بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامـعة األزىـر  -غــزة
كمـــية التــربــــية

قسم الدراسات اإلسـالمـية

ماجسـتير الحـديث وعمومو

رباعيات اإلمام النسائي في السنن الكبرى
جمعاً وتخريجاً ودراسة

(من أول كتاب الفرائض إلى آخر كتاب السير )
إعداد الطالب  :عمي حسين حسن عبد الحي
إشـراف  :أ  .د  /عــمي رشـيد النـجار
قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الحديث وعمومو
العام الجامعي

ٕٖٗٔ ىـ  ٕٓٔٔ /م

-2-


-3-

إىـــــــــــــــداء

عمي  ,في ديني ودنياي
إلى كل من لو فضل ّ

إلى روح أبي و أخواتي وزوجة أبي ( رحميم اهلل )
إلى أمي و إخوتي األعزاء
إلى زوجتي العزيزة
إلى أبنائي وبناتي
إلى أحبابي وأصدقائي
أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع
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شكر وتقدير

كعمبل بقكله تعالى  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
فانا مني بالجميؿ ألهمه,
ن
عر ن

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [ مف لقماف] ,فإني أتقدـ بم ىزٍيد

مف الشكر كالتقدير إلى كالدتي الغالية ,سائبلن اهلل أف يبارؾ في عمرها ,كأف يرزقني برها,
كاإلحساف إليها ,كأف يمتعها بالصحة كالعافية ,كحسف الخاتمة  ,المهـ آميف .

كامتثاالن لقكله تعالى ,ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ مف لقماف  ,كﭧ ﭨ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
م ػػف الزم ػػر ,وعم البقوله ال ووو:و"و ولاويا ْش ال ووا لَّ ال واو ام ال ْوو ولاويا ْش ال ووا نَّ ال او"و(ُ)وووف ػػإنني أتق ػػدـ بالش ػػكر الجزي ػػؿ
لؤلستاذ الدكتكر  /عمي رشيد النجار  -أبك رشيد – نائب رئيس الجامعة لمشئكف اإلداريػة  ,الػذم
تفضؿ باإلشراؼ عمي رسػالتي  ,كالػذم ممرنػي بحسػف أخبلقػه كتعاممػه كلطيػؼ إرشػاد  ,فمنحنػي

مػػف عممػػه الغزيػػر  ,كأرشػػدني إلػػى مػػا كنػػت فػػي أمػػس الحاجػػة إليػه ؛ لتصػػؿ هػػذ الرسػػالة إلػػى هػػذا
الشكؿ  ,ك الذم لـ يأ يؿ جهدان في تكجيهي كتػذليؿ العقبػات التػي كاجهتنػي  ,بممحكظاتػه المفيػدة ,
كتكجيهاتػػه الطيبػػة  ,فكػػاف لػػه األثػػر الكاضػػا فػػي إبػراز الرسػػالة عمػػى هػػذا الكجػػه  ,فجػ از اهلل عنػػي
خير الجزاء.
كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أستاذم الفاضميف  ,عضكم لجنة المناقشة :
 -الدكتكر  /محمد مصطفى نجـ – المناقش الداخمي-

(حفظه اهلل) .

 -األستاذ الدكتكر  /نافذ حسيف حماد –المناقش الخارجي-

(حفظه اهلل) .

لتفضػػمهما بقبػػكؿ مناقشػػة الرسػػالة إلتمػػاـ نقصػػها  ,كاثرائهػػا مػػف عممهمػػا ؛ لكػػي تخػػرج عمػػى
الكجه األمثؿ بما هك نافع مفيد .
كمػػا كأتقػػدـ بالتحيػػة كالتقػػدير لجامعػػة األزهػػر -بغػزة  ,هػػذا الصػػرح العممػػي  ,ممثمػػة برئيسػها
األستاذ الدكتكر  /عبد الخالؽ الف ار ,كنائبيه /األستاذ الدكتكر حيدر عناف ,كاألستاذ الدكتكر عمػي

رشيد النجار عمى ما يبذلكنه مف جهد لرفعػة الجامعػة عامػة ,كاتمػاـ هػذا البرنػام كاالعتػراؼ بػه
خاصة.

)ُ( أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األدب  ,باب في شكر المعركؼ ,صِّٕ ,حديث رقـ ُُْٖ ,بمفظه .كأخرجه
الترمذم في سننه ,في كتاب البر كالصمة ,باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ,صْْٓ ,حديث رقـ ُْٓٗ

بألفاظ مختمفة.
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كال يفكتني أف أتقدـ بالشػكر العميػؽ إلػى عميػد الد ارسػات العميػا األسػتاذ الػدكتكر /جهػاد أبػك

طكيم ػػة  ,كجمي ػػع الع ػػامميف فيه ػػا ,عم ػػى س ػػعة ص ػػدكرهـ  ,كبشاش ػػة كج ػػكههـ  ,س ػػائبلن اهلل  أف
يحفظهـ مف كؿ شر كمكرك .

اضا في
أثر ك ه
كأتقدـ أيضان بالشكر كالعرفاف إلى جميع أساتيذم الفضبلء  ,الذيف كاف لهـ ه
تكجيهي إلى خيرم الدنيا كاآلخرة  ,كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر  /نافذ حسيف حمػاد ,كالػدكتكر
 /محمػػد مصػػطفى نجػػـ  ,كالػػدكتكر  /عبػػد اهلل مرتجػػي  ,كالػػدكتكر  /سػػميماف عػػكدة  ,كالػػدكتكر /

يكسػػؼ سػػبلمة كجميػػع األسػػاتيذ األكػػارـ  ,الػػذيف فتح ػكا لػػي قمػػكبهـ كصػػدكرهـ  ,فج ػزاهـ اهلل عنػػي
خير الجزاء .
كما ال يفكتني أف أتكجه بالشكر الجزيؿ إلػى كػؿ زمبلئػي كزميبلتػي فػي البرنػام  ,كأخػص
بال ػػذكر ص ػػديقي كرفي ػػؽ درب ػػي أخ ػػي /إبػ ػراهيـ ج ػػادك  ,كالش ػػيإ  /إي ػػاد لق ػػاف  ,كالش ػػيإ  /نم ػػر

المقكسػي  ,كاألخ /أسػامة األمػا  ,كالػػزميبلت األخػكات  /رضػا العصػػار ,كسػمية سػبلمة ,كسػػائر
اإلخكة الزمبلء كالزميبلت .

كما كأشكر أخكم الغالييف  /محمد ,أبك حسيف  ,كأحمد ,أبك زكريا  ,المذيف قدما لي كؿ

عكف مادم كمعنكم  ,فجزاهما اهلل عني كؿ خير  ,كحفظهما مف كؿ سكء ك شر ,كالشكر
مكصك هؿ إلى أخكاتي الكريمات.

كختامان لكمماتي  ,كعرفانان مني بالجميؿ ألسرتي الحبيبة التي احتضنت خكفي كأممي
جهدا إال كبذلته معي حتى أيتًـ هذا العمؿ
كجهدم  ,ممثمة بالزكجة  -أـ الحسف  -التي ما آلت ن

المبارؾ ,كالى أبنائي كبناتي  ,الذيف كانكا عكنان لي في سبيؿ إنجاز هذ الرسالة  ,فمهـ مني
جزيؿ الشكر كالعرفاف .

حررت في ٗ /شعبافُِّْ /هػ
يػكـ السبت المكافؽٗ َُُِ/ٕ/ـ

الباحث
عمي حسيف حسف عبد الحي
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إف الحمد هلل نحمد كنستعينه كنستغفر  ,كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ,مػف

ً
يهد اهلل فهك المهتد كمف يضمؿ فمػف تجػد لػه كليػان مرشػدان ,كأشػهد أف ال إلػه إال اهلل كحػد ال شػريؾ

له  ,كأشهد أف محمدان  عبد كرسكله ,المهـ صؿ عمى محمد كعمى آؿ محمد كما صميت عمػى
إبراهيـ كعمى آؿ إبراهيـ في العالميف إنؾ حميد مجيد أما بعد :

فإني أحمػد اهلل  حمػدان يميػؽ بجػبلؿ كجهػه كعظػيـ سػمطانه ؛ ألف كفقنػي لمكتابػة فػي عمػـ

الحديث ,الذم ييعد المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعػد القػرآف الكػريـ ,الػذم تكفػؿ
اهلل  بحفظػ ػ ػه ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ م ػ ػػف الحج ػ ػػر  ,كزادن ػ ػػي اهلل
شرفان عندما يسر لي الكتابة في هذا الفف  ,الذم هك " مف أفضؿ العمػكـ الفاضػمة  ,كأنفػع الفنػكف
النافعػػة  ,يحبػػه ذكػػكر الرجػػاؿ كفحػػكلتهـ  ,كيعنػػى بػػه محقق ػكا العممػػاء ككممػػتهـ  ,كال يكرهػػه مػػف

النػػاس إال رذالػػتهـ كسػػفمتهـ "(ُ) ,كأتمنػػى عميػػه -سػػبحانه  -أف أكػػكف الطالػػب المجتهػػد الصػػبكر,
لقكله ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ الكهؼ.
نقؿ مسمـ في مقدمة صحيحه عف عبػد اهلل بػف المبػارؾ  " :اإلسػناد عنػدم مػف الػديف لػكال

اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء كلكف إذا قيؿ له مف حدثؾ بقى "

(ِ)

 ,كيقكؿ محمد بف سيريف " :

إف هػػذا العمػػـ ديػػف  ,فػػانظركا عمػػف تأخػػذكف ديػػنكـ " (ّ)  ,كقػػاؿ أيضػان  " :لػػـ يككنػكا يسػػألكف عػػف
اإلسػناد  ,فممػا كقعػت الفتنػة  ,قػالكا  :سػمكا لنػا رجػالكـ  ,فينظػر إلػى أهػؿ الس ً
ػنة فيؤخػذ حػديثهـ ,
كينظر إلى أهؿ البدع فبل يؤخػذ حػديثهـ "

(ْ)

 ,كبعػد الفتنػة التػي حصػمت بػيف المسػمميف  ,كتكمػـ

فيهػػا مػػف تكمػػـ فػػي السػػنة  ,كاخػػتمط الحابػػؿ بالنابػػؿ  ,كالصػػحيا بالسػػقيـ ,كسػػخر اهلل لحمايتهػػا

فأمضػكا لػيمهـ كنهػارهـ ,
كصيانتها كحفظها كالذب عنهػا رجػاالن نػذركا أنفسػهـ لمػذكد عػف حماهػا ,
ى
كتجافت عف المضاجع جنكبهـ  ,فحفظكها مػف كيػد الكائػديف  ,كمػف انتحػاؿ المبطمػيف  ,كتأكيػؿ

الجاهميف  ,فتكاترت صحيحة سميمة إلى عصرنا هذا  ,كالى يكـ الديف  ,بفضؿ رب العالميف.

فمػػذلؾ كػػاف جػػؿ اهتمػػامي لمكتابػػة فػػي هػػذا الفػػف  ,عسػػى أف أنػػاؿ بػػه طاعػػة اهلل  كرضػػا ,

كأضيؼ إلى المكتبة اإلسبلمية الشيء اليسير بفضؿ العميـ الخبير .
)ُ( التقييد كاإليضاح ِِ/

(ِ) تاريإ بغداد ٕ. َُِ/

(ّ) المرجع السابؽ ُ. ُْ/

(ْ) صحيا مسمـ ُ. ُْ/
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إف العمماء تحدثكا بإسهاب كفير حكؿ مكانة السنة مف التشريع اإلسبلمي  ,كأفاضكا الحػديث

أيضػان حػػكؿ جهػػكد العممػػاء فػػي تػػدكيف السػػنة كالمحافظػػة عميهػػا  ,فمػػذلؾ لػػف أتكمػػـ فػػي هػػذا الجانػػب ,
ككددت التكمـ في جانب آخر يبرز االهتماـ به مف قبؿ الباحثيف في عمـ الحديث  ,أال كهك مكضكع
الرسالة ( رباعيات اإلماـ النسائي في سننه الكبػرل ) ,كالػذم تفتقػر المكتبػة اإلسػبلمية إلػى مثػؿ هػذا

المكضػػكع  ,كلػػـ أقػػع  -فػػي مبمػػم عممػػي  -عمػػى كت ػاب درس رباعيػػات النسػػائي فػػي السػػنف الكبػػرل
بشكؿ خاص.

كتناكلت في هذ المقدمة أهمية المكضكع  ,كدكافع اختيار  ,كأهداؼ البحث  ,كمنه البحث,

كخطة البحث  ,كباهلل التكفيؽ.
أىمية الموضوع
-

يعد المكضكع مف المكضكعات الحديثية المهمة .

-

بل مهم ػنا
تعػػد رباعيػػات اإلمػػاـ النسػػائي ذات األسػػانيد المختمفػػة مػػف حيػػث الحكػػـ كالدرجػػة عػػام ن

-

رمبتي الشديدة في خدمة أحاديث المصػطفي  مػف أجػؿ نيػؿ رضػا اهلل  , امتثػاالن لقكلػه

لبلحتجاج كبناء األحكاـ الشرعية كميرها عمى المقبكؿ منها.

ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ مػ ػ ػ ػػف آؿ
عمراف .
-

يعد هذا العمؿ مف أنكاع التصنيؼ كالفهرسة العممية ؛ ألنه يشتمؿ عمى اإلسناد العالي

(ُ)

.

إف مكان ػػة اإلم ػػاـ النس ػػائي ( رحم ػػه اهلل ) كمنزلت ػػه ب ػػيف األئم ػػة م ػػف أه ػػـ أس ػػباب الكتاب ػػة ف ػػي ه ػػذا
المكضكع  ,فهك شيإ السنة كاماـ عصر كهك مف بحكر العمـ كالمرجع إليه في الصحيا كالسقيـ .

أسباب اختيار الموضوع
-

حصػػر األحاديػػث الرباعيػػة كد ارسػػتها فػػي بحػػث عممػػي  ,حيػػث بمػػم مجمػػكع عػػدد أحاديػػث
سنف النسائي الكبرل في الطبعة التػي اعتمػدت عيهػا(ُُْٗٗ)

الكبير عمي أسانيد عالية كنازلة كأحاديث مكررة .
-

(ِ)

 ,كقػد اشػتمؿ هػذا العػدد

معرفة المقبكؿ كالمردكد مف تمؾ األسانيد الرباعية .

( )1اإلسناد العالي  :هك الذم ىقؿ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر ىي ًريد به ذلؾ الحديث بعدد أكثر كعكسه اإلسناد النازؿ
 :هك الذم كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر ىي ًريد به ذلؾ الحديث بعدد أقؿ .انظر إلى  :المنهؿ الركم في
مختصر عمكـ الحديث النبكم ُ , َٕ/كتدريب الراكم ِ ,ُٓٗ/كاليكاقيت كالدرر شرح شرح نخبة
الفكرِ.ِٖٓ/كتحقيؽ الرمبة في تكضيا النخبة ُ, ُْٖ/

( )2السنف الكبرل َُ. ِْٗ/
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-

بياف العمة إف كجدت  ,كأثرها في بياف درجة األحاديث كالحكـ عميها .

-

التع ػػرؼ إل ػػى م ػػنه اإلم ػػاـ النس ػػائي ف ػػي تخػ ػري األحادي ػػث  ,كمكقع ػػه م ػػف كت ػػب الح ػػديث
األخرل .

-

التعمؽ في فف التخري كدراسة األسانيد كالمتكف .

-

ما تمتع به كتابه السنف الكبرل مف مكانة رفيعة كمنزلة سامية عند عمماء السنة .

أىداف البحث :
ييدف البحث لِـ :
ُ -إثراء المكتبة اإلسبلمية بهذا النكع مف الفف .
ِ -معرفة المرتبة الحديثية قصيرة اإلسناد عند اإلماـ النسائي .
ّ -معرفػػػة شػ ػػيكخ النسػ ػػائي  ,كشػػػيكخ شػ ػػيكخه  ,كطبقػ ػػاتهـ كدرجػ ػػاتهـ  ,كأح ػ ػكالهـ أثنػ ػػاء التحمػ ػػؿ
كاألداء

(ُ)

.

ْ -بيػاف أف األسػػانيد الرباعيػػة تعػد مػػف األشػػبا التػي إذا ضػػـ بعضػػها إلػى بعػػض فيسػػهؿ حفظهػػا
كتداكلها كاإلفادة منها سكاء في بناء األحكاـ الشرعية عمى المقبكؿ منها  ,أك قياـ د ارسػات

عممية عميها .

ٓ -إبػراز قيمػػة عمػػك اإلسػػناد فػػي اإلسػػبلـ عامػػة  ,كفػػي عمػػكـ الحػػديث خاصػػة  ,كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
جمع هذ الرباعيات مف سنف النسائي الكبرل كتخريجها كدراستها دراسة عممية .

منيج الباحث
اعتمػػدت عمػػى المػػنه االسػػتقرائي فػػي د ارسػػة جميػػع األسػػانيد مػػف أكؿ كتػػاب الفػرائض إلػػى

آخر كتاب السير  ,مف كتاب سنف النسائي الكبرل كالذم حققه شعيب األرناؤكط كحسف شػمبي ,
كالمنشػػكر مػػف خػبلؿ دار النشػػر ( مؤسسػػة الرسػػالة ) ,الطبعػػة األكلػػى ُُِْه ػ ََُِ/ـ ,كيػػتـ
عرض األحاديث كما رتبت في الكتاب لممصنؼ المذككر  ,كقد بمغت حدكد الدراسة ثبلثػة أجػزاء

مػف كتابػػه البػالم عػػدد عشػرة أجػزاء ,كقػد بمػػم عػدد األحاديػػث التػي اشػػتممت الد ارسػة عميهػػا ألفػػيف
كخمسمائة كسبعة كأربعيف حديثان  ,كأحاديث اإلسناد الرباعي منها مائة كأربعة كخمسكف حديثان .

( )1التحمؿ كاألداء  :هك أخذ الراكم لمحديث  ,كتبميغه " أم حممه كنقمه " انظر إلى  :الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصبلح
ُ ,ِٕٖ-ِْٕ/كفتا المغيث شرح ألفية الحديث ِ ,َُ-ٕ/كتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ِ.ِِ-ْ/
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كاعتمدت المنه التحميمػي فػي د ارسػة اإلسػناد ؛ لمعرفػة أحػكاؿ الػركاة جرحػان كتعػديبلن ,كذلػؾ
بالترجمػػة لكػػؿ رواك يػػرد فػػي الحػػديث أكؿ م ػرة  ,كاذا تكػػرر ذكػػر فػػأعزك إلػػى مكانػػه األكؿ لمحػػديث
الذم ذكر فيه  ,كسكؼ يككف تخري األحاديث  ,كالحكـ عميها  ,كترجمة الركاة حسب التالي :
ُ -ضبط األحاديث سندان كمتنان.
ِ -تخري الحديث كبياف متابعاته كشكاهد مف كتب الحديث المعتبرة.
ّ -الترجمة لكؿ رواك معتمدان عمي كتب الجرح كالتعديؿ كالتراجـ  ,كضبط أسماء الركاة.
ْ -أترجـ لمصحابة ترجمة مختصرة .
ٓ -يقػػكـ الباحػػث بػالحكـ عمػػى الحػػديث  ,كبيػػاف عمتػػه إف كجػػدت  ,معتمػػدان عمػػى كتػػب العمػػؿ ,
كالسؤاالت.

ٔ -بيػػاف مريػػب ألفػػاظ الح ػديث مػػف كتػػب مريػػب الحػػديث  ,كشػػركحها  ,ككتػػب المغػػة حسػػب
حاجة البحث .

ٕ -التعريؼ باألماكف كالبقاع مف كتب معاجـ البمداف .
ٖ -عزك اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية .
الصعوبات التي واجيتني أثناء الكتابة :
ُ -اختبلؼ النسإ لمكتب مما يؤثر في تخري األحاديث كدراسة أحكاؿ الرجاؿ .
ٕ -صعكبة جمع األسانيد الرباعية ألف ذلؾ يقكـ عمى االستقراء .
ّ -اختبلؼ النقاد في بعض الركاة كصعكبة ترجيا مرتبة الراكم .
خطة البحث
يحتكم البحث عمى :مقدمة  ,كفصميف  ,كخاتمة  ,كممخص الرسالة  ,كفهارس فنية .
المقدمة  :تشتمؿ عمى  :أهمية المكضكع  ,كأسباب اختيار  ,كأهداؼ البحث ,كمنه الباحث .

الفصل األول  :ترجمة اإلماـ النسائي  ,كفيه ثبلثة مباحث :
المبحث األول  :يشتمؿ عمى :اسمه  ,ككنيته  ,كمكلد  ,كنسبه  ,كنشأته .
المبحث الثاني  :كيشتمؿ عمى :عقيدته ,كعبادته ,كرحبلته ,كشيكخه ,كتبلميذ .
المبحث الثالث  :ثناء العمماء عميه كعمك مرتبته كمصنفاته .
الفصل الثاني  :كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث -:
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المبحـــــث األول  :تمهيػ ػػد لممي ػ ػزات كتػ ػػاب السػ ػػنف الكب ػ ػرل ,كمػ ػػنه النسػ ػػائي ( رحمػ ػػه اهلل ) فػ ػػي
التصنيؼ,منزلة السنف الكبرل بيف الكتب الستة ,كأهمية كتابه ,كنشر ,كانتشار .
المبحــث الثــاني  :تعريػػؼ اإلسػػناد لغػػة ,كاصػػطبلحان ,كأهميػػة اإلسػػناد كأنكاعػػه ,كأقسػػامه ,كتعريػػؼ
الرباعيات .

المبحث الثالث  :الدراسة التطبيقية كتشتمؿ عمى  :تمهيد تبدأ مف أكؿ كتاب الفػرائض إلػى آخػر
كتاب السير .

الخاتمة  :تشتمؿ عمى أهـ النتائ كالتكصيات التي تكصؿ إليها الباحث.
ممخص الرسالة .
الفيارس الفنية .
ُ -فهرس اآليات القرآنية.

ِ -فهرس األحاديث النبكية.
ّ -فهرس األعبلـ.

ْ -فهرس المكضكعات.
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*

ترجمة اإلمام النسائي

المبحث األول  :اسمه ككنيته كمكلد كنسبه كنشأته .
المبحث الثاني  :عقيدته كعبادته كرحبلته كشيكخه كتبلميذ .
المبحث الثالث  :ثناء العمماء عميه كعمك مرتبته كمصنفاته .

- 12 -


المبحث األول :
اسمو وكنيتو
ىح ىمد ب يػف يش ىػع ٍي ًب ب ًػف
هك اإلماـ الحافظ المتقف الثبت شيإ اإلسبلـ القاضي ناقد الحديث  :أ ٍ
عمً ِّي ً ً
اف ً
بف ىب ٍح ًر بف ًد ىينار  ,يكنى  :أىبك ىع ٍبًد الر ٍحمف النسائي  ,صاحب كتػاب السػنف (ُ).
ى
بف س ىن ى
بف عمً ِّي بف يشع ٍي ًب ً ً
اف ً
بف ىب ٍح ًر بف ًد ىينار  ,يكنى  :أىبك ىع ٍبًد الر ٍحمف النسائي,
كقيؿ  :أ ٍ
ىح ىمد ً ى
بف س ىن ى
ي ى
صاحب كتاب السنف (ِ) .
مولده ونسبو
كلػػد فػػي مدينػػة ىنسػػا بػػإقميـ خ ارسػػاف عػػاـ ُِٓ :هػ ػ (ّ) ,ي ً
ػب إلػػى إليه ػا ,فقيػػؿ النسػػائي,
كنسػ ى
ى
كالنسكم(ْ).
كذهب ابف األثير  ,كالسيكطي إلى أنه كلد عاـ ِِٓ :هػ (ٓ).

كقاؿ ابػف منظػكر  ,كالمػزم  ,كالػ ىذ ىهبً ٌي  :إنػه كلػد عػاـ ُِٓ :ه ػ ,كهػك الػراجا ؛ ألنػه صػرح بػذلؾ
عف نفسه(ٔ).

ػرحمف النسػائي :يكلػدت فػي
قاؿ أبك بكر بف المأمكف" :سمعت أبػا بكػر الػدمياطي يقػكؿ ألبػي عبػد ال ا
ػرحمف :يشػبه أف
ػرحمف ,فقػاؿ أبػك عبػد ال ا
سنة أربع عشرة –يعني كمائتيف -ففي أم سػنة يػا أبػا عبػد ال ا
()1

انظر إلى  :مشاهير عمماء األمصار ُ , ُْ/كتاريإ بغداد ْ ,ُّٗ/كتهذيب مستمر األكهاـ عمي ذكم المعرفة

كأكلي األفهاـ ُ , ِِٗ/كالكامؿ في التاريإ ٖ , ٗٔ/كالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ُ,َُْ/كبغية الطمب في

تاريإ حمب ِ , ِٕٖ/كتهذيب الكماؿ ُ , ِّٖ/سير أعبلـ النببلء ُْ , ُِٓ/كالمعيف في طبقات المحدثيف

ُ , ِٕ/كالمقتنى في سرد الكني ُ , ّّٕ/كتكضيا المشتبه في ضبط أسماء الركاة كأنسابهـ كألقابهـ ككناهـ
ٗ , َٕ/كتهذيب التهذيب ُ , ٕٔ/كالمقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد ُ ,ُُٓ/كشذرات الذهب
ِ , ُِْ-ِّٗ/كاإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صٓ.

( )2انظر إلى  :كفيات األعياف ُ , ٕٕ/كمرآة الجناف ِ , َُٖ/كالبداية كالنهاية ُُ.ُِّ/

( )3قاؿ النسائي " :يشبه أف يككف مكلدم في عاـ ُِٓهػ"  .بغية الرامب المتمني ُ , ٖٗ/ككما ذكر المزم في تهذيب
الكماؿ ُ.ّّٖ/

( )4نسا :مدينة بخراساف بينها كبيف سرخس يكماف ,كبينها كبيف مرك خمسة أياـ ,كبينها كبيف أبيكرد يكـ ,كبيف نيسابكر

ستة أك سبعة  .معجـ البمداف ٓ. ُِٖ/كمكقع نسا اليكـ في شماؿ دكلة إيراف  ,كقيؿ:إف سبب تسميتها بهذا االسـ ,

هك أف المسمميف لما كردكا خراساف قصدكها فمما أتكها لـ يركا بها رجبلن فقالكا  :هؤالء نسكة كالنساء ال يقاتمف فنسي

أمرها إلى أف يعكد إليها رجالها فترككها  .األنساب ٓ , ّْٖ/كمراصد االطبلع ّ.ُّٔٗ/

( )5انظر إلى  :جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ُ ,ُٗٓ/كحسف المحاضرة في تاريإ مصر كالقاهرةُ. َّٓ/
( )6انظر إلى  :تهذيب الكماؿ ُ ,ّّٖ/كسير أعبلـ النببلء َُْ ُِٓ/
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يكػكف فػي سػنة خمػػس عشػرة كمػائتيف ,ألف رحمتػي األكلػػى إلػى قتيبػة كانػت فػػي سػنة ثبلثػيف كمػػائتيف,
كأقمت عند سنة كشهريف"(ُ).
نشأتو :

"نشػػأ اإلمػػاـ النسػػائي نشػػأة عمميػػة ,كطمػػب العمػػـ فػػي صػػغر ,كتمقػػى أصػػكؿ العمػػـ عمػػى

مشػػايإ بمػػد  ,كلمػػا شػػب عػػف الطػػكؽ كبمػػم مبمػػم الشػػباب بػػدأ الرحمػػة فػػي طم ػب الحػػديث ,كلػػـ

يتجاكز الخامسة عشرة مف عمر ,كهذا يػدؿ عمػى نضػكجه فػي ذلػؾ الكقػت ,كبمكمػه مبمػم مػف
تأهػػؿ لمػػرحبلت إلػػى خػػارج بمػػد  ,ككمػػا يػػدؿ عمػػى أنػػه قػػد حصػػؿ قبػػؿ ذلػػؾ مػػا ييعػػد ضػػركريا
لطبلب العمـ قبؿ البدء بالرحمة ,كحفظ القرآف الكريـ كدراسة أكليات عمكـ اآللة ,كميرها"(ِ).

قاؿ النسػائي" :رحمتػي األكلػى إلػى قتيبػة – ابػف سػعيد  -كانػت فػي سػنة ثبلثػيف كمػائتيف(ّ),

كأقمت عند سنة كشهريف"(ْ) ,كمعمكـ عند المحدثيف أف الكاحػد لػـ يكػف يرتحػؿ حتػى يسػمع شػيكخ

بمد .

كلقد سمع اإلماـ النسائي مف يح ىم ٍيد بف مخمد (ت ِْْهػ ) ,كعمار بف الحسػف (تِِْه ػ) كهمػا
مف شيكخ بمد  ,ثـ جاب الببلد لمسػماع كطمػب العمػـ ,كطػاؼ بهػا حتػى ذاع صػيته ,كانتشػر ذكػر,

قػػاؿ ابػػف الجػػكزم" :كانػػت أكؿ رحمتػػه إلػػى نيسػػابكر(ٓ) ,فسػػمع إسػػحاؽ بػػف إب ػراهيـ ,كالحسػػيف بػػف
منصكر ,كمحمد بف رافع كأقرانهـ ,ثـ خػرج إلػى بغػداد

(ٔ)

فػأكثر عػف قتيبػة ,كانصػرؼ عمػى طريػؽ

مرك فكتب عف عمي بف يح ٍجر كمير ,ثـ تكجه إلى العراؽ ,فكتب عف أبي كريب كأقرانه ,ثـ رحؿ
إلى الشاـ كمصر"(ٕ).

(ُ) تاريإ بغداد (ِ , )ْٗٗ/المستفاد مف ذيؿ تاريإ بغداد(ُٖ, )ْٗ/مختصر تاريإ دمشؽ(ّ )ََُ/تهذيب
الكماؿ(ُ ,)ّّٖ/سير أعبلـ النببلء(ُْ.)ُِٖ/

( )2المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي صَِ ,كانظر إلى" :اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى"صٕ.

( )3كذهب الصفدم في الكافي بالكفيات ٔ ِٓٔ/إلى أنه سمع بعد األربعيف ,كهذا خبلؼ ما قاله النسائي عف نفسه.

( )4انظر إلى :تهذيب الكماؿُ ,ّّٖ/كسير أعبلـ النببلءُْ ,ُِٓ/كتذكرة الحفاظِ ,ٖٔٗ/تاريإ اإلسبلـِّ,َُٕ/
كطبقات الشافعية لمسبكيّ.ُٓ/

( )5كهذا خبلؼ ما قاله النسائي عف نفسه أف أكؿ رحمته كانت إلى قتيبة في بغبلف بخراساف.
( )6قتيبة لـ يكف ببغداد ,إنما كاف ببغبلف ,كما في ترجمة قتيبة ,حديث رقـْ.
( )7المنتظـٔ.ُُّ/
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إف اإلمػػاـ النسػػائي مػػف المتميػزيف بػػالتبكير فػػي الػػرحبلت ,فجػػاب الػػببلد ,كطػػاؼ فيهػػا يسػػمع الحػػديث

كيتمقػػى العمػػـ ,قػػاؿ المػػزم" :طػػاؼ الػػببلد ,كسػػمع بخ ارسػػاف(ُ) ,كالع ػراؽ ,كالحجػػاز ,كمصػػر ,كالشػػاـ,

كالجزيرة"(ِ).

المبحث الثاني  :عقيدتو وعبادتو ورحالتو وشيوخو وتالميذه .
عقيدتو :
كمنهجا ,فكاف رحمػه اهلل تعػالى عمػى
كاف رحمه اهلل تعالى سال نكا مسمؾ أهؿ الحديث عقيدةن
ن
مذهب أهؿ السنة كالجماعة ,كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ كتابيه السنف الكبرل كالمجتبى كميرهما ,كمما

أيضا.
ينقؿ عنه ن
قاؿ قاضي مصر أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف أبي العكاـ السعدم" :حدثنا أحمد بف
كيه حدثنا محمد بف أعيف قاؿ :قمت البف المبارؾ :إف
شعيب النسائي أخبرنا إسحاؽ بف ىر ي
اه ى

فبلنا يقكؿ :مف زعـ أف قكله تعالى ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
ن
(ّ)
مف طه ,مخمكؽ فهك كافر ,فقاؿ ابف المبارؾ :صدؽ ,قاؿ النسائي :بهذا أقكؿ"  ,فها هك يقرر
مذهب أهؿ السنة كالجماعة في إثبات صفات الرب  , كمف نظر في كتاب النعكت له كجد

اضحا ,كلنم ً
ؽ نظرة سريعة عمى كتاب النعكت
ذلؾ جميا ك ن
بكب" :باب ذكر أسماء اهلل تعالى كتبارؾ"(ٓ).

(ْ)

يقينا ,فقد
ليتضا هذا األمر ,كي ىزٍيد ن
ى

باب "السميع القريب"(ٔ) ,باب "السميع البصير"(ٕ) ,باب "السؤاؿ بأسماء اهلل  كصفاته

كاالستعاذة بها"(ٖ)" ,باب كممات اهلل سبحانه كتعالى"(ٗ) ,ثـ أخذ يذكر جممة مف األسماء
كالصفات التي مف بها يقرر مذهب أهؿ السنة كالجماعة ,ثـ نذهب لنمقي نظرة سريعة عمى

( )1خراساف :هي ببلد كاسعة ,أكؿ حدكدها مما يمي العراؽ ,...كآخر حدكدها مما يمي الهند  ,...مف أمهات ببلدها

نيسابكر ,كهراة ,كمرك ,كبمإ ,كطالقاف ,كنسا ,كسرخس .مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاعُ.ْٓٓ/

انظرلى :سير أعبلـ النببلءُْ ,ُِٕ/كالكافي بالكفياتٔ ,ِٓٔ/كالنجكـ الزاهرةّ.َِٗ/
( )2تهذيب الكماؿُ ,ِّٗ/ك ا
( )3تذكرة الحفاظِ ,ََٕ/كتاريإ اإلسبلـِّ.َُٖ/
( )4سنف النسائي الكبرلٕ.ُِّ/
( )5المرجع السابؽٕ.ُِّ/
( )6المرجع نفسه ٕ.ُِّ/
( )7المرجع نفسه ٕ.ُِّ/
( )8المرجع نفسه ٕ.ُْٗ/
( )9المرجع نفسه ٕ.ُُٓ/
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(ُ)

كتاب اإليماف كشرائعه

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

تفاضؿ أهؿ اإليماف"(ّ)" ,باب زيادة اإليماف"(ْ) ,كمير ذلؾ مف األبكاب كالتراجـ المكجكدة ,كالتي
كالتي مف خبللها يظهر أنه عمى مذهب أهؿ السنة كالجماعة ,كأما مكقفه مف أصحاب النبي 
فهك مكافؽ ألهؿ السنة الجماعة ,فمف تأمؿ كتاب المناقب اتضا له األمر ,فقد ذكر مناقب
(ٖ)

الصحابة ,فبدأ بأبي بكر الصديؽ(ٓ) ,ثـ عمر(ٔ) ,ثـ عثماف(ٕ) ,ثـ عمي

 , ثـ ذكر بعد ذلؾ

ذلؾ جممة مف فضائؿ الصحابة ,ثـ ذكر "باب مناقب أصحاب النبي  كالنهي عف سبهـ"(ٗ) ,ثـ

عمكما ,كتنهى عف سبهـ كالنيؿ
ثـ ساؽ تحته جممة مف األحاديث التي تبيف فضؿ الصحابة
ن
منهـ  أجمعيف.
ُّع
شي ِ
ام ُو ِبالتَّ َ
ات َ
ِّي ُ
إف اإلماـ النسػائي خػرج مػف ىن ىسػا كاسػتقر فػي مصػر ,فأقػاـ فيهػا طيمػة حياتػه ,كظهػرت فيهػا
عمكمػػه ,كعػػبل بهػػا نجمػػه بػػيف أق ارنػػه ,كازدادت مؤلفاتػػه فػػي الحػػديث كعمكمػػه ,فممػػا بمػػم هػػذا المبمػػم
حسد أهؿ مصر ,فاضطر لمخركج إلى الشاـ ,حيث دخؿ دمشؽ -كقيؿ الرممة -في آخر عمػر,

في شهر ذم القعدة ,سنة اثنيف كثبلثمائة(َُ).

فمما استقر في دمشػؽ ,رأل أهمهػا ينصػبكف العػداء لعمػي  , فػألؼ كتػاب الخصػائص فػي

فضؿ عمي  كآؿ البيت  ,رجاء أف يهديهـ اهلل تعالى.

قكمػػا ينكػػركف عمػػى أبػػي عبػػد
قػػاؿ محمػػد بػػف مكسػػى المػػأمكني صػػاحب النسػػائي" :سػػمعت ن
الرحمف النسائي كتاب الخصائص لعمي  , كتركه تصنيؼ فضػائؿ الشػيخيف ,فػذكرت لػه ذلػؾ,
ا

( )1سنف النسائي صٕٔٓ.

( )2المرجع السابؽ صَٕٔ.
( )3المرجع نفسه صَٕٔ.
( )4المرجع نفسه صُٕٔ.

( )5سنف النسائي الكبرلٕ.ِّٗ/
( )6المرجع السابؽ ٕ.ِٗٔ/
( )7المرجع نفسه ٕ.َّْ/
( )8المرجع نفسه ٕ.َّٔ/
( )9المرجع نفسه ٕ.ِّٕ/

انظرلى :كفيات األعيافُ ,ٕٖ/كتهذيب الكماؿُ.َّْ/
ا
()10
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الم ٍن ىح ػ ىرؼ بهػػا عػػف عمػػي كثيػػر ,فصػػنفت كتػػاب الخصػػائص ,كرجػػكت أف
فقػػاؿ" :دخمػػت دمشػػؽ ك ي
يهديهـ اهلل"(ُ).
كقد أثار هذا الكتاب أنصار معاكيػة  , كأرادكا أف ينػالكا مػف اإلمػاـ النسػائي ,فسػألك عػف

أسا
رأيه في معاكية  , كما يركم في مناقبه ,فقاؿ لهـ" :أال يرضى معاكية أف يككف ر ن
برأس حتى هيفضؿ"(ِ) ,كفي ركاية" :أم شيء أخرج؟ (المهـ ال تشبع بطنه)"(ّ) -يشير

النسػػائي إلػػى حػػديث ابػػف عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا أنػػه قػػاؿ" :كنػػت ألعػػب مػػع الصػػبياف ,فجػػاء
(ْ)
طأةن ,كقاؿ :اذهب كادعي لي معاكية ,قاؿ:
طأنًي ىح ٍ
رسكؿ اهلل  فتكاريت خمؼ باب ,قاؿ :فجاء ىف ىح ى
قاؿ :فجئت فقمت :هك يأكؿ ,قاؿ :ثـ قاؿ لي :اذهب فادعي لي معاكية ,قاؿ :فجئت فقمت :هك يأكؿ,
فقػػاؿ :ال أش ػػبع اهلل بطنػػه"(ٓ) -فمم ػػا س ػػمعكا مػػا ق ػػاؿ ,مػػا ك ػػاف م ػػنهـ إال أف ض ػربك بأي ػػديهـ ,كداس ػػك
عميبل.
بأقدامهـ حتى أخرجك مف المسجد ن

الع ىقبًي(ٔ)" :فما زالكا يدفعكف في حضنيه حتى أخرج مف المسجد"(ٕ).
قاؿ حمزة بف محمد ى

كمنهجػػا ,ككػػاف عمػػى مػػذهب أهػػؿ
قمػػت :إف اإلمػػاـ النسػػائي سػػمؾ مسػػمؾ أهػػؿ الحػػديث عقيػػدةن
ن
السنة كالجماعة ,كلما خرج إلى مصر كاتجػه إلػى دمشػؽ ,ككجػد أهمهػا ينػالكف مػف عمػي  , فػأخرج

ػببا فػي اتهامػه بالتشػيع,
كتاب خصائص عمي  , لمذب عنه ,كبياف انحرافهـ ,ككاف هػذا الكتػاب س ن
يكصؼ قبؿ تأليؼ هذا الكتاب بهذ التهمة.
كلـ يكف ى
قاؿ ابف كثير" :كانه إنما صنؼ الخصائص في فضؿ عمي كأهؿ البيػت ألنػه رأل أهػؿ دمشػؽ

حيف قدمها في سنة اثنيف كثبلثمائة عندهـ نفرة مف عمي ,كسألك عف معاكية فقاؿ ما قاؿ"(ٖ).

( )1انظ ػ ػػر إلػ ػ ػػى :كفيػ ػ ػػات األعيػ ػ ػػافُ ,ٕٖ/كمختصػ ػ ػػر تػ ػ ػػاريإ دمشػ ػ ػػؽّ ,َُُ/كتهػ ػ ػػذيب الكمػ ػ ػػاؿُ ,ّّٖ/كسػ ػ ػػير أعػ ػ ػػبلـ
الن ػػببلءُْ ,ِِٗ/كت ػػذكرة الحف ػػاظِ ,ٔٗٗ/كت ػػاريإ اإلس ػػبلـِّ ,َُٕ/كالػ ػكافي بالكفي ػػاتٔ ,ِٕٓ/كطبق ػػات الش ػػافعية
لمسبكيّ ,ُٓ/كتهذيب التهذيبُ.ٔٗ/

لعمه أراد لما دخمها حيف كاف يتنقؿ في طمب العمـ ,كاهلل أعمـ.
( )2كفيات األعيافُ.ٕٕ/

( )3صحيا مسمـ ,كتاب البر كاصمة كاآلداب ,باب مف لعنه النبي  أك سبه أك دعا عميه كليس ن
أهبل لذلؾ كاف له زكاةن
أجر كرحمةن ,ْْٓ/ِ ,حديث رقـٔٗ.
ك نا
( )4هك الضرب باليد مبسكطة بيف الكتفيف .شرح مسمـَُ.ِٖٔٔ/

( )5صحيا مسمـ ِ ,ْْٓ/حديث رقـٔٗ ,كتاب البر كاصمة كاآلداب ,باب مف لعنه النبي  أك سبه أك دعا عميه
أجر كرحمةن.
أهبل لذلؾ كاف له زكاةن ك نا
كليس ن

( )6محمد بف حمزة العقبي تّْٕ :هػ .انظر إلى :تاريإ بغدادٗ ,َٔ/كسير أعبلـ النببلءُٓ ,ُٓٔ/كاألنسابْ.ُِّ/
( )7انظر إلى :النجكـ الزاهرة ّ ,َُِ-َِٗ/كسير أعبلـ النببلء ْ ,ُِّ/كتاريإ اإلسبلـ ِّ.َُٗ/
( )8البداية كالنهايةُُ.ُِّ/
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قاؿ ابف الجكزم(ُ) ,كابف خمكاف(ِ)" :كاف يتشيع" ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي" :فيه قميؿ تشيع كانحراؼ عمى
عمػػى خصػػكـ اإلمػػاـ عمػػي ,كمعاكيػػة كعمػػرك ,كاهلل يسػػامحه"(ّ) ,كقػػاؿ ابػػف كثيػػر" :كقػػد قيػػؿ إنػػه كػػاف

يينسب إلى شيء مف التشيع"(ْ) ,كقاؿ ابف تى ٍغرىب ٍردم" :ككاف فيه تشيع حسف"(ٓ).
مف خبلؿ ما سبؽ ,يتبيف أف اتهامه بالتشيع يعكد ألمريف:

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

قمت :إف اإلماـ النسائي قد أباف عف سبب تأليفه لهذا الكتاب ,فقاؿ" :دخمت دمشؽ كاٍل يم ٍن ىحػ ىرؼ

بها عف عمي كثير ,فصنفت كتاب الخصائص ,كرجكت أف يهديهـ اهلل تعالى"(ٔ).

ثـ إنه قد صنؼ كتاب فضائؿ الصحابة ,كبدأ بأبي بكر ثـ عمر ثـ عثماف ,ثـ جعػؿ عميػا 

رابعهـ ,كهذا يدؿ عمى أنه ال يقدـ عميا حتى عمى عثماف.

أسػا بػرأس حتػى
الثاني :كهك كبلمه في معاكيػة  لمػا يسػئؿ عػف فضػائمه ,فقػاؿ" :أال يرضػى ر ن
يفضؿ"(ٕ) ,كفي ركاية" :أم شيء أخرج؟ حديث (المهـ ال تشبع بطنه)"(ٖ).

كلئلجاب ػػة ع ػػف ذل ػػؾ ييق ػػاؿ :إف النس ػػائي ل ػػـ يقص ػػد اإلس ػػاءة لمعاكي ػػة  كال اإلتنقػ ػاص من ػػه كال
الطعف فيه ,قاؿ ابف عساكر" :كهذ الحكاية –يعني كبلمه في معاكية -ال تدؿ عمى سكء اعتقاد أبي
الرحمف في معاكيػة بػف أبػي سػفياف ,كانمػا تػدؿ عمػى الكػؼ فػي ذكػر لكػؿ حػاؿ"(ٗ) ,كركل بسػند
عبد
ا

عف أبي الحسف عمي بف محمد القابسي ,قاؿ" :سمعت أبا عمي الحسف بف أبي هبلؿ يقكؿ :يسئؿ أبك
الرحمف النسائي عف معاكية بف أبي سفياف صاحب رسكؿ اهلل  , فقاؿ :إنما اإلسبلـ كدار لها
عبد
ا
باب ,فباب اإلسبلـ الصحابة ,فمف آذل الصحابة إنما أراد اإلسبلـ ,كمف نقر الباب إنما يريد دخػكؿ

الدار ,قاؿ :فمف أراد معاكية فإنما أراد الصحابة"(َُ).

( )1المنتظـ ٔ.ُُّ/

( )2كفيات األعياف ُ.ٕٕ/

( )3سير أعبلـ النببلء ُْ. ُّّ/
( )4البداية كالنهاية ُُ.ُِّ/
( )5النجكـ الزاهرةّ.َِٗ/

( )6انظ ػ ػػر إلػ ػ ػػى :كفيػ ػ ػػات األعيػ ػ ػػافُ ,ٕٖ/كمختصػ ػ ػػر تػ ػ ػػاريإ دمشػ ػ ػػؽّ ,َُُ/كتهػ ػ ػػذيب الكمػ ػ ػػاؿُ ,ّّٖ/كسػ ػ ػػير أعػ ػ ػػبلـ
النػػببلءُْ ,ِِٗ/كتػػذكرة الحفػػاظِ ,ٔٗٗ/كتػػاريإ اإلسػػبلـِّ ,َُٕ/كال ػكافي بالكفيػػاتٔ ,ِٕٓ/كطبقػػات الشػػافعية
لمسبكيّ ,ُٓ/كتهذيب التهذيبُ.ٔٗ/

( )7تقدـ ص(ُٕ).

( )8انظ ػ ػػر إل ػ ػػى :كفي ػ ػػات األعي ػ ػػافُ ,ٕٖ/كمختص ػ ػػر ت ػ ػػاريإ دمش ػ ػػؽّ ,َُُ/كته ػ ػػذيب الكم ػ ػػاؿُ ,ّّٖ/كس ػ ػػير أع ػ ػػبلـ
النػػببلءُْ ,ِٗٗ/كتػػذكرة الحفػػاظِ ,ٔٗٗ/كتػػاريإ اإلسػػبلـِّ ,َُٕ/كال ػكافي بالكفيػػاتٔ ,ِٕٓ/كطبقػػات الشػػافعية

لمسبكيّ ,ُٓ/كتهذيب التهذيبُ.ٔٗ/

( )9انظ ارلى :تهذيب الكماؿُ ,ّّٗ/كمختصر تاريإ دمشؽّ.َُّ/

()10انظ ارلى :تهذيب الكماؿُ ,َّْ-ّّٗ/كمختصر تاريإ دمشؽّ.َُّ/
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فهػػذا الكػػبلـ فػػي مايػػة الجػػكدة ,ألنػػه يبػػيف بػػبل شػػؾ أف اإلمػػاـ النسػػائي بػػرمء ممػػا يرمػػي بػػه مػػف
التشيع ,كلك كاف عند تشيع لما قاؿ هذا القكؿ الذم فيه ذب كدفاع عف معاكية . 

أمػػا قكلػػه -لمػػا يسػػئؿ عػػف فضػػائؿ معاكيػػة" -أم شػػيء أخػػرج؟ حػػديث (المهػػـ ال تشػػبع بطنػػه)",
فهذ فيهػا منقبػة لمعاكيػة  , قػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي" :لعػؿ هػذ فضػيمة ,لقػكؿ النبػي " : المهػـ مػف لعنتػه أك

سببته فاجعؿ له ذلؾ زكاة كرحمة"(ُ) ,كقاؿ ابف منظكر" :قاؿ بعض أهؿ العمـ :كهذ أفضؿ فضيمة

فضػػيمة لمعاكيػػة ,ألف النبػػي  قػػاؿ" :المهػػـ إنمػػا أنػػا بشػػر أمضػػب كمػػا يغضػػب البشػػر ,فمػػف
لعنته أك سببته فاجعؿ ذلؾ له زكاة كرحمة"(ِ).

كمف األدلة عمى أف النسائي لـ يكف شيعيا:

ُ .أنػػه لػػـ يقصػػد النيػػؿ مػػف معاكيػػة  , أنػػه أخػػرج لمعاكيػػة  فػػي سػػننه الكبػػرل ثبلثػ نة

(ّ)
أيضا ثبلثة عشر حديثنا(ْ) ,بؿ أخرج حػديثنا فػي
كستيف حديثنا  ,كأخرج لعمرك بف العاص  ن
في مناقب عمرك بف العاص(ٓ)  , مع أف مكقؼ الشيعة مف عمرك بف العاص معمكـ.

أعمـ.

كاخراج النسائي لهما في السػنف دليػؿ عمػى أنػه لػـ يكػف فػي نفسػه عميهمػا مضاضػة كاهلل

ِ .أنه أخرج في سننه لمف يرمي بالنصب ,كالنصب "هك يبغض أمير المؤمنيف عمي
رضي اهلل عنه

كالنيؿ منه كاالنحراؼ عنه ,كهك عكس الرفض ,ككبلهما ضبلؿ كابتعاد عف منه اهلل في

كجكب محبة أصحاب رسكؿ اهلل  كمعرفة جهادهـ بأنفسهـ كأمكالهـ مع رسكؿ اهلل 

كنصرتهـ له"(ٔ).

قػػاؿ الشػػيإ محمػػد بػػف صػػالا العثيمػػيف" :النكاصػػب هػػـ الػػذم ينصػػبكف العػػداء آلؿ البيػػت

كيقدحكف فيهـ كيسبكنهـ عمى النقيض مف الركافض"(ٕ).

( )1انظر إلى :تاريإ اإلسبلـِّ ,َُٖ/كسير أعبلـ النببلءُْ ,َِّ/كالكافي بالكفياتٔ.ِٕٓ /

كالحديث أخرجه مسمـ في صحيحه ,كتاب البػر كاصػمة كاآلداب ,بػاب مػف لعنػه النبػي  أك سػبه أك دعػا عميػه كلػيس أه نػبل
أجر كرحمةن ,ِْٓ/ِ .حديث رقـٖٗ ,كلفظه "المهـ إنما أنا بشر ,فأيما رجؿ مػف المسػمميف سػببته
لذلؾ كاف له زكاةن ك نا
أك لعنته أك جمدته فاجعمها له زكاة كرحمة".

( )2مختصر تاريإ دمشؽّ.َُُ/
( )3فهرس السنف الكبرلُُ.ْٖ/
( )4المرجع السابؽُُ.ْْ/

( )5سنف النسائي الكبرلٕ ,ّٔٗ/حديث رقـِّْٖ.
انظرلى :مقدمة أحكاؿ الرجاؿ صُّ.
ا
()6

انظرلى :شرح العقيدة الكاسطيةِ ,ِّٖ/كهدم السارم صْٗٓ .
ا
()7
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كمف الذيف أخػرج لهػـ :إبػراهيـ بػف ىي ٍعقيػكب الجكزجػاني ,كأكثػر عنػه(ُ) ,بػؿ نػص النسػائي
عمى تكثيقه(ِ).
ّ" .أنه عاب بعض الركاة بشيء مف التشيع ,فكيؼ يعيب مير بشيء يتصؼ به"(ّ).

قػػاؿ النسػػائي" :أجمػػا –ابػػف عبػػد اهلل -لػػيس بػػالقكم ,ككػػاف مس ػرفنا فػػي التشػػيع"(ْ) ,كقػػاؿ

أيضا" :عمي بف المنذر شيعي محض ثقة"(ٓ).
ن
كبهػػذا يظهػػر أف اإلمػػاـ النسػػائي ىعمىػػـ مػػف أعػػبلـ أهػػؿ السػػنة ,كأنػػه كػػاف يسػػير عمػػى تمػػؾ
العقيدة الصافية ,فرحمه اهلل رحمة كاسعة.

عبادتو :
كػاف اإلمػاـ النسػائي فػي مايػة التعبػد هلل فػبل تجػد إال قائمػ ىا فػي الميػؿ صػائم ىا فػي النهػار

مكاظب ػ ىا عمػػى الح ػ ممبي ػ نا لنػػداء الجهػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل متمسػػك نا بالسػػنة كرع ػ نا متحري ػ نا فػػي كافػػة
أمكر  ,قاؿ أبك الحسيف محمد بف المظفر  :سمعت مشايخنا بمصر ( عمي بػف سػراج بػف عبػد
اهلل المصرم تَّٖهػ) ك (محمد بف حبيب بف زياف تُّٕهػ ) يصفكف اجتهاد النسائي في
العبادة بالميؿ كالنهار ,كمكاظبته عمى الح كاالجتهػاد  ,كأنػه خػرج إلػى الفػداء مػع كالػي مصػر

فكص ػػؼ م ػػف ش ػػهامته كاقامت ػػه الس ػػنف الم ػػأثكرة ف ػػي ف ػػداء المس ػػمميف كالمش ػػركيف كاحتػ ػراز ع ػػف
مجالسة السمطاف الذم خرج معه  ,كاالنبساط بالمأككؿ كالمشركب في ىر ٍحمه ,كأنه لـ يزؿ ذلػؾ
دأبهي إلى أف استشهد ( رحمه اهلل ) بدمشؽ مف جهة الخكارج " (ٔ).
ي

و
كع ٍبػػد اهلل بػػف
ككػػاف ( رحمػػه اهلل ) كرعػان متحريػان  ,فتػػرؾ الركايػػة عػػف جماعػػة يعمػػك عػػنهـ ى
لى ًه ٍي ىعة (تُّٕهػ كقيؿ ُْٕهػ ) و
ألمر كقع في نفسه عنهـ .
قاؿ أبك طالب ,أحمد بف نصر الحافظ (تِّّهػ) " :مػف يصػبر عمػى مػا يصػبر عميػه

النسائي؟! كاف عند حديث ابف ىل ًه ٍي ىعة ترجمػ نة ترجمػة  ,فمػا ح ٌػدث بهػا ؛ ألنػه لػـ يكػف يػرل أف
يحدث بحديثه " (ٕ) .
ٌ
( )1فهرس السنف الكبرلُُ.ِٖ/
( )2تهذيب التهذيبُ.ُٗٗ/

( )3انظر :اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صُّ – ِّ.
( )4سنف النسائي الكبرل ,ِِٖ/ٗ,حديث رقـُّٕٕ.
( )5ميزاف االعتداؿٓ.ُُٗ/

( )6تهذيب الكماؿ ُ. ّّْ/

( )7سؤاالت السممي لمدارقطني ُ. ُُْ/
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الح ً
ث ب ٍػف ًم ٍس ًػكيف" ,
ػار ي
كمما يدؿ عمى كرعه كتقكا أيضان ؛ أنه لـ يمكنه حضكر مجمس ى
فكاف يجمس في مكض وػع مسػتت انر منػه  ,بحيػث يسػمع قػراءة القػارئ كال يػرل  ,فمػذلؾ كػاف يقػكؿ
بف ًم ٍس ًكيف قراءةن عميه كأنا أسمع " (ُ) .
الح ًار ي
إذا ٌ
ث ٍ
حدث عنه  :حدثنا ى
قاؿ حمزة بػف يكسػؼ السػهمي " :كسػئؿ الػدارقطني :إذا ح ٌػدث أبػك عبػد الػرحمف النسػائي
كابػػف خزيمػػة بحػػديث أيهمػػا تقػػدـ؟ قػػاؿ :أبػػك عبػػد الػػرحمف ؛ فإنػػه لػػـ يكػػف مثمػػه  ,كال أقػػدـ عميػػه

أحػػدنا ,كلػػـ يكػػف فػػي الػػكرع مثمػػه  ,لػػـ يحػػدث بمػػا حػ ٌػدث ابػػف ىل ًه ٍي ىعػػة  ,ككػػاف عنػػد عالي ػ نا عػػف
قتيبة"(ِ).
رحال تو العممية
سػمؼ عنػػدما سػػئؿ عػػف مكلػػد فقػػاؿ  :يشػػبه أف يكػػكف فػػي عػػاـ خمسػػة ىع ىشػ ىر كمػػائتيف ؛ ألف
رحمتي األكلى إلى قتيبة كانت في عاـ ثبلثيف كمائتيف  ,أقمت عند سنة كشهريف (ّ).
رحمتو األولى إلى قتيبة بن سعيد
كانػت رحمتػػه فػي عػػاـ َِّه ػ تمػؾ الرحمػػة الذكيػة المكفقػػة التػػي تي ىعػد تحػكالن مهمػان فػػي حياتػػه
(ْ)
ػيإ مػف الثقػات
إلى قتيبة بف سعيد ببغبلف  ,حيث جمع فيها قاعدةن أصػيمةن مػف الركايػات عػف ش و

المكثػريف المقصػػكديف ,فى ىعػ ىػبل إسػػناد عمػػى صػػغر سػ ِّػنه  ,كمكػػث عنػػد سػػنة كشػػهريف متفرمػان لحمػػؿ
الركاية عنه ,حيث بمم مف العمر خمسة ىع ىش ىر عامان  ,كال شؾ أنه قد أدرؾ عند قتيبة مف :حبلكة
الحديث ,كهيبته ,كتنافس التبلميذ فيه  ,مػا شػجعه عمػى مكاصػمة دربػه كالتخصػص فػي هػذا العمػـ
الشريؼ.
كطاؼ كسعى كعادة المحدثيف إلى طمب الحػديث  ,كارتحػؿ كتجػكؿ كسػمع فػي هػذ األثنػاء
مف و
عدد مف أكابر شيكخ بمإ مثؿ :سميماف بػف ىسػٍمـ البمخػي (تِّٖه ػ) ,كابػراهيـ بػف يكسػؼ بػف
ميمكف (تِّٗهػ) ,كيحيى بف مكسى بف عبد ربه (تَِْهػ) ,ممػا يػدؿ عمػى فطن وػة كبعػد نظػر
و
كهمة عالية .
بخرسػػاف كالعػراؽ كالحجػػاز كمصػػر كالشػػاـ كالجزيػرة ك قػػزكيف مػػف
" ثػػـ طػػاؼ الػػببلد كسػػمع ا

جماعة يطكؿ ذكرهـ " (ٓ).

بتصرؼ يسير .
( )1التقييد ُ ,ُْٓ/كبغية الرامب المتمني في ختـ النسائي ُ,ُُُ/
ه
( )2سؤاالت حمزة السهمي لمدارقطني رقـ ُُُ .
( )3انظر إلى  :تهذيب الكماؿ ُ , ِّٗ/كسير أعبلـ النببلء ُْ. ِّٗ ُِٓ/

( )4بغبلف :بمدة بنكاحي بمإ ,كهي مف أنز ببلد اهلل عمى ما قيؿ بكثرة األشجار كاألنهار .معجـ البمداف ُ. ْٖٔ/
( )5انظر إلى  :المنتظـ ٔ ,ُُّ/كتهذيب الكماؿ ُ , ّّٗ/كتهذيب التهذيب ُ. ٔٗ/
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ثـ قصد مكة فػي ذم القعػدة عػاـ َِّه ػ إلػى الحػ  ,كم ٌػر فػي طريقػه بػببلد الشػاـ ,كدخػؿ
ػي  , فسػألك أف
دمشؽ ,ككجد كثي انر مف أهمها يناصػبكف عميػان  العػداء  ,فحػدثهـ بفضػائؿ عم ٌ
يحدثهـ بفضائؿ معاكية ,فأمسؾ عف ذلؾ ؛ ألنه لـ يكف يرل أف هناؾ حديثان صػحيحان فػي فضػمه

عمى الخصكص ,فقاـ إليه أهؿ المسجد فضربك  ,فما خرج مف المسجد إال عميبلن ! فتكفى شهيدان

(رحمه اهلل ) كلما يبمم الح ! .

كقد اختمؼ أهؿ العمـ في زمف كفاته كمكانه :

قػػاؿ جماع ػةه مػػنهـ عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف يػػكنس (تّْٕهػ ػ) -تمميػػذ النسػػائي  ,كأبػػك

جعفر الطحاكم(تُِّهػ) :تكفي بالرممة مف أرض فمسطيف في صفر عاـ َّّهػ(ُ).

بل فمات بها في شعباف مف نفس العاـ(ِ).
كقاؿ الدارقطني  :نقؿ إلى مكة عمي ن

كقػػد رجػػا الحػػافظ الػ ىذ ىه ًب ٌي الػرأم األكؿ ؛ لقػرائف مػػف أهمهػػا أف ابػػف يػػكنس حػػافظه متػػيقظ  ,كهػػك
مف تبلميذ النسائي ,فكأنه أعرؼ به مف مير (ّ).
شيوخو وتالميذه

كصؿ اإلماـ النسائي ( رحمه اهلل ) إلى هذ المنزلة العالية مف الحفػظ كالمعرفػة كالفقػه بعػد أف

صػ ىػر تبلمي ػػذ كشػػيكخه كآثػػار مي ػػر
أفنػػى عمػػر فػػي طم ػػب العمػػـ كأعطػػا ىن ٍف ىسػػه كحيات ػػه  ,لػػذا فػػإف ىح ٍ
صكر ,ىفهيما مف الكثرة بحيث يتعذر ذلؾ .
يمتى ى

لػػذلؾ فػػإف مقصػػكد هػػذا العمػػؿ  :بيػػاف ذلػػؾ مػػع إي ػراد األسػػماء التػػي يحصػػؿ بػػذكرهـ الفائػػدة ,

كفكائد أخرل جامعة  ,كاهلل المكفؽ .
شيوخ اإلمام النسائي

إف اإلمػػاـ النسػػائي صػػاحب رحمػػة طكيمػػة ,كقػػد جػػاب الػػببلد منػػذ نعكمػػة أظفػػار فػػي تمقػػي العمػػـ,

كرحػػؿ إلػػى بػػبلد شػػتى ,كقضػػى طػػكؿ عمػػر فػػي طمػػب العمػػـ ,كركل عػػف جمػػع مفيػػر مػػف كبػػار عممػػاء

حص ٍػكف"(ْ) ,لػذلؾ مػف الصػعب حصػر جميػع شػيكخه,
عصر  ,قاؿ ابف حجر" :سػمع مػف خبلئػؽ ال يي ى
كتابػػا فػػي أسػػماء شػػيكخه ,كهػػذا اعت ػزاز بهػػـ ,كتخميػػد
ػاء بحػػؽ شػػيكخه ,ألػػؼ ن
لكػػف اإلمػػاـ النسػػائي كفػ ن
لذكرهـ ,كقد اشتمؿ كتاب مشيخته عمى ستة كتسعيف كمائة شيإ ,منهـ أربعة ليسكا مف شيكخه(ٓ).

كعدد شيكخه الذيف أخرج عنهـ في المجتبى خمسة كثبلثكف كثبلثمائة كعدد شيكخه الذيف أخرج عنهـ

( )1مكلد العمماء ككفياتهـ ِ.ّّٔ/

( )2أنظر إلي المنتظـ ٔ ُِّ/كسير أعبلـ النببلء ُْ.ُّّ-ُِّ/
( )3سير أعبلـ النببلء ُْ. ُّّ/
( )4تهذيب التهذيبُ.ٕٔ/

( )5كهؤالء األربعة أرقاـ تراجمهـ هي(ٕٗ.)ُٕٓ ,َُٓ ,ٖٗ ,

كقػػد حقػػؽ هػػذ المشػػيخة الش ػريؼ حػػاتـ العػػكني ,كقػػد ضػػـ إليهػػا مػػا ذكػػر ابػػف عسػػاكر فػػي أسػػماء شػػيكخ األئمػػة النبػػؿ ,كمػػا
استدركه محمد بف طاهر في كتابه األكهاـ في المشايإ النىبؿ عمى ابف عساكر.
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في السنف الكبرل ثبلثة كأربع مائة ,منهـ شيإ مبهـ(ُ) ,كما في فهرس طبعة مؤسسة الرسالة(ِ).

شيخا"(ّ).
"كأجمع مف جمع شيكخه ابف عساكر في المعجـ المشتمؿ ,فقد ذكر فيه (ْْْ) ن

شيخا(ْ).
سبعا كخمسيف كأربعمائة ن
كقد بمم مف ركل عنهـ مف شيكخه ن
كقد أيفردت مصنفات مستقمة في ذكر شيكخ النسائي ,منها:

ػرحمف النسػػائي ,ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف أسػػد اٍل يجهىنًػي,
ُ -تسػػمية شػػيكخ أبػػي عبػػد الػ ا
(تّٗٓ :هػ)(ٓ).

ِ -شيكخ النسائي ,ألبي عمي الحسيف بف محمد بف أحمد الغساني الجياني( ,تْٖٗ :هػ)(ٔ).
ّ -رجاؿ النسائي ,ألبي محمد عبد العزيز بف محمد بف معاكية الدكرقي( ,تِْٓ :هػ)(ٕ).

ْ -شيكخ النسائي ,ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف ىخمىفكف األزدم( ,تٔٓٔ :هػ)(ٖ).
كمف أراد التعرؼ إلى شيكخ النسائي فميرجع إلى تهذيب الكماؿ ,كتهذيب التهذيب ,فإنهـ ذكركا

يجممة ممف ركل عنهـ النسائي ,كأما درجة شيكخه فإنهـ حجة بالجممة ,قاؿ ال ىذ ىهبً ٌي" :النسػائي نظيػؼ
الشيكخ"(ٗ).
كاليؾ جممة مف شيكخ اإلماـ النسائي الذيف تخرج بهـ ,فمنهـ األئمة:

ُ -إسحاؽ بف إبراهيـ بف مخمد ,صاحب المسند( ,تِّٖ :هػ) ,كقد أكثر عنه.
البغبلني( ,تَِْ :هػ) ,كقد أكثر عنه.
ِ -قتيبة بف سعيد ي
ّ -عمرك بف عمي بف بحر الفبلس البصرم( ,تِْٗ :هػ).

ْ -محمد بف إسماعيؿ البخارم ,صاحب الصحيا( ,تِٓٔ :هػ).

ٓ -محمد بف يحيى بف عبد اهلل بف فارس الذهمي النيسابكرم( ,تِٖٓ :هػ).
ٔ -أبك يزرعة الرازم عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف ي ىزٍيد( ,تِْٔ :هػ).
( )1سنف النسائي الكبرل ْ ّٖٗ/حديث رقـْٔٗٓ.

( )2فهرس السنف الكبرلُُ ,ُْٕ-ُٖ/كقد كقع في الفهرس كهماف أشار إليهما محقؽ كتاب تسمية مشايإ النسائي,
األكؿ جاء في الفهرس "سميماف بف داكد العتكي أبك الربيع" ,قاؿ المحقؽ" :كصكابه "سميماف بف داكد بف حماد

المهرم" ,كالثاني َُٗ" َُُ-هك عبيد اهلل بف عبد اهلل بف يزيد المقرم" ,كصكابه "محمد بف عبد اهلل بف يزيد".

( )3اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صَُ.

انظرلى :مقدمة تسمية مشايإ النسائي صُِ.
ا
()4

( )5المرجع السابؽ صُِ ,ُّ-كمقدمة عمؿ اليكـ كالميمة صٖٖ.

( )6مقدمة عمؿ اليكـ كالميمة صٖٗ ,كتسمية مشايإ النسائي صُِ.
( )7المرجع السابؽ صٖٗ ,المرجع السابؽ صُّ.
( )8المرجع نفسه صٖٗ ,المرجع نفسه صُّ.
( )9المغني في الضعفاءُ.ٕٗ/
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ٕ -أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ,صاحب السنف( ,تِٕٓ :هػ).
ٖ -أبك ىح ٍاتًـ محمد بف إدريس بف المنذر الرازم( ,تِٕٕ :هػ).
تالميذه :
بمم النسائي ( رحمه اهلل ) مف العمػـ مبمغػان جعمػه فريػد عصػر  ,كسػيد مصػر  ,كبمػم مػف الس ِّ
ِّػف

ػند  ,فارتحػػؿ النػػاس إلي ػه مػػف سػػائر البقػػاع سػػماعنا لمركياتػػه  ,كأخػػذنا عنػػه فػػي النقػػد
عم ػ نار عػػبل بػػه سػ ي
كالتمييز ,كتفقهان عميه في أدلة الكتاب كالسنة كمسائؿ العمـ  ,كطمبان لمقدكة في عممه كسمككه

ص ٍػكا ,فعمػى امتػداد حياتػػه العمميػة التػي امتػدت ق اربػػة
إف تبلميػذ اإلمػاـ النسػائي أكثػر مػػف أك يي ٍح ى
قػػرف مػػف الػػزمف حتػػى أصػػبا كحيػػد عصػػر كفريػػد زمانػػه ,كانػػت الرحمػػة إليػػه مػػف جميػػع األقطػػار كلهػػذا
يعسر عمينا جمع تبلمذته ,فمنقتصر عمى أشهر تبلميذ  ,كهـ:

ُ -أبك بشر محمد بف أحمد بف حماد الػدكالبي ,صػاحب الكنػى كاألسػماء ,كهػك مػف أق ارنػه,
(تَُّ :هػ).

ِ -أبك عكانة ىي ٍعقيكب بف إسحاؽ اإلسفراييني ,صاحب المسند( ,تُّٔ :هػ).
ّ -أبػ ػػك جعفػػػر أحمػػػد بػ ػػف محمػػػد الطحػ ػػاكم ,صػ ػػاحب شػ ػػرح مع ػػاني اآلثػ ػػار كميرهػ ػػا( ,ت:
ُِّهػ).

ْ -أبػ ػػك جعفػ ػػر أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف إسػ ػػماعيؿ النحػ ػػاس ,صػ ػػاحب إع ػ ػراب الق ػ ػرآف (,ت:
ّّٖهػ).

ٓ -أبك سعيد أحمد بف محمد بف زياد ,صاحب المعجـ( ,تَّْ :هػ).

ٔ -محمد بف عمرك بف أبي جعفر العقيمي ,صاحب الضعفاء( ,تِِّ :هػ).
ٕ -أب ػػك س ػػعيد عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أحم ػػد ب ػػف ي ػػكنس الص ػػدفي ,ص ػػاحب ت ػػاريإ مص ػػر( ,ت:

ّْٕهػ).

ٖ -أبك عمي الحسيف بف عمي النيسابكرم ,شيإ الحاكـ( ,تّْٗ :هػ).
ٗ -محمد بف حباف أبك ىح ٍاتًـ البستي ,صاحب الصحيا( ,ت.)ّْٓ :
َُ -أبك القاسـ سميماف بف احمد الطبراني ,صاحب المعاجـ( ,تَّٔ :هػ).
ُُ -الحسف بف الخضر األسيكطي ,ركل عنه السنف الكبرل( ,تُّٔ :هػ).

ُِ -أبك بكر أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف السني ,راكم المجتبى( ,تّْٔهػ).

ُّ -أبك أحمد عبد اهلل بف عدم ,صاحب الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ( ,ت ّٓٔهػ).
ُْ -أبيض بف محمد بف الحارث ,ركل مجمسيف مف إمبلء النسائي( ,ت ّٕٕهػ).

ُٓ -أبك محمد أحمد بف عثماف بف عبد الكهاب بف أبي التماـ ,ركل عنه السنف الكبرل.
ُٔ -محمد بف عبد الكريـ بف زكريا بف حيكيه أبك الحسف النيسابكرم( ,ت ّٔٔهػ).
ُٕ -أبك القاسـ حمزة بف محمد الكناني ,ركل عنه السنف الكبرل( ,ت ّٕٓهػ).
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ُٖ -ابنه عبد الكريـ بف أبي عبد الرحمف ,ركل عف أبيه السنف الكبرل( ,ت ّْْهػ).
ُٗ -محمد بف معاكية بف األحمر ,ركل السنف الكبرل عنه( ,ت ّٖٓهػ).

َِ -محمد بف القاسـ بف سيار ,أبك عبد اهلل ,ركل عنه السنف الكبرل( ,ت ِّٕهػ).
ُِ -أحمد بف محمد بف إسماعيؿ ,أبك بكر ركل عنه السنف الكبرل( ,ت ّٖٓهػ).
ِِ -الحسف بف بدر بف أبي هبلؿ ,أبك عمي ,ركل عنه السنف الكبرل.

ِّ -الحسيف بف جعفر بف محمد أبك أحمد الزيات ,ركل عنه السنف الكبرل.

المبحث الثالث  :ثناء العمماء عميو وعمو مرتبتو ومصنفاتو.

كاف النسائي ( رحمػه اهلل ) بػاذالن نفسػه لمعمػـ مسػتمتعان بػه منػذ نعكمػة أظػافير إلػى أف نػاهز
التسػعيف ,هػػذا مػع مػػا أكتيػه مػػف فه وػـ كحفػ و
ػظ كتج و
ػرد لمحػػؽ فػي عافيػػة ىب ىػد وف ,حتػػى اسػتحؽ أف يكػػكف

ظ ًه ير إمامته كتقدمه ما يمي:
إماـ عصر في الحديث (ركايةن كنقدان) ببل منازعة  ,كمما يي ٍ
ثََناء ا ْلعمَم ِ
اء َعمَ ْي ِو
ُ ُ َ

كثقػػه عب ػدالرحمف بػػف سػػعيد بػػف يػػكنس(ُ) ,كابػػف عػػدم(ِ) ,كأبػػك نعػػيـ األصػػبهاني (ّ) ,كابػػف

(ْ)
إماما في الحديث ثبتنا
قديما ,ككتب بها ,ك يكتب عنه ,ككاف ن
الجكزم  ,كزاد ابف يكنس "قدـ مصر ن
ثبتنا حافظنا ,ككاف خركجه مف مصػر فػي ذم القعػدة سػنة اثنتػيف كثبلثمائػة" ,كزاد أبػك نعػيـ "ككػاف

إماما في الحديث ثبتنا حافظنا فقيهنا".
إماما في الحديث ثبتنا حافظنا" ,كزاد ابف الجكزم "ككاف ن
ن
ػرحمف النسػائي حػافظ مػتقف ,أقػاـ بمص ػر كعمػر ,رضػيه الحفػاظ,
كقاؿ الخميمي" :أبك عبػد ال ا
ككتابه ييضاؼ إلى كتاب البخارم كمسمـ كأبي داكد"(ٓ).
كيعتمػد عمػى قكلػه فػي الجػرح كالتعػديؿ ,ككتابػه فػي
أيضا" :اتفقكا عمى حفظػه كاتقانػه ,ي
كقاؿ ن
السنف مرضي ,كآخر مف ركل عنه السنف ابف السني"(ٔ) ,كقػاؿ منصػكر الفقيػه ,كأحمػد بػف محمػد

الرحمف النسائي إماـ مف أئمة المسمميف"(ٕ) ,كقاؿ القاسـ بف زكريا
بف سبلمة الطحاكم" :أبك عبد
ا

( )1المستفاد مف ذيؿ تاريإ بغداد ُٖ , ْٗ/ككفيات األعيافُ ,ٕٖ/كتهذيب الكماؿُ ,َّْ/كتذكرة الحفاظ ِ,َُٕ/
كسير أعبلـ النببلءُْ ,ُّّ/كتاريإ اإلسبلـِّ ,َُٗ/كتهذيب التهذيبُ.ٔٗ/

( )2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ٓ. ُِٔ/
( )3شذرات الذهب ِ. ُِْ/
( )4المنتظـ ٔ.ُُّ/

( )5اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ُ.ّْٔ/

( )6اإلرشاد في معرفة عمكـ الحديثُ , ّْٕ-ّْٔ/كيفهـ مف كبلمه أف المجتبى مف كضع اإلماـ النسائي.
( )7انظر إلى :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿُ , ُّٕ/كالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ُ , ُُٓ/كتهذيب
الكماؿُ ,ّّّ/كطبقات الشافعية لمسبكي ُ.ُٓ/
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(ُ)
إمامػا"(ِ) ,كقػػاؿ أبػػك عمػػي الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف
زكريػػا المطػػرز " :هػػك إمػػاـ أك يسػػتحؽ أف يكػػكف ن

(ّ)
أيضا" :سألت النسائي ككاف مف أئمة المسمميف"(ْ),
ىزٍيد" :اإلماـ في الحديث ببل مدافعة"  ,كقاؿ ن
المسمميف"(ْ) ,كقاؿ الحاكـ" :قاؿ أبك عمي الحافظ مير مرة ,يذكر أربعة مف أئمة المسمميف رآهػـ,

الرحمف"(ٓ) ,كقاؿ الدارقطني" :كاف أفقه مشػايإ مصػر فػي عصػر ,كأعممهػـ
رآهـ ,فيبدأ بأبي عبد
ا

(ٔ)
أيضػػا" :أفقػػه مشػػايإ مصػػر فػػي عصػػر  ,كأعػرفهـ بالصػػحيا كالسػػقيـ,
بالحػػديث كالرجػػاؿ"  ,كقػػاؿ ن
(ٕ)
الرحمف
أيضا" :أبك عبد
ا
كأعممهـ بالرجاؿ ,فمما بمم هذا المبمم حسدك  ,فخرج إلى الرممة"  ,كقاؿ ن

(ٖ)
أيضػا :إذا حػدث أبػك عبػد
ا
كسػئؿ ن
الرحمف مقدـ عمى كؿ مف يذكر بهػذا العمػـ مػف أهػؿ عصػر "  ,ي
ػرحمف ,فإنػه لػـ يكػف مثمػه أقػدـ
الرحمف النسائي كابػف خزيمػة بحػديث ,أيمػا تقػدـ؟ قػاؿ" :أبػك عبػد ال ا
ا

عاليػا عػف قتيبػة"(ٗ),
عميه ,كلـ يكف في الكرع مثمه ,كلـ يحدث بما حػدث ابػف لهيعػة ,ككػاف عنػد
ن
كسأله السممي :إذا حدث محمد بف إسحاؽ بف خزيمة كأحمد بػف شػعيب النسػائي حػديثنا ,مػف تقػدـ

إماما
فيهما؟ قاؿ" :النسائي ,ألنه أسند ,عمى أني ال أقدـ عمى النسائي ن
أحدا ,كاف كاف ابف خزيمة ن
(َُ)
أحػد
أيضا" :إف أبا بكر الحداد الفقيه كثير الحديث ,كلـ يحدث عػف ى
ثبتنا معدكـ النظير"  ,كقاؿ ن
الرحمف النسػ ػائي فقط" ,كقاؿ" :رضيت بػه حجػة بينػي كبػيف اهلل"(ُُ) ,كقػاؿ الحػاكـ:
مير أبي عػبد
ا
"النس ػ ػػائي أفق ػ ػػه أه ػ ػػؿ مص ػ ػػر ف ػ ػػي عص ػ ػػر ,كأعػ ػ ػرفهـ بالص ػ ػػحيا كالس ػ ػػقيـ م ػ ػػف اآلث ػ ػػار ,كأعػ ػ ػرفهـ

انظرلى :تهذيب الكماؿ ِّ , ِّٓ/كسير أعبلـ
ا
( )1هك اإلماـ العبلمة المحدث أبك القاسـ ,القاسـ بف زكريا المطرز.
النببلءُْ ,ُْٗ/كتهذيب التهذيب ٔ.ِْْ-ِّْ/

انظرلى :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ُ , ُّٖ/كالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ُ , ُِٓ/كتهذيب الكماؿ
ا
()2
ُ. ّّّ/

انظرلى :تهذيب الكماؿُ ,ّّّ/كتذكرة الحفاظ ِ ,ٔٗٗ/كتاريإ اإلسبلـ ِّ , َُٖ/كطبقات الشافعية
ا
()3
لمسبكيّ.ُٓ/

انظرلى :تاريإ بغداد ٕ , ِٔٗ/كتاريإ دمشؽ َُ ,ّْٕ/كتهذيب الكماؿ .ّّّ/
ا
()4

انظرلى :معرفة عمكـ الحديث صِٖ  ,كالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيدُ , ُُٓ/كجامع األصكؿ في أحاديث
ا
()5
أحاديث الرسكؿُ.ُٗٓ/

انظرلى :تاريإ اإلسبلـِّ ,َُٗ/كالعبر في خبر مف مبرُ.ْْٓ/
ا
()6
انظرلى :تهذيب الكماؿُ ,ّّٖ/كتهذيب التهذيبُ.ٖٔ/
ا
()7

انظرل ػ ػػى :المن ػ ػػتظـ ٔ , ُُّ/كالتقيي ػ ػػد لمعرف ػ ػػة ركاة الس ػ ػػنف كالمس ػ ػػانيد ُ , َُٓ/كج ػ ػػامع األص ػ ػػكؿ ف ػ ػػي أحادي ػ ػػث
ا
()8
الرسػػكؿُ ,ُٗٔ/كمختصػػر تػػاريإ دمشػػؽّ ,َُُ/كتهػػذيب الكمػػاؿُ ,ّّْ/كسػػير أعػػبلـ النػػببلءُْ ,ُُّ/كتػػذكرة

الحفاظ ِ , ََٕ/كتاريإ اإلسبلـ ِّ ,َُٗ/كطبقات الشافعية لمسبكيّ ,ُٓ/كالكافي بالكفياتٔ.ِٕٓ/

انظرلى :سؤاالت السهمي لمدارقطني صُّّ ,كالتقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ُ , ُُٓ/كمختصر تاريإ
ا
()9
دمشؽ ّ , َُِ/كتهذيب الكماؿ ُ. ّّٓ/

انظرلى :سؤاالت السممي لمدارقطني صَُُ ,شرط األئمة الستةِٔ ,ِٕ-تهذيب الكماؿُ.ّّٓ-ّّْ/
ا
()10

انظرل ػ ػػى :مختص ػ ػػر ت ػ ػػاريإ دمش ػ ػػؽّ ,َُِ/كته ػ ػػذيب الكم ػ ػػاؿُ ,ّّٓ/كت ػ ػػذكرة الحف ػ ػػاظِ ,ََٕ/كس ػ ػػير أع ػ ػػبلـ
ا
()11
النببلءُْ ,ُِّ/كتاريإ اإلسبلـِّ ,َُٗ/كطبقات الشافعية لمسبكيّ ,ُٔ/كالكافي بالكفياتٔ.ِٕٓ/
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بالرجاؿ"(ُ) ,كقاؿ المزم" :أحد األئمة المبرزيف ,كالحفاظ المتقنيف ,كاألعبلـ المشػهكريف"(ِ) ,كقػاؿ

(ّ)
أيضػا" :كػاف
كقاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي" :الحػافظ الثبػت شػيإ اإلسػبلـ ناقػد الحػديث أبػك عبػد ال ا
ػرحمف"  ,كقػاؿ ن
(ْ)
أيضػػا" :رحػػؿ
مػػف بحػػكر العمػػـ مػػع الفهػػـ كاإلتقػػاف كالبصػػر كنقػػد الرجػػاؿ كحسػػف التػػأليؼ"  ,كقػػاؿ ن

(ٓ)
أيضػا" :لػـ يكػف أحػد عمػى رأس الػثبلث مئػة
الحفاظ إليه ,كلـ يب ى
ػؽ لػه نظيػر فػي هػذا الشػأف"  ,كقػاؿ ن
أحفػػظ مػػف النسػػائي ,كهػػك أحػػذؽ بالحػػديث كعممػػه كرجالػػه مػػف مسػػمـ كمػػف أبػػي داكد كمػػف أبػػي عيسػػى,

(ٔ)
أيضػا" :الحػافظ الحجػة ,صػاحب الصػحيا"(ٕ),
كهك جارم في مضمار البخارم كأبي زرعة"  ,كقاؿ ن
(ٕ)
أيضا" :حافظ العصر"(ٖ) ,كسأله السبكي :أيهما أحفظ مسمـ بػف الحجػاج صػاحب
الصحيا"  ,كقاؿ ن

صػػاحب الصػػحيا ,أك النسػػائي؟ فقػػاؿ" :النسػػائي" ,قػػاؿ السػػبكي" :ثػػـ ذكػػرت ذلػػؾ لمشػػيإ اإلمػػاـ الكالػػد
تغمد اهلل برحمته ,فكافؽ عميه"(ٗ).

كق ػػاؿ الس ػػيكطي " :الح ػػافظ ش ػػيإ اإلس ػػبلـ أحداألئم ػػة المب ػػرزيف ,كالحف ػػاظ المتقن ػػيف كاألعػ ػػبلـ

المشهكريف"(َُ).

لػػـ يقتصػػر هػػذا الثنػػاء عمػػى معرفػػة هػػذا اإلمػػاـ الجهبػػذ بالحػػديث كعممػػه ,حتػػى تعػػدل ذلػػؾ إلػػى

تبحر في الفقه كعمكمه .قاؿ الدارقطني" :كاف أفقه مشايإ مصر في عصر "(ُُ) ,كأثنى عميه الحاكـ,

(ُِ)
ػرحمف عمػػى فقػػه
أيضػػا" :ككػػبلـ أبػػي عبػػد الػ ا
فقػػاؿ" :النسػػائي أفقػػه مشػػايإ مصػػر فػػي عصػػر "  ,كقػػاؿ ن
الح ػػديث أكث ػػر م ػػف أف ي ػػذكر ف ػػي ه ػػذا المكض ػػع ,كم ػػف نظ ػػر ف ػػي كت ػػاب الس ػػنف ل ػػه تحي ػػر ف ػػي حس ػػف

كبلمه"(ُّ),

( )1طبقات الحفاظ صَّٕ.
( )2تهذيب الكماؿُ.ِّٗ/

( )3سير أعبلـ النببلءُْ.ُِٓ/
( )4المرجع السابؽُْ.ُِٕ/
( )5المرجع نفسه ُْ.ُِٕ/
( )6المرجع نفسه ُْ.ُّّ/
( )7الكاشؼُ.ُٗٓ/

( )8المعيف في طبقات المحدثيف صَُٗ.
( )9طبقات الشافعية لمسبكيّ.ُٔ/
( )10طبقات الحفاظ صَّٔ.

انظرلى :تاريإ اإلسبلـِّ ,َُٗ/كالعبر في خبر مف مبرُ.ْْٓ/
ا
()11
( )12طبقات الحفاظ صَّٔ.

( )13معرفة عمكـ الحديث صِٖ  , ّٖ-كجامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿُ ,ُٗٔ/كسير أعبلـ النببلءُْ.َُّ/
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عممػػا مػػف
فهػػذ هػػي مكانتػػه السػػامية ,كلػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد هػػذا الحػػد ,بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ ليصػػبا ن
أعبلـ التفسير ,كالناظر إلػى كتبػه ,كمػف أعظمهػا السػنف الكبػرل يجػد الب ارعػة فػي ذلػؾ,فهي مايػة فػي

جكدة التصنيؼ كحسنه.

عمو مرتبتو.

اإلماـ النسائي مف أبرز أئمة عصر في الحديث كفقهه ,بؿ صار أكحد زمانه لككنه قػد عمػر

طكيبل ,فكانت الرحمة إليه مف اآلفاؽ...
ن

اح عدة ,أبرزها:
كقد برز اإلماـ النسائي في نك و
ُ -معرفة الحديث كعمكمه:

اتفؽ األئمة عمى أنه إماـ مف أئمة الحديث ,فقد بدأ في طمب الحديث في صػغر  ,كبػدأ الرحمػة

إلى خارج بمد  ,كهك في الخامسة عشرة مػف عمػر  ,كرحػؿ إلػى اآلفػاؽ فػي طمبػه ,كسػمع كدكف كحفػظ

كثير منها في كتبػه الكثيػرة ,منهػا :كتابػه السػنف
مف األحاديث ما ال يتأتى لمثمه إال لؤلفذاذ ,كقد دكف نا
الكبرل ,كما أف له مجمكعة رسػائؿ فػي عمػكـ الحػديث ,كميػر ذلػؾ مػف الكتػب ,كهػك فػي هػذا المجػاؿ

يف كالحفاظ المتقنيف كاألعبلـ المشهكريف ,كما قاؿ المزم.
الم ىبرًز ى
أحد األئمة ي
ِ -معرفته بالعمؿ

"عمـ عمؿ الحديث مف أعكص عمكـ الحديث ,كلـ يخض ممار إال قمػة مػف األفػذاذ ,كهػك يقػكـ

عمػػى ثبلثػػة أسػػس :قػػكة الحفػػظ ,كسػػعة االطػػبلع ,كالمعرفػػة التامػػة بػػأحكاؿ الػػركاة ,كاإلمػػاـ النسػػائي لػػه

القدح المعمى في هذ األمكر الثبلثة.

كألجؿ هذ األمكر ,فقد تميز النسائي بعمـ عمؿ الحديث ,كاهتـ به في كتػاب السػنف  ,...حتػى

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

اإلمػػاـ النسػػائي أحػػد أبػػرز أئمػػة الجػػرح كالتعػػديؿ ,ذكػػر العممػػاء فػػيمف يعتمػػد عميػػه فػػي الجػػرح

كالتعديؿ ,كله كتب في ذلؾ ,منها كتابه الضعفاء كالمترككيف ,كقد قدمه األئمة فػي بػاب العمػؿ ,كفػي
باب الجرح كالتعديؿ عمى أئمة كبار ,أمثاؿ اإلماـ مسمـ كأبي داكد كالترمذم.

قاؿ ال ىذ ىه ًب ٌي" :لػـ يكػف احػد فػي رأس الثبلثمائػة أحفػظ مػف النسػائي ,كهػك أحػذؽ بالحػديث كعممػه
كرجاله مف مسمـ كأبي داكد ,كمف أبي عيسى ,كهك و
جار في مضمار البخارم كأبي زرعة"(ُ).
ْ -فقه الحديث:
"إف اإلمػػاـ النسػػائي مػػف األئمػػة الػػذيف جمع ػكا بػػيف الحػػديث كالفقػػه ,كهػػك "كاف كػػاف جػػؿ اهتمامػػه
منصػػبا عم ػػى الحػػديث كعمكم ػػه ,إال أف ذلػػؾ ل ػػـ يمنعػػه م ػػف العنايػػة بالفق ػػه كفركعػػه ,كال ري ػػب أف

( )1سير أعبلـ النببلءُْ.ُّّ/
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الفقه

(ُ)

ثمرة الحديث التي يجنيها المحدث مف مركياته التي طالما تعػب فػي جمعهػا كتمحيصػها,

كلذا كاف المحدثكف الكبار هـ الفقهاء ,كاإلماـ النسائي أحدهـ](ِ).

مصنفاتو :

ت ػػرؾ النس ػػائي ( رحم ػػه اهلل ) آث ػػا انر كاض ػػحة المع ػػالـ عم ػػى مس ػػيرة المح ػػدثيف  ,ف ػػألؼ مؤلف ػػات

اعتمدها المحدثكف مف بعد  ,كترؾ تبلمي ىذ أفػذاذنا حممػكا اريػة الحػديث كأسػممكها لتبلميػذهـ  ,كلػه فػي
كتػػب الفػػف عبػػارات يسػػتدؿ المحػػدثكف بهػػا فػػي الفقػػه كالرجػػاؿ كالعمػػؿ  ,كسنسػػكؽ هنػػا مػػف مؤلفاتػػه

المطبكعة  ,كمير المطبكعة ما ييسر اهلل لنا ذكر (ّ).
أوالً  :المطبوع

ُ -السنف المأثكرة عف رسكؿ اهلل  ( السػنف الكبػرل )
رسػ ػػكؿ اهلل

اإلمراب

(ٖ)

 ( الس ػ ػػنف الص ػ ػػغرل ) (ٓ) -ّ ,الض ػ ػػعفاء كالمترككػ ػ ػكف

 -ٔ,تسمية فقهػاء األمصػار

(ٗ)

النسػػائي(ُِ) - َُ ,ذكػػر المدلس ػيف

الفهػرم)

(ُّ)

(ٔ)

-ْ,الطبق ػ ػػات (ٕ)-ٓ,

-ٕ,تسػمية مػف لػـ يػرك عنػه ميػر رجػؿ كاحػد (َُ)-ٖ,

أحس ػ ػػف األس ػ ػػانيد الت ػ ػػي ت ػ ػػركل ع ػ ػػف رس ػ ػػكؿ اهلل 
(ُْ)

(ْ)

 -ِ,المجتبػى مػف السػنف المػأثكرة عػف

(ُُ)

 -ٗ ,تس ػ ػػمية مش ػ ػػايإ أب ػ ػػي عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف

 -ُُ,جػػزء فيػػه مجمسػػاف مػػف إمػػبلء النسػػائي(ركاية أبػػيض

ُِ -ذكػػر مػػف حػدث عنػػه ابػػف أبػي عركبػػة كلػػـ يسػمع منػػه

كالمتػرككيف كالثقػات ممػف حمػؿ عػنهـ العمػـ مػف أصػحاب أبػي حنيفػة

(ُٓ)

(ُٔ)

 -ُّ,تسػػمية الضػػعفاء

-ُْ,الكػذابكف المعركفػػكف

( )1قمت :جاء في المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي "أف الحديث ثمرة الحديث" ,كهك خطأ ,كالصكاب ما أثبتهي ,كاهلل أعمـ.
انظرلى :اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صِْ – ِٓ.
( )2المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي صْٓ  ,ْٖ -بتصرؼ ,ك ا

( )3كقد استفدت مما ذكر محقؽ كتاب تسمية مشايإ أبي عبد الرحمف النسائي الشيإ حاتـ الشريؼ .

( )4طبع عدة طبعات أجكدها طبعة مؤسسة الرسالة التي أشرؼ عمى تحقيقها الشيإ  :شعيب األرناؤكط .

( )5طبع عدة طبعات  ,مف أبرزها الطبعة المتداكلة التي اعتنى بها فرقمها كصنع فهارسها الشيإ  :عبد الفتاح أبك مدة
( )6طبع عدة طبعات مؤسسة الكتب الثقافية  ,كدار القمـ  ,كدار الكعي .

( )7طبع ضمف رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي ,كمقصكد طبقات الركاة عف نافع كاألعمش...إلإ .
( )8طبع بتحقيؽ محمد الثاني بف عمر مكسى في دار المآثر بالمدينة المنكرة عاـ ُُِْق .

( )9طبع ضمف رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي بتحقيؽ :جميؿ عمي حسف بمؤسسة الكتب ببيركت ,كطبع في الزرقاء
باألردف بتحقيؽ مشهكر حسف .كعبد الكريـ الكريكات َُْٖهػ .

( )10طبع ضمف رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي .
( )11طبع ضمف رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي .

( )12طبعت بتحقيؽ الشيإ حاتـ الشريؼ كفقه اهلل مجمكعة في مجمد لطيؼ بدار عالـ الكائد.
( )13طبعت بتحقيؽ الشيإ حاتـ الشريؼ كفقه اهلل مع التي قبمها أيضان.

( )14طبع في دار ابف الجكزم بتحقيؽ  :أبي إسحؽ الحكيني ُُْٓق .
( )15طبع ضمف رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي .
( )16طبع ضمف رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي.
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بكضػػع الحػػديث عمػػى رسػػكؿ اهلل 

(ُ)

 -ُٓ,التفسػػير -ُٔ ,الجمعػػة-ُٕ ,الخصػػائص-ُٖ ,

فضػػائؿ الق ػرآف-ُٗ ,عمػػؿ الي ػكـ كالميمػػة -َِ ,عش ػرة النسػػاء (ِ)-ُِ,ذكػػر مػػف يعػػرؼ مػػف القضػػاة
بالحديث

(ّ)

 -ِِ,أسئمة لمنسائي في الرجاؿ

(ْ)

.

ثانياً  :غير المطبوع
ِّ -الكن ػػي -ِْ ,التمييػ ػز

(ٓ)

 -ِٓ,معرف ػػة اإلخ ػػكة كاألخػ ػكات-ِٔ,مس ػػند ح ػػديث الزه ػػرم

بعممػػه كالكػػبلـ عميػػه -ِٕ,مسػػند حػػديث شػػعبة -ِٖ,مسػػند حػػديث سػػفياف الثػػكرم -ِٗ,مسػػند

حديث ابف جري  -َّ,مسند حديث يحيى القطاف -ُّ,مسند حديث فضيؿ بف داكد الطائي
كمفض ػ ػػؿ ب ػ ػػف مهمه ػ ػػؿ -ِّ ,مس ػ ػػند عم ػ ػػي ب ػ ػػف أب ػ ػػي طال ػ ػػب  -ّّ, مس ػ ػػند منص ػ ػػكر ب ػ ػػف

زاذاف -ّْ,منتقى مسند أبي ىي ٍعقيكب إسحؽ بف إبراهيـ المنجنيقي ّٓ -الجرح كالتعديؿ-ّٔ,
جزء مف حديثه ,كهك مخطكط بالظاهرية  -ّٕ,شيكخ الزهرم -ّٖ,الركاة عف الزهػرم-ّٗ,
مف كنيته ,أبك محمد مف الصحاب

( )1أكرد هذا الجزء بكماله ابف عساكر في تاريإ دمشؽ ,في ترجمة مقاتؿ بف سميماف.

( )2هذ الكتب الستة هي أجزاء مف السنف الكبرل كقد طبعت مع السنف الكبرل ,كطبعت كؿ منها منفردة عمى حدة.
( )3طبعت بتحقيؽ الشيإ حاتـ الشريؼ كفقه اهلل مع التي قبمها أيضان.

( )4هكذا أسماها المحقؽ في مجمكع رسائؿ في عمكـ الحديث لمنسائي ,كهي رسالة لطيفة جدان بمقدار أحد عشر سط انر
في المطبكع ,أكلها":أمناء اهلل عمى حديث رسكؿ اهلل "...

( )5كقد أكثر الحافظ في " التهذيب" كفي " المساف " النقؿ منه بهذا االسـ في حيف أطمؽ عميه ابف العديـ اسـ ":التمييز

في أحكاؿ الرجاؿ " كما في بغية الطمبُّ ,ُُّٓ/كمير  ,كسما السيكطي في تدريب الراكمِ ٖٖٔ/بػ  " :أسماء

الركاة كالتمييز بينهـ " .منقكؿ مف تحقيؽ تسمية مسايإ النسائيُ ُٔ/حاشية ِ .
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كيشتمؿ عمى :
تمييــد  ,ودراســة تطبيقيــة تبــدأ مــن أول كتــاب الف ـرائض إلــى آخــر كتــاب

السير .

المبحـــــث األول  :تمهيػ ػػد لممي ػ ػزات كتػ ػػاب السػ ػػنف الكبػ ػػرل كمػ ػػنه النسػ ػػائي
(رحمه اهلل ) في التصنيؼ  ,كمنزلة كتابػه بػيف الكتػب السػته ,كأهميػة كتابػه,
كنشر كانتشار .
المبحث الثـاني  :تعريػؼ اإلسػناد لغػة كاصػطبلحان  ,كأهميػة اإلسػناد كأنكاعػه

كأقسامه كتعريؼ الرباعيات .

المبحث الثالث  :الدراسة التطبيقية .
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التمهيد
مف المعمكـ أف سنف النسػائي الصػغرل المعركفػة بػالمجتبى  ,منتخبػة مػف السػنف الكبػرل

كعميه فإف شرط النسائي في المجتبى فرعه عف شرطه في الكبػرل  ,أم هػك شػرطه فػي الكبػرل
كزيػادة ,إذان معرفػة شػػرطه فػي الكبػػرل أصػؿ يبنػى عميػه شػرطه فػػي المجتبػى  ,كلػػذلؾ كػاف مػػف
الكاجب في هذا المبحث إظهار شرطه في إخراج الحديث في سننه الكبرل .

اسِم ا ْل ِكتَ ِ
اب
تَ ْح ِق ُ
يق ْ
أطمؽ جماعة مف أهػؿ العمػـ عمػى سػنف النسػائي اسػـ "السػنف الكبيػر" ,قػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي" :أمػا

كتاب خصائص عمي ,كعمؿ اليػكـ كالميمػة ,فهػك داخػؿ فػي السػنف الكبيػر"(ُ) ,كقػاؿ ابػف كثيػر:

"كقد جمع السنف الكبيػر"(ِ) ,كفػي ذيػؿ التقييػد ,فػي ترجمػة عمػي بػف محمػد بػف عمػي "سػمع مػف
ػرحمف أحمػد بػف شػعيب
أبي محمد عبد اهلل بف محمد بف عمي كتاب السنف الكبير ألبي عبػد ال ا

النسائي"(ّ) ,كهكذا جاء في إحدل المخطكطات التي حققها حسف شمبي(ْ).

كذهبػػت طائفػػة مػػف أهػػؿ العمػػـ إلػػى أف اسػػمه "السػػنف الكبػػرل" ,مػػنهـ السػػيكطي(ٓ) ,كعبػػد

الرؤكؼ 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 ػػنهـ الح ػػاكـ(ٗ),

كالخميمػػي(َُ) ,كالسػػمعاني(ُُ) ,كأبػػك الحسػػف بػػف األثيػػر(ُِ) ,كابػػف خمكػػاف(ُّ) ,كالػػدمياطي(ُْ),
( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببلءُْ ,ٖٔ/ُٔ ,ُّّ/كُٗ ,َُِ ,ُّٔ/كَِ , ِِٔ/كِّ , ِٕٖ/كتاريإ
اإلسبلـُٗ ,ِّٓ/كّٕ ,ِِّ/كّٖ , ُِٓ/كالعبر في خبر مف مبر ِ.َُّ/

( )2البداية كالنهايةُُ.ُُّ/

( )3ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيدِ.ُِٓ ,َُٓ ,ُٔ/
( )4مقدمة السنف الكبرلُ.ٕٔ ,ٔٔ ,ْٗ/

( )5تدريب الراكمِ ,ّْٔ/كطبقات الحفاظ صَّٕ ,كحسف المحاضرةُ.ّْٗ/
( )6فيض القديرٓ.ُٓٓ/
( )7األعبلـُ.ُُٕ/

( )8معجـ المؤلفيف ُ.ُُٓ/

( )9معرفة عمكـ الحديث صِٖ.

( )10اإلرشاد في معرفة عمماء الحديثُ.ّْٔ/
( )11األنساب ٓ.ْْٖ/

( )12الكامؿ في التاريإ ٔ.َْٗ/
( )13كفيات األعيافُ.ٕٕ/

( )14المستفاد مف ذيؿ تاريإ بغدادُٖ.ْٗ-ْٖ/
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كابف منظكر(ُ) ,كالزبيدم(ِ) ,كالمزم(ّ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ْ) , ,كابف كثيػر(ٓ) ,كالصػفدم(ٔ) ,كالخزرجػي(ٕ),
كالخزرجي(ٕ) ,كابف تغرم بردم(ٖ) ,كابف ناصر الديف الدمشقي(ٗ) ,كابف العماد(َُ) ,كميرهـ.
منيجو في التصنيف
ذكػػر محقػػؽ كتػػاب السػػنف الكبػػرل حسػػف عبػػد المػػنعـ شػػمبي مػػنه اإلمػػاـ النسػػائي  ,الػػذم
أشرؼ عميه شعيب األرنػاؤكط فػي تصػنيفه لمكتػاب حيػث قػاؿ " لقػد كػاف اإلمػاـ النسػائي مػف أجػؿ

عمماء عصر كما أسمفنا في ترجمته  ,كانه صنؼ كتابه هذا كرتبه عمى طريقة الكتب كاألبكاب ,
كلقد حبا اهلل عقمية فػذة فػي اسػتنباط األحكػاـ  ,فقػد أبػاف تصػنيفه أنػه فقيػه بالحػديث مػف الدرجػة
األكلى  ,فجمع في كتابه بيف الفقه كالحديث  ,فتجد أنه يكرد الحديث في أكثر مف مكضع ؛ ألنه

قد استنبط منه أكثر مف حكـ  ,كاف كاف يقتصر في كثيػر مػف األحيػاف عمػى مكضػع الشػاهد مػف
الحديث  ,فمثبلن :
 حديث سعد بف هشاـ  ,عف عائشػة  ,قػاؿ  :قمػت  " :يػا أـ المػؤمنيف  ,أنبئينػي عػف كتػر نبػياهلل  "... الحديث  .فتجد أنه أكرد ست عشرة مرة مطكالن كمختص انر كاألتي:
ُ -في كتاب الصبلة في باب قياـ الميؿ .
ُ -كباب أقؿ ما تجزئ به الصبلة .
ِ -كباب كيؼ الكتر بثبلث .
ّ -كباب كيؼ الكتر بسبع .
ْ -كباب كيؼ الكتر بتسع .
ٓ -كباب مف ناـ عف صبلته أك منعه منها كجعه .

( )1مختصر تاريإ دمشؽّ.ََُ/
( )2تاج العركسُ.ُْٔ/

( )3تهذيب الكماؿُ.ِّٖ/

( )4سير أعبلـ النببلء ُْ , ُِٓ/المعيف في طبقات المحدثيف صَُٗ.
( )5تفسير ابف كثيرّ.ََِ/
( )6الكافي بالكفياتٔ.ِٓٔ/

( )7خبلصة تذهيب تهذيب الكماؿُ.ُٕ/
( )8النجكـ الزاهرةّ.َِٗ/

( )9تكضيا المشتبه في ضبط أسماء الركاة كألقابهـ ككناهـ ٗ.َٕ/
( )10شذرات الذهب ِ.ِّٗ/
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ٔ -كفي باب كتاب الصياـ في اختبلؼ الناقميف لخبر عائشة .
ٕ -كفي باب صياـ النبي . 
 كحديث عطاء  ,عف ىجابر  " :أف النبي  نهى عف المخابرة كالمزابنػة كالمحاقمػة  ,كأف يبػاعالتمر حتى يبدك صبلحه  "...الحديث  .تجد أنه أكرد إحدل عشرة مرة :
ُ -في كتاب المزارعة عدة مكاضع .
ِ -كفي كتاب بيع الزرع بالطعاـ .
ّ -كباب النهي عف بيع الثنيا حتى تيعمى ىـ .
 كح ػػديث عمػ ػػرك ب ػػف ميمػػػكف  ,عػػػف عم ػػر " :أف النبػ ػػي  يتع ػػكذ  :م ػػف الج ػػبف كالبخػ ػػؿ "...الحديث  .فتجد أنه أكرد ثماف مرات :

ُ -في كتاب االستعاذة باب االستعاذة مف شر فتنة الصدر .
ِ -كباب االستعاذة مف فتنة الدنيا .
ّ -كباب االستعاذة مف سكء العمر.
ْ -كفي كتاب عمؿ اليكـ كالميمة  ,باب االستعاذة في يديبر الصمكات .
ثػػـ إنػػه تميػػز بكثػرة التفريعػػات فػػي البػػاب الكاحػػد  ,انظػػر مػػثبلن إلػػى كتػػاب المناسػػؾ فػػي بػػاب

رمي الجمار  ,فقد فرعه كاآلتي :
ُ -التقاط الحصى .
ِ -مف أيف تمتقط الحصى .
ّ -قدر حصى الرمي .

ْ -الرككب إلى الجمار كاستظبلؿ المحرـ .
ٓ -رمي الجمار راكبان .
ٔ -كقت رمي جمرة العقبة يكـ النحر .
ٕ -النهي عف رمي جمرة العقبة قبؿ طمكع الشمس .
ٖ -الرخصة في ذلؾ لمنساء .
ٗ -الرمي بعد المساء .
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َُ -رمي الرعاء .
ُُ -المكاف الذم ترمى منه جمرة العقبة .
ُِ -عدد الحصى التي ترمى بها الجمار .
ُّ -التكبير مع كؿ حصاة .
ُْ -قطع المحرـ التمبية إذا رمي جمرة العقبة .
ُٓ -الدعاء بعد رمى الجمار .
ُٔ -ما يحؿ لممحرـ بعد رمي الجمار .
ككذلؾ أيضػان تجػد أنػه كضػع فػي كتابػه عػددان ميػر قميػؿ مػف عنػاكيف الكتػب لػـ يضػعها ىمػف

سبقه في هذا الفف  ,كانظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر إلى :
ُ -كتاب الخيؿ .
المكات .
ِ -كتاب إحياء ى
ّ -كتاب الضك ِّ
اؿ .

ْ -كتاب األحباس – يعني الكقؼ هلل تعالى . -
ٓ -كتاب الكفاة – يعني كفاة النبي . 
ٔ -كتاب النعكت .
ٕ -كتاب عشرة النساء .
ٖ -كتاب المبلئكة .
ٗ -كتاب المكاعظ .
ناهيػػؾ عػػف كتػػاب عمػػؿ اليػػكـ كالميمػػة  ,كاف كػػاف ( رحمػػه اهلل ) قػػد أمفػػؿ بعػػض األسػػماء
المشهكرة لمكتب  ,إال أنه كضع مضمكنها تحت عناكيف أخرل  ,فمثبلن  :كتاب الحدكد كالديات ,
تجد أف مضمكنه في  :كتاب القسامة  ,ككتاب الرجـ  ,ككتاب السرقة  ,أما كتاب الذكر كالدعاء

فتجد مضمكنه في  :كتاب االستعاذة  ,ككتاب عمؿ اليكـ كالميمة  ,كهكذا .

كبس ػػبب ه ػػذ النزع ػػة الفقهي ػػة عن ػػد تج ػػد أن ػػه أكرد ف ػػي كتاب ػػه ع ػػددان ال ب ػػأس ب ػػه م ػػف اآلث ػػار

كالمراسيؿ ,مير أنه ناد انر ما يذكر حديثان معمقان .
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ث ػػـ إن ػػه ف ػػي أمم ػػب األحي ػػاف ك ػػاف يس ػػرد لمح ػػديث الكاح ػػد ع ػػدة ط ػػرؽ  ,كيب ػػيف الخ ػػبلؼ ف ػػي

األسانيد كالمتػكف  ,كيػرجا أفضػمها معتمػدان فػي ذلػؾ عمػى درجػة الحفػظ عنػد الػركاة  ,كأحيانػان كػاف
يسػػرد فػػي البػػاب الكاحػػد األحاديػػث المتعارضػػة كيػػرجا بينهػػا  .كهػػذ بعػػض العنػػاكيف التػػي ذكرهػػا

كمثاؿ لذلؾ :

 ذكػػر فػػي بػػاب الطهػػارة  " :بػػاب األمػػر بالكضػػكء مػػف ىم ػس الرجػػؿ ىذ ىكػػر "  .ثػػـ قػػاؿ بعػػد " :الرخصة في ترؾ الكضكء مف مس الذكر "  ,كقاؿ أيضان  " :األمر بالكضكء مما مست النار " ,

الجينػب "  ,ثػـ قػاؿ" :
ثـ قاؿ بعد  " :نسإ ذلػؾ "  ,كقػاؿ أيضػان  " :النهػي عػف االمتسػاؿ بفضػؿ ي
الرخصة في ذلؾ " كهكذا .
ثـ يكرد في كؿ باب األحاديث الدالة عميه  ,ثـ يرجا أفضمها  ,كهذا يعنػي أنػه كػاف عالمػان

متمكنان في عمـ الحديث  ,كفي أثناء ذلؾ تكمـ عمػي كثيػر مػف الرجػاؿ  ,سػكاء كػاف ذلػؾ بجػرح أك
تعديؿ كجمعنا في آخر الكتاب الجزء الحادم عشر صّْٔ " (ُ).

الستَّ ِة
َم ْن ِزلَ ُة ُّ
الس َن ِن ا ْل ُك ْب َرى َب ْي َن ا ْل ُكتُ ِب ِّ
"ذهب بعض المغاربة إلى تفضػيؿ كتػاب النسػائي عمػى البخػارم ,كمػا يػرل ذلػؾ أبػك مػركاف

الطيبػػي ,كيركي ػػه عػػف بع ػػض شػػيكخه"(ِ) ,كق ػػد رد ذل ػػؾ السػػخاكم ,فق ػػاؿ" :صػػرح بع ػػض المغارب ػػة
بتفضػػيؿ كتػػاب النسػػائي عمػػى صػػحيا البخػػارم ,كقػػاؿ :إف مػػف شػػرط الصػػحة فقػػد جعػػؿ لمػػف لػػـ

مكضكعا فيمػا أدخػؿ ,كهػك
سببا إلى الطعف عمى ما لـ يدخؿ ,كجعؿ لمجداؿ
ن
يستكمؿ في اإلدراؾ ن
كتعميبل"(ّ).
حكما
ن
قكؿ شاذ ,ال يي ىعكؿ عميه ن
كقػػاؿ طػػاهر الج ازئػػرم" :كمػػف الغريػػب أف بعػػض النػػاس لنفرتػػه مػػف تجريػػد الصػػحيا صػػرح

بتفضيؿ النسائي عمى صحيا البخارم ,...كهػك قػكؿ شػاذ ,ال يعػكؿ عميػه ,كال يمتفػت إليػه ,لػك لػـ

يكف عند هذا القائؿ كأمثاله مما يكثؽ بنقمه لشػؾ المبيػب فػي صػدكر ذلػؾ عمػف لػه أدنػى سػهـ فػي
الفهػػـ ,ككػػأنهـ لػػـ يشػػعركا بمػػا نشػػأ عػػف مػػزج الصػػحيا بغيػػر مػػف الضػػرر الػػذم حصػػؿ لكثيػػر مػػف

الناس"(ْ).

كقد كجه د .فاركؽ حمادة قكؿ المغاربة بتكجيه لكي يككف أقرب إلى الصكاب ,فقاؿ" :فذلؾ

راجع إلى اعتبار آخر مف حيث التقسيـ كالتبكيب ,ال مف حيث الصحة"(ٓ).
( )1مقدمة السنف الكبرل ُ. ّٓ-ِّ/
( )2مقدمة عمؿ اليكـ كالميمة صّْ.

( )3فتا المغيث لمسخاكمُ.ّٓ-ّْ/

( )4تكجيه النظر إلى أصكؿ األثر ُ.ِِٕ/
( )5مقدمة عمؿ اليكـ كالميمة صّْ.
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كقػػاؿ د .عمػػر إيمػػاف أبػػك بكػػر" :ال يختمػػؼ أهػػؿ التحقيػػؽ فػػي تقػػديـ البخػػارم كمسػػمـ عمػػى

ميرهمػا مػػف كتػػب السػػنة قاطبػػة ,كهػػذا ال ينػػافي مػػف تقػػديـ النسػػائي عمػػى مسػػمـ فػػي معرفػػة الحػػديث

كعممػػه كرجالػػه؛ ألنػػه كمػا قػػاؿ السػػخاكم ,..." :كاف رجػػا كػػؿ مػػف الػ ىذ ىهبً ٌي كالسػػبكي النسػػائي عمػػى
ظاهر في ترجيا مصنفه فذاؾ في الغالب ,كاال فرب مرجكح
نا
اإلماـ مسمـ ,فترجيا العالـ كاف كاف
يكػػكف مصػػنفه أرجػػا"(ُ) ,كمػػا ال يختمػػؼ اثنػػاف فػػي أف سػػنف ابػػف ماجػػه متػػأخر رتبػػة عػػف السػػنف

الثبلثة ,لكثرة األحاديث الضعيفة كالكاهية كالمنكرة ,كفيه أحاديث مير قميػؿ مكضػكعة ,كمػا أيلحػؽ
بالكتب الستة إال في بداية القرف السادس ,لكثرة زكائد عميها"(ِ).

كلمػا تكمػـ ابػف رجػب عػف شػرط الترمػذم ,كقػاؿ" :أبػك داكد قريػب مػف الترمػذم فػي هػذا ,بػػؿ

ػاء لمرجػاؿ منػه ,كأمػػا النسػائي فشػرطه أشػد مػف ذلػػؾ ,كال يكػاد يخػرج لمػف يغمػب عميػػه
هػك أشػد انتق ن
الكهـ ,كال لمف فحش خطؤ ككثر ,كأما مسمـ فبل يخرج إال حديث الثقة الضابط ك مف فػي حفظػه
بعض الشيء ك تكمـ فيػه لحفظػه لكنػه يتحػرل فػي التخػري عنػه إال مػاال يقػاؿ أنػه ممػا كهػـ فيػه,
كأما البخارم فشرطه أشد مف ذلؾ ,كهك أنه ال يخرج إال حػديث الثقػة الضػابط ,كلمػف نػدر كهمػه,

كاف كاف قد اعترض عميه في بعض مف خرجه عنه(ّ).

كينحصػر الخػػبلؼ فػػي المفاضػػمة بػػيف سػػنف أبػػي داكد كالنسػػائي مػػف حيػػث درجػػة أحاديثهمػػا,

كاف ك ػػاف ك ػػؿ م ػػف الكت ػػابيف يفض ػػؿ عم ػػى اآلخ ػػر ف ػػي جكان ػػب أخ ػػرل ,...كاف ك ػػاف ش ػػرطهما ف ػػي

كتابيهما متقارب في الجممة مف حيث القكة ,كمع ذلؾ فكتاب النسائي أقكل كأصا حديثنا مف سنف
أبي داكد.
كمف األدلة عمى ذلؾ:

ُ -ما ذكر بعض العمماء مف أف النسائي أعمـ كأعرؼ بالحػديث كعممػه مػف أبػي داكد ,بػؿ

كمف مسمـ ,كقد تقدـ قكؿ ال ىذ ىهبً ٌي" :النسائي أحذؽ بالحديث كرجاله مف مسمـ كأبي داكد كمف أبػي
(ْ)
عيسى ,كهك و
يحا فػي تفضػيؿ
جار في مضمار البخارم كأبي زرعة"  ,هذا كاف لـ يكف ن
دليبل صر ن
سننه عمى سنف أبي داكد ,لكنه مف جممة المرجحات كما قاؿ السخاكم :فترجيا العالـ ظاهر فػي
ترجيا مصنفه في الغالب"(ٓ).

ِ -أف شرط النسائي أقكل مػف شػرط أبػي داكد فػي عامػة المحققػيف مػف أهػؿ الحػديث ,قػاؿ

انتقادا
ابف رجب –بعد أف تحدث عف شرط الترمذم" :-كأبك داكد قريب مف الترمذم ,بؿ هك أشد
ن
( )1بغية الرامب صْٗ ,كما في اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صَُِ.
( )2اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صَُُ .َُِ-
( )3شرح عمؿ الترمذم ُ. ّٖٗ/

( )4سير أعبلـ النببلء ُْ.ُّّ/

( )5بغية ال ارمب صْٗ ,كما في المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي صٖٗ.
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لمرجػػاؿ منػػه ,كأمػػا النسػػائي فشػػرطه أشػػد مػػف ذلػػؾ ,كال يكػػاد يخػػرج لمػػف يغمػػب عميػػه الػػكهـ ,كعمػػف

فحش خطؤ ككثر"(ُ).

كفػػي كػػبلـ ابػػف رجػػب ترتيػػب لمسػػنف الثبلثػػة مػػف حيػػث القػػكة ,فػػأقكاهـ شػػرط النسػػائي ثػػـ أبػي

داكد ثـ الترمذم ,رحـ اهلل الجميع.

قاؿ ابف حجر" :فكـ مف رجؿ أخرج لػه أبػك داكد كالترمػذم ,كتجنػب النسػائي إخػراج حديثػه,

بؿ تجنب النسائي إخراج حديث جماعة مف رجاؿ الصحيحيف"(ِ).
كقػػاؿ سػػعد بػػف عمػػي ِّ
طا فػػي الرجػػاؿ أشػػد مػػف
الزٍن ىجػانًي" :إف ألبػػي عبػػد الػػرحمف النسػػائي شػػر ن
شرط البخارم كمسمـ"(ّ).
فإذا ثبت أف شرطه أقكل مف شرط أبي داكد ,ثبت أنه أصا حديثنا منه ,كلكف هذا ال يعني

أف كؿ حديث في سػنف النسػائي أصػا مػف كػؿ حػديث فػي سػنف أبػي داكد ,فهػذا ال يتػأتى بالنسػبة
لمصحيحيف ,كلكف المراد أف أحاديثه مف حيث الجممة أصا مف أحاديث أبي داكد بالجممة.

ّ -ثبت عف النسائي أنه تحفظ في الركاية عف قكـ مف الضعفاء ,منهـ عبد اهلل بػف لهيعػة

مسمما ركل له كألمثاله في المتابعات...
كأمثاله ,في حيف نجد أف أبا داكد ركل عنهـ ,بؿ إف
ن
اكيػا ضػعيفنا  ,...كانفػرد
ْ -إف أبا داكد كالنسائي اشػتركا فػي الركايػة عػف ثمانيػة كخمسػيف ر ن
كؿ كاحد منهما عف اآلخر بالركاية عف الضعفاء ,فبمم عدد الذيف ضعفهـ ابف حجر فػي التقريػب

اكيػػا ,فػػي حػػيف بمػػم عػػددهـ فػػي
بمختمػػؼ أن ػكاع الضػػعؼ فػػي رجػػاؿ أبػػي داكد فػػي سػػننه (ِّّ) ر ن
اكيا ,أم ثمث العدد تقر نيبا](ْ).
رجاؿ النسائي في سننه الكبرل كالصغرل (ُّٔ) ر ن

كبهذا ييعمـ صحة كبلـ أبي عبد اهلل بف رشػيد ,حيػث قػاؿ" :كبالجممػة ,فكتػاب النسػائي أقمهػا
مجركحا ,كيقاربه كتاب أبي داكد ,ككتػاب الترمػذم ,كيقابمػه
كرجبل
بعد الصحيحيف حديثنا ضعيفنا,
ن
ن

فػػي الطػػرؼ اآلخػػر كتػػاب ابػػف ماجػػه ,فإنػػه انفػػرد فيػػه بػػإخراج أحاديػػث عػػف رجػػاؿ متهمػػيف بالكػػذب

كسرقة الحديث"(ٓ).

"ثػـ لػيعمـ أف مالػػب مػا كقػػع فػي سػػنف النسػائي مػف األحاديػػث المنكػرة كالشػػاذة كالمعمػة كميػػر

ذلػػؾ ,معظمػػه مػػف أحاديػػث الثقػػات ,أخرجهػػا النسػػائي لبيػػاف عممهػػا ,كذلػػؾ أنػػه حػػيف أخػػرج الكجػػك

المحفكظػػة كالراجحػػة ,أخػػرج بجانبهػػا الكجػػك األخػػرل المعمػػة ,ثػػـ بػػيف عممهػػا ,كتفػػنف فػػي إبػراز ذلػػؾ

( )1شرح عمؿ الترمذمُ.ّٖٗ/

( )2النكت البف حجرُ ,ّْْ/زهر الربىُ.ُٖ/
( )3النكت البف حجر ُ.ّْْ-ِْْ/

انظرلى :المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي صٖٗ.ٗٗ-
( )4اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صَُّ – َُٔ ,ك ا
( )5انظر إلى :النكت البف حجر ُ ,ْْٓ-ْْْ/طبقات الشافعية لمسبكي ّ.ُٔ /
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خدمة لمكجه المحفكظ ,كهذ ميزة يمتاز بها كتابػه عػف بقيػة الكتػب السػتة ,كقػؿ أف يخػرج النسػائي

اعتمادا عميه"(ُ).
لمضعيؼ
ن
لكف سنف النسائي في الرتبة أعمػى مػف سػنف أبػي داكد ,فهػي تمتػاز بدقػة التبكيػب كالتقسػيـ,
كهي إحدل قكاعد اإلسبلـ بعد الصحيحيف.

كرجبل
كقاؿ ابف حجر" :كبالجممة ,فكتاب النسائي أقؿ الكتب بعد الصحيحيف حديثنا ضعيفنا
ن
مجركحػ ػػا ,كيقاربػ ػػه كتمػ ػػب أبػ ػػي داكد ,ككتػ ػػاب الترمػ ػػذم ,كيقابمػ ػػه فػ ػػي الطػ ػػرؼ اآلخػ ػػر كتػ ػػاب ابػ ػػف
ن
ماجه"(ِ).

كيبقى السؤاؿ ,لماذا أيخر سنف النسائي عف أبي داكد كالترمذم؟

قد أجاب عف ذلؾ السخاكم ,فقاؿ" :كبالجممة ,فكتاب اإلماـ النسائي أقػؿ الكتػب السػتة بعػد

الصحيحيف حديثنا ضعيفنا ,كلكف إنما أخرك عف أبي داكد كالترمذم لتأخر عنهما كفاةن"(ّ).
كخبلصة القكؿ إف السنف الكبرل لمنسائي أقؿ الكتب السػتة بعػد الصػحيحيف حػديثنا ضػعيفنا,
مجركحا ,كهك بعد الصحيحيف في الرتبة ,كاهلل أعمـ.
كرجبل
ن
ن

أىمية السنن

تبكأ كتاب السنف لمنسائي أهمية عالية  ,كمكانةن رفيعةن بيف كتب السنة.
سنعرضها فيما يمي:
بيف أسباب هذ األهمية كالمكانة كمسكماتها فإننا
ي
كاذا ما أردنا أف ين ى

ػائي (المجتبػى) كأصػػمًه (الكبػػرل) كمكانتػػه هػػك أنػػه
أوالً  :إف أهػػـ مػػا يبػػرز أهميػػة كتػػاب النسػ ى
ػدكد عنػػد أهػػؿ السػػنة كعممػػاء الحػػديث أحػػد الكتػػب الخمسػػة األصػػكؿ  ,التػػي يع ػدها المحػ ٌػدثكف
معػ ه
كاألمهات لكتب الحديث (عمى كثرة كتػب الحػديث) ,كهػذ الكتػب الخمسػة األصػكؿ هػي :صػحيا
البخارم ,كصحيا مسمـ ,كسػنف أبػي داكد ,كجػامع الترمػذم ,كسػنف النسػائي  .أك السػتة األصػكؿ
إذا أضفنا إليها سنف ابف ماجه عمى الراجا مف األقكاؿ.
ثانيـاً  :إنػػه بمقارنػػة كتػػاب النسػػائي بسػػنف أبػػي داكد كجػػامع الترمػػذم ظهػػر أنػػه أصػػا حػػديثان
(ْ)

 ,كيشػهد لػه كاقػع الكتػاب,

نص عمى هذا جماعةه مػف عممػاء الحػديث
كأنقى رجاالن منهما ,كقد ٌ
ػحة  ,كانمػػا عػػد العممػػاء خػػامس الكتػػب ألف
فهػػك ثالػ ي
الصػ ٌ
ػث الكتػػب الخمسػػة أك السػػتة مػػف حيػػث ٌ
انظرلى :المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي صُِّ , ُِْ-كهذا الكبلـ
ا
( )1اإلماـ النسائي ككتابه المجتبى صَُُ ,
تماما.
كاف كاف عمى المجتبى ,إال إنه ينطبؽ عمى السنف الكبرل ن

( )2النكت البف حجرُ.ْْْ/

( )3بغية الرامب صٓٗ ,كما في أحكاـ اإلماـ النسائي الحديثية في السنف الكبرل صُِ.

( )4قاؿ الحافظ ابف حجر" :كفي الجممة فكتاب النسائي أقؿ الكتب بعد الصحيحيف حديثان ضعيفان كرجبلن مجركحان ,كيقاربه
كتاب أبي داكد كالترمذم" .النكت عمى مقدمة ابف الصبلح صْْٖ .
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مؤلفػػه اإلمػػاـ النسػػائي كػػاف آخػػر األئمػػة الخمسػػة كفػػاةن ,فهػػك الخػػامس مػػف حيػػث الترتيػػب الزمنػػي
كالثالث مف حيث المرتبة في صحة األحاديث .
ثالثــاً  :إ ٌف تػػأخر الزمنػػي عػػف الصػػحيحيف كسػػنف أبػػي داكد كجػػامع الترمػػذم كف ػ ىر لػػه مػػادةن
سابقةن يستفيد منها كيػتمـ بنيانهػا كيس ٌػدد خممهػا ,فجػاء كتابػه جامعػان بػيف كجػك ي
الحسػف ,فهػك جػامعه
بيف طريقة البخػارم الفقهيػة كطريقػة مسػمـ الحديثيػة  ,كأكثى ىػر مػف إعػبلؿ األحاديػث فيػه حتػى كأنػه
كتػاب عمػػؿ ,مػع ككنػػه اشػترط فػػي أصػكله الصػػحة فػػبل يضػعي بابػان إال كيسػتدؿ عميػػه بمػا هػػك حجػةه
عند أك يي ًعؿ ما كرد فيه مف الركايات.
رابعاً  :إ ٌف مؤلفه ( اإلماـ النسائي ) مف كبار أئمػة الحػديث كنقػاد  ,كهػك أى ٍك ىحػ يد أهػؿ زمانػه
كمقىػػد يمهـ فػػي حفػػظ الحػػديث كنقػػد كفهمػػه  ,كقػػد أكدع عممػػه فػػي هػػذا الكتػػاب  ,فػػالظف بكتابػػه أف
ي
يتقدـ لتقدـ مؤلفه .

خامساً  :كمما يي ىمٌي يز الكتاب أيضان أف مؤلفه ىخ ىد ىمه بأف اجتبػى منػه أبػكاب الفقػه فيمػا يقػارب
ؽ فػي فقهياتهػا كتراجمهػا كتقاسػيمها  ,حتػى أصػبا المجتبػى معػدكدان فػي ركايػات السػنف
نصفه كدقٌ ى
كلطالما عبر العمماء عف كاقعه بقكلهـ  :سنف النسائي ركاية ابف السني ,ككثي انر ما كانكا يقابمكنهػا
عمى الركايات األخرل (ركايات السنف الكبرل) كيقابمكف األخرل عميها .

سادسـاً  :إف أئمػػة الحػػديث كالمشػػتغميف بػػه ممػػف جػػاء بعػػد جيػػؿ اإلمػػاـ النسػػائي قػػد حرصػكا

ػؽ بمضػمكنها
عمى تناقمه كركايته كاسماعه  ,حتػى مػدا مػف الكتػب المستفيضػة المشػتهرة التػي يكث ي
مػػف كث ػرة ركاياتهػػا كالعنايػػة بهػػا .قػػاؿ السػػخاكم ( رحمػػه اهلل )  " :ككراء هػػذا أف الكتػػاب المشػػهكر

منػػا إلػػى مص ٌػنفه  ,ككتػػاب النسػػائي مػثبلن ال يحتػػاج فػػي صػػحة
الغنػي بشػػهرته عػػف اعتبػار اإلسػػناد ٌ
نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حاؿ اإلسناد منا إليه"(ُ) .
سابعاً  :إنه عمى ما فيه مف مميز و
كتاب كبير الحجػـ يحػكم تقريبػان (ُُْٗٗ) حػديثان(ِ),
ات
ه
فهك أكبر الكتب الستة عمى اإلطبلؽ مف هذ الناحية  ,كهذ كحدها ميزةه كأهمية تيقى ِّد يمه كتظهر .
ثامناً  :إف أئمة الحديث كالمشتغميف به ممف جاء بعد النسائي إلى عصرنا هػذا قػد حرصػكا

اع مف الخدمة .
عمى خدمة هذا الكتاب كتيسير جانب االستفادة منه بأنك و

( )1فتا المغيث صْْ .

( )2السنف الكبرم ُُ. ِْٗ/
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نشره وانتشاره
هذ الخدمة مف أكلى الخدمات التي تمقاها كتاب السنف لمنسائي (رحمه اهلل)  ,كالذيف قامكا لػه

ػؽ ال يحصػػيهـ إال اهلل  ,كلػػكلى اهلل  ثػػـ هػػذ الخدمػػة كالقيػػاـ بهػػا مػػا كصػػمنا كتػػاب
بهػػذ الخدمػػة خمػ ه
النسائي (رحمه اهلل) بعد نحك و
ألؼ كمائػة عػاـ مػف تأليفػه ! كالفضػؿ فػي ذلػؾ يعػكد ألهػؿ الحػديث

الكرقكف كال
كمف أعانهـ  ,فمكال احتفاء المحدثيف به ما يركم كال ينسإ كال اهتـ به ٌا
عمى ٌ
مر الزماف ى
دكر الطباعة في العصر الحديث .

كمف أهـ ما ييذكر في هذ الشأف (أيضان) :تحقيؽ الكتاب عمى أهػـ نسػخه الخطيػة فػي هػذا
الزماف كطباعته كاخراجه لمناس كأقرب ما يككف إلى حاله التي تركه عميه مؤلفه (رحمه اهلل).
كمف أهـ الخدمات التي تمقاها الكتاب في هذا الشأف في العصر الحديث:
عدة طبعات كػاف ٌأكلهػا فػي الهنػد عػاـ ُُِٖه ػ فػي مجمػديف ,ث ٌػـ
بع ٌ
ُ -إف كتابه (المجتبي) طي ى
و
طبعات أخرل ,كاف مف آخرها الطبعة المشهكرة التي اعتنى بها
عدة
بع عف هذ الطبعة ٌ
طي ى
كرقـ أحاديثها كصنع فهارسها الشيإ عبد الفتاح أبك يم ٌدة (رحمه اهلل) .

ِ -أما الكبرل فكانت متكاريةن حتى هيػأ اهلل ألجػز و
اء منهػا أف تخػرج عمػى يػد الشػيإ عبػد الصػمد
شرؼ الديف (رحمه اهلل) الذم حقٌقها كصنع لها مقدمة  ,ككاف ذلؾ عاـ ُِّٗق.

ّ -ثػ ٌػـ يحقٌقػػت السػػنف الكبػػرل عمػػى شػػكؿ رسػػائؿ عمميػػة فػػي كميػػة أصػػكؿ الػػديف بجامعػػة اإلمػػاـ
محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض.
ْ -كمػػف الخػػدمات التػػي قػػدمت لمسػػف الكب ػرل أيضػان :أنػػه قػػد تػ ٌػـ إخػراج بعػػض كتبهػػا كتحقيقهػػا
منف ػػردة ,ككت ػػاب "التفس ػػير" ال ػػذم حقٌق ػػه س ػػيد الجميم ػػي كص ػػبرم الش ػػافعي ف ػػي مص ػػر ع ػػاـ
َُُْهػ .ككتاب "عمؿ اليكـ كالميمة" دراسة فاركؽ حمادة كتحقيقه عمى شكؿ رسالة عممية

فػػي الجامعػػة الحسػػنية بػػالمغرب عػػاـ ُّٖٗهػ ػ  ,ثػ ٌػـ طبػػع عػػدة طبعػػات منهػػا طبػػع مؤسسػػة
الرسػػالة ببيػػركت عػػاـ َُْٕهػ ػ ,كهػػي الطبعػػة الثالثػػة لػػه .كمنهػػا كتػػاب "العمػػـ" الػػذم حققػػه
عمػرك عمػي عمػر كعمػؽ عميػه كصػنع لػه فهػارس حافمػة  .كمنهػا "الخصػائص" ,الػذم حققػػه

أبػػك إسػػحؽ الحػػكيني (كهػػك مطبػػكع) ,كلػػه طبعػػة أخػػرل بتحقيػػؽ أحمػػد ميػريف البمكشػػي (كهػػك

رسالة جامعية في األصؿ) ,كمنهػا أيضػان" :فضػائؿ الصػحابة" ك "فضػائؿ القػرآف" ,ككبلهمػا
مطبكع بتحقيؽ الدكتكر فاركؽ حمادة بالدار البيضاء عاـ ََُْهػ ك َُْْهػ.

ثـ طبعت السنف الكبرل كمها مجمكعةن فػي عشػرة مجمػدات كمعهػا مجمػداف فهػارس بمؤسسػة
ٌ٘ -
الرسػػالة عػػاـ ُُِْه ػ ,أشػػرؼ عمػػى تحقيقهػػا الشػػيإ شػػعيب األرنػػاؤكط  ,كهػػذ الطبعػػة هػػي
أجكد طبعات السنف الكبرل حتى اآلف .
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المبحث الثاني :تعريف اإلسناد لغة واصطالحاً
التعريف المغوي :
" ضـ كممة إلى أخرل عمي كجه يفيد معنى تامان "

(ُ)

 " ,إسناد الراحمػة فػي سػيرها"(ِ),

ىس ىػن ىد ميػػر "(ّ)" ,
اسػػتىىن ىد إليػه بمعنػػي كأ ٍ
" فػبلف ىس ىػن هد أم معتمػػد كس ىػن ىد إلػػى الشػ مػػف بػاب دخػؿ ك ٍ
تعميؽ خبر بمخبر عنه  ,أك طمب بمطمكب منه " (ْ)  " ,الرابطة الذهنيػة بػيف المسػند كالمسػند

إليػػه "(ٓ) .إف اإلسػػناد مػػف خصػػائص هػػذ األمػػة (أمػػة اإلجابػػة) ,كلػػـ تسػػتطع أمػػة مػػف األمػػـ

السػػابقة أف تسػػند إلػػى نبيهػػا إسػػنادان متص ػبلن ميػػر أم ػة النبػػي محمػػد  ,كقػػاؿ محمػػد بػػف أسػػمـ
الطكسػػي " قػػرب اإلسػػناد قربػػة إلػػى اهلل " ,)ٔ("هػػك مػػا ارتفػػع مػػف األرض  .كمػػا قابمػػؾ مػػف
الجبػػؿ كعػػبل عػػف السػػفا  ,كالجمػػع أسػػناد ,ككػػؿ شػػيء أسػػندته إلػػى شػػيء فهػػك مسػػند  ,كيقػػاؿ:
(ٕ)

أسند في الجبؿ إذا ما صعد "

.

التعريف االصطالحي  " :هك الطريػؽ المكصػمة لممػتف أك سمسػمة الػركاة الػذيف يػذكرهـ المحػدث
ابتداء بشيخه كانتهاء بمف يسند إليػه الخبػر" (ٖ) " ,حكايػة طريػؽ المػتف  ,كرفػع الحػديث لقائمػه"

(ٗ)

" أف ينتهػ ػػي إلػ ػػى النبػ ػػي  تص ػ ػريح نا  ,أك حكم ػ ػ نا  :مػ ػػف قكلػ ػػه أك فعمػ ػػه أك تقريػ ػػر أك إل ػ ػى

الصحابي كذلؾ "(َُ).

يتبػػيف لنػػا بعػػد عػػرض التعريػػؼ المغػػكم كاالصػػطبلحي لئلسػػناد  ,أنػػه مجمكعػػة الرجػػاؿ

الػػذيف نقمػكا عػػف رسػػكؿ اهلل  األحاديػػث القكليػػة أك الفعميػػة أك التقريريػػة إلػػى أف كصػػمت إلينػػا,
مف خبلؿ رجاؿ خصهـ اهلل بذلؾ  ,فيظهر لنا أهمية اإلسناد عمى النحك التالي .

( )1المعجـ الكسيط ُ. ْْٓ/

( )2انظر إلى  :لساف العرب مادة ( سند) ُ , ُُِٓ/كتاج العركس مف جكاهر القامكس ٖ. ِِّ/
( )3مختار الصحاح ُ. ِّٔ/

( )4همع الهكامع في شرح جمع الجكامع ُ. ِٔ/

( )5الببلمة العربية أسسها كعمكمها كفنكنها ُ. ُٗٗ/

( )6انظر إلى  :التقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأممؽ مف مقدمة ابف الصبلح ُ ,ُِٓ/كالجامع ألخبلؽ الراكم كآداب

السامع ُ , ُِّ/كعمكـ الحديث (مقدمة ابف الصبلح ) صُِٓ  ,كفتا الباقي بشرح ألفية العراقي صْٕٗ .

( )7انظر إلى  :لساف العرب مادة ( سند) ُ , ُُِٓ/كمنه اإلماـ البخارم في تصحيا األحاديث كتعميمها (مف خبلؿ
الجامع الصحيا) ُ.ُٓٗ/

( )8تحقيؽ الرمبة في تكضيا النخبة ُ , ُٔٗ/كحاشية لقط الدرر بشرح متف نخبة الفكر ُ. َُٕ/
( )9اليكاقيت كالدرر شرح شرح نخبة الفكر ُ.ُُٓ/

( )10نزهة النظر في تكضيا نخبة الفكر في مصطما أهؿ األثر ُُٓٓ-ُْٓ/
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أىمية اإلسناد
ُ -الحرص عمى طمبه كالسؤاؿ عنه .
ِ -إنه كسيمة لتمييز األخبار .
ّ -تمحيص لآلثار .
ْ -بدراسة رجاؿ اإلسناد يعرؼ المقبكؿ مف المردكد  ,كالصحيا مف الضعيؼ .
ٓ -الدفاع عف سنة النبي  بنفي الكذب كالذب عنها كحفظها.
ٔ -تكضيا األحكاـ الشرعية .
ٕ -كرامة كخاصية لهذ األمة .
فنظ ػ نار لقػػدر اإلسػػناد كأهميتػػه يجػػب معرفػػة أقس ػامه كأنكاعػػه  ,كخصكص ػنا اإلسػػناد العػػالي الػػذم

عميه مدار هذا البحث ككيؼ يصبا اإلسناد عاليان عند طمبه كالبحث عنه .

كمػػف المعمػػكـ أف المقصػػكد باإلسػػناد العػػالي بػػالمرتفع  ,كسػػمي بػػذلؾ ؛ ألنػػه يرتفػػع عمػػي ميػػر

ليصبا عاليان .

قاؿ أبك عبػد اهلل الحػاكـ  " :فمػكال اإلسػناد كطمػب هػذ الطائفػة لػه ككثػرة مػكاظبتهـ عمػى حفظػه

لدرس منار اإلسبلـ كلتمكف أهؿ اإللحاد كالبػدع فيػه بكضػع األحاديػث كقمػب األسػانيد  ,فػإف األخبػار

إذا تعػػرت عػػف كجػػكد األسػػانيد فيهػػا كانػػت يبتٍ ػ ار "

(ُ)

 ,كاف أكؿ مػػف حػػرص لمحصػػكؿ عمػػى اإلسػػناد

العالي الصحابة الكراـ  فكانكا يسألكا كيسمعكا مف رسكؿ اهلل  مباشرة بدكف كاسػطة كذلػؾ أشػرؼ
أنكاع اإلسناد ؛ ألف العمك فيه يبعد عف الخمػؿ ؛ ألف كػؿ رجػؿ مػف رجالػه يحتمػؿ أف يقػع الخمػؿ مػف

جهتػه سػهكان  ,أك عمػدان ففػػي قمػتهـ قمػة لجهػات الخمػػؿ  ,كفػي كثػرتهـ كثػرة لجهػػات الخمػؿ كهػذا كاضػػا

جمي  ,كهي مسألة نسبية ترجع إلي طبقة ككفاة الراكم نفسه.

"ليس مف الضركرة أف يككف اإلسناد العالي أعمى درجة في صحة الحديث مف إسناد الحديث

النازؿ ؛ ألف رجاؿ اإلسناد النازؿ قد يتميزكف بفائدة كزيادة الثقة في رجاله عمى العالي  ,أك كانكا

أحفظ أك أفقه أك ككنه متصبلن بالسماع  ,كفي العالي حضكر أك إجازة أك مناكلة أك تساهؿ بعض
ركاته في التحمؿ كنحك ذلؾ فالنازؿ مختار  ,إذف ليس جكدة الحديث قرب اإلسناد ,بؿ جكدة

الحديث صحة الرجاؿ كما قاؿ ابف المبارؾ "(ِ).

( )1معرفة عمكـ الحديث صٔ

( )2تدريب الراكم َُُِ-ٗٓ/
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أنواع اإلسناد  :ينقسػـ اإلسػناد إلػى نػكعيف العػالي كالنػازؿ كمػف المعمػكـ أف العػالي ضػد النػازؿ؛ لكػي

يسهؿ التكضيا .

أوال  :اإلسناد العالي ,وينقسم إلى قسمين :
ٔ -عمو مطمق
تعريؼ العمك المطمؽ  ":القرب مف رسكؿ اهلل  بإسناد نظيؼ مير ضعيؼ كذلؾ أجؿ أنكاع العمػك
"

(ُ)

.

مف خبلؿ التعريؼ يشترط لتحقؽ هذا النكع ثبلثة شركط -:
أ -قمة عدد الرجاؿ .
ب -أف يككف اإلسناد إلى النبي . 
ج -أف يككف اإلسناد نظيفنا ( صحيحنا ) .
هذ ثبلثػة شػركط ال بػد مػف تكافرهػا فػي اإلسػناد ليصػبا مػف العمػك المطمػؽ ,كسػمي بػذلؾ ألنػه

هك العمك المقصكد لذاته في األحاديث النبكية التي نجتهد كنسعى لمكصؿ إليها في هذا البحث.
ٕ -عمو نسبي
وينقسم إلى أربعة أقسام:

ُ -قػػاؿ ابػػف الصػػبلح" :القػػرب مػػف إمػػاـ مػػف أئمػػة الحػػديث ,كاف كثػػر العػػدد مػػف ذلػػؾ اإلمػػاـ إلػػى
ػر إلػى قربػه مػف ذلػؾ اإلمػاـ ,كاف لػـ
رسكؿ اهلل  , فإذا يكجػد ذلػؾ فػي إسػناد يكصػؼ بػالعمك ,نظ نا
عاليا بالنسبة إلى رسكؿ اهلل .)ِ("
يكف ن

ِ -قاؿ ابف الصبلح" :العمك بالنسبة إلػى ركايػة الصػحيحيف ,أك أحػدهما ,أك ميرهمػا مػف الكتػب
المعركفة المعتمدة"(ّ).

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

( )1انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ُ ,ُِٔ/كالتكضيا األبهر لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ُ ,ّٔ/كفتا المغيث
ّ , َِ-ّ/كتدريب الراكم ِ.ُِٔ-ُْٔ/

(ِ) مقدمة ابف الصبلح في عمكـ الحديث صُٕٓ.
(ّ) المرجع السابؽ صُٕٓ.
(ْ)المرجع السابؽ صُٗٓ.
(ٓ) المرجع نفسه صَُٔ.
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ثانياً  :اإلسناد النازل ,وينقسم إلى قسمين:

ٔ -النزول المطمق :كهك كثرة الكسائط إلى النبي  , كهك نزكؿ مسافة مطمؽ(ُ).
ػر بالنسػػبة إلػػى سػػند آخػػر يػػرد بػػه ذلػػؾ الحػػديث بعينػػه ,يكػػكف
أك هػػك مػػا كػػاف عػػدد رجالػػه كثيػ نا
قميبل(ِ).
عدد رجاله ن

ٕ -النزول النسبي ,وينقسم إلى:

أ -كثرة الكسائط إلى إماـ مف أئمة الحديث(ّ).

ب -نزكؿ اإلسناد مف طريؽ مير الكتب المعركفة المعتمدة عف اإلسناد مف طريقها(ْ).
ت -تأخر الكفاة(ٓ).

ث -تأخر السماع(ٔ).

كبعد عرض تعريؼ اإلسناد كأهميته  ,كأنكاعه كأقسامه كما يميز به هذ األمة عمى ميرهػا

مف األمـ مف خصكصية هذا اإلسناد لهك خير دليؿ لفطرة هذا الديف الحنيػؼ كعظػيـ شػأف السػنة

النبكيػػة المش ػرفة ,كتشػػتمؿ د ارسػػتي فػػي هػػذا البحػػث عمػػى جمػػع األسػػانيد العاليػػة مػػف كتػػاب السػػنف
الكبرل لئلماـ النسائي (رحمه اهلل) كذلؾ بعػد اسػتقراء جميػع األحاديػث حسػب حػدكد الد ارسػة (مػف
أكؿ كتاب الفرائض إلى آخر كتاب السير) ,كانتزاع األحاديث ذات األسانيد الرباعية منهػا ,كالتػي

هي مدار البحث كالدراسة .

كقد كجدنا أف اإلماـ النسائي (رحمه اهلل) قد جاؿ في الببلد كطاؼ بيف العباد ؛ لكي يحمؿ

إلينػػا ه ػػذا الكن ػػز الثمػػيف م ػػف أس ػػانيد العالي ػػة  ,كسػػاعد مكل ػػد ف ػػي صػػدر الق ػػرف الثال ػػث الهج ػػرم
(ُِٓهػ) ,كطكؿ عمر لصدر القرف الرابع (َّّهػ)  ,كالتقي بشيكخ كثػر مػف جميػع األمصػار ؛
لكي يسطر لنا تمؾ الرباعيات العالية المرفكعة إلى رسكؿ اهلل  في سننه الكبرل .

كقبؿ سرد تمؾ األحاديث كدراستها كتخريجها كالحكـ عميها  ,نعرض الش اليسير عف تمؾ

الرباعيات لكي تعـ الفائدة .

(ُ) التقريرات السنية صْٔ.

(ِ) معجـ مصطمحات الحديث(ُٔ).
(ّ) التقريرات السنية صْٔ.
(ْ) المرجع السابؽ صْٔ.
(ٓ) المرجع نفسه صْٔ.
(ٔ) المرجع نفسه صْٔ.
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تعريف الرباعيات

ػاع  ,كالرباعيػة
في المغة  :مادة ربع  :فالربع ما نت فػي أكؿ الربيػع  ,كيجمػع يرىبػعه عمػى ًرب و
مثؿ الثمانية  ,إحدل األسناف األربع التػي تمػي الثنايػا  ,بػيف الثنيػة كالنػاب تكػكف لئلنسػاف كالجمػع

رباعيات (ُ).

فــــي االصــــطالح  :هػ ػػي األحاديػ ػػث التػ ػػي فػ ػػي إسػ ػػنادها أربعػ ػػة ركاة بػ ػػيف المصػ ػػنؼ كبػ ػػيف

النبي.)ِ(

كبع ػػكف اهلل كبع ػػد ع ػػرض التمهي ػػد نب ػػدأ بالد ارس ػػة التطبيقي ػػة ,كهػ ػي تخػػري تم ػػؾ األحادي ػػث ,

كدراستها كما يتعمؽ بها .

( )1انظر إلى  :لساف العرب مادة ( ربع ) ُُٓٔٗ -ُٕٓٔ/
( )2معجـ عمكـ الحديث النبكم صَُٔ/
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صمب المكضكع
كهي ي
 كتشتمؿ عمى تكطئة لعمـ تخري الحديث .

 تخري أحاديث رباعيات اإلماـ النسائي في سننه الكبرل كدراستها
كالحكػػـ عميهػػا مػػف أكؿ كتػػاب الف ػ ارئض إلػػى آخػػر كتػػاب السػػير ,
كالتي بمغت مائة كأربعة كخمسيف حديثان.
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الدراسة التطبيقية
توطئة
الحمد هلل الهادم إلى سبيؿ الرشاد ,كعميه كحد االعتماد ,أما بعد  .فيتناكؿ عمـ تخري

الحديث ثبلثػة مجػاالت  -:األكؿ  :اإلسػناد كهػك سػند الحػديث  ,أم رجالػه كركاتػه  .كالثػاني :
مػػتف الحػػديث كهػػك الػػنص  ,كمايػػة مػػا ينتهػػي إليػػه اإلسػػناد مػػف الكػػبلـ  .كالثالػػث  :الحكػػـ عمػػى

الحديث.
معنػى التخػري  :يطمػػؽ التخػري فػػي المغػػة عمػػى عػػدة معػ و
ػاف منهػػا  :االسػػتنباط كالتػػدريب

الم ٍخػرج  :هػك مكضػع الخػركج  ,كمنػه قػكؿ
كالتكجيه ,فيقاؿ  :خرج المسألة أم بػيف أكجههػا  ,ك ى
المحػػدثيف  :هػػذا حػػديث يعػ ًػرؼ ىم ٍخرجػػه  ,أم مكضػػع خركجػػه  ,كهػػك ركاة اإلسػػناد الػػذيف خػػرج
الحديث مف طريقهـ  ,كالخركج نقيض الدخكؿ .

كمعني اإلخراج  :اإلبػراز كاإلظهػار  ,كمنػه قػكؿ المحػدثيف  :أخرجػه البخػارم  ,كأخرجػه
مسػػمـ ,أم أب ػػرز لمنػػاس كأظه ػػر لهػػـ ببي ػػاف مخرجػػه  ,كذل ػػؾ بػػذكر رج ػػاؿ إسػػناد ال ػػذيف خ ػػرج

الحديث مف طريقهـ ؛ألف كؿ اروك يعد مخرجان مف مخارج الحديث  ,كمػا يعػد الكتػاب كصػاحبه

كذلؾ .

كالمعني االصطبلحي لمتخري  :هك الداللة عمى مكضع الحػديث فػي مصػادر األصػمية

كالفرعيػػة التػػي أخرجتػػه بسػػند  ,كبيػػاف مرتبتػػه عنػػد الحاجػػة (ُ) ,كالم ػراد بالداللػػة عمػػى مكضػػع

بل :أخرجػه
الحديث  :هك ذكر المصػنفات كالمؤلفػات التػي يكجػد فيهػا ذلػؾ الحػديث  ,كقكلنػا مػث ن
البخارم في صحيحه  ,كأخرجه النسائي في سػننه ,كأخرجػه ىم ًالػؾ فػي المكطػأ  ,كأخرجػه أحمػد
في مسند  ,كأخرجه الطبراني في معجمه ...إلإ .
كالم ػراد بالمصػػادر األصػػمية  :هػػي كتػػب السػػنة التػػي جمعهػػا مؤلفكهػػا كمصػػنفكها كالتػػي

تسػػتقؿ بركا يػػة األحاديػػث بأسػػانيدها كال تعتمػػد عمػػى ميرهػػا  ,عػػف طريػػؽ تمقيهػػا عػػف شػػيكخهـ
بأس ػ ػػانيد إل ػ ػػى النب ػ ػػي  , مث ػ ػػؿ كت ػ ػػب الص ػ ػػحاح  ,كالس ػ ػػنف  ,كالمس ػ ػػانيد  ,كالمسػ ػ ػػتدركات ,

كالطبقات ...,إلإ .

كجمػػع العممػػاء كتب ػان خاصػػة بػػالتخري ؛ لكػػي يسػػهؿ معرفػػة مكقػػع الحػػديث مػػف الكتػػب

األصػػمية كالفرعيػػة( ,)2كرتبػػت هػػذ الكتػػب حسػػب مػػا رتبهػػا مصػػنفكها  ,فمػػنهـ مػػف رتبهػػا عمػػى
( )1أصكؿ التخري كدراسة األسانيد ُ َُ/بتصرؼ يسير.

( )2هي كتب الحديث التي تأخذ األحاديث مف الكتب األصمية كال تستقؿ بالركاية
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المفظ المجػرد لؤللفػاظ عمػى حػركؼ المعجػـ مثػؿ  :كتػاب المعجػـ المفهػرس  ,كمػنهـ مػف رتبهػا

عمى أطراؼ الحديث ,مثؿ مكسػكعة أطػراؼ الحػديث  ,كمػنهـ مػف رتبهػا عمػى المسػانيد كتحفػة
األشراؼ  ,كمنهـ مف رتبهػا عمػى حػركؼ المعجػـ كقسػـ األقػكاؿ مػف الجػامع الكبيػر كالصػغير,
كالفػػتا الكبيػػر فػػي ضػػـ الزيػػادة إلػػي الجػػامع الصػػغير  ,ككشػػؼ الخفػػاء كمزيػػؿ اإللبػػاس عمػػا

اشتهر مف األحاديث عمى ألسنة الناس  ...إلإ .
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(ُ)
صػ و
اف ,ىي ٍعنًػػي ٍابػ ىػف يع ىي ٍي ىن ػةى,
الن ىسػػائًي رحمػػه اهلل :أ ٍ
ُ -قػػاؿ ى
ػكر اٍل ىم ِّكػػي ,ىعػ ٍػف يسػ ٍف ىي ى
ىخ ىب ىرىنػػا يم ىحمػ يػد ٍبػ يػف ىم ٍن ي
ػت ,فىأىتىػػانًي ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  ىكأيىبػػك
قى ى
ضػ ي
ت ىجػابًنرا ,ىيقيػػك يؿ :ىم ًر ٍ
ت ٍابػ ىػف اٍل يم ٍن ىكػ ًػد ًر ,ىيقيػػك يؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ً
اف ,فىكج ىدانًي قى ٍد أ ٍ ً
ً
ب ٍك ور يع ى ً
صػب ىك ي
كداني ,ىك يه ىما ىي ٍمش ىي ً ى ى
ػكء ي
ض ى
يمم ىي ىعمىي ,فىتى ىكضأى ىر يسك يؿ المػه  ,فى ى
ى ىي
ػؼ أى ٍق ً
ىصػ ىػنعي ًفػػي ىمػػالًي؟ ىفمىػ ٍػـ
ػت :ىيػػا ىر يسػ ى
ضػػي ًفػػي ىمػػالًي ؟ ,ىك ٍيػ ى
ػكؿ المػ ًػه ,ىك ٍيػ ى
ػت ,فى يقٍمػ ي
ىعمىػػي ,فىأىفى ٍقػ ي
ػؼ أ ٍ
ً (ِ)
ػت آيػ ػ ػةي اٍل ًمي ػ ػػر ً
ي ًج ٍبنً ػ ػػي بً ىش ػ ػ و
كن ىؾ يق ػ ػ ًػؿ الم ػ ػػهي يي ٍفتً ػ ػػي يك ٍـ ًف ػ ػػي اٍل ىك ىبللى ػ ػػة}
اث { :ىي ٍس ػ ػػتى ٍفتي ى
ػيء ىحت ػ ػػى أ ٍين ًزلى ػ ػ ٍ ى
ي
ى
ٍ

[النساء.]ُٕٔ:

ػكء عمػى يم يغ ىمػى
ُ-أخرجه ي
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الكضكء ,باب صػب النبػي  ىكض ى
الم ٍن ىكًدر -به ,بألفػاظ
عميه َُّ/ُ ,مف الفتا,حديث رقـ ُْٗ ,مف طريؽ يش ى
عبة ,عف محمد بف ي
مختمفة.
 كأخرجه في كتاب التفسير ,باب ﭧ ﭨ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ  ِّْ/ٖ ,مف الفتا,الم ٍن ىكًدر -به  ,بألفاظ مختمفة.
حديث رقـ ْٕٕٓ ,مف طريؽ ابف يج ىرٍي  ,عف ابف ي
ضػػى ,بػػاب كجػػكب عيػػادة الم ػريض ُُْ/َُ ,مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـ
الم ٍر ى
 -كأخرجػػه فػػي كتػػاب ى

ُٓٔٓ ,عف محمد بف ىم ٍنصكر –به ,بألفاظ مختمفة.
ضػػكء العائػػد لمم ػريض ُِّ/َُ ,مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـ
ضػػى ,بػػاب ىك ي
الم ٍر ى
 كأخرجػػه فػػي كتػػاب ىالم ٍن ىكًدر -به ,بألفاظ مختمفة.
ٕٔٔٓ ,مف طريؽ شعبة ,عف ابف ي
 كأخرجه في كتاب الفرائض ,باب قكؿ اهلل تعالى :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂     
         ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

الن ىسائًي الكبرل ,كتاب الفرائض -ٔ ,باب ذكر ال ىكبللة ,َُْ/ٔ ,حديث رقـ ِٖٖٔ.
) (1سنف ى
ع كالدان كال كلدان ,النهاية في مريب الحديث ُْٕٗ/
(ِ) الكبللة  :كهي أف يمكت الرجؿ كال ىي ىد ٍ
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ

منالنساء ّ/ُِ ,مف الفتا,حديث رقـ

ِّٕٔ ,عف محمد بف منصكر – به  ,بألفاظ متقاربة.

السػ ٌػنة ,بػػاب مػػا كػػاف النبػػي  ييسػػأؿ ممػػا لػػـ ينػػزؿ عميػػه
 كأخرجػػه فػػي كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب ك يالػػكحي ,فيقػػكؿ :ال أدرم ,أك لػػـ ييجػػب حتػػى ىي ٍنػػزؿ عميػػه الػػكحي ,كلػػـ ىي يقػػؿ ب ػرأم كال قيػػاس ,لقكلػػه
تعػالى :بمػػا أراؾ اهلل كقػاؿ ابػػف مسػػعكد :يسػئًؿ النبػػي  عػف الػػركح :فسػػكت ,حتػى نزلػػت اآليػػة,
ُّ َِٗ/مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـ َّٕٗ ,عػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل  ,عػػف يس ػ ٍف ىياف بػػف يع ىي ٍي ىنػػة -بػػه,
بألفاظ متقاربة.

ِ -كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب مي ػراث الكبللػػة ,َٔ-ٓٗ/ِ ,حػػديث
رقـ ٓ ,عف ىع ٍمرك بف يم ىحمد بف يب ىك ٍير الن ًاق ٍد ,عف يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة – به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجػػه فػػي كتػػاب الفػرائض ,بػػاب ميػراث ال ىكبللػػة ,َٔ/ِ,حػػديث رقػػـٔ ,مػػف طريػػؽ ابػػف يجػ ىػرٍي ,الم ٍن ىكًدر – به  ,بألفاظ مختمفة.
عف ابف ي
 كأخرجػه فػي كتػػاب الفػرائض ,بػاب ميػراث الكبللػة, َٔ/ِ ,حػػديث رقػـٕ ,مػف طريػػؽ عبػد الػػرحمفالم ٍن ىكًدر – به ,بألفاظ متقاربة.
ابف مهدم  ,عف ابف ي
ػعبة ,عػػف
 كأخرجػه فػػي كتػاب الفػرائض ,بػػاب ميػراث الكبللػػة, َٔ/ِ ,حػديث رقػػـ ٖ ,مػػف طريػؽ يشػ ىالم ٍن ىكًدر – به  ,بألفاظ مختمفة.
ابف ي

ّ -كأخرجػ ػػه أبػ ػػك داكد فػ ػػي سػ ػػننه ,فػ ػػي كتػ ػػاب الف ػ ػرائض ,بػ ػػاب فػ ػػي الكبللػ ػػة ,صّْٗ ,حػ ػػديث

ىح ىمد بف حنبؿ ,عف يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة  -به ,بألفاظ مختمفة.
رقـِٖٖٔ ,عف أ ٍ
 كأخرجػػه فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب مػػف كػػاف لػػيس لػػه كلػػد كلػػه أخ ػكات ,ص َْْ ,حػػديث رقػػـالزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
ِٕٖٖ ,مف طريؽ هشاـ الدستىكائي ,عف أبي ي
ْ -كأخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه ,فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب مي ػراث األخ ػكات ,صّْٕ ,حػػديث

البغدادم,عف ابف يع ىي ٍي ىنة -به ,بألفاظ مختمفة.
ضؿ بف الصباح
رقـ َِٕٗ ,عف الفى ٍ
ٌ
الن ىسائًي في سننه في كتاب الطبلؽ ,باب فرض الكضكء ,صُّ ,حديث رقـ ُّٖ,
ٓ -أخرجه ى
عف محمد بف ىم ٍنصكر –به  ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الفرائض ,باب الكبللة ,صّْٔ ,حديث رقػـِِٖٕ,
عف ًهشاـ بف ىعمار ,عف يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة -به ,بألفاظ متقاربة.
ٕ -كأخرجػػه الػ ىػد ًارًمي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الكضػػكء ,بػػاب الكضػػكء بالمػػاء المسػػتعمؿ ,صَُٓ,
الم ٍن ىكًدر – به ,بألفاظ مختمفة.
حديث رقـ ٕٔٓ ,مف طريؽ يش ى
عبة ,عف ابف ي
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الزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
عبة ,عف أبي ي
ٖ -كأخرجه أ ٍ
ىح ىمد في مسند  ,ِٖٗ/ّ,مف طريؽ يش ى
 -كأخرجه  ,َّٕ/ّ,عف يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة -به ,بألفاظ مختمفة.

الزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه  ,ِِٕ/ّ,مف طريؽ هشاـ الدستىكائي ,عف أبي يٗ -كأخرجػػه ابػػف أبػػي ىحػ ٍاتًـ فػػي تفسػػير ,ُُِٔ-ُُِٓ/ُ ,حػػديث رقػػـ ِّٖٔ ,عػػف محمػػد ابػػف
عبد اهلل المقرئ ,عف يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة – به ,بألفاظ مختمفة .
َُ -كأخرجػػه ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحه (ترتيػػب ابػػف بمبػػاف)  ,فػػي كتػػاب الطهػػارة ,بػػاب المػػاء
الم ٍن ىكًدر -به ,بألفاظ مختمفة.
المستعمؿ  ,ٕٕ/ْ ,حديث رقـ ُِٔٔ مف طريؽ يش ى
عبة ,عف ابف ي
إسنـاد الحديث:

(ُ)
مح َّمد بن م ْنصور بف ثىابت بف ىخالد ي ً
الم ِّك ٌي.
ُ-
َُ
الخ ىزاع ٌي  ,أبك عبداهلل ى
َ
كخبلد بف يحيى.
ركل عف :يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,كالكليد بف مسمـ ,ى
الدكالبي(ِ).
كركل عنه :الن ىسائًي ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم ,كأبك بشر ي
كثقػه الن ىسػػائًي (ّ) ,كالػدارقطني(ْ),كابػػف حجػػر(ٓ),كذكػر ابػػف ًحػ ِّ
ػب ٌ اف فػي الثقػػات (ٔ) ,كقػػاؿ
ً
كركل عنه(ٕ) ,مات سنة ِِٓهػ (ٖ) .
ابف أبي ىح ٍاتـ :ىكتى ى
ب عنه أبي ى
(ٗ)
المكي.
ثـ
,
الككفي
محمد
ىبك
أ
,
س ْف َيان بن ُع َي ْي َنة بف أبي عمراف ,ميمكف ال ًهبللي
ِ-
ُ
ٌ
ٌ
ً
كح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك يشعبة بف الحجاج ,ك يس ٍف ىياف الثكرم.
الم ٍن ىكدر ,ي
ركل عف :يم ىحمد بف ي
كركل عنػ ػػه :يم ىحمػ ػػد بػ ػػف ىم ٍنصػ ػػكر  ,ك يس ػ ػ ٍف ىياف الثػ ػػكرم ,ك يشػ ػ ٍػع ىبة بػ ػػف الحجػ ػػاج كهمػ ػػا مػ ػػف
شيكخه(َُ).

)(1
)(2
)(3
)(4

اعي :بضـ الخاء كفتا الزام  ,كهي نسبة إلى يخ ىزاعةى ببغداد .حيث يينسب إليها خمؽ كثيرَ
ي
الخ ىز ٌ
تهذيب الكماؿ ِْٖٔٗ/
الن ىسائًي ,صَٓ
تسمية مشايإ ى
المؤتمؼ كالمختمؼِٕٗ/ِ ,

المباب ُ.ّْٗ/

) (5تقريب التهذيبُٗ/ُِ ,

) (6الثقات البف حبافُُٔ/ٗ ,
) (7الجرح كالتعديؿ ْٖٗ/

(ٖ) تقريب التهذيب ُُِٗ/

)ٗ( ال ًهبلىلي :بكسر الهاء ,نسبة إلى بني هبلؿ ,كهي قبيمة مف قبائؿ العرب َ
) (10تهذيب الكماؿ ُُُٖٗ/
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األنساب ٓ ,ٕٔٓ/كالمباب ّّٗٔ/

قػػاؿ يس ػ ٍف ىياف الثػػكرم :ذاؾ أحػػد األحػػديف(ُ) ,كقػػاؿ الشػػافعي ل ػكال ىمالًػػؾ ك يس ػ ٍف ىياف لػػذهب عمػػـ
(ّ)
(ِ)
ػت أحػدان أعمػـ بالسػنة مػف يسػ ٍف ىياف بػف
ىح ىمػد :مػا أري ي
الحجاز  ,كقػاؿ ابػف ىم ًع ٍػيف :إمػاـ ثقػة  ,كقػاؿ أ ٍ
عي ٍي ىنة(ْ) ,كقاؿ ً
ت في الحديث (ٓ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :كػاف إمامػان ,يح ٌجػ نة ,حافظػان ,كاسػع العمػـ,
الع ٍجًم ٌي :ثىىب ى
يى
(ٔ)
العمػػـ ,كبيػػر القػػدر  ,كقػػاؿ أيض ػان :أحػػد الثقػػات األعػػبلـ ,أجمعػػت األمػػة عمػػى االحتجػػاج بػػه ,ككػػاف
(ٕ)
بل ًئي :مكثر مف التدليس ,لكنه عف
الع ى ٍ
يدلس ,لكف ال يدلس إال عمى ثقة ,ككاف قكم الحفظ  ,كقاؿ ى
عف ثقة (ٖ) ,كقاؿ ابف ىح ىجر :كاف حافظان ,فقيهان (ٗ)إمامان حجةن ,إال أف حفظه تغير بأخرة ,ككاف ربما
ربما دلس لكػف عػف ثقػات ,كمػا أنػه عػد مػف المرتبػة الثانيػة مػف م ارتػب المدلسػيف ,كهػـ الػذيف احتمػؿ

األئمة تدليسهـ (َُ) ,مات سنة ُٖٗهػ (ُُ).
ًً
بلئًػي :أمػػا الػركاة الػػذيف
الع ى ٍ
واختالطـو ال يضػر لقصػػر يمدتػه ,كهػػذا االخػتبلط ال يكجػب ضػػعفه ,قػاؿ ى
حصػػؿ لهػػـ االخػػتبلط فػػي آخػػر عمػػرهـ عمػػى ثبلثػػة أقسػػاـ :أحػػدهـ :مػػف لػػـ يكجػػب ذلػػؾ لػػه ضػػعفان

أص ػبلن ,كلػػـ يحػػط م ػف مرتبتػػه إمػػا لقصػػر مػػدة االخػػتبلط كقمتػػه ,ك يس ػ ٍف ىياف بػػف يع ىي ٍي ىنػػة ,كاسػػحؽ بػػف
كيه ,كهما مف أئمة اإلسبلـ المتفؽ عميهـ(ُِ)َ
إبراهيـ بف ىر ي
اه ى
الم ْن َك ِدر بف عبد اهلل بف الهي ىد ٍير التىىيمي(ُّ)المدني.
ُّ -م َح َّمد بن ُ
ً
كسًفينة مكلى رسكؿ اهلل .
ركل عف :أنس بف ىمالؾ ,ك ىجابًر بف عبداهلل ,ى
(ُْ)
كركل عنه :يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كىزٍيد بف أىسمـ كهك مف أقرانه ,ك ىم ًالؾ بف أنس
قاؿ ابف يع ىي ٍي ىنة :كاف مف معادف الصدؽ كيجتمع إليه الصالحكف(ُٓ) ,كقاؿ الشافعي حكاية عف مير :

) (1الجرح كالتعديؿ ِِْٔ/
) (2المرجع السابؽ ِِْٔ/
) (3المرجع نفسه ِِْٕ /

) (4تاريإ أسماء الثقات ُُْٓ/

) (5معرفة الثقات لمعجمي ُُْٕ/
) (6تذكرة الحفاظ ُِِٔ/

) (7ميزاف االعتداؿ َُِٕ/

) (8جامع التحصيؿ لمعبلئي صُٖٔ.
) (9لساف الميزاف ِّّٕ/

) (10تعريؼ أهؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس صِّ.
) (11تقريب التهذيب ُِِٓ/

) (12المختمطكف لمعبلىئي صّ.

) (13التىىي ىمي :بفتا التاء ,كالياء كالميـ بعدها ,نسبة إلى تىىيـ ,كهك بطف مف مافؽ ممف كاف بمصرَ
) (14تهذيب الكماؿ َِٖٔٓ/
) (15الجرح كالتعديؿ ٖٖٗ/
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األنساب ُْٖٗ/

(ُ)
الح ىم ٍيػ ػ ػػدم :حػ ػ ػػافظ(ِ) ,ككثقػ ػ ػػه ابػ ػ ػػف
هػ ػ ػػك عنػ ػ ػػدكـ مايػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الثقػ ػ ػػة  ,كقػ ػ ػػاؿ عبػ ػ ػػداهلل بػ ػ ػػف ي
الزىب ٍيػ ػ ػػر ي
م ًع ٍيف(ّ),ك ً
الع ٍجًم ٌي(ْ) ,كأبك ىح ٍاتًـ(ٓ).
ى

كقاؿ ىي ٍعقيكب الفى ىسكم :هك الغاية في اإلتقاف كالحفظ كالزهد (ٔ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :يم ٍج ىمعه عمػى ثقتػه(ٕ).كقػاؿ
ثقته(ٕ).كقاؿ ابف ىح ىجر :ثقة فاضؿ ,مات سنة َُّهػ ,أك بعدها(ٖ).
َْ -جابر بن عبداهلل بف ىعمرك بػف ىحػ ىراـ بػف ىكعػب بػف ىمػ ٍنـ بػف كعػب بػف ىسػًممة األنصػارم ,ييكنػى أبػا
عبد اهلل ,كأبا عبد الرحمف ,كأبا محمد.
له كألبيه صحبة ,كهك مف المكثريف في الركايػة عػف رسػكؿ اهلل  , كهػك ممػف شػهد العقبػة

الثانية ,م از مع النبي  تسع عشرة مزكة ,ككاف له حمقة ,يؤخذ عنه العمـ ,كقػد يكػؼ بصػر فػي آخػر
عمر  ,قيؿ :كاف آخر الصحابة مكتان بالمدينة ,تكفى سنة ْٕ هػ ,كقيؿ سنة ٖٕه ػ ,كقيػؿ سػنة ٕٕ ه ػ
بالمدينة ,كصمى عمىيه أباف بف عثماف ,ككاف أميرها ,كهك ابف ْٗ سنة(ٗ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تاريإ دمشؽ ْٔٓٓ/

) (2الجرح كالتعديؿ ٖٖٗ/
) (3المرجع السابؽ ٖٖٗ/

) (4معرفة الثقات ِِٓٓ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٖ.ٖٗ/

) (6المعرفة كالتاريإ ُ.ّْٕ/
) (7تذكرة الحفاظ ُ.ٗٔ/

) (8تقريب التهذيب ِِٗ/

) (9انظ ارلى :االستيعاب ُ ,ٔٔ/كتهذيب الكماؿ ْ ,ّْٓ/كاإلصابة ُ ,ّْْ/كتهذيب التهذيب ِ ,ٕ/كتقريب التهذيب
ُ.ُُُ/

- 54 -

ً (ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ٍب يف ىحبً و
يب ,ىك يش ٍع ىبة ,ىع ٍف
ؼ ٍب يف ىحم واد اٍل ىم ٍعنًي ,قى ى
كس ي
ِ -قاؿ ى
الن ىسائي  :أى ٍخ ىب ىرىنا يي ي
ػاؿً " :
اؽ عػ ًػف اٍلبػػر ً
ً ً
كن ىؾ يقػ ًػؿ المػػهي يي ٍفتًػػي يك ٍـ ًفػػي اٍل ىك ىبللىػ ًػة }.
اء ,قىػ ى
آخػ يػر ىآيػ وػة ىن ىزلىػ ٍ
ػت { ىي ٍسػػتى ٍفتي ى
ىعػ ٍػف أىبػػي إ ٍسػ ىػح ى ى ى ى

[النساء]ُٕٔ :

ػاس فػي س ً
ػاب ًحػ أبػي بك وػر بالن ً
ػنة تً ٍس وػع,
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب المغػازم ,ب ي
ُ -أخرجه ي
ٖ ِٖ/مػػف الفتا,حػػديث رقػػـ ّْْٔ ,مػػف طريػػؽ إس ػرائيؿ بػػف يػػكنس ,عػػف أبػػي إسػػحؽ – بػػه ,
بألفاظ مختمفة
 كأخرجػػه فػػي كتػػاب التفسػػير ,بػػاب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
أب أك ابػػف ,كهػػك مصػػدر مػػف تكممػػه النسػػبِٕٔ/ٖ ,
ﭼ النسػػاء ,ُٕٔ :ك الكبللػةي  :مػػف لػػـ يرثػػه ه
مف الفتا,حديث رقـ َْٓٔ مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف أبي إسحؽ – به  ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجػػه فػػي كتػػاب التفسػػير ,سػػكرة بػراءة بػػاب قكلػػه تعػػالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ مػػف التكبػػة  ُّٔ/ٖ ,مػػف الفتا,حػػديث رقػػـ ْْٓٔ مػػف طريػػؽ يشػ ٍػع ىبة ,عػػف أبػػي
إسحؽ – به  ,بألفاظ متقاربة.

كوقلووا لَّوويال ْفتي ْوموفوواْ ا اباةوو[ ...النساء :آية ُٕٔ] ُِّٔ/
 كأخرجه في كتاب الفرائض ,باب يا ْستاال ْفت نا اومف الفتا,حديث رقـ ْْٕٔ ,مف طريؽ إسرائيؿ ,عف أبي إسحؽ – به  ,بألفاظ متقاربة .

ِ-كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب آخػػر آيػػة أينزلػػت آيػػة الكبلل ػةي,ُٔ/ِ ,

حديث رقـ َُ مف طريؽ ابف أبي خالد ,عف أبي إسحؽ -به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجهفػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب آخػػر آيػػة أينزلػػت آيػػة الكبللػػة , ُٔ/ِ ,حػػديث رقػػـ ُُ مػػفطريؽ يش ٍع ىبة  ,عف أبي إسحؽ -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب الفرائض ,باب آخر آية أينزلت آية الكبللة , ُٔ/ِ ,حديث رقـ ُِ مف طريػؽزكرياء ,عف أبي إسحؽ -به  ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجػػه فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب آخػػر آيػػة أينزلػػت آيػػة الكبللػػة , ُٔ/ِ ,حػػديث رقػػـ ُّ ,عػػفعمرك الناقد  ,بألفاظ متقاربة .

ّ -كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب مػػف كػػاف لػػيس لػػه كلػػد كلػػه أخ ػكات,

صَْْ  ,حديث رقـ ِٖٖٖ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف أبي إسحؽ-به ,بألفاظ متقاربة.

ىخكات عمى انفرادهف ,َُٔ/ٔ ,حديث رقـ. ِِٔٗ :
ذكر ميراث األ ى
) (1السنف الكبرل ,كتاب الفرائض -ٕ ,ي
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ْ -كأخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه ,فػػي كتػػاب تفسػػير القػرآف عػػف رسػػكؿ اهلل  , بػػاب كمػػف سػػكرة

النساء ,ص ُٖٔ  ,حديث رقـ َُّْ ,عف عبد بف يح ىم ٍيد  ,بألفاظ متقاربة.
ىح ىمد في مسند  ,ِٖٗ/ْ,مف طريؽ إسرائيؿ ,عف أبي إسحؽ -به  ,بألفاظ مختمفة.
ٓ -كأخرجه أ ٍ

ٔ -كأخرجه الطبرم في تفسير  ,في تفسير سػكرة النسػاء ,ّّْ/ٗ ,حػديث رقػـ َُُٕٖ ,مػف طريػؽ
ابف أبي خالد عف أبي إسحؽ -به ,بمفظه.

 -كأخرجه في تفسير سكرة النساء ,ّْْ/ٗ ,حديث رقـ َُِٕٖ ,عف محمد بف خمؼ ,بمفظه.

 كأخرجه في تفسير سكرة النساء ,ّْْ/ٗ ,حديث رقـ َُّٕٖ ,مف طريؽ إسرائيؿ عف أبي إسحؽ-به ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

ً (ُ)
ص ًرم.
معني  ,أبك ىي ٍعقيكب ى
الب ٍ
ُ -يكسؼ بف ىحماد اىل ٍ
القطافَ
ركل عف :يس ٍف ىياف بف حبيب ,كحماد بف ىزٍيد ,كيحيى بف سعيد ى
الن ىس ًائي (ِ).
كركل عنه :مسمـ ,كالترمذم ,ك ى
ً (ْ)
(ّ)
كمسػػممة بػػف قاسػػـ األندلسػػي(ٓ)  ,ك ابػػف حجػػر(ٔ),كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي
كثِّقػػه الب ػزار  ,ك ى
الن ىسػػائي  ,ى
الثقات (ٕ) ,مات سنة ِْٓهػ(ٖ).

الب ٌزار (ٗ),أبك يم ىحمد ,كقيؿ :أبك يم ىعاكية ,كيقاؿ :أبك ىحبً ٍيب .
ص ًرم ى
ِ -يس ٍف ىياف بف ىح ًب ٍيب ى
الب ٍ
ركل عف :يش ٍع ىبة بف الحجاج ,كسعيد بف أبي ىعركبة ,كعاصـ األحكؿ.
الم ٍع ًن ٌى ,كعمر بف عمي ,كيكسؼ بف حماد(َُ).
كركل عنه :يكسؼ بف ىح ٌماد ى
قاؿ يحيى بف سعيد القطاف :كاف يس ٍف ىياف بف حبيب عالمان بحديث يش ٍع ىبة (ُُ) كقاؿ ابف ىم ًع ٍيف :ثقة
صدكؽ(ُِ),كقاؿ أيضان :صالا الحديث(ُّ).
معٌن ٌي :بفتا الميـ ,كسككف العيف ,كهك مف كلد معف بف زائدة .األنساب ّْٕٓ/
) (1الى ٍ
) (2تهذيب الكماؿُْٗ/ِّ ,
) (3تهذيب التهذيب ّ.ّّٗ /
الن ىسائًي صِٔ.
) (4تسمية مشايإ ى
) (5تهذيب التهذيب ّ.ّّٗ/
) (6تقريب التهذيب ِ. ِِٕ/

) (7الثقات البف حباف ُِٖٗ/
) (8تقريب التهذيب ِ. ِِٕ/

البٌزار :بفتا الباء كالزام المشددة ,هذا اسـ لمف يخرج الدهف مف البزر أك يبيعه ,كاشتهر به جماعة مف األئمة
) (9ى
كالعمماء قديمان كحديثان األنساب ُ.ّّٔ/
) (10تهذيب الكماؿ ُُُّٕ/
) (11الجرح كالتعديؿ ِِْٗ/
) (12المرجع السابؽْ.ِِٗ/
) (13المرجع نفسهْ.ِِٗ/
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(ُ)
الن ىسائًي ,كزاد ثبت(ِ),كذكر ابف ًحٌباف (ّ) ,كابف شاهيف
كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :صدكؽ ثقة  ,ككثقه ى
في الثقات (ْ) ,كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :ثبػت (ٓ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :ثقػة ,مػات سػنة ُِٖه ػ ,كقيػؿ ُٖٔه ػ

(ٔ).

كقاؿ عثماف بف أبي ىش ٍي ىبة :يس ٍف ىياف بف أبي حبيب ال بأس به؛ كلكف كاف له أحاديث مناكير(ٕ).
العتىكي (ٖ)مكالهـ ,أبك يبسطاـ الكاسطي (ٗ) ,ثـ البصرم.
ّ -يش ٍع ىبة بف الحجاج بف الكرد ى
كح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك يس ٍف ىياف الثكرم
ركل عف :أبي إسحؽ السبيعي ,ك إسماعيؿ بف يعمية ,ي
كركل عنػ ػػه :يس ػ ػ ٍف ىياف بػػػف حبيػػػب ,ك يس ػ ػ ٍف ىياف الثػ ػػكرم ,كاسػ ػػماعيؿ بػ ػػف يعميػ ػػة ,كسػ ػػميماف بػ ػػف

حرب(َُ).

(ُُ)

 ,كقػػاؿ

قػػاؿ حمػػاد بػػف ىزٍيػػد عػػف أيػػكب السػػختياني :هػػك فػػارس فػػي الحػػديث فخػػذكا عنػػه
يس ٍف ىياف الثكرم :أمير المؤمنيف في الحديث (ُِ) ,ككاف سميماف بف المغيرة إذا يذكر يش ٍع ىبة قاؿ :سيد
المحػػدثيف (ُّ) ,كقػػاؿ حمػػاد بػػف سػػممة :إذا أردت الحػػديث فػػالزـ يشػ ٍػع ىبة (ُْ) ,كقػػاؿ ي ىزٍيػػد بػػف زريػػع:
كػاف يشػ ٍػع ىبة مػػف أكثػػؽ النػػاس فػػي الحػػديث (ُٓ) .كقػاؿ عبػػدالرحمف بػػف مهػػدم :يشػ ٍػع ىبة إمػػاـ المحػػدثيف

) (1سير أعبلـ النببلء َّٖٓ/
) (2تهذيب التهذيب ّ.ّّٗ/

) (3الثقات البف حباف َِّْ/
) (4تهذيب التهذيب ّ.ّّٗ/
) (5الكاشؼ ُْْٖ/

) (6تقريب التهذيب َُِٓ/

) (7تهذيب التهذيب ّ.ّّٗ/

العتىكي :بفتا العيف كالتاء ككسر الكاؼ ,كهي نسبة إلى "عتيؾ" كهك بطف مف األزد .كهك عتيؾ بف النظر بف األزد,
) (8ى
عبة بف الحجاج َ األنساب ُّْٓ/
كالتي ينسب إليها خمؽ كثير منهـ يش ى
) (9الك ً
اسطي :بكسر السيف كالطاء ,كهذ النسبة إلى خمسة مكاضع :كاسط العراؽ ,ككساط الرقة ,ككاسط نكقاف ,ككاسط
عبة َ المباب ّ. ّْٕ/
مرزباف ,ككاسط بمإ ,كاألكلى هي التي خرج منها يش ى
) (10تهذيب الكماؿ ُِ. ْٕٗ/
) (11المرجع السابؽ ُِ.َْٗ /
) (12الجرح كالتعديؿ ُ.ُِٔ/

) (13المجركحكف البف حباف ُ.ْٔ/
) (14الجرح كالتعديؿ ُ.ُُٔ/
) (15تاريإ بغداد ٗ.َِٔ/
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(ُ)كقػػاؿ مػػا أريػػت قػػط أحسػػف حػػديثان مػػف يشػ ٍػع ىبة (ِ) ,كقػػاؿ أيض ػان :لػػيس أحػ هػد أصػػا حػػديثان عػػف أبػػي
إسحؽ مف يش ٍع ىبة (ّ).

كقػػاؿ الشػػافعي :لػكال يشػ ٍػع ىبة مػػا عػػرؼ الحػػديث بػػالعراؽ (ْ) ,ككثقػػه ابػػف سػػعد ,كزاد :مأمكنػان ثبتػان حجػػة
صاحب حديث(ٓ) ,كقاؿ ابف ىم ًع ٍيف :إماـ المتقنيف (ٔ) ,كقاؿ- :أيضان  -كان شعبة رجل صدق (ٕ) ,
ىح ىمد بف حنبؿ  :لـ يكف في زمف يش ٍع ىبة مثمه في الحديث كال أحسف حديثان منه (ٖ).
كقاؿ أ ٍ
ككثقه ً
الع ٍجًم ٌي ,كزاد :ثبت في الحديث (ٗ) ,كذكػر ابػف ًحٌبػاف فػي الثقػات ,كزاد ككػاف مػف سػادات أهػؿ
(َُ) .
زمانه حفظان كاتقانان ككرعان كفضبلن
كقاؿ ابف شاهيف :الحافظ ,العمـ ,أحد أئمة اإلسبلـ كعممائه الجهابذة النقاد (ُُ).

كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي الحجة الحافظ شيإ اإلسبلـ (ُِ) ,كقاؿ أيضان :إماـ ,ثبت ,حجة ,ناقػد ,جهبػذ ,رأس فػي
كعدؿ(ُّ).
العمـ كالعمؿ ,منقطع القريف ,كهك أكؿ مف ىج ٌرح ٌ
كقاؿ ابف حجر :ثقة حافظ متقف  ,مات سنة َُٔهػ(ُْ) ,
قاؿ ابف ىم ًع ٍيف :كاف يش ٍع ىبة أبصر الناس بالحديث كالرجاؿ(ُٓ).
كقاؿ أبك داكد :لما مات يش ٍع ىبة قػاؿ يسػ ٍف ىياف بػف يع ىي ٍي ىنػة :مػات الحػديث ,قمػت لػه :هػك أحسػف حػديثنا مػف
يس ػ ٍف ىياف الثػػكرم؟ فقػػاؿ :لػػيس فػػي الػػدنيا أحسػػف حػػديثان مػػف يشػ ٍػع ىبة ك ىم ًالػػؾ عمػػى القمػػة ,كالزهػػرم أحسػػف,
ضر كال ييعاب عميه ,يعني في األسماء
ك يش ٍع ىبة يخط فيما ال ىي ي

) (1الجرح كالتعديؿ ُ.ُِٔ/

) (2تهذيب الكماؿ ُِ.ّْٗ/
) (3تاريإ بغداد ٗ.ِٔٓ/

) (4تهذيب الكماؿ ُِ.ُْٗ/

) (5الطبقات الكبرل ٕ.َِٖ/
) (6تاريإ بغداد َُ.ّْٔ/

) (7تاريإ ابف معيف (ركاية الدكرم) ِ.ُِٗ/
) (8تهذيب الكماؿ ُِ.َْٗ/

) (9معرفة الثقات لمعجمي ُْٓٔ/
) (10الثقات البف حباف ْٔٔٔ/

) (11تاريإ أسماء الثقات ُ.ِ/ٗ/
) (12تذكرة الحفاظ ُ.ُْْ/

) (13سير أعبلـ النببلء ٕ.َِٔ/
) (14تقريب التهذيب ُُِٖ/

) (15الجرح كالتعديؿ ُ.ُِٖ/
) (16تاريإ بغداد ٗ.ِّٔ/
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(ُٔ) .

ْ -عم ػػرك ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف يع ىب ٍي ػػد ,كيق ػػاؿ اب ػػف عم ػػي ,كيق ػػاؿ اب ػػف ش ػػعيرة الهم ػػداني (ُ) ,أبػ ػك إس ػػحؽ
السبيعي(ِ).
ركل عف :أنس بف ىم ًالؾ ,كالبراء بف عازب ,كعمرك بف الحارث.
كركل عنه :يس ٍف ىياف الثكرم ,كسميماف األعمش ,كأبك األحكص (ّ),
ً (ْ)
ىحمد(ٓ) ,ك ً
الع ٍجًم ٌي (ٔ) ,كأبك ىح ٍاتًـ (ٕ) ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات,
كثقه يحيى بف ىمع ٍيف  ,كأ ٍ ى
(ٖ)
بل ًئػي :أحػد أئمػة التػابعيف المتفػؽ عمػى االحتجػاج بػه (ٗ) ,كقػاؿ
الع ى ٍ
الثقات ,كزاد كػاف يمدلسػنا  ,كقػاؿ ى
ال ىذ ىهبً ٌي :مف أئمة التابعيف (َُ) ,كقاؿ ابف حجر :مكثر ,ثقة ,عابد  ,اختمط بأخرة ,مات سنة ُِٗه ػ
كقيؿ قبؿ ذلؾ (ُُ).

بل :شػاخ ,كنسػي ,كلػـ يخػتمط كقػػد
أمػا مػا قيػؿ عنػػه :إنػه اخػتمط بػػأخرة ,فقػد أنكػر الػ ىذ ىه ًب ٌي اختبلطػػه قػائ ن
(ُِ)
أحد مػف
الع ى ٍ
سمع منه يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,كقد تغير قميبلن
بلئًي :كلـ يعتبر ه
كاختبلطه ال ييعتبر ,قاؿ ى
األئمة ما يذكر مف اختبلط أبي إسحؽ ,احتجكا به مطمقنا ,كذلؾ يدؿ عمى أنه لـ يختمط في شيء مف
(ُّ)
ككصؼ بمف ايشػتهر بالتػدليس ,فقػد عػد ابػف حجػر مػف المرتبػة الثالثػة ,ممػف أكثػركا مػف
حديثه  ,ي
التدليس ,فمـ يحت األئمة مف حديثهـ إال بما صرحكا فيه بالسماع (ُْ).

ّ -البراء بف عازب(ُٓ)بف الحارث بف عدم األ ٍىنصارم األىكسي ييكنى أبا عمارة ,كقيؿ :أبا عمرك.
مداف بطكف كثيرة
) (1الهى ٍمداني :بفتا الهاء كسككف الميـ ,نسبةن إلى ىه ٍمداف  ,كهي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة ,كفي ىه ٍ
منها سبيع ,كياـ ,كمرهبة ,كأرحب ,كفي كؿ بطف جماعة  ,كالنسبة إلى ىه ٍمداف :كاسمه أكسمة بف مالؾ بف زيد بف

ربيعة ,حيث ينسب إليه خمؽ كثير مف الشعراء كالفرساف كالعمماء ,منهـ  ,أبك إسحاؽ السبيعي .األنساب ْٕٓٔ/

) (2السبًٍيعي :بفتا السيف ككسر الباء ,كهي نسبة إلى سبيع ,كهك بطف مف ىه ٍمداف ,كهك ىسبًيع بف صعب بف معاكية بف
كثير بف ىه ٍمداف كالمشهكر مف العمماء كالمنسكبيف إلى هذ الجماعة أبك إسحاؽ السبيعي َ األنساب ُِّٖ/
) (3تهذيب الكماؿ َُِِِ/
) (4الجرح كالتعديؿ ٔ.ِّْ/
) (5الجرح كالتعديؿ ِّْٔ/

) (6معرفة الثقات لمعجمي ُِٕٗ/
) (7الجرح كالتعديؿ ٔ.ِّْ/

) (8الثقات البف حباف ٓ.ُٕٕ/

) (9المختمطكف لمعبلئي صّٗ.
) (10ميزاف االعتداؿ َِّٕ/
) (11تقريب التهذيب ُّْٗ/
) (12ميزاف االعتداؿ َِّٕ/

) (13المختمطكف لمعبلئي صّٗ.

) (14تعريؼ أهؿ التقديس بمراتب المكصكيف بالتدليس ص ِْ.

) (15انظر إلى :االستيعاب ص َٖ  ,كتاريإ بغداد ُ ,ُٕٕ/كأسد الغابة ُ ,َِٓ/كتهذيب الكماؿ ْ,ّْ/كاإلصابة
ُ ,ُْٕ/تقريب التهذيب ُ.ٖٗ/
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له كألبيه صحبة ,استصغر النبي  يكـ بدر ,كقيؿ إنه لـ يشهد الخندؽ ,م از مع رسكؿ اهلل  أربع

عشرة مزكة ,كقيؿ خمس عشرة مزكةكشهد مع عمي كقعة صفيف كقتاؿ الخكارج.
الزىب ٍير سنة ِٕهػ.
نزؿ الككفة ,كابتنى بها دا انر ,كمات في إمارة مصعب بف ي

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُ)

.

الب ىخ ً
ارم كمير .
) (1كقد صرح أبك إسحاؽ السبيعي بالسماع مف البراء ابف عازب عند ي
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(ُ)
اس اٍلمركًزم ,عف إًسم ً
ّ -قى ى ً
ىخ ىب ىرىنا ىعمًي ٍب يف يح ٍج ًر ٍب ًف إًىي و
يؿ ىي ٍعنًي ٍاب ىف
اع ى
الن ىسائًي  :أ ٍ
ماـ ى
ىٍ ٍى
اؿ اإل ي
ىٍ ى
اؿ " :ىنهىى ىر يسك يؿ الم ًه  ىع ٍف ىب ٍي ًع اٍل ىكىال ًء  ,ىك ىع ٍف
ىج ٍعفى ور ,ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ًد ىين وار ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,قى ى
ًه ىبتً ًه(ِ)"
الب ىخ ًارم في صحيحه ,كتاب العتؽ ,باب بيع الكالء كهبتػه ُٕٔ/ٓ ,مػف الفتا,حػديث
ُ -أخرجه ي

رقـ ّّٓٓ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عبد اهلل بف دينار – به ,بمفظه.
كأخرجه في كتاب الفرائض ,باب إثـ مف تب أر مػف مكاليػه ِْ/ُِ ,مػف الفتا,حػديث رقػـ
-

ٕٔٓٔ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف الثكرم ,عف عبداهلل بف دينار – به  ,بألفاظ متقاربة.
ِ -كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,كتػػاب العتػػؽ ,بػػاب النهػػي عػػف بيػػع ال ػكالء كهبتػػه, ّٕٖ/ُ ,
حديث رقـ ُٔ مف طريؽ سميماف بف ببلؿ ,عف عبداهلل بف دينار -به  ,بألفاظ متقاربة.
-

كأخرجه في كتاب العتؽ ,باب النهي عف بيع الكالء كهبته , ّٕٖ/ُ ,حديث رقـ ُٔ,

كع ىب ٍيػػد اهلل ابػػف عمػػر,
مػػف طريػػؽ ابػػف يع ىي ٍي ىنػػة ,كاسػػماعيؿ بػػف جعفػػر ,ك يس ػ ٍف ىياف الثػػكرم ,ك يشػ ٍػع ىبة ,ي
كالضحاؾ بف عثماف ,كمهـ عف ابف دينار -به  ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرج ػػه أب ػػك داكد فػ ػػي س ػػننه ,فػ ػػي كت ػػاب الفػ ػرائض ,بػ ػػاب ف ػػي بي ػػع الػ ػكالء ,صْْْحػػػديث
رقـُِٗٗ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عبداهلل بف دينار-به ,بمفظه.
ْ -كأخرجػه الترمػػذم فػػي جامعػه ,فػػي كتػػاب البيػكع ,بػػاب مػػا جػاء فػػي كراهيػػة بيػع الػكالء كهبتػػه,
صِْٗ ,حديث رقـ ُُّٔ مف طريؽ يس ٍف ىياف ,ك يش ٍع ىبة ,عف ابف دينار-به  ,بألفاظ متقاربة.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب الػكالء كالهبػػة عػػف رسػػكؿ اهلل  , بػػاب مػػا جػػاء فػػي النهػػي عػػف بيػػع
-

ال ػكالء كعػػف هبتػػه ,صَْٖ ,حػػديث رقػػـ ُِْٔ ,مػػف طريػػؽ ابػػف يع ىي ٍي ىنػػة ,عػػف ابػػف دينػػار -بػػه,
بألفاظ متقاربة.
الن ىسائًي في سننه ,في كتاب البيكع ,باب بيع الكالء ,صَُٕ  ,حديث رقـ ْٕٓٔ
ٓ -كأخرجه ى
مف طريؽ عبداهلل بف عمر ,عف عبداهلل بف دينار -به ,بألفاظ متقاربة.
-

كأخرجهفػػي كتػػاب البيػػكع ,بػػاب بيػػع ال ػكالء ,صَُٕ ,حػػديث رقػػـ ْٖٓٔ ,مػػف طريػػؽ

-

كأخرجهفي كتاب البيكع ,باب بيع الػكالء ,صَُٕ ,حػديث رقػـ ْٗٓٔ ,مػف طريػؽ

ىمالًؾ ,عف ابف دينار-به ,بألفاظ متقاربة.

يش ٍعىبة ,عف ابف دينار -به ,بمفظه.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الفرائض ,باب بيع الكالء  ُّْ/ٔ,حديث رقـ ِّٖٔ.
ً
المعتىؽ .فتا البارم ْْٓ/
الكىالء بالفتا كالمد :هك حؽ مير ي
الم ٍعتؽ مف ي
اث ي
الكالىء :ى
) (2ىب ٍيع ى
الم ٍعتىؽ ىكًرثىه يم ٍعتًقيه أك ىكىرثىهي يم ٍعتًًقة ,ككانت العرب تبيعه كتهبه ,فىينهي
كالمقصكد بالكالء :هك كالء عتؽ ,كهك إذا مات ي
عنه ,ألف الكالء كالنسب ,فبل يزكؿ باإلزالة .النهاية في مريب الحديث كاألثر َُٓٓ/
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ٔ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الفرائض ,بػاب النهػي عػف بيػع الػكالء كعػف هبتػه,

صْٕٔحديث رقـِْٕٕ مف طريؽ يش ٍعىبة ,ك يس ٍفىياف ,عف ابف دينار-به ,بمفظه.
كأخرجهفي كتاب الفرائض ,باب النهي عف بيع الكالء كعػف هبتػه ,صْٕٔ ,حػديث
-

رقـ ِْٖٕ ,عف محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب ,بمفظه.

ٕ -كأخرجػػه الػ ىػد ًارًمي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب البيػػكع ,بػػاب فػػي النهػػي عػػف بيػػع ال ػكالء,صّْٔ,
حديث رقـَِٔٔ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف ابف دينار– به ,بمفظه.
كأخرجهف ػػي كت ػػاب الفػ ػرائض ,ب ػػاب بي ػػع الػ ػكالء ,صّْٔ ,ح ػػديث رق ػػـ ُِّٗ ,م ػػف
-

طريؽ يس ٍفىياف ,عف ابف دينار -به ,بمفظه.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب الف ػرائض ,بػػاب بيػػع ال ػكالء ,صّْٔ  ,حػػديث رقػػـ ُّّٗ ,مػػف
-

طريؽ يش ٍعىبة ,عف ابف دينار -به ,بألفاظ متقاربة.
ىح ىمػػد فػػي مسػػند  ,ٗ/ِ ,مػػف طريػػؽ يس ػ ٍفىياف بػػف يعىي ٍيىنػػة ,عػػف ابػػف دينػػار -بػػه ,
ٖ -كأخرجػػه أ ٍ
بمفظه.
كأخرجه,َُٕ ,ٕٗ/ِ ,مف طريؽ يش ٍعىبة ,عف ابف دينار -به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:
ُ-

(ُ)
ركزم (ِ).
ُّ
عمي بن ُحجر بف إياس بف مقاتؿ الس ٍعدم  ,أبك الحسف الى ٍم ى
ركل عف :إسماعيؿ بف جعفر ,ك يس ٍفىياف بف يعىي ٍيىنة  ,كعبد اهلل بف المبارؾ.
الن ىسائًي (ّ).
الب ىخ ًارم ,كمسمـ ,كالترمذم ,ك ى
كركل عنه :ي

) (1الس ٍعدم  :بفتا السيف كسككف العيف كهي نسبة إلى عدة قبائؿ إلى سعد بػف بكػر بػف هػكزاف كالػى سػعد تمػيـ كالػى سػعد
األنصار ,كالى سعد خكالف ,كالػى سػعد تجيػب ,كالػى سػعد بػف أبػك كقػاص ,كالػى سػعد بػف عبػد شػمس مػف تمػيـ كالػى
سعد هذيـ مف قضاعة.

فعمي بف يحجر مف قبيمة :سعد مف بني عبد شمس بف سعد بف زيد مناة ابف تميـ .المباب ِ.ُُٖ-ُُٕ/
ركزم :بفتا الميـ كسككف الراء كفتا الكاك ,كهي نسبة إلى مرك الشاهجاف ,كهػي مدينػة حسػنة مبنيػة عمػى نهػر يقػاؿ
) (2الى ٍم ى
له:الركذ ,كهي مف أشهر مدف خراساف بينها كبيف مرك الشاهجاف أربعكف فرسخان .األنساب ُّٗٗ-ُٖٗ/

كمقدار الفرسإ ثبلثة أمياؿ هاشمية أكاثنا عشر ذ ارعػان ,كالميػؿ يسػاكم ُْٖٕ متػ انر .القػامكس المحػيط ُ ,ِّٗ/ك المعجػـ
الكس ػػيط ُٖٔ  ,ككمم ػػة م ػػرك أعجمي ػػة ,كمعناه ػػا الحج ػػارةالبيض الت ػػي يقت ػػدح به ػػا الن ػػار , .كالش ػػاهجاف كمم ػػة فارس ػػية
كمعناها ,نفس السمطاف .معجـ البمداف ُُّٓ/

) (3تهذيب الكماؿِ.ّٓٓ/
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الن ىسػػائًي :ثقػػة مػػأمكف حػػافظ (ُ) ,كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات (ِ) ,كقػػاؿ ابػػف شػػاهيف :أحػػد
قػػاؿ ى
الحفاظ الثقات (ّ) ,كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف صادقان ,متقنان ,حافظان (ْ) ,كقػاؿ محمػد بػف عمػي بػف

حمزة :كاف فاضبلن ,حافظان (ٓ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :حافظ مػرك (ٔ) ,كقػاؿ ابػف ىحجػر :ثقػة حػافظ ,مػات
سنة ِْْهػ (ٕ).
(ٖ)
ً
ً
مدنً ٌي.
قي أبك إسحؽ -الى ى
ِ -إً ٍس ىماعي يؿ بف ىج ٍعفىر بف أنبًي ىكثير األىنصار ٌ
م الزىر ٌ
طكيؿ ,ك ىمالًؾ بف أنس.
كح ىم ٍيد ال ى
ركل عف :عبد اهلل بف دينار ,ي

ارجة (ٗ).
ركل عنه :عمي بف يحجر ,كقيتىٍي ىبة بف سعيد ,كالهى ٍيثىـ بف ىخ ى
كثقه ابف سعد (َُ) ,كعمػي بػف المػديني (ُُ) ,كابػف ىم ًع ٍػيف كزاد ثبػت (ُِ),كابػف حنبػؿ (ُّ) ,كأبػك
يزرعة(ُْ) ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات (ُٓ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي مف ثقات العمماء (ُٔ) ,كقاؿ ابف حجػر:
ثقة ثبت ,مات سنة َُٖهػ (ُٕ).

ّ -عبد اهلل بن دينار القيرشي العدكم (ُٖ),أبك عبد الرحمف  ,مكلى عبد اهلل بف عمر.
ركل عف :عبد اهلل بف عمر ,كأنس بف ىمالًؾ ,كنافع مكلى ابف عمر.
كركل عنه :إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة
ٍى

(ُٗ).

) (1تسمية مشايإ لمنسائي صٕٓ.
) (2الثقات البف حباف ٕ.ُِْ/

) (3تاريإ أسماء الثقات البف شاهيف ُ.ُْ/

) (4تاريإ بغداد ُُ , ِّٔ/كتذكرة الحفاظ ِ.ِٗ/
) (5تهذيب الكماؿ َِ.ّٕٓ/
) (6الكاشؼ ِ.ّٔ/

) (7تقريب التهذيب ُ.َْٔ/

الزٍرقي :كهي نسبة إلى قرية مف قرل مرك ,يقاؿ لها :ىزٍرؽ ,عمى ستة فراسإ منها بأعمى البمد .األنساب ُّْٔ/
) (8ى
) (9تهذيب الكماؿ ّ. ٔٓ/
) (10طبقات الكبرل البف سعد ٗ.َّّ/
) (11تهذيب التهذيب ُ. َِّ/
) (12الجرح كالتعديؿ ِ.ُّٔ/

) (13العمؿ كمعرفة الرجاؿ ِ.ْٖٓ/
) (14الجرح كالتعديؿ ِ.ُّٔ/

) (15الثقات البف حباف ٔ.ُْْ/
) (16الكاشؼ ُ.ّّٔ / ِْْ/
) (17تقريب التهذيب ُ. ٖٔ/

الع ىدكم :بفتا العيف كالداؿ المهممتيف -هذ النسبة إلى عدم بف كعب بف لؤم بف مالب بف فهر بف مالؾ بف النضر
) (18ى
القرشي ,منهـ عمر بف الخطاب  كأهمه كأكالد كمكاليهـ .المباب ِ.ِّٗ/

) (19تهذيب الكماؿ ُْ.ُْٕ/
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(ُ)
ىح ىمػػد كزاد مسػػتقيـ الحػػديث (ِ) ,كقػػاؿ :ثقػػة إال فػػي حػػديث كاحػػد يركيػػه
كثقػػه ابػػف ىم ًعػ ٍػيف  ,كأ ٍ
(ّ)
ً ً
ػي (ْ) ,كأبػػك يزرعػػة(ٓ) ,كأبػػك ىحػ ٍاتًـ (ٔ) ,كذكػػر
عػػف ابػػف عمػػر الػكالء ال يبػػاع  ,ككثقػػه -كػػذلؾ -الع ٍجمػ ٌ
كذكر ابف ًحٌباف في الثقات (ٕ) ,كأكرد العقيمي في كتابه الضعفاء (ٖ) ,كقاؿ :لـ يكف بذاؾ ,كقاؿ أما

بل :كقػػد أسػػاء أبػػك جعفػػر العقيمػػي
رد عميػػه ال ػ ىذ ىه ًب ٌي قػػائ ن
أمػػا ركايػػة المشػػايإ عنػػه ففيهػػا اضػػطراب ,كقػػد ٌ
بإيراد في كتاب الضعفاء , .فقاؿ :في ركاية المشايإ عف عبد اهلل بف دينار ففيها اضطراب ,ثػـ إنػه
أكرد له حديثيف مضطربي اإلسناد كال ذنب لعبد اهلل فيهما ,كانما االضطراب مف الركاة عنه(ٗ) ,ككثقه

ككثقػػه ابػػف شػػاهيف (َُ) ,كقػػاؿ الػ ىذ ىه ًب ٌي :كثقػػه جماعػػة (ُُ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :ثقػػة ,مػػات سػػنة ُِٕه ػ
(ُِ).

(ُّ)
الع ىدكم ,أبك عبد الرحمف.
ْ-
عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بف ين ىفٍيؿ القيرشي ى
الحميـ ,كهاجر قبمه ,لـ يشهد بد انر لصغر سنه ,كاختمفػكا فػي أيحػد,
أسمـ مع أبيه كهك صغير ,كلـ يبمم ي

كالصحيا أنه شهدها ,كاف  كثيػر االتبػاع ألثػر النبػي  مدحػه النبػي  فقػاؿ" :إف عبػد اهلل رجػؿ

صػػالا"

ّٕهػ.

(ُْ)

كهػػك مػػف أهػػؿ بيعػػة الرضػكاف  .كهػػك مػػف المكثػريف فػػي الركايػػة عػػف النبػػي  ,مػػات سػػنة

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
الد ًارًمي صُُٓ
) (1تاريإ ابف معيف ,ركاية ى
) (2الجرح كالتعديؿ ْٓٔ/
) (3عمؿ أحمد (ركاية المركذم) صُِٗ.
) (4معرفة الثقات لمعجمي ِٕٔ/
) (5الجرح كالتعديؿ ْٕٓ/

) (6المرجع السابؽ ٓ.ْٕ/

) (7الثقات البف حباف ٓ.َُ/

) (8الضعفاء الكبير لمعقيمي ِ.ِْٕ/

) (9سير أعبلـ النببلء ٓ. ِٓٓ-ِْٓ/

) (10تاريإ أسماء الثقات ,البف شاهيف صُِْ.
) (11سير أعبلـ النببلء ٓ.ِٓٓ/
) (12تقريب التهذيب ُ.ِّٖ/

) (13أنظر إلى :أسد الغابة ّ , ِّٔ/كاالستيعاب ص ُْٗ  ,كتهذيب الكماؿ ُٓ ,َُٖ/كاإلصابة ْ.َُٕ/

الب ىخ ً
ارم في كتاب التهجد ,باب فضؿ مف تٌعار مف الميؿ فصمى َْ -ّٗ/ّ ,مف الفتا حديث رقـ
) (14الحديث أخرجه ي
ُُٕٓ ,مف طريؽ أبي النعماف ,قاؿ :حدثنا حماد بف زيد ,عف أيكب ,عف نافع ,عف أبف عمر – به.
كأخرجه مسمـ في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مف فضائؿ عبد اهلل بف عمرْْٗ/ِ ,حديث رقـ ُّٗ ,مف طريؽ أبي
كي ,كخمؼ بف هشاـ ,كأبك كامؿ الجحدرم كمهـ عف حماد بف زيد ,عف أيكب –به.
الربيع ى
العتى ٌ
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(ُ)
ىحػػك ً
ص ,ىعػ ٍػف أىبًػػي إسػػحؽ ,ىعػ ٍػف
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
الن ىسػػائًي :أ ٍ
ْ -قػػاؿ ى
ػاؿ :ىحػػدثىىنا أيىبػػك ٍاأل ٍ ى
ً
ً
ً
ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىح ًار ًث ,قى ى
ىمػةن إًال ىب ٍغمىتىػهي
اؿ " :ىما تىىر ىؾ ىر يسػك يؿ المػه  د ىين ن
ػارا ,ىكىال د ٍرىه نمػا ,ىكىال ىع ٍب نػدا ,ىكىال أ ى
ً
الشػػهب ً
ضػػا ىجعمىهػػا ًفػػي س ػبً ً
يخػ ىػرل" :
يؿ المػ ًػه "  .ىكقىػ ى
ػاؿ قيتىٍي ىبػػة ىمػػرةن أ ٍ
اء التػػي ىكػ ى
ى
ٍى ى
ػاف ىي ٍرىكيبهىػػا ,ىكسػ ىػبل ىحهي ,ىكأ ٍىر ن ى ى
(ِ)
ص ىدقىةن "
ى

الب ىخ ػ ػ ً
ػارم ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحه ,ف ػ ػػي كت ػ ػػاب الكص ػ ػػايا ,ب ػ ػػاب الكص ػ ػػايا ّٓٔ/ٓ ,م ػ ػػف
ُ-
أخرج ػ ػػه ي
الج ٍع ًفػػي ,عػػف أبػػي إسػػحؽ – بػػه  ,بألفػػاظ
الفتا,حػػديث رقػػـ ِّٕٗ ,مػػف طريػػؽ زهيػػر بػػف معاكيػػة ي
مختمفة.
 -كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب الجه ػػاد ,ب ػػاب بغم ػػة النب ػػي  --البيض ػػاء ٕٗ/ٔ ,م ػػف الفتا,ح ػػديث رق ػػـ

ُِِٗ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف ,عف أبي إسحؽ – به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه ,في كتاب الجهػاد ,بػاب مػف لػـ ىي ىػر كس ىػر السػبلح عنػد المػكت ٕٗ/ٔ ,مػف الفػتا
-

حديث رقـُِِٗ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف ,عف أبي إسحؽ –به ,بألفاظ مختمفة.
الخ يمس ,باب نفقة نساء النبي  --بعد كفاتػه َِٗ/ٔ ,مػف
كأخرجه ,في كتاب فرض ي

الفتا,حديث رقـ َّٖٗ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف ,عف أبي إسحؽ – به  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب المغػػازم ,بػػاب مػػرض النبػػي  ,--ككفاتػػه ُْٗ-ُْٖ/ٖ ,مػػف
-

الفتا,حديث رقـ ُْْٔ ,عف قيتىٍي ىبةى –به ,بألفاظ متقاربة.
الن ىسػػائًي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب األحبػػاس ,بػػاب أخبرنػػا قيتىٍي ىبػػة بػػف سػػعيد ,صٗٓٓ
ِ-
كأخرجػػه ى
حديث رقـّْٗٓ عف قيتىٍي ىبةى –به ,بمفظه.

كأخرجه ,في كتاب األحباس ,باب أخبرنػا قيتىٍي ىبػة بػف سػعيد ,صٗٓٓ,حػديث رقػـ ّٓٗٓ,
مف طريؽ يس ٍف ىياف الثكرم ,عف أبي إسحؽ – به  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه ,في كتاب األحباس ,باب أخبرنػا قيتىٍي ىبػة بػف سػعيد ,صٗٓٓ,حػديث رقػـ ّٔٗٓ,
مف طريؽ ابف أبي إسحؽ ,عف أبيه- ,به ,بألفاظ مختمفة.

ىح ىمػػد فػػي مسػػند  ,ِٕٗ/ْ ,مػػف طريػػؽ يس ػ ٍف ىياف الثػػكرم ,عػػف أبػػي إسػػحؽ -بػػه,
ّ-
كأخرجػػه أ ٍ
بألفاظ مختمفة.
ْ-

كأخرج ػػه الترم ػػذم ف ػػي الش ػػمائؿ ,ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي ميػ ػراث رس ػػكؿ اهلل  --صُّْ ,

حديث رقـ ََْ ,مف طريؽ إسرائيؿ ,عف أبي إسحؽ  -به ,بألفاظ مختمفة.

الن ىسائًي الكبرل,كتاب األحباس  ,باب اخبرنا قيتىٍيىبة بف سعيد ,ُّٕ/ٔ,حديث رقـ ّٖٖٔ .
(ُ) سنف ى
) (2الشهباء :يقاؿ يكـ أشهب ,كسنة شهباء ,كجيش أشهب ,أم قكم شديد ,كالشهباء األرض البيضاء التي ال خضرة فيها
فيها لقمة المطر ,مف الشهبة ,كهي البياض  .النهاية في مريب الحديث كاألثر ِ.ُِٓ/
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كأخرجه ابف يخ ىزيمة في صػحيحه ,فػي جمػاع أبػكاب الصػدقات كالمحبسػات ,بػاب الكصػية
ٓ-
بالحبس مف الضياع كاألرضيف ,َُِ/ْ ,حديث رقـ ِْٖٗ ,مف طريؽ زهيػر ,عػف أبػي إسػحؽ
– به  ,بألفاظ متقاربة.

ٔ -كأخرجػػه الحػػاكـ فػػي مسػػتدركه ,ُْٖ/ُ ,حػػديث رقػػـ ُِٖٓ ,مػػف طريػػؽ زهيػػر  ,عػػف أبػػي
إسحؽ –به ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

(ُ)
ُ -قُتَ ْيبة بن ِ
الب ٍغبلني (ِ).
البٍمخي
ى
سع ْيد بف جميؿ بف طريؼ بف عبد اهلل الثقفي ,أبك رجاء ى
َ
َ
ركل عف :حماد بف ىزٍيد ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,كأبي األحكص -سبلـ بف يسمى ٍيـ.-
(ّ)

ىح ىمد بف سعيد الدرامى
ىح ىمد بف حنبؿ ,كأ ٍ
كركل عنه :الجماعة عدا ابف ماجه ,كأ ٍ
كثقه يحيى بػف ىم ًع ٍػيف كركل عنػه (ْ),كأثنػى عميػه ابػف حنبػؿ (ٓ),ككثقػه -كػذلؾ -أبػك ىحػ ٍاتًـ
(ٔ)
الن ىسائًي :ثقة مأمكف (ٕ).
كركل عنه ,كقاؿ ى
كذكر ابف حباف في الثقات ,كقاؿ :كاف مف المتقنيف في الحديث كالمتبحريف في السنف كانتحالها

(ٖ).

كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :كاف ثقةن ,عالمان ,صاحب حديث كرحبلت (ٗ) ,كقاؿ أيضان :المحدث ,اإلمػاـ ,الثقػة
(ُُ)
ً
ص يدكؽ (ُِ).
الثقة (َُ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت
 ,كقاؿ ابف خ ىراش :ى
مات سنة َِْهػ (ُّ).

الب ٍمخي :بفتا الباء كسككف البلـ ,كهي نسبة إلى بمدة مف ببلد خرساف ييقاؿ لها ىب ٍمإ ,فتحها األحنؼ بف قيس التميمي,
) (1ى
زمف عثماف بف عفاف .األنساب ُ ,ّٖٖ/كالمباب ُ.ُِٕ/
الب ٍغبلني :بفتا الباء كسككف الغيف,كهي نسبة عمى ىب ٍغبلف,كهي بمدة بنكاحي ىب ٍمإ كظني إنها مف طخارستاف ,اشتهرت
) (2ن
بنسب أبي رجاء  -قيتىٍيىبة بف سعيد .-األنساب ُ.ّٕٔ/
) (3تهذيب الكماؿ ِّ.ِٓٗ/
) (4الجرح كالتعديؿ ٕ.َُْ/
) (5المرجع السابؽٕ.َُْ/

) (6المرجع السابؽٕ.َُْ/
الن ىسائًي صِٔ.
) (7تسمية مشايإ ى
) (8الثقات البف حباف ٗ.َِ/
) (9تذكرة الحفاظ ِ.ِٔ/

) (10سير أعبلـ النببلء ُُ.ُّ/

(ُُ)تقريب التهذيب ِ.ُٗ/

) (12تاريإ بغداد ُُِْٖ/
) (13تقريب التهذيب ُِٗ/
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سمَ ْيم الحنفي (ُ)مكالهـ ,أبك األحكص الككفي.
ِ -سالم بن ُ
األحكؿ.
كسمىيماف ٍ
كسميماف ى
األعمش ,ي
السبيعي ,ي
ركل عف :أبي إسحؽ ى
(ِ)
كركل عنه :قيتىٍيبة بف سعيد ,كعبد اهلل بف صالا ً
عيـ-الفضؿ بف يد ىكيف-
الع ٍجمً ٌي ,كأبك ين ٍ
ى
(ْ)
)
ّ
(
ً ً
ً
ػي ,كقػػاؿ :كػػاف صػػاحب سػػنة كاتبػػاع .
قػػاؿ يحيػػى بػػف ىمعػ ٍػيف :ثقػػة مػػتقف  ,ككثقػػه الع ٍجمػ ٌ
أبكزرعة (ٓ) كقاؿ ابف أبي ىح ٍاتًـ :صدكؽ(ٔ).
ككثقه ي
الن ىسػػائًي(ٕ) ,كذكػػر ابػػف حب ػاف فػػي الثقػػات(ٖ),كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :كػػاف مكصػػكفان بالعبػػادة كالفضػػؿ
ككثقػػه ى
(ٗ)كقاؿ ابف حجر :ثقة متقف ,صاحب حديث ,مات سنة ُٕٗهػ (َُ).
السبًيًعي  ,سبؽ في حديث (ِ)
ّ -عمرو بن عبد اهلل بف يع ىب ٍيد ,أبك إسحؽ ى
الخ ىازعػي المصػطمقي(ُُ),
ْ -عمرو بن الحارث بػف أبػي ضػرار بػف عائػذ بػف ىمالًػؾ بػف خزيمػة ي
مرتػه (جكيريػة بنػت الحػارث (ُّ)) لػه كألبيػه صػحبة ,عػداد
كهػك صػهر رسػكؿ اهلل  , )ُِ( آخػك ا أ

في أهؿ الككفة (ُْ) ,كهك مف قميمي الحديث بقي بعد الخمسيف لمهجرة (ُٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُٔ)

.

النعماف بف
الحىن ًفي :بفتا الحاء كالنكف,كهي نسبة عمى بني عمى بني حنيفة ,كهي نسبة إلى اإلماـ أبي حنيفة,كاسمه ي
) (1ى
النبكة ,ثـ أسممكا زمف أبي
ثابت المتكفي سنة َُٓهػ ,كهـ قكـ نزلكا اليمامة ,كتبعكا مسيممة ال ٌكذاب ,الذم ٌاد ىعى ي
بكر الصديؽ .األنساب ِ ,َِٖ/ك المباب ُ.ّٕٗ/

) (2تهذيب الكماؿ ُِ.ِٖٓ/
) (3الجرح كالتعديؿ ْ.َِٔ/

) (4معرفة الثقات لمعجمي ُ.ُْْ/
) (5الجرح كالتعديؿ َِْٔ/

) (6المرجع السابؽَِٔ/ْ .

) (7الجرح كالتعديؿَِٔ/ْ .

) (8الثقات البف حيافٔ.ُْٕ/
) (9تذكرة الحفاظ ُ.ُّٖ/

) (10تقريب التهذيب ُ.ِّٕ/

الخ ىزاعي :سبؽ ذكرها في الحديث األكؿ في ترجمة محمد بف منصكر المكي.
) (11ي
) (12أسد الغابة ّ.َٕٕ/
) (13االستيعاب صْٗٗ .

) (14تهذيب الكماؿ ِ.ٓٔٗ/

) (15تقريب التهذيب ُ.ْٖٖ/

) (16كقد صرح أبك إسحؽ السبيعي بالسماع عند البخارم كمير .
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ً (ُ)
ىخبرىنػا إًسػم ً
ً ً
اعي يؿ ,ىع ٍػف يح ىم ٍيػد ,ىع ٍػف أ ىىنػ و
ػس ,أىف
يـ ,قى ى
ٓ -قػاؿ ى
ػاؿ :أ ٍ ى ى ٍ ى
الن ىسػائي  :ىحػدثىىنا إسػحؽ ٍب يػف إ ٍب ىػراه ى
ً
و
ام ىأ
ػاؿ :ىم ٍه ىػي ٍـ ؟ " قى ى
يت  , فىقى ى
ػرىةن
ػاؿ :تىىزك ٍج ي
ص ًار ,ىفمىًق ي
ام ىأرىةن م ىف ٍاأل ٍىن ى
ػت ٍ
ىع ٍب ىد الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىع ٍكؼ تىىزك ىج ٍ
ً
ً
صمى المهي يعمىية ىك ىسم ىـ " :-أ ٍىكلً ٍـ  ,ىكلى ٍك بً ىش واة".
ص ًار ,فىقى ى
اؿ  -ىر يسك يؿ المه ى
م ىف ٍاأل ٍىن ى

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب البيػػكع ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي قػػكؿ اهلل عػػز كجػػؿ,
ُ -أخرجػػه ي

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼﭸ مػ ػػف النسػ ػػاءِٖٖ/ْ ,مػ ػػف الفػ ػػتا حػ ػػديث
رقـَِْٗ ,مف طريؽ زهير ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب مناق ػػب األنص ػػار ,ب ػػاب كي ػػؼ آخ ػػى النب ػػي  --ب ػػيف أص ػػحابه؟
-

َّٕٕ/مف الفتا حديث رقـّّٕٗ ,عف طريؽ يس ٍف ىياف ,عف يح ىم ٍيد -به  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب قػػكؿ الرجػػؿ ألخيػػه أنظػػر إلػػى زكجتػػي إف شػػئت حتػػى
-

أنزؿ لؾ عنهأُُ/ٗ ,مف الفتا,حديث رقػـ َِٕٓ ,مػف طريػؽ يسػ ٍف ىياف ,عػف يح ىم ٍيػد قػاؿ سػمعت
أنسان ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه  ,في كتاب النكاح ,باب الصفرة لممتزكج ُِِ/ٗ ,مف الفػتا حػديث رقػـُّٓٓ,
مف طريؽ ىمالًؾ ,عف يح ىم ٍيد -به  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرج ػػه  ,ف ػػي كت ػػاب النك ػػاح ,ب ػػاب كي ػػؼ يي ػػدعى لممت ػػزكج ُِِ/ٗ ,م ػػف الف ػػتا ح ػػديث
-

رقـُٓٓٓ ,عف سميماف بف حرب ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرج ػػه  ,ف ػػي كت ػػاب النك ػػاح ,ب ػػاب الكليم ػػة كل ػػك بش ػػاة ُِّ/ٗ ,م ػػف الفتا,ح ػػديث رق ػػـ

ُٕٔٓ مف طريؽ يس ٍف ىياف ,عف يح ىم ٍيد ,أنه سمع أنسان ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه  ,فػػي كتػػاب الػػدعكات ,بػػاب الػػدعاء لممتػػزكجَُٗ/ُُ ,مػػف الفتا,حػػديث رقػػـ
ّٖٔٔ ,مف طريؽ يم ىسدد – به  ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه,في كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الصػ ىػداؽ كج ػكاز ىك ٍكنًػػه
كخاتـ حديد ,كمير ذلؾ مف قميؿ ككثير كاستحباب ككنه ىخمس ًم ىائ ًة ًدرهـ ً
لم ٍف ال
ٍى
ٍ

تعمػػيـ ق ػرآف
ٍ
ي ً
جحؼ به,
ي

ِ ,ٕٔٓ/حديث رقـ ٕٗ ,عف قيتىٍي ىبةى كيحيى بف يحيى  ,بألفاظ مختمفة.
تعمػػيـ قػرآف كخػػاتـ حديػػد ,كميػػر
كأخرجػػه فػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الصػ ىػداؽ كجػكاز ىك ٍكنًػػه ٍ
لمف ال ي ً
ً
جحؼ به ِٕٔٓ/حديث رقـَٖ,
درهـ ٍ ي
ذلؾ مف قميؿ ككثير ,كاستحباب ككنه ىخ ٍم ىس مائة ٍ
عف محمد بف يع ىب ٍيد الغبرم ,بألفاظ مختمفة.

الن ىسائًي في السنف الكبرل,كتاب الكليمة -ُ ,باب األمر بالكليمة ٔ,َِّ/حديث رقـَٔٓٔ.
) (1ى
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كأخرجػػه فػػي كتػػاب النكػػاح ,ٕٔٓ/ِ ,حػػديث رقػػـ ُٖ ,مػػف طريػػؽ يش ػ ٍع ىبة ,عػػف قتػػادة
كح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة .
ي
تعمػػيـ قػرآف كخػػاتـ حديػػد ,كميػػر
كأخرجػػه فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الصػ ىػداؽ كجػكاز ىك ٍكنًػػه ٍ
لمف ال ي ً
ً
ً ً ً
جحؼ به ,ٕٔٓ/ِ ,حػديث رقػـ
ذلؾ مف قميؿ ككثير ,كاستحباب ككنه ىخ ٍم ىس م ىائة د ٍرهـ ٍ ي

ُٖ مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف يح ىم ٍيد- ,به ,بألفاظ مختمفة.
أخرجػه أبػك داكد فػػي سػننه ,فػي كتػػاب النكػاح ,بػاب قمػػة المهػر ,صَِّ  ,حػديث رقػػـ
ُ-

َُِٗ ,مف طريؽ ىحماد ,عف ثابت ك يح ىم ٍيد كبلهما -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الكليمػػة,صِٖٓ,
ِ-
حديث رقـ َُْٗ ,عف قيتىٍي ىبةى ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػه فػي كتػاب البػر كالصػمة عػف رسػكؿ اهلل  , --بػاب مػا جػاء فػي مكاسػػاة األخ,

صْْ  ,حديث رقـ ُّّٗ,مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراهيـ ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة.
الن ىسػػائًي فػػي سػننه ,فػػي كتػػاب النكػاح ,بػػاب التػػزكي عمػى نػكا مػػف ذهػػب ,ص
ّ-
كأخرجػه ى
ُٖٓ حديث رقـُّّٓ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػ ػػه فػ ػػي كتػ ػػاب النكػ ػػاح ,بػ ػػاب دع ػ ػػاء مػ ػػف لػ ػػـ يشػ ػػهد التػ ػػزكي  ,صُِٓ ح ػ ػػديث
رقـِّّٕ ,عف قتيبة ,بألفاظ مختمفة .
-

كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب النك ػػاح -ٕٓ ,ب ػػاب الرخص ػػة ف ػػي الص ػػفرة عن ػػد الت ػػزكي  ,صِِٓ

-

كأخرجه في كتاب النكاح ,باب الرخصة عند التزكي  ,صِِٓ ,حديث رقـ ّّْٕ ,مف

حديث رقـّّّٕ ,مف طريؽ أبي بكر بف نافع ,بألفاظ مختمفة.

طريؽ يحيى بف سعيد ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الهديػة لمػػف ىعػػرس ,صِْٓ ,حػػديث رقػػـ ّّٖٖ ,مػػف
-

طريؽ يحيى بف سعيد ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػ ػػه ابػ ػػف ماجػ ػػه فػ ػػي سػ ػػننه ,فػ ػػي كتػ ػػاب النكػ ػػاح ,بػ ػػاب الكليمػ ػػة ,صُّّحػ ػػديث
ْ-
رقـَُٕٗ ,مف طريؽ أحمد بف عبدة ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه ىمالًػػؾ فػػي المكطػػأ ,ركايػػة يحيػػى الميثػػي ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي
ٓ-
الكليمة ,صُّٖ ,حديث رقـ ُُّٕ ,عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ مختمفة.
الد ًارًمي في سننه ,في كتاب األطعمة -ِٖ ,باب في الكليمة صِٕٗ ,حديث
ٔ-
كأخرجه ى
رقـ ََُِ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف يح ىم ٍيد – به  ,بألفاظ مختمفة .
-

كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الكليمػػة ,صَََُّّ-حػػديث رقػػـُِِْ ,مػػف طريػػؽ

أبي النعماف ,بألفاظ مختمفة.

ٕ-

ىح ىمد في مسند  ,ُٔٓ/ّ ,مف طريؽ عبد الرزاؽ ,بألفاظ مختمفة .
كأخرجه أ ٍ
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 -كأخرجه ّ ,َُٗ/مف طريؽ إسماعيؿ -به ,بألفاظ مختمفة.

كح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ّ ,ُِٕ/مف طريؽ حماد عف ثابت ,يكأخرجه ابف حباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتػاب النكػاح ,بػاب ذكػر اإلباحػة
ٓ-
لممػػرء أف يجعػػؿ صػػداؽ ام أرتػػه ذهب ػانَْٔ/ٗ ,حػػديث رقػػـَْٔٗ ,مػػف طريػػؽ ابػػف خزيمػػة ,بألفػػاظ
مختمفة.

إسناد الحديث:

إســحق بــن إبـراىيم بػػف ىم ٍخمػػد بػػف إبػراهيـ بػػف مطػػر الحنظمػػي (ُ) ,أبػػك ىي ٍعقيػػكب المػػركزم
ُ-
كيه (ّ).
المعركؼ بابف ىر ي
اه ى

(ِ)

ركل عف :إسماعيؿ بف يعمىٌية ,كحماد بف أسامة ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة.
ىح ىمػد بػف سػعيد ال ىػد ًارًمي ,كيحيػى بػف ىم ًع ٍػيف كهػك
كركل عنه :الجماعػة سػكل ابػف ماجػه ,كأ ٍ
(ْ)
مف أقرانهف

ير ,كزاد لـ يعبر الجسر مثؿ إسحؽ (ٓ) ,كقػاؿ
قاؿ ابف حنبؿ:ما رأيت إلسحؽ بالعراؽ نظ ان
(ٔ)
الن ىسائًي :ثقػة مػأمكف (ٕ) ,كذكػر ابػف حبػاف فػي
أبك ىح ٍاتًـ :إسحؽ إماـ مف أئمة المسمميف ,كقاؿ ى
الثقات (ٖ) ,كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف عالمػان بالفقػه جميػؿ الطريقػة مسػتقيـ الحػديث (ٗ)  ,كقػاؿ
(َُ)

.

ىح ىمد بف حنبؿ ,مات سنة ِّٖهػ
ابف حجر :ثقة ,حافظ ,مجتهد ,قريف أ ٍ
كذكر أبك داكد أنه تغير قبؿ مكته بخمسة أشهر,كقاؿ:كسمعت منه في تمؾ األيػاـ فرميػت بػه(ُُ),
بلئًػػي :أمػػا الػػركاة الػػذيف حصػػؿ لهػػـ االخػػتبلط فػػي آخػػر
الع ى ٍ
كهػػذا االخػػتبلط ال يكجػػب ضػػعفه ,قػػاؿ ى
عمرهـ عمى ثبلثػة أقسػاـ :أحػدهـ :مػف لػـ يكجػب ذلػؾ لػه ضػعفان أصػبلن ,كلػـ يحػط مػف مرتبتػه إمػا

الح ٍنضمي :بفتا الحاء كسككف النكف ,كهي نسبة إلى بني حنظمة ,كهـ جماعة مف مطفاف  .األنساب ِ ,ِٕٗ/ككذلؾ
) (1ى
نسبة إلى حنضمة تميـ كهك حنضػمة بػف مالػؾ بػف زيػد منػا ابػف تمػيـ بػف يمػر كالػذم مػنهـ إسػحاؽ بػف راهكيػه .المبػاب
ُ.ّٗٔ/

) (2المركزم ,سبؽ ذكرها.

) (3راهكيه :أطمقت عمى أبيه ,ألنه كلد في طريؽ ,فقاؿ المراكزة ,راهكيه .تهذيب الكماؿ ِ.ّٕٗ/
) (4تهذيب الكماؿ ِ.ِّٕ/
) (5بحر الدـ صّٔ .

) (6الجرح كالتعديؿ ِ.َُِ/
) (7تهذيب الكماؿ ِ.ِّٕ/

) (8الثقات البف حباف ٖ.ُُٓ/
) (9تاريإ بغداد ُ.ِْْ/

) (10تقريب التهذيب ٖٓ/

) (11المختمطكف لمعبلىئي صٗ
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كيػػه ,كهمػػا مػػف أئمػػة
لقصػػر مػػدة االخػػتبلط كقمتػػه ,ك يس ػ ٍف ىياف بػػف يع ىي ٍي ىنػػة ,كاسػػحؽ بػػف إبػراهيـ بػػف ىر ي
اه ى
اإلسبلـ المتفؽ عميهـ(ُ)َ

ىسػدم (ِ)أسػد خزيمػة ,مػكالهـ ,أبػك بشػر البصػرم ,المعػركؼ
ِ-إسماعيل بن إبراىيم بف مقسػـ األ ى
بابف يعمىية (ّ).
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك يس ٍف ىياف الثكرم,ك ىمالًؾ بف أنس.
(ْ)َ
ىح ىمد بف حنبؿ ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج كهك مف شيكخه
كيه ,كأ ٍ
ركل عنه :إسحؽ بف ىر ي
اه ى
قػػاؿ يشػ ٍػع ىبة :ابػػف يعمىيػة سػػيد المحػػدثيف(ٓ)  ,ككثقػه ابػػف مهػػدم(ٔ) ,كابػػف ىم ًعػ ٍػيف ,كزاد :كػػاف ثقػةن,
مأمكنان ,صدكقان ,مسممان ,كرعػان ,تقيػان (ٕ) ,ككثقػه -أيضػان -الف ى ىسػائًي :ثقػة كزاد ثبػت(ٖ) ,كذكػر ابػف

حباف في الثقات(ٗ) ,كقاؿ ابف حجر:ثقة حافظ ,مات سنة ُّٗهػ

(َُ)

.

الخ ىزاعي(ُُ)البصرم.
ُّ -ح َم ْيد بن أبي ُح َم ْيد الطكيؿ ,أبك يع ىب ٍيدة ي
ً
البتانيً ,
كعكرمة مكلى بف عباس.
ركل عف :أنس بف ىمالؾ ,كثابت ي

كركل عنه :إسماعيؿ بف يعمٌية ,ك يس ٍف ىياف الثكرم,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة(ُِ).
قػػاؿ ابػػف سػػعد:ثقة كثيػػر الحػػديث إال أنػػه ربمػػا دلػػس عػػف أنػػس بػػف ىم ًالػػؾ(ُّ) ,ككثقػػه ابػػف
الع ٍجمً
م ًعػ ٍػيف(ُْ) ,ك ً
ػي (ُٓ),,أبك ىح ػ ٍاتًـ كزاد :ال بػػأس بػػه(ُٔ) ,كابػػف خػراش كزاد صػػدكؽ ,كعامػػة حديثػػه
ػ
ى
ٌ
عف أنس إنما سمعه مف ثابت ,يعني أنه دلسها(ُٕ),

) (1المختمطكف لمعبلىئي صّ.

أسد كهك اسـ عدة مف القبائؿ منهـ أسد بف خزيمة .المباب ُ.ِٓ/
ىسدم بفتا األلؼ كالسيف,كهي نسبة إلى ى
) (2األ ى
) (3نسبة إلى أمة َ تهذيب الكماؿ ّ.ِٖ/
) (4تهذيب الكماؿ ِّٖ/

) (5المرجع السابؽ ِّٖ/

) (6الجرح كالتعديؿ ُِّٓ/
) (7تاريإ بغداد ِّْٔ/

) (8تهذيب الكماؿ ُ.ِّٗ/

). (9الثقات البف حباف ْْٔ/

(َُ)تقريب التهذيب ُٕٔ/

الخٌزاعي :سبؽ ذكرها ,في حديث رقـُ.
) (11ي
) (12تهذيب الكماؿ ّٕٓٓ/
) (13طبقات ابف سعد ٕ.ِِٓ/
) (14الجرح كالتعديؿ ُِّٗ/

) (15معرفة الثقات لمعجمي ُ.ِّٓ/
) (16الجرح كالتعديؿ ّ.ُِٗ/

) (17سير أعبلـ النببلء ٔ.ُٔٓ/
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الن ىسػػائًي(ُ),كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقات,كقاؿ:ككػػاف يػػدلس ,سػػمع مػػف أنػػس بػػف ىمالًػػؾ
ككثقػػه أيضػان ى
ثماني ػػة عش ػػر حديثان,كس ػػمع الب ػػاقي م ػػف ثاب ػػت ,ف ػػدلس عن ػػه(ِ) ,كق ػػاؿ الػ ػ ىذ ىهبً ٌي :كثق ػػك  ,ي ػػدلس ع ػػف
أنس(ّ).كقاؿ ابف حجر :ثقة مدلس ,مات سنة ُِْهػ(ْ).
بلئًػي عمػى مػف قػاؿ:
الع ى ٍ
أما بالنسبة لما ذكر عنه أنه دلس عف أنس ,كلـ يسمع منه ,فقػد رد ى
إنػػه دلػػس عػػف أنػػس ,قػػاؿ :فعمػػى تقػػدير أف يكػػكف م ارسػػيؿ ,قػػد تبػػيف الكاسػػطة فيهػػا كهػػك ثقػػة محػػت
(ٓ)
البناني.
به  ,يعني بالكاسطة ثابت ي

كرد ابػػف حجػػر عمػػى مػػف قػػاؿ :إنػػه لػػـ يسػػمع مػػف أنػػس قػػائبلن" :كقػػد ثبػػت تصػريحه بالسػػماع
الب ىخ ًارم ,كمير (ٔ)".
كالتحديث عف أنس في أحاديث كثيرة ,في ي

ً
كح ىم ٍيد له حديث مستقيـ ,فأمنى لكثرة حديثه أف أذكر له شػيء مػف حديثػه,
م :ي
كقاؿ ابف ىعد ٌ
حدث عنه األئمة,أما ما ذكر عنه أنه لـ يسمع مف أنس إالٌ مقدار ما يذكر ,كسمع الباقي مف
كقد ٌ
ثابػت عنػػه ,فػػإف تمػؾ األحاديػػث يميزهػا مػف كػػاف يتهمػػه أنػه عػػف ثابت؛ألنػػه قػد ركل عػػف :أنػػس,

كركل عػػف :ثابػػت عػػف أنػػس أحاديػػث فػػأكثر مػػا فػػي بابػػه ,أف الػػذم ركا عػػف أنػػس الػػبعض ممػػا
يدلسه ,كقد سمع مف ثابت ,كقد دلس جماعة مف الركاة عف مشايإ قد رأكهـ (ٕ).

ْ-أنس بن َمالِك بف النضر األنصارم الخزرجي ,أبك حمزة:
صحابي جميؿ ,مشهكر,خدـ رسكؿ اهلل  عشر سنيف ,كهك أحد المكثريف لمركاية ,دعػا
له النبي  فقػاؿ ":المهػـ أكثػر مالػه ,ككلػد  ,كأدخمػه الجنػة" .قػاؿ أنػس :قػد أريػت اثنتػيف كأنػا أرجػك

الثالثة.

لػػـ يشػػهد بػػد انر,كلكف صػػحب النبػػي  يخدمػػه ,مػػات سػػنة ُٗه ػػ,كقيؿ ّٗهػ ػ كهػػك ابػػف مائػػة

سنة(ٖ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ٗ)

.

) (1تهذيب التهذيب ِ.ّْٓ/

) (2الثقات البف حباف ْ.ُْٖ/
) (3الكاشؼ ُ.ُّٓ/

) (4تقريب التهذيب ُ.َُٕ/

) (5جامع التحصيؿ ُ.ُٖٔ/

) (6طبقات المدلسيف صّٖ.

) (7الكامؿ في الضعفاء ِ. ِٖٔ/

) (8انظر إلى :االستيعاب ُ ,ّٓ/أسد الغابة ُ ,ُُٓ/كتهذيب الكماؿ ّ,ّٔٓ/كتقريب التهذيب ُ.ُٖ/

) (9كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.
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(ٔ)
ػكن يس ,ىعػ ًػف
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ىي ىزٍيػػد ,قىػ ى
ىعمىػػى ,قىػ ى
الن ىسػػائًي :أ ٍ
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ييػ ي
ىخ ىب ىرىنػػا يم ىحمػػد ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد ٍاأل ٍ
ٔػ ػ قػػاؿ ى
كؼ ,كما فىك ى ً
ً
ً
ً
يمةي ىي ٍكـ ٍاألىك ًؿ ىح ٌّ
اء "
اؿ :قى ى
اٍل ىح ىس ًف قى ى
ؽ ىذل ىؾ ًرىي ه
ؽ ,ىكالثان ىي ىم ٍع ير ه ى ى ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المه  " :اٍل ىكل ى ى
الكليمػة؟ ,صٓٔٓ حػديث
أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب فػي كػـ تي ٍسػتنحب ى

رقـّْٕٓ,مػف طريػؽ قتػادة ,عػف الحسػف ,عػف عبػد اهلل الثقفػي  ,عػف زهيػر بػف عثمػاف(ِ) ,بألفػاظ
مختمفة.

ُ-

كأخرجػ ػػه الػ ػػدرامي فػ ػػي سػ ػػننه ,فػ ػػي كتػ ػػاب األطعمػ ػػة,باب فػ ػػي الكليمػ ػػة ,صِٕٗحػ ػػديث

رقـَُُِ ,مف طريؽ قتادة عف الحسػف ,عػف عبػد اهلل بػف عثمػاف الثقفػي ,عػف زهيػر بػف عثمػاف,
بألفاظ مختمفة.

ىح ىمد في مسند ِٖ/ٓ ,مف طريؽ قتادة ,عف الحسف ,عف عبػد اهلل بػف عثمػاف,
ِ-
كأخرجه أ ٍ
عف زهير بف عثماف ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجه ,ِٖ,ُّٕ/ٓ ,مف طريؽ قتادة ,عف الحسف -به ,بألفاظ مختمفة.

ػرزاؽ ف ػػي مص ػػنفه ,ف ػػي كت ػػاب أه ػػؿ الكت ػػابيف ,ب ػػاب الكليم ػػةْْٕ/َُ ,ح ػػديث
ّ-
كأخرج ػػه ال ػ ٌ
رقـَُٔٔٗ,مف طريؽ قتادة ,عف الحسف -به  ,بألفاظ متقاربة.
شواىد الحديث:

أوالً -أبو ىريرة -:

ُ-

أخػػرج ابػػف ماجػػه حديثػػه فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب إجابػػة الػػداعي ,صِّّ,

حديث رقـ ُُٓٗ بألفاظ منقاربة.
ثانيا -عبد اهلل بن مسعود :

ِ -أخ ػ ػػرج الترم ػ ػػذم حديث ػ ػػه ف ػ ػػي جامع ػ ػػه ,ف ػ ػػي كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ,ب ػ ػػاب م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي الكليم ػ ػػة,

صِٖٓ,حديث رقـَُٕٗ ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث

الص ٍن ىعاني القى ٍي ًسي (ّ) ,أبك عبد اهلل البصرمَ
ُ -محمد بن عبد األعمى ى
ركل عف :إسماعيؿ بف يعمىية ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,كي ىزٍيد بف يزىرٍيع.
الن ىسائًي ,كالترمذم ,كابف ماجه ,كأبك داكد في كتاب القدر(ْ).
كركل عنه :مسمـ ,ك ى
(ُ) السنف الكبرل,كتاب الكليمة,باب عدد أياـ الكليمةَِّ/ٔ,حديث رقـ ِٔٓٔ

ىحمد ,عف الحسف,عف عبد اهلل الثقفي ,عف زهير بف عثماف عف
) (2الحديث جاء مكصكالن عند أبي داككد ,كالدارمي ,كأ ى
النبي  انظ ارلى :تخري الحديث.
(ّ) القىٍي ًسي :بفتا القاؼ كسككف الياء ككسر السيف ,كهذ النسبة إلى جماعة اسمهـ قيس .األنساب ْ ٕٓٓ/كهـ نسبة إلى
إلى قيس بف ثعمبة  .المباب ّٔٗ/

) (4تهذيب الكماؿ ِٓ.ُٖٓ/
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(ُ)
الن ىسائًي :ال بأس به (ِ) ,كذكر ابف حباف في الثقات
قاؿ أبك يزٍرىعة كأبك ىح ٍا ًتـ :ثقة  ,كقاؿ ى
(ّ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة  ,مات سنة ُْٓهػ (ْ) .
الع ٍي ًشي(ٓ) :أبك معاكية البصرم:
ِ -ي َزْيد بن ُزَرْيع ى
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج ,كيكنس بف يع ىب ٍيد.
كم ىسدد بف مسرهد(ٔ).
كركل عنه :محمد بف عبد األعمى ,كعبد الرحمف بف مهدم ,ي

فحػ ِّدث(ٕ),
مر ابف المبارؾ عمى رجؿ بهى ٍمداف يحدث عف ي ىزٍيد بف يزىرٍيع ,فقػاؿ عػف مثػؿ هػذا ى
كقاؿ يحيى بف سعيد القطٌاف :لػـ يكػف هاهنػا أحػد أثبػت مػف ي ىزٍيػد بػف زريػع (ٖ) ,كقػاؿ ابػف سػعد :كػاف
(َُ)
(ٗ)
ىح ىمػد بػف حنبػؿ:
ثقػة كثيػر الحػديث ,ككثقػه ابػف ىم ًع ٍػيف ,كزاد :هػك أثبػت شػيكخ البصػرييف ,كقػاؿ أ ٍ
إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ,كقاؿ أيضنا :ما أتقنػه! كمػا أحفظػه! ,يػا لػؾ مػف صػحة حديثػه (ُُ),
ككثقه ً
الع ٍجًم ٌي (ُِ),كزاد :ثبت في الحديث ,كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ :ثقػة (ُّ),كأكرد الػ ىذ ىهبً ٌي مػع العشػرة الػذيف
عدهـ مف أئمة الحديث بالبصرة(ُْ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت ,مف مات سنة ُِٖهػ(ُٓ).
ٌ
الع ٍبدم(ُٔ) ,أبك عبد اهلل كيقاؿ :أبك يع ىب ٍيد اهلل البصرم.
ّ -يونس بن ُع َب ْيد بن دينار ى
,كح ىم ٍيد الطكيؿ,كالحسف البصرم,كعطاء بف رباح.
البناني ي
ركل عف :ثابت ي
كحماد بف ىزٍيد ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كي ىزٍيد بف يزرٍيع(ُٕ).
كركل عنه :إسماعيؿ بف يعمىية ,ى

) (1الجرح كالتعديؿ ٖ.ُٔ/
الن ىسائًي صْٗ
) (2تسمية مشايإ ى
) (3الثقات البف حباف َُْٗ/
) (4تقريب التهذيب ِٖٔ/

الع ٍيشي :بفتا العيف المهممة كسككف الياء,كهذ النسبة إلى "عائشة بنت طمحة بف يعىب ٍيد اهلل التيمي مف أهؿ البصرة.
) (5ى
األنساب ْ ,ِٔٗ/المباب ِ.ّٔٗ/
) (6تهذيب الكماؿ َُِِّٕ/
) (7الجرح كالتعديؿ ِْٗٔ/
) (8المرجع السابؽٗ.ِْٔ/

) (9الطبقات البف سعد ٕ.ِٖٗ/
) (10الجرح كالتعديؿ ِْٗٔ/
) (11المرجع السابؽٗ.ِْٔ/

) (12معرفة الثقات لمعجمي ِ.ِّٔ/
) (13الجرح كالتعديؿ ِْٗٔ/

) (14سير أعبلـ النببلء ِٖٗٔ/
) (15تقريب التهذيب ُِِٓ/

الع ٍبدم:بفتا العيف المهممة,كسككف الباء,كهي نسبة إلى عبد القيس بف أفعى بف دعمي بف جديمة بف أسد بف ربيعة
) (16ى
بف نزار .األنساب ْ ,ُّٓ/كالمباب ِ.ُّْ/

) (17تهذيب الكماؿ ِّ.َِٓ/
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قاؿ ابف سعد :ثقة كثير الحديث(ُ) ,ككثقه ابف ىم ًع ٍيف(ِ) ,كابف حنبؿ(ّ),كأبك ىح ٍاتًـ(ْ),

الن ىسػائًي(ٓ) ,كقػػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :اإلمػػاـ القػدكة الحجػػة(ٔ) ,كقػاؿ ابػػف حجػر :ثقػػة ثبػت فاضػػؿ كرع ,مػػات
كى
سنة ُّٗهػ(ٕ) .
م:
سن –ىي ىسار -ى
سن بن أَِبي َ
َْ -
الب ٍ
ص ًر ٌ
الح َ
الح َ
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ ك ىجابًر بف عبد اهلل كعثماف بف عفاف.

كح ىم ٍيد الطكيؿ(ٖ).
كركل عنه :يكنس بف يع ىب ٍيد,كمنصكر بف زاذاف ,ي
سػػئؿ أنػػس بػػف ىمالًػػؾ عػػف مسػػألة ,فقاؿ:سػػمكا مكالن ػا الحسػػف ,كقػػالكا :يػػا أبػػا حم ػزة ,نسػػألؾ

تقكؿ سمكا الحسف مكالنا .قاؿ :سمكا مكالنا الحسف؛ فإنه سمع كسمعنا فحفظ كنسينا(ٗ).

كقػػاؿ الحجػػاج ب ػف أرط ػأة :س ػألت عطػػاء بػػف ربػػاح ,فقػػاؿ :عميػػؾ بػػذاؾ -يعنػػي الحسػػف-ذاؾ إمػػاـ
الع ٍجمً
ضػػخـ يقتػػدل بػػه(َُ),كقػػاؿ ابػػف سػػعد :ككػػاف ثقػةن ,مأمكنان,ككثقػػه ً
ػي(ُُ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي
ػ
ي
ٌ
(ُِ)
 ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ,فقيه ,فاضؿ ,مشهكر ,ككاف يرسؿ كثي انر
الثقات ,كقاؿ :كاف يدلس
كيدلس(ُّ) ,كعد مف الطبقة الثانية مف المدلسيف (ُْ),ككصػفه سػبط ابػف العجمػي مػف المشػهكريف

بالتدليس (ُٓ) ,كقاؿ يكنس بف يع ىب ٍيد ,سألت الحسف؟ يا أبا سعيد إنؾ تقكؿ قاؿ رسكؿ اهلل  كانؾ
لـ تدركه ,قاؿ :يا ابف أخي لقد سألتني عف شيء مػا سػألني عنػه أحػد قبمػؾ,كلكال منزلتػؾ منػي مػا

الح ىجػػاج كػؿ شػػيء .سػمعتني أقػػكؿ :قػاؿ رسػكؿ
أخبرتػؾ ,إنػي فػػي زمػاف كمػػا تػرل ككػػاف فػي عمػؿ ى
اهلل  فهك عف عمي بف أبي طالب ,مير أني في زماف ال أستطيع أف أذكر عميان (ُٔ) .
) (1الطبقات البف سعد ٕ.َِٔ/
) (2الجرح كالتعديؿ ٗ.ِِْ/
) (3المرجع السابؽٗ.ِِْ/
) (4المرجع السابؽٗ.ِِْ/

) (5سير أعبلـ النببلء ٔ.ِٖٖ/
) (6تذكرة الحفاظُ.َُٗ/

) (7تقريب التهذيب ِ.ُِّ/
) (8تهذيب الكماؿ ٔٗٓ/

) (9المرجع السابؽ ٔ.ٗٓ/

) (10تهذيب التهذيب ِ.ِْٖ/
) (11المرجع السابؽِ.ِِّ/

) (12الثقات البف حباف ُِّْ/
) (13تقريب التهذيب ُ.ُْْ/

) (14طبقات المدلسيف صِٗ.

) (15التبييف ألسماء المدلسيف صَِ.
) (16تهذيب الكماؿ ٔ.ُِٓ/
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لكف قاؿ ابف حجر أنه رأل عميان كلـ يسمع منػه (ُ),كقػاؿ ابػف المػديني :مرسػبلت الحسػف البصػرم
التي ركاها عنه الثقات صحاح كما أقؿ مػا يسػقط منهػا (ِ) ,كقػاؿ ابػف سػعد :مػا أسػند مػف حديثػه,

حس هف يحجة,كما أرسؿ مف الحديث فمػيس بحجػة (ّ) ,كقػاؿ أبػك زرعػة:
كركل عف :مف سمع منه فى ى
كسػػئؿ أبػػك
كػػؿ ش ػ قػػاؿ الحسػػف؟ قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  كجػػدت لػػه أصػػبل مػػا خػػبل أربعػػة أحاديػػث  ,ي

زرعة ,هؿ لقي الحسف أحدان مف البدرييف؟ قاؿ رآهـ رؤية ,رأل عثماف بف عفػاف ,كعميػان ,قيػؿ لػه:
سمع منهـ حديثان؟ قاؿ :ال ,قاؿ :ككاف يكـ بكيع لعمي ابف أربع عشرة سنة ,أرل عميان بالمدينة ,ثـ

ػي إلػػى الككفػػة كالبصػرة فمػػـ يمقػػه الحسػػف بعػػد ذلػػؾ,
خػػرج عمػ ٌّ
(ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث مرسؿ ,كركاته ثقات.

) (1طبقات المدلسيف صِٗ.

) (2المرجع السابؽ ,صُِٓ.
) (3المرجع السابؽ صُِْ.

) (4تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ صُُ.
) (5تهذيب التهذيب ِ.ُِٓ/
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(ْ)

كقػػاؿ الػػدارقطني :م ارسػػيمه ضػػعيفة

(ُ)
ػاؿ :حػدثىىنا إًسػم ً
ػاؿ :ىحػدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب يػف
اعي يؿ ,قى ى
الن ىسائًي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ًزىي ي
ٕ -قاؿ ى
ػكب ,قى ى ى
ػاد ٍب يػف أىي ى
ٍى
ً
صػػهى ٍي وب ,ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػكؿ المػ ًػه  : ىمػ ىا
ػاء ًد ٍح ىيػةي
ػس أىف ىر يسػ ى
ىصػ ٍػب ىن ى
ػع السػ ٍػب يي  ,فى ىجػ ى
ػز ىخ ٍي ىبػ ىػر فىأ ى
ي
اها ىع ٍنػ ىػكةن ,فى يجمػ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ػت
ىعطنػػي ىج ًارىي ػةن مػ ىػف السػ ٍػب ًي ,فىقىػ ى
فىقىػ ى
ػب ,فى يخ ػ ٍذ ىج ًارىي ػةن " فىأ ى
صػػفيةى بً ٍنػ ى
ػاؿ " :ا ٍذ ىهػ ٍ
ػاؿ :ىيػػا ىنبًػػي المػػه ,أ ٍ
ىخ ػ ىذ ى

ىعطى ٍيػ ى ً
 , فىقىػ ى
ِّدةى
ػت يح ىيػػي ىسػػي ى
صػ ًػفيةى بً ٍنػ ى
ػاؿ :ىيػػا ىنبًػػي المػ ًػه ,أ ٍ
ػت د ٍح ىي ػةى ى
ػاء بًهىػػا ,ىفمىمػػا ىنظىػ ىػر إًلى ٍيهىػػا النبًػػي 
ػؾ ,قىػ ى
إًال لىػ ى
ػاؿٍ " :اد يعػػكي بًهىػػا " ,فى ىجػ ى

ػي
ػاء ىريج ػ هؿ إًلىػػى النبًػ ِّ
يح ىيػػي ,فى ىجػ ى
قيرٍيظىػةى ,كالن ً
ضػ ً
صػمي يا
ػير ؟ ىمػػا تى ٍ
ى
ى
ػت :ىيػا أ ىىبػا
ىعتىقىهىػا ىكتىىزك ىجهىػا ,فىقى ى
اؿ " :يخ ٍذ ىج ًارىيةن ًم ىػف الس ٍػب ًي ىم ٍي ىرىهػا " قى ى
قى ى
ػاؿ لىػهي ثىابً ه
ػاؿ :ىكًاف النبًػي  أ ٍ
ػانكا بًػػالط ًري ً
ؽ ىجه ىزتٍهىػػا لىػػهي أيـ
ىعتىقىهىػػا ىكتىىزك ىجهىػا ,قىػ ى
ىصػ ىػدقىهىا ؟ قىػ ى
ػاؿ :ىحتػػى إً ىذا ىكػ ي
ػاؿ :ىن ٍف ىسػػهىا ,أ ٍ
ىح ٍمػ ىػزةى ,ىمػػا أ ٍ
ػاؿ " :مػػف ىكػ ً
ً
ػي هء ىفٍم ىي ًج ػ ٍ بًػ ًػه,
يس ػمى ٍيوـ ,فىأ ٍ
كسػػا ,قىػ ى ى ٍ ى
ىهػ ىػدتٍهىا لىػػهي مػ ىػف المٍي ًؿ,فىأ ٍ
ىصػ ىػب ىا النبًػػي  ىع ير ن
ػاف ع ٍنػ ىػد ي ىشػ ٍ
كبس ػطى نًطىاعػػا ,فىجعػ ىػؿ الرج ػ يؿ ي ًجػػيء بًػ ٍ ً ً
ػيء
ن
ػيء بًػػالت ٍم ًر ,ىك ىج ىعػ ىػؿ الريج ػ يؿ ىي ًجػ ي
ػاألىقط ,ىك ىج ىعػ ىػؿ الريج ػ يؿ ىي ًجػ ي
ي ى ي
ىى
ىى ى
)
ِ
(
ت كلًيمةى رس ً
كؿ الم ًه . " 
اسكا ىح ٍي ىسةن  ,فى ىك ىان ٍ ى ى ى ي
بًالس ٍم ًف ,فى ىح ي
الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,كتػػاب الصػػبلة ,بػػاب مػػا ييػػذكر فػػي الفخػػذ ْٕٗ/ُ ,مػػف
ُ-
أخرجػػه ي
الفتا ,حديث رقـ ُّٕ ,عف ىي ٍعقيكب بف إبراهيـ عف إسماعيؿ بف يعمىية -به ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػه كتػاب المغػػازم ,بػاب مػػزكة خيبػرْٔٗ/ٕ ,مػػف الفػتا ,حػػديث رقػـََِْ ,عػػف

ابف حرب ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب فضػػيمة إعتاقػػه أمتػػهي ثػػـ يتزكجهػػا,
ِ-
ُٕٔٔ/حديث رقـْٖ,عف زهير بف حرب عف إسماعيؿ بف يعمىية -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب فضػػيمة ٍ ً
زك ىجهػػا  ,ٕٕٔ/ُ,حػػديث رقػػـ
إعتىاقػػه أٌمتػهي ثػػـ ٌيتى ٍ
ٕٖ ,عف أبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة ,بألفاظ مختمفة.
ً
ىمتىػػه ثػػـ يتزكجهػػا ,ٕٖٔ/ُ ,حػػديث رقػػـ
كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب فضػػيمة إعتاقػػه أ ى

كب ٍهز  ,بألفاظ مختمفة.
ٖٖ ,عف أبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة ي
الصفي ,صْٖٓ,
كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الخراج ,باب ما جاء في سهـ
ّ-
ٌ
حديث رقـ ِٖٗٗ عف ىي ٍعقيكب بف إبراهيـ ,عف ابف يعمىية - -به ,بألفاظ مختمفة.
الن ىسػػائًي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب البنػػاء فػػي السػػفر ,صِِٓ حػػديث
ْ-
كأخرجػػه ى
رقـَّّٖ ,عف زياد بف أيكب –به ,بألفاظ مختمفة.

ٓ-
-

ىح ىمد في مسند َُُ/ّ ,عف ابف يعمىية -به,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه أ ٍ
كأخرجه ,ُِّ/ّ,عف ي ىزٍيد بف هاركف ,بألفاظ مختمفة.

(ُ) السنف الكبرل ,كتاب الكليمة  ,باب الكليمة في السفر ,َِٓ-َِْ/ٔ ,حديث رقـ ْٔٓٔ.
يجعؿ ًعكض االقط الدقيؽ أك الفتيت .النهاية
الح ٍيس :هك الطعاـ المتخذ مف التمر كاألقط كالسمف,كقد ي
) (2ىح ٍي ىسة :ى
ُ.َُٕٗ/
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ٔ-

كأخرجه ,ُٗٓ/ّ,عف يب ٍهز بف حكيـ ,بألفاظ مختمفة.
الزٌخػار)ّٓ-ِٓ/ْ ,حػديث رقػـّْٕٔ ,عػف مؤمػؿ بػف
كأخرجه البزار في مسػند (البحػر ٌ

هشاـ عف إسماعيؿ بف إبراهيـ بف يعمىية -به ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

زياد بن أيوب بف زياد البغدادم أبك هاشـ الطي ٍك ًسي (ُ) ,يمقب دلٌ ىكية.
ُ-
ركل عف :إسماعيؿ بف يعمية ,كككيع بف الجراح ,ك ِّ
المسيب بف شريؾ.
ىح ىمد بف حنبؿ (ِ).
الن ىسائًي ,كأ ٍ
الب ىخ ًارم ,كأبك داكد ,كالترمذم,ك ى
ركل عنه :ي
ىح ىمػ ػػد بػ ػػف حنبػ ػػؿ :اكتب ػ ػكا عنػ ػػه فإنػ ػػه يشػ ػ ٍػع ىبة الصػ ػػغير (ّ) ,كقػ ػػاؿ أبػ ػػك ىح ػ ػ ٍاتًـ:
قػ ػػاؿ اإلمػ ػػاـ أ ٍ
(ْ)
الن ىسائًي ليس بػه بػأس (ٓ)  ,كقػاؿ فػي مكضػع آخػر ثقػة (ٔ) ,كذكػر ابػف حبػاف فػي
صدكؽ  ,كقاؿ ى
الثقػػات (ٕ) ,كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :اإلمػػاـ المػػتقف الحػػافظ الكبيػػر,
العاشرة ,مات سنة ِِٓهػ (ٗ).

(ٖ)

كقػػاؿ ابػػف حجػػر :ثقػػة ,حػػافظ ,مػػف

ِ-

إسماعيل بن ُعمَيَّة :ثقة حافظ ,سبؽ ذكر في حديث رقـ(ٓ).

ّ-

الب ىناني (َُ)مكالهـ البصرم األعمى
عبد العزيز بن صييب ي
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ ,كشهر بف حكشب ,كأبي نضرة العبدم.

كركل عنه :إسماعيؿ بف يعمىية ,كحماد بف ىزٍيد ,ك يش ٍع ىبة  ,كعمي بف المبارؾ (ُُ).

) (1الطي ٍك ًسي :بضـ الطاء,كهي نسبة إلى بمدة بخراساف يقاؿ لها :طي ٍكس ,محتكبة عمى بمدتيف ييقاؿ ألحدهما :الطابراف,
كلؤلخرل نكقاف ,كلها أكثر مف ألؼ قرية ,ككاف فتحها في خبلفة عثماف بف عفاف عمى يد عبد اهلل بف عامر بف
كريز سنة ِٗهػ .األنساب ْ.َٖ/

) (2تهذيب الكماؿ ٗ.ّْٓ/
) (3تاريإ بغداد ٖ.ْٕٗ/

) (4الجرح كالتعديؿ ّ.ِٓٓ/

) (5تهذيب الكماؿ ٗ.ّْٓ/
الن ىسائًي صّٕ.
) (6تسمية مشايإ ى
) (7الثقات البف حباف ٖ.ِْٗ/
) (8سير أعبلـ النببلء ِ.َُِ/
) (9تقريب التهذيب ُُِٕ/

البىناني :بضـ الباء كفتا النكف,كهي نسبة إلى يبىنانة بف سعد بف لؤم بف مالب كصارت يبنانه محمة بالبصرة لنزكؿ
) (10ي
هذ القبيمة فيها .األنساب ُ.ّٗٗ/
كهي نسبة إلى سكة بنانة بالبصرة,منها عبد العزيز بف صهيب .المباب ُ.ُٕٖ/

) (11تهذيب الكماؿ ُٖ.ُْٖ/
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قػػاؿ يشػ ٍػع ىبة :عبػػد العزيػػز فػػي أنػػس أحػػب إلػػي مػػف قتػػادة ,أك قػػاؿ أثبػػت مػػف قتػػادة (ُ) ,كثقػػه ابػػف
ً ً (ٓ)
(ْ)
(ّ)
(ِ)
الن ىسػائًي (ٔ),كابػف حجػر(ٕ),
ػي ك ى
سعد ,ك ابف ىم ًع ٍيف ,ك أ ٍ
ىح ىمد بف حنبؿ :ثقػة ثقػة  ,ك الع ٍجم ٌ
حجر(ٕ) ,كزاد أحمد ثقة ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٖ) .
مات سنة َُّهػ,كركل له الجماعة

ْ-

(ٗ)

.

أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في الحديث رقـ(ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ ُٖ.ُْٖ/

) (2الطبقات البف سعدٕ.ِْٓ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٓ.ٖٓٓ/
) (4بحر الدـ صَُُ

) (5معرفة الثقات لمعجمي ِٕٗ/
) (6تهذيب التهذيب ٓ.ِّْ/
) (7تقريب التهذيب َُْْ/

) (8الثقات البف حباف ُِّٓ/
) (9تقريب التهذيب َُْْ/
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(ُ)
ً
ػاؿ :ىحػدثىىنا يش ىػع ٍيب
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ,قى ى
كسى ,قى ى
الن ىسائًي :أ ٍ
ٖ -قاؿ اإلماـ ى
ىخ ىب ىرىنا ع ٍم ىر ي
اف ٍب يف يم ى
ٍبػ يػف اٍل ىح ٍب ىحػ ً
صػ ًػفيةى ,ىكتىىزك ىجهىػػا ,ىك ىج ىعػ ىػؿ ىم ٍه ىرىهػػا ًعتٍقىهىػػا,
ػاب ,قىػ ى
ىعتىػ ى
ػس ,أىف النبًػػي "  :أ ٍ
ػاؿ :ىحػػدثىىنا أ ىىنػ ه
ػؽ ى
كأ ٍىكلىـ ىعمى ٍيهىا بً ىح ٍي و
س " (ِ).
ى ى

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب مػػف جعػػؿ عتػػؽ األمػػة صػػداقها,
ُ-
أخرجػػه ي
الح ٍب ىحػػاب -بػػه,
ُِٗٗ/مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـَٖٔٓ ,مػػف طريػػؽ حمػػاد ع ػف ثابػػت ,ك يشػ ىػع ٍيب بػػف ى
بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجه كتاب النكاح ,باب الكليمة كلك بشاةِِّ/ٗ ,مف الفتا ,حديث رقـُٗٔٓ ,عف

يم ىسدد عف عبد الكارث -به ,بألفاظ متقاربة.
كأخرج ػ ػػه مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحه ,ف ػ ػػي كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ,ب ػ ػػاب فض ػ ػػيمة إعتاق ػ ػػه أمت ػ ػػه ث ػ ػػـ
ِ-
الحبحػػاب -بػػه,
يتزكجهػػا ,ٕٔٔ/ُ,حػػديث رقػػـٖٓ ,مػػف طريػػؽ يػػكنس بػػف يع ىب ٍيػػد ,ع ػف يشػ ىػع ٍيب بػػف ي
بألفاظ مختمفة.

ّ-

كأخرجه أبػك داكد فػي سػننه ,فػي كتػاب النكػاح ,بػاب فػي الرجػؿ يعتػؽ أمتػه ثػـ يتزكجهػا,

صُِّ  ,حديث رقـَِْٓ ,عف عمرك بف عكف ,بألفاظ مختمفة.

ػؽ األىمػةى ثػـ
ْ-
كأخرجه الترمذم في جامعه ,فػي كتػاب النكػاح ,بػاب مػا جػاء فػي الرجػؿ ييعت ي
ىيتىزك يجها,صِْٔ ,حديث رقـُُُٓ ,عف قيتىٍي ىبةى ,بألفاظ مختمفة.
الن ىسائًي في سننه ,في كتاب النكاح ,باب التزكي عمى العتٍؽ ,صُٕٓ حديث
ٓ-
كأخرجه ى
رقـِّّْ ,مف طريؽ أبػي عكانػة عػف قتػادة ,كعبػد العزيػز كبلهمػا ,عػف أنػس ,كمػف طريػؽ حمػاد
الح ٍب ىحاب كبلهما ,عف أنس ,بألفاظ مختمفة.
عف ثابت ,ك يش ىع ٍيب ى
كأخرج ػ ػػه اب ػ ػػف ماج ػ ػػه ف ػ ػػي س ػ ػػننه ,ف ػ ػػي كت ػ ػػاب النك ػ ػػاح ,ب ػ ػػاب الرج ػ ػػؿ يي ٍعت ػ ػػؽ أىمت ػ ػػهي ث ػ ػ ٌػـ
ٔ-
ىيتىىزك ىجها,صّّٗ  ,حديث رقـ ُٕٓٗ ,عف أحمد بف ىع ٍب ىد  ,بألفاظ مختمفة.
ً
صػ ىػداقهان,
ٕ-
كأخرجػػه الػػدارمي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب فػػي األمػػة ييجعػػؿ عتٍقيهػػا ى
صَّٔ  ,حديث رقػـ ِِٕٗ ,مػف طريػؽ حمػاد بػف ىزٍيػد ,عػف يش ىػع ٍيب بػف الحبحػاب -بػه ,بألفػاظ
مختمفة.

صػ ػ ىػداقها ,صَّٔ  ,حػ ػػديث
كأخرجػ ػػه كتػ ػػاب النكػ ػػاح ,بػ ػػاب فػ ػػي األى ىم ػ ػة ٍ
يجعػ ػػؿ عتقهػ ػػا ى
رقـَِِٖ ,عف أبي النعماف  ,بألفاظ مختمفة.

ٖ-

ىح ىمد في مسند  ,ٗٗ/ّ,عف يه ىش ٍيـ ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه أ ٍ

السفىرَِٓ/ٔ ,حديث رقـٓٔٓٔ.
) (1السنف الكبرل ,في كتاب الكليمة ,باب الكليمة في ٌ
) (2ىح ٍيس :سبؽ معناها في حديث رقـ(ٕ).
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-

الرٌزاؽ ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه  ,ُٔٓ/ّ,مف طريؽ عبد ى

كأخرجه ,َُٕ/ّ ,عف عبد اهلل بف بكر ,كمحمد بف جعفر .بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,ُُٖ/ّ ,مف طريؽ هشاـ بف أبي عبد اهلل ,عف يش ىع ٍيب بػف الحبحػاب -بػه ,بألفػاظمختمفة.
-

كأخرجه ,ُٖٔ/ّ,مف طريؽ عبد العزيز بف صهيب ,عف أنس ,بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجه ,َِٖ/ّ,عف إبراهيـ بف خالد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,َِّ/ّ,عف ي ىزٍيد ,بألفاظ مختمفة. كأخرج ػػه ,ِّٗ/ّ ,م ػػف طري ػػؽ حمػ ػاد ب ػػف ىزٍي ػػد ع ػػف يش ػ ىػع ٍيب ب ػػف الحبح ػػاب كعب ػػد العزي ػػز ب ػػفصهيب ,كثابت البناني ,كمهـ عف أنس ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ,ُِٗ/ّ,مف طريؽ حماد بف سممة ,عف يش ىع ٍيب بػف الحبحػاب ,كعبػد العزيػز –بػه ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,ُِٗ/ّ,عف يب ٍهز بف حكيـ ,بألفاظ مختمفة.ٗ -كأخرجػه ابػف حبػاف (ترتيػب ابػػف بمبػاف) فػي صػحيحه ,فػي كتػػاب النكػاح ,بػاب ذكػر اسػػتعماؿ
المصػػطفى  ,الحػػيس عنػػد تزكيجػػه صػػفية,َّٕ/ٗ,حػػديث رقػػـَّْٔ ,مػػف طريػػؽ عم ػراف بػػف
ميسرة ,عف عبد الكارث -به ,بألفاظ متقاربة.

 -كأخرجه ,في كتػاب النكاح,بػاب الصػداؽ,َُْ/ٗ,حػديث رقػـَُْٗ ,عػف محمػد بػف عبػد اهلل

بف الجنيد  ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:
ً (ِ)
(ُ)
ً
ِ
م.
ُ-
سى بف حباف القىزاز ال ٍميثي  ,أبك ىع ٍم يرك ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
ع ْم َران بن ُم ْو َ
ركل عف :عبد الكارث بف سعيد ,كحماد بف ىزٍيد ,كي ىزٍيد بف زريع.
كركل عنه :الترمذم ,كال ىن ىسائًي ,كابف ماجه(ّ).
الن ىسائًي (ْ) ,كقاؿ في مكضع آخر:ال بأس به (ٓ),كعد ابف خزيمة مف الثقات(ٔ).
كثقه ى
ككثقه مسممة ابف القاسـ.

) (1القىزاز -:بفتا القاؼ كالزال المشددة,كهي نسبة إلى بيه القز كعممه .األنساب ْ.ُْٗ/

) (2الميثي -:بفتا البلـ كتشديدها ,كسككف الياء المنقكطة مف تحتها بنقطتيف,كهي نسبة إلى ليث بف كنانة ,حميؼ بني
زهرة ,كالى ليث بف بكر بف عبد منا كالمشهكر بها قارظ بف شيبة الميثي .األنساب ُُٓٓ/

) (3تهذيب الكماؿ ِِ.َّٔ/

) (4المرجع السابؽ ِِ.َّٔ/
الن ىسائًي صٕٕ.
) (5تسمية مشايإ ى
) (6الكاشؼ ِ.ٗٓ/
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كالػدارقطني (ُ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات (ِ) .كقػػاؿ أبػػك ىحػ ٍاتًـ(ّ)كابػػف حجػػر :صػػدكؽ  ,مػػات

بعدَِْهػ (ْ).

س ِع ِيد بن َذ ْك ِوان التميمي (ٓ)العنبرم (ٔ)مكالهـ -أبك يع ىب ٍيدة البصرم-
ِ-
عبد الوارث بن َ
كيكنس بف يع ىب ٍيد.
صهيب ,ي
ركل عف :يش ىع ٍيب بف الحبحاب ,كخالد الحذاء,كعبد العزيز بف ي
(ٕ)
ً
كعمي بف المديني ,كقيتىٍي ىبة بف سعيد
كعفاف بف يمسمـ,
كركل عنه :عمراف بف مكسى ,ى
ٌ
قاؿ يش ٍع ىبة لما قاـ مف عند ذات يكـ:تعرؼ اإلتقاف في قفا (ٖ)  ,كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف:
ثبت (ٗ) ،وقال محمد بدن دد ق ثحدة ح د (َُ) ،وقدال ببدن َم ِ يْنقهدو مدن بثبدت خديوب بيبندميين،م
ماع دّماهم (ُُ)،ووثحة بي ِ ْ لِد ّ (ُِ)،وببوزمعد (ُّ)وببدو َحداِِْم وزب ند و (ُْ)،وقدال بي ََ َددا ِي ق
ثح ثبت (ُٓ) ،وقال َ
بيذ َه ِب ّ ق ثبت ،حافظ (ُٔ) .وقال ببن ح مق ثح ،ثبت (ُٕ) وقال بَحْ َم قكان نايح
ف بيح يث(ُٖ)،وبِهم بايح م ،قال بي ِ ْ ِل ّ ق كان يمى بيحد م و يد عو يييدة(ُٗ) ،وقدال َ
بيدذ َه ِب ّ بأَدة
ق مي

(َِ)

 ،مات دَ ٓٔ8هـ ،موى ية بي ماع (ُِ).

) (1تهذيب التهذيب ٔ.ِْٗ/

) (2الثقات البف حباف ٖ.ْٗٗ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٔ.َّٔ/
) (4تقريب التهذيب ُ.َِٓ/

) (5التىميمي -:بفتا التاء كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتها بيف الميميف المكسكريف:هذ النسبة إلى تميـ ,كالمنتسب إليها
جماعة مف الصحابة كالتابعيف كالى زماننا هذا .األنساب ُ.ْٕٖ/

الع ٍنىبرم -:بفتا العيف كسككف النكف كفتا الباء كالراء:كهي نسبة إلى بني العنبر كهـ جماعة مف بني تميـ .األنساب
) (6ى
ْ ,ِْٓ/المباب ِ.َّٔ/

) (7تهذيب الكماؿ ُٖ.ْٕٖ/
) (8الجرح كالتعديؿ ٔ.ٕٓ/
) (9المرجع السابؽ ٔ.ٕٓ/

) (10الطبقات البف سعد ٕ.ِٖٗ/
) (11الحرح كالتعديؿ ٔ.ٕٔ/

) (12معرفة الثقات لمعجمي ِ.َُٕ/
) (13الجرح كالتعديؿ ٔ.ٕٔ/
) (14المرجع السابؽ ٔ.ٕٔ/

) (15سير أعبلـ النببلء ٖ.َّْ/
) (16المرجع السابؽ ٖ.َّْ/
) (17تقريب التهذيب ُُْٖ/

) (18المرجع السابؽ ٓ.ّّْ/

) (19معرفة الثقات لمعجمي ِ.َُٕ/

) (20الكاشؼ ُ ,ّٕٔ/كالمغني في الضعفاء ُ.ِٖٓ/
) (21المرجع السابؽ ُُْٖ/
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قمت :هي تهمة كاف ثبتت في حقه فقد رجع عنها

قاؿ عبد الصمد بف عبد الكارث  :إنه لمكذكب عمى أبي ,كما سمعت قط ,يعني القدر (ُ).
المزم فػي تهػذيب الكمػاؿ
أما حماد بف ىزٍيد الذم نهى عنه لقكله بالقدر فقد ركل عنه ,كذكر ٌ
أنه مف تبلميذ .
قاؿ ابف حجر يحتمؿ أنه رجع عنه ,بؿ الذم اتضا لي أنهـ اتهمػك ألجػؿ ثنائػه عمػى عمػرك
بػػف يع ىب ٍيػػد ,فإنػػه كػػاف يقػػكؿ :لػكال أننػػي أعمػػـ أنػػه صػػدكؽ مػػا حػػدثت عنػػه ,كأئمػػة الحػػديث كػػانكا
يكذبكف عمرك بف يع ىب ٍيد كينهكف عف مجالسته؛ فمف هنا اتهـ عبد الكارث بالقدر(ِ).

(ّ)
الم ٍع ىكلي (ْ) ,أبكصالا:
الح ْب َحاب األ ٍىزدم
ّ-
ُ
ش َع ْيب بن َ
ى
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ ,كرفيع أبي العالية الرياحي ,كعامر الشعبي.

ركل عنه :عبد الكارث بف سعيد ,كمعمر بف راشد ,كحماد بف ىزٍيد ,كحماد بف سممة (ٓ).
(ٕ)
(ٔ)
الن ىسائًي (ٖ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ٗ),كابف حجر(َُ) كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :صػالا
ىح ىمد  ,ك ى
كثقه ابف سعد  ,كأ ٍ
صالا (ُُ)  ,مات سنة ُُّهػ أك قبمها ,ركل له الجماعة سكل ابف ماجه (ُِ).
ٗ -أنس بن َمالِك :صحابي جميل ,سبق في حديث (٘).

الحكم عمى الحديث:
الحػػػديث إسػػػناد حسػ ػػف ألف فيػػػه عم ػ ػراف بػ ػػف مكسػ ػػى صػػػدكؽ ,كبالمتابعػ ػػة يرتقػ ػػي إلػ ػػى الصػ ػػحيا

لغير (ُّ).

) (1التاريإ الكبير لمبخارم ٔ.ُُٖ/

) (2هدل السارم صِِْ -.مقدمة فتا البارم.-

) (3األ ٍىزدم:بفتا األلؼ ,كسككف الزال ,ككسر الداؿ ,كهي نسبة إلى أ ٍىزد شنكءة كهك أزد بف يغكث بف بنت بف مالؾ بف
زيد بف كهبلف مف سبأ .األنساب ُ,َُِ/المباب ُ.ْٔ/
الم ٍع ىكلي بفتا الميـ كسككف العيف كفتا الكاك,كهي نسبة إلى معكله ,كهك بطف مف بطكف أزد .األنساب ٓ.ّْٖ/
) (4ى
) (5تهذيب الكماؿ ُِ.َُٓ/
) (6تهذيب التهذيب ّ.ّٕٔ/
) (7الجرح كالتعديؿ ْ.ِّْ/

) (8تهذيب التهذيب ْ.َّٔ/
) (9الكاشؼ ُ.ْٖٔ/

) (10تقريب التهذيب ُ.ُّٖ /
) (11الجرح كالتعديؿ ْ.ِّْ/
) (12تقريب التهذيب ُ.ُّٖ/

) (13تابعه مسدد كعمرك بف عكف كقتيبة كميرهـ  .انظر إلى تخري الحديث
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(ُ)
ػاد ,عػػف ثىابًػ و
ػت ,ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػاؿ " :ىمػػا
ػس ,قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػػة ٍبػ يػف ىسػ ًع ويد ,قىػ ى
الن ىسػػائًي :أ ٍ
ٗ -قػػاؿ ى
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ىحمػ ه ى ٍ
كؿ الم ًه  ,أىكلىـ عمىى و ً ً ً ً
ب ,فىًإنهي ىذ ىب ىا ىشاةن ".
ت ىر يس ى
ىأرٍىي ي
ام ىأرىة م ٍف ن ىسائه ىما أ ٍىكلى ىـ ىعمىى ىزٍي ىن ى
ٍ ى ى
ٍ
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب النكاح ,باب الكليمة كلك بشاةِِّ/ٗ,مف الفتا,
ُ-
أخرجه ي

حديث رقـُٖٔٓ,عف سميماف بف حرب ,عف حماد -به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجػػه فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب مػػف أكلػػـ عمػػى بعػػض نًسػػائه أكثػػر مػػف بعػػضِّٕ/ٗ,مػػف

الفتا,حديث رقـ ُُٕٓ  ,عف يم ىسدد ,عف حماد بف ىزٍيد- ,به ,بألفاظ متقاربة.
كن يػزكؿ ً
الحجػاب
ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتػاب النكػاح ,بػاب زكاج زينػب بنػت جحػش ي
العػ ً
ػرس ,ٕٔٗ/ُ,حػػديث رقػػـ َٗ ,ُِْٖ-عػػف أبػي الربيػػع الزه ارنػػي ,كأبػي كامػػؿ,
كاثبػػات كليمػػة ي
فضيؿ بف حسػيف ,كقيتىٍي ىبػة بػف سػعيد -بػه ,حػديث أبػي الربيػع بمفظػه ,أمػا قيتىٍي ىبػة كأبػك كامػؿ فبألفػاظ
متقاربة.

ّ -كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي س ػننه ,فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب فػػي اسػػتحباب الكليمػػة عنػػد النكػػاح,
صٓٔٓ,حديث رقـّّْٕ ,عف يم ىسدد كقيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة.
ْ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,فػي كتػاب النكػاح ,بػاب الكليمػة ,صِّّ,حػديث رقػـ َُٖٗ,
بف عبدةى ,عف حماد بف ىزٍيد -به,بألفاظ متقاربة.
مف طريؽ أ ٍ
ىح ىمد ي
ىح ىمػد فػي مسػػند  ,ِِٕ/ّ ,عػف يػكنس بػػف محمػد المػؤدب ,عػف حمػػاد بػف ىزٍيػد-بػػه,
ٓ -كأخرجػه أ ٍ
بألفاظ متقاربة.

ٔ -كأخرجػػه أبػػك ىي ٍعمىػػى فػػي مسػػند ِٗ/ٔ,حػػديث رقػػـّّْٗ ,عػػف أبػي الربيػػع ,عػػف حمػػاد – بػػه ,
بمفظه.
 -كأخرجه َُٖٔ/حديث رقـّْْٔ ,عػف إسػحؽ بػف أبػي إسػرائيؿ ,عػف حمػاد – ,بػه  ,بألفػاظ

متقاربة.
إسناد الحديث:

ٔ -قُتَ ْي َبة بن سعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
َٕ -ح َّماد بن َزْيد بف درهـ األزدم (ِ)الجهضي (ّ) ,أبك إسماعيؿ البصرم األزرؽ

(ْ).

الن ىسائًي الكبرل ,في كتاب الكليمة ,باب هؿ يكلـ عمى بعض نسائه مف سائر النساء ,َِٔ-َِٓ/ٔ,حديث
) (1ى
رقـٕٔٓٔ.
) (2األزدم :سبؽ ذكرها في حديث (ٖ).

ضمي :بفتا الجيـ كالضاد المنقكطة,كسككف الهاء ,كهي نسبة إلى الجهاضمة كهي محمة بالبصرة,
الج ٍه ى
) (3ى
األنسابِ.ُِّ/

) (4األ ٍىزىرؽ:بفتا األلؼ كسككف الزال,كفتا الراء ,هذ الصفة كاف يعرؼ بها حماد بف زيد .األنساب ُ ,ُُِ/هكذا
مكجكدة في كتاب الثقات البف حباف ٔ.ُِٕ/
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الم ىعمى بف زياد.
الب ىناني ,ي
ركل عف :ثابت ي
كح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك ي
كركل عنه :قيتىٍي ىبة بف سعيد ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىينية,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كسميماف بف حرب (ُ).
قاؿ عبد الرحمف بف مهدم:إماـ الحديث بالبصرة )ِ( ,كقػاؿ يحيػى بػف يحيػى النيسػابكرم :مػا
رأيت أحفظ منه (ّ) ,كقاؿ ابف سعد :ثقة ثبت يحجة كثير الحديث (ْ) ,كقػاؿ ابػف ىم ًع ٍػيف :هػك أثبػت
الع ٍجمً
مػػف عبػػد ال ػكارث,كابف عمي ػة ,كعبػػد الكهػػاب الثقفػػي ,كابػػف عي ٍي ىنػػة (ٓ),كقػػاؿ ً
ػي :ثقػػة ثبػػت فػػي
ػ
يى
ي
ٌ

الحديث (ٔ) ,كذكر ابػف حبػاف فػي الثقػات (ٕ),كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :حػافظ ثبػت (ٖ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :ثقػة
ثقة ثبت فقيه ,مات سنة ُٕٗهػ ,ركل له الجماعة (ٗ).
الب ىنانًي(َُ)البصرم ,أبك محمد.
ٖ-
َسمَم ي
ثابت بن أ ْ
الزىب ٍير.
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ,كعبد اهلل بف عمر,كعبد اهلل بف ي
ػممة,كح ىم ٍيد الطكيؿ,كعط ػػاء ب ػػف رب ػػاح كه ػػك أكب ػػر
كركل عن ػػه :ىحم ػػاد ب ػػف ىزٍي ػػد,كحماد ب ػػف س ػ
ي
منه(ُُ).

قاؿ ابف سعد :ثقة في الحديث ,مأمكف (ُِ),ككثىقه ابف ىم ًع ٍيف (ُّ).
(ُْ)
ً ً
ػي ,كزاد:
كقاؿ أ ٍ
ىح ىمػد :ثبػت فػي الحػديث مػف الثقػات المػأمكنيف ,صػحيا الحػديث  ,ككثقػه الع ٍجم ٌ
(ُٓ)
الن ىسائًي (ُٔ) ,كذكر ابف حباف في الثقات (ُٕ).
رجؿ صالا  ,ك-كذلؾ -كثقه ى
) (1تهذيب الكماؿ ٕ.ّْٗ/

) (2الجرح كالتعديؿ ّ.ُّٖ/
) (3تهذيب التهذيب ّ.َُ/

) (4الطبقات الكبرل البف سعد ٕ.ِٖٔ/
) (5الجرح كالتعديؿ ّ.ُّٖ/

) (6معرفة الثقات لمعجمي ُُّٗ/
) (7الثقات البف حباف ٔ.ُِٕ/

) (8سير أعبلـ النببلء ٕ.ْٓٔ/

) (9تقريب التهذيب ُ.ُٕٔ/
البنًاني :بضـ الباء كفتا النكف,كهي نسبة إلى يبنانه بف سعد بف لؤم بف مالب .الثقات البف حباف ْ ,ٖٗ/كصارت
) (10ي
يبنانة محمة بالبصرة لنزكؿ القبيمة بها .األنساب ُ ,ّٗٗ/قاؿ الخطيب أبك بكر :يبنانه منهـ ثابت البناني .المباب
ُ.ُٕٖ/

) (11تهذيب الكماؿ ْ.ِّْ/

) (12الطبقات الكبرل البف سعد ٕ.ِِّ/

) (13تاريإ أسماء الثقات البف شاهيف ُ.ِٓ/
) (14الجرح كالتعديؿ ُ.َُْ/

) (15معرفة الثقات لمعجمي ُ.ِٓٗ/
) (16تهذيب التهذيب ِ.ّ/

) (17الثقات البف حباف ْ.ٖٗ/
- 85 -

كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :حجػػة قػػدكة (ُ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :ثقػػة عابػػد ,مػػات سػػنة بضػػع كعشػػريف ,ركل لػػه
الجماعة (ِ).
ٗ-

أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تذكرة الحفاظُ.ْٗ/

) (2تقريب التهذيب ُ.َُْ/
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(ُ)
ً
ً ً
يسى ا ٍب يف
ىخ ىب ىرىنا ىك ًكيعه ,قى ى
يـ ,قى ى
اؿ :أ ٍ
الن ىسائًي :أ ٍ
َُ -قاؿ ى
اؿ :ىحدثىىنا ع ى
ىخ ىب ىرىنا إسحؽ ٍب يف إ ٍب ىراه ى
ً
ب بً يخ ٍب وز ىكلى ٍحوـ ".
ى
اف ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت أ ىىن نسا ,ىيقيك يؿ " :أ ٍىكلى ىـ ىر يسك يؿ المه  ىعمىى ىزٍي ىن ى
ط ٍه ىم ى

ُ-

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب التفسير ,باب ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
أخرجه ي

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂               ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﭼ من األحزاب /ِٖٓ/ٖ ,مف الفتا حديث
رقـْْٕٗ ,عف إسحؽ بف منصكر ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجػه فػي كتػاب النكػاح ,بػاب حػدثنا يم ىسػدد /ُِِ/ٗ ,مػف الفتا,حػديث رقػـ ُْٓٓ,
عف يم ىسدد ,بألفاظ مختمفة.

ِ-

أخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب زكاج زينػػب بنػػت جحػػش كنػػزكؿ

عبػاد بػف ىجىبمىػة
العػرسٕٔٗ/ُ ,حػديث رقػـُٗ ,عػف محمػد بػف عمػرك بػف ٌ
الحجاب ,كاثبات كليمة ي
بف أبي ىركاد كمحمد بف بشار ,بألفاظ متقاربة .

ّ-
-

ىح ىمد في مسند  ,ٖٗ/ّ ,عف يه ىش ٍيـ  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه أ ٍ
كأخرجه ّ ,ُِٕ/عف محمد بف جعفر ,بألفاظ متقاربة.
كأخرجه  ,ََِ/ّ ,عف ي ىزٍيد بف هاركف ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه  ,ِِٔ/ّ,عف عبد اهلل بف بكر ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجػػه ابػػف أبػػي ىشػ ٍػي ىبة فػػي مصػػنفه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب مػػف كػػاف يقػػكؿ ييطعػػـ فػػي
ْ-
العرس كالختافُّْ/ْ ,حديث رقـُْْٕٗ ,عف ي ىزٍيد بف هاركف ,بألفاظ متقاربة.
ي
إسناد الحديث:

ُ-
ِ-

إسحق بن إبراىيم :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الرؤاسي (ِ)-أبك يس ٍف ىياف المكي.
وكيع بن َ
الج ّراح بف قميا ي
ً
الس ٍفيانيف.
ركل عف :عيسى بف طهماف ,كعمي بف المبارؾ ,ك ىمالؾ بف أنس ,ك ي

الن ىسائًي الكبرل ,في كتاب الكليمة -ْ,باب هؿ يكلـ عمى بعض نسائه أفضؿ مف سائر نسائه ,َِٔ/ٔ,حديث
) (1سنف ى
رقـ ٖٔٓٔ.
الركاس :بضـ الراء ,كتخفيؼ الكاك,كهك منسكب إلى بني يرؤاس ,كهك الحارث بف كبلب بف ربيعة بف عامر بف
) (2ي
صعصعة بف معاكية بف بكر بف هكزاف ,ينتسب إليهـ ككيع بف الجراح .األنساب ّ.ٖٗ/
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كم ىسدد بف مسرهد (ُ).
ركل عنه :إسحؽ بف إبراهيـ ىر ي
اه ى
كيه ,كقيتىٍي ىبة بف سعيد ,ي
ىعػػد ي ابػػف المػػديني مػػف أكثػػؽ أصػػحاب الثػػكرم (ِ) ,ككثقػػه ابػػف ىم ًعػ ٍػيف (ّ) ,كقػػاؿ :مػػا أريػػت
(ْ)
ىح ىمػػد :كػػاف ككيػػع إمػػاـ المسػػمميف فػػي كقتػػه (ٓ) ,كقػػاؿ أيضػػا :مػػا أريػػت أكعػػى
أحفػػظ منػػه  ,كقػػاؿ أ ٍ
لمعمـ مف ككيع ,كال أحفظ منه ,كقاؿ :ككاف حافظان (ٔ) ,ككثقه ً
الع ٍجمً ٌي ,كزاد عابد ,صػالا ,أديػب,
مػػف حفػػاظ الحػػديث (ٕ) ,ككثقػػه -كػػذلؾ -أبػػك ىح ػ ٍاتًـ (ٖ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقاؿ:كػػاف
حافظان متقنان (ٗ) ,ككصفه ابف شاهيف بالحافظ (َُ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :اإلماـ ,الحافظ ,الثقة (ُُ),كقػاؿ
(ُُ),كقاؿ ابف حجر:ثقة ,حافظ  ,مات في آخر سنة ُٕٗهػ ,كركل له الجماعة (ُِ).

ّ-

الج ىشمي (ُّ) ,أبك بكر البصرم.
عيسى بن َ
ط ْيمان بف ىراقة ي
ً
الب ىناني ,كالمساكر مكلى أبي برز األسممي.
ركل عف :أنس بف ىمالؾ ,كثابت ي

كيف(ُْ).
عيـ  -الفضؿ بف يد ٍ
الج ٌراح ,كعبد اهلل بف المبارؾ ,كأبك ين ٍ
كركل عنه :ككيع بف ى
(ُٖ)
(ُٕ)
(ُٔ)
(ُٓ)
الن ىسػائًي(ُٗ),
ىح ىمد  ,كأبك داكد  ,كىي ٍعقيػكب بػف يسػ ٍف ىياف  ,ى
ككثقه ابف ىم ًع ٍيف  ,كأ ٍ
كالدارقطني(َِ),

) (1تهذيب الكماؿ َّ.ِْٔ/
) (2الجرح كالتعديؿ ٗ.ّٖ/
) (3المرجع السابؽ ٗ.ّٖ/

) (4تهذيب التهذيب ٗ.ُُْ/
) (5المرجع السابؽ ُ.ُُِ/
) (6بحر الدـ صْْٖ.

) (7معرفة الثقات لمعجمي ِ.ُّْ/
) (8الجرح كالتعديؿ ٗ.ّٗ/

) (9الثقات البف حباف ٕ.ِٓٔ/

) (10تاريإ أسماء الثقات البف شاهيف صُّ.
) (11تذكرة الحفاظ ُ.ِّّ/

) (12تقريب التهذيب ِ.ُٖٖ/

الج ىشمي :بضـ الجيـ ,كفتا الشيف,كهك نسبة إلى قبائؿ,منها جشـ بف الخزرج .األنساب ِ ,ُٔ/كالمباب ُ.َِٖ/
) (13ي
) (14تهذيب الكماؿ ُِِٕٔ/
) (15تاريإ بغداد ُِْٓٗ/

ىحمد ّ.ْٓٔ/
) (16العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أ ى
) (17تاريإ بغداد ُِ.ْٓٗ/
) (18المرجع السابؽ ُِ.ْٓٗ/
) (19تهذيب الكماؿ ِِ.ُٕٔ/
) (20تهذيب التهذيب ٔ.ّّٓ/

- 88 -

(ِ)
(ُ)
ىح ىمد (ّ) ,كأبك داكد (ْ) ,كأبك ىح ٍاتًـ
كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :ثقة عف أنس  ,كقاؿ ابف ىم ًع ٍيف  ,كأ ٍ
ىح ػ ٍاتًـ (ٓ) فػػي مكاضػػع أخػػرل :ال بػػأس بػػه ,زاد أبك ىح ػ ٍاتًـ (ٔ) :يشػػبه حديثػػه حػػديث أهػػؿ الصػػدؽ ,مػػا

بحديثه بأس ,كزاد أبك داكد (ٕ) ,أحاديثه مستقيمة.

(ٗ)
(ٖ)
العقىيمي :ال يتابع عمى حديثه كلعمه أتى مػف
كقاؿ الحاكـ كابف حجر :صدكؽ ,كقاؿ ي
(َُ)
العقيمي(ُُ).
مف خالد بف عبد الرحمف  .قاؿ ابف حجر معمقان عمى قكؿ ه
العقيمي كهك كما ظف ي

(ُِ)
كقاؿ ابف حباف :ينفرد بالمناكير عف أنس ,كيأتي عنه ما ال يشبه حديثه .قاؿ ابػف حجػر معمقػان

عمى قكؿ ابف حباف :أما ابف حباف فأفحش القػكؿ فيػه فػي كتػاب الضػعفاء ,فقػاؿ :ينفػرد بالمنػاكير
عف أنس كأنه كاف يدلس عف أباف بف عياش كي ىزٍيد الرقاشي عنه ,كال يجكز االحتجػاج بخبػر  ,ثػـ
لـ يسؽ له إال حديثان كاحدان ,كاآلفة فيه ممف دكنه(ُّ).

الب ىخ ًارم سكل حديثيف (ُْ).
ثـ قاؿ ابف حجر :كليس له في ي
الب ىخ ًارم
قمت :هك ثقة ييحت بما ركا عنه الثقات ,كقد ركل له ي
ْ-

أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

المغني في الضعفاء ِ.ْٖ/
) (1ي
) (2تاريإ ابف معيف ,ركاية الدكرم ِ.ُٖٓ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٔ.َِٖ/
) (4تهذيب الكماؿ ِِ.ٖٔ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٔ.َِٖ/
) (6المرجع السابؽ ٔ.َِٖ/
) (7تهذيب الكماؿ ِِ.ٖٔ/

) (8تهذيب التهذيب ٖ.ُِٓ/
) (9المرجع السابؽ ٖ.ُِٓ/

) (10الضعفاء الكبير لمعقيمي ّ.ّٖٓ/
) (11هدل السارم صّْْ.

) (12المجركحكف البف حباف ِ.ُُٖ-ُُٕ/
) (13هدل السارم صّْْ.
) (14هدل السارم صّْْ.

الب ىخ ً
ارم كمسمـ صُٗٗ.
) (15تسمية مف أخرجه ي
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(ُٓ).

(ُ)
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىمالًؾ ٍب ًف أ ىىن و
س ,ىع ٍف إسحؽ ٍب ًف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف أىبًي
الن ىسائًي أ ٍ
ُُ -قاؿ ى
ت رس ً
كؿ الم ًه
اؿ أيىبك ى
أىبًي ى
طٍم ىحةى ,أىنهي ىس ًم ىع أنس بف ىمالًؾ ىيقيك يؿ :قى ى
طٍم ىحةى ًأل ِّيـ يسمى ٍيوـ :لىقى ٍد ىس ًم ٍع ي
صػ ٍك ى ى ي
ت ى
ً
ؼ ًف ً
اص ػا ًم ٍػف ىش ًػع و
ير,
ػت :ىن ىع ٍػـ ,فىأ ٍ
ىخ ىر ىج ٍ
ػي هء ؟ ,قىالى ٍ
يه اٍل يجػك ى
ىع ًر ي
ض ًعيفنا ,أ ٍ
 ى
ػت لىػهي أى ٍق ىر ن
ع ,فىهى ٍػؿ ع ٍن ىػد ىؾ ىش ٍ
ار لىهػا ,ىفمىف ً
ىخ ىذ ٍ ً
ػت اٍل يخ ٍب ىػز ,ثيػـ أىرسػمىتٍنًي إًلىػى رس ً
ػكؿ الم ًػه  ىجالً نسػا
ت ىر يس ى
ثيـ أ ى
ػكؿ الم ًػه  ,فى ىك ىج ٍػد ي
ىي
ٍى
ت خ ىم نا ى
ً
ً
ػاؿ
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه  :أ ٍىر ىسمى ىؾ أيىبك طىٍم ىحػةى ؟ فىقمػت :ىن ىع ٍػـ ,قى ى
ت ىعمى ٍي ًه ٍـ ,فىقى ى
اس ,فىقي ٍم ي
في اٍل ىم ٍس ًجد ىك ىم ىعهي الن ي
ً ً
ػاؿ أيىبػػك
ىخ ىب ٍرتيػػهي  .قىػ ى
ت أ ىىبػ ػا طىٍم ىح ػةى فىأ ٍ
ػت ىبػ ٍػي ىف أ ٍىيػ ًػدي ًه ٍـ ,ىك ًج ٍئ ػ ي
كم ػكا " ,ىك ٍانطىمى ٍقػ ي
ىر يسػػك يؿ المػػه  ل ىمػ ٍػف ىم ىعػػهي " :قي ي
ً
طٍمح ػةى :يػػا أيـ س ػمى ٍيوـ ,قىػ ٍػد جػػاء رسػػك يؿ المػ ًػه  ,كلىػ ٍػيس ًع ٍنػ ىػد ىنا ًمػػف الطعػ ًػاـ مػػا ين ٍ ً
طع يمهيػ ٍػـ ,قىالىػػت :المػػهي
ى ى ى
ى
ى ى
ى ىىي
ي
ى ى
كؿ الم ًه  ,فىأى ٍقىب ىؿ يه ىك ىكىر يسك يؿ الم ًه  ىحتػى ىد ىخ ىػبل,
ؽ أيىبك ى
ىعمى يـ ,فى ٍان ى
طٍم ىحةى ,ىحتى لىًق ىي ىر يس ى
طمى ى
ىكىر يسكليهي أ ٍ
ػاؿ رسػك يؿ المػ ًػه  " :هميػـ يػػا أيـ سػمى ٍيوـ ,مػا ًع ٍنػ ىػد ًؾ ؟ " فىأىتى ٍ ً ً
ىم ىر بًػ ًػه ىر يسػك يؿ المػ ًػه 
ى ى
ي
فىقى ى ى ي
ػت بػ ىذل ىؾ اٍل يخ ٍب ًػز ,فىػأ ى
ى
ً
ت أيـ سمى ٍيوـ عكةن لىها فىأ ىىدمتٍه  ,ثيـ قى ى ً ً
ػاؿ" :
ػكؿ ,ثيػـ قى ى
ىف ىيقي ى
ص ىر ٍ
ػاء أ ٍ
ى ى ي
ي ي
اؿ فيه ىر يسك يؿ المػه  ىمػا ىش ى
فىفيت ,ىك ىع ى
اؿ " :ا ٍئ ىذ ٍف لً ىع ىش ىروة " ,فىأًىذ ىف لىهي ٍػـ ,فىػأى ىكميكا
ا ٍئ ىذ ٍف لً ىع ىش ىروة " ,فىأًىذ ىف لىهي ٍـ ,فىأى ىكميكا ىحتى ىشبً يعكا ,ثيـ ىخ ىريجكا ,ثيـ قى ى
اؿ " :ا ٍئ ىذ ٍف ًل ىع ىش ى ورة " ,فىأًىذ ٍف لىهي ٍـ ,فىأى ىكميكا ىحتػى ىشػبً يعكا ,ثيػـ ىخ ىريجػكا ,ىكاٍلقى ٍػكيـ
ىحتى ىشبً يعكا ,ثيـ ىخ ىر يجكا ,ثيـ قى ى
كف ىريج نبل ".
كف أ ٍىك ثى ىم يان ى
ىس ٍب يع ى

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الصػػبلة ,بػػاب مػػف دعػػا لطعػػاـ فػػي المسػػجد,
ُ-
أخرجػػه ي
ُ /ُٕٓ/مف الفتا ,حديث رقـ ِِْ ,عف عبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه في كتاب المناقب ,باب عبلمػات النبػكة فػي اإلسػبلـ /ٖٕٓ-ٖٓٔ/ٗ,مػف الفػتا,
حديث رقـّٖٕٓ ,مف طريؽ عبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىم ًالؾ -به  ,بألفاظ متقاربة.
كأخرجه فػي كتػاب األطعمػة ,بػاب مػف أكػؿ حتػى شػبع/ِٕٓ-ِٓٔ/ٗ,مػف الفػتا ,حػديث
رقـُّٖٓ ,عف إسماعيؿ بف يعمىٌية ,عف ىمالًؾ به  ,بألفاظ متقاربة.
كأخرجه في كتاب األطعمة,باب مف أدخؿ الضيفاف عشػرة عشػرة ,كالجمػكس عمػى الطعػاـ
عشػ ػرة عشػ ػرةْٕٓ/ٗ,م ػػف الف ػػتا ,ح ػػديث رق ػػـَْٓٓ ,ع ػػف الص ػػمت ب ػػف محم ػػد ك هش ػػاـ ,بألف ػػاظ

مختمفة.

كأخرجه في كتاب اإليماف كالنذكر,باب إذا حمؼ أف ال يأتى ً
دـ فأكؿ تم انر و
بخبز ,كما يككف
معه األ ٍيدـ /َٕٓ/ُُ,مف الفتا ,حديث رقـٖٖٔٔ ,عف قيتىٍي ىبةى -به ,بألفاظ متقاربة.

ِ-

كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتػاب األشػربة ,بػاب جػكاز اسػتتباعه ميػر إلػى دار مػف

يث ػػؽ برض ػػا ب ػػذلؾ ,كبتحقق ػػه تحققػ ػان تامػ ػان ,كاس ػػتحباب االجتم ػػاع عم ػػى الطع ػػاـ ,ِٗٓ/ِ ,ح ػػديث
رقـُِْ ,عف يحيى بف يحيى ,عف ىم ًالؾ -به  ,بألفاظ متقاربة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب الكليمة -ُِ ,باب استقباؿ مف قد يد ىع ٌىُُِٔ/حديث رقـِٖٓٔ.
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-

كأخرجػػه فػػي كتػػاب األش ػربة ,بػػاب ج ػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,

كبتحققػػه تحقق ػان تام ػان ,كاسػػتحباب االجتمػػاع عمػػى الطعػػاـ ,ِٗٔ-ِٗٓ/ِ,حػػديث رقػػـ ُّْ ,عػػف

أبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة  ,كابف نمير  ,بألفاظ مختمفة .
كأخرجػػه فػػي كتػػاب األش ػربة ,بػػاب ج ػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,
كبتحققػػه تحقق ػان تام ػان ,كاسػػتحباب االجتمػػاع عمػػى الطعػػاـِٗٔ/ِ,حػػديث رقػػـُّْ ,عػػف ىسػ ًػع ويد بػػف
يحيى األمكم ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػػه فػػي كتػػاب األش ػربة ,بػػاب ج ػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,

كبتحققه تحققان تامان ,كاستحباب االجتمػاع عمػى الطعػاـِٗٔ/ِ,حػديث رقػـُّْ ,عػف عبػد اهلل بػف
جعفر الرقِّ ٌي ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب األش ػربة ,بػػاب ج ػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,
-

كبتحققه تحققان تامان ,كاستحباب االجتماع عمى الطعاـِٗٔ/ِ,حديث رقـُِْ ,عف عبد بف يح ىم ٍيد
بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب األشػربة ,بػػاب جػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,

كبتحققػه تحققػان تامػان ,كاسػتحباب االجتمػاع عمػػى الطعػاـِٗٔ/ِ,حػديث رقػػـُّْ ,عػف الحسػف بػػف

عمي الحمكاني ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب األشػربة ,بػػاب جػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,

كبتحققه تحققان تامػان ,كاسػتحباب االجتمػاع عمػى الطعػاـِٕٗ/ِ,حػديث رقػـُّْ  ,عػف حرممػة بػف
يحيى ,بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب األشػربة ,بػػاب جػكاز اسػػتتباعه ميػػر إلػػى دار مػػف يثػػؽ برضػػا بػػذلؾ,

كبتحققػػه تحققػان تامػان ,كاسػػتحباب االجتمػػاع عمػػى الطعػػاـِٕٗ/ِ,حػػديث رقػػـُّْ ,عػػف حجػػاج بػػف

الشاعر ,بألفاظ مختمفة.

عبػػاد بػف ىي ٍعقيػكب الكػػكفي,
ّ-
كأخرجػه الترمػذم فػي جامعػػه ,فػي كتػاب المناقػػب ,بػاب حػدثنا ٌ
صِٖٔ حديث رقـَّّٔ ,عف ىم ٍعف بف عيسى القزاز ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ متقاربة.

الممػبف بالسػػمف ,صِٔٓ
ْ-
كأخرجػه ابػف ماجػػه فػي سػننه ,فػػي كتػاب األطعمػة,باب ي
الخبػػز ي
حديث رقـِّّْ ,عف أحمد بف عبد  ,بألفاظ مختمفة.
ىح ىمد في مسند  ,ِِْ ,ُْٕ/ّ ,عف يكنس بف محمد ,بألفاظ مختمفة.
ٓ-
كأخرجه ,أ ٍ
كأخرج ػ ػ ػػه اب ػ ػ ػػف حب ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػحيحه (ترتي ػ ػ ػػب اب ػ ػ ػػف بمب ػ ػ ػػاف) ,كت ػ ػ ػػاب الت ػ ػ ػػاريإ ,ب ػ ػ ػػاب
ٔ-
ىح ىمػػد بػػف أبػػي بكػػر ,عػػف ىم ًالػػؾ -بػػه,
المعج ػزاتَْٕ-ْٔٗ/ُْ,حػػديث رقػػـّْٓٔ ,مػػف طريػػؽ أ ٍ
بألفاظ متقاربة.

- 91 -

إسناد الحديث:

قُتَ ْي َبة بن سعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ-
َمالِك بن أنـس بػف ىمالًػؾ بػف أبػي عػامر بػف عمػرك بػف الحػارث األصػبحي
ِ-
(ِ) -أبك عبد اهلل المدني  -إماـ دار الهجرة.

(ُ) ,الحميػرم

كح ىم ٍيد الطكيؿ ,كعبد اهلل بف دينار.
ركل عف :إسحؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة ,ي
كركل عنػه :إسػػماعيؿ بػػف يعميػة ,ك يسػ ٍف ىياف الثػػكرم كمػات قبمػػه ,ك يسػ ٍف ىياف بػف يع ىي ٍي ىنػػة ,كقيتىٍي ىبػػة بػػف
سعيد (ّ).
قاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :هك شيإ اإلسػبلـ ,حجػة األمػة ,إمػاـ دار الهجػرة (ْ),كقػاؿ ابػف حجر:هػك الفقيػه,
إماـ دار الهجرة ,رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,مات سنة ُٕٗهػ (ٓ).

الب ىخ ًارم (ٔ).
ّ-
إسحق بن عبد اهلل بف أبي طمحة ,كاسمه ىزٍيد بف سهؿ األنصارم ي
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ ,كذككاف بف أبي صالا السماف ,كأبيه عبد اهلل بف أبي طمحة.
كركل عنه :ىم ًالؾ بف أنس ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,كيحيى بف سعيد األنصارم (ٕ).
(ٖ)
(ٗ) ً ً
ً
ً
ػي (َُ) ,كأبػ ػػك يزٍرىعػ ػػة (ُُ),
أثنػ ػػى عميػ ػػه ىمالػ ػػؾ  ,كثقػ ػػه ابػ ػػف ىمعػ ػ ٍػيف ,كزاد حجػ ػػة  ,كالع ٍجمػ ػ ٌ
(ُِ)
الن ىسػػائًي (ُّ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ :كػػاف مقػػدمان فػػي ركايػػة الحػػديث,
كأبك ىحػ ٍاتًـ  ,ك ى

األصىبحي :بفتا األلؼ,كسككف الصاد المهممة,كفتا الباء ,هذ النسبة إلى أصبا,كاسمه الحارث بف عكؼ بف مالؾ
)(1
ٍ
بف زيد بف سداد بف يزٍرىعة كهك مف يعرب بف قحطاف ,كأصبا صارت قبيمة ,كالمشهكر بهذ النسبة إماـ دار الهجرة,
مالؾ بف أنس .األنسابُ.ُْٕ/
)ً (2
الح ٍمىيرم :بكسر الحاء كسككف الميـ كفتا الياء ,كهذ النسبة إلى ًح ٍمىير كهك مف أصكؿ القبائؿ التي باليمف كممف
ينتسب إليها أبك إسحاؽ-كعب بف ماتع الحميرم ,كهك المعركؼ بكعب األحبار .المباب ُ.ّّٗ/
) (3تهذيب الكماؿ ِٕ.ُٗ/

) (4سير أعبلـ النببلء ٖ.ٕٓ/
) (5تقريب التهذيب ِ.َُِ/

الب ىخ ً
ارم -:بفتا النكف كتشديد الجيـ كهي نسبة إلى ثبلثة أشياء ,األكلى :إلى بطف مف الخزرج,كالثاني :إلى محمة
) (6ي
الب ىخ ً
ارية .األنساب ٓ.ْٓٗ/
بالككفة يقاؿ لها:بنك البخار.كالثالث :إلى مذهب طائفة مف المعتزلة يقاؿ لهـ ي

) (7تهذيب الكماؿ ِ.ْْْ/

) (8سير أعبلـ النببلء ٔ.ّّ/
) (9الجرح كالتعديؿ ِ.ِِٔ/

) (10معرفة الثقات لمعجمي ُُِٗ/
) (11الجرح كالتعديؿ ِ.ِِٔ/
) (12المرجع السابؽ ِ.ِِٔ/
) (13تهذيب الكماؿ ِ.ْْْ/
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كاإلتقػػاف فيػػه (ُ) ,كقػػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :فقيػػه أحػػد الثقػػات (ِ) ,كقػػاؿ فػػي مػػكطف آخػػر :حجػػة(ّ) ,كقػػاؿ ابػػف
حجر :ثقة حجة ,مات سنة ُِّ هػ ,كقيؿ بعدها ,كركل له الجماعة(ْ).
ْ-

أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,خادـ رسكؿ اهلل سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا ؛ ألف ركاته ثقات .

) (1الثقات البف حباف ْ.ِّ/

) (2سير أعبلـ النببلء ٔ.ّّ/
) (3الكاشؼ ُِّٕ/

) (4تقريب التهذيب ُِٔ/
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(ُ)
اف ,ىعػ ًػف اٍل ىج ٍعػ ًػد
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػػة ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
الن ىسػػائًي :أ ٍ
ُِ -قػػاؿ اإلمػػاـ ى
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ىج ٍعفىػ يػر ٍبػ يػف يسػمى ٍي ىم ى
يمػي أيـ
ت أ ِّ
ىهمً ًػه ,قى ى
اف ,ىع ٍف أنس بػف ىمالًػؾ ,قى ى
ص ىػن ىع ٍ
ػاؿ :تى ىػزك ىج ىر يسػك يؿ الم ًػه  ,فى ىػد ىخ ىؿ بًأ ٍ
أىبًي يعثٍ ىم ى
ػاؿ :فى ى
ت بً ًػه إًلىػى رس ً
ػؾ الس ىػبل ىـ ,ىكتىقيػك يؿً :إف ىهػ ىذا
ػكؿ الم ًػه  ,فىقمػت :إًف أ ِّ
يمػي تي ٍق ًريئ ى
يسمى ٍيوـ ىح ٍي نسا  ,قى ى
ػاؿ :فىػ ىذ ىه ٍب ي
ىي
ػت,
ػؾً ,منػػا ىقمًي ػ هؿ ,قىػ ى
لىػ ى
ػب ,فىػ ٍ
ػادعي لًػػي في ىبلننػػا ,ىكفي ىبلننػػا ,ىكفي ىبلننػػا ,ىك ىمػ ٍػف لىًقيػ ى
ضػ ٍػعهي " ,ثيػػـ قىػػا ىؿ " :ا ٍذ ىهػ ٍ
ػاؿ " :ى
ػت ,قالػت ًأل ىىنػ و
ػاؿ :ىكىذ ىكػ ىػر ىكمً ىمػةن,
ىك ىسػػمى ًر ىجػ ن
ػانكا ؟ قىػ ى
ػس :ىعػ ىػد يد ىكػ ٍػـ ىكػ ي
ت ىمػ ٍػف ىسػػمى ,ىك ىمػ ٍػف لىًقيػ ي
ػاال ,فىػ ىػد ىع ٍك ي
ػؽ ىع ىشػ ىػرةه ىع ىشػ ىػرةه ,ىكٍل ىي ٍأ يكػ ٍػؿ يكػػؿ إً ٍن ىسػ و
ػاف ًممػػا ىيمًيػ ًػه ",
ػاء ًم ىائػ وػة ,فىقىػ ى
ػاؿ ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  " :لً ىيتى ىحمػ ٍ
ىم ٍع ىن ى
اهػػا يزىهػ ى
طائًفىةه ,قى ى ً
ػت ,فى ىمػا أ ٍىد ًرم
ت ى
ت ى
طائًفىةه ,ىكىد ىخمى ٍ
فىأى ىكميكا ىحتى ىشبً يعكا فى ىخ ىر ىج ٍ
ػسٍ ,ارفى ٍػع " ,فى ىرفى ٍع ي
ػاؿ لػي " :ىيػا أ ىىن ي
ً
ً
ت؟
ض ٍع ي
يف ىرفى ٍع ي
يف ىك ى
اف أى ٍكثىىر ,أ ٍىـ ح ى
ت ىك ى
ح ى

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه,كتاب النكػػاح ,بػػاب الهديػػة لمعػػركسِِٕ-ِِٔ/ٗ ,مػػف
ُ-
أخرجػػه ي
الف ػػتا  ,ح ػػديث رق ػػـ ُّٔٓ ,م ػػف طري ػػؽ إبػ ػراهيـ ب ػػف طهم ػػاف ,ع ػػف أب ػػي عثم ػػاف -ب ػػه  ,بألف ػػاظ
مختمفة.

ِ-

أخرجه مسمـ في صحيحه ,كتاب النكاح ,باب زكاج زينب بنت جحش كنزكؿ الحجػاب

العرس ,ُٖٔ/ُ ,حديث رقـْٗ عف قيتىٍي ىبةى -به ,بألفاظ مختمفة.
كاثبات كليمة ي
كأخرجػػه كتػػاب النكػػاح ,بػػاب زكاج زينػػب بنػػت جحػػش ,كنػػزكؿ الحجػػاب كاثبػػات كليمػػة
العرس ,ُٖٔ/ُ ,حديث رقـٓٗ ,مف طريؽ معمر ,عف أبي عثماف – به  ,بألفاظ مختمفة.

ّ-

كأخرجه الترمذم في جامعه ,كتاب التفسير ,باب كمف سكرة السجدة ,صِٕٔ,ِٕٕ-

حديث رقـُِّٖ ,عف قيتىٍي ىبةى -به ,بألفاظ مختمفة.
الن ىسػػائًي فػػي سػػننه ,كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الهديػػة لمػػف ىعػ ٌػرس ,صِْٓ  ,حػػديث
ْ-
كأخرجػػه ى
رقـّّٕٖ ,عف قيتىٍي ىبةى -به ,بألفاظ متقاربة.
ىح ىمػػد فػػي مسػػند  ,ُّٔ/ّ ,مػػف طريػػؽ معمػػر ,عػػف أبػػي عثمػػاف – بػػه  ,بألفػػاظ
ٓ-
كأخرجػه أ ٍ
مختمفة.
-

كأخرجه الحاكـ في مستدركه ,ُْٖ-ُْٕ/ِ ,مف طريؽ معمر ,عف أبػي عثمػاف  -بػه,

بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ُ-

س ِعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
قُتَ ْي َبة بن َ

لمعرس ,ُِّ/ٔ,حديث رقـْٖٓٔ.
) (1السنف الكبرل لمنسائي ,كتاب الكليمة -ُّ ,باب الهدية ٌ
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الض ىبعي (ُ) ,أبك سميماف ,مكلى ابف الحارث.
ِ-
سمَ ْيمان ي
َج ْعفَر بن ُ
الم ٍن ىكًدر.
ركل عف :الجعد أبي عثماف اليشكرم ,كثابت ي
البناني ,كمحمد بف ي
ً و (ِ)
ركل عنه :عبد الرحمف بف مهدم ,كعبد اهلل بف المبارؾ ,كقيتىٍي ىبة بف ىسعيد.
الع ٍجمً
كثقػػه ابػػف م ًعػ ٍػيف (ّ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :ثقػػة يتشػػيع ال بػػأس بػػه (ْ) ,ككثقػػه ً
ػي,
ػ
ى
ٌ
كزاد كاف يتشيع (ٓ) ,كذكػر ابػف حبػاف فػي الثقػات ,كقػاؿ :ككػاف مػف الثقػات المتقنػيف فػي الركايػات
مير أنه كاف ينتحؿ الميؿ إلى أهؿ البيت ,كلـ يكف بداعية إلى مذهبه ,كليس بػيف أهػؿ الحػديث

مػػف أئمتنػػا خػػبلؼ أف الصػػدكؽ المػػتقف إذا كػػاف فيػػه بدعػػة ,كلػػـ يػػدعي إليهػػا إف االحتجػػاج بأخبػػار
(ٕ)
(ٔ)
كحس ػػف أحاديث ػػه الترم ػػذم (ٖ)كاب ػػف
ج ػػائز ,كق ػػاؿ الػ ػ ىذ ىهبً ٌي :ثق ػػة ,في ػػه ش ػػيء م ػػع كثػ ػرة عمكم ػػه  ,ى
القطاف(ٗ)كقاؿ ابف ىعًدم :حسف الحديث ال بأس به ,كأحاديثه ليست بالمنكرة ,كهك ممف يجػب أف
أف يقبؿ حديثه ,كما كػاف فيػه مػف منكػر فمعػؿ الػببلء مػف الػراكم عنػه (َُ),كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي(ُُ) ,كابػف
حجر ,)ُِ( :صدكؽ ,كزاد ال ىذ ىهبً ٌي :صالا ثقة مشهكر (ُّ).
كضعفه يحيى بف سعيد القطاف (ُْ) ,ككاف ابف مهدم ال ينشط لحديثه
ٌ
في الضعفاء ,كقاؿ :في حديثػه نظػر

(ُٔ)

يعدت مما يينكر (ُٕ).

(ُٓ)
العقيمػي
 ,كذكر ي

,كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :هػك صػدكؽ فػي نفسػه ,كينفػرد بأحاديػث

ضػىػبيعة بػػف ميش,نػػزؿ أكثػػرهـ إلػػى البصػرة ككانػػت بهػػا محمػػة ينسػػب
الضػىبعي :بضػػـ الضػػاد كفػػتا البػػاء,كهي نسػػبة إلػػى ي
) (1ي
ضػ ىػبيعة,كأبك سػػميماف الضػػبيعي مػػف أهػػؿ يمامػػة إنمػػا قيػػؿ لػػه الضػػبعي ألنػػه كػػاف نػػزؿ فػػي بنػػي
إلػػيهـ ,يقػػاؿ لهػػـ :بنػػك ي
ضبعة فنسب إليها .األنساب ْ.ٗ-ٖ/

) (2تهذيب الكماؿ ٓ.ّْ/

) (3مف كبلـ أبي زكريا في الرجاؿ صٖٔ ,كالجرح كالتعديؿ ِ.ُْٖ/
) (4مف كبلـ أبي زكريا في الرجاؿ صٖٔ.
) (5معرفة الثقات لمعجمي ُ.ِٔٗ/
) (6الثقات البف حباف ٔ.َُْ/
) (7الكاشؼ ُ.ِْٗ/

) (8سنف الترمذم صِْٖ

) (9بياف الكهـ كاإليهاـ البف القطٌاف الفاسي ْ.ٖٗ/
) (10الكامؿ في الضعفاء ِ.َُٓ/

)(11مف تكمـ فيه كهك مكثؽ ُْٖ.
) (12تقريب التهذيب ُ.ُُٕ/

) (13المغني في الضعفاء ُ.َِِ/
) (14الكامؿ في الضعفاء ِ.ُْْ/
) (15الجرح كالتعديؿ ِ..ُْٖ/

) (16الضعفاء لمعقيمي ُ.ُٖٗ-ُٖٖ/
) (17ميزاف االعتداؿ ُ.َُْ/
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كقاؿ سميماف بف حرب :ال ييكتب حديثه (ُ).
كالظػػاهر أنػػه صػػدكؽ يتشػػيع ,كلػػه أحاديػػث فػػي فضػػائؿ الشػػيخيف ,كقػػد كثقػػه أئمػػة ,كضػ ٌػعفه
آخػػركف بسػػبب مذهبػػه .كهػػك فػػي رتبػػة االحتجػػاج بػػه ,كانمػػا تيكمػػـ فيػػه بسػػبب المػػذهب ,كأنػػه كػػاف ال
الب ىخ ًارم فػي األدب المفػرد ,كمسػمـ ,كأبػك داكد ,كالترمػذم,
يكذب كال يدعك إلى بدعته . ,ركل له ي
الن ىسائًي  ,كابف ماجه ,مات سنة ُٖٕهػ (ِ).
كى

ّ-

الي ٍش يكرم (ّ) ,كيقاؿ ابف عثماف  ,أبك عثماف الصيرفي (ْ)البصرم.
الجعد بن دينار ى
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ ,كالحسف البصرم ,كسميماف بف قيس اليشكرم.
الض ىبعي ,كاسماعيؿ بف يعمية ,كحماد بف ىزٍيد ,ك يش ٍع ىبة(ٓ).
ركل عنه :جعفر بف سميماف ي
كثقه يحيى بف ىم ًع ٍيف(ٔ) ,كأبك داكد(ٕ) ,كالترمذم(ٖ) ,كابف األثير الجزرم(ٗ),

كابف حجر(َُ).

(ُُ)
كق ػػاؿ ى ً
الب ىخ ػ ً
ػارم كمس ػػمـ كأب ػػك داكد
الن ىس ػػائي :ال ب ػػأس ب ػػه  ,م ػػات س ػػنة ُْْهػ ػػ .ركل ل ػػه ي
الن ىسائًي (ُِ).
كالترمذم ك ى

ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث

الح ػػديث إسػػػناد حس ػػف؛ ألف فيػ ػػه جعف ػػر بػػػف س ػػميماف ص ػػدكؽ  ,كبالمتابع ػػة يرتقػ ػػي إلػػػى
الصحيا لغير

(ُّ)

.

) (1الجرح كالتعديؿِ.ُْٖ/

) (2تقريب التهذيب ُ.ُُٕ/

) (3اليشكرم :بفتا الياء كسككف الشيف كضـ الكاؼ ,كهذ نسبة إلى قبيمة ىي ٍش يكر .األنساب ٕٓٔٗ/
) (4الصيرفي :بفتا الصاد كسككف الياء ,كفتا الراء,كهذ النسبة معركفة لمف يبيع الذهب .المباب ِِْٓ/
) (5تهذيب الكماؿ.ِٗٔ/َٓٔ/ْ :
) (6الجرح كالتعديؿ ِ.ِٓٗ/

) (7سؤاالت اآلجرم ُ.ِٕٔ/
) (8سنف الترمذم صّّٔ

) (9جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ألبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم  -ابف األثير -ت َٔٔهػ
ُِ.ِٖٔ/

) (10تقريب التهذيبُُٔ/ُ :

) (11تهذيب الكماؿ ْ.َٓٔ/
) (12تقريب التهذيب ُ.ُُٔ/

) (13تابعه إبراهيـ بف طهماف عند البخارم ,كمعمر بف راشد عند مسمـ كمير  .انظر إلى تخري الحديث
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(ُ)
ػاؿ :ىحػدثىىنا ىي ٍعقيػكب ٍبػ يػف ىع ٍب ًػد الػر ٍحم ًف ًٍ
اإل ٍسػ ىك ٍن ىد ىرانًي,
ىخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍب يػف ىس ًػع ويد ,قىػ ى
الن ىسػائًي :أ ٍ
ُّ -قػاؿ ى
ى
ت سه نبل يقيك يؿ :أىتىى أىبك أيس ٍيود الس ً
عف أىبًي ح ًازوـ ,قى ى ً
كؿ الم ًه ً في يع ٍرًس ًه,
اعًدم ,فى ىد ىعا ىر يس ى
ىٍ
اؿ :ىسم ٍع ي ى ٍ ى
ى
ي ى
ًو
ً
ً
ت ىر يس ى
كس ,قى ى
ػكؿ الم ًػه  ؟ " :أ ٍىنقى ىع ٍ
كف ىمػا ىس ًػق ىي ٍ
ػت لىػهي
اؿ :أىتى ٍد ير ى
ام ىأرىتيهي ىخاد ىمهي ٍـ ىي ٍك ىمئذ ىكًه ىي اٍل ىع ير ي
ىك ىك ىانت ٍ
تىمر و
ات ًم ىف المٍي ًؿ ًفي يك و
كز ".
ىى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,كتاب النكػاح ,بػاب حػؽ إجابػة الكليمػة كالػدعكة-َِْ/ٗ ,
ُ-
أخرجه ي
ُِْ مػف الفػػتا ,حػػديث رقػـُٕٔٓ ,مػػف طريػػؽ عبػػد العزيػز بػػف أبػػي حػػازـ ,عػف أبػػي حػػازـ -بػػه,
بألفاظ متقاربة.

الع ػػرس كخ ػػدمتهـ
كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب النك ػػاح ,ب ػػاب ح ػػؽ قي ػػاـ المػ ػرأة عم ػػى الرج ػػاؿ ف ػػي ي
بػػالنفسُِٓ/ٗ ,مػػف الفػػتا حػػديث رقػػـُِٖٓ ,مػػف طريػػؽ أبػػي مسػػاف(ِ),عػػف أبػػي حػػازـ- ,بػػه,
بألفاظ مختمفة.

كأخرجػػه فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب النقيػػع كالش ػراب الػػذم ال ييسػػكر فػػي العػػرس-ُِٓ/ٗ ,
ِِٓ مف الفتا حديث رقـُّٖٓ ,عف يحيى بف يب ىك ٍير ,عف ىي ٍعقيكب بف عبد الرحمف -به ,بألفػاظ

مختمفة.
-

كأخرجػػه ,كتػػاب األش ػربة ,بػػاب االنتبػػاذ فػػي األكعيػػة كالتمػػكر ٓٔ/َُ,مػػف الفػػتا حػػديث

-

كأخرجػه فػي كتػاب اإليمػاف كالنػذكر ,بػاب إذا حمػؼ أف ال يشػرب نبيػذان فشػرب طػبلء أك

رقـُٗٓٓ ,عف قيتىٍي ىبةى –به ,بألفاظ متقاربة.
كأخرج ػػه ,كت ػػاب األشػ ػربة ,ب ػػاب نقي ػػع التم ػػر م ػػا ل ػػـ ييس ػػكر ِٔ/َُ ,مػ ػف الف ػػتا ح ػػديث
رقـٕٗٓٓ ,عف يحيى بف يب ىك ٍير عف ىي ٍعقيكب بف عبد الرحمف -به ,بألفاظ متقاربة.

ىس ىك انر أك عصي انر ,لـ يحنث في قكؿ بعض النػاس ,كليسػت هػذ بأنبػذ عنػد ٖٓٔ/ُُ ,مػف الفػتا,
حديث رقـ ٖٓٔٔ  ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي ىح ٍاتًـ ,عف أبيه –به ,بألفاظ مختمفة
كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب األشػربة ,بػػاب إباحػػة النبيػػذ الػػذم لػػـ يشػػتد كلػػـ
ِ-
يصػػر مسػػك انرُِٖ/ِ ,حػػديث رقػػـٖٔ ,مػػف طريػػؽ ابػػف أبػػي حػػازـ -عػػف أبػػي حػػازـ -بػػه ,بألفػػاظ

متقاربة.
-

كأخرجػ ػػه فػ ػػي كتػ ػػاب األش ػ ػربة ,بػ ػػاب إباحػ ػػة النبيػ ػػذ الػ ػػذم لػ ػػـ يشػ ػػتد كلػ ػػـ يصػ ػػير مسػ ػػك انر,

ُِِٖ/حديث رقـٖٔ ,عف قيتىٍي ىبةى -به ,بألفاظ متقاربة.

الن ىسائًي الكبرل ,كتاب الكليمة ,باب صدقة العركس ,ُِٔ/ٔ ,حديث رقـٖٗٓٔ.
) (1سنف ى
) (2أبك مساف :هك محمد بف مطرؼ.
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كأخرج ػػه اب ػػف ماجػػػه ف ػػي سػػػننه ,ف ػػي كتػ ػػاب النك ػػاح ,بػ ػػاب الكليم ػػة ,صِّّ ,حػػػديث
ّ-
رقـُُِٗ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي ىح ٍاتًـ ,عف أبي ىح ٍاتًـ – به  ,بألفاظ مختمفة.
ىح ىمد في مسند  , ْٖٗ/ّ,عف قيتىٍي ىبةى -به ,بألفاظ متقاربة.
ْ-
كأخرجه أ ٍ
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ,ثبت .سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -ي ْعقُوب بن عبد الرحمن بف محمد بف عبد اهلل بف عبد ً
القارم(ُ) المدني.

ركل عف :أبي حازـ -سممة بف دينار ,-كىزٍيد بف أبي أسمـ ,كمكسى بف عقبة.
ركل عنه :قيتىٍي ىبة بف سعيد ,كاسماعيؿ بف مسمـ ,كسعيد بف منصكر (ِ).
(ّ)
ىح ىمد (ْ),ككثقه ابف شاهيف(ٓ) ,كابف حجر(ٔ) , .كذكر ابف حباف في
كثقه ابف ىم ًع ٍيف  ,كأ ٍ
الثقات (ٕ) ,مات سنة ُُٖهػ ركل له الجماعة سكل ابف ماجه(ٖ).
ٖ -سممة بن دينار ,أبك حازـ األعرج األى ٍف ىزر(ٗ) التىمار المدني
ً
دم ,كعطاء بف رباح ,كأبي إدريس الخكالني.
الساع ٌ
ركل عف :سهؿ بف سعد ى

كحماد بف ىزٍيد(َُ).
كحماد بف سممةٌ ,
ركل عنه :ىي ٍعقيكب بف عبد الرحمف اإلسكندرانيٌ ,
ً (ُِ)
(ُُ)
ىحمد(ُّ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ُْ) ,كزاد رجػؿ
أ
ك
,
ف
ي
ع
م
ابف
ك
كثقه ابف سعد ,كزاد :كثير الحديث
ٍ
ٍ
ى
ى
(ُٓ)
الن ىسائًي (ُٔ) ,كابف خزيمة (ُٕ) ,كزاد :لػـ يكػف فػي زمانػه مثمػه ,كذكػر ابػف
صالا ,كأبك ىح ٍاتًـ  ,ك ى
) (1القارم :بالقاؼ كالراء المهممة المكسكرة,كتشديد ياء النسبة مير مهمكزة,هذ النسبة إلى بني قارة,كهك بطف معركؼ مف
العرب.كالمشهكر بهذ النسبة عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبد القارم .األنساب ْ.ِْٓ/

) (2تهذيب الكماؿ ِّ.ّْٖ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٗ.َُِ/

) (4تهذيب التهذيب ٗ.َْٗ/

) (5تاريإ أسماء الثقات البف شاهيف صِٔٓ.
) (6تقريب التهذيب ِ.ِِْ/

) (7الثقات البف حباف ٕ.ْٔٓ/
) (8تقريب التهذيب ِ.ِِْ/

) (9األى ٍف ىزر :هك بطف مف بطكف العرب .تاج العركس ُّ.ِِّ/
) (10تهذيب الكماؿ ُُ.ِِٕ/
) (11الطبقات الكبرل ٕ.ُٓٓ/
) (12تهذيب الكماؿ ُُ.ِٕٓ/
) (13الجرح كالتعديؿ ْ.ُٓٗ/

) (14معرفة الثقات لمعجمي ُ.َِْ/
) (15تهذيب الكماؿ ُُ.ِٕٓ/

) (16المرجع السابؽ ُُ.ِٕٓ/
) (17الكاشؼ ُ.ِْٓ/
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حباف فػي الثقػات (ُ),كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :ككػاف ثقػةن ,فقيهػان ,ثبتػان ,كثيػر العمػـ ,كبيػر القػدر (ِ) ,قػاؿ ابػف
حجػػر :ثقػػة عابػػد (ّ) ,مػػف الخامسػػة ,كقػػد اختمػػؼ فػػي سػػنة كفاتػػه ,فقػػاؿ ىي ٍعقيػػكب بػػف يسػ ٍف ىياف مػػا بػػيف
الثبلثػػيف كاألربعػػيف ,كقػػاؿ الترمػػذم سػػنة ُّّه ػػ ,كقػػاؿ خميفػػة بػػف خيػػاط مػػات سػػنة ُّٓ ,كقػػاؿ
الهيثـ بف عدم :مات سنةَُْهػ ,كقػاؿ يحيػى بػف ىم ًع ٍػيف :مػات سػنة ُْْهػػ ,كركل لػه الجماعػة
(ْ).
ْ-

س ْعد بف ىمالًؾ بف خالد األنصارم الخزرجي الساعدم (ٓ)أبك العباس-
س ْيل بن َ
َ
(ٔ)
لػػه كألبيػػه صػػحبة ,كػػاف اسػػمه حزن ػان ,فسػػما النبػػي  سػػهبلن ,كػػاف عمػػر يػػكـ تػػكفى

(ٕ)
بقي مف الصحابة بالمدينة (ٖ)مػات سػنة ُٗهػػ,
النبي  خمس عشرة سنة  .كهك آخر مف ى
ُٗهػ ,كقيؿ قبؿ ذلؾ ,عاش مائة سنة ,ككاف  مف مشاهير الصحابة (ٗ).

الحكم عمى الحديث:
إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1الثقات البف حباف ْ.ُّٔ/
) (2تذكرة الحفاظُ.ُّّ/

) (3تقريب التهذيب ُ.ِٓٓ/

) (4تهذيب الكماؿ ُُ.ِٕٖ/

الساعدم :بفتا السيف ,كهي نسبة إلى ساعدة بف كعب بف الخزرج بف الحارث بف الخزرج بف حارثة بف ثعمبة
) (5ى
األنصارم ,كالتي ينسب إليها كثير مف الصحابة .المباب ِ.ِٗ/
) (6تقريب التهذيب ُ.ِٖٔ/
) (7أسد الغابة ِ.َِّ/

) (8االستيعاب في معرفة األصحاب صَّٖ.
) (9اإلصابة في تمييز الصحابة ّ.ََِ/
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(ُ)
اؿ :حػدثىىنا إًسػم ً
ً
ػاؿ :ىحػدثىىنا يح ىم ٍيػد ,ىع ٍػف أ ىىن و
ػس,
اعي يؿ ,قى ى
الن ىسائًي :أ ٍ
ُْ -قاؿ ى
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى ى
ٍى
ًً
ػاؿ " :أىقىػػاـ رسػػك يؿ المػ ًػه  بػ ٍػيف ىخ ٍيبػػر ,كاٍلمًد ىينػ ًػة ثى ىبلثنػػا ي ٍبنًػػي بًصػ ًػفيةى بً ٍنػ ً
يف
قىػ ى
ػت يح ىيػػي ,فىػ ىػد ىع ٍك ي
ى
ت اٍل يم ٍسػػمم ى
ى
ى ىي
ى ى ىى ى ى
ػاع(ِ)  ,فىػأيٍل ًقي عمى ٍيهػا ًمػف التم ًػر ,ك ٍاأل ًىق ً
إًلىى كلًيمتً ًه  ,فىما ىك ً ً
و
ػط
ط ً
ىم ىػر بً ٍاأل ٍىن ى
ى ى
ػاف فيهىػا م ٍػف يخ ٍب وػز ىكىال لى ٍحػـ ,أ ى
ى ى
ى ى ى ى ٍ ى
(ّ)  ,كالس ٍم ًف فى ىك ىان ٍ ً
يمتىهي ".
ت ىكل ى
ى

الب ىخا ًرم في صحيا ,في كتاب النكاح ,باب اتخاذ السرارم ,كمف أعتؽ جاريػةن ثػـ
ُ-
أخرجه ي
تزكجهػا ُِٔ/ٗ ,مػػف الفتا,حػػديث رقػػـ َٖٓٓ ,عػػف قيتىٍي ىبػةى بػػف سػػعيد ,عػػف إسػػماعيؿ بػػف جعفػػر-
به ,بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجػػه فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب البنػػاء فػػي السػػفر ِّْ/ٗ ,مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـ

ُٗٓٓ ,عف محمد بف سبلـ ,عف إسماعيؿ بف جعفر -به ,بألفاظ مختمفة.

ىمتىػػهي ثػػـ يتزكجهػػا
ِ-
كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب فضػػيمة إعتاقػػه أ ى
ُ /ٕٕٔ/مف الفتا,حديث رقـ ٕٖ ,مف طريؽ أبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة  ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجه ,في كتاب النكاح ,باب فضيمة إعتاقه أمتػه ثػـ يتزكجهػا ,ٕٖٔ/ِ ,حػديث رقػـ

ٖٖ ,عف أبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب فػػي المقيػػاـ عنػػد البكػػر ,صِِّ  ,حػػديث
ّ-
رقـُِِّ ,عف كهب بف ىب ًقيةى  ,كعثماف بف أبي ىش ٍي ىبة بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب فػػي اسػػتحباب الكليمػػة عنػػد النكػػاح ,صٓٔٓ حػػديث
رقـّْْٕ ,عف حامد بف يحيى ,بألفاظ مختمفة.

ْ-

كأخرجػ ػػه الترمػ ػػذم فػ ػػي كتػ ػػاب النكػ ػػاح ,بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الكليمػ ػػة ,صِٖٓ حػ ػػديث

رقـَُٓٗ ,عف ابف أبي عمر ,بألفاظ مختمفة.
الن ىسػػائًي ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب البنػػاء فػػي السػػفر ,صِِٓ , ِّٓ-حػػديث
ٓ-
كأخرجػػه ى
رقـَّّٖ ,عف زياد بف أيكب ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب النك ػػاح ,ب ػػاب البن ػػاء ف ػػي الس ػػفر ,صِّٓ ,ح ػػديث رق ػػـُّّٖ م ػػف

ٔ-

كأخرجػػه ابػػف ماجػػه ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب الكليمػػة ,صِّّ حػػديث رقػػـَُٗٗ عػػف

ٕ-

ىح ىمد ,ٗٗ/ّ ,عف يه ىش ٍيـ  ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه أ ٍ

طريؽ محمد بف نصر -به ,بألفاظ مختمفة.

محمد بف أبي عمر العدني  ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل,كتاب الكليمة -ُٔ,األكؿ عمى األنطاعُِٕ/ٔ,حديث رقـَٗٓٔ.

(ِ) األنطاع :بساط مف الجمد .المعجـ الكسيط ص َٔٗ.

(ّ) األقط :هك لبف مجفؼ يابس يم ٍستى ٍح ًجر يطبإ به .النهاية في مريب الحديث كاألثر ُ.ٕٓ/
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-

كأخرجه  ,َُُ/ّ ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف يعمية ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
كأخرجه  َُُ/ّ ,عف سفياف  ,بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجه  ُٗٓ/ّ ,عف هاشـ بف القاسـ ,بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجه  ِْٔ/ّ ,عف عفاف,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه ابف حباف في صحيحه) (ترتيب ابف بمبػاف) ,فػي كتػاب النكػاح ,بػاب ذكػر الخبػر
ٖ-
الػػداؿ عمػػى أف هػػذا األمػػر أمػػر نػػدب ال حػػتـ ّٖٗٔ/حػػديث رقػػـَُْٔ ,عػػف عمػػر بػػف ىسػ ًػع ويد بػػف
سناف ,بألفاظ مختمفة.
الح ػ ٍػيس عن ػػد ت ػػزكي
كأخرج ػػه  ,ف ػػي كت ػػاب النك ػػاح ,ب ػػاب ذك ػػر الش ػػيء ال ػػذم اتخ ػػذ من ػػه ى
المصطفى  صفية ٗ ,ُّٕ/حديث رقـ َْْٔ ,عف عمر بف ىس ًع ويد بف سناف ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

عمي بن حجر :ثقة حافظ ,تقدـ في حديث (ّ).
ُ-
ّ
ِ -إسماعيل بن جعفر :ثقة ثبت ,تقدـ في حديث (ّ).

ّ-

ُح َم ْيد الطويل :ثقة ثبت ,تقدـ في حديث(ٓ).

ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,خادـ رسكؿ اهلل تقدـ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:

إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُ)

.

) (1كقد صرح يح ىم ٍيد بالسماع عند النسائي في المجتبى ,حديث رقـ ُّّٖ.
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(ُ)
ػاؿ:
ػاؿ :ىحػػدثىىنا يسػ ٍف ىياف ,ىعػ ٍػف ىع ٍمػ وػرك ,ىعػ ٍػف ىجػػابًر ,قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػػة ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
الن ىسػػائًي :أ ٍ
ُٓ -قػػاؿ ى
ط ىعم ىنا ىر يسك يؿ الم ًه  " :لي يحكـ اٍل ىخٍي ًؿ ,كىنهى ىانا ىع ٍف لي يح ً
كـ اٍل يح يم ًر ".
أى ٍ ى
ى
ى

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب المغػػازم ,بػػاب مػػزكة خيبػػر ُْٖ/ٕ ,مػػف الفػػتا,
ُ -أخرجػػه ي
حديث رقـُِْٗ.
كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب ال ػػذبائا كالص ػػيد ,ب ػػاب لح ػػكـ الحم ػػر اإلنس ػػية ّٔٓ/ٗ ,م ػػف الف ػػتا,

حديث رقـ ِْٓٓ ,عف سميماف بف حرب ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػ ػػه فػ ػػي كت ػ ػاب الػ ػػذبائا كالصػ ػػيد ,بػ ػػاب لحػ ػػكـ الخيػ ػػؿْٖٔ/ٗ ,مػ ػػف الفػ ػػتا ,حػ ػػديث

ِ-

كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الصػػيد كالػػذبائا ,بػػاب فػػي أكػػؿ لحػػكـ الخيػػؿ,

رقـَِٓٓ ,عف مسدد -به ,بألفاظ مختمفة.

ِ ,ِْٕ/حديث رقـّٔ ,عف يحيى بف يحيى كأبك الربيع العتكي كقتيبة  ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه في كتاب الصيد كالذبائا ,باب في أكؿ لحكـ الخيػؿ ,ِْٕ/ِ ,حػديث رقػـّٕ,
عف محمد بف ىح ٍاتًـ ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه أبػػك داكد ,فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب فػػي أكػػؿ لحػػكـ الخيػػؿ  ,صُٕٓ ,حػػديث
ّ-
رقـّٖٖٕ ,عف سميماف بف حرب ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب األطعم ػػة ,ب ػػاب ف ػػي أك ػػؿ لح ػػكـ الحم ػػر األهمي ػػة ,صْٕٓ ,ح ػػديث

ْ-

كأخرجػػه الترمػػذم ,فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي أكػػؿ لحػػكـ الخيػػؿ ,صُْٓ,

رقـَّٖٖ ,مف طريؽ ابف جريا ,عف عمرك بف دينار ,عف رجؿ -به ,بألفاظ مختمفة.

عمي ,عف يس ٍف ىياف -به ,بمفظه.
حديث رقـ ُّٕٗ ,عف قيتىٍي ىبةى ,كنصر بف ٌ
الن ىسػ ػػائًي ,فػ ػػي كتػ ػػاب الصػ ػػيد كالػ ػػذبائا ,بػ ػػاب األذف فػ ػػي أكػ ػػؿ لحػ ػػكـ الخيػ ػػؿ,
ٓ-
كأخرجػ ػػه ى
صٔٔٔ ,حديث رقـِّْٖ ,عف قيتىٍي ىبةى بف ىس ًع ويد –به ,بمفظه.
الحمػ يػر األهميػػة ,صٕٔٔ,
كأخرجػػه فػػي كتػػاب الصػػيد كالػػذبائا ,بػػاب تح ػريـ أكػػؿ لحػػكـ ي
الزىب ٍيػػر ,كعمػػرك بػػف دينػػار-بػػه ,بألفػػاظ
حػػديث رقػػـِّْٗ ,مػػف طريػػؽ الحسػػيف بػػف كاقػػد ,عػػف أبػػي ي
مختمفة.

الد ًارًمي في سننه ,في كتاب األضاحي ,باب في أكؿ لحػكـ الخيػؿ ,صِٗٔ,
ٔ-
كأخرجه ى
حديث رقـَِِٗ,عف أبي النعماف ,بألفاظ مختمفة.
ٕ-
-

ىح ىمد في مسند  ,ُّٔ/ّ ,عف عفاف ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه أ ٍ
كأخرجه  ّٖٓ/ّ,عف حسيف بف مكسى ,كسري  ,بألفاظ مختمفة.

الن ىسائًي الكبرل ,كتاب الكليمة ,باب نسإ تحريـ لحكـ الخيؿ,ِِّ/ٔ ,حديث رقـ َِٔٔ.
) (1سنف ى
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ٖ-

كأخرجه ابف حباف في صحيحه (ترتيب ابف بمبػاف) ,فػي كتػاب األطعمػة  ,بػاب مػا يجػكز

-

كأخرجػػه فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب مػػا يجػػكز أكمػػه كمػػا ال يجػػكز ,ٕٔ/ُِ ,حػػديث رقػػـ

أكمػػه كمػػا ال يجػػكز ,ٕٓ/ُّ ,حػػديث رقػػـِٖٔٓ ,مػػف طريػػؽ نصػػر بػػف عمػػي ,عػػف يس ػ ٍف ىياف -بػػه,
بمفظه.
َِٕٓ ,عف محمد بف أحمد بف أبي عكف الرياني ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػػه فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب مػػا يجػػكز أكمػػه كمػػا ال يجػػكز ,ٕٕ/ُِ ,حػػديث رقػػـ

ِِٕٓ ,عف أبي ىي ٍعمىى  ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ُ -قُتَ ْي َبة بن سعد :ثقة ثبت,سبؽ في حديث (ْ)
س ْف َيان بن ُع َي ْي َنة :ثقة ,حافظ ,إماـ ,فقيه ,سبؽ في حديث (ُ).
ُِ -
ّ -عمرو بن دينار المكي  ,أبك محمد األثرـ (ُ)الجمحي (ِ):

ركل عف :ىجابًر بف عبد اهلل ,كسعيد بف المسيب ,كعبد اهلل بف عياش ,عبد اهلل بف عمر.
ركل عنه :إسماعيؿ بف مسمـ ,كحماد بف ىزٍيد ,ك يس ٍف ىياف الثػكرم ,ك يسػ ٍف ىياف بػف يع ىي ٍي ىنػة كهػك أثبػت

النػػاس فيػػه(ّ),قػػاؿ ابػػف يع ىي ٍي ىنػػة :مػػا كػػاف عنػػدنا أحػػد أفقػػه كال أعمػػـ مػػف عمػػرك بػػف دينػػار ,كقػػاؿ:
قمت :لمسعر :ما رأيت أثبت مف عمػرك بػف دينػار ,كقػاؿ أيضػا :ثقػة ,ثقػة ,ثقػة (ْ),ككثقػه ابػف
(ٓ)
ىح ىمػد :ابػف دينػار أثبػت عنػدم مػف قتػادة (ٔ) ,ككثقػه
سعد ,كزاد ثبت كثير الحديث  ,كقاؿ أ ٍ
(ٖ)
(ٕ)
ً ً
الن ىسػػائًي كزاد ثبػػت (ٗ) ,كذكػػر
ػي  ,كأبػػك يزٍرىعػػة  ,كقػػاؿ أبػػك ىحػ ٍاتًـ :ثقػػة ,ثقػػة  ,ككثقػػه ى
الع ٍجمػ ٌ
ابف حباف في الثقات (َُ) ,كقاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :إمػاـ كبيػر ,حػافظ (ُُ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :ثقػة ,ثبػت

(ُِ).

) (1األىثٍىرـ :بفتا األلؼ كسككف الثاء كفتا الراء كفي آخرها ميـ ,كهذ النسبة لمف كانت سنه مفتته ,المباب ُ.ِٖ/
الج ىم ًحي :بضـ الجيـ كفتا الميـ كفي آخرها الحاء المهممة كهي نسبة إلى بني يجما,كهـ بطف مف بطكف قريش.
) (2ي
المباب ُ.ُِٗ/

) (3تهذيب الكماؿ ِِ.ٗ/

) (4الجرح كالتعديؿ ٔ.ُِّ/

) (5الطبقات الكبرل ٓ.َْٖ/
) (6الجرح كالتعديؿ ٔ.ُِّ/
) (7الجرح كالتعديؿ ُِّٔ/

) (8المرجع السابؽ ٔ.ُِّ/
) (9تهذيب الكماؿ ِِ.ٗ/

) (10الثقات البف حباف ٓ.ُٕٔ/

) (11سير أعبلـ النببلء ٓ.َُّ/
) (12تقريب التهذيب ُ.ْٖٗ/
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ً
ػرض أهػؿ المدينػة عمػ انر كرمػك بالتشػيع كالتحامػؿ
رما أهؿ المدينػة بالتشػيع :فقػاؿ ابػف ىمع ٍػيف :لػـ ي ى
الزىب ٍير ,ثـ قاؿ :ال بأس به ,كهك برمء مما يقكلكف (ُ).
عمى ابف ي

كتكمػػـ الحػػاكـ فػػي سػػماع عمػػرك مػػف الص ػػحابة فنفػػا قػػائبلن  :بػػأف عامػػة أحاديثػػه ع ػػف
(ّ)
(ِ)
الع ى ٍ
بلئًػي ردان
الصحابة مرسمة ,أثبت سماعه مف ابػف عمػر ك ىجػابًر كابػف ي
الزىب ٍيػر كميػرهـ قػاؿ ى
ردان عمى الحاكـ في نفيه سماع عمرك مف بعض الصحابة " :هذ مجازفػة منػه كاهيػة جػدان ,فقػد
صرح بالسماع مف ابف عمر ك ىجابًر كميرهمػا فػي أحاديػث كثيػرة" (ْ) ,كػذلؾ أثبػت الػ ىذ ىهبً ٌي سػماع
عم ػػرك ب ػػف دين ػػار م ػػف ىج ػػابًر كاب ػػف عب ػػاس كاب ػػف عم ػػر كأن ػػس (ٓ) ,م ػػات س ػػنة ُِٔه ػ ػ  ,كركل ل ػػه

الجماعة

(ٔ).

َٓ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1سي أرعبلـ النببلء ٓ.َِّ/

) (2معرفة عمكـ الحديث صُٕ

) (3سير أعبلـ النببلء ٓ.َُّ/

) (4جامع التحصيؿ لمعبلئي صِّْ.
) (5المرجع السابؽ.

) (6تقريب التهذيب ُ.ْٓٔٗ/ْٖٗ/
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(ُ)
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىمالًؾ ,ىع ٍف إسحؽ ٍب ًف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًػف أىبًػي طىٍم ىحػةى,
الن ىسائًي :أ ٍ
ُٔ -قاؿ ى
كؿ الم ًه  لً ى و
ت ىم ىع
أىنهي ىس ًم ىع أنس بف ىمالًؾ ,ىيقيك يؿ :إًف ىخيا ن
ص ىن ىعهي ,قى ى
طا ىد ىعا ىر يس ى
اؿ أ ىىن هس :فى ىذ ىه ٍب ي
ط ىعاـ ى
ً ً
ً
رس ً ً
ً
ب إًلىى رس ً
كؿ الم ًه  يخ ٍب ناز ًم ٍف ىش ًع و
ػاء ىكقي ىد ٍي هػد ,
كؿ المه  إًلىى ىذل ىؾ الط ىعاـ ,فىقىر ى
ير ,ىك ىم ىرقنػا فيػه يدب ه
ىي
ىي
ً
ً
ػكؿ المػ ًػه  يتىتىبػػع الػػدب ً
ً
اء يم ٍن ػ يذ
ػت ىر يسػ ى
قىػ ى
ػس " :فى ىأرٍىيػ ي
ػاؿ أ ىىنػ ه
اء مػ ٍػف ىحػ ٍػكؿ الصػ ٍػحفىة  ,ىفمىػ ٍػـ أ ىىز ٍؿ أيحػػب الػػدب ى
ى
ى ي
ىي ٍك ًمئًوذ".

الخياط ُّٖ/ْ ,مف الفتا ,حديث
ُ-
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب البيكع ,باب ى
أخرجه ي
رقـَِِٗ عف عبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ متقاربة.

كأخرجه في كتاب األطعمة ,باب مف تتبع حكالي القصعة مع صاحبه إذا لـ ييعػرؼ منػه
كراهية ِْٓ/ٗ ,مف الفتا ,حديث رقـّٕٗٓ ,عف قيتىٍي ىبةى بف ىس ًع ويد  ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجه في كتاب األطعمة ,باب الثريد ُٓٓ/ٗ ,مف الفتا ,حديث رقـَِْٓ ,عف عبػد

-

كأخرجػه فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب الػ يػدباء ٓٓٗ/ٗ,مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـ ّّْٓ ,عػػف

-

كأخرجػه فػػي كتػاب األطعمػػة ,بػاب مػػف أضػاؼ رجػبلن إلػى طعػػاـ ,كأقبػؿ هػػك عمػى عممػػه,

اهلل بف منير ,بألفاظ مختمفة.

عمرك بف عمي  ,بألفاظ مختمفة.

ُٗ ِٓٔ/مف الفتا حديث رقـّْٓٓ ,عف عبد اهلل بف منير  ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجػه فػي كتػاب األطعمػة ,بػاب المػػرؽ ِٓٔ/ٗ ,مػف الفػتا  ,حػديث رقػـّْٔٓ ,عػػف
عبد اهلل بف مسممة ,عف ىم ًالؾ -به ,بألفاظ متقارب.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب القديػػد ّٓٔ/ٗ,مػػف الفػػتا ,حػػديث رقػػـ ّْٕٓ ,عػػف
أبي ين ىع ٍيـ ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب مػػف نػػاكؿ -أك قػػدـ إلػػى صػػاحبه -عمػػى المائػػدة شػػيئان,
ٗ ّٓٔ/مف الفتا  ,حديث رقـّْٗٓ ,عف إسماعيؿ بف يعمية ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ متقاربة.
كأخرجػه مسػمـ فػي صػػحيحه ,فػي كتػاب األشػربة,باب جػكاز أكػؿ المػرؽ ,كاسػتحباب أكػػؿ
ِ-
اليقطيف ,كايثار أهػؿ المائػدة بعضػهـ بعضػان كاف كػانكا ضػيفانان ,إذا لػـ يكػر ذلػؾ صػاحب الطعػاـ,
ِ ,ِٕٗ/حديث رقـُْْ ,عف قيتىٍي ىبةى –به ,بألفاظ متقاربة.
-

كأخرجه فػي كتػاب األشػربة ,بػاب جػكاز أكػؿ المػرؽ ,كاسػتحباب أكػؿ اليقطػيف كايثػار أهػؿ

المائدة بعضػهـ بعضػان كاف كػانكا ضػيفانان ,إذا لػـ يكػر ذلػؾ صػاحب الطعػاـ ,ِٕٗ/ِ ,حػديث رقػـ
ُْٓ ,عف محمد بف العبلء –أبك يكريب ,-بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الكليمة -ُْ ,باب القديدَِّ/ٔ ,حديث رقـِٖٔٔ
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كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه ,كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب فػػي أكػػؿ الػػدباء ,صَٕٓ ,حػػديث
ّ-
رقـِّٖٕ عف القعبني -عبد اهلل بف مسممة ,-عف ىم ًالؾ -به ,بألفاظ متقاربة.
كأخرج ػػه الترم ػػذم ف ػػي جامع ػػه ,ف ػػي كت ػػاب األطعمػ ػػة ,ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي أك ػػؿ الػ ػػدباء,
ْ-
صِْٔ ,حديث رقـ َُٖٓ ,مف طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنة ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجػػه ىمالًػػؾ فػػي المكطػػأ (ركايػػة يحيػػى الميثػػي) ,فػػي كتػػاب النكػػاح ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي
ٓ-
الكليمة صُّٖ ,حديث رقـُُُْ ,عف إسحؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة -به ,بألفاظ مختمفة.

كأخرج ػ ػػه ال ػ ػ ىػد ًارًمي ف ػ ػػي س ػ ػػننه ,ف ػ ػػي كت ػ ػػاب األطعم ػ ػػة ,ب ػ ػػاب القىػ ػ ٍػرع ,صِٕٖ ,ح ػ ػػديث
ٔ-
رقـَِٖٔ عف أبي ينعيـ ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ مختمفة
ٕ-
ٖ-

ىح ىمد في مسند  ,ِِٓ/ّ ,عف هاشـ بف القاسـ ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه أ ٍ
كأخرجػه عبػػد بػػف يح ىم ٍيػػد فػػي مسػػند كمػا فػػي المنتخػػب  ,صُّٖحػػديث رقػػـُِٕٕ ,عػػف

هاشـ بف القاسـ ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

س ِع ْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث(ٓ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -مالِك بن أنس :رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,سبؽ في حديث (ُُ).
ّ -إسحق بن عبد اهلل بف أبي طمحة :ثقة حجة ,سبؽ في حديث (ُُ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ)

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ,قى ى
الن ىسائًي  :أ ٍ
ُٕ -قاؿ ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه  " :أىما أ ىىنا ,فى ىبل آ يك يؿ يمت ًكنئا
اؿ :قى ى
قى ى

ؾ ,ىع ٍف ىعمً ِّي ٍب ًف ٍاألى ٍق ىم ًر ,ىع ٍف أىبًي يج ىح ٍيفىةى
ىش ًري ه
".

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب األطعمػػة,باب األكػػؿ متكئ ػان َْٓ/ٗ ,مػػف الفػػتا,
ُ -أخرجػػه ي
حديث رقـّٖٗٓ ,مف طريؽ ًم ٍس ىعر ,عف عمي بف األ ٍقمر -به ,بألفاظ مختمفة.
كأخرجه في كتػاب األطعمػة ,بػاب األكػؿ متكئػان َْٓ/ٗ ,مػف الفػتا  ,حػديث رقػـّٗٗٓ,
مف طريؽ منصكر بف المعتمر ,عف عمي بف األىقمر – به  ,بألفاظ مختمفة.

-

كأخرجه أبك داكد في سننه ,فػي كتػاب األطعمػة ,بػاب مػا جػاء فػي األكػؿ متكئػان ,ص ٗٔٓ,

-

كأخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه ,فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب كراهيػػة األكػػؿ متكئ ػان ,صِِْ,

حديث رقـ ّٕٗٔ ,عف طريؽ يس ٍف ىياف-الثكرم,-عف عمي بف األقمر -به ,بألفاظ مختمفة.

حديث رقـَُّٖ ,مف طريؽ قيتىٍي ىبةي –به ,بمفظه.
 -كأخرج ػػه اب ػػف ماج ػػه ف ػػي س ػػننه ,ف ػػي كت ػػاب األطعم ػػة ,ب ػػاب األك ػػؿ متكئػ ػان ,صَٓٓ ,ح ػػديث

رقـِِّٔ ,مف طريؽ مسعر ,عف عمي بف األقمر -به ,بألفاظ مختمفة.
الد ًارًمي في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب في األكؿ يمت ًكئػان ,صَِٖ ,حػديث رقػـ
 كأخرجه ىعمى بف األ ٍقمر -به ,بألفاظ مختمفة .
َُِٕ مف طريؽ يس ٍف ىياف الثكرم ,عف ٌ
ىح ىمػػد فػػي مسػػند  ,َّٖ/ْ ,مػػف طريػػؽ يس ػ ٍف ىياف الثػػكرم ,عػػف عمػػي بػػف األقمػػر-بػػه,
 كأخرجػػه أ ٍبألفاظ مختمفة.

 كأخرجػػه ْ ,َّٗ/مػػف طريػػؽ مسػػعر ,ك يس ػ ٍف ىياف ,كابػػف أبػػي ازئػػدة ,عػػف أبيػػه -زكريػػا ب ػف أبػػيىقمر -به ,بألفاظ مختمفة.
زائدة  ,عف عمي بف األ ٍ
 كأخرجه ْ ,َّٗ/مف طريؽ يس ٍف ىياف-الثكرم ,-عف عمي بف األى ٍق ىمر -به ,بألفاظ مختمفة.الح ىم ٍيػػدل فػػي مسػػند  ,ُّٗ/ِ ,حػػديث رقػػـُٓٗ ,مػػف طريػػؽ زكريػػا بػػف أبػػي ازئػػدة,
 كأخرجػػه يكمسعر ,عف عمى بف األقمر -به  ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرج ػػه اب ػػف أىب ػػي ىش ػ ٍػي ىبة ف ػػي مص ػػنفه ,ف ػػي كت ػػاب األطعم ػػة ,ب ػػاب م ػػف ك ػػاف يأك ػػؿ متكئػ ػان,مر -به ,بألفاظ مختمفة.
ُِ ,َْٗ/حديث رقـ ََِٗٓ ,مف طريؽ يش ىرٍيؾ ,عف عمي بف األ ٍق ى
 كأخرجػػه البػ ٌػزاز فػػي مسػػند  ,ُْٕ/َُ ,حػػديث رقػػـ ُُِْ ,مػػف طريػػؽ منصػػكر ,عػػف عمػػيبف األقمر -به ,بمفظه.

 كأخرجهُْٕ/َُ ,حديث رقـُِِْ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف الثكرم ,عف عمي بف األقمػر -بػه,بمفظه.
) (1السنف الكبرل ,في كتاب الكليمة,باب األكؿ متكئإِٓ/ٔ,حديث رقـ َٕٗٔ
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-

كأخرجهُْٕ/َُ ,حديث رقـُِّْ ,مف طريػؽ رقبػة بػف مصػقمة ,عػف عمػي ابػف األقمػر-

-

كأخرجهُْٕ/َُ ,حديث رقـُِْْ ,مف طريؽ ًم ٍس ىعر ,عف عمي بف األقمر -به ,بمفظه.
كأخرجه أبك ىي ٍعمىى فػي مسػند ُٖٔ/ِ ,حػديث رقػـْٖٖ ,مػف طريػؽ منصػكر ,عػف عمػي بػف

به ,بمفظه.
-

األ ٍقمر -به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ,ُٖٗ/ِ ,حديث رقـ ٖٖٖ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف -الثكرم ,-عف عمي بف األ ٍقمر -به,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,ُٖٗ/ِ ,حديث رقػـ ٖٖٗ ,مػف طريػؽ يسػ ٍف ىياف -الثػكرم ,-عػف عمػي ابػف األ ٍقمػر-به ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجػه ابػف حبػاف فػي صػحيحه (ترتيػب ابػػف بمبػاف) ,فػي كتػاب األطعمػة ,بػاب آداب األكػػؿ,

عمي بف األ ٍقمر -به  ,بمفظه.
ُِْْ/حديث رقـَِْٓ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف -الثكرم ,-عف ِّ
شاىد الحديث:

عمران بن حصين:

الح ىم ٍيدم حديثه في مسند  ,ُٖ/ِ ,حديث رقـ ْٖٓ ,بمفظه.
أخرج ي
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ٓ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
الن ىخ ًعي (ُ)-أبك عبد اهلل الككفي.
َِ -
ش ِرْيك بن عبد اهلل بف أبي ىش ًرٍيؾ ى

عمي بف األى ٍق ىمر كسميماف األعمش ,ك يش ٍع ىبة ,كأبي إسحؽ السبعي.
ركل عفٌ :
الجراح ,كعبد الرحمف بف مهدم (ِ).
ركل عنه :قيتىٍي ىبة بف سعيد ,كككيع بف ى
كثقه ابف سعد (ّ) ,كزاد :مأمكف ,كيحيى بف ىم ًع ٍيف (ْ).

الن ىخ ػػع,كهي قبيم ػػة م ػػف الع ػػرب نزل ػػت الككف ػػة,كمنها انتش ػػر ذك ػػرهـ.
الن ىخ ًع ػػي :بف ػػتا الن ػػكف كالخ ػػاء ,كه ػػذ النس ػػبة عم ػػى ى
) (1ى
الن ىخػع ألنػه أنتخػع مػف قكلػه" :أم
األنساب ,ّْٕ/ٓ:كاسـ النخع:جسر بف عمرك بػف عمػة بػف مالػؾ بػف أدد ,كقيػؿ لػه ى
بعد منهـ" .المباب ّ.َّْ/

) (2تهذيب الكماؿ ُِِْٔ/

) (3الطبقات الكبرل ٔ.ِٕٖ/
) (4الجرح كالتعديؿ ّْٕٔ/
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الع ٍجمً
كفػػي مكضػػع آخػػر قػػاؿ :ثقػػة ثقػػة(ُ) ,ك ً
ػي (ِ)كزاد :حسػػف الحػػديث ,كذكػػر ابػػف
ػ
ٌ
ً (ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
ىح ىمد  ,كأبػك ىحػ ٍاتـ ,
حباف  ,كابف شاهيف في الثقات ,كقاؿ ىي ٍعقيكب بف ىش ٍي ىبة  ,كأ ٍ
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
الن ىسػ ػػائًي(َُ) :لػ ػػيس بػ ػػه بػ ػػأس ,كقػ ػػاؿ
 ,كال ػ ػ ىذ ىهبً ٌي  ,كابػ ػػف حجػ ػػر , :صػ ػػدكؽ ,كقػ ػػاؿ ى
ال ػ ىذ ىهبً ٌي(ُُ) :أحػػد األعػػبلـ ,عمػػى لػػيف فػػي حديثػػه ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر

(ُِ)

كػػاف ش ػريؾ

حس ػػف الح ػػديث إمامػ ػان ,فقيهػ ػان ,مح ػػدثان مكثػ ػ انر ,كق ػػاؿ أب ػػك يزٍرىع ػػة (ُّ) :يح ػػت بحديث ػػه ,كثي ػػر
الحديث ,كقاؿ الجكزجػاني (ُْ)مضػطرب الحػديث ,مائػؿ ,كقػاؿ الػدارقطني(ُٓ) :لػيس بػالقكم
(ُٔ)

فيما ينفرد به ,كأثنى عميه خمؽ كثير ,قػاؿ ابػف المبػارؾ:

شػريؾ أعمػـ بحػديث الكػكفييف

مف يس ٍف ىياف الثكرم ,كقاؿ عيسى بف يكنس(ُٕ) :ما رأيت أحدان قط أكرع في عممه مف شريؾ,
كقػػاؿ ككيػػع(ُٖ) :لػػـ يكػػف أركل عػػف :الكػػكفييف مػػف ش ػريؾ ,كقػػاؿ أبػػك تكبػ ًػة (ُٗ)-الرىبيػػع بػػف
نافع -شريؾ رجؿ األمة.

) (1تهذيب الكماؿ ُِ.ْٖٔ/

) (2معرفة الثقات لمعجمي صّْٓ
) (3الثقات البف حباف ْْْٔ/

) (4تاريإ أسماء الثقات البف شاهيف ْ.َّٔ/
) (5تاريإ بغداد ٗ.ِْٖ/

) (6تاريإ اإلسبلـ ُُ.ُٔٗ/
) (7الجرح كالتعديؿ ْ.ّٕٔ/

) (8المغني في الضعفاء ُ.ِْٓ/
) (9تقريب التهذيب ُُِٖ/

) (10تقريب التهذيب ُُِٖ/

) (11سير أعبلـ النببلء ََِٖ/
) (12تذكرة الحفاظُ.ِِّ/

) (13الجرح كالتعديؿ ْ.ّٕٔ/
) (14أحكاؿ الرجاؿ صَُٓ.

) (15سنف الدارقطني ِ.َُٓ/
) (16الجرح كالتعديؿ ْ.ّٕٔ/
) (17الجرح كالتعديؿ ّْٔٔ/

) (18تهذيب الكماؿ ُِ.َْٕ/
) (19الجرح كالتعديؿ ْ.ّٔٔ/
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ككص ػ ػػفه بكثػ ػ ػرة الغم ػ ػػط ,كس ػ ػػكء الحف ػ ػػظ :اب ػ ػػف س ػ ػػعد (ُ) ,اب ػ ػػف ىم ًع ػ ػ ٍػيف (ِ) ,كىي ٍعقي ػ ػػكب اب ػ ػػف
ىش ٍي ىبة(ّ),كالجكزجاني(ْ) ,كأبك يزرعة(ٓ) ,كالترمذم(ٔ) ,كقاؿ عمرك بف عمي(ٕ) :كاف يحيػى بػف سػعيد
سعيد ال يحدث عنه ككػاف عبػد الػرحمف بػف مهػدم يحػدث عنػه,كقاؿ ابػف ىع ًػدم(ٖ) :لشػريؾ حػديث
كثير مف المقطكع كالمسند ,كالغالب عمى حديثه الصحة.

الب ىخ ً
,كخرج لػه مسػمـ متابعػان,
هك صػدكؽ ,يحػت بحديثػه ,كحديثػه حسػف ,فقػد استشػهد بػه ي
ػارم ٌ
الن ىسائًي ,كابف ماجه.
كركل له أبك داكد كالترمذم ك ى
ّ -عمي بن األَ ْقمر بف عمرك بف الحارث بف معاكية الكادعي (ٗ) ,أبك الكازع الككفي.

ركل عف:أبي جحيفة ,كعكرمة مكلى ابف عباس ,كمعاكية ابف يس ٍف ىياف.

ركل عنه :شريؾ بف عبد اهلل ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كمنصكر بف المعتمر(َُ).
ً (ُُ)
ىحمد(ُِ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ُّ) ,كأبك ىح ٍاتًـ(ُْ) ,كزاد صدكؽ,
كثقه ابف ىمع ٍيف  ,كزاد صدكؽ ,كأ ٍ ى
(ُٔ)
(ُٓ)
الن ىسػائًي (ُٕ) ,كذكػر ابػف حبػاف فػي الثقػات (ُٖ) ,ككثقػه
كىي ٍعقيكب بف يس ٍف ىياف  ,كابف خراش  ,ك ى

الدارقطني (ُٗ)كابف شاهيف)َِ( ,كابف حجر

(ُِ)

.

) (1الطبقات الكبرل ٔ.ّٕٖ/
) (2تاريإ بغداد ٗ.ِّٖ/

) (3تاريإ اإلسبلـ ُُ.ُٔٗ/
) (4أحكاؿ الرجاؿ صَُٓ

) (5الجرح كالتعديؿ ْ.ّٔٔ/
) (6سنف الترمذم صِِ

) (7الضعفاء لمعقيمي ِ.ُّٗ/

) (8الكامؿ في الضعفاء صٕٗ.
الك ًادعي :بفتا الكاك ككسر الداؿ,كهي نسبة إلى ىك ًادعة ,كهك بطف مف بطكف همداف .األنساب ٓ.ٓٓٔ/
) (9ى
) (10تهذيب الكماؿ َِ.ِّّ/
) (11الجرح كالتعديؿ ٔ.ُْٕ/
) (12تاريإ دمشؽ ُْ.ِٔٓ/
) (13معرفة الثقات ِ.ُِٓ/

) (14الجرح كالتعديؿ ٔ.ُْٕ/
) (15تاريإ دمشؽ ُْ.ِٔٓ/

) (16تهذيب الكماؿ َِ.ِّْ/

) (17المرجع السابؽ َِ.ِّْ/

) (18الثقات البف حباف ٓ.ُِٔ/
) (19تاريإ دمشؽ ُْ.ّٔٓ/

) (20تاريإ أسماء الثقات ُ.ُُْ/
) (21تقريب التهذيب ُ.ْٓٗ/
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الس ىكائي:
ٔ -أبو ُج َح ْيفَة  ,كهب بف عبد اهلل ٌ
نزؿ أبك يج ىح ٍيفة الككفة ,كابتنى بها دا انر ,ككاف مف صغار الصحابة ,قيؿ إف رسكؿ اهلل -

ػى --عمػى بيػت المػاؿ بالككفػة ,كشػهد معػه مشػاهد
-تكفى كهك لـ يبمػم الحمػـ  ,كجعمػه عم ٌ
كمها ,ككاف يسميه كهب الخير(ُ).
الحكم عمى اإلسناد:

الحػ ػػديث إسػ ػػناد حسػ ػػف؛ ألف فيػ ػػه ش ػ ػريؾ بػ ػػف عبػ ػػد اهلل صػ ػػدكؽ ,كبالمتابعػ ػػة يرتقػ ػػي إلػ ػػى
الصحيا لغير

(ِ)

.

) (1االستيعاب ص َٕٓ ,أسد الغابة ٓ,ْٖ/اإلصابة ٔ.ِّٔ/
) (2كقد تابعه مسعر كمير  .انظر إلى تخري الحديث.
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(ُ)
ً ً
ب ٍبػف
ىخ ىب ىرىنػا ىك ًكيػعه  ,قى ى
يـ  ,قى ى
ػاؿ  :أ ٍ
الن ىسائًي :أ ٍ
ُٖ-قاؿ ى
ص ىػع ي
ػاؿ  :ىحػدثىىنا يم ٍ
ىخ ىب ىرىنا إسحؽ ٍب يػف إ ٍب ىػراه ى
اؿ  :س ًمعت أىنسا يقيػك يؿ بعثىنًػي رسػك يؿ ً
اهلل ً فػي حاجتً ًػه فى ًج ٍئتيػه كقىػ ٍد أ ٍ ً
و
م لىػهي تى ٍم هػر فى ىج ىع ىػؿ
ى ى
يسمى ٍيـ  ,قى ى ى ٍ ي ى ن ى
يهػد ى
ىي
ىى
يى
ىي ٍأ يك يؿ ىك يه ىك يم ٍق وع(ِ).

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب استحباب تكاضع اآلكؿ كصفة قعكد ,
ِ ,ِٖٗ/حػػديث رقػػـُْٖ ,مػػف طريػػؽ حفػػص بػػف ميػػاث ,عػػف مصػػعب بػػف يس ػمىيـ -بػػه ,بألفػػاظ
مختمفة.
 -كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب األش ػربة ,بػػاب اسػػتحباب تكاضػػع اآلكػػؿ كصػػفة قعػػكد  ,ِٖٗ/ِ ,حػػديث

رقـُْٗ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,عف مصعب بف يس ٍميـ -به ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب األطعمػػة ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي األكػػؿ متكئ ػان ,صٗٔٓ,
حديث رقـُّٕٕ ,عف إبراهيـ بف مكسى ,عف ككيع -به ,بألفاظ متقاربة .

ّ -كأخرج ػػه ال ػ ىػد ًارًمي ف ػػي س ػػننه ,ف ػػي كت ػػاب األطعم ػػة ,ب ػػاب ف ػػي التم ػػر ,صِٕٗ ,ح ػػديث رق ػػـ
َِٖٗ ,مف طريؽ أبي ين ىع ٍيـ ,عف مصعب بف يسمى ٍيـ -به ,بألفاظ مختمفة.
ىح ىمػد فػي مسػند  ,َِّ/ّ,مػف طريػؽ محمػد بػف الحسػف الكاسػطي ,عػف مصػعب بػف
ْ -كأخرجه أ ٍ
يس ٍميـ -به ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه الترمذم في الشمائؿ ,صُِْ , ُِٓ-حديث رقـ ُّْ ,مػف طريػؽ الفضػؿ ابػف
يد ىك ٍيف ,عف مصعب بف يسمى ٍيـ – به  ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجػػه البيهقػػي فػػي شػػعب اإليمػػاف , ُُٓ/ٖ ,حػػديث رقػػـ ُٕٓٓ مػػف طريػػؽ الفضػػؿ بػػف
يد ىك ٍيف ,عف مصعب بف يسمى ٍيـ -به ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ُ-

إسحق بن إبراىيم :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).

ِ-

وكيع بن الجراح :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (َُ).

ّ-

ِ (ّ)
ِ
العكاـ.
ي مكلى ي
ُم ْ
َسد ّ
الزىب ٍير بف ى
سمَ ْيم القَُرش ّي األ َ
ص َعب بن ُ
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ ,كمحمد بف أيكب ,كأبي بكر بف أبي مكسى األشعرم.

) (1السنف الكبرل ,في كتاب الكليمة -ّٖ ,باب األكؿ متكئان ,ِٖٓ-ِٕٓ/ٔ ,حديث رقـُُٕٔ.

) (2يم ٍق وع :أنه يجمس عند األكؿ عمى كركيه مستكف انز ,مير متمكف .النهاية في مريب الحديث كاألثر ْ.ٖٗ/
العزل بف قصي بف ًكبلب
ىسدم :بفتا األلؼ كالسيف,كهذ النسبة إلى أسد,كهي عدة مف القبائؿ,منهـ أسد بف عبد ي
) (3األ ى
بف يمرة بف كعب بف لؤم بف مالب مف قيريش ,كالتي منها الزبير بف العكاـ,كالذم مصعب مكلى له .األنساب
ُ.ُّٗ/
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(ُ)

كيف
الفضؿ بف يد ٍ
ركل عنه :ككيع بف الجراح ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة ,ك ٍ
(ّ)
(ِ)
الن ىسػائًي
كثقه يحيى بف ىم ًع ٍيف ,كزاد :مػأمكف  ,كفػي مكضػع آخػر قػاؿ ال بػأس بػه  ,ك ى
(ْ) ,كذكر ابف حبػاف (ٓ) ,كابػف شػاهيف (ٔ)فػي الثقػات ,كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :يكثِّػؽ(ٕ) ,كقػاؿ أبػك يزرعػة :ال
بػػأس بػػه (ٖ) ,كقػػاؿ أبػػك ىح ػ ٍاتًـ :صػػالا (ٗ),كقػػاؿ ابػػف حجػػر :صػػدكؽ)َُ( ,ركل لػػه مسػػمـ كأبػػك داكد
الن ىسائًي حديثان كاحدان (ُُ).
كالترمذم في الشمائؿ ,ك ى
ْ -أنس بف ىمالًؾ :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ ِٖ.ِٔ/
) (2تاريإ بغداد ُْ.ُِٕ/

) (3تهذيب الكماؿ ِٖ.ِٕ/

) (4تهذيب التهذيب ٖ.َُٗ/

) (5الثقات البف حباف ٓ.ُِْ/
) (6تهذيب التهذيب ٖ.َُٗ/
) (7الكاشؼ ِ.ِٕٔ/

) (8الجرح كالتعديؿ ٖ.َّْ/
) (9المرجع السابؽ ٖ.َْْ/

) (10تقريب التهذيب ِ.ُِْ/
) (11تهذيب الكماؿ ِٖ.ِٕ/
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(ُ)
الزىب ٍير ,ىع ٍف ىجابًر أىف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ُٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
الشم ً
الشم ً
ً ِّ
ً ِّ
اؿ".
اؿ ,فىًإف الش ٍي ى
كؿ الم ًه  قى ى
ىر يس ى
ط ى
اف ىي ٍأ يك يؿ ب ى
اؿ " :ىال تىٍأ يكميكا ب ى

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة  ,باب آداب الطعاـ كالشراب كأحكامهما,
ِ , ِٖٔ/حديث رقـ َُْ ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد –به ,بمفظه.
ِ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب األكؿ باليميف ,ص ُٓٓ  ,حديث
رقـ ِّٖٔ ,عف يم ىحمد بف يرٍما ,عف المٌٍيث  -به ,بمفظه.
ّ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب صفة النبي  , باب النهي عف األكؿ بالشماؿ,

الزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
صُْٓ  ,حديث رقـ ُُٔٔ ,عف أبي ي
كح ىج ٍيف بف المثنى ,عف المٌيث -
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّّْ/ّ ,عف ييكنس بف يم ىحمد ي
به ,بمفظه.

الزىب ٍير  -به ,بألفاظ متقاربة.
لهي ىعةى ,عف أبي ي
 كأخرجه ,ّٖٕ/ّ ,مف طريؽ ابف ٍٓ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ُٕٗ - ُٕٖ/ْ ,حديث رقـ ِِٗٓ ,عف كامؿ بف طمحة

الح ٍجدرم  ,عف الميث  -به ,بمفظه.
ى
شواىد الحديث:

أوالً -أبو ىريرة :

ُ -أخرج ابف ماجه حديثه في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب األكؿ باليميف ,ص ُٓٓ ,
حديث رقـ ِّٔٔ ,بألفاظ مختمفة.

ِ -كأخرجه أحمد في مسند ,ِْٗ/ِ ,ِّٓ/ِ ,بألفاظ مختمفة.
ثانياًً-عبدًهللاًبنًعمرًً :
ُ -أخرج مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب آداب الطعاـ كالشراب
كأحكامهما , ِٖٔ/ِ ,حديث رقـ َُٓ ,َُٔ ,بألفاظ مختمفة .

ِ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب األكؿ باليميف ,ص َٕٓ  ,حديث
رقـ ّٕٕٔ ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب األطعمة ,باب النهي عف األكؿ كالشرب
بالشماؿ ,ص ُْٔ , ُْٕ-حديث رقـ ُٕٗٗ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه أحمد في مسند ,ُّْ/ِ ,ُِٖ/ِ ,َُٔ/ِ ,َٖ/ِ , ّّ/ِ ,ٖ/ِ ,
ِ ,ُْٔ/بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الكليمة ,باب النهي عف األكؿ بالشماؿ/ِٓٗ/ٔ ,حديث رقـ ُٕٔٔ.
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ثالثاً -أنس بن َمالِك 
أخرج ابف أبي ىش ٍي ىبة حديثه في مصنفه ,في كتاب األطعمة ,باب في األكؿ كالشرب بالشماؿ,
ُِ ,ِّٖ/حديث رقـ ِِْٓٗ ,بألفاظ مختمفة.
رابعاً -عبد اهلل بن عباس 

كأخرج ابف أبي ىش ٍي ىبة حديثه في مصنفه ,في كتاب األطعمة ,باب في األكؿ كالشرب بالشماؿ,
ُِ ,ِّٖ/حديث رقـ ِِْٔٗ ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قتيبة بن َ
ً (ُ)
مص ًرم.
س ْعد بف ىع ٍبد الرحمف اٍلفى ٍهمي  ,أىبك ى
الح ًارث الى ٍ
ِ-المَّيث بن َ
كعطىاء بف أبي ىرىباح ,ك يم ىحمد بف مسمـ بف شهاب.
ركل عف :أىبك ي
الزىب ٍير ,ى

كح ىج ٍيف بف المثنى ,كعبداهلل بف المبارؾ(ِ).
ركل عنه :قيتيبة بف سعيد ,ي
قاؿ عمي بف المديني :ثبت(ّ) ,كقاؿ الشافعي :المٌيث أفقه مف ىمالًؾ إال أف أصحابه لـ
يقكمكا به(ْ) ,ككثقه ابف سعد(ٓ) ,كابف م ًع ٍيف(ٔ) ,كأحمد بف حنبؿ(ٕ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ٖ) ,كالنسائي (ٗ),
ى
كزاد ابف و
سعد :كثير الحديث ,صحيحه ,كأحمد ثبت ,كقاؿ في مكضع آخر :الميث كثير العمـ,

صحيا الحديث(َُ).

كذكر ابف حباف(ُُ) كابف شاهيف(ُِ) في الثقات ,كزاد :صدكؽ ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :أحد األعبلـ,
كاألئمة األثبات ,ثقة حجة ببل نزاع(ُّ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت فقيه إماـ مشهكر(ُْ).
) (1الفى ٍهمي:بفتا الفاء كسككف الهاء ,كهي نسبة إلى فى ٍهـ كهـ بطف مف قيس عبلف ,منهـ الميث بف سعد .األنساب
ُّْْ/
) (2تهذيب الكماؿ ِِْٓٓ /
) (3الجرح كالتعديؿ ُٕٕٗ/

) (4تهذيب الكماؿ ِْ.َِٕ/
) (5الطبقات الكبرل ِْٗٓ/
) (6الجرح كالتعديؿ ٕ.ُٕٗ/

) (7المرجع السابؽ َٓ.ّْٔ/

) (8معرفة الثقات لمعجمي ِ.َِّ/
) (9تاريإ بغداد ُّ.ُّ/

) (10الجرح كالتعديؿ ٕ.ُٕٗ/

) (11الثقات البف حباف ٕ.َّٔ/

) (12تاريإ أسماء الثقات ُ.ُٗٔ/
) (13ميزاف االعتداؿ ّ.ِّْ/
) (14تقريب التهذيب ِ.ِّ/

- 115 -

كقاؿ عمرك بف عمي الصيرفي (ُ) ,كأبك زرعة(ِ) ,كابف ىخراش(ّ) :صدكؽ زاد أبك زرعة

ييحت بحديثه ,كزاد ابف خراش صحيا الحديث ,مات سنة ُٕٓهػ ,ركل له الجماعة(ْ).

ً
ّ-مح َّمد بن م ِ
الزىب ٍير الى ِّ
مكي -مكلى حكـ بف حزاـ.
األس ًدم -أبك ي
َُ
ُْ
سمم بن تَ ْد ُرس القيرشي ى
ركل عف :ىجابًر بف عبد اهلل ,كعبداهلل بف عمر ,كعبداهلل بف عباس .

كركل عنه :المٌيث بف سعد ,ك يس ٍفىياف الثكرم ,ك ابف يعىي ٍيىنةى ,ك يش ٍعىبة بف الحجاج,
ك ىم ًالؾ(ٓ).

الزىب ٍير مف أحفظنا لمحديث(ٔ) ,ككثقه ابف سعد(ٕ) ,كابف
قاؿ عطاء بف رباح :كاف أبك ي
كابف م ًع ٍيف(ٖ) ,كابف المديني(ٗ) ,كيعقيكب بف ىش ٍيبة(َُ) ,ك ً
الع ٍجًم ٌي(ُُ) ,كالنسائي(ُِ) ,زاد ابف
ى
ىٍ
ى
سعد :كثير الحديث ,كابف المديني :ثبت ,كىي ٍعقيكب :صدكؽ إلى الضعؼ ما هك ,كذكر ابف
(ُّ)
الحفاظ ,لـ ينصؼ مف قدح فيه.
حباف في الثقات  ,كزاد :كاف مف ي

ً
حدث إالٌ عف
الزىب ٍير صدقان أف حدث عنه ىم ًالؾ ,فإف ىم ًالؾ ال يي ٌ
ل :كفى بأبي ي
كقاؿ ابف ىعد ٌ
ثقة ,كقاؿ :هك في نفسه ثقة ,صدكؽ ال بأس به ,إال أنه يركم عنه بعض الضعفاء ,فيككف الضعؼ

مف جهتهـ ,كقاؿ :ال أعمـ أحد مف الثقات تخمؼ عنه(ُْ) ,ككثقه ال ىذ ىهبً ٌي(ُٓ) ,كزاد حافظ ,كقاؿ مرة:
صدكؽ مشهكر(ُٔ).

) (1تاريإ دمشؽ َٓ.ّْٓ/

) (2الجرح كالتعديؿ ٕ.َُٖ/
) (3تاريإ بغداد ُّ.ُّ/

) (4تقريب التهذيب ِ.ِّ/

) (5تهذيب الكماؿ َِِْٔ/

) (6الكامؿ في الضعفاء ٔ.ُِِ/
) (7الطبقات الكبرل ٖ.ِْ/

) (8تاريإ ابف معيف (ركايه الدارمي) ص ُٕٗ.
المٌبطأ ِ.ّّٓ/
) (9إسعاؼ ي
) (10تهذيب التهذيب ٕ.ُْٔ/
) (11معرفة الثقات ِِِٓ/

) (12تهذيب التهذيب ٕ.ُْٕ/

) (13الثقات البف حباف ٓ.ُّٓ/

) (14الكامؿ في الضعفاء ٔ.ُِٓ/
) (15الكاشؼ ِ.ُِٔ/

) (16المغني في الضعفاء ِ.ِْٔ/
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كقػػاؿ أحمػػد :ال بػػأس بػػه(ُ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :صػػدكؽ(ِ),كضػ ٌػعفه أيػػكب السػػختياني(ّ)كابػػف
يج ىرٍي (ْ)ك يش ٍع ىبة(ٓ)كابف يع ىي ٍي ىنةى (ٔ).
(ٕ)
يحػػت بحديثػػه؟ فقػػاؿ :إنمػػا يح ػت
كقػػاؿ الشػػافعي :يحتػػاج إلػػى دعامػػة  ,قيػػؿ ألبػػي يزرعػػة  :ي
بحػ ػػديث الثقػ ػػات(ٖ) ,كقػ ػػاؿ أبػ ػػك ىح ػ ػ ٍا ًتـ :يكتػ ػػب حديث ػ ػػه كال يحػ ػػت بػ ػػه(ٗ) ,كذكػ ػػر العقيمػ ػػي فػ ػػي كتاب ػ ػػه
الضػ ػػعفاء(َُ) ,ككص ػ ػفه النسػ ػػائي(ُُ) ,كسػ ػػبط بػ ػػف العجمػ ػػي(ُِ) ,كال ػ ػ ىذ ىهبً ٌي(ُّ) ,كابػ ػػف حجػ ػػر(ُْ) كأبػ ػػك

يزرعة(ُٓ) ,كالسيكطي

(ُٔ)

بالتدليس .هك صدكؽ يدلس ,مات سنة ُِٔ هػ(ُٕ).

الزىب ٍيػر محمكلػة عمػى السػماع؛ ألف الميػث ميزهػا ,قػاؿ
كاألحاديث التي يركيها الميث عف أبػي ي
ػي بكتػػابيف ,فانقمبػػت بهمػػا ,ثػػـ قمػػت فػػي نفسػػي :لػػك أنػػي عاكدتػػه
الميػػث :جئػػت إلػػى أبػػي ي
الزىب ٍيػػر فػػدفع إلػ ٌ

ىعًمػـ لػي
فسألته أسمع هذا كمه مف ىجابًر ؟ فسألته فقاؿ :منه ما سمعت كمنه يحدثت عنػه ,فقمػت لػه :أ ٍ
عمى ما سمعت منه ,فأعمـ لي هذا الذم عندم (ُٖ) .
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل  :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ.
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

) (1الجرح كالتعديؿ ٖ.ٕٔ/
) (2تقريب التهذيب ِِّ/

) (3الجرح كالتعديؿ ِ.ِِٓ/

) (4الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ّ.ََُ/
) (5المرجع السابؽ ّ.ََُ/
) (6المرجع نفسهّ.ََُ/
) (7المرجع نفسهّ.ََُ/
) (8المرجع نفسهّ.ََُ/

) (9تهذيب التهذيب ٕ.ُْٔ/

) (10الضعفاء لمعقيمي صَُّ.

) (11تعريؼ أهؿ التقديس ص ْْ.َُُ/
) (12التبييف ألسماء المدلسيف ص ْٓ.
) (13الكاشؼ ِ.ُِٔ/

) (14تعريؼ أهؿ التقديس ص ْْ.
) (15المدلسكف ألبي يزٍرىعة ُٖٖ/
) (16أسماء المدلسيف ص ٖٖ.
) (17تقريب التهذيب ِ.ِّ/

) (18ميزاف اإلعتداؿ ْ.ّٕ/
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا ىمالًؾ ,ىع ٍف أىبًي ين ىع ٍيوـ ىك ٍه ًب ا ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
َِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ لىهي " :ىس ِّـ المهى,
كؿ الم ًه  بً ى
ط ىع واـ ,ىك ىم ىعهي ىربً ييبهي يع ىم ير ٍب يف أىبًي ىسمى ىمةى ,فىقى ى
اؿ :أيتً ىي ىر يس ى
ىك ٍي ىساف ,قى ى
يؾ(ِ).
ىك يك ٍؿ ًمما ىيمً ى

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب األطعمة ,باب التسمية عمى الطعاـ ,كاألكؿ باليميف,
ٗ ُِٓ/مف الفتا  ,حديث رقـ ّٕٔٓ ,مف طريؽ الكليد بف كثير  ,قاؿ :أخبرني أنه سمع

كهب بف ىك ٍي ىساف ,أنه سمع عمر بف أبي ىسمى ىمةى ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,في كتاب األطعمة ,باب األكؿ مما يميه ِّٓ/ٗ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ّٕٕٓ ,مفعيـ ,-عف عمر بف أبي
طريؽ يم ىحمد بف عمرك بف ىحٍم ىحمةى الديمي ,عف كهب بف ىك ٍي ىساف -أبي ين ٍ
ىسمى ىمةى  -به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب األطعمة ,باب األكؿ مما يميه ِّٓ/ٗ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ّٖٕٓ ,عفعبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىمالًؾ  -به ,بألفاظ متقاربة.
كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب آداب الطعاـ كالشراب كأحكامهما,
ِ-

الك ٍليد بف ىكثى ٍير عف ىك ٍهب بف ىك ٍي ىساف عف عمر بف أبي
ِ , ِٖٔ/حديث رقـ َُٖ ,مف طريؽ ى
ىسمى ىمة ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب األشربة ,باب آداب الطعاـ كالشراب كأحكامهما , ِٖٔ/ِ ,حديث رقـ َُٗ,مف طريؽ عمرك بف حمحمة ,عف كهب بف ىك ٍي ىساف ,عف عمر بف أبي ىسمى ىمة ,بألفاظ مختمفة.
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب األكؿ باليميف ,ص َٕٓ  ,حديث رقـ

ّٕٕٔ مف طريؽ أبي ىك ٍج ىزة  -ي ىزٍيد بف يعبيد , -عف عمر بف أبي ىسمى ىمة ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب األطعمة ,باب ما جاء في التسمية عمى الطعاـ,
الزىب ٍير ,عف يعمر بف أبي ىسمى ىمةى ,بألفاظ
صِْٕ  ,حديث رقـ ُٕٖٓ ,مف طريؽ يع ٍرىكة بف ي
مختمفة.

ٓ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب األكؿ باليميف ,ص ُٓٓ ,
حديث رقـ ِّٕٔ ,مف طريؽ الكليد بف كثير ,عف كهب بف ىك ٍي ىساف ,عف يع ىمر بف أبي
ىسمى ىمةى ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الكليمة ,باب أكؿ اإلنساف مما يميه إذا معه مف يأكؿ ِْٔ/ٔ ,حديث رقـ.ِٕٕٔ:

الم ٍرًسؿ كهك:
) (2هذا الحديث بهذا السند مرسؿ ,كقد جاء مكصكالن في كثير مف مكاضع كتب السنة ,بكجكد الصحابي ي
يع ىمر بف أبي سممة ,انظ ارلى تخري الحديث.
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ٔ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب صفة النبي  , باب جامع ما جاء في الطعاـ
كالشراب ,صْٖٓ ,حديث رقـ ُٖٗٔ عف أبي نعيـ ,كهب بف ىك ٍي ىساف ,بألفاظ متقاربة.
ٕ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب في التسمية عمى الطعاـ ,ص
مخمد عف ىمالًؾ عف كهب بف ىك ٍي ىساف,
ِْٕ ,حديث رقـ َِٓٓ  ,مف طريؽ خالد بف ى
عف يعمر بف أبي ىسمى ىمةى ,بألفاظ مختمفة.
ٖ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٔ/ْ ,مف طريؽ رجؿ مف يم ىزٍي ىنةى ,عف يع ىم ىر بف أبي ىسمى ىمةى,
بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,ِٔ/ْ ,مف طريؽ الكليد بف كثير ,عف كهب بف ىك ٍي ىساف ,عف عمر بفىسمى ىمةى ,بألفاظ مختمفة .

الزىب ٍير ,عف يع ىم ٍر بف ىسمى ىمةى ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ,ِٔ/ْ ,مف طريؽ يع ٍرىكة بف يٗ -كأخرجه الطى ىيالًسي في مسند  , ٔٗٔ/ِ ,حديث رقـ ُْٓٓ ,مف طريؽ أبي ىك ٍج ىزة ,عف

يع ىمر بف أبي ىسمى ىمةى ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

س ِع ْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٔ -قتيبة بن َ
َٕ -مالِك بن أنس :رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,إماـ دار الهجرة سبؽ في حديث(ُُ).
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ٖ-و ْىب بن َك ْيسان القُ ِ
الزىب ٍير بف العكاـ:
رشي  ,أبك ين ىع ٍيـ المدني  ,مكلى آؿ ي
َ
َ
ركل عف :عمر بف أبي ىسمى ىمةى ,كأنس بف ىمالًؾ ,ك ىجابًر بف عبد اهلل ,كعبداهلل بف عباس .
ركل عنه :ىمالًؾ بف أنس  ,كأيكب السختياني ,كالكليد بف كثير ,كهشاـ بف عركة(ُ).
الع ٍجمًي(ٓ) ,كالنسائي(ٔ) ,زاد ا ً
كثقه ابف سعد(ِ) ,كابف م ًع ٍيف(ّ) ,كأحمد(ْ) ,ك ً
لع ٍجمً ٌي أنه
ى
ٌ
(ٖ)
(ٕ)
تابعي ,كذكر ابف حباف في الثقات  ,كقاؿ في مكضع آخر :مف متقني المدينة  ,كذكر ابف
(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
الع ٍينً ٌي(ُِ) ,مات سنة
شاهيف في الثقات  ,ككثقه ال ىذ ىهبً ٌي  ,كابف حجر  ,كبدر الديف ى
ُِٕهػ.
ً
القرش ,المخزكمي:
سمَ َم َة بف عبد األسد,
ُٗ -ع َمر بن أبي َ
كؿ الم ًه ؛ ألف أيمه ,أـ ىسمى ىمةى ,زكج النبي  كلد في السنة الثانية مف الهجرة
ربيب ىر يس ى
كؿ الم ًه 
مع أبكيه بالحبشة ,ككاف يكـ قيبض النبي ابف تسع سنيف ,حفظ عف ىر يس ى
أحاديث ,كركل عنه.:

شهد مع عمي  الجمؿ ,كاستعممه عمى فارس ,كالبحريف ,تيكفى بالمدينة سنة ّٖ هػ في
خبلفة عبد الممؾ بف مركاف(ُّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسنمد صحيا مرسبلن ,ألف ركاته ثقات.
) (1تهذيب الكماؿ ُُّّٕ/

) (2إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ ِ.ُّٔ/

) (3مف كبلـ أبي زكريا في الرجاؿ ص َُٗ
) (4الجرح كالتعديؿ ِّٗ/

) (5معرفة الثقات لمعجمي ِّْٓ/
) (6تهذيب الكماؿ ُِِّٕ,

) (7الثقات البف حباف ٓ.َْٗ/

) (8مشاهير عمماء األمصار ص َُٓ
) (9تاريإ أسماء الثقات ُِْٔ/
) (10الكاشؼ ِّٕٓ/

) (11تقريب التهذيب ُِْٗ/
) (12مغاني األخيار ُْٓٗ/

) (13راجع االستيعاب ص َْٖ ,كأسد الغابة ّ ,َٖٔ/كتهذيب الكماؿ ُِ ,ِّٕ/كاإلصابة ْ ,َِٖ/كتقريب التهذيب
ُ.ْٕٗ/
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(ُ)
ً
يمي ,أىف أنس ٍب ىف
ىخ ىب ىرىنا يس ىكٍي هد ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ُِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد المه ,ىع ٍف يسمى ٍي ىم ى
اف الىتى ٍ
اؿ :ب ٍي ىنما أنا قىائًـ ,عمىى اٍلح ِّي ,كأنا أىص ىغرهـ ًسنا عمىى عم ً
اء ىريج هؿ,
ىمالًؾ ,أ ٍ
ه ى
كمتي ,إً ٍذ ىج ى
ٍ ي يٍ
ى يي ى
ىخ ىب ىريه ٍـ قى ى ى ى
ى ى
(ِ)
اؿ :إًنها قى ٍد حِّرم ًت اٍل ىخمر ,كأ ىىنا قىائًـ عمى ٍي ًهـ أىس ًقي ًهـ ًمف فى ً
اؿ :أى ٍك ًف ٍئهىا ,فى ىكفىأٍتيهىا,
ض و
يإ لىهي ٍـ ,فىقى ى
ه ى ٍ ٍ ٍ ٍ
فىقى ى ى
ي ى
ٍي ى
اؿ " :اٍليب ٍس ير(ّ) ىكالت ٍم ير.
ت ًألنس :ىما يه ىك ؟ ,قى ى
فى يقٍم ي

الخ ٍمر في الطريؽُُِ/ٓ ,مف
ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب المظالـ ,باب
صب ن
ٌ
الفتا  ,حديث رقـ ِْْٔ ,عف يم ىحمد بف عبد الرحيـ –أبك يحيى -بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,في كتاب التفسير ,باب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ من بيماي ةِٕٕ/ٖ ،مف الفتا  ,حديث رقـ ُْٕٔ ,عف
ىي ٍعقيكب بف إبراهيـ  ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,في كتاب التفسير ,باب ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ من بيماي ة،

ضؿ ,-بألفاظ مختمفة.
ٖ , َِْٔ/حديث رقـ َِْٔ ,عف أبي النعماف – يم ىحمد بف الفى ٍ
البسر كالتى ٍمر ّٔ/َُ ,مف
 كأخرجه  ,في كتاب األشربة ,باب نزكؿ تحريـ الخمر كهي مف يالفتا  ,حديث رقـ ِٖٖٓ ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف عبداهلل  ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
الب ٍسر كالتى ٍمر , ّٕ/َُ ,حديث رقـ
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب نزكؿ الخمر كهي مف يّٖٖٓ ,مف طريؽ المعتمر بف سميماف ,عف أبيه -سميماف بف طرخاف  -به ,بألفاظ

متقاربة.

البسر كالتى ٍمر إذا كاف مسك انر كأف ال
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب مف رأل أف ال يخمط ييجعؿ إداميف في إداـ , ٕٔ-ٔٔ/َُ ,حديث رقـ ََٔٓ ,عف مسمـ بف إبراهيـ  ,بألفاظ
مختمفة.

 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب خدمة الصغار الكبار , ٖٖ/َُ ,حديث رقـ ِِٔٓ ,مفطريؽ المعتمر ,عف أبيه  -به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه كذلؾ في كتاب أخبار اآلحاد ,باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد الصدكؽ فياآلذاف كالصبلة كالصكـ ,كالفرائض ,كاألحكاـ , ِِّ/ُّ ,حديث رقـ ِّٕٓ ,عف يحيى
بف قزعة ,بألفاظ مختمفة.

الخميطى ٍيف ِٕٕ/ٔ ,حديث رقـ.ْٕٔٔ :
ذكر شراب ى
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة َُُ ,باب ي
النهاية في مريب الحديث ّّْٓ/
الب ٍسر المفضكخ :أم المشدكخ.
) (2الفى ٍ
ضيإ :كهك شراب ييتخذ مف ي
الب ٍسر :كهك البما الذم يككف فيه قميؿ مف اإلرطاب .النهاية في مريب الحديث ُُّٔ/ٓ ,ُُٓ/
) (3ي
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الخ ٍمر كبياف أنها تككف مف ىعصير
ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,تحريـ ى
ً
كم ٍي ًرىها ًم ٌما يي ٍس ًكر , ِٕٔ/ِ ,حديث رقـ ّ ,عف أبي
الزبيب ى
الب ٍسر ك ى
العنب كمف التمر ك ي
الربيع –سميماف بف داكد العتكي ,-بألفاظ مختمفة.

الخمر كبياف أنها تككف مف عصير ً
العنب كمف التمر
ى
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,تحريـ ى ٍكم ٍي ًرىها ًم ٌما يي ٍس ًكر , ِٖٔ/ِ ,حديث رقـ ْ ,مف طريؽ عبد العزيز بف
الزبيب ى
الب ٍسر ك ى
كي
صهيب عف أنس ,بألفاظ مختمفة.
الخمر كبياف أنها تككف مف عصير ً
العنب كمف التمر
ى
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,تحريـ ى ٍكم ٍي ًرىها ًم ٌما يي ٍس ًكر , ِٖٔ/ِ ,حديث رقـ ٓ ,مف طريؽ ابف يعمىية ,عف
الزبيب ى
الب ٍسر ك ى
كي
يمي ,به ,بألفاظ متقاربة.
سميماف الىتى ٍ
الخمر كبياف أنها تككف مف عصير ا ً
لعنب كمف التمر
ى
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,تحريـ ى ٍكم ٍي ًرىها ًم ٌما يي ٍس ًكر , ِٖٔ/ِ ,حديث رقـ ٔ ,مف طريؽ ابف يعمىية ,عف
الزبيب ى
الب ٍسر ك ى
كي
يمي ,به ,بألفاظ متقاربة.
سميماف الىتى ٍ
الخمر كبياف أنها تككف مف عصير ً
العنب كمف التمر
ى
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,تحريـ ى ٍكم ٍي ًرىها ًم ٌما يي ٍس ًكر , ِٖٔ/ِ ,حديث رقـ ٕ ,عف يحيى بف أيكب ,بألفاظ
الزبيب ى
الب ٍسر ك ى
كي
مختمفة.

الخمر كبياف أنها تككف مف عصير ً
العنب كمف التمر
ى
 كأخرجه في كتاب األشربة ,تحريـ ى ٍكم ٍي ًرىها ًم ٌما يي ٍس ًكر , ِٔٗ/ِ ,حديث رقـ ٗ ,عف أبي الطاهر –أحمد بف
الزبيب ى
الب ٍسر ك ى
كي
عمرك بف سرح ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األشربة ,باب تحريـ الخمر ,صٔٓٓ  ,حديث رقـ
ّّٕٔ ,عف سميماف بف حرب ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب األشربة ,ذكر الشراب الذم أهريؽ بتحريـ الخمر ,ص
ّٖٓ ,حديث رقـ ُْٓٓ ,عف سكيد –به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه  ,في كتاب األشربة ,ذكر الشراب الذم أهريؽ بتحريـ الخمر ,ص ّٖٓ  ,حديثرقـ ِْٓٓ ,عف سكيد بف نصر ,بألفاظ مختمفة.
ٓ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ  ,في كتاب األشربة  ,باب جامع تحريـ الخمر صْٔٗ حديث
ُُْٓ عف إسحؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة,عف أنس  ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب األشربة ,باب في تحريـ الخمر كيؼ كاف ,ص
ضؿ -بألفاظ مختمفة.
ِّٖ,حديث رقـ ُِِٔ ,عف أبي النعماف – يم ىحمد بف الفى ٍ
ٕ -كأخرجه أحمد في مسند ّ ُّٖ/عف يحيي بف يحيي ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه  ُٖٗ/ّ ,عف إسماعيؿ بف يعمىية – به  ,بألفاظ مختمفة .- 122 -

ٖ -كأخرجه عبد الرزاؽ في يمصنفه ,في كتاب األشربة ,باب الجمع بيف النبيذ-ُُِ/ٗ ,
ُِِ  ,حديث رقـ َُٕٗٔ ,عف معمر ,بألفاظ مختمفة.
الح ىم ٍيدم في مسند  , ُّْ/ِ,حديث رقـ ُِْٓ ,عف يس ٍف ىياف الثكرم ,عف
ٗ -كأخرجه ي
يمي  -به ,بألفاظ مختمفة.
سميماف الىتى ٍ
إسناد الحديث:

ضؿ الطي ىكساني(ُ):
م -أبك الفى ٍ
س َوْيد بن َن ْ
الم ٍرىكًز ٌ
ُُ -
صر بف يس ىكٍيد ى
ركل عف عبد بف المبارؾ ,كعبد الكبير بف دينار الصائم ,كعمي بف الحسيف بف كاقد.

الب ٍسيتي(ِ).
ركل عنه :الترمذم ,كالنسائي ,كاسحؽ بف إبراهيـ بف إسماعيؿ ي

(ْ)
(ّ)
مسمى ىمةى(ٓ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٔ),
صحا حديثه الترمذم  ,ككثقه كالنسائي  ,ك ى

(ٕ)
كزاد :كاف متقنان ,كقاؿ السمعاني  :أحد العمماء الثقات ,كقاؿ ابف األثير الجزرم :ككاف ثقةن
متقنان(ٖ) ,ككثقه ال ىذ ىهبً ٌي(ٗ)كابف حجر  ,مات سنة َِْ هػ(َُ).
الح ٍنظىمي(ُُ) ,التميمي(ُِ):
ٕ -عبد اهلل بن المبارك بف كاضا ى
يمي ,كأسامة بف ىزٍيد بف أسمـ ,كشريؾ بف عبد اهلل بف النخعي.
ركل عف :سميماف الىتى ٍ
كركل عنه :سكيد بف نصر ,ك ىمالًؾ بف أنس ,كالميث بف سعد(ُّ).

) (1الطي ىك ىساني :بضـ الطاء كفتا السيف ,كهذ نسبة إلى طكساف  ,كهي إحدل قرل مرك ,عمى فرسخيف منها ,كالمنتسب
إليها ,نصر ابف سكيدَ األنساب ْٕٗ/

) (2تهذيب الكماؿ ُِِِٕ/

) (3سنف الترمذم انظر إلى حديث رقـ ُِِٓ.ِّٕٓ ,ِِْٔ ,
) (4تسمية مشايإ النسائي ص ُِٕ
) (5تهذيب التهذيب ّ.ٕٓٔ/

) (6الثقات البف حباف ٖ.ِٗٓ/
) (7األنساب لمسمعاني ْ.ٕٗ/
) (8المباب ِ.ِٖٖ/

) (9الكاشؼ ُ.َُِِ/ّْٕ/
) (10تقريب التهذيب ُِِٕ/

) (11الحنظمي :بفتا الحاء ,كسككف النكف ,كفتا الظاء ,كهذ النسبة إلى بني حنظمة كهـ جماعة مف مطفاف ,فاما اإلماـ
الح ٍنظىمي ,هك مكلى بني حنظمة َ األنساب ِِٕٗ/
عبد اهلل بف المبارؾ ى
) (12التى ًميمي:بفتا التاء كالياء كالميميف المكسكرتيف ,كهذ النسبة إلى تميـ ,كالمنسب إليها جماعة مف الصحابة كالتابعيف
كالى زماننا هذا .األنساب ُْٕٖ/

) (13تهذيب الكماؿ ُٔٓ/
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ق ػ ػػاؿ يش ػ ػ ٍػع ىبة :م ػ ػػا ق ػ ػ ًػد ىـ عمين ػ ػػا مثم ػ ػػه(ُ) ,كق ػ ػػاؿ يسػ ػ ػ ٍف ىياف الث ػ ػػكرم :أعم ػ ػػـ أه ػ ػػؿ المش ػ ػػرؽ(ِ),
م :ابػف المبػارؾ عنػدنا إمػاـ المسػمميف(ّ) ,كقػاؿ الفضػيؿ بػف عيػاض :رجػؿ
كقاؿ أبك إسحؽ الفى ىػزار ٌ

أهؿ المشرؽ كالمغرب(ْ) ,كقاؿ عبد الرحمف بف مهدم :مػا أريػت مثػؿ ابػف المبػارؾ(ٓ) ,كقػاؿ ابػف

ابػف يع ىي ٍي ىنػةى :ابػف المبػػارؾ لثقػة(ٔ) ,كقػػاؿ ابػف سػػعد :كػاف ثقػةن مأمكنػان إمامػان حجػة كثيػػر الحػػديث(ٕ),
ً
كي ىس ػػا ,مس ػػتثبتان ,ثق ػػة ,كك ػػاف عالمػ ػان ,ص ػػحيا الح ػػديث(ٖ),كق ػػاؿ
كق ػػاؿ اب ػػف ىمع ػ ٍػيف :ك ػػاف عب ػػد اهلل ٌ
ً
الع ٍجمً ٌي :ثقة ,ثبت في الحديث(ٗ) ,ككثقه أبك ىح ٍاتًـ(َُ)كزاد :إماـ ,كقاؿ ابف شاهيف :أحد األعبلـ,
(ُُ)
كحفػاظ اإلسػبلـ(ُِ),
األعبلـ ,كاف فقيهان ,عالمان ,زاهدان ,ثقةن ,ثبتان  ,كقاؿ ٌ
المزم :أحد األعػبلـ ,ي
كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :شيإ اإلسبلـ ,عالـ زمانه ,كأمير األتقياء في كقتػه(ُّ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :ثقػة ثبػت
فقيه عالـ جكاد مجاهد ,يجمعت فيه ًخصاؿ الخير ,مات سنة ُُٖهػ(ُْ).

يمي  ,أبك المعتمر البصرم(ُٓ):
ٖ -سميمان بن طرخان الىتى ٍ
ً
الب ىناني ,كالحسف البصرم.
ركل عف أنس بف ىمالؾ ,كثابت ي

ركل عنه :عبد اهلل بف المبارؾ ,كاسماعيؿ بف يعمىٌية ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج(ُٔ).
(ُٕ)
كع ٌػد الثػكرم أحػد حفػاظ المدينػة الثبلثػة(ُٖ) ,ككػاف
قاؿ يش ٍع ىبة :مػا أريػت أصػدؽ منػه  ,ى

ال يقدـ عميه أحد مف البصرييف(ُٗ).
) (1تاريإ دمشؽ ُِّّْ/

) (2المرجع السابؽِّ.ُّْ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٓ.َُٖ/
) (4تاريإ دمشؽ ِّ.ُِْ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٓ.ُٕٗ/
) (6تاريإ دمشؽ ِّ.ُْْ/

) (7الطبقات الكبرل ّٕٗٔ/
) (8تهذيب الكماؿ ُٔ.ُٗ/

) (9معرفة الثقات لمعجمي ِ.ْٓ/
) (10الجرح كالتعديؿ ٓ.ُُٖ/

) (11تاريإ أسماء الثقات ُ.ُّ/
) (12تهذيب الكماؿ ُٔ.ٔ/

) (13سير أعبلـ النببلء ٖ.ّٕٖ/
) (14تقريب التهذيب ُ.ّّٓ/

يمي مف بني تيـ كانما نزؿ فيهـَ تهذيب الكماؿ ُِٓ/
) (15لـ يكف سميماف الىتى ٍ
) (16تهذيب الكماؿ ُِٓ/
) (17الجرح كالتعديؿ ْ.ُِْ/
) (18تهذيب الكماؿ ُِ.ٗ/
) (19تذكرة الحفاظ ُُْٓ/
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كق ػػاؿ يحي ػػى القطٌ ػػاف :ه ػػك عن ػػدنا م ػػف أه ػػؿ الح ػػديث(ُ) ,ككثق ػػه اب ػػف س ػػعد(ِ),كاب ػػف ىم ًع ػ ٍػيف(ّ),كاب ػػف
(ٔ)
ً ً (ٓ)
(ْ)
ً ً
و
ػي :ككػػاف مػػف خيػػار
ػي  ,كالنسػػائي  ,كزاد ابػػف سػػعد :كثيػػر الحػػديث ,كزاد الع ٍجمػ ٌ
حنبػػؿ  ,كالع ٍجمػ ٌ
المتعبػد ,المتهجػد,
خيار أهؿ البصرة ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٕ) ,كقاؿ أبػك ين ىع ٍػيـ األصػبهاني:
ٌ
المتثبػػت ,المتشػػدد(ٖ) ,كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :أحػػد األئمػػة األعػػبلـ(ٗ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :كػػاف عابػػد

البصرة كعالمها(َُ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ,عابد ,مات سنة ُّْ هػ(ُُ).
ٗ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ ذكر في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1التاريإ الكبير ْ.ُِ/

) (2الطبقات الكبرلِِٗٓ- ُِٓ/
) (3الجرح كالتعديؿ ُِْٓ/

) (4الجرح كالتعديؿ ْ.ُِٓ/

) (5معرفة الثقات لمعجمي َُّْ/
) (6تهذيب التهذيب ٓ.ْٖٕ/

) (7الثقات البف حباف ْ.ََّ/
) (8حمية األكلياء ِّٕ/

) (9تاريإ اإلسبلـ ٗ.ُٓٔ/
) (10تذكرة الحفاظ ُُُٓ/

) (11تقريب التهذيب ُُِٔ/
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(ُ)
ث ,عف عطى و
كؿ الم ًه
اء ,ىع ٍف ىجابًر  ,ىع ٍف ىر يس ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ,قى ى
ِِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي ى ٍ ى
ً
ً
ً
يعا".
يعا ,ىكىنهىى أ ٍ
المه  " :أىنهي ىنهىى أ ٍ
ىف يي ٍن ىب ىذ الزبً ي
ىف يي ٍن ىب ىذ اٍليب ٍس ير  ,ىكالت ٍم ير ىجم ن
يب ,ىكالت ٍم ير ىجم ن

الب ٍس ىر كالتمر إذا
ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب مف رأل أف ال ىيخمط ى
كاف مسك انر ,كأف ال يجعؿ إداميف مف إداـٕٔ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َُٔٓ ,مف

طريؽ ابف يج ىرٍي  ,عف عطاء  -به ,بألفاظ متقاربة.
الزبيب مخمكطيف,
ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب كراهة انتباذ التمر ك ٌ
ِ , َِٕ/حديث رقـ ُٔ ,مف طريؽ جرير بف حازـ ,عف عطاء  -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب كراهة انتباذ التمر كالزبيب مخمكطيف , َِٕ/ِ ,حديثرقـ ُٕ ,عف قيتىٍي ىبة–به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب كراهة انتباذ التمر كالزبيب مخمكطيف , َِٕ/ِ ,حديثرقـ ُٖ ,مف طريؽ ابف يج ىرٍي  ,عف عطاء  -به ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب كراهة انتباذ التمر كالزبيب مخمكطيف , َِٕ/ِ ,حديث

رقـ ُٗ ,عف قيتىٍيبة ك يم ىحمد بف يرما عف الميث  -به ,بألفاظ متقاربة.
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األشربة ,باب في الخميطيف ,ص َٔٓ  ,حديث رقـ

َّّٕ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
الب ٍسر كالرطب ,ص ّٖٔ,حديث رقـ
ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب األشربة ,باب ي
ٓٓٓٓ ,مف طريؽ ىم ًالؾ بف دينار ,عف عطاء  -به ,بألفاظ مختمفة.
الب ٍسر كالرطب ,ص ّٖٔ,حديث رقـ ٔٓٓٓ ,عف قيتىٍي ىبة–به,
 كأخرجه ,كتاب األشربة ,باب يبمفظه.

ٓ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب األشربة -ِ ,فصؿ في األشربة, ُٗٗ/ُِ ,
حديث رقـ ّٕٗٓ عف يم ىحمد بف يرما ,عف الميث بف سعد –به ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:
ٔ-

عيد :ثقة ثبت سبؽ في حديث (ْ).
س ْ
قُتَ ْي َبة بن َ

ٕ-

س ْعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
المَّ ْيث بن َ

ٖ-

الم ِّك ٌي:
َعطَاء بن أبي َرَباح  ,أبك يم ىحمد ى

) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,باب الت ٍم ير كالزبًٍيب ,ُِٖ/ٔ ,حديث رقـ.ٕٕٔٔ:
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ركل عف :ىجابًر بف عبد اهلل ,عبد اهلل بف عمر ,عبد اهلل بف عمرك بف العاص.
ركل عنه :المٌيث بف سعد ,عمرك بف دينار ,ىم ًالؾ بف أنس(ُ).
المس ػػيِّب كابػ ػراهيـ
ىعػ ٌػد قت ػػادة كاح ػػدان م ػػف أئم ػػة األمص ػػار األربع ػػة ,كه ػػـ الحس ػػف كس ػػعيد ب ػػف ي

كعطػػاء(ِ) ,كقػػاؿ عطػػاء الخرسػػاني :سػػيد فقهػػاء أهػػؿ الحجػػاز(ّ) ,كقػػاؿ أبػػك حنيفػػة :مػػا أريػػت فػػيمف
لقيت أفضؿ مف عطاء(ْ) ,ككثقه ابف سعد(ٓ) ,كابف م ًع ٍيف(ٔ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ٕ) ,كأبػك زرعػة(ٖ) ,كزاد ابػف
ى
سعد :فقيه,عالـ ,كثير الحديث ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات ,كزاد :كاف مػف سػادات التػابعيف فقهػان

كعممان ككرعان كفضبلن(ٗ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :أحد األعبلـ(َُ) ,كقػاؿ –أيضػاى :-شػيإ مكػة(ُُ) ,كقػاؿ ابػف
لكنه كثير اإلرساؿ ,مات سنة ُُْ(ُِ)هػ.
حجر :ثقة ,فقيه ,فاضؿٌ ,
ٗ-

َجا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ َِ.ٔٗ/
) (2المرجع السابؽَِ. ٔٗ/
) (3تاريإ دمشؽ َْ.ّٖٔ/
) (4تذكرة الحفاظ ُ.ٖٗ/
) (5الطبقات ِٖٗ/

) (6الجرح كالتعديؿ ٔ ,ُّّ/كتاريإ ابف معيف (ركاية الدكرم) صّٗ.
) (7معرفة الثقات لمعجمي ُِّٓ/
) (8الجرح كالتعديؿ ٔ.ُّّ/

) (9الثقات البف حباف ٓ.ُٖٗ/
) (10الكاشؼ ُُِ/

) (11المعيف في طبقات المحدثيف صّٓ
) (12تقريب التهذيب َُْٓ/
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(ُ)
كؿ
الزىب ٍير ,ىع ٍف ىجابًر  ,ىع ٍف ىر يس ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ِّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
ً
ً
ً
يعا".
ىف يي ٍن ىب ىذ اٍليب ٍس ير  ,ىكالر ى
يعا ,ىكىنهىى أ ٍ
المه  " :أىنهي ىنهىى أ ٍ
طي
ىف يي ٍن ىب ىذ الزبً ي
ب ىجم ن
يب ,ىكالت ٍم ير ىجم ن

تخريج الحديث:
سبؽ تخريجه في حديث (ِِ) السابؽ.
إسناد الحديث:
ٔ -قتيبة بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٕ -المَّيث بن سعد :ثقة ثبت ,فقيه ,سبؽ في حديث (ُٗ).
الزَب ْير ُ -م َح َّمد بن تَ ْد ُرس :صدكؽ ,يدلس ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ٖ -أبو ُ
َٗ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا لغير.
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

البسر كالرطب ,ِِٖ/ٔ ,حديث رقـٕٕٗٔ.
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,باب ي
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(ُ)
ػاؿ:
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,ىعػ ٍػف يس ػ ٍف ىياف ,ىعػ ٍػف أىبًػػي اٍل يج ىكٍي ًرىي ػةى اٍل ىج ٍرًمػ ِّ
ػي ,قىػ ى
ِْ -قػػاؿ النسػػائي  :أ ٍ
(ِ)
ظ ٍه ىري إًلىى اٍل ىك ٍع ىب ًة ,ىع ًف اٍل ىبا ىذ ً
ت ٍاب ىف ىعب و
ؽ ,ىك ىمػا
اس ,ىك يه ىك يم ٍسنً هد ى
ؽ قى ى
ؽ يم ىحمػد  اٍل ىبػا ىذ ى
اؿ " :ىس ىػب ى
ىسأىٍل ي
اؿ :أ ىىنا أىك يؿ اٍل ىع ىر ًب ىسأىلىهي.
ىس ىك ىر فىهي ىك ىح ىرهاـ " ىكقى ى
أٍ

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب الباذؽ ,كمف نهى عف كؿ مسكر مف

األشربة ,ِٔ/َُ ,حديث رقـ ٖٗٓٓ ,عف يم ىحمد بف كثير ,عف يس ٍف ىياف الثكرم  -به ,بألفاظ
مختمفة.
التبم ك ً
الـ ً ٍزر(ّ) ,ص ِْٖ ,
ِ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب األشربة ,باب تفسير ٍ
حديث رقـ َٔٔٓ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,كجعؿ مكاف يس ٍف ىياف ابف يع ىي ٍي ىنةى في السند أبا عكانة,
بألفاظ مختمفة.

اب الس ٍكر ,ص ِٖٓ
ذكر األخبار التي اعتىؿ بها مف أىباح شر ى
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,ي ,حديث رقـ ٕٖٔٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به  ,بألفاظ متقاربة.

الح ىم ٍيدم في مسند  , ُْٔ/ُ ,حديث رقـ ْْٓ ,عف يس ٍف ىياف  -به ,بألفاظ
ّ -كأخرجه ي
مختمفة.

ْ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب األشربة ,باب مف حرـ المسكر ,كقاؿ :هك
حراـ ,كنهى عنه , ُٕٓ/ُِ ,حديث رقـ ِِّْٔ عف ابف يع ىي ٍي ىنةى  -به ,بألفاظ مختمفة

 كأخرجه ,في كتاب األكائؿ ,باب أكؿ مف فعؿ كمف فعمه , ِٕٓ/ُٗ ,حديث رقـ ّّٔٗٔ,عف ابف يع ىي ٍي ىنةى  -به ,بألفاظ مختمفة.

نهى عنه مف األشربة,
الرٌزاؽ في مصنفه ,في كتاب األشربة ,باب ما يي ٍ
ٓ -كأخرجه عبد ٌ
ٗ ,ِِْ-ِِّ/حديث رقـ َُُْٕ ,عف الثكرم ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير ,ُّٕ/ُِ ,حديث رقـ ُِْٗٔ ,مف طريؽ زهير ابف
ً
ً ِّ
ً
مي -به ,بألفاظ مختمفة.
معاكية ,عف أبي الجكيرية –حطاف بف يخفاؼ الج ٍر ٌ
إسناد الحديث:

ٔ -قتيبة بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
س ْف َيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ فقيه إماـ حجة ,سبؽ في حديث (ُ).
ُٕ -

ىس ىك ىرِْٖ/ٔ,حديث رقـ.ٕٖٕٔ:
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,ُُِ ,باب تحريـ كؿ شراب أ ى

الخ ٍمر بالفارسية َ النهاية في مريب الحديث ُُُُ/
) (2البا ىذؽ :بفتا الذاؿ ,كهك الخمر ,تعريب ىبا ىذ  ,كهك اسـ ى
)ً (3
المزر :هك شراب ييتخذ مف الذرة ,كقيؿ :مف الشعير ,أك الحنطة.
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مي(ٔ)ً ,حطٌاف بف يخفىاؼ بف يزىه ٍير بف عبد اهلل بف يرٍما بف ىع ٍرىع ىرة.
الج َوْي ِرَية َ
ٖ -أبو ُ
الج ْر ّ
ركل عف :ابف عباس ,كمعف بف ي ىزٍيد بف األخنس السممي ,كعبداهلل بف بدر ً
الع ٍجًم ٌي
ركل عنه :يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كعاصـ بف يك ٍميب(ِ)َ
الع ٍجمً
كثقه ابف م ًع ٍيف(ّ) ,كأحمد(ْ) ,ك ً
ػي(ٓ) ,كأبػك يزرعػة(ٔ) ,كىي ٍعقيػكب بػف يسػ ٍف ىياف(ٕ) كزاد:
ى
ٌ

ال بػػأس بػػه ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ٖ) ,كقػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر :أجمعػكا عمػػى ثقتػػه(ٗ),
ككثقه ال ىذ ىهبً ٌي(َُ) ,كابف حجر(ُُ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :صدكؽ ,صالا الحديث (ُِ).

ٗ -عبد اهلل بن عباس بن عبد المطمب بف هاشـ بف عبد مناؼ  ,أبك العباس ,القرشي:
كؿ الم ًه  , كلد كالنبي  كأهؿ بيته بالشعب مف مكة ,فأتى بػه
ابف عـ ىر يس ى
النبػػي  فحنكػػه بريقػػه ,كذلػػؾ قبػػؿ الهج ػرة بػػثبلث سػػنيف ككػػاف يسػػمى البحػػر لسػػعة عممػػه

كيسمى ىح ٍبر األمة.
دعا له النبي  قاؿ :المهـ فقِّهه في الديف ,كعممه التأكيؿ ,كقػاؿ ابػف مسػعكد :ترجمػاف
كؿ الم ًه  كهك ابف ثبلث عشرة سنة ,كقيؿ خمس عشرة سنة.
القرآف ,تيكفى ىر يس ى
الزىب ٍير كهك ابف سبعيف سنة(ُّ).
مات بالطائؼ سنة ثماف كستيف في أياـ ي

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

رمي :بفتا الجيـ كسككف الراء ,كهذ النسبة إلى جرـ كهي قبيمة مف اليمف ,كهك ىج ٍرـ بف رباف بف عمراف بف
) (1ى
الج ٍ
الحاؼ بف قضاعة ,كمشهكر بهذ النسبة جماعة ,منهـ ,أبك الجكيرية – ًحطاف بف يخفىاؼ َ -األنسابِْٕ/
) (2تهذيب التهذيب ِ.َّٔ/
) (3الجرح كالتعديؿ ّ.َّْ/

) (4المرجع السابؽ ّ.َّْ/

) (5معرفة الثقات لمعجمي ُ.َّٕ/
) (6الجرح كالتعديؿ ّ.َّْ/

) (7تهذيب التهذيب ِ.ُّٔ/

) (8الثقات البف حباف ْ.ُٖٗ/
) (9تهذيب التهذيب ِ.ُّٔ/
) (10الكاشؼ ُ.َّْ/

) (11تقريب التهذيب ُ.ُٖٓ/

(ُِ)الجرح كالتعديؿ ّ.َّْ/

) (13راجع :االستيعاب ص ِّْ ,كأسد الغابة ّ ,ُْٖ/كتهذيب الكماؿ ُٓ ,ُْٓ/كاإلصابة ْ.َٗ/
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(ُ)
ث ,ىع ًف ٍاب ًف ًشه و
اب ,ىع ٍف أنس ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ِٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ى
(ّ)
(ِ)
ىخبر  ,أىف رس ى ً
ً
ىف يي ٍن ىب ىذ ًفي ًه ىما".
الم ىزفت أ ٍ
ىمالؾ ,أىنهي أ ٍ ى ى ي
ىي
كؿ المه  " :ىنهىى ىع ًف الدباء  ,ىك ي

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب الخمر مف العسؿ ,كهك البتع,

َُُْ/مف الفتا  ,حديث رقـ ٕٖٓٓ ,مف طريؽ يش ٌع ٍيب ابف أبي حمزة  ,عف الزهرم -
به ,بألفاظ مختمفة.

الم ىزفت,
ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب النهي عف االنتباذ في ي

صير مسك انر, ِِٕ/ِ ,
النقير ,كبياف أٌىنهي منسك يخ ,كأنه اليكـ حبلؿ ما لـ ىي ٍ
كالدباء ,كالختـ  ,ك ى
حديث رقـ َّ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
النقير,
الم ىزفت ,كالدباء ,كالختـ  ,ك ى
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب النهي عف االنتباذ في يكبياف أٌىنهي منسك يخ ,كأنه اليكـ حبلؿ ما لـ ىيصير مسك انر , ِِٕ/ِ ,حديث رقـ ُّ ,مف
طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنةى ,عف الزهرم -به ,بألفاظ متقاربة.

الم ىزفت ,ص
ّ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب األشربة ,باب النهي عف نبيذ الدباء ك ي
ْٖٓ  ,حديث رقـ ِٗٔٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
الجِّر كما يي ٍن ىب يذ فيه,
ْ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب األشربة ,باب النهي عف نبيذ ى
صِٖٔ  ,حديث رقـ ُِْٕ ,مف طريؽ شعيب بف أبي حمزة ,عف الزهرم  -به,
بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُُ/ّ ,عف سفياف بف عيينة ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه ,ُٔٓ/ّ,عف عبد الرزاؽ ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه ,ُٕٔ/ّ ,عف عبد اهلل بف نمير ,بألفاظ متقاربة.إسناد الحديث:
ُ -قتيبة بن سعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث(ْ).
ِ -الميث بن سعد :ثقة ,ثبت ,فقيه ,سبؽ في حديث (ُٗ).

الم ىزفت ِٖٕ/ٔ ,حديث رقـ.ٕٕٔٗ :
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة– ُِٓ ,باب الدباء ك ي
) (2الدباء :كهك القى ٍرع ,كانكا ينبذكف فيها فىتٍسرع الشدة في الشراب َ النهاية في مريب الحديث ِٗٔ/

الم ىزفت :كهك اإلناء الذم طيمي ِّ
بالزفت ,كهك نكع مف القار ,ثـ انتبذ فيه .النهاية في مريب الحديث َِّْ/
) (3ي
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(ُ)

القرشي  ,أبك بكر:

الزٍهرم
ُم َح َّمد بن مسمم بف عبد اهلل بف شهاب ي
ركل عف :أنس بف ىم ًالؾ ,ك ىجابًر بف عبد اهلل ,كعبد اهلل بف عمر.
ركل عنه :الميث بف سعد ,كأيكب السخستاني,ك ىمالًؾ بف أنس(ِ).

قػ ػػاؿ عمػ ػػرك بػ ػػف دينػ ػػار :مػ ػػا أريػ ػػت أنػ ػػص لمحػ ػػديث الجيػ ػػد مػ ػػف هػ ػػذا الشػ ػػيإ(ّ) ,كقػ ػػاؿ أيػ ػػكب

السخستاني :ما رأيت أحدان أعمـ مف الزهرم(ْ) ,كقاؿ يس ٍف ىياف الثكرم :مػا بقػي مػف النػاس أىح يػد أعمػـ
بالسنة منه(ٓ) ,كقاؿ ىمالًؾ :مػا لػه فػي الػدنيا نظيػر(ٔ) ,كقػاؿ يحيػى بػف سػعيد القطػاف :حػافظ ,كػاف
إذا سمع الشيء عمقه(ٕ) ,كقاؿ الشافعي :لكال الزهرم ذهبت السنة مف المدينػة(ٖ) ,كقػاؿ ابػف سػعد:

سػعد :ثقػػة ,كػػاف كثيػػر الحػديث ,كالعمػػـ ,كالركايػػة ,فقيهػان ,جامعػان(ٗ) ,كقػاؿ عمػػي بػػف المػػديني :مػػدار
عمـ الثقات عمى الزهرم ,كعمرك بف دينار بالحجاز(َُ) ,كقاؿ ً
الع ٍجمً ٌي  :ثقة(ُُ).
كه ػػك أثب ػػت أص ػػحاب أن ػػس(ُِ) ,ذك ػػر اب ػػف حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات ,كقاؿ:ك ػػاف م ػػف أحف ػػظ أه ػػؿ زمان ػػه,

كأحسنهـ سياقان لمتكف األخبار ,ككاف فقيهان فاضبلن(ُّ) ,كقاؿ ابف عساكر :أحد األعبلـ ,مػف أئمػة
المسمميف(ُْ) ,كقاؿ ابف األثير:أحػد الفقهػاء كالمحػدثيف ,كالعممػاء كاألعػبلـ(ُٓ),كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :أعمػـ
الحفػاظ(ُٔ) ,كأحػد األعػبلـ(ُٕ) ,كقػاؿ ابػػف حجػر :الحػافظ المتفػؽ عمػػى جبللتػه ,كاتقانػه ,مػات سػػنة
ُِٓ هػ كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف(ُٖ).

الزهرم :بضـ الزام كسككف الهاء ,كهذ النسبة إلى زهرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم ,منهـ جماعة كثيرة ,منها
) (1ي
اإلماـ أبك بكر ,محمد بف مسمـ بف عبد اهلل بف شهاب الزهرم .,المباب ِِٖ/

) (2تهذيب الكماؿ ُِْٔٗ/
) (3تمريإ دمشؽ ٓٓ.ّّٔ/

) (4تهذيب الكماؿ ِٔ.ّْٕ/

) (5التعديؿ كالتجرٍي .ٕٔٗ/ِ :
) (6الجرح كالتعديؿ .ّٕ/ٖ :
) (7المرجع السابؽ ّٖٕ/

) (8تهذيب األسماء لمنككم.ُِْ/ُ :

) (9الطبقات الكبرل ,القسـ المتمـ ص ُٖٔ.
) (10تذكرة الحفاظ ُ.ُُُ/

) (11معرفة الثقات لمعجمي ِِّٓ/
) (12الجرح كالتعديؿ ٖ.ِٕ/

) (13الثقات البف حباف ٓ.ّْٗ/
) (14تاريإ دمشؽ ِْٓٓٗ/

) (15جامع األصكؿ البف األثير الجكزم ُِ.ُٖٗ/
) (16تذكرة الحفاظ ُ.َُٖ/
) (17الكاشؼ ِ.ُِٗ/

) (18تقريب التهذيب ِٖٗ/
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ٖ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
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(ُ)
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ًف ٍاب ًف
ِٔ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىنهىى رسكؿ اهلل  كٍف ىد ىع ٍبًد اٍلقى ٍي ً
س ىع ًف الدباء  ,ىكاٍل ىح ٍنتىًـ ,
ى

اؿ":
أىبًي ىعًدم ,ىع ٍف ىد ياكىد ,ىع ٍف ىس ًع ويد قى ى
ىف ىي ٍنتىبً يذكا ًفيه"ً(ِ).
كى
الم ىزفت أ ٍ
النقير  ,ىك ي

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ِٓ) السابؽ.

إسناد الحديث:

ً
الع ىن ًزم
المثََّنى بف يع ىب ٍيد بف قى ٍيس بف د ٍي ىنار ى
ُٔ -م َح َّمد بن ُ
الج ٌراح,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى.
ركل عف :يم ىحمد بف أبي ىعدم  ,كككيع بف ى
ركل عنه :البخارم ,كمسمـ ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كالنسائي(ْ) .
كثق ػػه ابػػػف ىم ًعػ ػ ٍػيف(ٓ) ,كقػ ػػاؿ يم ىحمػ ػػد بػػػف يحيػ ػػى النيسػ ػػابكرم:حجة(ٔ)  ,كقػ ػػاؿ اب ػػف خ ػ ػراش :م ػ ػف
األثبات(ٕ) ,كقاؿ الحسيف بف يم ىحمػد  -أبػك ىعركبػة  :-مػا أريػت فػي البصػرة أثبػت مػف أبػي مكسػى
(ّ)

 ,أبك مكسى البصرم:

كيحيػػى بػػف حكػيـ(ٖ) .كقػػاؿ مسػػممة :ثقػػة  ,مشػػهكر ,مػػف الحفػػاظ(ٗ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات,

كقػػاؿ :كػػاف صػػاحب كتػػاب ال يحػػدث إال مػػف كتابػػه(َُ) ,كقػػاؿ الػػدارقطني :كػػاف أحػػد الثقػػات(ُُ),

ككثقه ابف شاهيف(ُِ) ,كقاؿ الخطيب البغدادم :ثقػة ,ثبػت ,احػت سػائر األئمػة بحديثػه(ُّ) ,ككثقػه

الػ ػ ىذ ىهبً ٌي(ُْ) ,كاب ػػف حج ػػر(ُٓ) ,كزاد الػ ػ ىذ ىهبً ٌي :ىكًرع ,كق ػػاؿ ف ػػي مكض ػػع آخ ػػر :الح ػػافظ(ُٔ) ,كزاد اب ػػف
النقير ِٖٗ/ٔ ,حديث رقـ.َْٖٔ:
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة -ُِٔ ,باب الحنتـ ك ى
ًو
الم ٍسيِّب  ,عف ابف عمر أف ىر يسك ىؿ الم ًه  نهى… الحديث  ,كجاء مكصكالن
كك ٍ
صميهي عف ىسعيد بف ي
) (2الحديث مرسؿ ,ى
ًو
الم ٍسيِّب ,عف عكرمة ,عف ابف عابسَ انظر إلى الحديث السابؽ.
أيضان عف ىسعيد بف ي

"عىنزة ,كهك عنزة بف عمرك بف أفضى بف حارثة ,مف
)(3
العىن ًزم بفتا العيف كالنكف ,ككسر الزام ,كهذ النسبة إلى ى
ى
المثنى َ-األنساب َِْٓ/
يخزاعة ,منهـ أبك مكسى –محمد بف ي
) (4تهذيب الكماؿ ِٔ.ٕٓٓٗ/ُّٓ/
) (5الجرح كالتعديؿ ٖ.ٗٓ/
) (6تاريإ بغداد ْ.َْٔ/

) (7المرجع السابؽ ْ. َْٔ/
) (8المرجع السابؽ ْ. َْٔ/

) (9تهذيب التهذيب ٕ.َّْ/

) (10الثقات البف حباف ٗ.ُُُ/
) (11تهذيب التهذيب ٕ.َِْ/

) (12تاريإ أسماء الثقات ُ.ُِّ/
) (13تاريإ بغداد ْ.ْٖٓ/
) (14الكاشؼ ِ.ُِْ/

) (15تقريب التهذيب ِٖٕ/

) (16تاريإ اإلسبلـ.ُّٔ/ُٗ :
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حجػػر :ثبػػت مػػف الرابعػػة ,كقػػاؿ ابػػف العمػػاد  :حجػػة ,حػػافظ(ُ) ,كقػػاؿ النسػػائي  :ال بػػأس بػػه ,ك ػاف
يغيػػر فػػي كتابػػه(ِ) ,كقػػاؿ أبػػك ىح ػ ٍاتًـ :صػػالا الحػػديث ,صػػدكؽ(ّ) ,كقػػاؿ صػػالا بػػف يم ىحمػػد جػػزرة:
صدكؽ المهجة ,في عقمه شيء(ْ) ,كتعقبه الخطيب البغدادم فقاؿ :كػاف صػالا معركفػان بػالجنكف,
كأما أبك مكسى فكاف صدكقان كرعان عاقبلن فاضبلن(ٓ) ,مات سنة ِِٓهػ(ٔ).

ً
البصػػرم كيقػػاؿ
م ,كقيػػؿ جػػد هػػك إب ػراهيـ ,أبػػك عمػػرك ى
ُٕ -م َح َّمـــد بـــن إبـــراىيم بػػف أبػػي ىعػػد ٌ
القى ٍسممًي(ٕ).

كح ىم ٍيد الطكيؿ.
ركل عف داكد بف أبي هند ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج  ,ي
ركل عنه :يم ىحمد بف المثنى ,كأحمد بف حنبؿ ,كقيتيبة بف سعيد(ٖ).
كثقه ابف سعد(ٗ),كابف م ًع ٍيف(َُ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ُُ) ,كأبك ىح ٍاتًـ(ُِ) ,كالنسائي ,كال ىذ ىهبً ٌي(ُّ),
ى
(ُٔ)
(ُٓ)
(ُْ)
ابف حباف في الثقات  ,كأحسف الثناء عميػه عبػد الػرحمف بػف مهػدم ,
كابف حجر , ,كذكري ي
مات سنة ُْٗهػ(ُٕ).

) (1شذرات الذهب ّ.ِّٗ/

) (2تسمية مشايإ النسائي صْٓ
) (3الجرح كالتعديؿ ٖ.ٗٓ/

) (4سير أعبلـ النببلء ُُِِْ/
) (5تاريإ بغداد ْ.َِٔ/

) (6العبر في خبر مف مبر ُ.ِّٔ/

) (7القى ٍس ىممي :بفتا القاؼ ,كسككف السيف ,ككسـ الميـ ,كهي قبيمة مف األزد ,نزلت البصرة فنسبت الخطة كالمحمة إليهـ.
األنساب ْْٗٗ/
) (8تهذيب الكماؿ ُِِّْ/
) (9الطبقات الكبرل ِّٗٗ/

) (10تاريإ ابف معيف ,ركاية الدارمي ُِٔ/
) (11معرفة الثقات ِِْٖ/

) (12الجرح كالتعديؿ ٕ.ُٖٔ/

) (13تاريإ اإلسبلـ ُّ , ُٖ/كالكاشؼ ِِّْ/
) (14تهذيب الكماؿ ِْ.ِّّ/
) (15الثقات ٕ.َْْ/

) (16الجرح كالتعديؿ ٕ.ُٖٔ/
) (17المرجع السابؽ ِ.ّْ/
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َٖ -داود بن أبي ِى ْند ,كاسمه ًد ٍينار بف يع ىذ ًافر ,كيقاؿ طى ٍهماف القي ًش ٍي ًرم(ُ) ,أبػك بكػر ,كيقػاؿ:
أبك يم ىحمد البصرم:

الم ىسيِّب ,كعكرمة مكلى بف عباس ,ك يم ىحمد بف سيريف.
ركل عف :ىسعيد بف ي
ركل عنه :يم ىحمد بف أبي عدم ,كاسماعيؿ بف يعمىي ى ة ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة(ِ).
إف كػاف ي ٍقػرع العمػـ قرعػان(ّ) ,كقػاؿ يسػ ٍف ىياف
قػاؿ ابػف يج ىػرٍي  :مػا أريػت مثػؿ داكد بػف أبػي هنػدٍ ,
الثػػكرم :مػػف يحفػػاظ البص ػرييف(ْ) ,كق ػػاؿ حمػػاد بػػف ىزٍيػػد  ,مػػا أري ػػت أفقػػه مػػف داكد(ٓ) ,ككثقػػه اب ػػف
(ٕ)
(ٔ)
(ٖ) ً ً
ً
ػي(ٗ) ,كىي ٍعقيػ ػ ػػكب بػ ػ ػػف ىشػ ػ ػ ٍػي ىبة(َُ) ,كأبػ ػ ػػك ىح ػ ػ ػ ٍاتًـ(ُُ) ,
سػ ػ ػػعد  ,كابػ ػ ػػف ىمعػ ػ ػ ٍػيف  ,كأحمػ ػ ػػد  ,كالع ٍجمػ ػ ػ ٌ
كالنسائي(ُِ) ,زاد ابف سعد :كثير الحديث ,كأحمد  :ثقة ,ك ً
الع ٍجمً ٌي :جيد اإلسناد  ,رفيع ,كابف أبػي
ىش ٍي ىبة :ثبت ,كذكر ابف حباف في الثقات(ُّ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :حافظان ,مفتيػان ,نبػيبلن(ُْ) ,كفػي مكضػع
آخر :مػف األئمػة األعػبلـ(ُٓ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :ثقػة ,مػتقف ,كػاف يهػـ بػآخر  ,مػف الخامسػة ,مػات

(ُٔ)
ػت :ىك ٍه يمػػهي ال يضػػير كال يعيبػػه .قػػاؿ ابػػف حباف:ككػػاف داكد مػػف
سػػنة َُْه ػػ ,كقيػػؿ بعػػدها  .يقمػ ي
ث م ػػف حفظ ػػه ,كال يس ػػتحؽ
خي ػػار أه ػػؿ البصػ ػرة م ػػف المتقن ػػيف ف ػػي الركاي ػػات ,إال أن ػػه يه ػػـ إذا ىح ػػد ى

اإلنساف الترؾ بالخطأ اليسير ,ألف هذا مما ال ينفؾ عنه البشر,كلك يكنا سمكنا هذا المسمؾ لمزمنا
ترؾ جماعة مػف الثقػات األئمػة ,ألنهػـ لػـ يككنػكا معصػكميف مػف الخطػأ ,بػؿ الصػكاب فػي هػذا
البشر(ُٕ).
ترؾ مف فحش ذلؾ منه كاالحتجاج بمف كاف منه ما ال ينفؾ مف ى

) (1القي ىش ٍيرم :بضـ القاؼ ,كفتا الشيف المعجـ ,كسككف الياء ,هذ النسبة إلى بني قي ٍشيرَ األنساب َُْٓ/
هذ النسبة إلى قشير بف كعب بف ربيعة بف عامر بف صعصة ,قبيمة كبيرة يينسب إليها كثير مف العمماءَ المباب ِّٖ/
) (2تهذيب الكماؿ ُْٖٔ/
) (3تاريإ اإلسبلـ ٖ.ُْْ/

) (4الجرح كالتعديؿ ّ.ُُْ/
) (5تاريإ دمشؽ ُٕ.ُِّ/
) (6الطبقات ٗ.ِْٓ/

) (7الجرح كالتعديؿ ّ.ُُْ/

) (8المرجع السابؽ ّ. ُُْ/
) (9معرفة الثقات ُ.ِْْ/

) (10تهذيب التهذيب ّ.ِٓ/

) (11الجرح كالتعديؿ ّ.ُِْ/

) (12سير أعبلـ النببلء ٔ.ّٕٕ/
) (13الثقات البف حباف ٔ.ِٕٖ/
) (14العبر ُ.ُْٔ/

) (15تاريإ اإلسبلـ ٖ.ُّْ/

) (16تقريب التهذيب ُُٗٓ/

) (17الثقات البف حباف ٔ.ُٕٖ/
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سـ ِّـيب بػػف ىحػ ىػزوف بػػف أىبػػي ىك ٍهػػب بػػف عمػػرك بػػف ىعائًػػذ بػػف ًعم ػراف بػػف ىم ٍخػ يػزكـ
الم َ
َٗ -
سـ ْـعيد بــن ُ
المخ يزٍكمي(ُ)  ,أبك يم ىحمد المدني :
القيرشي ٍ
ركل عف :عبد اهلل بف عمر  ,كأنس بف ىم ًالؾ  ,كعبد اهلل بف عباس  ,كأبي هريرة.
ركل عنه :داكد بف أبي هند ,كسالـ بف عبد اهلل بف عمر ,كعطاء بف رباح(ِ).
قػػاؿ ن ػػافع ع ػػف اب ػػف عم ػػر  :هػػك -كاهلل -أح ػػد المتقن ػػيف(ّ) ,كق ػػاؿ مكح ػػكؿ ,كقت ػػادة,

(ْ)
الج ىمحػي :كػاف سػعيد ييفتػي
الم ىسي ٍ
ِّب  ,كقاؿ قدامػة بػف مكسػى ي
كالزهرم :ما رأيت أعمـ مف ابف ي
كؿ الم ًه  --أحياء(ٓ) ,قاؿ ابف سػعد :قػالكا ككػاف جامعػان ,ثقػةن ,كثيػر الحػديث,
كأصحاب ىر يس ى

ثبت ػان ,فقيه ػان ,يمفتي ػان ,مأمكن ػان ,كرع ػان ,عالي ػان ,رفيع ػان(ٔ) ,كقػػاؿ ابػػف المػػديني :ال أعمػػـ فػػي التػػابعيف

ىج ػ ٌؿ التػػابعيف(ٕ)  ,كقػػاؿ أحمػػد :مػػف مثػػؿ سػػعيد؟ ثقػػة ,مػػف أهػػؿ
أكسػػع عمم ػان منػػه كهػػك عنػػدم أ ى
الخير(ٖ).
كثقه ً
الع ٍجًم ٌي(ٗ) ,كزاد :ككاف رجبلن صالحان فقيهػان  ,كقػاؿ أبػك زرعػة ثقػة ثقػة(َُ),كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ:
الم ىسيِّب ,كهك أثبتهـ في أبي هريرة(ُُ) ,كذكر ابػف ًحبػاف
ليس في التابعيف أنبؿ مف ىسعيد بف ي

فػ ػػي الثقػ ػػات,زاد :مػ ػػف سػ ػػادات التػ ػػابعيف فقه ػ ػان ,كدين ػ ػان ككرع ػ ػان ,كعبػ ػػادةن ,كفض ػ ػبلن ,أفقػ ػػه أهػ ػػؿ
الحجاز(ُِ).
كقاؿ ال ىذ ىه ًب ٌي:أحد األعبلـ كسيد التابعيف(ُّ),كقاؿ ابف حجػر :أحد العمماء األثبات ,الفقهاء.
الكبار(ُْ).

الم ٍخ يزًمي :بفتا الميـ كسككف الخاء ,كضػـ الػزام ,هػذ النسػبة إلػى قبيمتيف,األكلػى :تيٍنسػب إلػى بنػي مخػزكـ بػف عمػرك,
) (1ى
كمخزكـ قريش كهػك مخػزكـ بػف يقظػة بػف مػرة بػف كعػب بػف لػؤم بػف مالػب ,كالثانيػة :ىم ٍخ يػزكـ بػف المغيػرةَ األنسػاب
ِِٓٓ/

) (2تهذيب الكماؿ ُُٔٔ/

) (3تهذيب التهذيب ّ.ِّٕ/
) (4العبر ُ.ِٖ/

) (5الطبقات ٕ.ُّْ/

) (6المرجع السابؽ ٕ.ُّْ/
) (7العبر ُ.ِٖ/

) (8الجرح كالتعديؿ ْ.ُٔ/
) (9معرفة الثقات ُ.َْٓ/

) (10الجرح كالتعديؿ ْ.ُٔ/

) (11تهذيب الكماؿ ُُ.ْٕ/

) (12الثقات البف حباف ْ ِْٕ/كمشاهير عمماء األمصار صٖٓ.
) (13الكاشؼ ُْْْ/

) (14تقريب التهذيب ُِْٕ/
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(ُ)

كقاؿ البخارم :مات سنة ّٗ هػ

كقيؿ :مات سنة ْٗ هػ(ِ).

قاؿ الشافعي :إرساؿ سعيد عنػدنا حسػف(ّ) ,ككػاف أحمػد ال يػرل أصػا مػف مرسػبلته(ْ) .كقػاؿ ابػف

حجر :اتفقكا عمى أف مرسبلته أصا المراسيؿ(ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث مرسؿ ,رجاله ثقات.

) (1التاريإ الكبير ّ.َُٓ/

) (2الكافي بالكفيات ُٓ.ُّٔ/
) (3تهذيب الكماؿ ُُ.ّٕ/
) (4المرجع السابؽ ُُ.ّٕ/

) (5تقريب التهذيب ُ.ِْٕ/
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(ُ)
ؼ ٍب يف ىي ٍعقيكب ,ىع ًف ٍاب ًف ًشه و
اب,
ىخ ىب ىرىنا ىعمًي ٍب يف يم ٍسمًوـ ,قى ى
ِٕ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
كس ي
اؿ :ىحدثىىنا يي ي
ى
(ِ)
اؿ :ىزارىنا رسكؿ اهلل ً في ىد ًارىنا ,فى ىحمى ٍب ىنا لىهي ىد ً
ىه ًؿ
اجننا لىىنا ,ىك ىع ٍف ىي ًمينًه  ىريج هؿ ًم ٍف أ ٍ
ىع ٍف أنس قى ى ى
ً
ً ً
طى
ىع ى
ب ,فىقى ى
اؿ يع ىم ير :أ ىىبا ىب ٍك ور ,فىأ ٍ
اٍل ىباد ىية ,ىك ىم ٍف ىكىراء الريج ًؿ يع ىم ير ,ىك ىع ٍف ىي ىس ًار  أيىبك ىب ٍك ور ,فى ىش ًر ى
اؿٍ " :األ ٍىي ىم ىف فى ٍاأل ٍىي ىم ىف".
ىع ىاربًي اٍلقى ىد ىح ,ىكقى ى
رسكؿ اهلل ٍ األ ٍ

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب الحرث كالمزارعة ,باب مف رأل صدقة الماء كهبته
ككصيته جائزة ,مقسكمان كاف أك مير مقسكـ َّ/ٓ ,مف الفتا ,حديث رقـِِّٓ ,مف طريؽ

يشعيب -ابف أبي حمزة ,-عف الزهرم -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,في كتاب الهبة ,باب مف استكهب مف أصحابه شيئانَُِ/ٓ ,مف الفتا  ,حديثرقـ ُِٕٓ ,عف خالد بف مخمد ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب يشرب المبف بالماءٕٓ/َُ,مف الفتا  ,حديث رقـ ُِٔٓ,

مف طريؽ يكنس -بف ىزٍيد األيمي ,عف الزهرم  -به ,بألفاظ مختمفة
 كأخرجه ,في كتاب األشربة  ,باب األيمف فاأليمف في الشربٖٔ/َُ ,مف الفتا  ,حديثرقـ ُٗٔٓ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف ابف شهاب -به ,بألفاظ مختمفة .
ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب استحباب إدارة الماء كالمبف كنحكهما
عف يميف المبتدئ ,ِٖٗ/ِ ,حديث رقـ ُِْ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف ابف شهاب -به,
بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب األشربة ,باب استحباب إدارة الماء كالمبف كنحكهما عف يميف المبتدئ,الزهرم -به ,بألفاظ مختمفة.
ِ , ِٖٗ/حديث رقـ ُِٓ,مف طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنةى ,عف ي

 كأخرجه في كتاب األشربة ,باب استحباب إدارة الماء كالمبف كنحكهما عف يميف المبتدئ,ِ َِٗ-ِٖٗ/حديث رقـُِٗ ,مف طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنةى ,عف الزهرم- ,به بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب األشربة ,باب استحباب إدارة الماء كالمبف كنحكهما عف يميفالمبتدئ , َِٗ/ِ,حديث رقـ ُِٗ ,مف طريؽ يحيى بف يحيى ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األشربة ,باب في الساقي متى ىي ٍشرب؟ ص
ّٔٓحديث رقـِّٕٔ,مف طريؽ ىمالًؾ عف ابف شهاب  -به ,بألفاظ مختمفة.
األي ىمنيف أىحؽ بالشراب,
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب األشربة ,باب ما جاء أىف ٍ
ص ّّْ  ,حديث رقـ ُّٖٗ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف ابف شهاب -به ,بألفاظ مختمفة .
ض ىؿ ,ِٖٗ-ِٕٗ/ٔ ,حديث رقـّّٖٔ.
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ُّٓ ,باب مف يناكؿ فى ٍ
) (2الدا ًج ٍف :كهي الشاة التي ىي ٍعمي ٍفها الناس في منازلهـ َ النهاية في مريب الحديث ِ.َُِ/
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ً
طى األ ٍىيمف فاأليمف ,ص
أع ٍ
ٓ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب األشربة ,باب إذا شرب ى
ّٕٓ  ,حديث رقـ ِّْٓ ,عف هشاـ بف عمار ,بألفاظ مختمفة .
ً
كم ىن ىاكلىتًه عف
ٔ -كأخرجه ىمالؾ في المكطأ ,في كتاب صفة النبي  , باب السنةي في ال يش ٍرب ,ي
اليمف ,صّْٓ حديث رقـُّٕٔ ,عف ابف شهاب -به ,بألفاظ مختمفة .
باب في يسن ًة الش ىراب كيؼ هي؟ ص ِٕٖ ,
ٕ -كأخرجه الدارًم ىي في سننه ,في كتاب األى ٍشربة ,ه
حديث رقـ ُِّٓ ,مف طريؽ األكزاعي ,عف الزهرم -به ,بألفاظ مختمفة.
ٖ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُُ/ّ ,عف يس ٍف ىياف عف الزهرم -به ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه ُُّ/ّ,عف يحيى بف سعيد  -به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ُٕٗ/ّ,مف طريؽ ىم ٍعمر ,عف الزهرم  -به ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُِّ/ّ,عف يكسؼ بف ىي ٍعقيكب الماجشكف ,عف ابف شهاب -به ,بألفاظ متقاربة .ٗ -كأخرجه ابف ٌحباف في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب آداب الشرب , َُٓ/ُِ ,حديث رقـ
ّّّٓ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف ابف شهاب  -به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب األشربة ,باب آداب الشرب  , َُٓ/ُِ ,حديث رقـ ّّْٓ ,مف طريؽىم ًالؾ ,عف ابف شهاب  -به ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:
ِ
الحسف:
سِم ْم بف ىس ًع ٍيد الطي ٍكس(ُ)  ,أبك
ٍ
َُ -عم ّي بن ُم ْ
ركل عف :يكسؼ بف ىي ٍعقيكب الماجشكف ,كاسماعيؿ بف يعمية ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىن ىة.
ركل عنه :البخارم ,كأبك داكد ,كالنسائي ,كيحيى بف ىم ًع ٍيف(ِ).
كثقه الدارقطني (ّ) ,كال ىذ ىهبً ٌي (ْ) ,كابف حجر (ٓ) ,زاد ال ىذ ىهبً ٌي :اإلماـ المحػدث ,كقػاؿ فػي مكضػع
آخر :صدكؽ (ٔ) ,كذكر ابف حباف في الثقات (ٕ),كقاؿ النسائي :ال بأس به (ٖ),
مات سنة ِْٔ هػ

(ٗ)

.

) (1الطي ٍك ً
س :بضـ الطاء ,كسككف الكاك ,كفي آخرها سيف مهممة ,هذ النسبة إلى طكس ,كهي قرية مف قرل بخارل ,كهي
أيضان نسبة إلى بمدة بخرساف إسمها طكس ,كتشتمؿ عمى مدينتيف إحداهما طابراف كاآلخرل فكقاف ,كلها ما يزيد عف
ألؼ قرية ,كينسب إليها خمؽ كثير مف العمماء مف كؿ ففَ المباب ِِٖٖ/

) (2تهذيب الكماؿ ُُِِّ/

) (3تهذيب التهذيب ٕ.ّّٓ/

) (4سير أعبلـ النببلء ُُ.ِٓٓ/
) (5تقريب التهذيب ُْٔٗ/
) (6الكاشؼ ِْٕ/

) (7الثقات البف حباف ٖ.ّْٕ/

) (8تسمية مشايإ النسائي صٖٓ

(ٗ)تقريب التهذيب ُْٔٗ/
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سف بن َي ْعقُوب بف أبي ىسمىمةى الم ً
اج يشكف(ُ)  ,أبك ىسمى ىمةى المدني:
ُٕ -ي ْو ُ
ى ى
الزىب ٍير,كسعيد المقبرم.
ركل عف يم ىحمد بف مسمـ بف شهاب الزهرم,كعبد اهلل بف عركة بف ي

الصفار(ِ).
ركل عنه :عمي بف مسمـ الطكس ,كعمي بف المديني ,كعفاف بف مسمـ -ى
كثقه ابف ىم ًع ٍيف(ّ) ,كقاؿ في مكضع آخر:ال بػأس بػه(ْ) ,كىي ٍعقيػكب بػف ىش ٍػي ىبة(ٓ) ,كأبػك داككد(ٔ),
داككد(ٔ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٕ) ,كثقه أيضا الخميمي(ٖ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ٗ) ,كابف حجر(َُ) كقػاؿ
كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :شيإ(ُُ),مات سنة ُٖٓ هػ كقيؿ قبمها.
ُّ -م َح َّمد بن مسمم بن شياب الزىري :متفؽ عمى جبللته كاتقانه ,سبؽ في حديث (ِٓ).
ْ -أنس بن َمالِك  :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

الما ًج يشكف :بفتا الميـ ككسر الجيـ كضـ السيف ,هذا لقب أبي سممة -يكسؼ بف يعقكب بف الماجشكف ,لحمرة خديه,
) (1ى
خديه ,كهذ لغة أهؿ المدينة ,كالماجشكف الكردَ المباب ُُّْ/
) (2تهذيب الكماؿ ِّْٕٗ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٗ.ِّْ/

) (4تهذيب التهذيب ٗ.ُْٓ/
) (5المرجع السابؽ ٗ.ُْٓ/
) (6المرجع السابؽ ٗ.ُْٓ/

) (7الثقات البف حباف ّٕٔٓ/

) (8اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث صَُّ.
) (9الكاشؼ َِِْ/

) (10تقريب التهذيب َِِّ/

) (11الجرح كالتعديؿ ٗ.ّْْ/
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(ُ)
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىمالًؾ ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف ىس ٍه ًؿ ا ٍب ًف ىس ٍعود ,أىف
ِٖ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
أىف رسكؿ اهلل  أيتًي بً ىشر و
اؿ لًٍم يغ ىبلًـ" :
اخ ,فىقى ى
ب ًم ٍنهي ,ىك ىع ٍف ىي ًمينً ًه يم ىبل هـ ,ىك ىع ٍف ىي ىس ًارً ٍاألى ٍش ىي ي
اب ,فى ىش ًر ى
ى ى
(ِ)
ً
ً
ً
ً
اؿ اٍل يغ ىبل يـ " :ىيا ىر يس ى
يع ًط ىي ىه يؤىال ًء " ,فىقى ى
ىف أ ٍ
ا ٍئ ىذ ٍف لي أ ٍ
ىح ندا ,فىتىمهي
كؿ المه  ,ىال أيكثً ىر بًىنصيبًي م ٍن ىؾ أ ى
ً في ىيًد ً".

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتاب المساقاة ,باب مف رأل صدقة الماء كهنبه ,ككصيته
جائزة ,مقسكمان كاف أك مير مقسكـِٗ/ٓ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ُِّٓ ,مف طريؽ أبي

طرؼ , -عف أبي حازـ  -به ,بألفاظ مختمفة .
ىم ٌساف  -يم ىحمد بف يم ى
 أخرجه في كتاب المساقاة ,باب مف رأل أف صاحب الحكض كالقربة أحؽ بمائه-ِْ/ٓ ,ّْمف الفتا حديث رقـِّٔٔ ,مف طريؽ عبد العزيز ,عف أبي حازـ  -به ,بألفاظ مختمفة.

ِّف كما هكَُِ/ٓ,مف الفتا
 كأخرجه ,في كتاب المظالـ ,باب إذا أذف له أك أحمٌهي كلـ ىيبي ٍحديث رقـُِْٓ ,عف عبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىمالًؾ  -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ,في كتاب الهبة ,باب هبة الكاحد لمجماعةِٓٓ/ٓ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َِِٔ,عف يحيى بف قى ىزعة ,عف ىمالًؾ  -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه ,في كتاب الهبة ,باب الهبة المقبكضة كمير المقبكضة ,كالمقسكمة كمير المقسكمة,كهب النبي  كأصحابه لهكازف كأىمنمكا منهـ ,كهك مير مقسكـِِٔ-ِِٓ/ٓ ,مف
كقد ى
الفتا حديث رقـَِٓٔ ,عف قتيبة  -به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب هؿ يستأذف الرج يؿ مف عف يمينه في الشرب ليعطياألكبرٖٔ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َِٔٓ,مف طريؽ إسماعيؿ ,عف ىمالًؾ  -به ,بألفاظ
متقاربة.

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب استحباب إدارة الماء ,كالمبف ,كنحكهما
عف يميف المبتدئ , َِٗ/ِ ,حديث رقـ ُِٕ ,عف قتيبة  -به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه ,في كتاب األشربة,باب استحباب إدارة الماء ,كالمبف ,كنحكهما عف يميف المبتدئِ , َِٗ/حديث رقـ ُِٖ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي ىح ٍاتًـ كىي ٍعقيكب بف عبد الرحمف
القارئ ,عف أبي حازـ -به ,بألفاظ متقاربة .
ّ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب  ,صفة النبي  باب السنة في الشرب كمناكلته عف
اليميف ,صْْٓ  ,حديث رقـ ُْٕٔ ,عف أبي حازـ بف دينار  -به ,بألفاظ مختمفة .
) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,باب مف يناكؿ فضؿ الماء َِّ-ِٗٗ/ٔ ,حديث رقـ.ّٖٔٗ:
) (2فتىمهي :أم ألقا ي َ النهاية في مريب الحديثُ.ُٗٓ/
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ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّّّ/ٓ ,عف إسحؽ بف عيسى ,عف ىمالًؾ -به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه ,ّّٖ/ٓ ,عف مكسى بف داكد ,عف ىمالًؾ-به ,بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مسند ,ُِٗ/ُ,حديث رقـ َُٖ ,عف داكد بف عبد اهلل  ,عف
ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة .
ٔ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب آداب الشرب ُُٓ/ُِ ,حديث

رقـّّٓٓ ,مف طريؽ أحمد بف أبي بكر ,عف ىمالًؾ  -به ,بألفاظ متقاربة .
ٕ -كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل ,في كتاب الصداؽ ,باب األيمف فاأليمف في الشرب,
ُُ , ُُٔ/حديث رقـ َُّْٓ ,مف طريؽ القعنبي كقتيبة بف سعيد ,عف ىمالًؾ-به ,بألفاظ
متقاربة.
إسناد الحديث:

ُ-

س ِع ْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
قتيبة ُ
بن َ

ِ-

َمالِك بن أنس  :رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,سبؽ في حديث رقـ(ُُ).

سمَ َم َة بن دينار – أبو حازم  -المدني :ثقة عابد ,سبؽ في حديث (ُّ).
َّ -
ٗ -سيل بن سعد األنصاري الساعدي :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ً
ً
ص واـ ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ِٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًارث ,ىع ٍف أىبًي ع ى
أنس أىف النبًي  " :ىكاف يتىىنفس ًفي ًٍ ً
ب ,ىكىيقيك يؿ " :ىه ىذا أ ٍىم ىأير ىكأ ٍىرىكل".
اإل ىناء إً ىذا ىش ًر ى
ى ى ي

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه ,في كتابي األشربة ,باب الشرب بنفسيف أك ثبلثة ِٗ/َُ ,مف
الفتا حديث رقـُّٔٓ ,عف أبي عاصـ  -الضحاؾ بف مخمد كأبي ين ىع ٍيـ  -الفضؿ بف
يد ىك ٍيف ,بألفاظ مختمفة.

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب كراهية التنفس في اإلناء ,كاستحباب

التنفس ثبلثان خارج اإلناء , ِٖٗ/ِ,حديث رقـ ُِِ ,عف قتيبة بف سعيد كأبي بكر بف أبي

ىش ٍي ىبة ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب كراهية التنفس في اإلناء ,كاستحباب التنفس ثبلثان خارجاإلناء ِٖٗ/ِ ,حديث ُِّ,عف يحيى بف يحيى كشيباف بف فىرخ ,عف عبد الكارث  -به,
بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,في كتاب األشربة ,باب كراهية التنفس في اإلناء ,كاستحباب التنفس ثبلثان خارجاإلناء ِٖٗ/ِ ,حديث رقـُِّ ,مف طريؽ هشاـ الدستكائي ,عف أبي عصاـ  -به ,بألفاظ
مختمفة.

ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب األشربة ,باب ما جاء في التنفس في اإلناء ,ص
ِّْ حديث رقـُْٖٖ ,عف قتيبة ,كيكسؼ بف ىح ٌماد ,عف عبد الكارث بف سعيد  -به,
بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه ,ص ِّْ حديث رقـُْٖٖ ,عف يم ىحمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة.باب في الشرب بثبلثة أنفاس ,ص ِٕٖ,
ْ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب األشربة  ,ه
حديث رقـُِٕٓ عف أبي نعيـ  ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ُُٖ/ّ ,مف طريؽ هشاـ الدستكائي ,عف أبي عاصـ  -به,
بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه  ,ُُٗ/ّ ,عف ككيع ,بألفاظ مختمفة. كأخرجه  ,ُٖٓ/ّ ,مف طريؽ هشاـ عف أبي عاصـ -به ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه  ,ُٖٓ/ّ ,عف عبد الرحمف بف مهدم ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,باب في التنفس في اإلناء.ُٖٔٔ/َّٓ/ٔ ,
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إسناد الحديث:

س ِع ْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -عبد الوارث بن سعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ٖ).
ّ -أبو عصام المزني البصري:
اختيًمؼ في اسػمه ,قيػؿ :اسػمه ثمامػة ,كقيػؿ :اسػمه خالػد بػف يعبيػد كقيػؿ إنهمػا كاحػد ,كالػراجا
ٍ
أنهما أثنيف(ُ)؛ ألف عبد الكارث ركل عف أبي عصاـ البصرم كلـ يرك عف خالد(ِ).
ركل عف :أنس بف ىمالًؾ.

ركل عنه :عبد الكارث بف سعيد ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج ,كهشاـ الدستىكائي(ّ).
كثق ػػه الػ ػ ىذ ىهبً ٌي(ْ) ,كق ػػاؿ مػ ػرة :ذاؾ الثق ػػة(ٓ) ,كق ػػاؿ ف ػػي مكض ػػع آخ ػػر :ص ػػدكؽ

مسمـ(ٕ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٖ) ,كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(ٗ).

(ٔ)

 ,اح ػػت ب ػػه

ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(َُ)

.

) (1تهذيب التهذيب َُ.ُِٗ/
) (2تهذيب الكماؿ ّْٖٕ/

) (3المرجع السابؽ ّْ.ٖٕ/

) (4المغني في الضعفاء ِْٖٗ/
) (5ميزاف االعتداؿ ُّْٔ/

(ٔ)الكاشؼ ِْْْ/

) (7ميزاف االعتداؿ ِِْٓ/
) (8الثقات ٓ.ٓٔٗ/

) (9تقريب التهذيب ِِّٖ/

) (10كركاية أبي عصاـ عف أنس ثقة .كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي معقبان عمى ركاية أبي عصاـ عف أنػس :فالثقػة عنػد  ,عػف أنػس ثبلثػة
أحاديث ,ركاها عنه هشاـ الدستىكائي ,ك يش ٍعىبة,كعبد الكارث بف سعيد ,حديثػه فػي التػنفس فػي اإلنػاء ثبلثػان .انظػر إلػى
ميزاف االعتداؿ ْ.ِٓٓ/
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اؿ :ىحدثىنًي ىع ٍب يد
قى ى
اؿ لىهي أىبًي :أ ىىال
فىقى ى

(ُ)
ىخ ىب ىرنًي ىكثً يير ٍب يف يع ىب ٍيود ,ىع ٍف ىب ًقيةى ,ىع ٍف يم ىحمد ٍب ًف ًزىي واد,
َّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ت أ ىىنا كأىبًي قى ً
اع ىد ٍي ًف إً ٍذ أى ٍقىب ىؿ رسكؿ اهلل  ىعمىى ىب ٍغمى وة لىهي,
الم ًه ٍب يف يب ٍس ور ,قى ى
اؿ :يك ٍن ي
ى
اؿ " :المهيـ
كؿ الم ًه  ,فىين ٍ
ط ًع ىم ىؾ ىش ٍينئا ,ىكتى ٍد يع ىك بًاٍل ىب ىرىك ًة ,فىىن ىز ىؿ رسكؿ اهلل  ,فى ى
ط ًع ىـ ,ثيـ قى ى
تىٍن ًزيؿ ىيا ىر يس ى
ام ًف ٍر لىهي ٍـ ,ىكىب ًار ٍؾ لىهي ٍـ ًفي ًرٍزًق ًه ٍـ".
ٍار ىح ٍمهي ٍـ ,فى ٍ

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األشربة ,باب استحباب كضع النكل خارج

التمر,كاستحباب يد ىعاء الضيؼ ألهؿ الطعاـ,كطمب الدعاء مف الضيؼ الصالا كاجابته
الع ىنزم  ,بألفاظ مختمفة .
لذلؾ , ِٖٗ/ِ ,حديث رقـ ُْٔ ,عف يم ىحمد بف المثنى ى

ِ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األشربة ,باب في النفإ في الشراب كالتنفس فيه ,ص

ّٔٓ  ,حديث رقـ ِّٕٗ ,عف حفص بف يع ىمر ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الدعكات ,باب في دعاء الضيؼ ,ص ُّٖ ,
حديث رقـ ّٕٔٓعف يم ىحمد بف المثنى ,بألفاظ مختمفة .
ْ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب األطعمة ,باب الدعاء لصاحب الطعاـ إذا أىطعـ ,ص
ِْٕ  ,حديث رقـ َِٖٓ ,عف مكسى بف خالد ,بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُٖٕ/ْ ,عف يه ىش ٍيـ ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه,ُٖٖ/ْ ,عف يحيى بف حماد ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُٖٖ/ْ ,مف طريؽ حماد بف خالد ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُٖٖ/ْ ,عف أبي المغيرة ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُٖٖ/ْ ,عف ىعفاف ,بألفاظ مختمفة . -كأخرجه ,ُٖٖ/ْ ,مف طريؽ يبهز ,بألفاظ مختمفة .

ٔ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الدعاء ,باب ما دعا به النبي  لمرجؿ الذم
نزؿ عميه , ُْْ/ُٓ ,حديث رقـ َّْٕٗ ,عف سميماف بف حرب ,بألفاظ مختمفة.
ٕ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه  ,في كتاب األطعمة ,باب الضيافة ,َُٗ/ُِ ,حديث رقـ

الحبًاب ,بألفاظ مختمفة .
ِٕٗٓ ,عف الفضؿ بف ي
ٖ -كأخرجه أبك الشيإ ,في أخبلؽ النبي  كآدابه  ,ص ِِّ حديث رقـّّٔ ,عف عمراف
ابف مكسى بف فضالة ,بألفاظ مختمفة .

ٗ -كأخرجه البغكم في شرح السنة ,في كتاب األطعمة ,باب التمر , ِّْ-ِّّ/ُُ ,حديث
رقـ ِٕٖٖ ,عف المظهر بف عمي ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,باب الدعاء لمف أ ً
يكؿ عند  ُُّ/ٔ ,حديث رقـ.ّٖٕٔ :
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إسناد الحديث:

(ُ)
الحم ً
ً
ً ً
ص ٌي:
الم ٍذ ًح ًج ٌ م  ,أىبك ى
الح ىسف ٍ
َُ -كث ْير بن ُع َب ْيد بن ُن َم ْير ى
ركل عف بقية بف الكليد ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,ك ككيع بف الجراح.

ركل عنه :النسائي ,كأبك دكاد ,كابف ماجه(ِ).
ً (ّ)
كمس ػمى ىمةى بػػف القاسػػـ(ْ) ,كالخطيػػب البغػػدادم(ٓ) ,كابػػف حجػػر(ٔ) ,كذكػػر ابػػف
كثقػػه أبػػك ىح ػ ٍاتـ  ,ى
حباف في الثقات(ٕ) ,كقاؿ النسائي :ال بأس به(ٖ) ,مات في حدكد َِٓهػ (ٗ) .
ٕ -ب ِقيَّة بن الوليد بف صائد بف كعب ال ىكبلعي(َُ) ً
الح ٍم ىيرم(ُُ)  ,أبك يحمد الحمصي :
َ
ى
ركل عف :يم ىحمد بف زياد اإللهاني ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج ,ىمالًؾ بف أنس.

ركل عنه :كثير بف يعبيد الحػذاء ,يش ٍػع ىبة بػف الحجػاج كهػك مػف شػيكخه ,عبػد اهلل بػف المبػارؾ
كهك مف شيكخه كذلؾ(ُِ).
(ُٔ)
ً (ُّ)
ً ً
ػي(ُْ) ,كابػف حبػاف(ُٓ) ,كزاد مػأمكف ,كقػاؿ أبػك إسػحؽ الفػزارم
كثقه ابف ىمع ٍػيف  ,كالع ٍجم ٌ
خذكا عف بقية ما ىحدث عف الثقات.

) (1الىم ً
ذح ًجي :بفتا الميـ ,كسككف الذاؿ ,ككسر الحاء كالجيـ ,هذ النسبة إلى مذح  ,كهي قبيمة مف اليمف َ األنساب
ٍ
َِْٓ/

) (2تهذيب الكماؿ َُِْْ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٕ.ُٓٓ/

) (4تهذيب التهذيب ٔ.َٓٔ/
) (5المتفؽ كالمفترؽ ّّٖٖ/
) (6تقريب التهذيب ِِٕ/

) (7الثقات البف حباف ٗ.ِٕ/

) (8تسمية مسايإ النسائي صّٕ
) (9تقريب التهذيب ِِٕ/

) (10ال ىكبلعي :بفتا الكاؼ كفي آخرها العيف المهممة ,هذ النسبة إلى قبيمة ,يقاؿ لها ىكبلع ,نزلت الشاـ ,كأكثرهـ حمص
كالتي ينسب إليها ىب ًقيةى بف الكليد َ األنساب ٓ.ُُٖ/
)ً (11
الح ٍمىي ًرم :بكسر الحاء ,كسككف الميـ كفتا الياء ككسر الراء ,كهذ النسبة إلى ًح ٍمىير ,كهي مف أصكؿ القبائؿ ,نزلت
أقصى اليمف األنساب َِِٕ/
) (12تهذيب الكماؿ ْ.ُِٗ/
) (13الجرح كالتعديؿ ِ.ّْٓ/

) (14معرفة الثقات لمعجمي ُ.َِٓ/

) (15المجركحكف البف حباف ُ.َِِ/
) (16تاريإ اإلسبلـ ُّ.ُِٔ/
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ككثقه ابػف سػعد(ُ) ,كأحمػد(ِ) ,كىي ٍعقيػكب بػف ىش ٍػي ىبة(ّ) ,كأبػك يزرعػة(ْ) ,فيمػا يركيػه عػف الثقػات ,كقػاؿ
ػمعه مػػف الثقػػات(ٓ) ,كقػػاؿ" :خػػرج لػػه مسػػمـ حػػديثان تكبػػع فيػػه,
كقػػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :كثقػػه الجمهػػكر فيمػػا سػ ي
كاستشهد به البخارم(ٔ)".

كقاؿ النسائي  :إذا قاؿ حدثنا كأىخبرنػا فهػك ثقػة(ٕ) ,كقػاؿ ابػف ىع ًػدم :إذا ركل عػف أهػؿ الشػاـ فهػك
ثبت(ٖ) ,كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(ٗ) ,كقاؿ ابف أبي ىح ٍاتًـ :يكتب حديثه كال ييحت به(َُ).

كع ٌػد مػف المرتبػة الرابعػة لممدلسػيف ,كهػـ
كصفه بالتػدليس ابػف حبػاف كالػ ىذ ىهبً ٌي كابػف حجػر ى
الذيف ال يحت بحديثهـ إال بما صرحكا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهـ عمى الضعفاء كالمجاهيؿ(ُُ),

مات سنة ُٕٗهػ(ُِ).

ِ (ُّ)
الحم ِ
ِ
ص ّي :-
ُٖ -م َح َّمد بن ِزَياد األَ ْل َيان ّي  -أبو ُ
س ْف َيان ْ
كصًدم بف عجبلف.
ركل عف :عبد اهلل بف يب ٍسر,كأبي أمامة ,ى
ركل عنه :ىب ًقية بف الكليد ,كاسماعيؿ بف عياش ,كابنه إبراهيـ(ُْ).
كثقه ابف ىم ًع ٍيف(ُٓ) ,كأحمد(ُٔ) ,كأبك داكد(ُٕ) ,كالترمذم(ُٖ) ,كالنسائي(ُٗ).

) (1الطبقات الكبرل ٗ.ْْٕ/

) (2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ِ.ِٕ/
) (3تهذيب التهذيب ُ.ْٗٔ/
) (4الجرح كالتعديؿ ِ.ّْٓ/
) (5الكاشؼ ُ.ِّٕ/

) (6تاريإ اإلسبلـ ُّ.ُِٗ/
) (7الكاشؼ ُ.ِّٕ/

) (8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ِ.َٖ/
) (9تقريب التهذيب ُٗٔ/

) (10الجرح كالتعديؿ ِ.ّْٓ/

) (11تعريؼ أهؿ التقديس .ص ْٗ.ُُ,

(ُِ)تقريب التهذيب ُٗٔ/
) (13األىٍلهانًي :بفتا اإللؼ ,كسككف البلـ ,كفتا الهاء ,هذ النسبة إلى ألهاف بف مالؾ ,أخي حمداف بف مالؾ َ األنساب
َُِٓ/

) (14تهذيب الكماؿ ُِِٓٗ/
) (15الجرح كالتعديؿ ٕ.ِٕٓ/
) (16المرجع السابؽ ٕ.ِٕٓ/

) (17تهذيب التهذيب ٕ.ُٖٓ/

) (18تهذيب الكماؿ ِٓ.ُِٗ/
) (19المرجع السابؽ ِٓ.ُِٗ/

- 148 -

كذكر ابف حباف(ُ) كابف شاهيف(ِ) في الثقات ,كقاؿ ابف حباف :ال ييعتد مف ركايته إال ما كاف مػف
مف ركاية الثقات عنه,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :كثقه جماعة(ّ) ,ككثقه ابف حجر(ْ) ,كقاؿ ابػك ىحػ ٍاتًـ :ال بػأس
بأس به(ٓ).

اتهم ػػه الح ػػاكـ بالنص ػػب(ٔ),كرد عمي ػػه الػ ػ ىذ ىهبً ٌي  ,ق ػػاؿ :م ػػا عمم ػػت في ػػه مقال ػػة س ػػكل ق ػػكؿ الح ػػاكـ
الشيعي,كقاؿ ما عممت هذا مف يم ىحمد(ٕ),مات بعد سنة مائة لمهجرة (ٖ).
سر,وقيل أبو صفوان:
سر المازنيُ ,يكنى أبا ُب ْ
ٗ -عبد اهلل بن ُب ْ
ػث قميمػة,
له كألبكيه صحبة ,صمى القبمتيف ,ككضع النبي  يد عمػى أرسػه كدعػا لػه ,كلػه أحادي ن
م از جزيرة قبرص مع معاكية ,كهك آخر مف مات بالشاـ مف الصحابة ,مات سنة
ٖٖهػ,كقيؿ ٔٗهػ كهك ابف مائة سنة(ٗ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(َُ)

.

) (1الثقات البف حباف ٓ.ِّٕ/

) (2تاريإ اسماء الثقاتُ.ُٗٗ/
) (3الكاشؼ ِ.ُِٕ/

) (4تقريب التهذيب ِ.ُٓ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٕ.ِٕٓ/

) (6تهذيب التهذيب ٗ.َُٓ/
) (7ميزاف االعتداؿ ّ.ُٓٓ/
) (8تقريب التهذيب ِ.ُٓ/

) (9راجع :أسد الغابة ّ ,ِٖ/االستيعاب ُ ,ّْٖ/اإلصابة ْ ,َْ/تهذيب الكماؿ ُْ ,ّّّ/سير أعبلـ النببلء
ّ.َّْ/

) (10مف لطائؼ إسناد أنهـ جميعان شاميكف ,كبقية ثبت في ركايته عف أهؿ الشاـ ,قاؿ ابف ىع ًدم :إذا ركل عف أهؿ

الشاـ فهك ثبت( )10كأما عدـ تصريحه بالسماع عف شيخه الذم تحمؿ عنه ,كالذم يعد عمه قادحة ,فقد تكبع مف

ثقات.
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(ُ)
اؿ " :أ ٍىكىل ىـ
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍيد ,ىع ٍف أنس ىق ى
ىخ ىب ىرنًي يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ٍف ىخ ًالود ,ىق ى
ُّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ً
ًً
يف ,ىف ىسم ىـ
أ ٍىكلى ىـ رسكؿ اهلل ً إ ٍذ ىب ىنى بً ىزٍي ىن ى
يف يخ ٍب ناز ىكلى ٍح نما ,ثيـ ىخ ىرىج ًإلىى أيمهىات اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ب ,ىفأى ٍش ىب ىع اٍل يم ٍسمم ى
ً
ً
يحةى بًىنائً ًه".
صبً ى
ىعمى ٍي ًهف ,ىكىد ىعا لىهيف ,ىك ىسم ٍم ىف ىعمى ٍيه ,ىكىد ىع ٍك ىف لىهي ,فى ىك ى
اف ىي ٍف ىع يؿ ىذل ىؾ ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (َُ)
إسناد الحديث:
ُُ -م َح َّمد بن المثنى :ثقة  ,ثبت ,سبؽ في حديث (ِٔ)
ويقــال خالــد بــن
سـ ْف َيان بــن مســعودُ ,
ســميمان بــن ُع َب ْيــد بــن ُ
ِ -خالــد بــن الحــارث بــن ُع َب ْيــد بــن ُ
الي َج ْي ِمي(ٕ)  ,أبو عثمان البصري:
س ْف َيان بن مسعود ُ
س َم ْيم بن ُع َب ْيد بن ُ
الحارث بن ُ
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج.
ركل عنه :يم ىحمد بف المثنى ,كعمي بف المديني ,كأحمد بف حنبؿ(ّ).

ً (ٔ)
(ٓ)
(ْ)
كعػ ٌػد مػػف
قػػاؿ أحمػػد :إليػػه المنتهػػى فػػي التثبيػػت بالبصػرة ككثقػػه ابػػف سػػعد  ,كابػػف ىمعػ ٍػيف  ,ى
أثبت شيكخ البصرييف,ككثقه أبك ىح ٍاتًـ(ٕ) ,كالترمذم (ٖ)  ,كزاد :مأمكف ,كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف:

القطاف :ما رأيت أحدنا خي نار منه (ٗ) ,كقاؿ أبك يزرعة :يقاؿ له خالد الصدكؽ(َُ).
كذكر ابف ًحباف في الثقات(ُُ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :الحافظ ,الحجة ,اإلماـ ,ككاف مف أكعية العمـ ,كثيػر
التحرم ,مميا اإلتقاف ,متيػف الديانة(ُِ).كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(ُّ) ,مات سنةُٖٔ هػ(ُْ).

ّ-

ُح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).

) (1السنف الكبرل ,كتاب األشربة المحظكرة ,باب ما يفعؿ صبيحة بناء  ُّْ-ُّّ/ٔ ,حديث رقـ.ُٖٖٔ:
) (2الهي ىج ٍي ًمي :بضـ الهاء ,كفتا الجيـ ,كالياء الساكنة ,هذ النسبة إلى محمة بالبصرة نزلها بنك يه ىج ٍيـ ,فتنسب المحمة إليهـ
إليهـ َ األنساب ِٕٓٔ/
) (3تهذيب الكماؿ ّٖٓ/

) (4الجرح كالتعديؿ ّ.ِّٓ/

) (5الطبقات الكبرل ٗ.ِّٗ/
) (6الجرح كالتعديؿ ّ.ِّٓ/
) (7المرجع السابؽ ّ.ِّٓ/

(ٖ) تذكرة الحفاظ َُّٗ/
) (9تهذيب الكماؿ ّٖٕ/

) (10الجرح كالتعديؿ ّ.ِّٓ/

) (11الثقات البف حباف ٔ.ِٕٔ/

) (12سير أعبلـ النببلء ٗ.ُِٕ/
) (13تقريب التهذيب ُُٕٖ/
) (14العبر ُ.ِِٔ/
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ْ-

أنس بن َمالِك  :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ًو
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍيػد,
اف ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا إسحؽ ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ِّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اف ٍب يف ىحي ى
ىخ ىب ىرىنا أيىبك ىخالد يسمى ٍي ىم ي
ً
ً
ً
ص ً
اص ًفي الس ِّ
ػاب الم ًػه
ِّف ,ىكقى ى
اؿ ىر يسك يؿ المػه  " :كتى ي
يح ىم ٍيد ,ىع ٍف أنس أىف رسكؿ اهلل  ,قى ى
ضى بًاٍلق ى
ً
اص".
ص ي
اٍلق ى

ُ -أخرجػه البخػػارم فػي صػػحيحه ,فػػي كتػاب الصػػما فػي الديػػة َّٔ/ٓ ,مػػف الفػتا  ,حػػديث رقػػـ

َِّٕ,مػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػػؽ يم ىحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد اهلل األنصػ ػ ػ ػػارم قػ ػ ػ ػػاؿ :حػ ػ ػ ػػدثني يح ىم ٍيػ ػ ػ ػػد أف أنس ػ ػ ػ ػان
حدثهـ....الحديث ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجػ ػػه ,فػ ػػي كتػ ػػاب التفسػ ػػير ,بػ ػػاب ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ مدددن بيبحدددمة /ُٕٕ-ُٕٔ/ٖ ،م ػػف
الفتا  ,حديث رقـ ْْٗٗ ,مف طريؽ يم ىحمد بف عبد اهلل األنصارم ,عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ
مختمفة
 كأخرجػ ػػه ,فػ ػػي كتػ ػػاب التفسػػػير ,بػ ػػاب ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ مددن بيبحددمة  ُٕٕ/ٖ ,مػػف الفػػتا ,
حديث رقـ ََْٓ,مف طريؽ عبد اهلل بف بكر السهمي عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرج ػػه ,ف ػػي كت ػػاب التفس ػػير ,ب ػػاب "كالج ػػركح قص ػػاص"  ِْٕ/ٖ ,م ػػف الف ػػتا  ,ح ػػديث رق ػػـ

ُُْٔ ,مف طريؽ إبراهيـ بف يم ىحمد الغزارم عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ مختمفة .
ِ -كأخرجه مسمـ في صػحيحه ,فػي كتػاب القسػامة كالمحػاربيف كالقصػاص كالػديات ,بػاب إثبػات
ً
القصاص في األىسناف كما في معناها َُّ/ِ ,حديث رقـِْ ,ُٕٔٓ-مف طريػؽ أبػي بكػر
ابف أبي ىش ٍي ىبة ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب القصاص في الس ِّ
ِّف ,ص ٖٗٔ  ,حديث
رقـ ْٓٗٓ,مف طريؽ المعتمر بف سميماف ,عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ مختمفة .
ْ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب القصاص في ِّ
السف ,ص ُْٓ ,حديث
رقـِْٗٔ ,مف طريؽ خالد بف الحارث كابف أبي ىعدم ,عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ مختمفة .
ً
ِّ
السف ,ص ِٕٔ ,
صاص في
ٓ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب القسامة ,باب الق ى
حديث رقـ ِْٕٓ ,عف إسحؽ-به ,بمفظه.

) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة ,باب القىصاص في الس ِّ
ِّنف , ّّٕ/ٔ ,حديث رقـ.ِٖٔٗ :
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ً
صاص في ِّ
السف ,ص ِٕٔ ,حديث رقـ ْٕٓٓ ,عف
 كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب الق ىأحمد بف سميماف ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب القصاص مف الثنية ,ص ِٕٔ  ,حديث رقـ ْٕٔٓ,مف

طريؽ بًشر بف المفضؿ ,عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ مختمفة ,كلـ يذكر " كتاب اهلل القصاص".
ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُِٖ/ّ ,مف طريؽ ابف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد  -به ,بألفاظ
مختمفة .

 كأخرجه ,ُٕٔ/ّ ,مف طريؽ يم ىحمد بف عبد اهلل المثنى ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة .ٕ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الديات ,باب الرجؿ يصيب سف الرجؿ ,مف

طريؽ عف أبي خالد األحمر سميماف بف ٌحباف  -به ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:
ويو :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).
ٔ -إسحق بن إبراىيم  ,ابن َر ُ
اى َ
(ٔ)
ىح ىمر ال يك ٍكًفي:
ي  ,أىبك ىخ ٍاًلد األ ٍ
ٕ -سميمان بن َحيَّان األ ََزِد ّ
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,كحسيف المعمـ ,كأشعث بف سكار.

كيه ,كككيع بف الجراح ,كأحمد بف حنبؿ.
ركل عنه :إسحؽ بف ىر ي
اه ى
قاؿ يسػ ٍف ىياف بػف يع ىي ٍي ىنػةى :رجػؿ صػالا ,لػـ يكػف يطعػف فيػه مػف أمػر الحػديث(ِ) ,ككثقػه ككيػع(ّ),
كاب ػػف س ػػعد(ْ) ,كاب ػػف ىم ًع ػ ٍػيف(ٓ) ,كق ػػاؿ ف ػػي مكض ػػع آخ ػػر :ل ػػيس ب ػػه ب ػػأس(ٔ) ,كق ػػاؿ :ص ػػدكؽ ل ػػيس
بحج ػػة(ٕ) ,ككثق ػػه -أيضػ ػان -اب ػػف الم ػػدينى(ٖ) ,ك يم ىحم ػػد ب ػػف ي ىزٍي ػػد الرف ػػاعي(ٗ) ,زاد اب ػػف س ػػعد :كثي ػػر

الحػػديث ,كزاد الرفػػاعي :مػػأمكف ,كقػػاؿ النسػػائي :أحػػد األئمػػة ثقػػة مػػأمكف (َُ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع
آخػػر :ال بػػأس بػػه(ُُ) ,كذكػػر ابػػف ًحبػػاف فػػي الثقػػات(ُِ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :مػػف متقنػػي أهػػؿ
) (1األ ٌٍزدم :بفتا األلؼ ,كسككف الزام ,ككسر الداؿ المهممة ,كهي نسبة إلى أزد شنكءة ,كهك أزد بف الغكث بف نبت بف
مالؾ بف زيد بف ككهبلف بف سبأَ األنساب لمسمعاني ُ.َُِ/
) (2تهذيب الكماؿ ُُّْٗ/
) (3تاريإ بغداد ٗ.ِّ/

) (4الطبقات الكبرل ُّٖٓ/
) (5تاريإ بغداد ٗ.ِّ/

) (6الجرح كالتعديؿ ْ.َُٕ/
) (7تاريإ جرجاف ص ّٕٓ

) (8الجرح كالتعديؿ ْ.َُٕ/

) (9المرجع السابؽ ْ َُٕ/ك تاريإ بغداد ٗ.ِِ/
) (10طبقات الحفاظ لمسيكطي .صْٔ
) (11تهذيب التهذيب ّ.ْٖٔ/

) (12الثقات البف حباف ٔ.ّٗٓ/
- 153 -

الككفة ,ككاف ثبتان(ُ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :ثقة(ِ) ,كقاؿ في مكضع آخر :صاحب حديث كحفظ كهك مف
مف رجاؿ الكتب الستة ,كهك مكثر يهـ كغير (ّ) ,كقاؿ  :حديثه محت به في سائر األصكؿ(ْ),
كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ(ٓ) ,كابف خراش(ٔ) ,كابف عدم(ٕ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ٖ) ,كابف حجر :صدكؽ(ٗ) ,زاد ابف
ابف عدم :ليس بحجة ,كابف حجر :يخط  ,كقاؿ له عند البخارم نحك ثبلثة أحاديث ,كركل له

الباقكف(َُ),مات سنة مائة كتسعكف أك قبمها ,كركل له الجماعة
ٖ-

ُح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).

ٗ-

أنس بن َمالِك  :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف رجاله ثقات

(ُِ)

) (1مشاهير عمى األمصار صَِِ

(ُُ)

.

.

) (2الركاة الثقات المتكمـ فيهـ بما ال يكجب ردهـ ُ ,َُُ/كمف تكمـ فيهـ كهك مكثؽ صِّٗ.
) (3ميزاف االعتداؿ ِ.ََِ/

) (4سير أعبلـ النببلء ٗ.َِ/
) (5الجرح كالتعديؿ َُْٕ/
) (6تاريإ بغداد ٗ.ِّ/

) (7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ّ.ُِٖ/
) (8الكاشؼ ُ.ََِٖ/ْٖٓ/
) (9تقريب التهذيب ُ.َٖٕ/

) (10هدل السارم صَْٕ.

) (11تقريب التهذيب ُ.ِٓٗ/

) (12كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.
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(ُ)
ىخبرىنا حم ٍيد ٍبف مسع ىدةى اٍلبص ًرم ,كًاسم ً
اعي يؿ ٍب يف م ٍس يع و
اال :ىحدثىىنا
كد ,قى ى
ّّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ ى ى ي ى ي ى ٍ ى ى ٍ
ى
ى ٍى
ً
ً
و
اؿ :ىذ ىكر أنس أىف عمتىه ىكسر ٍ ً
ص ً
اص ,
بً ٍشهر ,ىع ٍف يح ىم ٍيد ,قى ى
ت ثىنيةى ىج ًارىية  ,فىقى ى
ضى ىنبًي المه  بًاٍلق ى
ى ي ىى
ى
ض ًر :تي ٍك ىس ير ثىنًيةي في ىبل ىنةى ؟ ,ىال ىكالًذم ىب ىعثى ىؾ بًاٍل ىح ِّ
ؽ ىال تي ٍك ىس ير ثىنًيةي في ىبل ىنةى,
فىقى ى
اؿ أ ي
كها أنس ٍب يف الن ٍ
ىخ ى
يد ىي ٍكىـ
قى ى
كها ىك يه ىك ىعـ أنس ىك يه ىك الش ًه ي
ؼ أي
ش ىفمىما ىحمى ى
اؿ :ىك ىك يانكا قىٍب ىؿ ىذلً ىؾ ىسأىليكا أ ٍ
ىهمىهىا اٍل ىع ٍف ىك ,ىك ٍاأل ٍىر ى
ىخ ى
أيحود ,ر ً
اؿ النبًي  " : إًف ًم ٍف ًع ىب ًاد الم ًه ىم ٍف لى ٍك أى ٍق ىس ىـ ىعمىى الم ًه ىأل ىىبري".
ض ىي اٍلقى ٍكيـ بًاٍل ىع ٍف ًك ,قى ى
ي ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ِّ).
إسناد الحديث:

ً (ّ)
(ِ)
ً
ػكعمً ٌي ,كيق ػػاؿ أب ػػك العب ػػاس
الب ػػاهمى ٌي  ,أب ػ ى
مب ػػارؾ الس ػػامي  ,ى
ـــعدة ب ػػف الي ى
ُٔ -ح َم ْيـــد بـــن َم ْ
س َ
البصرم:

ة,كحماد بف ىزٍيد.
ركل عف :بشر بف المفضؿ ,كاسماعيؿ بف يعمٌي ى
ركل عنه :النسائي ,كمسمـ  ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجه(ٗ).

قػػاؿ إب ػراهيـ بػػف أ ىيكٍرمػػة (ٓ) :كػػؿ حػػديث يح ىم ٍيػػد فائػػدة(ٔ) ,ككثقػػه النسػػائي (ٕ),كابػػف العمػػاد(ٖ),
العم ػػاد(ٖ) ,كذك ػػر اب ػػف حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات(ٗ) ,كق ػػاؿ أب ػػك ىحػ ػ ٍاتًـ(َُ) ,كالػ ػ ىذ ىهبً ٌي(ُُ) ,كاب ػػف حج ػػر(ُِ):
م(ُّ).
صدكؽ ,مات سنة ِْْهػ ,ركل له الجماعة سكل ي
الب ىخ ًار ٌ

) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة  ,باب القصاص في الثنية, ّّٖ/ٔ ,حديث رقـ.ِّٔٗ :

) (2الس ً
ام ٌي :هذ النسبة إلى سامة بف لؤم بف مالب َ األنساب ّ.َِّ/
البا ًهمي :بفتا الباء ,ككسر الهاء ,هذ النسبة إلى باهمة بف أعصر َ األنساب ُ.ِٕٓ/
) (3ى
) (4تهذيب الكماؿ ٕ.ّٗٓ/

( )5إبراهيـ بف أيكرمة  :هك أحد الحفاظ األذكياء له ترجمة في الجرح كالتعديؿ ِ.َُْ/
) (6تاريإ أصبهاف ِ.ُِٗ/

) (7تسمية مشايإ النسائي صَٕ
) (8شذرات الذهب ّ.َِِ/

) (9الثقات البف حباف ٖ.ُٕٗ/
) (10الجرح كالتعديؿ ّ.ِِٗ/
) (11الكاشؼ ُ.ّٓٓ/

) (12تقريب التهذيب ُُِٕ/

) (13المرجع السابؽ ُ.ُِٕ/
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الج ْح َد ِري
ٕ -إسماعيل بن مسعود َ

(ٔ)

 ,أبك مسعكد البصرم:

ركل عف :بشر بف المفضؿ ,كعبد الرحمف بف مهدم ,كيحيى بف سعيد القطاف.
ركل عنه :النسائي ,كأبك ىح ٍاتًـ ,ك يم ىحمد بف جرير الطبرم(ِ).
كثقػػهي النسػػائي(ّ),كال ػ ىذ ىهبً ٌي(ْ) ,كابػػف حجػػر(ٓ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ٔ),كقػػاؿ أبػػك ىح ػ ٍاتًـ:
صدكؽ(ٕ) ,مات سنة ِْٖهػ(ٖ).
الرقَاش
ِٖ -ب ْ
المفضل بن الحق َ
شر بن ُ
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج ,كداكد بف أبي هند.
()9

مكالهـ  ,أبك إسماعيؿ البصرم:

كيه ,كأحمد بف حنبؿ(َُ).
ركل عنه :يح ىم ٍيد بف مسعد  ,كاسحؽ بف ىر ي
اه ى
(ُُ)
(ُِ) ً ً
ػي(ُّ) ,كأبػك
قاؿ أحمد بف حنبؿ :إليه المنتهى في التثبت بالبصرة  ,ككثقه ابف سػعد ,كالع ٍجم ٌ
يزرعػػة(ُْ) ,كأبػػك ىحػ ٍاتًـ(ُٓ).ك ابػػف حجػػر (ُٔ) زاد ابػػف سػػعد كثيػػر الحػػديث ,كزاد ابػػف حجر:ثبػػت عابػػد,
كعػػد ابػػف ىم ًعػ ٍػيف مػػف أثبػػت شػػيكخ البصػرة ,مػػع جماعػػة ىسػػماهـ(ُٕ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ُٖ),
ى
(َِ)
(ُٗ)
كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي:حجة  ,مات سنة ُٖٔأك ُٕٖ هػ ,ركل له الجماعة .
الج ٍح ىد ًرم ::بفتا الجيـ ,كسككف الحاء ,كفتا الداؿ ,هذ النسبة إلى جحدر ,كهك اسـ رجؿ ,كاسمه :ربيعة بف ضبيعة
) (1ى
ضبيعة بف قيس بف ثعمبة بف صعب عمي بف بكر بف كائؿ .األنساب ِ ِٓ /كالمباب ُ.َِٔ/
) (2تهذيب الكماؿ ُّٗٓ/

) (3تسمية مسايإ النسائي صْٔ.
) (4الكاشؼ ُ.ِْٗ/

) (5تقريب التهذيب ُ.َٓٓ/ّٕ/
) (6الثقات البف حباف ٔ.ِٖ/
) (7تهذيب الكماؿ ّ.ُٗٔ/
) (8تقريب التهذيب ُ.ّٕ/

) (9الرقاش :بفتا الراء كالقاؼ ,هذ النسبة إلى إمرأة إسمها رقاش كثرت أكالدها حتى صارت قبيمة ,كهي مف قيس عيبلف,
عيبلف ,كالمشهكر بهذ النسبة جماعة منهـ :بشر بف المفضؿَ األنساب لمسمعاني ُّٖ/

) (10تهذيب الكماؿ ُْْٖ/

) (11الجرح كالتعديؿ ِ.ّٔٔ/

) (12الطبقات الكبرل ٗ.ُِٗ/
) (13معرفة الثقات ُ.ِْٕ/

) (14الجرح كالتعديؿ ِ.ّٔٔ/
) (15المرجع السابؽ ِ.ّٔٔ/

(ُٔ)تقريب التهذيب ُّٗ/

) (17الجرح كالتعديؿ ِ.ّٔٔ/

) (18الثقات البف حباف ٔ.ٕٗ/
) (19الكاشؼ ُ.َِٕ/

) (20تقريب التهذيب ُّٗ/
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ُح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).

ٗ-

أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

٘-

الحكم عمى الحديث:
لغير

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه حميد بف مسعدة صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا

(ُ)

.

) (1كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍيد ,ع ٍف أنس
اؿ :ىحدثىىنا ىخالً هد ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,قى ى
ّْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ش فىأ ىىب ٍكا ,فىأىتى ىكا النبًي
اؿ :ىك ىس ىر ًت الرىبيِّعي ثىنًيةى ىج ًارىي وة  ,فى ى
قى ى
ض ىعمى ٍي ًه يـ ٍاأل ٍىر ي
طمىيبكا إًلى ٍي ًه يـ اٍل ىع ٍف ىك فىأ ىىب ٍكا  ,فى يع ًر ى
ً
ص ً
ِّع ؟ ,ىكالًذم ىب ىعثى ىؾ
كؿ الم ًه  ,تي ٍك ىس ير ثىنًيةي الرىبي ً
ض ًر :ىيا ىر يس ى
اص  ,قى ى
اؿ أنس ٍب يف الن ٍ
ىم ىر بًاٍلق ى
 ,فىأ ى
اؿ " :يا أنسً ,كتىاب الم ًه اٍل ًقصاص " ,فىر ً
بًاٍل ىح ِّ
اؿ " :إًف ًم ٍف
ض ىي اٍلقى ٍكيـ ىك ىعفى ٍكا ,ىكقى ى
ي
ؽ ىال تي ٍك ىس ير ,قى ى ى
ى ي
ى
ىعب ًاد الم ًه ىم ٍف لى ٍك أى ٍق ىس ىـ ىعمىى الم ًه ىأل ىىبري".

الحديث سبق تخريجو في حديث (ٕٖ)
إسناد الحديث:

ُٔ -م َح َّمد بن المثنى :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ِٔ).
ٕ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُّ).
ُٖ -ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).
ٗ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف رجاله ثقات ,كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.

) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة  ,باب القصاص في الثنية ّّٗ-ّّٖ/ٔ ,حديث رقـ.ّّٔٗ :
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا أىبك ىخالًود ٍاألى ٍحمر ,عف إًسم ً
ً
يؿ,
اع ى
ّٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ي
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل ىع ىبلء ,قى ى ى
ىي ى ٍ ٍ ى
ث س ًريةن إًلىى قىكوـ ًمف ىخثٍعوـ ,فىاستىعصمكا بًالسج ً ً
ىع ٍف قىٍي و
ضى
كد فىقيتميكا ,فىقى ى
ي
ٍ ٍ ى
س ,أىف رسكؿ اهلل  ىب ىع ى ى
ٍ ٍ ىي
رسك يؿ الم ًه  بًنًص ً
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه :
مء ًم ٍف يك ِّؿ يم ٍسمًوـ ىم ىع يم ٍش ًروؾ " ثيـ قى ى
ؼ اٍل ىع ٍق ًؿ ,ىكقى ى
اؿ " :أ ىىنا ىب ًر ه
ٍ
ىي
(ِ)
اه ىما ".
اءل ىن ىار ي
" أ ىىال ىال تىىر ى

ُ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب النهي عف قتػؿ مػف اعتصػـ بالسػجكد ,ص

ََْ  ,حديث رقـ ِْٓٔ ,مف طريؽ أبي معاكية ,عف إسماعيؿ  -به ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه ,فػػي كتػػاب ً
السػ ىير ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي كراهيػػة المقػػاـ بػػيف أظهػػر
المشركيف ,ص ّٖٕ  ,حديث رقـ َُٓٔ ,مف طريؽ عبدة ,عػف إسػماعيؿ بػف أبػي خالػد -
به ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجػػه النسػػائي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب القسػػامة ,بػػاب القػػكد بغيػػر جري ػرة ,ص َّٕحػػديث
رقـَْٖٕ ,عف يم ىحمد بف العبلء  -به ,بمفظه.
ْ -كأخرجه الشافعي في مسند  , َُِ/ِ ,حديث رقـ َِّ ,مف طريؽ مػركاف ,عػف إسػماعيؿ
ابف أبي خالد  -به ,بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتػاب المغػازم ,بػاب مػا ذكػر فػي كتػب النبػي --
كبعكثػػهِٖٔ/َِ ,حػػديث رقػػـّٖٕٕٓ ,عػػف عبػػد الػػرحيـ بػػف سػػميماف ,عػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػي
خالد –به ,بألفاظ مختمفة.

ٔ -كأخرجػه الطب ارنػي فػػي المعجػـ الكبيػػرَّّ/ِ ,حػديث رقػػـِِْٔ ,مػف طريػػؽ أبػي معاكيػػة –
يم ىحمد بف خازـ  ,-عف ا بف أبي خالد  -به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجهَّّ/ِ ,حديث رقـِِٓٔ ,مػف طريػؽ صػالا بػف عمػر ,عػف إسػماعيؿ -بػه ,بألفػاظمختمفة.

ٕ -كأخرجه البيهقي في السنف الكبػرل ,فػي كتػاب القسػامة ,بػاب مػا جػاء فػي كجػكب الكفػارة فػي
أن ػكاع قت ػػؿ الخط ػػأ , َِّ/ُِ ,ح ػػديث رق ػػـ ُّٖٗٔ ,م ػػف طري ػػؽ م ػػركاف ب ػػف معاكي ػػة ,ع ػػف

إسماعيؿ بف أبي خالد -به ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة ,باب القكد بغير جريرة,ّْٕ/ٔ ,حديث رقـٔٓٗٔ.

) (2هذا حديث مرسؿ ,كقد جاء مكصكالن ,عند أبي داكد ,كالترمذم ,كالطبراني ,كالبيهقي ,فقد ركا قيس بف أبي حازـ عف

عبد اهلل بف جرير البجمي ,كجاء مكصكالن أيضان عند الطحاكم كالطبراني عف قيس بف أبي حازـ ,عف خالد بف الكليد,
انظر تخري الحديث.
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 كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب ما جاء في كجكب الكفارة في أنػكاع قتػؿ الخطػأُِّ/ُِ ,ح ػػديث رق ػػـ ُّٗٗٔ ,م ػػف طري ػػؽ أب ػػي معاكي ػػة ع ػػف إس ػػماعيؿ ب ػػف أب ػػي خال ػػد -ب ػػه  ,بألف ػػاظ
متقاربة.

 كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب ما جاء في كجكب الكفارة في أنػكاع قتػؿ الخطػأُِّ/ُِ ,ح ػػديث رق ػػـ َُْٗٔ ,ع ػػف حف ػػص ب ػػف مي ػػاث  ,ع ػػف إس ػػماعيؿ ب ػػف أب ػػي خال ػػد –ب ػػه ,بألف ػػاظ
مختمفة.

شاىد الحديث:

خالد بن الوليد :
ُ -أخرج الطحاكم حديثه في شرح مشكؿ اآلثار ,ِْٕ/ٖ,حديث رقـِّّّ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير , ُُْ/ْ ,حديث رقـ ّّٖٔ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

ُٔ -م َح َّمد بن العالء بف يك ىرٍيب الهمداني(ُ)  ,أبك يك ٍريب الككفي.
ركل عف :سميماف بف ٌحباف ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كاسماعيؿ بف يعمية.
ركل عنه :الجماعة ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم ,كأبك يزرعة الرازم(ِ).

قاؿ يم ىحمد بف عبد اهلل بف نمير :ما رأيت بالعراؽ أكثر حديثان مف أبي يكريػب(ّ) ,كقػاؿ إبػراهيـ
بػػف أبػػي طالػػب ,لػػـ ىأر بعػػد أحمػػد بػػف حنبػػؿ أحفػػظ مػػف كريػػب(ْ) ,ككثقػػه النسػػائي(ٓ) ,كقػػاؿ مػرة :ال

بػ ػػأس بػ ػػه(ٔ) ,كذكػ ػػر ابػ ػػف حبػ ػػاف فػ ػػي الثقػ ػػات(ٕ) ,كقػ ػػاؿ ال ػ ػ ىذ ىهبً ٌي :الثقػ ػػة ,اإلمػ ػػاـ ,الحػ ػػافظ ,شػ ػػيإ
المحػ ػػدثيف(ٖ) ,أحػ ػػد األثبػ ػػات المكثي ػ ػريف(ٗ) ,كقػ ػػاؿ ابػ ػػف حجػ ػػر :ثقػ ػػة حػ ػػافظ(َُ) ,كقػ ػػاؿ أبػ ػػك ىح ػ ػ ٍاتًـ:
صدكؽ(ُُ) ,مات سنة ِْٕ هػ(ُِ).
) (1الهى ٍمداني :كهي منسكبة إلى همداف ,كهي قبيمة مف اليمف .األنساب ْٕٓٔ/
) (2تهذيب الكماؿ ِِّْٔ/
) (3تاريإ اإلسبلـ ٖ.ْٕٓ/
) (4المرجع السابؽٖ.ْٕٓ/

) (5تسمية مشايإ النسائي صِٓ
) (6تهذيب التهذيب ٕ.ّّٔ/

) (7الثقات البف حباف ٗ.َُٓ/
) (8تذكرة الحفاظ ِ.ْٕٗ/
) (9لساف الميزاف ٗ./ٕ/

) (10تقريب التهذيب ُِٖ/

) (11الجرح كالتعديؿ ٖ.ِٓ/
) (12تقريب التهذيب ُِٖ/
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ٕ -أبك خالد األحمر :هك سميماف بف ىحباف :ثقة ,له أكهاـ ,سبؽ في حديث(ِّ).
ٖ -إسماعيل بن أبي خالد ,كاسمه هرمز ,كيقاؿ سعد ,كيقاؿ كثير  ,أبك عبداهلل الككفي:
ركل عف :كعمرك بف حريث  ,كعبداهلل بف أبي أكفػى ,كهمػا صػحابياف ,ك عػف قػيس بػف أبػي
حازـ.

ركل عنه :يش ٍع ىبة بف حجاج ,كعبداهلل بف المبارؾ ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى(ُ).
أثنػػى عميػػه الشػػعبي,كقاؿ ابػػف أبػػي خالػػد :يحسػػك العمػػـ حس ػكان(ِ) ,كقػػاؿ يس ػ ٍف ىياف الثػػكرم :يحفػػاظ

الناس ثبلثة ,إسماعيؿ بف أبي خالد ,كعبد اهلل بف أبي سميماف ,كيحيى بف سعيد القىطاف(ّ) ,كثقػه
(ْ)
ً (ٓ) ً ً
ػي(ٔ) ,كىي ٍعقيػػكب بػػف ىشػ ٍػي ىبة(ٕ) ,كأبػػك ىح ػ ٍاتًـ(ٖ) ,كىي ٍعقيػػكب بػػف
كثقػػه ابػػف مهػػدم ,كابػػف ىمعػ ٍػيف  ,كالع ٍجمػ ٌ
الع ٍجمً
بػػف س ػ ٍفياف(ٗ),زاد ً
ػي :ككػػاف رج ػبلن صػػالحان ,ثبت ػان ,راكيػػة قػػيس بػػف حػػازـ ,كلػػـ يكػػف أحػػد أركل
ػ
ي ى
ٌ

عنه :فيه ,كزاد ابف أبي ىش ٍي ىبة :ثبػت ,كابػف يسػ ٍف ىياف :حػافظ ,كذكػر ابػف حبػاف فػي الثقػات(َُ) ,كزاد:
ك ػػاف ش ػػيخان ص ػػالحان ,ق ػػاؿ الػ ػ ىذ ىهبً ٌي :ح ػػافظ(ُُ) ,مح ػػدث الككف ػػة ف ػػي زمان ػػه ,أجمع ػػكا عم ػػى إتقان ػػه,
كاالحتجاج به(ُِ) ,كقاؿ ابف حجر:ثقة ,ثبت  ,مات سنة ُْٔهػ(ُّ).

الح ً
ٗ -قَ ْـيس بـن أَبـي َح ِ
ىح ىمػس
ػارث األ ٍ
صػ ٍػيف بػف ىع ٍػكؼ بػف عبػد ى
ـازم ,كاسػمه يح ى
الككفي ,مف كبار التابعيف.

(ُْ)

,أبػك عبػػد اهلل

ركل عف :جرير بف عبد اهلل البجمي ,كخالد بف الكليد ,كأبي بكر الصديؽ.

ركل عنه :إسماعيؿ بف أبي خالد ,كأبك إسحؽ السبيعي ,كسميماف األيعمش(ُٓ) .
) (1تهذيب الكماؿ ّٔٗ/

) (2الجرح كالتعديؿ ُِٕٓ/

) (3الطبقات الكبرل ٖ.ِْٔ/

) (4سير أعبلـ النببلء ٔ.ُٕٕ/

) (5تاريإ ابف معيف – ركاية الدارمي – صٔٓ
) (6معرفة الثقات ُ.ِِْ/

) (7تهذيب الكماؿ ّ.ٕٓ/

) (8الجرح كالتعديؿ ِ.ُٕٓ/

) (9تهذيب التهذيب ٕ.ّّٔ/

) (10الثقات البف حباف ْ.ُٗ/
) (11الكاشؼ ُ.ِْٓ/

) (12سير أعبلـ النببلء ٔ.ُٕٕ/
) (13تقريب التهذيب ُ.ٔٗ/

) (14األحمس :بفتا األلؼ كسككف الحاء المهممة كفتا الميـ كفي آخرها السيف المهممة ,كهذ النسبة إلى أحمس ,كهي

طائفة مف بجيمة نزلكا الككفة كقيؿ إف أحمس هك :أحمس بف ضبيعة بف ربيعة بف نزار بف معد بف عدناف ,مف كلد

جماعة مف العمماءَ األنساب ُُٗ/

(ُٓ)تهذيب الكماؿ َُِْ/
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قػػاؿ إسػػماعيؿ بػػف أبػػي خالػػد :كػػاف ثبتػان(ُ) ,كقػػاؿ ابػػف يع ىي ٍي ىنػةى :مػػا كػػاف بالككفػػة أحػ هػد أركل عػػف
كؿ الم ًه  مف قيس بف أبي حازـ(ِ),
أصحاب ىر يس ى
ككثقه ابف م ًع ٍيف(ّ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ْ) ,كقاؿ ىي ٍعقيكب بف ىش ٍي ىبة :متقف الركاية(ٓ) ,كقاؿ أبك داكد:
ى
(ٔ)
أجكد التابعيف إسنادان قيس بف أبي حازـ ,ركل عف تسعة مف العشرة ,كقاؿ ابف خراش:
أحد أركل عف العشرة إال قيس بف أبي حازـ(ٕ) ,كذكر ابف حبػاف
ككفي جميؿ ,كليس مف التابعيف ه
حبػػاف فػػي الثقػػات(ٖ) ,ككثقػػه ابػػف شػػاهيف(ٗ) ,كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :ثقػػة ,حجػػة ,كػػاد أف يكػػكف صػػحابيان,
أجمعكا عمى االحتجاج به(َُ),ككثقه ابف حجر ,كقاؿ :مخضرـ ,كيقاؿ له رؤية ,مات بعػدَٗهػػ,

ك ركل له الجماعة(ُُ).

(ُِ)
ػت :هػذا قػكؿ مػردكد ,كقػاؿ :كمػف
اتهمه يحيى بػف سػعيد بأنػه منكػر الحػديث  ,كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :قم ي
تكمـ فيه فقد آذل نفسه(ُّ) ,كقاؿ ابف حجر :مراد القطاف بالمنكر الفرد المطمؽ(ُْ).

ً
عمي ,كالمشهكر أنه كاف يقدـ عثماف(ُٓ).
كقاؿ ال ىذ ىهب ٌي :قيؿ إنه يحمؿ عمى ٌ
الحكم عمى الحديث:

الحديث مرسؿ ,ركاته ثقات ,كقد جاء مكصكالن ,عند أبي داكد كمير .

) (1الجرح كالتعديؿ ٕ.َُِ/
) (2تاريإ بغداد ٔ.ْٓٗ/

) (3الجرح كالتعديؿ َُِٕ/
) (4معرفة الثقات َِِِ/

) (5تهذيب الكماؿ ِْ.ُْ/
) (6تاريإ بغداد ٔ.ْٓٗ/

) (7تهذيب التهذيب ٔ.ِّٓ/

) (8الثقات البف حباف ٓ.َّٕ/
) (9أسماء الثقات ُ.ُُٗ/

) (10ميزاف االعتداؿ ّ.ّّٗ/
) (11تقريب التهذيب ِِّ/

) (12تهذيب التهذيب ٖ.ّْٕ/

) (13الركاة الثقات المتكمـ فيهـ صُّٓ
) (14تهذيب التهذيب ٔ.ِْٓ/
) (15ميزاف االعتداؿ ّ.ّّٗ/
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍيد,
ؼ ,قى ى
ىخ ىب ىرنًي يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,قى ى
ّٔ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
كس ى
اؿ :ىحدثىىنا ىس ٍه يؿ ٍب يف يي ي
ً ً
ػاؿ " :اٍل ىخ ى ً
ًً
صػػا ىكالسػ ٍػك ًط,
يعػةى أىف رسػػكؿ اهلل  قى ى
طػأي شػ ٍػبهي اٍل ىع ٍمػػد ,ىي ٍعنػػي بًاٍل ىع ى
يح ىم ٍيػد ,ىعػ ًػف اٍلقىاسػػـ ٍبػ ًػف ىربً ى
(ِ)".
ً
ًفيها ًم ىائةه ًم ىف ًٍ
كف ًفي يبطيكنًهىا أ ٍىكىال يد ىها
اإلبً ًؿ ,م ٍنهىا أ ٍىرىب يع ى
ى

ُ -أخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الػػديات ,بػػاب فػػي ديػػة الخطػػأ شػػبه العمػػد ,صِٖٔحػػديث
رقـْْٕٓ ,مف طريؽ خالد الح ٌذاء ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجػه فػػي كتػاب الػػديات ,بػاب فػػي ديػة الخطػػأ شػبه العمػػد ,صِٖٔ ,حػديث رقػػـ ْْٖٓ ,مػػفطريؽ خالد ,عف القاسـ بف ربيعة  -به,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الديات ,باب في دية الخطأ كشبه العمد ,ص ٖٖٔ  ,حديث رقـ ْٖٖٓ ,مفطريؽ خالد ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ مختمفة.

الحػػذاء ,ص
ِ -كأخرجػػه النسػػائي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب القسػػامة ,بػػاب ذكػػر االخػػتبلؼ عمػػى خالػػد ى
ِّٕ ,حديث رقـ ّْٕٗ ,مف طريؽ خالد الحذاء ,عف القاسـ بف ربيع  -به ,بألفاظ متقاربة.

الحػػذاء ,ص ِّٕ  ,حػػديث رقػػـ
 كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب القسػػامة ,بػػاب ذكػػر االخػػتبلؼ عمػػى خالػػد ىّْٕٗ ,مف طريؽ خالد ,عف القاسـ بف ربيعة -به ,بألفاظ مختمفة.
الحػػذاء ,صِّٕ  ,حػػديث رقػػـ
 كأخرجػػه ,فػػي كتػػاب القسػػامة ,بػػاب ذكػػر االخػػتبلؼ عمػػى خالػػد ىْٕٓٗ,مف طريؽ خالد ,عف القاسـ  -به,بألفاظ مختمفة.
الحػ ػػذاء ,صِّٕ حػ ػػديث
 كأخرجػ ػػه ,فػ ػػي كتػ ػػاب القسػ ػػامة ,بػ ػػاب ذكػ ػػر االخػ ػػتبلؼ عمػ ػػى خالػ ػػد ىرقـْٕٔٗ ,مف طريؽ خالد ,عف القاسـ -به ,بألفاظ مختمفة .

الحذاء ,صِّٕ حديث
 كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب ذكر االختبلؼ عمى خالد ىرقـْٕٕٗ ,مف طريؽ خالد ,عف القاسـ -به ,بألفاظ مختمفة .
الحذاء ,صِّٕ حديث
 كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب ذكر االختبلؼ عمى خالد ىجد ىعاف ,عف القاسـ بف ربيعة -به ,بألفاظ متقاربة .
رقـْٕٗٗ ,مف طريؽ ابف ٍ

الحذاء ,صِّٕ  ,حديث رقـ
 كأخرجه ,في كتاب القسامة ,باب ذكر االختبلؼ عمى خالد ىََْٖ ,عف يم ىحمد بف المثنى  -به  ,بمفظه .
) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة ,باب كـ دية شبه العمد.ْٕٔٗ/ّْٓ/ٔ ,

) (2الحديث مرسؿ كجاء مكصكالن عف القاسـ ,عف عقبة بف أكس ,عف عبد اهلل بف عمرك ,كأيضان عف القاسـ عف عبد اهلل
اهلل بف عمرك ,كأيضان عف القاسـ ,عف عقبة بف أكس  ,عف رجؿ مف أصحاب النبي  ,ككذلؾ عف القاسـ ,عف

عبد اهلل بف عمر ,كأيضان عف القاسـ ,عف رجؿ مف أصحاب النبي  ,كعف القاسـ عف عقبة بف أكس ,كعف

القاسـ ,عف يعقكب بف أكس ,عف رجؿ مف أصحاب النبي  ,انظ ارلى تخري الحديث.
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ّ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب ً
الديات ,باب دية شبه العمد مغمظة ,صْْٕ ,
حديث رقـ ِِٕٔ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف القاسـ بف ربيعة - ,به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ,في كتاب ًالديات ,باب دية شبه العمد مغمظة ,ص ْْٕ  ,حديث رقـ ِِٕٔ ,مف
طريؽ خالد بف الحذاء عف القاسـ بف ربيعة -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه ,في كتاب ًالديات ,باب دية شبه العمد مغمظة ,ص ْْٕ  ,حديث رقـ ِِٖٔ ,مف
طريؽ ابف جدعاف ,عف القاسـ بف ربيعة -به ,بألفاظ مختمفة.

الدية في شبه العمد ,صُّّ  ,حديث
ْ -كأخرجه الدارمي في يسننه ,في كتاب الديات ,باب ٌ
رقـ ُِْٗ ,مف طريؽ أيكب ,عف القاسـ بف ربيعة -به ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُْٔ/ِ ,مف طريؽ أيكب ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ
متقاربة .

 -كأخرجه ,ُٔٔ/ِ ,مف طريؽ أيكب ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه ,ُُْ/ِ ,مف طريؽ خالد الحذاء عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ مختمفة.ٔ -كأخرجه الشافعي في مسند  , ُٖٗ/ُ ,حديث رقـ ِٔٗ ,مف طريؽ ىزٍيد بف يجدعاف عف
القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,ّْٓ/ُ ,مف طريؽ عمي بف ىزٍيد بف يجدعاف ,عف القاسـ بف ربيعة -به ,بألفاظمختمفة .

السنة ,ص ُُٖ حديث رقـِْٕ ,مف طريؽ خالد الحذاء عف القاسـ بف
ٕ -كأخرجه المركزم في ي
ربيعة  -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,ص ُِٖ  ,حديث رقـ ِْٖ ,مف طريؽ القاسـ بف ربيعة بف جكش ,عف عقبة بفأكس السدكس  -به ,بألفاظ مختمفة .

ٖ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب الديات ,باب ذكر كصؼ الدية في قتيؿ الخطأ الذم

يشبه العمد , ّْٔ/ُّ ,حديث رقـ َُُٔ ,مف طريؽ خالد الحذاء ,عف القاسـ بف ربيعة -
به ,بألفاظ متقاربة .

ٗ -كأخرجه الدارقطني في يسننه ,في كتاب الحدكد كالديات كمير  , ََُ/ْ,حديث رقـ ُّٖٔ ,مف
طريؽ خالد الحذاء ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ متقاربة؟
 كأخرجه في كتاب الحدكد كالديات كمير  , َُُ/ْ ,حديث رقـ ُّٗٔ ,مف طريؽ أيكبالسختياني ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه ,في كتاب الحدكد كالديات كمير  , َُِ/ْ ,حديث رقـ َُّٕ ,مف طريؽ خالد ,عفالقاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظ مختمفة.
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 كأخرجه , َُّ/ْ ,حديث رقـ ُُّٕ ,مف طريؽ خالد الحذاء ,عف القاسـ بف ربيعة  -به,بألفاظ مختمفة ..

 كأخرجه َُْ/ْ ,حديث رقـُِّٕ ,مف طريؽ عمي بف ىزٍيد ,عف القاسـ بف ربيعة  -به ,بألفاظمتقاربة.

 كأخرجه , َُْ/ْ ,حديث رقـ ُّّٕ ,مف طريؽ عمي بف ىزٍيد ,عف القاسـ بف ربيعة  -به,بألفاظ متقاربة  ,مف طريؽ عمي بف ىزٍيد ,عف القاسـ -به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:
ٔ-

ُم َح َّمد بن المثنى :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ِٔ).

بن يوسف األ ٍىنم ً
اطي
ٕ-
س ْي ُل ُ ُ ُ
َ
ى
يمي.
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,ك ي
ش ٍع ىبة بف الحجاج ,كسميماف الىتى ٍ
ركل عنه :يم ىحمد بف المثنى ,كأحمد بف حنبؿ ,كيحيى بف ىم ًع ٍيف(ِ).
كثقػػه ابػػف ىم ًعػ ٍػيف(ّ),ابررهام ب ر أب ر داود(ْ)  ,كالنسػػائي(ٓ) ,كالػػدارقطني(ٔ) ,كابػػف شػػاهيف(ٕ),كابػػف
قػاؿ ابػف
حجر(ٖ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٗ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ(َُ) ,كالساجي(ُُ) :صدكؽ,
ابػ ػػف حجػ ػػر :رمػ ػػي بالقػ ػػدر(ُِ) ,كقػ ػػاؿ السػ ػػاجي  :الػ ػػذم ك ً
ض ػ ػع منػ ػػه القػ ػػدر(ُّ) مػ ػػف  ,مػ ػػات سػ ػػنة
ي
ي
َُٗهػ(ُْ).
(ُ)

 ,أىبك عبد الرحمف  ,كيقاؿ  :أبك عبد اهلل البصرم:

) (1األ ٍىن ً
ماطي :بفتا األلؼ ,كسككف النكف,كفتا الميـ ,ككسر الطاء المهممة ,هذ النسبة إلى بيع األنماط ,كهي الفرش
التي تبسط َ األنساب ُِِّ/

) (2تهذيب الكماؿ ُُِِّ/

) (3المرجع السابؽ ُُِِّ/
) (4تهذيب التهذيب ّ.ْٓٔ/
) (5تاريإ اإلسبلـ ُّ.ُِٗ/

) (6تهذيب التهذيب ّ.ْٓٔ/
) (7أسماء الثقات ُ.َُٖ/

) (8تقريب التهذيب ُِٔٗ/

) (9الثقات البف حباف ٔ.َْٕ/

) (10تهذيب الكماؿ ُِ.ُِّ/
) (11تهذيب التهذيب ّ.ْٓٔ/
) (12المرجع السابؽ ُ.ِٔٗ/
) (13المرجع نفسه ّ.ْٓٔ/
) (14المرجع نفسهُ.ِٔٗ/
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ُٖ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في حديث (ٓ).
(ُ)
الج ٍك ىشنًي(ِ):
الغ ى
ٗ -القاسم بن ربيعة بف جكشف ى
طفىاني ى

ركل عف عبد اهلل بف عمر ,كعبداهلل بف عمرك بف العاص ,كعقبة بف أكس .

ركل عنه :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,كخالد الحذاء ,كعمي بف ىزٍيد بف أبي جذعاف ,كأيكب السختياني(ّ).
السختياني(ّ).

كثقهي عمي بف المديني(ْ) ,كأبك داكد(ٓ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٔ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي كثقػك (ٕ),
كثقك (ٕ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة(ٖ) ,مات سنة َُٖهػ ,كقيؿ سنة ُُُهػ(ٗ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث مرسؿ ,ركاته ثقات ,كقد جاء مكصكالن عند أبي داكد كمير .

الغطىفىاني :بفتا الغيف كالطاء كالفاء ,كهذ النسبة إلى مطفاف ,كهي قبيمة مف قيس عيبلف ,كهي بنت قيس عيبلف
) (1ى
نزلت الككفة َ األنساب ْ.َِّ/

الج ٍك ىشني :بفتا الجيـ ,كسككف الكاك ,كالشيف المعجمة المفتكحة ,هذ النسبة إلى جكش كظني أنها بطف مف مطفاف
) (2ى
كالمشهكر باالنتساب إليه القاسـ بف ربيعة َ األنساب ُِِّ/
) (3تهذيب الكماؿ ِِّْٕ/

) (4العمؿ البف المديني ص ٗٔ

) (5سؤاالت أبي عبيد اآلجرم صَّٔ
) (6الثقات البف حباف ٓ.َّّ/
) (7الكاشؼ ِ.ُِٕ/

) (8تقريب التهذيب ُِْ/

) (9طبقات ابف خياط ص َُٖ
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(ُ)
صػ و
ػاؿ :ىحػػدثىىنا
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ىع ٍبػ يػد المػ ًػه ٍبػ يػف ين ىم ٍيػ وػر ,قىػ ى
ػكر ,قىػ ى
ّٕ -قػػاؿ الن ىسػػائًي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا ي
الح ىسػ ٍػيف ٍبػ يػف ىم ٍن ي
ً
اب ال ًػذم ًع ٍن ىػد ً
يحيى ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
آؿ ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف ىح ٍػزوـ ,ال ًػذم
ِّب ,أىنهي لىما ىك ىج ىد اٍلكتى ى
ي
"
ً
ً
ً
ً
ىذ ىكركا أىف رس ى ً
ً
ىصابً ًع ىع ٍشهر ىع ٍشهر .
يما يه ىنال ىؾ م ىف ٍاأل ى
ىي
ي
كؿ المه  ":ىكتىىبهي لىهي ٍـ ىك ىج يدكا فيه ىكف ى

ُ -أخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب القسامة ,باب عقؿ األصابع ,صّٕٗ ,حديث رقـ
الح ىس ٍيف بف منصكر -به ,بألفاظ متقاربة.
ْْٖٔ ,عف ي
ِ -أخرجه ىم ًالؾ في المكطأ ,في كتاب العقكؿ ,باب ما جاء في عقؿ األصابع ,صَٓٓ,
حديث رقـ ُِٔٓ ,عف ربيعة بف أبي عبد الرحمف ,بألفاظ مختمفة.
ّ -كأخرجه عبد الرزاؽ في مصنفه ,في كتاب العقكؿ ,باب األصابع ,ّٖٓ/ٗ ,حديث

رقـَُٕٕٔ ,عف ىم ٍع ىمر ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل ,في كتاب ِّ
الديات ,باب األصابع كمها سكاء,ُِٔ/ُِ ,
حديث رقـ َُْٕٔ ,مف طريؽ جعفر بف عكف ,عف يحيى بف يحيى –به  ,بمفظه.

شواىد الحديث:

أوالً -أبو موسى األشعري -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج أبك داكد حديثه في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب ديات األعضاء ,صّٖٔ ,حديث
رقـ ْٕٓٓ ,ْٓٓٔ,بألفاظ مختمفة.
ِ -أخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب القسامة ,باب عقؿ األصابع ,صّٖٕ ,حديث
رقـْٕٓٓ ,ْْْٖ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه ابف ماجه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب دية األصابع ,صِْٓ ,حديث رقـ ِْٓٔ,
بألفاظ مختمفة .

ْ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب في دية األصابع ,صِّٗ ,حديث رقـ
َِْٓ ,بألفاظ مختمفة .

ىح ىمد في مسند  ,َْْ/ْ ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه أ ٍ
ش َع ْيب عن أبيو عن جده (عبد اهلل بف عمرك بف العاص)-رضي اهلل عنه.-
ثانياً -عمرو بن ُ
ُ -أخرج أبك داكد حديثه في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب ديات األصابع ,صْٖٔ ,حديث
رقـ ِْٔٓ ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة ,باب عقؿ األصابع ,ُّٕ/ٔ ,حديث رقـَِِٕ.
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ِ -كأخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب القسامة ,باب عقؿ األصابع ,صّٕٗ ,حديث رقـ
َْٖٓ ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب دية األصابع ,صُْٓ ,حديث رقـ
ِّٓٔ ,بألفاظ مختمفة .

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُٕٗ,َِٕ/ِ ,بألفاظ مختمفة.
ثالثاً -عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما:-

ُ -أخرج الترمذم حديثه في جامعه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب ما جاء في دية األصابع,
صِّٗ ,حديث رقـ ُِّٗ ,ُُّٗ,بألفاظ مختمفة .
ِ -كأخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب القسامة ,باب عقؿ األصابع ,صّٕٗ ,حديث رقـ
ْْٖٗ ,بألفاظ مختمفة .
رابعاً -عمي بن أبي طالب -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج عبد الرزاؽ حديثه في مصنفه ,في كتاب العقكؿ ,باب األصابع ,ّّٖ/ٗ ,حديث رقـ
ُّٕٗٔ ,بألفاظ مختمفة .

خامساً -عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنو:-

أخػػرج عبػػد الػػرزاؽ حديثػػه فػػي مصػػنفه ,فػػي كتػػاب العقػػكؿ ,بػػاب األصػػابع ,ّْٖ/ٗ ,حػػديث رقػػـ

ُٕٕٗٔ ,بألفاظ مختمفة.

الزَب ْير بن العوام -رضي اهلل عنو:-
سادساًُ -
أخػػرج عبػػد الػػرزاؽ حديثػػه فػػي مصػػنفه ,فػػي كتػػاب العقػػكؿ ,بػػاب األصػػابع ,ّٖٔ/ٗ ,حػػديث رقػػـ
َُٕٕٕ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

ُ-

السمى ًمي(ُ),
ُ
س ْين بن َم ْنصور بف جعفر بف عبد اهلل بف يزىرٍيؽ بف يم ىحمد بف برد ي
الح َ
الن ٍي ىس يابكرم:
أبك عمي ى

ركل عػ ػ ػػف :عبػ ػ ػػد اهلل بػ ػ ػػف ين ىم ٍيػ ػ ػػر ,ك يس ػ ػ ػ ٍف ىياف بػ ػ ػػف يع ىي ٍي ىن ػ ػ ػةى  ,كعبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرحمف بػ ػ ػػف مهػ ػ ػػدم.
ً
م ,كيحيى بف يحيى النيسابكرم(ِ).
ركل عنه :الن ىسائي ,ك ي
الب ىخ ًار ٌ

السمى ًمي :بضـ السيف ,كفتا البلـ ,هذ النسبة إلى يسمىيـ ,كهي قبيمة مف العرب مشهكرة ,يقاؿ لها يسمىيـ بف ىم ٍنصكر بف
) (1ي
ضر ,تفرقت في الببلد ,كجماعة كثيرة منهـ نزلت حمصَ األنساب
عكرمة ابف حصفة بف قيس ىع ٍيبلف بف يم ى
ِّٕٖ/

) (2تهذيب الكماؿ ُْٖٔ/
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كثقػػه الن ىسػػائًي(ُ) ,كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ِ) ,كقػػاؿ يم ىحمػػد بػػف عبػػد الكهػػاب – أبػػك أحمػػد
الفراء :ثقة مأمكف(ّ) ,كقاؿ الحاكـ :شيإ العدالة(ْ) ,كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :اإلمػاـ الحػافظ الكبيػر(ٓ) ,كقػاؿ
ابف حجر :ثقة فقيه (ٔ) ,مات سنة ِّٖهػ(ٕ).

قي(ٖ) ,أبك هشاـ الككفي.
ِ -عبد اهلل بن ُن َم ْير الهى ٍم ىداني ى
الخ ىار ٌ
ركل عف :يحيى بف ىس ًع ويد األنصارم ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كهشاـ بف عركة.
الح ىس ٍيف بف ىم ٍنصكر ,كأحمد بف حنبؿ ,كعمي بف المديني(ٗ) .
ركل عنه :ي

ضؿ بف يد ىك ٍيف :-نعـ الرجؿ عبد اهلل بف نمير(َُ) ,كثقػه ابػف س و
ػعد(ُُ) ,كابػف
قاؿ أبك ينعيـ –الفى ٍ
سعد :كثير الحديث ,صدكقان ,ك ً
الع ٍجمًي(ُّ) ,كزاد ابف و
م ًع ٍيف(ُِ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي  :صالا الحديث,
ى
ٌ
(ُٓ)
)
ُْ
(
كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :كاف مستقيـ األمر  ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات  ,كقاؿ في مكضع آخر:
مف المتقنيف(ُٔ) ,كذكر ابف شاهيف في ثقاته كزاد :الحافظ ,الن ًاقد ,أحد األعبلـ(ُٕ) ,كقاؿ

ال ىذ ىهبً ٌي :ثقة ,إماـ ,حافظ ,ككاف مف أكعية العمـ(ُٖ) ,كقاؿ ابػف حجػر :ثقػة ,صػاحب حػديث ,مػف
أهؿ السنة  ,مات سنة ُٗٗهػ(ُٗ).

) (1تسمية مسايإ النسائي صٖٔ
) (2الثقات البف حباف ٖ.ُُٗ/
) (3تهذيب التهذيب ِ.ّّٕ/
) (4تهذيب الكماؿ ٔ.ْْٖ/

) (5سير أعبلـ النببلء ُُ.ّّٖ/
) (6تقريب التهذيب ُِٓٓ/
) (7العبر ُ.ّّٓ/

الخ ىارقي :بفتا الخاء كالراء ,هذ النسبة إلى خارؽ ,كهك بطف مف همداف ,نزؿ الككفة كالمشهكر بها عبد اهلل بف مرة
) (8ى
الهى ٍم ىداني َاألنساب َِّٓ/
) (9تهذيب الكماؿ ُِِٔٓ/

) (10الجرح كالتعديؿ ٓ.ُٖٔ/

) (11الطبقات الكبرل ٖ.ُٓٔ/
) (12الجرح كالتعديؿ ٓ.ُٖٔ/
) (13معرفة الثقات ِ.ْٔ/

) (14تهذيب الكماؿ ُٔ.ِِٖ/
) (15الثقات البف حباف ٕ.َٔ/

) (16مشاهير عمماء األمصار صَِْ.
) (17تاريإ أسماء الثقات ُ.ٗ/

) (18سير أعبلـ النببلء ٗ.ِِْ/
) (19تقريب التهذيب ُّّٔ/
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النجارم(ُ)  ,أبك ىس ًع ويد المدني:
س ِعيد بف قيس األنصارم ى
ّ -يحيى بن َ
ًو
الم ٍسيِّب ,كأنس بف ىمالًؾ ,كعكرمة مكلى ابف عباس.
ركل عف :ىسعيد بف ي

ركل عنه :عبد اهلل بف نمير ,كحماد بف سممة  ,كحماد بف ىزٍيد ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج(ِ).
ًو
ًو
الج ىمحػػي :مػػا أريػػت أحػػدان أقػػرب شػػبهان بػػابف شػػهاب مػػف يحيػػى بػػف ىسػ ًػع ويد
قػػاؿ ىسػػعيد بػػف ىسػػعيد ي
األنصػػارم ,كلكالهمػػا لػػذهب كثيػػر مػػف السػػنف(ّ) ,كقػػاؿ الثػػكرم :مػػف حفػػاظ النػػاس(ْ) ,كقػػاؿ عبػػد

الػرحمف بػػف مهػدم :حػػدثني كهيػب بػػف خالػد :أنػػه قػػدـ المدينػة ,قػػاؿ :فمػـ يػ ىر أحػدان إال كأنػػت تعػػرؼ
كتنكػػر ميريحيػػى بػػف سػ ًػع ويد ك مالًػػؾ (ٓ) ,ككثقػػه ابػػف سػ و
ػعد(ٔ) ,كابػػف ىم ًعػ ٍػيف(ٕ) ,كأحمػػد(ٖ) ,كقػػاؿ فػػي
ى
ى
ً (ُِ)
(ُُ)
ً ً (َُ)
(ٗ)
ً
مكضع آخر :أثبت الناس  ,ككثقه الع ٍجم ٌي  ,كأبػك يزٍرىعػة  ,كأبػك ىحػ ٍاتـ  ,كالن ىسػائي  ,كقػاؿ
سعد :كثير الحديث ,حجة ,ثبت ,ك ً
في مكضع آخر :ثقة مأمكف(ُّ) ,زاد ابف و
الع ٍجمً ٌي :ككاف رجػبلن
صالحان ,كالن ىسائًي :ثبت ,كقاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :حػافظ ,فقيػه ,حجػة(ُْ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :ثقػة ثبػت ,مػات
سنة ُْْهػ أك بعدها(ُٓ).
ِْ -
س ِّيب :أحد العمماء األثبات ,سبؽ في حديث (ِٔ).
الم ْ
َ
سعيد بن ُ
الحكم عمى الحديث:
كالحػديث ظػاهر اإلرسػاؿ ,لكنػه صػحيا؛ ألنػه جػػاء كجػادة ,كهػي إحػدل طػرؽ التحمػؿ ,كقػػد
ثبتت قراءة سعيد بف المسيب لكتاب رسكؿ اهلل عند الن ىسائًي.

النجارم :بفتا النكف كتشديد الجيـ ,كهي نسبة إلى بطف مف الخزرج َ األنساب ْٓٓٗ/
) (1ى
) (2تهذيب الكماؿ ُّّْٔ/
) (3المرجع السابؽ ُّّْٔ/
) (4الجرح كالتعديؿ ٗ.ُْٖ/
) (5المرجع السابؽ ٗ.ُْٖ/

) (6الطبقات الكبرل القسـ المتمـ صّّٕ
) (7تهذيب الكماؿ ُّ.ّٓٔ/
) (8الجرح كالتعديؿ ٗ.ُْٗ/

) (9تهذيب الكماؿ ُّ.ّٓٔ/
) (10معرفة الثقات ِ.ِّٓ/

) (11الجرح كالتعديؿ ٗ.ُْٗ/
) (12المرجع السابؽٗ.ُْٗ/

) (13تهذيب الكماؿ ُّّٓٔ/
) (14الكاشؼ ِ.ّٔٔ/

) (15تقريب التهذيب ُِْٕ/
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(ُ)
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ٍابػ يػف ك ٍهػ و
ىخ ىب ىرنًػػي
ػب ,قىػ ى
ىح ىمػػد ٍبػ يػف ىع ٍمػ ًػرك ٍبػ ًػف السػ ٍػرًح ,قىػ ى
ػاؿ :أ ٍ
ّٖ -قػػاؿ الن ىسػػائًي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا أ ٍ
ى
ً
كؿ الم ًه  الًذم ىكتى ً
اؿ :قى أر ي ً
اب رس ً
ً و
ػيف
يي ي
ى
ػب ل ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف ىح ٍػزوـ ح ى
ٍت كتى ى ى ي
كن يس ٍب يف ىي ىزٍيد ,ىع ًف ٍاب ًف شهىاب ,قى ى ى
بعثىه عمىى ىن ٍجراف ,ك ىكاف اٍل ًكتى ً
ػاف ًم ىػف الم ًػه
ػب ىر يسػك يؿ الم ًػه  ىهػ ىذا ىب ىي ه
اب ع ٍن ىد أىبًي ىب ٍك ًر ٍب ًف ىح ٍػزوـ " :فى ىكتى ى
ي
ىى ي ى
ىى ى ى
كد [ المائػدةُ] فى ىكتىػب ٍاآلي ً
ً
ًً
يف آمينػكا أىكفيػكا بًػاٍل يعقي ً
ػات ًم ٍنهىػا ىحتػى ىبمى ى
ػم  إًف المػهى
ى ى
ىكىر يسكله  ىيػا أىيهىػا الػذ ى ى ٍ
ً
ىس ًريع اٍل ًح ىس ً
س ًم ىائةه ًم ىف ًٍ
احً ,في الن ٍف ً
اإلبً ًؿ ".
اب اٍل ًج ىر ً
ب ىه ىذا كتى ي
اب[ آؿ عمراف ]ُٗٗ :ثيـ ىكتى ى
ي

ُ -أخرجه الن ىسائًي ,في كتاب القسامة ,باب المكاضا ,ص ّٕٗ  ,حديث رقـ ّْٖٓ ,مف
طريؽ سميماف بف داكد ,عف الزهرم ,بألفاظ مختمفة.

ىح ىمد ٍبف
 كأخرجه في كتاب القسامة ,باب المكاضا ,ص َْٕ ,حديث رقـ ْٖٓٓ ,عف أ ٍىع ٍم ًرك ٍب ًف الس ٍرًح – به ,بمفظه.
 كأخرجه في كتاب القسامة ,باب المكاضا ,صَْٕ ,حديث رقـ ْٖٔٓ ,مف طريؽ ىس ًع ويدبف عبد العزيز ,عف الزهرم عف أبي بكر بف حزـ ,بألفاظ متقاربة.
ِ -كأخرجه ىم ًالؾ في المكطأ ,في كتاب العقكؿ ,باب ذكر العقكؿ ,صْٖٗ ,حديث رقـ
ُْْٓ ,بألفاظ مختمفة.
ّ -كأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة ,باب في زكاة الغنـ ,صُِْ ,حديث رقـ ُٔٓٔ ,مف

طريؽ يس ٍف ىياف بف حسيف ,عف الزهرم ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب ِّالديات ,باب في قتؿ العمد ,صِّٔ ,حديث رقـ ِّٖٖ ,مف طريؽ
-

سميماف بف داكد ,عف الزهرم ,بألفاظ مختمفة  ,بذكر قتؿ العمد فقط.

كأخرجهفي كتاب ِّ
الديات ,باب القكد بيف الرجؿ كالنساء ,صِّٕ ,حديث رقـ َِّٗ ,مف

طريؽ سميماف بف داكد ,عف الزهرم ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب ِّالكًرؽ ,صِّٖ ,حديث رقـ ََِْ ,مف
الديات ,باب كـ الدية مف ى
طريؽ سميماف بف داكد ,عف الزهرم ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجه في كتاب ِّ
الديات ,باب كـ الدية مف اإلبؿ ,صِّٖ ,حديث رقـ َُِْ ,مف

طريؽ سميماف بف داكد ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه ابف ًحٌباف في صحيحه ,في كتاب التاريإ ,باب يكتيب النبي  ,َُٓ/ُْ --حديث
رقـ ٗٓٓٔ ,مف طريؽ سميماف بف داكد ,عف الزهرم ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة ,باب ذكر حديث عمرك بف حزـ في العقكؿ كاختبلؼ الناقميف له ,ّٕٓ/ٔ ,حديث رقـ
َُّٕ.
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ٓ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,في كتاب الزكاة ,ّٗٓ/ُ ,مف طريؽ سميماف بف داكد  ,عف
الزهرم ,بألفاظ مختمفة.

الديات ,باب جماع ِّ
ٔ -كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل ,في كتاب ِّ
الديات فيما دكف النفس,
ُِ , ُّٕ/حديث رقـ ُِٓٔٔ ,مف طريؽ بحر بف نضر ,عف ابف كهب –به ,بمفظه.

الديات ,باب جماع أبكاب ِّ
 كأخرجه في كتاب ِّالديات ,فيما دكف النفس,ُّٖ-ُّٕ/ُِ ,
حديث رقـ ُُِٔٔ ,مف طريؽ ابف كهب عف ىمالًؾ عف عبد اهلل بف أبي بكر عف أبيه,
بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث

ُ -أحمد بن عمرو بف عبد اهلل بف عمرك بف السرح القرشي األمكم ,أبك الطاهر المصرم:
ركل عف :عبد اهلل بف كهب ,ك يم ىحمد بف إدريس الشافعي ,كككيع بف الجراح.
ركل عنه :مسمـ ,كأبي داكد ,كالن ىسائًي ,كابف ماجه(ُ).
كثق ػػه ىي ٍعقي ػػكب ب ػػف يسػ ػ ٍف ىياف الفى ىس ػػكم(ِ) ,كالن ىس ػػائًي(ّ) ,كاب ػػف فرح ػػكف(ْ) ,كاب ػػف حج ػػر(ٓ) ,زاد اب ػػف
فرحػػكف :صػػدكؽ ,كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ٔ) ,كقػػاؿ أبػػك سػػعيد بػػف يػػكنس قػػاؿ لػػي عمػػي بػػف

الحسف بػف خمػؼ بػف قي ىد ٍيػد كػاف يػكنس جػدؾ يحفػظ ككػاف أحمػد بػف عمػرك اليحفػظ ككػاف ثقػة ثبتػا
صالحا(ٕ)كقاؿ أبك ىس ًع ويد –عبد الرحمف بف أحمد -بف يكنس  :ككاف فقيها مف الصالحيف األثبػات
(ٖ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :ال بأس به(ٗ) ,مات سنة َِٓهػ(َُ).
ِ -عبد اهلل بن وىب بف مسمـ القيرشي ,أبك يم ىحمد المصرم:
ركل عف :يكنس بف ي ىزٍيد ,ك ىمالًؾ بف أنس ,يس ٍف ىياف الثكرم ,كابف يع ىي ٍي ىنةى.
ىحمد بف عمرك بف السرح ,كقتيبة بف س ًع ويد ,كالميث بف و
سعد كهك مف شيكخه(ُُ).
ى
ركل عنه :أ ٍ ى
) (1تهذيب الكماؿ ُُْٓ/

) (2المرجع السابؽ ُ.ُْٕ/

) (3تسمية مسايإ النسائي ص ٔٓ
) (4الديباج المذهب ُ.ُٔٔ/
) (5تقريب التهذيب ُّّ/

) (6الثقات البف حباف ٖ.ِٗ/
) (7تهذيب الكماؿ ُ.ُْٕ/
) (8المرجع السابؽ ُ.ُْٕ/
) (9الجرح كالتعديؿ ِ.ٔٓ/

) (10تقريب التهذيب ُ.ّّ/

) (11تهذيب الكماؿ ُِٕٕٔ/
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كثقػػه ابػػف ىم ًعػ ٍػيف(ُ) ,كأبػػك يزٍرىعػػة(ِ) ,كالن ىسػػائًي(ّ) ,كال ػ ىذ ىهبً ٌي(ْ) ,كابػػف حجػػر(ٓ) ,زاد ال ػ ىذ ىهبً ٌي فػػي
(ٕ)
(ٔ)
ىح ىمػد:
في مكضع آخر :حجة  ,كابف حجر :حافظ عابػد ,كذكػر ابػف ًحٌبػاف فػي الثقػات  ,كقػاؿ أ ٍ

ىح ىمد :ما أصا حديثه ,كأثبته(ٖ)! كقاؿ ابف عدم :مف أجمة الناس كمػف ثقػاتهـ(ٗ) ,مػف مػات سػنة
أٍ
سنة ُٕٗهػ(َُ).
ّ -يونس بن ي َزْيد بن أبي النجاد :كيقاؿ يكنس بف ي ىزٍيد مشكاف بف أبي النجػاد األٍىيمىػي(ُُ) ,أبػك
ي ىزٍيد القرشي:
ركل عػػف :يم ىحمػػد بػػف مسػػمـ بػػف شػػهاب الزهػػرم ,كعكرمػػة مػػكلى ابػػف عبػػاس ,كنػػافع مػػكلى ابػػف
عمر.
و (ُِ)
ركل عنه :عبد اهلل بف كهب ,كعبداهلل بف المبارؾ ,كالميث بف سعد

كثقه ابف م ًع ٍيف(ُّ) ,كأحمد(ُْ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ُٓ) ,كالن ىسائًي(ُٔ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ُٕ) ,كابف حجر(ُٖ) ,كابف
ى
(ُِ)
(َِ)
العماد(ُٗ) ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات  ,كقاؿ ىي ٍعقيكب بف ىش ٍي ىبة :صالا الحديث  ,كقاؿ ابف
) (1تاريإ ابف معيف ( ركاية الدكرم) ِ.ُّٖ/
) (2الجرح كالتعديؿ ٓ.َُٗ/
) (3تذكرة الحفاظ ُ.َّٔ/
) (4الكاشؼ ُ.َٔٔ/

) (5تقريب التهذيب ُ.َْٖٗ/ّٔٓ/
) (6تذكرة الحفاظ ُ.َّٓ/

) (7الثقات البف حباف ٖ.ّْٔ/
) (8الجرح كالتعديؿ ٓ.ُٖٗ/
) (9الكامؿ ْ.َِٓ/

) (10تقريب التهذيب ُ.ّٔٓ/

) (11األٍىيمي :بفتا األلؼ كسككف الياء ,كهذ بمدة عمى ساحؿ بحر القمزكـ مما يمي ديار مصر ,خرج منها جماعة مف
العمماء منهـ يكنس بف يزيد َ األنساب ُِّٕ/
) (12تهذيب الكماؿ ُِّٓٓ/
) (13الجرح كالتعديؿ ٗ.ِْٗ/
) (14تذكرة الحفاظ ُ.ُِٔ/

) (15معرفة الثقات ِ.ّٕٗ/

) (16تهذيب التهذيب ٗ.ِْٕ/

) (17سير أعبلـ النببلء ٔ.ِٕٗ/
) (18تقريب التهذيب ِِِّ/

) (19شذرات الذهب ِ.ُِْ/
) (20الثقات ٕ.ْٖٔ/

) (21سير أعبلـ النببلء ٔ.ََّ/
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خراش :صدكؽ(ُ) ,كقاؿ ابف المبارؾ كابف مهدم :كتابه صحيا(ِ) ,كقاؿ ككيػع :سػيء الحفػظ(ّ),
الحفظ(ّ) ,كقاؿ ابف و
سعد :كاف حاك الحديث كثير كلػيس بحجػة كربمػا جػاء بالشػيء المنكػر(ْ) ,رد

احتى به أرباب الصحاح أصبلن كتبعان (ٓ) ,كاما قكؿ
رد ال ىذ ىهبً ٌي قاؿ :قمت قد ٍ
ابف سعد :ربما جػاء بالشػ المنكػر ,فقػد رد الػ ىذ ىهبً ٌي عميػه قػائبلن لػيس ذاؾ عنػد أكثػر الحفػاظ منكػ ار
بؿ مريب(ٔ).,
كهـ قميؿ ,كميػر الزهػرم خطػأ(ٕ) ,قمػت :أكثػر العممػاء قػالكا
قاؿ ابف حجر :في ركايته عف الزهرم ن
بأنه مف األثبات في الزهرم كدليمه.

قػػاؿ عب ػػد ال ػػرزاؽ عػػف اب ػػف المب ػػارؾ :م ػػا أريػػت أح ػػدان أركل لمزه ػػرم عػػف ىم ٍع ىم ػػر ,إال ي ػػكنس أحف ػػظ
لممسػػند ,ألنػػه كػػاف يكتػػب(ٖ) ,كقػػاؿ عثمػػاف الػػدارمي :قمػػت ليحيػػى بػػف ىم ًعػ ٍػيف :يػػكنس أحػػب إليػػؾ أك
يعقىٍيػػؿ؟ فقػػاؿ :يػػكنس ثقػػة ,كعقيػػؿ ثقػػة(ٗ) ,كقػػاؿ يحيػػى بػػف ىم ًعػ ٍػيف أيض ػان :ىم ٍع ىمػػر ,كيػػكنس عالمػػاف
بالزهرم(َُ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :يكنس بف ي ىزٍيد أحد األثبات عف الزهرم(ُُ) ,كقاؿ ابف العماد:
يكنس بف ي ىزٍيد صاحب الزهرم كأكثؽ أصحابه(ُِ) .ركل له الجماعة ,مات سنة ُٗٓهػ(ُّ).

ُْ -م َح َّمد بن مسمم بن شياب الزىري :متفؽ عمى جبللته كاتقانه سبؽ في حديث(ِٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث ظاهر اإلرساؿ ,لكنه صحيا؛ ألنه جػاء كجػادة ,كهػي إحػدل طػرؽ التحمػؿ ,كقػد
ثبتت قراءة الزهرم لكتاب رسكؿ اهلل  عند الن ىسائًي  ,كركاته ثقات.
كنظار أصحابه ,إذا حصمت الثقة بمضمكنها (ُْ).
كالكجادة يجكز العمؿ بها عند الشافعي ي

) (1تهذيب الكماؿ ِّ.ٕٓٓ/
) (2الجرح كالتعديؿ ٗ.ِْٖ/

) (3سير أعبلـ النببلء ٔ.ِٖٗ/
) (4الطبقات الكبرل ٗ.ِٓٗ/

) (5سير أعبلـ النببلء ٔ.ََّ/
) (6المرجع السابؽ ٔ.ََّ/

) (7تقريب التهذيب ِ.ِِّ/

) (8الجرح كالتعديؿ ٗ.ِْٖ/

) (9سير أعبلـ النببلء ٔ.ََّ/
) (10المرجع السابؽ ٔ.ََّ/
) (11الكاشؼ ِ.َْْ/

) (12شذرات الذهب ِ.ُِْ/

) (13تقريب التهذيب ِ.ِِّ/

) (14انظر إلى تدريب الراكم ِ.ّٔ-َٔ/
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(ُ)
ػث ,ىعػ ًػف ٍابػ ًػف ًشػػه و
اب ,أىف ىسػ ٍػه ىؿ ٍبػ ىػف
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
ػاؿ :ىحػػدثىىنا الم ٍيػ ي
ّٗ -قػػاؿ الن ىسػػائًي :أ ٍ
ى
و
ػي  ,كمػع رس ً
ىخ ىبري أىف ريج نبل اطمىع ًم ٍػف يج ٍح وػر ًفػي ىب ً
ػكؿ الم ًػه ً م ٍػد نرل(ِ) ىي يحػؾ بًهىػا
ػاب النبً ِّ
ىى ى ى ي
ى
ىس ٍعد ,أ ٍ ى
ى
ػؾ ,إًن ىمػػا يج ًعػ ىػؿ
ػؾ تىٍنظييرنًػػي لى ى
ت بًػ ًػه ًفػػي ىع ٍينًػ ى
ػت أىنػ ى
ٍسػػهي ,ىفمىمػػا ىآر ي ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  قىػ ى
ط ىع ٍن ػ ي
ػاؿ " :لىػ ٍػك ىعمً ٍمػ ي
ىأر ى
اإل ٍذ يف ًم ٍف أ ٍ ً
ًٍ
ص ًر".
ىجؿ اٍل ىب ى

م في صحيحه ,في كتاب المباس ,باب االمتشاطّٔٔ/َُ ,مف الفتا  ,حديث
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
رقـ ِْٗٓ ,مف طريؽ ابف أبي ذئب ,عف الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة
-

كأخرجهفي كتاب االستئذاف ,باب االستئذاف مف أجؿ البصرِْ/ُُ ,مف الفتا  ,حديث

رقـ ُِْٔ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف ,عف الزهرم –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب ِّالديات ,باب مف اطمع في بيت قكـ ,ففقأكا عينه فبل دية له,
ُِِِْ/مف الفتا  ,حديث رقـ َُٗٔ ,عف قتيبة بف سعيد – به  ,بألفاظ متقاربة.

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األدب ,باب تحريـ النظر في بيت مير , َّٓ/ِ ,
-

حديث رقـ َْ ,عف قتيبة بف سعيد – به  ,بألفاظ متقاربة.

كأخرجه في كتاب األدب ,باب تحريـ النظر في بيت مير  َّٓ/ِ ,حديث رقـُْ ,مف

طريؽ يكنس عف ابف شهاب –به ,بألفاظ متقاربة .

كأخرجه في كتاب األدب ,باب تحريـ النظر في بيت مير , َّٓ/ِ ,حديث رقـ ُْ ,مف

طريؽ ىم ٍعمر ,عف الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة .
ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب االستئذاف ,باب مف اطمع في دار قكـ بغير إذنهـ,
صَُٔ  ,حديث رقـ َِٕٗ ,مف طريؽ يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف الزهرم –به ,بألفاظ
متقاربة.
ْ -كأخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب القسامة ,باب المكاضا ,صُْٕ  ,حديث رقـ
ْٖٗٓ ,عف قتيبة بف سعيد – به  ,بمفظه.

ٓ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب ِّ
الديات ,باب مف اطمع في دار قكـ بغير إذنهـ ,ص
ُّّ  ,حديث رقـ َِِْ ,مف طريؽ األكزاعي ,عف الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتاب ِّالديات ,باب مف اطمع في دار قكـ بغير إذنهـ ,صُّّ  ,حديث رقـ
ُِِْ ,مف طريؽ ابف أبي ذئب ,عف الزهرم ,بألفاظ متقاربة .

ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َّّ/ٓ ,عف يس ٍف ىياف ,عف الزهرم-به ,بألفاظ متقاربة
) (1السنف الكبرل ,كتاب القسامة ,باب المكاضا ,ّٕٔ/ٔ ,حديث رقـ َّٕٓ.

) (2يم ٍدرم :هي شيء ييعمؿ مف حديد أك خشب عمى شكؿ سف مف أسناف المشط ,كأطكؿ منه يي ىسرح به الشعر المتمبد,
كيستعممه مف ال مشط لهَ النهاية في مريب الحديث ُُِٓ/
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 كأخرجه ,ّّْ/ٓ ,مف طريؽ ىم ٍع ىمر ,عف الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة .ٕ -كأخرجه ابف ًحٌباف في صحيحه ,في كتاب الحظر كاإلباحة ,باب االستئذاف, ُِٔ/ُّ ,
-

حديث رقـ َٖٗٓ ,مف طريؽ األكزاعي ,عف الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة .

كأخرجه في كتاب الجنايات ,باب القصاص , ّْٕ/ُّ ,حديث رقـ ََُٔ ,مف طريؽ

ي ىزٍيد بف ىم ٍك ىهب ,عف الميث –به,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة  ,ثبت ,سبؽ في الحديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َب ُة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في الحديث (ُٗ).
ُّ -م َح َّمد بن مسمم بن شياب الزهرم:متفؽ عمى جبللته كاتقانه ,سبؽ في حديث(ِٓ).
ْ -سيل بن سعد الساعدي :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ػادةى ,ىع ٍػف ىس ًػف ىينةى ,ىم ٍػكلىى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
َْ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا أيىبك ىع ىك ىانة ,ىع ٍف قىتى ى
اؿ :ىكاف عامةي ك ً
صي ًة رس ً
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ " فى ىج ىع ىؿ يي ىرِّد يد ىهػا ىحتػى
أ ِّيـ ىسمى ىمةى ,قى ى
كؿ الم ًه  " الص ىبلةى ىك ىما ىممى ىك ٍ
ىي
ى ى ى
ً
ً
ً
يض".
ص ٍد ًرً ىك ىما ييف ي
ييمى ٍجم يجهىا في ى

ُ -أخرج ػػه ابػػف ماجػػه فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الجنػػائز ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي ذكػػر مػػرض النبػػي , 
صِٖٓ  ,حػػديث رقػػـ ُِٓٔ ,مػػف طريػػؽ همػػاـ ,عػػف قتػػادة ,عػػف صػػالا أبػػي الخميػػؿ ,عػػف
سفينة ,عف أـ سممة ,بألفاظ متقاربة .

ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َِٗ/ٔ ,مػف طريػؽ ىس ًػع ويد ,عػف قتػادة ,عػف سػفينة ,عػف أـ سػممة,
بألفاظ متقاربة .

-

كأخرجه ,ُُّ/ٔ ,مف طريؽ هماـ ,عف قتادة ,عف أبي الخميؿ ,عف سػفينة ,عػف أـ سػممة,

بألفاظ متقاربة .

 كأخرجػه ,ُّٓ/ٔ ,مػف طريػؽ ىس ًػع ويد بػف أبػي ىع يرىكبػة ,عػف قتػادة ,قػاؿ ىح ٌػدث سػفينة مػكلى أـسممة ,عف أـ سممة ,بألفاظ متقاربة .
-

كأخرجه ,ُِّ/ٔ ,مف طريؽ هماـ ,عف قتادة ,عف أبي الخميؿ ,عف سفينة مكلى أـ سػممة,

عف أـ سممة ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجػػه عبػػد بػػف يح ىم ٍيػػد فػػي مسػػند  ,ص ْْٓ,حػػديث رقػػـ ُِْٓ ,مػػف طريػػؽ همػػاـ ,عػػف
قتادة ,عف صالا أبي الخميؿ ,عف سفينة ,عف أـ سممة ,بألفاظ متقاربة .
ْ -كأخرجػػه أبػػك يعمػػى فػػي مسػػند  , ّٔٓ/ُِ ,حػػديث رقػػـ ّٔٗٔ ,عػػف عبػػد الكاحػػد بػػف ميػػاث,

عف أبي ىع ىك ىانة ,عف قتادة ,عف سفينة ,عف أـ سممة ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجػه , ُْْ/ُِ ,حػديث رقػـ ٕٗٗٔ ,مػػف طريػؽ همػاـ بػف يحيػػى ,عػف قتػادة ,عػف أبػػيالخميؿ ,عف سفينة ,عف أـ سممة ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار , ِِٕ/ٖ ,حػديث رقػـ َِّّ ,مػف طريػؽ أسػد بػف
مكسى ,عف أبي ىع ىك ىانة ,عف قتادة ,عف سفينة ,عف أـ سممة ,بألفاظ متقاربة.
ٔ -كأخرجه الطبراني فػي المعجػـ الكبيػر , َّٔ/ِّ ,حػديث رقػـ َٗٔ ,عػف أبػي خميفػة- ,عبػد

-

اهلل بف عبد الكهاب الحجبي ,-عف أبي ىع ىك ىانة ,عف قتػادة ,عػف سػفينة ,عػف أـ سػممة ,بألفػاظ
مختمفة.
كأخرجه , ّٕٗ/ِّ ,حديث رقػـ ٕٖٗ ,مػف طريػؽ همػاـ عػف قتػادة ,عػف أبػي الطيفيػؿ ,عػف

سفينة  ,عف أـ سممة ,بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب كفاة النبي  باب ذكر ما كاف يقكله  في مرضه , ّٖٖ/ٔ ,حديث رقـََٕٔ.
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شواىد الحديث:

أوالً -عمي بن أبي طالب -رضي اهلل عنو: -

ُ -أخرج أبك داكد حديثهؤ في سننه ,في كتاب األدب ,باب في حؽ المممكؾ ,ص ُٕٕ,

حديث رقـ ُٔٓٓ ,بألفاظ مختمفة بقكله":كاف آخر كبلـ رسكؿ اهلل  , اتقكا اهلل فيما ممكت

أيمانكـ".

ِ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الكصايا ,باب هؿ أكصى رسكؿ اهلل  , صْٖٓ ,
حديث رقـ ِٖٗٔ ,بألفاظ مختمفة  ,بقكله :كما في الحديث السابؽ.

ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ٕٖ/ُ ,بألفاظ مختمفة  ,كما في الحديث السابؽ.

-

كأخرجه ,َٗ/ُ ,بألفاظ مختمفة  ,بزيادة الزكاة.

م في األدب المفرد ,في كتاب الخدـ كالمماليؾ ,باب حسف الممكة,
ْ -كأخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
ُٖٓ/حديث رقـُٖٓ ,بألفاظ مختمفة .
ثانياً -أنس بن َم ِالك -رضي اهلل عنو:-
ُ -أخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الكصايا ,باب هؿ أكصى رسكؿ اهلل  صْٖٓ ,
حديث رقـ ِٕٗٔ ,بألفاظ متقاربة .

ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُُٕ/ّ ,بألفاظ متقاربة .
ّ -كأخرجه عبد بف يح ىم ٍيد في مسند  ,ص ّٔٔ  ,حديث رقـ ُُِْ ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه الن ىسائًي في السنف الكبرل ,في كتاب كفاة النبي  , باب ذكر ما كاف يقكؿ النبي
 في مرضه , ّٖٕ,ّٖٖ/ٔ ,حديث رقـ َٕٕٓ ,َٕٓٗ ,َٕٖٓ ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , , َّٗ,ّْٕ/ٓ ,حديث رقـ ِّّٗ ,َِٗٗ ,بألفاظ
متقاربة .

ٔ -كأخرجه الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار , ِِْ,ِِٓ/ٖ ,حديث رقـ ُّٗٗ,ََِّ ,
َُِّ َِِّ ,بألفاظ مختمفة .
ٕ -كأخرجه ابف ًحٌباف في صحيحه ,في كتاب التاريإ ,باب مرض النبي  ,ُٕٓ/ُْ , حديث
رقـ َٓٔٔ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َب ُة بن َ
ي  ,أبك ىع ىك ىانة:
الي ْ
الوضَّاح بن عبد اهلل َ
ش َك ِر ّ
َِ -
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ركل عف :قتادة بف دعامة ,كعبد العزيز بف صهيب ,كعمرك بف دينار.
ركل عنه :قيتىٍي ىبةي بف ىس ًع ويد ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج ,كعبد الرحمف بف مهدم .
ً (ِ)
(ُ)
(ّ) ً ً
و
ػي(ْ),كذكػر ابػػف
كثقػه ابػف سػعد كزاد صػػدكقان ككثقػه ابػف ىمعػ ٍػيف كأحمػد بػف حنبػػؿ كالع ٍجم ٌ

ًحٌباف في الثقات(ٓ) كقاؿ ابف خراش :صدكؽ في الحديث(ٔ)كقاؿ أحمػد بػف حنبػؿ  :ثبػت إذا حػدث
مف كتابػه ,كاذا حػدث مػف ميػر كتابػه فربمػا كهػـ(ٕ) كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ :كتابػه صػحيا كاذا حػدث مػف
حفظه ممط كثي انر ,كهك صدكؽ ثقة(ٖ)  ,كقاؿ أبػك زرعػة :ثقػة إذا حػدث مػف كتابػه(ٗ) كقػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي
ثقػػة مػػتقف(َُ) ,كقػػاؿ ابػػف المػػديني :كػػاف أبػػك ىع ىك ىانػػة فػػي قتػػادة ضػػعيفان ,ألنػػه كػػاف قػػد ذهػػب كتابػػه,
ككاف أحفظ مف ىس ًع ويد كقد أمرب في أحاديث(ُُ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت(ُِ)مات سنة ُٕٔهػ,
كركل له الجماعة.

ّ -قتادة بن دعامة بف قتادة بف عزيز بف عمرك بف الحارث ,أبك الخطاب البصرم:
ركل عف :صالا أبي الخميؿ ,كأنس بف ىمالًؾ ,كعكرمة مكلى ابف عباسَ
(ُّ)
ركل عنه :أبك ىع ىك ىانة ,كهماـ بف يحيى ,كسعيد بف أبي عركبةَ

قػػاؿ ابػػف سػػعد :ثقػػة مػػأمكف حجػػة فػػي الحػػديث  ,ككػػاف يقػػكؿ بش ػ مػػف القػػدر(ُْ) ,ككثقػػه ابػػف
ً (ُٓ) ً ً
ػي (ُٔ)  ,كزاد :ككػاف يػتهـ بالقػدر ,ككػاف ال يػدعك إليػه كال يػتكمـ فيػه ,كقػاؿ أبػك
ىمع ٍيف  ,كالع ٍجم ٌ
ً
ػي مػػف أيػػكب كي ىزٍيػػد الرشػػؾ إذا ذكػػر
ىح ػ ٍاتـ :أثبػػت أصػػحاب أنػػس الزهػػرم ,ثػػـ قتػػادة ,كهػػك أحػػب إلػ ٌ
) (1الطبقات الكبرل ِٕٖٕ/

) (2تاريإ ابف معيف(ركاية الدارمي) صُْٖ
) (3تهذيب الكماؿ َُِْْ/
) (4معرفة الثقات ِِِْ/

) (5الثقات البف حباف ِٕٓٔ/
) (6تاريإ بغداد ُْْٓٔ/
) (7الجرح كالتعديؿ َْٗ/
) (8الجرح كالتعديؿَْٗ/

) (9المرجع السابؽ ٗ.َْ/
) (10الكاشؼ ِ.ّْٗ/

) (11تاريإ بغداد ُْْٓٔ/

) (12تقريب التهذيب ِ.ُٖٕ/
) (13تهذيب الكماؿ ِّْٖٗ/
) (14الطبقات ِِٖٗ/

) (15الجرح كالتعديؿ ُّٕٓ/
) (16معرفة الثقات ُِِٓ/
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(ُ)

,كأثنػى عميػه ابػف رجػب بقكلػه :أحػد األئمػة األعػبلـ ,كالحفػاظ

الخبر ,يعنػي إذا ص ٌػرح بالسػماع
الثقات المتفؽ عمى صحة حديثهـ ,كاليه المنتهى في الحفظ كاإلتقاف,كعد مف القسـ الرابع  ,كهـ
المػػذيف قػػؿ خطػػأهـ كهػػـ الحفػػاظ المتقنػػيف كقػػاؿ :هػػذا القسػػـ محػػت بػػه باإلتفػػاؽ

الثكرم :كهؿ كاف في الدنيا مثؿ قتادة

(ّ)

(ِ)

,كقػػاؿ يس ػ ٍف ىياف

؟ كذكر ابف حباف فػي الثقػات ,كزاد :ككػاف مدلسػان عمػى

قػػدر فيػػه(ْ) ,كقػػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :هػػك حجػػة باإلجمػػاع إذا صػػرح بالسػػماع ,فإنػػه مػػدلس معػػركؼ بػػذلؾ,
ككاف يرمى بالقدر ,كمع هذا فما تكقؼ أحد في صدقه كعدالته كحفظه (ٓ)  ,كقػاؿ النككم:أجمعػكا
النككم:أجمعكا عمى جبللته كتكثيقه كحفظه كاتقانه كفضمه

(ٔ)

,كقاؿ ابف حجر:ثقة ثبت

(ٕ)

,كقاؿ

,كقاؿ في مكضع آخر :أحد األثبات المشػهكريف ,كػاف يضػرب بػه المثػؿ فػي الحفػظ ,إال أنػه ربمػا
دلػػس  ,كقػػاؿ ابػػف ىم ًعػ ٍػيف :رمػػي بالقػػدر ,كذكػػر ذلػػؾ عنػػه جماعػػة  ,أمػػا أبػػك داكد فقػػاؿ :لػػـ يثبػػت
عندنا عف قتادة القكؿ بالقدر ,احت به الجماعة (ٖ)  ,كقػاؿ ابػف حجػر -أيضػان :مشػهكر بالتػدليس
 ,كصػفه النسػائي كميػػر كع ٌػد ابػػف حجػر مػػف الطبقػة الثالثػػة ,كهػـ الػػذيف ال تقبػؿ ركايػػتهـ إال اذا
صرحكا بالسماع (ٗ)  ,كقاؿ الحاكـ :فمف المدلسيف مف دلػس عػف الثقػات الػذيف هػـ فػي الثقػة مثػؿ

المحدث أك فكقه أك دكنه إال إنهـ لػـ يخرجػكا مػف عػداد الػذيف تقبػؿ أخبػارهـ ,فمػنهـ مػف التػابعيف,
كذكػػر قتػػادة كميػػر

(َُ)

,كقػػاؿ عمػػي بػػف المػػديني :قمػػت ليحيػػى بػػف سػػعيد :إف عبػػد الػػرحمف يقػػكؿ:

اترؾ مف كاف رأسان في بدعػة يػدعك إليهػا ,قػاؿ:كيؼ تصػنع بقتػادة ؟ كذكػر قكمػان:ثـ قػاؿ يحيػى إف
تركت هذا الضرب تركت ناسان كثي انر

(ُُ)

 ,مات سنة ُُٕ أك ُُٖ هػ .

ٗ-سفينة ,أبك عبد الرحمف ,كيقاؿ :أبك البخترم قيؿ :اسمه مهراف بف فركخ  ,كقيؿ :ركماف,
كقيؿ :نجراف ,كقيؿ :قيس ,كقيؿ :رباح مكلى رسكؿ اهلل . 

) (1تهذيب التهذيب ٔ,ْٖٓ/

) (2شرح عمؿ الترمذم البف رجب ُُْٔ/
) (3سير أعبلـ النببلء ِٕٓٔ/
) (4الثقات ِِّٓ/

) (5سير أعبلـ النببلء ُِٕٓ/
) (6تهذيب األسماء ِٕٓ/
) (7تقريب التهذيب ُِٗ/

) (8هدم السارم صّْٓ

) (9تعريؼ أهؿ التقديس صَْ

) (10معرفة عمكـ الحديث صَُّ
) (11تهذيب الكماؿ َُِّٓ/
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كاف عبدان ألـ سممة – زكج النبي  -فأعتقته كشرطت عميه أف يخدـ النبي  في حياته,

عمي ما فارقته .
فقاؿ :لك لـ تشترطي ٌ
ركل عف :النبي  , كعمي ,أـ سممة رضي اهلل عنهما.

ركل عنه :قتادة كصالا أبك الخميؿ كلـ يسمعا منه ,كالحسف البصرم ,كسالـ بف عبد اهلل. ,

كهك صحابي مشهكر ,له أحاديث ,سما النبي  سفينة  ,قاؿ كنت مع النبي  في سفر فكمما

عمي سيفه كترسه كرمحه ,حتى حممت شيئان كثي انر ,فقاؿ النبي  أنت
أعيا بعض القكـ ألقى ٌ
سفينة فبقي عميه ,ككاف يسكف بطف نخمة ,كهك مف أبناء الفرس ,تكفي في زمف الحجاج (ُ) .
الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد ضعيؼ؛ ألف قتادة لـ يسمع مف سفينة ,لكف الحديث يرتقي إلى الحس لغير بما له

مف شكاهد.

) (1انظر إلى :اإلستيعاب صِّٓ ,اسد الغابة ِ,ِٕٓ/تهذيب الكماؿ ُُ ,َِْ/اإلصابة ّ ,َُٗ/تقريب التهذيب
ُ.ِِٓ/
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(ُ)
ػاؿ :ىحػػدثىىنا يسػ ٍف ىياف ,ىعػ ًػف الزٍهػ ًػرمِّ ,ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػاؿ:
ػس ,قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
ُْ -قػػاؿ الن ىسػػائًي :أ ٍ
ً
ظرتيهػػا إًلىػػى رسػ ً
آخػػر ىن ٍ و
ػؼ أىبًػػي ىب ٍكػ وػر ,فىػأ ىىر ىاد أيىبػػك
ػؼ ِّ
صػػفي ه
كؼ ىخٍمػ ى
ػكؿ المػ ًػه  ,ىك ىشػ ى
ػاس ي
السػػتى ىارةى ىكالنػ ي
ىي
ظػ ىػرة ىن ى ٍ ى
ي
ؼ (ِ) كتيػػكفِّي ًمػػف ً
ػار إًلىػ ٍػي ًه ٍـ أ ً
ػؾ اٍل ىيػ ٍػكًـ ىك يهػ ىػك ىيػ ٍػكيـ
ام يكثيػكا ,ىكأىٍلقىػػى ِّ
آخػ ًػر ىذلًػ ى
السػ ٍػج ى
ى ي ى ٍ
ىب ٍكػ وػر أ ٍ
ىف ٍ
ىف ىي ٍرتىػػد فىأى ىشػ ى
ًاإلثٍىن ٍي ًف".

م في صحيحه ,في كتػاب األذاف ,بػاب أهمػـ العمػـ كالفضػؿ أحػؽ باإلمامػة,
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
ِ ُْٔ/مف الفتا  ,حديث رقـ َٖٔ ,مف طريؽ يش ىع ٍيب ,عف الزهرم –به ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجػػه فػػي كتػػاب األذاف ,بػػاب أهمػػـ العمػػـ كالفضػػؿ أحػػؽ باإلمامػػة ُْٔ/ِ ,مػػف الفػػتا ,

حديث رقـ ُٖٔ ,عف أبي ىم ٍع ىمر ,بألفاظ مختمفة.
يمتفت ألمر ينزؿ به ,أك يرل شػيئان أك يبصػاقان فػي القبمػة,
 كأخرجه في كتاب األذاف ,باب هؿي
ِ ِّٓ/مػػف الفػػتا  ,حػػديث رقػػـ ْٕٓ ,مػػف طريػػؽ عقيػػؿ بػػف خالػػد ,عػػف ابػػف شػػهاب –بػػه,
بألفاظ مختمفة .

-

-

كأخرجه في كتاب العمؿ في الصبلة ,باب مف رجع القهقػرم فػي صػبلته أك تقػدـ بػأمر ينػزؿ

ب ػػه ٕٕ/ّ ,م ػػف الف ػػتا  ,ح ػػديث رق ػػـ َُِٓ ,م ػػف طري ػػؽ ي ػػكنس ,ع ػػف الزه ػػرم –ب ػػه ,بألف ػػاظ
مختمفة .

كأخرجػػه فػػي كتػػاب المغػػازم ,بػػاب مػػرض النبػػي  ككفاتػػه ُّْ/ٖ ,مػػف الفػػتا  ,حػػديث رقػػـ

ْْْٖ ,مف طريؽ عقيؿ ,عف ابف شهاب –به ,بألفاظ مختمفة .

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الصبلة ,باب استخبلؼ اإلماـ إذا ىع ىرض له يعذر مػف
مرض كسفر كميرها مف يصمي بالنػاس , َِٔ/ُ ,حػديث رقػـ ٖٗ ,مػف طريػؽ صػالا عػف
ابف شهاب –به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجػػه فػػي كتػػاب الصػػبلة ,بػػاب اسػػتخبلؼ اإلمػػاـ إذا ىعػ ىػرض لػػه يعػػذر مػػف مػػرض كسػػفركميرها مف يصمي بالناس , َِٔ/ُ ,حديث رقـ ٗٗ ,مف طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنةى  ,عف الزهرم –
به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجػػه فػػي كتػػاب الصػػبلة ,بػػاب اسػػتخبلؼ اإلمػػاـ إذا ىعػ ىػرض لػػه يعػػذر مػػف مػػرض كسػػفرالمثن ػػى ,بألف ػػاظ
كميره ػػا م ػػف يص ػػمي بالن ػػاس , َِٔ/ُ ,ح ػػديث رق ػػـ ََُ ,ع ػػف يم ىحم ػػد ب ػػف ي
مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب كفاة النبي  باب ذكر اليكـ الذم تكفي فيه النبي  كالساعة التي تكفي فيها ٔ ,ِّٗ/حديث
رقـ َِٕٕ.

ً
الك ىسط  .النهاية في مريب
) (2السجؼ  :السِّتر  .ك ى
أسجفىه إذا ٍأر ىسمه ك ٍ
أسىبمه  .كقيؿ ال يي ىسمى س ٍجفا إال أف يككف ىمشقيكؽ ى
األثر ِّّْ/
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ّ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب الجنائز ,باب المكت يكـ االثنيف ,صِٓٗ  ,حديث
رقـ ُُّٖ ,عف قيتىٍي ىبة ٍبف ىس ًع ويد ,به. ,
ْ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الجنائز ,باب ما جاء في ذكر مرض رسكؿ اهلل 
صِٖٓ  ,حديث رقـ ُِْٔ ,عف هشاـ بف ىعمار ,عف يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ
متقاربة .

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُُ/ّ ,عف يس ٍف ىياف –به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه ّ ,ُّٔ/مف طريؽ ابف يج ىرٍي  ,عف الزهرم –به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ّ ,ُٕٗ/مف طريؽ ىم ٍع ىمر ,عف الزهرم –به ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ّ ,ُٕٗ/مف طريؽ صالا بف كيساف ,عف الزهرم –به ,بألفاظ مختمفة-

كأخرجه ,ُُِ/ّ ,عف عبد الصمد ,بألفاظ مختمفة .

ٔ -كأخرجه ابف خزيمة في صحيحه ,في كتاب الصبلة ,باب الرخصة لممريض في ترؾ شهكد
الجماعة , ِّٕ/ِ ,حديث رقـ ُْٖٖ ,عف أبي ظاهر ,بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َب ُة بن َ
س ْف َيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ُِ -
ُّ -م َح َّمد مسمم بن شياب الزىري :متفؽ عمى جبللته كاتقانه ,سبؽ في حديث (ِٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,خادـ رسكؿ اهلل  , سبؽ في حديث (ٓ)

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف يم ىحمد ٍب ًف ىع ٍب ًد الر ٍح ىم ًف الزٍه ًر ِّ
اؿ يس ٍفىياف :ىح ًف ٍ
م ,قى ى
ِْ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ظىنا ي
ً
ًو
ً
ً
اف ىريج هؿ ًع ٍن ىد ًج ىد ًار ىس ٍع ود ىم ٍق ىع هد ,ىزىم هف
امةى ىيقيك يؿ :ىك ى
يم ى
م ٍف ىي ٍحىيى ىي ٍعني ٍاب ىف ىسعيد ,أىنهي ىسم ىع أىىبا أ ى
ً (ِ)
ىف يي ٍجمى ىد بًأىثٍ ىكاؿ
فى ى
اعتىىر ى
ام ىأروىة ىح ٍم هؿ ,فى ىقالى ٍ
ت " :يه ىك ًم ٍنهي ,فى يسئً ىؿ فى ٍ
ىم ىر بً ًه النبًي  ,أ ٍ
ظهى ىر بً ٍ
ؼ فىأ ى
الن ٍخ ًؿ (ّ) " .

ُ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب في إقامة الحد عمى المريض,
ىح ىمد بف ىس ًع ويد الهى ٍم ىداني  ,بألفاظ مختمفة.
صٖٔٔ  ,حديث رقـ ِْْٕ ,عف أ ٍ
ِ -كأخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب آداب القضاة ,باب تكجيه الحكـ إلى مف أخبر أنه
زنا ,ص ُٖٓ  ,حديث رقـ ُِْٓ ,مف طريؽ يحيى,عف أبي أمامة –به ,بألفاظ
مختمفة.

ّ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب الكبير كالمريض يحب عميه الحد,
ص ّْٖ  ,حديث رقـ ِْٕٓ ,عف أبي بكر بف أبي ىش ٍيىبة ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِِِ/ٓ ,عف يعمى بف عبيد  ,بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه عبد الرزاؽ في مصنفه ,في كتاب اإليماف كالنذكر ,باب تحميؿ الضربِٓ/ٖ ,
الزناد –به ,بألفاظ مختمفة.
 ,حديث رقـ ُُّْٔ ,عف ابف يعىي ٍيىنةى  ,عف يحيى كأبي ى
ٔ -كأخرجه ابف عمرك ال ىش ٍيىبانً ٌي –ابف أبي عاصـ -في اآلحاد كالمثانى , ْٕ/ْ ,حديث رقـ
َِِْ ,عف أبي بكر بف أبي ىش ٍيىبة ,بألفاظ مختمفة.
المنتقى ,صِّٕ  ,حديث رقـ ُٕٖ ,عف يم ىحمد بف يحيى,
ٕ -كأخرجه ابف ى
الجاركد في ي
بألفاظ مختمفة.

ٖ -كأخرجه الدارقطني في سننه ,في كتاب الحدكد كالديات كمير  , ّٗ/ْ ,حديث رقـ
الزناد كيحيى بف ىس ًع ويد – به,
ُّٕٓ ,مف طريؽ داكد بف مهراف ,عف يس ٍفىياف ,عف أبي ى
بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الرجـ ,باب الضرير في خمقته يصيب الحد ٔ , ُْٕ/حديث رقـ ِِٕٔ.

) (2أثكاؿ :كهك العذؽ مف أمداؽ النخيؿ الذم يككف فيه الرطب .النهاية في مريب الحديثُّٖ/ّ .
) (3الحػػديث جػػاء مكص ػكالن عنػػد ابػػف ماجػػه عػػف أبػػي أمامػػة بػػف سػػهؿ بػػف حنيػػؼ عػػف سػ ًػع ويد بػػف سػ و
ػعد بػػف عبػػادة- ,كأيض ػان-
ى
مكصكالن عف أبي أمامة بف سهؿ بف حنيؼ عف أبي ىس ًع ويد الخدرم - ,كأيضان -عف أبػي أمامػة ,عػف بعػض أصػحاب
النبي .
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-

كأخرجه في كتاب الحدكد كالديات كمير ْ , ِٗ/حديث رقـ ُّٖٓ ,مف طريؽ عمرك

الزناد كيحيى كسعيد – به  ,بألفاظ مختمفة.
بف عكف ,عف يس ٍفىياف ,عف أبي ى
 كأخرجه في كتاب الحدكد كالديات كمير  , ْٗ/ْ ,حديث رقـ ُّٗٓ ,عف أحمد بفمحمد بف ًإسم ً
األدمي ,بألفاظ مختمفة.
اعي يؿ ى
يى
ٍى
شاىد الحديث

سيل بن سعد الساعدي -رضي اهلل عنيما:-
ُ -أخرج الن ىسائًي حديثه في السنف الكبرل ,في كتاب الرجـ ,باب الضرير في خمقته يصيب
الحد , َْٕ/ٔ ,حديث رقـ ِٕٗٓ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

ُ -عبد اهلل بن ُم َح َّمد بن عبد الرحمن بن المسور بن َم ْخ َرمة القُرشي الزىري:
ركل عف :يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى  ,كأبي داكد –سميماف بف داكد الطيالسي , -كمعاذ بف معاذَ
ركل عنه :مسمـ ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كالن ىسائًي ,كابف ماجه(ُ).
كثقه الن ىسائًي(ِ)  ,كقاؿ في مكضع آخر :ال بأس به(ّ) ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقػات(ْ) ,كقػاؿ
أبك ىح ٍاتًـ(ٓ) كابف حجر(ٔ) :صدكؽ ,مات سنة ِٔٓهػ(ٕ).
س ْف َيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة  ,حافظ ,سبؽ في حديث (ُ)َ
ُِ -
س ِعيد األنصارم :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ّٕ).
ّ -يحيى بن َ
س ْيل بف يح ىن ٍيؼ األىنصارم – أبك أيمامة:-
ْ -أسعد بن َ
ركل عف :أبيه – أبك أيمامة , -كأنس بف ىمالًؾ.
ركل عنه :الزهرم ,كيحيى بف ىس ًع ويد ,كابنه يم ىحمد.

كلػػد فػػي حيػػاة النبػػي  ,قبػػؿ كفاتػػه بعػػاميف ,كأتػػى بػػه أبػػك لمنبػػي  فحنكػػه كسػػما باسػػـ جػػد

أليمػه أسػػعد بػػف يز اررة ,ككنػػا بكنيتػػه .لػـ يسػػمع مػػف النبػػي  , تػػكفي سػنة ََُهػػ ,كهػػك ابػػف نيػػؼ
) (1تهذيب الكماؿ ُٔٔٗ/

) (2تاريإ اإلسبلـ ُٗ.ُٖٓ/

) (3تسمية مشايإ النسائي صٖٔ.
) (4الثقات البف حباف ٖ.ِّٔ/
) (5الجرح كالتعديؿ ٓ.ُّٔ/
) (6تقريب التهذيب ُّٓٓ/

) (7المرجع السابؽ ُ.ّٓٓ/
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(ُ)
الب ىخػ ً
م :أدرؾ النبػػي  كلػػـ يسػمع منػػه ,ككػػذا قػػاؿ :البغػػكم ,كابػػف السػػكف,
كتسػعيف سػػنة ,قػػاؿ ي
ػار ٌ
(ِ)
ً (ّ) ً ً
ً
ػي(ْ) ,كابػػك ىح ػ ٍاتًـ(ٓ),
كابػػف حبػػاف كميػػرهـ ,كقػػاؿ الطب ارنػػي :لػػه رؤيػػة  ,كثقػػه ابػػف ىمعػ ٍػيف  ,كالع ٍجمػ ٌ
كابف حجر(ٔ) ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات(ٕ).

الحكم عمى الحديث:

الحػديث إسػناد صػحيا مرسػبلن ,ألف ركاتػه ثقػػات ,قػاؿ الن ىسػائًي  :أجػكد الركايػات حػػديث
أبي أيمامة المرسؿ(ٖ) ,كقاؿ البيهقي :هذا هك المحفكظ عف يس ٍف ىياف مرسبلن(ٗ).

) (1انظر إلي الجرح كالتعديؿ ِ ,ّْْ/كاالستيعاب ص ِٕٕ ,كأيسد الغابة ُ.,ٖٕ/
) (2اإلصابة في تميز الصحابة ُ.ٗٗ/

) (3تاريإ ابف معيف (ركاية الدارمي) ُ.ُّٖ ,ُِّ /
) (4معرفة الثقات ُ.ّْٗ/

) (5الجرح كالتعديؿ ِ.ّْْ/
) (6تقريب التهذيب ُٔٔ/
) (7الثقات ّ.َِ/

) (8السنف الكبرل لمنسائي ٔ.ْٕٓ/

) (9السنف الكبرل لمبيهقي ُِ.ِٓٓ/
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(ُ)
ص و
ظىنا ي ًم ٍف أىبًي
اؿ :ىح ًف ٍ
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍفىياف ,قى ى
كر ,قى ى
ّْ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ىخىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىم ٍن ي
ً
و
ًو ً
ً
اف
ى
يج ٍي ًر ى
امةى ٍب ًف ىس ٍه ًؿ ٍب ًف يحىن ٍيؼ :أىف أ ى
ب أ ىيزٍيم ىف ىك ى
يم ى
الزناد ,ىكيحيى ٍب ًف ىسعيد ,ىسم ىعا ي مف أىبي أ ى
ًع ٍن ىد ًج ىد ًار سع ود ىزىنا بً و
ىح يد يهما :بًأي ٍكثي ً
اؿ
كؿ الن ٍخ ًؿ ,ىكقى ى
ىف يي ٍجمى ىد قى ى
ىم ىر النبًي  ,أ ٍ
ىٍ
ٍ
اؿ أ ى ى
ام ىأرىة " :فىأ ى
ً (ِ)
ٍاآل ىخر :بًأيثٍ يك ً
كؿ الن ٍخؿ .
ي

الحديث سبق تخريجو في  ,حديث رقم (ٕٗ)ٓ
إسناد الحديث:

الم ِّكي :ثقة ,سبؽ في حديث (ُ).
ُُ -م َح َّمد بن َم ْنصور ى
س ْف َيان بن ُع َي ْي َنةَ :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ُِ -

الزَّناد  ,عبد اهلل بف ىذ ٍك ىكاف القيىرًش ٌي,أبك عبد الرحمف المدني:
ّ -أبو َ
ً
و
الم ٍسيِّب.
ركل عف :أبي أيمامة –سهؿ بف سعد بف حنيؼ ,-كأنس بف ىمالؾ ,كسعيد بف ي
ركل عنه :س ٍفياف بف عي ٍيىن ىة ,كس ٍفياف الثكرم ,كم ًالؾ ,كالميث بف و
سعد(ّ).
يى
يى
يى
ى
قاؿ س ٍفياف(ْ) ,كابف حنبػؿ(ٓ) :أميػر المػؤمنيف فػي الحػديث ,ككثقػه ابػف س و
ػعد(ٔ) ,كابػف ىم ًع ٍػيف(ٕ),
يى
م ًع ٍيف(ٕ) ,كأحمد(ٖ) ,ك ً
الع ٍجًم ٌي(ٗ) ,كأبي ىح ٍاتًـ(َُ),كابف شاهيف(ُُ) ,كابف حجر(ُِ) ,كقاؿ النػككم:
ى

النػػككم :كاتفق ػكا عمػػى الثنػػاء عميػػه ,ككث ػرة عممػػه ,كحفظػػه ,كفضػػمه ,كتفننػػه فػػى العمػػكـ ,كتكثيقػػه,

) (1السنف الكبرل ,كتاب الرجـ ,باب الضرير في خمقته يصيب الحد ٔ , ُْٕ/حديث رقـ ِّٕٔ.
) (2كجاء مكصكالن عند ابف ماجه عف أبي أمامة بف سهؿ بف حنيؼ عف س ًع ويد بف و
سعد بف عبادة- ,كأيضان -مكصكالن عف
ى
عف أبي أمامة بف سهؿ بف حنيؼ عف أبي ىس ًع ويد الخدرم - ,كأيضان -عف أبي أمامة ,عف بعض أصحاب النبي.
) (3تهذيب الكماؿ ُْْٕٔ/
) (4تذكرة الحفاظ ُ.ُّٓ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٓ.ْٗ/

) (6الطبقات الكبرل ٕ.ٖٓ/
) (7الجرح كالتعديؿ ٓ.ْٗ/

) (8المرجع السابؽ ُْ.ْٕٗ/
) (9معرفة الثقات ِ.ِٔ/

) (10الجرح كالتعديؿ ٓ.ْٗ/

) (11تاريإ أسماء الثقات ُ.ُِٕ/
) (12تقريب التهذيب ُ.ِّٖ/
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كاالحتجػػاج بػػه ,)ُ( .كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ِ) ,كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :كثقػػه جماعػػة(ّ) ,مػػات سػػنة
َُّهػ(ْ).
ْ -يحيى بف ىس ًع ويد األنصارم :ثقة ,ثبت  ,سبؽ في حديث (ّٕ).
ٓ -أبو أُمامة – أسعد بف سهؿ بف يح ىنيؼ األنصارم :-ثقة ,سبؽ في حديث (ِْ).
الحكم عمى الحديث:

الحديث مرسؿ ,ركاتػه ثقػات ,قػاؿ الن ىسػائًي  :أجػكد الركايػات حػديث أبػي أيمامػة المرسػؿ(ٓ),
كقاؿ البيهقي :هذا هك المحفكظ عف يس ٍف ىياف مرسبلن(ٔ).

) (1تهذيب األسماء كالمغات ِ.ِّّ/
) (2الثقات البف حباف ٕ.ٔ/
) (3تذكرة الحفاظ ُ.ُّٓ/

) (4تقريب التهذيب ُ.ِّٖ/

) (5السنف الكبرل لمنسائي ٔ.ْٕٓ/

) (6السنف الكبرل لمبيهقي ُِ.ِٓٓ/
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(ُ)
ػاف اٍل ىب ٍغ ىػد ًادم ,ىع ٍػف يه ىش ٍػيـ ,ىع ٍػف يحيػى ٍب ًػف ىس ًػع ويد ,ىع ٍػف
ْْ -قاؿ الن ىسػائًي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػا ىي ٍعقيػكب ٍب يػف ىم ى
اه ى
اؿ ًف ً
ً
و
ب بًأىثٍ ىك و
و
ً ً و
و
ً
ً
يه
ض ًر ى
ىم ىر بًه فى ي
امةى ٍب ًف ىس ٍهؿ ,أىف النبي  أيت ىي ب ىريجؿ يم ىخبؿ ,أ ٍىك يم ٍق ىعد قى ٍد فى ىج ىر ,فىأ ى
يم ى
أىبي أ ى
اخ ,أ ٍىك ىن ٍح يك ىذلً ىؾ.
ًم ىائةي ًش ٍم ىر و

الحديث سبق تخريجو في  ,حديث رقم (ٕٗ)ٓ
إسناد الحديث:

البناء:
كسؼ ى
َُ -ي ْعقُوب بن ماىان البغدادي  ,أبك يي ي
ركل عف :يه ىش ٍيـ بف بشير ,كالقاسـ بف ىمالًؾ.
ركل عنه :الن ىسائًي ,كأبك ىح ٍاتًـ ,كأبك يعمى المكصمي(ِ).
ذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ّ) ,كقػػاؿ أبػػك ىحػ ٍاتًـ(ْ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ٓ) ,كابػػف حجػػر(ٔ) :صػدكؽ ,كقػػاؿ
النسائي  :ال بأس به(ٕ).مات سنة ِْْهػ(ٖ).

ش ْيم بن بشير بن القاسم بن دينار السممي  ,أبك معاكية:
ُِ -ى َ
ركل عف :يحيى بف ىس ًع ويد األنصارم ,كالزهرم ,كأنس بف ىمالًؾ.
ركل عنه :ىي ٍعقيكب بف ماهاف البغدادم ,كيحيى بف ىم ًع ٍيف ,كككيع بف الجراح(ٗ).
كثقه ابف سعود(َُ) ,ك ً
الع ٍجمً ٌي(ُُ) ,كأبك ىح ٍاتًـ(ُِ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ُّ) ,كابف حجر(ُْ),

) (1السنف الكبرل ,كتاب الرجـ ,باب الضرير في خمقته يصيب الحد ٔ ُْٕ/حديث رقـ ِْٕٔ.
) (2تهذيب الكماؿ َِّ َّٔ/
) (3الثقات البف حباف ٗ.ِٖٓ/
) (4الجرح كالتعديؿ ٗ.ُِٔ/
) (5الكاشؼ ِ.ّٗٓ/

) (6تقريب التهذيب َِ ِِٓ/

) (7تسمية مشايإ النسائي صَُْ َ
) (8تقريب التهذيب ِ.ِِٓ/

) (9تهذيب الكماؿ ََّ ِِٕ/
) (10الطبقات الكبرل ٗ.ُّٓ/
) (11معرفة الثقات ِ.ّّْ/

) (12الجرح كالتعديؿ ٗ.ُُٓ/

) (13الركاة الثقات المتكمـ فيهـ بما ال يكجب ردهـ َ ص ُٕٗ.
) (14تقريب التهذيب َُ ُٕٗ/
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زاد ابف و
سعد :كثير الحديث ,ثبت ,كزاد ابػف حجػر :ثبػت ,كذكػر ابػف ًحٌبػاف فػي الثقػات(ُ) ,يكرمػا
و (ِ) ً ً
ػي(ّ) ,كأب ػػك يزٍرىع ػػة(ْ) ,كس ػػبط اب ػػف العجم ػػي(ٓ) ,كالػ ػ ىذ ىهبً ٌي(ٔ) ,كاب ػػف
بالت ػػدليس ,اب ػػف س ػػعد  ,كالع ٍجم ػ ٌ

(ٕ)
كعد ابف حجر مف الطبقة الثالثة في المدلسيف(ٖ) ,كهػـ الػذيف ال ييحػت بحػديثهـ إال بمػا
حجر  ,ى
بما صرحكا بالسماع(ٗ) ,ككذلؾ قاؿ ابػف س و
ػعد فػي حديثػه :فمػا قػاؿ أخبرنػا فهػك حجػة ,كمػا لػـ يقػؿ

فيه أخبرنا فميس بشيء(َُ) ,مات سنة ُّٖهػ(ُُ) ,كركل له الجماعة(ُِ).
س ِعيد األنصاري :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ّٕ).
ّ -يحيى بن َ
ْ -أبو أُمامة – أسعد بف ىس ٍهؿ :-ثقة ,سبؽ في حديث (ِْ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف مرسبلن ,ألف فيه ىي ٍعقيكب بف ماهاف صدكؽ .

) (1الثقات البف حباف ٕ.ٖٕٓ/
) (2الطبقات الكبرل ٗ.ُّٓ/
) (3معرفة الثقات ِ.ّّْ/

) (4المدلسكف ألبي زرعةُ.ٖٗ/

) (5التبييف ألسماء المدلسيف صٗٓ.

) (6الركاة الثقات المتكمـ فيهـ بما ال يكجب ردهـ ص ُٕٗ.
) (7تقريب التهذيب ُ.ُٕٗ/

) (8تعريؼ أهؿ التقديس صْْ.
) (9المرجع السابؽ ص َُ.

) (10الطبقات الكبرل ٗ.ُّٓ/
) (11تقريب التهذيب ُ.ُٕٗ/

) (12تهذيب الكماؿ َّ.ِِٕ/
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ً (ُ)
ىخبرىنػػا قيتىٍيب ػةي ٍبػػف سػ ًػع ويد ,عػػف مالًػػؾ ,عػػف ىنػ ً
ػكد
ػاف وع ,ىعػ ًػف ٍابػ ًػف يع ىمػ ىػر ,أىف اٍل ىيهيػ ى
ىٍ
ى ي ى
ْٓ -قػػاؿ الن ىسػػائي  :أ ٍ ى ى
ىٍ ى
ً
ً ً
كف ًفػي الت ٍػكىرًاة
ام ىأ
ػرىةن ىزىن ىيػا فىقى ى
ػاؿ لىهي ٍػـ " :ىمػا تى ًج يػد ى
ىج ي
اءكا إًلىى ىر يسكؿ المه  ,فى ىذ ىك يركا لىػهي أىف ىريج نػبل م ٍػنهي ٍـ ىك ٍ
ً
ًفػػي ىش ػأ ً
ػاؿ ىع ٍبػ يػد المػ ًػه ٍبػ يػف ىسػ ىػبلوـ " :إًف ًفيهىػػا الػػر ٍج ىـ فى ػأىتى ٍكا
كف ,قىػ ى
ضػ ي
ٍف الػػر ٍجـ ؟ " فىقىػػاليكا :ىن ٍف ى
ػحهي ٍـ ىكيي ٍجمىػ يػد ى
ً
اؿ لىهي ىع ٍب يػد الم ًػه ٍب يػف
ىح يد يه ٍـ ىي ىد ي ىعمىى ىآي ًة الر ٍجًـ ,فى ٍق ىأىر ىما قىٍبمىهىا ىك ىما ىب ٍع ىد ىها ,فىقى ى
بًالت ٍكىراة فىىنظى ير ى
ض ىع أ ى
كها فى ىك ى
ً
س ىبلوـ :ارفىػع ي ىػد ىؾ فىرفىػع يػ ىد فىػًإ ىذا ًفيهػا آيػةي الػر ٍجًـ قىػاليكاً :
ً
ىم ىر بً ًه ىمػا
ص ٍػد ه
ى ى
ٍ ٍى
ى ىى ي
ى
ؽ ىيػا يم ىحمػد ,فيهىػا ىآيػةي الػر ٍجـ فىػأ ى
ت الريج ىؿ ىي ٍحنًي ىعمىى اٍل ىم ٍأرًىة ىي ًقيهىا اٍل ًح ىج ىارةى.
ىر يسك يؿ الم ًه  فىيرًج ىما " قى ى
اؿ ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف يع ىم ىر :فى ىأرٍىي ي

الب ىخ ػ ً
م ف ػػي ص ػػحيحه ,ف ػػي كت ػػاب الجن ػػائز ,ب ػػاب الص ػػبلة عم ػػى الجن ػػائز بالمص ػػمى
ُ -أخرج ػػه ي
ػار ٌ
كالمسجد /ُٗٗ/ّ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ُِّٗ ,مف طريؽ مكسى بف عقبة ,عػف نػافع –
به ,بألفاظ مختمفة.
-

كأخرجػه فػػي كتػػاب المناقػػب ,بػػاب قػػكؿ اهلل تعػػالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ مددن بيبحددمة ُّٔ/ٔ ،مػػف الفػػتا ,حػػديث

رقـ ّّٓٔ ,عف عبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب التفسػير ,بػاب قػكؿ اهلل تعػالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭼ من آل عممبن ِّْ/ٖ ،مف الفتا  ,حديث رقـ ْٔٓٓ ,مف طريؽ مكسى بػف عقبػة ,عػف
نافع –به ,بألفاظ متقاربة .

-

كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب الرجـ في الببلطُِٖ/ُّ ,مف الفػتا  ,حػديث رقػـ ُٖٗٔ,

-

كأخرجه في كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ,باب ما ذكر النبي  كحض عمػى اتفػاؽ أهػؿ

عف يم ىحمد بف عثماف بف كرامة ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجػػه فػػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب أحكػػاـ أهػػؿ الذمػػة كاحص ػانهـ إذا زن ػكا كدفع ػكا إلػػى اإلمػػاـ,ُُِٔٔ/مف الفتا  ,حديث رقـ ُْٖٔ ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف عبد اهلل ,عف ىمالًؾ –بػه ,بألفػاظ
ٍى
متقاربة .
الح ىرمػػاف مكػة كالمدينػػة كمػا كػاف بهػػا مػف شػػاهد النبػي  كالمهػػاجريف
العمػـ ,كمػا اجتمػػع عميػه ى
كاألنصار ,ككصؿ النبي  كالمنبر كالقبػر َّْ/ُّ ,مػف الفػتا  ,حػديث رقػـ ِّّٕ  ,مػف
طريؽ مكسى بف عقبة ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الرجـ  ,باب شهادة أهؿ الكتاب بعضهـ عمى بعض في الحدكد ,ّْٖ/ٔ ,حديث رقـِْٕٗ.
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-

كأخرجػػه فػػي كتػػاب التكحيػػد ,بػػاب مػػا يجػػكز مػػف تفسػػير التػػكراة كميرهػػا مػػف كتػػب اهلل بالعربيػػة

كميرها لقكله تعالى ":قؿ فأتكا بالتكراة فاتمكهػا إف كنػتـ صػادقيف" ُُّٓٔ/مػف الفػتا  ,حػديث
رقـ ّْٕٓ ,مف طريؽ أيكب ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة  ,بألفاظ متقاربة.

ِ -كأخرج ػػه مس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحه ,ف ػػي كت ػػاب الح ػػدكد ,ب ػػاب رج ػػـ اليه ػػكد أه ػػؿ الذم ػػة ف ػػي الزن ػػا,
ِ ,ُُٖ/حػػديث رق ػػـ ِٔ ,م ػػف طري ػػؽ عبي ػػد اهلل  ,عػػف ن ػػافع –ب ػػه ,بألف ػػاظ مختمف ػػة  ,بألف ػػاظ

-

متقاربة.

كأخرجػػه فػػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب رجػػـ اليهػػكد أهػػؿ الذمػػة فػػي الزنػػا , ُُٗ/ُِ ,حػػديث رقػػـ

ِٕ ,مف طريؽ أيكب ,كعبد اهلل بف كهب ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه فػي كتػاب الحػدكد ,بػاب رجػـ اليهػكد أهػؿ الذمػة فػي ال ازنػي , ُُٗ/ُِ ,حػديث رقػـ

ِٕ ,مف طريؽ مكسى بف عقبة ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب فػػي رجػػـ اليهػػكد ,صْٔٔ ,حػػديث رقػػـ
ْْْٔ ,عف عبد اهلل بف مسممة ,عف ىم ًالؾ –به ,بألفاظ متقاربة.
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الحدكد ,باب ما جاء في رجػـ أهػؿ الكتػاب ,صَّْ
 ,حديث رقـ ُّْٔ ,مف طريؽ ىم ٍعف ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ مختمفة.
ٓ -كأخرجػػه ابػػف ماجػػه فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب رجػػـ اليهػػكدم كاليهكديػػة ,ص ّْٓ ,
حديث رقـ ِٔٓٓ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -كأخرجػػه ىم ًالػػؾ فػػي المكطػػأ ,فػػي كتػػاب الػػرجـ كالحػػدكد ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الػػرجـ ,صَْٖ ,
حديث رقـ ُُْٗ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة .
ٕ -كأخرجػه الػػدارمي فػػي سػػننه ,فػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب فػػي الحكػـ بػػيف أهػػؿ الكتػػاب إذا تحػػاكمكا
إلى حكاـ المسمميف ,ص َِّ  ,حديث رقـ ِّٖٓ ,مف طريػؽ مكسػى بػف عقبػة ,عػف نػافع
–به ,بألفاظ متقاربة .

ٖ -كأخرجػػه أحمػػد فػػي مسػػند  ,ُٔ ,ُٕ ,ٓ/ِ ,مػػف طريػػؽ أيػػكب كعبػػد اهلل كعبػػد الك ػريـ  ,كمهػػـ
عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة  ,بألفاظ متقاربة .
ً
كحػػد , َِٖ-ِٕٕ/َُ ,
ٗ -كأخرجػػه ابػػف حٌبػػاف فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب الزنػػا ى
حديث رقـ ُّْْ ,ّْْٓ ,ّْْْ ,ِّْْ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر ك أحمػد بػف أبػي
بكر كجكيرية  ,كمهـ عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َب ُة بن َ
َِ -مالِك بن أنس :إماـ دار الهجرة ,رأس المتقنيف ,ككبير المثبتيف ,سبؽ في حديث (ُ).
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ّ -نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,أبك عبد اهلل المدني:
ركل عف :عبد اهلل بف عمر ,كعائشة ,كأبي هريرة.
(ُ)
ً
كح ٍميد الطكيؿ ,كجكيرية بف أسماء الضبعي
ركل عنه :ىمالؾ بف أنس ,ي
سعد(ِ) ,كابف م ًع ٍيف(ّ) ,ك ً
كثقه ابف و
الع ٍجمً ٌي(ْ) ,كابف خػراش(ٓ) ,كالن ىسػائًي(ٔ) ,كابػف حجػر(ٕ) ,زاد ابػف
ى
(ٖ)
ً
و
الب ىخ ً
م :أصػا
سعد :كثير الحديث ,كزاد ابف حجر :ثبت ,كذكر ابػف حٌبػاف فػي الثقػات  ,كقػاؿ ي
ػار ٌ
األسانيد ,ىمالًؾ ,عف نافع ,عف ابف عمر(ٗ) ,مات سنة ُُٕهػ أبك بعدها(َُ).
ْ -عبد اهلل بن عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنهما :-صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ ِِٖٗٗ/
) (2الطبقات الكبرل ٕ.ِْْ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٖ.ِْٓ/
) (4معرفة الثقات ِ.َُّ/

) (5تهذيب الكماؿ ِٗ.َّْ/
) (6تهذيب التهذيب ٖ.ْْٕ/
) (7تقريب التهذيب ُِٓٗ/

) (8الثقات البف حباف ٓ.ْٕٔ/
) (9تهذيب الكماؿ ِٗ.َّّ/
) (10تقريب التهذيب ِ.ُٓٗ/
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ً ()1
ىخ ىبرنًي م ىحمد ٍب يف اٍل ىخمً ً
اؽ ,ىع ٍف يع ىب ٍيًد الم ًه ,ىع ٍف
يؿ ,ىع ٍف يش ىع ٍي ًب ٍب ًف إً ٍس ىح ى
ْٔ -قاؿ الن ىسائي  :أ ٍ ى ي
ً ً
ً
ً
فىاستىعار ٍ ً ً ً
اف رس ً
كؿ الم ًه
ام ىأرىةن ىك ىان ٍ
ت تى ٍستىع يير اٍل يحمي في ىزىم ً ى ي
ت م ٍف ىذل ىؾ يحميا فى ىج ىم ىعتٍهي ثيـ  ىناف وع ,أىف ٍ
ٍ ىى
اؿ رسك يؿ المهً
ً
ً
ً
ام ىأرىةه إًلىى المه ىكتي ىؤِّدم ىما ع ٍن ىد ىها ,م ىرنا
" لًتىتي ٍ
ىم ىر بًهىا أ ٍىم ىس ىكتٍهي فىقى ى ى ي
ب ٍ
ار ىفمى ٍـ تى ٍف ىع ٍؿ فىأ ى
ت (" )2
فىقي ًط ىع ٍ

الع ٍكر إذا يجحدت ,صٔٓٔ
ُ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب في القطع في ي
حديث رقـ ّْٓٗ ,مف طريؽ أيكب ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .
ِ -أخرجػػه الن ىسػػائًي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب قطػػع السػػابؽ ,بػػاب مػػا يكػػكف حػػر انز كمػػا ال يكػػكف ,ص
ْْٕ  ,حديث رقـ ْٕٖٖ ,َْٖٗ ,ْٖٖٗ ,ْٖٖٖ ,مف طريؽ أيكب ك عبيد اهلل بف عمر
عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُُٓ/ِ ,مف طريؽ أيكب ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة.

البزار في مسند (البحر الزخار) , ُُٓ/ّ ,حديث رقػـ ْٕٓٓ ,مػف طريػؽ عبيػد اهلل
ْ -كأخرجه ى
بف عمر ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة  ,بألفاظ متقاربة.

ٓ -كأخرجه أبك ىع ىك ىانة في مسند  , ُُٗ/ْ ,حػديث رقػـ ِّْٔ ,مػف طريػؽ أيػكب ,عػف نػافع –
به ,بألفاظ مختمفة  ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه ْ , ُُٗ/حديث رقـ ِْْٔ ,مف طريؽ عبيػد اهلل بػف عمػر عػف نػافع –بػه ,بألفػاظمتقاربة .

 -كأخرجه ْ , ُُٗ/حديث رقـ ِْٓٔ ,مف طريؽ جكيرية ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة.

ٔ -كأخرجػػه الطحػػاكم فػػي شػػرح معػػاني اآلثػػار , ٔٗ/ٔ ,حػػديث رقػػـ َِِّ ,مػػف طريػػؽ أيػػكب,
عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .

ٕ -كأخرجه الطبراني في المعجـ األكسط , ِِٕ/ّ ,حديث رقػـ ِٔٗٗ ,مػف طريػؽ أيػكب ,عػف
نافع –به ,بألفاظ مختمفة.

شاىد الحديث:

عائشة -رضي اهلل عنيا:-
ُ .أخرج مسمـ حديثها في صحيحه ,في كتاب الحدكد ,باب قطع السارؽ الشريؼ كمير  ,كالنهي
عف الشفاعة في الحدكد , ُُِ/ِ ,حديث رقـ َُ ,بألفاظ مختمفة بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب قطع السارؽ ,باب ما يككف حر انز كما ال يككف ,ُّ/ٕ ,حديث رقـ ّّٕٔ.

) (2الحديث جاء مكصكالن عف نافع عف ابف عمر -رضي اهلل عنهما -عند النسائي كمير  .انظر تخري الحديث
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ِ .أخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب فػػي الحػػد يشػػفع فيػػه ,صِٓٔ,ٔٓٔ ,
حديث رقـ ّْْٕ ,ّْٕٗ ,ّْٗٔ ,بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:

ُُ -م َح َّمد بن الخميل بف ىحماد بف سميماف ال يخ ىشني  ,أبك عبد اهلل الدمشقي البً ىبل ًط ٌي(ُ):
ركل عف :يش ىع ٍيب بف إسحؽ الدمشقي ,كاسماعيؿ بف عياش ,كسكيد بف عبد العزيز.
ركل عنه :الن ىسائًي ,كأبك ىح ٍاتًـ ,ك يم ىحمد بف عمي بف طرخاف(ِ).
قاؿ أبك ىح ٍاتًـ :شيإ(ّ) ,كقاؿ النسائي :ال بأس به(ْ) ,كقاؿ مسممة(ٓ) كابف حجر :صدكؽ(ٔ) ,مات
بعد المائتيف(ٕ).

ش َع ْيب بن إسحق بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف راشد القرشي األمكم ,أبك يم ىحمد:
ُِ -
ركل عف :عبيد اهلل بف عمر ,ك يس ٍف ىياف الثكرم ,كهشاـ الدستىكائي.
ركل عنه :محمد بف الخميؿ ,كاسحؽ بف راهكيه ,كالميث بف و
سعد(ٖ).
ى ي ى
يى
(ُْ)
ً (ُّ)
(ُِ)
(ُُ)
ً (َُ)
و (ٗ)
كالػ ىذ ىهبً ٌي  ,كابػف
كثقه ابف سعد  ,كابف ىمع ٍػيف  ,كأحمػد  ,كأبػك داكد  ,كالن ىسػائي
حجػر(ُٓ) ,كزاد أحمػػد :مػا أصػػا حديثػه كأكثقػػه .كذكػر ابػػف ًحٌبػاف فػػي الثقػات(ُٔ) ,كقػػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ:
(ُٖ)
صدكؽ(ُٕ) ,كنقؿ أبػك الكليػد البػاجي عػف أبػي حػ ٍاتً
ػي
م
ر
.
ػأمكف
م
ػة
ق
ث
ػحؽ
س
إ
ػف
ب
ب
ي
ػع
ش
ػاؿ:
ق
ـ
ي
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
) (1البً ىبل ًط ٌي :بكسر الباء ,كهي نسبة إلى الببلط ,كهي قرية مف مكطة دمشؽ َ األنساب ُِْْ/
) (2تهذيب الكماؿ َِٓ ُٔٔ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٕ.ِْٖ/
) (4تاريإ دمشؽ ِٓ.ِْْ/

) (5تهذيب التهذيب ٕ.َُْ/
) (6تقريب التهذيب َِ ْٗ/
) (7المرجع السابؽ ِ.ْٗ/

) (8تهذيب الكماؿ َُِِٓ/
) (9الطبقات الكبرل ٗ.ْٕٗ/

) (10تاريإ ابف معيف –ركاية الدارمي.ُّٖ/ِ -
) (11الجرح كالتعديؿ ْ.ُّْ/

) (12تهذيب الكماؿ ِِ.َّٓ/

) (13تسمية مشايإ النسائي صٖٗ
) (14تاريإ اإلسبلـ ُِ.ُٖٓ/
) (15تقريب التهذيب ُُِٖ/

) (16الثقات البف حباف ٔ.ّْٗ/

) (17الجرح كالتعديؿ ْ ,ُّْ/ك تاريإ دمشؽ ِّ.ٖٓ/
) (18تهذيب التهذيب ّ.ّٔٓ/
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باإلرجػػاء ,فقػػد رمػػا أبػػك داكد(ُ) ,كال ػ ىذ ىهبً ٌي(ِ) ,كابػػف حجػػر(ّ) ,بػػذلؾ ,ركل لػػه الجماعػػة سػػكل ابػػف
ماجه  ,مات سنة ُٖٗ هػ(ْ).
ّ -عبيد اهلل بن عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب القرشي ,أبك عثماف المدني:
ركل عف :نافع مكلى ابف عمر ,كعطاء بف أبي رباح,كثابت البناني

كركل عنه :يش ىع ٍيب بف إسحؽ الدمشقي ,ك يس ٍف ىياف الثكرم,كحماد بف ىزٍيد(ٓ).
الع ٍجمً
الع ٍجمًػػي(ٔ) ,كأبػػك يزرعػػة(ٕ) ,كأبػػك ح ػ ٍاتًـ(ٖ) ,كالنسػػائًي(ٗ) ,كابػػف حجػػر(َُ) ,زاد ً
كثقػػه ً
ػي,
ػ
ى
ٍى
ى
ٌ
ٌ
كالن ىسائًي ,كابف حجر :ثبت.كقاؿ ابف ىم ًع ٍيف :مف الثقات(ُُ) ,كذكر ابف ًحٌباف في

الثقات(ُِ) ,كقاؿ النككم :أجمعكا عمى تكثيقػه كجبللتػه(ُّ),كابػف حبػاف(ُْ) :ككػاف مػف سػادات أهػؿ

المدينػػة كأش ػراؼ ق ػريش فض ػبلن كعمم ػان ,كعبػػادة ,كش ػرفان ,كاتقان ػان .كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :كػػاف سػػيدان ,ش ػريفان,
صالحان ,متعبدان ,ثقة ,حجة باإلجماع ,كاسع العمـ(ُٓ) ,كقاؿ في مكضع آخر :ثبت(ُٔ) ,مات سنة
بضع كأربعيف ,ركل له الجماعة(ُٕ).

ْ -نافع مكلى ابف عمر :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف مرسبلن ,ألف فيه يم ىحمد بف الخميؿ صدكؽ.

) (1تهذيب الكماؿ ِِ.َّٓ/
) (2الكاشؼ ُ.ْٖٔ/

) (3تقريب التهذيب ُ.ُِٖ/
) (4المرجع السابؽ ُ.ُِٖ/

) (5تهذيب الكماؿ َُٗ ُِْ/
) (6معرفة الثقات ِ.ُُِ/

) (7الجرح كالتعديؿ ٓ.ِّٕ/
) (8المرجع السابؽ ٓ.ِّٕ/

) (9تهذيب الكماؿ ُٗ.ُِٖ/

) (10تقريب التهذيب َُ ِْٔ/
) (11الجرح كالتعديؿ ٓ.ِّٕ/

) (12الثقات البف حباف ٕ.ُْٗ/

) (13تهذيب األسماء كالمغات ُ.ُّْ/
) (14الثقات البف حباف ٕ.ُْٗ/
) (15تاريإ اإلسبلـ ٗ.ُِٓ/
) (16الكاشؼ ُ.ٖٔٓ/

) (17تقريب التهذيب ُ.ِْٔ/
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ً (ُ)
ىخبرىنػػا قيتىٍيب ػةي ,عػػف مالًػػؾ ,عػػف ىنػ ً
ػكؿ المػ ًػه ,
ػاف وع ,ىعػ ًػف ٍابػ ًػف يع ىمػ ىػر " :أىف ىر يسػ ى
ىٍ
ْٕ -قػػاؿ الن ىسػػائي :أ ٍ ى ى
ى ىٍ ى
طع ًفي ًمجف (ِ) ثىمينه ثى ىبلثىةي ىدر ً
اه ىـ ".
ىٌ
ى ي
ى
قى ى ى

م في صحيحه ,في كتاب الحدكد ,باب قكؿ اهلل تعالى:كالسارؽ كالسارقة
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
عمي مف الكؼ ٕٗ/ُِ ,مف الفتا  ,حديث رقـ
فاقطعكا أيديهما كفي كـ يقطع؟ كقطع ٌ
ٕٓٗٔ ,ٕٖٔٗ ,ٕٕٔٗ ,ٕٔٗٔ ,مف طريؽ ىمالًؾ كجكيرية ك عبيد اهلل كمكسى بف عقبة,
كمهـ عف نافع –به ,بمفظه كبألفاظ متقاربة.

ِ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الحدكد ,باب حد السرقة كنصابها ُُُ/ِ ,حديث
رقـٔ ,عف يحيى بف يحيى ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ مختمفة.
 -أخرجه في كتاب الحدكد ,باب حد السرقة كنصابها ِ , ُُُ/حديث رقـ ٔ ,مف طريؽ عبيد

اهلل ,كأيكب السختياني ,كأيكب بف مكسى ,كاسماعيؿ بف أمية ,كمكسى بف عقبة ,كحنظمة بف
الج ىم ًحي ,ك ىم ًالؾ بف أنس ,كأسامة بف ىزٍيد ,كمهـ عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة.
أبي يس ٍف ىياف ي
ّ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب ما ييقطع في السارؽ ,ص ْٓٔ  ,حديث
رقـ ّْٖٓ ,عف عبد اهلل بف مسممة ,عف ىمالًؾ – به  ,بمفظه .
يد السارؽ؟
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الحدكد ,باب ما جاء في كـ تقطع ي
صِّْ  ,حديث رقـ ُْْٔ,عف قتيبة  -به ,بألفاظ متقاربة.
ٓ -أخرجه الن ىسائًي في سننه ,في كتاب قطع السارؽ ,باب القدر الذم إذا سرقه السارؽ قطعت
يد  ,ص ْٖٕ ,حديث رقـ َْٔٗ ,َْٗٗ ,َْٕٗ ,مف طريؽ حنظمة كًاسم ً
اعي يؿ بف
ٍى
أمية ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .

 أخرجه ,في كتاب قطع السارؽ ,باب القدر الذم إذا سرقه السارؽ قطعت يد  ,ص ْٖٕ,حديث رقـ َْٖٗ ,عف قتيبة  -به ,بمفظه.

 -أخرجه ,في كتاب قطع السارؽ ,باب القدر الذم إذا سرقه السارؽ قطعت يد  ,ص ْٖٕ,

حديث رقـ َُْٗ ,مف طريؽ أيكب  ,كاسماعيؿ بف أمية ,كعبد اهلل ,كمكسى بف عقبة ,كمهـ
عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة.

ٔ -أخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب حد السارؽ ,صَْْ  ,حديث رقـ
ِْٖٓ ,مف طريؽ عبيد اهلل ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب قطع السارؽ ,باب القدر الذم إذا سرؽ السارؽ قطعت يد ٕ , َِ/حديث رقـ ّْٕٓ.
رسة .النهاية في مريب الحديث َُّْ/
) (2كهك الترس كالتِّ ى
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ٕ -أخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب الحدكد  ,باب ما يجب فيه القطع ,صْٕٖ  ,حديث
رقـ ُُّٓ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة.
ٖ -أخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب ما تقطع فيه اليد ,ص ُّٖ ,حديث رقـ
ِّّٖ  ,مف طريؽ أيكب ,كاسماعيؿ بف أمية ,كعبيد اهلل ,كمكسى بف عقبة ,كمهـ عف نافع

–به ,بألفاظ متقاربة.

ٗ -أخرجه أحمد في مسند  ,ُّْ ,ِٖ , ْٓ,َٖ ,ٔ/ِ ,مف طريؽ أيكب السختياني كأيكب

بف مكسى كعبيد اهلل كاسماعيؿ بف أمية ,كمهـ عف نافع –به ,بمفظه.
 كأخرجه ,ْٔ/ِ ,مف طريؽ عبد الرحمف ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ مختمفة.َُ -أخرجه ابف الجاركد في المنتقى , َُِ/ُ ,حديث رقـ ِٖٓ ,مف طريؽ أيكب ,عف
نافع ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:

ُ -قيتىٍي ىبةي بف ىس ًع ويد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ُْ).
ِ -ىمالًؾ بف أنس :إماـ دار الهجرة ,رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,سبؽ في حديث(ُُ).
ّ -نافع مكلى ابف عمر :ثقة  ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْٓ).
ْ -عبد اهلل بف عمر -رضي اهلل عنه :-صحابي جميؿ ,سبؽ  ,حديث رقـ (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف يم ىحمد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ,ىس ًم ىع
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ْٖ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ادنًي رسك يؿ الم ًه  كأىبك ب ٍك ور كهما م ً
اش ىي ً
اف فىأىتىىيانًي ىكقى ٍد
ضي
ىجابً ىر ٍب ىف ىع ٍبًد الم ًه ,ىيقيك يؿ :ىم ًر ٍ
ت فى ىع ى ى ي
ى ي ى ى يى ى
ؼ أى ٍق ً
ً
ً
أًٍ
ضي
ت :ىيا ىر يس ى
كؿ الم ًه ,ىك ٍي ى
ضكئً ًه فى يقٍم ي
صب ىعمىي م ٍف ىك ي
يمم ىي ىعمىي فىتىىكضأى  -ىر يسك يؿ المه  " :فى ى
ت آيةي اٍل ًمير ً
و
ً
ً
ً
كن ىؾ يق ًؿ المهي يي ٍفتًي يك ٍـ[ النساء.]ُٕٔ :
اث  ىي ٍستى ٍفتي ى
في ىمالي ؟ ىفمى ٍـ يي ًج ٍبني بً ىش ٍيء ىحتى ىن ىزلى ٍ ى
ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ُ).

إسناد الحديث:

ُ -قتيبة بن سعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ٓ).
س ْف َيان بن عيينة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث(ُ).
ُِ -
ُّ -م َح َّمد بن المنكدر :ثقة ,سبؽ في حديث (ُ).
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ سبؽ في حديث(ُ).

الحكم عمى الحديث
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

الم ٍغ ىمي عميه ْٓ/ٕ ,حديث رقـ ْٕٔٓ.
) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب عيادة ي
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(ُ)
ً
ً
صػهى ٍي وب,
ىخ ىب ىرىنا ىعمًي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى
ْٗ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
اؿ :ىحػدثىىنا إً ٍس ىػماعي يؿ ,ىع ٍػف ىع ٍبػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف ي
ً
ػاؿ رسػك يؿ الم ًػه  " :ىال يتىمنػيف أىح يػد يكـ اٍلمػك ى ً
ىع ٍف أ ىىن ً
ػاف
س ٍب ًف ىمالًؾ ,قى ى
تل ي
ضػر ىن ىػز ىؿ بًػه ,فىػًإ ٍف ىك ى
اؿ :قى ى ى ي
ى ى ى ى ي ىٍ
ىحيًنًي ىما ىك ىان ًت اٍل ىح ىياةي ىخ ٍي نار لًي ىكتى ىكفنًي إً ىذا ىك ىان ًت اٍل ىكفىاةي ىخ ٍي نار لًي".
ىال يبد يمتى ىمِّننيا ىفٍم ىي يق ٍؿ :المهيـ أ ٍ

م في صحيحه ,في كتاب المرضى ,باب تمني المريض المكتُِٕ/َُ ,
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
مف الفتا  ,حديث رقـ ُٕٔٓ ,عف آدـ بف أبي أياس ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب الدعكات,باب الدعاء بالمكت كالحياةَُٓ/ُُ ,مف الفتا  ,حديث رقـُّٓٔ ,عف ابف سبلـ ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف يعمىية –به ,بمفظ متفارب.
ٍى
 كأخرجه في كتاب التمني ,باب ما ييكر مف المتمني َِِ/ُّ ,مف الفتا  ,حديث رقـِّّٕ ,عف الحسف بف الربيع ,بألفاظ مختمفة .

ِ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,باب كراهة تمني
ب ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف
المكت لضر نزؿ به , ٕٓٗ/ِ ,حديث رقـ َُ ,عف زهير بف ىح ٍر ه
ٍى
عمية -به ,بمفظه.
-

كأخرجه في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,باب كراهة تمني المكت لضر نزؿ به,

ِ , ٕٓٗ/حديث رقـ َُ ,عف ابف أبي خمؼ ,بألفاظ متقاربة

 كأخرجه في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,باب كراهة تمني المكت لضر نزؿ به,ِ ٕٓٗ/حديث رقـُُ ,عف حامد بف عمر ,بألفاظ مختمفة.

ّ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجنائز ,باب في كراهية تمني المكت ,صْٕٔ ,
حديث رقـ َُّٖ ,مف طريؽ عبد الكارث ,عف عبد العزيز بف صهيب –به ,بألفاظ متقاربة.

 أخرجه في كتاب الجنائز ,باب في كراهية تمني المكت ,ص ْٕٔ  ,حديث رقـ َُّٗ,مف طريؽ يم ىحمد بف بشار  ,بألفاظ متقاربة.
ْ -أخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الجنائز ,باب ما جاء في النهي عف التمني لممكت,
ص ِِّ  ,حديث رقـ ُٕٗ ,عف عمي بف يحجر -به ,بألفاظ متقاربة .

ٓ -أخرجه ابف ماجه في كتاب الزهد ,باب ذكر المكت كاالستعداد له ,صَٕٔ حديث

رقـِْٓٔ ,مف طريؽ عبد الكارث ,عف عبد العزيز بف صهيب-به ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -أخرجه أحمد في مسند  َُُ/ّ ,عف إًسم ً
اعي يؿ –به ,بألفاظ متقاربة .
ٍى
 كأخرجه ,َُْ/ّ ,عف ابف أبي عدم ,بألفاظ متقاربة .) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب تمني المريض المكت , ّٔ/ٕ ,حديث رقـ ْٕٕٓ.
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 كأخرجه  ,ُّٔ/ّ ,عف عبد الرزاؽ ,بألفاظ متقاربة  ,بذكر عدـ تمني المكت فقط. كأخرجه ّ ,ُِٖ ,ُُٕ/مف طريؽ يم ىحمد بف جعفر ,بألفاظ متقاربة . كأخرجه ّ ,ُٗٓ/عف حجاج ,بألفاظ متقاربة . -كأخرجه ّ ,َِٖ/عف ركح ,بألفاظ متقاربة .

 -كأخرجه ّ ,ِٖٓ ,ِْٕ/عف عفاف ,بألفاظ متقاربة .

ٕ -أخرجه عبد الرزاؽ في مصنفه ,في كتاب الجامع لئلماـ ىم ٍع ىمر بف راشد ,باب تمني المكت,
ُُ , ُّٔ/حديث رقـ ََِْٔ ,عف ىم ٍع ىمر ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:
ُ -عمي بف يح ٍجر :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ّ).
ِ -إسماعيؿ بف يعمىية  :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).
صهى ٍيب :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ٕ).
ّ -عبد العزيز بف ي
ْ -أنس بف ىمالًؾ :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا ح ٍاتًـ ٍبف إًسم ً
ًو
الج ىع ٍيد ٍب ًف ىع ٍبًد
اع ى
َٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
يؿ ,ىع ًف ي
ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسعيد ,قى ى ى
ي ٍى
ً
ت بًي ىخالىتًي إًلىى رس ً
ت " :ىيا
الر ٍح ىم ًف ,قى ى
كؿ الم ًه  فىقىالى ٍ
ب ٍب ىف ىي ىزٍيد ,ىيقيك يؿ :ىذ ىه ىب ٍ
اؿ ىس ًم ٍع ي
ت السائ ى
ىي
ٍسي كىدعا لًي بًاٍلبرىك ًة ثيـ تىكضأى فى ىش ًرٍب ي ً
ً
كؿ الم ًه ,إًف ٍابف أ ٍ ً
ضكئً ًه ,ثيـ
ىر يس ى
ت م ٍف ىك ي
يختي يك ًج ىع فى ىم ىس ىا ىأر ى ى
ى
ىى
ى
ت إًلىى ىخاتى ًم ًه ىب ٍي ىف ىكتًفىٍي ًه ًم ٍث يؿ ًزِّر اٍل ىح ىجمى ًة".
ت ىخٍم ى
ؼ ظى ٍه ًرً فىىنظى ٍر ي
قي ٍم ي

م في صحيحه ,في كتاب الكضكء ,باب استعماؿ فضؿ كضكء الناس,
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
ُ ِٗٔ/مف الفتا  ,حديث رقـ َُٗ ,عف عبد الرحمف بف يكنس ,عف ح ٍاتًـ بف إًسم ً
اعي يؿ –
ى
ٍى
به ,بألفاظ متقاربة .

 -كأخرجه في كتاب المناقب ,باب حدثنا إسحؽ بف إبراهيـ َٓٔ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ

الج ىع ٍيد بف عبد الرحمف –به ,بألفاظ مختمفة.
َّْٓ ,مف طريؽ الفى ٍ
ضؿ بف مكسى ,عف ي
 كأخرجه في كتاب المناقب ,باب حدثنا إسحؽ بف إبراهيـَٓٔ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـُّْٓ ,عف يم ىحمد بف عبد اهلل ,عف ىح ٍاتًـ –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب المرضى ,باب قكؿ المريض قكمكا عنيُِٕ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـَٕٔٓ ,عف إبراهيـ بف حمزة ,عف ىح ٍاتًـ –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب الدعاء لمصبياف بالبركة ,كمسا رؤسهـ َُٓ/ُُ ,مفالفتا  ,حديث رقـ ِّٓٔ ,عف قتيبة بف سعيد – به ,بمفظه.

ِ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الفضائؿ ,باب إثبات خاتـ النبكة كصفته كمحمه مف
جسد  , َّْ/ِ حديث رقـ ُُُ ,عف قيتىٍي ىبةي ك يم ىحمد بف عباد ,عف ىح ٍاتًـ – به  ,بمفظه.
ّ -أخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب المناقب ,باب في خاتـ النبكة ,ص ِٖٗ  ,حديث رقـ
ّّْٔ ,عف قتيبة بف سعيد – به ,بألفاظ متقاربة.

ْ -كأخرجه أبك ين ىع ٍيـ في معرفة الصحابة ,صُّٕٔ  ,حديث رقـ ّْٖٕ ,مف طريؽ يم ىحمد بف
إسحؽ  ,عف قيتىٍي ىبةي – به  ,بمفظ متفارب.
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َب ُة بن َ
ِ -حاْ ِتم بن إسماعيل المدني ,أبك إًسم ً
اعي يؿ:
َ
ٍى
الج ىع ٍيد بف عبد الرحمف ,كأسامة بف ىزٍيد ,كيحيى بف ىس ًع ويد.
ركل عف :ي

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الذهاب بالصبي المريض ليدعك له , ْٔ-ّٔ/ٕ ,حديث رقـ ْٕٕٔ.
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ًو
كيه(ُ).
ركل عنه :قيتىٍي ىبةي بف ىسعيد ,كعبد الرحمف بف مهدم ,كاسحؽ بف ىر ي
اه ى
(ْ)
ً (ّ)
و (ِ)
ً ً
ػي(ٓ) ,كالػدارقطني(ٔ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ٕ),
كثقه ابف سعد  ,كابػف ىمع ٍػيف  ,كابػف المػديني  ,كالع ٍجم ٌ
زاد ابف و
سعد :مأمكف كثير الحديث ,كابػف المػديني :ثبػت ,كالػدارقطني :زياداتػه مقبكلػة ,كذكػر ابػف
ًحٌباف في الثقات(ٖ) ,كقاؿ النسائي :ليس به بػأس(ٗ) ,كقػاؿ أحمػد :زعمػكا أف ىحػ ٍاتًـ كػاف فيػه مفمػة؛
إال أف كتابػػه صػػحيا(َُ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :صػػحيا الكتػػاب ,صػػدكؽ يهػػـ(ُُ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع
م ,كال أخرج له مف ركايتػه عػف جعفػر شػيئان ,بػؿ
آخر :احت به الجماعة ,كلكف لـ يكثر له ي
الب ىخ ًار ٌ
أخرج ما تكبع عميه مف ركايته مف مير جعفر(ُِ) ,مات سنة ُٖٔهػ أك ُٕٖهػ(ُّ).

الج ىع ٍيد أيضان.
ّ -الجعد بن عبد الرحمن بف أكس كيقاؿ ابف أكيس المدني ,كيقاؿ له ي
ركل عف :السائب بف ي ىزٍيد ,كنافع مكلى ابف عمر ,كي ىزٍيد بف حصيفة.
ركل عنه :ح ٍاتًـ بف إًسم ً
اعي يؿ ,كالقاسـ بف ىمالًؾ المزني ,كيحيى بف ىس ًع ويد القطاف(ُْ).
ى
ٍى
(ُٗ)
(ُٖ)
(ُٕ)
ً (ُٔ)
ً (ُٓ)
ثقه ابف ىمع ٍيف  ,كالن ىسائي  ,كابف شاهيف  ,كالدارقطني  ,كابف حجر  ,كقاؿ:

شذ  -أبػك الفػتا  -األزدم فقػاؿ :فيػه نظػر ,كتبػع فػي ذلػؾ السػاجي – زكريػا بػف يحيػى -

ألنه ذكر في الضعفاء.

) (1تهذيب الكماؿ ُٖٕٓ/

) (2الطبقات الكبرل ٕ.َّٔ/
) (3الجرح كالتعديؿ ّ.ِٓٗ/

) (4سؤالت بف أبي شيبة البف المديني صُُٖ.
) (5معرفة الثقات ُ.ِٕٓ/

) (6العمؿ لمدارقطني ِ.ُٖٔ/
) (7الكاشؼ ُ.ََّ/

) (8الثقات البف حباف ٖ.َُِ/
) (9تهذيب الكماؿ ٓ.َُٗ/

) (10الجرح كالتعديؿ ّ.ِٓٗ/
) (11تقريب التهذيب ُُِّ/
) (12هدم السارم صّٓٗ.

) (13تقريب التهذيب ُ.ُِّ/

) (14تهذيب الكماؿ ْ.ُٓٔ/
) (15الجرح كالتعديؿ ِ.ِٓٗ/

) (16التعديؿ كالتجريا ُ ,ْٔٔ/كتهذيب الكماؿ ْ.ِٓٔ/
) (17تاريإ أسماء الثقات ُ.ٖٓ/

) (18العمؿ لمدارقطني ُّ.َُُ/

) (19تقريب التهذيب ُ.َُِْ/ُُٔ/
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(ُ)
ً
م كمسمـ
كقاؿ :لـ يرك عنه ىمالؾ ,كهذا تضعيؼ مردكد  ,مات سنة ُْْهػ ,ركل له ي
الب ىخ ًار ٌ
كمسمـ كأبك داكد كالترمذم كالن ىسائًي(ِ).

ْ -السائب بن ي َزْيد بف و
سعد بف ثمامة بف األسكد ,كقيؿ :السائب بف ي ىزٍيد بف ىس ًع ويد بف عائذ بػف
األسكد بف عبد اهلل بف الحارث ,يكنى – أبا ي ىزٍيد.
كلد في السنة الثانيػة مػف الهجػرة ,لػه كألبيػه صػحبة ,كهػك مػف صػغار الصػحابة ,كلػه أحاديػث

قميمػػة ,حػ مػػع أبيػػه مػػع النبػػي  فػػي حجػػة الػػكداع ,ككػػاف عػػامبلن لعمػػر بػػف الخطػػاب عمػػى سػػكؽ
المدينة ,اختمؼ في كفاته ,فقيؿ :مات سنة ُٖهػ ,كقيؿ ٖٔهػ ,كقيػؿ ُٗه ػ كمػات كهػك ابػف اربػع
كتس ػػعيف ,كقي ػػؿ ب ػػؿ كه ػػك اب ػػف س ػػت كتس ػػعيف ,ق ػػاؿ أب ػػك داكد :ه ػػك آخ ػػر م ػػف م ػػات بالمدين ػػة م ػػف

الصحابة(ّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات .

) (1هدم السارم ص ّٓٗ.

) (2تقريب التهذيب ُ.ُُٔ/

) (3انظر أسد الغابة ِ , ُٔٗ/كاالستيعاب ص ُّّ ,كاإلصابة ّ ِٔ/كتهذيب الكماؿ َُ ,ُّٗ/كتقريب التهذيب
َُِّ/
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا بً ٍشهر ىع ٍف يم ىحمد ٍب ًف ىزٍيد ,ىع ٍف يع ىم ٍي ور ىم ٍكلىى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ُٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ىم ىرنًي
ىخ ىب يػركي أِّىنػي ىم ٍمميػك ه
ادتًي فى ىكم يمػكا ًفػي ىر يس ى
آبًي الم ٍحًـ ,قى ى
ػكؿ الم ًػه  ,ىكأ ٍ
ت ىخ ٍي ىب ىر ىم ىع ىس ى
اؿ :ىش ًه ٍد ي
ؾ فىػأ ى
(ِ)
ػت
ىم ىر لًي بً ىش ٍي وء ًم ٍف يخ ٍرثً ِّي اٍل ىمتى ً
اع قى ى
ت الس ٍي ى
ت ىعمى ٍي ًه يرٍق ىيةن يك ٍن ي
ضي
اؿ " :ىك ىع ىر ٍ
فى يقمِّ ٍد ي
ؼ ,فىًإ ىذا أ ىىنا أ ي
ىجري فىأ ى
س بع ً
ً
ً
ضهىا".
أ ٍىرًقي بًهىا اٍل ىم ىجان ى
ىم ىرنًي بًطى ٍرًح ىب ٍعضهىا ىك ىح ٍب ً ى ٍ
يف ,فىأ ى

ُ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في المرأة كالعبد يي ٍح ىذياف مف الغنيمة,
صُْٔ  ,حديث رقـ َِّٕ ,عف أحمد بف حنبؿ عف بشر بف المفضؿ –به ,بألفاظ
مختمفة.

ِ -أخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب السير ,باب هؿ يسهـ لمعبد ,ص ّٖٔ,حديث رقـ
ُٕٓٓ ,عف قتيبة بف سعيد – به ,بألفاظ متقاربة.

ّ -أخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب قسمة الغنائـ ,ص ْْٖ  ,حديث رقـ

ِٖٓٓ ,مف طريؽ هشاـ بف سعد ,عف يم ىحمد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه الدارمي في سننه,في كتاب السير ,باب في سهاـ العبيد كالصبياف ,صّْٖ ,
حديث رقـ َُِٓ ,مف طريؽ حفص ,عف يم ىحمد بف ىزٍيد- ,به ,بألفاظ مختمفة.
ٓ -أخرجه أحمد في مسند  ,ِِّ/ٓ ,عف بشر بف المفضؿ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ٓ ,ِِّ/مف طريؽ يم ىحمد بف إسحؽ ,عف يم ىحمد بف ي ىزٍيد –به ,بألفاظ متقاربة .ٔ -أخرجه الطيالسي في مسند  , ُْٓ/ِ ,حديث رقـ ُُُّ ,مف طريؽ عبد اهلل بف عقبة
الحضرمي ,عف يم ىحمد بف ىزٍيد بف قيٍنفيذ ,بألفاظ مختمفة.
ٕ -أخرجه ابف الجاركد في مسند  ,صِّٕ  ,حديث رقـ َُٕٖ ,مف طريؽ حفص بف مياث,
عف يم ىحمد بف ىزٍيد ,بألفاظ مختمفة.
ٖ -أخرجه ابف ًحٌباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الغنائـ كقسمتها , ُِٔ/ُُ ,حديث

رقـ ُّْٖ ,مف طريؽ حفص بف مياث ,عف يم ىحمد بف ىزٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
ٗ -أخرجه الحاكـ في المستدرؾ ُ ,ِّٕ/مف طريؽ يم ىحمد بف نعيـ ,عف قيتىٍي ىبةي –به ,بألفاظ
متقاربة .

 كأخرجه ِ ُُّ/مف طريؽ أحمد بف حنبؿ ,عف بشر بف المفضؿ ,بألفاظ مختمفة.شاىد الحديث:

عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما:-

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الذهاب بالصبي المريض ليدعك له ,ْٔ-ّٔ/ٕ ,حديث رقـ ْٕٕٔ.
) (2خرثى المتاع :أم أثاث البيت كمتاعهَ النهاية في مريب الحديث ُِٗ/
:أك أردأ المتاع كالغنائـ َ المعجـ الكسيط ص ِْٓ
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أخػػرج البيهقػػي حديثػػه فػػي السػػنف الكبػػرل ,فػػي كتػػاب قتػػاؿ أهػػؿ البغػػي ,بػػاب أمػػاف الم ػرأة

المسممة كالرجؿ المسمـ ح انر كاف أك عبدان , ّٕٔ/ُِ ,حديث رقـ ُِٖٕٓ ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ .قُتَ ْي َب ُة بن َ
ِ .بشر بن المفضل :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ّّ).
ُّ .م َح َّمد بن َزْيد بف المهاجر بف قيٍنفيذ بف يع ىمير بف جدعاف القرشي:
الم ٍسيِّب ,كسالـ بف عبد اهلل.
ركل عف :عمير مكلى أبي المحـ ,كسعيد بف ي

ركل عنه :بشر بف المفضؿ ,كحفص بف مياث ,كعبداهلل بف لهيعة(ُ).
كثقه ابف ىم ًع ٍيف(ِ) ,كأحمد(ّ) ,كأبػك يزٍرىعػة(ْ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ٓ) ,كابػف حجػر(ٔ) ,كذكػر ابػف ًحٌبػاف فػي
الثقات(ٕ) ,ركل له :مسمـ كأبك داكد ,كالترمذم ,كالن ىسائًي ,كابف ماجه(ٖ).
ُٓ -ع َم ْير مولى آبي المحم الغفاري:
له صحبة ,كشهد خيبػر مػع النبػي  كهػك مممػكؾ ,كسػمع منػه ,كحفػظ ,عػاش إلػى نحػك
السبعيف(ٗ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ َِِّٓ/

) (2تاريإ ابف معيف – ركاية الدارميُٗٓ /ُ -
) (3الجرح كالتعديؿ ٕ.ِٓٔ/

) (4تهذيب التهذيب ٕ.ُُٔ/
) (5الكاشؼ ِ.ُِٕ/

) (6تقريب التهذيب ُِِٓ/

) (7الثقات البف حباف ٓ.ّْٔ/
) (8تقريب التهذيب ُ.ِٓ/

) (9انظر إلى االستيعاب ص ْٖٖ ,كأسد الغابة ّ ,ُٕٖ/كتهذيب الكماؿ ِِ ,ّّٗ/كاإلصابة ٓ ّٖ/كتقريب التهذيب
التهذيب ِ.َْٓ/
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()1
الزىب ٍير ,ىع ٍف ىجابًر  ,أىف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ِٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
ً
اؿ النبًي
استى ى
كؿ الم ًه ,أ ًىفي اٍل ىع ٍق ىر ًب يرٍق ىيةه ؟ قى ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
ص ًار ,قى ى
ط ى
اع أ ٍ
" ىم ًف ٍ
ىف ىي ٍنفى ىع  ىريج نبل م ىف ٍاأل ٍىن ى

ىخا ي ىفٍم ىي ٍف ىع ٍؿ ".
أى

الح ىمة
ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب السبلـ ,باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة ك ي
الزىب ٍير –به ,بألفاظ
كالنظرة , ّٔٔ/ِ ,حديث رقـُٔ ,مف طريؽ ابف يج ىرٍي  ,عف أبي ي
مختمفة.

الح ىمة كالنظرةّٔٔ/ِ ,
 أخرجه في كتاب السبلـ ,باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة ك يحديث رقـ ِٔ ,عف أبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة ,كأبك ىس ًع ويد األش  ,بألفاظ مختمفة .
الح ىمة كالنظرةّٔٔ/ِ ,
 أخرجه في كتاب السبلـ ,باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة ك يحديث رقـ ّٔ ,عف أبي يكريب ,بألفاظ مختمفة
ِ -أخرجه ابف ماجه ,في كتاب الطب ,باب ما رخص فيه مف الرقي ,ص ٖٔٓ  ,حديث رقـ
ُّٓٓ ,عف عمي بف أبي الخطيب ,بألفاظ مختمفة.

ّ -أخرجه أحمد في مسند  ,َِّ/ّ ,عف ككيع ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه ّ ,ُّٓ/عف أبي معاكية ,كابف نمير ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ّ ,ّّْ/مف طريؽ يح ىج ٍيف كيكنس ,عف الميث –به ,بمفظ متفارب.الزىب ٍير –به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه ّ ,ِّٖ/مف طريؽ ابف يج ىرٍي  ,عف أبي ي

الزىب ٍير –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ّ ,ّّٗ/مف طريؽ ابف لهيعة ,عف أبي يالح ىمة مف رخص
ْ -أخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الطب ,باب في رقية العقرب ك ي
فيها ,ٖٔ/ُِ ,حديث رقـ ِّٓٗٗ ,عف أبي معاكية بألفاظ مختمفة

ٓ -أخرجه أبك يعمى في مسند  ,َْْ/ّ ,حديث رقـ ُُْٗ ,عف أبي خيثمة ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجه ْ , ٗ/حديث رقـ ََِٔ ,عف إسحؽ ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ْ , ُٗٔ/حديث رقـ ِِٗٗ ,عف ابف نمير ,بألفاظ مختمفة .شواىد الحديث:

أوالً -عائشة -رضي اهلل عنيا:-

ُ -أخرج ابف ماجه حديثها في سننه ,في كتاب الطب ,باب رقية الحية كالعقرب ,صٕٖٓ ,
حديث رقـ ُّٕٓ ,بألفاظ مختمفة .

ِ -أخرجه الطيالسي في مسند  , ِْ/ّ ,حديث رقـ ُْٖٗ ,بألفاظ مختمفة .
) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب رقية العقرب ,ْٕ/ٕ ,حديث رقـ ْٖٕٗ.
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الح ىمة مف رخص
ّ -أخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الطب ,باب في رقية العقرب ك ي
فيها , ٖٔ/ُِ ,حديث رقـ ِّٓٗٗ ,بألفاظ مختمفة .
ثانياً -الحارث بن سعد عن رجل من األنصار:

أخرج ابف أبي عاصـ حديثه في اآلحاد كالمثاني , ِّٔ/ٓ ,حديث رقـ َِٕٖ ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ .قُتَ ْي َب ُة بن َ
ِ .الميث بن سعد :ثقة ,ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
الزَب ْير – يم ىحمد بف مسمـ بف تى ٍد يرس : -صدكؽ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ّ .أبو ُ
َْ .جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).

الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا لغير
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

الزىب ٍير بالسماع عند مسمـ كمير.
) (1كقد صرح أبك ي
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(ُ)

(ُ)
ً
اف ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أ ىىن و
اؿ" :
س ,قى ى
ّٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا بً ٍش ير ٍب يف ه ىبل وؿ ,ىع ٍف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف يسمى ٍي ىم ى
ً
ً
و
يف اٍل ىج ٍر ىحى".
اء ىكيي ىد ًاك ى
ص ًار ,ىي ٍسق ى
ىك ى
يف اٍل ىم ى
اف النبًي  ىي ٍغ يزك بًأ ِّيـ يسمى ٍيـ ىكنً ٍس ىكوة ىم ىعهىا م ىف ٍاأل ٍىن ى

ُ .أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب مزكة الرجاؿ مع النساءُٖٓ/ِ ,
 ,حديث رقـ ُّٓ ,عف يحيى بف يحيى ,عف جعفر بف سميماف –به ,بألفاظ متقاربة .

ِ .أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في النساء يغزكف ,ص ّْٖ  ,حديث رقـ
ُِّٓ ,عف عبد السبلـ بف مطهر ,عف جعفر بف سميماف –به ,بألفاظ متقاربة .

ّ .أخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في خركج النساء في الحرب,
صّّٕ  ,حديث رقـ ُٕٓٓ ,عف بشر بف هبلؿ الصكاؼ –به ,بألفاظ متقاربة .

ْ .أخرجه البزار في مسند  ِٗٔ/ْ ,حديث رقـَٖٖٔ ,عف بشر بف هبلؿ الصكاؼ ,عف
جعفر بف سميماف –به ,بألفاظ متقاربة .

ٓ .أخرجه أبك يعمى في مسند  , َٓ/ٔ ,حديث رقـ ِّٓٗ ,عف بشر– به ,بألفاظ متقاربة .
ٔ .أخرجه أبك ىع ىك ىانة في مسند  , ُّّ/ْ ,حديث رقـ ْٕٖٔ ,عف عبيد اهلل بف عمر ,عف
جعفر –به ,بألفاظ متقاربة .
ٕ .أخرجه ابف ًحٌباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد, ِٔ/ُُ ,
حديث رقـ ِّْٕ ,عف الصمت بف مسعكد الجحدرم ,عف جعفر بف سميماف الضبعي –به,
بألفاظ متقاربة .

شواىد الحديث:

عوذ بن عفراء األنصارية -رضي اهلل عنيا:-
الرَب ِّيع بنت ُم ِّ
ُ
م حديثها في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب مداكاة النساء الجرحى في الغزك,
ُ -أخرج ي
الب ىخ ًار ٌ
ٔ َٖ/مف الفتا  ,حديث رقـ ِِٖٖ ,ِّٖٖ ,بألفاظ مختمفة .

-

كأخرجه في كتاب الطب ,باب هؿ يداكم الرجؿ المرأة ,كالمرأة الرجؿ ُّٔ/َُ ,مف الفتا

 ,حديث رقـ ٕٗٔٓ ,بألفاظ مختمفة .

ثانياً -أم عطية األنصارية – ين ىس ٍيبة -كيقاؿ بفتا أكلها بنت كعب كيقاؿ بنت الحارث:
زض يإ لهف
ُ -أخرج مسمـ حديثها في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب النساء الغازيات يي ى
كال يي ٍسهىـ ,كالنهي عف قتؿ صبياف أهؿ الحرب , ُٖٕ/ِ ,حديث رقـ ُِْبألفاظ مختمفة .
ِ -أخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب العبيد كالنساء يشهدكف عمى

المسمميف ,ص ْْٖ  ,حديث رقـ ِٖٔٓ ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب هؿ تداكم المرأة الرجؿ  , َٖ/ٕ ,حديث رقـ ُٕٓٓ.
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ّ -أخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب النساء يغزكف مع الرجاؿ ,صّّٗ
حديث رقـ ِْٖٓ ,بألفاظ مختمفة .

كيه في مسند  , ُُِ/ٓ ,حديث رقـ َُ ,ِّْٔ-بألفاظ مختمفة.
ْ -أخرجه ابف ىر ي
اه ى
 أخرجه ٓ , ُِِ/حديث رقـ ُُ ,ِّْٔ-بألفاظ مختمفة .ثالثاً -عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما:-

ُ -أخرجه مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب النساء الغازيات ييرضا
لهف كال يي ٍسهـ ,كالنهي عف قتؿ صبياف أهؿ الحرب , ُٖٕ-ُٖٓ/ِ ,حديث رقـ ُّٕ,
ُّٖ , ُُْ ,َُْ ,ُّٗ ,بألفاظ مختمفة.

ِ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في المرأة كالعبد –يي ٍح ىذياف مف الغنيمة,
ص ُْٓ  ,حديث رقـ ِِٕٕ ,ِِٕٖ ,بألفاظ مختمفة.
ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِِْ/ُ ,بألفاظ مختمفة.
رابعاً -أم زياد األشجعية -رضي اهلل عنيا:-

ُ -أخرج أبك داكد في حديثها سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في المرأة كالعبد ييحذياف مف
الغنيمة ,ص ُْٓ  ,حديث رقـ ِِٕٗ ,بألفاظ مختمفة .
ىح ىمد في مسند  ,ُِٕ/ٓ ,بألفاظ مختمفة .
ِ -أخرجه أ ٍ

العذْريَّة -رضي اهلل عنيا:-
خامساً -أم كبشة القُ َ
ضاعيَّة ُ
ُ -أخرج ابف أبي ىش ٍيىبة حديثها في مصنفه ,في كتاب السير ,باب في الغزك بالنساء,
ٖ , ُِٕ/حديث رقـ ُّّْْ ,بألفاظ مختمفة .

س َم ْيم -رضي اهلل عنيا -سيمة أو رميمة أو ُرميشة أو ُمميكة ,أو أنيسة ,أم
سادساً -أم ُ
أنس بن َم ِالك:
أخرج الطبراني حديثها في المعجـ الكبير , ُِّ/ِٓ ,حديث رقـ َِّ بألفاظ متقاربة .
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إسناد الحديث:

الص َّواف ال ُن َم ْيري(ُ) – أبك يم ىحمد البصرم:-
ُ -بشر بن ىال ل َّ
ركل عف :جعفر بف سميماف  ,كعبد الكارث بف ىس ًع ويد ,كيحيى يف ىس ًع ويد القطاف.
م ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم ,كي ىزٍيد بف زريع(ِ).
ركل عنه :الجماعة سكل ي
الب ىخ ًار ٌ
كثقػػه الن ىسػػائًي(ّ) ,كابػػف حجػػر(ْ) ,كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ٓ) ,كزاد :يغػػرب ,كقػػاؿ أبػػك
ىح ٍاتًـ :محمه الصدؽ(ٔ) ,ككاف أيقظ مف بشر بف معاذ ,مات سنة ِْْهػ (ٕ).
عي  ,أبك سميماف :صدكؽ ,سبؽ في حديث (ُِ).
ِ -جعفر بن سميمان ُّ
الض َب ُّ
الب َناني :ثقة عابد ,سبؽ في حديث (ٗ).
ّ -ثابت ُ
ْ -أنس بن َم ِالك -رضي اهلل عنه :-صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:

إسػػناد الحػػديث حسػػف؛ ألف فيػػه جعفػػر بػػف سػػميماف الضػػبعي كهػػك صػػدكؽ ,ك بش ػكاهد

يرتقي إلى الصحيا لغير .

الن ىم ٍيرم :بضـ النكف كفتا الميـ كسككف الياء ,كهذ النسبة إلى بني ين ىمير ,كهك ين ىمير بف عامر بف صعصعة.
) (1ي
األنساب ِٕٓٓ/
) (2تهذيب الكماؿ ُْٓٗ/

) (3تسمية مسايإ النسائي ص ٖٔ
) (4تقريب التهذيب ُْٗ/

) (5الثقات البف حباف ٖ.ُْْ/
) (6الجرح كالتعديؿ ِ.َّٕ/
) (7تقريب التهذيب ُ.ْٗ/
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(ُ)
ىخبرىنا إًسم ً
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
ػس,
اعي يؿ ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىعمًي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ْٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
اؿ :أ ٍ ى ى ٍ ى
ػاؿ لىهيػ ٍػـ ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  " :لىػ ٍػك ىخػ ىػر ٍجتي ٍـ إًلىػػى ىذ ٍكًد ىنػػا فى يك ٍنػػتي ٍـ
ػاؿ :قىػ ًػد ىـ ىعمىػػى النبًػ ِّ
ػاس ًمػ ٍػف يع ىرٍي ىنػةى فىقىػ ى
قىػ ى
ػي  ىنػ ه
ًفيها فى ىش ًرٍبتيـ ًمف أىٍلبانًها كأ ٍىبكالًهػا " فىفىعميػكا ىفمىمػا صػحكا قىػامكا إًلىػى ر ً
اعػي رس ً
ػكؿ الم ًػه  فىقىتىميػكي ىكىر ىج يعػكا
ىي
ى
ى
ى
ٍ ى ى ى ى ى ى
ى
ي
(ِ)
اسػػتىاقيكا ىذكىد رسػ ً
ػع أ ٍىيػ ًػد ىيهي ٍـ ىكأ ٍىريجمىهيػ ٍػـ ىك ىسػ ىػم ىؿ
يكفػ نا
طمى ػبً ًه ٍـ فى ػأيتً ىي بً ًهػ ٍػـ فىقى ى
ػكؿ المػ ًػه  ,فىأ ٍىر ىسػ ىػؿ ًفػػي ى
ػار ىك ٍ
ٍ ىي
طػ ى
ىعيي ىنهي ٍـ".
أٍ

م في صحيحه ,في كتاب الكضكء ,باب أبكاؿ األبؿ كالدكاب كالغنـ كمرابضها,
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
ب ,بألفاظ مختمفة .
ُ ّّٓ/مف الفتا  ,حديث رقـ ِّّ ,عف سميماف بف ىح ٍر ه

-

كأخرجه في كتاب الزكاة ,باب استعماؿ إبؿ الصدقة كألبانها ألبناء السبيؿّٔٔ/ّ ,مف

الفتا  ,حديث رقـ َُُٓ ,عف مسدد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب إذا حرؽ المشرؾ المسمـ هي ييحرؽ ُّٓ/ٔ ,مف الفتا ,أسد ,بألفاظ مختمفة.
حديث رقـ َُّٖ ,عف يم ىعمى بف ى
كع ىرينة ْٖٓ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ
 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب قصة يعكؿ يُِْٗ ,عف عبد األعمى بف ىح ٌماد ,بألفاظ مختمفة.
كع ىرينة ْٖٓ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ
 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب قصة يعكؿ يُّْٗ ,عف يم ىحمد بف عبد الرحيـ ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب التفسير ,باب "إنما جزاء الذيف يحاربكف اهلل كرسكله كيسعكف في األرضفسادان… إلى قكله أك ينفكا مف األرض ,المحاربة هلل الكفر به ِّٕ/ٖ ,مف الفتا  ,حديث

-

رقـ َُْٔ ,عف عمي بف عبد ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه في كتاب الطب ,باب الدكاء بألباف اإلبؿ ُُْ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـ

ٖٓٔٓ ,عف مسمـ بف إبراهيـ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الطب ,باب الدكاء بأبكاؿ اإلبؿ ُِْ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـٖٔٔٓ ,عف مكسى بف إًسم ً
اعي يؿ ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
 كأخرجه في كتاب الطب ,باب مف خرج مف أرض ال تيبليمه ُٕٖ/َُ ,مف الفتا  ,حديث-

رقـ ِٕٕٓ ,عف عبد األعمى بف حماد ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب لـ يحسـ النبي  المحاربيف مف أهؿ الردة حتى همككا,

ُِ َُُ/مف الفتا  ,حديث رقـ َّٖٔ ,عف يم ىحمد بف الصمت ,بألفاظ مختمفة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الدكاء بألباف البقر , ّٖ/ٕ ,حديث رقـ ِْٕٓ.

) (2ىس ٌمؿ أعينهـ  :أم فقأها بحديدة يم ٍحماىة أك ميرها .الفائؽ في مريب الحديث ُِْْ/
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 كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب لـ ييسؽ المرتدكف المحاربكف حتى ماتكا  ُُُ/ُِ ,مفالفتا  ,حديث رقـ َْٖٔ ,مف طريؽ مكسى بف إًسم ً
اعي يؿ ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
 كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب ىس ٍمؿ النبي  أعيف المحاربيف ُُِ/ُِ ,مف الفتا ,حديث رقـ َٖٓٔ ,عف قيتىٍي ىبةي بف ىس ًع ويد ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب ِّالديات ,باب القسامة َِّ/ُِ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ٖٗٗٔ ,عف
قيتىٍي ىبةي بف ىس ًع ويد ,بألفاظ مختمفة.
ِ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب حكـ
المحاربيف كالمرتديف , ٗٗ/ِ ,حديث رقـ ٗ ,مف طريؽ يه ىش ٍيـ ,عف عبد العزيز بف صهيب,
كحميد –به ,بألفاظ مختمفة.
 -أخرجه في كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب حكـ المحاربيف كالمرتديف,

ِ , ََُ/حديث رقـ َُ ,عف أبي جعفر يم ىحمد بف الصباح ,كأبي بكر بف أبي ىش ٍي ىبة,
بألفاظ مختمفة.

 أخرجه في كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب حكـ المحاربيف كالمرتديف,ِ , ََُ/حديث رقـ ُُ ,عف هاركف بف سميماف ,بألفاظ مختمفة.

 أخرجه في كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب حكـ المحاربيف كالمرتديف,المثنى ,بألفاظ مختمفة.
ِ , ََُ/حديث رقـ ُِ ,عف يم ىحمد بف ي
 أخرجه في كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب حكـ المحاربيف كالمرتديف,ِ , ََُ/حديث رقـ ُِ ,عف الحسف بف يشعيب الحراني ,بألفاظ مختمفة.
ّ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب ما جاء في المحاربة ,صُٓٔ  ,حديث
ب ,بألفاظ مختمفة.
رقـ ّْْٔ ,عف سميماف بف ىح ٍر ه
 كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب ما جاء في المحاربة ,صُٓٔ  ,حديث رقـ ّْٓٔ ,عفمكسى بف إسماعيؿ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -أخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الطهارة ,باب ما جاء في بكؿ ما يؤكؿ لحمه,

صِٖ,حديث رقـ ِٕ ,مف طريؽ حماد بف سممة ,عف ثابت كقتادة كحميد –به ,بألفاظ
مختمفة.

-

كأخرجه في كتاب األطعمة ,باب ما جاء في شرب أبكاؿ اإلبؿ ,صِْٓ  ,حديث رقـ

-

كأخرجه في كتاب الطب ,باب ما جاء في شرب أبكاؿ اإلبؿ ,ص ِْٔ  ,حديث رقـ

ُْٖٓ ,مف طريؽ حماد بف سممة ,عف قتادة ,ثابت ,كحميد –به ,بألفاظ مختمفة.
َِِْ ,مف طريؽ حماد بف سممة ,عف قتادة ,ثابت ,كحميد –به ,بألفاظ مختمفة.
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ٓ -كأخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب مف حارب كسعى في األرض فسادان,

ص ّْٗ  ,حديث رقـ ِٖٕٓ ,مف طريؽ عبد الكهاب ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الطب ,باب أبكاؿ اإلبؿ ,ص ٖٓٓ  ,حديث رقـ َّّٓ ,مف طريؽ عبدالكهاب ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -أخرجه أحمد في مسند  ,َِٓ ,َُٕ/ّ ,مف طريؽ ابف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ
مختمفة.

 كأخرجه ّ ,َُٕ/عف يم ىحمد بف جعفر ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ّ ,َِٓ/مف طريؽ ي ىزٍيد ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.

ٕ -كأخرجه ابف خزيمة في صحيحه ,في كتاب الكضكء ,باب الدليؿ عمى أف أبكاؿ ما يؤكؿ
لحمه ليس بنجس ُ , ُٔ/حديث رقـ ُُٓ ,عف أبي طاهر ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ُ .عمي بن ُحجر :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ّ).
ِ .إسماعيل بن ُعمَيَّة :ثقة ,حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).
ُّ .ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).
ْ .أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا ىخ ًال هد  -ىي ٍعنًي ٍاب ىػف اٍل ىح ً
ػاؿ :ىحػدثىىنا
ػار ًث ,قى ى
ٓٓ -قاؿ الن ىسائًي  :ىحدثىىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,قى ى
س ,قى ى ً
ػاس ًم ٍػف يعرٍي ىنػةى ىعمىػى رس ً
يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
ػاؿ لىهي ٍػـ ىر يسػك يؿ
ػاجتى ىكٍكا اٍل ىمًد ىينػةى فىقى ى
ػكؿ الم ًػه  فى ٍ
ػاؿ :قىػد ىـ ىن ه
ىي
ى
ػادةي " :ىكأى ٍب ىكالًهىػا " فى ىخ ىريجػكا إًلىػى
ػاؿ :ىكقى ى
الم ًه  " :لى ٍػك ىخ ىػر ٍجتي ٍـ إًلىػى ىذ ٍكًد ىنػا  ,فى ىش ًػرٍبتي ٍـ ًم ٍػف أىٍل ىبانًهىػا " قى ى
ػاؿ قىتى ى
اعػػي رسػ ً ً
ً
ً
ً ً
اسػػتىاقيكا
ػكؿ المػػه  يم ٍؤ ًمننػػا ىك ٍ
صح ػكا ىكفى ػ يركا ىب ٍعػ ىػد إً ٍسػ ىػبلم ًه ٍـ ىكقىتىميػكا ىر ى ى ي
ىذ ٍكًد ىر يس ػكؿ المػػه  ,ىفمىم ػا ى
ىذكىد رس ػ ً
ػكؿ الم ػ ًػه  ىك ٍانطىمىقيػ ػكا يم ىح ػ ً
ػع أ ٍىي ػ ًػد ىيهي ٍـ ىكأ ٍىريجمىهي ػ ٍػـ ىك ىس ػػم ىر
يف فىأ ٍىر ىس ػ ىػؿ ًف ػػي طىمىػ ػبً ًه ٍـ فىأ ى
ػاربً ى
ٍ ىي
ىخػ ػ يذكا فىقىطى ػ ى

ىعيي ىنهي ٍـ.
أٍ

الحديث سبق تخريجو في حديث (ٗ٘).
إسناد الحديث:

المثَّنى :ثقة ثبت  ,سبؽ في حديث (ِٔ).
ُُ -م َح َّمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الدكاء بأبكاؿ البقر , ّٖ/ٕ ,حديث رقـ ِٕٓٓ.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يه ىش ٍيـ ,ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
صػهى ٍي وب ,ىع ٍػف
ىخ ىب ىرىنا بً ٍش ير ٍب يف اٍل ىح ىكًـ ,قى ى
ٔٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
يز ٍب ًف ي
أ ىىن و
ػاؿ لىهي ٍػـ " :إً ٍف ًشػ ٍئتي ٍـ ىب ىعثٍػتي يك ٍـ ىعمىػى إًبً ًػؿ الص ىػدقى ًة ,ىفٍمتى ٍش ىػريبكا ًم ٍػف
اسا قىًد يمكا ىعمىى النبً ِّ
ػي  فىقى ى
س ,أىف ىن ن
ً
ً
ً
ًً
ػع أ ٍىي ًػد ىيهي ٍـ
ػي ,فىػأيتً ىي بً ًه يػـ النبًػي  فىقى ى
طى
أ ٍىب ىكالهىا ىكأىٍل ىبانهىا " قىاليكا :ىن ىع ٍـ ,فىىب ىعثىهي ٍـ فى ىساقيكا ٍاإلب ىػؿ ,ىكقىتىميػكا الراع ى
ىعيي ىنهي ٍـ.
ىكأ ٍىريجمىهي ٍـ ىك ىسم ىر أ ٍ

الحديث سبق تخريجو في حديث (ٗ٘).
إسناد الحديث:

ُ -بشر بن الحكم بف حبيب بف مهراف العبدم – أبك عبد الرجحاف النيسابكرم. -
ركل عف :يه ىش ٍيـ بف بشير ,كخالد بف الحارث ,ك يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى.
م ,كمسمـ ,كالن ىسائًي(ِ).
ركل عنه :ي
الب ىخ ًار ٌ

كثقه يم ىحمد بف عبد الكهاب – أبك أحمد الفراء(ّ) , -كابف حجر(ْ) ,كزاد :زاهد فقيه ,كذكر
(ٓ)
ً
م كمسمـ كالن ىسائًي(ٔ).
ابف حٌباف في الثقات  ,مات سنة ِّٖهػ ,ركل له ي
الب ىخ ًار ٌ
ش ْيم بن بشير :ثقة ,سبؽ في حديث (ْْ).
ُِ -ى َ
ّ -عبد العزيز بن صييب :ثقة ,سبؽ في حديث (ٕ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الدكاء بأبكاؿ البقر , ْٖ/ٕ ,حديث رقـ ِٕٔٓ.
) (2تهذيب الكماؿ ُُْْ/

) (3المرجع السابؽ ص ُُٔ.
) (4تقريب التهذيب ُِٗ/

) (5الثقات البف حباف ٖ.ُْْ/
) (6تقريب التهذيب ُ.ِٗ/
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س ,ىع ًف النبً ِّي ً …م ٍثمىهي.
اؿ :ىحدثىىنا يه ىش ٍيـ ,قى ى
ٕٓ -قاؿ الن ىسائًي  :ىكقى ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ْٓ).
إسناد الحديث:

ش ْيم بن بشير :ثقة ,سبؽ في حديث (ْْ).
ُُ .ى َ
ُِ .ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).
ّ .أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الدكاء بأبكاؿ البقر , ْٖ/ٕ ,حديث رقـ ِٕٕٓ.
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(ُ)
ً ً
ػاؿ :ىحػػدثىىنا اٍل يم ٍعتى ًم يػر ,ىعػ ٍػف يح ىم ٍيػ وػد ,ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػس ,أىف
يـ ,قىػ ى
ٖٓ -قػاؿ الن ىسػػائًي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا إسػػحؽ ٍب يػف إ ٍبػ ىػراه ى
ًً ً
امةي ىكاٍلقي ٍسطي اٍل ىب ٍح ًرم" (ِ) .
كؿ الم ًه  قى ى
ىر يس ى
اؿ " :أى ٍف ى
ض يؿ ىما تى ىد ىاكٍيتي ٍـ به اٍلح ىج ى

م في صحيحه ,في كتاب الطب ,باب الحجامة مف الداء َُٓ/َُ ,مف الفتا
ُ -أخرجه ي
الب ىخ ًار ٌ
حديث رقـ ٔٗٔٓ ,مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ  ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.

ِ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب المساقاة ,باب حؿ أجػرة الحجامػة , ُْ/ِ ,حػديث رقػـ
ِٔ ,مف طريؽ إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر عف يح ىم ٍيد أنه سمع أنسان ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
 كأخرجػه فػػي كتػػاب المسػاقاة ,بػػاب حػػؿ أجػرة الحجامػػة , ُْ/ِ ,حػػديث رقػـ ّٔ ,مػػف طريػػؽمركاف الفى ىزارم عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
ّ -أخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه ,فػػي كتػػاب البيػػكع ,بػػاب جػػاء فػػي الرخصػػة فػػي كسػػب الحجػػاـ,

عمي بف يحجر  ,بألفاظ مختمفة.
صَّْ,حديث رقـ ُِٖٕ ,عف ٌ
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٕ/ّ ,مف طريؽ بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد بألفاظ مختمفة
 كأخرجه ّ ,ُِٖ/مف طريؽ يحيى بف ىس ًع ويد ,عف يح ىم ٍيد ,بألفاظ متقاربة.ٓ -أخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الطب ,باب ما يرخص فيه مف األدكيةّْ/ُِ ,
حديث رقـ َِّْٗ ,مف طريؽ عبد الكهاب ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة

 كأخرجه في كتػاب الطػب ,بػاب فػي الحجامػة مػف قػاؿ :هػي خيػر مػا تيػداكم بػه, ُّٔ/ُِ ,حديث رقـ ُِْْٓ ,مف طريؽ عبد الكهاب ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة
ٔ -أخرج ػػه عب ػػد ب ػػف يح ىم ٍي ػػد ف ػػي مس ػػند  ,ص ُّْ  ,ح ػػديث رق ػػـ َُّْ ,م ػػف طري ػػؽ ي ىزٍي ػػد ب ػػف
هاركف ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
ٕ -أخرجه البزار في مسند  , ُْٓ/ْ ,حديث رقـ ْْٓٔ ,مف طريؽ زياد بػف س و
ػعد ,عػف يحميػد
أنه سمع أنسان ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ويو :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).
ُ .إسحق بن إبراىيم بن َر ُ
اى َ

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الدكاء بالقسط البحرم ٖٖ/ٕ ,حديث رقـ ّٕٕٓ.
) (2القسط البحرم :هك العكد ييتىبخر به.

النهاية في مريب الحديث كاألثر ّ.ُّٕ/
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يمي –أبك يم ىحمد البصرم:-
ِ .معتمر بف سميماف بف طرخاف الىتى ٍ
ركل عف :يح ىم ٍيد الطكيؿ ,كيكنس بف عبيد ,يش ٍع ىبة بف الحجاج.

ركل عنه :إسحؽ بف إبراهيـ بف راهكية ,كأحمد بف حنبؿ ,كحميد بف مسعدة(ُ).
سعد(ِ) ,كابف م ًع ٍيف(ّ) ,ك ً
كثقه ابف و
الع ٍجمً ٌي(ْ) ,كأبك ىح ٍاتًـ(ٓ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ٔ) ,كابف حجر(ٕ) ,زاد أبك
ى
ىحػ ٍاتًـ :صػػدكؽ ,كزاد ال ػ ىذ ىهبً ٌي :الحػػافظ ,مكصػػكفان بالثقػػة كاإلتقػػاف ,كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ٖ),
كق ػػاؿ اب ػػف خػ ػراش :ص ػػدكؽ ,يخطػ ػ م ػػف حفظ ػػه ,كاذا ح ػػدث م ػػف كتاب ػػه فه ػػك ثق ػػة(ٗ) ,م ػػات س ػػنة
ُٕٖهػ ,ركل له الجماعة(َُ).

ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُُ)

) (1تهذيب الكماؿ َِِٖٓ/
) (2الطبقات الكبرل ٗ.ُِٗ/

) (3تاريإ ابف معيف ( ركاية الدكرم) ص ِّٗ
) (4معرفة الثقات ِ.ِٖٔ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٖ.َّْ/
) (6تذكرة الحفاظ ُ.ِٔٔ/

) (7تقريب التهذيب ُِّّ/

) (8الثقات البف حباف ٕ.ُِٓ/
) (9تهذيب التهذيب ٖ.ِّٔ/

) (10تقريب التهذيب ِ.ُّّ/

) (11كقد صرح يح ىم ٍيد بالسماع عند مسمـ.
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.

(ُ)
اؿ:
اؿ :ىحدثىىنا ىي ىزٍيد  -ىي ٍعنًي ٍاب ىف يزىرٍي وع ,قى ى
ىعمىى ,قى ى
ٗٓ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىع ٍبًد ٍاأل ٍ
احتى ىج ىـ
ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ,قى ى
اؿ :يسئً ىؿ أ ىىن هس ,ىع ٍف ىك ٍس ًب اٍل ىحج ًاـ  ,ىفمى ٍـ ىي يق ٍؿ ىح ىبل هؿ ىكىال ىح ىرهاـ قىا ىؿ :قىًد ٍ
اؿ " :ىخ ٍير ما تى ىداكٍيتيـ بً ًه اٍل ًحجامةي كاٍلقيسطي اٍلب ٍح ًرم ,ىال تيع ِّذبكا ً
ص ٍب ىي ىان يك ٍـ
اؿ :ىكقى ى
ىر يسك يؿ الم ًه  قى ى
ىي
ى ى ى ٍ ى
ي ى ى ٍ

بًاٍل ىغ ٍم ًز

(ِ)

".

الحديث سبق تخريجو في حديث (.)٘5
إسناد الحديث:

ُُ .م َح َّمد بن عبد األعمى :ثقة ,سبؽ في حديث (ٔ).
ِ .ي َزْيد بن زريع :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ٔ).
ّ .يح ىم ٍيد الطكيؿ :ثقة ,مدلس ,سبؽ في حديث (ٓ).
ْ .أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا ؛ألف ركاته ثقات

(ّ)

.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الدكاء بالقسط البحرم , ٖٖ/ٕ ,حديث رقـ ّٖٕٓ.

) (2ال تعذبكا صبيانكـ بالغمز :قاؿ الزمخشرم  :هك أف تأخذ الصبي العذرة ,كهي كجع بحمقه فتدمر المرأة ذلؾ المكضع
المكضع أم تدفعه بأصبعها .فيض القدير ُّْٔ/

) (3كقد صرح يح ىم ٍيد بالسماع عند مسمـ.
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()1
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي يد ٍب يف ىم ٍس ىع ىدةى ,ىع ٍف يس ٍف ىياف ,ىع ٍف يح ىم ٍيود ,ىع ٍف أ ىىن و
اؿ:
س ,أىف النبًي قى ى
َٔ -قاؿ الن ىسائًي :أ ٍ
ًً ً
امةي ىكاٍلقي ٍسطي اٍل ىب ٍح ًرم
" ىخ ٍي ير ىما تى ىد ىاكٍيتي ٍـ به اٍلح ىج ى

الحديث سبق تخريجو في حديث (.)٘5
إسناد الحديث:

ُُ -ح َم ْيد بن مسعدة  :صدكؽ ,سبؽ في حديث (ّّ).
س ْف َيان بن حبيب :ثقة ,سبؽ في حديث (ِ).
ُِ -
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في حديث (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
لغير

(ِ)

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه حميد بف مسعدة صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا
.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الحجامة ّٗ/ٕ ,حديث رقـ ُٕٓٓ.
) (2كقد صرح يح ىم ٍيد بالسماع عند مسمـ .
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ً (ِ)

(ُ)
ث ٍبػػف ًمسػ ًػك و ً
ىخ ىب ىرىنػػا يم ىحمػػد ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد المػ ًػه ٍبػ ًػف ىي ىزٍيػػد ,ىكاٍل ىحػ ً
اءةن ىعمى ٍيػػه
ُٔ -قػػاؿ الن ىسػػائًي :أ ٍ
ػار ي ي ٍ
يف ,قػ ىػر ى
ػامر ٍبػف ربًيعػةى ,بًسػه ًؿ ٍب ًػف ح ىن ٍي و
ً
ً
ػؼ,
ي
امةى ,قىا ىؿ :ىمر ىع ي ي ى ى
ىٍ
يم ى
ىكالم ٍفظي لىهي ىع ٍف يس ٍف ىياف ,ىع ًف الزٍه ًرمِّ ,ىع ٍف أىبي أ ى
و (ّ)
ً
ػث أىف ليػبً ى(ْ) ً ً
ىك يه ىك ىي ٍغتى ًس يؿ فىقى ى
ػاؿ :لى ٍػـ أ ىىر ىكػاٍل ىي ٍكًـ ىكىال ًجٍم ىػد يم ىخبػأىة فى ىمػا لىبً ى ٍ
ط بًػه ,فىػأيت ىي النبًػي  فىقي ىػؿ لىػهي
ً
ىخػا ى ,ىم ٍػف
يعػةى ,قى ى
أ ٍىد ًر ٍؾ ىس ٍه نبل ,فىقى ى
ىح يػد يك ٍـ أ ى
ػاؿ " :ىع ىػبل ىـ ىي ٍقتيػ يؿ أ ى
اؿ " :ىم ٍف تىت ًه يم ى
كف ؟ " قىاليكا :ىعػام ىر ٍب ىػف ىربً ى
ً
ىف ىيتى ىكض ػأى فىىي ٍغ ًسػ ىػؿ ىك ٍجهىػػهي ىكىي ىد ٍيػ ًػه إًلىػػى اٍل ًمػ ٍػرفىقى ٍي ًف ىكالػػرٍك ىبتىٍي ًف
ىأرىل ىمػػا يي ٍع ًجيبػػهي ىفٍم ىيػ ٍػدعي بًاٍل ىب ىرىكػػة ,ثيػػـ أ ٍىمػ ىػري أ ٍ
ً ً ً
صب ىعمى ٍي ًه".
ىم ىري أ ٍ
ىف ىي ي
ىكىداخمىةى إ ىزًار فىأ ى

ُ -أخرجه ابف ماجه في سننه ,في كتاب الطب ,باب العيف ,ص ٖٔٓ  ,حديث رقـ َّٗٓ,
عف هشاـ بف ىعمار ,عف يس ٍف ىياف –به ,بألفاظ متقاربة .
ِ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب العيف ,باب الكضكء مف العيف ,صَٓٓ  ,حديث رقـ
ُٕٗٔ ,عف يم ىحمد بف أبي أمامة ,أنه سمع أبا  ,بألفاظ مختمفة .

-

كأخرجه في كتاب الجامع ,باب الكضكء مف العيف ,صَٓٓ ,حديث رقـ ُٖٗٔ ,عف ابف

شهاب –به ,بألفاظ متقاربة .

ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ْٖٔ/ّ ,مف طريؽ أبي أكيس ,عف الزهرم –به ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كخرجه عبد اهلل بف كهب في الجامع في الحديث ,في باب عاهة كقدر , ُّٕ/ِ ,حديث
رقـ ُْٔ ,عف ىمالًؾ ,كيكسؼ بف طهماف ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في باب عاهة كقدر , ِّٕ/ِ ,حديث رقـ ِْٔ ,عف يكسؼ بف ي ىزٍيد ,ك ىمالًؾ بفأنس ,كابف سمعاف ,عف ابف شهاب –به ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني , ْٓٓ/ّ ,حديث رقـ َُٗٗ ,مف طريؽ عبد
اهلل بف أبي حبيب ,عف أبي أمامة بف سهؿ بف حنيؼ عف أبيه ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه , ْٓٓ/ّ ,حديث رقـ َُُٗ ,مف طريؽ إبراهيـ بف إًسم ًاعي يؿ بف مجمع ,عف ابف
ٍى
شهاب به ,بألفاظ مختمفة
ٔ -أخرجػػه عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفه ,فػػي كتػػاب الجػػامع لئلمػػاـ ىم ٍع ىمػػر بػػف ارشػػد ,بػػاب الرقػػى كالعػػيف
كالنفث , ُٓ-ُْ/ُُ ,حديث رقـ ُٕٔٔٗ ,عف ىم ٍع ىمر ,عف الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الطب ,باب الحجامة , َُُ/ٕ ,حديث رقـ ُٕٕٓ.

سائي خشكنة فمـ يمكنه
) (2قكله ق ارءة عميه كلـ يقؿ أخبرنا أك حدثنا فإف الحارث كاف يتكلى قضاء مصر كبينه كبيف الن ٌ
مف حضكر مجمسه فكاف يتستر في مكضع كيسمع حيث ال ي ار لذلؾ تكرع كتحرلَ النكت عمى مقدمة ابف الصبلح
لمزركشي ِْٕٖ/

) (3مخبأة:الجارية التي في خدرها لـ تتزكج بعدَ النهاية في مريب الحديث ِّ/
صرع كسقط إلى األرض َ النهاية في مريب الحديث ِِْٔ/
) (4ليبط :أم ي
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ً
الرقػى كالتمػائـ ,بػاب ذكػر األمػر لمػف رأل بأخيػه شػيئنا
ٕ -أخرجه ابف حٌباف في صحيحه ,في كتػاب ي
حسػنان أف ييبػرؾ لػه فيػه ,فػإف عانػه تكضػأ لػه , ْٔٗ/ُّ ,حػديث رقػـ َُٓٔ ,مػف طريػؽ يم ىحمػد
بف أبي أمامة عف أبيه ,بألفاظ مختمفة .

الرقى كالتمائـ  ,باب ذكر األمر لمف رأل بأخيه شيئنا حسننا أف ييبرؾ لػه فيػه,
 كأخرجه في كتاب يفػإف عانػه تكضػأ لػػه , َْٕ/ُّ ,حػديث رقػـ َُٔٔ ,مػػف طريػؽ إسػحؽ بػػف يحيػى الكمبػي ,عػػف
ابف شهاب –به ,بألفاظ متقاربة .

ٖ -أخرج ػػه الطب ارن ػػي ف ػػي مس ػػند الش ػػامييف ْ , ُُٔ/ح ػػديث رق ػػـ ََِّ ,م ػػف طري ػػؽ يش ػ ىػع ٍيب ع ػػف
الزهرم –به ,بألفاظ متقاربة .
ٗ -أخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ُُْ/ّ ,مف طريؽ يكنس ,عف ابف شهاب بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ّ ,ُُْ/مف طريؽ يم ىحمد بف أبي أمامة عف أبيه ,بألفاظ مختمفة .شاىد الحديث:

عبد اهلل بن عامر بن ربيعة -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج أحمد حديثه في مسند  ,ْْٕ/ّ ,بألفاظ مختمفة .
ِ-

كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ُِٓ/ْ ,عف عبد اهلل بف عامر بف ربيعة ,بألفاظ مختمفة,

إسناد الحديث:

ُُ -م َح َّمد بن عبد اهلل بن ي َزْيد القرشي العدكم ,أبك يحيى بف أبي عبد الرحمف المقرئ:
ركل عف :يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كسعيد بف سالـ الفراج ,كأبيه.
ركل عنه :الن ىسائًي ,كابف ماجه ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم(ُ).
ق ػػاؿ اب ػػف أب ػػي ىحػ ػ ٍاتًـ ص ػػدكؽ ثق ػػة(ِ) ,كثق ػػه الن ىس ػػائًي(ّ) ,كالخمي ػػؿ ب ػػف عب ػػد اهلل الخميم ػػي(ْ) ,كاب ػػف
حجر(ٓ) ,زاد الخميؿ :متفػؽ عميػه ,كذكػر ابػف ًحٌبػاف فػي الثقػات(ٔ) ,كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ :صػدكؽ(ٕ) ,مػات
سنة ِٔٓهػ(ٖ).

ٕ -الحارث بن مسكين بن ُم َح َّمد بن يوسف األموي ,أبو عمرو المصري:
ركل عف :يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كعبداهلل بف كهب ,كعبد الرحمف بف القاسـ.
) (1اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث صّْٖ.
) (2الجرح كالتعديؿ ٕ.َّٖ/

) (3تسمية مسايإ النسائي ص ُٓ
) (4تهذيب الكماؿ ِٓ.ّٕٓ/
) (5تقريب التهذيب ِٕٔ/

) (6الثقات البف حباف ٗ.ُُٖ/
) (7الجرح كالتعديؿ ٕ.َّٖ/
) (8تقريب التهذيب ِ.ٕٔ/
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ركل عنه :الن ىسائًي ,كأبك داكد ,كأبك يعمى المكصمي ,كأحمد بف حنبؿ(ُ).
كثقه الن ىسائًي(ِ) ,كالحاكـ(ّ) ,كالخطيػب البغػدادم(ْ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ٓ) ,كابػف حجػر(ٔ) ,كزاد الن ىسػائًي
الن ىسائًي كالحاكـ :مأمكف ,كزاد الخطيب ثبت في الحديث ,كال ىذ ىهبً ٌي حجة ,كابف حجر فقيػه ,كذكػر
ابف ًحٌباف في الثقات(ٕ) ,كأثنى عميه أحمد ,فقاؿ فيه قكالن جميبلن :قاؿ :مػا بمغنػي عنػه إال خي هػر(ٖ),
خيػهػر(ٖ) ,كقػػاؿ ابػػف ىم ًعػ ٍػيف :هػػك خيػػر مػػف أصػػبم بػػف الفػػرج ,كأفضػػؿ مػػف عبػػد اهلل بػػف صػػالا كاتػػب
الميػػث ,ككػػاف أصػػبع مػػف أعمػػـ خمػػؽ اهلل كمهػػـ ب ػرأم ىمالًػػؾ يعرفهػػا مسػػألة مسػػألة ,متػػى قالهػػا كمػػف
خالفه فيها .كقاؿ أيضان :ال بأس به(ٗ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ صدكؽ(َُ) ,مات سنة ِٔٓهػ(ُُ).
س ْف َيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ُّ -
ُْ -م َح َّمد بن مسمم بن شياب الزىري .متفؽ عمى جبللته كاتقانه ,سبؽ في حديث(ِٓ).
ٓ -أبو أمامة ,أسعد بن سيل بن حنيف :ثقة ,سبؽ في حديث (ِْ)
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُِ)

.

) (1تهذيب الكماؿ َِٕٓٓ/

) (2تسمية مسايإ النسائي ص ْٔ
) (3تهذيب التهذيب ِ.ُِٕ/
) (4تاريإ بغداد ٗ.ُُُ/
) (5الكاشؼ ُ.َّٓ/

) (6تقريب التهذيب ُُِٖ/

) (7الثقات البف حباف ٗ.ُُٖ/
) (8تهذيب التهذيب ِ.ُِٔ/

) (9سؤاالت ابف الجنيد صّّْ
) (10الجرح كالتعديؿ ّ.َٗ/

) (11تقريب التهذيب ُ.ُِٖ/

) (12ظاهر الحديث أنه مرسؿ ,لكف أبا أمامة صرح بالسماع مف أبيه سهؿ بف حنيؼ عند ابف أبي عاصـ في اآلحاد
كالمثاني كمير .
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(ُ)
الزىب ٍيػر ,ىع ٍػف  ,ىجػابًر
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ِٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ث ,ىع ٍػف أىبًػي ي
طً
ىف ىيتى ىمث ػ ىػؿ ًف ػػي
ػاؿ " :ىم ػ ٍػف ىرآنًػػي ًف ػػي اٍل ىم ىن ػ ًػاـ فىقىػ ٍػد ىرآنًػػي ,ال ىي ٍن ىب ًغ ػػي لًمش ػ ٍػي ى
ػكؿ الم ػ ًػه  قىػ ى
أىف ىر يس ػ ى
اف أ ٍ
كرتًي ".
ي
صى

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الرؤيا ,باب قكؿ النبي  مف رآني في المناـ فقد رآني,
ِ ََْ/حديث رقـ ُِ ,عف ابف رما ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتاب الرؤيا ,باب قكؿ النبي  مف رآني في المناـ فقد رآني َُْ/ِ ,حديث رقـالزىب ٍير –به ,بألفاظ متقاربة.
ُّ مف طريؽ زكريا بف إسحؽ ,عف أبي ي
اجه في سننه ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب رؤية النبي  ص ّْٔ حديث رقـ
ِ -كأخرجه ابف ىم ى
َِّٗ ,عف محمد بف رما ,عف الميث –به ,بألفاظ متقاربة.

ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َّٓ/ّ ,عف يح ىجيف كيكنس ,عف الميث – به  ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه عبد بف يح ىم ٍيد في مسند  ,صُّٗ حديث رقـ َُْٔ ,عف أحمد بف يكنس ,عف
الميث –به ,بألفاظ متقاربة .

ٓ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الرؤيا ,باب ما قالكا فيمف رأل النبي  في المناـ,
ُٔ ّْ/حديث رقـ َُُّٗ ,مف طريؽ أحمد بف عبد اهلل ,عف الميث –به ,بألفاظ متقاربة .
شواىد الحديث:

أوالً -أبو ىريرة -رضي اهلل عنو: -
الب ىخ ًارم حديثه في صحيحه ,في كتاب التعبير ,باب مف رأل النبي  ّّٖ/ُِ مف
ُ -أخرج ي
الفتا حديث رقـ ّٗٗٔ ,بألفاظ متقاربة .

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الرؤيا ,باب قكؿ النبي  مف رآني في المناـ فقد رآني ,
ِ ََْ/حديث رقـ َُ ,ُُ ,بألفاظ متقاربة .

ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األدب ,باب ما جاء في الرؤيا ,ص ِٕٓ حديث رقـ
َِّٓ ,بألفاظ مختمفة .

اجه في سننه ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب رؤية النبي  في المناـ ,ص ّْٔ
ْ -كأخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ َُّٗ ,بألفاظ متقاربة .

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند ,ْٔٗ ,ّْٔ ,ِْٓ ,ُُْ ,َُْ ,ُِٔ, ِّْ/ِ ,ََْ/ُ ,
ِْٕ ,َّٔ/ٓ ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب التعبير ,باب مف رأل النبي  , َُٔ/ٕ حديث رقـ ِٕٕٓ.
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ثانياً -عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنو: -

ُ -أخرج الترمذم حديثه في سننه ,في كتاب الرؤيا ,باب ما جاء في قكؿ النبي  مف رآني في
المناـ فقد رآني ,ص ْٓٓ حديث رقـ ِِٕٔ ,بألفاظ متقاربة .

اجه في سننه ,في كتاب تفسير الرؤيا ,باب رؤية النبي  في المناـ ,صّْٔ
ِ -أخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ ََّٗ ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب الرؤيا ,باب في رؤية النبي  صَِٗ حديث رقـ
ُِٕٔ ,بألفاظ متقاربة .

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َْٓ ,َْْ ,ََْ ,ِٕٗ,ّٕٓ /ُ ,بألفاظ متقاربة .
ثالثاً -أنس بن َمالِك -رضي اهلل عنو: -
الب ىخ ًارم حديثه في صحيحه ,في كتاب التعبير ,باب مف رأل النبي  ّّٖ/ُِ مف
ُ -أخرج ي
الفتا حديث رقـ ْٗٗٔ ,بألفاظ متقاربة .

ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٔٗ/ّ ,بألفاظ متقاربة.

ّ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الرؤيا ,باب ما قالكا فيمف رأل النبي  في المناـ,
ُٔ ّْ/حديث رقـ ُُُُّ ,بألفاظ متقاربة .
ْ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  ُْ/ٔ ,حديث رقـ ِّٖٓ ,بألفاظ متقاربة.

ٓ -كأخرجه الطبراني في المعجـ األكسط ُُٓ/ْ ,حديث رقـ ِٕٓ بألفاظ متقاربة.
رابعاً -عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما: -

اجه حديثه في سننه ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب رؤية النبي  صّْٔ ,حديث
ُ -أخرج ابف ىم ى
رقـ َّٓٗ ,بألفاظ متقاربة .
ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٕٗ/ُ ,بألفاظ متقاربة .

السوائي:-
خامساً -أبو ُج َح ْيفَة –وىب بن عبد اهلل ُّ
اجه حديثه في سننه ,في كتاب الرؤيا ,باب رؤية النبي  --صّْٔ حديث رقـ
ُ -أخرج ابف ىم ى
َّْٗ ,بألفاظ متقاربة .
ِ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرؤيا ,باب ذكر السبب الذم مف
أجمه أطمؽ رؤية الحؽ عمى مف رأل المصطفى  --في منامه ُْٕ/ُّ ,حديث رقـ

َّٓٔ ,بألفاظ متقاربة .
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س ِعيد ال ُخ ْدري -رضي اهلل عنو: -
سادساً -أبو َ
اجه حديثه في سننه ,في كتاب الرؤيا ,باب رؤية النبي  --ص ّْٔ حديث رقـ
ُ -أخرج ابف ىم ى
َّّٗ ,بألفاظ متقاربة .

سابعاً -طارق بن أشيم األشجعي -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج أحمد حديثه في مسند  ,ِْٕ/ّ ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه  ,ّْٗ/ٔ ,بألفاظ مختمفة.

ِ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الرؤيا ,باب ما قالكا فيمف رأل النبي  --في
المناـ  ِّ/ُٔ ,حديث رقـ َُُّٔ ,بألفاظ متقاربة .
ثامناً -أبو قتادة األنصاري -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب الرؤيا ,باب قكؿ النبي  --مف رآني في المناـ فقد
رآني ََْ/ِ ,حديث رقـ ُُ ,بألفاظ مختمفة.

ِ -كأخرجه الدارمي في مسند  ,في كتاب الرؤيا ,باب رؤية النبي  --ص َِٗحديث رقـ
ِِٕٕ بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
تدرس : -صدكؽ ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ّ -أبو ُ
الزَب ْير – محمد بن مسمم بن ْ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ.
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي
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(ُ)
,ع ٍف ىجابًر  ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ّٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
الزىب ٍير ى
رس ً
ص ٍؽ ىع ٍف ىي ىس ًارً ثى ىبلثنا ,ىكٍل ىي ٍستى ًع ٍذ بًالم ًه ًم ىف
كؿ الم ًه  قى ى
اؿ " :إً ىذا ىأرىل أ ى
ىح يد يك يـ الرٍؤىيا ىي ٍك ىريههىا ىفٍم ىي ٍب ي
ىي
ً ً
الش ٍيطى ً
اف ىعمى ٍي ًه ".
اف ثى ىبلثنا ىكٍل ىيتى ىحك ٍؿ ىع ٍف ىج ٍنبًه الذم ىك ى

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الرؤيا ,باب حدثنا عمرك الن ًاق ٍدّٖٗ/ِ ,حديث رقـٓ ,عف
قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد –به  ,بمفظه.

ِ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األدب ,باب ما جاء في الرؤيا ,صِٕٓ حديث رقـ
َِِٓ ,عف ي ىزٍيد بف خالد بف مكهب الهى ٍمداني ,كقتيبة بف ىس ًع ويد –به ,بألفاظ متقاربة.
اجه في سننه ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب مف رأل رؤيا يكرهها ,صْْٔ حديث
ّ -كأخرجه ابف ىم ى
رقـ َّٖٗ ,مف طريؽ محمد بف رما المصرم ,عف الميث –به ,بمفظه.

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َّٓ/ّ ,عف يج ىح ٍيف بف المثني كيكنس بف محمد ,عف الميث –به,
بألفاظ متقاربة.

ٓ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الدعاء ,باب ما يدعك به الرجؿ إذا رأل ما يكر,
ُٓ ِٕٖ/حديث رقـ َُُّٔ ,عف أحمد بف عبد اهلل بف يكنس ,عف الميث –به ,بألفاظ
-

متقاربة.

كأخرجه في كتاب الرؤيا ,باب مف قاؿ :إذا رأل ما يكر فميتعكذ ّٓ/ُٔ ,حديث رقـ

ُُّّْ ,عف أحمد بف عبد اهلل ,عف الميث –به ,بمفظه.

ٔ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  َُٖ/ْ ,حديث رقـ ِِّٔ ,عف كامؿ بف طمحة الجحدرم ,عف
الميث –به ,بألفاظ متقاربة.
ٕ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرؤيا  ,باب ذكر األمر لمف رأل
في منامه ما يكر أف يتحكؿ مف شقه إلى شقه اآلخر بعد النفث كالتعكذ المذيف ذكرناهما,

ُّ ِْْ/حديث رقـ ََٔٔ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف مكهب ,عف الميث –به ,بألفاظ متقاربة.
شواىد الحديث:

أوالً -أبو قتادة األنصاري -رضي اهلل عنو:-
الب ىخ ًارم حديثه في صحيحه ,في كتاب التعبير ,باب الحمـ مف الشيطاف ,فإذا حمـ
ُ -أخرج ي
فميبصؽ عف يسار ,كليستعذ باهلل ُِ ّّٗ/مف الفتا حديث رقـ ََٕٓ ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب التعبير ,باب إذا رأل ما يكر  ,ُُٕ/ٕ ,حديث رقـ َٕٔٔ.
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ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الرؤيا ,باب حدثنا عمرك الن ًاق ٍد ّٕٗ/ِ ,حديث رقـ,ُ :
ِ ,ْ ,ّ ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األدب ,باب ما جاء في الرؤيا ,صُٕٓ حديث رقـ
َُِٓ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الرؤيا ,باب إذا رأل في المناـ ما يكر ما يصنع ,ص
ُٓٓ حديث رقـ ِِٕٕ ,بألفاظ مختمفة.

اجه في سننه ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب مف رأل رؤيا يكرهها ,صْْٔ,
ٓ -كأخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ َّٗٗ ,بألفاظ متقاربة.
ٔ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب الرؤيا ,باب فيمف يرل رؤيا يكرهها ,ص َِٗ حديث رقـ
ُِٖٕ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الرؤيا ,باب فيمف يرل رؤيا يكرهها ,ص ُِٗ حديث رقـ ُِٕٗ ,بألفاظمختمفة.

ٕ -كأخرجه ىم ًالؾ في المكطأ ,في كتاب الرؤيا ,باب ما جاء في الرؤيا ,صَٔٓ ,حديث رقـ
ُّٕٕ ,بألفاظ مختمفة.
ٖ -كأخرجه أحمد في مسند  َّٓ ,َّْ ,َّّ/ٓ ,بألفاظ مختمفة .
ثانياً -أبو ىريرة -رضي اهلل عنو:-

كيه حديثه في مسند  ُِْ/ُ ,حديث رقـ ْٕٗ ,بألفاظ مختمفة .
ُ -أخرج إسحؽ بف ىر ي
اه ى
س ِعيد الخدري -رضي اهلل عنو:-
ثالثاً -أبو َ
ُ -كأخرج الحاكـ حديثه في المستدرؾ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب ال تخبر بتمعب الشيطاف بؾ,
ْ ,ِّٗ/بألفاظ مختمفة .
رابعاً -أم سممة –-رضي اهلل عنيا:-
ُ -كأخرج الطبراني حديثه في المعجـ الكبيرَِٔ/ِّ ,حديث رقـْْٓ ,بألفاظ مختمفة .
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إسناد الحديث:

س ِعيد  :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
س ِعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ِ -الميث بن َ

الزَب ْير– محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :-صدكؽ  ,سبؽ في حديث(ُٗ).
ّ -أبو ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ.
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

- 230 -

(ُ)
الزىب ٍيػر ,ىع ٍػف ىجػابًر ,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يػف ىس ًػع ويد ,قى ى
ػاؿ :ىحػدثىىنا الم ٍي ي
ْٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ػث ,ىع ٍػف أىبًػي ي
طً
اف بً ًه ًفي اٍل ىم ىن ًاـ ".
ىح ندا بًتىمىع ًب الش ٍي ى
كؿ الم ًه  قى ى
أىف ىر يس ى
ىح يد يك ٍـ فى ىبل يي ٍخبً ٍر أ ى
اؿ " :إً ىذا ىحمى ىـ أ ى

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الرؤيا ,باب قكؿ النبي  مف رآني في المناـ فقد رآني,
ِ ََْ/حديث رقـ ُِ ,عف ابف رما كقتيبة بف ىس ًع ويد –به ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه في كتاب الرؤيا ,باب قكؿ النبي  مف رآني في المناـ فقد رآني َُْ/ِ ,حديث رقـ

الزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
ُّ ,عف زكريا بف إسحؽ,عف أبي ي
اجه في سننه ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب مف لعب به الشيطاف في منامه فبل
ِ -كأخرجه ابف ىم ى
يحدث به الناس ,ص ْْٔ حديث رقـ ُِّٗ ,عف عمي بف محمد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب تعبير الرؤيا ,باب مف لعب به الشيطاف في منامه فبل يحدث به الناس,صْْٔ حديث رقـ ُّّٗ ,عف محمد بف رما ,عف الميث –به ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُّٓ/ّ ,عف أبي معاكية الضرير -محمد بف خازـ , -بألفاظ
مختمفة .

 كأخرجه  ,َّٓ/ّ ,عف يح ٍجيف بف المثنى كيكنس بف محمد  ,عف الميث – به  ,بألفاظ مختمفة.الزىب ٍير –به,
الح ىم ٍيدم في مسند  ّْٗ/ِ ,حديث رقـ ُِّّ ,عف سفياف ,عف أبي ي
ْ -كأخرجه ي
بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,في كتاب تعبير الرؤيا ,باب ال تخبر بتمعب الشيطاف بؾ,
ْ ,ِّٗ/مف طريؽ ىس ًع ويد بف يعفى ٍير ,كعبد اهلل بف صالا ,عف الميث –به ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجه البغكم في شرح السنة ,في كتاب الرؤيا ,باب أقساـ الرؤيا ُِِ/ُِ ,حديث رقـ
َِّٖ ,عف أحمد بف عبد اهلل الصالحي ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:
س ِعيد  :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
س ِعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ِ -الميث بن َ

الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :صدكؽ ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ّ -أبو ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:

الزىب ٍير صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا لغير (ِ).
الحديث إسناد حسف ؛ ألف فيه أبا ي

) (1السنف الكبرل ,كتاب التعبير ,باب الحمـ ,ُُٖ/ٕ ,حديث رقـ َٕٗٔ.
) (2كقد تابعه أبك سفياف – طمحة بف نافع.-
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(ُ)
الزىب ٍيػر ,ىع ٍػف ىجػابًر ,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يػف ىس ًػع ويد ,قى ى
ػاؿ :ىحػدثىىنا الم ٍي ي
ٓٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ػث ,ىع ٍػف أىبًػي ي
ت أىف أر ً
ىع ٍف رس ً
اؿ" :
ٍسي قي ًط ىع فى ىز ىج ىري النبًي  قى ى
اء ي فىقى ى
كؿ الم ًه  أىنهي قى ى
اؿ :إًِّني ىحمي ٍم ي
اؿ ًأل ٍ
ىع ىاربًي ىج ى
ىي
ى
ً
طً
اف في اٍل ىم ىن ًاـ ".
ىال تي ٍخبً ٍر بًتىمىع ًب الش ٍي ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ْٔ).

إسناد الحديث:
س ِعيد  :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٓ -قُتَ ْي َبة بن َ
س ِعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ٔ -الميث بن َ

الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس : -صدكؽ ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ٕ -أبو ُ
َٖ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
لغير

(ِ)

.

الزىب ٍير صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا
الحديث إسناد حسف ؛ ألف فيه أبا ي

) (1السنف الكبرل ,كتاب التعبير ,باب الحمـ ,ُُٗ/ٕ ,حديث رقـ َُٕٔ.
) (2كقد تابعه أبك سفياف – طمحة بف نافع.-
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()1
ىسكًد ٍب ًف قى ٍي و
اد ٍب يف الس ًرمِّ ,ىع ٍف أىبًي ٍاأل ٍ ً
س ,ىع ٍف
ٔٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىهن ي
ىح ىكص ,ىع ًف ٍاأل ٍ ى
ىض ىحى مع رس ً
صمى بًالن ً
كؿ الم ًه
ضى الص ىبلةى  يج ٍن يد ًب ٍب ًف يس ٍف ىياف ,قى ى
ت ٍاأل ٍ
اؿ :ىش ًه ٍد ي
اس ىفمىما قى ى
ىىىي
فى ى
اؿ " :ىم ٍف ىذ ىب ىا قىٍب ىؿ الص ىبل ًة ىفٍم ىي ٍذ ىب ٍا ىشاةن ىم ىك ىانهىا ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف ىذ ىب ىا ىفٍم ىي ٍذ ىب ٍا
ت قى ى
ىأرىل ىم ىن نما قى ٍد يذبً ىح ٍ
اسًـ الم ًه ".
ىعمىى ٍ

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب العيديف ,باب كبلـ اإلماـ كالناس في خطبة العيد ,كاذا
ُ .أخرجه ي
و
شيء كهك يخطب ِْٕ/ِ ,مف الفتا حديث رقـ ٖٓٗ مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف
يسئؿ اإلماـ عف
األسكد –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب األيماف كالنذكر ,باب إذا حنث ناسيان في األيماف َٓٓ/ُُ ,مف الفتا حديثرقـْٕٔٔ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف األسكد بف قيس –به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه في كتاب التكحيد ,باب السؤاؿ بأسماء اهلل تعالى كاالستعاذة بها ّٕٗ/ُّ ,مف الفتا

حديث رقـ ََْٕ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف األسكد بف قيس –به ,بألفاظ مختمفة .
ِ .كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب األضاحي ,باب كقتها ِٓٓ/ِ ,حديث رقـ ُ ,عف يزىه ٍير
أبك خيثمة ,-عف األسكد بف قيس –به ,بألفاظ متقاربة. -كأخرجه في كتاب األضاحي ,باب كقتها ِٓٓ/ِ ,حديث رقـ ِ ,مف طريؽ أبي بكر بف أبي

شيبة ,عف أبي األحكص – سبلـ بف يسمى ٍيـ ,-عف األسكد بف قيس –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب األضاحي ,باب كقتها ِٓٓ/ِ ,حديث رقـ ِ ,مف طريؽ أبي ىع ىك ىانة كابفيع ىي ٍي ىنةى ,عف األسكد –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب األضاحي ,باب كقتها ِٓٓ/ِ ,حديث رقـ ّ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف األسكد–به ,بألفاظ متقاربة .

اجه في سننه ,في كتاب األضاحي ,باب النهي عف ذبا األضحية قبؿ الصبلة,
ّ .كأخرجه ابف ىم ى
صّْٓ حديث رقـ ُِّٓ ,مف طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنةى ,عف األسكد –به ,بألفاظ متقاربة .
ْ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ُّّ/ْ ,مف طريؽ سفياف ,عف األسكد –به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ْ ,ُّّ/مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف األسكد –به ,بألفاظ متقاربة . كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب األضحية ,باب ذكر البياف بأفهذا األمر أمر به مير هذيف أيضان في أكؿ ابتداء إنشاد العيد ,حيث جهمكا كيؼ األضحية في

ذلؾ اليكـ ِّْ/ُّ,حديث رقـ ُّٗٓ ,مف طريؽ أبي ىع ىك ىانة ,عف األسكد –به ,بألفاظ متقاربة

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب بسـ اهلل كباهلل ُِْ/ٕ ,حديث رقـ ُٕٓٔ
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إسناد الحديث :

ى بف مصعب بف أبي بكر بف شبر التميمي:
السر َّ
َُ -ى َّناد بن َّ
ركل عف :أبك األحكص –سبلـ بف يسمى ٍيـ ,-كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كعبد اهلل بف المبارؾ
ركل عنه :النسائي ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم ,كأبك يزٍرىعة الرازم(ُ).
كثقػػه النسػػائي(ِ) ,كابػػف حجػػر(ّ) ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ْ) ,كأثنػػى عميػػه أحمػػد ابػػف
فسػػئؿ ,عمػػف نكتػػب بالككفػػة؟ قػػاؿ :عمػػيكـ ىبهىنػػاد(ٓ) ,كقػػاؿ أبػػك ىح ػ ٍاتًـ :صػػدكؽ(ٔ) ,ككصػػفه
حنبػػؿ :ي
ال ػ ىذ ىهبً ٌي(ٕ) بالحػػافظ  ,مػػات سػػتة ِّْه ػػ ,ركل لػػه :مسػػمـ ,كأبػػك داكد ,كالترمػػذم كالنسػػائي كابػػف
اجه(ٖ).
ىم ى

ٕ -أبو األحوص –سبلـ بف يسمى ٍيـ :-ثقة متقف ,سبؽ في حديث (ْ).
الع ٍبدم كقيؿ البجمي(ٗ)  ,أبك قى ٍيس الككفي:
ٖ -األسود بن قَ ْيس ى
ركل عف جندب بف عبد اهلل البجمي ,كثعمبة بف عباد العبدم ,كأخيه عمي بف قى ٍيس.
ركل عنه أبك األحكص  ,كسفياف الثكرم ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,ك يش ٍع ىبة(َُ).
الع ٍجمً
كثقػػه ابػػف م ًعػ ٍػيف(ُُ) ,ك ً
ػي(ُِ) ,كأبػػك ىحػ ٍاتًـ(ُّ) ,كىي ٍعقيػػكب بػػف سػػفياف الفسػػكم(ُْ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ُٓ),
ػ
ى
ٌ
)
ُٔ
(
ً ً
ػي :حس ػػف الح ػػديث ,كق ػػاؿ الػ ػ ىذ ىهبً ٌي ف ػػي مكض ػػع آخ ػػر :مجم ػػع عم ػػى
كاب ػػف حج ػػر  ,كزاد الع ٍجم ػ ٌ
ثقته(ُٕ) ,مات بعد المائة(ُٖ).
) (1تهذيب الكماؿ َُُّّ/

) (2تسمية مسايإ النسائي صِٔ.
) (3تقريب التهذيب ِ.ُٕٗ/

) (4الثقات البف حباف ٗ.َُِ/
) (5الجرح كالتعديؿ ٗ.ُُٗ/

) (6المرجع السابؽ ص َُِ.

) (7سير أعبلـ النببلء ُُ.ْٔٓ/
) (8تقريب التهذيب ِ.ُٕٗ/

الب ىجمي :بفتا الباء كالجيـ ,كهي نسبة إلى قبيمة بجيمة .األنساب ُِْٖ/
) (9ى
) (10تهذيب الكماؿ ّ.ِِٗ/

) (11الجرح كالتعديؿ ِ.ِِٗ/
) (12معرفة الثقات ُ.ِِٖ/

) (13الجرح كالتعديؿ ِ.ِِٗ/
) (14المعرفة كالتاريإ ّ.ٖٖ/
) (15الكاشؼ ُ.ُِٓ/

) (16تقريب التهذيب ُ.ٕٓ/

) (17تاريإ اإلسبلـ ٖ.ّٕٖ/
) (18تقريب التهذيب ُ.ٕٓ/
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(ُ)

:

ُٗ -ج ْن ُدب بن عبد اهلل بف سفياف البجمي  ,أبك عبد اهلل
قػػد ينسػػب إلػػى جػػد فيقػػاؿ :يج ٍنػ يػدب بػػف سػػفياف ,لػػه صػػحبة ليسػػت بالقديمػػة ,سػػكف الككفػػة ,ثػػـ
ً
الزىب ٍير.
ص ىعب بف ي
البصرة ,قىد ىمهىا مع يم ٍ
يبي بف كعب ,كحذيفة بف اليماف.
ركل عف النبي  , كله ركاية عف أ ِّ
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ ِ ,ُُٓ/كاالستيعاب صُُِ ,كتهذيب الكماؿ ُّٕٓ/كاإلصابة ُ.,َِٔ/
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()1
ً
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ,قى ى
كسى ,قى ى
ٕٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ع ٍم ىر ي
اف ٍب يف يم ى
يز ,ىع ٍف أ ىىن و
ىعكيذ بًالم ًه ًم ىف اٍل يخيب ًث( )2اٍل ىع ًز ً
اف ىر يسك يؿ الم ًه
س ,قى ى
إً ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ىبل ىء قى ى
اؿ " :أ ي
اؿ :ىك ى

ىكاٍل ىخ ىبائً ًث

()3

".

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الكضكء ,باب ما يقكؿ عند الخبلء ِِْ/ُ ,مف الفتا
ُ -أخرجه ي
حديث رقـ ُِْ ,مف طريؽ عبد الكارث ,عف عبد العزيز بف صهيب –به ,بألفاظ متقاربة .

 -كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب الدعاء عند الخبلء ُِٗ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـ ِِّٔ,

مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عبد العزيز بف صهيب –به ,بألفاظ متقاربة .
ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الحيض ,باب ما يقكؿ إذا أراد دخكؿ الخبلء ُُٖٓ/
صهيب –به ,بألفاظ
حديث رقـ ُِِ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ي
كه ىش ٍيـ ,عف عبد العزيز بف ي
مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الحيض ,باب ما يقكؿ إذا أراد دخكؿ الخبلء ُٖٓ/ُ ,حديث رقـ ُِِ ,مفطريؽ إًسم ً
اعيؿ بف يعمىية ,عف عبد العزيز –به ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
ّ -كأخرجه أبك د اكد في سننه ,في كتاب الطهارة ,باب ما يقكؿ الرجؿ إذا دخؿ الخبلء ,صٔ,
حديث رقـ ْ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد كعبد الكارث ,كعبد العزيز –به ,بألفاظ متقاربة .
 -كأخرجه في كتاب الطهارة ,باب ما يقكؿ الرجؿ إذا دخؿ الخبلء ,صٔ ,حديث رقـ ٓ ,مف

طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عبد العزيز –به ,بألفاظ متقاربة
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الطهارة ,باب ما يقكؿ إذا دخؿ الخبلء ,صُّ حديث
رقـ ٓ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عبد العزيز بف صهيب –به ,بألفاظ متقاربة .
 -كأخرجه في كتاب الطهارة ,باب ما يقكؿ إذا دخؿ الخبلء ,صُّ حديث رقـ ٔ ,مف طريؽ

حماد بف ىزٍيد ,عف عبد العزيز -به ,بألفاظ متقاربة .
ٓ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب الطهارة ,باب القكؿ عند دخكؿ الخبلء ,ص ُِ حديث
رقـ ُٗ ,مف طريؽ إًسم ً
اعي يؿ ,عف عبد العزيز –به ,بألفاظ متقاربة .
ٍى
اجه في سننه ,في كتاب الطهارة ,باب ما يقكؿ الرجؿ إذا دخؿ الخبلء ,ص َٕ
ٔ -كأخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ ِٖٗ ,مف طريؽ إًسم ً
اعي يؿ بف يعمىية ,عف عبد العزيز –به ,بمفظه.
ٍى
الم ىحػػرـ ,صٔٗ
ٕ -كأخرجػػه الػػدارمي فػػي سػػننه ,فػػي كتػػاب الطهػػارة ,بػػاب مػػا يقػػكؿ إذا دخػػؿ الخػػبلء ي
حديث رقـ ِٗٔ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف عبد العزيز بف صهيب –به ,بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب بسـ اهلل كباهلل ,ُِٓ/ٕ ,حديث رقـ ُٕٕٔ.

الخيبث :بضـ الخاء كالباء ,جمع خبيث ,كهـ يذ ٍكراف الشياطيف .النهاية في مريب الحديث ِ.ٔ/
) (2ي
) (3الخبائث :جمع خبيثة ,كهف إناث الشياطيف .المرجع السابؽِ.ٔ/
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ٖ -أخرجه أحمد في مسند  ,ٗٗ/ّ ,مف طريؽ يه ىش ٍيـ ,عف عبد العزيز –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه ّ ,َُُ/مف طريؽ إًسم ًاعي يؿ ,عف عبد العزيز –به ,بألفاظ متقاربة
ٍى

ٗ -كأخرجه ابف الجاركد في المنتقى ,صَِ حديث رقـ ِٖ ,مف طريػؽ يش ٍػع ىبة ,عػف عبػد العزيػز –
به ,بألفاظ متقاربة .
ُِ -كأخرجػه ابػػف ًحبػػاف فػػي صػػحيحه (ترتيػػب ابػػف بمبػػاف) ,فػػي كتػػاب الطهػػارة ,بػػاب االسػػتطابة,
كه ىش ٍيـ بف بشير ,عف عبد العزيز
ْ ِّٓ/حديث رقـ َُْٕ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة كحماد بف سممة ,ي
بف صهيب –به ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:

ُ -عمران بن موسى :ثقة ,سبؽ في حديث (ٖ).
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ٖ).
ِ -عبد الوارث بن َ
ّ -عبد العزيز بن صييب :ثقة  ,سبؽ في حديث (ٕ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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()1
ىعمىى ,قىا ىؿ :حدثىىنا اٍلمعتى ًمر ,عف أىبً ً
يه ,ىع ٍف :أ ىىن و
س
ٖٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىع ٍبًد ٍاأل ٍ
يٍ ي ىٍ
ى
اؿ :ىكاف ًمف يدع ً
اء النبً ِّي
كـ " ,.قى ى
ى ٍ ى
ىم ىحي أ ٍ
"أٍ
ىم قىي ي

ً
الب ىخػ ً
الم ٍكتػػب,
ُ -أخرجػػه ي
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الػػدعكات ,بػػاب حػػدثنا محمػػد بػػف ىح ػ ٍاتـ ي
ً
الم ٍكتًب ,بألفاظ مختمفة .
صََٖ حديث رقـ ِّْٓ ,عف محمد بف ىح ٍاتـ ي

ُ -كأخرجػػه ابػػف منػػد فػػي التكحيػػد ٖٓ/ِ ,حػػديث رقػػـ ِِٔ ,عػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف الطيػػب,
بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:

ٔ -محمد بن عبد األعمى :ثقة ,سبؽ في حديث (ٔ).
ٕ -المعتمر بن سميمان بن طرخان :ثقة ,سبؽ في حديث (ٖٓ).
ٖ -سمميان بن طرخان :ثقة ,سبؽ في حديث (ِّ).
ٗ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب الحي القيكـ ,ُّْ/ٕ ,حديث رقـ ّٕٔٔ.
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(ُ)
ؼ ,ىع ٍف ىح ٍف ً
ص ٍب ًف ىع ٍبًد الم ًه ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا ىخمي ه
ٗٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ً
ً
ً ً
ىع ِّم ًه أ ىىن و
اؿ
صمِّي ,ىفمىما ىرىك ىع ىك ىس ىج ىد ىكتى ىشه ىد فىقى ى
س قى ى
اؿ :يك ٍن ي
ت ىم ىع ىر يسكؿ المه  ىجال نسا ىكىريج هؿ قىائ هـ يي ى
ً
ت اٍلمن ً
ًً
ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض ىيا ىذا
ىسأىلي ىؾ بًأىف لى ىؾ اٍل ىح ٍم ىد ىال ًإلىهى ًإال أ ٍىن ى ى ي
في يد ىعائه :المهيـ إًِّني أ ٍ
اف ىبديعي الس ىم ىك ى
ً
ً
ً ً ً
كف بً ىـ ىد ىعا ؟ فىقىاليكا
ىسأىلي ىؾ فىقى ى
ص ٍحابًه " :تى ٍد ير ى
كـ  ,إًِّني أ ٍ
اؿ النبًي  أل ى
اٍل ىج ىبلؿ ىك ٍاإل ٍك ىراـ ىيا ىحي ىيا قىي ي

ً ً
اؿ " كالًذم ىن ٍف ًسي بًيًد ً لىقى ٍد ىدعا بً ً ً ً ً ً
اب ,ىكًا ىذا
المهي ىكىر يسكليهي أ ٍ
ىج ى
اسمه اٍل ىعظيـ الذم إً ىذا يدع ىي بًه أ ى
ى
ى ٍ
ىعمى يـ فىقى ى ى
ىعطىى ".
يسئً ىؿ بً ًه أ ٍ

ُ -أخرجه أبك داكد  ,في كتاب الصبلة ,باب الدعاء ,صَِّ ,حديث رقـ ُْٓٗ ,عف عبد
الرحمف بف عبيد اهلل الحمبي ,عف خمؼ بف خميفة –به ,بألفاظ مختمفة .

ِ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الدعكات ,باب خمؽ اهلل مئة رحمة ,صَْٖ حديث رقـ
ّْْٓ ,عف محمد بف عبد اهلل بف أبي الثٍم  ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه النسائي في سننه  ,في كتاب السهك ,باب الدعاء بعد الذكر ,ص ُُِ حديث رقـ

ََُّ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
اجه في سننه ,في كتاب الدعاء ,باب اسـ اهلل األعظـ ,صّٓٔ حديث رقـ
ْ -كأخرجه ابف ىم ى
ّٖٖٓ ,عف عمي بف محمد ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُِ/ّ ,عف ككيع ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ّ ,ُٖٓ/عف حسيف بف محمد كعفاف ,عف خمؼ بف خميفة -به ,بمفظه. -كأخرجه ّ ,ّْٓ/عف عفاف ,عف خمؼ بف خميفة -به ,بألفاظ متقاربة .

ٔ -كأخرجه ابف المبارؾ في كتاب الزهد ,ص ُّْ حديث رقـ ُُُٕ ,عف نكح بف الهيثـ ,عف
خمؼ بف خميفة -به ,بألفاظ متقاربة .

الب ىخ ًارم في األدب المفرد ُّٕ/ُ ,حديث رقـ َٕٓ ,عف عمي بف خمؼ ابف خميفة,
ٕ -كأخرجه ي
عف حفص ابف أخي أنس –به ,بألفاظ مختمفة .
ٖ -كأخرجه الحارث في مسند (ِ)  ,في كتاب األدعية ,باب في أسماء اهلل تعالى كالثناء عميه,
ُ َٗٔ/حديث رقـ ََُٔ ,عف ىس ًع ويد بف عامر ,بألفاظ مختمفة .
البزار في مسند (البحر الزخار) ْٗ/ْ ,حديث رقـ ّْٓٔ ,عف محمد بف معاكية,
ٗ -كأخرجه ى
عف خمؼ بف خميفة –به ,بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب الحي القيكـ ,ُُْ/ٕ ,حديث رقـ ْٕٓٔ.
) (2بغية الباحث عمى زكائد مسند الحارث َٗٔ/ُ .
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َُ-

كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرقائؽ ,باب األدعية,

ّ ُٕٓ/حديث رقـ ّٖٗ ,عف محمد بف إسحؽ بف إبراهيـ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة .

إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ -خمف بن خميفة بن صاعد األشجعي(ُ) ,أبو أحمد الواسطي الكوفي:
(ِ) ً ً
ػي(ّ) كعثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة(ْ) كمسػػممة بػػف القاسػػـ(ٓ),زاد ابػػف سػػعد:
كثقػػه ابػػف س ػعد كالع ٍجمػ ٌ
أصابه الفال قبؿ أف يمكت حتى ضعؼ لكنه كتغير كاختمط ,كزاد عثماف بف أبي شيبة :صدكؽ,
كذكػػر ابػػف ًحٌبػػاف فػػي الثقػػات(ٔ) ,كقػػاؿ ابػػف ىم ًعػ ٍػيف(ٕ) كالنسػػائي(ٖ) :لػػيس بػػه بػػأس ,زاد ابػػف ىم ًعػ ٍػيف:
صدكؽ(ٗ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ(َُ) ,كابف حجر(ُُ) :صدكؽ ,كقاؿ ابف عدم :أرجك أنه ال بأس به كال
كال أبرئه مف أف يخط في بعض األحياف في بعض ركاياته(ُِ).
ّ -حفص بن أخي أنس بن َمالِك األنصاري  ,أبكعمرك المدني:
كقيػػؿ :إنػػه حفػػص بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي طمحػػة ,كقيػػؿ :حفػػص بػػف عبيػػد اهلل بػػف أبػػي طمحػػة,
كقيؿ :حفص ابف يعمر بف عبيد اهلل بف أبي طمحة ,كقيؿ :حفص بف محمد بف عبػد اهلل بػف أبػي
طمحة(ُّ).
كثقه الدارقطني(ُْ)كال ىذ ىهبً ٌي(ُٓ) ,كذكر ابف ًحٌباف في الثقات(ُٔ).

) (1األشجعي :كهذ النسبة إلى قبيمة مف أشجع.
) (2الطبقات الكبرل ألبف سعد ُّْٗ/

األنساب ُ.ُٔٓ/

) (3معرفة الثقات لمعجمي ُ.ّّٕ/
) (4تاريإ أسماء الثقات صٕٖ.
) (5تهذيب التهذيب ّ.ُُٓ/
) (6الثقات ٔ.َِٕ/

) (7تاريإ ابف معيف (ركاية الدكرم) ُ.ُِّ/
) (8تاريإ بغداد.ِّٔ/ٗ :

) (9تهذيب الكماؿ ٖ.ِٖٖ/

) (10الجرح كالتعديؿ ّ.ّٔٗ/
) (11تقريب التهذيب ُ.ُٖٖ/

) (12الكامؿ في الضعفاء ّ.ٔٓ/
) (13تهذيب الكماؿ ٕ.َٖ/

) (14تاريإ دمشؽ ُْ.ِْٖ/
) (15الكاشؼ ُ.ّّْ/

) (16الثقات البف حباف ْ.ُُٓ/
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كقػػاؿ أبػػك ىحػ ٍاتًـ :صػػالا الحػػديث(ُ) ,كقػػاؿ ابػػف ىم ًعػ ٍػيف :ال نعمػػـ أحػػدان يػػركم عنػػه إال خمػػؼ بػػف
(ِ)
ص ًػحب أنسػان إلػى
خميفة  ,كقاؿ ابف حجر :قاؿ ابػف حبػاف :حفػص ابػف عبػد اهلل بػف أبػي طمحػة ى
الب ىخ ًارم :ركل عنه ابنه عبد اهلل ,كركل له أحمد في مسند عدة أحاديث مف ركايػة
الشاـ  .كقاؿ ي
خمػػؼ بػػف خميفػػة عنػػه عػػف أنػػس ,كقػػاؿ فػػي بعضػػها عػػف حفػػص بػػف عمػػر كقػػاؿ فػػي بعضػػها عػػف
حف ػػص اب ػػف أخ ػػي أن ػػس ,فيت ػػرجا أف اس ػػـ أبي ػػه عم ػػر(ّ) ,كق ػػاؿ اب ػػف حج ػػر :ص ػػدكؽ ,م ػػات بع ػػد
(ْ)
الب ىخ ًارم في األدب المفرد كأبك داكد كالنسائي.
المائة  ,ركل له ي
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه خمؼ بف خميفة كحفص بف عبد اهلل كبلهما صدكؽ,
كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا لغير

(ٓ)

.

) (1الجرح كالتعديؿ ّ.ُٕٕ/

) (2تاريإ ابف معيف ركاية الدكرم ُ.ِّّ/
) (3تهذيب التهذيب ِ.ّْٖ/
) (4تقريب التهذيب ُ.ُُٔ/

) (5كقد تكبعا عند الترمذم كابف ماجه.
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()1
ً
ً
اف ىع ٍف
َٕ -قاؿ النسائي :أ ٍ
يسى ,ىع ًف ٍاب ًف اٍل يم ىب ىارؾ ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىحس ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ع ى
اإل ٍكرًاـ ".ربًيعةى ٍب ًف ع ً
(ًً )2
ً ً
كؿ الم ًه
ت ىر يس ى
ام ور ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى
ى ى
ىيقيك يؿ":أىٍلظيكا بذم اٍل ىج ىبلؿ ىك ٍ ى

ُ -أخرجه أحمد في مسند  ,ُٕٕ/ْ ,عف إبراهيـ بف إسحؽ ,عف عبد اهلل بف المبارؾ –به ,بألفاظ
متقاربة .

ِ -كأخرجه النسائي في السنف الكبرل ,في كتاب التفسير ,باب قكله تعالى ذم الجبلؿ كاإلكراـ,
َُ ِٖٔ/حديث رقـ ُُْٗٗ ,عف عبد اهلل بف عثماف ,عف عبد اهلل بف المبارؾ –به ,بمفظه.

ّ -كأخرجه الركياني في مسند  ْٖٓ/ِ ,حديث رقـ ُْٖٕ ,مف طريؽ عبد اهلل بف سناف الهركم,
عف ابف المبارؾ –به ,بمفظه.

ْ -كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير ْٔ/ٓ ,حديث رقـ ْْٗٓ ,مف طريؽ يحيى ً
الح ىم ِّاني ,عف
ابف المبارؾ –به ,بألفاظ متقاربة .
ٓ -كأخرجه ابف مند في كتاب التكحيد َِِ/ِ ,حديث رقـ ّٗٓ ,مف طريؽ سممة بف سميماف
ركزم ,عف ابف المبارؾ –به ,بألفاظ متقاربة .
الى ٍم ى
ٔ -أخرجه أبك ين ىع ٍيـ في معرفة الصحابة ,ص َُّٗ حديث رقـ َِٕٔ ,مف طريؽ عبد الحميد
ابف صالا كيحيى الحماني ,عف بف المبارؾ –به ,بألفاظ متقاربة.

ٕ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ْٗٗ-ْٖٗ/ُ ,مف طريؽ عبداف ,عف ابف المبارؾ –به ,بألفاظ
متقاربة .

شاىد الحديث:
أنس بن َم ِالك -رضي اهلل عنه:-
ً
الم ٍكتب ص ََٖ
ُ -أخرج الترمذم حديثه في سننه ,في كتاب الدعكات ,باب حدثنا محمد بف ىح ٍاتـ ي
حديث رقـ ِّْٓ ,ِّٓٓ ,بألفاظ متقاربة .
ِ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  ْْٓ/ٔ ,حديث رقـ ّّّٕ ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:

الداَ َمغاني
ٔ -محمد بن عيسى بن زياد ّ

(ّ)

 ,أبو الحسين نزيل الري:

ركل عف عبد اهلل بف المبارؾ ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كمحمد بف حساف.

ركل عنه النسائي ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم ,كمحمد بف إسحؽ بف خزيمة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب ذك الجبلؿ كاإلكراـ ٕ ,ُْٕ/حديث رقـ ٕٗٔٔ.

) (2ألظكا :أم الزمك كاثبتكا عميه كأكثركا مف قكله كالتمفظ به في دعائكـ .النهاية في مريب الحديث ْ.ِِٓ/
) (3الدامغاني :بالداؿ المفتكحة المشددة ,كالميـ المفتكحة ,كهي بمدة مف ببلد قكقس .األنساب ِْْٔ/
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قاؿ أبك ىح ٍاتًـ :يي ٍكتب عنه ,كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ.
ِ -عبد اهلل بن المبارك :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُِ)
(ُ)

(ِ)

العسقبلني

كيقاؿ المقدسي:

ٖ -يحيى بن حسان البكري الفمسطيني الرممي
ً
ً
الم ٍسيِّب
ركل عف ربيعة بف عامر ,كأبي ق ٍر ى
صافىة – ج ٍن ىد ىرة بف ىخ ٍي ىش ىنة, -كسعيد بف ي
ركل عنه عبد اهلل بف المبارؾ ,كرياف بف و
سعد الكناني الفمسطيني ,كمكسى بف يسار(ّ) .
كثقه ً
الع ٍجمً ٌي(ْ) ,كالنسائي(ٓ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ٔ) ,كابف حجر(ٕ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٖ),
كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :صدكؽ(ٗ) ,كقاؿ ابف المبارؾ :كاف شيخان كبي انر حسف الفهـ(َُ).
ْ -ربيعة بن عامر بف الهاد بف بجاد األزدم كيقاؿ األسدم مف رهط ربيعة بف عباد:
كمعدكد في الصحابة ,له حديث كاحد عف النبي  يركيه عنه يحيى بف حساف الفمسطيني كهك

حديث "الظكا بيا ذا الجبلؿ كاإلكراـ" (ُُ).
الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد ضعيؼ؛ ألف فيه محمد بف عيسى الدامغاني مقبكؿ ,كبالمتابعة يرتقي

إلى الحسف لغير

(ُِ)

.

الرٍممي :بفتا الراء كسككف الميـ ,كهذ النسبة إلى بمدة مف ببلد فمسطيف ,كهي قصبتها يقاؿ لها الرممة.
) (1ى
األنسابُّٗ/

الع ٍسقىبلني :بفتا العيف كسككف السيف كفتا القاؼ ,كهذ النسبة إلى عسقبلف مدينة بساحؿ الشاـ مف فمسطيف .المباب
) (2ى
ِّّٗ/
) (3تهذيب الكماؿ.ِٔٗ/ُّ :
) (4معرفة الثقات.ّْٗ/ِ :

) (5تهذيب الكماؿ.ِٔٗ/ُّ :
) (6الكاشؼ.ّّٔ/ِ :

) (7تقريب التهذيب ِ.ُٗٗ/
) (8الثقات ِٖٓٓ/

) (9الجرح كالتعديؿ ٗ.ُّٓ/

) (10تهذيب الكماؿ ُّ.ِٔٗ/

) (11انظر :تهذيب الكماؿ ٗ ,ُُٗ/كأسد الغابة ِ ,ٗٓ/كاإلصابة ِ ,ََِ/كتقريب التهذيب ُ.َِّ/
) (12كقد تابعه إبراهيـ بف إسحؽ كمير.
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(ُ)
ػؼ كهػك ٍابػف ىخمًيفىػةى ,ع ًػف ٍاب ًػف أ ً
ىخػي
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ُٕ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ى
اؿ :ىحػدثىىنا ىخمى ه ى ي ى ي
ً
ً ً ً
اؿ :يك ٍن ي ً
س ,ىع ٍف أ ىىن و
أ ىىن و
اء ىريج هؿ فى ىسم ىـ ىعمىى النبً ِّي 
س ,قى ى
ت ىجال نسا ىم ىع ىر يسكؿ المه  في اٍل ىحٍمقىة إً ٍذ ىج ى
اؿ ىفمىما
اؿ :الس ىبل يـ ىعمى ٍي يك ٍـ فى ىرد ىعمى ٍي ًه النبًي  " ىك ىعمى ٍي يك يـ الس ىبل يـ ىكىر ٍح ىمةي الم ًه ىكىب ىرىكاتيهي " قى ى
ىك ىعمىى اٍلقى ٍكًـ قى ى
ً
ً ً
اؿ :اٍل ىح ٍم يد لًم ًه ىح ٍم نػدا ىكثًي نا
ػاؿ :قى ى
ضػى ,قى ى
ىجمى ىس الريج يؿ قى ى
ػاؿ لىػهي
ػر طىينِّبػا يم ىب ىارنكػا فيػه ,ىك ىمػا ييحػب ىرب ىنػا ىكىي ٍر ى
ػاؿ النبًػػي  " :ىكالػ ًػذم ىن ٍف ًسػػي بًىيػ ًػد ً ,لىقىػ ًػد
ػؼ ؟ " فىػ ىػرد ىعمىػػى النبًػ ِّ
ػاؿ ,فىقىػ ى
ػي  ىك ىمػػا قىػ ى
النبًػػي  " :ىك ٍيػ ى
و
كنهىػػا ؟ ىحتػى ىرفى يعػػكي إًلىػػى
كهػػا ,فى ىمػا ىد يركا ىك ٍيػ ى
ػؼ ىي ٍكتييب ى
ىف ىي ٍكتييب ى
يص ىعمىػى أ ٍ
ٍابتى ىػد ىرىها ىع ىشػ ىػرةي أى ٍم ىػبلؾ يكمهيػ ٍػـ ىحػ ًػر ه
اؿ ىع ٍبًدم ".
كها ىك ىما قى ى
ًذم اٍل ًع ًزة فىقى ى
اؿ :ا ٍكتييب ى

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ,باب ما يقاؿ بيف تكبيرة اإلحراـ

كالقراءة ِٕٔ/ُ ,حديث رقـ ُْٗ ,عف زهير بف ىح ٍرب ,بألفاظ مختمفة .
ِ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االفتتاح ,باب نكع آخر مف الذكر بعد التكبير ,ص ُْٗ
المثنى ,بألفاظ مختمفة .
حديث رقـ َُٗ  ,عف محمد بف ي
ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٔ/ّ ,عف ابف أبي عدم كسهيؿ بف يكسؼ المعنى ,بألفاظ
مختمفة.

 كأخرجه ّ ,ُٖٓ/عف حسيف ,عف خمؼ –به ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ّ ,ُٕٔ/عف أبي كامؿ ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ّ ,ُٖٖ/عف محمد بف عبد اهلل ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ّ ,ُُٗ/عف يب ٍهز ,بألفاظ مختمفة . -كأخرجه ّ ,ِِٓ/عف عفاف ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ّ ,ِٔٗ/عف يب ٍهز كعفاف ,بألفاظ مختمفة .المثنى ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ْ ُٓٔ/حديث رقـ ٖٔٓٔ ,َِٕٗ ,عف محمد بف يْ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  ْٖٔ/ٔ ,حديث رقـ ّٕٖٔ ,عف زهير ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه ابف يخ ىزٍي ىمة في صحيحه ,في كتاب الصبلة ,باب إباحة الدعاء بعد التكبير قبؿ القراءة,
ُ ِّٕ/حديث رقـ ْٔٔ ,عف أبي طاهر ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجه الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار ِٖٕ/ُْ ,حديث رقـ ِْٔٓ ,عف إبراهيـ بف

مرزكؽ ,بألفاظ مختمفة.
ٕ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرقائؽ ,باب األذكارُِٓ/ّ ,
حديث رقـ ,ْٖٓ :عف محمد بف إسحؽ بف إبراهيـ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب ذك العزة ٕ ,ُْٖ/حديث رقـ ُٕٕٔ.
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 كأخرجه في كتاب الصبلة ,باب صفة الصبلة ٕٓ/ٓ ,حديث رقـ ُُٕٔ ,عف أبي يعمى,بألفاظ متقاربة .

شواىد الحديث:

أوالً -رفاعة بن رافع بف ىمالًؾ بف العجبلف  ,أبك معاذ األنصارم -رضي اهلل عنه:
الب ىخ ًارم حديثه في صحيحه ,في كتاب األذاف ,باب حدثنا معاذ بف فضالةِْٖ/ِ ,
ُ -أخرج ي
حديث رقـ ٕٗٗ ,بألفاظ مختمفة .

ِ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب ما ييستفتا به الصبلة مف الدعاء ,صُِْ
حديث رقـ َٕٕ ,ّٕٕ ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الصبلة ,باب ما جاء في الرجؿ يعطس في الصبلة,
صَُٗ حديث رقـ َْْ ,بألفاظ مختمفة .

ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االفتتاح ,باب قكؿ المأمكـ إذا عطس اإلماـ ص ُْٓ
حديث رقـ َُِٔ ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه ىم ًالؾ في المكطأ- ,ركاية يحيى الميثي ,-في كتاب القرآف ,باب ما جاء في ذكر اهلل
تبارؾ كتعالى ,صُِّ حديث رقـ ْْٗ ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  َّْ/ْ ,بألفاظ مختمفة .

ثانياً -وائل بن ح ْجر بف و
سعد بف مسركؽ الحضرمي -رضي اهلل عنه:-
ُ
ُ -أخرج النسائي حديثه في سننه ,في كتاب االفتتاح ,باب قكؿ المأمكـ إذا عطس خمؼ اإلماـ,
ص ُْٓ حديث رقـ ِّٗ ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الصبلة ,باب قكؿ المأمكـ إذا عطس خمؼ اإلماـ َْٖ/ُ ,حديث رقـََُٔ ,بألفاظ مختمفة .

اجه في سننه ,في كتاب األدب ,باب فضؿ الحامديف ,صِٕٔ حديث رقـ
ِ -كأخرجه ابف ىم ى
َِّٖ ,بألفاظ مختمفة .
ِ
الع ْنزي -رضي اهلل عنو:-
ثالثاً -عامر بن ربيعة بن كعب بن َمالك َ
ُ -أخرج أبك داكد حديثه في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب ما يستفتا به الصبلة مف دعاء ,ص
ُِْ حديث رقـ ْٕٕ ,بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -خمف بن خميفة :صدكؽ ,سبؽ في حديث (ٗٔ).
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ّ -ابف أخي أنس –حفص بف عبد اهلل :-صدكؽ ,سبؽ في حديث (ٗٔ).
ْ -أنس بن َم ِالك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه خمؼ بف خميفة كحفص بف عبد اهلل كبلهما صدكؽ,

كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا لغير

(ُ)

.

) (1كقد تكبعا عند مسمـ كالنسائي كميرهما ,تابعهما عفاف بف مسمـ كقتادة كثابت كحميد.
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()1
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
كسى ٍب يف
اعي يؿ ,قى ى
ِٕ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى ى
اؿ :ىحدثىىنا يم ى
ٍى
" ىي ٍستى ًعي يذ بًالم ًه  يع ٍق ىبةى ,ىع ٍف أ ِّيـ ىخالًود بًٍن ًت ىخالًًد ٍب ًف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍل ىع ً
كؿ الم ًه
ت ىر يس ى
اص ,قىالى ٍ
ت :ىس ًم ٍع ي
ًم ٍف ىع ىذ ً
اب اٍلقى ٍب ًر".

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الجنػػائز ,بػػاب التعػػكذ مػػف عػػذاب القبػػر ُِْ/ّ ,مػػف
ُ -أخرجػػه ي
الفتا حديث رقـ ُّٕٔ ,مف طريؽ يك ىه ٍيب ,عف مكسى بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة .
كأخرجػػه ف ػػي كت ػػاب ال ػػدعكات ,ب ػػاب التع ػػكذ م ػػف ع ػػذاب القب ػػر ُْٕ/ُُ ,م ػػف الف ػػتا ح ػػديث رق ػػـ

ّْٔٔ ,مف طريؽ سفياف عف مكسى بف عقبة –به ,بمفظه.
ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ّْٔ/ٔ ,مف طريؽ أبي قرة –مكسى بػف طػارؽ الزبيػدم ,-عػف مكسػى
بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه ٔ ,ّٔٓ/مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف مكسى بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة .كيه في مسند  َُُ/ٓ ,حػديث رقػـ ُِِٓ ,ُِِٔ ,عػف أبػي قػرة  ,عػف
ّ -كأخرجه إسحؽ بف ىر ي
اه ى
مكسى بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة .

ْ -كأخرج ػػه عب ػػد ال ػػرزاؽ ف ػػي مص ػػنفه ,ف ػػي كت ػػاب الجن ػػائز ,ب ػػاب فتن ػػة القب ػػر ٖٓٓ/ّ ,ح ػػديث رق ػػـ
ّْٕٔ ,عف ابف يع ىي ٍي ىنةى ,عف مكسى بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة.
الح ىم ٍيػػدم فػػي مسػػند  ّّّ/ُ ,حػػديث رقػػـ ّّٖ ,عػػف سػػفياف ,عػػف مكسػػى بػػف عقبػػة,
ٓ -كأخرجػػه ي
بألفاظ متقاربة .

ٔ -كأخرجه ابف أبي شيبة ,في مصنفه ,في كتاب الجنائز ,باب في عذاب القبر كمـ هكْٓٓ/ٕ ,
حديث رقـ ُُِِٔ ,مف طريؽ يك ىه ٍيب ,عف مكسى بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة .
ػب بػف خالػد,
كه ىي ٍ
ٕ -كأخرجه الطحاكم في مشػكؿ اآلثػار َُٖ/ُّ ,حػديث رقػـ ُْٖٓ ,مػف طريػؽ ي
عف مكسى بف عقبة –به ,بألفاظ متقاربة .

إسناد الحديث:

عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ّ).
ُّ -
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ّ).
َْ

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب السؤاؿ بأسماء اهلل عز كجؿ كصفاته كاالستعاذة بها ,ُْٗ/ٕ,حديث رقـ ّٕٕٔ.
- 247 -

ً
الم ىدني:
ُٖ -موسى بن ُع ْقبة بف أىبي ىعباس القيىرشي ,أبك محمد ى
ركل عف أـ خالد كلها صحبة ,كنافع مكلى ابف عمر ,كعبد اهلل بف دينار.
ركل عنه إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر ,كسفياف الثكرم ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى(ُ) .
ٍى
ً (ٕ)
ً ً (ٔ)
(ٓ)
ً (ْ)
و (ّ)
(ِ)
ػي  ,كأبػك ىحػ ٍاتـ ,
كثقه معػف بػف عيسػى  ,كابػف سػعد  ,كابػف ىمع ٍػيف  ,كأحمػد  ,كالع ٍجم ٌ
كالنسػػائي(ٖ) ,كالػ ىذهبًي(ٗ) ,كابػػف حجػػر(َُ) ,زاد بػػف سػ و
ػعد :قميػػؿ الحػػديث ,كقػػاؿ النػػككم :اتفقػكا عمػػى
ى ٌ
(ُِ)
تكثيقه(ُُ) ,مات سنة ُُْهػ ,ركل له الجماعة .
ٗ -أم خالد – أمة بنت خالد بف ىس ًع ويد بف العاص -القرشية األمكية:
ككلًػ ىػدت فيهػػا مػػع أخيهػػا
مشػػهكرة بكنيتهػػا ,لهػػا كألبكيهػػا صػػحبة ,ككانػػا ممػػف هػػاج ار إلػػى الحبشػػة ,ي
ككلى ىدت له خالدان كعم انر ,ركت عف النبػي  ,مػف مناقبهػا أنهػا
ىس ًع ويد ,كهي زكج ي
الزىب ٍير بف العكاـ ,ى
أتت إلى النبي  مع أبيها كعميها قميص أصفر ,فأخذت تمعب بخاتـ النبكة ,فزبرها أبكها ,فقػاؿ
النبي  دعها(ُّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ ِٗ.ُُٓ/
) (2الجرح كالتعديؿ ٖ.ُْٓ/

) (3الطبقات الكبرل ٕ.ُٓٗ/
) (4تاريإ دمشؽ َٔ.ّْٔ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٖ.ُْٓ/
) (6معرفة الثقات ِ.َّٓ/

) (7الجرح كالتعديؿ ٖ.ُْٓ/

) (8تهذيب التهذيب َُ.ِِّ/
) (9الكاشؼ ِ.َّٔ/

) (10تقريب التهذيب ِ.ُُٓ/

) (11تهذيب األسماء ِ.ُُٕ/

) (12تقريب التهذيب َُ.ِِّ/

) (13انظ ارلى :الجرح كالتعديؿ ٗ .ِْٔ/كاالستيعاب ص ْٕٖ ,كأسد الغابة ٔ ,ِّٓ/ك تهذيب الكماؿ ّٓ,ُِٗ/
كتهذيب التهذيب ُِ ,ُّٓ/كاإلصابة ٖ,ِِٖ/
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(ُ)
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ٍابػ يػف أىبًػػي اٍلمػػك ً
اؿ ,ىعػ ٍػف يم ىحمػػد ٍب ػ ًػف
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػػة ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
ّٕ -قػػاؿ النسػػائي :أ ٍ
ىى
ً
ً ً
ً
ِّ
يمػ ً
ػكر يكمِّهىػػا
اٍل يم ٍن ىك ًػد ًر ,ىعػ ٍػف ىجػػابًر ٍبػ ًػف ىع ٍبػ ًػد الم ًػه ,قىػ ى
ػاؿ " :ىكػ ى
ػاف ىر يسػػك يؿ المػػه  يي ىعم يم ىنػا اال ٍسػػت ىخ ىارةى فػػي ٍاأل ي
ِّ
كرةى ًم ىف اٍلقي ٍر ً
يث بًطيكلً ًه".
اؽ اٍل ىحًد ى
آف " ىك ىس ى
ىك ىما يي ىعم يم ىنا الس ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب التهجد ,باب ما جاء في التطكع مثنى مثنى ّ ْْ/مف
ُ -أخرجه ي
الفتا حديث رقـ ُُِٔ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب الدعاء عند االستخارة ُّٖ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـ ِّٖٔ,طِّرؼ بف عبد اهلل ,عف عبد الرحمف بف أبي المك ً
اؿ –به ,بألفاظ مختمفة.
عف يم ى
 -كأخرجه في كتاب التكحيد ,باب قكؿ اهلل تعالى "قؿ هك القادر" ُّ ّٕٓ/مف الفتا حديث رقـ

َّٕٗ ,عف ىم ٍعف بف عيسى ,عف ابف أبي المكالي –به ,بألفاظ متقاربة.
ِ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب في االستخارة ,ص ِّٔ حديث رقـ

ُّٖٓ  ,عف عبد اهلل بف مسممة القعنبي كعبد الرحمف بف مقاتؿ كمحمد بف عيسى ,عف ابف

أبي المكاؿ –به ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الصبلة ,باب ما جاء في صبلة االستخارة ,صُِٕ
حديث رقـ َْٖ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب النكاح ,باب كيؼ االستخارة ,ص َْٓ حديث رقـ
ِّّٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ مختمفة.
اجه في سننه ,في كتاب إقامة الصبلة ,باب ما جاء في صبلة االستخارة ,ص
ٓ -كأخرجه ابف ىم ى

ِْٓ حديث رقـ ُّّٖ ,عف خالد بف مخمد ,عف عبد الرحمف بف أبي المكالي –به ,بمفظه.
ىح ىمد في مسند  ,ّْْ/ّ ,عف إسحؽ بف عيسى كأبي ىس ًع ويد مكلى ابف هاشـ ,عف ابف
ٔ -كأخرجه أ ٍ
أبي المك ً
اؿ –به ,بألفاظ مختمفة.
ٕ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  ٕٔ/ْ ,حديث رقـ َِٖٔ ,عف ىم ٍنصكر بف أبي مزاحـ ,عف عبد
الرحمف بف أبي المكاؿ –به ,بألفاظ مختمفة.
ٖ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرقائؽ ,باب األدعيةُٔٗ/ّ ,
حديث رقـ ٕٖٖ ,عف الحسف بف سفياف ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد –به ,بألفاظ مختمفة.

شواىد الحديث:

أوالً -عبد اهلل بن مسعود :

ُ -أخرجه البزار في مسند  ِِٕ/ٓ ,حديث رقـ ُّٖٓ ,بمفظه.
) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب عبلـ الغيكب ,ُِٓ/ٕ ,حديث رقـ ِٖٕٔ.
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ثانياً -عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيم:-

ُ -أخرجه الطبراني في المعجـ الكبير ُٗٔ/ُُ ,حديث رقـ ُُْٕٕ ,بألفاظ مختمفة.
ثالثاً -عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنيما:-

 أخرجه الطبراني في المعجـ األكسط ِٖٔ/ُ ,حديث رقـ ّٓٗ ,بألفاظ مختمفة.س ِعيد الخدري -رضي اهلل عنو:-
رابعاً -أبو َ
 -أخرجه أبك يعمى في مسند  ْٕٗ/ِ ,حديث رقـ ُِّْ ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت  ,سبؽ في حديث (ْ).
 -1قُتَ ْي َبة بن َ
 -2عبد الرحمن بن أبي الموال ,وقيل عبد الرحمن بن َزْيد بن أبي الموال ,وقيل عبد الرحمن بن
أبي الموال واسمو َزْيد المدني –أبو محمد:-
الم ٍنكدر ,كمحمد بف مسمـ بف شهاب الزهػرم ,كالحسػيف بػف عمػي ابػف
ركل عف محمد بف ي
الحسيف بف عمي بف أبي طالب.
ركل عنه :قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد ,كسفياف الثكرم ,كعمي بف المبارؾ(ُ).
كثقػػه ابػػف ىم ًعػ ٍػيف(ِ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :صػػالا(ّ) ,ككثقػػه أحمػػد(ْ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع

آخر :ما أدرل بحديثػه بػأس ,كهػك ممػف ييحتمػؿ(ٓ) ,ككثقػه أبػك داكد(ٔ) ,كالترمػذم(ٕ) ,كالنسػائي(ٖ),
كقاؿ في مكضع آخر ال بأس به(ٗ) ,ككثقه ال ىذ ىهبً ٌي كزاد :مشهكر(َُ).
كقاؿ ابف عدم :مستقيـ الحديث(ُُ) ,كقاؿ أبك يزٍرىعة(ُِ) ,كأبك ىح ٍاتًـ :ال بأس به(ُّ) ,زاد

) (1تهذيب الكماؿ ُٕ.ْْٔ/

) (2تاريإ ابف معيف –ركاية الدكرم.ُُٕ/ُ -
) (3الجرح كالتعديؿ ٓ.ِّٗ/
) (4تاريإ بغداد ُُ.ْْٗ/

ركذم) صُٖٗ.
) (5العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ( ركاية الى ٍم ى
) (6تهذيب الكماؿ ُٕ.ْْٖ/
) (7سنف الترمذم صُِٕ.

) (8تهذيب الكماؿ ُٕ.ْْٖ/
) (9تاريإ بغداد ُُ.ْْٗ/

) (10المغني في الضعفاء ُ.ْٖٓ/
) (11الكامؿ ْ.َّٖ/

) (12الجرح كالتعديؿ ٓ.ِّٗ/
) (13المرجع السابؽ ٓ.ِّٗ/
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أبك ىح ٍاتًـ :كهك أحب إلي مف أبي معشر ,كقاؿ ابف خراش(ُ) ,كابف حجر(ِ) :صدكؽ ,زاد
الب ىخ ًارم كأبك داكد ,كالترمذم,
ابف حجر :ربما أخطأ ,مف السابعة ,مات سنة ُّٕهػ ,ركل له ي
اجه.
كالنسائي كابف ىم ى

الم ْنكدر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
 -3محمد بن ُ
َ -4جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ْ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف؛ ألف ألف فيه عبد الرحمف بف أبي المكاؿ صدكؽ.

) (1تاريإ بغداد ُُ.ْْٗ/

) (2تقريب التهذيب ُ.ّٕٗ/
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()1
اد ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف ىجابًر ٍب ًف ىع ٍبًد
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قىا ىؿ :ىحدثىىنا ىحم ه
ْٕ -قاؿ النسائي :وأ ٍ
ً
اؿ
ث ىعمىٍي يك ٍـ ىع ىذ نابا ًم ٍف فى ٍكًق يك ٍـ } [األنعاـ ]ٔٓ :قى ى
الم ًه ,قى ى
ىف ىي ٍب ىع ى
اؿ :لىما ىن ىزلى ٍ
ت { يه ىك اٍلقىاد ير ىعمىى أ ٍ
اؿ النبًي النبًي
اؿ { :أ ٍىك ًم ٍف تى ٍح ًت أى ٍريجمً يك ٍـ } [األنعاـ ]ٔٓ :قى ى
ىعكيذ بً ىك ٍج ًه ىؾ " قى ى
ىعكيذ  " :أ ي
"أي
اؿ " :أ ٍىي ىس ير "
اؿ { :أ ٍىك ىيٍمبً ىس يك ٍـ ًش ىي نعا } [األنعاـ ]ٔٓ :قى ى
بً ىك ٍج ًه ىؾ ,قى ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب التفسير ,باب ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ُ .أخرجه ي

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂

 ﭼ من بألَ ام ُِٗ/ٖ ،مف الفتا حديث رقـ ِْٖٔ ,عف أبي النعماف ,عف حماد بف ىزٍيد
–به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه في كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ,باب قكله تعالى :ﭽ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼُِّٗٓ/حديثرقـُّّٕ ,مف طريؽ ابف يع ىي ٍي ىنةى ,عف عمرك –به ,بألفاظ متقاربة.

 -كأخرجه في كتاب التكحيد ,باب قكله تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮠ ﭼ من بيحنص،

ّ ّٖٖ/مف الفتا حديث رقـ َْٕٔ ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد –به ,بألفاظ متقاربة.
ِ .كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب القراءات عف رسكؿ اهلل  ,باب كمف سكرة األنعاـ ,ص
ٖٔٔ حديث رقـ َّٓٔ ,مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف عمرك –به ,بألفاظ متقاربة.
ّ .كأخرجه أحمد في مسند  ,َّٗ/ّ ,مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف عمرك –به ,بألفاظ متقاربة.

الح ىم ٍيدم في مسند  َّْ/ِ ,حديث رقـ ُِٔٗ ,مف طريؽ سفياف ,عف عمرك –به,
ْ .كأخرجه ي
بألفاظ متقاربة.

ٓ .كأخرجه أبك يعمى في مسند  ِّٔ/ّ ,حديث رقـ ُِٖٗ ,مف طريؽ سفياف ,عف عمرك –به,
بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه ّ ّْٔ/حديث رقـ ُٕٔٗ ,مف طريؽ سفياف ,عف عمرك –به ,بألفاظ متقاربة. كأخرجه ّ َْٕ/حديث رقـ ُِٖٗ ,عف يع ىب ٍيد اهلل بف عمر –أبك ىس ًعيد ,-عف حماد بف ىزٍيد –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ّ ُْٕ/حديث رقـ ُّٖٗ ,عف إسحؽ بف أبي إسرائيؿ ,عف حماد –به ,بألفاظمتقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب قكله سبحانه ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮠ ﭼ  ,ُّٓ/ٕ ,حديث رقـ ْٖٕٔ.
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ٔ .كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة,

باب فضؿ األمة َِّ/ُٔ ,حديث رقـ َِِٕ ,مف طريؽ سفياف ,عف عمرك –به ,بألفاظ

متقاربة.
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٔ-قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ-حماد بن َزْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٖ-عمرو بن دينار :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٓ).
َٗ -جا ِبر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنو :-صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ُ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته كثقات.
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()1
ً
ً ً
يسى
آد ىـ ,قى ى
يـ ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ٕٓ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ى
اؿ :ىحدثىىنا ع ى
ىخ ىب ىرىنا إسحؽ ٍب يف إ ٍب ىراه ى
ت ىزٍي ىنب تى ٍفتى ًخر عمىى نًس ً
اء النبً ِّي
تىقيك يؿ ٍ ب يف ى
ط ٍه ىماف ,قى ى
ت أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالًؾ ,ىيقيك يؿ :ىك ىان ٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ي ى
ي
ى
أ ٍىن ىكحنًي المه ًمف السم ً
اء ".
ى ى ي ى
ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب التكحيد ,باب ُُ ككاف عرشه عمى الماء ,كهك رب
ُ .أخرجه ي
العرش العظيـ َْْ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـ ُِْٕ ,مف طريؽ ىخبلد بف يحيى ,عف عيسى
بف طى ٍه ىماف –به ,بألفاظ مختمفة.
ِ .كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب النكاح ,باب صبلة المرأة إذا خطبت ,كاستخارتها ربها,
ط ٍه ىماف به ,بألفاظ مختمفة.
صَْٓ حديث رقـ ِِّٓ ,مف طريؽ أبي ين ىع ٍيـ ,عف ابف ى
ط ٍه ىماف –به ,بألفاظ
ّ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ِِٔ/ّ ,مف طريؽ محمد بف عبد اهلل ,عف ابف ى
مختمفة.

ْ .كأخرجه الطب ارني في المعجـ الكبير ّٗ/ّْ ,حديث رقـ َُٕ ,مف طريؽ أبي قيتىٍي ىبة –مسمـ بف
قيتىٍي ىبة -عف عيسى بف طى ٍه ىماف –به ,بألفاظ مختمفة.

ٓ .كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل ,في كتاب النكاح ,باب ما أيبيا له بتزكي اهلل ,كاذا جاز ذلؾ
جاز أف يعقد عمى امرأة بغير استخارتها َُٗ/َُ ,حديث رقـ ُّْٓٔ ,عف أبي نصر –عمر
بف عبد العزيز بف عمر بف قتادة ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب ما أيبيا له بتزكي اهلل ,كاذا جاز ذلؾ جاز أف يعقد عمى امرأةب ,عف
بغير استخارتها ُُٗ/َُ ,حديث رقـ ُّْٓٔ ,مف طريؽ أحمد بف زهير بف ىح ٍر ه
ط ٍه ىماف –به ,بألفاظ مختمفة.
عيسى بف ى
إسناد الحديث:

ُ -إسحق بن إبراىيم :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).
ٕ -يحيى بن آدم بن سميمان القرشي األموي –أبو زكريا الكوفي:-

ط ٍه ىماف ,كسفياف الثكرم ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى.
ركل عف عيسى بف ى
ً (ِ)
كيه ,كأحمد بف حنبؿ ,كيحيى بف ىمع ٍيف
ركل عنه إسحؽ بف إبراهيـ بف ىر ي
اه ى

) (1السنف الكبرل ,كتاب النعكت ,باب المعافاة كالعقكبة ُِٔ/ٕ ,حديث رقـ َٕٕٕ.
) (2تهذيب الكماؿ ُّ.ُٖٖ/
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كثقػػه ابػػف سػ و
ػعد(ُ) ,كابػػف ىم ًعػ ٍػيف(ِ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :هػػك ثقػػة فػػي سػػفياف(ّ) ,ككثقػػه
ً
الع ٍجمً ٌي(ْ) ,كىي ٍعقيكب بف شيبة(ٓ) ,كأبك ىحػ ٍاتًـ(ٔ) ,كالنسػائي(ٕ) ,كابػف شػاهيف(ٖ) ,كابػف حجػر(ٗ) ,كزاد
كزاد ً
الع ٍجمً ٌي :ككاف جامعان لمعمـ عاقبلن ثبتان في الحديث ,كزاد ابف حجر :حافظ ,كذكػر ابػف حبػاف
في الثقات ,كقاؿ :كاف متقنان يتفقه(َُ) ,مات سنة َِّهػ ,ركل له الجماعة(ُُ).

ّ -عيسى بن طَ ْي َمان :ثقة فيما يركيه عنه الثقات ,سبؽ في حديث (َُ).
ْ -أنس بن َمالِك -رضي اهلل عنو :-صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1الطبقات الكبرل ٖ.ِٓٔ/
) (2تذكرة الحفاظ ُ.َّٔ/

) (3الجرح كالتعديؿ ٗ.ُِٗ/
) (4معرفة الثقات ِ.ّْٕ/
) (5تذكرة الحفاظ ُ.َّٔ/

) (6الجرح كالتعديؿ ٗ.ُِٗ/
) (7تذكرة الحفاظ ُ.َّٔ/

) (8تاريإ أسماء الثقات ُ.ِّٔ/
) (9تقريب التهذيب ِ.ُٗٔ/

) (10الثقات البف حباف ٗ.ِِٓ/
) (11تقريب التهذيب ِ.ُٗٔ/
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()1
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف ًزىي ًاد ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ىي ىزٍيد ,قى ى
ٕٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ص ًا لً يك ِّؿ يم ٍسمًوـ "ً .ع ىبلقىةى ,ىع ٍف ىج ًر و
كؿ الم ًه
ت ىر يس ى
ير ,قى ى
اؿ " :ىب ىاي ٍع ي
ىعمىى الن ٍ

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب اإليماف قكؿ النبي " الديف النصيحة" ُ ُّٕ/مف
ُ -أخرجه ي
الفتا حديث رقـ ٕٓ ,عف يم ىسدد ,بألفاظ مختمفة .
 -أخرجه في كتاب اإليماف قكؿ النبي " الديف النصيحة" ُ ُّٕ/مف الفتا حديث رقـ ٖٓ ,مف

طريؽ أبي ىع ىك ىانة ,عف زياد بف عبلقة –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب مكاقيت الصبلة ,باب البيعة عمى إقاـ الصبلة ٕ/ِ ,مف الفتا حديث رقـالمثنى ,بألفاظ مختمفة.
ِْٓ ,عف محمد بف ي
 كأخرجه في كتاب الزكاة ,باب البيعة عمى إيتاء الزكاة ِٕٔ/ّ ,مف الفتا حديث رقـ َُِْ,مف طريؽ ابف نمير – محمد بف عبد اهلل بف نمير ,-بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب البيكع ,باب هؿ يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ كهؿ يعينه أكينصحه؟ َّْٕ/مف الفتا حديث رقـ ُِٕٓ ,عف عمي بف عبد اهلل ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الشركط ,باب ما يجكز مف الشركط في اإلسبلـ كاألحكاـ كالمبايعةُِّ/ٓ ,مف الفتا حديث رقـ ُِْٕ ,مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف زياد بف عبلقة –به ,بألفاظ

متقاربة .

 كأخرجه في كتاب الشركط ,باب ما يجكز مف الشركط في اإلسبلـ كاألحكاـ كالمبايعةُِّ/ٓ ,مف الفتا حديث رقـ ُِٕٓ ,عف يم ىسدد ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب األحكاـ ,باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس ُّٗ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـَِْٕ ,عف ىي ٍعقيكب بف إبراهيـ ,بألفاظ مختمفة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب اإليماف ,باب بياف أف الديف النصيحة ِٓ/ُ ,حديث رقـ
ِ -كأخرجه
ي
ٕٗ ,عف ابف أبي شيبة ,بألفاظ مختمفةة.

 -كأخرجه في كتاب اإليماف ,باب بياف أف الديف النصيحة ِٓ/ُ ,حديث رقـ ٖٗ ,مف طريؽ

سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف زياد بف عبلقة ,بمفظه.
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األدب ,باب في النصيحة ,ص ُْٕ حديث رقـ ْْٓٗ,
عف عمرك بف عكف ,بألفاظ مختمفة

ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب البر كالصمة ,باب ما جاء في النصيحة ,صَْْ
حديث رقـ ُِٓٗ ,عف محمد بف ىب ٌشار ,بألفاظ مختمفة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب البيعة عمى النصا لكؿ مسمـ ,ُُٕ/ٕ ,حديث رقـ ِٕٕٗ.
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ٓ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب البيعة عمى النصا لكؿ مسمـ ,صُْٔ
حديث رقـ ُْٔٓ ,عف محمد بف عبد اهلل بف ي ىزٍيد –به ,بمفظه.
 -كأخرجه في كتاب البيعة ,باب البيعة فيما أحب ككر  ,صْْٔ حديث رقـ ُْْٕ ,عف محمد

بف قي ىدامة ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب البيعة ,باب البيعة عمى فراؽ المشرؾ ,صْْٔ حديث رقـ ُْٕٓ ,عف بشربف خالد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب البيعة ,باب البيعة عمى فراؽ المشرؾ ,صْْٔ حديث رقـ ُْٕٔ ,عفمحمد بف يحيى بف محمد ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب البيعة ,باب البيعة عمى فراؽ المشرؾ ,صْْٔ حديث رقـ ُْٕٕ ,عفمحمد بف قي ىدامة ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب البيعة ,باب فيما يستطيع اإلنساف ,ص ْٔٔ حديث رقـ ُْٖٗ ,عف ىي ٍعقيكببف إبراهيـ ,بألفاظ مختمفة
ٔ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب البيكع ,باب في النصيحة ,صّٗٓحديث رقـِْٕٓ,مف
طريؽ قيس ,عف جرير بف عبد اهلل ,بألفاظ مختمفة.

ٕ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّٕٓ/ْ ,عف ىعفاف ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ْ ,َّٔ ,ّٖٓ/عف محمد بف جعفر ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ْ,ُّٔ/

 كأخرجه ْ,ّْٔ/ كأخرجه ْ,ّٔٓ/ -كأخرجه ْ,ّٔٔ/

عف يه ىش ٍيـ  ,بألفاظ مختمفة.
عف سفياف ,بألفاظ مختمفة.
عف يحيى بف ىس ًع ويد ,بألفاظ مختمفة.
مف طريؽ ىرٍكح بف يع ىبادة ,بألفاظ مختمفة .

ٖ -كأخرجه ابف الجاركد في المنتقى ,ص حديث رقـ ّّْ ,عف محمكد ابف آدـ ,بألفاظ مختمفة.
ٗ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب السير ,باب بيعة األئمة كما
يستحب لهـ ُُْ/َُ ,حديث رقـ ْْٓٓ ,مف طريؽ عمر بف محمد الهى ٍم ىداني ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ُ -محمد بن عبد اهلل بن ي َزْيد :ثقة سبؽ في حديث (ُٔ).
ِ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ٖ -زياد بن عالقة بن َمالِك الثعمبي(ُ)  ,أبو َم ِالك الكوفي:
) (1الثىعمبي :بفتا الثاء كسككف العيف ,كهي نسبة إلى قبيمة بني ثعمبة بف و
سعد بف ذبياف بف بغيض بف ريث بف مطفاف,
ٍ
كالتي منهـ زياد بف عبلقة .األنساب ُ.َٓٓ/
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ركل عف جرير بف عبد اهلل ,كالمغيرة بف يش ٍع ىبة ,ك ىجابًر بف ىس يم ىرة.
ركل عنه سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كسفياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج(ُ).
ً (ِ) ً ً
ػي(ّ) ,كىي ٍعقيػكب بػف سػفياف الفسػكم(ْ) ,كالنسػائي(ٓ) ,كابػف شػاهيف(ٔ),
كثقه ابػف ىمع ٍػيف  ,الع ٍجم ٌ
الع ٍجمً
كابػػف حجػػر(ٕ) ,زاد ً
ػي :كهػػك فػػي عػػداد الشػػيكخ ,كزار ابػػف حجػػر رمػػي بالنصػػب ,كقرراأ أد ررد
ػ
ٌ
(َُ)
(ٗ)
ً
ثبت الحديث ( ، )5كذكر ابف حباف في الثقات  ,كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتـ :صػدكؽ فػي الحػديث  ,مػات
سنة ُّٓهػ  ,كركل له الجماعة(ُُ).
الب ىجمي:
ٗ -جرير بن عبد اهلل بف ىجابًر ,أبك عمرك ,كقيؿ أبك عبد اهلل ى
صحابي مشهكر ,كػاف إسػبلمه فػي السػنة التػي تيػكفِّى فيهػا رسػكؿ اهلل  كهػي السػنة العاشػرة

مف الهجػرة ,ككػاف سػيدان فػي قكمػه ,كبسػط لػه النبػي  ثكبػان لػيجمس عميػه كقػت مبايعتػه لػه ,بعثػه

النبي  إلى ذم الخمصة –كهك طامية دكس -فهدمها ,كدعا له النبػي  حػيف بعثػه ,قػاؿ عػف
نفسه :ما حجبني رسكؿ اهلل  منذ أسممت كال رآني إال تبسـ ,ككاف له في الحػركب بػالعراؽ فػي
القادسية كميرها أثر عظيـ ,نزؿ جرير الككفة كسكنها ,ككاف له بها دار ,ثـ تحكؿ إلى قريفساء,

كمات به سنة ْٓهػ(ُِ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ ٗ.ْٖٗ/
) (2الجرح كالتعديؿ ّ.َْٓ/
) (3معرفة الثقات ُ.ّّٕ/

) (4تهذيب التهذيب ّ.ِّٖ/
) (5المرجع السابؽ ّ.ِّٖ/

) (6تاريإ أسماء الثقات صّٗ.
) (7تقريب التهذيب ُ.ُِٗ/

) (8سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ صَُّ.
) (9الثقات البف حباف ْ.ِٖٓ/
) (10الجرح كالتعديؿ ّ.َْٓ/

) (11تقريب التهذيب ُ.ُِٗ/

) (12راجع :الثقات البف حباف ّ ,ْٓ/كاالستيعاب صَُِ ,كأسد الغابة ُ , ِّّ/ك تهذيب الكماؿ ْ,ّّٓ/
كاإلصابة ُ.ِِْ/
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()1
الزىب ٍير ,ىس ًم ىع ىجابً انر
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ٕٕ -قاؿ النسائي :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف أىبًي ي
ً
كؿ الم ًه
ىف ىال ىن ًفر " .ىيقيك يؿ " :لى ٍـ ين ىبايً ٍع ىر يس ى
ىعمىى اٍل ىم ٍكت ,إًن ىما ىب ىاي ٍع ىنا ي ىعمىى أ ٍ

مسمـ في صحيحه ,في كتاب اإلمارة ,باب استحباب مبايعة اإلماـ الجيش عند إدارة
ُ .أخرجه
ي
القتاؿ كبياف بيعة الرضكاف تحت الشجرة َِٗ/ِ ,حديث رقـ ٕٔ ,مف طريؽ الميث بف و
سعد,
الزىب ٍير –به ,بألفاظ مختمفة.
عف أبي ي
 كأخرجه في كتاب اإلمارة ,باب استحباب مبايعة اإلماـ الجيش عند إدارة القتاؿ كبياف بيعةالرضكاف تحت الشجرة َُِ/ِ ,حديث رقـ ٖٔ ,عف أبي بكر بف أبي شيبة كمحمد بف عبد اهلل

بف نمير ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بمفظه.
ِ .أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في بيعة النبي ص ّٕٔ حديث رقـ
ُُٗٓ ,عف ىس ًع ويد بف يحيى بف ىس ًع ويد األمكم ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب السير ,باب ما جاء في بيعة النبي  صّٕٔ حديث رقـ ُْٗٓ ,عف أحمدبف منيع ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بمفظه.
ّ .كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب البيعة عمى أف ال نفر ,صُْٔ حديث رقـ
ُْٖٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
ْ .كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب السير ,باب في بيعة أف ال يفركا ,ص ّْٓ حديث رقـ
َِْٗ مف طريؽ الميث بف و
الزىب ٍير-به ,بألفاظ مختمفة.
سعد ,عف أبي ي
الزىب ٍير ,بمفظه بتقديـ كتأخير.
ٓ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ّٓٓ/ّ ,مف طريؽ الميث ,عف أبي ي
 -كأخرجه ّ ,ُّٖ/عف سفياف –به ,بمفظه.

الزىب ٍير –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ّ ,ّٗٔ/مف طريؽ مكسى بف عقبة ,عف أبي يالح ىم ٍيدم في مسند  ّْٔ/ِ ,حديث رقـ ُُِّ ,عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربة.
ٔ .كأخرجه ي
ٕ .كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب السير ,باب المكادعة كالمهادنة,
الزىب ٍير –به ,بألفاظ مختمفة.
ُُ ُِّ/حديث رقـ ْٕٖٓ ,مف طريؽ الميث ,عف أبي ي
شواىـد الحديث :

أوالً -معقل بن يسار -رضي اهلل عنو:-

مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب اإلمارة ,باب استحباب مبايعة اإلماـ الجيش عند
ُ -أخرج
ي
إدارة القتاؿ كبياف بيعة الرضكاف تحت الشجرة ُُّ/ِ ,حديث رقـ ٕٔ ,بألفاظ مختمفة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب البيعة عمى أف ال يفر ,ُِٕ/ٕ ,حديث رقـ ُّٕٕ.
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ِ -كأخرجه أبك ىع ىك ىانة في مسند  َّْ/ْ ,حديث رقـ َِْٕ ,بألفاظ مختمفة.
ّ -كأخرجه الركياني في مسند  ِّّ/ِ ,حديث رقـ ُِِٖ ,بألفاظ مختمفة.
ثانياً -عبد اهلل بن المغفل -رضي اهلل عنو:-

 أخرج الطحاكم حديثه في شرح مشكاة اآلثار َْٖ/ُْ ,حديث رقـ ِٕٕٓ بألفاظ مختمفة.ثالثاً -سممة بن األكوع -رضي اهلل عنو:-

 أخرج الطحاكم حديثه في شرح مشكاة اآلثار ُْٖ/ْ ,حديث رقـ ّٕٕٓ ,بألفاظ مختمفة.إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ-سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
الزَب ْير –محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :-صدكؽ ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ٖ-أبو ُ
َٗ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).

الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي إلي الصحيا لغير
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

الزىب ٍير بالسماع عند مسمـ كالنسائي كميرهما ,كقد تابعه أبك سممة بف عبد الرحمف.
) (1كقد صرح أبك ي
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(ُ)

()1
اؿ:
اؿ :ىحدثىىنا ىح ٍاتًـ ,ىع ٍف ىي ىزٍيد ٍب ًف أىبًي يع ىب ٍيود ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ٖٕ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىم ىش ٍي وء ىب ىاي ٍعتييـ النبًي
ت لً ىسمى ىمةى ٍب ًف ٍاألى ٍك ىكًع " :ىعمىى أ ِّ
ىي ٍكىـ اٍل يح ىد ٍيبًىي ًة ؟ قى ى
اؿ :ىعمىى اٍل ىم ٍك ًت " .يقٍم ي

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب البيعة في الحرب أف ال يفركا ,كقاؿ
ُ -أخرجه ي
بعضهـ :عمى المكت ُُٕ/ٔ ,مف الفتا حديث رقـ َِٔٗ ,مف طريؽ المكي بف إبراهيـ ,عف
ي ىزٍيد بف أبي يع ىب ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب مزكة الحديبية ْْٗ/ٕ ,مف الفتا حديث رقـ ُْٗٔ ,عفقيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه في كتاب األحكاـ ,باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس ُّٗ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـَِٕٔ ,عف عبد اهلل بف مسممة ,عف ىح ٍاتًـ –به ,بمفظه.
 -كأخرجه في كتاب األحكاـ ,باب مف بايع مرتيف ُٗٗ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـ َِٖٕ ,مف

طريؽ أبي عاصـ ,عف ي ىزٍيد بف أبي يع ىب ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب اإلمارة ,باب استحباب مبايعة اإلماـ الجيش عند إرادة
ِ -أخرجه
ي
القتاؿ ,كبيعة الرضكاف تحت الشجرة ُُِ/ِ ,حديث رقـ َٖ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
 -كأخرجه في كتاب اإلمارة ,باب استحباب مبايعة اإلماـ الجيش عند إرادة القتاؿ ,كبيعة الرضكاف

تحت الشجرة ُُِ/ِ ,حديث رقـ َٖ ,مف طرؽ حماد بف مسعدة ,عف ي ىزٍيد –به ,بمفظه.
ّ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في بيعة النبي  ص ّٕٔ حديث
رقـ ُِٗٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب البيعة عمى المكت ,صُْٔ حديث رقـ
ُْٗٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ْٕ/ْ ,مف طريؽ حماد بف مسعدة ,عف ي ىزٍيد ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ْ ,ُٓ/مف طريؽ صفكاف بف عيسى ,عف ي ىزٍيد –به ,بألفاظ متقاربة. -كأخرجه ْ ,ْٓ/عف عبد الصمد بف عبد الكارث ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -حاْ ِتم بن اسماعيل :ثقة  ,سبؽ في حديث (َٓ).
ٖ -ي َزْيد بن أبي ُع َب ْيد-أبو خالد األسممي -مولى سممة بن األكوع:
) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب البيعة عمى المكت ,ُِٕ/ٕ ,حديث رقـ ِّٕٕ.
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كع ىم ٍير مكلى آبي المحـ ,كهشاـ بف عركة.
ركل عف سممة بف األككع ,ي
ركل عنه ح ٍاتًـ بف إًسم ً
اعي يؿ ,كحماد بف مسعدة,كأبك عاصـ الضحاؾ بف مخمد(ُ).
ى
ٍى
و (ِ)
ً (ّ) ً ً
ػي(ْ) ,كأبػك داكد(ٓ) ,كابػف حجػر(ٔ) ,كذكػر ابػف حبػاف
كثقه ابف سػعد  ,كابػف ىمع ٍػيف  ,كالع ٍجم ٌ
في الثقات(ٕ) ,مات سنة ست أك سبع كأربعيف كمائة ,ركل له الجماعة(ٖ).
ٗ -سممة بن األكوع وقيل سممة بن عمرو بن األَ ْك َوع:
صػػحابي مشػػهكر ,مػػف أهػػؿ بيعػػة الرض ػكاف ,ككػػاف ممػػف بػػايع تحػػت الشػػجرة م ػرتيف ,كذكػػر

المػػزم :أنػػه بػػايع ثػػبلث م ػرات ,ككػػاف شػػجاعان رامي ػان محسػػنان فاض ػبلن ,سػػكف المدينػػة ثػػـ تحػػكؿ إلػػى
الربذة بعد مقتؿ عثماف ,كنزؿ المدينة قبؿ أف يمكت و
بمياؿ كمات فيها ,قيؿ مات سنة ْٕهػ كقيؿ
ْٔهػ(ٗ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تهذيب الكماؿ ِِ.َِٔ/
) (2الطبقات الكبرل ٕ.ِٖٓ/
) (3الجرح كالتعديؿ ٗ.َِٖ/
) (4معرفة الثقات ِ.ّٔٓ/

) (5تهذيب الكماؿ َِِِٔ/
) (6تقريب التهذيب ِ.ُِٖ/

) (7الثقات البف حباف ٓ.ّٓٓ/
) (8تهذيب الكماؿ َِِِٔ/

) (9راجع :االستيعاب ص َّٓ ,كأسد الغابة ِ ,ِٔٗ/كتهذيب الكماؿ ُُ,َُّ/كاإلصابة ّ ,ُُٖ/ك تهذيب التهذيب
التهذيب ْ.ُّّ/
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()1
كن ىس ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىحمد ٍب ًف ىس ىبلوـ ,قى ى
ٕٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا يع ىم ير ٍب يف يي ي
كأ ىىنا يم ىبلـ  ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ٍب ًف ىعم وار ,ىع ًف اٍل ًه ٍرىم ً
ت ىي ىدم إًلىى النبً ِّي
اس ٍب ًف ًزىي واد ,قى ى
اؿ " :ىم ىد ٍد ي
ي
ى
لًيي ىبايً ىعنًي ىفمى ٍـ يي ىبايً ٍعنًي ".

ُ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب بيعة الغبلـ ,صْٓٔ حديث رقـ ُّْٖ,
عف عبد الرحمف بف محمد بف سبلـ -به ,بمفظه.

ِ -كأخرجه الطبراني في المعجـ األكسط ِٔ/ّ ,حديث رقـ ِْٖٔ ,مف طريؽ عمرك بف مرزكؽ
عف عكرمة بف ىعمار –به ,بألفاظ متقاربة .
ّ -كأخرجه ابف عدم في الكامؿ ,ِٕٔ/ٓ ,مف طريؽ ىزٍيد بف أخزـ عف يعمر بف يكنس –به,
بألفاظ متقاربة .
ْ -كأخرجه أبك ين ىع ٍيـ في معرفة الصحابة ,ص ُِٕٔ حديث رقـ َٔٓٔ ,مف طريؽ عمرك بف
مرزكؽ ,عف عكرمة بف ىعمار –به ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:

دادي –أبو القاسم :-سكف طرطكس
الب ْغ ُّ
سالَّم بن ناصح َ
ٔ -عبد الرحمن بن محمد بن َ
ركل عف عمر بف يكنس ,كأبي داكد الطيالسي ,كعبد الصمد بف عبد الكارث.
ركل عنه النسائي ,كأبك داكد ,كأبك ىح ٍاتًـ –محمد بف إدريس الرازم,)ِ(-
كثقه النسائي(ّ) ,كذكر بف حبػاف فػي الثقػات(ْ) ,كزاد :ربمػا أخطػأ ,كقػاؿ ابػف حجػر :ال بػأس
به(ٓ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :شيإ(ٔ) ,مات بعد المائتيف ,كركل له أبك داكد كالنسائي(ٕ).
ُٕ -ع َمر بن يونس بن القاسم الحنفي –أبو حفص اليمامي:-
ركل عف عكرمة بف ىعمار اليمامي ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كصدقة بف ميمكف.

ركل عنه عبد الرحمف بف محمد بف سبلـ الطرطكس ,كعبد بف يحميد  ,كأبك خيثمة (ٖ).

) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب بيعة الغبلـ , ُّٖ/ٕ ,حديث رقـ ٖٕٕٓ.
) (2تهذيب الكماؿ ُٕ.َّٗ/

) (3تسمية مسايإ النسائي ص ٗٔ.
) (4الثقات البف حباف ٖ.ِّٖ/
) (5تقريب التهذيب ُ.ّْٗ/

) (6الجرح كالتعديؿ ٓ.ِّٖ/
) (7تقريب التهذيب ُ.ِْٗ/

) (8تهذيب الكماؿ ُِ.ّْٓ/
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كثقه ابف ىم ًع ٍيف(ُ) ,كأحمد(ِ) ,كأبك بكر البزار(ّ) ,كالنسائي(ْ) ,كابف حجر(ٓ) ,كذكر ابف حباف

حباف في الثقات(ٔ) ,مات سنة َِٔهػ ,ركل له الجماعة(ٕ).
ٖ -عكرمة بن ع َّمار ِ
الع ْجمِ ّي –أبو َع َّمار اليمامي.-
َ
ركل عف الهرماس بف زياد ,كطاكس بف عطاء ,كعطاء بف رباح.

ركل عنه عمر بف يكنس ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج ,كعبد الرحمف بف مهدم(ٖ).
ً (ٗ) ً ً
ػي(َُ),كأبػػك داكد(ُُ),كالػػدارقطني(ُِ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ُّ) ,كقػػاؿ عمػػي بػػف
كثقػػه ابػػف ىمعػ ٍػيف  ,كالع ٍجمػ ٌ

المديني :كاف عند أصحابنا ثقةن ثبتان(ُْ),كذكر ابف حباف فػي الثقػات(ُٓ) ,كزاد :ركايتػه عػف يحيػى

بف أبػي كثيػر ففيهػا اضػطراب ,كقػاؿ ابػف عػدم :مسػتقيـ الحػديث إذا ركل عنػه الثقػات(ُٔ) ,كقػاؿ
أبك ىح ٍاتًـ :صدكؽ ,ربما كهـ في حديثه كربما دلس(ُٕ) ,كقاؿ زكريا بػف يحيػى السػاجي :صػدكؽ,
ركل عنه يش ٍع ىبة كالثكرم كيحيى بف ىس ًع ويد القطاف ,ككثقه يحيى بف ىم ًع ٍيف كأحمد بف حنبؿ ,إال أف
يحي ػػى القط ػػاف ض ػػعفه ف ػػي أحادي ػػث ع ػػف يحي ػػى ب ػػف أب ػػي كثي ػػر(ُٖ) ,كق ػػاؿ اب ػػف حج ػػر :ص ػػدكؽ

(ُٗ)
الب ىخ ً
ػارم تعميقػان كمسػمـ كأبػك داكد كالترمػذم كالنسػائي كابػف
يغمط  ,مػات قبيػؿ َُٔهػػ ,ركل لػه ي
اجه.
ىم ى

) (1الجرح كالتعديؿ ٔ.ُّْ/
) (2المرجع السابؽ ٔ.ُِْ/

) (3تهذيب التهذيب ٕ.ْْٔ/
) (4المرجع السابؽ ٕ.ْْٔ/

) (5تقريب التهذيب ُ.ْٕٔ/

) (6الثقات البف حباف ٖ.ْْٓ/
) (7تقريب التهذيب ُ.ْٕٔ/

) (8تهذيب الكماؿ َِ.ِٕٓ/

) (9تاريإ ابف معيف (ركاية الدكرم) ِ.ٗٗ/
) (10معرفة الثقات ُِْْ/

) (11سؤاالت اآلجرم  ,ص ِٗٓ.

) (12سؤاالت البرقاني لمدارقطني صٓٓ.
) (13الكاشؼ ِ.ّّ/

) (14سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة البف المديني ص ُّّ.
) (15الثقات ٓ.ِّّ/

) (16الكامؿ ٓ.ِٕٕ/

) (17الجرح كالتعديؿ ٕ.ُُ/
) (18تاريإ بغداد ُْ.ُٖٗ/

) (19تقريب التهذيب ُ.ْٕٓ/
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الب ىخ ًارم ,فقد
كعكرمة أحاديثه التي يركيها عنه الثقات مستقيمة  ,كقد احت به الجماعة إال ي

ركل له تعميقان ,كأما ركايته عف يحيى بف أبي كثير ففيها ضعؼ.

ٗ -اليرماس بن زياد بن َمالِك بن عمرو بن ثعمبة  ,أبو ُح َد ْير(ُ):
مف صغار الصحابة ,كركل عف النبػي  ,كقػاؿ :مػددت يػدم إلػى النبػي  كأنػا مػبلـ ليبػايعني
فمػػـ يبػػايعني(ِ) ,كقػػاؿ :أبصػػرت النبػػي  كأنػػا صػػبي قػػد أردفنػػي أبػػي كراء عمػػى جمػػؿ ,فرأيتػػه
يخطب عمى ناقته العصباء يكـ األضحى بمنى(ّ).

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه عبد الػرحمف بػف محمػد بػف ىسػبلـ ال بػأس بػه ,كبالمتابعػة
يرتقي إلى الصحيا لغير (ْ) .

) (1انظ ارلى :االستيعاب ص ْٖٕ ,كأسد الغابة ْ ,ُٕٔ/ك تهذيب الكماؿ َّ ,ُّٔ/ك سير أعبلـ النببلء ّ.َْٓ/
) (2انظر إلى تخري

حديث (ٕٗ).

) (3أخرجه أحمد ّ , ٕ/ٓ ,ْٖٓ/كالنسائي في السنف الكبرل حديث رقـ َٖٕٔ.ُٖٕٕ ,
) (4كقد تابعه ىزٍيد بف أخزـ
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()1
الزىب ٍير ,ىع ٍف ىجابًر ,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
َٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
كؿ الم ًه
اء ىع ٍب هد فىىب ىاي ىع ىر يس ى
يد ي  ىعمىى اٍل ًه ٍج ى ًرة ىكىال ىي ٍش يع ير النبًي قى ى
ِّد ي يي ًر ي
اء ىسي ي
اؿ :ىج ى
أىنهي ىع ٍب هد فى ىج ى
ًً
اؿ النبًي
ىعيب هد يه ىك ؟فىقى ى
ىح ندا ىب ٍع يد ىحتى ىي ٍسأىلىهي أ ٍ
ىس ىكىد ٍي ًف ثيـ لى ٍـ يي ىبايً ٍع أ ى
 " :بً ٍعنيه " فىا ٍشتىىار ي بً ىع ٍب ىد ٍي ًف أ ٍ

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب المساقاة ,باب جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف مف جنسه
متفاضبلن ْٓ/ِ ,حديث رقـ ُِّ ,عف يحيى بف يحيى ك ابف رما كقتيبة –به ,بألفاظ متقاربة.

ِ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب البيكع ,باب في ذلؾ إذا كاف يدان بيد ,ص ُّٓ حديث

رقـ ّّٖٓ ,عف ي ىزٍيد بف خالد الهى ٍم ىداني كقتيبة –به ,بألفاظ مختمفة .
الع ٍبد بالعبديف ,صِْٗ
ّ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب البيكع ,باب ما جاء في شراء ى
حديث رقـ ُِّٗ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه في كتاب السير ,باب ما جاء في بيعة العبد ,صّٕٕ ,حديث رقـُٔٗٓ ,مف طريؽ

قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب بيعة المماليؾ ,ص ْٓٔ حديث رقـ ُْْٖ,
عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
-كأخرجه في كتاب البيكع ,باب بيع الحيكاف بالحيكاف يدان بيد متفاضبلن ,ص َْٕ حديث رقـ

ُِْٔ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
اجه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب البيعة ,ص ْٖٔ حديث رقـ ِٖٗٔ ,عف
ٓ -كأخرجه ابف ىم ى
محمد بف يرٍما ,عف الميث –به ,بألفاظ متقاربة.
ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّْٗ/ّ ,عف يح ىجيف بف المثنى كاسحؽ بف عيسى ,عف الميث –به,
بألفاظ متقاربة.
ٕ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب السير ,باب بيعة األئمة كما
يستحب لهـ ُْٓ/َُ,حديث رقـ َْٓٓ ,مف طريؽ أبي الكليد الطيالسي ,عف الميث –به,
بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتاب السير ,باب الربا َُْ/ُُ ,حديث رقـ َِٕٓ ,مف طريؽ قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه,كجعؿ ي ىزٍيد بف ىم ٍكهب بيف قيتىٍي ىبة كالميث.

إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ

) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب بيعة المماليؾ , ُّٖ/ٕ ,حديث رقـ ٕٕٗٓ.
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ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس:-صدكؽ  ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ّ -أبو ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ.
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي
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()1
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىمالًؾ ,ىع ٍف يم ىحمد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ,ىع ٍف ىجابًر ٍب ًف
ُٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىع اربًي كع ه (ً ً )2
عمىى ًٍ ً
كؿ الم ًه
ىع ىاربًيا ىب ىاي ىع ىر يس ى
اء  ىع ٍبًد الم ًه ,أىف أ ٍ
اب ٍاأل ٍ ى ى ى
ىص ى
ى
ؾ بًاٍل ىمد ىينة فى ىج ى
اإل ٍس ىبلـ فىأ ى
ً
كؿ الم ًه ,أ ًىقٍمنًي ب ٍيعتًي فىأىبى ثيـ جاء فىقى ى ً ً
ىع اربًي ًإلىى رس ً
كؿ الم ًه
اؿ :ىيا ىر يس ى
فىقى ى
ى
ى ىي
ىي
ى ى
اؿ :أىقٍمني ىب ٍي ىعتي ٍ األ ٍ ى
ً ()3
" إًن ىما اٍل ىمًد ىينةي ىكاٍلك ً
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه فىأ ىىبى ىر يسك يؿ الم ًه
ىع ىاربًي فىقى ى
ير تىٍن ًفي ىخ ىبثىهىا   ,فى ىخ ىرىج ٍاأل ٍ
صعي ًط ييبهىا(." )4
ىكىي ٍن ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب فضائؿ المدينة ,باب تنفي الخبث ٗٔ/ْ ,مف الفتا
ُ .أخرجه ي
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
حديث رقـ ُّٖٖ ,مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف ابف ي
 كأخرجه في كتاب األحكاـ ,باب بيعة األعراب ََِ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـ َِٕٗ ,عف عبداهلل بف مسممة ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب األحكاـ ,باب مف بايع ثـ استقاؿ البيعة َُِ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـُُِٕ ,عف عبد اهلل بف يكسؼ ,عف ىم ًالؾ –به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه في كتاب األحكاـ ,باب مف نكث بيعة َِٓ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـ ُِٕٔ ,مف

الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف ابف ي
 -كأخرجه في كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ,باب ما ذكر النبي  كحض عمى اتفاؽ أهؿ

العمـ ,كما اجتمع عميه الحرماف مكة كالمدينة بهما مف مشاهد النبي  كالمهاجريف كاألنصار,
كمصمى النبي  كالمنبر كالقبر َّّ/ُّ ,مف الفتا حديث رقـ ِِّٕ ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف أبي
ٍى
أكيس ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب الح  ,باب المدينة تنفي شرارها ّٔٓ/ُ ,حديث رقـ
ِ .كأخرجه
ي
ْٖٗ ,عف يحيى بف يحيى ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة.
ّ .كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب المناقب ,باب ما جاء في فضؿ المدينة ,ص ٕٖٗ
حديث رقـ َِّٗ ,عف معف بف عمي القزاز كقتيبة-به ,بألفاظ متقاربة.

ْ .كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب استقالة البيعة ,صْٓٔ حديث رقـ ُْٖٓ,
عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب استقالة البيعة ,ُّٖ/ٕ ,حديث رقـ َٕٕٔ.

الحمى  .النهاية في مريب الحديث ٓ.ّْٓ/
) (2كعؾ :كهي ي
)ً (3
الك ٍير :كهك كير الحداد المبني مف الطيف ,كقيؿ ِّ
الزؽ الذم ينفإ به النار .النهاية في مريب الحديث ُِْٕ/

) (4ينصع طيبها :أم تخمصه ,كشي ناصع :خالص ,كأنصع أظهر ما في نفسه ,كنصع الشيء ينصع إذا كضا كباف,
كيركل ينصع طيبها أم يظهر .النهاية في مريب الحديث ٓ.ُْٓ/
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ٓ .كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب الجامع ,باب ما جاء في يسكنى المدينة كالخركج منها,
الم ٍنكدر-به ,بألفاظ متقاربة.
صُِٓ حديث رقـ َُٗٓ ,عف ابف ي
ٔ .كأخرجه أحمد في مسند  ,َّٔ/ّ ,عف عبد الرحمف بف مهدم ,عف ىمالًؾ به بألفاظ متقاربة.
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه ّ ,َّٕ/عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف ابف يالم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ّ ,ّٔٓ/عف سفياف الثكرم ,عف ابف يالم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه ّ ,ِّٗ/عف سفياف الثكرم ,عف ابف ي

ٕ .كأخرجه عبد الرزاؽ في مصنفه ,في كتاب األشربة ,باب سكنى المدينة ِٔٔ/ٗ,حديث رقـ
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة.
ُُْٕٔ ,عف سفياف الثكرم ,عف ابف ي
الح ىم ٍيدم في مسند  ِّٖ/ِ ,حديث رقـ ُِٕٕ ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى عف محمد بف
ٖ .كأخرجه ي
الم ٍنكدر ,بألفاظ مختمفة .
ي
إسناد الحديث:
س ِعيد  :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -جا ِبر بن أنس :إماـ دار الهجرة ,رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,سبؽ في حديث(ُُ).
الم ْنكدر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
ّ -محمد بن ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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()1
اؿ :ىحدثىىنا ىح ٍاتًـ ,ىع ٍف ىي ىزٍيد ٍب ًف أىبًي يع ىب ٍيود ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ِٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
اؿ" :
ىسمى ىمةى ٍب ًف ٍاألى ٍك ىكًع ,أىنهي ىد ىخ ىؿ ىعمىى اٍل ىحج ً
ت قى ى
اج فىقى ى
ت ىعمىى ىع ًق ىب ٍي ىؾ ىكىب ىد ٍك ى
اؿ :ىيا ٍاب ىف ٍاألى ٍك ىكًع ٍارتى ىد ٍد ى
كؿ الم ًه
قى ٍد أًىذ ىف لًي ًفي اٍليب يد ِّك " .ىال ىكلى ًكف ىر يس ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الفتف ,باب التى ىعرب في الفتنة َْ/ُّ ,مف الفتا حديث
ُ -أخرجه ي
رقـ َٕٖٕ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة .

مسمـ في صحيحه ,في كتاب اإلمارة ,باب تحريـ رجكع المهاجر إلى استيطاف كطنه,
ِ -كأخرجه
ي
ِ ُِِ/حديث رقـ ِٖ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
ّ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب المرتد أعرابيان بعد الهجرة ,ص ْٓٔ حديث
رقـ ُْٖٔ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ْٖ/ْ ,مف طريؽ مكي بف إبراهيـ ,عف ي ىزٍيد بف أبي عبيدة –به,
بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ْ ,ْٖ/عف إبراهيـ بف مهدم ,عف ح ٍاتًـ بف إًسم ًاعي يؿ –به ,بألفاظ مختمفة .
ى
ٍى
 -كأخرجه ْ ,ٓٓ/عف يحيى بف ىم ٍيبلف ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه أبك ىع ىك ىانة في مسند  ُّْ/ْ ,حديث رقـ ُِّٕ ,مف طريؽ إبراهيـ بف مكسى ,عف
ح ٍاتًـ ابف إًسم ً
اعي يؿ –به ,بألفاظ متقاربة .
ى
ٍى
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -حاْ ِتم بن إِسم ِ
اعي ُل :ثقة ,سبؽ في حديث (َٓ).
َ
َْ
ّ -ي َزْيد بن أبي ُع َب ْيد :ثقة ,سبؽ في حديث (ٖٕ).
ْ -سممة بن األكوع :صحابي جميؿ ,مف أهؿ بيعة الرضكاف ,سبؽ في حديث (ٖٕ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب المرتد أعرابيان بعد الهجرة ,ُْٖ/ٕ ,حديث رقـ ُٕٕٔ.
- 270 -

(ُ)
ىخ ىب ىرىنا ىعمًي
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًه ,ىكأ ٍ
ّٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ٍبف ح ٍج ور ,عف إًسم ً
كؿ الم ًه 
اؿ :يكنا ين ىبايًعي ىر يس ى
يؿ ,ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ًد ىين وار ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,قى ى
اع ى
ي ي
ىٍ ٍى
ً
ت " كقى ى ً
ً
عمىى السم ًع كالط ً
ط ٍعتي ٍـ ".
استى ى
استى ى
ى
ى
يما ٍ
يما ٍ
اؿ ىعم ٌّي " :ف ى
اعة ثيـ ىيقيك يؿ " :ف ى
ط ٍع ى ى
ٍ ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب األحكاـ ,باب كيؼ ييباع اإلماـ لمناس ُّٗ/ُّ ,مف
ُ -أخرجه ي
الفتا حديث رقـ َِِٕ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف بف دينار –به ,بألفاظ متقاربة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب اإلمارة ,باب البيعة عمى السمع كالطاعة فيما استطاع,
ِ -كأخرجه
ي
ِ ُِْ/حديث رقـ َٗ ,عف يحيى بف أيكب ك قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء ,باب ما جاء في البيعة ,صْْٕ
حديث رقـ َِْٗ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف بف دينار –به ,بألفاظ متقاربة.
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في بيعة النبي  ,صّٕٔ حديث
رقـ ُّٗٓ ,عف عمي بف يح ٍجر –به ,بألفاظ متقاربة.
ٓ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب البيعة فيما يستطيع ,صْٔٔ حديث رقـ

ُْٕٖ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
 -كأخرجه في كتاب البيعة ,باب البيعة فيما يستطيع ,ص ْٔٔ حديث رقـ ُْٖٖ ,مف طريؽ

مكسى بف عقبة عف ابف دينار –به ,بألفاظ متقاربة.
ٔ -كأخرجه ىم ًالؾ في المكطأ ,في كتاب البيعة ,باب ما جاء في البيعة ,صْٕٓ ,حديث رقـ
ُْٕٗ ,عف ابف دينار –به ,بألفاظ متقاربة.
ٕ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ٗ/ِ ,عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربةة.

 كأخرجه ِ,ُّٗ ,َُُ ,ُٖ/مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف ابف دينار –به ,بألفاظ متقاربةٖ -كأخرجه الطيالسي في مسند  َِْ/ّ ,حديث رقـ ُِٗٗ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف ابف دينار -
به ,بألفاظ متقاربة .

الح ىم ٍيدم في مسند  ِٓٔ/ُ ,حديث رقـ ْٓٔ ,عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربة.
ٗ -كأخرجه ي
كأخرجه ابف الجاركد في المنتقى ,ص ِٕٔ حديث رقـ َُٔٗ ,عف يكسؼ بف مكسى
َُ-
كابف المقرئ –محمد بف أبي عبد الرحمف عبد اهلل بف ي ىزٍيد -عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربة .
كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب السير ,باب بيعة اإلماـ
ُُ-
كما يستحب لهـ ُْْ/َُ ,حديث رقـ ْْٖٓ ,مف طريؽ ىم ًالؾ  ,عف ابف دينار -به ,بألفاظ
متقاربةة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب البيعة فيما يستطيع ,ُْٖ/ٕ ,حديث رقـ ِٕٕٔ.
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 كأخرجه في كتاب السير ,باب بيعة اإلماـ كما يستحب لهـ ُْْ/َُ ,حديث رقـ ْْٗٓ ,مفطريؽ يحيى بف أيكب ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر –به ,بألفاظ متقاربةة.
ٍى
 -كأخرجه في كتاب السير ,باب بيعة اإلماـ كما يستحب لهـ ُْٔ/َُ ,حديث رقـ ِْٓٓ ,مف

طريؽ يش ٍع ىبة ,عف ابف دينار-به ,بألفاظ متقاربةة.
 كأخرجه في كتاب السير ,باب طاعة اإلماـ ُِْ/َُ ,حديث رقـ ْٕٓٓ ,مف طريؽ ىمالًؾ,عف بف دينار –به ,بألفاظ متقاربةة.
 كأخرجه في كتاب السير ,باب بيعة اإلماـ كما يستحب لهـ ِْٓ/َُ ,حديث رقـ ُْٔٓ ,مفطريؽ ىمالًؾ عف ابف دينار –به ,بألفاظ متقاربةة.
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ّ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ّ).
ْ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ّ).
َْ
ٓ -عبد اهلل بن دينار :ثقة ,سبؽ في حديث (ّ).

ٔ -عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنو :-صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف يم ىحمد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ْٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ً
ط ٍعتيف ىكأىطى ٍقتيف ".
استى ى
كؿ الم ًه ً في نً ٍس ىكوة فىقى ى
ت :ىب ىاي ٍع ىنا ىر يس ى
يم ٍي ىمةى بًٍن ًت يرقى ٍيقىةى ,قىالى ٍ
يما ٍ
اؿ لىىنا " :ف ى
أى
ُ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في بيعة النساء ,صّٕٕ حديث رقـ

ُٕٗٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب البيعة ,باب بيعة النساء ,صْٓٔ حديث رقـ ُُْٖ ,مف
طريؽ عبد الرحمف بف مهدم ,عف سفياف –به ,بألفاظ مختمفة.

اجه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب بيعة النساء ,صْٕٖ حديث رقـ ِْٕٖ,
ّ -كأخرجه ابف ىم ى
عف أبي بكر بف أبي شيبة ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ مختمفة
ْ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب البيعة ,باب ما جاء في البيعة ,صْٕٓ حديث رقـ
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
ُْٕٗ ,عف محمد بف ي
ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّٕٓ/ٔ ,عف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ متقاربة كهك شطر مف الحديث.
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ
 كأخرجه ,ّٕٓ/ٔ ,عف ابف إسحؽ –محمد بف إسحؽ بف يسار ,عف ابف يمختمفة .

ً
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه  ,ّٕٓ/ٔ ,مف طريؽ ىمالؾ ,عف ابف يالم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه ٔ ,ّٕٓ/مف طريؽ سفياف عف ابف ي

الي ٍش يك ًرم ,عف
ٔ -كأخرجه الطيالسي في مسند  ُِٗ/ّ ,حديث رقـ ُِٕٔ ,عف ىكٍرقىاء بف عمر ى
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
ابف ي
ٕ -كأخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني َُِ/ٔ ,حديث رقـ َّّْ ,عف الشافعي ,عف

سفياف –به ,بألفاظ مختمفة .
ٖ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب السير ,باب بيعة األئمة كما
ً
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ
يستحب لهـ ُْٕ/َُ ,حديث رقـ ّْٓٓ ,مف طريؽ ىمالؾ ,عف بف ي
مختمفة
ٗ -كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير ُٖٔ/ِْ ,حديث رقـ َْٕ ,مف طريؽ أبي ين ىع ٍيـ ,عف
سفياف –به ,بألفاظ مختمفة .
ً
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ُٖٔ/ِْ ,حديث رقـ ُْٕ ,مف طريؽ ىمالؾ ,عف ابف ي كأخرجه ِْ ُٖٕ/حديث رقـ ِْٕ ,مف طريؽ إبراهيـ بف بشار الرمادم ,عف سفياف –به,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب البيعة ,باب البيعة فيما يستطيع ,ُٖٓ/ٕ ,حديث رقـ ٕٕٓٔ.
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الم ٍنكدر –به,
 كأخرجه ِْ ُٖٖ/حديث رقـ ّْٕ ,مف طريؽ عمرك بف الحارث ,عف ابف يبألفاظ مختمفة .
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ
 كأخرجه ِْ ُٖٖ/حديث رقـ ْْٕ ,مف طريؽ مكسى بف عقبة ,عف ابف يمختمفة.
الم ٍنكدر –به,
َُ-
كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ُٕ/ْ ,مف طريؽ ابف إسحؽ ,عف ابف ي
بألفاظ مختمفة .
شواىد الحديث:

ُ -أسماء بنت ي َزْيد -رضي اهلل عنو:-
 أخرج الطبراني حديثها في المعجـ الكبير َُٖ/ِْ ,حديث رقـ ْٔٓ ,بألفاظ مختمفةٕ -عمرو بن العاص -رضي اهلل عنو:-

 أخرج أحمد حديثه في مسند  ,ُٗٔ/ِ ,بألفاظ مختمفة.إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).

الم ْنكدر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
ٖ محمد بن ُ

ٗ -أميمة بنت رقيقة كهي أميمة بنت عبد كيقاؿ بنت عبد كيقاؿ بنت عبد اهلل بف بجاد بف
عمير بف الحارث بف و
سعد بف تيـ بف مرة بف كعب بف لؤم بف مالب.
يى

لها صحبة كهي مف المبايعات المكاتي بايعف النبي  كأمها رقيقة بنت خكيمد فهي بنت خالة

أكالد النبي  مف خديجة(ُ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1انظر إلى االستيعاب صْٕٖ ,كأسد الغابة ٔ ,ِٕ/ك تهذيب الكماؿ ّٓ ,َُّ/كاإلصابة ٖ.ٖ/
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()1
ؼ  -يهك ٍاب يف ىخمًيفىةى ,ىع ٍف ىح ٍف و
ص,
ىخ ىب ىرنًي قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا ىخمي ه
ٖٓ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ى
ً
ًً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ٍف ًعٍموـ ىال ىي ٍنفىعي ,كىقٍم وب  ىع ٍف أ ىىن و
س ,أىف النبًي
اف ىي ٍد يعك بًهىذ الد ىع ىكات " المهيـ إًِّني أ ي
ىك ى
ى
ىال ي ٍخ ىشع  ,كيدع و
اء ىال يي ٍس ىمعي ,كىن ٍف و
ىعكيذ بً ىؾ ًم ٍف ىه يؤىال ًء
س ىال تى ٍش ىبعي " قى ى
اؿ :ثيـ ىيقيك يؿ " :المهيـ إًِّني أ ي
ى ي ى ى
ى

ٍاأل ٍىرىب ًع".

ُ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الشقاؽ كالنفاؽ كسكء
األخبلؽ ,صِْٖ حديث رقـ َْٕٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٓٓ/ّ ,عف حسف بف مكسى ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه ّ ,ِّٖ/عف عفاف ,عف خمؼ –به ,بألفاظ متقاربة.

ّ -كأخرجه الطيالسي في مسند  ْٖٗ/ّ ,حديث رقـ ُُِٗ ,عف حماد بف سممة ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه عبد الرزاؽ في مصنفه ,في كتاب أهؿ الكتابيف ,باب الدعاء ّْٗ/َُ ,حديث رقـ
ُّٓٔٗ ,عف ىم ٍعمر ,بألفاظ متقاربة.
ٓ -كأخرجه ابف أبي ىش ٍي ىبة في مصنفه ,في كتاب الدعاء ,باب مف الدعكات المأثكرات في مناسبات
شتى ُٕ/ُٓ ,حديث رقـ ِّٖٕٗ ,عف الحسف بف مكسى ,بألفاظ مختمفة.

ٔ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  ِِّ/ٓ ,حديث رقـ ِْٖٓ ,عف أبي نصر الثىمار ,بألفاظ
مختمفة.

 كأخرجه ٓ ,ِْٖٔ ,ِّّ/عف إبراهيـ بف الحجاج ,بألفاظ مختمفة.ٕ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب العمـ ,باب الزجر عف كتبة المرء
السنف مخافة أف يتكؿ عميها دكف الحفظ لها ِّٖ/ُ ,حديث رقـ ّٖ ,عف أحمد بف الحسف بف

عبد الجبار الصكفي ,بألفاظ مختمفة .

ٖ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,في كتاب العمـ ,باب التعكذ مف عمـ ال ينفع ,َُْ/ُ ,مف
طريؽ محمد بف ين ىع ٍيـ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
شواىد الحديث:

أوالً -أبو ىريرة -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج أبك داكد حديثه في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب في االستعاذة ,صِّٕ حديث رقـ
ُْٖٓ ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف و
قمب ال يخشع َِٔ/ٕ ,حديث رقـ ُِٖٕ.
- 275 -

ِ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف نفس ال تشبع ,ص ِْٖ,
حديث رقـ ْٕٔٓ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف دعاء ال ييسمع ,صّْٖ حديث رقـ ّٔٓٓ,ّٕٓٓ ,بألفاظ مختمفة.
اجه في سننه ,في كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ ,باب االنتفاع بالعمـ
ّ -كأخرجه ابف ىم ى
كالعمؿ به ,ص ُٔ حديث رقـ َِٓ ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه في كتاب الدعاء ,باب دعاء رسكؿ اهلل  ,صِّٔ حديث رقـ ّّٕٖ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُْٓ ,ّٔٓ ,َّْ/ِ ,بألفاظ متقاربة .
ثانياًَ -زْيد بن أرقم -رضي اهلل عنو:-
مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,باب التعكذ مف
ُ -أخرج
ي
شر ما يع ًمؿ كمف شر ما لـ يي ٍع ىمؿ ْٓٗ/ِ ,حديث رقـ ّٕ ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف دعاء ال يستجاب صّْٖ
حديث رقـ ّٖٓٓ ,بألفاظ مختمفة.

ثالثاً -عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج الترمذم حديثه في سننه ,في كتاب الدعكات ,باب حدثنا أبك يك ىرٍيب ,صُٕٗ حديث رقـ
ِّْٖ ,بمفظه.
ِ -كأخرجه النسائي في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف قمب ال يخشع ,صَِٖ حديث رقـ
ِْْٓ ,بمفظه.

ّ -كأخرجه أحمد في مسند ِ ,ُٖٗ ,ُٕٔ/بمفظه.
رابعاً -عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما:-

ُ -أخرج الطبراني حديثه في المعجـ الكبير ِٓ/ُُ ,حديث رقـ ََُُِ ,بألفاظ متقاربة.
خامساً -عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج ابف أبي ىش ٍي ىبة حديثه في مصنفه ,في كتاب الدعاء ,باب مف الدعكات المأثكرات في
مناسبات شتى ُٕ/ُٓ ,حديث رقـ ِّٕٕٗ ,بألفاظ مختمفة.
ِ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ّّٓ/ُ ,بألفاظ مختمفة.
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إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -خمف بن خميفة :صدكؽ ,سبؽ في حديث (ٗٔ).
ّ -حفص بن عبد اهلل  :صدكؽ سبؽ في حديث (ٗٔ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه خمؼ بف خميفة كحفص بف عبد اهلل كبلهما صدكؽ ,كبالمتابعة

يرتقي إلى الصحيا لغير

(ُ)

.

) (1كقد تابعه حماد بف زيد كمعمر كميرهـ .انظر إلى تخري الحديث
- 277 -

()1
اؿ
اؿ :ىحدثىىنا بً ٍشهر ,ىع ٍف يح ىم ٍيًد ٍب ًف تىٍي يرىكٍي ًه ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي يد ٍب يف ىم ٍس ىع ىدةى ,قى ى
ٖٔ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ً
ً
اف النبًي
ىي ٍد يعك ىيقيك يؿ " :المهيـ إًِّني أ ي
ىعكيذ بً ىؾ م ىف اٍل ىك ىس ًؿ ىكاٍلهى ىرًـ ىكاٍل يج ٍب ًف ىكاٍليب ٍخ ًؿ ىكًفتٍىنة أ ىىن هس :ىك ى

الدج ً
اؿ  ,ك ىع ىذ ً
اب اٍلقى ٍب ًر ".
ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب ما ييتىعكذ مف الجف ّٔ/ٔ ,مف الفتا
ُ -أخرجه ي
حديث رقـ ِِّٖ ,عف يم ىسدد ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب مف م از بصبي لمخدمة ٖٔ/ٔ ,مف الفتا حديث رقـ ِّٖٗ ,عفقيتىٍي ىبة  ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب التفسير ,باب "كمنكـ مف يرد إلى أرذؿ العمر" ٖ ّٖٕ/مف الفتا حديث رقـَْٕٕ ,عف مكسى بف إًسم ً
اعي يؿ ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
الح ٍيس ّٓٓ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـ ِْٓٓ عف قيتىٍي ىبة,
 كأخرجه في كتاب األطعمة ,باب ىبألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب التعكذ مف ممبة الدجاؿ ُّٕ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـّّٔٔ ,عف قيتىٍي ىبة,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب التعكذ مف فتنة المحيا كالممات ,ُٕٔ/ُُ ,مف الفتا حديثرقـ ّٕٔٔ ,عف يم ىسدد ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب االستعاذة مف الجبف كالكسؿ ُٕٖ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـّٗٔٔ ,عف خالد بف مخمد ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب التعكذ مف أرذؿ العمر ُٕٗ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـ

ُّٕٔ ,عف أبي ىم ٍع ىمر ,بألفاظ مختمفة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,باب التعكذ مف شر
ِ -كأخرجه
ي
الفتف كميرها ٖٓٗ/ِ ,حديث رقـ َٓ ,عف يحيى بف أيكب ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار,باب التعكذ مف شر الفتف كميرهآٖٗ/ِ ,حديث رقـ َٓ ,عف أبي كامؿ كمحمد بف عبد األعمى ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار,باب التعكذ مف شر الفتف كميرهآٖٗ/ِ ,حديث رقـ ُٓ ,عف أبي يك ىرٍيب – محمد بف العبلء ,-بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,,باب التعكذ مف شر الفتف كميرهآٖٗ/ِ ,حديث رقـ ِٓ ,عف أبي بكر بف نافع العبدم ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الهـ ,ُُِ/ٕ ,حديث رقـ ّٕٖٕ.
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ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب االستعاذة ,ص ِّٕ حديث رقـ َُْٓ,
عف يم ىسدد ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الدعكات ,باب حدثنا محمد بف بشار ,ص ُٕٗ حديث
رقـ ّْْٖ ,عف محمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب حدثنا محمد بف بشار ,ص ُٕٗ حديث رقـ ّْٖٓ ,عف عمي

بف يح ٍجر ,بألفاظ مختمفة.
ٓ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف البخؿ ,صُِٖ حديث رقـ

المثىنى ,بألفاظ مختمفة.
ْْٖٓ ,عف محمد بف ي
 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الهـ ,صُِٖ حديث رقـ ْْٗٓ ,عف عميابف المنذر ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الهـ ,صُِٖ حديث رقـ َْٓٓ ,عف إسحؽابف إبراهيـ.

 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الهـ ,صُِٖ حديث رقـ ُْٓٓ ,عف يح ىم ٍيدبف ىم ٍس ىعدة –به ,بمفظه.
 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الهـ ,صُِٖ حديث رقـ ِْٓٓ ,عف محمدابف عبد األعمى الصنعاني ,بألفاظ مختمفة .

ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُُّ/ّ ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف إبراهيـ ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
 كأخرجه ,ُٕٗ ,ُُٕ/ّ,عف يحيى ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُِِ/ّ,عف ي ىزٍيد بف هاركف ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ,ُٓٗ/ّ,عف سميماف بف داكد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,ِِٔ ,َِٖ/ّ,عف هشاـ بف أبي عبد اهلل ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُِْ/ّ,عف عبد الممؾ كهشاـ كعبد الكهاب ,بألفاظ مختمفة كأخرجه ,َِِ/ّ,عف مكي بف إبراهيـ ,بألفاظ مختمفة. كأخرجه ,ُِّ/ّ,مف طريؽ أبي قىطىف ,بألفاظ مختمفة. كأخرجه ,َِْ/ّ,عف أبي ىس ًع ويد ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ,ِْٔ/ّ,عف عبد اهلل بف بكر ,بمفظه.

ٕ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرقائؽ ,باب األدعيةِٖٗ/ّ ,
حديث رقـ ََُٗ ,عف أبي خميفة –محمد بف خميفة بف صدقة ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتابجعفر ,عف يح ىم ٍيد

الرقائؽ ,باب األدعية َِٗ/ّ ,حديث رقـ ََُُ ,مف طريؽ إًسم ً
اعي يؿ بف
ٍى
–به ,بألفاظ متقاربة.
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شواىد الحديث:

أوالً -أبو ىريرة -رضي اهلل عنو:-
الب ىخ ًارم حديثه في صحيحه ,في كتاب الجنائز ,باب التعكذ مف عذاب القبرُِْ/ّ ,
ُ -أخرج ي
مف الفتا حديث رقـ ُّٕٕ ,بألفاظ مختمفة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ُِٕ/ُ ,حديث رقـ ُِٖ,
ِ -كأخرجه
ي
بألفاظ مختمفة.
ّ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب ما يقكؿ بعد التشهد ,صُٓٓ حديث رقـ
ّٖٗ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب الجنائز ,باب التعكذ مف عذاب القبر ,صِّٖ حديث رقـ
ََِٔ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف عذاب جهنـ كشر المسيا الدجاؿ ,صِٖٗحديث رقـ َٓٓٓ ,َٓٓٔ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف عذاب جهنـ كشر المسيا الدجاؿ ,صَّٓ-صُّٗ حديث رقـُْٓٓ ,ُٖٓٓ ,ُٕٓٓ ,ُٓٓٔ ,ُٓٓٓ ,بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِِٓ ,ْٕٕ ,ِّْ/ِ ,بألفاظ مختمفة.
ثانياً -عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما:-

ُ -أخرج أبك داكد حديثه في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب ما يقكؿ بعد التشهد ,صُٓٓ حديث
رقـ ْٖٗ ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب الصبلة ,باب في االستعاذة ,ص ِّٕ ,حديث رقـ ُِْٓ ,بألفاظ مختمفة.

ِ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الدعكات ,باب حدثنا األنصارم ,صّٕٗ حديث رقـ
ّْْٗ ,بألفاظ مختمفة.

اجه في سننه ,في كتاب الدعاء ,باب ما تعكذ منه رسكؿ اهلل  ,صِّٔ حديث
ّ -كأخرجه ابف ىم ى
رقـ ّّٖٖ ,بألفاظ مختمفة.
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُُّ ,ِٖٗ ,ِٖٓ ,ِِْ/ُ ,بألفاظ مختمفة.
ثالثاً -عائشة -رضي اهلل عنيا:-
الب ىخ ًارم حديثها في صحيحه ,في كتاب األذاف ,باب الدعاء قبؿ السبلـ ُّٕ/ِ ,مف
ُ -أخرج ي
الفتا حديث رقـ ِّٖ ,بألفاظ مختمفة.
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 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب التعكذ مف المأثـ كالمغرـ ُٕٔ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـّٖٔٔ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب االستعاذة مف أرذؿ العمر ,كمف فتنة الدنيا ,كمف فتنة النار,ُُ ُُٖ/مف الفتا حديث رقـ ّٕٓٔ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب التعكذ مف فتنة الفقر ُُٖ/ُُ ,مف الفتا حديث رقـ ّٕٕٔ,بألفاظ مختمفة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ُِٕ/ُ ,حديث رقـ ُِٗ,
ِ -كأخرجه
ي
بألفاظ مختمفة.
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الصبلة ,باب الدعاء في الصبلة ,صَُْ حديث رقـ
َٖٖ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الدعكات ,باب حدثنا األنصارم ,صّٕٗ حديث رقـ
ّْٓٗ ,بألفاظ مختمفة.

ٓ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف شر فتنة القبر ,صِْٖ
حديث رقـ ْٔٔٓ ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف شر فتنة الغنى ,صِٖٓ حديث رقـ ْٕٕٓ,بألفاظ مختمفة.

اجه في سننه ,في كتاب الدعاء ,باب ما تعكذ منه رسكله اهلل  صِّٔ حديث
ٔ -كأخرجه ابف ىم ى
رقـ ّّٖٖ ,بألفاظ مختمفة.
ٕ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َِٕ ,ٖٖ/ٔ ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

ُٔ -ح َم ْيد بن مسعدة :صدكؽ ,سبؽ في حديث (ّّ).

ٕ-بشر بن المفضل :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ّّ).
ُٖ -ح َم ْيد الطويل  :ثقة  ,سبؽ في حديث (ٓ).

ٗ-أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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()1
ىعمىى ,قىا ىؿ :حدثىىنا اٍلمعتى ًمر ,عف أىبً ً
يه ,ىع ٍف أ ىىن و
س,
ٕٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىع ٍبًد ٍاأل ٍ
يٍ ي ىٍ
ى
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍل ىع ٍج ًز ىكاٍل ىك ىس ًؿ ىكاٍلهى ىرًـ ىكاٍليب ٍخ ًؿ ىكاٍل يج ٍب ًف أىف النبًي
اف ىي ٍد يعك ىيقيك يؿ " :المهيـ إًِّني أ ي
ىك ى
اب اٍلقى ٍب ًر ,كًفتٍىن ًة اٍلم ٍحيا كاٍلمم ً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ٍف ىع ىذ ً
ات".
ىكأ ي
ى ى ى ىى
ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٖٔ).
إسناد الحديث:

ُ -محمد بن عبد األعمى  :ثقة ,سبؽ في حديث (ٔ).
ِ -المعتمر بن سميمان بن طرخان :ثقة ,سبؽ في حديث (ٖٓ).
يمي :ثقة عابد ,سبؽ في حديث (ُِ).
ّ -سميمان بن طرخان الَتَ ْ
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الهـ ,ُُِ/ٕ ,حديث رقـ ّٖٖٕ.
- 282 -

(ُ)
اؿ :يسئً ىؿ
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا ىخالًود ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,قى ى
ٖٖ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ً
اب اٍلقى ٍب ًر ,ك ىع ًف الدج ً
أىىن هس ,ىع ٍف ىع ىذ ً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف
اؿ ,قى ى
اف ىنبًي المه  ىيقيك يؿ " :المهيـ إًِّني أ ي
اؿ :ىك ى
ى
ً ً ً
ً
ً
اؿ ,ك ىع ىذ ً
ً
اب اٍلقىٍب ًر ".
اٍل ىك ىسؿ ىكاٍلهى ىرـ  ,ىكاٍل يج ٍب ًف ىكاٍليب ٍخؿ ,ىكفتٍىنة الدج ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٖٔ).
إسناد الحديث:

ُ -محمد بن المثنى :ثقة ثبت  ,سبؽ في حديث (ِٔ).
ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في حديث (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ  ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف الكسؿ ,ُِِ/ٕ ,حديث رقـ َْٖٕ.
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(ُ)
ىخبرىنا ج ًرير ,عف ع ً
ً ً
اصوـ ,ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًه
يـ ,قى ى
ٖٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
اؿ :أ ٍ ى ى ى ه ى ٍ ى
ىخ ىب ىرىنا إسحؽ ٍب يف إ ٍب ىراه ى
اؿ " :المهـ إًِّني أىعكيذ بً ىؾ ًمف ك ٍعثى ً
ٍب ًف سرًجس ,أىف رس ى ً
اء السفى ًر,
اف إً ىذا ىسافى ىر قى ى
ي
كؿ المه  ىك ى
ىي
ىٍ ى
ي
ٍ ى
)
ِ
(
ً
ىه ًؿ كاٍلم ً
ً
ك ىك ىآب ًة اٍلم ٍن ىقمى ًب  ,كاٍل ىحكًر ىب ٍع ىد اٍل ىكك ًف  ,كىد ٍعكًة اٍلم ٍ ً
اؿ ".
ظميكـ ,ىك يسكء اٍل ىم ٍنظى ًر في ٍاأل ٍ ى ى
ى ى ى
ٍ
ى ٍ
ي
ى

مسمـ في صحيحه ,في كتاب الح  ,باب ما يقكؿ إذا ركب سفر الح كمير ُّٖٔ/
ُ -أخرجه
ي
حديث رقـ ِْٔ ,مف طريؽ إًسم ً
اعي يؿ بف يعمىية  ,عف عاصـ األحكؿ –به ,بألفاظ متقاربةة.
ٍى
 كأخرجه في كتاب الح  ,باب ما يقكؿ إذا ركب سفر الح كمير ُ ّٖٔ/حديث رقـ ِْٕ ,مفطريؽ أبي معاكية ك عبد الكاحد ,كبلهما عف عاصـ –به ,بألفاظ متقاربةة.

ِ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب الدعكات ,باب ما يقكؿ إذا خرج مساف انر ,صِٖٕ حديث

رقـ ّّْٗ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف عاصـ –به ,بألفاظ متقاربة .
الح ٍكر بعد ال ىك ٍكر ,ص ِٖٖ حديث
ّ -كأخرجه النسائي في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف ى
رقـ ْٖٗٓ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عاصـ –به ,بألفاظ متقاربة.
الح ٍكر بعد ال ىك ٍكر ,ص ِٖٖ حديث رقـ
 كأخرجه في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف ىْٗٗٓ ,عف إسحؽ بف إبراهيـ –به ,بألفاظ متقاربة.

اجه في سننه ,في كتاب الدعاء ,باب ما يدعك به الرجؿ إذا سافر ,صُْٔ
ْ -كأخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ ّٖٖٖ ,مف طريؽ عبد الرحيـ بف سميماف ,كأبي معاكية ,عف عاصـ –به ,بألفاظ
متقاربة .

ٓ -كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب االستئذاف ,باب في الدعاء إذا سافر كاذا قدـ صُّٖ
حديث رقـ َِٕٔ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة عف عاصـ –به ,بألفاظ متقاربة.
ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٖ/ٓ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عاصـ –به,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ٓ ِٖ/مف طريؽ ىم ٍع ىمر ,عف عاصـ – به  ,بألفاظ متقاربة. كأخرجه ٓ ,ِٖ/مف طريؽ أبي معاكية -محمد بف خازـ الضرير ,-عف عاصـ ,بألفاظ مختمفة. كأخرجه ّ ,ّٖ/مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف عاصـ ,بألفاظ متقاربة.ٕ -كأخرجه ابف خزيمة في صحيحه ,في كتاب المناسؾ ,باب الدعاء عند الخركج إلى السفر ,مف
طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف عاصـ –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف سكء المنظر في األهؿ كالماؿ ,ِِٕ/ٕ ,حديث رقـ ّٖٖٕ.
) (2ا ٍل ىح ٍكًر ىب ٍع ىد ا ٍل ىك ٍك ًف :أل أعكذ بؾ مف النقص بعد الكجكد كالثبات .النهاية في مريب الحديث كاألثر ُُِْ/
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شواىد الحديث:

أوالً -أبو ىريرة -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج أبك داكد حديثه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سافر ,صّّٗ
حديث رقـ ِٖٗٓ ,بألفاظ مختمفة .

ِ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب الدعكات ,باب ما يقكؿ إذا خرج مساف انر ,ص ِٖٕ
حديث رقـ ّّْٖ ,بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف كآبة المنظر ,صِٖٗ
حديث رقـ َُٓٓ ,بألفاظ متقاربة .

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّّْ/ِ ,بألفاظ متقاربة .
ثانياً -عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما:-

مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب ,في كتاب الح  ,باب ما يقكؿ إذا ركب إلى سفر
ُ -أخرج
ي
الح كمير ّٖٔ/ُ ,حديث رقـ ِْٓ ,بألفاظ مختمفة.
ِ -أخرجه أحمد في مسند  ,ِٗٗ ,ِٓٓ/ْ ,بألفاظ مختمؼ.
ثالثاً -عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنيما:-

مسمـ حديثه في صحيحه ,في كتاب الح  ,باب ما يقكؿ إذا قفؿ مف سفر الح كمير,
ٔ -أخرج
ي
ُ ّٖٔ/حديث رقـ ِْٖ ,بألفاظ مختمفة .
ٕ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٓ/ِ ,بألفاظ مختمفة .

رابعاًَ -جا ِبر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنو:-
 أخرج الطبراني حديثه في المعجـ األكسط ُْٔ/ٔ ,حديث رقـ َْْٔ ,بألفاظ مختمفة .إسناد الحديث:

ويو :-ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ٓ).
ُ -إسحق بن إبراىيم – َر ُ
اى َ
َٕ -جرير بن عبد الحميد بف قي ٍزط الضبي  ,أبك عبد اهلل الرازم:
ركل عف عاصـ األحكؿ ,كسفياف الثكرم ,ك ىم ًالؾ بف أنس.
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ب ,-كعبد اهلل بف المبارؾ(ُ).
كيه ,كأبك خيثمة –زهير بف ىح ٍر ه
ركل عنه إسحؽ بف ىر ي
اه ى
سعد(ِ) ,ك ً
كثقه ابف و
الع ٍجمً ٌي(ّ) ,كأبك ىح ٍاتًـ(ْ) ,كالنسائي(ٓ) ,كابف شػاهيف(ٔ) ,كابػف حجػر(ٕ) ,زاد
اب ػػف س ػ و
ػعد :ك ػػاف كثي ػػر العم ػػـ يي ٍرح ػػؿ إلي ػػه ,كزاد اب ػػف ش ػػاهيف :ص ػػدكؽ ,كزاد اب ػػف حج ػػر :ص ػػحيا
الكتاب .قيؿ كاف في آخر عمر يهـ مف حفظه ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٖ) ,كقاؿ أبػك القاسػـ

القاسػػـ البللكػػائي :مجمػػع عمػػى ثقتػػه(ٗ) ,كقػػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي :رحػػؿ إليػػه المحػػدثكف لثقتػػه كصػػمته كسػػعة
عممه(َُ),مات سنة َُٖهػ ,ركل له الجماعة(ُُ).
ّ -عاصم بن سميمان األحول ,أبك عبد الرحمف البصرم:
كثقه ابف و
سعد(ُِ) ,كابػف ىم ًع ٍػيف(ُّ) ,كعمػي بػف المػديني(ُْ) ,كأحمػد بػف حنبػؿ(ُٓ) ,كقػاؿ أحمػد
في مكضع آخر شيإ ثقة(ُٔ).
ً ً
ػي(ُٕ) ,كأبػ ػػك يزٍرىعػ ػػة(ُٖ) ,كالب ػ ػزار(ُٗ) ,كابػ ػػف حجػ ػػر(َِ) ,كذكػ ػػر ابػ ػػف حبػ ػػاف فػ ػػي
ككثقػ ػػه الع ٍجمػ ػ ٌ

الثقات(ُِ).

) (1تهذيب الكماؿ ْ.َْٓ/

) (2الطبقات الكبرل ٗ.ّْٖ/
) (3معرفة الثقات ُ.ِٕٔ/

) (4الجرح كالتعديؿ ِ.َٓٔ/

) (5تهذيب الكماؿ ْ.َٓٓ/

) (6تاريإ أسماء الثقات ص ٔٓ.
) (7تقريب التهذيب ُ.ُُٓ/

) (8الثقات البف حباف ٔ.ُْٓ/
) (9سير أعبلـ النببلء ٗ.ُٕ/
) (10تذكرة الحفاظ ُ.ُِٕ/

) (11تقريب التهذيب ُ.ُُٓ/

) (12الطبقات الكبرل ٕ.ِٓٔ/

) (13سؤالت بف ابف الجنيد ص ُّْ.

) (14سؤالت محمد بف عثماف لعمي بف المديني صُْٓ.
ركزم ص ّْ.
) (15عمؿ أحمد ركاية الى ٍم ى
) (16سؤالت أبي داكد لئلماـ أحمد ص ُّٕ.
) (17معرفة الثقات لمعجمي ِ.ٖ/
) (18الجرح كالتعديؿ ٔ.ّّْ/
) (19تهذيب التهذيب ٓ.ّٖ/

) (20تقريب التهذيب ُ.ْٕٓ/

) (21الثقات البف حباف ٓ.ِّٕ/
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كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ صالا الحديث(ُ) ,كقاؿ ابػف عػدم :ال بػأس بػه(ِ) ,قػاؿ ابػف حجػر :لػـ يػتكمـ

فيه إال القطاف فكأنه بسبب دخكله في الكالية .مات سنة َُْهػ ركل له الجماعة(ّ).

ٗ -عبد اهلل بن َ ِ
الم َزِن ّي:
س ْرجس ُ
له صحبة ,أكػؿ مػع النبػي  خبػ انز كلحمػان ,كاسػتغفر لػه ,عػداد فػي البصػرييف ,كرأل خػاتـ النبػكة
بيف كتفي النبي  ,نزؿ البصرة ,كله أحاديث عف النبي  ,كمير (ْ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1الجرح كالتعديؿ ٔ.ّّْ/

) (2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ٓ.ِّٔ/
) (3تقريب التهذيب ُ.ْٕٓ/

) (4انظ ارلى :الطبقات الكبرل ُ ,ّٕٔ/التاريإ الكبير ٓ ,ُٕ/االستيعاب ُ ,ّْٖ/أسد الغابة ّ ,َُٓ/تهذيب الكماؿ
ُٓ , ُّ /اإلصابة ْ.ٕٓ/
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()1
كر ,عف ع ً
اصوـ ,ىع ٍف
ؼ ٍب يف ىحم واد ,قى ى
َٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
كس ي
ص و ىٍ ى
اؿ :ىحدثىىنا بً ٍش ير ٍب يف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرىنا يي ي
اؿ :ىكاف النبًي " إً ىذا سافىر يتىعكيذ ًمف ك ٍعثى ً
اء السفى ًر ,ىك ىك ىآب ًة اٍل يم ٍن ىقمى ًب ,
ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ىس ٍرًج ىس ,قى ى
ى
ى ى ى ى
ٍ ى
ظمي ً
كـ ىك يسكًء اٍل ىم ٍنظى ًر".
ىكاٍل ىح ٍكًر ىب ٍع ىد اٍل ىك ٍك ًف  ,ىكىد ٍع ىكًة اٍل ىم ٍ

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٖٗ).
إسناد الحديث:

المعني :ثقة ,سبؽ في حديث (ِ)
ُ -يوسف بن َح ّماد ْ
السميمي ,أبك محمد البصرم:
شر بن َم ْنصور َّ
ِِ -ب ْ
ركل عف عاصـ األحكؿ ,كسفياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج.

ب(ِ).
ركل عنه يكسؼ بف حماد ,كعبد الرحمف بف مهدم ,كسميماف بف ىح ٍر ه
قاؿ أحمد :ثقة ثقة كزيادة(ّ) ,ككثقه أبك يزٍرىعػة(ْ) ,كأبػك ىحػ ٍاتًـ(ٓ) ,كالنسػائي(ٔ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ٕ),

كال ػ ىذ ىهبً ٌي(ٕ) ,كذكػػر بػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ٖ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :صػػدكؽ عابػػد ازهػػد  ,مػػات سػػنة
َُٖهػ ,ركل له مسمـ كأبك داكد كالنسائي(ٗ).
ّ -عاصم األحول :ثقة  ,سبؽ في حديث (ٖٗ).
س ْر ِجس :صحابي سبؽ في حديث (ٖٗ).
ْ -عبد اهلل بن َ
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف دعكة المظمكـ ,ِِٕ/ٕ ,حديث رقـ ْٖٖٕ.
) (2تهذيب الكماؿ ْ.ُُٓ/
) (3الجرح كالتعديؿ ِ.ّٔٔ/
) (4المرجع السابؽ ِ.ّٔٔ/
) (5المرجع السابؽ ِ.ّٔٔ/

) (6تهذيب الكماؿ ْ.ُّٓ/
) (7الكاشؼ ُ.َِٕ/
) (8الثقات ٖ.َُْ/

) (9تقريب التهذيب ُ.ّٗ/
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()1
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف أىبًي
اعي يؿ ,قى ى
ُٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى ى
ٍى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه
ًألىبًي ى
طٍم ىحةى " :اٍلتى ًم ٍس لىىنا يم ىبل نما ًم ٍف  ىع ٍم ورك ,أىنهي ىس ًم ىع أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالًؾ ,ىيقيك يؿ :قى ى
ً
ً
يكمما ىن ىز ىؿ ك يك ٍن ي ً ً
كؿ الم ًه
ىخ يد يـ ىر يس ى
ت أٍ
اء ي ىك يك ٍن ي
ت مٍم ىمان يك ٍـ ىي ٍخ يد يمني " فى ىخ ىرىج أيىبك طىٍم ىحةى يي ٍرًدفيني ىكىر ى
ى
ى
ً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍلهى ِّـ ىكاٍل ىح ىزًف ,ىكاٍل ىع ٍج ًز ىكاٍل ىك ىس ًؿ ,ىكاٍليب ٍخ ًؿ ىكاٍل يج ٍب ًف,
ىف ىيقي ى
ىس ىم ٍعهي يي ٍكث ير أ ٍ
كؿ " :المهيـ إًِّني أ ي
أٍ

الر ىج ً
اؿ ".
ضمى ًع الد ٍي ًف ,ىك ىممىىب ًة ِّ
ىك ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث رقـ (ٖٔ).
إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ّ).
َْ

ٖ -عمرو بن أبي عمرو كاسمه ميسرة مكلى المطمب ,أبك عثماف المدني:
ركل عف أنس بف ىم ًالؾ ,كسعيد بف يج ىب ٍير,كعكرمة مكلى ابف عباس.
ركل عنه إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر ,ك ىمالًؾ بف أنس ,كسميماف بف ببلؿ(ِ).
ٍى
)
ّ
(
ً ً
ً
ػي :ثقػة ينكػر
قاؿ ابف ىمع ٍيف :ثقة ,يينكر عميه حديث عكرمة (حديث البهيمة)  ,كقػاؿ الع ٍجم ٌ
عميػػه حػػديث البهيمػػة(ْ) ,كقػػاؿ أبػػك يزٍرىعػػة :ثقػػة(ٓ) ,كقػػاؿ ابػػف رجػػب :كهكثقػػة متفػػؽ عمػػى تخ ػري
حديثه(ٔ) ,كقاؿ ابف حجر :ثقة ربما أخطأ(ٕ) ,كقاؿ أحمػد :لػيس بػه بػأس(ٖ) ,ركل عنػه ىمالًػؾ(ٗ),
ىم ًالؾ(ٗ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ ال بأس به ,ركل عنه ىم ًالؾ(َُ) ,كقاؿ ابف عدم :ال بػأس بػه؛ ألف ىم ًالػؾ
ركل عنػػه ,كال ي ػػركم ىمالًػػؾ إال ع ػػف صػػدكؽ ثق ػػة(ُُ) .كذك ػػر ابػػف حب ػػاف فػػي الثق ػػات ,كزاد :ربم ػػا

) (1السنف الكبرل ,كتاب االستعاذة ,باب االستعاذة مف دعكة المظمكـ , ِِٕ/ٕ ,حديث رقـ ٕٖٖٕ.
) (2تهذيب الكماؿ ِِ.ُٖٔ/

) (3الكامؿ في الضعفاء ٓ.ُُٔ/
) (4معرفة الثقات ِ.ُُٖ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٔ.ِّٓ/

) (6شرح عمؿ الترمذم ص ّْٔ.
) (7تقريب التهذيب ُ.ْٗٓ/

) (8العمؿ كمعرفة الرجاؿ ِ.ِٓ/
) (9الجرح كالتعديؿ ٔ.ِّٓ/

) (10الجرح كالتعديؿ ٔ.ِّٓ/

) (11الكامؿ في الضعفاء ٓ.ُُٕ/
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(ُ)
(الب ىخ ً
ػارم) عػف
أخطأ ,ييعتبر حديثه مف ركاية الثقات عنه  ,كقػاؿ الترمػذم :سػألت محمػد يعنػي ي
الب ىخػ ً
ػارم -عمػػرك بػػف أبػػي
حػػديث عمػػرك بػػف أبػػي عمػػرك ,عػػف عكرمػػة ,عػػف ابػػف عبػػاس ,فقػػاؿ - :ي

عمػػرك صػػدكؽ ,كلكػػف ركل عػػف عكرمػػة منػػاكير ,كلػػـ يػػذكر فػػي شػػيء مػػف ذلػػؾ أنػػه سػػمع عػػف
عكرمػػة(ِ) ,كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :صػػدكؽ(ّ) ,كقػػاؿ ابػػف ىم ًعػ ٍػيف م ػرة أخػػرل :لػػيس بػػذاؾ القػػكم(ْ) ,كقػػاؿ
أيضان :في حديثه ضعؼ ,كقد ركل عنه ىمالًؾ ,ككاف يستضعفه(ٓ) ,كقػاؿ النسػائي :لػيس بػالقكم,
كاف كػاف ىمالًػؾ ركل عنػه(ٔ) ,كقػاؿ الجكزجػاني :مضػػطرب الحػديث(ٕ) ,كقػاؿ ابػف حجػر فػي هػػدم
السارم :كثقه أحمد كأبك يزرعة كأبك ح ٍاتًـ ك ً
الع ٍجمً ٌي ,كضعفه ابف ىم ًع ٍيف كالنسػائي كعثمػاف الػدارمي
ى
ٍى
الب ىخ ً
ػارم شػيئان عػف عكرمػة بػؿ أخػرج لػه مػف
لركايته عف عكرمػة حػديث البهيمػة .لػذا لػـ يخػرج لػه ي
ركايته عف أنس أربعة أحاديث(ٖ) ,مات بعد َُٓهػ  ,ركل له الجماعة(ٗ).
خبلصة القكؿ فيه أنه ثقة ,عدا ما يركيه عف عكرمة.
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1الثقات البف حباف ٓ.ُٖٓ/

) (2عمؿ الترمذم ترتيب أبك طالب القاضي صِّٔ.
) (3الكاشؼ ِ.ْٖ/

) (4سؤاالت ابف الجنيد صَّٓ.

) (5تاريإ ابف معيف ركاية الدكرم ُ.ُُٓ/
) (6السنف الكبرل ْ.ّٖ/

) (7أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني صُِِ.
) (8هدم السارم صِّْ.

) (9تقريب التهذيب ُ.ْٗٓ/
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا أيىبك ىعك ىانةى ,ىع ٍف مه ً
اج ور أىبًي اٍل ىح ىس ًف,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ِٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
يى
ى
ت أً
ً
ىص ىح ً
ىس يير ىم ىع النبً ِّي  فى ىس ًم ىع ىريج نبل ىي ٍق ىأيروﭽ ﭑ ﭒ
اب النبً ِّي  قى ى
اؿ :يك ٍن ي
ىع ٍف ىريج وؿ م ٍف أ ٍ

اؿ " :قى ٍد ىب ًرئى ىه ىذا ًم ىف ِّ
الش ٍرًؾ " ثيـ ًس ٍرىنا فى ىس ًم ىع
ﭓ ﭔ ﭼ ٍِ بيكافمون ,ىحتى ىختى ىمهىا قى ى
اؿ " أىما ىه ىذا فىقى ٍد يم ًف ىر لىهي ".
آخ ىر ىي ٍق ىأيرﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ٍِ اإلخالص ,فىقى ى
ى

ُ .كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب فضائؿ القرآف ,باب في فضؿ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭼ من بيكافمون ،صْٔٔ حديث رقـ ُّْٔ ,مف طريؽ يش ٍعىبة عف أبي الحسف مهاجر
–به ,بألفاظ متقاربة.

ِ .أخرجه أحمد في مسند  ,ّٔ/ْ ,مف طريؽ المسعكدم – عبد الرحمف بف عبد اهلل ,-عف
مهاجر أبي الحسف –به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ْ ,ٔٓ/مف طريؽ يش ىرٍيؾ ,عف مهاجر –به ,بألفاظ متقاربة .ّ .كأخرجه محمد بف الضريس في فضائؿ القرآف ,ص ُِٖ حديث رقـ َّٓ ,عف يم ىسدد كعبد
األعمى بف حماد ,عف أبي ىع ىك ىانة –به ,بألفاظ متقاربة .
ضؿ في قراءة القرآف
ْ .كأخرجه النسائي في السنف الكبرل ,في كتاب عمؿ اليكـ كالميمة ,باب الفى ٍ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ من بإلخالص ِٓٗ/ٗ ,حديث رقـ َُِْٕ ,عف قيتىٍيىبة –به,
بمفظه.
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -أبو َع َوا َنة الوضاح :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (َْ).
يمي الككفي الصائم:
ّ -مياجر ,أبك الحسف الىتى ٍ
ركل عف البراء بف عازب ,كعبد اهلل بف عباس ,كرجؿ له صحبة.
موى عَةق ببو َع َوب ََ  ،ودفيان بيثومي ،و ُ
خ ْ َب بن بيح اج(ِ).

) (1السنف الكبرل ,كتاب فضائؿ القرآف ,باب قؿ يا أيها الكافركف, ِِٔ/ٕ ,حديث رقـ ْٕٕٗ.
) (2تهذيب الكماؿ ِٖ.ْٖٓ/
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وثحة ببن َم ِ يْن(ُ) ،وبحم (ِ) ،وبي ِ ْ ِل ّ (ّ) ،وبي ََّداي (ْ) ،و َ
بيذ َه ِب ّ (ٓ) ،وببن ح م(ٔ) ،وقال
(ٖ)
(ٕ)
دامي ومددلم
ببو َحاِِْمق بأس بة  ،وذكمه ببن حبان ف بيثحات  ،مدن بيمبب د  ،موى يدة بيب َُخ ِ
كأبك داكد كالترمذم كالنسائي(ٗ).
ْ -رجل من أصحاب النبي :لـ أقؼ اسمه .
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1الجرح كالتعديؿ ٖ.َِٔ/
) (2المرجع السابؽ ٖ.َِٔ/
) (3معرفة الثقات ََِّ/

) (4تهذيب التهذيب َُِٖٖ/
) (5الكاشؼ ِ.ِٗٗ/

) (6تقريب التهذيب ِ.ُْٓ/

) (7الجرح كالتعديؿ ٖ.َِٔ/
) (8الثقات ٓ.ِْٖ/

) (9تقريب التهذيب ِ.ُْٓ/
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()1
كؿ
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىمالًؾ ,ىع ٍف ىن ًاف وع ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,أىف ىر يس ى
ّٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
ً
آف ىكمثى ًؿ ص ً
اؿ " :م ٍث يؿ ى ً ً
اح ًب ًٍ
اه ىد ىعمى ٍيهىا أ ٍىم ىس ىكهىا ,ىكًا ٍف الم ًه
اإلبً ًؿ اٍل يم ىعقمىة إً ىذا ىع ى
ى
صاحب اٍلقي ٍر ً ى
قى ى ى
ت ".
أي ٍ
ت ىذ ىه ىب ٍ
طمًقى ٍ

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب فضائؿ القرآف ,باب استذكار القرآف كتعاهد ٗ ٕٗ/مف
ُ -أخرجه ي
الفتا حديث رقـ َُّٓ ,عف عبد اهلل يكسؼ ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب صبلة المسافريف كقصدها ,باب فضائؿ القرآف كما يتعمؽ
ِ -أخرجه
ي
به َّٔ/ُ ,حديث رقـ ِِٔ ,عف يحيى بف يحيى ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب صبلة المسافريف كقصدها ,باب فضائؿ القرآف كما يتعمؽ به ُّٔ/ُ ,حديثرقـِِٕ ,مف طريؽ يحيى القطاف كأبك خالد األحمر كأيكب كمكسى بف عقبة ,كمهـ عف نافع
–به ,بألفاظ متقاربة .

ّ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب االفتتاح ,باب جامع ما جاء في القرآف ,صُٔٓ حديث
رقـ ِْٗ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بمفظه.
ْ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب القرآف ,باب ما جاء في القرآف ,صُِٕ حديث رقـ ْٕٓ,
عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة .

ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُٕ/ِ ,مف طريؽ عبيد اهلل ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه ِ ,ّٓ/مف طريؽ أيكب ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ِ ,ْٔ/عف عبد الرحمف بف مهدم ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربةة.ٔ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب الرقائؽ ,باب قراءة القرآف ,
ّ ُْ/حديث رقـ ْٕٔك ٕٓٔ مف طريؽ أحمد بف أبي بكر ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -مالِك بن أنس :إماـ دار الهجرة ,كرأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,سبؽ في حديث(ُ).
ّ -نافع مولى ابن عمر :ثقة ثبت  :سبؽ في حديث (ْٓ).

ْ -عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنه :-صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب فضائؿ القرآف ,باب مثؿ صاحب القرآف ,ِٖٔ/ٕ ,حديث رقـ ٕٖٕٗ.
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()1
اؿ" :
ث ,ىع ٍف ىن ًاف وع ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ْٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
آف إًلىى أ ٍىر ً
ىف يي ىسافىىر بًاٍلقي ٍر ً
اف النبًي
ض اٍل ىع يد ِّك ,ىي ىخ ي
اؼ أ ٍ
ىي ٍنهىى أ ٍ
ىف ىي ىنالىهي اٍل ىع يدك " .ىك ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب كراهية السفر بالمصاحؼ إلى أرض
ُ -أخرجه ي
العدك ُّّ/ٔ ,مف الفتا حديث رقـ َِٗٗ ,مف طريؽ ىم ًالؾ عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .
مسمـ في صحيحه ,في كتاب اإلمارة ,باب النهي أف ييسافر ,بالمصحؼ إلى أرض
ِ -أخرجه
ي
ال يكفار إذا خيؼ كقكعه بأيديهـ ُِْ/ِ ,حديث رقـ ِٗ ,مف طريؽ ىمالًؾ عف نافع –به ,بألفاظ
مختمفة.
 كأخرجه في كتاب اإلمارة ,باب النهي أف ييسافر ,بالمصحؼ إلى أرض ال يكفار إذا خيؼ كقكعهبأيديهـ ُِْ/ِ ,حديث رقـ ّٗ ,عف ابف رما كقتيبة –به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه في كتاب اإلمارة ,باب النهي أف ييسافر ,بالمصحؼ إلى أرض ال يكفار إذا خيؼ كقكعهبأيديهـ ُِْ/ِ ,حديث رقـ ْٗ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب اإلمارة ,باب النهي أف ييسافر ,بالمصحؼ إلى أرض ال يكفار إذا خيؼ كقكعهبأيديهـ ُِْ/ِ ,حديث رقـ ْٗ ,مف طريؽ أيكب كالضحاؾ بف عثماف ,عف نافع –به ,بألفاظ
مختمفة .

ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في المصحؼ ييسافر به إلى أرض العدك,
ص ّٓٗ حديث رقـ َُِٔ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة .
اجه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب النهي أف يسافر بالقرآف إلى أرض العدك,
ْ -كأخرجه ابف ىم ى
ص ْٖٖ حديث رقـ ِٕٖٗ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب النهي أف يسافر بالقرآف إلى أرض العدك ,ص ْٖٖ حديث رقـَِٖٖ,عف محمد بف يرٍما ,عف الميث –به ,بألفاظ متقاربة .
ٓ -كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب الجهاد ,باب النهي عف أف ييسافر بالقرآف إلى أرض العدك,
صَِٔ حديث رقـ ّٔٗ ,عف نافع –به ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ٕ/ِ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه ِ ٓٓ/مف طريؽ عبيد اهلل ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة . كأخرجه ِ ,ّٔ/مف طريؽ ىمالًؾ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة . -كأخرجه ِ ,ُِٖ/عف يع ىب ٍيد بف أبي قيرة ,بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب فضائؿ القرآف ,باب السفر بالقرآف إلى أرض العدك ,ِْٕ/ٕ ,حديث رقـ ََٖٔ.
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ٕ -كأخرجه ابف ًحباف في صحيحه (ترتيب ابف بمباف) ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية
الجهاد ُٓ/ُُ ,حديث رقـ ُْٕٓ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف نافع –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد ُٔ/ُُ ,حديث رقـ ُْٕٔ ,مف طريؽعبد اهلل بف دينار ,عف ىمالًؾ –به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).

ّ -نافع مولى ابن عمر :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْٓ).

ْ -عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنو :-صحابي جميؿ – سبؽ في حديث (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا ىي ٍعقيكب ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف ىس ٍه ًؿ ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ٓٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
و
ظ ىر ًإلى ٍيهىا
ب لى ىؾ ىن ٍف ًسي فىىن ى
ت :ىيا ىر يس ى
ت ىر يس ى
كؿ الم ًه  فىقىالى ٍ
اء ٍ
كؿ الم ًه " ًج ٍئ ي
ت ًأل ى
ىه ى
ام ىأرىةن ىج ى
ىس ٍعد ,أىف ٍ
رسك يؿ الم ًه  فىصع ىد النظىر إًلى ٍيها كصكبه  ,ثيـ طى ٍأطىأى أرٍسه ,ىفمىما أر ً
ىت اٍل ىم ٍأرىةي أىنهي لى ٍـ ىي ٍق ً
ض ًفيهىا
ى ىي
ى ى ى ى ىي
ى
ىي
ى
ً
اؿ " :أىم رس ى ً
ً
اجةه
ىص ىحابً ًه " فىقى ى
ىش ٍينئا ىجمى ىس ٍ
كؿ المه ,إً ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف لى ىؾ فيهىا ىح ى
اـ ىريج هؿ م ٍف أ ٍ
ٍ ىي
ت ,فىقى ى

اؿٍ " :انظي ٍر ىكلى ٍك
ت ىش ٍينئا " قى ى
اؿ " :ىه ٍؿ ًع ٍنًد ىؾ ًم ٍف ىش ٍي وء ؟ " قى ى
فى ىزِّك ٍجنًيهىا " فىقى ى
اؿ " :ىال ,ىكالم ًه ىما ىك ىج ٍد ي
ً ًو
اؿ" :
اؿ " :ىال ىكالم ًه ىكىال ىخاتىهـ ًم ٍف ىحًد ويد ىكلى ًك ٍف ىه ىذا إً ىزًارم " قى ى
ب ثيـ ىر ىج ىع " قى ى
ىخاتى نما م ٍف ىحديد فى ىذ ىه ى

ً
ً
ص ىنعي بًًإ ىزًار ىؾ إً ٍف لىبً ٍستىهي لى ٍـ ىي يك ٍف ىعمى ٍيهىا
صفيهي " فىقى ى
ىس ٍه هؿ ىما لىهي ًرىد ه
اؿ ىر يسك يؿ المه  " : ىما تى ٍ
اء ىفمىهىا ن ٍ
ط ى ً
ق لى ٍـ ىي يك ٍف ىعمىٍي ىؾ ًم ٍنهي ىش ٍي هء فى ىجمى ىس الريج يؿ ىحتى ى
ًم ٍنهي ىش ٍي هء ىكًا ٍف لىبً ىس ٍ
اـ فى ىآر ي
تى ي
اؿ ىم ٍجم يسهي ,ثيـ قى ى
ً ً
ً
ِّ
اؿ " :ىما ىذا ىم ىع ىؾ ًم ىف اٍلقي ٍر ً
اؿ " :ىم ًعي
آف ؟ " قى ى
اء قى ى
ىم ىر بًه فى يدع ىي " ىفمىما ىج ى
ىر يسك يؿ المه  يم ىكلنيا ,فىأ ى

اؿ " :قى ٍد
اؿ :ىن ىع ٍـ ,فىقى ى
اؿ " :تى ٍق ىريؤ يهف ىع ٍف ظى ٍه ًر ىقٍمبً ىؾ ؟ " قى ى
كرةي ىك ىذا ىعد ىد ىها " قى ى
كرةي ىك ىذا ,يس ى
كرةي ىك ىذا ,يس ى
يس ى
ىمم ٍكتي ىكهىا بً ىما ىم ىع ىؾ ًم ىف اٍلقي ٍر ً
آف ".

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الككالة ,باب ككالة المرأة اإلماـ في النكاح ْٖٔ/ْ ,مف
ُ .أخرجه ي
الفتا حديث رقـ َُِّ ,مف طريؽ ىم ًالؾ ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب فضائؿ القرآف ,باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعممه ْٕ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـَِٗٓ ,مف طريؽ حماد ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب فضائؿ القرآف ,باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعممه ٕٖ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـََّٓ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربةة.
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب تزكي المعسرة ُُّ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـ َٕٖٓ ,مفطريؽ عبد العزيز بف أبي حازـ ,عف أبيه –به ,بمفظه.

 -كأخرجه في كتاب النكاح ,باب عرض المرأة نفسها عمى الرجؿ الصالا ُْٕ/ٗ ,مف الفتا

حديث رقـ ُُِٓ ,مف طريؽ أبي مساف –محمد بف مطرؼ , -عف أبي حازـ –به ,بألفاظ

مختمفة .

 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب النظر إلى المرأة قبؿ التزكي  َُٖ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـُِٔٓ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربةة.
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب مف قاؿ ال نكاح إال بكلي ُٖٖ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـ ُِّٓ,مف طرؽ فضيؿ بف سميماف ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب فضائؿ القرآف ,باب القرآف عف ظهر قمب ,ِْٕ/ٕ ,حديث رقـ ََٕٖ.
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 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب السمطاف كلي َُٗ/ ٗ ,مف الفتا حديث رقـ ُّٓٓ ,مف طريؽىم ًالؾ ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب إذا قاؿ الخاطب لمكلي زكجني فبلنة فقاؿ زكجتؾ بكذا ككذا جازالنكاح كاف لـ يقؿ لمزكج أرضيت أك قبمت ُٖٗ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـ ُُْٓ ,مف طريؽ

حماد بف ىزٍيد ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب التزكي عمى القرآف كبغير صداؽ َِٓ/ٗ ,مف الفتا حديث رقـُْٗٓ ,مف طريؽ سفياف عف أبي حازـ –به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه في كتاب المباس ,باب خاتـ الحديد ِِّ/َُ ,مف الفتا حديث رقـ ُٕٖٓ ,مف طريؽعبد العزيز بف أبي حازـ ,عف أبيه –به ,بألفاظ متقاربةة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب النكاح ,باب الصداؽ كجكاز ككنه تعميـ قرآف كخاتـ حديد
ِ .كأخرجه
ي
كمير ذلؾ مف قميؿ ككثير كاستحباب ككنه خمس مائة درهـ لمف ال ييجحؼ به ْٕٔ/ُ ,حديث
رقـ ٕٔ ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربةة.
كأخرجه في كتاب النكاح باب الصداؽ كجكاز ككنه تعميـ قرآف كخاتـ حديد كمير ذلؾ مف قميؿ

ككثير كاستحباب ككنه خمس مائة درهـ لمف ال ييجحؼ به ْٕٔ/ُ ,حديث رقـ ٕٕ ,مف طريؽ
كردم كزائدة ,كمهـ عف أبي حازـ –به ,بألفاظ متقاربة .
حماد بف ىزٍيد كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ك الد ىار ٍ

ّ .أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب النكاح ,باب في التزكي عمى العمؿ ييعمؿ ,صَِّ
حديث رقـ ُُُِ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة .
ْ .كأخرجه النسائي في كتاب النكاح ,باب ذكر أمر رسكؿ اهلل  في النكاح كأزكاجه ,صْٓٗ
حديث رقـ ََِّ ,مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى  ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب الكبلـ الذم ينعقد به النكاح ,صَٖٓ حديث رقـ َِّٖ ,مفطريؽ سفياف ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب التزكي عمى يسكر مف القرآف ,ص ُٔٓ حديث رقـ ّّّٗ,عف قيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربةة.

ص ىداؽ ,ص َِٓ حديث رقـ
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب هبة المرأة نفسها لرجؿ بغير ىّّٗٓ ,مف طريؽ ىمالًؾ  ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة .
صداؽ النساء ,صِّٖ حديث رقـ ُٖٖٗ,
ٓ .كأخرجه ابف ىم ى
اجه في سننه ,في كتاب النكاح ,باب ى
مف طريؽ سفياف ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة.
ٔ .كأخرجه ىم ًالؾ في المكطأ ,في كتاب النكاح ,باب ما جاء في الصداؽ كالحياء ,صَّٔ حديث
رقـ َُٔٗ ,عف أبي حازـ –به بألفاظ مختمفة.
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ٕ .كأخرجه الدارمي في سننه ,في كتاب النكاح ,باب ما يجكز أف يككف مه انر ,صََّ حديث رقـ

ِِّٖ ,مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ مختمفة.
ٖ .كأخرجه أحمد في مسند  َّّ/ٓ ,عف سفياف ,عف أبي حازـ ,بألفاظ مختمفة.
ٗ .كأخرجه  ,ّّٔ/ٓ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ متقاربة .
كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب النكاح ,باب الصداؽ َّْ/ٗ ,حديث رقـ
َُ.
َّْٗ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف أبي حازـ –به ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -ي ْعقُوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني :ثقة ,سبؽ في حديث (ُّ)
ّ -أبو حازم –سممة بن دينار :-ثقة عابد ,سبؽ في حديث (ُّ)

ْ -سيل بن سعد الساعدي :صحابي جميؿ سبؽ في حديث (ُّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف ىجابًر  ,ىك ٍاب ًف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ٔٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ت اٍلجنةى فى أرٍىي ي ً
اٍلم ٍن ىكًد ًر ,ىع ٍف ىجابًر قى ى ً
تً :ل ىم ٍف ىه ىذا ؟
ص نار أ ٍىك ىد نا
ار " فى يقٍم ي
ت فيهىا قى ٍ
اؿ النبي  " :ىد ىخٍم ي ى ى
ي
ً
قىاليكا :ل يعمر ٍب ًف اٍل ىخط ً
ؾ ىيا أ ىىبا ىح ٍف و
ص ,ىفمى ٍـ أ ٍىد ىخٍمهىا فىىب ىكى يع ىم ير
ت ىم ٍي ىرتى ى
ىف أ ٍىد يخمىهي فى ىذ ىك ٍر ي
اب ,فىأ ىىرٍد ي
ت أٍ
ىى
ً
كؿ المه ؟ ".
ىم يار ىيا ىر يس ى
ىكقى ى
اؿ " :أ ىىك ىعمى ٍي ىؾ أ ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مناقب عمر بف الخطاب 
ُ .أخرجه ي
 َْ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ّٕٗٔ ,مف طريؽ عبد العزيز بف الماجشكف ,عف ابف
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
ي
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب الغيرة َِّ/ٗ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ِِٔٓ ,مفالم ٍنكدر –به ,بألفاظ متقاربة .
طريؽ عبيد اهلل ,عف ابف ي
 -كأخرجه في كتاب التعبير ,باب النصر في المناـ ُْٓ/ُِ ,مف الفتا  ,حديث رقـ

الم ٍنكدر –به ,بألفاظ متقاربة .
َِْٕ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر ,عف محمد بف ي
مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مف فضائؿ عمر بف الخطاب
ِ .كأخرجه
ي
 , ْٓٓ/ِ ,حديث رقـ َِ ,عف محمد بف عبد اهلل بف نمير كزهير بف حرب ,عف
سفياف ابف عيينة -به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مف فضائؿ عمر بف الخطاب , ْٓٓ/ِ ,حديث رقـ َِ ,عف إسحؽ بف إبراهيـ كأبي بكر بف أبي شيبة ,عف سفياف –به ,بألفاظ

متقاربة.

ّ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ّٖٗ ,ِّٕ/ّ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي سممة ,عف ابف
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
ي
ْ .كأخرجه الطيالسي في مسند  , ِْٖ/ّ ,حديث رقـ ُُِٖ ,عف عبد العزيز بف أبي سممة,
الم ٍنكدر –به ,بألفاظ متقاربة .
عف ابف ي
ٓ .كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ْٕٔ/ّ ,حديث رقـ ُٕٔٗ ,عف عمرك بف محمد بف يب ىك ٍير
الن ًاق ٍد  ,-عف سفياف ,عف عمرك –به ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه , ُّ/ْ ,حديث رقـ َُِْ ,عف إسحؽ ,عف سفياف –به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه , ُٓ/ْ ,حديث رقـ َِّٔ ,مف طريؽ عبد العزيز بف عبد اهلل بف أبي سممة,الم ٍنكدر –به ,بألفاظ مختمفة .
عف ابف ي

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب فضؿ أبي بكر كعمر رضي اهلل عنهما ,َِّ/ٕ ,حديث رقـ َُٕٖ.
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ٔ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب التاريإ ,باب إخبار  عف مناقب الصحابة,
الم ٍنكدر-به ,بألفاظ
َُّٓٗ/حديث رقـٖٖٔٔ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر ,عف ابف ي

متقاربة.

إسناد الحديث :

س ِعيد  :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ّ -عمرو بن دينار :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٓ).

الم ْنكدر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ْ -محمد بن ُ
َٓ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س,
اعي يؿ قى ى
ٕٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور قى ى ى
ٍى
ت اٍلجنةى فىًإ ىذا أ ىىنا بًقىص ور ًمف ىذه وب " يقٍم ي ً
ص ير ؟ قىاليكاً :ل ىشاب
أىف النبًي  قى ى
ى ٍ ى
اؿ " :ىد ىخٍم ي ى
ت :ل ىم ٍف ىه ىذا اٍلقى ٍ
ت " :كم ٍف يهك ؟ " قىاليكا :يعمر ٍب يف اٍل ىخط ً
ًم ٍف قيىرٍي و
اب".
ش ,فىظى ىن ٍن ي
ىي
ت أِّىني أ ىىنا يه ىك ,فى يقٍم ي ى ى ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٔٗ).
إسناد الحديث:
ُ -عمي بن ُحجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب فضؿ أبي بكر كعمر رضي اهلل عنهما ,َّّ/ٕ ,حديث رقـ َّٕٖ.
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(ُ)
ىخ ىب ىرىنا
اؿ :ىحدثىىنا ىي ٍعقيكب ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :أ ٍ
ٖٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
يع ًط ىيف ىهًذ ً الرىايةى ىم ىدا ىريج نبل ىي ٍفتى يا المهي ىعمىى
كؿ الم ًه  قى ى
ىس ٍه يؿ ٍب يف ىس ٍعود ,أىف ىر يس ى
اؿ ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر :ىأل ٍ
ً
ً ً
ىص ىب ىا الناس ىم ىدكا ىعمىى رس ً
كؿ الم ًه  " :يكمهي ٍـ
ىي ىد ٍيه ييحب المهى ىكىر يسكلىهي ىكييحبهي المهي ىكىر يسكليهي ىفمىما أ ٍ
ىي
ي
ٍ
اؿ" :
كؿ الم ًه ىي ٍشتى ًكي ىع ٍي ىن ٍي ًه قى ى
اؿ :أ ٍىي ىف ىعمًي ٍب يف أىبًي طىالً وب فىقىاليكا :يه ىك ىيا ىر يس ى
اها " قى ى
ىف يي ٍعطى ى
ىي ٍريجك أ ٍ

ً
فىأىرًسميكا إًلى ٍي ًه " فىأيتًي بً ًه فىبص ى ً
ىع ى
طا ي الرىايةى
ىف لى ٍـ ىي يك ٍف بً ًه ىك ىجعه  ,فىأ ٍ
ؽ في ىع ٍي ىن ٍيه ,ىكىد ىعا لىهي ,فىىب ىأىر ىحتى ىكأ ٍ
ى ى
ٍ
ى
ً
احتً ًه ٍـ ,
كنكا ًم ٍثمىىنا قى ى
اؿ ىعمً ٌّي :ىيا ىر يس ى
فىقى ى
كؿ الم ًه ,أيقىاتًميهي ٍـ ىحتى ىي يك ي
اؿٍ " :انفي ٍذ ىعمىى ًر ٍسم ىؾ ىحتى تىٍن ًز ىؿ بً ىس ى
ً
ً
ً
ثيـ ٍاد يعهـ إًلىى ًٍ
كف لى ىؾ يح ٍم ير الن ىعًـ ".
م المهي بً ىؾ ىريج نبل ىخ ٍيهر لى ىؾ م ٍف أ ٍ
اإل ٍس ىبلًـ ,فى ىكالمه ىأل ٍ
ىف ىي يك ى
ىف ىي ٍهد ى
يٍ

الب ىخػ ً
ػارم فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب الجهػػاد ,بػػاب دعػػاء النبػػي  النػػاس إلػػى اإلسػػبلـ
ُ -أخرجػػه ي
كالنبكة ُُُ/ٔ ,مف الفػتا  ,حػديث رقػـ ِِْٗ ,مػف طريػؽ عبػد العزيػز بػف أبػي حػازـ ,عػف
أبيه –به ,بألفاظ متقاربة .

 -كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب فضؿ مف أسمـ عمػى يديػه رجػؿ ُْْ/ٔ ,مػف الفػتا  ,حػديث

م ,عػف
رقـ ََّٗ ,مف طريؽ ىي ٍعقيكب بف عبد الرحمف بػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف عبػد القػار ٌ
أبي حازـ –به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجػػه فػػي كتػػاب فضػػائؿ الصػػحابة ,بػػاب مناقػػب عمػػي بػػف أبػػي طالػػب -رضػػي اهلل عنػػه,-ٕ َٕ/مف الفتا  ,حديث رقـ َُّٕ ,مف طريؽ عبػد العزيػز بػف أبػي حػازـ ,عػف أبيػه –بػه,
بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتاب المغازم ,بػاب مػزكة خيبػر ْٕٔ/ٕ ,مػف الفػتا  ,حػديث رقػـ َُِْ ,عػفقيتىٍي ىبة –به ,بألفاظ متقاربة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مف فضائؿ عمي بف أبي
ِ -كأخرجه
ي
طالب -رضي اهلل عنه , ُْٔ/ِ -حديث رقـ ّْ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي حازـ,
عف أبيه –به ,بألفاظ متقاربة .

ّ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب العمـ ,باب فضؿ نشر العمـ ,ص ْٓٓ  ,حديث رقـ
ُّّٔ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي حازـ ,عف أبيه –به ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّّّ/ٓ ,عف قيتىٍي ىبةى –به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب فضؿ عمي -رضي اهلل عنه ,َُّ/ٕ -حديث رقـ َّٖٗ.
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ٓ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب مناقب الصحابة ,باب مناقب عمي –-
ُٓ , ّٕٕ/حديث رقـ ِّٗٔ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي حازـ ,عف أبيه –به ,بألفاظ

متقاربة .
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
َِ -ي ْعقُوب بن عبد الرحمن اإلسكندرائي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ّ -أبو حازم –سممة بن دينار :-ثقة عابد ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ْ -سيل بن سعد الساعدي :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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()1
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
اؿ :ىحدثىىنا
اعي يؿ قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمًي قى ى
ٗٗ -قاؿ النسائي :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا ىي ٍح ىيى قى ى ى
ٍى
ت ىر يسك ىؿ الم ًه
اف اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمًي يي ٍشبًهيهي".أيىبك يج ىح ٍيفىةى قى ى
اؿ :ىأرٍىي ي
ىك ىك ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب المناقب ,باب كصفة النبي  ّٓٔ/ٔ ,مف الفتا ,
ُ -أخرجه ي
حديث رقـ ّّْٓ ,مف طريؽ يزه ٍير بف معاكية ,عف إًسم ً
اعي يؿ –به ,بألفاظ متقاربة.
ى
ٍى
مسمـ في صحيحه ,في كتاب الفضائؿ ,باب ىش ٍيبة  , ِْٗ/ِ حديث رقـ َُٕ,
ِ -كأخرجه
ي
مف طريؽ محمد بف فيضٍيؿ ,عف إًسم ً
اعيؿ بف أبي خالد –به ,بألفاظ مختمفة.
ى
ٍى
ّ -كأخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب األدب ,باب ما جاء في العدة ,ص ِّٔ  ,حديث رقـ
ِِٖٔ ,مف طريؽ محمد بف فيضٍيؿ ,عف إًسم ً
اعيؿ بف أبي خالد –به ,بألفاظ مختمفة ,كهك
ى
ٍى
جزء مف الحديث.

 كأخرجه في كتاب األدب ,باب ما جاء في العدة ,ص ّّٔ  ,حديث رقـ ِِٕٖ ,عفمحمد بف بشار ,عف يحيى بف ىس ًع ويد –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه في كتاب المناقب ,باب مناقب الحسف بف عمي  , صّٖٓ  ,حديث رقـّٕٕٕ ,عف محمد بف بشار ,عف يحيى بف ىس ًع ويد –به ,بألفاظ متقاربة.
الح ىم ٍيدم في مسند  , ُّٗ/ِ ,حديث رقـ ُْٗ ,عف سفياف ,عف ابف أبي خالد –
ْ -كأخرجه ي
به ,بألفاظ متقاربة.

ٓ -كأخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني , ِٖٗ/ُ ,حديث رقـ َْٔ ,مف طريؽ عبد
اهلل ابف إدريس ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف أبي خالد –به ,بألفاظ متقاربة.
ٍى
إسناد الحديث:
ِ
الص ٍي ىرًف ٌي الفى ٌبلس.
َٔ -ع ْم ُرو بن َعم ّي بف ىب ٍحر بف يك ىن ٍيز الباهمي ,أبك حفص البصرم ى
ركل عف :يحيى بف ىس ًع ويد القطاف ,كاسماعيؿ بف يعمىية ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى.
ركل عنه :الجماعة ,كأبك يزرعة كأبك ىح ٍاتًـ ال ارزياف(ِ).
قاؿ النسائي ,ثقة صاحب حديث(ّ) ,كقاؿ مسممة بف القاسـ :ثقة حافظ(ْ) ,كقاؿ الػدارقطني:

عمي بف المديني ,كيتعصػبكف لػه ,كهػك
كاف مف الحفاظ ,كبعض أصحاب الحديث يفضمكنه عمى ٌ
) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب فضائؿ الحسف كالحسيف -رضي اهلل عنهما , ُّٔ-ُّٓ/ٕ ,-حديث رقـ
َُٖٔ.

) (2تهذيب الكماؿ ِِ.ُِٔ/

) (3تسمية مشايإ النسائي ص َٔ.
) (4تهذيب التهذيب ٔ.ُٖٖ/
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إم ػػاـ م ػػتقف(ُ) ,ككثق ػػه اب ػػف حج ػػر(ِ) ,كذك ػػر اب ػػف حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات(ّ) ,كق ػػاؿ اب ػػف ىم ًع ػ ٍػيف(ْ) ,كأب ػػك
ىح ٍاتًـ(ٓ):صدكؽ ,كقاؿ أبك يزرعة " :لـ نر بالبصرة أحفظ مف هؤالء الثبلثة ,عمي بف المديني كعمرك
بف عمي ك -سميماف بف داكد -الشاذككني"(ٔ),كقاؿ صالا جزرة :ما رأيت بالبصػرة أكػيس منػه(ٕ),
منه(ٕ) ,كقػاؿ ابػف حجػر فػي هػدم السػارم :ركل عنػه :األئمػة السػتة ,كطعػف عمػى ابػف المػديني

في ركايته عف ي ىزٍيد بف يزىرٍيع ألنه استصغر فيه ,فمـ يخرج البخارم شيئان عنه مف ركايته عف ي ىزٍيد
بف يزىرٍيع (ٖ) ,مات سنة ِْٗهػ(ٗ).
س ِعيد بف فركخ القطاف التميمي  ,أبك ىس ًع ويد البصرم:
ٕ -يحيى بن َ
ركل عف :إًسم ً
اعيؿ بف أبي خالد ,كسفياف الثكرم ,ك يش ٍع ىبة بف الحجاج.
ٍى
ً (َُ)
ركل عنه :عمرك بف عمي ,كأحمد بف حنبؿ ,كيحيى بف ىمع ٍيف .
قػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ :إليػػه المنتهػػى فػػي التثبػػت بالبص ػرة(ُُ) ,كقػػاؿ مػػا رأينػػا مثػػؿ يحيػػى بػػف
س ًع ويد(ُِ) ,كقاؿ يحيى بف س ًع ويد :أثبت الناس ,ما كتبت عػف مثمػه(ُّ) ,ككثقػه ابػف س و
ػعد(ُْ) ,كابػف
ى
ى
(َِ)
(ُٗ)
ً (ُٖ)
(ُٕ)
ً ً (ُٔ)
(ُٓ)
ػي  ,كأبػػك يزرعػػة  ,كأبػػك ىح ػ ٍاتـ  ,كالنسػػائي  ,كابػػف حجػػر  ,زاد ابػػف
معػػيف  ,كالع ٍجمػ ٌ
سعد :مأمكف ,كزاد ً
و
الع ٍجًم ٌي :ثقة نقي الحديث ,ككاف ال يحدث إال عف ثقة ,كهػك أثبػت مػف سػفياف
) (1سؤاالت السممي لمدارقطني صَِْ.
) (2تقريب التهذيب ُ.ْْٗ/
) (3الثقات ٖ.ْٕٖ/

) (4تاريإ بغداد ُْ.ُِِ/

) (5الجرح كالتعديؿ ٔ.ِْٗ/

(ٔ) تاريإ بغداد(ُْ.)ُُٗ/

) (7المرجع السابؽ ُْ.ُُٗ/
) (8هدم السارم ص ُّْ.

) (9تقريب التهذيب ُ.ْْٗ/
) (10تهذيب ُّ.ِّٗ/

) (11الجرح كالتعديؿ ٗ.َُٓ/

) (12سؤاالت السممي لمدارقطني صِّٖ.
) (13تاريإ بغداد ُٔ.َُِ/

) (14الطبقات الكبرل ٗ.ِْٗ/

) (15تاريإ ابف معيف (ركاية الدارمي) صْْ.
) (16معرفة الثقات ِ.ّّٓ/

) (17الجرح كالتعديؿ ٗ.ُُٓ/
) (18المرجع السابؽ ٗ.ُُٓ/

) (19تهذيب الكماؿ ُّ.َّْ/
) (20تقريب التهذيب ِ.َِِ/
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مػػع جماعػػة سػػماهـ ,كزاد أبػػك زرعػػة :مػػف الحفػػاظ ,كزاد النسػػائي :ثبػػت مرضػػي ,كزاد ابػػف حجػػر:

مػػتقف حػػافظ إمػػاـ قػػدكة ,كذكػػر ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كزاد :ككػػاف مػػف سػػادات أهػػؿ زمانػػه حفظ ػان

ككرعػان كعقػبلن كفهم ػان كفضػبلن كدين ػان كعممػان ,كهػػك الػػذم مهػػد ألهػػؿ الع ػراؽ رسػػـ الحػػديث كأمعػػف فػػي
البحػػث عػػف النقػػؿ كتػػرؾ الضػػعفاء(ُ) ,كقػػاؿ ابػػف ىم ًعػ ٍػيف :قػػاؿ لػػي عبػػد الػػرحمف بػف مهػػدم :ال تػػرل
بعينيػػؾ مثػػؿ يحيػػى بػػف ىسػ ًػع ويد القطػػاف أبػػدان(ِ) ,كعػػد مػػف أثبػػت شػػيكخ البصػرييف(ّ) ,كقػػاؿ بنػػدار(ْ),
كال ىذهبًي(ٓ) :إماـ أهؿ زمانه ,كقاؿ عبد الرحمف بف مهدم :لك كنػت لقيػت إًسػم ً
اعي يؿ بػف أبػي خالػد
ٍى
ى ٌ
(ٔ)
لكتبػػت عػػف يحيػػى عػػف إًسػػم ً
اعيؿ ألعػػرؼ صػػحيحها مػػف سػػقيمها  ,م ػات سػػنة ُٖٗهػ ػ كركل لػػه
ٍى

الجماعة(ٕ).

ّ -إِسم ِ
اعي ُل بن أبي خالد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّٓ).
َْ
السوائي :-صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٕ).
ْ -أبو ُج َح ْيفة –وىب بن عبد اهلل ّ
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1الثقات البف حباف ٕ.ُُٔ/
) (2تاريإ بغداد ُٔ.َُِ/

) (3الجرح كالتعديؿ ٗ.َُٓ/
) (4الكاشؼ ِ.ّٔٔ/

) (5المرجع السابؽ ِ.ّٔٔ/
) (6تاريإ بغداد ُٔ.ُُِ/

) (7تقريب التهذيب ِ.َِِ/
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(ُ)
ىخبرىنا عمًي ٍبف ح ٍج ور ,عف إًسم ً
يؿ ,ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ًد ىين وار ,ىع ًف ٍاب ًف
اع ى
ي ي
ََُ -قاؿ النسائي  :أ ٍ ى ى ى
ىٍ ٍى
ض الن ً
اؿ
امةى ٍب ىف ىزٍيد ,ىك ى
اس ًفي إً ٍم ىرتً ًه فىقى ى
يع ىم ىر ,أىف ىر يس ى
كؿ الم ًه  ىب ىع ى
ط ىع ىف ىب ٍع ي
ث ىب ٍعثنا ىكأىم ىر ىعمى ٍي ًه ٍـ أ ى
يس ى
ً
ً ً
طعين ً
ً
رسك يؿ الم ًه  " :إًف تى ٍ ً
اف
ٍ
كف في إً ٍم ى ًرة أىبًيه م ٍف قىٍب يؿ ,ىك ٍاي يـ المه إً ٍف ىك ى
ط ىعينكا في إً ٍم ىرتًه ,فىقى ٍد يك ٍنتي ٍـ تى ٍ ى ى
ىي
ً
ئلم ًرة ,كًاف ىك ً
ً ً
ب الن ً
ب الن ً
ىح ِّ
ىح ِّ
اس إًلىي ىب ٍع ىد ي ".
اس إًلىي ,ىكًاف ىه ىذا ل ىم ٍف أ ى
اف م ٍف أ ى
لى ىخميقنا ل ٍ ً ٍ ى ى ٍ ى

ُ -أخرجه البخارم في صحيحه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مناقب ىزٍيػد بػف حارثػة –مػكلى
النبي ٖٔ/ٕ , مف الفتا  ,حػديث رقػـ َّّٕ ,مػف طريػؽ سػميماف بػف بػبلؿ ,عػف عبػد اهلل بػف
دينار –به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجػ ػػه فػ ػػي كتػ ػػاب المغػ ػػازم ,بػ ػػاب مػ ػػزكة ىزٍيػ ػػد بػ ػػف حارثػ ػػة  ْٖٗ/ٕ مػ ػػف الفػ ػػتا حػ ػػديثرقـَِْٓ ,سفياف بف سعيد ,عف عبد اهلل بف دينار –به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب بعث النبي  أسامة ىزٍيد  في مرضه الذم تكفي فيػه,ٖ ُِٓ/مػػف الفػػتا حػػديث رقػػـْْٖٔ ,مػػف طريػػؽ أبػػي عاصػػـ -الضػػحاؾ بػػف مخمػػد , -بألفػػاظ

مختمفة.

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب بعث النبي  أسامة ىزٍيد  في مرضه الذم تكفي فيػه,ٖ ُِٓ/مػػف الفػػتا حػػديث رقػػـْْٗٔ ,مػػف طريػػؽ ىمالًػػؾ ,عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار –بػػه ,بألفػػاظ

متقاربة.

 كأخرجه في كتاب اإليماف النػذكر ,بػاب قػكؿ النبػي  " ىك ٍاي يػـ الم ًػه" ُِٓ/ُُ ,مػف الفػتا حػديثرقـِٕٔٔ ,عف قتيبة بف سعيد ,عف إسماعيؿ بف جعفر-به ,بألفاظ متقاربة.

 -كأخرج ػػه ف ػػي كت ػػاب األحك ػػاـ ,ب ػػاب م ػػف ل ػػـ يكت ػػرث بطع ػػف م ػػف ال يعم ػػـ ف ػػي األمػ ػراء ح ػػديثان,

ُّ ُٕٗ/مف الفتا  ,حديث رقـ ُٕٖٕ مف طريؽ عبػد العزيػز بػف مسػمـ ,عػف ابػف دينػار –بػه,
بألفاظ متقاربة.

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه في كتػاب فضػائؿ الصػحابة ,بػاب فضػائؿ ىزٍيػد بػف حارثػة كأسػممة
بػػف ىزٍيػػد – رضػػي اهلل عنهمػػأْٗ/ِ ,-حػػديث رقػػـّٔ ,عػػف يحيػػي بػػف يحيػػي كيحيػػي بػػف أيػػكب
كقتيبة كابف يحجر ,عف إسماعيؿ –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,بػاب فضػائؿ ىزٍيػد بػف حارثػة كأسػممة بػف ىزٍيػد – رضػي اهللعنهمأْٗ/ِ ,-حديث رقـْٔ ,عف أبي كريب –محمد بف العبلء ,-بألفاظ مختمفة.

ّ -كأخرجػػه الترمػػذم فػػي جامعػػه فػػي كتػػاب المناقػػب ,بػػاب مناقػػب ىزٍيػػد بػػف حارثػػة  , صُٖٔ
حديث رقـ ُّٖٔ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف ابف دينار –به ,بألفاظ متقاربة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب زيد بف حارثة  , ِِّ/ٕ , حديث رقـُِٖٓ.
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 كأخرجه في كتاب المناقب ,باب مناقػب ىزٍيػد بػف حارثػة  , صُٖٔ  ,حػديث رقػـ ُّٖٔ,عف عمي بف يحجر-,به ,بألفاظ بألفاظ متقاربة.

ْ -كأجرجه أحمد في مسند  ,َِ/ِ ,مف طريؽ سفياف الثكرم ,عف ابف دينار ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه ,ٖٗ/ِ ,عف يحيي بف آدـ ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه ,َُٔ/ِ ,عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة.

كأخرجه ,َُُ/ِ ,عف سميماف بف ببلؿ ,عف إسماعيؿ –به ,بمفظه.

ٓ -كأخرجػػه ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحه فػػي كتػػاب المناقػػب ,بػػاب مناقػػب الصػػحابة, ُٖٓ/ُٓ ,
حديث رقـ َْْٕ ,عف يحيي بف أيكب المقابرم ,عف إسماعيؿ بف جعفر-به ,بألفاظ متقاربة,

 كأخرجه في كتاب المناقب ,باب مناقب الصحابة , ّٓٓ/ُٓ ,حديث رقـ َٕٗٓ ,مف طريػؽسفياف الثكرم ,عف ابف دينار ,بألفاظ متقاربة,

إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُحجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ّ -عبد اهلل بن دينار :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ْ -عبد اهلل بن عمر :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س
اؿ :ىحدثىىنا ىخالً هد قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى قى ى
َُُ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ً
اس م ٍق ىدـ رس ً
ت ٍب يف قى ٍي ً
اؿ :ىخ ى
كؿ الم ًه  اٍل ىمًد ىينةى فىقى ى
قى ى
ب ثىابً ي
اؿ " :ىن ٍم ىن يع ىؾ مما ىن ٍم ىنعي م ٍنهي
طى
س ٍب ًف ىشم و ى ى ى ي
اؿ " :ر ً
ض ىينا ".
أ ٍىنفي ىس ىنا ىكأ ٍىكىال ىد ىنا ,فى ىما لىىنا ؟ " قى ى
اؿ " :اٍل ىجنةي " قى ى ى

ُ -أخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد ك المثاني  ,ّٖٖ/ّ ,حديث رقـ َُٖٗ,عف كهباف
بف بقية – به ,بالفاظ متقاربة.

ِ -كأخرجه البزار في مسند ُّٓ/ْ ,حديث رقـْٔٓٔ ,عف محمد بف المثنى –به ,بألفاظ
متقاربة.

ّ -كأخرجه أبك يعمى في مسند َُْ/ٔ ,حديث رقـِّٕٕ ,عف كهب ,عف خالد –به,بألفاظ
متقاربة.

ْ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ِّْ/ّ ,مف طريؽ كهب بف ىب ًقيةى ,عف خالد –به,
بمفظه.

إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث اليجيمي :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب زيد بف حارثة -رضي اهلل عنه , َّْ/ٕ -حديث رقـ ُُٕٖ.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س,
اعي يؿ قى ى
َُِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور قى ى ى
ٍى
(ِ)
ت رس ى ً
كؿ
ت :ىيا ىر يس ى
ىص ىابهي ىس ٍه يـ ىم ٍر وب قىالى ٍ
كؿ المه  ,ىكقى ٍد ىهمى ىؾ ىح ًارثىةي ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ىكأ ى
أىف أيـ ىح ًارثىةى أىتى ٍ ى ي
ً
كاف ًفي اٍل ىجن ًة لى ٍـ أ ٍىب ًؾ ىعمىٍي ًه ,ىكًاال فى ىس ٍك ى
الم ًه ,قى ٍد ىعمً ٍم ى
ت ىم ٍكًق ىع ىح ًارثىةى م ٍف ىقٍمبًي ,فىًإ ٍف ى
ؼ تىىرل ىما أ ٍ
ىص ىنعي
اؿ لىها " :هبًٍم ًت أك جنةه ك ً
اف ىكثً ىيرةه ,كًانهي لىًفي اٍل ًف ٍرىد ٍك ً
ىعمىى".
س ٍاأل ٍ
اح ىدةه ؟ ًه ىي إًنهىا لى ًج ىن ه
ي
فىقى ى ى
ى
ى ى ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب مف أتا سهـ مرب فقتمه ِٓ/ٔ ,مف
ُ -أخرجه ي
الفتا  ,حديث رقـ َِٖٗ ,عف محمد بف عبد اهلل ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب فضؿ مف شهد بد انر َّْ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـِّٖٗ ,مف طريؽ أبي إسحؽ –إبراهيـ بف محمد الفى ىزارم ,-عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه في كتاب الرقاؽ ,باب صفة الجنة كالنار ُْٓ/ُُ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َٓٓٔ,

مف طريؽ أبي إسحؽ ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب الرقاؽ ,باب صفة الجنة كالنار ُْٖ/ُُ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ٕٔٓٔ,عف قيتىٍيبة ,عف إًسم ً
اعيؿ بف جعفر –به ,بألفاظ متقاربة.
ى
ٍى
ِ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب التفسير ,باب كمف سكرة المؤمنيف ,ص ُْٕ  ,حديث
رقـ ُّْٕ ,عف عبد بف يح ىم ٍيد ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُِْ/ّ ,عف ي ىزٍيد بف هاركف ,بألفاظ مختمفة.
 -كأخرجه ,َُِ/ّ ,عف عبد الصمد عبد الكارث ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ,ُِٓ/ّ ,عف عبد اهلل بف ي ىزٍيد ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ِْٔ/ّ ,مف طريؽ سميماف بف داكد ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة . -كأخرجه ِِٖ ,ِِٕ/ّ ,عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه الطيالسي في مسند  , ُٓٓ/ّ ,حديث رقـ ُُِْ ,عف سميماف بف المغيرة ,بألفاظ
مختمفة .

ٓ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب الرقائؽ ,باب األدعية , ِّٖ/ّ ,حديث رقـ
ٖٓٗ ,عف الحسف بف سفياف ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب السير ,باب فضؿ الشهادة , َِٓ/َُ ,حديث رقـ ْْٔٔ ,عف الحسفبف سفياف ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب حارثة بف النعماف -رضي اهلل عنه ,ُّْ/ٕ -حديث رقـ ُْٕٖ.
) (2سهـ مرب :أم ال يعرؼ راميه .النهاية في مريب الحديث كاألثر َّّٓ/
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 كأخرجه في كتاب المناقب ,باب كصؼ الجنة كالنار , َّْ/ُٔ ,حديث رقـ ُّٕٗ ,مفطريؽ محمد بف هاجؾ ,عف ىعًم ٌي بف يج ٍحر –به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث(ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات (ُ).

) (1كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم
- 311 -

(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س,
اؿ :ىحدثىىنا ىخالً هد قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى قى ى
َُّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىجاء ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف س ىبلوـ إًلىى رس ً
اؿ " :إًِّني ىسائًمي ىؾ
كؿ الم ًه  ىم ٍق ىد ىمهي اٍل ىمًد ىينةى فىقى ى
اء المهي قى ى
ىي
ى
ى
إً ٍف ىش ى
ً
ىع ٍف ثى ىبل وث ىال ىي ٍعمى يمهيف إًال ىنبً ٌّ
ىه يؿ اٍل ىجن ًة ؟ ىكاٍل ىكلى يد ىي ٍن ًزعي
اع ًة ؟ ىكأىك يؿ ىما ىي ٍأ يك يؿ أ ٍ
ي :ىما أىك يؿ أى ٍش ىراط الس ى

إًلىى أىبً ً
اؾ ىع يدك اٍل ىيه ً
كد ًم ىف
يه ىكًالىى أ ِّ
اؿ ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف ىس ىبلوـ :ىذ ى
ىخ ىب ىرنًي بً ًهف ًج ٍب ًري يؿ آنًفنا قى ى
يم ًه ؟ " قى ى
اؿ :أ ٍ
ي
ً
اع ًة ,فىىن هار تى ٍح يش يريه ٍـ ًم ىف اٍل ىم ٍش ًر ً
ط ىع واـ
ؽ إًلىى اٍل ىم ٍغ ًر ًب ,ىكأىما أىك يؿ ى
اٍل ىم ىبلئً ىك ًة قى ى
اؿ " :أىما أىك يؿ أى ٍش ىراط الس ى
ادةي ىكبًًد ح و
اء اٍل ىم ٍأرًىة
ع ,ىكًا ٍف ىس ىب ى
اء الريج ًؿ ىن ىز ى
كت ,ىكأىما اٍل ىكلى يد ,فىًإ ىذا يسبً ى
ىه يؿ اٍل ىجن ًة ,فى ًزىي ى
ىي ٍأ يكميهي أ ٍ
ي
ؽ ىم ي
ؽ ىم ي
ت,
اؿ :ىيا ىر يس ى
اؿ " :أى ٍشهى يد أىف ىال إًلىهى إًال المهي ,ىكأىن ىؾ ىر يسك يؿ الم ًه " قى ى
ىن ىزٍعتىهي " قى ى
كد قى ٍكهـ يبهي ه
كؿ الم ًه ,اٍل ىيهي ي
ً
ً
ً
اؿ لىهي يـ النبًي  " : أىم
كد فىقى ى
اء ًت اٍل ىيهي ي
ىكًا ٍف ىعم يمكا بًًإ ٍس ىبلمي قىٍب ىؿ أ ٍ
ىف تى ٍسأىلىهي ٍـ ىعِّني ىبهىتيكنًي ع ٍن ىد ىؾ ,فى ىج ى
ىسمى ىـ ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف
اؿ " :أ ىأ
ىعمى يم ىنا قى ى
ِّد ىنا ىك ٍاب يف ىسي ى
ىريج وؿ ىع ٍب يد الم ًه ًفي يك ٍـ؟ " فىقىاليكا :ىخ ٍي يرىنا ىك ىسي ي
ِّد ىنا ىكأ ٍ
ىرٍىيتي ٍـ ًإ ٍف أ ٍ
و
اؿ " :أى ٍشهى يد أىف ىال إًلىهى إًال المهي ,ىكأى ٍشهى يد أىف
اؾ ,فى ىخ ىرىج إًلى ٍي ًه ٍـ فىقى ى
ىعا ىذ ي المهي ًم ٍف ىذ ى
ىس ىبلـ ؟ " قىاليكا :أ ى
ً
كؿ الم ًه ".
ىخافيهي ىيا ىر يس ى
استىٍنقيصكي فىقى ى
ت أى
اؿ " :ىه ىذا يك ٍن ي
يم ىحمدا ىر يسك يؿ المه " قىاليكا :ىشرىنا ىك ٍاب يف ىشِّرىنا ىك ٍ
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب أحاديث األنبياء ِّٔ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ
ُ -أخرجه ي
ِّّٗ ,مف طريؽ الفى ىزارم –إبراهيـ بف محمد -عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة
 كأخرجه في كتاب مناقب األنصار ,باب حدثني حامد بف عمر ِِٕ/ٕ ,مف الفتا  ,حديثرقـ ّّٖٗ ,مف طريؽ بشر بف المفضؿ ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه في كتاب التفسير ,باب قكله "مف كاف عدكان لجبريؿ" ٖ ُٔٓ/مف الفتا  ,حديث رقـ

َْْٖ ,مف طريؽ عبد اهلل بف بكر ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة.
ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٖ/ّ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم  ,عف يح ىم ٍيد ,بألفاظ
متقاربة.
 كأخرجه ُٖٗ/ّ ,مف طريؽ إًسم ًاعيؿ عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
ّ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ُّٖ/ٔ ,حديث رقـ ُّْْ ,مف طريؽ حماد بف سممة ,عف
ثابت كحميد ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه , ْٖٓ/ٔ ,حديث رقـ ّٖٔٓ ,مف طريؽ ي ىزٍيد ,عف يح ىم ٍيد ,بألفاظ متقاربة.ْ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب مناقب الصحابة ,باب مناقب الصحابة,
ُٔ , ُُٕ/حديث رقـ ُُٕٔ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف أنس ,بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب عبد اهلل بف سبلـ -رضي اهلل عنه ,َّٓ/ٕ -حديث رقـ ُٕٖٗ.
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 كأخرجه في كتاب مناقب الصحابة ,باب كصؼ الجنة كأهمها , ِْْ/ُٔ ,حديث رقـِّْٕ ,مف طريؽ حماد بف سممة ,عف ثابت كحميد –به ,بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث اليجيمي :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُ)

) (1كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.
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.

(ُ)
ث
اؿ :ىحدثىىنا يم ٍعتى ًمهر قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمًي قى ى
ت يح ىم ٍي ندا ,يي ىح ِّد ي
َُْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
م رس ً
ىع ٍف أ ىىن و
كؿ الم ًه  فى ىج ىع ىؿ النبًي  ىيتىطى ىاك يؿ ,ىي ٍنظيير أ ٍىي ىف
س ,أىف أ ىىبا ى
طٍم ىحةى ىك ى
اف ىي ٍرًمي ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ ى ي
كف ىن ٍح ًر ىؾ ".
ت ىكأ ِّ
تىقىعي ىنٍبميهي ؟ فىىيقيك يؿ أيىبك ى
طٍم ىحةى :ىه ىك ىذا ىيا ىنبًي الم ًه ,بًأىبًي أ ٍىن ى
يمي ىن ٍح ًرم يد ى
ً
رس بترس صاحبه,
ُ .أخرجه ي
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب الم ىج ٌف كمف ىيت ي

ٔ ّٗ/مف الفتا  ,حديث رقـ َِِٗ ,عف أحمد بف محمد ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب مناقب األنصار ,باب مناقب أبي طمحة -رضي اهلل عنه ُِٖ/ٕ -مفالفتا  ,حديث رقـ ُُّٖ ,عف عبد الكارث بف عبد الصمد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭼ من آل عممبن ُّٔ/ٕ ،مف الفتا  ,حديث رقـ َْْٔ ,عف أبي
ىم ٍع ىمر -عبد اهلل بف عمرك المقعد ,-بألفاظ مختمفة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب مزكة النساء مع
ِ .كأخرجه
ي
الرجاؿ , ُٖٓ/ِ ,حديث رقـ ُّٔ ,عف عبد اهلل بف عبد الرحمف الد ًارًم ٌي ,بألفاظ مختمفة.
ّ .كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٓ/ّ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ
مختمفة .
 كأخرجه ,َِٔ/ّ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظ متقاربة .ْ .كأخرجه ,ِٔٓ/ّ ,عف إسحؽ بف إبراهيـ الطالقاني ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

ُ -عمرو بن عمي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗٗ).
ِ -معتمر بن سميمان بن طرخان :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٖٓ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َم ِالك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب أبك طمحة -رضي اهلل عنه ,ِّٔ/ٕ -حديث رقـ ِِٖٔ.
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(ُ)
ػاؿ :ىحػدثىىنا يح ىم ٍي هػد ,ىع ٍػف أ ىىن و
ػس
ػاؿ :ىحػدثىىنا ىخالً هػد قى ى
ىخ ىب ىرىنػا يم ىحمػد ٍب يػف اٍل يمثىنػى قى ى
َُٓ -قاؿ النسػائي  :أ ٍ
ش  ,فى ػأىتى ىكا النبًػػي 
ػاؿ :ىك ىسػ ىػر ًت الرىبِّيػػعي ثىنًي ػةى ىج ًارىيػ وػة فى ى
قىػ ى
ض ىعمىػ ٍػي ًه يـ ٍاأل ٍىر ي
طمىيب ػكا إًلىػ ٍػي ًه يـ اٍل ىع ٍفػ ىػك فى ػأ ىىب ٍكا فى يعػ ًػر ى
ً
ص ً
ػؾ بًػاٍل ىح ِّ
ؽ ىال
كؿ الم ًػه " تي ٍك ىس يػر ثىنًيػةي الرىبِّيػعي؟ ىكال ًػذم ىب ىعثى ى
ض ًر :ىيا ىر يس ى
اص قى ى
اؿ أ ىىن يس ٍب يف الن ٍ
ىم ىر باٍلق ى
فىأ ى
اؿ :يا أ ىىنس " ًكتىاب الم ًه اٍل ًقصاص " فىر ً
اؿ " :إًف ًم ٍف ًع ىب ًاد الم ًػه ىم ٍػف لى ٍػك
ض ىي اٍلقى ٍكيـ ىك ىعفى ٍكا قى ى
ي
تي ٍك ىس ير " قى ى ى ي
ى ي ى
أى ٍق ىس ىـ ىعمىى الم ًه ىأل ىىبري ".

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ِّ).
إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث اليجيمي :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ِ)

.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب أنس بف النضر -رضي اهلل عنه ,ّْٔ/ٕ -حديث رقـ ِِّٖ.
) (2كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا ىخالً هد ,ىع ٍف يح ىم ٍيود ,ىع ٍف أ ىىن و
اؿ:
س قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى قى ى
َُٔ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ " :أ ً
يدكا ىس ٍم ىن يك ٍـ ًفي ًسقىائً ًه ىكتى ٍم ىريك ٍـ ًفي
ىد ىخ ىؿ النبًي  ىعمىى أ ِّيـ يسمى ٍيوـ فىأىتىتٍهي بًتى ٍم ور ىك ىس ٍم وف فىقى ى
ىع ي
ً
ً و ً
ًكعائً ًه ,فىًإِّني ً
كب وة ,ىكىد ىعا ًأل ِّيـ يسمى ٍيوـ,
ص ىبلةن ىم ٍي ىر ىم ٍكتي ى
ى
صمى ى
اـ إًلىى ىناح ىية م ىف اٍل ىب ٍيت ,فى ى
ى
صائ هـ ,ثيـ قى ى

ت :ىخ ًاد يم ىؾ
كؿ الم ًه ,إًف لًي يخ ىكٍيصةن فىقى ى
ت أيـ يسمى ٍيوـ :ىيا ىر يس ى
ىه ًؿ ىب ٍيتًهىا " فىقىالى ٍ
ىكًأل ٍ
اؿ " :ىما ًه ىي ٍه ؟ " يقٍم ي
أ ىىنس ,فىما تىر ىؾ ىخ ٍي ار ًمف ىخ ٍي ًر ً
اال ,ىكىكلى ندا ىكىب ًار ٍؾ
اؿ " :المهيـ ٍاريزٍقهي ,ىم ن
آخ ى ورة ىكىال يد ٍن ىيا إًال ىد ىعا ًلي ,ثيـ قى ى
ن ٍ
ه ى ى
ً ً
ً
ً
ً
صٍمبًي ًإلىى ىم ٍق ىدًـ
ص ًار ىم ن
اال قى ى
لىهي " قى ى
اؿ " :ىك ىحدثىتٍني ٍاب ىنتي أىنهي قى ٍد يدف ىف ل ي
اؿ :فىًإِّني ل ىم ٍف أى ٍكثىًر ٍاأل ٍىن ى
كف ىك ًم ىائةه ".
اٍل ىحج ً
ص ىرًة بً ٍ
ضعه ىك ًع ٍش ير ى
اج إًلىى اٍل ىب ٍ
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الصكـ ,باب مف زار قكمان فمـ يفطر عندهـ,
ُ -أخرجه ي
المثىنى -به ,بألفاظ متقاربة.
ْ ِِٖ/مف الفتا  ,حديث رقـ ُِٖٗ ,عف محمد بف ي
 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب قكله تعالى ﮋ ﮡ ﮢﮣ ﭼ ُُ ُّٔ/مف الفتا حديثرقـّّّٔ ,عف ىس ًع ويد بف الربيع ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب دعكة النبي  لخادمه بطكؿ العمر ,كبكثرة ماله,ُُ ُْْ/مف الفتا  ,حديث رقـ ّْْٔ ,عف عبد اهلل بف أبي األسكد ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب الدعاء بكثرة الكلد مع البركة ُّٖ/ُُ ,مف الفتا  ,حديثرقـ َّٖٔ ,ُّٖٔ ,عف أبي ىزٍيد – ىس ًعي ود بف الربيع -بألفاظ مختمفة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ أنس -رضي اهلل
ِ -كأخرجه
ي
ب ,بألفاظ مختمفة .
عنه , ْٗٓ/ِ-حديث رقـ ُِْ ,عف زهير بف ىح ٍر ه
 كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ أنس -رضي اهلل عنه , ْٗٓ/ِ-حديثرقـ ُّْ ,عف أبي معف الرقاشي ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ أنس -رضي اهلل عنه , ْٗٓ/ِ-حديثرقـ ُْْ ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد ,بألفاظ مختمفة .
ّ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب المناقب ,باب مناقب أنس بف ىمالًؾ -رضي اهلل عنه-
عف محمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة.

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٖ/ّ ,عف محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ
متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنه ,ّٔٓ/ٕ -حديث رقـ ِّْٖ.
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ٓ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب الرقائؽ ,باب األدعية , ِٔٗ/ّ ,حديث رقـ
َٗٗ ,عف عبد اهلل بف بكر السهمي ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب المناقب ,باب إخبار عف مناقب الصحابة , ُْْ/ُٔ ,حديث رقـُٖٕٕ ,عف عمر بف محمد الهى ٍم ىداني ,بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:

المثََّنى  :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث اليجيمي :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اف ,ىع ًف اٍل ىج ٍعًد أىبًي
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
َُٕ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا ىج ٍعفىير ٍب يف يسمى ٍي ىم ى
و
ت :بًأىبًي
اؿ :ىحدثىىنا أ ىىن يس ٍب يف ىمالًؾ قى ى
اف قى ى
ص ٍكتىهي ,فىقىالى ٍ
اؿ :ىمر ىر يسك يؿ الم ًه  :فى ىس ًم ىع ٍ
يعثٍ ىم ى
ت أيـ يسمى ٍيـ ى
ث ىدعك و
ً
ً
يمي يا رس ى ً
ت ًم ٍنهىا اثٍىنتىٍي ًف ,ىكأ ىىنا أ ٍىريجك
ات ,قى ٍد ىأرٍىي ي
ىكأ ِّ ى ى ي
كؿ المه ,أ ىين ٍي هس ,فى ىد ىعا لي ىر يسك يؿ المه  ثى ىبل ى ى ى

الثالًثىةى ًفي ٍاآل ًخ ى ًرة".

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (َُٔ).
إسناد الحديث:

ُ -قُتَ ْي َبة بن سعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ِ -جعفر بن سميمان :صدكؽ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُِ).
ّ -الجعد بن عبد الرحمن بن أوس :ثقة  ,سبؽ في حديث رقـ(ُِ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
لغير

(ِ)

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه جعفر بف سميماف صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا
.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنه ,ّٔٔ/ٕ -حديث رقـ ِّٖٓ.
) (2كقد تابعه خالد بف الحارث
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(ُ)
الزىب ٍير ,ىع ٍف ىجابًر :أىف
َُٖ -قاؿ النسائي  :أخبرنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
كؿ الم ًه ,لىي ٍد يخمىف ح ً
كؿ الم ًه  ي ٍش يكك ح ً
ً ً
اؿ
ب الن ىار فىقى ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
اطنبا فىقى ى
اء ىر يس ى
اط ه
ى
ى
ى
ى
ىع ٍب ندا ل ىحاط وب ىج ى
ت ,ىال ىي ٍد يخميهىا ,فىًإنهي ىش ًه ىد ىب ٍد نار ىكاٍل يح ىد ٍيبًىيةى ".
ىر يسك يؿ الم ًه  " :ىك ىذ ٍب ى

مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,كقصة حاطب بف أبي بمتعة
ُ -أخرجه
ي
ِ , َِٓ/حديث رقـ ُِٔ ,عف محمد بف رما كقتيبة -به ,بمفظه.

ِ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب المناقب ,باب فيمف ىسب أصحاب النبي  صٖٗٔ
 ,حديث رقـ ّْٖٔ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بمفظه.

الزىب ٍير -
ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِّٓ/ّ ,مف طريؽ ابف يج ىرٍي –عبد الممؾ ,-عف أبي ي
به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه ,ّْٗ/ّ ,عف يح ى ٍ يف كيكنس ,عف الميث -به ,بمفظه.ْ -كأخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني , ِٓٔ/ُ ,حديث رقـ ّّٓ ,عف محمد بف
المثىنى ,بمفظه.
ي
ٓ -كأخرجه , ِٓٔ/ُ ,حديث رقـ ّّٔ ,مف طريؽ شبابة بف سكارة ,عف الميث -به ,بمفظه.
ٔ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهادُِْ/ُُ ,

حديث رقـ ْٕٗٗ ,عف محمد بف إسحؽ بف إبراهيـ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بمفظه.
 -كأخرجه ,في كتاب مناقب الصحابة ,باب إخبار  عف مناقب الصحابة , ٓٗ/ُٔ ,حديث

رقـ َُِٕ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف مكهب ,عف الميث -به ,بمفظه.
ٕ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,َُّ/ّ ,مف طريؽ أسد بف مكسى ,عف الميث -به ,بمفظه.
إسناد الحديث:

ُ -قُتَ ْي َبة بن سعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :صدكؽ  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ّ -أبو ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنو :-صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب حاطب بف أبي بمتعة -رضي اهلل عنه ,ّٕٔ/ٕ -حديث رقـ ِّٖٖ.
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الحكم عمى الحديث:
الزىب ٍير صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي
الصحيا لغير (ُ) .

) (1كقد تابعه طمحة بف نافع –أبك سفياف . -انظر إلى اآلحاد كالمثاني ُ ,ِٓٔ/حديث رقـّّٓ.
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(ُ)
اف
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىق ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ٍف ىخ ًالود ىق ى
َُٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىقا ىؿ أ ىىن هس :ىك ى
ً
ً
ىف ىيمً ىيهي اٍلمه ً
ٍخ يذكا ىع ٍنهي ".
ص يار ًل ىيأ ي
ىنبًي المه  " : ييحب أ ٍ
اج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
يى

اجه في سننه ,في كتاب إقامة الصبلة ,باب مف يي ٍستىحب أف يمي اإلماـ ,صُٖٕ
ُ .أخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ ٕٕٗ ,مف طريؽ عبد الكهاب الثقفي ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
ِ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ََُ/ّ ,مف طريؽ معتمر ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ,ُٗٗ/ّ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف يح ىم ٍيد –-به ,بألفاظ متقاربة. كأخرجه ,َِٓ/ّ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة. -كأخرجه ,ِّٔ/ّ ,مف طريؽ عبد اهلل بف بكر ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.

ّ .كأخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثانى , ّٖٕ/ّ ,حديث رقـ َُْٖ ,مف طريؽ عبد
الكهاب الثقفي ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه , ّٖٕ/ّ ,حديث رقـ َُٖٓ ,مف طريؽ الحارث بف عمير ,عف يح ىم ٍيد -به ,بمفظه.ْ .كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ّْٕ/ٔ ,حديث رقـ ُّٖٔ ,مف طريؽ عبد الكهاب الثقفي ,عف
يح ىم ٍيد –-به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه , ْٓٓ/ٔ ,حديث رقـ ّْٖٖ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف يح ىم ٍيد –به ,بألفاظمتقاربة.

ٓ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ الصحابة
كالتابعيف –رضي اهلل عنهـ , ِْٖ/ُٔ ,-حديث رقـ ِٖٕٓ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم,

عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
ٔ .كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ُِٖ/ُ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف يزىرٍيع ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ
متقاربة.
إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).

ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َم ِالك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب مناقب المهاجريف كاألنصار ٕ ,ّّٕ/حديث رقـ ِّٖٓ.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف ىس ٍه ًؿ
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
َُُ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :يكنا مع رس ً
كؿ الم ًه  ىباٍل ىخ ٍن ىد ً
ش
ؽ فىقى ى
ٍب ًف ىس ٍعود قى ى
ش ًإال ىع ٍي ي
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه  " :المهيـ ىال ىع ٍي ى
ىىىي
ام ًفر لًٍممه ً
ًً
ص ًار ".
اج ًر ى
يف ىك ٍاأل ٍىن ى
ٍاآلخ ىرة ,فى ٍ ٍ ي ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب مناقب األنصار ,باب دعاء النبي " ,أصما
ُ -أخرجه ي
األنصار كالمهاجرة" ُُٖ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ّٕٕٗ ,مف طريؽ محمد بف عبيد اهلل,
عف أبي حازـ -به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب مزكة الخندؽ ِْٗ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َْٖٗ ,عفقيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ مختمفة .
الرقاؽ ,كأف ال عيش إال عيش اآلخرة,
 كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب ما جاء في ِّضٍيؿ بف سميماف ,عف أبي حازـ -به,
ُُ ِِٗ/مف الفتا حديث رقـُْْٔ ,مف طريؽ الفي ى
بألفاظ مختمفة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب مزكة األحزاب كهي الخندؽ,
ِ -ك أخرجه
ي
ِ , ُٕٖ/حديث رقـ ُِٔ ,عف عبد اهلل بف مسممة القعنبي ,عف عبد العزيز -به ,بألفاظ
مختمفة.

ّ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب المناقب ,باب مناقب أبي مكسى األشعرم ,--
ضٍيؿ بف سميماف ,عف أبي حازـ -به ,بألفاظ
صٖٖٔ  ,حديث رقـ ّٖٔٓ ,مف طريؽ الفي ى
مختمفة.
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ِّّ/ٓ ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ِْٔ/ُّ ,حديث رقـ ُٕٓٓ ,عف إسحؽ بف أبي إسرائيؿ,
عف عبد العزيز -به ,بألفاظ مختمفة .

ُ -كأخرجه أبك عكانة في مسند  , َّٓ/ْ ,حديث رقـ ّٔٗٔ ,مف طريؽ محمد بف القاسـ
يس ىح ٍيـ كأحمد بف محمد بف الكليد المكي ,عف عبد العزيز -به ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ -عبد العزيز بن أبي حازم ,كاسمه سممة بف دينار  ,أبك تماـ المدني:

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب مناقب المهاجريف كاألنصار ٕ ,ّّٕ/حديث رقـ ِْٖٓ.
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ركل عف :أبيه – سممة بف دينار ,-كهشاـ بف عركة ,كمكسى بف عقبة.
ركل عنه :قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد ,كعمي بف المديني ,كعمى بف يح ٍجر(ُ).
قاؿ يحيى بف م ًع ٍيف :صدكؽ ثقة ليس به بأس(ِ) ,ككثقه ً
الع ٍجمً ٌي(ّ),
ى

كقاؿ النسائي :ليس به بأس,كقاؿ مرةن ثقة(ْ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٓ) ,كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ:

صػالا الحػديث(ٔ) ,كقػاؿ أبػك داكد :سػمعت أحمػد كقيػؿ لػه :عبػد العزيػز بػف أبػي حػازـ؟ قػاؿ أرجػػك
أنه ال بأس به (ٕ) ,كقاؿ ال ىذهبًي  :حديثه في الصػحاح(ٖ) ,كقػاؿ ابػف س و
ػعد :كػاف كثيػر الحػديث(ٗ),
ى ٌ
(َُ)
كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ البستي –ابف حباف -مف خيار أهؿ المدينػة كمتقنػيهـ  ,قػاؿ الػ ىذ ىهبً ٌي مػرة أخػرل:

أحػػد الثقػػات(ُُ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :صػػدكؽ فقيػػه ,مػػف الثانيػػة ,مػػات سػػنة ُْٖه ػ كقيػػؿ قبػػؿ ذلػػؾ,
ركل له الجماعة(ُِ).

ّ -أبو حازم -سممة بن دينار :-ثقة عابد ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ْ -سيل بن سعد الساعدي :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه عبد العزيز بف أبي حازـ صدكؽ .كبالمتابعة يرتقي إلى

الصحيا لغير

(ُّ)

.

) (1تهذيب الكماؿ ُٖ.َُِ/
) (2الجرح كالتعديؿ ٓ.ّّٖ/
) (3معرفة الثقات ِ.ٗٓ/

) (4تهذيب الكماؿ ُٖ.ُِْ/
) (5الثقات ٕ.ُُٕ/

) (6الجرح كالتعديؿ ٓ.ّّٖ/

) (7سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد ص ُِِ.
) (8سير أعبلـ النببلء ٖ.ّْٔ/
) (9الطبقات الكبرل ٕ.َِٔ/

) (10مشاهير عمماء األمصار صُُٕ.
) (11ميزاف االعتداؿ ِ.ِٔٔ/
) (12تقريب التهذيب ُ.َّْ/

) (13كقد تابعه محمد بف عبيد كالفضيؿ بف سميماف عند البخارم كمير  .انظر تخري الحديث
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
اؿ:
س قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ٍف ىخالًود قى ى
ُُُ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ىخرىج النبًي ً في ىم ىد واة ىب ًارىد وة كاٍلمه ً
اؿ:
ؽ ,فىقى ى
كف اٍل ىخ ٍن ىد ى
ص يار ىي ٍحف ير ى
اج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
ى يى
ى
ً
ً
ً
ص ًار كاٍلمه ً
اج ى ًرة " .
" المهيـ إًف اٍل ىخ ٍي ىر ىخ ٍي ير ٍاآلخ ىرًة,
فى ٍ
امف ٍر ل ٍؤل ٍىن ى ى ي ى

ىج يابكي:
فىأ ى
ً
يف ىب ىاي يعكا يم ىحمدا
ىنػحػٍ يف الذ ى

ىعمىى اٍل ًجهى ًاد ىما ىب ًق ىينا أ ىىب ىدا

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب مناقب األنصار ,باب دعاء النبي  أصما األنصار
ُ -أخرجه ي
كالمهاجرة ُُٖ/ٕ ,مف الفتا حديث رقـ ّٕٓٗ ,عف آدـ بف أبى إياس  ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه  ,في كتاب مناقب األنصار ,باب دعاء النبي  أصما األنصار كالمهاجرةُُٖ/ٕ ,

مف الفتا حديث رقـّٕٔٗ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف حميد – به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ,في كتاب المغازم ,باب مزكة الخندؽ ِْٗ/ٕ ,مف الفتا حديث رقـ َْٗٗ ,مفطريؽ أبي إسحؽ ,إبراهيـ بف محمد الفزارل ,عف حميد – به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب الصبر عند القتاؿ ْٓ/ٔ ,مف الفتا حديث رقـ ُّْٖ,مف طريؽ أبي إسحؽ ,إبراهيـ بف محمد الفزارل ,عف حميد – به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب حفر الخندؽ ْٔ/ٔ ,مف الفتا حديث رقـ ُّٖٓ ,عف أبيمعمر عبد اهلل بف عمرك المقعد ,بألفاظ مختمفة .

مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب مزكة األحزاب,ُٕٖ/ِ ,
ِ -كأخرجه
ي
حديث رقـ ُِٖ ,عف محمد بف المثنى كابف بشار محمد بف بشار بف عثماف العبدل ُِٖ,
ُِٗ ,َُّ ,بألفاظ مختمفة .

كأخرجه  ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب مزكة األحزاب ,ُٕٖ/ِ ,حديث رقـ ُِٗ ,عف
يحيى بف أبي يحيى ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب المناقب ,باب مناقب أبي مكسى األشعرم ,ص ٖٖٔ
حديث رقـ ّٕٖٓ ,عف محمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة .

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُِٕ/ّ ,عف محمد بف جعفر ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه,ُٖٕ/ّ ,عف عبيدة بف حميد بف صهيب ,عف حميد – به ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه,َِٓ/ّ ,عف محمد بف أبى عدل ,عف حميد – به ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب مناقب المهاجريف كاألنصار ٕ ,ّْٕ/حديث رقـ ِٖٗٓ.
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ٓ -كأخرجه,ِِٓ/ّ ,عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في

كتاب الحظر كاإلباحة ,باب الشعر كالسجع ,َُٓ/ُّ ,حديث رقـ ٖٕٗٓ ,مف طريؽ

عمي بف الجعد ,عف يش ٍع ىبة ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ الصحابة كالتابعيف,ُٔ ,ِْٗ/حديث رقـ ِٕٗٓ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ً
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث قى ى
كسى قى ى
ُُِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ع ٍم ىر ي
اف ٍب يف يم ى
ً ً
ً
اؿ :ىج ىع ىؿ اٍلمه ً
يز ,ىع ٍف أ ىىن و
اٍل ىع ًز ً
كف
س قى ى
كف اٍل ىخ ٍن ىد ى
ؽ ىح ٍك ىؿ اٍل ىمد ىينة ىك يه ٍـ ىي ٍرتى ًج يز ى
ص يار ىي ٍحف ير ى
اج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
يى
ً
يف ىب ىاي يعكا م ىحمدا ىعمىى ًٍ
اؿ
اإل ٍس ىبلًـ ىما ىب ًق ىينا أ ىىب ندا " فىقى ى
كف الت ىر ى
كف " :ىن ٍح يف الذ ى
اب ىعمىى يمتيكنً ًه ٍـ ىكىيقيكلي ى
ىكىي ٍن يقمي ى
ي
ً
ً
ص ًار كاٍلمه ً
ً
ًً
ً
اج ىرًة ".
ىر يسك يؿ المه  " :ىك يه ىك ييج ييبهي يـ المهيـ ىال ىخ ٍي ىر إال ىخ ٍي ير ٍاآلخ ىرة ,فىىب ًار ٍؾ في ٍاأل ٍىن ى ى ي ى

الحديث سبؽ تخريجه في  ,حديث رقـ (ُُُ).
إسناد الحديث:

ٔ -عمران بن موسى :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٖ).
س ِعيد :مجمع عمى ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٖ).
ٕ -عبد الوارث بن َ
ٖ -عبد العزيز بن صييب :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٕ).
ٗ -انس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب مناقب المهاجريف كاألنصار ٕ ,ّٕٓ/حديث رقـ َِٖٔ.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س
اعي يؿ قى ى
ُُّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور قى ى ى
ٍى
اؿ :قىًدـ عمى ٍي ىنا ع ٍب يد الر ٍحم ًف ٍبف عك و
اف ًم ٍف
آخى ىر يسك يؿ الم ًه  ىب ٍي ىنهي ىكىب ٍي ىف ىس ٍعًد ٍب ًف الربً ً
ؼ فى ى
ى
قى ى ى ى
يع ,ىك ىك ى
ى ي ىٍ
ً ً
ؾ
ص يار ,أِّىني ًم ٍف أى ٍكثىًرىها ىم ن
أى ٍكثىًرًه ٍـ ىم ن
اال فى ىسأى ٍق ًس يـ ىمالًي ىب ٍينًي ىكىب ٍي ىن ى
اال فىقى ى
اؿ ىس ٍع هد " :قى ٍد ىعم ىمت ٍاأل ٍىن ى

ام ىأرىتى ً
اؿ ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف" :
ىش ٍ
ت تىىزك ٍجتىهىا " فىقى ى
ىع ىج ىبهي ىما إًلى ٍي ىؾ ,فىأيطىمِّقيهىا ,فىًإ ىذا ىحم ٍ
اف ,فى ٍانظي ٍر أ ٍ
ط ىرٍي ًف  ,ىكلًي ٍ
ًو
ىهمً ىؾ ,يدلكنًي ىعمىى السك ً
ض ىؿ ىش ٍينئا ًم ٍف ىس ٍم وف ىكأ ًىق وط(ِ)".
ىب ىارًؾ المهي لى ىؾ ًفي أ ٍ
ؽ ,ىفمى ٍـ ىي ٍرًج ٍع ىي ٍك ىمئذ ىحتى أى ٍف ى
الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٓ).
إسناد الحديث:

َُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ُُ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُُِ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ُّ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات ,كقد صرح حميد بالسماع عند البخارم.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب قكؿ النبي " لكال الهجرة لكنت أم انر مف األنصار ّٕٕ/ٕ ,حديث رقـ ِْٖٔ.
) (2أقط :لبف مجفؼ يابس يمستىحجر يطبإ به .النهاية في مريب الحديث كاألثر ُُُْ/
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س,
اعي يؿ قى ى
ُُْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور قى ى ى
ٍى
ىخ ٍذ ي ً
ىخ ىذ الناس ك ًاديا  ,كأ ى ً
ب
أىف النبًي  قى ى
ص يار ىك ًادنيا ىأل ى
اؿ " :ىكالًذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ً لى ٍك أ ى
ت ش ٍع ى
ىخ ىذت ٍاأل ٍىن ى
ي ى ن ى
(ِ)
ً
ص ًار".
ص يار ىك ٍرًشي ىك ىع ٍي ىبتًي  ,ىكلى ٍكىال اٍل ًه ٍج ىرةي لى يك ٍن ي
ام ىأنر م ىف ٍاأل ٍىن ى
ص ًارٍ ,األ ٍىن ى
ٍاأل ٍىن ى
ت ٍ

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب مناقب األنصار ,باب قكؿ النبي  اقبمكا مف
ُ -أخرجه ي
محسنهـ ,كتجاكزكا عف مسيئهـ َُِ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ّٕٗٗ ,عف محمد بف
يحيى – أبكعمي ,-بألفاظ مختمفة .

كأخرجه كذلؾ في مناقب األنصار  ,باب قكؿ النبي  أقتمكا مف محسنهـ ,كتجاكزكا عف

مسيئهـ ُُِ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َُّٖ ,عف محمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة .

مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مف فضائؿ األنصارَٕٓ/ِ ,
ِ -كأخرجه
ي
المثىنى كمحمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة .
 ,حديث رقـ ُٕٔ ,عف محمد بف ي
ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب المناقب ,باب في فضؿ األنصار كقريش ,ص ٕٕٖ
 ,حديث رقـ َّٕٗ ,عف محمد بف بشار ,بألفاظ مختمفة .

ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُٓٔ/ّ ,مف طريؽ يكنس بف محمد المؤدب ,بألفاظ مختمفة .
 -خرجه ,ُٕٔ/ّ ,عف محمد بف جعفر ,بألفاظ مختمفة .

 خرجه ,ُٖٖ/ّ ,مف طريؽ عبيدة بف يح ىم ٍيد ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة .ُْ -كأخرجه ,َُِ/ّ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة .
 -خرجه ّ ,ِْٔ/عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة .

الح ىم ٍيدم في مسند  , َّٗ/ِ ,حديث رقـ ُِّٓ ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,بألفاظ
ٓ -كأخرجه ي
مختمفة.
المثىنى ,بألفاظ
ٔ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ُّٓ/ٓ ,حديث رقـ ِْٗٗ ,عف محمد بف ي
مختمفة.

 -خرجه , ْٕٔ/ٓ ,حديث رقـ َِّٖ ,عف أحمد ,بألفاظ مختمفة .

ٕ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصاحبة ,باب فضؿ
الصحابة كالتابعيف , ِٓٓ/ُٔ ,حديث رقـ ِٕٓٔ ,عف أحمد بف الحسف الجرارم ,بألفاظ

مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب قكؿ النبي " لكال الهجرة لكنت أم انر مف األنصار ,ّٕٖ/ٕ ,حديث رقـ ِٖٖٔ.
) (2كرشي كعيبتي :أم خاصتي كمكضع سرم .النهاية في مريب الحديث ّ. ِّٕ/

ػ أراد أنهـ بطانته كمكضع سر كأمانته كالذيف يعتمد عميهـ في أمكر  .النهاية في مريب الحديث ْ.ُّٔ/
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 خرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ الصحابة كالتابعيف ُٔ, ِٕٓ/حديث رقـ ِٖٕٔ ,مف طريؽ يحيى بف أيكب ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر -به ,بألفاظ مختمفة .
ٍى
ٖ -كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير , َِْ/ُ ,حديث رقـ ِٓٓ ,عف أحمد بف ىزٍيد ابف
الحريش ,بألفاظ مختمفة .

إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س,
اعي يؿ قى ى
ُُٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور قى ى ى
ٍى
ً
اؿ" :
ص ًار قى ى
ص ًار ىك ىخ ىد يمهي ٍـ ىما يه ٍـ بً يك يجكً ٍاأل ٍىن ى
ٍسهي فىتىمىقا ي ىذ ىرًارم ٍاأل ٍىن ى
أىف النبًي  ىخ ىرىج ىي ٍك نما ىعاصنبا ىأر ى
كالًذم ىن ٍف ًسي بًيًد ً إًِّني ىأل ً
ض ىكا الًذم ىعمى ٍي ًه ٍـ
يحب يك ٍـ ىمرتىٍي ًف ,أ ٍىك ثى ىبلثنا " ثيـ قى ى
ص ىار قى ٍد قى ى
ى
اؿ " :إًف ٍاأل ٍىن ى
ى

ىح ًسينكا إًلىى يم ٍح ًسنً ًه ٍـ ىكتى ىج ىاكيزكا ىع ٍف يم ًسيئً ًه ٍـ ".
ىكىب ًق ىي الًذم ىعمىٍي يك ٍـ فىأ ٍ

ُ .أخرجه أحمد في مسند  ,َُٓ/ّ ,عف عبد الصمد ,بألفاظ مختمفة .
 خرجه ,ُٖٕ/ّ ,عف عبيدة بف يح ىم ٍيد ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة . خرجه ,َِٓ/ّ ,عف محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد ,بألفاظ متقاربة. -خرجه ,ِٖٓ/ّ ,عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة .

ِ .كأخرجه ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني , ّْٔ/ّ ,حديث رقـ ُِٕٔ ,عف هدبة بف
خالد ,بألفاظ مختمفة .

ّ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ
الصحابة كالتابعيف , ِٓٔ/ُٔ ,حديث رقـ ِٕٔٔ ,مف طريؽ يحيى بف أيكب المقابرم,

عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
 -خرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ الصحابة كالتابعيفُِٔ/ُٔ ,

حديث رقـ ُِٕٕ ,مف طريؽ معتمر بف سميماف ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ِ)

.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب قكؿ النبي " لكال الهجرة لكنت أم انر مف األنصار ,ّٕٖ/ٕ ,حديث رقـ ِٖٖٔ.
) (2كقد صرح حميد بالسماع عند ابف حباف .
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(ُ)

ُُٔ -قاؿ النسائي :

ىخ ىب ىرىنا
أٍ

ث ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ,أىنهي ىس ًم ىع
قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
يخبًيريك ٍـ بً ىخ ٍي ًر يد ً
ص ًار ؟ "
الم ًه  " :أ ىىال أ ٍ
ص ًار ,أ ٍىك بً ىخ ٍي ًر ٍاأل ٍىن ى
كر ٍاأل ٍىن ى

اؿ ىر يسك يؿ
أ ىىن ىس ٍب ىف ىم ًالؾ ىيقيك يؿ :قى ى
ً
ً
ً
كنهي ٍـ ىبينك
كؿ الم ًه قى ى
قىاليكا :ىبمىى ىيا ىر يس ى
يف ىيمي ى
يف ىيمي ى
كنهي ٍـ ىبينك ىع ٍبد ٍاألى ٍشهى ًؿ ,ثيـ الذ ى
اؿ " :ىبينك النج ًار ,ثيـ الذ ى
اؿ بًيًد ً فىقىبض أىصابًعه ثيـ بسطىهف ىكالر ً
ً
ً
ً
امي
يف ىيمي ى
كنهي ٍـ ىبينك ىساع ىدةى " ثيـ قى ى ى
اٍل ىح ًارث ٍب ًف اٍل ىخ ٍزىرًج ,ثيـ الذ ى
ى ى ى ىي ى ى ي
ص ًار يكمهىا ىخ ٍيهر ".
بًىي ىد ٍي ًه ثيـ قى ى
كر ٍاأل ٍىن ى
اؿ " :يد ي

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الطبلؽ ,باب المعاف ّْٗ/ٗ ,مف الفتا  ,حديث
ُ -أخرجه ي
رقـ ََّٓ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة.

مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب في خير دكر األنصار -
ِ -كأخرجه
ي
رضي اهلل عنهـ , َٕٓ/ِ -حديث رقـ ُٕٕ ,مف طريؽ عبد العزيز بف محمد كالميث بف
و
سعد كعبد الكهاب الثقفي ,كمهـ عف يحيى بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ متقاربة .
ّ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب المناقب ,باب ما جاء في أم دكر األنصار خير,

صٕٕٖ  ,حديث رقـ َُّٗ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة.
ْ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ٓٔ/ُ ,مف طريؽ ىمالًؾ عف يحيى بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجه  ,َُٓ/ّ ,عف محمد بف أبي عدم ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه ,َِِ/ّ ,عف ي ىزٍيد بف هاركف ,بألفاظ مختمفة .الح ىم ٍيدم في مسند  , َّٕ/ِ ,حديث رقـ ُُِّ ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف
ٓ -كأخرجه ي
يحيى بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ْٕٓ ,ِّٕ/ٔ ,حديث رقـ َّٓٔ ّٖٓٓ ,مف طريؽ ي ىزٍيد
ابف هاركف ,عف يح ىم ٍيد كيحيى بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ متقاربة .
ٕ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ
الح ىباب ,بألفاظ متقاربة.
الصحابة كالتابعيف , ِّٕ/ُٔ ,حديث رقـ ِْٖٕ ,عف الفى ٍ
ضؿ بف ي
 كأخرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ الصحابة كالتابعيف, ِْٕ/ُٔ ,حديث رقـ ِٖٕٓ ,عف محمد بف عبد الرحمف السامي ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب خير دكر األنصار -رضي اهلل عنهـ ,ِّٖ/ٕ -حديث رقـ ِٖٕٖ.
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ِ -الميث بن سعد  :ثقة ثبت  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
س ِعيد األنصاري :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ّ -يحيى بن َ
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا إًسم ً
ً
اعي يؿ ,ىع ٍف يح ىم ٍيود ,ىع ٍف أ ىىن و
س ,أىف
ُُٕ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور قى ى ى
ٍى
يخبًيريك ٍـ بً ىخ ٍي ًر يد ً
اؿ " :ىد يار ىبنًي
كؿ الم ًه قى ى
ص ًار ؟ " قىاليكا :ىبمىى ,ىيا ىر يس ى
النبًي  قى ى
اؿ " :أ ىىال أ ٍ
كر ٍاأل ٍىن ى
النج ًار ,ثيـ ىدار بنًي ع ٍبًد ٍاألى ٍشه ًؿ ,ثيـ ىدار بٍمح ًار ًث ٍب ًف اٍل ىخ ٍزرًج ,ثيـ ىدار بنًي س ً
اع ىدةى ,ىكًفي يك ِّؿ يد ً
كر
ي ى ى
ي ى ى
ي ى ى
ى
ى
ص ًار ىخ ٍيهر".
ٍاأل ٍىن ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ُُٔ).
إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب خير دكر األنصار -رضي اهلل عنهـ ,ِّٖ/ٕ -حديث رقـ َِٖٖ.
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(ُ)
اصـ ٍبف سكٍيًد ٍب ًف ع ً
ً
ام ًر ٍب ًف ىزٍيد ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا ىعمًي ٍب يف يح ٍج ور قى ى
اؿ :أ ٍ
ُُٖ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ى
ىخ ىب ىرىنا ىع ي ي ي ى
ً
ً
ىج ًارىيةى ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ,ىع ٍف أ ىىن ً
يب إًلىى
س ٍب ًف ىمالًؾ قى ى
ض ٍي ور ٍاألى ٍشهىمي النق ي
يس ٍي يد ٍب يف يح ى
اء أ ى
اؿ :ىج ى
ً
ً
و ً ً
رس ً ً
اجةه
اما ,فى يذ ًك ىر لىهي أ ٍ
ص ًار في ًه ٍـ ىح ى
كؿ المه  ,ىكقى ٍد ىك ى
ىه يؿ ىب ٍيت م ٍف ىبني ظىفى ور م ىف ٍاأل ٍىن ى
ىي
اف قى ىس ىـ طى ىع ن
و
ً
فىقى ى ً
اء ىنا,
ب ىما ًفي أ ٍىيًد ىينا ,فىًإ ىذا ىس ًم ٍع ى
يس ٍي يد تىىرٍكتىىنا ىحتى إً ىذا ىذ ىه ى
ت بً ىش ٍيء قى ٍد ىج ى
اؿ لي ىر يسك يؿ المه  " :أ ى
اؿ " :فىقى ىس ىـ ىر يسك يؿ
اء ي ىب ٍع ىد ىذًل ىؾ ى
اـ ًم ٍف ىخ ٍي ىب ىر ىش ًع هير ىكتى ٍمهر قى ى
ىه ىؿ ىذلً ىؾ اٍل ىب ٍي ًت " قى ى
فىا ٍذ يك ٍر لًي أ ٍ
اؿ :فى ىج ى
ط ىع ه
ً
الم ًه ً في الن ً
يس ٍي يد
ىج ىز ىؿ فىقى ى
ىج ىز ىؿ  ,ىكقى ىس ىـ ًفي أ ٍ
ىه ًؿ ىذلً ىؾ اٍل ىب ٍي ًت " فىأ ٍ
ص ًار فىأ ٍ
اؿ لىهي أ ى
اس ,ىكقى ىس ىـ في ٍاأل ٍىن ى
طيب اٍلج ىز ً
ً
اؿ لىهي ىر يسك يؿ الم ًه
اؿ " :ىخ ٍي نار " فىقى ى
اء ,أ ٍىك قى ى
ض ٍي ور يم ٍستى ٍش ًك نار :ىج ىز ى
ىم ىنبًي المه أى ٍ ى ى ى
ٍب يف يح ى
اؾ المهي أ ٍ

ت أً
طيب اٍلج ىز ً
ىعفةه
اء " أ ٍىك قى ى
اؿ " :ىخ ٍي نرا ,فىًإن يك ٍـ ىما ىعمً ٍم ي
ص ًار ,فى ىج ىاز يك يـ المهي أى ٍ ى ى ى
 " :ىكأ ٍىنتي ٍـ ىم ٍع ىش ىر ٍاأل ٍىن ى
ً
ً
ً
اصبًيركا ىحتى تىٍمقى ٍكنًي ىعمىى اٍل ىح ٍك ً
ض".
صيبهر ,ىك ىستىىرٍك ىف ىب ٍعدم أىثىىرةن في ٍاأل ٍىم ًر كاٍلقى ٍسـ ,فى ٍ
ي

ُ -أخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ
الصحابة كالتابعيف , ِٔٓ/ُٔ ,حديث رقـ ِٕٕٕ ,مف طريؽ محمد بف الصباح ,عف
عاصـ بف سكيد -به ,بألفاظ متقاربة .

ِ -كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ٕٗ/ْ ,مف طريؽ عبد اهلل بف عبد الكهاب ,عف عاصـ ابف
سكيد -به ,بألفاظ متقاربة.

ّ -أخرجه ابف عدم في الكامؿ ,ِّٗ/ٓ ,مف طريؽ محمد بف الصباح ,عف عاصـ بف سكيد-
به ِّٗ/ٓ ,بألفاظ متقاربة .

ْ -كأخرجه المزم في تهذيب الكماؿ ,ِّٗ/ُّ ,مف طريؽ محمد بف الصباح ,عف عاصـ ابف
سكيد -به ,بألفاظ متقاربة .
شاىد الحديث:

ش َيمي -رضي اهلل عنو:-
أسيد بن حضير األ ْ
ُ -أخرج أبك يعمى حديثه في مسند  , ِّْ/ِ ,حديث رقـ ْٓٗ ,بألفاظ مختمفة .

ِ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب فضؿ
الصحابة كالتابعيف , ِٖٔ/ُٔ ,حديث رقـ ِٕٕٗ ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب خير دكر األنصار -رضي اهلل عنهـ ,ّٖٓ/ٕ -حديث رقـ ِٕٖٖ.
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إسناد الحديث:

عمي بن ُحجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ُّ -
ٕ -عاصم بن سويد بف عامر بف ىزٍيد بف جارية األكسي المدني:
ركل عف :يحيى بف ىس ًع ويد األنصارم ,كأبيه سكيد بف عامر ,كجد ألمه معاكية بف معبد.
ركل عنه :عمي بف يحجر ,كمحمد بف الحسف بف زبالة ,كىي ٍعقيكب بف محمد الزهرم(ُ).
ذكر ابف حباف في الثقات(ِ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :شيإ محمه الصدؽ(ّ) ,كقاؿ يحيى بف ىم ًع ٍيف ال
أعرفه(ْ) ,قاؿ ابف عدم :كانما ال يعرفه ألنه رجؿ قميؿ الركاية جدان ,ك جميع ما يركيه ال يبمم
خمسة أحاديث(ٓ) ,كقاؿ بف حجر :مقبكؿ ,مف السابعة ,ركل له النسائي(ٔ).

س ِعيد األنصاري :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّٕ).
ّ -يحيى بن َ
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد ضعيؼ؛ ألف فيه عاصـ بف سكيد مقبكؿ.

) (1تهذيب الكماؿ ُّ.ُِٗ/
) (2الجرح كالتعديؿ ّْْٔ/

) (3المرجع السابؽ ٔ.ّْْ/
) (4المرجع السابؽ ٔ.ّْْ/

) (5تقريب التهذيب ُ.َّٓ/
) (6تقريب التهذيب ُ.َّٓ/
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(ُ)
ػاؿ :حػدثىىنا إًسػم ً
ً
اعي يؿ ,ىع ٍػف يح ىم ٍي وػد ,ىع ٍػف أ ىىن و
ػس ,أىف
ُُٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمػي ٍب يػف يح ٍج وػر قى ى ى
ٍى
ً
ػكؿ
ضبل هؿ فىهى ىػدا يك يـ المػهي بًػي ؟ " قىػاليكا :ىبمىػى ىيػا ىر يس ى
النبًي  قى ى
ص ًار " أىلى ٍـ آت يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ي
اؿ :ىيا ىم ٍع ىش ىر ٍاأل ٍىن ى
ػكف:
كؿ الم ًه قى ى
ؼ ىب ٍي ىن يك ٍـ بًي ؟ " قىاليكا :ىبمىى ىيا ىر يس ى
الم ًه قى ى
اء فىأىل ى
اؿ " :أ ىىكلى ٍـ آتً يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ أ ٍ
اؿ " :أىفى ىػبل تىقيكلي ى
ىع ىد ه
ً
ً
ً
ػار :ىبػ ًػؿ اٍل ىمػػف لًمػ ًػه
صػ ٍػرىن ى
ػاؾ ؟ ىكطى ًريػ نػدا فى ىآكٍي ىنػ ى
آمنػ ى
اؾ ؟ " قىالىػػت ٍاأل ٍىن ى
ػاؾ ؟ ىك ىم ٍخػ يذكنال فىىن ى
صػ ي
أىلىػ ٍػـ تىأٍت ىنػػا ىخائفنػػا فى ى
ىكلً ىر يسكلً ًه".

ىح ىمد في مسند  ,َُْ/ّ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ
ُ .أخرجه أ ٍ
مختمفة.

 -كأخرجه ,ِّٓ/ّ ,عف عفاف بف مسمـ  ,بألفاظ مختمفة .

عمي بف
ِ .كأخرجه البزار في مسند (البحر الزخار) , ِْ/ُْ ,حديث رقـ ِْٕٔ ,عف ٌ
معمر ,بألفاظ مختمفة.
ّ .كأخرجه ابف مند في التكحيدَُُ/ِ ,حديث رقـِْٕ ,مف طريؽ محمد بف جعفر بف أبي
كثير ,عف حميد –به ,بألفاظ مختمفة.
شواىد الحديث:
س ِعيد الخدري -رضي اهلل عنو:-
أوالً -أبو َ
ٔ -أخرج أحمد حديثه في مسند  ,ٕٓ/ْ ,بألفاظ مختمفة .

ٕ -كأخرجه عبد الرزاؽ في مصنفه ,في كتاب الجامع لئلماـ ىم ٍع ىمر بف راشد ,باب فضائؿ
األنصار , ْٔ/ُُ ,حديث رقـ ُُٖٗٗ ,بألفاظ مختمفة .
ٖ -كأخرجه ابف أبي شيبة في مصنفه ,في كتاب المغازم ,باب مزكة حنيف كما جاء فيها,
َِ , ِٖٓ/حديث رقـ ُِّٖٓ ,بألفاظ مختمفة .

ثانياً -عبد اهلل بن َزْيد بن عاصم -رضي اهلل عنو:-
ىح ىمد حديثه في مسند  ,ِْ/ْ ,بألفاظ مختمفة .
ُ -أخرج أ ٍ

ِ -كأخرجه ابف أبي شيبة في مصنفه ,في كتاب المغازم ,باب مزكة حنيف ,كما جاء فيها,
َِ , ّّٓ/حديث رقـ ُّٖٔٓ ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب خير دكر األنصار -رضي اهلل عنهـ ّٖٔ/ٕ -حديث رقـ ِٖٖٗ.
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إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُح ْجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات

(ُ)

.

) (1كقد صرح حميد بالسماع عند ابف مند  ,التكحيد البف مند ِ َُُ/حديث رقـِْٕ.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ٍف ىخالًود قى ى
َُِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ًً
مالًؾ ,أىف رس ى ً
استى ىش ىاريه ٍـ
استى ىش ىار اٍل يم ٍسمم ى
يف ىكأى ىش ىار ىعمى ٍيه أيىبك ىب ٍك ور ,ثيـ ٍ
كؿ المه  " :ىس ىار إًلىى ىب ٍد ور فى ٍ
ىي
ى
ً
ً
اؿ " :إً نذا ىال
يد ىر يسك يؿ الم ًه  قى ى
ص ًار ,إًيا يك ٍـ يي ًر ي
ص يار :ىيا ىم ٍع ىش ىر ٍاأل ٍىن ى
فىأى ىش ىار ىعمى ٍيه يع ىم ير " فىقىالىت ٍاأل ٍىن ى

ت بينك إًسرائً ى ً
ت ىكىرب ىؾ فىقىاتً ىبل ,ىكالًذم ىب ىعثى ىؾ بًاٍل ىح ِّ
ت
ض ىرٍب ى
ب أ ٍىن ى
كسى :فىا ٍذ ىه ٍ
ؽ لى ٍك ى
ىنقيك يؿ ىما قىالى ٍ ى
يؿ ل يم ى
ٍى
ً ً (ِ)
اؾ ".
اد ىها إًلىى ىب ىرًؾ اٍلغ ىماد
ىالت ىب ٍع ىن ى
أى ٍك ىب ى

ُ -أخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب مزكة بدر , ُِٔ/ِ ,حديث رقـ
ّٖ ,عف أبي بكر بف أبي شيبة ,بألفاظ مختمفة .

ىح ىمد في مسند  ,َُٓ/ّ ,مف طريؽ محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ
ِ -كأخرجه أ ٍ
مختمفة .

 كأخرجه ,ُٖٖ/ّ ,مف طريؽ عبيدة بف يح ىم ٍيد ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه ,ُِٗ/ّ ,عف عبد الصمد ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ,ِٕٓ ,َِِ/ّ ,عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه البزار في مسند (البحر الزخار) , ُُٓ/ْ ,حديث رقـ ُٔٓٔ ,عف محمد بف
المثىنى -به ,بمفظه.
ي
ْ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , َْٕ/ٔ ,حديث رقـ ّٕٔٔ ,مف طريؽ خالد بف عبد اهلل
الكاسطي ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه , َّْ/ٔ ,حديث رقـ َّّٖ ,مف طريؽ معتمر بف سميماف ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظمتقاربة .

ٓ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الخركجِّ/ُُ ,

حديث رقـ ُِْٕ مف طريؽ معتمر بف سميماف عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
 -كأخرجه في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الخركج , ِْ/ُُ ,حديث رقـ ِِْٕ ,عف

الحسف بف سفياف ,بألفاظ مختمفة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب خير دكر األنصار -رضي اهلل عنهـ ,ّٖٔ/ٕ -حديث رقـ َِٖٗ.
ً
الغيف كتي ًكسر كهك اسـ مكضع باليمف  .كقيؿ هك مكضع كراء مكة بً ًخ ٍمس
ض ٌـ ى
) (2ىب ٍرؾ الغماد  :تي ٍفتا الباء كتي ٍكسر كتي ى
لياؿ.

- 338 -

شواىد الحديث:

أوالً -عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنو:-
الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب التفسير ,باب ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ُ -أخرجه ي
ﭡ ﭢ ﭼ من بيماي ة ِّٕ/ٖ ،مف الفتا  ,حديث رقـ َْٗٔ ,بألفاظ مختمفة .

ىح ىمد في مسند  ,ْٕٓ ,ِْٖ ,ّٖٗ/ُ ,بألفاظ مختمفة .
ِ -كأخرجه أ ٍ
السمَمي -رضي اهلل عنو:-
ثانياً -عتبة بن عبد ّ
 أخرجه أحمد في مسند  ,ُّٖ/ْ ,بألفاظ مختمفة .إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ً
اف ,ىع ٍف ثىابً وت,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ُُِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا ىج ٍعفىهر ىي ٍعني ٍاب ىف يسمى ٍي ىم ى
ص ٍبيانً ًهـ ,كيمسا بًر ً
ً
ً
ِّ
ىع ٍف أىىن و
ءكس ًه ٍـ,
س قى ى
اؿ " :ىك ى
كر ٍاأل ٍىن ى
ص ىار فىيي ىسم يـ ىعمىى ى ٍ ى ى ٍ ى ي ي
اف ىر يسك يؿ المه  ىي يز ي

ىكىي ٍد يعك لىهي ٍـ".

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب االستئذاف ,باب التسميـ عمى الصبيافِّ/ُُ ,
ُ -أخرجه ي
سيار ,عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .
مف الفتا  ,حديث رقـ ِْٕٔ ,مف طريؽ ٌ
مسمـ في صحيحه ,في كتاب السبلـ ,باب استحباب السبلـ عمى الصبيافّٓٓ/ِ ,
ِ -كأخرجه
ي
 ,حديث رقـ ُْ ,ُٓ ,مف طريؽ ىسيار ,عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب األدب ,باب السبلـ عمى الصبياف ,صٖٕٕ  ,حديث
رقـ َِِٓ ,مف طريؽ سميماف بف المغيرة ,عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب األدب ,باب السبلـ عمى الصبياف ,صٖٕٕ  ,حديث رقـ َِّٓ ,عف

المثىنى  ,بألفاظ مختمفة .
محمد بف ي
ْ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب االستئذاف ,باب ما جاء في التسميـ عمى الصبياف,
صَٕٔ  ,حديث رقـ ِٔٗٔ ,مف طريؽ ىسيار  ,عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه في كتاب االستئذاف ,باب ما جاء في التسميـ عمى الصبياف ,صَّٕٕٔٓ  ,حديث

رقـ َِٕٔ ,مف طريؽ ىسيار عف ثابت ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ُُّ/ّ ,مف طريؽ ىسيار ,عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه ,ُٔٗ/ّ ,مف طريؽ سميماف بف المغيرة ,عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .

ٔ -كأخرجه ابف الجعد في المسند ,ص َِٔ  ,حديث رقـ ُِٕٓ ,عف ىسيار أبي الحكـ ,عف
ثابت –به ,بألفاظ مختمفة .
ٕ -كأخرجه البزار في مسند (البحر الزخار) , ِٕٓ/ُّ ,حديث رقـ ِٖٗٔ ,مف طريؽ ىسيار,
عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجه كذلؾ , ِٕٓ/ُّ ,حديث رقـ ِٕٖٔ ,عف محمد بف عبد الممؾ ,عف جعفر ابف

سميماف -به ,بألفاظ متقاربة .

 -كأخرجه كذلؾ , َُ/ُْ ,حديث رقـ َّٕٗ ,عف نصر بف عمي  ,بألفاظ مختمفة .

ٖ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , َُّ/ٔ ,حديث رقـ ّّٔٔ ,مف طريؽ الحارث بف عبيد,
عف ثابت -به ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب أبناء األنصار -رضي اهلل عنهـ ,ّٕٔ/ٕ -حديث رقـ ُِٖٗ.
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ٗ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب البر كاإلحساف ,باب الرحمة , َِٓ/ِ ,حديث
رقـ ْٗٓ ,عف محمد بف إسحؽ بف إبراهيـ ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -جعفر بن سميمان الضبعي :صدكؽ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُِ).
الب َناني :ثقة عابد ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗ).
ّ -ثابت ُ
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
لغير

(ُ)

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه جعفر بف سميماف صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا
.

) (1كقد تابعه ىسيار كمير.
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(ُ)
اؿ
اؿ أ ىىن هس :قى ى
اؿ :قى ى
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ٍف ىخالًود قى ى
ُِِ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ً
ً
ً
كسى,
ىر يسك يؿ المه  " :ىي ٍق ىد يـ ىعمىٍي يك ٍـ أى ٍق ىك هاـ يه ٍـ أ ىىرؽ م ٍن يك ٍـ يقمي ن
كبا " قىا ىؿ :فىقىد ىـ ٍاألى ٍش ىع ًري ى
كف ,م ٍنهي ٍـ أيىبك يم ى
ً ً
ً
كف:
ىفمىما ىد ىن ٍكا م ىف اٍل ىمد ىينة ىج ىعميكا ىي ٍرتى ًج يز ى

ىم ندا ىنٍمقىى ٍاأل ً
ىحب ٍة  ...يم ىحمدا ىك ًح ٍزىب ٍه
ُ -أخرجه أحمد في مسند  ,َُٓ/ّ ,عف محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه ,ِِّ ,ُٓٓ/ّ ,مف طريؽ يحيى بف أيكب ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة كأخرجه ,ُِٖ/ّ ,عف يحيى ,عف يح ىم ٍيد كي ىزٍيد بف هاركف -به ,بألفاظ متقاربة . -كأخرجه ,ِِٔ/ّ ,مف طريؽ عبد اهلل بف بكر ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .

ِ -كأخرجه ابف أبي شيبة في مصنفه ,في كتاب الفضائؿ ,باب ما يذكر في أبي مكسى
األشعرم , َِْ/ُٕ ,حديث رقـ ِِّّٗ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف يح ىم ٍيد -به,
بألفاظ متقاربة .

ّ -كأخرجه عبد بف يح ىم ٍيد في مسند  ,ص ُْْ  ,حديث رقـ َُُْ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف
هاركف ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
ْ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ْْٓ/ٔ ,حديث رقـ ّْٖٓ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف هاركف ,عف
يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
ٓ -كأخرجه الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار , ِٕٕ/ِ ,حديث رقـ َٖٔ ,مف طريؽ ي ىزٍيد ابف
هاركف ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
ٔ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب ذكر أبي

مكسى األشعرم -رضي اهلل عنه , ُْٔ/ُٔ ,-حديث رقـ ُِٕٗ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف
هاركف ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب ذكر أبي مكسى األشعرم -رضي اهللعنه ُْٔ/ُٔ ,-حديث رقـُّٕٗ ,مف طريؽ يحيى بف أيكب ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب األشعريكف ,ّٖٕ/ٕ ,حديث رقـ ِْٖٗ.
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ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات (ُ).

) (1كقد صرح حميد بالسماع عند أحمد  .مسند أحمد ّ.ُٓٓ/
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا اٍلمعتى ًمر ,ع ٍف ًإسم ً
ً ً
يؿ ٍب ًف أىبًي
اع ى
ُِّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
يـ قى ى ى
يٍ ي ى ٍى
ىخىب ىرىنا إسحؽ ٍب يف إ ٍب ىراه ى
ً
ً
يجةى بًىب ٍي وت ًفي اٍل ىجن ًة ىال
ىخ ًال ود ,ىع ٍف ىع ٍب ًد الم ًه ٍب ًف أىبًي أ ٍىكفىى  قى ى
اؿ " :ىبش ىر ىر يسك يؿ المه  ىخد ى
ص ىخب (ِ) ً ً
ب ".
صى
ى ى
فيه ,ىكىال ىن ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب العمرة ,باب متى يحؿ المعتمر ُٔٓ/ّ ,مف
ُ -أخرجه ي
الفتا  ,حديث رقـ ُِٕٗ ,مف طريؽ جرير ,عف ًإسم ً
اعي يؿ -به ,بألفاظ مختمفة.
ٍى
 كأخرجه في كتاب المناقب األنصار ,باب تزكي النبي  خديجة كفضمها -رضي اهللعنها ُّّ/ٕ ,-مف الفتا  ,حديث رقـ ُّٖٗ ,مف طريؽ يحيى القطاف ,عف ًإسم ً
اعي يؿ -
ٍى
به ,بألفاظ مختمفة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ خديجة -رضي اهلل
ِ -كأخرجه
ي
عنها , ُْٕ/ِ -حديث رقـ ِٕ عف عبد اهلل بف نمير كمحمد بف بشر العبدم ,عف
ًإسم ً
اعي يؿ بف أبي خالد -به ,بألفاظ مختمفة .
ٍى
 -كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ خديجة -رضي اهلل عنها, ُْٕ/ِ -

حديث رقـ ِٕ مف طريؽ أبي معاكية –محمد بف حازـ الضرير -كككيع كالمعتمر بف سميماف
كجرير ابف عبد الحميد كسفياف بف عي ٍيىن ىة ,كمهـ عف ًإسم ً
اعي يؿ بف أبي خالد -به ,بألفاظ
يى
ٍى
مختمفة.
ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّٓٓ/ْ ,مف طريؽ بف نمير كيعمى المعِّنى ,عف ًإسم ً
اعي يؿ -
ىٍ
ٍى
به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه ,ّٓٔ/ْ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف زياد ,عف ًإسم ًاعي يؿ- ,به ,بمفظه.
ٍى
الح ىم ٍيدم في مسند  , ُٕٓ/ُ ,حديث رقـ ّٕٕ ,عف سفياف بف يعىي ٍيىن ىة ,عف ابف
ْ -كأخرجه ي
أبي خالد -به ,بألفاظ مختمفة .

ٓ -كأخرجه البزار في مسند (البحر الزخار) ٖ , َِٕ/حديث رقـ ِّّّ ,مف طريؽ يحيى
بف س ًع ويد القطاف ,عف ًإسم ً
اعي يؿ بف أبي خالد -به ,بألفاظ مختمفة.
ى
ٍى
ٔ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار 
عف مناقب الصحابة , ْٔٓ/ُٓ ,حديث رقـ ََْٕ ,مف طريؽ ككيع ,عف ًإسم ً
اعي يؿ -
ٍى
به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب مناقب خديجة -رضي اهلل عنها َّٗ/ٕ ,-حديث رقـ َِّٖ.
ً ً
صاـ .النهاية في مريب الحديث كاألثر ُّْ/
) (2الصخب  :الضجة كاضطر ي
اب األصكات لمخ ى
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إسناد الحديث:

ويو) :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ُ .إسحق بن إبراىيم (ابن َر ُ
اى َ
ِ .المعتمر بن سميمان بن طرخان :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٖٓ).
ّ .إِسم ِ
اعي ُل بن أبي خالد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّٓ).
َْ
ٗ .عبد اهلل بن أبي أوفى ,كاسـ أبي أكفى :عمقمة بف خالد بف الحارث األسممي
معاكية(ِ):

(ُ)

,أبك

له كألبيه صحبة ,شهد الحديبية ,بايع بيعة الرضكاف ,كشهد خيبر كما بعدها مف

المشاهد ,لـ يزؿ بالمدينة حتى قبض رسكؿ اهلل  ثـ تحكؿ إلى الككفة ,كابتنى بها دا انر في
أسمـ ,ككاف قد كؼ بصر  ,كهك آخر مف مات مف الصحابة في الككفة سنة ٕٖهػ.

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1األى ٍسمى ًمي :بفتا االلؼ كسككف السيف المهممة كفتا البلـ ككسر الميـ ,هذ النسبة إلى أسمـ بف أقصى بف حارثة بف
عمرك كهما إخكاف خزاعة كأسمـ .األنساب ُُُٓ/

) (2انظر إلى :االستيعاب ص ِّٖ ,كأسد الغابة ّ ,ٕٔ/كتهذيب الكماؿ ُْ ,ُّٕ/كاإلصابة ْ ,ّٖ/كتقريب التهذيب
ُ.َِّ/
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()1
ث ,ىع ًف ٍاب ًف أىبًي يممىٍي ىكةى ,ىع ًف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ُِْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
يقيك يؿ " :إًنما فى ً
كؿ الم ًه
ت ىر يس ى
ض ىعةه ًمِّني ىي ًر ييبنًي ىما أ ىىرىابهىا اٍل ًم ٍس ىكًر ٍب ًف ىم ٍخ ىرىمةى قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اط ىمةي بً ٍ
ى
ى
ً
اها ".
ىكيي ٍؤًذيني ىما آ ىذ ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب فرض الخمس ,باب ما يذكر مف درع النبي 
ُ .أخرجه ي
كعصا كسيفه كقدحه كخاتمهُِِ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َُُّ ,عف ىس ًع ويد بف محمد
الح ٍرمي ,بألفاظ مختمفة.
ى

 -كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مناقب قرابة رسكؿ اهلل  ٕٖ/ٕ مف الفتا ,

حديث رقـ ُّْٕ ,عف أبي الكليد –هشاـ بف عبد الممؾ الطيالسي  ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب أصهار النبي  منهـ أبك العاص بف الربيع,ٕ ٖٓ/مف الفتا  ,حديث رقـ ِّٕٗ ,عف أبي اليماف – الحكـ بف نافع البهراني -به ,بألفاظ

مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مناقب فاطمة -رضي اهلل عنها َُٓ/ٕ -مف الفتا

حديث رقـ ّٕٕٔ ,مف طريؽ أبي الكليد ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجه في كتاب النكاح ,باب ذب الرجؿ عف ابنته في الغيرة كاإلنصاؼ ِّٕ/ٗ ,مف الفتا

حديث رقـ َِّٓ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ مختمفة .
مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ فاطمة -رضي اهلل
ِ .كأخرجه
ي
عنها , ْٕٗ/ِ -حديث رقـ ّٗ ,عف أحمد بف عبد اهلل ك قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ فاطمة -رضي اهلل عنها , ْٕٗ/ِ -حديث

رقـ ْٗ ,مف طريؽ عمرك بف دينار ,عف أبي يممىٍي ىكةى-به ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ فاطمة -رضي اهلل عنها , ْٕٗ/ِ -حديث

رقـ ٓٗ ,عف أحمد بف حنبؿ ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ فاطمة -رضي اهلل عنها , ْٕٗ/ِ -حديث

رقـ ٔٗ ,عف عبد اهلل بف عبد الرحمف الد ًارًم ٌي ,بألفاظ مختمفة.
ّ .أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب النكاح ,باب ما يكر أف ييجمع بينهف مف النساء,
صُّْ  ,حديث رقـ َِٗٔ ,عف أحمد بف حنبؿ ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب النكاح ,باب ما يكر أف ييجمع بينهف مف النساء ,صُّٓ  ,حديث رقـََِٕ ,عف محمد بف يحيى بف فارس ,بألفاظ مختمفة.
) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب مناقب فاطمة بنت رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنها ,ّْٗ/ٕ ,-حديث رقـ ُِّٖ.
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ْ .كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب المناقب ,باب ما جاء في فضؿ فاطمة -رضي اهلل

عنها ,-ص َٕٖ  ,حديث رقـ ّٕٖٔ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ مختمفة .
اجه في سننه ,في كتاب النكاح ,باب الغيرة ,ص ّْٔ  ,حديث رقـ ُٖٗٗ,
ٓ .كأخرجه ابف ىم ى
عف عيسى بف حماد المصرم ,عف الميث -به ,بألفاظ مختمفة .
ٔ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ِّّ/ْ ,عف أبي ىس ًع ويد مكلى بني هاشـ ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه  ,ِّٔ/ْ ,عف كهب بف جرير ,بألفاظ مختمفة. -كأخرجه ,ِّٔ/ْ ,عف أبي اليماف ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,ِّٔ/ْ ,عف ىي ٍعقيكب بف إبراهيـ ,بألفاظ مختمفة. كأخرجه ,ِّّ/ْ ,عف محمد بف عباد المكي ,بألفاظ مختمفة.ٕ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار 

ضؿ بف الحباب ,بألفاظ
عف مناقب الصحابة , َْٓ/ُٓ ,حديث رقـ ٓٓٗٔ ,مف طريؽ الفى ٍ
مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار  عف مناقب الصحابة,

ُٓ , َْٕ/حديث رقـ ٔٓٗٔ ,عف أحمد بف الحسف بف عبد الجبار ,بألفاظ مختمفة.

 -كأخرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار  عف مناقب الصحابة,

ُٓ , َْٖ/حديث رقـ ٕٓٗٔ ,عف أبي يعمى ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ٖ -عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي ُممَ ْي َك َة ,أبك بكر ,كيقاؿ :أبك محمد المكي األحكؿ:

الع ٍجمًي(ّ) ,كأبك ح ٍاتًـ(ْ) ,كابف حجر(ٓ) ,كزاد ابف و
سعد(ُ) ,كأبك زرعة(ِ) ,ك ً
كثقه ابف و
سعد:
ى
ٌ
كثير الحديث ,كزاد ابف حجر :فقيه ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٔ) ,مف الثالثة مات سنة ُِٕهػ
ركل له الجماعة.
) (1الطبقات الكبرل ٖ.ّّ/
) (2الجرح كالتعديؿ ََُٓ/

) (3معرفة الثقات لمعجمي ِ.ِٔ/
) (4الجرح كالتعديؿ ٓ.ََُ/
) (5تقريب التهذيب ُ.ِّْ/
) (6الثقات البف حباف ِٓ/
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ٗ -المسور بن مخرمة بف نكفؿ بف أهيب بف عبد مناؼ بف زهرة القرشي الزهرم:
له صحبة ,كأمه عاتكة بنت عكؼ أخت عبد الرحمف بف عكؼ ,ككاف مكلد بعد الهجرة بسنتيف
كقدـ المدينة في ذم الحجة بعد الفتا سنة و
ثماف كهك مبلـ ابف ست سنيف ,حفظ مف النبي 
أحاديث(ُ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1انظر إلى :االستيعاب صٕٕٔ ,كأسد الغابة ْ ,ّٗٗ/ك تهذيب الكماؿ ِٕ ,ُٖٓ/كاإلصابة في تمييز الصحابة
ٔ.ٖٗ/
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(ُ)
ػاؿ:
ىخ ىب ىرىنػػا ىعمًػػي ٍبػ يػف اٍل يح ىسػ ٍػي ًف ,ىك يم ىحمػػد ٍبػ يػف اٍل يمثىنػػى ,قىػ ى
ػاال :ىحػػدثىىنا ىخ ًالػ هػد قىػ ى
ُِٓ -قػػاؿ النسػػائي  :أ ٍ
ت ىخ ٍشػػفىةن(ِ) ىبػ ٍػي ىف ىيػ ىػدم ,فىػًإذاى أ ىىنػػا
ػس :قىػ ى
ىحػػدثىىنا يح ىم ٍيػ هػد ,قىػ ى
ػت اٍل ىجن ػةى فى ىسػ ًػم ٍع ي
ػاؿ ىنبًػػي المػ ًػه  " :أ ٍيد ًخٍمػ ي
ػاؿ أ ىىنػ ه
بًاٍل يغم ٍي ً ً ً
اؿ يح ىم ٍي هدً :ه ىي أيـ يسمى ٍيوـ".
اف " قى ى
صاء ٍاب ىنة مٍم ىح ى
ى ى

مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ أـ يسمى ٍيـ كببلؿ -رضي
ُ -أخرجه
ي
اهلل عنهما , ِْٖ/ِ ,-حديث رقـ َُٓ ,عف ابف أبي عمر -به ,بألفاظ مختمفة.

ِ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َُٔ/ّ ,عف محمد بف أبي عدم ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة
.

 كأخرجه ,ُِٓ/ّ ,مف طريؽ يحيى ,عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظ متقاربة. -كأخرجه ,ِّٗ/ّ ,عف حسف بف مكسى األشيب ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه ,ِٖٔ/ّ ,عف عفاف بف مسمـ ,بألفاظ مختمفة.ّ -كأخرجه ابف و
سعد في الطبقات ,ََْ/َُ ,عف محمد بف عبد اهلل األنصارم ,عف يح ىم ٍيد -
به ,بألفاظ متقاربة.
ب,
ْ -كأخرجه عبد بف يح ىم ٍيد في مسند  ,ص ََْ  ,حديث رقـ ُّْٔ ,عف سميماف بف ىح ٍر ه
بألفاظ مختمفة.

ب ,بألفاظ
ٓ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ِِّ/ٔ ,حديث رقـ َّٓٓ ,عف زهير بف ىح ٍر ه
متقاربة.
 كأخرجه  ,َْْ/ٔ ,مف طريؽ الثقفي –عبد الكهاب بف عبد المجيد ,-عف يح ىم ٍيد -به ,بألفاظمتقاربة .
ٔ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار 
عف مناقب الصحابة , ُِٔ/ُٔ ,حديث رقـ َُٕٗ ,عف عمراف بف مكسى ,بألفاظ

مختمفة.

شاىد الحديث:

جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنيما:-

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مناقب عمر -رضي اهلل
ُ -أخرجه ي
عنه َْ/ٕ ,-مف الفتا  ,حديث رقـ ّٕٗٔ ,بألفاظ مختمفة .
) (1السنف الكبرل ,كتاب المناقب ,باب الغميصاء بنت ممحاف ,أـ يسمىٍيـ ,كمف قاؿ :الرميصاء -رضي اهلل عنها,-
ٕ ,َّْ/حديث رقـ ِّٖٓ.

) (2خشفة :كهي الحس كالحركة  .النهاية في مريب الحديث ِ.ّْ/
- 349 -

ِ -كأخرجه مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضائؿ أـ يسمىٍيـ كببلؿ -رضي
اهلل عنهما , ِْٖ -حديث رقـ َُٔ ,بألفاظ مختمفة .
ّ -كأخرجه أحمد في مسند  ,ّٖٗ/ّ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:
عمي بن الحسين بن مطر الدرىمي البصري:
ركل عف :خالد بف الحارث ,كمعتمر بف سميماف ,كككيع بف الجراح.
ركل عنه :النسائي ,كأبك داكد ,كأبك ىح ٍاتًـ الرازم(ُ).
ككثقه النسائي(ِ) ,كقاؿ في مكضع آخر ال بأس -به(ّ) ,ككثقه مسممة بف القاسـ(ْ) ,كذكر
ابف حباف في الثقات(ٓ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ(ٔ) ,كابف حجر(ٕ) :صدكؽ ,مات سنة ِّٓهػ.
المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ُ -محمد بن ُ
ِ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُّ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

ْ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه عمي بف الحسيف صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا
لغير .

) (1تهذيب الكماؿ َِ.َْْ/
) (2تاريإ اإلسبلـ ُٗ.ُُِ/

) (3تسمية مشايإ النسائي صٗٓ.
) (4تهذيب التهذيب ٓ.ِٕٔ/
) (5الثقات ٖ.ّْٕ/

) (6الجرح كالتعديؿ ٔ.ُٕٗ/
) (7تقريب التهذيب ُ.ُْٔ/
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(ُ)
ىخ ىب ىرنًي
اؿ :ىحدثىىنا ىي ٍعقيكب ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :أ ٍ
ُِٔ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
يع ًط ىيف ىهًذ ً الرىايةى ىم ندا ىريج نبل ىي ٍفتى يا المهي ىعمى ٍي ًه,
كؿ الم ًه  قى ى
ىس ٍه يؿ ٍب يف ىس ٍعود ,أىف ىر يس ى
اؿ ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر " :ىأل ٍ
ي ًحب المه كرسكلىه كي ًحبه المه كرسكليه " ىفمىما أىصبا الناس ىم ىدكا عمىى رس ً ً
ىف
كؿ المه  يكمهي ٍـ ىي ٍريجك أ ٍ
ٍى ى
ى ىى ي ي ىي ي ي ىى ي ي
ي
ٍ ى ىي
ي
اؿ :فىأ ٍىرًسميكا
كؿ الم ًه ,ىي ٍشتى ًكي ىع ٍي ىن ٍي ًه ,قى ى
اؿ " :أ ٍىي ىف ىعمًي ٍب يف أىبًي طىالً وب ؟ " فىقىاليكا :ىيا ىر يس ى
يي ٍعطىى ,فىقى ى
ً ً ً
ىعطىا ي الرىايةى,
صى
ؽ ىر يسك يؿ الم ًه ًفي ىع ٍي ىن ٍي ًه ,ىكىد ىعا لىهي ,فىىب ىأىر ىكأى ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف بً ًه ىك ىجعه ,فىأ ٍ
إًلى ٍيه فىأيت ىي بًه ,فىىب ى
اؿٍ " :انفي ٍذ ىعمىى ًر ٍسمً ىؾ ىحتى تىٍن ًز ىؿ
كنكا ًم ٍثمىىنا ؟ " قى ى
اؿ ىعمً ٌّي :ىيا ىر يس ى
فىقى ى
كؿ الم ًه ,أيقىاتًميهي ٍـ ىحتى ىي يك ي

ؽ الم ًه ,فىكالم ًه ىأل ً
احتً ًهـ ,ثيـ ٍاد يعهـ إًلىى ًٍ
ً
ب ىعمى ٍي ًه ٍـ ًم ٍف ىح ِّ
اإل ٍس ىبلًـ ,ىكأ ٍ
ٍ
م المهي
ىخبً ٍريه ٍـ بً ىما ىي ًج ي
ىف ىي ٍهد ى
يٍ
ب ىس ى ٍ
ى
ً
ً
كف لى ىؾ يح ٍم ير الن ىعًـ ".
بً ىؾ ىريج نبل ىكاح ندا ىخ ٍيهر لى ىؾ م ٍف أ ٍ
ىف تى يك ى
الحديث سبق تخريجو في حديث (.)95
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
َٕ -ي ْعقُوب بن عبد الرحمن اإلسكندرائي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ٖ -أبو حازم –سممة بن دينار :-ثقة عابد ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ٗ -سيل بن سعد الساعدي :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الخصائص ,باب منزلة عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنه ,ُّْ/ٕ ,-حديث رقـ ّْٖٖ.
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(ُ)
ث ,ىع ًف ٍاب ًف أىبًي يممى ٍي ىكةى ,ىع ًف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ُِٕ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
كؿ الم ًه  ك يهك ىعمىى اٍل ًم ٍن ىب ًر ىيقيك يؿ " :إًف ىبنًي ًه ىش ًاـ ٍب ًف اٍلم ًغ ً
يرة
ت ىر يس ى
اٍل ًم ٍس ىكًر ٍب ًف ىم ٍخ ىرىمةى قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ي ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
يد ٍاب يف أىبًي
ىف يي ًر ى
ىف يي ٍنك يحكا ٍاب ىنتىهي ٍـ ىعمي ٍب ىف أىبًي طىال وب ,فى ىبل آ ىذ يف ثيـ ىال آ ىذ يف إًال أ ٍ
استىٍأ ىذينكنًي في أ ٍ
ٍ

ً
ً
ؽ ٍاب ىنتًي كي ٍن ًكا ٍاب ىنتىهـ ,فىًإنما ًهي بً ٍ ً
ً
اها ".
ىف يي ى
طمِّ ى
ض ىعةه مِّني ىي ًر ييبني ىما أ ىىرىابهىا ىكيي ٍؤًذيني ىما آ ىذ ى
طىال وب أ ٍ
ىى ى
يٍ
ى ى
الحديث سبق تخريجو في حديث (ٕٗٔ).
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ٖ -عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي ُممَ ْي َك َة  :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث رقـ(ُِْ).
ٗ -المسور بن مخرمة :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث رقـ(ُِْ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب الخصائص ,باب ذكر األخبار المأثكرة بأف فاطمة بضعة مف رسكؿ اهلل  ,ْٕٓ/ٕ حديث رقـ
ْٖٓٔ.
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(ُ)
ػاؿ :ىحػدثىىنا يح ىم ٍي هػد ,ىع ٍػف أ ىىن و
ػس,
اؿ :ىحدثىىنا ىخالً هػد قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى قى ى
ُِٖ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ًً
أىف رس ى ً
ػار
ػار اٍل يم ٍسػمم ى
ػار ىعمى ٍيػه أيىبػك ىب ٍك وػر ,ثيػـ ٍ
كؿ المه  " :ىس ىار إًلىى ىب ٍد ور فى ٍ
ىي
ػاريه ٍـ فىأى ىش ى
استى ىش ى
يف فىأى ىش ى
استى ىش ى
ً
ً
ً
كؿ المه  ,قىاليكا :إً نذا
يد ىر يس ى
ص ًار :إًيا يك ٍـ يي ًر ي
ىعمى ٍيه يع ىم ير ثيـ ٍ
ص يار :ىيا ىم ٍع ىش ىر ٍاأل ٍىن ى
استى ىش ىاريه ٍـ ,فىقىالىت ٍاأل ٍىن ى
ً
ػت كرب ى ً
ػت بينػك إًسػرائً ى ً
ػؾ
كف ,ىكال ًػذم ىب ىعثى ى
كسػى " :ا ٍذ ىه ٍ
ىال ىنقيك يؿ ىمػا قىالى ٍ ى
ػؾ فىقىػات ىبل إًنػا ىههيىنػا قىاع يػد ى
يؿ ل يم ى
ػب أ ٍىن ى ى ى
ٍى
بًاٍل ىح ِّ
اؾ ".
اد ىها إًلىى ىب ٍرًؾ اٍل ًغ ىم ًاد ىالت ىب ٍع ىن ى
ت أى ٍك ىب ى
ض ىرٍب ى
ؽ لى ٍك ى

الحديث سبق تخريجو في حديث (ٕٓٔ).
إسناد الحديث:

المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ٔ -محمد بن ُ
ٕ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُٖ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ٗ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب مشاكرة اإلماـ لمناس إذا كثر العدك كقؿ مف معه ,ٓ/ٖ ,حديث رقـ ِٕٖٓ.
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(ُ)
ػاؿ :ىحػػدثىىنا يس ػ ٍف ىياف ,ىعػ ٍػف ىي ىزٍيػػد ٍبػ ًػف
يؼ ىقػ ى
ُِٗ -قػػاؿ النسػػائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرنًػػي ىع ٍبػ يػد المػ ًػه ٍبػ يػف يم ىحمػػد الضػ ًػع ي
ً
يخص ٍي ىفةى ,ع ًف السائً ًب ٍب ًف ي ىزٍيد ,أىف النبًي  " :ى ً
يحود ".
ظاههر ىب ٍي ىف د ٍرىع ٍي ًف ىي ٍكىـ أ ي
ى
ى
ى

ُ .أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في لبس الدركع ,ص ِّٗ  ,حديث رقـ
َِٗٓ ,عف مسدد ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة ,كقد ركا السائب عف رجؿ قد سما .

اجه في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب السبلح ,صْٕٕ  ,حديث رقـ َِٖٔ ,عف
ِ .أخرجه ابف ىم ى
هشاـ بف ىعمار ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىن ىة -به ,بألفاظ مختمفة .
ّ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ْْٗ/ّ ,مف طريؽ الجعيد ,عف ىي ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
ْ .كأخرجه الشافعي في مسند  , َُِ/ِ ,حديث رقـ َِْ ,عف سفياف -به ,بألفاظ متقاربة.

ٓ .أخرجه الترمذم في الشمائؿ ,ص َُِ  ,حديث رقـ ُُِ ,عف ابف أبي عمر -محمد ابف
يحيى , -عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى-به ,بألفاظ مختمفة .
ٔ .كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ِْ/ِ ,حديث رقـ ٗٓٔ ,مف طريؽ بشر بف السرم ,عف ابف

يع ىي ٍي ىنةى -به ,بألفاظ متقاربة ,كقد ركا السائب عف مف حدثه ,عف طمحة بف عبيد اهلل.
 كأخرجه , ِْ/ِ ,حديث رقـ َٔٔ ,عف سكيد بف ىس ًع ويد عف سفياف بف يع ىي ٍي ىن ىة -به ,بألفاظمتقاربة ,كقد ركا السائب عف رجؿ مف بني تيِّـ ,يقاؿ له :معاذ.
ٕ .كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير , ُِٖ/ٕ ,حديث رقـ ٗٔٔٔ ,مف طريؽ أحمد بف حنبؿ,
عف ابف يع ىي ٍي ىن ىة -به ,بألفاظ متقاربة.

شواىد الحديث:

أوالً -سعد بن أبي وقاص -رضي اهلل عنو:-

ُ -أخرج البزار حديثه في مسند البحر الزخار  , ُُّ/ّ ,حديث رقـ َُُّ ,بمفظه.
الع َّوام -رضي اهلل عنو:-
ثانياًُ -
الزَب ْير بن َ
ُ -أخرج الحاكـ حديثه في المستدرؾ ,ِٓ/ّ ,بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث:

سوس –أبو محمد -المعروف بالضعيف.
ٔ -عبد اهلل بن محمد بن يحيى ال ّ
ط َر ُ
ركل عف :سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,كالفضؿ بف يد ىك ٍيف ,كمسدد بف يمسرهد.
ركل عنه :النسائي ,كأبك داكد ,كي ىزٍيد بف هاركف(ِ).

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب التحصيف مف البأس ٔ/ٖ ,حديث رقـ ِٖٗٓ.
) (2تهذيب الكماؿ ُٔ.ٖٗ/
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كثقه النسائي(ُ) ,كابف حجر(ِ) ,كذكر ابف حباف فػي الثقػات(ّ) ,كقػاؿ أبػك ىحػ ٍا ًتـ :صػدكؽ(ْ) ,كقػاؿ

ابػف الصػػبلح :عبػػد اهلل بػػف محمػػد الضػػعيؼ إنمػػا كػػاف ضػػعيفان فػػي جسػػمه ال فػػي حديثػػه(ٓ) ,كقػػاؿ ابػػف
حجػػر :لقػػب بالضػػعيؼ ألنػػه كػػاف كثيػػر العبػػادة ,كقيػػؿ نحيف ػان  ,قيػػؿ لشػػدة إتقانػػه ,ركل لػػه أبػػك داكد

كالنسائي(ٔ).

ِ -سفيان بن ُع َي ْي َنةَ :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ًً
المًدنً ٌي:
ص ٍي ىفة بف عبد اهلل بف ي ىزٍيد الك ٍند ٌ
ّ -ي َزْيد بن عبد اهلل بف يخ ى
م ى
كبسر بف ىس ًع ويد
ركل عف :السائب بف ي ىزٍيد ,كسميماف بف يسار ,ي
ركل عنهً :إسم ً
اعي يؿ بف جعفر ,ك ىم ًالؾ بف أنس ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى(ٕ).
ٍى
و (َُ)
(ٗ)
(ٖ)
قاؿ أحمد :ثقة ثقة  ,كقاؿ في مكضع آخر :ما أعمـ إال خي نار  ,ككثقه ابف سعد ,
كابف ىم ًع ٍيف(ُُ) ,أبك ىح ٍاتًـ(ُِ) ,كالنسػائي(ُّ) ,كالػ ىذ ىهبً ٌي(ُْ) ,كابػف حجػر(ُٓ) ,كركل أبػك داكد عػف أحمػد
أنه قػاؿ :منكػر الحػديث ,فقػاؿ ابػف حجػر معقبػنا عمػى هػذا القػكؿ :هػذ المفظػة يطمقهػا أحمػد عمػى مػف
يغرب عمى أق ارنػه بالحػديث ,عػرؼ ذلػؾ باالسػتقراء مػف حالػه ,كقػد احػت بػابف خصػيفة ىم ًالػؾ كاألئمػة
كمهـ كركل له الجماعة(ُٔ) ,مات سنة ُّٗهػ(ُٕ).
ْ -السائب بن ي َزْيد :صحابي جميؿ  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (َٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1تسمية مشايإ النسائي صٕٔ.
) (2تقريب التهذيب ُ.ّٓٔ/

) (3الثقات الابف حباف ٖ.ِّٔ/
) (4الجرح كالتعديؿ ُّٓٔ/

) (5عمكـ الحديث المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح ص َّّ.
) (6تقريب التهذيب ُ.ّٓٔ/

) (7تهذيب الكماؿ .ُّٕ/ِّ :
) (8الجرح كالتعديؿ .ِْٕ/ٗ:

) (9العمؿ كمعرفة الرجاؿ ِ.َْٗ/
) (10الطبقات الكبرل ٕ.ْٖٔ/

) (11مف كبلـ أبي زكريا في الرجاؿ صَُٕ.
) (12الجرح كالتعديؿ ٗ.ِْٕ/

) (13تهذيب التهذيب ٗ.ّٓٓ/
) (14الكاشؼ ِ.ّٖٓ/

) (15تقريب التهذيب ِ.ُِٕ/
) (16هدم السارم ص ّْٓ.

) (17تقريب التهذيب ِ.ُِٕ/
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(ُ)
ػاؿ :ىحػدثىىنا ىي ٍعقيػكب ,ىع ٍػف أىبًػي ىح ً
ىخ ىب ىرنًػي
ػازوـ قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبػة ٍب يػف ىس ًػع ويد قى ى
ػاؿ :أ ٍ
َُّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
يع ًط ىيف ىهًذ ً الرىايػةى ىم نػدا ىريج نػبل ىي ٍفػتى يا المػهي ىعمىػى
كؿ الم ًه  قى ى
ىس ٍه يؿ ٍب يف ىس ٍعود ,أىف ىر يس ى
اؿ :ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر " :ىأل ٍ
ً
ً ً
ىصػ ىػب ىا النػػاس ىمػ ىػدكا ىعمىػػى رسػ ً
ػكؿ المػ ًػه  يكمهيػ ٍػـ
ىي ىد ٍيػػه ييحػػب المػهى ىكىر يسػػكلىهي ,ىكييحبػػهي المػػهي ىكىر يسػػكليهي ىفمىمػػا أ ٍ
ىي
ي
ٍ
ػاؿ " :أ ٍىيػ ىػف ىعمًػػي ٍبػ يػف أىبًػػي طىالًػ و
ػكؿ المػ ًػه ىي ٍشػػتى ًكي ىع ٍي ىن ٍيػ ًػه,
ػب ؟ " فىًقيػ ىػؿ :يهػ ىػك ىيػػا ىر يسػ ى
اهػػا فىقىػ ى
ىف يي ٍعطى ى
ىي ٍريجػػك أ ٍ
ً
ً ً ً
ػؽ ىر يسػك يؿ الم ًػه ً فػي ىع ٍي ىن ٍي ًػه ,ىكىد ىعػا لىػهي فىىب ىأى
صى
ػر ىحتػى ىكػأ ٍ
فىأ ٍىر ىسميكا إًلى ٍيه فىأيت ىي بًػه فىىب ى
ىف لى ٍػـ ىي يك ٍػف بًػه ,ىك ىجػعه
ػاؿٍ " :انفيػ ٍذ ىعمىػػى ًر ٍسػػمً ىؾ
ػاؿ ىعمًػ ٌّ
كنػكا ًم ٍثمىىنػػا ؟ " قىػ ى
ػي :ىيػػا ىر يسػ ى
ىعطىػػا ي الرىايػةى فىقىػ ى
ػكؿ المػ ًػه " أيقىػػاتًميهي ٍـ ىحتػػى ىي يك ي
فىأ ٍ
احتً ًهـ  ,ثيـ ٍاد يعهـ إًلىػى ًٍ
ً
ػب ىعمى ٍػي ًه ٍـ ًم ٍػف ىح ِّ
ػؽ الم ًػه ًفي ًػه ,فى ىكالم ًػه
اإل ٍس ىػبلًـ ,ىكأ ٍ
ىخبً ٍػريه ٍـ بً ىمػا ىي ًج ي
يٍ
ىحتى تىٍن ًز ىؿ ب ىس ى ٍ
ً
ً
كف لى ىؾ يح يم ير الن ىعًـ (ِ) ".
م المهي بً ىؾ ىريج نبل ىخ ٍيهر لى ىؾ م ٍف أ ٍ
ىأل ٍ
ىف ىي يك ى
ىف ىي ٍهد ى

الحديث سبق تخريجو في  ,حديث رقم (.)95
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
َٕ -ي ْعقُوب بن عبد الرحمن اإلسكندرائي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ٖ -أبو حازم –سممة بن دينار :-ثقة عابد ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ٗ -سيل بن سعد الساعدي :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب مف أسمـ عمى يد رجؿ ,ٖ/ٖ ,حديث رقـ ّّٖٓ.

) (2حمر النعـ :بفتحتيف أم اإلبؿ كحمرها أفضمها كالنعـ اإلبؿ خاصة كاذا قيؿ األنعاـ دخمت معها البقر كالغنـ كقيؿ بؿ
بؿ النعـ لمثبلثة .فتا البارم ُُٗٔ/
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(ُ)
ث ,ىع ٍف ىن ًاف وع ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,أىف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ُُّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ؽ ىن ٍخ ىؿ بنًي الن ً
ضً
ير ىكقىطى ىع ,ىكًه ىي اٍليب ىكٍي ىرةي ,فىأ ٍىن ىز ىؿ المهي ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ىر يس ى
كؿ الم ًه  ىحر ى
ى

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ من بيحخم

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الحرث كالمزارعة ,باب قطع الشجر كالنخؿٗ/ٓ ,
ُ .أخرجه ي
مف الفتا  ,حديث رقـ ِِّٔ ,مف طريؽ جكيرية ,عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة كلـ يذكر
فيه اآلية.

 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب حرؽ الدكر كالنخيؿ ُْٓ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َُِّ,مف طريؽ مكسى بف عقبة عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب حديث بني النضير ِّٗ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َُّْ,مف طريؽ آدـ بف أبي إياس -به ,بتقديـ حرؽ عمى لفظ رسكؿ اهلل . 

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب حديث بني النضير  ِّٗ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـَِّْ ,مف طريؽ جكيرية ,عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب التفسير ,باب ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭬ ﭼ من بيحخم  ِٔٗ/ٖ ,مف الفتاحديث رقـ ْْٖٖ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بمفظه.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب جكاز قطع أشجار الكفار
ِ .كأخرجه
ي
كتحريقها , ُُْ/ِ ,حديث رقـ ِٗ ,عف محمد بف يرما ك قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة .
 -كأخرجه في كتاب الجهاد كالسير ,باب جكاز قطع أشجار الكفار كتحريقها , ُُْ/ِ ,حديث

رقـ َّ ,مف طريؽ مكسى بف عقبة عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .

 -كأخرجه في كتاب الجهاد كالسير ,باب جكاز قطع أشجار الكفار كتحريقها , ُُْ/ِ ,حديث

رقـ ُّ ,مف طريؽ عبيد اهلل عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة.

ّ .كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في الحرؽ في ببلد العدك ,صّٔٗ ,
حديث رقـ ُِٓٔ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة.
ْ .أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب في التحريؽ كالتخريب ,ص ّٕٔ  ,حديث

رقـ ُِٓٓ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بمفظه.
 كأخرجه في كتاب التفسير ,باب كمف سكرة الحشر ,صْٕٔ  ,حديث رقـ َِّّ عف قيتىٍي ىبةبه ,بتقديـ حرؽ عمى لفظ رسكؿ اهلل . ) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب إحراؽ نخيمهـ كقطعها ,َِ/ٖ ,حديث رقـ ْٖٓٓ.
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اجه في كتاب الجهاد ,باب التحريؽ بأرض العدك ,صِْٖ  ,حديث رقـ
ٓ .كأخرجه ابف ىم ى
ِْْٖ ,عف محمد بف رما ,عف الميث -به ,بتبديؿ لفظ النبي بدؿ رسكؿ اهلل . 
 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب التحريؽ بأرض العدك ,صِْٖ  ,حديث رقـ ِْٖٓ ,مفعبيد اهلل ,عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة.

ٔ .كأخرجه الد ًارًم ٌي في سننه ,في كتاب السير ,باب في تحريؽ النبي  نخؿ بني النضير,
صّْٔ  ,حديث رقـ ِْٓٗ مف طريؽ عبيد اهلل ,عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة.
ٕ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ٖٔ/ِ ,مف طريؽ مكسى بف عقبة ,عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة.

ٖ .كأخرجه أبك عكانة في مسند  , ِِٓ-ِِْ/ْ ,حديث رقـ ٕٗٓٔ,ٔٓٗٗ ,ٖٔٓٗ ,
ََٔٔ ,َِٔٔ ,َُٔٔ ,مف طريؽ عبيد اهلل كمكسى بف عقبة كالميث بف و
سعد كجكيرية بف
أسماء ,كمهـ عف نافع -به ,بألفاظ مختمفة.
إسناد الحديث

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).

ّ -نافع مولى بن عمر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْٓ).

ْ -عبد اهلل بن عمر :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
ث ,ىع ٍف ىن ًاف وع ,أىف ٍاب ىف يع ىم ىر ,أ ٍ
ُِّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىري
النس ً
ً
ً ً
ت ًفي ىب ٍع ً
اء
ام ىأرىةن يك ًج ىد ٍ
ض ىم ىغ ًازم ىر يسكؿ المه  ىم ٍقتيكلىةن ,فىأ ٍىن ىك ىر ىر يسك يؿ المه  قى ٍت ىؿ ِّ ى
أىف " ٍ
ِّب ىي ً
اف".
ىكالص ٍ

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب قتؿ الصبياف في الحرب ُْٖ/ٔ ,مف
ُ .أخرجه ي
الفتا  ,حديث رقـ َُّْ ,عف أحمد بف يكنس ,عف الميث -به ,بمفظه.
 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب قتؿ النساء في الحرب ُْٖ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـَُّٓ ,مف طريؽ عبيد اهلل ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .

مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب تحريـ قتؿ النساء كالصبياف في
ِ .كأخرجه
ي
الحرب , َُْ/ِ ,حديث رقـ ِْ ,عف يحيى بف يحيى كمحمد بف رما ك قيتىٍي ىبة -به,
بمفظه.
 -كأخرجه في كتاب الجهاد كالسير ,باب تحريـ قتؿ النساء كالصبياف في الحرب, َُْ/ِ ,

حديث رقـ ِٓ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .

ّ .أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في قتؿ النساء ,ص َْْ  ,حديث رقـ
ِٖٔٔ ,عف ي ىزٍيد بف خالد بف ىم ٍك ىهب ك قيتىٍي ىبة -به ,بمفظه.
ْ .أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في النهي عف قتؿ النساء
كالصبياف ,ص ِّٕ  ,حديث رقـ ُٗٔٓ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة.
اجه في كتاب الجهاد ,باب الغارة كالبيات كقتؿ النساء كالصبياف ,ص ِْٖ
ٓ .كأخرجه ابف ىم ى
 ,حديث رقـ ُِْٖ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .
ٔ .كأخرجه ىمالًؾ في المكطأ ,في كتاب الجهاد ,باب النهي عف قتؿ النساء كالصبياف في الغزك,
صُِٔ  ,حديث رقـ ٓٔٗ ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .

ٕ .كأخرجه الد ًارًم ٌي في سننه ,في كتاب السير ,باب في النهي عف قتؿ النساء كالصبياف,
صّْٔ ,حديث رقـ ِْٕٗ ,مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة.
ٖ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ِِ/ِ ,مف طريؽ عبيد اهلل عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة
 كأخرجه ,ٕٓ ,ِّ/ِ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة . كأخرجه ,ُٗ/ِ ,عف أبي النضر –هاشـ بف القاسـ -عف الميث -به ,بمفظه كأخرجه ,ََُ/ِ ,مف طريؽ ىزٍيد بف يجبير ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب النهي عف قتؿ النساء ,ِْ/ٖ ,حديث رقـ ْٖٔٓ.
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 كأخرجه ,ُُٓ/ِ ,مف طريؽ محمد بف ىزٍيد ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة . كأخرجه ِ ,ُِِ/عف عمي بف عياش ,عف الميث -به ,بمفظه. -كأخرجه ,ُِّ/ِ ,عف يكنس بف محمد المؤدب ,عف الميث -به ,بمفظه.

ٗ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه (ترتيب بف بمباف) في كتاب اإليماف ,باب الفطرة,ّْْ/ُ ,
حديث رقـ ُّٓ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد , َُٕ/ُُ ,حديث رقـ ْٖٕٓ مفطريؽ ىم ًالؾ ,عف نافع -به ,بألفاظ متقاربة .
إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ّ -نافع مولى ابن عمر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْٓ).
ْ -عبد اهلل بن عمر :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا ؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا أيىبك ىع ىك ىانةى ,ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ٍب ًف يع ىم ٍي ور,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ُّّ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ًً
اؿ :يك ٍن ي ً
يء بًي ,ىكأ ىىنا أ ىىرل أىنهي ىس ىي ٍقتيمينًي ,فى ىك ىشفيكا ىع ٍف
ىع ٍف ىع ًطيةى اٍلقيىر ًظ ِّي قى ى
يم ٍف ىح ىك ىـ فيه ىس ٍع هد فى ًج ى
تفى

ت فى ىج ىعميكنًي ًفي الس ٍب ًي ".
ىع ىانتًي ,فى ىك ىج يدكنًي لى ٍـ أ ٍينبً ٍ

ُ -أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب في الغبلـ يصيب الحد ,صٕٓٔ ,

حديث رقـ َْْْ ,مف طريؽ سفياف عف عبد الممؾ بف يع ىمير -به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب في الغبلـ يصيب الحد ,صٕٓٔ  ,حديث رقـ َْْٓ ,عفمسدد ,عف أبي عكانة -به ,بألفاظ متقاربة .

ِ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في النزكؿ عمى الحكـ ,ص ّٕٓ
حديث رقـ ُْٖٓ ,مف طريؽ سفياف ,عف عبد الممؾ بف عمير -به ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه النسائي في سننه ,في كتاب الطبلؽ ,باب متى يقع طبلؽ الصبي ,ص ُّٓ ,
حديث رقـ َّّْ ,مف طريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ
مختمفة .
اجه في سننه ,في كتاب الحدكد ,باب مف ال يجب عميه الحد ,صّّْ
ْ -كأخرجه ابف ىم ى
حديث رقـُِْٓ ,مف طريؽ سفياف ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.

 كأخرجه في كتاب الحدكد ,باب مف ال يجب عميه الحد ,ص ّّْ  ,حديث رقـ ِِْٓ ,مفطريؽ سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه الد ًارًم ٌي في سننه ,في كتاب السير ,باب حد الصبي متى يقتؿ ,صّْٔ  ,حديث

رقـ ِْٗٗ ,مف طريؽ سفياف ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
ٔ -كأخرجه أحمد في مسند  ُُّ/ٓ ,ّّٖ/ْ ,مف طريؽ يه ىش ٍيـ بف بشير ,عف عبد الممؾ ابف
يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة .
ٕ -كأخرجه ابف الجاركد في المنتقى ,ص ِِٔ  ,حديث رقـ َُْٓ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة عف عبد
الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة .

ٖ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهادَُّ/ُُ ,

حديث رقـ َْٖٕ ,مف طريؽ يه ىش ٍيـ ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد , َُْ/ُُ ,حديث رقـ ُْٖٕ ,مفطريؽ جرير بف عبد الحميد ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة .
) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب حد اإلدراؾ ,ِْ/ٖ ,حديث رقـ ٖٔٔٓ.
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 -كأخرجه في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد , َُْ/ُُ ,حديث رقـ ِْٖٕ ,مف

طريؽ سفياف ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة .
 -كأخرجه في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد , َُٓ/ُُ ,حديث رقـ ّْٖٕ ,عف

الج ىن ٍيد ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة .
محمد بف عبد اهلل بف ي
ٗ -كأخرجه الحاكـ في مستدركه ,ُِّ/ِ ,مف طريؽ يش ٍع ىبة ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به,
بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه كذلؾ ّ ,ّٓ/مف طريؽ حماد بف سممة ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظمختمفة.
كأخرجه ,َّٗ/ْ ,مف طريؽ سفياف  ,عف عبد الممؾ بف يع ىم ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ي :-ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (َْ).
ش ُك ِر ُّ
الي ْ
ِ -أبو عوانة – الوضاح بن عبد اهلل َ
ٖ -عبد الممك بن ُع َم ْير بن سويد بن َح ِ
ارثَة القَُر ِش ّي ,ويقال المَّ ْخمي(ُ) ,أبو عمرو ,ويقال أبو
ق ِِ ِ
عمر الكوفي ,المعروف بال ِ
بط ّي:
أدرؾ النبي  ,كرأل عمي بف أبي طالب كأبا مكسى األشعرم.

ركل عف :عطية القرظي ,ك ىجابًر بف سمرة ,كجرير بف عبد اهلل البجمي.
ركل عنه :أبك عكانة ,كسفياف الثكرم ,كسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى ,ك يش ٍع ىبة(ِ).
قاؿ ابف نمير :كاف ثقةن ثبتان في الحديث(ّ) ,كقاؿ ً
الع ٍجمً ٌي :هك صػالا الحػديث ركل أكثػر مػف
مائػػة حػػديث ,كهػػك ثقػػة فػػي الحػػديث(ْ) ,ككثقػػه ىي ٍعقيػػكب الفسػػكم(ٓ) ,كقػػاؿ ال ػ ىذ ىهبً ٌي :ثقػػة مشػػهكر(ٔ),
كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :كثقػػك كقػػد تغيػػر بػػأخرة كمػػا اخػػتمط(ٕ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر :ثقػػة فصػػيا عػػالـ

) (1الم ٍإ ٍ مي :بفتا البلـ المشددة كسككف الخاء ,هذ النسبة إلى لخـ ,كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا بالشاـ.
األنساب ٓ.ُِّ/
) (2تهذيب الكماؿ ُٖ.َّٕ/
) (3تهذيب التهذيب ٓ.ُِّ/

) (4معرفة الثقات لمعجمي ِ.َُْ/
) (5المعرفة كالتاريإ ُّٕٖ/

) (6المغني في الضعفاء ُ.ٖٖٓ/

) (7الركاة المتكمـ فيهـ بما ال يكجب ردهـ ص ُِّ.
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تغير حفظه كربما دلس(ُ) ,كقاؿ في مكضع آخر :تابعي مشهكر مف الثقػات(ِ) ,كذكػر ابػف حبػاف

فػػي الثقػػات ,كأثنػػى عمػػى حفظػػه ابػػف يع ىي ٍي ىن ػةى بقكلػػه :سػػمعت عبػػد الممػػؾ بػػف يع ىم ٍيػػر يقػػكؿ :كاهلل إنػػي
أل ِّ
يحدث بالحديث فما أدع منه حرفان(ّ) ,كقاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ :لػيس بحػافظ ,كهػك صػالا الحػديث(ْ) ,أمػا

ضػػعؼ أمػػر بقكلػػه :مضػػطرب الحػػديث جػػدان فػػي حديثػػه ,اختمػػؼ عنػػه الحفػػاظ يعنػػي
أمػػا أ ٍ
ىح ىمػػد فقػػد ى
فيما رككا عنه(ٓ) ,كقاؿ فػي مكضػع آخػر :ضػعفك جػدان(ٔ) ,كقػاؿ ابػف ىم ًع ٍػيف :يم ىخمِّػط(ٕ) ,رد الػ ىذ ىهبً ٌي
ال ىذ ىهبً ٌي بقكله :ما اختمط الرجؿ كلكف تى ىغير تى ىغير الكبر(ٖ) .كرما ابف حباف كالدارقطني كابف حجػر
حجر  ,بالتدليس ,كجعمه ابف حجر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف ,كهي مف أكثر مف التػدليس
فمـ يحت األئمة بحديثهـ إال بما صرحكا بالسماع(ٗ) ,كقاؿ في هدم السػارم :مػف كبػار المحػدثيف

كعمر ,احت به الجماعة  ,كأخرج له الشيخاف مػف ركايػة القػدماء عنػه
لقى جماعة مف الصحابة ,ى
في االحتجاج ,كمف ركايته بعض المتأخريف عنه في المتابعات ,كانما عيب أنه تغير حفظه لكبر

سنه عاش َُْ سنيف(َُ) ,مات سنة ُّٔهػ ركل له الجماعة(ُُ).
ٗ -عطية القُ ِ
رظي

(ُِ)

-رضي اهلل عنه:-

كاف مف يهكد بني قريضة ,كهك مف سبيهـ ,كممف حكـ فيهـ و
سعد بف معاذ ,لكف لصغر سنه

نجا مف تنفيذ الحكـ ,رأل النبي  كسمع منه ,نزؿ الككفة كال يعرؼ له نسب ,له حديث كاحد

في سنف أبي داكد كالترمذم كالنسائي.
الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.)ُّ( ,

) (1تقريب التهذيب ُ.ُّْ/

) (2تعريؼ أهؿ التقديس ,صّٖ.

) (3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ُ.ُٕٕ/
) (4الجرح كالتعديؿ ٓ.ُّٔ/

) (5سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد ص ِٓٗ.
) (6الجرح كالتعديؿ ٓ.ُّٔ/
) (7المرجع السابؽ ُّٓٔ/
) (8تذكرة الحفاظ ُُّٔ/

) (9تعريؼ أهؿ التقديس صّٖ ,ص َُ.
) (10هدم السارم ص ِِْ.

) (11تقريب التهذيب ُ.ُّْ/

) (12االستيعاب ص َٖٓ ,كأسد الغابة ّ ,ُْٓ/كتهذيب األسماء ُ ,ّّٓ/كتهذيب الكماؿ َِ ,ُٕٓ/كاإلصابة
ْ.ِْٕ/

) (13كقد صرح عبد الممؾ بف عمير بالسماع  .انظر إلى :سنف أبي داكد صٕٓٔ ,حديث رقـَْْْ ,كسنف ابف ماجه
صّّْ ,حديث رقـ ُِْٓ.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا س ٍفياف ,عف إًسم ً
ص و
يؿ ٍب ًف أىبًي
اع ى
ُّْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
يى
كر قى ى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىم ٍن ي
ىٍ ٍى
ً ً
ت النبًي  ىي ٍكـ اٍل ىخ ٍن ىد ً
يع
ىخالًود ,ىع ًف ٍاب ًف أىبًي أ ٍىكفىى قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ؽ ىيقيك يؿ " :المهيـ يم ىنِّز ىؿ اٍلكتىاب ىس ًر ى
ى
م الس ىح ً
اٍل ًح ىس ً
اه ًزٍمهي ٍـ ىكىزٍل ًزٍلهي ٍـ ".
اب ٍ
اب يم ٍج ًر ى

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسػير َُٔٔ/مػف الفػتا حػديث رقػـِّّٗ,
ُ -أخرجه ي
باب الدعاء عمى المشركيف بالهزيمة كالزلزلة ,مف طريؽ عبد اهلل ,عػف إًسػم ً
اعي يؿ بػف أبػي خالػد –
ٍى
به ,بألفاظ متقاربة.

 كأخرجػػه ف ػػي كتػػاب المغ ػػازم ,بػػاب م ػػزكة الخن ػػدؽ كهػػي األحػػزاب َٕٓ/ٕ,مػػف الف ػػتا ح ػػديثرقػػـُُْٓ مػػف طريػػؽ الفىػ ىػزارم كعبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ ,عػػف إًسػػم ً
اعي يؿ بػػف أبػػي خالػػد –بػػه ,بألفػػاظ
ٍى
متقاربة.

_ كأخرجه في كتاب الدعكات ,باب الدعاء عمى المشركيفُُ /مف الفتا ُّٗحديث رقـِّٗٔ,
مف طريؽ ككيع ,عف ابف أبي خالد –به ,بألفاظ متقاربة.
 -كأخرجػػه فػػي كتػػاب التكحيػػد ,بػػاب قكلػػه تعػػالى ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ بيَددددا ُّ ّْٔ/م ػػف الف ػػتا ح ػػديث رق ػػـْٖٕٗ ع ػػف

قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد ,عف سفياف بف عيينة –به ,بألفاظ متقاربة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء
ِ -أخرجه
ي
العػػدكَُْ/ِ ,حػػديث رقػػـُِ ,مػػف طريػػؽ خالػػد بػػف عبػػد اهلل ,عػػف إًسػػم ً
اعي يؿ بػػف أبػػي خالػػد –بػػه,
ٍى
بألفاظ متقاربة.
 كأخرج ػ ػػه ف ػ ػػي كت ػ ػػاب الجه ػ ػػاد كالس ػ ػػير ,ب ػ ػػاب اس ػ ػػتحباب ال ػ ػػدعاء بالنص ػ ػػر عن ػ ػػد لق ػ ػػاء الع ػ ػػدك,َُِْ/حديث رقـِِ ,مف طريؽ ككيع ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف أبي خالد –به ,بألفاظ متقاربة.
ٍى
ّ -كأخرجػ ػػه أب ػ ػػك داكد ف ػ ػػي سػ ػػننه ,ف ػ ػػي كت ػ ػػاب الجهػ ػػاد ,ب ػ ػػاب ف ػ ػػي كراهيػ ػػة تمن ػ ػػي لق ػ ػػاء الع ػ ػػدك,

صّٖٗحديث رقـُِّٔ عف أبي صالا -محبكب بف مكسى ,-بألفاظ متقاربةمختمفة.

ْ -أخرج ػ ػ ػػه الترم ػ ػ ػػذم ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننه ,ف ػ ػ ػػي كت ػ ػ ػػاب الجه ػ ػ ػػاد ,ب ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػدعاء عن ػ ػ ػػد

القتػاؿ,صِّٗحػػديث رقػـُٖٕٔ مػػف طريػؽ ي ىزٍيػػد بػف هػػاركف ,عػف إسػػماعيؿ بػف أبػػي خالػد –بػػه,
بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب الدعاء إذا خاؼ ,ِٗ/ٖ ,حديث رقـ ٖٕٖٓ.
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اجه فػي سػننه ,فػي كتػاب الجهػاد ,بػاب القتػاؿ فػي سػبيؿ اهلل سػبحانه كتعػالى,
ٓ -كأخرجه ابف ىم ى
صْٕٓحػػديث رقػػـِٕٔٗ مػػف طريػػؽ يعمػػى بػػف عبيػػد ,عػػف إًسػػم ً
اعيؿ بػػف أبػػي خالػػد –بػػه ,بألفػػاظ
ٍى
متقاربة.
ٔ-كأخرجه أحمد في مسند  ,ّّٓ/ْ ,عف ككيع كيعمى بف عبيد ,عف إًسم ً
اعيؿ بف أبػي خالػد –
ٍى
به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه –كذلؾ ,ّّٓ/ْ ,-عف إًسم ًاعي يؿ بف إبراهيـ ,بألفاظ متقاربة .
ٍى
كأخرجه –كذلؾ ,ّٓٓ/ْ ,-عف ي ىزٍيد بف هاركف ,عف إًسم ً
اعيؿ –به ,بألفاظ متقاربة.
ٍى
كأخرجه –كذلؾ ,ُّٖ/ْ ,-عف يحيى ,عف إًسم ً
اعيؿ –به,بألفاظ متقاربة .
ٍى
ٕ -كأخرجػ ػػه عبػ ػػد الػ ػػرزاؽ ف ػ ػػي مصػ ػػنفه ,فػ ػػي كت ػ ػػاب الجهػ ػػاد ,بػ ػػاب كي ػ ػػؼ يصػ ػػنع الػ ػػذم يغ ػ ػػؿ,
َِٓٓ/حديث رقـُٔٓٗ ,عف ابف عي ٍي ىنةى  ,عف إًسم ً
اعي يؿ بف أبي خالد –به ,بألفاظ متقاربة.
يى
ٍى
ٖ -كأخرجه ابػف حبػاف فػي صػحيحه ,فػي كتػاب الحػ  ,بػاب السػعي بػيف الصػفا كالمػركة,
ُِٗٓ/حػػديث رقػػـّْْٖ ,مػػف طريػػؽ إب ػراهيـ بػػف بشػػار الرمػػادم ,عػػف سػػفياف بػػف يع ىي ٍي ىن ػةى –بػػه,
بألفاظ متقاربة.
ٗ  -كأخرجه ابف خزيمة في صحيحه ,في كتاب المناسؾ ,باب الػدعاء عمػى أهػؿ الممػؾ

كاألكثػػاف عمػػى الصػػفا كالمػػركة بػػأف يهزم ػكاِّٖ/ْ ,..حػػديث رقػػـِٕٕٓ ,عػػف يحيػػى بػػف حكػػيـ,

بألفاظ مختمفة.

إسناد الحديث:
 -1محمد بن َم ْنصور :ثقة ,سبؽ في حديث (ُ).
 -2سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ٖ-إِسم ِ
اعي ُل بن أبي خالد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ّٓ).
َْ
ٗ -عبد اهلل بن أبي أوفى :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ُِّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا ؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف,
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف يم ىحمد ٍب ًف ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف الزٍه ًرم قى ى
ُّٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ً
ً
ت ىجابًنار ىيقيك يؿ :قى ى
ىع ٍف ىع ٍم ورك ىس ًم ٍع ي
اؿ ىر يسك يؿ المه  " :ىم ٍف ل ىك ٍع ًب ٍب ًف ٍاألى ٍش ىرؼ ,فىًإنهي قى ٍد آ ىذل المهى
ً
اؿ محمد ٍبف مسمىمةى :يا رس ى ً
اؿ " :ا ٍئ ىذ ٍف لًي
اؿ " :ىن ىع ٍـ " قى ى
ىف أى ٍقتيمىهي ؟ " قى ى
كؿ المه " أىتيحب أ ٍ
ىكىر يسكلىهي " قى ى ي ى
ي ىٍ ى ى ىي
ً
ص ىدقىةن ىكقى ٍد
اؿ لىهي :ىكًذ ٍك ير ىما ىب ٍي ىنهي ٍـ " قى ى
اؿ " :يق ٍؿ :فىأىتىا ي فىقى ى
فى ٍؤلى يق ٍؿ " قى ى
اؿ " :إًف ىه ىذا الريج ىؿ قى ٍد أ ىىر ىاد منا ى
ً
ىف ىن ىد ىعهي ىحتى
ضا ىكالم ًه لىتى ىممنهي " قى ى
ىع ىن ىانا " ىفمىما ىس ًم ىعهي قى ى
اؿ " :إًنا قىد ات ىب ٍع ىنا ي ٍاآل ىف ىكىن ٍك ىري ,أ ٍ
اؿ " :ىكأ ٍىي ن
ً ً
ً
ىم ىشي وء ي ً
اء يك ٍـ
ىف تي ٍسمًفىنًي ىسمىفنا " قى ى
ص يير أ ٍىم يري ,ىكقى ٍد أ ىىرٍد ي
ت أٍ
ىن ٍنظي ىر إًلىى أ ِّ ٍ ى
اؿ " :فى ىما تىٍرىهينني تىٍرىهينني ن ىس ى

ً
ىحًد ىنا
اؿ " :أىتىٍرىهينكنًي أ ٍىكىال ىد يك ٍـ " قى ى
اء ىنا ؟ " قى ى
؟ " قى ى
ت أٍ
اؿ " :أ ٍىن ى
اؿ " :ىي يسب ٍاب ىف أ ى
ىج ىم يؿ اٍل ىع ىر ًب أ ىىن ٍرىه ىن ىؾ ن ىس ى
ً
ً
ىف ىيأٍتًىيهي إً ٍف
ٍمةى ىي ٍعنًي الس ى
ِّبل ىح " قى ى
اع ىد ي أ ٍ
اؿ " :ىن ىع ٍـ ,فى ىك ى
" فىييقىا يؿ " :ىرٍه هف في ىك ٍسقى ٍي ًف ,ىكلىك ٍف ىن ٍرىهين ىؾ الؤل ى
ضيعه ,كأ ي ً
ً
ً
ث
ؽ ىم ىعهي بًاٍل ىح ًار ي
اع ًة ,ىك ٍانطىمى ى
اء المهي ,فى ٍانطىمى ى
ض ى
ىخكي م ىف الر ى
ىش ى
ؽ يه ىك ىك ىم ىعهي أيىبك ىنائمىةى ,ىك يه ىك ىر ي ي ى
كأىبًي ىع ٍب ً
اؿ يس ٍف ىياف :قىا ىؿ ىم ٍي ير ىع ٍم ورك:
اءكا فى ىد يعكي لىٍي نبل فىىن ىز ىؿ إًلى ٍي ًه ٍـ " فىقى ى
س ٍب ًف ىج ٍب ور ىك ىعب ي
اد ٍب يف بً ٍش ور فى ىج ي
ى

ً
ً
يعهي أيىبك ىنائًمىةى إًف
ت ىدوـ قى ى
ص ٍك ي
ام ىأرىتيهي :إًِّني ىأل ٍ
اؿ " :إًن ىما ىه ىذا يم ىحمد ىكىرض ي
ص ٍكتنا ىكأىنهي ى
ىس ىمعي ى
قىالىت ٍ
ؼ أىمد ي ىدم إًىلى أر ً
و
ً
ٍس ًه ,فىًإ ىذا
اب " قى ى
اء فى ىس ٍك ى ي ى
ىج ى
يـ لى ٍك يدع ىي إًلىى طى ٍع ىنة لى ٍي نبل ىأل ى
اؿ يم ىحمد " إًِّني إً ىذا ىج ى
ى
اٍل ىك ًر ى
ً
يا الطِّ ً
اؿ " :ىن ىع ٍـ,
يب فىقى ى
ت ًم ٍنهي فى يد ى
استى ٍم ىك ٍن ي
كن يك ٍـ ,ىفمىما ىن ىز ىؿ ىن ىز ىؿ ىك يه ىك يمتىىك ِّش ها " فىقىاليكا :ىن ٍج يد م ٍن ىؾ ًر ى
ٍ
ً
طر نًس ً
اؿ " :فىتىىن ىاك ىؿ
اؿ :ىن ىع ٍـ ,فى ىشـ قى ى
ىف أى يشـ ًم ٍنهي ؟ " قى ى
اء اٍل ىع ىر ًب " قى ى
تى ٍحتًي في ىبل ىنةي أ ٍ
اؿ " :فىتىٍأ ىذ يف لي أ ٍ
ىع ى ي ى
اؿ " :فىاستىم ىكف ًمف أر ً
ً
اؿ" :
كن يك ٍـ " قى ى
ٍس ًه " ثيـ قى ى
كد ؟ " قى ى
فى ىشـ " قى ى
ىع ى
اؿ " :يد ى
اؿ " :أىتىٍأ ىذ يف لي أ ٍ
ىف أ ي
ٍ ٍ ى ٍ ى
فىقىتىميكي".

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الرهف ,باب رهف السبلح ُِْ/ٓ ,مف الفتا ,
ُ -أخرجه ي
حديث رقـ َُِٓ ,مف طريؽ عمي بف عبد اهلل ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب الكذب في الحرب ُٖٓ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َُّّ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .
 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب الفتؾ بأهؿ الحرب َُٔ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َِّّ,عف عبد اهلل بف محمد -به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب قتؿ كعب األحبار ّّٔ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ َّْٕ,مف طريؽ عمي بف عبد اهلل ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب الرخصة في الكذب في الحرب ,ّْ/ٖ ,حديث رقـ ٕٖٖٓ.
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مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب قتؿ كعب بف األشرؼ طامكت
ِ -كأخرجه
ي
ظمي كعبد اهلل بف محمد بف
الح ٍن ى
اليهكد ِ , ُٕٓ/حديث رقـ ُُٗ ,عف إسحؽ بف إبراهيـ ى
عبد الرحمف بف المسكر الزهرم ,عف ابف عيينة -به ,بألفاظ متقاربة.
ّ -ك أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في العدك يؤتى عمى ًم ورة كيتشبه بهـ,
صِِْ  ,حديث رقـ ِٖٕٔ ,عف أحمد بف صالا ,عف سفياف -به ,بألفاظ متقاربة .

ْ -كأخرجه أبكعكانة في مسند  , ّْٔ/ْ ,حديث رقـ ُٗٗٔ ,مف طريؽ يكنس بف عبد
األعمى ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه ,ّْٔ/ْ,حديث رقـَِٗٔ ,مف طريؽ عبدة بف عبد الرحيـ ,عف ابف يع ىي ٍي ىنةى -به,بألفاظ مختمفة.
ٓ -كأخرجه الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار , ُٖٗ/ُ ,حديث رقـ ََِ ,مف طريؽ يكنس,
عف ابف يع ىي ٍي ىنةى -به ,بألفاظ مختمفة .
ٔ -كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل ,في كتاب النكاح ,باب ما حرـ عميه مف خائنة األعيف
الح ىم ٍيدم  ,عف سفياف
دكف المكيدة في الحرب , ُْٓ/َُ ,حديث رقـ ُِّٔٓ ,مف طريؽ ي
به ,بألفاظ مختمفة . كأخرجه في كتاب السير ,باب قتؿ كعب بف األشرؼ , ّٔٓ/ُّ ,حديث رقـ ُُِٖٔ ,مفطريؽ عمي بف المديني ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .

ٕ -كأخرجه البغكم في شرح السنة ,في كتاب السير كالجهاد ,باب المكر في الحرب كالكذب
كالخدعة , ّْ/ُُ ,حديث رقـ ِِٗٔ مف طريؽ عمي بف عبداهلل ,عف سفياف -به ,بألفاظ

متقاربة .

إسناد الحديث:

ُ -عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن الزىري :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِْ).
ِ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ّ -عمرو بن دينار :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٓ).
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ث ٍبف ًمس ًك و ً
ص و
اءةن ىعمى ٍي ًه ,ىع ٍف يس ٍف ىياف,
ُّٔ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
كر ,ىكاٍل ىح ًار ي ي ٍ
يف ,ق ىر ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىم ٍن ي
ب يخ ٍد ىعةه ".
اؿ :قى ى
ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف ىجابًر قى ى
اؿ النبًي  " : اٍل ىح ٍر ي

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب الحرب خدعة ُٖٓ/ٔ ,مف الفتا ,
ُ .أخرجه ي
ضؿ ,عف ابف يع ىي ٍي ىنةى ,بمفظه.
حديث رقـ ََّّ ,عف صدقة بف الفى ٍ

مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب جكاز الخداع في الحرب,
ِ .كأخرجه
ي
ب ,كمهـ عف
ِ , ُّٗ/حديث رقـ ُٕ ,عف عمي بف يحجر كعمرك الن ًاق ٍد كزهير بف ىح ٍر ه
سفياف -به ,بمفظه.
ّ .كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب المكر في الحرب ,ص ّٗٗ  ,حديث
رقـ ِّٔٔ ,عف ىس ًع ويد بف ىم ٍنصكر ,عف سفياف -به ,بمفظه.
ْ .أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب ما جاء في الرخصة في الكذب كالخديعة
في الحرب ,صِّٗ  ,حديث رقـ ُٕٓٔ ,عف أحمد بف منيع كنصر بف عمي ,عف سفياف

بف يع ىي ٍي ىنةى -به ,بمفظه.
ٓ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٕٗ/ّ ,عف حجاج بف محمد المصيصي ,بمفظه.
 -كأخرجه ,َّٖ/ّ ,عف سفياف -به ,بمفظه.

ٔ .كأخرجه الطيالسي في مسند  , ِّٕ/ّ ,حديث رقـ َُْٖ ,عف سفياف -به ,بمفظه.

الح ىم ٍيدم في مسند  , ِّٔ/ِ ,حديث رقـ ُِّٕ ,عف سفياف -به ,بمفظه.
ٕ .كأخرجه ي
ٖ .كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ّٓٗ/ّ ,حديث رقـ ُِٖٔ ,عف أبي خيثمة ,عف سفياف -
به ,بمفظه.

 كأخرجه , ْْٔ/ّ ,حديث رقـ ُٖٔٗ ,عف عمرك بف محمد الن ًاق ٍد ,عف ابف يع ىي ٍي ىنةى -به,بمفظه.

ٗ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد, ٕٖ/ُُ ,
حديث رقـ ّْٕٔ ,عف عبد اهلل بف أحمد بف مكسى بعسكر مكرـ ,بمفظه.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب الرخصة في الكذب في الحرب ,ّٔ/ٖ ,حديث رقـ ٖٖٗٓ.
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إسناد الحديث:

ُ -محمد بن َم ْنصور المكي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ِ -الحارث بن مسكين :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٔ).
ّ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ْ -عمرو بن دينار :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٓ).
َٓ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ػاد ٍبػػف ىزٍيػػد ,عػػف ثىابًػ و
ىخ ىب ىرىنػػا ىم ٍخمىػ يػد ٍبػ يػف ًخػ ىػد و
ػت اٍليب ىنػػانً ِّي,
اش قىػ ى
ُّٕ -قػػاؿ النسػػائي  :أ ٍ
ىٍ
ػاؿ :ىحػػدثىىنا ىحمػ ي ي
س ٍب ًف مالًؾ ,أىف رس ى ً
اؿ " :بً ىغمى و
صهى ٍي وب ,ىع ٍف أ ىىن ً
ىك ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
س  ,ثيػـ
صمى الص ٍب ىا ,قى ى
كؿ المه  ى
ىي
يز ٍب ًف ي
ى
ػت ىخ ٍيبػػر ,إًنػػا إً ىذا ىن ىزٍل ىنػػا بًسػ ً
ً
ػاءكا
ػب " فىقىػ ى
صػ ىػب ي
ى ى
ىركػ ى
اح اٍل يم ٍن ػ ىذ ًر ى
يف ,فى ىجػ ي
ػاء ى
ػاحة قىػ ٍػكوـ فى ىسػ ى
ػاؿ " :المػػهي أى ٍك ىبػ يػر ىخ ًرىبػ ٍ ى ي
ً
ً
ً
ػيس ,فىظىهى ىػر ىر يسػك يؿ الم ًػه  ىعمى ٍػي ًه ٍـ فىقىتى ىػؿ يمقىػاتًمىتىهي ٍـ ,ىك ىس ىػبى
ىي ٍس ىع ٍك ىف فػي اٍلىبمىػد " ىكىيقيكلي ى
ػكف :يم ىحمػد ىكاٍل ىخم ي
ًً
ت ىب ٍع يد لًرس ً
ػكؿ الم ًػه  ,فىتىىزك ىجهىػا ىك ىج ىع ىػؿ
ص ىار ٍ
ص ىار ٍ
ص ًفيةي بً ٍن ي
ىي
ت يح ىيي لد ٍح ىيةى اٍل ىكٍمبً ِّي ,ثيـ ى
ت ى
ىذ ىرًاريهي ٍـ ,ىك ى
اؿ لىهي ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
اؿ أ ىىن هس " :أ ٍىمهى ىرىهػا
اؿ :قى ى
ت أ ىىن نسا ىما أ ٍىمهى ىرىها قى ى
ىم ٍه ىرىها ًعتٍقىهىا قى ى
ت ىسأىٍل ى
يز :ىيا أ ىىبا يم ىحمد أ ٍىن ى
ًعتٍقىهىا ".

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٕ).
إسناد الحديث:

ٔ -مخمد بن خداش البصري:
ركل عف :حماد بف ىزٍيد.
كركل عنه :النسائي(ِ).

قاؿ النسائي صدكؽ كتبت عنه شيئان يسي انر(ّ) ,كقاؿ ابف حجر صدكؽ(ْ) ,كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي
مجهكؿ(ٓ).
ِ -حماد بن َزْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗ).
البناني :ثقة عابد ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗ).
ّ -ثابت ُ
ْ -عبد العزيز بن صييب :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٕ).
ٓ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
لغير

(ٔ)

.

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه مخمد بف ًخ ىراش صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب سبي الذرارم ,ْٓ/ٖ ,حديث رقـ َٖٔٔ.
) (2تهذيب الكماؿ ِٕ.ّّٔ/

) (3تسمية مشايإ النسائي ص َُُ.
) (4تقريب التهذيب ِ.ُُُ/

) (5تاريإ اإلسبلـ ُٕ.ّٓٗ/

) (6تابعه :زيد بف أيكب ,كيعقكب بف إبراهيـ ,كزهير بف حرب ,كبهز بف حكيـ .كميرهـ ,انظر إلى :حديث رقـ ٕ.
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(ُ)
الزىب ٍيػر ,ىع ٍػف ىجػابًر ,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يػف ىس ًػع ويد قى ى
ػاؿ :ىحػدثىىنا الم ٍي ي
ُّٖ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ػث ,ىع ٍػف أىبًػي ي
اب سػع يد ٍبػف مع و
ط يعػكا أى ٍك ىحمىػهي (ِ) ,فى ىح ىس ىػمهي (ّ) ىر يسػك يؿ الم ًػه  بًالن ً
ػار,
ػاذ فىقى ى
أىنهي قى ى
اؿ " :يرًم ىي ىي ٍكىـ ٍاأل ٍ
ىح ىز ً ى ٍ ي ي ى
ػاؿ " :المهيػػـ ىال
ػؾ " قىػ ى
ػت ىيػ يػد ي ,ىفمىمػػا ىأرىل ىذلًػ ى
ػت ىيػ يػد ي ,فىتىىرىكػػهي ,فىىن ىزفىػػهي الػػد يـ ,فى ىح ىسػ ىػمهي أ ٍ
يخػ ىػرل ,فى ٍانتىفى ىخػ ٍ
فى ٍانتىفى ىخػ ٍ
ً ً ً
ً
ً
ط ىرةن ىحتى ىن ىزليكا ىعمىى يح ٍكًـ
استى ٍم ىس ىؾ ًع ٍرقيهي فى ىما قىطى ىر قى ٍ
تي ٍخ ًرٍج ىن ٍفسي ىحتى تيقر ىع ٍيني م ٍف ىبني قيىرٍيظىةى ,فى ٍ
ً
ً
ً
ً
و
ً
ػاؿ
كف " فىقى ى
ىس ٍعد ٍب ًف يم ىعاذ ,فىأ ٍىر ىس ىؿ إًلى ٍيه فى ىح ىك ىـ أ ٍ
يف بً ًه يػـ اٍل يم ٍسػم يم ى
اؤ يه ٍـ كىي ٍسػتىع ي
ىف تي ٍقتى ىؿ ًر ىجاليهي ٍـ ىكيي ٍستى ٍح ىيا ن ىس ي
ً
ات ".
ت يح ٍك ىـ الم ًه ًفي ًه ٍـ ,ىك ىك يانكا أ ٍىرىب ىع ًم ىائ وة ,ىفمىما فى ىرغى ًم ٍف قى ٍتمً ًه يـ ٍانفىتى ى
ؽ ًع ٍرقيهي ,فى ىم ى
ىص ٍب ى
ىر يسك يؿ المه " :أ ى

مسمـ في صحيحه ,في كتاب السبلـ ,باب لكؿ داء دكاء ,كاستحباب التداكم,
ُ .أخرجه
ي
الزىب ٍير -به,
ِ , ّٔٗ/حديث رقـ ٕٓ مف طريؽ زهير بف معاكية –أبك خيثمة ,-عف أبي ي
بألفاظ مختمفة.

ِ .أخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الطب ,باب في الكي ,ص ُٖٓ  ,حديث رقـ ّٖٔٔ

الزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
مف طريؽ حماد بف ىزٍيد ,عف أبي ي
ّ .أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء في النزكؿ عمى الحكـ ,صّْٕ ,
حديث رقـ ُِٖٓ ,عف قيتىٍي ىبة -به ,بألفاظ متقاربة.
اجه في سننه ,في كتاب الطب ,باب مف اكتكل ,صْٖٓ  ,حديث رقـ
ْ .كأخرجه ابف ىم ى
الزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
ّْْٗ ,مف طريؽ سفياف عف أبي ي
ٓ .كأخرجه الد ًارًمي في سننه ,في كتاب السير ,باب نزكؿ أهؿ قريظة عمى حكـ و
سعد بف معاذ,
ٌ
ص ّْٓ  ,حديث رقـ ِّْٓ ,عف أحمد بف عبد اهلل ,عف الميث بف و
سعد -به ,بألفاظ
مختمفة .

الزىب ٍير -به,
ٔ .كأخرجه أحمد في مسند  ,ِٖٔ ,ُِّ/ّ ,مف طريؽ زهير بف معاكية ,عف أبي ي
بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه َّٓ/ّ ,مف طريؽ حجيف بف المثىنى كيكنس بف محمد المؤدب ,عف الميث بف وسعد
يى
ي
به ,بألفاظ متقاربة.ٕ .كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب السير ,باب الخركج ككيفية الجهاد,
َُُُٔ/حديث رقـْْٖٕ ,مف طريؽ ي ىزٍيد بف مكهب ,عف الميث -به ,بألفاظ متقاربة.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب إذا نزلكا عمى حكـ رجؿ ,ْٓ/ٖ ,حديث رقـ ِٖٔٔ.
ً
ً
ص يد  .النهاية في مريب األثر ُْْٓ/
كسط ال ٌذراع ىي ٍكثير فى ٍ
) (2أ ٍك ىحمه  :األ ٍك ىح يؿ  :ع ٍرؽ في ى
) (3ىح ىسمه  :أم قىطع الدـ عنه بال ىك ِّي  .النهاية في مريب األثرُّٖٔ/
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 كأخرجه في كتاب الطب , ْْٔ/ُّ ,حديث رقـ َّٖٔ ,عف أبي الكليد –هشاـ بف عبدالزىب ٍير -به ,بألفاظ مختمفة.
الممؾ الطيالسي ,عف أبي ي
الزىب ٍير -به,
ٖ .كأخرجه الحاكـ في المستدرؾ ,ُْٕ/ْ ,مف طريؽ زهير بف معاكية ,عف أبي ي
بألفاظ مختمفة .
إسناد الحديث

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ُ -قُتَ ْي َبة بن َ
ِ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :-صدكؽ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ّ -أبو ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
الحكم عمى الحديث
الزىب ٍير صدكؽ .
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي
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(ُ)
الزىب ٍير ,ىس ًم ىع ىجابًنار
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ُّٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف أىبًي ي
ً
ً
يقيك يؿ " :لىـ ينبايًع رس ى ً
ىف ىال ىن ًفر ".
كؿ المه  ىعمىى اٍل ىم ٍكت ,ىكلىك ٍف إًن ىما ىب ىاي ٍع ىنا ي ىعمىى أ ٍ
ى
ٍ ى ٍىي

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٕٕ).
إسناد الحديث

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ -سفيان بن عيينة:ثقة حافظ ,سبق في حديث (ٔ).

الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :-صدكؽ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ٓ -أبو ُ
َٔ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
الحكم عمى الحديث
الزىب ٍير صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيا لغير
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب البيعة ُٔ/ٖ ,حديث رقـ ُْٖٔ.

) (2تابعه :أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ ,كهك ثقة ,انظر إلى :سنف الترمذم صّٕٔ ,حديث رقـُُٗٓ.
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(ِ)

.

(ُ)
اؿ:
الزىب ٍير ىع ٍف ىجابًر قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي
َُْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ث ,ىع ٍف أىبًي ي
ػايع النبًػػي  ىعمىػى اٍل ًه ٍجػ ً
ػاؿ النبًػػي
ِّد ي يي ًري يػد ي فىقىػ ى
ػاء ىسػػي ي
ػرة ,ىكىال ىي ٍش يػع ير النبًػػي  أىنػهي ىع ٍبػ هػد فى ىج ى
ىجػ ى
ى
اء ىع ٍبػ هػد فىىب ى ى
ًً
ىح ندا ىب ٍع يد ىحتى ىي ٍسأىلىهي أى ٍعيب هد يه ىك ؟ ".
ىس ىكىد ٍي ًف ,ثيـ لى ٍـ يي ىبايً ٍع أ ى
 " :بً ٍعنيه ,فىا ٍشتىىار ي بً ىع ٍب ىد ٍي ًف أ ٍ

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (َٖ).
إسناد الحديث

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٕ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٖ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
الزَب ْير – محمد بن مسمم بن تَ ْد ُرس :-صدكؽ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُٗ).
ٗ -أبو ُ
ََُ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
الحكم عمى الحديث
الزىب ٍير صدكؽ.
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه أبا ي

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب بيعة المماليؾ  ,ٔٗ/ٖ ,حديث رقـ ّٖٔٔ.
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(ُ)
كن ىس,
ىخ ىب ىرنًي ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىحمد ٍب ًف ىس ىبلوـ قى ى
ُُْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا يع ىم ير ٍب يف يي ي
ىحدثىىنا ًع ٍك ًرىمةي ٍب يف ىعم وار ,ىع ًف اٍل ًه ٍرىم ً
ت ىي ىدم إًلىى النبً ِّي  ىكأ ىىنا يم ىبل هـ
اس ٍب ًف ًزىي واد قى ى
اؿ " :ىم ىد ٍد ي
لًيي ىبايً ىعنًي ىفمى ٍـ يي ىبايً ٍعنًي ".

الحديث سبق تخريجو في حديث (.)99
إسناد الحديث:

س َالم :ال بأس به ,سبؽ في حديث (ٕٗ).
َُ -ع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َ
س :ثقة ,سبؽ في حديث (ٕٗ).
ُِ -ع َم ُر ْب ُن ُيوُن َ
ِّ -ع ْك ِرَم ُة ْب ُن َع َّمار :ثقة ,سبؽ في حديث (ٕٗ).
ْ -ا ْل ِي ْرَم ِ
اس ْب ِن ِزَياد :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٕٗ).
الحكم عمى الحديث
الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه عبد الرحمف بف محمد بف ىسبلـ ال بأس به,كبالمتابعة
يرتقي إلى الصحيا لغير(ِ) .

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب بيعة الغبلـ  ,َٕ/ٖ ,حديث رقـ ْٖٔٔ.
) (2كقد تابعه ىزٍيد بف أخزـ .الكامؿ في الضعفاء البف عدم ٓ.ُٕٔ/
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(ُ)
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػػة ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,ىعػ ٍػف ىمالًػػؾ ,ىعػ ٍػف يم ىحمػػد ٍبػ ًػف اٍل يم ٍن ىكػ ًػد ًر ,ىعػ ٍػف ىجػػابًر
ُِْ -قػػاؿ النسػػائي  :أ ٍ
ً ً
كؿ الم ًه  عمىى ًٍ ً
ػاء
ىع ىاربًي ىك ٍعػ ه
ىع ىاربًيا ىب ىاي ىع ىر يس ى
اب ٍاأل ٍ
ا ٍب ًف ىع ٍبًد الم ًه :أىف أ ٍ
ىص ى
ى
ؾ بًاٍل ىمد ىينػة فى ىج ى
اإل ٍس ىبلـ ,فىأ ى
ً
ػاؿ :يػػا رسػ ى ً ً ً
ً ً
ػاؿ :أ ًىقٍمنًػػي
ػاء ي " فىقىػ ى
ٍاأل ٍ
ػكؿ المػػه ,أىقٍمنػػي ىب ٍي ىعتػػي ,فى ػأ ىىبى ثيػػـ ىجػ ى
ىع ىاربًػػي إًلىػػى ىر يسػػكؿ المػػه  فىقىػ ى ى ى ي
ػاؿ ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  " :إًن ىمػػا اٍل ىمًد ىين ػةي ىكػػاٍل ًك ً
ير تىٍن ًفػػي
ىع ىاربًػػي فىقىػ ى
ىب ٍي ىعتًػػي ,فى ػأ ىىبى ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  ,فى ىخػ ىػرىج ٍاأل ٍ
صعي ًط ييبهىا ".
ىخ ىبثىهىا  ,ىكىي ٍن ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ُٖ).
إسناد الحديث

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ

َِ -مالِك بن أنس :إماـ دار الهجرة,رأس المتقنيف ,ككبير المتثبتيف ,سبؽ في حديث(ُُ).
ّ -محمد بن المنكدر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في حديث رقـ(ُ).
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث رقـ(ُ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب استقالة البيعة  ,َٕ/ٖ ,حديث رقـ ٖٓٔٔ.
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(ُ)
ىخبرىنا عمًي ٍبف ح ٍج ور ,عف إًسم ً
يؿ ,ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًػه ٍب ًػف ًد ىين و
ػار ,ىع ًػف ٍاب ًػف
اع ى
ي ي
ُّْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ ى ى ى
ى ٍ ٍى
ً
كؿ الم ًه  عمىى السم ًع كالط ً
ط ٍعتي ٍـ ".
استى ى
اؿ :يكنا ين ىبايًعي ىر يس ى
يع ىم ىر قى ى
ى
ى
يما ٍ
اعة ىكىيقيك يؿ لىىنا " :ف ى
ٍ ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ّٖ).
إسناد الحديث:

ُ -عمي بن ُحجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ِ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ّ -عبد اهلل بن دينار :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ْ -عبد اهلل بن عمر :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب الطاعة فيما يستطيع  ,ِٕ/ٖ ,حديث رقـ ُٕٖٔ.
- 377 -

(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف يم ىحمد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ُْْ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ط ٍقتيف".
ط ٍعتيف ىكأى ى
يما ا ٍستى ى
كؿ الم ًه ً في نً ٍس ىكوة فىقى ى
ت :ىب ىاي ٍع ىنا ىر يس ى
يم ٍي ىمةى بًٍن ًت يرقى ٍيقىةى ,أىنهىا قىالى ٍ
اؿ لىىنا " :ف ى
أى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ْٖ).
إسناد الحديث

س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ

ٕ -سفيان بن عيينة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ُّ -م َح َّمد ْب ِن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في حديث (ُ).
ُم ْي َمة ِب ْن ِت ُرقَ ْيقَ َة :صحابية جميمة ,سبقت في حديث(ْٖ).
ْ -أ َ
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب الطاعة فيما يستطيع  ,ِٕ/ٖ ,حديث رقـ ِٕٖٔ.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف ,ىع ٍف ًزىي ًاد ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا يم ىحمد ٍب يف ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ىي ىزٍيد قى ى
ُْٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ًع ىبلقىةى ,ىع ٍف ىج ًر و
ص ًا لً يك ِّؿ يم ٍسمًوـ ".
ير قى ى
اؿ " :ىب ىاي ٍع ي
ت النبًي  ىعمىى الن ٍ

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٕٔ).
الحكم عمى الحديث:
ُٔ -م َح َّمد ْب ُن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َي َزْيد :ثقة ,سبؽ في حديث رقـ(ُٔ).
ٕ -سفيان بن عيينة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
ِّ -زَياد ْب ُن ِع َالقَة :ثقة ,سبؽ في حديث (ٕٔ).
ٗ -جرير بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٕٔ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب عصياف اإلماـ  ,ٕٓ/ٖ ,حديث رقـ ٖٕٖٔ.
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()1
ىخبرىنا عمًي ٍبف ح ٍج ور ,عف إًسم ً
اؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف ًد ىين وار
يؿ قى ى
اع ى
ي ي
ُْٔ -قاؿ النسائي  :أ ٍ ى ى ى
ىٍ ٍى
ً
ً
ً
اؿ النبًي
ت ىع ٍب ىد الم ًه ٍب ىف يع ىم ىر ىيقيك يؿ :قى ى
ام ًة " قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
صي
ب لىهي ل ىك ه
 " :إًف اٍل ىغاد ىر يي ٍن ى
اء ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
فىييقىا يؿ " :ىهًذ ً ىم ٍد ىرةي في ىبل وف ".

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجزية كالمكادعة ِّٖ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ
ُ -أخرجه ي
ب ,بألفاظ مختمفة .
ُّٖٖ ,عف سميماف بف ىح ٍر ه

 كأخرجه في كتاب األدب ,باب ما ييدعا الناس بآبائهـ ّٓٔ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـُٕٕٔ ,عف مسدد ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب األدب ,باب ما ييدعا الناس بآبائهـ ّٓٔ/َُ ,مف الفتا  ,حديث رقـُٖٕٔ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف ابف دينار -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه في كتاب ًالحىيؿ ,باب إذا مصب جارية فزعـ أنها ماتت فقيضي بقيمة الجارية الميتة,
ثـ كجدها صاحبها فهي له كيرد القيمة كال تككف القيمة ثمنان ّّٖ/ُِ ,مف الفتا  ,حديث رقـ
ٔٔٗٔ ,مف طريؽ سفياف ,عف عبد اهلل بف دينار -به ,بألفاظ مختمفة .

 -كأخرجه في كتاب الفتف ,باب إذا قاؿ عند القكـ شيئان ثـ خرج فقاؿ بخبلفه ٖٔ/ُّ ,مف الفتا

ب ,بألفاظ مختمفة .
حديث رقـ ُُُٕ ,عف سميماف بف ىح ٍر ه
مسمـ في صحيحه ,في كتاب الجهاد كالسير ,باب تحريـ الغدر , ُّٖ/ِ ,حديث
ِ -كأخرجه
ي

رقـ ٗ ,عف أبي بكر بف أبي شيبة كزهير بف ىح ٍرب كمحمد بف عبد اهلل بف نمير ,بألفاظ
مختمفة .

 -كأخرجه في كتاب الجهاد كالسير ,باب تحريـ الغدر , ُّٖ/ِ ,حديث رقـ َُ ,عف يحيى بف

أيكب كقيتىٍي ىبة كابف يحجر -به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجه في كتاب الجهاد كالسير ,باب تحريـ الغدر , ُّٖ/ِ ,حديث رقـ ُُ ,عف حرممةبف يحيى ,بألفاظ مختمفة .

ّ -كأخرجه أبك داكد في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب في الكفاء بالعهد ,صَِْ,حديث رقـ
ِٕٔٓ ,مف طريؽ ىمالًؾ ,عف عبد اهلل بف دينار -به ,بألفاظ متقاربة.
اء يكـ القيامة,
ْ -أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب السير ,باب ما جاء أف لكؿ مادر لك ن
صّْٕ  ,حديث رقـ ُُٖٓ ,عف أحمد بف منيع ,بألفاظ مختمفة .

ىح ىمد في مسند  ُٔ/ِ ,عف يحيى القطاف ,بألفاظ متقاربة .
ٓ -كأخرجه أ ٍ
) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب الغدر  ,ٕٔ/ٖ ,حديث رقـ ّٖٖٔ.
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 كأخرجه ,ْٖ/ِ ,عف إًسم ًاعي يؿ بف يعمىية ,بألفاظ متقاربة.
ٍى
 كأخرجه ,ْٗ/ِ ,عف إبراهيـ بف كهب بف الشهيد ,بألفاظ مختمفة. كأخرجه ,ٓٔ/ِ ,مف طريؽ سفياف ,عف ابف دينار ,بألفاظ متقاربة . -كأخرجه ,ٗٔ/ِ ,عف عبد الصمد بف عبد الكارث ,بألفاظ متقاربة.

 -كأخرجه ,َُّ/ِ ,مف طريؽ عبد العزيز بف مسمـ ,عف عبد اهلل بف دينار -به ,بمفظه.

 -كأخرجه ,ُِّ/ِ ,مف طريؽ عبد العزيز بف عبد اهلل ,عف عبد اهلل بف دينار -به ,بألفاظ

متقاربة .

 -كأخرجه ,ُِْ/ِ ,عف ابف نمير ,بألفاظ مختمفة .

ٔ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار 

عف البعث كأحكاله , ّّٕ/ُٔ ,حديث رقـ ّّْٕ ,مف طريؽ يحيى بف أيكب  ,عف
إًسم ً
اعي يؿ بف جعفر -به ,بألفاظ متقاربة.
ٍى
 كأخرجه في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار  عف البعث كأحكاله,ُٔ , ّّٖ/حديث رقـ ّّْٕ ,عف الحسف بف سفياف ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:

ٔ -عمي بن ُحجر :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ٕ -إِسم ِ
اعي ُل بن جعفر :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
َْ
ٖ-عبد اهلل بن دينار :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).
ٗ-عبد اهلل بن عمر :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
ث ,عف ىن ً
ػاؿ:
ػاف وع ,ىع ًػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
ُْٕ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا الم ٍي ي ى ٍ
آف إًلىى أ ٍىر ً
ىف يي ىسافى ىر بًاٍلقي ٍر ً
ىف ىي ىنالىهي اٍل ىع يدك ".
ض اٍل ىع يد ِّك ,يي ىخ ي
اؼ أ ٍ
اف النبًي  " يي ٍنهىى أ ٍ
ىك ى

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ْٗ).
إسناد الحديث:
س ِعيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْ).
ٓ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٔ -الميث بن سعد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ُٗ).
ٕ -نافع مولى ابن عمر :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ْٓ).
ٖ -عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنيما :-صحابي جميؿ – سبؽ في حديث (ّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب السفر بالقرآف إلى أرض العدك  ََُ/ٖ ,حديث رقـ ّٖٕٖ.
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(ُ)
اؿ :حدثىىنا ع ً
و
ىخ ىبرىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىحبً ً
اص هـ ,ىع ٍف
ى
يب ٍب ًف ىع ىربًي ,ىع ٍف ىحماد قى ى ى
ُْٖ -قاؿ النسائي  :أ ٍ ى
ً
ب ًفي السفى ًر ,ىكاٍل ىخًميفىةي
اف النبًي  إً ىذا ىسافى ىر قى ى
ىع ٍبًد الم ًه ٍب ًف ىس ٍرًج ىس قى ى
اؿ " :المهيـ أ ٍىن ى
ت الصاح ي
اؿ :ىك ى
ىهمً ىنا ,المهـ إًِّني أىعكيذ بً ىؾ ًمف ك ٍعثى ً
اء السفى ًر,
اص ىح ٍب ىنا ًفي ىسفى ًرىنا ,ىك ٍ
اخمي ٍف ىنا ًفي أ ٍ
ًفي ٍاأل ٍ
ي
ىه ًؿ ,المهيـ ٍ
ي
ٍ ى

ً
ىه ًؿ كاٍلم ً
ً
ك ىك ىآب ًة اٍلم ٍن ىقمى ًب ,كم ًف اٍل ىحكًر ىب ٍع ىد اٍل ىككًر  ,كىد ٍعكًة اٍلم ٍ ً
اؿ ".
ظميكـ ,ىك يسكء اٍل ىم ٍنظى ًر في ٍاأل ٍ ى ى
ى ى ى
ٍ
ٍ
ىى
ي
ى
الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ٖٗ).

إسناد الحديث:

ٔ -يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي (ٕ) -أبو زكريا البصري:-
كثقه النسائي(ّ) ,كمسممة بف قاسـ(ْ) ,كابف حجر(ٓ) ,زاد النسائي :مأمكف كذكر ابف
(ٗ)
حباف في الثقات(ٔ),كقاؿ ال ىذ ىهبً ٌي :حجة(ٕ) ,كقاؿ أبك ىح ٍاتًـ :صدكؽ(ٖ) ,مات سنة ُْٖهػ

ِ -حماد بن َزْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗ).
ّ -عاصم األحول :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٖٗ).
ْ -عبد اهلل بن سرجس :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٖٗ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب السفر بالقرآف إلى أرض العدك  ,َُٔ/ٖ ,حديث رقـ َٕٖٓ.

) (2الحارثي:كهي نسبة إلى قبائؿ ,منها بني حارثة مف الخػزرج ,كمػنهـ إلػى بنػي الحػارث بػف مالػؾ بػف كعػب بػف ربيعػة بػف
كعب بف الحارث ,كمنهـ أبك عبد اهلل –رافع بف خدي بف رافع بف عدم بف زيد بػف جشػـ األنصػارم الحػارثي ,كالػذم
منهـ يحيي بف حبيب .األنساب َُٓ.ُُٓ-

) (3تسمية مشايإ النسائي صٗٔ.
) (4تهذيب التهذيب ٗ.ُِٓ/
) (5التقريب ِ.ُٗٗ/
) (6الثقات ٗ.ِٔٓ/

) (7الكاشؼ ِ.ّّٔ/

) (8الجرح كالتعديؿ ٗ.ُّٕ/
) (9التقريب ِ.ُٗٗ/
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(ُ)
اد ,ىع ٍف ثىابً وت ,ىع ٍف أ ىىن و
ػاف
ػس قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىحدثىىنا ىحم ه
ُْٗ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ػاؿ :ىك ى
ػاس كأى ٍش ىػج ىع النػ ً
ً
ىح ىسػ ىػف النػ ً
ىهػ يؿ اٍل ىمًد ىينػ ًػة لىٍيمىػةن
ػاس ,قىػ ى
ػاؿ " :ىكقىػ ٍػد فىػ ًػز ى
ع أٍ
ػاس ىكأ ٍ
ػاف ىر يسػػك يؿ المػ ًػه  أ ٍ
ىك ى
ىجػ ىػكىد النػ ى
ً
اهـ النبًي  ىعمىى فى ىر و
اعػكا
س ًألىبًي ى
طٍم ىحةى يع ٍروم  ,ىك يه ىك يمتىىقمِّ هد ىس ٍيفىهي " فىقى ى
اؿ " :لى ٍػـ تيىر ي
ىسم يعكا ى
ص ٍكتنا فىتىمىق ي ي
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه  " : ىك ىج ٍدتيهي ىب ٍح نار ىي ٍعنًي اٍلفى ىر ىس".
اعكا " ثيـ قى ى
لى ٍـ تيىر ي

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد  ,باب الشجاعة في الحرب كالجبف ّٔٓ/
ُ .أخرجه ي
حديث رقـ َِِٖ ,عف أحمد بف عبد الممؾ بف كاقد ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة -
كأخرجه كذلؾ في كتاب الجهاد  ,باب الحمائؿ كتعميؽ السيؼ بالعنؽ , ٗٓ/ٔ ,حديث رقـ

ب ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
َِٖٗ ,عف سميماف بف ىح ٍر ه
 -كأخرجه كذلؾ في كتاب الجهاد  ,باب إذا فزعكا بالميؿ ٔ , ُّٔ/حديث رقـ ََّْ,

 كأخرجه –كذلؾ -في كتاب األدب باب حسف الخمؽ كالسخاء كما يكر مف البخؿ َُْٓٓ/حديث رقـ َّّٔ ,عف عمرك بف عكف ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة.
مسمـ في صحيحه ,في كتاب الفضائؿ ,باب في شجاعة النبي  كتقدمه لمحرب,
ِ .أخرجه
ي
يمي كسعيد بف ىم ٍنصكر كأبي الربيع
ِ , ُْٕ/حديث رقـ ْٖ ,عف يحيى بف يحيى الىتى ٍ
الع ً
تك ٌي كأبي كامؿ  ,كمهـ عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
ى
 كأخرجه كذلؾ في صحيحه ,في كتاب الفضائؿ ,باب في شجاعة النبي  كتقدمه لمحرب,ِ , ُْٕ/حديث رقـ ْٗ ,عف أبي بكر بف أبي شيبة ,بألفاظ متقاربة .

ّ .أخرجه الترمذم في سننه ,في كتاب الجهاد ,باب ما جاء في الخركج عند الفزع ,صّْٗ,
حديث رقـ ُٖٓٔ ,عف محمكد بف ميبلف ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه كذلؾ في كتاب الجهاد ,باب ما جاء في الخركج عند الفزع ,صّْٗ ,حديث رقـُٖٔٔ,عف محمد بف بشار ,بألفاظ متقاربة .

 كأخرجه كذلؾ في كتاب الجهاد ,باب ما جاء في الخركج عند الفزع ,صّْٗ ,حديث رقـُٕٖٔ ,عف قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ويد -به ,بألفاظ متقاربة .
ْ .كأخرجه ابف ماجه في سننه في كتاب الجهاد ,باب الخركج في النفير ,صُْٕ ,حديث رقـ
ِِٕٕ عف أحمد بف عبدة ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
ٓ .كأخرجه أحمد في مسند ّ ,ُْٕ/عف يكنس بف محمد  ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ
متقاربة .
 كأخرجه كذلؾ ّ ,ُٖٓ/عف عبد الرحمف بف مهدم ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة. -كأخرجه كذلؾ ّ ,ُِٕ/عف عفاف ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب يبؽ اإلماـ إلى النفير كترؾ انتظار الناس ,ُُٖ/ٖ ,حديث رقـ ٖٕٕٖ.
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ٔ .كأخرجه ابف حباف في كتاب التاريإ ,باب مف صفته  كأخبار  , ِْٖ/ُْ ,حديث رقـ

ّٗٔٔ ,مف طريؽ محمد بف عبيد بف ىحساب  ,عف حماد بف ىزٍيد -به ,بألفاظ متقاربة .
 كأخرجه في كتاب الحظر كاإلباحة ,باب في ذكر األخبار,ُُٓ/ُّ ,حديث رقـ ٖٕٗٓ,عف عبد اهلل بف محمد األزدم ,بألفاظ متقاربة .

إسناد الحديث:

س ِعيد  :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ْ).
ٔ -قُتَ ْي َبة بن َ
ٕ -حماد بن َزْيد :ثقة ثبت ,سبؽ في حديث (ٗ).
ٖ -ثابت البناني :ثقة عابد ,سبؽ في حديث (ٗ).
ٗ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).

الحكم عمى الحديث:

الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد,
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمًي ,ىك يم ىحمد ٍب يف اٍل يمثىنى ,ىع ٍف ىخالًود قى ى
َُٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً
ً
اؿ :ىخرىج النبًي ً في ىم ىد واة ىب ًارىد وة كاٍلمه ً
ىع ٍف أ ىىن و
اؿ:
ؽ فىقى ى
كف اٍل ىخ ٍن ىد ى
ص يار ىي ٍعني ىي ٍحف ير ى
اج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
ى يى
س قى ى ى
" المهـ إًف اٍل ىخ ٍير ىخ ٍير ٍاآل ًخر ,فى ٍ ً ً
ص ًار كاٍلمه ً
ىج يابكي:
اج ىرٍ " فىأ ى
ىٍ
امف ٍر ل ٍؤل ٍىن ى ى ي ى
ى ي
ي

ً
يف ىب ىاي يعكا يم ىحمدا  ...ىعمىى اٍل ًجهى ًاد ىما ىب ًق ىينا أ ىىب ىدا
ىن ٍح يف الذ ى
الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ُُُ).
إسناد الحديث:

ُ -عمرو بن عمي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗٗ).
المثََّنى :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِٔ).
ِ -محمد بن ُ
ّ -خالد بن الحارث :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُّ).
ُْ -ح َم ْيد الطويل :ثقة  ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
ٓ -أنس بن َمالِك :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,الدعاء عند حفر الخندؽ ,ُّْ/ٖ ,حديث رقـ َٖٖٖ.
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(ُ)
اؿ :ىحدثىىنا يس ٍف ىياف
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف يم ىحمد ٍب ًف ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف الزٍه ًر ِّ
م قى ى
ُُٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ً ً
ب ىر يسك يؿ
اؿ :ىحدثىىنا ا ٍب يف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ,ىك ىس ًم ٍعتيهي ىك ىح ًف ٍ
ظتيهي قى ى
قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ىجابًر ٍب ىف ىع ٍبد المه ىيقيك يؿ " :ىن ىد ى
ً
ً
ً
الم ًه  ىي ٍكـ اٍل ىخ ٍن ىد ً
اؿً " :إف
الزىب ٍير فىقى ى
ب ي
ب ي
ب ي
الزىب ٍير ثيـ ىن ىد ىبهي ٍـ ,فى ٍانتيد ى
الزىب ٍير ثيـ ىن ىد ىبهي ٍـ ,فى ٍانتيد ى
ؽ ,فى ٍانتيد ى
ى
الزىب ٍير ".
لً يك ِّؿ ىنبًي ىح ىك ًاريا ,ىك ىح ىك ًارم ي

الب ىخ ًارم في صحيحه ,في كتاب الجهاد ,باب فضؿ الطميعة ِٓ/ٔ ,مف الفتا ,
ُ -أخرجه ي
حديث رقـ ِْٖٔ ,عف أبي نعيـ ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .

 كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب هؿ ييبعث الطميعة كحد  ّٓ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـضؿ ,عف ابف يع ىي ٍي ىنةى -به ,بألفاظ متقاربة .
ِْٕٖ ,عف صدقة بف الفى ٍ

 -كأخرجه في كتاب الجهاد ,باب السير كحد  ُّٕ/ٔ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ِٕٗٗ ,عف

الح ىم ٍيدم ,عف سفياف -به ,بألفاظ متقاربة .
ي

الزىب ٍير بف العكاـ  ٕٗ/ٕ مف الفتا ,
 كأخرجه في كتاب فضائؿ الصحابة ,باب مناقب يالم ٍنكدر -به ,بألفاظ
حديث رقـ ُّٕٗ ,مف طريؽ عبد العزيز بف أبي سممة ,عف محمد بف ي

مختمفة.

 كأخرجه في كتاب المغازم ,باب مزكة الخندؽ َْٔ/ٕ ,مف الفتا  ,حديث رقـ ُُّْ,عف محمد بف كثير ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .

الزىب ٍير طميعة لكحد  ِّٗ/ُّ ,مف
 كأخرجه في كتاب آخبار اآلحاد ,باب بعث النبي  يالفتا  ,حديث رقـ ُِٕٔ ,عف عمي بف عبد اهلل  ,عف سفياف -به ,بألفاظ متقاربة .
مسمـ في صحيحه ,في كتاب فضائؿ الصحابة- ,رضي اهلل عنهـ ,-باب مف
ِ -ك أخرجه
ي
الزىب ٍير -رضي اهلل عنهما , ْٔٔ/ِ ,-حديث رقـ ْٖ ,عف عمرك الن ًاق ٍد,
فضائؿ طمحة ك ي
عف سفياف ابف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ متقاربة .
ّ -كأخرجه الترمذم في جامعه ,في كتاب المناقب ,باب حدثنا محمكد بف ىم ٍيبلف ,ص ْٖٖ
م كأبي ين ىع ٍيـ ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .
حديث رقـ ّْٕٓ ,عف أبي داكد ى
الحفىر ٌ
اجه في سننه ,في المقدمة ,باب في فضائؿ أصحاب رسكؿ اهلل  ص ّٕ
ْ -كأخرجه ابف ىم ى
حديث رقـ ُِِ ,مف طريؽ ككيع ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .
ٓ -كأخرجه أحمد في مسند  ,َّٕ/ّ ,عف سفياف -به ,بألفاظ متقاربة .

الم ٍنكدر -به ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرجه ,ّّٖ/ّ ,مف طريؽ عبد اهلل بف أبي سميمة ,عف ابف ي) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,الدعاء عند حفر الخندؽ ,ُّْ/ٖ ,حديث رقـ َٖٖٗ.
- 387 -

الم ٍنكدر -به ,بألفاظ
 كأخرجه ,ّْٓ/ّ ,مف طريؽ عبد العزيز بف عبد اهلل ,عف ابف يمختمفة.
 كأخرجه  ,ّٔٓ/ّ ,عف أبي ينعيـ ,عف سفياف -به ,بألفاظ مختمفة .ٔ -كأخرجه أبك يعمى في مسند  , ُٗ/ْ ,حديث رقـ َِِِ ,عف إسحؽ بف أبي إسرائيؿ ,عف
سفياف -به ,بألفاظ متقاربة .

الم ٍنكدر -به,
 كأخرجه , ّٔ/ْ ,حديث رقـ َِِٖ ,مف طريؽ فميا بف سميماف ,عف ابف يبألفاظ متقاربة .
ٕ -كأخرجه ابف حباف في صحيحه ,في كتاب إخبار  عف مناقب الصحابة ,باب إخبار 
عف مناقب الصحابة , ّْْ/ُٓ ,حديث رقـ ٖٓٗٔ ,مف طريؽ هشاـ بف عركة ,عف ابف

الم ٍنكدر -به ,بألفاظ مختمفة.
ي
إسناد الحديث:

ُ -عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن الزىري :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ِْ).
ِ -سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
الم ْنكدر :ثقة فاضؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).
ّ -محمد بن ُ
َْ -جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ُ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد صحيا؛ ألف ركاته ثقات.
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(ُ)
اؿ :ىح ًف ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد اٍل ىجب ًار ٍب يف اٍل ىع ىبل ًء ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىجب ًار ,ىع ٍف يس ٍف ىياف قى ى
ُِٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ظتيهي
اؿ :يكنا مع النبً ِّي ً في ىم ىزواة ف ىك ىسع ريج هؿ ًم ىف اٍلمه ً
يف ىريج نبل ًم ىف
ت ىجابًنار قى ى
ًم ٍف ىع ٍم ورك قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اج ًر ى
يى
ىى
ىى
ً
اؿ اٍلمها ًج ًرم :ىيا لًٍممه ً
اؿ:
يف فى ىس ًم ىع بً ىذلً ىؾ النبًي  فىقى ى
ص ًار فىقى ى
اج ًر ى
ص ًارم :ىيا ل ٍؤل ٍىن ى
اؿ ٍاأل ٍىن ى
ٍاأل ٍىن ى
يى
ص ًار ,ىكقى ى ي ى
ً
" ما با يؿ ىد ٍعكل اٍلج ً
كؿ الم ًه ريج هؿ ًم ىف اٍلمه ً
ص ًار
اهمًي ًة ؟ " قىاليكا :ىيا ىر يس ى
ى
ى ى
اج ًر ى
يف ىك ىس ىع ىريج نبل م ىف ٍاأل ٍىن ى
يى
ى
ى

ً
ً ً
ً
ً
اف ىم ىعهي ٍـ ًفي اٍل ىغ ىزًاة,
قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المه  " :ىد يع ى
كها ,فىًإنهىا يم ٍنت ىنةه فى ىسم ىع بً ىذل ىؾ ىع ٍب يد المه ٍب يف أى ي ىب ٌي ,ىك ىك ى
اؿ " :أىك قى ٍد فىعميكها ,كالم ًه لىئًف رجع ىنا إًلىى اٍلمًد ىين ًة لىي ٍخ ًرجف ٍاأل ً
اؿ:
اـ يع ىم ير " فىقى ى
فىقى ى
ى
ي ى
ٍ ىىٍ
ى
ٍ
ىعز م ٍنهىا ٍاألى ىذؿ ,فىقى ى
ى ى ى
اس أىف
ؽ " قى ى
ىيا ىر يس ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًه  " :ىال ىيتى ىحد ي
ؽ ىه ىذا اٍل يم ىن ًاف ى
ب يعين ى
ىض ًر ٍ
كؿ الم ًه " ىد ٍعنًي أ ٍ
ث الن ي

ىص ىح ىابهي ".
يم ىحمدا ىي ٍقتى يؿ أ ٍ

الب ىخ ًارم فػي صػحيحه ,فػي كتػاب التفسػير بػاب قكلػه :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ُ -أخرجه ي
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ بيمَددددددددافحون
ْٖٖٔ/حديث رقـَْٓٗ عف عمي ,عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربة.

 -كأخرجػػه فػػي كتػػاب التفسػػير  ,بػػاب ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ بيمَدددافحون ِٔٓ/ ,ح ػػديث
الح ىم ٍيدم ,عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربة.
رقـَْٕٗ عف ي

ػمـ فػػي صػػحيحه ,فػػي كتػػاب البػػر كالصػػمة ,بػػاب نصػػر األخ ظالم ػان ك مظمكم ػان,
ِ -كأخرجػػه مسػ ي
ِّٕٓ/حديث رقـِٔ ,مف طريؽ أحمد بف عبد اهلل بف يكنس  ,بألفاظ مختمفة.
 كأخرج ػػه فػػػي كتػ ػػاب البػ ػػر كالصػ ػػمة ,بػ ػػاب نصػ ػػر األخ ظالم ػ ػان ك مظمكم ػ ػانّٖٓ/ِ ,حػػػديثرقـّٔ ,مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة كزهير بف ىح ٍرب كأحمد بف عبػدة الضػبي كابػف أبػي
عمر ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى- ,به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجػه فػػي كتػاب البػػر كالصػػمة ,بػاب نصػػر األخ ظالمػان ك مظمكمػان ,ّٖٓ/ِ ,حػػديث رقػػـْٔ,مف طريؽ أيكب ,عف عمرك بف دينار –به ,بألفاظ متقاربة.
ّ -كأخرجػ ػػه الترمػ ػػذم فػ ػػي جامعػ ػػه ,فػ ػػي كتػ ػػاب تفسػ ػػير الق ػ ػرآف ,بػ ػػاب "كمػ ػػف سػ ػػكرة المنػ ػػافقيف",
صَٕٓحديث رقـُّّٓ ,مف طريؽ ابف أبي عمر ,عف سفياف –به ,بألفاظ متقاربة.
ْ -أخرجػػه أحمػػد فػػي مسػػند  ,ّّٖ/ّ ,مػػف طريػػؽ حمػػاد بػػف ىزٍيػػد ,عػػف عمػػرك بػػف دينػػار –بػػه,
بألفاظ متقاربة .

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب دعكل الجاهمية ,ُّٓ/ٖ ,حديث رقـ ُِٖٖ.
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كأخرجػػه –كػػذلؾ ,ِّٗ/ّ ,-عػػف حسػػيف بػػف محمػػد ,عػػف سػػفياف بػػف يع ىي ٍي ىنػةى –بػػه ,بألفػػاظ
مختمفة.
ٓ -كأخرجه أبك يعمى في مسند ّٓٔ/ّ ,حديث رقػـُِْٖ ,مػف طريػؽ أبػي خيثمػة ,عػف سػفياف
ابف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجػه –كػػذلؾْٖٓ/ّ -حػػديث رقػـُٕٓٗ ,مػػف طريػػؽ عمػػرك بػف محمػػد الن ًاقػ ٍػد ,عػػفسفياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفظ متقاربة.
 كأخرجه –كذلؾْٓٗ/ّ ,-حديث رقـُٗٓٗ ,مف طريػؽ حمػاد بػف ىزٍيػد ,عػف عمػرك –به ,بألفاظ متقاربة.
ٔ -كأخرج ػػه اب ػػف ًح ٌب ػػاف ف ػػي ص ػػحيحه ف ػػي كت ػػاب الجناي ػػات ,ب ػػاب القص ػػاصَّّ/ُّ ,ح ػػديث
رقـَٗٗٓ ,مف طريؽ عمرك بف محمد الن ًاق ٍد ,عف سفياف بف عيينة –به ,بألفاظ متقاربة.
 كأخرجهف ػػي كت ػػاب الت ػػاريإ ,ب ػػاب كت ػػب النب ػػي ْْٓ/ُْ ,ح ػػديث رق ػػـِٖٓٔ ,م ػػفطريؽ عمرك بف محمد الن ًاق ٍد ,عف سفياف بف يع ىي ٍي ىنةى –به ,بألفاظ متقاربة.
إسناد الحديث:
ُ -عبد الجبار بن العالء بن عبد الجبار العطار ,أبو بكر البصري المكي:
كثقػػه ً
ػي(ُ) ,كالنسػػائي(ِ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر :ال بػػأس بػػه(ّ),ككثقػػه الػ ىذ ىهبً ٌي(ْ) ,كذكػػر
الع ٍجمًػ
ٌ
ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات كقػػاؿ :كػػاف متقن ػان(ٓ) ,كقػػاؿ أبػػك ىح ػ ٍاتًـ :صػػالا(ٔ) ,كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر:
شيإ(ٕ) ,كقاؿ ابف حجر :ال بأس به(ٖ) ,مات سنة ِْٖهػ ,ركل له مسمـ كالترمذم كالنسائي.
ٕ-سفيان بن ُع َي ْي َن َة :ثقة حافظ ,سبؽ في حديث (ُ).
 -3عمرو بن دينار المكي :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).

َ -4جا ِبر بن عبد اهلل :صحابي جميؿ ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّ).

الحكم عمى الحديث:
الحديث إسناد حسف ؛ ألف فيه عبد الجبار بف العبلء ال بأس به ,كبالمتابعة يرتقى إلى
الصحيا لغير (ٗ) .
) (1معرفة الثقات لمعجمي ِ.ٔٗ/
) (2تهذيب الكماؿ ُٔ.ّّٗ/

) (3تسمية مشايإ النسائي صّٔ.
) (4الكاشؼ ُ.ُِٔ/
) (5الثقات ٖ.ُْٖ/

) (6الجرح كالتعديؿ ٔ.ِّ/

) (7تهذيب الكماؿ ُٔ.ّّٗ/
) (8التقريب ُ.َّٕ/

) (9كفد تابعه الحميدم كمير  .انظر تخري الحديث
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()1
ً
اف,
اؿ :ىحدثىىنا بً ٍشهر قى ى
ىخىب ىرىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعًمي قى ى
ُّٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
اؿ :ىحدثىىنا ىخال يد ٍب يف ىذ ٍك ىك ى
ت " :يكنا ىن ٍغ يزك مع رس ً
كؿ الم ًه
فىىن ٍس ًقي اٍلقى ٍكىـ ,ىكىن ٍخ يد يمهي ٍـ ,ىكىن يرد اٍل ىج ٍرىحى ,ىكاٍلقى ٍتمىى  ىع ًف الرىبٌي ًع قىالى ٍ
ىىىي
ًإلىى اٍل ىم ًد ىين ًة ".

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ّٓ).
إسناد الحديث:

ُ -عمرو بن عمي :ثقة ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ٗٗ).
ِ -بشر بن المفضل :ثقة ثبت ,سبؽ في  ,حديث رقـ (ّّ).

ٖ -خالد بن َذ ْكوان  ,أبو الحسين ,ويقال أبو الحسن المدني:

ركل عف :الربيع بنت معكذ بف عفراء ,كأيكب بف يب ىش ٍير ,كأـ الدرداء.
ً
المفىضؿ ,كحماد بف سممة ,كمحمد بف دينار(ِ).
ركل عنه :ب ٍشر بف ي
كثقه ابف ىم ًع ٍيف(ّ) ,كال ىذ ىهبً ٌي(ْ) ,كذكر ابف حباف في الثقات(ٓ) ,كقػاؿ أبػك ىحػ ٍاتًـ :صػالا
صالا الحديث ,قميؿ الحديث ,محمه الصدؽ(ٔ) ,كقاؿ الترمذم(ٕ) كالنسائي(ٖ) :ال بأس به.

به.

كقاؿ ابف عدم :كأرجك أف خالدان ال بأس بػه كبركاياتػه (ٗ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :صػدكؽ

مات بعد المائة ,ركل له الجماعة(َُ).

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب مزة النساء ُْٔ/ٖ ,حديث رقـ َّٖٖ.
) (2تهذيب الكماؿ ٖ.َٔ/

) (3تاريإ ابف معيف ركاية الدكرم ص َُٓ.
) (4الكاشؼ ُ.ّْٔ/
) (5الثقات َِْٕ/

) (6الجرح كالتعديؿ ّ.ِّٗ/

) (7عمؿ الترمذم – ترتيب أبي طالب القاضي صِّٗ.
) (8تهذيب الكماؿ ٖ.ُٔ/

) (9الكامؿ في الضعفاء ّ.ٖ/

) (10تقريب التهذيب ُ.ُٕٗ/
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الربَّيع بنت ُم َع ِّوذ بن َع ْفراء األنصارية:
ُّٗ -
لها صحبة ,ككانػت تغػزك مػع رسػكؿ اهلل  تػداكم الجرحػى ,كتػرد القتمػى إلػى المدينػة ,ككانػت
مف المبايعات تحت الشجرة (بيعة الرضكاف) (ُ).

الحكم عمى الحديث

الحديث إسناد حسف؛ ألف فيه خالد بف ذككاف صدكؽ .

) (1انظر إلى :االستيعاب ص َّٗ ,كأسد الغابة ٔ, َُٕ/ك تهذيب الكماؿ ّٓ ,ُّٕ/كاإلصابة ٖ.ٕٗ/
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(ُ)
ػاؿ :حػدثىىنا جعفىػر ٍبػف سػمى ٍيماف ,عػف ثىابً و
ً
ػت ,ىع ٍػف
ُْٓ -قاؿ النسائي  :أ ٍ
ىٍ ي ي ي ى ى ىٍ
ىخ ىب ىرىنا بً ٍش ير ٍب يف ه ىبل وؿ قى ى ى
ً
ً
و
أ ىىن ً
يف
س ٍب ًف ىمالًؾ قى ى
اء ىكيي ىد ًاك ى
ص ًار فىىي ٍسق ى
اؿ :ىك ى
يف اٍل ىم ى
اف النبًي  ىي ٍغ يزك بًأ ِّيـ يسمى ٍيـ ,ىكنً ٍس ىكوة ىم ىعهىا م ىف ٍاأل ٍىن ى
اٍل ىج ٍر ىحى ".

الحديث سبؽ تخريجه في حديث (ّٓ).

إسناد الحديث:

الص َّواف ال ُن َم ْيري :ثقة ,سبؽ في حديث (ّٓ).
ُ -بشر بن ىالل َّ
عي –أبك سميماف :-صدكؽ ,سبؽ في حديث (ُِ).
ُّب ُّ
ِ -جعفر بن سميمان الض َ
الب َناني :ثقة ,عابد ,سبؽ في حديث (ٗ).
ّ -ثابت ُ
ْ -أنس بن َمالِك -رضي اهلل عنه :-صحابي جميؿ ,سبؽ في حديث (ٓ).
الحكم عمى الحديث:
إسناد الحديث حسف؛ ألف فيه جعفر بف سميماف الضبعي صدكؽ

) (1السنف الكبرل ,كتاب السير ,باب مزة النساء ُْٔ/ٖ ,حديث رقـ ُّٖٖ.
) (2ك بالشكاهد يرتقي إلى الصحيا لغير  .انظر إلى حيث ّٓ
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(ِ)

الخاتمة
كتشتمؿ عمى أهـ النتائ كالتكصيات التي تكصؿ إليها الباحث :

أىم النتائج
ُ -كتػ ػػاب السػ ػػنف الكبػ ػػرل  ,اشػ ػػتمؿ عمػ ػػى أحػ ػػد عشػ ػػر ألف ػ ػان كتسػ ػػعمائة كتسػ ػػعة كأربعػ ػػيف حػ ػػديثان
(ُُْٗٗ) بإسناد اإلماـ النسائي .

ِ -اإلماـ النسائي مف كبار أئمة الحديث المتمكنيف فيه ,ركايػة ,كد اريػة ,كفقهنػا كهػك مػف أعػرؼ
أصحاب الكتب الستة بالحديث كعمكمه بعد إماـ الصنعة ,اإلماـ البخارم.
ّ -أف اإلماـ النسائي اهتـ بنقد األسانيد ,كبيػاف المرفػكع مػف المكقػكؼ ,كالمتصػؿ مػف المرسػؿ,
كمير ذلؾ.
ْ -أف اإلماـ النسائي احتاط لكتابه ,فاحترز الركاية عف الضعفاء في الغالب.
ٓ -أف السنف الكبرل مف أجمع الكتب التي أخرجت طرقان متعددة لمحديث الكاحد
ٔ -مالبيػة األحاديػػث صػحيحة ؛ أمػػا الضػعيفة فيػػذكرها لبيػاف حالهػػا كلػيس مقصػػد إخراجهػا فػػي
كتابه لبلعتماد عميها كانما لذكرها كبيانها.

ٕ -رحبلته المتعددة إلى األمصار كاف لها أثر كاضا في جمعه لئلسناد العالي.
ٖ -كثرة شيكخه الذيف نقؿ الحديث عنهـ دليؿ عمى فضؿ النسائي كعممه ككرعه .
ٗ -يعد السنف الكبرل مصد انر مهمان في األحكاـ الحديثية كعمؿ الحديث.
َُ -رد دعكل بعض أهؿ العمـ أف النسائي عند تشيع.
ُُ -أبرزت الدراسة أف الرباعيات تعد أعمى األسانيد عند النسائي .
ُِ -العمؿ فيها أقؿ مالبان مف األسانيد النازلة ؛ لقمة ركاتها بالنسبة إليها .
ُّ -أممبها أحاديث مقبكلة .
ُْ -يعد اإلماـ النسائي مف كبار عمماء الجرح كالتعديؿ .

- 394 -

التوصيات :
يوصي الباحثين والطمبة ودارسي الحديث بما يمي :

ُ-

جمع األسانيد العالية مف جميع المصنفات.

ِ -اإلهتمػاـ بكتػػب السػػنة د ارسػة كتحمػػيبلن كتعمقػان كنقػػدان ,فػإف هنػػاؾ كثيػػر مػف الكتػػب تحتػػاج إلػػى
دراسة كتكضيا.

ّ -أف يهتـ طمبة العمـ بالسنف الكبرل فهي ال تزاؿ بحاجة إلى الم ىزٍيد مف الدراسة كالبحث.
ْ -عم ػػؿ د ارسػ ػػات لتص ػػنيؼ األسػ ػػانيد العالي ػػة فػ ػػي مص ػػنفات خاص ػػة كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ تبنػػػي
الجامعات تحقيؽ كتب السنة .

ٓ -عم ػػؿ فهرس ػػة لتم ػػؾ األس ػػانيد ف ػػي الس ػػنف الكب ػػرل  ,كس ػػائر المص ػػنفات األخ ػػرل بع ػػد جمعه ػػا
كدراستها؛ ليسهؿ عمى طمبة العمـ الشرعي الكصكؿ إليها بيسر كسهكلة .
كآخر دعكنا أف الحمد هلل رب العالميف .
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ملخص الرسالة
مكضػػكع الرسػػالة " رباعيػػات اإلمػػاـ النسػػائي فػػي سػػننه الكبػػرل جمع ػان كتخريج ػان كد ارسػػة " مػػف أكؿ

كتػاب الفػرائض إلػى آخػػر كتػاب السػػير مػػف حػديث رقػػـ ِٖٖٔ إلػي حػػديث رقػـ ُّٖٖ مػػف آخػػر
كتاب السير.

كاشتممت الرسالة عمى :مقدمة  ,كفصميف  ,كخاتمة :
 اشتممت المقدمة عمى أهمية المكضػكع  ,كأسػباب اختيػار  ,كأهػداؼ البحػث  ,كمػنه الباحػثكالصعكبات التي كاجهت الباحث .

 ترجمػػة لئلمػػاـ النسػػائي ( رحمػػه اهلل )  ,كتناكلػػت فيهػػا اسػػمه ككنيتػػه ك مكلػػد كنسػػبه ك نشػػأتهكعقيدتػػه كعبادتػػه  ,ثػػـ تعرضػػت لشػػيء عػػف رحبلتػػه العمميػػة كبعػػض البمػػداف التػػي طػػاؼ بهػػا
كذكرت أهـ شيكخه كتبلميذ كثناء العمماء عميه كعمك مرتبته .

 الدراسة التطبيقية كاشتممت عمى : تمهيد  ,كتـ فيه عرض لمميزات كتابه (السنف الكبرل)  ,كمنهجه فػي تصػنيفه  ,كمنزلتػه بػيفالكتب الستة ,كأهميته ,كنشر كانتشار .
 مكضكع الرسالة كهي الدراسة التطبيقية التي تناكلت فيها مدخبلن لمتعريؼ بالتخري  ,ثـ البػدءالعممػػي فػػي الد ارسػػة كمػػا سػػبؽ تحديػػدها فػػي أكؿ الممخػػص  ,كهػػي  :تخػري تمػػؾ األحاديػػث ,

كبياف مريب ألفاظهػا  ,كالتعريػؼ باألمكنػة كالبقػاع  ,كد ارسػة أسػانيدها كترجمػة ركاتهػا كالحكػـ

عميها .

 أنهيت الرسالة بخاتمة سطرت فيها أهـ النتائ التي تكصمت إليها كالتكصيات . رسمت عددان مف الفهارس لتكضيا كيفية التعامؿ مع صفحات الرسالة ؛ لكي يسهؿ الكصكؿإلى محتكل الرسالة كاالستفادة منها.

كم ػػا ك ػػاف به ػػا م ػػف صػ ػكاب فم ػػف اهلل كح ػػد  ,كم ػػا ك ػػاف به ػػا م ػػف زل ػػؿ كخط ػػأ فمنػ ػي

كالشيطاف ,أعكذ باهلل أف أككف جس انر يعبر الناس عميه إلى الجنة ,كيمقى بي إلى النار ,كأسػتغفر

اهلل العظيـ مما عممت كمما ال أعمـ ,كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .
تمت بعكف اهلل كفضمه .
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Research digest
The subject of the research " the rubaiyat of Imam Nisai in his major sunan collection
takhrij and from the alfraed book to last of Alseyar book. From Hadith No. 6288 to
No. 8831 .
The research included an introduction , two chapters and conclusion .
Introduction includes the importance of the subject and the reasous for choosing it
and the research objectives and methodology and the researcher and the difficulties
faced by researcher .
View translations for Imam Nisai ( may Allah have mercy on him ) and addressed
several points .
Name and surname, his birth and relative, his growing up, religion, his work ship, his
scientific trips, the acceptance of Imam Nisais point of view by Hufaz, shows the
most important, his pupils of shaukh, hiswork and prais by other Imams .
The applied study included :
•

Introduction was the presentation of the advantages of his book sunan al kubra
and approach for classification and its importance and the extent of its spread .

•

A subject addressed by the applied study is the definition of takhrij then begin
the practical limits of the study as previously identified in the first summary
which is takhrij of those hadiths and their sunad and translation of the
narrators and judging them .

•

The most important findings and recommendation of the narrators and judging
them

•

The most important findings and recommendations .

•

A number of painted indexes to show how to deal with in the content of the
research .

•

What was the right of it is Allah alone and was by mistake and error of it
myself and the devil .

•

Forgiveness of Allah on what I learned and did not know .
"

Was with Allah help and grace"
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فيرس أطراف األحاديث
ـ
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-

الراكم

طرؼ الحديث
أىبك أيس ٍي ود الس ً
اع ًدم ,فى ىد ىعا ىر يسك ىؿ الم ًه ً في يع ٍرًسه
ي ى
ً
و
ىر يس ى
كؿ المه  بًطى ىعاـ ,ىك ىم ىعهي ىربً ييبهي

أىتىى
أيتً ىي
ً
ت ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ
آخ ير آية ىن ىزلى ٍ
ً
ظروة ىنظىرتيها إًلىى رس ً
كؿ الم ًه  ,ىك ىش ى
ؼ السِّتى ىارةى
ىي
آخ ير ىن ٍ ى ٍ ى
ت ىخ ٍشفىةن
ت ا ٍل ىجنةى فى ىس ًم ٍع ي
أ ٍيد ًخ ٍم ي
ىح ندا بًتىمىع ًب الش ٍيطى ً
اف بً ًه
ىح يد يك ٍـ فى ىبل يي ٍخبً ٍر أ ى
إً ىذا ىحمى ىـ أ ى

ص ٍؽ ىع ٍف ىي ىس ًارً ثى ىبلثنا
ٕ -إً ىذا ىأرىل أ ى
ىح يد يك يـ الرٍؤىيا ىي ٍك ىريههىا ىف ٍمىي ٍب ي
ً
كـ ا ٍل ىخٍي ًؿ
ٖ -أى ٍ
ط ىع ىمىنا ىر يسك يؿ المه  " :لي يح ى
ًً ً
امةي
ٗ -أى ٍف ى
ض يؿ ىما تى ىد ىاكٍيتي ٍـ به ا ٍلح ىج ى
َُ -أىقى ىاـ ىر يسك يؿ الم ًه  ىب ٍي ىف ىخ ٍيىب ىر ,ىكا ٍل ىم ًد ىين ًة ثى ىبلثنا
ُُ -أى ىال
ُِ -أ ىىال
ُّ -أىف
ُْ -أىف
ُٓ -أىف
ُٔ -أىف
ُٕ -أىف
ُٖ -إًف
ُٗ -أىف
َِ -أىف
ُِ -أىف
ِِ -أىف
ِّ -أىف
ِْ -أىف
ِٓ -أىف
ِٔ -أىف
ِٕ -أىف
ِٖ -أىف
ِٗ -أىف
َّ -أىف
ُّ -أىف

يخبً يريك ٍـ بً ىخ ٍي ًر يد ً
ص ًار
أٍ
كر ٍاأل ٍىن ى
يخبً يريك ٍـ بً ىخ ٍي ًر يد ً
ص ًار
أٍ
كر ٍاأل ٍىن ى
" ام أرىةن ك ًج ىد ٍ ً
ض م ىغ ًازم رس ً
كؿ الم ًه 
ىي
ت في ىب ٍع ً ى
ٍى ي
ً
ً
م ىر يسكؿ المه 
اف ىي ٍرًمي ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ
أىىبا طى ٍم ىحةى ىك ى
و
أيج ٍي ًرب أ ىيزٍي ًمف ىك ً
ام ىأروىة
ى ى
ى ى
اف ع ٍن ىد ًج ىد ًار ىس ٍعد ىزىنا بً ٍ
ً
ىع ىاربًيا ىب ىايع ىر يسك ىؿ المه  ىعمىى ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ
أٍ
ى
ىع ىاربًيا ىب ىايع ىر يسك ىؿ الم ًه  ىعمىى ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ
أٍ
ى
ً
ً
ً
ام ًة
صي
ب لىهي ل ىك ه
ا ٍل ىغاد ىر يي ٍن ى
اء ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
اف ىي ٍد يعك
النبًي  ىك ى
النبًي  ىكاف ي ٍدعك بًه ًذ ً الدعك ً
ات
ى ى ي ى
ىى
النبًي  أيتً ىي بً ىر يج وؿ يم ىخب وؿ ,أ ٍىك يم ٍق ىع ود قى ٍد فى ىج ىر
ً
ٍسهي
النبًي  ىخ ىرىج ىي ٍك نما ىعاصنبا ىأر ى
النبًي  قىا ىؿ " :كال ًذم ىن ٍف ًسي بًي ًد ً
ى
ى
ص ًار
النبًي  قىا ىؿ :ىيا ىم ٍع ىش ىر ٍاأل ٍىن ى
ً
ً
يح ود
النبًي  " :ظىاههر ىب ٍي ىف د ٍرىع ٍي ًف ىي ٍكىـ أ ي
النبًي  " :ىكاف يتىىنفس ًفي ًٍ ً
ب
اإلىناء إً ىذا ىش ًر ى
ى ى ي
ص ور
النبًي قىا ىؿ " :ىد ىخ ٍم ي
ت ا ٍل ىجنةى فىًإ ىذا أىىنا بًقى ى
صًفيةى ,ىكتىىزك ىجهىا"
ىعتى ى
النبًي "  :أ ٍ
ؽ ى
كد جاءكا إًلىى رس ً ً
كؿ المه  ,فى ىذ ىك يركا لىهي
ىي
ا ٍلىيهي ى ى ي
ؾ ىح ًارثىةي
ت ىر يسك ىؿ الم ًه  ,ىكقى ٍد ىهمى ى
أيـ ىح ًارثىةى أىتى ٍ
ت
ت ىر يسك ىؿ الم ًه  فىقىالى ٍ
اء ٍ
ام ىأرىةن ىج ى
ٍ

ر.ح

سهؿ

6589

98

كهب بف كيساف

6727

119

البراء بف عازب

6292

56

أنس

7072

183

أنس

8325

350

جابر

7609

232

جابر

7606

229

جابر

6603

103

أنس

7537

219

أنس

6590

101

أنس

8278

332

أنس

8280

334

ابف عمر

8564

360

أنس

8226

315

أبك أمامة

7263

188

جابر

7760

269

جابر

8665

377

ابف دينار

8683

381

أنس

7838

283

أنس

7821

276

أبك أمامة

7264

190

أنس

8268

331

أنس

8268

329

أنس

8289
8529

337
355

أنس

6861

145

أنس

8073

302

أنس

6565

81

ابف عمر

7294

192

أنس

8174

311

سهؿ

8007

297

السائب بف يزيد
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ص

ـ
ِّ -أىف
ّّ -إًف
ّْ -إًف
ّٓ -أىف
ّٔ -أىف
ّٕ -أىف
ّٖ -أىف
ّٗ -أىف
َْ -أىف
ُْ -أىف
ِْ -أىف
ّْ -أىف
ْْ -أىف
ْٓ -أىف
ْٔ -أىف
ْٕ -أىف
ْٖ -أىف
ْٗ -أىف
َٓ -أىف
ُٓ -أىف
ِٓ -أىف
ّٓ-
ْٓ-
ٓٓ-
ٔٓ-
ٕٓ-
ٖٓ-
ٗٓ-
َٔ-
ُٔ-
ِٔ-
ّٔ-
ْٔ-

طرؼ الحديث
ً ً
ً
اف رس ً
كؿ الم ًه 
ام ىأرىةن ىك ىان ٍ
ت تى ٍستىع يير ا ٍل يحمي في ىزىم ً ى ي
ٍ
ً
ً ً ً
ىف يي ٍن ًك يحكا ٍابىنتىهي ٍـ
استىٍأ ىذينكنًي ًفي أ ٍ
ىبني ه ىشاـ ٍب ًف ا ٍل يمغ ىيرًة ٍ
طا ىد ىعا رسك ىؿ الم ًه  لً ى و
ىخيا ن
صىن ىعهي
ط ىعاـ ى
ىي
ر يج نبل اطمىع ًم ٍف يج ٍح ور ًفي ىب ً
اب النبً ِّي 
ى
ى
رج نبل ًمف ٍاأل ٍىنص ًار ,قىا ىؿ :يا رسك ىؿ المهً
ىي
ى
ى ىي
ى
ً
ىر يسك ىؿ المه  :ىم ىاز ىخ ٍيىب ىر
رسك ىؿ الم ًه  قىا ىؿ " :مثٍ يؿ ص ً
اح ًب ا ٍلقي ٍر ً
آف
ى
ىي
ى
ً
اف إً ىذا ىسافىر
ىر يسك ىؿ المه  ىك ى
اب ,فى ىش ًر ً
رسكؿ اهلل  أيتًي بً ىشر و
ب م ٍنهي
ى
ى ى
امةى ٍب ىف ىزٍي ود
ىر يسك ىؿ الم ًه ىب ىع ى
ث ىب ٍعثنا ىكأىم ىر ىعمىٍي ًه ٍـ أ ى
يس ى
ؽ ىن ٍخ ىؿ بنًي الن ً
ضً
ير
ىر يسك ىؿ الم ًه  ىحر ى
ى
ً
صمى الص ٍب ىا ,قىا ىؿ " :بً ىغمى و
س
ىر يسك ىؿ المه  ى
ىر يسك ىؿ الم ًه  قىا ىؿ ىي ٍكىـ ىخ ٍيىب ىر
يع ًطىيف ىه ًذ ً الرىايةى
ىر يسك ىؿ الم ًه  قىا ىؿ ىي ٍكىـ ىخ ٍيىب ىر " :ىأل ٍ
يع ًطىيف ىه ًذ ً الرىايةى
ىر يسك ىؿ الم ًه  قىا ىؿ :ىي ٍكىـ ىخ ٍيىب ىر " :ىأل ٍ
ًً
ً
يف
استى ىش ىار ا ٍل يم ٍسمم ى
ىر يسك ىؿ المه  " :ىس ىار إًلىى ىب ٍد ور فى ٍ
ًً
ً
يف
استى ىش ىار ا ٍل يم ٍسمم ى
ىر يسك ىؿ المه  " :ىس ىار إًلىى ىب ٍد ور فى ٍ
ً
ص ً
اص ًفي الس ِّ
ِّف
رسكؿ اهلل  ,قى ى
ضى بًا ٍلق ى
رسك ىؿ الم ًه  ,قىطىع ًفي ًمجف ثىمينه ثى ىبلثىةي ىدر ً
اه ىـ
ىٌ ى ي
ىي
ى
ى
ً
ث ىس ًريةن إًلىى قى ٍكوـ م ٍف ىخثٍ ىعوـ
رسكؿ اهلل ىب ىع ى
ً
و
ص ًار,
ام ىأرىةن م ىف ٍاأل ٍىن ى
ىع ٍب ىد الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىع ٍكؼ تىىزك ىج ٍ

اط وب جاء رسك ىؿ الم ًه  ي ٍش يكك ح ً
أىف ع ٍب ندا لًح ً
اطنبا
ى
ى
ى
ى
ى ىىي
اسا قىًد يمكا ىعمىى النبً ِّي  فىقىا ىؿ لىهي ٍـ
أىف ىن ن
اسا قىًد يمكا ىعمىى النبً ِّي  فىقىا ىؿ لىهي ٍـ:
أىف ىن ن
إًنما فى ً
ض ىعةه ًمِّني
اط ىمةي بً ٍ
ى
ً
ىخىب ىري ,أىف ىر يسك ىؿ المه  " :ىنهىى ىع ًف الدباء
أىنهي أ ٍ
ً
اب ال ًذم ًع ٍن ىد ً
آؿ ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ٍزوـ
أىنهي لىما ىك ىج ىد ا ٍلكتى ى
ً
يعا
أىنهي ىنهىى أ ٍ
ىف يي ٍنىب ىذ الزبً ي
يب ,ىكالت ٍم ير ىجم ن
ً
يعا
أىنهي ىنهىى أ ٍ
ىف يي ٍنىب ىذ الزبً ي
يب ,ىكالت ٍم ير ىجم ن

ب
أ ٍىكلى ىـ رسكؿ اهلل ً إ ٍذ ىبىنى بً ىزٍيىن ى
ً
ب بً يخ ٍب وز ىكلى ٍحوـ
أ ٍىكلى ىـ ىر يسك يؿ المه  ىعمىى ىزٍيىن ى
ص ًا ًل يك ِّؿ يم ٍسمًوـ
ىباىي ٍع ي
ت النبًي  ىعمىى الن ٍ
ً
ص ًا لً يك ِّؿ يم ٍسمًوـ
ىب ىاي ٍع ي
ت ىر يسك ىؿ المه  ىعمىى الن ٍ
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الراكم

ص

ر.ح

نافع

7336

195

المسكر بف مخرمة

8465

353

أنس

6628

106

سهؿ

7035

176

جابر

7498

208

أنس

6564

78

ابف عمر

7987

294

عبد اهلل بف سرجس

7883

285

سهؿ

ّٖٗٔ

143

ابف عمر

8125

308

ابف عمر

8554

358

أنس

8606

371

سهؿ

8093

303

سهؿ

8348

352

سهؿ

8533

357

أنس`

8290

339

أنس

8527

354

أنس

6928

153

ابف عمر

7354

198

قيس بف أبي حازـ

6959

160

أنس

6560

69

جابر

8238

320

أنس

7527

218

أنس

7526

217

المسكر بف مخرمة

8312

347

أنس

6797

132

ابف المسيب

7022

168

جابر

6776

127

جابر

6779

129

أنس

6881

151

أنس

6568

88

جرير

8678

380

جرير

7729

257
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الراكم

طرؼ الحديث
ىب ىاي ٍعىنا ىر يسك ىؿ الم ًه ً في نً ٍس ىكوة فىقىا ىؿ لىىنا
ىب ىاي ٍعىنا ىر يسك ىؿ الم ًه ً في نً ٍس ىكوة فىقىا ىؿ لىىنا
ً
ً
يجةى بًىب ٍي وت ًفي ا ٍل ىجن ًة
ىبش ىر ىر يسك يؿ المه  ىخد ى
بعثىنًي رسك يؿ ً
اهلل ً في حاجتً ًه فى ًج ٍئتيه كقى ٍد أ ٍ ً
م لىهي تى ٍمهر
ى ى
يهد ى
ىى ى ي
يى
ً
ىص ىغ يريه ٍـ ًسنا
ىب ٍيىن ىما أنا قىائ هـ ,ىعمىى ا ٍل ىح ِّي ,ىكأنا أ ٍ
ىهمً ًه
تىىزك ىج ىر يسك يؿ الم ًه  ,فى ىد ىخ ىؿ بًأ ٍ
ً
ً
يب إًلىى رس ً
كؿ الم ًه 
ض ٍي ور ٍاألى ٍشهىمي النق ي
يس ٍي يد ٍب يف يح ى
ىي
اء أ ى
ىج ى
ىجاء ىع ٍب يد الم ًه ٍب يف س ىبلوـ إًلىى رس ً
كؿ الم ًه  ىم ٍق ىد ىمهي ا ٍل ىم ًد ىينةى
ىي
ى
ى

اء ىع ٍب هد فىىب ىاي ىع النبًي  ىعمىى ا ٍل ًه ٍج ىرًة,
ىج ى
اء ىع ٍب هد فىىب ىاي ىع ىر يسك ىؿ الم ًه  ىعمىى ا ٍل ًه ٍج ىرًة
ىج ى
ً
ؽ ىح ٍك ىؿ ا ٍل ىم ًد ىين ًة
كف ا ٍل ىخ ٍن ىد ى
ص يار ىي ٍحف ير ى
ىج ىع ىؿ ا ٍل يمهىا ًج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
ىخ ىرىج النبًي ً في ىم ىد واة ىب ًارىد وة
ىخ ىرىج النبًي ً في ىم ىد واة ىب ًارىد وة
ً ً
ً
صا ىكالس ٍك ًط
ا ٍل ىخطىأي ش ٍبهي ا ٍل ىع ٍمد ,ىي ٍعني بًا ٍل ىع ى
اس م ٍق ىدـ رس ً
ت ٍب يف قىٍي ً
كؿ الم ًه 
ب ثىابً ي
ىخطى ى
س ٍب ًف ىشم و ى ى ى ي
ًً ً
امةي
ىخ ٍي ير ىما تى ىد ىاكٍيتي ٍـ به ا ٍلح ىج ى
ىد ىخ ىؿ النبًي  ىعمىى أ ِّيـ يسمىٍيوـ فىأىتىتٍهي بًتى ٍم ور ىك ىس ٍم وف
ت ثىنًيةى ىج ًارىي وة
ىذ ىك ىر أنس أىف ىعمتىهي ىك ىس ىر ٍ
ت بًي ىخالىتًي ًإلىى رس ً
كؿ الم ًه 
ىذ ىهىب ٍ
ىي

ً
ً
ىأرٍىي ي
اف ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمي يي ٍشبًهيهي
ت ىر يسك ىؿ المه  ,ىك ىك ى
ىح ىز ً
اب ىس ٍع يد ٍب يف يم ىع واذ فىقى ى
يرًم ىي ىي ٍكىـ ٍاأل ٍ
ط يعكا أى ٍك ىحمىهي
ىزارىنا رسكؿ اهللً في ىد ًارىنا ,فى ىحمىٍبىنا لىهي ىد ً
اجننا
ى
يسئً ىؿ أىىن هس ,ىع ٍف ىك ٍس ًب ا ٍل ىحج ًاـ
ت ٍاب ىف ىعب و
اس ,ىك يه ىك يم ٍسنً هد ظى ٍه ىري إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ًة
ىسأىٍل ي
ؽ ىيقيك يؿ " :المهـ مىنِّز ىؿ ا ٍل ًكتى ً
ت النبًي  ىي ٍكـ ا ٍل ىخ ٍن ىد ً
اب
ىس ًم ٍع ي
ي ي
ى
ب تى ٍفتى ًخ ير
ت أىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ ,ىيقيك يؿ :ىك ىان ٍ
ىس ًم ٍع ي
ت ىزٍيىن ي
ً
ت ر يسك ىؿ الم ًه  " ىي ٍستى ًعي يذ بًالم ًه ًم ٍف ىع ىذ ً
اب ا ٍلقىٍب ًر
ىسم ٍع ي ى
ت ىر يسك ىؿ الم ًه  ىيقيك يؿ":أىٍلظيكا بًًذم ا ٍل ىج ىبل ًؿ
ىس ًم ٍع ي
ىض ىحى مع رس ً
كؿ الم ًه 
ت ٍاأل ٍ
ىش ًه ٍد ي
ىىىي
ادتًي فى ىكم يمكا ًفي ىر يسك ىؿ الم ًه 
ت ىخ ٍيىب ىر ىم ىع ىس ى
ىش ًه ٍد ي
ت رس ً
كؿ الم ًه 
قىا ىؿ أيىبك ى
ط ٍم ىحةى ًأل ِّيـ يسمىٍيوـ :لىقى ٍد ىس ًم ٍع ي
صػ ٍك ى ى ي
ت ى

ٔٗ -قىا ىؿ
ٕٗ -قىا ىؿ

ب يخ ٍد ىعةه
النبًي  " : ا ٍل ىح ٍر ي
ت ا ٍلجنةى فى أرٍىي ي ً
ص نار
ت فيهىا قى ٍ
النبًي  " :ىد ىخ ٍم ي ى ى
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ص

ر.ح

أميمة بنت رقيقة

7765

274

أميمة بنت رقيقة

8672

379

ابف أبي أكفي

8302

345

أنس

6711

113

أنس

6764

122

أنس

6584

95

أنس

8287

335

أنس

8197

313

جابر

8663

375

جابر

7759

267

أنس

8260

327

أنس

8259

325

أنس

8808

387

القاسـ بف ربيعة

6974

164

أنس

8171

310

أنس

7551

222

أنس

8234

317

أنس

6932

156

السائب بف يزيد

7476

203

أبك يج ىح ٍيفة

8106

305

جابر

8626

372

أنس

6833

140

أنس

7538

221

ابف عباس

6787

130

ابف أبي أكفى

8578

365

أنس

7707

255

أـ خالد

7673

248

ربعة بف عامر

7669

243

جندب بف سفياف

7615

234

عمير

7476

206

أنس

6582
8589

91
369

جابر

8071

300

جابر

ـ

طرؼ الحديث
ط ٍم ىحةى " :ا ٍلتى ًم ٍس لىىنا يم ىبل نما
ٖٗ -قىا ىؿ ىر يسك يؿ الم ًه ً ألىبًي ى
ٗٗ -قىا ىؿ ىر يسك يؿ الم ًه  " :أىما أىىنا ,فى ىبل آ يك يؿ يمت ًكنئا
ً
اس ًم ٍف يع ىرٍيىنةى
ََُ-قىد ىـ ىعمىى النبً ِّي  ىن ه
َُُ-قىًدـ عمىٍيىنا ع ٍب يد الر ٍحم ًف ٍبف عك و
آخى ىر يسك يؿ الم ًه 
ؼ فى ى
ى
ى ى
ى ي ىٍ
ً
اس ًم ٍف يعرٍيىنةى ىعمىى رس ً
اجتى ىكٍكا ا ٍل ىم ًد ىينةى
كؿ الم ًه  فى ٍ
َُِ-قىد ىـ ىن ه
ىي
ى
ً
ٍت ًكتىاب رس ً ً
ب لً ىع ٍم ًرك ٍب ًف
َُّ-قى ىأر ي
كؿ المه  الذم ىكتى ى
ى ىي
ىم ىش ٍي وء ىب ىاي ٍعتي يـ النبًي 
ت لً ىسمى ىمةى ٍب ًف ٍاألى ٍك ىكًع " :ىعمىى أ ِّ
َُْ-قي ٍم ي
َُٓ -ىكاف النبًي " إً ىذا سافىر يتىعكيذ ًم ٍف ك ٍعثى ً
اء السفىر
ى
ى ى ى ى
ى
ىف يي ىسافى ىر بًالٍقي ٍر ً
آف
اف النبًي  ىي ٍنهىى أ ٍ
َُٔ -ىك ى
اف
َُٕ -ىك ى
اف
َُٖ -ىك ى
اف
َُٗ -ىك ى
اف
َُُ -ىك ى
اف
ُُُ -ىك ى
اف
ُُِ -ىك ى
اف
ُُّ -ىك ى
اف
ُُْ -ىك ى
اف
ُُٓ -ىك ى
اف
ُُٔ -ىك ى
اف
ُُٕ -ىك ى
اف
ُُٖ -ىك ى
اف
ُُٗ -ىك ى
اف
َُِ -ىك ى

الراكم

النبًي  إً ىذا ىسافى ىر قىا ىؿ
النبًي  ىي ٍد يعك
النبًي  ىي ٍغ يزك بًأ ِّيـ يسمىٍيوـ
ً
و
ص ًار
النبًي  ىي ٍغ يزك بًأ ِّيـ يسمىٍيـ ىكنً ٍس ىكوة ىم ىعهىا م ىف ٍاأل ٍىن ى
آف إًلىى أ ٍىر ً
ىف يي ىسافى ىر بًا ٍلقي ٍر ً
ض ا ٍل ىع يد ِّك
النبًي  يي ٍنهىى أ ٍ
ىر يج هؿ ًع ٍن ىد ًج ىد ًار ىس ٍع ود ىم ٍق ىع هد
ىر يسك يؿ الم ًه  إً ىذا ىد ىخ ىؿ ا ٍل ىخ ىبل ىء
ىجكىد الن ً
ً
اس
ىر يسك يؿ الم ًه  أ ٍ
ىح ىس ىف الناس ىكأ ٍ ى
رسك يؿ الم ًه  ي يزكر ٍاأل ٍىنصار فىيسمِّـ عمىى ً
ص ٍبىيانً ًه ٍـ
ى ى يىي ى
ىي
ى ي
ً
ً
ً
ِّ
ىر يسك يؿ المه  يي ىعم يمىنا اال ٍست ىخ ىارةى
عامةي ك ً
صي ًة رس ً
كؿ الم ًه  " الص ىبلةى
ىي
ى ى
ً
ً
كـ
ىم ىحي أ ٍ
م ٍف يد ىعاء النبً ِّي  " أ ٍ
ىم قىي ي
ىنبًي الم ًه  " : ي ًحب أ ٍ ً
ص يار
ي
ىف ىيمىيهي ا ٍل يمهىا ًج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
ً
ؾ ًم ىف ا ٍل ىك ىس ًؿ
ىعكيذ بً ى
ىنبًي المه  ىيقيك يؿ " :المهيـ ًإِّني أ ي

ُُِ -ىك ىس ىر ًت الرىبيِّعي ثىنًيةى ىج ًارىي وة  ,فىطىمىيبكا إًلىٍي ًه يـ ا ٍل ىع ٍف ىك فىأىىب ٍكا
ُِِ -ىك ىس ىر ًت الرىبيِّعي ثىنًيةى ىج ًارىي وة فىطىمىيبكا إًلىٍي ًه يـ ا ٍل ىع ٍف ىك
ً
و
ً
يف
ُِّ -يكنا ىم ىع النبً ِّي  في ىم ىزاة ف ىك ىس ىع ىر يج هؿ م ىف ا ٍل يمهىا ًج ًر ى
ُِْ -يكنا مع رس ً
كؿ الم ًه  ىبا ٍل ىخ ٍن ىد ً
ؽ
ىىىي
ُِٓ -يكنا ينبايًع رسك ىؿ الم ًه  عمىى السم ًع كالطاعةً
ى
ى
ى يىي
ٍ ى
ُِٔ -يكنا ينبايًع رسك ىؿ الم ًه  عمىى السم ًع كالطاعةً
ى
ى
ى يىي
ٍ ى
ً
ُِٕ -يكنا ىن ٍغ يزك مع رس ً
كؿ المه 
ىىىي
ت أً
ىس يير ىم ىع النبً ِّي  فى ىس ًم ىع ىر يج نبل ىي ٍق ىأير
ُِٖ -يك ٍن ي
و
ً
ُِٗ -يك ٍن ي
ت أىىنا ىكأىبًي قىاع ىد ٍي ًف ًإ ٍذ أى ٍقىب ىؿ رسكؿ اهلل  ىعمىى ىب ٍغمىة لىهي
ً
ً ً ً
َُّ -يك ٍن ي ً
اء ىر يج هؿ
ت ىجال نسا ىم ىع ىر يسكؿ المه  في ا ٍل ىح ٍمقىة إً ٍذ ىج ى
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ص

ر.ح

أنس

7887

290

أبك يج ي ىح ٍيفة

6709

108

أنس

7524

213

أنس

8264

328

أنس

7525

216

ابف شهاب

7031

172

سممة بف األككع

7732

262

عبد اهلل بف سرجس

7884

289

ابف عمر

8006

295

عبد اهلل بف سرجس

8750

384

أنس

7837

279

أنس

8831

394

أنس

7515

210

ابف عمر

8738

383

أبك أمامة

7262

185

أنس

7617

237

أنس

8778

385

أنس

8291

341

جابر

6782

250

سفينة

7060

178

أنس

7636

239

انس

8253

322

أنس

7840

284

أنس

6933

159

أنس

8232

316

جابر

8812

390

سهؿ

8254

323

ابف عمر

7762

ِِٕ

ابف عمر

8671

378

الربيع
ي

8830

392

مف أصحاب النبي

7974

292

عبد اهلل بف بسر

6873

147

أنس

7671

245

ـ

طرؼ الحديث
ًً
ُُّ -يك ٍن ي ً
يء بًي
يم ٍف ىح ىك ىـ فيه ىس ٍع هد فى ًج ى
تفى
ً
ً
ً ً
صمِّي
ُِّ -يك ٍن ي
ت ىم ىع ىر يسكؿ المه  ىجال نسا ىكىر يج هؿ قىائ هـ يي ى
الشم ً
الشم ً
ً ِّ
ً ِّ
اؿ
اؿ ,فىًإف الش ٍي ى
ط ى
اف ىي ٍأ يك يؿ ب ى
ُّّ-ىال تىٍأ يكميكا ب ى
ُّْ-ىال
ُّٓ-ىال
ُّٔ-ىال

ُّٕ-لى ٍـ
ُّٖ-لى ٍـ

الراكم

تي ٍخبً ٍر بًتىمىع ًب الش ٍيطى ً
اف ًفي ا ٍل ىمىن ًاـ
ىكلى ًكف ىر يسك ىؿ الم ًه  , قى ٍد أ ًىذ ىف لًي ًفي ا ٍليب يد ٌك
يتىمنيف أىح يد يكـ ا ٍلمك ى ً
ضر ىن ىز ىؿ بً ًه,
تل ي
ى ى ى ى ي ىٍ
ينبايًع رسك ىؿ الم ًه  عمىى ا ٍلمكتً
ى
ى ٍىي
ىٍ
ينبايًع رسك ىؿ الم ًه  عمىى ا ٍلمكتً
ى
ى ٍىي
ىٍ

ت ﮋﮧ ﮨ ﮩ 
ُّٗ-لىما ىن ىزلى ٍ
ار
ؾ ىر يسك يؿ الم ًه ً د ىين نا
َُْ -ىما تىىر ى
ً
ام ىأروىة ًم ٍف نً ىسائً ًه
ُُْ -ىما ىأرٍىي ي
ت ىر يسك ىؿ المه  ,أ ٍىكلى ىـ ىعمىى ٍ
ت ىي ىدم ًإلىى النبً ِّي  ىكأىىنا يم ىبل يـ
ُِْ -ىم ىد ٍد ي
ت ىي ىدم إًلىى النبً ِّي  ىكأىىنا يم ىبل هـ لًييىبايً ىعنًي ىفمى ٍـ ييىبايً ٍعنًي
ُّْ -ىم ىد ٍد ي
و
ُْْ -ىمر ىر يسك يؿ الم ًه  :فى ىس ًم ىع ٍ
ص ٍكتىهي
ت أيـ يسمىٍيـ ى
امر ٍبف ربًيعةى ,بًسه ًؿ ٍب ًف حىن ٍي و
ً
ؼ ,ىك يه ىك ىي ٍغتى ًس يؿ
ي
ُْٓ -ىمر ىع ي ي ى ى
ىٍ
ادنًي رسك يؿ الم ًه  كأىبك ب ٍك ور ك يهما م ً
اشىي ً
اف
ُْٔ -ىم ًر ٍ
ضي
ت فى ىع ى ى ي
ىي ى ى ى ى
كدانًي
ت ,فىأىتىانًي ىر يسك يؿ الم ًه  ىكأيىبك ىب ٍك ور ىي يع ى
ُْٕ -ىم ًر ٍ
ضي
ُْٖ -ىم ٍف ىرآنًي ًفي ا ٍل ىمىن ًاـ فىقى ٍد ىرآنًي
ً
ً
ُْٗ -ىم ٍف ل ىك ٍع ًب ٍب ًف ٍاألى ٍش ىرؼ ,فىًإنهي قى ٍد آ ىذل المهى ىكىر يسكلىهي
ً
ب ىر يسك يؿ الم ًه  ىي ٍكـ ا ٍل ىخ ٍن ىد ً
ب الزىب ٍي ير
ؽ ,فى ٍانتيد ى
َُٓ-ىن ىد ى
ى
ُُٓ-ىنهىى ىر يسك يؿ الم ًه  ىع ٍف ىب ٍي ًع ا ٍل ىكىال ًء
ُِٓ-ىنهىى رسكؿ اهلل  كٍف ىد ىع ٍب ًد ا ٍلقىٍي ً
س ىع ًف الدباء  ,ىكا ٍل ىح ٍنتىًـ
ى
ً
يمةي ىي ٍكـ ٍاألىك ًؿ ىح ٌّ
ؽ
ُّٓ-ا ٍل ىكل ى ى
ً
كبا
ُْٓ-ىي ٍق ىد يـ ىعمىٍي يك ٍـ أى ٍق ىك هاـ يه ٍـ أ ىىرؽ م ٍن يك ٍـ يقمي ن
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ص

ر.ح

عطية القرظي

8566

362

أنس

7654

240

جابر

6716

115

جابر

7610

233

سممة بف األككع

7761

271

أنس

7475

201

جابر

7731

260

جابر

8641

374

جابر

7684

253

عمرك بف الحارث

6388

66

أنس

6567

85

الهرماس

7758

264

الهرماس

8664

376

أنس

8235

319

أبك أمامة

7571

223

جابر

7456

200

جابر

6288

51

جابر

7572

226

جابر

8587

367

جابر

8809

388

ابف عمر

6382

61

ابف المسيب

6804

135

الحسف البصرم

6562

74

أنس

8294

343

فيرس األعالم
أوالً الصحابة رضي اهلل عنيم
ـ
ُ-
ِ-
ّ-

رقـ الحديث

االسـ

أنس بف ىمالًؾ األنصارم
البراء بف عازب األ ٍىنصارم

ىجابًر بف عبداهلل األنصارم

ص

ٓ

ّٕ

ِ

ُٔ

ُ

ْٓ

ٕٔ

ِٗٓ
ِّٔ

ْ-

جشٌش تِ عثذ ّللا

ٓ-

ج ْْذب تِ عثذ ّللا تِ عفٍاُ اىثجيً

ٔٔ

ٔ-

ستٍعح تِ عاٍش

َٕ

ِْْ

ٕ-

اىغائة تِ ٌضه ٌْذ

َٓ

َِٓ

ٖ-

عفٍْح –أتى عثذ اىشحَِ-

َْ

ُِٖ

ٖٕ

ِّٔ

ُّ

ََُ

ُِّ

ّْٔ
َُٓ

ٗ-
َُ-

عيَح تِ األمىع
ىس ٍهؿ بف ىس ٍعد الساعدم

ُُ-

عثذ ّللا تِ أتً أوفى

ُِ-

عثذ ّللا تِ تغْش اىَاصًّ

َّ

ُّ-

عثذ ّللا تِ هعشْ ِجظ اىَضه ًِّ

ٖٗ

ِٖٖ

ُٓ-

عثذ ّللا تِ عثاط تِ عثذ اىَطية
عبد اهلل بف عمر بف الخطاب

ِْ

ُُّ

ّ

ٓٔ

َُّ

ّْٔ

َِ

ُُِ

ْ

ٖٔ

ُْ-
ُٔ-

شظً
عطٍح اىق ِ

ُٖ-

ع هَش تِ أتً هعيه هَحه اىَخضوًٍ
عمرك بف الحارث

ُٕ-
ُٗ-
َِ-
ُِ-
ِِ-
ِّ-

ع هٍَْش ٍىىى آتً اىيحٌ
اىَغىس تِ ٍخشٍح
اىهشٍاط تِ صٌاد
الس ىكائي -أبك يج ىح ٍيفىة-
كهب بف عبد اهلل ٌ
سجو ٍِ أطحاب اىْثً  -:طحاتً ٍجهىه
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َِٕ

51
ُِْ

ّْٗ

ٕٗ

ِٔٔ

ُٕ

ُُِ

ِٗ

ِّٗ

ثانياً الصحابيات رضي اهلل عنين
رقـ الحديث

ص

ـ
ُ-

أٍح تْت خاىذ تِ هع ِعٍ ٍذ تِ اىعاص اىقششٍح -أً خاىذ-

ُٕ

ِْٗ

ِ-

أٍٍَح تْت سقٍقح

ْٖ

ِٕٓ

ُّٓ

ّّٗ

ّ-

اعٌ اىظحاتٍح

اىشُّ تٍع تْت ٍ هع ِّىد تِ هع ْفشاء األّظاسٌح
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ثالثاً :الرواة
رقـ الحديث

درجة الراكل

رقـ الصفحة

ـ

ّٖ

ثقة

ُّٕ

ٓ

ثقة حافظ

ُٕ

ّ.

إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة

ُُ

ثقة حجة

ّٗ

ْ.

أععذ تِ هعهْو تِ حْهٍْف األهّظاسي

ِْ

ثقة

ُٖٔ

ّٓ

ثقة ثبت

ُِٔ

ّ

ثقة ثبت

ّٔ

ٓ

ثقة حافظ

ِٕ

ّّ

ثقة

ُٕٓ

ٔٔ

ثقة

ِّٓ

ٔٓ

ثقة

ُِٕ

ّّ

ثقة ثبت

ُٕٓ

َٗ

ثقة

ِٖٗ

ّٓ

ثقة

ُِِ

َّ

ثقة فيما يركيه

ُْٖ

ُ.
ِ.

ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.
ُُ.
ُِ.
ُّ.
ُْ.

االسـ
أحَذ تِ عَشو تِ عثذ ّللا تِ عَشو تِ اىغشح
كيه
إسحاؽ بف ىر ي
اه ى

إعَاعٍو تِ أتً خاىذ
إًسم ً
اعي يؿ بف ىج ٍعفىر بف أنبًي ىكثً ٍير األىنصارم
ٍى
إسماعيؿ بف يعمية
هسي
إعَاعٍو تِ ٍغعىد ه
اىجحْ ذ ِ
األعىد تِ قهٍْظ اى هعثْذي
تشش تِ اىحنٌ تِ حثٍة تِ ٍهشاُ اىعثذي
تِ ْشش تِ اىَفضو
تِ ْشش تِ هٍ ْْظىس اىغيًٍَ
تشش تِ هاله اىظىاف اىْ هٍَْشي

عف الثقات

تهقٍِح تِ اىىىٍذ

ُٓ.
الب ىنانًي
ىسمىـ ي
ثابت بف أ ٍ
ُٔ.
اىجشْ ًٍ ِحطاُ تِ خفهاف -أتى اىج هىٌ ِْشٌهح-
ه
ُٕ.

هجشٌش تِ عثذ اىحٍَذ تِ ق ْضط اىضث ًُّ

ُٗ.

اىجعذ تِ عثذ اىشحَِ تِ أوط

ُٖ.
الي ٍش يكرم
الجعد بف دينار ى

َِ.
الض ىبعي
ىج ٍعفىر بف يسمى ٍيماف ي
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ٗ

ثقة

ٖٔ

ِْ

ثقة

ُُّ

ٖٗ

ثقة

ِٖٔ

ُِ

ثقة

ٕٗ

َٓ

ثقة

َِْ

ُِ

صدكؽ

ٔٗ

ـ

االسـ

ُِ.
هحاْتٌِ تِ إعَاعٍو
ِِ.
اىحاسث تِ ٍغنٍِ
ِّ.
م
الح ىسف ى
ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
ِْ.
اىح هغٍِْ تِ هٍ ْْظىس
ِٓ.
حفض تِ أخً أّظ تِ هٍاىِل األّظاسي
ِٔ .ىحماد بف ىزٍيد
ِٕ .يح ىم ٍيد بف أبي يح ىم ٍيد الطكيؿ
ِٖ.
ح هٍَْذ تِ هٍ ْغ هعذج تِ اىَثهاسك اىغا ًٍِ
ِٗ.
خاىذ تِ اىحاسث
َّ.
خاىذ تِ هر ْمىاُ -أتى اىحغٍِ-
ُّ.
خيف تِ خيٍفح تِ طاعذ األشجعً
ِّ.
دهاود تِ أتً ِه ْْذ
ّّ .زياد بف أيكب بف زياد
ّْ.
صٌاد تِ عالقح تِ هٍاىِل اىخعيثً
ّٓ .هععٍْذ تِ اىَ هغٍِّة

ّٔ.
الب ٌزار
ص ًرم ى
يس ٍف ىياف بف ىحبً ٍيب ى
الب ٍ
ّٕ .يس ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة
ّٖ .سبلـ بف يسمى ٍيـ الحنفي -أبك األحكص-
ّٗ .سممة بف دينار -أبك حازـ-
َْ.
عيٍَاُ تِ هحٍاُ األهصه ِدي
ُْ.
هًٍَ  -أتى اىَعتَش-
عيٍَاُ تِ طشخاُ اىهت ْ
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َٓ

ثقة

َِْ

ُٔ

ثقة

ِِٓ

ٔ

ثقة

ٕٔ

ّٕ

ثقة

ُٗٔ

ٗٔ

صدكؽ

ُِْ

ٗ

ثقة ثبت

ٖٓ

ٓ

ثقة

ِٕ

ّّ

صدكؽ

ُٔٓ

ُّ

ثقة ثبت

ُُٓ

ُّٓ

صدكؽ

ِّٗ

ٗٔ

صدكؽ

ُِْ

ِٔ

ثقة متقف

ُّٕ

ٕ

ثقة حافظ

ٕٗ

ٕٔ

ثقة

ِٗٓ

ِٔ

أحد العمماء

ُّٖ

ِ

ثقة

ٕٓ

ُ

ثقة حافظ

ّٓ

ْ

ثقة ثبت

ٕٔ

ُّ

ثقة عابد

ٗٗ

ِّ

ثقة له أكهاـ

ُْٓ

ُِ

ثقة عابد

ُِٓ

األثبات

رقـ الحديث

درجة الراكل

رقـ الصفحة

ـ

ّٔ

ثقة

ُٔٔ

ُِ

ثقة

ُِْ

ُٕ

صدكؽ

َُٗ

ِ

ثقة

ٖٓ

ْٔ

ثقة

ُٔٗ

ٖ

ثقة

ْٖ

ٖٗ

ثقة

ِٕٖ

ْٗ.

عاطٌ تِ عىٌذ تِ عاٍش تِ صه ٌْذ األوعً اىَذًّ

ُُٖ

صدكؽ

ّّٔ

َٓ.

عثذ اىجثاس تِ اىعالء تِ عثذ اىجثاس اىعطاس

ُِٓ

صدكؽ

ُّٗ

ُٓ.

عثذ اىشحَِ تِ أتً اىَىاه

ِٕ

صدكؽ

ُِٓ

ِٓ.

عثذ اىشحَِ تِ ٍحَذ تِ هعالً اىثه ْغذاديُّ

ٕٗ

ال بأس به

ِْٔ

َُُ

صدكؽ

ِّّ

ٕ

ثقة

ٕٗ

ُِ

ثقة ثبت

ُِْ

ّ

ثقة

ْٔ

ّْ

متفؽ عمى ثقته

ُٖٖ

ٖٓ.

عثذ ّللا تِ عثٍذ ّللا تِ أتً ٍيه ٍْ هنحه

ُِْ

ثقة

ّْٖ

ٗٓ.

عثذ ّللا تِ ٍ هحَذ تِ عثذ اىشحَِ اىضهشي

ِْ

ثقة

ُٖٔ

ُِٗ

ثقة

ّٓٓ

ّٕ

ثقة

َُٕ

ّٖ

ثقة

ُّٕ

َُّ

ثقة

ّّٔ

االسـ

ِْ.
اطً
هعهْو تِ ٌىعف األه ّْ هَ ِ
ّْ.
ع هىٌْذ تِ ّهظْ ش
ْْ.
الن ىخ ًعي
ىش ًرٍيؾ بف عبد اهلل بف أبي ىش ًرٍيؾ ى
ْٓ .يش ٍع ىبة بف الحجاج
ْٔ.
ش هعٍْة تِ إعحاق تِ عثذ اىشحَِ اىقششً
ْٕ.
الح ٍب ىحاب
يش ىع ٍيب بف ى
ْٖ .عاطٌ تِ عيٍَاُ األحىه –أتى عثذ اىشحَِ -

ّٓ.

عثذ اىعضٌض تِ أتً حاصً

ْٓ.
الب ىناني
عبد العزيز بف صهيب ي
ٓٓ.

عثذ ّللا تِ اىَثاسك

ٔٓ .عبد اهلل بف دينار
ٕٓ.

َٔ.
ُٔ.
ِٔ.
ّٔ.

عثذ ّللا تِ هر ْم هىاُ -أتى ِّ
اىضّهاد-

عثذ ّللا تِ ٍحَذ تِ ٌحٍى اىط هشعىط
عثذ ّللا تِ ّ هٍَْش اىهه َْذهاًّ
عثذ ّللا تِ وهة
اسحهح اىق هش ِشً
عثذ اىَيل تِ ع هٍَْش تِ عىٌذ تِ هح ِ
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ـ

االسـ

ْٔ .عبد الكارث بف ىس ًعيًد
ٓٔ .عثٍذ ّللا تِ عَش تِ حفض تِ عاطٌ تِ عَش تِ
اىخطاب اىقششً
ٔٔ.
هعطهاء تِ أتً هستهاح
ٕٔ.

رقـ الحديث

درجة الراكل

رقـ الصفحة

ٖ

ثقة ثبت

ّٖ

ْٔ

ثقة ثبت

ُٕٗ

ِِ

ثقة فاضؿ

ُِٖ

ٕٗ

ثقة فيما يركيه

ِٓٔ

عف الثقات

عنشٍح تِ عهَاس اى ِعجْ يًِ

ُٕ

ثقة

ُُُ

ٖٔ .عمي بف األى ٍقمر

ُِٓ

صدكؽ

ُّٓ

ّ

ثقة حافظ

ّٔ

ِٕ

ثقة

ُُْ

ٕٗ

ثقة

ِْٔ

ٖ

صدكؽ

ِٖ

ُٗ

ثقة

َِٗ

ُٓ

ثقة ثبت

َُْ

ِ

ثقة

َٔ

ٗٗ

ثقة

َّٓ

َُ

ثقة

ٖٗ

ٕٗ.

اىقاعٌ تِ ستٍعح تِ جىشِ اى هغطهفهاًّ

ّٔ

ثقة

ُٕٔ

َٖ.

قتادج تِ دعاٍح

َْ

ثقة ثبت

َُٖ

ْ

ثقة ثبت

ٔٔ

ّٓ

ثقة

ُِٔ

َّ

ثقة

ُْٖ

ُٗ

ثقة ثبت

ُُٔ

ٗٔ.

عيً تِ اىحغٍِ تِ ٍطش اىذسهًَ اىثظشي

َٕ .عمي بف يحجر
ُٕ.
ِٕ.

هعيًِ تِ ٍ ْغيِ ٌْ تِ هع ِعٍْذ اىطىْ ط
ع هَش تِ ٌىّظ تِ اىقاعٌ اىحْفً

ًّٕ .ع ٍم ىراف بف يم ٍك ىسى
ْٕ.
عَشو تِ أتً عَشو
ٕٓ .عمرك بف دينار

ٕٔ .عمرك بف عبد اهلل بف يع ىب ٍيد
ٕٕ.

هع َْشو تِ هعيًِ تِ تهحْ ش تِ مْهٍْض اىثاهيً

ٖٕ.
ط ٍهماف
عيسى بف ى

ُٖ .قيتىٍي ىبة بف ىس ًع ٍيد
ِٖ.
ه
ه
اصً
ح
تً
أ
تِ
ْظ
ٍ
ق
ه
ِ
ّٖ.
ْ
د ِِِي
ح ِِ ِ
همخٍٍْش تِ عثهٍْذ تِ ّ هٍَْش اى هَز ِ
ْٖ.
اىيٍج تِ هععْذ
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ـ

االسـ

ٖٓ .ىمالًؾ بف أنس
ٖٔ.
ٍحَذ تِ عٍغى تِ صٌاد اىذاه هٍغاًّ
ٕٖ.
ٍ هحَذ تِ صه ٌْذ تِ اىَهاجش تِ ق ْْفز اىقششً
ٖٖ.
ٍ هحَذ تِ إتشاهٌٍ تِ أتً هع ِذي
ٖٗ.
ٍ هحَذ تِ اىخيٍو تِ هحَاد تِ عيٍَاُ اىخ هشًْ
َٗ.
ٍ هحَذ تِ اىعالء تِ م هشٌْة اىهَذاًّ
ُٗ.
ٍ هحَذ تِ اىَخهْى
ِٗ .يم ىحمد بف ال يم ٍن ىكًدر
ّٗ.
ٍ هحَذ تِ ِصٌهاد األه ْىههاًِّ
ْٗ.
الص ٍن ىعاني القىٍي ًسي
محمد بف عبد األعمى ى
ٓٗ.
ٍ هحَذ تِ عثذ ّللا تِ ٌ هضٌْذ اىقششً اىَقشئ
ٔٗ.
ٍ هحَذ تِ ٍ ْغيٌِ تِ ته ْذسط ،أتى اىضتهٍْش.
ٕٗ.
ٍ هحَذ تِ ٍغيٌ تِ عثذ ّللا تِ شهاب اىض ْهشي
ٖٗ .محمد بف م ٍنصكر بف ثىابت بف ىخالد ي ً
ي
يى
ى
الخ ىزاع ٌ
ٗٗ.
ٍخيذ تِ خذاػ اىثظشي
ََُ.
ص ىعب بف يسمىٍيـ
يم ٍ
َُُ.
هًٍَ
ٍعتَش تِ عيٍَاُ تِ طشخاُ اىهت ْ
َُِ.
هًٍَ-
ٍهاجش –أتى اىحغِ اىهت ْ
َُّ.
ٍىعى تِ ع ْقثح تِ أهتً عهثاط اىق هش ِش ًُّ
َُْ.
ّافع ٍىىى عثذ ّللا تِ عَش
َُٓ.
ه هشٌٍْ تِ تشٍش تِ اىقاعٌ تِ دٌْاس اىغيًَ
َُٔ.
هْاد تِ اىغشي
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ُُ

رأس المتقنيف

ّٗ

َٕ

مقبكؿ

ِّْ

ُٓ

ثقة

َِٕ

ِٔ

ثقة

ُّٔ

ْٔ

صدكؽ

ُٔٗ

ّٓ

ثقة حافظ

ُُٔ

ِٔ

ثقة ثبت

ُّٓ

ُ

ثقة

ْٓ

َّ

ثقة

ُْٗ

ٔ

ثقة

ْٕ

ُٔ

ثقة

ِِْ

ُٗ

صدكؽ

ُُٕ

ِٓ

متفؽ عمى ثقته

ُّّ

ُ

تقة

ّٓ

ُّٕ

صدكؽ

ُّٕ

ُٖ

ثقة

ُُّ

ٖٓ

ثقة

َِِ

ِٗ

ثقة

ِِٗ

ُٕ

ثقة

ِْٗ

ْٓ

ثقة

ُْٗ

ْْ

ثقة

َُٗ

ٔٔ

ثقة

ِّٓ

ـ
َُٕ.

االسـ
اىىضاح تِ عثذ ّللا اىٍه ْش هن ِشي – أتى ع ههىاّهح-
ه

َُٖ.
الج ٌراح
ككيع بف ى
َُٗ.
هو ْهة تِ هم ٍْ هغاُ
َُُ.
ٌحٍى تِ آدً تِ عيٍَاُ اىقششً –أتى صمشٌا -
ُُُ.
ٌحٍى تِ حثٍة تِ عشتً اىحاسحً
ُُِ.
ٌحٍى تِ حغاُ اىثنشي اىفيغطًٍْ اىشٍيً
ُُّ.
ٌحٍى تِ هع ِعٍ ٍذ األّظاسي
ُُْ.
ٌحٍى تِ هع ِعٍ ٍذ اىقطاُ
ٌُُٓ .ضه ٌْذ تِ أتً عثهٍْذ-أتى خاىذ األعيًَ-
ُُٔ .ي ىزٍيد بف يزىرٍيع
ُُٕ.
ظ ٍْفهح اى ِن ْْ ِذي اى هَ ِذًِّ
ٌضه ٌْذ تِ عثذ ّللا تِ خ ه
ُُٖ .ىي ٍعقيكب بف عبد الرحمف اإلسكندراني
ُُٗ.
ٌهعْقىب تِ ٍاهاُ اىثغذادي
َُِ.
معِّني
يكسؼ بف ىحماد الى ٍ
ُُِ.
اجشىُ
ٌىْ عف تِ ٌهعْقىب تِ أتً هعيه هَحه اى هَ ِ
ُِِ .يكنس بف يع ىب ٍيد بف دينار
ُِّ.
ٌىّظ تِ ٌ هضٌْذ تِ أتً اىْجاد
ُِْ.
أتى عظاً اىَضًّ اىثظشي
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درجة الراكل

رقـ الصفحة

َْ

ثقة ثبت

َُٖ

َُ

ثقة حافظ

ٖٖ

َِ

ثقة

َُِ

ٕٓ

ثقة حافظ

ِٓٓ

ُْٖ

ثقة

ّْٖ

َٕ

ثقة

ِْْ

ّٕ

ثقة ثبت

ُُٕ

ٗٗ

ثقة ثبت

َّٔ

ٖٕ

ثقة

ِّٔ

ٔ

ثقة ثبت

ٕٓ

ُِٗ

ثقة

ّٔٓ

ُّ

ثقة

ٗٗ

ْْ

صدكؽ

َُٗ

ِ

ثقة

ٕٓ

ِٕ

ثقة

ُِْ

ٔ

ثقة ثبت

ٕٔ

ّٖ

ثقة

ُْٕ

ِٗ

ثقة

ُْٔ

قائمة المراجع:
م

ُ-

املرجع

اآلحاد ك المثانى  ,لئلماـ ابف أبي عاصـ  ,أبك بكر -أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد

لشيباني ,-تِٕٖهػ ,تحقيؽ د .باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ,دار الراية  ,الطبعة األكلى,
ُُُْهػُُٗٗ-ـ.

ِ-

كزجاني  ,ت
الج ٍ
أحكاؿ الرجاؿ  ,لئلماـ أبي إسحاؽ – إبراهيـ بف ىي ٍعقيكب بف إسحاؽ السعدم ي
ِٗٓهػ  ,تحقيؽ عبد العميـ عبد العظيـ البستكم  ,باكستاف .

ّ-

أخبلؽ النبي كآدابه ,لئلماـ أبي محمد -عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف األصبهاني,-

المعركؼ بأبي الشيإ ,تّٗٔهػ ,تحقيؽ عصاـ الديف سيد الصبابطي ,الدار المصرية
المبنانية ,الطبعة الثانيةُُّْ ,هػُّٗٗ-ـ.

ْ-

األدب المفرد  ,لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم  ,ت ِٔٓهػ  ,تحقيؽ سمير بف أميف

ٓ-

اإلرشاد في عمماء عمكـ الحديث ,لئلماـ أبي يعمى الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف الخميػؿ الخميمػي

الزهرم  ,مكتبة المعارؼ – الرياض  ,طُُْٗ ُ,هػ ُٖٗٗ ,ـ .

القزكيني ,المتكفى سنة ْْٔهػ  ,تحقيؽ د .محمد سعيد بف عمر إدريس ,مكتبة الرشد ,الرياض –

السعكدية ,الطبعة األكلى َُْٗهػ ُٖٗٗ -ـ.

ٔ-

االستيعاب في معرفة األصحاب ,لئلماـ :أبي عمرك يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر القرطبي
النمرم ,ت ّْٔهػ ,صححه كخرج أحاديثه :عادؿ مرشد ,دار األعبلـ  ,الطبعة األكلى,
ُِّْهػ ََِِ-ـ.

ٕ-

الغابة في معرفة الصحابة ,لعزالديف بف األثير ,أبي الحسف -عمي بف محمد الجزرم,-
أسد ى
تَّٔهػ.

ٗ-

اإلصابة في تمييز الصحابة لئلماـ :شهاب الديف أبي الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني,

ٖ-

السييكطي  ,تُُٗهػ ,تحقيؽ محمكد محمد محمكد
أسماء المدلسيف  ,لئلماـ جبلؿ الديف ى
حسف نصار  ,دار الجيؿ  ,بيركت  ,الطبعة األكلىُُِْ ,هػُِٗٗ ,ـ.

تِٖٓهػ  ,دار الكتب العممية  ,بيركت ,لبناف.

َُ -أصكؿ التخري كدراسة األسانيد ,د  .محمكد الطحاف,المطبعة العربية ,حمب ,الطبعة األكلى,
ُّٖٗهػ ُٕٖٗ -ـ.

الديف الزركمي  ,دار العمـ لممبلييف  ,بيركت – لبناف  ,الطبعة األكلىٓ
ُُ -األعبلـ  ,لئلماـ خير ٌ
ََِِ ,ـ.
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ُِ -االمتباط بمف رمي باالختبلط ,لئلماـ بركات الديف – أبي إسحاؽ -إبراهيـ بف محمد بف خميؿ
سبط ابف العجمي ,دراسة كتحقيؽ عبلء الديف عمي رضا ,دار الحديث ,القاهرة ,الطبعة

األكلىَُْٖ ,هػُٖٖٗ-ـ.

ُّ -إكماؿ تهذيب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ ,عػبلء الػديف مغمطػام بػف قمػي بػف عبػد اهلل البكجػرم,
تِٕٔهػ ,تحقيؽ  :عادؿ بف محمد كأسامة بف إبراهيـ ,الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.

ُْ -اإللزامات كالتتبع ,لئلماـ أبي الحسف -عمى بف عمر بف أحمد بف مهدم -الشهير بالدارقطني
ت ّٖٓهػ  ,دراسة كتحقيؽ أبك عبد الرحمف -مقبؿ بف هادم الكادعي , -دار الكتب العممية
– بيركت – لبناف  ,الطبعة الثانية َُْٓ هػ ُٖٓٗـ .

ُٓ -ألفية السيكطي في عمكـ الحديث  ,تحقيؽ أحمد شاكر  ,دار النشر  :المكتبة العممية.

حصػ ػبي ,
ُٔ -اإللم ػػاع إل ػػي معرف ػػة أص ػػكؿ الركاي ػػة كتقيي ػػد الس ػػماع ,لمقاض ػػي عي ػػاض ب ػػف م ػػكيى ن
الي ي
تْْٓه ػ ػ ػػ ,تحقيػ ػ ػػؽ السػ ػ ػػيد أحمػ ػ ػػد نصػ ػ ػػر ,دار الت ػ ػ ػراث -القػ ػ ػػاهرة  -مكتبػ ػ ػػة العتيقػ ػ ػػة -تػ ػ ػػكنس
ُّٖٗهػُٕٖٗ/ـ ,الطبعة الثانية.

ُٕ-

اإلم ػ ػ ػ ػػاـ النسػػ ػ ػ ػػائي ككتاب ػ ػ ػ ػػه المجتبػػ ػ ػ ػػي ,د .عم ػ ػ ػ ػػر إيم ػ ػ ػ ػػاف أب ػ ػ ػ ػػك بك ػ ػ ػ ػػر  ,مكتبػػ ػ ػ ػػة المعػػ ػ ػ ػػارؼ

الرياضُِْْقََِّ/ـ ,الطبعة  :األولى.

ُٖ -األنساب ,لئلماـ أبي سعد -عبد الكريـ بف محمد بف منصكر تميمي السمعاني تِٔٓهػ,
تقديـ كتعميؽ عبد اهلل عمر الباركدم ,دار الجناف  ,الطبعة األكلىَُْٖ ,هػُٖٖٗ-ـ ,بيركت

 ,لبناف.

ُٗ -بحر الدـ فيمف تمكـ فيه اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ ,تأليؼ يكسؼ بف حسف بف عبد الهادم,
تحقيؽ كتعميؽ د .أبك أسامة -كصى اهلل بف محمد بف عباس ,-دار الراية ,الرياض ,الطبعة

األكلى.

َِ -البحر الزخار المعركؼ بمسند البزار ,لئلماـ أبي بكر -أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ العتكي
ُِ-

البزار -ت ِِٗهػ ,تحقيؽ عادؿ بف سعد ,مكتبة العمكـ كالحكـ – المدينة المنكرة.

البدايػػة كالنهايػػة ,لئلمػػاـ إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي ,أبػػك الفػػداء  ,تْٕٕه ػػ ,مكتبػػة

المعارؼ – بيركت

ِِ -بغية الباحث عمى زكائد مسند الحارث بف أبي أسامة ,تِِٖهػ ,لئلماـ نكر الديف عمي بف
سميماف بف ابي بكر الهيثمي ,ت َٕٖهػ ,تحقيؽ :د .حسيف أحمد صالا الباكرم.
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ِّ -بغيػة ال ارمػػب المتمنػي فػػي خػتـ النسػػائي ,لئلمػاـ شػػمس الػديف محمػػد بػف عبػػد الػرحمف السػػخاكم,
تحقيػػؽ د .عبػػد العزيػػز محمػػد بػػف اب ػراهيـ العبػػد المطيػػؼ ,تَِٗه ػػ ,مكتبػػة العبيكػػاف السػػعكدية

ِْ-

ُّٗٗـ ,الطبعة األكلى .

بغية الطمب في تاريإ حمب ,كماؿ الديف عمر بف أحمد بف أبي جػرادة  ,تٕٕٔهػػ ,تحقيػؽ :

د .سهيؿ زكاز  ,دار الفكر .

ِٓ -الببلمة العربية أسسها كعمكمها كفنكنهػا ,عبػد الػرحمف حسػف نحنبنكػه الميػداني  ,دار القمػـ كالػدار
الشامية ُُْٔق ُٗٗٔ/ـ.
ِٔ -بياف الكهـ كاإليهاـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ ,لمحافظ ابف القطاف الفاس ,أبك الحسف

-

عمى بف محمد بف عبد الممؾ , -ت سنة ِٖٔهػ تحقيؽ د .الحسيف آيت سعيد  ,دار طيبة,

الطبعة األكلىُُْٖ ,هػ – ُٕٗٗـ.

ِٕ -تاج العركس مف جكاهر القامكس ,لمسيد مرتضى الحسيني الزبيدم  ,تحقيؽ د  .حسف نصار
 ,مطبعة حككمة الككيت ُّْٗهػُْٕٗ -ـ .

ِٖ -تاريإ أسماء الثقات ,لمحافظ أبي حفص  ,عمر بف شاهيف ,تّٖٓهػ ,تحقيؽ صبحي
السامرائي ,الدار السمفية  ,الككيت ,طَُْْ ُ,هػُْٖٗ-ـ.

ِٗ -تاريإ اإلسبلـ ككفيات المشاهير كاألعبلـ ,لئلماـ شمس الديف -محمد بف أحمد بف عثماف
ً
ي ,-تْٖٕهػ ,تحقؽ د .عمر عبد السبلـ تدمرم ,دار الكتاب العربي ,بيركت ,الطبعة
ال ىذ ىهب ٌ
الثانيةَُُْ ,هػَُٗٗ-ـ.

َّ -التاريإ الكبير  ,لئلماـ أبي عبد اهلل – محمد بف إسماعيؿ البخارم  ,تِٔٓ هػ  ,دار الكتب
العممية  ,بيركت  -لبناف .

ُّ -تاريإ عثماف بف سعيد الدارمي تَِٖهػ ,عف أبي زكريا – يحيى بف ىم ًع ٍيف ,-تِّّهػ ,في
تخري الركاة كتعديمهـ ,تحقيؽ د .أحمد محمد نكر سيؼ ,دار المأمكف لمتراث دمشؽ  ,بيركت.

ِّ -تاريإ مدينة السبلـ ,كأخبار محدثيها ,كذكر قيطانيها العمماء مف مير أهمها ىكىك ًارًديها ,لئلماـ
أبي بكر – أحمد بف عمي بف ثابت -الخطيب البغدادم ,تّْٔهػ ,تحقيؽ كتعميؽ د .بشار
عكاد معركؼ ,دار الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلىُِِْ ,هػََُِ -ـ.

ّّ -تاريإ مدينة دمشؽ  ,لئلماـ أبي القاسـ عمى بف الحسف بف كهبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي
المعركؼ بابف عساكر ت ُٕٓهػ  ,تحقيؽ محب الديف – أبي سعيد عمرك بف مرامة العمرم

– دار الفكر  ,الطبعة األكلى ُُْٕ ,هػ – ُٔٗٗـ .
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ّْ -ت ػػاريإ مكل ػػد العمم ػػاء ككفي ػػاتهـ ,لئلم ػػاـ محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف أحم ػػد ب ػػف س ػػميماف الربع ػػي ,
تّٕٗه ػ ػػ ,تحقيػ ػػؽ  :د .عبػ ػػد اهلل بػ ػػف أحم ػ ػػد بػ ػػف سػ ػػميماف الحمػ ػػد ,دار العاصػ ػػمة – الري ػ ػػاض

َُُْهػ ,الطبعة األكلى.
ً
ً
تمكف اليمرم الغطفاني البغدادم  ,ت ِّّهػ
ّٓ -تاريإ يحيى بف ىمع ٍيف  ,لئلماـ يحيى بف ىمع ٍيف بف ٍ
 ,ركاية أبي الفضؿ – العباس بف محمد بف ىح ٍاتًـ الدكرم , -ت ُِٕهػ  ,تحقيؽ عبد اهلل أحمد
حسف  ,دار القمـ لمطباعة كالنشر  ,بيركت – لبناف .

ّٔ -التبييف ألسماء المدلسيف ,لسبط بف العجمي ,تحقيؽ يحيى شقيؽ ,دار الكتب العممية  ,بيركت,
لبناف  ,الطبعة األكلىَُْٔ ,هػ – ُٖٔٗـ.

ّٕ -تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ,لئلماـ كلي الديف أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف -
أبك زرعة العراقي ,-تِٖٔهػ.

ّٖ -تحقيؽ الرمبة في تكضيا النخبة ,د .عبد الكػريـ بػف عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف الخضػير ,مكتبػة
دار المنهاج  -الرياض ُِْٔق  ,الطبعة  :األولى.

ّٗ -تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ,لئلماـ جبلؿ الديف عبد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي,
تُُٗهػ ػػ ,تحقي ػػؽ  :د.عب ػػد الكه ػػاب عب ػػد المطي ػػؼ  ,دار الكت ػػب العممي ػػة  ,الطبع ػػة  :الثاني ػػة
ُّٗٗهػ ُٕٗٗ/ـ .

َْ -تذكرة الحفاظ ,لئلماـ أبي عبد اهلل شمس الديف محمد ال ىذ ىهبً ٌي ,تْٖٕهػ ,دار الكتب العممية
بيركت.
ُْ -تسمية مشايإ النسائي الذيف سمع منهـ  ,كذكر المدلسيف  ,كمير ذلؾ مف الفكائد  ,لئلماـ أبي
عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمى النسائي  ,تحقيؽ الشريؼ ىح ٍاتًـ بف عارؼ العكني دار
عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع  ,الطبعة األكلىُِّْ ,هػ .
ِْ -تسمية مف أخرجهـ البخارم كمسمـ كما انفرد كؿ كاحد منهما  ,لئلماـ محمد بف عبد اهلل بف
حمدكية النيسابكرم الحاكـ – أبك عبداهلل , -ت َْٓهػ  ,تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت ,
مؤسسة الكتب الثقافية دار الجناف  ,بيركت َُْٕ .
ّْ -التعديؿ كالتجريا لمف خرج عنه البخارم في الجامع الصحيا ,لئلماـ أبي الكليد سميماف بف
خمؼ بف سعد بف أيكب الباجي  ,تْْٕهػ ,تحقيؽ أحمد البزار.

ْْ -تفسير الطبرم – جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف -ألبي جعفر – محمد بف جرير الطبرم
تَُّهػ ,تحقيؽ كتعميؽ محمكد محمد شاكر ,مراجعة كتخري أحمد محمد شاكر ,مكتبة ابف
تيمية -القاهرة ,الطبعة الثانية.
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ْٓ -تفسير القرآف العظيـ ,لئلماـ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ,المتكفى سنة ْٕٕهػ  ,قدـ له

عب ػػد القػ ػػادر األرنػ ػػاؤكط ,مكتبػ ػػة دار السػ ػػبلـ ,الري ػػاض  -السػ ػػعكدية ,الطبعػ ػػة األكلػ ػػى ُُْْهػ ػ ػ -

ُٗٗٗـ.

ْٔ -تفسير القرآف العظيـ ,مسندان عف رسكؿ اهلل  كالصحابة  كالتابعيف ,لئلماـ عبد الرحمف
بف محمد بف إدريس الرازم – ابف أبي ىح ٍاتًـ ,-ت ِّٕهػ ,تحقيؽ أسعد محمد الطيب ,مكتبة
نزار مصطفى الباز ,مكة -الرياض ,الطبعة األكلىُُْٕ ,هػ ُٕٗٗـ.

ْٕ -تقريب التهذيب ,لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت ِٖٓهػ ,تحقيؽ أيمف عرفة-
المكتبة التكفيقية – القاهرة – مصر.

ْٖ -التقريرات السنية شرح المنظكمة البيقكنية ,كيميها منظكمة أبي إسحاؽ المبيرم في الحث عمى طمػب
العمـ كالتحمي باألخبلؽ الفاضمة ,تحقيػؽ فػكاز أحمػد زمرلػي ,دار الكتػاب العربػي ,بيػركت – لبنػاف,

ْٗ-

الطبعة األكلى َُْٔهػ ُٖٗٓ -ـ.

التقيي ػػد لمعرف ػػة ركاة الس ػػنف كالمس ػػانيد ,الب ػػف نقط ػػة محم ػػد عب ػػد الغن ػػي البغ ػػدادم  ,تِٗٔهػ ػػ,
تحقيؽ  :كماؿ الحكت ,دار الكتب العممية – بيركت َُْٖهػ ,الطبعة  :األكلى.

َٓ -التقييػػد كاإليضػػاح لمػػا أطمػػؽ ك أممػػؽ ابػػف الصػػبلح ,لئلمػػاـ زيػػف الػػديف عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػيف

الع ارقػ ػػي  ,تَٖٔه ػ ػػ ,تحقيػ ػػؽ  :محم ػ ػد ارمػ ػػب الطبػ ػػاخ ,المطبعػ ػػة العمميػ ػػة  -حمػ ػػب َُّٓق
ُُّٗـ ,الطبعة األكلى.

ُٓ -تهذيب األسماء كالمغات  ,لئلماـ أبي ذكريا – محي الديف بف شرؼ النككم  ,تٕٔٔهػ  ,دار
الكتب العممية  ,بيركت – لبناف .

ِٓ -تهذيب التهذيب ,لمحافظ شهاب الديف -أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني -ت ِٖٓهػ ,
ضبط كمراجعة صدقي جميؿ العطار ,دار الفكر ,الطبعة األكلىُُْٓ ,هػُٗٗٓ-ـ.

ّٓ -تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ,لمحافظ جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ المزم ,تِْٕهػ,
تحقيؽ كتعميؽ د .بشاء عكاد معركؼ ,مؤسسة الرسالة  -بيركت -لبناف , .الطبعة الثانية,

َُّْهػُّٖٗ-ـ.

ْٓ -تهذيب مسػتمر األكهػاـ عمػى ذكم المعرفػة كأكلػي األفهػاـ ,عمػي بػف هبػة اهلل بػف جعفػر بػف عمػي

بف ماككال  ,تْٕٖهػ ,تحقيؽ  :سيد كسركم حسف ,دار الكتػب العمميػة  -بيػركت َُُْ -ق

َُٗٗ/ـ الطبعة األولى.

ٓٓ -تكجيه النظر إلى أصكؿ األثر ,لئلماـ طاهر بف محمد بف صالا بف أحمػد الج ازئػي ,المتػكفى سػنة
ُّّٖهػ ػ  ,تحقيػػؽ عبػػد الفتػػاح أبػػك مػػدة ,ط .مكتػػب المطبكعػػات اإلسػػبلمية ,حمػػب – سػػكريا ,ط.

الكلى ُُْٔهػ ُٗٗٓ -ـ.
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ٔٓ -التكحيد كمعرفة أسماء اهلل كصفاته عمى االتفاؽ كتفرد لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف
إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مند  ,تّٓٗهػ  ,تحقيؽ د .عمي بف محمد بف ناصر الفقيهي,

مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  ,الطبعة األكلى َُْٗ ,هػ.

ٕٓ -التكضيا األبهر لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ,لئلماـ محمػد عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف أبػي
بكػػر السػػخاكم  ,تَِٗهػػػ ,تحقيػػؽ  :عب ػػد اهلل بػػف عبػػد ال ػػرحيـ بػػف حس ػػيف البخػػارم ,أضػ ػكاء

السمؼ ُُْٖ ,هػُٖٗٗ -ـ ,الطبعة األكلى.
ٖٓ-

تكضيا المشتبه في ضبط أسماء الركاة كأنسابهـ كألقابهـ ككنػاهـ ,شػمس الػديف محمػد بػف عبػد

اهلل بف محمد القيسي الدمشقي  ,تِْٖهػ ,تحقيؽ  :محمد نعيـ العرقسكسػي ,مؤسسػة الرسػالة

– بيركتُّٗٗـ  ,الطبعة  :األولى.
ً
البستي ,تّْٓهػٗٔٓ-ـ ,طيبة
ٗٓ -الثقات ,لئلماـ أبي ىح ٍاتـ -محمد بف حباف بف أحمد -التميمي ي
مؤسسة الكتب الثقافية  ,بيركت  ,لبناف  ,الطبعة األكلىَُْٖ ,قُٖٖٗ-ـ.
َٔ -جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  ,لئلماـ مجد الديف – أبي السعدات – المبارؾ بف محمد

ابف األثير الجرزم  ,ت َٔٔ هػ  ,تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط  ,مكتبة الحمكاني كمطبعة

المبلح كمكتبة دار البياف .

ُٔ -جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ,لمحافظ صبلح الديف أبي سعيد بف خميؿ بف كيكمدم
بلئًي ُْٕٗٔٔ-هػ ,تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي ,عالـ الكتب  ,مكتبة النهضة العربية
الع ى ٍ
ى
 ,الطبعة الثانيةَُْٕ ,هػُٖٗٔ-ـ.
ِٔ-

الجػػامع ألخػػبلؽ الػراكم ك آداب السػػامع ,لئلمػػاـ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت الخطيػػب البغػػدادم ,

تّْٔهػ ,تحقيؽ  :د .محمد عجاج الخطيب  ,مؤسسة الرسالة  -بيركت .

ّٔ -الجامع لشعب اإليماف ,لئلماـ أبي بكر ,أحمد بف الحسيف البيهقي ,تْٖٓهػ ,تحقيؽ :د .عبد
العمي عبد الحميد حامد ,مكتبة الرشد ,الطبعة األكلىُِّْ ,هػ – ََِّـ.
ْٔ -الجرح كالتعديؿ ,لئلماـ شيإ اإلسبلـ أبي محمد عبد الرحمف بف أبي ىح ٍاتًـ الرازم ,تِّٕهػ ,
دار الكتب العممية  ,بيركت  ,لبناف  ,الطبعة األكلىُُّٕ ,هػ.ُِٗٓ-
ٓٔ -جزء فيه  :مجمساف مف إمبلء النسائي  ,لئلماـ أحمد بف شعيب النسائي  ,تَّّهػػ ,تحقيػؽ :
أبك إسحاؽ الحكيني  ,دار ابف الجكزم – السعكدية ُُْٓق ُْٗٗ/ـ األكلى .

ٔٔ -حاشية لقط الدرر بشرح متف نخبة الفكر ,لعبد اهلل بف حسيف خاطر السميف العدكل  ,مصطفي
البابي الحمبي ُّٔٓق ُّٖٗ/ـ  ,تصحيا  :أحمد سعد عمي

ٕٔ -حسف المحاضرة في تاريإ مصر كالقاهرة ,لئلماـ جػبلؿ الػديف السػيكطي  ,تُُٗهػػ ,تحقيػؽ :
محمد أبك الفضؿ إبراهيـ ,دار إحياء الكتب العربية ُّٖٔق  ُٕٗٔ/ـ .
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الحطة في ذكر الصحاح الستة ,لمسػيد صػديؽ حسػف القنػكجي ,تَُّٕهػػ ,أبػك الطيػب  ,دار
الكتب العممية -بيركت َُْٓ-ق ُٖٗٓ/ـ  ,الطبعة  :األكلى.

ٗٔ -حمية حاألولياء كطبقات األصفياء لمحافظ أبي نعيـ ,أحمد بف عبد اهلل االصبهاني تَّْ هػ ,
دار الكتب العممية – بيركت  ,لبناف  ,الطبعة األكلى  َُْٗ ,هػ – ُٖٖٗـ.

َٕ -خبلصػػة تػػذهيب تهػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ ,لئلمػػاـ الحػػافظ صػػفي الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد اهلل

الخزرجي ,المتػكفى سػنة ِّٗه ػ  ,تحقيػؽ مجػدم منصػكر الشػكرم ,دار الكتػب العمميػة ,بيػركت –

لبناف ,الطبعة األكلى ُِِْهػ ََُِ ,ـ.

ُٕ -الدعاء ,لئلماـ أبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني َّٔ-َِٔ ,هػ دراسة كتحقيؽ كتخري

د .محمد سعيد بف محمد حسف البخارم ,دار البشائر اإلسبلمية ,الطبعة األكلى َُْٕ ,هػ -

ُٕٖٗـ.

ِٕ -الديباج المذهب في معرفة أعياف عمماء المذهب  ,لئلماـ ابف فىرحكف ال ىم ًالكي  ,ت ٕٗٗ هػ
تحقيؽ د  .محمد األحمدم – أبك النكر – ‘ دار تراث – القاهرة .

ّٕ -ذكر أخبار أصبهاف ,لئلماـ أبي نعيـ – أحمد بف عبد اهلل األصبهاني ,المتكفي  ,سنة َّْهػ
دار الكتاب اإلسبلمي.

ْٕ -ذيؿ التقييد في ركاة السنف كالمسانيد ,لئلماـ محمد بف أحمد بف عمي الفاسي ,المتكفى سنة ِّٖهػ

 ,تحقيػػؽ كمػػاؿ يكسػػؼ الحػػكت ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .األكلػػى َُُْهػ ػ -

َُٗٗـ.

ٕٓ -الرسػالة ,لئلمػػاـ محمػػد بػػف إدريػس الشػػافعي  ,تَْْهػػ ,تحقيػػؽ احمػد شػػاكر المكتبػػة العمميػػة –
بيركت.

المتكمـ فيهـ بما ال يكجب ردهـ ,لئلماـ ال ىذ ىهبً ٌي ,تْٖٕق ,تحقيؽ محمد إبراهيـ
ٕٔ -الركاة الثقات ي
المكصمي ,دار البشائر اإلسبلمية ,الطبعة األكلىُُِْ ,قُِٗٗ-ـ.
ٕٕ -الزهد كيميه كتاب الرقائؽ ,لئلماـ عبد اهلل بف المبارؾ المركزم ,المتكفي سنة ُُٖق ,تحقيؽ
حبيب الرحمف األعظمي ,دار الكتب العممية  ,بيركت.

ٖٕ-

سؤاالت حمزة بف يكسؼ السهمي  ,عمي بف عمر أبك الحسف الدار قطني  ,تّٖٓهػ ,تحقيؽ

 :مكف ػػؽ ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف عب ػػد الق ػػادر ,مكتب ػػة المع ػػارؼ  -الري ػػاض  َُْْ-ق  ُْٖٗ/ـ ,
الطبعة  :األكلي.

ٕٗ -سؤالت ابف الجنيد ,أبك إسحاؽ إبراهيـ بف عبد اهلل الخناس ت َِٔ هػ  ,ألبي زكريا يحيى بف
ىم ًع ٍيف تِّّق ,تحقيؽ أحمد محمد نكر سيؼ ,مكتبة الدار ,بالمدينة المنكرة  ,الطبعة األكلى,
َُْٖ هػ ُٖٖٗ-ـ.
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َٖ -سؤالت أبي بكر البرقاني لمدارقطني في الجرح كتعديؿ ,د .عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم,
الناشر /كتب خانة جميمة – باكستاف الطبعة األكلى َُْْ ,هػ.

ُٖ -سؤالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ ,في جرح الركاة كتعديمهـ ,تحقيؽ د .زياد محمد
منصكر ,مكتبة العمكـ كالحكـ ,المدينة المنكرة  ُُْْ ,هػ.

السجستاني في الجرح كتعديؿ  ,دراسة  ,كتحقيؽ محمد بف
ِٖ -سؤالت
س أبي يعبيد اآلجرم ألبي داكد ى
العمرل ُّٗٗ ,ق – ُٕٗٗـ  .الناشر الجامعة االسبلمية بالمدينة .
قاسـ ي
السممي لمدارقطني ,لئلماـ أبي عبد الرحمف محمد بف الحسيف السممي ,تُِْق,
ّٖ -سؤالت ي
تحقيؽ فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د .سعد بف عبد اهلل الحميد ك د .خالد بف عبد
الجريس ,مكتبة الممؾ فهد ,الطبعة األكلى ُِْٕ ,هػ.
الرحمف ي
ْٖ -سؤالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني -عمي بف عبد اهلل بف جعفر المديني

أبك الحسف ِّْ-ُُٔ ,ق ,تحقيؽ مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر ,مكتبة المعارؼ الرياض

سنة َُْْ هػ.

الس ىنة  ,لئلماـ أبي عبد اهلل – محمد بف نصر الى ٍمركزل  ِْٗ-َِِ ,هػ  ,تحقيؽ د  .عبد اهلل
ٖٓ-
ي
بف محمد البصيرم  ,دار العاصمة لمنشر كتكزيع  ,الطبعة األكلى ُِِْ هػ ََُِ-ـ
ٖٔ -سنف ابف ماجة ,لئلماـ أبي عبد اهلل – محمد بف ي ىزٍيد القزكيني -الشهير بابف ماجة ,المتكفي
سنة ِّٕ هػ  ,مكتبة المعارؼ لمنشر كتكزيع الرياض ,الطبعة األكلى.
ٕٖ -سنف أبي داكد ,لئلماـ أبي داكد يسميماف بف األشعت السجستاني ,ت ِٕٓق ,مكتبة المعارؼ
لمنشر كتكزيع  ,كالرياض ,الطبعة األكلى.
ٖٖ -سنف الترمذم ,لئلماـ محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم ,تِٕٗ هػ  ,مكتبة المعارؼ لمنشر
كتكزيع ,الرياض ,الطبعة األكلى.

ٖٗ -سنف الدارقطني  ,لئلماـ عمي بف عمر الدارقطني تّٖٓ هػ تعميؽ كتحقيؽ شعيب األرنؤكط
كحسف عبد المنعـ شمبي ,كجماؿ عبد المطيؼ  ,مؤسسة الرسالة  -بيركت -لبناف ,الطبعة

األكلى ُِْْ ,هػ ََِْ-ـ.

َٗ -سنف الدارمي ,لئلماـ أبي محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بهراـ الدارمي ,تِٓٓ
هػ  ,دار ابف حزـ ,بيركت ,لبناف  ,الطبعة األكلى.

ُٗ -السنف الكبرل ,لئلماـ أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البيهقي ,تْٖٓهػ ,إشراؼ مكتب
البحكث كالدراسات في دار الفكر لمطباعة كالنشر  ,الطبعة األكلى ُُْٔهػُٗٗٔ-ـ.
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ِٗ -السنف الكبرل ,لئلماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ت َّّهػ ,قدـ له د .عبد اهلل
عبد المحسف تركي ,كأشرؼ عميه شعيب األرنؤكط ,حققه كخرج أحاديثه حسف عبد المنعـ

شمبي  ,مؤسسة الرسالة  -بيركت -لبناف ,الطبعة األكلى ُُِْقََُِ-ـ.

مذيبل بزهر
ّٗ -سنف النسائي ,لئلماـ الحافظ أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ,المتكفى سنة َّّهػ  ,ن

الربػػى عمػػى المجتبػػى ,لئلمػػاـ السػػيكطي ,المتػػكفى سػػنة ُُٗه ػ  ,كحاشػػية اإلمػػاـ االسػػندم ,المتػػكفى

سنة َُّٖق  ,تحقيػؽ صػدقي جميػؿ العطػار ,ط .دار الفكػر ,بيػركت – لبنػاف  ,طُُْٓ .ه ػ -

ُٓٗٗـ.

ْٗ -سنف النسائي ,لئلماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الشهير بالنسائي ,تَّّ هػ ,
مكتبة المعارؼ لمنشر كتكزيع -الرياض ,الطبعة األكلى.

ٓٗ -سير أعبلـ النببلء  ,لئلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ال ىذ ىهبً ٌي ,ت ْٖٕهػ ,تحقيؽ
كتعميؽ كتخري شعيب األرنؤكط ,مؤسسة الرسالة  -بيركت -لبناف ,الطبعة األكلى َُُْهػ-
ٔٗ-

ُُٖٗـ  ,الطبعة الثانية َُِْهػُِٖٗ-ـ.

الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصبلح ,لئلماـ برهاف الديف األنباسػي  ,تَِٖ ,تحقيػؽ  :صػبلح

فتحي همؿ ,مكتبة الرشد – الرياض ُُْٖق ُٖٗٗ/ـ  ,الطبعة  :األكلى .

ٕٗ -شذرات الذهب في أخبار مف ذهب ,البف العماد -اإلماـ شهاب الديف أبي الفبلج عبد الحي بف

العكرم الحنبمي الدمشقي (ََُُِّٖٗ-هػ) ,أشرؼ عمى تحقيقه كخرج
أحمد بف محمد ى
أحاديثه عبد القادر األرناؤكط كحققه كعمؽ عميه محمكد األرناؤكط ,دار ابف كثير  ,دمشؽ,
بيركت ,الطبعة األكلى َُْٖهػ  ُٖٖٗ-ـ.

شعيب

الب ىغكم ,تُٔٓهػ ,تحقيؽ كتعميؽ كتخري
ٖٗ -شرح السنة ,لئلماـ الحسيف بف مسعكد ى
األرناؤكط كمحمد زهير الشاكيش – ,المكتب اإلسبلمي ,الطبعة الثانية َُّْهػُّٖٗ-ـ.

ٗٗ -شػرح العقيػػدة الكاسػطية البػػف تيميػػة ,لمشػيإ محمػػد الصػالا العثيمػػيف ,اعتنػػى بػه سػػعد الصػػميِّؿ ,دار
ابف الجكزم ,الطبعة الرابعةُُْٕ ,هػ.

ََُ -شرح عمؿ الترمذم  ,لئلماـ عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي  ,ت ٕٓٗ هػ  ,تحقيؽ
نكر الديف عنتر  ,دار المبلح .

َُُ -شرح مشكؿ اآلثار ,لئلماـ أبي جعفر –أحمد بف محمد بف سبلمة الطٌحاكم ,-ت سنةُِّهػ,
تحقيؽ شعيب األرنؤكط ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى ُُْٓ هػ ُْٗٗ ,ـ .

َُِ -شرح معاني اآل ثار ,لئلماـ أبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ الطحاكم,
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تُِّق ,تحقيؽ محمد زهرم النجار ك محمد سيد جاد الحؽ ,عالـ الكتب ,الطبعة األكلى,
ُُْْ هػ ُْٗٗ,ـ.

َُّ -شػػركط األئمػػة السػػتة ,لمحػػافظ أبػػي الفضػػؿ ,محمػػد بػػف طػػاهر المقدسػػي  ,تَٕٓهػػ ,دار الكتػػب
العممية  -بيركت -لبناف َُْٓ -ق ُٖٗٓ /ـ  ,الطبعة األولى.

َُْ -الشمائؿ المحمدية  ,كالخصائؿ المصطفكية  ,لئلماـ  :أبي عيسى محمد بف عيسى بف سكرة

ترمذم ت ِٕٗق  ,تحقيؽ كتعميؽ سيد بف عباس الجميمى  ,المكتبة تجارية – مكة  ,الطبعة

األكلى  ُُّْ,هػ ُّٗٗ ,ـ.

َُٓ -صحيا ابف حباف بترتيب ابف بمباف – تأليؼ األمير عبلء الديف عمي ابف بمباف الفارسي ت
ّٕٗهػ ,تحقيؽ شعيب األرنؤكط – مؤسسة الرسالة  -بيركت -لبناف ,.الطبعة الثانية,
ُُْْهػُّٗٗ-ـ.

َُٔ -صحيا ابف خزيمة ,لئلماـ أبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة السممي النيسأبكرم-ِِّ ,
ُُّهػ ,تحقيؽ كتعميؽ كتخري كتقديـ د .محمد مصطفى األعظمي  ,المكتب اإلسبلمي .

َُٕ -صحيا مسمـ ,لئلماـ أبي الحسف -مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشير النيسأبكرم ,المتكفي
ُِٔ هػ  ,مطبعة المدني.

َُٖ -الضعفاء الكبير  ,لئلماـ أبي جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حرار العقيمي المكي – ت
ِِّ هػ ,تحقيؽ د .عبد المعطي اميف قمعجي  ,دار الكتب العممية – بيركت –لبناف  ,الطبعة

األكلى .

الضعفاء كالمتركككف  ,لئلماـ جماؿ الديف – أبي الفرج – عبد الرحمف بف عمى بف محمد –
ا
َُٗ-
ابف الجكزم -ت ٕٗٓ تحقيؽ أبك الفداء – عبد اهلل القاضي – دار الكتب العممية – بيركت –

لبناف  ,الطبعة األكلىَُْٔ ,ق ُٖٔٗـ .

َُُ -الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ,لئلماف أبي عبد الرحمف أحمد بػف شػعيب النسػائي  ,تَّّهػػ,
تحقيؽ  :محمكد إبراهيـ زايد  ,دار الكعي  -حمب  ُّٗٔ -هػ  ,الطبعة  :األكلى.

ُُُ -طبقات الحفاظ ,لئلماـ عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي  ,دار الكتػب العمميػة  -بيػركت ,
الطبعة األكلي َُّْ.

ُُِ -طبقات الشافعية الكبرل ,ألبػي نصػر عبػد الكهػاب بػف عمػي بػف عبػد الكػافي السػبكي ,المتػكفى سػنة
ُٕٕهػ ػ  ,تحقيػػؽ محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ,عبػػد الفتػػاح محمػػد الحمػػك ,دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة,

القاهرة – مصر ,الطبعة الثانية.

ُُّ -طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل ,لئلمػػاـ أب ػي بكػػر بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػر بػػف قاضػػي شػػهبة ,
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تُٕٕ تحقيؽ  :د .الحافظ عبد العميـ خاف ,عالـ الكتب  -بيركت  َُْٕ -هػ  ,األكلى.

ُُْ -الطبقات الكبرل البف سعد القسـ المتمـ ,تحقيؽ زياد محمد منصكر ,مكتبة العمكـ كالحكـ,
المدينة المنكرة  ,الطبعة الثانية َُْٖ ,هػ ُٖٕٗ-ـ.

ُُٓ -طبقات المدلسيف ,أك تعريؼ أهؿ تقديس بمراتب المكصفيف بتدليس ,لمحافظ ابف حجر
العسقبلني ,تحقيؽ عاصـ بف عبداهلل القريكتي ,مكتبة المنار ,الزرقاء  ,األردف.

ُُٔ -الطبقات البف خياط – خميفة بف خياط أبك عمر الميثي العصفرل ,تحقيؽ د .اكرـ ضياء
العمرل  ,دار طيبة – الرياض – ط ِ َُِْ ,ق – ُِٖٖـ.

ُُٕ -العبر في خبر مف مبر ,لئلماـ ال ىذ ىهبً ٌي ,تْٖٕهػ ,تحقيؽ محمد السعيد بف بسيكني زممكؿ,
دار الكتب العممية  ,بيركت ,لبناف.
ً
السعدم المديني  ِّْ -ُُٔ ,هػ  ,تحقيؽ محمد
ُُٖ -العمىؿ  ,لئلماـ عمى بف عبد اهلل بف جعفر ى
مصطفى االعظمي  ,الطبعة الثانية  ,المكتب االسبلمي .
ُُٗ -عمؿ الترمذم الكبير ,رتبه عمى كتب الجامع أبك طالب القاضي ,تحقيؽ السيد صبحي
السامرائي كالسيد أبك المعاطي النكرم كمحمكد محمد خميؿ الصعيدم ,عالـ الكتب ,بيركت,

الطبعة األكلى َُْٗ ,هػ – ُٖٗٗـ.

َُِ -العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ,لئلماـ أبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف مهدم

الدارقطني ,تحقيؽ د .محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي دار طيبة ,الطبعة األكلى َُْٓ ,هػ -

ُٖٓٗـ

صى اهلل بف محمد
ُُِ -العمؿ كمعرفة الرجاؿ  ,لئلماـ أحمد بف حنبؿ  ,تُِْهػ  ,تحقيؽ د .ىك ٌ
عباس  ,دار الخاني  ,الرياض  ,الطبعة الثانية  ُِِْ ,هػ – ََُِـ .
ُِِ -العمؿ كمعرفة الرجاؿ ,عف أحمد بف حنبؿ ,ركاية ,المركذم ,تحقيؽ :كصي الديف بف محمكد
عباس ,الدار السمفية  -الهند ,الطبعة األكلىَُْٗ ,هػُٖٖٗ -ـ.

ُِّ -عمػػكـ الحػػديث ,المعػػرؼ بمقدمػػة ابػػف الصػػبلح ,لئلمػػاـ عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف المشػػهكر بػػابف

الصػػبلح  ,تّْٔه ػػ ,تحقي ػػؽ  :محمػػد ارم ػػب الطبػػاخ ,المطبع ػػة العمميػػة  -حم ػػب َُّٓ-ق

ُُّٗ/ـ  ,الطبعة  :األكلى. .

ُِْ -عمكـ الحديث ,المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح ,لئلماـ أبي عمرك عثماف بف عبد الرحمف

المشهكر بابف الصبلح ,تّْٔق كشرحه تقييد كااليضاح لما أطمؽ كأممؽ مف مقدمة ابف

الصبلح لئلماـ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ,تَٖٔ هػ  ,تعميؽ محمد بف رامب

الطباخ الحمبي.

ُِٓ -عمػػؿ اليػػكـ كالميمػػة ,لئلمػػاـ الحػػافظ أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي ,المتػػكفى سػػنة َّّهػ ػ  ,تحقيػػؽ د.
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فاركؽ حمادة ,مؤسسة الرسالة ,بيركت –لبناف ,الطبعة الثانية َُْٔهػ .

ُِٔ -ماية النهاية في طبقات القراء ,لئلماـ شمس الػديف ابػف الجػزرم الدمشػقي  ,تّّٖهػػ ,تحقيػؽ
 :ج  .برجستراسر ,دار الكتب العممية – بيركت ُِْٕقََِٔ /ـ ,الطبعة  :األكلى .

ُِٕ -الفائؽ في مريب الحديث ,لمعبلمة جاراهلل محمكد بف عمر الزمخشرم ,ت ّٖٓهػ ,تحقيؽ:
عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراهيـ ,دار الفكر – بيركتُُْْ ,هػ ُّٗٗـ.

ُِٖ -فتا البارم ,بشرح صحيا اإلماـ أبي عبد اهلل – محمد بف إسماعيؿ البخارم -لئلماـ الحافظ
أحمد بف حجر العسقبلني ,تحقيؽ عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ,ترقيـ محمد فؤاد عبد

الباقي ,دار المعرفة ,بيركت ,لبناف.

ُِٗ -فػػتا البػػاقي بشػػرح ألفيػػة الع ارقػػي ,لئلمػػاـ محمػػد األنصػػارم السػػنيكي األزهػػرم  ,تحقيػػؽ  :حػػافظ
ثناء اهلل الزاهدم ,دار ابف حزـ  -بيركت َُِْق ُٗٗٗ/ـ ,الطبعة  :األكلى .

َُّ -ف ػػتا المغي ػػث بش ػػرح ألفي ػػة الح ػػديث ,لمح ػػافظ ش ػػمس ال ػػديف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف الس ػػخاكم ,
تَِٗ ,تحقي ػ ػػؽ :د عب ػ ػػد الكػ ػ ػريـ الخض ػ ػػير  /د  .محم ػ ػػد آؿ فهي ػ ػػد دار النش ػ ػػر  :دار المنه ػ ػػاج
ُِْٔهػ ,الطبعة  :األكلى.

ُُّ -فضػػائؿ الصػػحابة ,لئلمػػاـ أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي  ,تَّّ ,تحقيػػؽ  :فػػاركؽ حمػػادة ,دار
االثقافة  -المغرب َُْْهػ ُْٖٗ/ـ الطبعة  :الثانية .

ُِّ -فضائؿ القرآف كما أنزؿ مف القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة ,لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف أيكب
بف الضريس البجمي ,تِْٗ هػ  ,تحقيؽ عركة يبدير ,دار الفكر  ,دمشؽ ,سكرية  ,الطبعة
األكلى.
ُّّ -فهرسػة ابػف خيػر اإلشػبيمي ,محمػد بػف خيػػر بػف عمػر بػف خميفػة األمػكم  ,تٕٓٓهػػ ,تحقيػػؽ :
محمد فؤاد منصكر دار الكتب العممية  -بيركت ُُْٗ-ق ُٖٗٗ/ـ  ,الطبعة األكلي .

ُّْ -فيض] القدير شرح الجامع الصغير ,لمحمد المدعك عبد الرؤكؼ المناكم ,ط .دار المعرفػة ,بيػركت
– لبناف ,ط .الثانية.

المن ػػاكم ,دار
ُّٓ -ف ػػيضؼالق ػػدير-ش ػػرج الج ػػامع الص ػػغير , -لمعبلم ػػة محم ػػد الم ػػدعك بعب ػػد ال ػػرؤكؼ ي
المعرفة – بيركت ,الطبعة الثانية ُُّٗهػ ُِٕٗ-ـ.

ُّٔ -القامكس المحيط لمعبلمة مجد الديف محمد بف ىي ٍعقيكب الفيركزآبادم الشيرازم كلد سنة ِٕٗق
تُٕٖهػ  ,الهيئة المصرية العامة لمكتاب ُّٗٗ هػ ُٕٗٗ-ـ.
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ُّٕ -القكؿ المعتبر في ختـ النسائي ركاية ابف األحمر ,لمحافظ محمد بف عبد الرحمف السخاكم ,
تحقيؽ :جاسـ بف محمد بف حمكد الفجي ,دار ابف حزـ – بيركت لبنافَُِْ ,هػ ُٗٗٗ/ـ

الطبعة األكلى.

ُّٖ -الكاشؼ مف له ركاية في الكتب الستة ,لئلماـ شمس الديف أبي عبد اهلل -محمد بف أحمد

ال ىذ ىهبً ٌي الدمشقي كلد سنة ّٕٔ كتكفى ْٖٕهػ كحاشيته ,لئلماـ برهاف الديف أبي الكفاء إبراهيـ
بف محمد سبط بف العجمي الحمبي كلد سنة ّٕٓهػ كتكفى سنة ُْٖهػ ,تقديـ كتعميؽ محمد
عكامة كخرج نصكصها أحمد محمد نمر الخطيب ,دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية – جدة ,
ٌ
مؤسسة عمكـ القرآف – جدة.

ُّٗ -الكامؿ في التاريإ ,لئلماـ أبي الحسف ,عمي بف أبي الكرـ ,محمد بف محمد يف عبد الكريـ بف
عبد الكاحد الشيباني المعركؼ بابف األثير ,ت َّٔ ,تحقيؽ :أبك الفداء عبد اهلل القاضي ,دار

الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىَُْٕ ,هػ ُٖٕٗ -ـ.

الجرجاني تّٓٔ هػ  ,دار
َُْ -الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ,لئلماـ أبي أحمد عبد اهلل بف عدم ي
الفكر  ,بيركت ,لبناف ,الطبعة الثالثة.
ُُْ -كتاب الطبقات الكبير ,محمد بف سعد بف منيع الزهرم ,ت َِّهػ تحقيؽ د .عمي محمد
يعمر ,مكتبة الخانجي بالقاهرة.
حباف بف أحمد –أبي
ُِْ -كتاب المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف  ,لئلماـ محمد بف ى
ىح ٍاتًـ تميمي السبتي – ت ّْٓ هػ  ,تحقيؽ محركر إبراهيـ زايد ,دار المعرفة بيركت –لبناف .
بلئًي ,تحقيؽ كتعميؽ د .رفعت فكزم عبد
الع ى ٍ
ُّْ -كتاب المختمطيف ,لئلماـ صبلح الديف أبك سعيد ى

المطمب كعمى عبد الباسط م ىزٍيد – مكتبة الخانجي بالقاهرة ,الطبعة األكلى.
ُْْ -كتب العمؿ لمحافظ أبي محمد عبد الرحمف بف أبي ىح ٍاتًـ – محمد بف ادريس الحنضمي الرازم
الحميد ك د.
َِِّْٕ-هػ  ,تحقيؽ فريؽ مف الباحثيف  ,بإشراؼ كعناية د.سعد بف عبد اهلل ي
الجريسي  ,مكتبة الممؾ فهد الكطنية – الرياض ,الطبعة األكلى ,محرـ
خالد بف عبد الرحمف ي
ُِْٕهػََِٔ -ـ.

ُْٓ -الكفايػػة فػػي معرفػػة أصػػكؿ عمػػـ الركايػػة ,الحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت ,المعػػركؼ بالخطيػػب

البغدادم  ,تّْٔهػ  ,تحقيؽ  :إبراهيـ بف مصطفى آؿ بحبا الدمياطي دار الهدل ُِّْق

ََِّ/ـ الطبعة األكلى.

ُْٔ -الككاكب النيرات في معرفة مف اختمط مف الركاة الثقات ,ألبي البركات محمد بف أحمد
المعركؼ بابف الكياؿّٗٗ-ّٖٔ ,هػ ,تحقيؽ كدراسة عبد القيكـ عبد رب النبي ,المكتبة
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األمدادية  ,مكة المكرمة ,الطبعة الثانية َُِْ ,هػَُٗٗ-ـ.

ُْٕ -المباب في تهذيب األنساب ,لعز الديف بف األثير الجزرم ,مكتبة المثنى بغداد.

ُْٖ -لساف العرب ,محمد بف مكػرـ بػف منظػكر األفريقػي المصػرم  ,دار صػادر  -بيػركت  ,الطبعػة
 :األكلى.

ُْٗ -لساف الميزاف,لئلماـ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ,تِٖٓهػ ,اعتنى به عبد الفتاح أبك
مدة ,دار البشائر اإلسبلمية –بيركت ,الطبعة األكلىُِّْ ,هػ ََِِ-ـ.

َُٓ -المؤتمؼ كالمتخمؼ  ,لئلماـ أبي الحسف – عمى بف عمر الدار قطني البغدادم  ,ت ّٖٓق ,
تحقيؽ د .مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر  ,دار الغرب اإلسبلمئَُْ ,هػ – ُٖٔٗـ .

ُُٓ -المتفؽ كالمفترؽ ,لئلماـ أبي بكر أحمد بف عمي بف ثبات الخطيب البغدادم ,تّْٔق ,دراسة
كتحقيؽ د .محمد صادؽ آبدف الحامدم ,د ار القادرم  ,دمشؽ  ,بيركت ,الطبعة األكلى,

ُُْٕ هػ ُٕٗٗ-ـ.

ُِٓ -مختػػار الصػػحاح ,محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر ال ػرازم  ,تٔٔٔه ػػ ,تحقيػػؽ  :محمػػكد
خاطر ,مكتبة لبناف  -بيركت ُُْٓ-هػ ُٗٗٓ-ـ  ,الطبعة الجديدة .

ُّٓ -مختصر تاريإ دمشؽ البف عساكر ,لئلماـ محمد بف مكرـ ,المعركؼ يابف منظكر ,تُُٕهػ,
تحقيؽ ركحية النحاس ,كرياض عبد الحميد مراد ,مجمد مطيع الحافظ ,دار الفكر,الطبعة

األكلى َُْْهػُْٖٗ-ـ.

ُْٓ -المػػدخؿ إلػػى سػػنف اإلمػػاـ النسػػائي ,د .محمػػد محمػػدم بػػف محمػػد جميػػؿ النكرسػػتاني ,ط .م ػراس,
الككيت ,طُِْٗ .هػ ََِٖ -ـ.

ُٓٓ -المدلسكف  ,لئلماـ أبي يزرعة  ,أحمد بف عبد الرحيـ العرقي  ,تحقيؽ د  .رفعت فكزم عبد
المطمب ك أ .د نافذ حسيف حماد  ,دار الكفاء  ,الطبعة األكلى ُُْٓ هػ ُٗٗٓ ,ـ .
ُٔٓ -مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ,لئلماـ عبد اهلل بف أسػعد بػف

عمػي بػف سػميماف اليػافعي اليمنػي  ,تٖٕٔهػػ ,تحقيػؽ  :خميػؿ المنصػكر ,دار الكتػب العمميػة -

بيركت  -لبناف ُُْٕق ُٕٗٗ -ـ ,الطبعة األكلي.

ُٕٓ -م ارصػػد االطػػبلع عمػػى أسػػماء المكنػػة كالبقػػاع ,لئلمػػاـ صػػفي الػػديف عبػػد المػػؤمف بػػف عبػػد الحػػؽ
البغ ػ ػ ػ ػ ػػدادم  ,تّٕٗه ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ,تحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ  :عم ػ ػ ػ ػ ػػي محم ػ ػ ػ ػ ػػد البج ػ ػ ػ ػ ػػاكم ,دار الجي ػ ػ ػ ػ ػػؿ – بي ػ ػ ػ ػ ػػركت
ُُِْهػُِٗٗ/ـ ,الطبعة األكلى .
ُٖٓ -المستدرؾ عمى الصحيحيف ,لئلماـ أبي عبد اهلل الحاكـ النيسأبكرم ,كبذيمه تمخيص لمحافظ
ال ىذ ىهبً ٌي ,اشراؼ د .يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ,دار المعرفة بيركت.
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ُٗٓ -المسػػتفاد مػػف ذيػػؿ تػػاريإ بغػػداد ,لمحػػافظ محػػب اهلل أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف محمػػكد بػػف الحسػػف بػػف
النج ػػار ,المت ػػكفى س ػػنة ّْٔه ػ ػ  ,انتق ػػاء أحم ػػد ب ػػف أيب ػػؾ ب ػػف عب ػػد اهلل الحس ػػيني المع ػػركؼ بػػػابف
الدمياطي ,المتكفى سنة ْٕٗهػ  ,تحقيؽ د .قيصر أبك فرح ,دار الكتاب العربي ,بيركت – لبناف.

َُٔ -مسند ابف الجعد ,لئلماـ أبي الحسف ,عمي بف الجعد بف عبد الجكهرم ,تَِّهػ ,ركاية أبي

القاسـ عبد اهلل بف محمد البغكم تُّٕ هػ  ,تعميؽ كفهرسة الشيإ عامر أحمد صدر ,دار

الكتب العممية بيركت  ,لبناف  ,الطبعة الثانية.

ُُٔ -مسند أبي داكد الطىيالسي ,لئلماـ سميماف بف داكد بف الجاركد ت َِْهػ ,تحقيؽ د .محمد بف
عبد المحسف تركي ,بتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية بدار هجر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف.

ُِٔ -مسند أبي عكانة ,لئلماـ أبي عكانة ىي ٍعقيكب بف إسحاؽ األسفرائني  ,ت ُّٔهػ  ,تحقيؽ أيمف
عارؼ الدمشقي ,دار المعرفة ,بيركت ,لبناف.
ُّٔ -مسند أبي يعمى المكصمي ,لئلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف المثنى تميمي ََُِّٕ-هػ,

تحقيؽ حسيف سميـ أسد ,دار الثقافة العربية  -دمشؽ ك بيركت ,الطبعة الثانيةُُِْ ,هػ-

ُِٗٗـ.

كيه ,لئلماـ إسحاؽ بف إبراهيـ بف مخمد الحنضمي المركزم ,تِّٖهػ,
ُْٔ -مسند إسحاؽ بف ىر ي
اه ى
تحقيؽ د .عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف بز البئكشي ,مكتبة اإليماف  ,المدينة المنكرة  ,الطبعة
األكلىُُِْ ,هػُُٗٗ-ـ.

الزىب ٍير القرشي الحميدم ,تُِٗهػ  ,تحقيؽ حسيف سميـ
ُٓٔ -مسند اإلماـ أبي بكر عبد اهلل بف ي
أسد ,دار السقا ,دمشؽ ,الطبعة األكلى.ُٗٗٔ ,
ُٔٔ -مسند اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف ادريس الشافعي ت َِْهػ ,ترتيب المحدث محمد عابد
السندم – صححه كراجعه يكسؼ عمي الزكاكم كعزت العطار الحسني دار الكتب العممية
بيركت.

ُٕٔ -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,مؤسسة قرطبة  ,القاهرة.
ُٖٔ -مسند االماـ عبد اهلل بف المبارؾ  ,ت ُُٖ هػ  ,تحقيؽ كتعميؽ صبحي البدرم السامرائي
مكتبة المعارؼ  ,الرياض  ,الطبعة األكلى َُْٕهػ – ُٕٖٗـ .

ُٗٔ -مسند الرىكىياني كبذيمه المستدرؾ مف النصكص الساقطة ,لئلماـ أبي بكر محمد بف هاركف
الركياني ,ضبط كتعميؽ أيمف عمي أبك يحاني ,مؤسسة دار قرطبة  ,الطبعة األكلى,
ُُْٔهػُٗٗٓ-ـ.
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َُٕ -مسند الشامييف ,لئلماـ أبي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الميخمي الطبراني ,تَّٔهػ,

تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلىَُْٗ ,قُٖٗٗ-ـ.
ً
ً
البستى المتكفي سنة
ُُٕ -مشاهير عمماء االمصار  ,لئلماـ أبي ىح ٍاتـ محمد بف أحمد بف حنباف ي
كرم – دار الكتب العممية –
ّْٓهػ  ,كضع حكاشيه كعمٌؽ عميه  :مجدم منصكر بف سيد ى
الس ى
بيركت – لبناف  ,الطبعة األكلى ُُْٔهػ – ُٓٗٗـ .

ُِٕ -المصنؼ ,البف أبي شيبة ,لئلماـ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي,
امة – شركة دار
المكلكد ُٗٓهػ ,كتِّٓهػ -حققه كقكـ نصكصه كخرج أحاديثه محمد عك ى
القبمة كمؤسسة عمكـ القرآف – الطبعة األكلى قامت بطباعته كاخراجه دار دار قرطبة لمطباعة
كالنشر كتكزيع  -بيركت  -لبناف.

الرزاؽ بف ٌهماـ الصنعاني ,كلد سنة ُِٔهػ كتكفى سنة
ُّٕ -المصنؼ ,لمحافظ أبي بكر عب ٌ
ُُِهػ تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي -المجمس العممي ,الطبعة األكلىُِّٗ ,هػُِٕٗ-ـ.
ُْٕ -المعجـ األكسط لمحافظ أبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ,تَّٔهػ ,تحقيؽ طارؽ بف

عكض اهلل بف محمد كعبد المحسف بف إبراهيـ الحسيني ,دار الحرميف ,القاهرةُُْٓ ,هػ-

ُٓٗٗـ.

ُٕٓ -معجػػـ البمػػداف ,شػػهاب الػػديف يػػاقكت بػػف عبػػد اهلل الحمػػكم  ,تِٔٔه ػػ ,دار صػػادر  -بيػػركت
ُّٕٗ هػ  ُٕٕٗ/ـ.

ُٕٔ -المعجـ الكبير ,لمحافظ أبي القاسـ – سميماف بف أحمد الطبرانئَّ-َِٔ -هػ تحقيؽ كتخري
حمدم عبد المجيد السمفي – مكتبة ابف تيمية

ُٕٕ -معجـ المؤلفيف ,تراجـ مصنفي الكتب العربية ,لعمر رضا كحالة ,مؤسسة الرسالة.

ُٖٕ -المعجـ الكسيط إلبراهيـ مصطفى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد النجار ,الناشر
مكتبة الشركؽ الدكلية  ,تحقيؽ مجمع المغة العربية  ,طْ ُِْٓ ,هػ – ََِْـ .

ُٕٗ -معجـ عمكـ الحديث النبكم ,د .عبد الرحمف الخميسي  ,دار ابػف حػزـ بيػركت  ,كدار األنػدلس
الخضراء السعكدية ُُِْق َََِ/ـ ,الطبعة األكلى.

َُٖ -معرفة الثقات مف رجاؿ أهؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاهبهـ كأخبارهـ لئلماـ :أبي
الحسف ,أحمد بف عبد اهلل بف صالا ً
الع ٍجمً ٌي ,تُِٔهػ بترتيب اإلماميف نكر الديف أبي الحسف
عمي بف أبي بكر ,ابف سميماف الهيثمي ,تَٕٖهػ كتقي الديف أبي الحسف عمي بف عبد الكافي
السبكي تٕٔٓهػ مع زيادات لئلماـ شهاب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر
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الب ٍستىكم.
العسقبلني تِٖٓهػ ,دراسة كتحقيؽ عبد العميـ عبد العظيـ ى
ُُٖ -معرفة السنف كاآلثار ,لئلماـ أبي بكر ,أحمد بف الحسيف البيهقي ,تْٖٓهػ ,تكثيؽ كتعميؽ :د.
عبد المعطي أميف قمعجي ,جامعة الدراسات اإلسبلمية كراتشي ,كدار الكعي-حمب ,كدار

قتيبة -دمشؽ ,كدار الكفاء المنصكرة ,الطبعة األكلىُُِْ ,هػُُٗٗ -ـ.

ُِٖ -معرفة الصحابة  ,ألبي نعيـ االصبهاني – أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مهراف
االصبهاني  َّْ – ّّٗ ,هػ  ,تحقيؽ عادؿ بف يكسؼ العزازم ,دار الكطف لمنشر ,الطبعة

األكلى ُُْٗ ,هػ ُٖٗٗ-ـ.

ُّٖ -معرفة عمكـ الحديث ,لمحافظ محمد بف عبد اهلل النيسابكرم اإلماـ الحاكـ  ,تَْٓهػ ,تحقيؽ
 :السيد معظـ حسيف ,المكتبة العممية  -المدينة المنكرة ُّٕٗهػ ُٕٕٗ/ـ  ,الطبعة الثالثة .

ُْٖ -المعرفة كالتاريإ لئلماـ أبي يكسؼ –ىي ٍعقيكب بف سفياف البسكم -ركاية عبد اهلل بف جعفر بف
العمرم مكتبة الدار ,المدينة المنكرة  ,الطبعة األكلى,
ىد ىرستكيه النحكم ,تحقيؽ د .اكرـ ضياء ي
َُُْهػ.
ُٖٓ -ال ىم ًع ٍيف ف ي طبقات المحدثيف  ,لئلماـ أبي عبد اهلل  ,محمد بف أحمد بف عثماف ال ىذ ىهبً ٌي  ,ت
ْٖٕهػ  ,كضع حكاشيه محمد السعيد بف بسيكني زممكؿ – دار الكتب العممية – بيرت – لبناف
 ,الطبعة األكلى ُُْٗق – ُٖٗٗـ .

ُٖٔ -مغاني األخبار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار لئلماـ أبي محمد محمكد بف أحمد بف
مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتأبي ,بدر الديف العيني ,تٖٓٓهػ  ,تحقيؽ محمد فارس.

ُٕٖ -المغني في الضعفاء  ,لئلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذهني  ,تْٖٕهػ ,
كتبه نكر الديف عنتر  ,إحياء تراث االسبلمي – قطر .
ُٖٖ -المقتنػػي فػػي سػػرد الكنػػى ,لئلمػػاـ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قايمػػاز بػػف عبػػد اهلل ال ػ ىذ ىهبً ٌي ,
تْٖٕ ,تحقيػػؽ  :محمػػد صػػالا عبػػد العزيػػز الم ػراد ,الجامعػػة اإلسػػبلمية  -المدينػػة المنػػكرة -
َُْٖهػ  ,الطبعة  :األكلى .

ُٖٗ -المقصد االرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد ,برهػاف الػديف إبػراهيـ بػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف

محمػػد بػػف مفم ػا  ,تْٖٖ ,تحقيػػؽ  :د .عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف العثيمػػيف  ,مكتبػػة الرشػػد -

الرياض َُُْ -ق  َُٗٗ/ـ  ,الطبعة  :األولى ,

َُٗ -مف تي نكمـ فيه كهك يم ىكثنؽ أك صالا الحديث  ,لمحافظ محمد بف أحمد ال ىذ ىهبً ٌي ّٕٔ – ْٖٕهػ
الرحيمي – مكتبة الممؾ فهد الكطنية  ,الطبعة األكلى ,
تحقيؽ عبد اهلل بف حنيؼ اهلل ن
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ُِْٔهػََِٓ -ـ .

ُُٗ -مف كبلـ أبي زكريا – يحيى بف ىم ًع ٍيف – في الجاؿ  ,ركاية أبي خالد الرقاؽ – ي ىزٍيد بف الهيثـ
بف ظهماف البادم  ,تحقيؽ د  .أحمد محمد نكر سيؼ  ,دار المألكؼ لمتراث  ,دمشؽ –
بيركت .

السنف الصغرل لمحافظ البيهقي  ,تأليؼ د  .محمد ضياء الرحمف
المنةا الكبرل شرج كتخري
ُِٗ -ن
ه
الرشد – الرياضُِِْ,هػََِِ -ـ ,الطبعة األكلى .
االعظمي  ,مكتبة ه

المنتخب مف مسند عبد بف يح ىميد  ,لئلماـ أبي محمد – عبد بف يح ىميد المتكفي ِْٗهػ  ,تحقيؽ
ا
ُّٗ-
كضبط كتخري  :السيد صبحي البدرم السامرائي كمحمكد محمد خميؿ الصعيدم  ,عالـ الكتب
– مكتبة النهضة العربية  ,الطبعة األكلىَُْٖ ,هػُٖٖٗ -ـ. .

ُْٗ -المنػػتظـ فػػي تػػاريإ الممػػكؾ كاألمػػـ ,عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الجػػكزم أبػػك الفػػرج ,
تَّٔهػ ,دار صادر  -بيركتُّٖٓهػ  ,الطبعة  :األولى.

ُٓٗ -المنتقى مف السنة المسندة ,إلماـ عبد اهلل بف عمي بف الجاركد ,أبك محمد النيسابكرم ,تحقيؽ
عبد اهلل الباركدم ,مؤسسة الرسالة الثقافية ,بيركت الطبعة األكلىَُْٖ ,هػُٖٖٗ-ـ.

ُٔٗ -منه اإلماـ البخارم في تصحيا األحاديث كتعميمها (مف خبلؿ الجامع الصحيا ) ,ألبي بكر
كافي  ,دار ابف حزـ  -بيركت ُُِْ ,هػ َََِ/ـ ,الطبعة  :األكلى.

ُٕٗ -المنهػػؿ الػػركم فػػي مختصػػر عمػػكـ الحػػديث النبػػكم ,بػػدر الػػديف محمػػد بػػف إب ػراهيـ بػػف جماعػػة ,

تّّٕ ,تحقيؽ  :د  .محمد محيي الديف عبد الرحمف رمضػاف  ,دار الفكػر َُْٔقُٖٗٔ/ـ
الطبعة  :الثانية .

ُٖٗ -مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ,لئلماـ نكر الديف عمي بف أبي بكر الهيثمي ,تَٕٖهػ,
تحقيؽ حسيف سميـ أسد الداراني ,دار الثقافة العربية  -دمشؽ ك بيركت ,الطبعة األكلى,

ُُُْهػَُٗٗ-ـ.

ُٗٗ -مكسكعة أقكاؿ  ,أبك الحسف الدارقطني  ,عمي بف يعمر بف أحمد بف مهدم في رجاؿ الحديث
كعممه ,جمع كترتيب د .محمد مهدم المسممي كآخركف  ,عالـ الكتب
ََِ -المكطأ  ,لئلماـ ىمالًؾ بف انس  ,كبذيمه كتاب اسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ لمسيكطي  ,دار
الرياف لمتراث – القاهرة .
َُِ -مكطأ ىمالًؾ – ركاية يحيى الميثي  ,-لئلماـ ىمالًؾ بف انس  ,أبك عبد اهلل االصبحي  ,تحقيؽ
محمكد بف الجميؿ  ,مكتبة الصفا – القاهرة ,الطبعة األكلى ُِِْهػََُِ-ـ .
َِِ -المكقظػػة فػػي عمػػـ مصػػطما الحػػديث ,لمحػػافظ شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد ال ػ ىذ ىهبً ٌي ,تْٖٕ
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تحقيؽ  :عبد الفتاح أبك مدة ,دار البشائر اإلسبلمية  -بيركت َُْٓ الطبعة  :األكلى .

ً
ي
َِّ -ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ,تأليؼ أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف ال ىذ ىهب ٌ
تْٖٕهػ ,تحقيؽ عمي محمد البجاكم ,دار المعرفة  ,بيركت ,لبناف.
َِْ -النجكـ الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة ,لئلماـ جماؿ الديف أبي المحاسف ,يكسؼ يف تغرم
األتابكي ,ت ْٕٖ ,تقديـ كتعميؽ محمد حسيف شمس الديف ,دار الكتب العممية –بيركت,

الطبعة األكلىُُّْ ,هػُِٗٗ -ـ.

َِٓ -نزهػة النظػػر فػػي تكضػػيا نخبػػة الفكػػر فػػي مصػػطما أهػػؿ األثػػر ,لمحػػافظ ابػػف حجػػر العسػػقبلني ,
تِٖٓهػ ,المطبعة المحمكدية  -مصر ُِٓٓ ,هػ  ,الطبعة األكلى.

َِٔ -نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر ,لمعبلمة أبي عبد اهلل محمد بف جعفر الكتاني ,دار الكتب
السمفية لمطباعة كالنشر بمصر  ,الطبعة الثانية.

َِٕ -النكت عمػى كتػاب ابػف الصػبلح ,لمحػافظ ابػف حجػر الحػافظ ابػف حجػر العسػقبلني  ,تِٖٓهػػ,
تحقيؽ  :د .ربيع بف هادم عمير  ,دار الراية ُُْٓهػُْٗٗ-ـ الطبعة الثالثة .
َِٖ -النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ,لئلماـ بدر الديف أبي عبد اهلل محمد بف جماؿ الديف عبد اهلل
بف بهادر الزركشي الشافعي المتكفى سنة ْٕٗهػ تحقيؽ د .زيف العابديف بف محمد بف فري ,
مكتبة أضكاء السمؼ ,الطبعة األكلىُُْٗ ,هػُٖٗٗ-ـ.

َِٗ -النهاية في مريب الحديث كاألثر ,لئلماـ مجد الديف أبي السعدات المبارؾ بف محمد الجزرم –
ابف األثيرَٔٔ-ْْٓ , -هػ تحقيؽ محمكد محمد الطناحي كطاهر أحمد الزاكم ,دار إحياء

تراث العربي -بيركت لبناف.

َُِ -هدم السارم ,مقدمة فتا البارم ,بشرح صحيا البخارم ,لئلماـ أحمد بف عمي بف حجر
العسقبلني ,دار المعرفة  ,بيركت ,لبناف.

ُُِ -همع الهكامع في شرح جمع الجكامػع ,لئلمػاـ جػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي,
تُُٗهػػ ,تحقيػػؽ  :أحمػػد شػػمس الػػديف ,دار الكتػػب العمميػػة  -بيػػركت ُُْٖهػ ػ ُٖٗٗ -ـ,
الطبعة األكلى.
ُِِ -الكافي بالكفيات ,لئلماـ صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم ,تْٕٔهػ ,تحقيؽ أحمد

األرنؤكط ,كتركي مصطفى ,دار إحياء تراث العربي ,بيركت ,لبناف ,الطبعة األكلى َُِْهػ-

َََِـ.

ُِّ -كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمػاف ,لئلمػاـ أبػي العبػاس ,شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف أبػي
بكر بف خمكاف ,تُٖٔهػ ,تحقيؽ  :إحساف عباس  ,دار صادر  -لبناف .
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ُِْ -اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة الفكر ,محمد عبػد الػرؤكؼ المنػاكم  ,تَُُّهػػ ,تحقيػؽ :ربيػع
بف محمد السعكدم ,مكتبة الرشد – الرياض.
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