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وعمال ...
متزما بها قوًًل
ً
ُم ً

ج

وتقديــر
شكــر
ٌ
ٌ
طيبا مبارًكا فيو كما
حمدا ًا
الحمد هلل عمى إحسانو والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ،أحمده ً
كثير ً

تعظيما لشانو ،وأشيد
ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
ً
محمدا عبده ورسولو ،الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،وبفضمو تعمو الدرجات وتُ ْمحى
أن
ً
السيئات ،قال تعالى { وا ْذ تأذن رُب ُكم لئن شك ْرتُم لزيدن ُكم}(.)1

وعمال بقولو تعالى { ووص ْينا النسان بوالد ْيو حممتْوُ أُمو و ْىًنا عمى و ْىن
فانا بالجميل لىمي
ً
عر ً

وفصالُوُ في عام ْين أن ا ْش ُكر لي ولوالد ْيك إلى المصير} ( ،) 2فإني أتقدم بالشكر والتقدير إلى الوالد

الكريم متعني اهلل ببقائو عمى حسن عمل ورزقني بره والحسان إليو ،كماال يفوتني في ىذا المقام أن

أدعو لوالدتي العزيزة الغالية – رحميا اهلل -بالرحمة والمغفرة ،وأن يجمعنا رُبنا في مستقر رحمتو إنو

القادر عميو ،كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى إخواني وأخواتي وجميع أىمي وأقاربي وأصياري.
ولي ذلك و ُ
ُ

كما أتقدم بالشكر لمن قال في حقيم النبي  ":خ ْي ُرُكم خ ْي ُرُكم ل ْىمو " ( ،) 3فإني أتقدم بالشكر

جيدا إال وبذلتو معي حتى أتم ىذا العمل المبارك.
والتقدير إلى زوجتي التي ما آلت ً

قال النبي " :من لم ي ْش ُكر الناس لم ي ْش ُكر اهلل  ،)4(" فإن الواجب يدفعني أن أتقدم بالشكر
والتقدير إلى فضيمة الدكتور /محمد مصطفى محمد نجم حفظو اهلل تعالى المشرف عمى ىذه الرسالة
الذي غمرني بحسن أخالقو ولطيف إرشاده ووافر عممو وتوجيياتو المفيدة حتى خرج ىذا البحث عمى
ىذه الصورة ،واهلل أسأ ُل لو الحسنى في الدنيا واآلخرة.

) (1سورة إبراىيم ( آية .)7:

) (2سورة لقمان ( آية .)14:
) (3أخرجو الحاكم في مستدركو ( ،)173/4كتاب البر والصمة من حديث ابن عباس رضي اهلل عنيما وقال :صحيح
السناد وصححو الذىبي.
) (4أخرجو المام أحمد في مسنده (،)258/2والترمذي في جامعو ( )28( ،)339 /4كتاب البر والصمة )35( ،باب
ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك حديث رقم ( ،)1955وقال :ىذا حديث حسن صحيح ،وصححو الشيخ اللباني في

صحيح الجامع الصغير ( ص ،)1149من حديث أبي ىريرة .

د

داخميا".
كما أشكر الستاذين الكريمين :فضيمة الدكتور /عبداهلل مصطفى مرتجى " مناق ًشا
ً
خارجيا".
وفضيمة الستاذ الدكتور /نعيم أسعد الصفدي "مناق ًشا
ً
المذين تفضال بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة لتمام نقصيا واثرائيا من بحر عمميما لكي تخرج ىذه
ْ
الرسالة عمى أكمل وجو فجزاىما اهلل خير الجزاء.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى :رئيس الجامعة الستاذ الدكتور /عبد الخالق الفرا ،وعميد
الدراسات العميا الدكتور /أمين حمد ،وجميع العاممين فييا عمى حسن استقباليم ورفق معاممتيم.
وعميد كمية التربية الدكتور /محمد عميان ،ورئيس وأعضاء قسم الدراسات السالمية ،وعميد كمية
الشريعة الدكتور /نعيم المصري ،وزمالئو الساتذة الفاضل.
كما أقدم شكري وامتناني لزمالئي وأصدقائي واخواني من طمبة العمم الذين وقفوا وقفة مساندة
الشكر موصول إلى جميع من كان لو أثر في إنجاز ىذه الرسالة جزى اهلل
ومساعدة منقطعة النظير ،و ُ
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ق ْد كافأْتُ ُموهُ"(.)1
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نافعا
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صالحا ً

أسيم فيو خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

باب عطية من سأل باهلل حديث رقم ()1674
) (1أخرجو أبو داود في سننو ( )9( ،)52/2كتاب الزكاة)38( ،
ُ
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 ،من حديث رقم (،)3849( :أربعون وثمانمائة وثالثة آالف) وحتى حديث رقم:
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درجة البحث :ماجستير.

بالغا بالحديث الشريف ،ومن ىذه الكتب ما
تكثر الكتب في السنة النبوية التي أولت
اىتماما ً
ً
ترتقي صحتو إلى ما بعد القرآن مثل الصحيحين ،ومن بين ىذه الكتب مسند أبي يعمى لإلمام الحافظ

أحمد بن عمي بن المثنى التميمي المعروف بأبي يعمى الموصمي ،المتوفى سنة سبع وثالثمائة

لميجرة(رحمو اهلل تعالى) ،وىو كتاب عظيم احتوى في طياتو العديد من الفوائد البيية ،والمزايا
المتنوعة ،ونذكر من ىذه الفوائد اشتمالو عمى أسانيد عالية يقترب فييا المصنف من النبي ﷺ.
خطة البحث:

اشتمل البحث عمى مقدمة ،وتمييد ،وفصمين ،وخاتمة ،عمى النحو اآلتي:

 المقدمة :تشتمل عمى أىمية الموضوع ودواعي اختياره ،وأىداف البحث ،ومنيج البحث،والدراسات السابقة.

 تمييد :تكمم فيو الباحث عن السناد ،وتعريفو ،وأىميتو ،وأنواعو من حيث العمو والنزول. الفصل الول :تكمم فيو الباحث عن المام أبي يعمى ،اسمو ونسبو ،وكنيتو ،وشيوخو وتالميذه،وأقوال العمماء فيو ،وجيوده في خدمة السنة النبوية ،ومصنفاتو.

 الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية ،وتحتوي عمى رباعيات المام أبي يعمى في مسنده مسندأنس بن مالك من حديث رقم :أربعين وثمانمائة وثالثة آالف حتى حديث رقم :تسعة وخمسين
وأربعة أالف.

الخاتمة :وتحتوى عمى أىم النتائج والتوصيات التي توصل إلييا الباحث.
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Master Degree Research paper.
Place: AL-Azhar University – Gaza- Department of Islamic Studies.
Faculty of Education
The Quarters of AL Emam, AbyYala al-Mawwsilli from Hadeeth No:3840 to Hadeeth
No:4059
Booklet:
Ahmad ibn Ali ibn Al-Muthana ibn Yahya ibn Aisa ibn Hilal at-timimi al-Mawsilli ( 919
A.D 307 A.H). He is one to who outstanding third century traditionists in Mosul. He was born in
Mosul and was educated in it where he first dedicated his efforts to the study of the Holy Quran as
the main fountain –head for religious knowledge in Islam. Then he studied Traditions &
Jurisprudence imbibing Knowledge from scholars in mosques and learning circles as well as from
travelling across Muslim world to get in touch with Muslim scholars there.
Contents:

- Abstract that includes the importance of the study, reasons behind it, and purposes
of it.
- Chapter I: the researcher expresses AL Isnaad, as a definition, importance, diversity
in accordance to classifications.
- Section I in chapter I: the researcher introduces AL EmamAbyYala name, family,
teachers, students of his, degree, the scholars appreciation to his accomplishments,
religious piety, death and works.
- Section II: the researcher expresses the importance of MosnadAbyYala viewpoint,
and their value to the Mosnad and the differences towards these books.
- Chapter II: the researcher espresses the applied studies on the Mosnad starting
form Hadeeth No: 3840 to Hadeeth No: 4059.
Conclusion and Results:

- Al EmamAbyYala is one of the major religious scholars of Hadeeth that they are
authorized in narrating, affirming and acknowledgements.
- That the Mosnad is the most collective books that indicated several ways in
narrating Hadeeth.
- MosnadAbyYala awareness to narrating Hadeeth .
- The Mosnad are a great reference to the Narrators and scholars of Hadeeth.
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املقدمة
بِسْمِ اهللِ الرَّمحْن ِ الرَّحِيمِ
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا مف ييده

اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو ،كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد
ﷺ كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
أما بعد:

فإف اهلل سبحانو كتعالى فضؿ ىذه األمة كميزىا عمى غيرىا مف األمـ بخصائص عديدة ليست
يو الب ً
ًً
دي ًو ىكىل
اط يؿ ًمف ىب ٍي ًف ىي ٍ
لغيرىا ،ذلؾ أف اهلل  تكفؿ بحفظ ىذا الديف كبحفظ كتابو الذم { ىل ىي ٍأت ى
نزي هؿ ًمف ح ًك ويـ ح ًميد }(ُ) ،كقاؿ تعالى { :إًنا ىن ٍحف ىن ىزٍل ىنا ً
ًمف ىخٍم ًفو تى ً
الذ ٍك ىر ىكًانا لىوي لى ىح ًافظيكف}(ِ).
ى
ى
ي
كيتضمف ىذا الكعد اإلليي لحفظ كتابو حفظ سنة نبيو ﷺ ،فإف اهلل  قيض لسنة النبي ﷺ عمماء
أجالء كرجاؿ جيابذة ،نافحكا عف حياضيا حتى استباف الصحيح مف السقيـ ،كالمقبكؿ مف المردكد،

فتفاكت الناس في حفظيا كركايتيا بيف مكثر كمقؿ كبيف ضابط كمخؿ ،فاتضحت معالـ الطريؽ حتى
كصمت إلينا كتب السنة متكاترة بفضؿ اهلل  ثـ بفضؿ إنجازات النخبة مف العمماء في ميداف

التحقيؽ كالتنقيح.

كمف العمماء الذيف كاف ليـ باع طكيؿ في التأليؼ ك التصنيؼ اإلماـ أبك يعمى المكصمي (رحمو اهلل

عظيما مف أحاديث رسكؿ اهلل ﷺ أسماه المسند كاشتير ىذا الكتاب بيف كتب
كتابا
تعالى) الذم جمع ن
ن
السنة كالمسانيد " بمسند اإلماـ أبي يعمى المكصمي" ،الذم اىتـ فيو اإلماـ باإلسناد العالي ،كقد ظير
جميا في مسنده لكؿ مف طالعو.
ذلؾ ن
كقد اختار قسـ الدراسات اإلسالمية في جامعة األزىر مكضكع الرباعيات المكجكدة في كتب السنة
عمميا ،كقد كقع اختيارم عمى الرباعيات مف مسند أنس بف
مشركعا
الشييرة كمنيا ىذا المسند ليككف
ن
ن
يجا كدراسةن مف حديث رقـ (َّْٖ) إلى
مالؾ  في مسند اإلماـ أبي يعمى المكصمي
جمعا كتخر ن
ن
حديث رقـ (َْٗٓ)؛ ألف األشباه إذا ضـ بعضيا إلى بعض سيؿ الكقكؼ عمييا كحفظيا كشرحيا.

كىذا الجيد المتكاضع محاكلة في دراسة (رباعيات اإلماـ أبي يعمى) ،كبياف منزلة ىذا المسند،

كذكر خصائصو ،كالتعريؼ بمؤلفو.

)ُ( سكرة فصمت ( آية .)ِْ:
)ِ( سكرة الحجر ( آية .)ٗ:
ُ

أول :اأمية الميوووعاووولي التيةره  :
ً ا

ُ -بياف جيكد اإلماـ أبي يعمى في خدمة الحديث الشريؼ.

ِ -ييعد مسند أبي يعمى مف كتب السنة الميمة كالعناية بو عناية بالسنة.
ّ -ما ذكره اإلماـ الذىبي بأف اإلماـ أبك يعمى أكبر مف اإلماـ النسائي بخمس سنيف كأعمى إسنادا
منو  ،كما قاؿ  :كانتيى إليو عمك اإلسناد كازدحـ عميو أصحاب الحديث(ُ).
(ِ)

ْ -ما ذكره أبك عمرك بف حمداف

أنو كاف يفضؿ أبا يعمى المكصمي عمى الحسف بف سفياف(ّ)،

فقيؿ لو كيؼ تفضمو كمسند الحسف أكبر كشيكخو أعمى  ،قاؿ  :ألف أبا يعمى كاف يحدث

احتسابا كالحسف بف سفياف كاف يحدث اكتسابا(ْ).

ٓ -يعالج البحث مكضكعان مف المكضكعات الحديثية.

ٔ -تأسيان بالسمؼ الذيف جمعكا األسانيد العالية مثؿ ثالثيات البخارم لبف حجر كغيره.
ٕ -رغبة في إثراء المكتبة اإلسالمية برسالة تتعمؽ بالسنة النبكية.

ٖ -تميز الدراسة األسانيد المقبكلة مف المردكدة في رباعيات اإلماـ أبي يعمى.

ثرنةر :اأمولفالمبحث  :ا

ً

ُ -بياف مكانة مسند أبي يعمى بيف كتب السنة الشريفة.
ِ -جمع األسانيد الرباعية عند اإلماـ أبي يعمى.

ّ -المعرفة التامة لمراتب الحديث في رباعيات اإلماـ أبي يعمى.

 ثرمثًر :اينهجالمبحث  :ا

اتبع الباحث المنيج الستقرائي حيث قاـ الباحث بقراءة جميع أحاديث الدراسة المحددة في مسند اإلماـ
أبي يعمى،كترتيبيا كالحفاظ عمييا مرتبة كما رتبيا اإلماـ أبي يعمى في مسنده مع ذكر اسـ المسند كرقـ

الحديث الذم كردت فيو ،كيتمثؿ منيج الباحث في البحث حكؿ النقاط اآلتية:

)ُ( سير أعالـ النبالء (ُْ.)َُٖ-ُْٕ/

)ِ( محمد بف أحمد بف حمداف أبك عمرك الحيرم المقرئ النحكم الزاىد اإلماـ الثقة المتكفى سنة ّٕٔق .انظر :تاريخ
بغداد(ْ ،)ُُٓ/سير أعالـ النبالء(ٔ ،)ّٓٔ/النجكـ الزاىرة(ْ،)َُٓ/األعالـ(ٓ.)ُُّ/
)ّ( الحسف بف سفياف بف عامر بف عبد العزيز بف النعماف الشيباني الفسكم أبك العباس الحافظ المصنؼ المتكفى سنة
َّّق .انظر :شذرات الذىب(ِ ،)ُِْ/تاريخ اإلسالـ (ِّ ،)ُُٔ/النجكـ الزاىرة(ّ ،)ُٖٗ/األعالـ(ِ،)ُِٗ/
طبقات الشافعية الكبرل(ّ.)ِّٔ/

)ْ( سير أعالـ النبالء (ُْ.)ُٕٖ/
ِ

(ٔ)

ينهجالمبرحثاف ايهجي المهولة :
 ذكر الباحث ترجمة الراكم(اسمو ،كنسبو ،ككنيتو،كلقبو ،كتاريخ كفاتو إف كجد)مع ذكر
أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ.

 في حاؿ تكرار رواك يتـ اإلشارة لذلؾ في مكضعو مع بياف رتبتو.
(ٕ)

 لـ أترجـ لمصحابة الكراـ .
ينهجالمبرحثاف الميتهةج :

مكتفيا بالترحـ عمى اإلماـ
مشكال بالحركات ،كضبط ألفاظو،
كمتنا
ن
 سرد الحديث ن
سندا ن
ن
أبي يعمى بيف يدم الحديث األكؿ.
 تخريج الحديث مف الكتب التسعة كغيرىا مف أميات الكتب األصمية ،كاإلشارة إلى
الكتاب كالباب كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث أك ما يكجد منيا.
 ذكر المتابعات كالشكاىد المتعمقة بالحديث حسب الحاجة.

 قارنت بيف ألفاظ الحديث بالمقارنة التي تدؿ عمييا مثؿ ( بمفظو ،بنحكه ،بألفاظ
متقاربة ،بألفاظ مختمفة.)...

(ٖ)

 التعميؽ عمى الحديث عند الحاجة.

ينهجالمبرحثاف الميوثةقاولمعزواينوالميتهةج :

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا مع بياف رقـ اآلية.
 ترقيـ األحاديث مع مراعاة المكرر منيا.
(ٗ)

 ذكر اسـ الكتاب كالباب كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث أك ما يك ًج ىد منيا.
ينهجالمبرحثاف المحكمايلىالألحروةث :
 الحكـ عمى الحديث مف خالؿ أقكاؿ العمماء إف كجد.

(٘)

بناء عمى قكاعد
 عند تعارض الجرح كالتعديؿ في أحد الركاة يرجح ما ىك مناسب ن
اعيا أقكاؿ العمماء.
الجرح كالتعديؿ مر ن
ينهجالمبرحثاف الميعهةفابرأليالماولأليركناوغهةبالمحوةث :

 الترجمة لألنساب كاألعالـ كاأللقاب مف كتب التراجـ.

 بياف غريب ألفاظ الحديث مف كتب غريب الحديث كشركحيا كمعاجـ المغة.
()ٙ

 التعريؼ باألماكف كالبقاع مف كتب معاجـ البمداف.

وقوالسيفوتايناهسرئلالميرجسيةهاف المحوةثاويلويهالميقوي اإمىاجريع الألزمهاينهرا

هبريةرت الإليرم المنسرئ اف اسننه المكبهى اميجيوي اين اطلب المعلم ،اوهبريةرت الإليرما

أب اةعلىاف ايسنو المي اقويتاملينرقش .

ّ

لبعر :الموهلسرتالمسربق  :ا ا
 ه ً

بعد المطالعة كسؤاؿ أصحاب الختصاص لـ أقؼ عمى أم دراسة تتعمؽ بجمع رباعيات

اإلماـ أبي يعمى في مسنده مف حديث رقـ (َّْٖ) إلى حديث رقـ (َْٗٓ) حسب حدكد عمـ

الطالب ،لذلؾ آثر الباحث جمع تمؾ الرباعيات كدراستيا مع بياف الحكـ عمييا ،كقد تـ دراسة جممة مف
رباعيات اإلماـ أبك يعمى منيا:

ُ -رباعيات اإلماـ أبي يعمى في مسنده مف حديث رقـ (ِّْٗ) إلى حديث رقـ (ّْٓٓ)
لمطالب /أسامة محمد عمى النجار.

ِ -رباعيات اإلماـ أبي يعمى في مسنده مف حديث رقـ (ّٓٓٓ) إلى حديث رقـ (ّّٖٗ)
لمطالب /إبراىيـ جياد محمد كادم.

تريسر :ايوووعالموهلس   :ا

ً

جمع رباعيات اإلماـ أبي يعمى في مسنده -مسند أنس بف مالؾ  -مف حديث رقـ أربعيف
كثمانمائة كثالثة آلؼ (َّْٖ) حتى حديث رقـ تسعة كخمسيف كأربعة آلؼ (َْٗٓ) ،كبمغ عددىا

مائة كستة كأربعيف حديثنا (ُْٔحديث).

سروسر :اتط المبحث :ا ا

ً

يحتكم البحث عمى :مقدمة ،كتمييد ،كفصميف ،كخاتمة.

لميقوي ا  :ا

كتشتمؿ عمى :أىمية المكضكع ،كبكاعث اختياره ،كأىداؼ البحث ،كمنيج الباحث ،كالدراسات

السابقة ،كحدكد الدراسة ،كخطة البحث.

ييهةو  :ا

وةيكوناين  :ا
اصطالحا.
 تعريؼ اإلسناد لغة ك
ن

 أىمية اإلسناد عند عمماء الحديث الشريؼ.
 أنكاع اإلسناد.

 تعريؼ الرباعيات.

 أىمية الرباعيات كعالقتيا باإلسناد كبعض مصنفاتيا.

ْ

لمفصلالألول :الإليرماأبواةعلىاوحةريه،اوفةهايبحثرن  -:ا
لميبحثالألول :ايهجي الإليرماأب اةعلى،اوفةهاتيس ايطرمب -:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كنشأتو كعصره ككفاتو.
المطمب الثاني :شيكخو كتالميذه.

المطمب الثالث :أقكاؿ العمماء فيو ك آثاره العممية.
المطمب الرابع :جيكده في خدمة السنة النبكية.

المطمب الخامس :مذىب اإلماـ أبي يعمى المكصمي الفقيي.

لميبحثالمثرن  :الميعهةفابيسنواأب اةعلى،اوفةهاأهبع ايطرمب  -:ا
المطمب األكؿ :تسمية المسند كمنيجو.

المطمب الثاني :أىمية مسند أبي يعمى كدرجتو بيف كتب السنة.
المطمب الثالث :مميزات مسند اإلماـ أبي يعمى.

المطمب الرابع :ركايات مسند أبي يعمى كطبعاتو.

لمفصلالمثرن  :

اا

 الدراسة التطبيقية في مسند اإلماـ أبي يعمى كذلؾ بتخريج مائة كستة كأربعيف حديثنا
(ُْٔحديث) مف رباعيات مسند أنس بف مالؾ



كتبدأ مف حديث رقـ أربعيف كثمانمائة

كثالثة آلؼ (َّْٖ) حتى حديث رقـ تسعة كخمسيف كأربعة آلؼ (َْٗٓ) ،كالتزـ الباحث
األرقاـ التي اعتمدىا المحقؽ حسيف سميـ أسد محقؽ مسند اإلماـ أبي يعمى ،الطبعة األكلى

سنة َُْْقُْٖٗ-ـ ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،سكريا ُّ ،مجمد .ا

لمتريي   :ا

كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث.

لمفهرهس  :ا
-1
-2
-3
-4
-5

فهرس اآليـات القـرآنيــة.
فهرس أطـــراف األحاديث.
فهــــرس تراجــــم الرواة.
فهــــرس المراجع والمصادر.
فـهـــــرس المـوضـوعــات.

ٓ

تمهيد
 .1تعريف اإلسناد ً
لغة واصطالحاً.
 .2أهمية اإلسناد عند علماء الحديث الشريف.
 .3أنواع اإلسناد .
 .4تعريف الرباعيات .
 .5أهمية الرباعيات وعالقتها باإلسناد وبعض مصنفاتها .

ٔ

يعهةفالإلسنرو  :ا

لإلسنروامغ   :ا

ُ -ما قابمؾ مف الجبؿ كعال مف السفح(ُ).
قاؿ ابف يج ىماعة(ِ)  :ألف المسنًد يرفعو إلى قائمو(ّ).
ِ -قاؿ ابف منظكر  :السند كؿ ما يستند إليو كيعتمد عميو مف حائط كغيره(ْ).

قاؿ ابف يج ىماعة  :فسمي اإلخبار عف طريؽ المتف سندان لعتماد الحفاظ في صحة الحديث كضعفو
عميو(ٓ).

لإلسنروالصطالحر:
ً

قاؿ ابف يج ىماعة" :ىك رفع الحديث إلى قائمو"(ٔ) ،كأما السند فعرفو ابف يج ىماعة بقكلو" :ىك
اإلخبار عف طريؽ المتف"(ٕ) ،كذكر السيكطي أف الطيبي كافقو(ٖ) ،كقاؿ السخاكم" :ىك الطريؽ

المكصؿ لممتف"(ٗ) ،كقاؿ ابف يج ىماعة" :كالمحدثكف يستعممكف السند كاإلسناد لشيء كاحد"(َُ) ،كقاؿ
الحسيف بف محمد بف عبد اهلل الطيبي" :كىما متقارباف -السند كاإلسناد -في معنى اعتماد الحفاظ في
صحة الحديث كضعفو عمييما"(ُُ).

أمية الإلسنرواينوايليرءالمحوةثالمشهةف  :ا
شرؼ ىىًذ ًه األمة بشرؼ اإلسناد ،ىك ىمف ىعمى ٍييىا بسمسمة اإلسناد كىـ
ٌ
إف اهلل سبحانو كتعالى ٌ
خصيصة فاضمةه ليذه األمة كليس لغيرىا مف األمـ السابقة.
إف لإلسناد مكانة كأىمية في اإلسالـ عظيمة ،إذ األصؿ في ذلؾ تمقي األمة ليذا الديف عف

الصحابة الكراـ كىـ تمقكه عف رسكؿ رب العالميف محمد ﷺ كىك تمقى عف رب العزة كالجالؿ
بكاسطة أك بغير كاسطة كما ىك معمكـ(ُِ).

(ُ) لساف العرب ( ّ )َِِ/كانظر :المعجـ الكسيط (ُ.)ّْٓ/
(ِ) بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل بف يج ىماعة ،المتكفى سنةّّٕىػ .النجكـ الزاىرة(ٗ.)ِٖٗ/
(ّ) المنيؿ الركم( صَّ).
(ْ) لساف العرب ( ّ )َِِ/كانظر :المعجـ الكسيط (ُ )ّْٓ/كالمغرب في ترتيب المعرب (ُ.)ُْٕ/
(ٓ) المنيؿ الركم( صَّ).
(ٔ) المصدر السابؽ( صَّ).
(ٕ) المصدر نفسو(صِٗ).

(ٖ) التقريرات السنية (صَُ) ،كانظر :تدريب الراكم( صُْ).
(ٗ) التكضيح األبير( صَٓ).
(َُ) المنيؿ الركم( صَّ).
(ُُ) تدريب الراكم( صِْ).

)ُِ( انظر :عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره (ُّ.)ُْ-
ٕ

ًً
كفضميا باإلسناد ،كليس ألحد
كشرفيا
ٌ
قاؿ يم ىحمد بف حاتـ بف المظفرٌ ":
إف اهلل أى ٍك ىرىـ ىىذه األمة ٌ
إسناد ،كانما ًى ىي صحؼ في أيدييـ ىكقى ٍد خمطكا بكتبيـ أخبارىـ"(ُ).
مف األمـ كميا ،قديميـ كحديثيـ
ه

لذلؾ فمـ يتنبو إلى ىذا األمر الخطير إل ىذه األمة ،فاستعممت اإلسناد في ركاية الحديث النبكم
الجيانًي(ِ):
كغيره ،لئال يحتاؿ أحد في إدخاؿ شيء مف األمكر الجاىمية في اإلسالـ.قا ىؿ أبك عمي ى
خص اهلل تى ىعالىى ىىًذ ًه األمة بثالثة أشياء لى ٍـ يعطيا ىم ٍف قىٍبمىيىا ًم ىف األمـ:اإلسناد ،كاألنساب،
" ٌ
كاإلعراب"(ّ)،قاؿ ابف الصالح :أصؿ اإلسناد أكنل :خصيصة فاضمة مف خصائص ىذه األمة ،كسنة
بالغة مف السنف المؤكدة(ْ).

ككيؼ ل تيتـ ىذه األمة باإلسناد كىي آخر األمـ ،كمحمد  آخر األنبياء ،كاإلسناد ىك

الطريؽ إلى تمقي األحكاـ الشرعية عف رسكؿ رب البرية  ، كقد أكد األئمة ىذا المعنى فيما ينقؿ
عنيـ ،كأكؿ مف أيثر عنو ذلؾ محمد بف سيريف ،حيث قاؿ" :لما كقعت الفتنة قالكا :سمكا لنا رجالكـ،
(ٓ)

كينظر إلى أىؿ البدع فال ييؤخذ حديثيـ"
فينظر إلى أىؿ السنة فيؤخذ حديثيـ ،ي
المبارؾ ،فقاؿ" :اإلسناد مف الديف ،كلكل اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء"(ٔ).

 ،كأكد ذلؾ ابف

كتظير أىمية اإلسناد كالحرص عمى طمبو كالسؤاؿ عنو ألنو كسيمة تمييز األخبار كتمحيص

اآلثار ،فعف طريؽ اإلسناد ييعرؼ الصحيح مف الضعيؼ ،كينفى الكذب عف حديث رسكؿ اهلل . 
قاؿ اإلماـ الحاكـ" :فمكل اإلسناد كطمب ىذه الطائفة لو ككثرة مكاظبتيـ عمى حفظو لدرس منار

اإلسالـ ،كلتمكف أىؿ اإللحاد كالبدع منو بكضع األحاديث كقمب األسانيد ،فإف األخبار إذا تعرت عف
(ٕ)

منقطعا.-
–يعني
ن

بترا"
كجكد األسانيد فييا كانت ن
فاإلسناد سالح المؤمف ،قاؿ سفياف الثكرم" :اإلسناد سالح المؤمف ،فإذا لـ يكف معو سالح فبأم

شيء يقاتؿ"(ٖ).

كقاؿ الزىرم ألبي إسحاؽ بف أبي فركة ،كقد حدث بأحاديث لـ يسندىا" :قاتمؾ اهلل يا ابف أبي

فركة ،ما أجرأؾ عمى اهلل ،ل تسند حديثؾ ،تحدثنا بأحاديث ليس ليا خطـ كل أزمة"(ٗ).
)ُ( شرؼ أصحاب الحديث ( صٕٔ).

)ِ( ىك أبك عمي الحسيف بف محمد بف أحمد الجياني األندلسي ،المتكفي سنة ْٖٗىػ .كفيات األعياف (ِ.)ُٗٓ/
)ّ( قكاعد التحديث ( صَِّ).

(ْ) معرفة أنكاع عمكـ الحديث – يكيعرؼ بمقدمة ابف الصالح(-صُٓٓ.)ُٓٔ-
(ٓ) مقدمة صحيح مسمـ(صُْ).
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المصدر السابؽ (صُْ).
معرفة عمكـ الحديث(صٔ).
المجركحكف(ُ ،)ُّ/شرؼ أصحاب الحديث(صٖٖ).

معرفة عمكـ الحديث(صٔ) بتصرؼ يسير ،الضعفاء الكبير(ُ ،)َُِ/المجركحكف (ُ ،)ُُْ/حمية

األكلياء(ّ،)ّٔٓ/الكفاية في عمـ الركاية(صُّٗ) ،تاريخ دمشؽ(ٖ.)ِْٖ/
ٖ

بعيدا ،قاؿ ابف المبارؾ" :بعيد
نا
كنظر ليذه األىمية فضؿ النقاد اإلسناد الصحيح ،كلك كاف ن
اإلسناد أحب إلي إذا كانكا ثقات ،ألنيـ قد تربصكا بو ،كحديث بعيد اإلسناد صحيح خير مف قريب
اإلسناد سقيـ"(ُ) ،كقاؿ شعبة" :كؿ حديث ليس فيو حدثنا كأخبرنا فيك خؿ كبقؿ"(ِ) ،كقاؿ يزيد بف

يزىريع" :لكؿ ديف فرساف ،كفرساف ىذا الديف أصحاب اإلسناد"(ّ).
فانظر إلى ىذا الكالـ النفيس في الحض عمى اإلسناد كأخذه ،كما ىذا إل ألنو ىك األصؿ،
كعميو العتماد ،كبو تعرؼ صحة الحديث مف سقيمو(ْ).

صحيحا إل مف طريؽ البحث في اإلسناد ،كمعرفة
نقدا
ككذلؾ أدرؾ اٍل يم ىح ٍّدثيٍك ىف أنو ل يمكف نقد اٍل ىمتٍف ن
ن
حمقات اإلسناد كالركاة النقمة ،فال صحة لمتف إل بثبكت إسناده ،كأعظـ مثاؿ ىعمىى اىتماـ المسمميف

كرثكه لنا مف التراث الضخـ الكبير اليائؿ ،كما سخركا لإلسناد مف ثركة عممية في كتب
باإلسناد يى ىك ما ٌ
جدا في عمـ الحديث ،مف أجؿ التكصؿ إلى ىم ٍع ًرفىة الحديث الص ًح ٍيح
الرجاؿ ،كالبحث في اإلسناد ميـ ن
مف ىغ ٍير الص ًح ٍيح ،إً ٍذ ٌإنو كمما تزداد الحاجة يشتد نظاـ المراقبة ،فعندما انتشر الحديث ىب ٍع ىد كفاة

ً
يﷺ اشتد الىتماـ بنظاـ اإلسناد ،كعندما بدأ السيك كالنسياف يظيراف كثر اللتجاء إلى مقارنة
النب ٌ
الركايات ،ىحتى أصبح ىى ىذا المنيج مألكفنا معركفنا ًع ٍن ىد اٍل يم ىح ٍّدثً ٍي ىف؛ إً ٍذ إنو ل يمكف الكصكؿ إلى النص
السميـ القكيـ إل عف طريؽ البحث في اإلسناد ،كالنظر كالمكازنة كالمقارنة ًف ٍي ىما ىب ٍي ىف الركايات
و
إسناد ،أ ٍىك
كالطرؽ،مف ىنا ندرؾ سر اىتماـ اٍل يم ىح ٍّدثًٍي ىف بً ًو ،إذ جالكا في اآلفاؽ ينقٌركف أ ٍىك يبحثكف في
يقعكف ىعمىى عمة أ ٍىك متابعة أ ٍىك مخالفة ،ككتاب "الرحمة في طمب الحديث" خير شاىد ىعمىى ىذلً ىؾ ،كتداكؿ
ً
كي ٍس ىمع
اإلسناد كانتشاره معجزة مف المعجزات النبكية الت ٍي أشار إًلى ٍييىا المصطفىﷺ في قكلو " :تى ٍس ىم يعكف ي
كي ٍس ىمع ًمم ٍف ىي ٍس ىمع منكـ*"(ٓ) .
منكـ ي
بارزا؛ كذلؾ لما لألحاديث النبكية مف أىمية
ثيـ إف لإلسناد أىمية كبيرة ًع ٍن ىد المسمميف ك نا
أثر ن
بالغة ،إذ إف الحديث النبكم الشريؼ ثاني أدلة أحكاـ الشرع ،كلكل اإلسناد كاىتماـ المحدثيف بو

كلما استطعنا التمييز بيف صحيحيا مف
لضاعت عمينا سنة نبينا ﷺ كلختمط بيا ما ليس منيا ،ى
سقيميا؛ إذف فغاية دراسة اإلسناد كالىتماـ بو ىي معرفة صحة الحديث أك ضعفو ،فمدار قبكؿ
(ُ)

دراسات في الجرح كالتعديؿ(صُّ).

(ِ)

المجركحكف (ُ ،)ٖٔ/أدب اإلمالء كالستمالء(ٕ) ،جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ(ُ.)َُٗ/

(ْ)

انظر :جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ(ُ.)َُٗ/

(ّ) جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ (ُ ،)َُٗ/كانظر :المجركحكف (ُ.)ُّ/
)ٓ( بغية الممتمس ( صِّ).

*أخرجو أبك داكد في سننو (ّ )ُٗ( ،)ُّٖٓ/كتاب العمـ )َُ( ،باب فضؿ نشر العمـ ،حديث رقـ (ّٗٓٔ) كالحاكـ

في مستدركو(ُ ،)ٗٓ/كتاب العمـ ،كقاؿ :صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه ككافقو الذىبي .كانظر :شرؼ
أصحاب الحديث ( صَٕ).
ٗ

(ُ)
تتبي يف
أف مدار الحديث عمى اإلسناد فيو ٌ
غالبا عمى إسناده ،قاؿ القاضي عياض " :اعمـ أكنل ٌ
الحديث ن

(ّ)
(ِ)
أف اإلسناد في الحديث ىك األصؿ ،كعميو
صحتو كيظير اتصالو" ،كقاؿ ابف األثير ":اعمـ ٌ

العتماد ،كبو تي ٍعرؼ صحتو كسقمو"(ْ) ،كىذا أمير المؤمنيف في الحديث شعبة بف الحجاج يقكؿ" :إنما

ييعمـ صحة الحديث بصحة اإلسناد"(ٓ) ،كعمى ىذا فاإلسناد لبد منو مف أجؿ أف ل يضاؼ إلى
أصال
النبيﷺ ما ليس مف قكلو كفي المقابؿ أل تنقص مف أحاديثو شيئان .كلذا جعؿ المحدثكف اإلسناد ن
لقبكؿ الحديث؛ فال يقبؿ الحديث إذا لـ يكف لو إسناد نظيؼ ،أكلو أسانيد يتحصؿ مف مجمكعيا

أف ىذا الحديث قد صدر عمف ينسب إليو؛ فيك أعظـ كسيمة استعمميا ٍّ
المحدثكف مف
الطمئناف إلى ٌ
لدف الصحابة إلى عيد التدكيف كي ينفكا الخبث عف حديث النبي ﷺ ،كيبعدكا عنو ما ليس منو ،ىكقى ٍد
اىتـ ٍّ
المحدثكف – كما اىتمكا باإلسناد–بجمع أسانيد الحديث الكاحد ،لما لذلؾ مف أىمية كبيرة في ميزاف
النقد الحديثي؛ فجمع الطرؽ كفيؿ ببياف الخطأ ،إذا صدر مف بعض الركاة ،كبذلؾ يتميز اإلسناد الجيد
مف الردمء ،قاؿ عمي بف المديني" :الباب إذا لـ تجمع طرقو لـ يتبيف خطؤه"(ٔ)،قاؿ اإلماـ أحمد بف
حنبؿ" :الحديث إذا لـ تجمع طرقو لـ تفيمو،كالحديث يفسر بعضو بعضا"(ٕ) ،كقاؿ الحافظ أبك زرعة

العراقي" :الحديث إذا جمعت طرقو تبيف المراد منو ،كليس لنا أف نتمسؾ بركاية كنترؾ بقية

(ٖ)
اؿ اإلماـ يم ٍسمًـ في ديباجة كتابو " الص ًح ٍيح"" :كانا نعمد إلى جممة ما أسند مف األخبار
الركايات"  ،قى ى
عف ىر يس ٍكؿ اهلل ﷺ فنقسميا ىعمىى ثالثة أقساـ كثالث طبقات مف الناس ىعمىى ىغ ٍير تكرار ،إل أف يأتي
و
إسناد يقع إلى ً
إسناد لعمة تككف
جنب
مكضع ل ييستغني ًف ٍي ًو عف تىٍرىد ًاد ىحًد ٍيث ًف ٍي ًو زيادةي معنى أىك
ه ي
ً
ً
ً و
ً
م
ائد في اٍل ىحًد ٍي ًث
ىناؾ؛ ألف المعنى الز ى
ى
المحتاج إًلى ٍيو يقكـ مقاـ ىحد ٍيث تاـ ،فالبد مف إعادة اٍل ىحد ٍيث الذ ٍ
ً
جممة اٍل ىحًد ٍيث ىعمىى اختصارًه إذا أمكف ،كلكف
ًف ٍي ًو ما كصفنا مف الزيادة ،أك أف يفصؿ ىذًل ىؾ المعنى مف
ً
ً
أسمـ"(ٗ).
تفصيمو ربما ىع يس ىر مف جممتو فإعادتيوي بييئتو إذا ضاؽ ىذل ىؾ ي

ا

)ُ( القى ً
بف ًعىي و
بف يم ٍك ىسى ً
صبًي ،المتكفى سنة ْْٓق .تاريخ اإلسالـ (ّٕ.)ُٗٗ/
اضي ًعىي ه
اض ى
اض ي
الي ٍح ى
)ِ( اإللماع ( صُْٗ).
)ّ( ىك المبارؾ بف محمد بف عبد الكريـ الش ٍيىبانًي  ،العالمة مجد الديف أبك السعادات ابف األثير الجزرم ،المتكفى سنة
َٔٔىػ  .كفيات األعياف (ْ.)ُُْ/
)ْ( جامع األصكؿ (ُ.)َُٗ/

)ٓ( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كأسانيد(ُ.)ٕٓ/
)ٔ( الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ( صَّٕ).
)ٕ( المصدر السابؽ ( صَّٕ).

)ٖ( طرح التثريب في شرح التقريب(ٕ.)ُُٖ/
)ٗ( مقدمة صحيح مسمـ ( صٗ).
َُ

أنولعالإلسنرو  :ا
سبؽ الكالـ قبؿ العالي:فضؿ اإلسناد كأىميتو ،كبقي الكالـ عمى اإلسناد مف حيث العمك

كال ػنزكؿ ،كاف أكؿ مف حرص عمى الحص ػكؿ عمى اإلسنػاد العػالي في ى ػذه األمة ىـ صحابة رسػكؿ

ابتداء يسألكف رسكؿ اهلل ﷺ ،كيسمعكف منو مباشرة دكف كاسطة ،كىذا أشرؼ أنكاع
اهلل ﷺ ،فكانكا
ن
العمك ،كلما تكفي رسكؿ اهلل ﷺ رحؿ بعض الصحابة إلى إخكانيـ يسألكنيـ عف حديث رسكؿ اهلل ﷺ،
كنيار مف أجؿ جمع
نا
ليال
كتأسى السمؼ في تحصيؿ األسانيد العالية بالصحابة  ،فجابكا البالد ن
أحاديث رسكؿ اهلل ﷺ ،قيؿ ليحيى بف معيف في مرضو الذم مات فيو :ما تشتيي؟ قاؿ" :بيت خالي

كاسناد عالي"(ُ) ،ككاف عمي بف المديني يذـ النزكؿ ،كيقكؿ" :النزكؿ شؤـ"(ِ) ،كقاؿ اإلماـ أحمد:

"طمب اإلسناد العالي سنة مف سمؼ"(ّ) ،بؿ عده بعضيـ قربة مف القيرب إلى اهلل  ،قاؿ محمد
الطكسي" :قرب اإلسناد قربة إلى اهلل"(ْ) ،كقاؿ الحاكـ" :طمب اإلسناد العالي سنة صحيحة"(ٓ) ،بؿ

طمب اإلسناد العالي مف الديف ،قاؿ أيىبك ىب ٍك ًر بف أىبًي ىش ٍي ىبةى" :طمب اإلسناد العالي مف الديف"(ٔ) ،كما
رغب السمؼ في ذلؾ إل ألف اإلسناد العالي يبعد اإلسناد مف الخمؿ ،قاؿ ابف الصالح" :العمك ييبعد
ًً
يـ
سيكا أك ن
عمدا ،ففي قمت ٍ
اإلسناد مف الخمؿ ،ألف كؿ رجؿ مف رجالو يحتمؿ أف يقع الخمؿ مف جيتو ن
جمي كاضح"(ٕ).
ًقمةي جيات الخمؿ ،كفي كثرتيـ كثرة جيات الخمؿ ،كىذا ٌّ

(ُ) الشذا الفياح ( صِِٗ).

(ِ) الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ( صّٖ).
(ّ) الشذا الفياح ( صِِٗ).
(ْ) الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ( صّٕ).
(ٓ) معرفة عمكـ الحديث ( صٓ).

(ٔ) اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ُٓٔ/
(ٕ) معرفة أنكاع عمكـ الحديث ( صُِٔ).
ُُ

أول :الإلسنروالمعرم ا :اوةنقسماإمىاقسيةن :
ً

أ( -العمك المطمؽ)(ُ) :عرفو ابف الصالح" :القرب مف رسكؿ اهلل ﷺ بإسناد نظيؼ غير
ضعيؼ ،كىذا أجؿ أنكاع العمك"(ِ).

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

ُ -قاؿ ابف الصالح" :القرب مف إماـ مف أئمة الحديث ،كاف كثر العدد مف ذلؾ اإلماـ إلى
نظر إلى قربو مف ذلؾ اإلماـ ،كاف
رسكؿ اهلل ﷺ ،فإذا يكجد ذلؾ في إسناد يكصؼ بالعمك ،نا
عاليا بالنسبة إلى رسكؿ اهلل ﷺ(ْ).
لـ يكف ن

ِ -كقاؿ ابف الصالح " :العمك بالنسبة إلى ركاية الصحيحيف ،أك أحدىما ،أك غيرىما مف
الكتاب المعركفة المعتمدة"(ٓ).

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

ثرنةر :الإلسنروالمنرزلا :اوةنقسماإمىاقسيةن  :ا
ً

أ -النزكؿ المطمؽ :كىك كثرة الكسائط إلى النبي ﷺ ،كىك نزكؿ مسافة مطمقة(ٖ).أك ىك ما كاف

قميال(ٗ) ،كقاؿ ابف
عدد رجالو نا
كثير بالنسبة إلى سند آخر ىي ًرٍد بو ذلؾ الحديث بالرجاؿ".عدد رجالو ن
معيف" :الحديث النزكؿ عف ثبت خير مف عمك عف غير ثبت"(َُ) ،كقاؿ جماؿ الديف القاسمي:
"كاإلسناد النازؿ مفضكؿ ،إل إف تميز بفائدة ،كزيادة الثقة في رجالو عمى العالي ،أك ككنيـ أحفظ أك

أفقو ،كنحك ذلؾ"(ُُ) .كقاؿ ابف المبارؾ" :ليس جكدة الحديث في قرب اإلسناد ،كلكف جكدة الحديث

(ُ) فتح المغيث (ّ.)ّّٗ/

(ِ) معرفة أنكاع عمكـ الحديث ( صُِٔ).
(ّ) أصكؿ الحديث لمحمد عجاج الخطيب ( صِّْ).
(ْ) معرفة أنكاع عمكـ الحديث ( صُِٔ).
(ٓ) المصدر السابؽ ( صُِٕ).
(ٔ) المصدر نفسو ( صَِِ).
(ٕ) المصدر نفسو ( صُِِ).
(ٖ) التقريرات السنية ( صْٔ).
(ٗ) معجـ مصطمحات الحديث ( صُٔ).

(َُ) الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ( صّٖ).
(ُُ) قكاعد التحديث ( صُِٖ).
ُِ

صحة الرجاؿ"(ُ).كقاؿ عبيد اهلل بف عمرك" :حديث بعيد اإلسناد صحيح خير مف حديث قريب اإلسناد
سقيـ ،أك قاؿ لؾ ضعيؼ"(ِ).

ب -النزكؿ النسبي ،كينقسـ إلى:

ُ .كثرة الكسائط إلى إماـ مف أئمة الحديث(ّ).

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

ْ .تأخر السماع(ٔ).

يعهةفالمهبريةرت :ا ا

قاؿ د .عبد الرحمف بف إبراىيـ" :ىي األحاديث التي في إسنادىا أربعة ركاة بيف المصنؼ كبيف

النبيﷺ"(ٕ).

بعضالميصنفرتالمي اجيعتالألسرنةوالمعرمة امبعضالألئي   :ا
إف جمع األسانيد العالية سنة السابقيف فقد جمع كثير مف األئمة أسانيد عالية لبعض األئمة
(ٖ)

المصنفيف ،كاليؾ بعض ىذه المصنفات

:

ُ -عكالي األعمش ألبي الحجاج يكسؼ بف خميؿ الدمشقي.
ِ -عكالي مالؾ ألبي عبد اهلل الحاكـ كأيضا ألبي الفتح سميـ بف أيكب بف سميـ.
ّ -عكالي أبي حنيفة ألبي الحجاج األدمي.
ْ -عكالي البخارم لبف تيمية(ٗ).

ٓ -ثالثيات البخارم لبف حجر(َُ).

ٔ -ثالثيات أحمد بف حنبؿ لمحمد بف أحمد بف سالـ النابمسي السفاريني(ُُ).

(ُ) أدب اإلمالء كالستمالء ( صٕٓ).
(ِ) الجرح كالتعديؿ(ِ.)ِْ/

(ّ) التقريرات السنية ( صْٔ).
(ْ) المصدر السابؽ ( صْٔ).
(ٓ) المصدر نفسو ( صْٔ).
(ٔ) المصدر نفسو ( صْٔ).
(ٕ) معجـ عمكـ الحديث النبكم ( صَُٔ).
(ٖ) المصدر السابؽ ( صَُٔ).
(ٗ) الرسالة المستطرفة (صُْٔ).
(َُ) المصدر السابؽ (صٕٗ).
(ُُ) المصدر نفسو (صٕٗ).
ُّ

ا

الفصل
األول

اإلمام أبو يعلى الموصلي وحياته
وفيه مبحثان
المبحث األول  :ترجمة اإلمـــام أبي يعلى.
المبحث الثاني :التعريف بمسند أبي يعلى.

المبحث األول
ترجمة اإلمام أبي يعلى
وفيه خمسة مطالب
.1
.2

 .1المطلب األول :اسمه ونسبه ونشأته وعصره ووفاته.
 .2المطلب الثاني :شيوخه وتالميذه.
 .3المطلب الثالث :أقوال العلماء فيه و آثاره العلمية.
 .4المطلب الرابع :جهوده في خدمة السنة النبوية.
 .5المطلب الخامس :مذهب اإلمام أبي يعلى الموصلي
الفقهي.

المطلب األول
اسمه ونسبه ونشأته وعصره ووفاته
اسمه وكنيته:ىك اإلماـ الحافظ ،الثبت المتقف ،شيخ اإلسالـ ،أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف
عيسى بف ىالؿ(ُ)بف دينار التميمي

(ِ)

المكصمي(ّ) ،كالمكنى :أبي يعمى المكصمي(ْ).

سبعا كتسعيف
والدته :كلد أبك يعمى في مدينة المكصؿ "في ثالث شكاؿ سنة عشر كمائتيف كعاش ن
إسنادا منو ،ككاف مكلده في مكاف حافؿ بالعمكـ
سنة ،فيك أكبر مف النسائي بخمس سنيف ،كأعمى
ن
كالثقافة ،زاخر بالعمماء كالمفكريف ،إف الدىشة لتدرؾ اإلنساف عندما يعمـ أف أبا يعمى قد عاش قرابة

قرف مف الزمف مف (ََُِّٕ-ىػ) ،أم منذ أكاخر خالفة المأمكف

(ٓ)

الثانية عشرة مف خالفة المقتدر

(ٔ)

(َِِّٓٗ-ق)(ٕ).

(ُُِٖٖٗ-ق) ،إلى السنة

طبقته:إف القرنيف الثالث كالرابع مف اليجرة النبكية ييعداف العصر الذىبي في تاريخ اإلسالـ ،كفي ىذا
العصر نشأ ىعمىهـ مف أعالـ ٍّ
المحدثيف أل كىك اإلماـ الحجة أبك يعمى المكصمي ،فيك مف الطبقة
العاشرة(ٖ) ،ككاف أىؿ الحديث –كغيرىـ مف العمماء -قد تألؽ نجميـ في تمؾ الحقبة فدكنكا كتب
الحديث جميا ،بؿ أىميا ،كمسند أبي خيثمة(ِّْق) ،كمسند أبي بكر بف أبي شيبة (ِّٓق) ،كمسند

عبد بف حميد (ِْٗق) ،كنكادر األصكؿ لمحكيـ الترمذم (بضع كأربعيف كمائتيف) ،كسنف الدارمي

(ِٓٓق) ،كصحيح البخارم(ِٔٓق) ،كصحيح مسمـ(ُِٔق) ،كمسند أبي بكر البزار (ِِٗق)،

)ُ( لمتكسع في ترجمتو انظر :التدكيف في أخبار قزكيف(ّ ،)َّْ/التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد(صُُٓ)،

الكامؿ في التاريخ(ٔ ،)َٓٔ/تيذيب األسماء كالصفات كالمغات(ِ ،)ِٓٔ/كفيات األعياف(ٕ ،)ٖٓ/بغية الطمب في

تاريخ حمب(ٔ ،)ُِٕٗ/سير أعالـ النبالء(ُْ ،)ُْٕ/العبر في أخبار مف غبر(ِ ،)ّْٓ/تذكرة الحفاظ(ِ،)َٕٕ/
مفتاح السعادة(ِ ،)ُْٓ/نصب الراية(ِ،)ْٕٔ/الكافي بالكفيات(ٕ ،)ُِْ/البداية كالنياية(ٓ ،)ِِٓ/لساف
الميزاف(ٓ ،)ُُْ/شذرات الذىب(ِ ،)ّّْ/كشؼ الظنكف(ِ.)ُٕٔٗ/
)ِ( التميمي :بفتح التاءالمنقكطة باثنتيف مف فكقيا كالياءالمنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف المكسكرتيف ،ىذىالنسبة

ىذىالنسبة إلى تميـ ،كالمنتسب إلييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كالى زماننا ىذا .األنساب (ُ.)ْٕٖ/

)ّ( المكصمي :بفتح الميـ ،كسككف الكاك ،ككسر الصاد الميممة ،كفي آخرىا الالـ ،ىذىالنسبة إلى المكصؿ .المصدر
السابؽ (ُُ .)ِّٓ-ُِٓ/
)ْ( العبر في خبر مف غبر(ُ.)ِْٓ-ُْٓ/

)ٓ( عبد اهلل المأمكف بف ىاركف الرشيد العباسي القرشي الياشمي أبك جعفر أمير المؤمنيف .انظر :البداية
كالنياية(َُ ،)ََّ/تاريخ اإلسالـ(ُٓ ،)ِِٓ/تاريخ دمشؽ(ّّ.)ِِٖ/
)ٔ( أبك الفضؿ جعفر بف المعتضد باهلل أحمد بنأبي أحمد طمحة بف المتككؿ عمى اهلل الياشمي العباسي البغدادم أمير
أمير المؤمنيف .انظر :البداية كالنياية(ُُ ،)ُُٖ/سير أعالـ النبالء(ُٓ ،)ّْ/العبر في خبر مف غبر(ِ.)ٖ/

)ٕ( انظر :سير أعالـ النبالء (ُْ ،)ُْٕ/كمسند أبي يعمى مقدمة حسيف أسد ( صُْ).
)ٖ( طبقات الحفاظ (صَّٗ).

ُٔ

كسنف النسائي(َّّق)  ،كمسند أبي يعمى(َّٕق) ،كصحيح ابف خزيمة(ُُّق) ،كغيرىا مف

المؤلفات التي ل يتسع المقاـ لذكرىا(ُ).
نشأته ورحالته :ا
مف المؤسؼ كالغريب أف الكثير مف كتب التراجـ لـ تي ً
كؿ ىذا اإلماـ الجيبذ العالـ العالمة حقو
في اإلحاطة بحياتو كسيرتو الشخصية كدكره في الحركة العصرية التي كاف يعيش فييا(ِ) ،كلد في أسرة
أسرة تحب العمـ كاشتغمت بالبحث كاشتيرت بالعمـ كالمعرفة كتسعى إليو ،فقد اعتنى بو أبكه ،كاىتـ بو

خالو ،باإلضافة ليمتو العالية(ّ) ،كما اتصؼ بو مف تقى كصالح كزىد ككرع عمى أف يسير كفؽ منيج

منيج سمفو مف العمماء الجاديف ،كتطمعو إلى البحث كالدراسة ،كتشكقو لمتحصيؿ ،كؿ ذلؾ دفعو إلى

الرحمة لطمب العمـ كىك ابف خمسة عشر عامان(ْ) ،فقد جاب البالد اإلسالمية ،كأخذ عف خيرة شيكخيا
كعممائيا ،فجمع كحصؿ ،ثـ عاد فنخؿ كغربؿ ،فأصبح بذلؾ محط آماؿ الدارسيف ،كأصبحت الرحمة

إليو ليأخذكا منو كيتمقكا عنو ،فقد نشأ أبك يعمى في بيئة عممية كنما فييا حتى نضج كبمغ مف العمـ

مراتب األئمة األعالـ(ٓ) ،كل أدؿ عمى ذلؾ مف التراث العممي الذم تركو متمثالن بالمسند كالذم ينـ عف

العمىـ ،فجاءت مؤلفاتو صافية نقية مف
عف مدل النضكج كالتفكؽ كالثراء الحديثي الذم كاف عميو ذلؾ ى

شكائب البدع كالخرافة منزىة عف النزعة الشيكانية ،ككأقرانو كأصحابو مف طمبة العمـ في عصره ،ىك ٌجو

األكؿ لممعرفة الدينية في اإلسالـ،
عنايتو في البداية إلى حفظ القرآف الكريـ كدراستو باعتباره المصدر ٌ
ثـ ىد ىرس الحديث كالفقو ،كألف الذكاء كعممية الحفظ مف أىـ ما ينبغي تكافره لدل طالب العمـ ،فضالن
عف السعي إلى لقاء العمماء كحمقات الذكر ،كشد الرحاؿ إلى أماكف كجكد العمـ ،فقد عاش ما يقرب

قرنان مف الزماف سبعان كتسعيف سنة ،كىي مدة كفيمة بتكجيو أنظار أصحاب كتب التراجـ ،قاؿ ابف

المقرئ(ٔ)" :سمعت أبا يعمى يقكؿ"" :عامة سماعي بالبصرة مع أبي زرعة"(ٕ)"كسماعو ببغداد مف أحمد

بف حاتـ الطكيؿ في سنة خمس كعشريف كمائتيف"(ٖ) ،كنظرة كاحدةه عمى مك ً
اطف شيكخو كمساكنيـ تىدؿ

)ُ( المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي ( صُٕ).
)ِ( المصدر السابؽ ( صٕ).

)ّ( سير أعالـ النبالء(ُْ.)ُْٕ/
)ْ( المصدر السابؽ (ُْ.)ُْٕ/
)ٓ( المصدر نفسو (ُْ.)ُْٕ/

)ٔ( محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ األصبيانيابف المقرم ،المتكفى سنة ُّٖق محدث أصبياف راكم المسند
الكبير عف أبي يعمى المكصمي .انظر :تاريخ اإلسالـ (ِٕ.)ّٖ/
)ٕ( سير أعالـ النبالء(ُْ ،)َُٖ/أبك زرعة الرازم عبيد اهلل بف عبد الكريـ المتكفى سنة ِْٔق ،الحافظ المحدث
الثقة الصدكؽ أحد األئمة المشيكريف .انظر :النجكـ الزاىرة(ّ ،)ّٖ/سير اعالـ النبالء(ْ ،)ُْٗ/األعالـ(ْ.)ُْٗ/

)ٖ( تذكرة الحفاظ(ُ ،)َٕٖ/أحمد بف حاتـ بف يزيد الطكيؿ المتكفى سنة ِِٕىػ .انظر :تاريخ بغداد(ْ،)ُُِ/
الثقات(ٖ ،)ُُ/تاريخ اإلسالـ(ُٔ.)ّٕ/
ُٕ

كم يدنو ،منيا مكة كالمدينة،
عمى أنو سافر في طمب العمـ إلى أكثر مراكز العمـ في العالـ اإلسالمي ي
كى ىراة كنسا ،ككاسط كحمب،
م ،كالنيؿ ،ى
كبغداد كالككفة ،كالبصرة ،كمصر ،ى
كى ىمداف ،ى
كع ىبداف ،كالر ي
شيئا عف رحالتو العممية أك الخاصة ،كليس في سرد أسماء مشايخو
كالمدائف ،كلـ تذكر لنا المصادر ن
كتعداد بمدانيـ التي ينتمكف إلييا دللة عمى ارتحالو إلى كؿ بمد منيا ،لحتماؿ سماعو مف شيخ بصرم
في الككفة ،كمف ككفي بالبصرة كىكذا ،ككاف قد دخؿ بغداد كسمع فييا مف أحمد بف حاتـ الطكيؿ في

سنة خمس كعشريف كمائتيف ،كمف شيخو حميد بف ربيع الخزاف(ُ)،كرحؿ إلى البصرة ككاف جؿ

سماعاتو فييا ،كمعظـ شيكخو منيا ،ففييا سمع مف أبي أمية أيكب ابف يكنس ،كمف إبراىيـ بف عزرة
كمحمد بف بحر كعبد اهلل بف بكار(ِ) ،كرحؿ إلى عبداف(ّ) كلو فييا سماعات كثيرة مف محمد بف إبراىيـ

كثير ،كسمع منو أبك بكر محمد بف إبراىيـ المقرئ كىك
إبراىيـ العبداني(ْ) ،كدخؿ األىكاز كحدث بيا نا
فييا.
وفاته:
قاؿ صالح جزرة كأبك الحسيف بف المنادم :تكفي محدث المكصؿ أبك يعمى "في رابع عشر
جمادل األكلى سنة سبع كثالث مائة(ٓ) كلو سبع كتسعكف سنة ،يعمٍّقت أكثر األسكاؽ يكـ مكتو ،كحضر
كحضر جنازتو مف الخمؽ جمع عظيـ"(ٔ).

قاؿ الذىبي :كانتيى إليو عمك اإلسناد كازدحـ عميو أصحاب الحديث عاش أبك يعمى إلى سنة سبع
كثالث مائة(ٕ).

)ُ( سير أعالـ النبالء (ُْ.)َُٖ/
)ِ( المصدر السابؽ (ُْ.)َُٖ/

)ّ( عبداف :بفتح أكلو كسككف ثانيو ثـ د الميممة كآخره نكف فعالف مف العبكدية في جانب الفرات .معجـ البمداف (ْ.)ٕٕ /

)ْ( المجركحكف (ِ.)َُّ/
)ٓ( البداية كالنياية(ُُ.)َُّ/
)ٔ( الكافي بالكفيات(ٕ.)ُِْ/

)ٕ( سير أعالـ النبالء(ُ.)ُُ/
ُٖ

المطلب الثاني  :شيوخه وتالميذه
شيوخه:
تتممذ أبك يعمى عمى أيدم شيكخ المكصؿ ،كجمع األحاديث مف أعالـ العمماء في عصره،
كممف سبقكه مف محدثيف كفقياء كاخبارييف ،كمف العمماء كالشيكخ كالفقياء الذيف ارتحؿ إلييـ في

مختمؼ األمصار اإلسالمية ،كقد أفاد منيـ ككعى عمكميـ كأضاؼ إلييـ ،كلقي الكبار كارتحؿ في

حداثتو إلى األمصار ،فقد حظي أبك يعمى بمعاصرتو كبار األئمة كالبخارم كمسمـ كأبي حاتـ الرازم
ممف شيد ليـ بالجاللة كاإلتقاف ،كقد بمغ عددىـ خمسة كسبعيف كمائتيف عالـ كمحدث كما ذكره ىك

في معجمو(ُ) ،كبمشاركتو أبا زرعة الرازم في معظـ مسمكعاتو بالبصرة ،كأخذه عف أحمد بف حاتـ
الطكيؿ كىك مف تالميذ اإلماـ مالؾ ،كركايتو عف عمي بف الجعد صاحب المسند ،كمشاركتو جماعة

مف كبار ٍّ
المحدثيف فالركاية عنو كأحمد بف حنبؿ صاحب المسند،كمحمد بف الحسف الزعفراني صاحب
الشافعي ،كيحيى بف معيف ،صاحب تاريخ ابف معيف  ،كأبي بكر بف أبي شيبة صاحب المسند،
كاسحاؽ بف أىبًي إًسرائًيؿ كغيرىـ ،كشارؾ أبا بكرم المركزم كخميفة بف خياط في إبراىيـ بف اٍل ىحجا ًج
كمسمما في عدد كبير مف مشائخيما منيـ محمد بف بشار ،كأيىبك ىب ٍك ًر بف
النيمي ،كما كشارؾ البخارم
ن

بشر بف
أىبًي ىش ٍي ىبةى ،كأبك خيثمة زىير بف حرب صاحب كتاب العمـ ،كأبك كريب محمد بف العالء ،كلزـ نا
كثير مف كبار
الكليد الكندم مالزمة طكيمة كأخذ عنو كتب أبي يكسؼ صاحب أبي حنيفة ،كأدرؾ نا
المشايخ ،كلـ يفتو السماع مف جمٍّيـ كما فات غيره مثؿ أبي حاتـ الرازم فاتو السماع مف حميد بف

(ِ)
سببا في ترؾ الركاية عف البخارم كمسمـ كانشغالو عنيما
مسعدة  ،كاف إدراكو ليؤلء المتقدميف كاف ن
ٍّ
المحدثيف(ّ) ،كلإلماـ أبي يعمى خمؽ كثير سكاىـ مذككركف في
كعمف في طبقتيما مف أعالـ

معجمو(ْ).
تالميذه:
بعد أف تتممذ أبك يعمى عمى أيدم شيكخو ،ذاع صيتو حتى يعد مف عمماء أىؿ زمانو كأحسنيـ
سكقنا لمحديث ،فبدأت مرحمة عطائو ،كأقبؿ عميو طمبة العمـ ينيمكف مف عمكمو كمعارفو،كتحمٌؽ حكلو
الكثير مف التالميذ ،فبرز مف بينيـ أعالـ المحدثيف كالفقياء كالعمماء،فقد حدث عنو "الحافظ أبك عبد

الرحمف النسائي صاحب السنف(ٓ) ،كركل عنو في كتاب الكنى ،كأبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد
صاحب كتاب مسند أبي بكر(ٔ) ،كأبك بكر أحمد بف محمد بف إسحاؽ المعركؼ بابف السني ،صاحب

)ُ( معجـ شيكخ أبي يعمى المكصمي ( صُٕ).
)ِ( مسند أبي يعمى مقدمة حسيف أسد ( صُْ).
)ّ( المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي( صُٗ).
)ْ( معجـ شيكخ أبي يعمى (صٗ ،)ُْ-كانظر :سير أعالـ النبالء(ُْ.)ُٕٕ-ُْٕ/
)ٓ( السنف الكبرل (ُ )ّْٓ/حديث رقـ (ُُٕٕ) )ُّٕ/ّ( ،حديث رقـ (ِّٔٓ).
)ٔ( مسند أبي بكر( صُْٕ) حديث رقـ (َُٖ.)َُٕ،
ُٗ

كتاب عمؿ اليكـ كالميمة(ُ) ،كأبك أحمد عبد اهلل بف عدم صاحب كتاب الكامؿ في الضعفاء ،كأكرد لو

كالما في الجرح كالتعديؿ(ِ) ،كعبد اهلل بف محمد بف جعفر األصفياني ،المعركؼ بأبي الشيخ ،صاحب
ن
(ّ)
كتاب طبقات ٍّ
المحدثيف بأصبياف ،كأبك بكر محمد ابف إبراىيـ المقرئ  ،راكم المسند الكبير عنو ،كأبك
عمر محمد بف أحمد بف حمداف الحيرم راكم المسند الصغير عنو(ْ) ،كمحمد بف حباف صاحب

الصحيح(ٓ) ،كأبك الفتح محمد بف الحسيف بف أحمد األزدم ،صاحب كتاب الضعفاء(ٔ) ،كأبك زكريا

ث
نا
يزيد بف محمد بف إياس األزدم صاحب كتاب تاريخ المكصؿ كسمع منو
كثير كىك يي ىح ٍّد ي
(ٕ)
كخٍمؽ كثير سكاىـ(ٖ).
بالمكصؿ  ،كالطبراني صاحب المعاجـ ،ى

)ُ( عمؿ اليكـ كالميمة ( صُُ) حديث رقـ (ٖ) ،كانظر :تذكرة الحفاظ (ّ.)ّٗٗ/
)ِ( انظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٕ.)ُّٖ/
)ّ( تذكرة الحفاظ (ّ.)ّٕٗ/

)ْ( غاية النياية في طبقات القراء (ِ.)ُٔ/
)ٓ( انظر :الثقات (ٓ ،)ّٓ/كصحيح ابف حباف(ُ )ِِّ ،َِٓ ،َُِ/حديث رقـ(ِِ )ْْ ،ِٓ ،كغيرىا.
)ٔ( الرسالة المستطرفة ( صُُٗ).
)ٕ( تذكرة الحفاظ (ّ.)ْٖٗ/

)ٖ( سير أعالـ النبالء(ُْ.)ُٕٖ/
َِ

المطلب الثالث
أقوال العلماء فيه وآثاره العلمية
ثناء العلماء عليه:
اد عمى تكثيقو كلستكماؿ الصكرة الحقيقية لمكانة أبي يعمى العممية كتكثيؽ
النق ي
الحفاظي ك ي
اتفؽ ي
العمماء القدامى كالمحدثيف لو ،ل بد لنا أف نستعرض آراءىـ فيو التي تشيد بغ ازرة عممو كمعرفتو

الكاسعة في الحديث كالفقو ،كفيما يأتي أىـ اآلراء التي قيمت في أبي يعمى كأحاديثو.
ُ-

قاؿ أبك مكسى المديني" :إ ف كالد أبي عبد اهلل بف مندة رحؿ إلى أبي يعمى ،كقاؿ لو :إنما

ِ-

مكثكؽ بو"(ِ).
مأمكف،
حميما
ه
ه
قاؿ الدارقطني ،ن
،حميما
قاؿ يزيد بف محمد األزدم":كاف مف أىؿ الصدؽ كاألمانة كالديف كالحمـ ...ككاف عاقالن ن

ّ-
ْ-

ٓ-
ٔ-

رحمت إليؾ إلجماع أىؿ العصر عمى ثقتؾ كاتقانؾ"(ُ).

صبكر ،حسف األدب"(ّ).
نا
ككاف أبك عمرك بف حمدافٍّ " :
يفضؿ أبا يعمى المكصمي عمى الحسف بف سفياف ،فقيؿ لو :كيؼ

احتسابا ،كالحسف بف
ند الحسف أكبر ،كشيكخو أعمى؟قاؿ:ألف أبا يعمى كاف يحدث
كم ٍس ي
ن
تفضمو ي
اكتسابا"(ْ).
سفياف كاف يحدث
ن
مسندا عمى الكجو إل مسند أبي يعمى ،ألنو كاف يحدث هلل"(ٓ).
قاؿ ابف عدم":ما سمعت
ن
قاؿ الحافظ عبد الغني األزدم" :أبك يعمى أحد الثقات األثبات ،كعمى رأم أبي حنيفة"(ٔ).

)ُ( مسند أبي يعمى المكصمي (ُ ،)ٖ/أبك مكسى المديني :محمد بف عمر بف أحمد بف عمر األصبياني الحافظ
صاحب التصانيؼ المتكفى سنةُٖٓق .انظر :طبقات الحفاظ (صٖٗ) ،طبقات الشافعية الكبرل(ٔ.)َُٔ/

)ِ( سؤلت السممي لمدارقطني ( صٖٔ) ،عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد النعماف أبك الحسف الدارقطني
الدارقطني الحافظ الكبير صاحب السنف المتكفى سنةّٖٓق .انظر :تاريخ بغداد(ُِ ،)ّْ/كفيات األعياف(ّ،)ِٕٗ/
سير أعالـ النبالء(ُٔ.)ْْٗ/
)ّ( تاريخ اإلسالـ (ِّ ،.)َُِ/يزيد بف محمد بف إياس بف القاسـ األزدم أبك زكريا المكصمي صاحب تاريخ المكصؿ
المكصؿ الحافظ القاضي المتكفى سنةّّْق .انظر :سير أعالـ النبالء(ُٓ.)ّٖٔ/

)ْ( طبقات الحفاظ (صَّٗ) ،أبك عمرك بف حمداف :سبؽ (صِ).
)ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٕ ،)ُّٖ/عبد اهلل بف عدم أبك أحمد الجرجاني اإلماـ الحافظ الكبير المتكفى
سنةّٓٔق .انظر :تاريخ جرجاف(صِٔٔ) ،تذكرة الحفاظ(ّ ،)َُِ/شذرات الذىب(ّ.)ُٓ/

)ٔ( سير أعالـ النبالء (ُْ ،)ُٕٗ/عبد الغني بف سعيد األزدم الحافظ أبك أحمد المصرم المتكفى سنةَْٗق،
انظر :النجكـ الزاىرة(ْ ،)َِ/الكافي بالكفيات(ُٗ ،)ُِ/شذرات الذىب(ّ.)ُٖٖ/
ُِ

ٕ-
ٖ-
ٗ-

كثقو ابف ىم ٍن ىدة(ُ) بقكلو" :أحد الثقات".
قاؿ ابف حباف:ىك مف المتقنيف المكاظبيف عمى رعاية الديف كأسباب الطاعة  ،كقد ذكر أف
"بينو كبيف رسكؿ اهلل ﷺ ثالثة أنفس"(ِ).

معجبا بأبي يعمى المكصمي كحفظو كاتقانو
قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ :كنت أرل أبا عمي الحافظ
ن
كحفظو لمحديث ،حتى كاف ل يخفى عميو منو إل اليسير(ّ) ،ثـ قاؿ الحاكـ" :ىك ثقة
مأمكف"(ْ).

َُ -ككصفو السمعاني بقكلو" :كانتيى إليو عمك اإلسناد ،كازدحـ عميو أصحاب الحديث"(ٓ).
ُُ -قاؿ إسماعيؿ بف الفضؿ التميمي الحافظ يقكؿ" :قرأت المسانيد كمسند العدني،

يككف مجتمع األنيار"(ٔ).
كمسند ابف منيع،كىي كاألنيار ،كمسند أبي يعمى كالبحر ٍّ

ُِ -كقاؿ عنو اإلماـ السيكطي" :الثقة محدث الجزيرة أم العراؽ"(ٕ).

طا لما
ُّ -كأثنى عميو ابف كثيرفقاؿ" :ككاف حافظنا نا
عدل فيما يركيو ،ضاب ن
خير حسف التصنيؼ ،ن
ٍّ
يحدث بو"(ٖ).
أيضا :بمحدث
ُْ -قاؿ الذىبي" :صنؼ التصانيؼ ،ككاف ثقة صالحا متقننا يحفظ حديثو ،كنعتو ن
المكصؿ"(ٗ).

)ُ( سير أعالـ النبالء(ُْ )ُٕٗ/محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف منده العبدم ،المتكفى سنة ّٓٗق ،مف
مؤلفاتو" :اليماف ،التكحيد ،التاريخ ،معرفة الصحابة ،الكنى ،جزء مف ركل ىك ككلده ككلد كلده .انظر :لساف الميزاف

(ٓ.)َٕ/
)ِ( الثقات (ٖ ،) ٓٓ/محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي اإلماـ الحافظ صاحب التصانيؼ المتكفى
سنةّْٓق .انظر :تذكرة الحفاظ(ّ ،)ُِٓ/لساف الميزاف(ٓ ،)ُُِ/األعالـ(ٔ.)َّٔ/
)ّ( طبقات الحفاظ (صَّٗ).

)ْ( النجكـ الزاىرة (ّ ،)ُٕٗ/أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو النيسابكرم الحافظ المتكفى
سنةََْق .انظر :الكافي بالكفيات(ّ ،)ِٓٗ/النجكـ الزاىرة(ْ ،)ِّٖ/شذرات الذىب(ّ.)ُٕٔ/
)ٓ( سير أعالـ النبالء (ُْ.)َُٖ-ُٕٖ/
)ٔ( طبقات الحفاظ (صَّٗ).

)ٕ( المصدر السابؽ(صَٔ) ،عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد أبك الفضؿ السيكطي اإلماـ الحافظ صاحب
التصانيؼ المتكفى سنةُُٗق .انظر :األعالـ(ّ ،)َُّ/حسف المحاضرة(صّّٓ).
)ٖ( البداية كالنياية (ُُ ،)َُّ/اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي الحافظ المصنؼ المتكفى سنةْٕٕق.
انظر :طبقات الحفاظ(صُُِ) ،األعالـ(ُ.)َِّ/

)ٗ( العبر في خبر مف غبر(ُ ،)ُْٓ/محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي اإلماـ الحافظ المصنؼ المؤرخ المتكفى
سنةْٖٕق .انظر :الكافي بالكفيات (ِ ،)ُُْ/النجكـ الزاىرة(َُ.)ُِٖ/
ِِ

ُٓ -قاؿ الخميمي" :ثقة متفؽ عميو ،صاحب المسند كالمعجـ ،رضيو الحفاظ كأخرجكه في
صحيحيـ"(ُ).

ُٔ -قاؿ ابف المقرئ" :سمعت أبا إسحاؽ بف حمزة يثني عمى "مسند" أبي يعمى كيقكؿ :مف كتبو ق ٌؿ
ما يفكتو مف الحديث(ِ)".

جميا مكانتو
ىب ٍعد استطالع آراء العمماء كالثناء عمى الحافظ العالمة اإلماـ أبي يعمى المكصمي يتضح ن
العممية كثقتو كحفظو كاتقانو التي شيد لو الجميع بيا ،كلقد حظي أبك يعمى بمعاصرتو كبار األئمة
كالبخارم كمسمـ كأبي حاتـ الرازم كغيرىـ ممف شيد لو بالجاللة كاإلتقاف ،كاف إدراكو ليؤلء المتقدميف

سببا في ترؾ الركاية عف البخارم كمسمـ،كغيرىما ممف عاصره مف أعالـ المحدثيف(ّ) ،كقد ىرىماه
كاف ن
بعضيـ بالتدليس(ْ) ،مث يؿ ابف عدم ،كأشار الييثمي في مجمع الزكائد (ٓ)":أبي يعبادةى الزىرقي متركؾ
كأسقطو أبك يعمى مف المسند" ،قاؿ ابف عدم :كاف أبك يعمى كالحسف بف سفياف إذا حدثا عنو –سميماف
بف داكد الشا ىذ يك ٍّ
سميماف أبك أيكب كلـ يزيدا"فىيي ىدلٍّسانو
كني أحد الضعفاء كالمترككيف يقكلف" :حدثنا
ي
كيسترانو(ٔ) ،كىذا ل يصح ،فإف أبا يعمى قد ذكر الشا ىذ يك ٍّ
كني في معجمو باسمو كلقبو كامالن(ٕ).

)ُ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ِ ،)َِٔ-ُٔٗ/الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف الخميؿ القزكيني أبك يعمى
اإلماـ الحافظ القاضي المتكفى سنةْْٔق .انظر :اإلكماؿ(ّ ،)ُْٕ/شذرات الذىب(ّ ،)ِْٕ/سير أعالـ

النبالء(ُٕ.)ٔٔٔ/

)ِ( سير أعالـ النبالء(ُْ ،)ُٕٖ/ابف المقرئ :سبؽ (صُٕ).
)ّ( المقصد العمي في زكائد ابي يعمى المكصمي ( صُٗ).
)ْ( كتدليس أبك يعمى تدليس شيكخ ،كتدليس الشيكخ:ىك أف يصؼ شيخو بما لـ يشتير بو مف اسـ أك لقب أك كنية أك

أك نسبة .انظر :معرفة أنكاع عمكـ الحديث (صْٕ) ،كالشذا الفياح(صُّٕ) ،التكضيح األبير(صْٔ) ،كالمنيؿ
الركم(صّٕ).
)ٓ( مجمع الزكائد(ٗ.)ُٗ/
)ٔ( ميزاف العتداؿ(ِ.)َِٓ/

)ٕ( لممزيد انظر :سير أعالـ النبالء(ُْ ،)ُٕٕ/التبصرة كالتذكرة(ِ ،)َٕٕ/البداية كالنياية(ُُ ،)َُّ/النجكـ الزاىرة
الزاىرة (ّ ،)ُٕٗ/العبر في خبر مف غبر(ِ.)ُّْ/
ِّ

المطلب الرابع
جهوده في خدمة السنة النبوية
اشتغؿ كثير مف العمماء بمؤلفاتو ،كاعتنكا بيا عناية بالغة ،كاستقكا مف معينيا الصافي العذب،

كسجمكا كالمو كمالحظاتو كمركياتو بجانب ما سجمكه عف كبار العمماء كالنقاد .كربما اقتصركا عمى

شيئا لغيره ،إما
مركياتو ككالمو في الرجاؿ لمتعريؼ بيـ أك تكثيقيـ أك الطعف فييـ دكف أف يكردكا عميو ن
اكتفاء بو ،أك لعدـ الكقكؼ عميو ،أك لنعدامو بالكمية ،كلـ تقتصر جيكد أبي يعمى العممية عمى مجاؿ
ن

ميما ،ذلؾ ىك التأليؼ في ميداف عمـ
التدريس فحسب ،بؿ أضاؼ إلى مكانتو العممية ركنا آخر ن
الحديث ،ككاف اإلماـ أبك يعمى المكصمي كاسع المعرفة دقيؽ النقد لمرجاؿ ،كقد أثنى عميو أئمة ىذا
الشأف ،فال عجب أنو صاحب يد طكلى في عمـ الرجاؿ كالحديث(ُ) ،فقد صنؼ أبك يعمى في :الزىد،

كالرقائؽ ،كخرج الفكائد ،كاليؾ جممة مف مصنفاتو:

ُ -المعجـ :قاؿ الذىبي :كقد خرج لنفسو معجـ شيكخو في ثالثة أجزاء(ِ) ،صنفو كجمع فيو
أسماء مشائخو الذيف ركل عنيـ مباشرة ،كرتبيا عمى حركؼ المعجـ ،كابتدأ بمف اسمو محمد

تبركان باسـ النبي ﷺ ،كأكرد مع كؿ شيخ يذكره حديثان أك حديثيف يركييما عنو ،كىك كبير الفائدة
فيو أحاديث كثيرة تعزل إليو ،كحققو :حسيف سميـ أسد ،ط :دار المأمكف لمتراث ،بيركت،

لبناف.

ِ -المسند :كلمسند أبي يعمى ركايتاف سيأتي الحديث عنيما في عنكاف منفصؿ.
ّ -الفكائد :ذكره األزدم في تاريخ المكصؿ كالذىبي في السير(ّ).

ْ -المفاريد :ذكره الدكتكر فؤاد سزكيف في تاريخ التراث العربي(ْ) ،كالعالمة محمد ناصر الديف
األلباني في فيرس مخطكطات الظاىرية ،كىك كتاب صغير الحجـ ل تزيد أكراقو عف سبع

عشرة كرقة ،طبع سنة َُْٓق بتحقيؽ :عبد اهلل بف يكسؼ الجديع كىك بمكتبة الحرـ
المدني(ٓ).

ٓ -الزىد كالرقائؽ :ذكره األزدم في "تاريخ المكصؿ" ،كالذىبي في السير(ٔ).

)ُ( مسند أبي يعمى ،مقدمة خميؿ شيحا (صُٓ ،)ُٔ-كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٕ.)ُّٖ/
)ِ( تذكرة الحفاظ (ِ .)ُٗٗ/كانظر :الرسالة المستطرفة (صَُِ) ،كاألعالـ (ُ.)ُُٕ/
)ّ( سير أعالـ النبالء(ُْ.)ُٕٖ/
)ْ( تاريخ التراث العربي (ُ ،)ّّٓ/المفاريد ( صُْ).

)ٓ( المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي( صِٖ).
)ٔ( سير أعالـ النبالء (ُْ.)َُٖ/
ِْ

ٔ -حديث محمد بف بشار عف شيكخو :ذكره عبد اهلل الجديع في مقدمة تحقيقو لكتاب المفاريد،
منو نسخة محققة كمطبكعة(ُ).

المطلب الخامس
المذهب الفقهي لإلمام أبي يعلى الموصلي
كاف أبك يعمى حنفي المذىب ،قاؿ عبدالغني األزدم :أبك يعمى أحد الثقات األثبات ،كاف عمى
رأم أبي حنيفة(ِ) ،كقاؿ أبك عمي الحافظ(ّ)" :لك لـ يشتغؿ أبك يعمى بكتب أبي يكسؼ عمى بشر بف
الكليد الكندم ألدرؾ بالبصرة سميماف بف حرب ،كأبا الكليد الطيالسي"(ْ).

)ُ( ذكره عبد اهلل بف جديع في مقدمة تحقيقو لكتاب المفاريد(صٕ).
)ِ( المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي( صٗ) ،كانظر :سير أعالـ النبالء(ُْ.)ُٕٗ/
)ّ( الحسيف بف عمي بف يزيد بف داكد أبك عمي الحافظ النيسابكرم أحد األئمة المتقنيف المصنفيف المتكفى سنة ّْٗق.
انظر :تاريخ بغداد(ٖ ،)ُٕ/كالبداية كالنياية(ُُ.)ِٖٔ/

)ْ( تذكرة الحفاظ(ِ.)ََِ/
ِٓ

المبحث الثاني
التعريف بمسند اإلمام أبي يعلى
الموصلي
وفيه أربعة مطالب
.1
.2
.3
.4

المطلب األول :تسمية المسند ونسبته إليه ومنهجه.
المطلب الثاني :أهمية مسند اإلمام أبي يعلى ودرجته بين كتب السنة.
المطلب الثالث :مميزات مسند اإلمام أبي يعلى .
المطلب الرابع  :روايات المسند وطبعاته .

المطلب األول
تسمية المسند ونسبته إليه ومنهجه
الحفاظ ،كشاع
أما اسـ الكتاب فيك "المسند" ،كتاب عظيـ في بابو ،كجميؿ في مادتو ،ذكره ي
كع ًرؼ عند المؤرخيف كغيرىـ باسـ "مسند أبي يعمى المكصمي ،كل شؾ
عمى ألسنة األئمة كالمحدثيف ،ي
كل ريب في صحة نسبة ىذا الكتاب إلى اإلماـ أبي يعمى المكصمي(ُ) ،فنجد أف اإلماـ النككم يذكره

قائال" :كركينا في مسند
في كتابو" :تيذيب األسماء كالصفات كالمغات" في ترجمة أبي طمحة األنصارم ن

أبي يعمى المكصمي"(ِ) ،كيذكره ابف خمكاف في كتابو" :كفيات األعياف" في ترجمة :القاضي فخر الديف

أبي الرضا سعيد بف عبد اهلل القاسـ الشيرزكرم قائالن" :سمعت عميو مسند الشافعي  ...كمسند أبي
يعمى المكصمي(ّ) ،كيذكره اإلماـ ابف العماد الحنبمي في كتابو" :شذرات الذىب" في ترجمة أسعد بف

أحمد بف أبي غانـ الثقفي األصبياني الضرير قائالن" :سمع ىك كأخكه زاىر الثقفي مسند أبي يعمى"(ْ)،
كيذكره ابف األثير في كتابو" :الكامؿ في التاريخ" قائالن" :أبك يعمى أحمد بف عمي بي المثنى المكصمي

صاحب المسند"(ٓ) ،كيذكره اإلماـ القزكيني في كتابو" :التدكيف في أخبار قزكيف" في ترجمة عمي بف
قائال" :سمع مسند أبي يعمى
محمد بف الحسيف البييقي أبي المفاخر المعركؼ بابف المستكفي ن

(ٔ)
قائال" :أبك يعمى المكصمي أحمد بف عمي بف المثنى ابف يحيى بف
المكصمي"  ،كيذكره اإلماـ الذىبي ن

عيسى بف ىالؿ التميمي صاحب المسند الكبير"(ٕ)،كنسبو إليو اإلماـ السمعاني

(ٖ)

بردم

(ٗ)

كاإلماـ السخاكم

(َُ)

كابف كثير(ُُ) ،كأختـ بقكؿ القىنك ًجي

(ُِ)

كاإلماـ ابف تغرم

قائال" :إذا
في كتابو" :أبجد العمكـ" ن

أطمؽ المسانيد يراد بيا في اصطالحيـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ كمسند أبي يعمى المكصمي"(ُّ)،

كلممسند ركايتاف :مختصرة كمطكلة ،أما مكضكعو فيك :جمع مركيات كؿ صحابي عمى حدة(ُْ) ،كأما
)ُ( مقدمة مسند أبي يعمى ،تحقيؽ :خميؿ شيحا ( صُّ).
)ِ( تيذيب األسماء كالصفات كالمغات(ِ.)ِٓٔ/
)ّ( كفيات األعياف(ٕ.)ٖٓ/
)ْ( شذرات الذىب(ِ.)ّّْ/

)ٓ( الكامؿ في التاريخ(ٔ.)َٓٔ/
)ٔ( التدكيف في أخبار قزكيف(ّ.)َّْ/
)ٕ( المعيف في طبقات المحثيف ( صِٕ) ،كانظر :تذكرة الحفاظ(ِ.)ُٗٗ/
)ٖ( األنساب(ِ.)ُٓٔ/

)ٗ( النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة(ّ.)ُٕٗ/
)َُ( فتح المغيث(ُ.)ّٓٓ/
)ُُ( البداية كالنياية(ُُ.)ُْٗ/
)ُِ( صديؽ بف حسيف القنكجي ،المتكفى سنة َُّٕىػ.
)ُّ( أبجد العمكـ (ِ.)ِٖٓ/

)ُْ( مقدمة معجـ شيكخ أبي يعمى(صُٓ).
ِٕ

فيما يتعمؽ بمرتبتو بيف المسانيد كدرجة أحاديثو فيعتبر مسند أبي يعمى مف المسانيد الجامعة ،عمى قمٌة

األحاديث الضعيفة فيو ،كالمسانيد تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصحاح كالسنف ،كيقكؿ إسماعيؿ بف

محمد التميمي الحافظ" :قرأت المسانيد كمسند العدني(ُ) ،كمسند أحمد بف ىمنيع ،كىي كاألنيار ،كمسند
كمسند أبي يعمى كالبحر يككف مجتمع األنيار"(ِ) ،كقد عمؽ الذىبي فقاؿ" :صدؽ ،كل سيما مسنده

جدا ،بخالؼ المسند الذم ركيناه مف
الذم عند أىؿ أصبياف مف طريؽ ابف المقرئ عنو ،فإنو كبير ن

طريؽ أبي عمرك بف ىح ٍمداف عنو ،فإنو مختصر" ،كقد بمغ عدد الصحابة الذيف أخرج ليـ في المسند:
مائتيف كعشرة مف الصحابة ،كبمغ عدد أحاديثو :سبعة آلؼ كخمسمائة كخمسة كخمسيف حديثنا أغمبيا
مف المرفكع ،كبمغت ثالثياتو(ٔ) ثالثيات ،راجع األحاديث رقـ،َِّْ ،ِِْٗ ،ِِّْ ،ِِِْ( :

ّّْٓ.)َُٕٔ ،

طهةق ايهيةبه :

رتٌب اإلماـ أبك يعمى المركيات عمى مسانيد الصحابة ،كرتب مركيات المكثريف منيـ عمى
التراجـ في الغالب ،حيث:
ُ  -بدأ الرجاؿ بمركيات العشرة المبشريف بالجنة خال مسند عثماف بف عفاف(ّ) ،ثـ بمركيات مجمكعة
(ٓ)
(ْ)
اؼ
مف الصحابة المقمٍّيف كمسند أبي جحيفة ،كمسند أبي الطفيؿ ،كمسند عبداهلل بف أنيس،كمسند يخفى ي

اؼ بف إيماء الغفارم
يخفى ي
كأنس بف مالؾ ،كعائشة ،كعبد اهلل بف مسعكد ،كابف عمر ،كأبي ىريرة  ،ثـ بمجمكعة مف قرابة النبي
(ٔ)

كىكذا ،ثـ المكثريف مف الصحابة ،كجابر بف عبد اهلل ،كعبد اهلل بف عباس،

ﷺ كآؿ بيتو ،كىـ :الفضؿ بف عباس ،كفاطمة ،كالحسف كالحسيف ،كعبد اهلل بف جعفر ،كعبد اهلل بف

أيضا ،كالذم يظير أنو اعتبر أىؿ القبائؿ منيـ ،كذكر
الزبير  ،ثـ بمجمكعة مف الصحابة المقميف ن
معيـ بعض المبيميف ،ثـ عاد إلى النساء كبدأىف بأميات المؤمنيف  -في الغالب -إل عائشة رضي
اهلل عنيا حيث تقدمت مع المكثريف ،ثـ ببقية النساء ،كالمبيمات ،ثـ عاد إلى الرجاؿ ،ثـ أكرد مركيات

)ُ( سير أعالـ النبالء(ٗ ،)ُْٖ/اإلماـ المحدث الحافظ شيخ الحرـ أبك عبد اهلل محمد بف يحيى بف أبي عمر العدني،
العدني ،المتكفى سنة ِّْق .انظر :التاريخ الكبير(ُ ،)ِٔٓ/الثقات(ٗ ،)ٖٗ/الكاشؼ(ِ.)َِّ/

)ِ( طبقات الحفاظ ( صَّٗ).

)ّ( لـ يذكر مركيات عثماف  في الركاية المختصرة بؿ ذكره في الركاية المطكلة .سيأتي(صِٗ) كانظر :مقدمة
مسند أبي يعمى تحقيؽ خميؿ شيحا(صّْ).
)ْ( كىب بف عبد اهلل السكائي أبك جحيفة كيقاؿ لو :كىب الخير .أسد الغابة (ٔ.)ْٖ/
)ٓ( عامر بف كاثمة الكناني أبك الطفيؿ .أسد الغابة (ّ.)ُّْ/

)ٔ( صحابي ،مات في خالفة عمر بف الخطاب  .اإلصابة في تمييز الصحابة(ِ.)ِِٖ/
ِٖ

بقية الرجاؿ مف الصحابة ،كالذم يظير أنو اعتبر فييـ بعض األكصاؼ في الغالب ،مثؿ :كثرة

المركيات ،كالقبائؿ ،كأىؿ القرابة ،كآؿ البيت(ُ).

كقد أدخؿ األحاديث المرسمة كالمكقكفة ضمف المسندة كالمرفكعة ،كما أدخؿ مرسؿ عكرمة

مكلى ابف عباس في مسند عبد اهلل بف مسعكد(ِ) ،كمرسؿ يزيد بف أبي حبيب في مسند عائشة(ّ) ،كلـ
يحكـ عمى األحاديث بالصحة أك الحسف أك الضعؼ ،كلـ يتعقب أسانيدىا بالحكـ عمى رجاليا بالتكثيؽ

أك التجريح كما فعؿ أبك عمر البزار في مسنده ،كقد ضمنو أحاديث صحيحة كما دكنيا حتى الضعيؼ
كالكاىي الذم ل يصمح لالعتبار(ْ) ،كربما ضمنو أحاديث مكضكعة(ٓ) ،كتتكرر األحاديث عنده

أحيانا ،كل يحيؿ عمى أكائميا(ٔ).
بأسانيدىا
ن
ِ -رتب مركيات المكثريف بحسب الركاة عنيـ ،كىذا يظير في مسند جابر بف عبد اهلل  ،كأنس بف
مثال ،-كقد ترجـ الركاة عف أنس في مسنده بعنكاف ظاىر(ٕ).
مالؾ  -ن

ّ  -بدأ بمسانيد العشرة المبشريف بالجنة ،بتقديـ الخمفاء األربعة ،إل أنو لـ يذكر مركيات عثماف 
في الركاية المختصرة بؿ ذكره في الركاية المطكلة ،كقد جاء في حاشية المخطكط بعد نياية مسند

الج ٍن ىزركذم محمد بف عبد الرحمف بف
عمر بف الخطاب" :مسند عثماف  لـ يكف مف سماع أبي سعد ى
محمد ،عف أبي عمرك بف ىح ٍمداف"(ٖ).
ىف مجتمعات في
ْ  -كضع مسند عائشة رضي اهلل عنيا في مسانيد المكثريف ،كأما بقية النساء ،فذكر ٌ
كبدأىف بأميات المؤمنيف في الغالب(ٗ).
أكاخر الكتاب تقرينبا،
ٌ

كصحار ك قطبة ،انظر
ٓ  -ترجـ لمسانيد المبيميف كالمبيمات مثؿ حديث فيركز،
ي
األحاديث ،)َُِٔ ،ُُٗٗ ،ُُُٗ(:كمف ذلؾ قكلو" :رجؿ غير يمسمى عف النبي ﷺ حديث

رقـ ،)ّٖٔٔ(:كختـ الكتاب بمركيات مجمكعة مف رجاؿ الصحابة  ،مثؿ مسند العباس بف عبد
المطمب ،ك مسند الفضؿ بف العباس ،ثـ مركيات النساء(َُ).

)ُ( مقدمة مسند أبي يعمى تحقيؽ خميؿ شيحا( صَُ).
)ِ( انظر األحاديث في مسند أبي يعمى رقـ (ّْٔ.)ْٗٗ ،ْٖٖ ،ْٖٔ ،
)ّ( انظر حديث رقـ (ْْٗ) في مسند أبي يعمى.
)ْ( انظر حديث رقـ (ُٖٗ) ،في مسند أبي يعمى.
)ٓ( انظر :المطالب العالية(ْ.)ُٗ/

)ٔ( انظر حديث رقـ ،)ِّٔ ،ُٕٕ( :في مسند أبي يعمى.
)ٕ( مسند أبي يعمى ،تحقيؽ خميؿ شيحا ( صٕٔٓ).
)ٖ( المصدر السابؽ ( صّْ).
)ٗ( المصدر نفسو ( صُّٖ).

)َُ( المصدر نفسو ( صَُِّ).
ِٗ

ٔ – أما عف ترتيب أحاديث كؿ صحابي فال يربطيا ترتيب معيف ،بؿ كؿ حديث كحدة قائمة بذاتيا،

احدا
بيد أنو يراعي إذا تكرر النص ،كاف يك ًج ىد أكثر مف نص لمركيات ىذا المترجـ تتناكؿ
مكضكعا ك ن
ن
يجمعيا في و
مكاف كاحد.
ىذا؛ كيمكف تسجيؿ المالحظات اآلتية عمى ىذا الكتاب ،كىي:

ُ – لـ يذكر فيو مسانيد بعض الصحابة كمسند أيبي بف كعب ،كمسند سعيد بف زيد األنصارم،
كمسند عثماف بف أبي العاص ،كمسند أسماء بنت أبي بكر الصديؽ كغيرىـ  ،كلعمو مما سقط عند

الجمع ،أك لـ يعثر عميو ،أك أف أبا يعمى أخره ليكممو فعاجمتو المنية(ُ).

ِ  -إنو ربما خرج حديثنا لصحابي في مسند صحابي آخر لكف يككف لصاحب الباب تعمؽ بمكضكع
الحديث.
أخر مركيات المقمٍّيف كالنساء كالمجاىيؿ إلى نياية الكتاب.
ّ  -إنو ٌ
المطلب الثاني
أهمية مسند أبي يعلى ودرجته بين كتب السنة ا
خدمو الحافظ نكر الديف الييثمي؛ فقد
اعتنى أىؿ العمـ بيذا الكتاب عناية بالغة ،كأبرز مف ى

أفرد زكائده في كتاب سماه "المقصد األعمى في زكائد أبي يعمى" الذم اشتمؿ عمى أحاديث مكجكدة في

مسندم أحمد ،كالب ازر ،كزكائد معاجـ الطبراني
ضـ إلييا زكائد
ى
المسند الكبير كأشار إلييا بػ (ؾ) ،ثـ ٌ
كجرد أسانيد الجميع كرتبيا عمى األبكاب مع عزك ك ٌؿ حديث إلى مخرجو ،ثـ الحكـ عميو في
الثالثةٌ ،
ففصؿ زكائده مع
كتابو الشيير "مجمع الزكائد كمنبع الفكائد" ،كما اعتنى بو ن
أيضا الحافظ ابف حجر ،ى

زكائد سبعة مسانيد أخرل في كتابو الفذ "المطالب العالية في زكائد المسانيد الثمانية*" ،كما أكثر أىؿ
العمـ مف النقؿ عنو لسيما في كتب التخريج ،مع العزك إليوً ،
فمف ذلؾ :المنذرم في "الترغيب" في

مكضعا ،كالزيمعي في "نصب الراية" في أكثر مف خمسة كثمانيف
أكثر مف مائة كاثنيف كخمسيف
ن
مكضعا ،كالمناكم في "فيض
مكضعا ،كابف حجر في "فتح البارم" في أكثر مف مائتيف كستة كعشريف
ن
ن
القدير" في أكثر مف مائة كتسعة مكاضع ،كغيرىـ الكثير .كل أدؿ عمى عظـ مسنده مما أكرده الذىبي
كابف حجر أثناء تراجـ بعض الصحابة مف األحاديث كعزكىا إليو(ِ) ،دكف غيره مف كتب السنة.
كالشاىد الذم يدؿ عمى عمك اإلسناد.

)ُ( مسند أبي يعمى ،تحقيؽ خميؿ شيحا ( صَٗ).
*المسانيد الثمانية كىي :مسند اإلماـ مسدد ،كمسند أحمد بف منيع ،كمسند الطيالسي ،كمسند محمد بف أبي عمرك
العدني ،كمسند اإلماـ الحميدم ،كمسند ابف أبي شيبة ،كمسند عبد بف حميد ،كمسند الحارث.

)ِ( انظر إلى :اإلصابة في تمييز الصحابة (ْ ،)َِِ/كسير أعالـ النبالء(ّ ،)ِٕٓ/كمجمع الزكائد(ٗ،)ُْٗ/
كفيض القدير(ِ ،)ّْٔ/كالتمخيص الحبير(ُ ،)َِٗ/كنصب الراية(ُ.)َُٕ/
َّ

ركل أبك الطيب محمد بف جعفر الكراؽ قاؿ" :قرأت عمى ظير كتاب ألبي يعمى أحمد بف عمي بف

بكد جكارح األبداف ،جمعت عمى يب ٍعد المشقة
المثنى المكصمي قكلو:ىذا كتاب فكائد مجمكعة جمعت ٌ
كالنكل كالسير بيف فيافي البمداف"(ُ).
المطلب الثالث
مميزات مسند اإلمام أبي يعلى
كمتنا.
أ -ييعد مف مصادر الحديث األصيمة المسندة التي ليا أثرىا في عمكـ الحديث
ن
إسنادا ن
ب -اشتمالو عمى مجمكعة مف األحاديث الثابتة الزائدة عمى مركيات الكتب الستة.
ج -قمة األحاديث الضعيفة(ِ).

صحابيا(ّ).
د -عدد الصحابة الذيف أخرج ليـ في مسنده (َُِ)
ن

)ُ( تقييد العمـ( صُّْ).

)ِ( مسند أبي يعمى ،مقدمة حسيف أسد( صُِ).
)ّ( المصدر السابؽ ( صُِ).
ُّ

المطلب الرابع
روايات المسند وطبعاته
روايات المسند:
لمسند أبي يعمى ركايتاف عمى المشيكر:
األكلى:

الركاية المختصرة ،كىي ركاية أبي عمرك :محمد بف أحمد بف حمداف ً
الحيرم المتكفى سنة
ىٍ
ّٕٔىػ عف أبي يعمى المكصمي ،كىي التي اعتمد عمييا الحافظ عمي بف أبي بكر الييثمي

المتكفى سنة َٕٖىػ في كتابو "مجمع الزكائد كمنبع الفكائد" ،كىي التي حققيا حسيف سميـ
الثانية:

أسد ،كنشرتيا دار المأمكف لمتراث(ُ).

الركاية المطكلة كتيسمى "المسند الكبير" ،كىي ركاية أبي بكر :محمد بف إبراىيـ بف عمي بف
عاصـ ابف المقرئ األصبياني المتكفى سنة ُّٖىػ عف أبي يعمى المكصمي ،كاعتمد عمييا

البكصيرم المتكفى سنة َْٖىػ ،في كتابو "إتحاؼ
العالمة أبك العباس :أحمد بف أبي بكر ي

تتبعو لما
أيضا الحافظ ابف حجر في ٌ
السادة الميرة بزكائد المسانيد العشرة "كاعتمد عمييا ن
فات الييثمي ،كقد أكدعيا ابف حجر كتابو " المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية"(ِ).
طبعات المسند:
ُ – مسند أبي يعمى ،تحقيؽ حسيف سميـ أسد عمى حسب الركاية المختصرة  -كىي ركاية أبي عمرك

ابف ىح ٍمداف عف أبي يعمى ،-كطيبع الكتاب في دار المأمكف لمتراث ،الطبعة األكلى لعاـ َُْْىػ ،في
مجمدا مع الفيارس ،كبمغ عدد األحاديث حسب ترقيمو سبعة آلؼ كخمسمائة كخمسة
ستة عشر
ن

كخمسيف حديثنا ،كقد اعتنى المحقؽ بتحقيؽ :النص ،كتخريج األحاديث ،كترقيميا ،كأعد فيارس
متنكعة ،منيا :فيرس لألحاديث ،كفيرس لمصحابة الذيف ركل ليـ أبك يعمى في مسنده ،كىي الطبعة

التي اعتمدت عمييا.

ِ – مسند أبي يعمى ،تحقيؽ إرشاد الحؽ األثرم ،صدر الكتاب عف دار القبمة ،كمؤسسة عمكـ القرآف،

الطبعة األكلى لعاـ َُْْىػ ،في ٍّ
ست مجمدات ،كبمغ عدد األحاديث حسب ترقيمو سبعة آلؼ

كخمسمائة كسبعة عشر حديثنا.
ّ -مسند أبي يعمى ،تحقيؽ الشيخ خميؿ مأمكف شيحا ،صدر الكتاب عف دار المعرفة ،بيركت ،لبناف،
الطبعة األكلى لعاـ ُِْٔىػ ََِٓ -ـ في مجمد كاحد  ،كبمغت عدد صفحاتو ُْٔٗ ،حسب ترقيمو
كبمغت عدد األحاديث (ّٓٗٗ).

)ُ( مجمة الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنكرة عدد ُُٕ ،مقاؿ :طرؽ التخريج بحسب الراكم األعمى ،د .دخيؿ ابف
صالح المحيداف ( صُٔ).

)ِ( المصدر السابؽ ( صُٔ).
ِّ

الفصل
الثــاني

الدراسة التطبيقية في مسند اإلمام أبي يعلى
وذلك بتخريج مائة وستة وأربعين حديثا ً من
مسند أنس بن مالك .

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ
كف أ ٍ
صِل (رحمو اهلل) :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
َْ
ُ – قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ىحود ىحتى تىٍنظييركا بً ىػـ يي ٍخػتى يـ لىػوي فىػًإف
اؿ :قى ى
ىع ٍف أنس بً ًف ىمالً وؾ قى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل " : ل ىعمى ٍي يك ٍـ أ ٍ
ىف لى تى ٍع ىجيبكا بًأ ى
ً
ً
ً
و
ػات ىعمى ٍي ػ ًو لىػ ىد ىخ ىؿ اٍل ىجن ػةى ،ثيػػـ ىيتى ىحػػك يؿ
صػػالً وح لىػ ٍػك ىمػ ى
اٍل ىعامػ ىػؿ ىي ٍع ىم ػ يؿ ىزىمان ػان مػ ٍػف يع ٍمػ ًػرًه أ ٍىك يب ٍرىى ػةن مػ ٍػف ىد ٍىػ ًػرًه بً ىع ىمػػؿ ى
ً
ٍّئ ،ىكًاف اٍل ىع ٍب ىد لً ىي ٍع ىمػ يؿ ىزىمانػان ًم ٍػف يع ٍم ًػرًه بً ىع ىم وػؿ ىسػي و
فىىي ٍع ىم يؿ بً ىع ىم وؿ ىسي و
ػار ،ثيػـ ىيتى ىحػك يؿ
ٍّئ لى ٍػك ىم ى
ػات ىعمى ٍيػو لىػ ىد ىخ ىؿ الن ى
و
ً
ػؼ ىي ٍسػتى ٍع ًمميوي قى ى
اسػتى ٍع ىممىوي" ،قىػاليكا :ىيػا ىر يس ى
ػكؿ الم ًػو ىك ىك ٍي ى
ػاؿ":يي ىكفٍّقيػوي
فىىي ٍع ىم يؿ بً ىع ىم وؿ صال وح ،ىكًا ىذا أ ىىر ىاد الموي بً ىع ٍبػد ىخ ٍيػ انر ٍ
ًلعم وؿ ً
ضوي ىعمى ٍي ًو"(ُ) .ا
صال وح ىي ٍقبً ي
ىى ى

أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

برىة :مدة طكيمة مف الزمف (ِ).

ػاء ،اسػػتعممو
اسػػتعممو :بمعنػػى طمػػب إليػػو العمػػؿ ،قػػاؿ األزىػػرم :يقػػاؿ اسػػتعمؿ فػػالف المػػبف إذا بنػػى بػػو بنػ ن
عامال (ّ).
جعمو
ن

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -الترمػػذم فػػي جامعػػو (ْ )ِٗ( ،)َِِ/كتػػاب القػػدر )ٖ( ،بػػاب مػػا جػػاء أف اهلل كت ػب ألىػػؿ الجنػػة
كألىػػؿ النػػار ،ح ػػديث رقػػـ (ُِِْ) ع ػػف عمػػي ب ػػف حجػػر ع ػػف إسػػماعيؿ ب ػػف جعفػػر ع ػػف حميػػد ب ػػو

مختص انر  ،كقاؿ " :ىذا حديث حسف صحيح".

ِ -أحمد في مسػنده (ّ)َُٔ/عػف ابػف أبػي عػدم عػف حميػد بػو بنحػكه  ،ككػذلؾ (ّ )َِّ/عػف محمػد
ابف عبيد اهلل األنصارم عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َُِ/عف يزيد بف ىاركف بو بمفظو.

ّ -أبك يعمى في مسنده (ٔ)َُْ/حديث رقـ(ّٕٔٓ)عف كىب بف بقية عف خالد عف حميد بو بنحكه ،
ككػذلؾ(ٔ ،)َْْ/حػديث رقػـ (ُِّٖ)عػف أبػػي بكػر بػف أبػي شػيبة عػػف الثقفػي-عبػد الكىػاب -عػػف

حميػػد بػػو بنحػػكه  ،ككػػذلؾ(ٔ ،)ّْْ/حػػديث ،رقػػـ(ِّٖٗ) عػػف إب ػراىيـ بػػف الحجػػاج عػػف حمػػاد بػػف
سممو عف حميد بو بنحكه.

ْ -ابف حباف في صحيحو (ِ ،)ّٓ/كتاب البر كالصمة )ِ( ،باب ما جاء في الطاعة كثكابيا ،حديث
رقـ (ُّْ) عف محمد بف أحمد بف أبي عكف عف عمي بف حجر السعدم عف إسماعيؿ بف جعفر
عف حميد بو مختص انر.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)َْٓ/حديث رقـ (َّْٖ).
لساف العرب (ُّ.)ْٕٔ/

مختار الصحاح (ُ ،)ْٕٔ/المعجـ الكسيط (ِ ،)ِٖٔ/األزىرم محمد بف أحمد أبي منصكر المتكفى

سنةَّٕق.األعالـ(ُ.)ُِٗ/
ّْ

ٓ -الحػػاكـ فػػي مسػػتدركو (ُ ،)ّّٗ/كتػػاب الجنػػائز ،عػػف أب ػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف يعقػػكب الحػػافظ عػػف
يحيى بف محمد بف يحيى عف مسدد عف المعتمر بف سميماف ،كعف محمد بف صالح بف ىػانئ عػف

جعفر بف محمد عف قتيبة بف سعيد عف إسماعيؿ بف جعفر،كالىما (المعتمر كاسماعيؿ) عف حميد
بو بنحكه كقاؿ  :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.

ٔ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ،)َْٗ/حديث رقـ (ُّّٗ) عف يزيد بف ىاركف بو بمفظو.
ٕ -الطب ارنػػي فػػي المعجػػـ األكسػػط (ِ،)ِٔٔ/حػػديث رقػػـ (ُُْٗ) عػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف نػػافع عػػف
أحمد بف صالح عف عبد اهلل بف كىب عف أسامة بف زيد عػف حميػد بػو بنحػكه ،كقػاؿ" :لػـ يػركه عػف
أسامة إل ابف كىب".

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا :

ِ (ٔ)
اب ِنا َ ِ
وات ْةثَي َ َّ
س ِرئ ا
اح ْه ٍب ْ
ُٔ -زَم ْة ُه ْ
اب ُن َ
المن َ
شوَّلوال ْم َح َهش ا ،اأ َُب َ َ

(ٕ)

كثق ػو :يحيػػى بػػف معػػيف(ّ) ،كأبػػك حػػاتـ ال ػرازم(ْ) ،كمحمػػد بػػف كضػػاح(ٓ) ،كالنسػػائي(ٔ) ،كابػػف

قػػانع(ٕ) ،كأبػػك بكػػر الخطيػػب(ٖ) ،كالػػذىبي(ٗ) ،كابػػف حجػػر(َُ) ،كزاد أبػػك حػػاتـ :صػػدكؽ ،كزاد
النسائي :مأمكف ،كزاد ابف قانع ،كأبك بكر الخطيب ،كابف حجر :ثبػت ،كذكػره ابػف حبػاف فػي
متقنا ضابطنا مػف أقػراف أحمػد كيحيػى بػف معػيف"(ُُ) ،كقػاؿ ابػف كضػاح:
الثقات ،كقاؿ" :كاف ن

(ُ)

الحرشي :بفتح الحاء الميممة كالراء كفي آخرىا الشيف المعجمة ،ىذه النسبة إلى بني الحريش بف كعب بف ربيعة بف

(ِ)

النسائي :بفتح النكف كالسيف الميممة كبعد األلؼ ىمزة كياء النسب ىذه النسبة إلى بمد بخراساف يقاؿ ليا :نسا،

عامر بف صعصعة بف قيس ،كأكثرىـ نزلكا البصرة ،كمنيا تفرقت إلى البالد .األنساب (ِ.)َِِ/

كالنسبة المشيكرة إلى ىذه البمدة النسكم كالنسائي .المصدر السابؽ (ٓ.)ّْٖ/

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي( صُّْ).
الجرح كالتعديؿ(ّ.)ُٓٗ/

تيذيب التيذيب(ّ .)ّّْ/ابف كضاح :محمد بف كضاح القرطبي األندلسي اإلماـ الحافظ المتكفي سنة ِٕٖىػ .

انظر :تاريخ عمماء األندلس(ِ ،)ُٓ/كسير أعال ـ النبالء(ُّ ،)ْْٓ/كلساف الميزاف(ٓ.)ُْٔ/

(ٔ)
(ٕ)

تيذيب الكماؿ(ٗ.)َِٓ/
تيذيب التيذيب(ّ.)ّّْ/ابف قانع :القاضي أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم البغدادم

صاحب كتاب معجـ الصحابة ،اإلماـ الحافظ البارع الصدكؽ المتكفي سنةُّٓق .انظر  :تاريخ بغداد(ُُ،)ٖٖ/
كسير أعالـ النبالء(ُٓ ،)ِٓٔ/كلساف الميزاف(ّ.)ّّٖ/

(ٖ)
(ٗ)

تاريخ بغداد(ٖ.)ِْٖ/
سير أعالـ النبالء(ُُ.)ْٖٗ/

(َُ)
(ُُ)

تقريب التيذيب(صُِٕ).
الثقات(ٖ.)ِٓٔ/

ّٓ

(ُ)
متقنػا" ،كفىضػمو
"ثقة مف الثقات لقيتو ببغداد"  ،كزاد أبك بكر الخطيب" :كاف ثقة ثبتنػا حاف ن
ظػا ن
يعقكب بف شيبة ،كمحمد بف عبد اهلل بف نمير عمى أبي بكر عبد اهلل بف محمد بػف شػيبة(ِ)،

(ِ)
آلجٍّرم" :قمت ألبي داكد :أبك خيثمة حجة في الرجاؿ ،قاؿ :ما كاف
شيبة  ،كقاؿ أبك عبيد ا ي
كاف أحسف عممو"(ّ) ،مات سنة أربع كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :زىير بف حرب أبك خيثمة ثقة ثبت.
(ٗ)
واترمِ ٍوال ْمو ِ
لس ِط ا(٘).
اب ِن َل
از َذىا ْب ِناثَر ِب ٍتالمسلَ ِي ا ،اأ َُب َ
اب ُن َ
َٕ -ة ِاز ُ
ام ُره َ
ون ْ
ةو ْ
َ
كثقو :ابف سعد(ٔ) ،كيحيى بف معيف(ٕ) ،كعمي بف المديني(ٖ) ،كالعجمي(ٗ) ،كيعقكب بػف شػيبة(َُ)،

ش ػػيبة(َُ) ،كأبػػػك حػ ػػاتـ(ُُ) ،كأب ػػك زرعػ ػػة(ُِ) ،كابػػػف ق ػػانع(ُّ) ،كالػ ػػذىبي(ُْ) ،كاب ػػف حجػ ػػر(ُٓ) ،كزاد

العجمي :ثبت ،كزاد أبك حاتـ :إماـ صدكؽ ،كزاد ابف قانع :مػأمكف ،كزاد ابػف حجػر :مػتقف عابػد،
كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات كقػػاؿ :كػػاف مػػف خيػػار عبػػاد اهلل ممػػف يحفػػظ حديثػػو ككػػاف يخضػػب

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تيذيب التيذيب(ّ.)ّّْ/
تاريخ بغداد (ٖ.)ّْٖ/

تيذيب الكماؿ(ٗ،)َْٓ/أبك عبيد اآلجرم :محمد بف عمي بف عثماف البصرم ،أبك عبيد اآلجرم الحافظ ،أحد عمماء

عمماء القرف الثالث اليجرم ،صاحب أبي داكد السجستاني .انظر :سير أعالـ النبالء (ٗ.)ْٓ/

(ْ)

السممي :بضـ السيف الميممة ،كفتح الالـ ىذه النسبة إلى سميـ ،كىي قبيمة مف العرب مشيكرة يقاؿ ليا :سميـ بف

منصكر بف عكرمة بف خصفة بف قيس عيالف بف مضر ،تفرقت في البالد ،كجماعة كثيرة منيـ نزلت حمص .األنساب

(ّ.)ِٕٖ/

(ٓ)

الكاسطي :بكسر السيف كالطاء الميممتيف ىذه النسبة إلى خمسة مكاضع :أكليا :كاسط العراؽ ،كيقاؿ ليا :كاسط

القصب ،بناىا الحجاج بف يكسؼ أمير الع ارؽ في سنة ثالث كثمانيف مف اليجرةكقيؿ ليا :كاسط ،ألنيا في كسط
العراقيف :البصرة كالككفة ،كىي كاسطتيا خرج منيا جماعة مف أىؿ العمـ في كؿ فف ،كفييـ كثرة كشير .المصدر
السابؽ (ّ.)ِٕٖ/

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطبقات الكبرل (ٔ.)ّْٖ/
تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (ْ.)َْٖ/
تذكرة الحفاظ (ُ.)ُِّ/

معرفة الثقات (ِ.)ّٖٔ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تاريخ بغداد (ُْ.)ّّٕ/
الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِٗٓ/

تيذيب التيذيب(ُُ.)ِِّ/

(ُّ)

المصدر السابؽ(ُُ.)ِِّ/

(ُٓ)

تقريب التيذيب(صَٔٔ).

(ُْ)

سير أعالـ النبالء(ٗ.)ّٖٓ/
ّٔ

بػػالحمرة ككػػاف قػػد كػػؼ فػػي آخػػر عمػره(ُ) ،كقػػاؿ عمػػي بػػف المػػديني :مػػا أريػػت رجػالن قػػط أحفػػظ مػػف
(ِ)
ظػا مػف
يزيد بف ىاركف  ،كقاؿ أبك زرعة :سمعت أبا بكر بف أبي شيبة يقكؿ :ما رأيت أتقػف حف ن

يزيد بف ىاركف(ّ) ،كقاؿ يحيى بف يحيى النيسػابكرم :كػاف بػالعراؽ مػف الحفػاظ شػيخاف ككيػالف،

أم ػػا الش ػػيخاف فيي ىش ػ ٍػيـ كيزي ػػد ب ػػف زري ػػع ،كأم ػػا الكي ػػالف فككي ػػع كيزي ػػد ب ػػف ى ػػاركف ،كيزي ػػد أحف ػػظ
الكيميف(ْ).مات سنة ست كمائتيف.

قرلالمبرحث  :يزيد بف ىاركف ثقة حافظ متقف.
()ٙ
(٘)
بة َوةَ ال ْم ُت َز ِ
ٍ
لي ا()ٚلمسلَ ِي ا()ٛلمو ِ
َّلهِي ا()ٜهوى امها
ص ِهيا َأا ُبو ا ُي ْ
ٖ -ا ا ُح َي ْة ُو ْ
اب ُن اأَِب ُ
اح َي ْةو المطَّ ِوة ُال ل ْم َب ْ
خراش(ُْ)،
لمجيري ،اكثقو  :ابف سعد(َُ) ،كيحيى بف معيف(ُُ) ،كالعجمي(ُِ) ،كأبك حاتـ(ُّ)كابف
كالذىبي(ُٓ) ،كابف حجر(ُٔ) ،كزاد ابف خراش كالذىبي :صدكؽ  ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ:

كىك الذم يقاؿ لو حميد بف أبي داكد ،ككاف يدلس ،سمع مف أنس ثمانية عشر حديثنا ،كسمع مف ثابت

(ُ)
(ِ)

الثقات (ٕ.)ِّٔ/
تذكرة الحفاظ (ُ.)ُِّ/

(ّ)

تيذيب الكماؿ(ِّ.)ُِٔ/

(ٓ)

قاؿ األصمعي :لـ يكف طكيالن كلكف كاف طكيؿ اليديف التاريخ الكبير (ِ )ِّٓ/كانظر إلى :الثقات (ْ)ُْٖ/

(ٔ)

البصرم :بفتح الباء المكحدة كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى البصرة كشيرتيا أغنتني عف

(ٕ)

الخزاعي  :بضـ الخاء المعجمة كفتح الزام ،كفي آخرىا العيف الميممة ،ىذه النسبة إلى خزاعة .المصدر السابؽ

(ْ)

الجرح كالتعديؿ(ُْ.)ّّٕ/

كالكاشؼ (ُ.)ُِّ/

ذكرىا لكف ذكرتيا لكي ل يخمك الكتاب عنيا ،يقاؿ ليا قبة اإلسالـ كخزانة العرب .األنساب (ُ.)ّّٔ/

(ِ.)ّٖٓ/

(ٖ)
(ٗ)

السممي  :تقدـ ( صّٔ).
الدارمي :بفتح الداؿ الميممة ككسر الراء ،ىذه النسبة إلى بني دارـ كىك دارـ بف مالؾ بف حنظمة بف زيد مناة ابف

تميـ .األنساب (ِ.)َْْ/
(َُ)
(ُُ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ُٕ/
الجرح كالتعديؿ (ّ.)ُِٗ/

(ُِ)

معرفة الثقات (ُ.)ِّٓ/

(ُْ)

تيذيب الكماؿ(ٕ،)ّٓٗ/ابف خراش :عبد الرحمف بف يكسؼ بف سعيد بف خراش ،الحافظ الناقد البارع ،أبك محمد

(ُّ)

الجرح كالتعديؿ (ّ.)ُِٗ/

المركزم ،ثـ البغدادم ،المتكفي سنة ِّٖىػ .انظر :تاريخ بغداد(َُ ،)َِٖ/كسير أعالـ النبالء(ُّ ،)َٖٓ/كشذرات
الذىب(ِ.)ُْٖ/

(ُٓ)
(ُٔ)

سير أعالـ النبالء(ٔ.)ُّٔ/

تقريب التيذيب(صُُٖ).
ّٕ

البناني فدلس عنو(ُ) ،كذكره ابف شاىيف في الثقات(ِ) ،كطرح زائدة حديثو(ّ) ،فبيف ابف حجر أف سبب

سبب طرح زائدة لحميد إنو بسبب دخكلو في شيء مف أمر األمراء(ْ) ،كذكره العقيمي في الضعفاء(ٓ)،
كىذا مف تشدده المعركؼ بو ،قاؿ ابف القطاف :كاف حميد إذا ذىبت تكقفو عمى بعض حديث أنس

حميدا عف حديث الحسف
يشؾ فيو كنت أسألو عف الشيء مف فتيا الحسف فيقكؿ نسيتو(ٔ)،كقاؿ :سألت
ن
الحسف فقاؿ :ل أحفظو(ٕ)،أما التغيير الذم نسب إليو فيذا ل يؤثر فيو ،فقد نص جماعة عمى حفظو
فضال عف أنو كاف يركم أحاديث عف أنس كأحاديث عف ثابت عف أنس يميزىا ،كلعمو أجاب ابف
ن

أحيانا ألنيما كانا يسألنو كيمحاف في السؤاؿ ،فقد جاء عف حميد
القطاف كشعبة بأنو يعرض لو الشؾ
ن
أنو قاؿ :كاف شعبة يسألني عف الشيء قد سمعتو مف أنس فأيلبسو عميو(ٖ) ،كلما جاءه شعبة مرة فسألو:

أحيانا ،فقاؿ حديث كذا
فسألو :يا أبا عبيدة ،حديث كذا ككذا تشؾ فيو؟ فقاؿ :إنو ليعرض لي الشؾ
ن
أحيانا ،فانصرؼ شعبة،فقاؿ حميد :ما أشؾ
تشؾ فيو؟ قاؿ :فأجابو بنحك ذلؾ أف الشؾ ليعرض لي
ن
حميدا ىك الذم أفسد حديث شعبة،
صًمؼ(ٗ) أحببت أف أفسدىا عميو(َُ).فأنت ترل أف
ن
فييا كلكنو غالـ ى
حميدا أفسدىا عميو فظف شعبة ذلؾ
شعبة ،كلذلؾ قاؿ شعبة لـ يسمع إل أربعة كعشريف ركاية ،ألف
ن

الظف ،أما قكؿ شعبة أف حميدا لـ يسمع مف أنس إل أربعة أحاديث أك ثالثة فال يصح كما نص عمى
ذلؾ ابف حجر(ُُ) ،كقاؿ سفياف :اختمط عمى حميد ما سمع مف أنس كمف ثابت(ُِ).كىذا قكؿ مرجكح،
فإنو كاف يقكؿ حدثنا أنس ،كفي أخرل حدثنا ثابت عف أنس ،فيك مميز ليا .ا

عممػا إل كقػد كعػاه عنػو كسػمعو
أيراسيريهايناأنس :قاؿ حماد بف سممة :لـ يدع حميد لثابت البناني ن
منػػو كعامػػة مػػا يركيػػو عػػف أنػػس سػػمعو مػػف ثابػػت(ُّ) ،كقػػاؿ شػػعبة :لػػـ يسػػمع حميػػد مػػف أنػػس إل أربعػػة
(ُ)
(ِ)
(ّ)

الثقات(ْ.)ُْٖ/
تاريخ أسماء الثقات(صَُٔ).
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٕٔ/

(ْ)

تقريب التيذيب (صَُِ).

(ٔ)

المصدر السابؽ(ُ ،)ِٔٓ/كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٖٔ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الضعفاء الكبير(ُ.)ِٔٓ/

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٕٔ/
الضعفاء الكبير(ُ.)ِٔٓ/

صمؼ :الصاد كالالـ كالفاء أصؿ صحيح ،يدؿ عمى شدة كك اززة .معجـ المقاييس في المغة ( صٕٓٓ) .قاؿ الخميؿ

الخميؿ بف أحمد" :الصمىؼ مجاكزة قدر الظرؼ ،كالدعاء فكؽ ذلؾ" .كتاب العيف(ٕ.)ُِٓ/

(َُ)

تاريخ دمشؽ(ُٓ.)ُِٔ/

(ُُ)

تيذيب التيذيب(ِ.)ْْٓ/

(ُّ)

الضعفاء الكبير(ُ ،)ِْٔ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٖٔ/

(ُِ)

سير أعالـ النبالء(ٔ.)ُٔٔ/
ّٖ

كعشػػريف حػػديثنا كالبػػاقي سػػمعيا مػػف ثابػػت(ُ) ،كيػػركل عػػف شػػعبة أنػػو قػػاؿ :لػػـ يسػػمع حميػػد مػػف أنػػس إل
أربعػػة أك ثالثػػة أحاديػػث كالبػػاقي سػػمعيا مػػف ثابػػت أك ثبتػػو فييػػا ثابػػت(ِ) ،كقػػاؿ ابػػف خ ػراش :إف عامػػة
حديثػػو عػػف أنػػس إنمػػا سػػمعو مػػف ثابػػت(ّ) .كقػػاؿ ابػػف حبػػاف :سػػمع مػػف أنػػس ثمانيػػة عشػػر حػػديثنا كسػػمع
الباقي مف ثابت فدلس عنو(ْ).
وهير ابرميومةسا :ا ابف سعد(ٓ) ،كالنسائي(ٔ) ،كابف حباف(ٕ) ،كالبرديجي(ٖ)كذكره الذىبي(ٗ) ،كبرىاف الديف

الديف الحمبي(َُ) ،كالعراقي(ُُ) ،كابف حجر

(ُِ)

في المدلسػيف ،قػاؿ أبػك بكػر البرديجػي :أمػا حػديث حميػد

فػال يحػتج منػػو إل بمػا قػاؿ حػدثنا أنػػس(ُّ) ،كقػاؿ العالئػػي :فعمػى تقػػدير أف تكػكف أحاديػػث حميػد مدلسػػة

فقد تبيف الكاسطة فييا كىك ثقة صحيح(ُْ) ،كذكره ابف حجػر فػي المرتبػة الثالثػة كىػـ الػذيف ل يقبػؿ مػف
حػػديثيـ إل الػػذم صػػرح فيػػو بالسػػماع،إف سػػماع حميػػد مػػف أنػػس ثابػػت بالجممػػة كقػػد نػػص جماعػػة عمػػى

فضال عف إخراج البخارم كمسمـ أحاديث لحميد عف أنس(ُٓ).
سماعو منو
ن

(ُٔ)
كلح ىم ٍيػد فػي دكاكيػف اإلسػالـ شػيء
كقاؿ الذىبي :لو في الصحيحيف جممة أحاديث عف أنػس  ،كقػاؿ :ي
كثير ،كأظف لو في الكتب الستة عنو مائة حديث(ُٕ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تاريخ الثقات( صُّٔ) ،الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٖٔ/
ميزاف العتداؿ(ِ.)ّْٖ/
تاريخ دمشؽ(ُٓ.)ِِٔ/

(ْ)

الثقات(ْ.)ُْٖ/

(ٔ)

ذكر المدلسيف(صُُّ).

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)

الطبقات الكبرل(ٕ.)ُٖٕ/

الثقات(ْ.)ُْٖ/
تيذيب التيذيب(ِ ،)ّْٓ/اإلماـ الحافظ الحجة أبك بكر أحمد بف ىاركف بف ركح البرديجي .انظر :سير أعالـ

النبالء(ُْ.)ُِِ/

(ٗ)

ميزاف العتداؿ(ِ ،)ّّٖ/كالكاشؼ(ُ.)ُِّ/

(َُ)
(ُُ)

التبييف ألسماء المدلسيف(صٕٔ).
المدلسيف ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد الثالث ،العدد الثاني سنة (ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ)( ،صْْ).

(ُِ)

تعريؼ أىؿ التقديس(صَُِ).

(ُْ)

المصدر السابؽ(ِ.)ّْٓ/

(ُّ)

(ُٓ)

تيذيب التيذيب(ِ.)ّْٓ/

نص عمى سماعو منو مسمـ ،تاريخ دمشؽ(ُٓ ،)ِٕٓ/كقد أخرج لو صاحبا الصحيحيف عف أنس .انظر :تحفة

األشراؼ(ُ.)ُِٓ-ُُٕ/

(ُٔ)
(ُٕ)

تاريخ اإلسالـ(ٗ.)ُُٔ/
سير أعالـ النبالء(ٔ.)ُٔٔ/
ّٗ

قاؿ ابف عػدم :كحميػد لػو حػديث كثيػر مسػتقيـ ،كقػد حػدث عنػو األئمػة ،كأمػا مػا ذكػر عنػو أنػو لػـ

يسمع مف أنس إل مقدار ما ذكر كسمع الباقي مف ثابت عنو فإف تمؾ األحاديث يميزىا مف كاف يتيمػو
أنو عف ثابت؛ ألنو قد ركل عػف أنػس كركل عػف ثابػت عػف أنػس أحاديػث ،فػأكثر مػا فػي بابػو أف الػذم

ركاه عف أنس الػبعض ممػا يدلسػو عػف أنػس(ُ)،كأكػد ذلػؾ األلبػاني فقػاؿ :ذكػر غيػر كاحػد مػف األئمػة أف
ػيئا أـ
حميدا كاف يدلس عف أنس ،قالكا :إنما ركاىا عف ثابت عػف أنػس ،كاختمفػكا ىػؿ سػمع مػف أنػس ش ن
ن

ػر ،كفػػي صػػحيح
ػيئا كثيػ نا
ل ،كالص ػكاب األكؿعيعنػػي أنػػو سػػمعع ،فقػػد صػػرح حميػػد بسػػماعو مػػف أنػػس شػ ن
البخارم مف ذلؾ جممة كما قاؿ الحافظ في تيذيب التيذيب(ِ)،مات سنة ثالث كأربعيف كمائة.
قارلالمبرحاث :حميػد الطكيػػؿ ثقػة ربمػا دلػس عػػف أنػس ،كقػد يعػرؼ أف الكاسػػطة بينػو كبػيف أنػس ىػػك
ثابت البناني كىك ثقة.

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هً

إسناده صحيح(ّ)؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث ابف حباف(ْ) ،كالحاكـ كقاؿ" :صحيح عمى

عمى شرطيما كلـ يخرجاه" ،ككافقو الذىبي(ٓ) ،كصححو األلباني(ٔ) .ا

(ُ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٖٔ/

(ّ)

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

(ِ)

صحيح سنف أبي داكد ،األصؿ(ُ ،)ّّٗ/كانظر :تيذيب التيذيب(ِ.)ْْٓ/

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).

(ْ)

صحيح ابف حباف (ِ.)ُٓ/

(ٔ)

صحيح سنف الترمذم (ٓ )ُِْ/ك صحيح الجامع الصغير (صُّ).

(ٓ)

مستدرؾ الحاكـ (ُ.)َّْ/

َْ

ِ -قَر َل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد
كف ،أ ٍ
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ،ىحدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
َْ
َ ُ ُ َْ
اؿ رسك يؿ ً
ً
اف يٍمعب ً
ً
أنس بً ًف مالً وؾ قى ى ً
اهلل
اؿ :قىد ىـ ىر يسك يؿ اهلل  اٍل ىمد ىينةى ىكلىيي ٍـ ىي ٍك ىم ً ى ى ي ى
كف في ًي ىما ،فىقى ى ى ي
ى
(ٔ)
ً
ً
ً
ت ىعمى ٍي يك ٍـ ىكلى يك ٍـ ىي ٍك ىم ً
ط ًر ىكىي ٍكيـ الن ٍح ًر".
كف في ًي ىما ،ىكقى ٍد أ ٍىب ىدلى يك يـ اهللي ىي ٍك ىم ٍيف ىخ ٍي نار م ٍنيي ىما ،ىي ٍكيـ اٍلف ٍ
قىًد ٍم ي
اف تىٍم ىعيب ى

الط ًكي يؿ ،ىع ٍف
" : إًٍّني قى ٍد

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه :

ُ -أبك داكد في سننو(ُ )ِ(،)ْٖٗ/كتاب الصالة )ِْٓ(،باب صالة العيديف ،حديث
رقـ(ُُّْ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف حماد عف حميد بو بنحكه.

ِ -النسائي في سننو (ِ )ُٗ(،)َّٕ/كتاب صالة العيديف )ُ( ،باب أخبرنا عمي بف حجر،
حديث رقـ(ُٓٓٓ) عف عمي بف حجر عف إسماعيؿ عف حميد بو بمفظو.

ّ -أحمد في مسنده (ّ )َُّ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو مختمؼ األلفاظ ،ككذلؾ

(ّ )ُٕٖ/عف سيؿ بف يكسؼ كيزيد عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ)ِّٓ/عف محمد بف

عبد اهلل عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )َِٓ/عف عفاف عف حماد عف حميد بو

بمفظو كفيو صرح حميد بالسماع.

ْ -الحاكـ في مستدركو (ُ ،)ِْٗ/كتاب صالة العيديف ،مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ عف
حماد عف حميد بو بمفظو ،كقاؿ" :صحيح عمى شرط مسمـ ،كلـ يخرجاه" ،ككافقو الذىبي.

ٓ -أبك يعمى في مسنده (ٔ ، ،)ّْٗ/حديث رقـ (َِّٖ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف الثقفي
(عبد الكىاب) عف حميد بو بمفظو.

ٔ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ ،)َْٗ/حديث رقـ (ُِّٗ) عف يزيد بو بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات  ،كقد صرح حميد بالسماع(ِ) ،كالحديث صححو الحاكـ كقاؿ:

"صحيح عمى شرط مسمـ ،كلـ يخرجاه" ،ككافقو الذىبي(ّ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)َْٓ/حديث رقـ (ُّْٖ).

مسند اإلماـ أحمد (ّ ،)َِٓ/كىذا مف فكائد التخريج.

(ّ ) مستدرؾ الحاكـ (ُ.)ِْٗ/

ُْ

كؿ ً
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اهلل 
يد ،ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس أىف ىر يس ى
صلِ  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ،ىحدثىىنا ىي ًز ه
َْ
ّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ت
ىد ىخ ىؿ اٍل ىم ٍس ًج ىد فى ىأرىل ىح ٍبالن ممدكدا بيف ىس ًارىيتىٍي ًف ،فىقى ى
ت تى ىعمقى ٍ
ىع ىي ٍ
صمٍّي فىإ ىذا أ ٍ
اؿ :ىما ىى ىذا؟ قىاليكا :لًفي ى
النةى؛ تي ى
ً
ً
ب ىفٍمتىىن ٍـ"(ُ).
بً ًو ،قى ى
ت ،فىًإ ىذا ىخ ًش ىي ٍ
ص ٍّؿ ىما ىع ًقمى ٍ
ت أٍ
ىف تي ٍغمى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل " : لتي ى

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ُٗ(،)ِْٗ/كتاب التيجد )ُٖ( ،باب ما يكره في التشديد في العبادة ،
حديث رقـ(َُُٓ) عف أبي معمر عف عبد الكارث عف عبد العزيز عف أنس بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ٔ(،)ِْٓ/كتاب صالة المسافريف )َّ( ،باب فضيمة العمؿ الدائـ مف

قياـ الميؿ كغيره ،...حديث رقـ (ُِٗ)عف أبي بكر بف أبي شيبة ك زىير،كالىما عف إسماعيؿ عف
عبد العزيز عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرماثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح(ِ)؛ ألف ركاتو ثقات.

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
هً

" في ىذا الحديث الحث عمى القتصاد في العبادة ،كالنيي عف التعمؽ فييا ،كاألمر باإلقباؿ

كيستفاد مف الحديث
عمييا بنشاط ،كفيو إزالة المنكر باليد كالمساف ،كفيو جكاز تنفؿ النساء في المسجد ،ي
استحباب قطع المصمي صالتو إذا غمبو النكـ حتى يذىب عنو ،كفيو طمب الخشكع كحضكر القمب في

العبادة ككراىية التعمؽ بحبؿ أك نحكه أثناء الصالة"(ّ).

دبار فخذكىا عند شيكتيا
قبال ،كاف ليا فترةن كا نا
قاؿ عبداهلل بف مسعكد ":إف ليذه القمكب شيكةن كا ن
كاقباليا  ،كذركىا عند فترتيا كادبارىا"(ْ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ّْٓ/حديث رقـ (ّّْٖ).
كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).

(ّ)
(ْ)

فتح البارم شرح صحيح البخارم (ّ.)ّٕ/

شرح السنة (ْ.)ٓٗ/
ِْ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ،ىحدثىىنا
َْ
ْ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
كؿ ً
صالةي رس ً
اهلل  ىكأىبًي ىب ٍك ور يمتى ً
اف يع ىم ير
قارىبةن ،ىحتى ىك ى
ى ىي

أول :الميتهةجا  :ا
ً

ت
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ىع ٍف أنس قى ى
ىي ًز ه
يد ،أ ٍ
اؿ :ىك ىان ٍ
فىمد ًفي ص ً
الة الص ٍب ًح(ُ).
ى
ى

أتهجها  :ا

ُ -مسمـ في صحيحو (ُ )ْ(،)ّْٓ/كتاب الصالة )ّٖ( ،باب اعتداؿ أركاف الصالة كتخفيفيا في
تماـ،حديث رقـ(ُٔٗ)عف أبي بكر بف قانع العبدم عف بيز عف حماد عف ثابت عف أنس ،بنحكه.

ِ -أبك داكد في سننو(ُ )ّ( ،)ّٕٖ/كتاب الصالة  )ُْٕ(،باب طكؿ القياـ مف الرككع كبيف
السجدتيف ،حديث رقـ(ّٖٓ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف حماد عف ثابت كحميد بو ،بألفاظ مختمفة.

ّ -أحمد في مسنده (ّ )ََُ/عف معتمر عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ُُّ/عف
إسماعيؿ بف يعمىية عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ََِ/عف يزيد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َِٓ/عف
ابف أبي عدم عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ)ِّٓ/عف محمد بف عبد اهلل األنصارم عف حميد بو
بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ِْٕ/عف عفاف عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة .

ْ -أبك يعمى في مسنده (ٔ )ٗٗ/حديث رقـ (َّّٔ) عف يى ٍد ىبة عف حماد عف ثابت عف أنس،
بنحكه ،ككذلؾ (ٔ)ّْٖ/حديث رقـ (ُّٕٖ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف عبد الكىاب الثقفي عف
حميد عف أنس ،بنحكه.

ٓ -البغكم في شرح السنة (ّ )ُُُ/كتاب الصالة ،باب العتداؿ مف الرككع كالسجكد حديث رقـ
(ِٗٔ) مف طريؽ عمي بف الجعد عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس جزء مف حديث بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ّْٓ/حديث رقـ (ّْْٖ).

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ّْ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
يد ،ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ،ىحدثىىنا ىي ًز ه
َْ
ٓ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ :ي ٍق يدـ قىكـ ىـ أىرؽ أى ٍفئً ىدةن ًم ٍن يكـ ،فىقىًدـ األى ٍشع ًري ً
كسى ،فى ىج ىعميكا
ى ى
كف في ًي ٍـ أيىبك يم ى
ٍ
قى ى ى ي ٍ ه ي ى
ى
(ُ)
ىغ ندا ىنٍمقىى األ ً
ىحبةى يم ىحم ندا ىك ًح ٍزىبو.

كؿ ً
اهلل 
ىع ٍف أنس أىف ىر يس ى
كف:
ىي ٍرتى ًج يز ى

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

األشعريكف :بطف مف كيالف مف القحطانييف ،كىـ بنك األشعر بف أدد بف زيد يحبشبب بف عريب ابف
زيد مف كيالف مف سبأ ،كىـ رىط أبي مكسى األشعرم أحد أصحاب رسكؿ اهلل  ، كىـ مكجكدكف

اآلف في بالد اليمف عمى القرب مف مدينة ىزبًيد(ِ).

مفردا كتسمى قصائده
الرجز :بحر مف بحكر الشعر معركؼ كنكع مف أنكاعو يككف كؿ مصراع منو ن
أراجيز كاحدىا أيرجكزةه فيك كييئة السجع إل أنو في كزف ٍّ
الش ً
كي ىسمى قائميو راج انز كما ييسمى قائ يؿ
عر  .ي
كر ٍّ
الش ً
يب يح ً
عر شاع انر(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -أحمد في مسنده (ّ )َُٓ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ِِّ-ُٓٓ/عف

يحيي بف إسحاؽ عف يحيي بف أيكب عف حميد بو بنحكه،كقد صرح حميد بالسماع ،ككذلؾ (ّ)ُِٖ/
عف يحيي عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُِٓ/عف عفاف عف حماد عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ

(ّ )ِِٔ/عف عبد اهلل بف بكر عف حميد بو بنحكه.

ِ -النسائي في السنف الكبرل (ٕ )ْٖ( ، )ّٖٕ/كتاب المناقب )ٕ( ،باب األشعريكف،حديث رقـ
(ِْٖٗ)عف محمد بف المثنى عف خالد عف حميد بو ،بنحكه.
ّ -ابف حباف في صحيحو (ُٔ )ُٔ(،)ُْٔ/كتاب إخباره ﷺ عف مناقب الصحابة،باب ذكر أبي

مكسى األشعرم  حديث رقـ (ُِٕٗ) عف الحسف بف سفياف عف أبي بكر بف أبي شيبة عف يزيد بو
بمفظو ،ككذلؾ (ُٔ )ُٔ(،)ُٔٓ/كتاب إخباره ﷺ عف مناقب الصحابة،باب ذكر أبي مكسى األشعرم

 حديث رقـ (ُّٕٗ) عف عمر بف محمد اليمداني عف أحمد بف سعيد اليمداني عف ابف كىب عف
يحيي بف أيكب عف حميد بو بنحكه.

ْ -ابف أبي شيبة في مصنفو (ُِ )ّ( ،)ُِِ/كتاب الفضائؿ )َّ( ،باب ما ذكر في أبي مكسى
 ،حديث رقـ (ِِّّٗ) عف يزيد بو بمفظو.

ٓ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )ُّْ/حديث رقـ (َُُْ) عف يزيد بو بمفظو.
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْْٓ/حديث رقـ (ّْٖٓ).

(ّ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)َْٗ/

(ِ)

نياية األرب في معرفة أنساب العرب (ُ ،)ٓٓٗ/َٔ/قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف (ُ.)َّ/
ْْ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُ) ،كصحح الحديث ابف حباف(ِ)،

كاأللباني(ّ).

(ُ)

مسند اإلماـ أحمد (ّ ،)ُٓٓ/ككذلؾ (ّ .)ِِّ/كىذا مف فكائد التخريج.

(ّ)

السمسمة الصحيحة (ِ.)ِٔ/

(ِ)

صحيح ابف حباف (ُٔ.)ُْٔ/

ْٓ

ٔ -قَر َل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس أىف
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ،ىحدثىىنا ىي ًز ه
كف ،أ ٍ
يد ٍب يف ىى يار ى
َْ
َ ُ ُ َْ
*
كؿ ً
كب ىب ٍي ىف ىع ٍي ىن ٍي ًو ىك ًافهر(ُ).
اؿ :الدجا يؿ ىم ٍم يسك يح اٍل ىع ٍي ًف إًل ى
اهلل  قى ى
ىر يس ى
ظفى ىرةه ىغمًيظىةه ،ىم ٍكتي ه

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

لمظفهة  :بفتح الظاء المعجمة كالفاء؛ لحمة تنبت عند المآقي ،كقد تمتد إلى السكاد فتغشيو(ِ).
ممسكح :سمي الدجاؿ ممسكح ألف عينو الكاحدة ممسكحة ،يقاؿ :رجؿ ممسكح الكجو ،كىي أل يتبقى

عمى أحد شقي كجيو عيف كل حاجب إل استكل(ّ).

لموجرل  :كىك الذم يظير في آخر الزماف ،كيدعي األلكىية ،كىك عمى صفة فىعاؿ ،مف أبنية المبالغة،
َّا
(ْ)
دجال(ٓ).
أم يكثر منو الكذب كالتدليس  .كالدجؿ :تمكيو الشيء ،كيسمى الكذاب ن

ثرنةر :الميتهةجا :ا ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -البخارم في صحيحو (ْ )ّٗ( ،)ِّٓ/كتاب الفتف )ِٔ( ،باب ذكر الدجاؿ ،حديث رقـ
(ُُّٕ) عف سميماف بف حرب عف شعبة عف قتادة عف أنس ،بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ِٓ( ،)ِِْٖ/كتاب الفتف )َِ( ،باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو،
حديث رقـ (َُُ) عف محمد بف المثنى كمحمد بف بشار كالىما عف محمد بف جعفر عف شعبة عف

قتادة عف أنس بنحكه،ككذلؾ (ْ )ِٓ(،)ِِْٖ/كتاب الفتف )َِ( ،باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو،
حديث رقـ (َُِ)عف ابف المثنى كابف بشار ،كالىما عف معاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة عف أنس
بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ِٓ(،)ِِْٖ/كتاب الفتف )َِ( ،باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو،

حديث رقـ (َُّ) عف زىير بف حرب عف عفاف عف عبد الكارث عف شعيب بف الحبحاب عف أنس
بألفاظ متقاربة.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
*

كأحاديث خركج الدجاؿ متكاترة .انظر  :نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر (صِِٖ) ،كالتصريح بما تكاتر مف نزكؿ

المسيح (صّٕ،)ُٕٔ-كالبداية كالنياية (ِ ،)ُُٓ/كقصة المسيح الدجاؿ لمشيخ األلباني.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْْٓ/حديث رقـ (ّْٖٔ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ّ.)ِّٓ/

(ّ)

المصدر السابؽ (ْ.)ٖٔٗ/

(ٓ)

معجـ مقاييس المغة (ِ.)ِّٗ/

(ْ)

المصدر نفسو (ِ.)ُِٗ/

ْٔ

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا :
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ُ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ْٕ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد الطكي يؿ ىع ٍف
صِل  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ،ىحدثىىنا ىي ًز ه
كف ،أ ٍ
يد ٍب يف ىى يار ى
َْ
ٕ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
كؿ ً
اهلل " :ل يتىمنيف أىح يد يكـ اٍلمك ى ً
ت
اؿ ىر يس ى
قاؿ :قى ى
أنس ى
ىحيًنًي ىما ىك ىان ٍ
ضٍّر ىن ىز ىؿ بً ًو ،ىكلى ًك ٍف لً ىي يق ٍؿ المٌييـ أ ٍ
تل ي
ى ى ى ى ي ىٍ
ت اٍل ىكفىاةي ىخ ٍي نار لًي"(ُ).
اٍل ىح ىياةي ىخ ٍي نار لًي ىكتىىكفنًي ىما ىك ىان ٍ

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -البخارم في صحيحو (ْ )ٕٓ( ،)ْٔ/كتاب المرضى )ُٗ( ،باب تمني المريض المكت ،حديث
رقـ (ُٕٔٓ) عف آدـ عف شعبة عف ثابت البناني عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ( ْ )َٖ( ،)ِٓٗ/كتاب
الدعكات )َّ( ،باب الدعاء بالمكت كالحياة ،حديث رقـ (ُّٓٔ) عف ابف سالـ عف إسماعيؿ بف
يعمية عف عبد العزيز بف صييب عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ْٗ( ،)ٓٓٗ/كتاب التمني )ٔ( ،باب
ما يكره مف التمني ،حديث رقـ (ِّّٕ) عف الحسف بف الربيع عف أبي األحكص عف عاصـ عف

النضر بف أنس عف أنس ،بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ْٖ( ،)َِْٔ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ْ( ،باب كراىة
تمني المكت لضر نزؿ بو،حديث رقـ (َُ)عف زىير بف حرب عف إسماعيؿ بف يعمية عف عبد العزيز
عف أنس ،بنحكه  ،كعف ابف أبي خمؼ عف ركح عف شعبة  ،كعف زىير بف حرب عف عفاف عف حماد
بف سممة ،كالىما (شعبة كحماد)عف ثابت عف أنس مختصرا ،ككذلؾ(ْ )ْٖ( ،)َِْٔ/كتاب الذكر

كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ْ( ،باب كراىة تمني المكت لضر نزؿ بو،حديث رقـ (ُُ) عف حامد بف
عمر عف عبد الكاحد عف عاصـ عف النضر بف أنس عف أنس مختص انر.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى يى ىك يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ِ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ْٓٓ/حديث رقـ (ّْٕٖ).
صحيح ابف حباف (ٕ )ِِّ/حديث رقـ (ِٔٔٗ).
ْٖ

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
هً

قاؿ السندم (رحمو اهلل) " :قكلو "ل يتمنيف أحدكـ المكت" نيى كاف أطمؽ النيي في حديث أبي

ىريرة عف تمني المكت(ُ) ،فالمراد منو المقيد كما في حديث أنس "ل يتمنيف أحدكـ المكت مف ضر

أصابو في نفسو أك مالو"؛ ألنو في معنى التبرـ عف قضاء اهلل في أمر يضره في الدنيا ك ينفعو في

أخراه ،كل يكره التمني لخكؼ عمى دينو مف فساد" (ِ).

كقكلو "أحيني" مف اإلحياء ،أم أبقني عمى الحياة .قاؿ العراقي (رحمو اهلل)" :لما كانت الحياة

حاصمة كىك متصؼ بيا حسف اإلتياف بيا ،أم ما دامت الحياة متصفة بيذا الكصؼ ،كلما كانت

الكفاة ممدكحة في حاؿ التمني لـ يحسف أف يقكؿ ما كانت ،بؿ أتى بػ "إذا" الشرطية ،فقاؿ :إذا كانت،
أم إذا آؿ الحاؿ إلى أف تككف الكفاة بيذا الكصؼ"(ّ).

يحا ،بؿ يعدؿ عنو إلى التعميؽ
كقكلو "فإف كاف ل بد متمنيان المكت فميقؿ" أم فال يتمف صر ن
بكجكد الخير فيو(ْ).

خيرا،
(ُ) سنف النسائي (ِ )ُِْ/حديث رقـ (ُُٕٖ) كنصو " :ل يتمنيف أحد منكـ المكت ،إما
ن
محسنا فمعمو يزداد ن
مسيئا فمعمو أف يستعتب".
كاما
ن
(ِ)

سنف النسائي بشرح السيكطي كالسندم (ِ.)ُِْ/

(ْ)

سنف النسائي بشرح السيكطي كالسندم (ِ.)ِّْ/

(ّ)

طرح التثريب (ْ.)ِِٗ/

ْٗ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس أىف النبي
صِل  :ىحدثىىنا زىير حدثنا ىي ًز ه
كف أ ٍ
يد ٍب يف ىى يار ى
َْ
ٖ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اجركف كاأل ٍىنصار ًفي الص ً
 ىكاف ي ًحب أ ً
ً
ٍخ يذكا ىع ٍنوي (ُ).
الة لً ىيأ ي
ٍ
ى ي
ىي
ىف ىيم ىيوي اٍل يميى ي ى ى

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ  -النسائي في السنف الكبرل (ٕ )ْٖ(،)ّّٕ/كتاب المناقب )ُٔ( ،باب مناقب المياجريف
كاألنصار ،حديث رقـ (ِّٖٓ) عف محمد بف المثنى عف خالد عف حميد بو بمفظو.

ِ -ابف ماجو في سننو (ُ )ٓ( ،)ّٕٖ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ْٓ( ،باب مف يستحب أف
يمي اإلماـ،حديث رقـ (ٕٕٗ) عف نصر بف عمي عف عبد الكىاب عف حميد بو بمفظو.

ّ -أحمد في مسنده (ّ )ََُ/عف معتمر عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُٗٗ/عف يزيد بو بمفظو،
ككذلؾ (ّ )َِٓ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ِّٔ/عف عبد اهلل ابف بكر عف

حميد بو بمفظو.

ْ -أبك يعمى في مسنده (ٔ )ّْٕ/حديث رقـ (ُّٖٔ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف الثقفي -عبد
الكىاب -عف حميد بو بمفظو.

ٓ -ابف حباف في صحيحو (ُٔ )ُٔ( ،)ِْٗ/كتاب إخباره ﷺ عف مناقب الصحابة (ِ) باب فضؿ

الصحابة كالتابعيف،حديث رقـ (ِٖٕٓ)عف محمد بف أحمد بف أبي عكف عف أبي بشر بكر بف خمؼ
عف ابف أبي عدم عف حميد بو بمفظو.

ٔ-الحاكـ في مستدركو (ُ ،)ُِٖ/كتاب الصالة ،عف أبي بكر بف إسحاؽ عف أبي المثنى عف

مسدد عف يزيد بف زريع عف حميد بو بمفظو ،كقاؿ  :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ
يخرجاه.

ٕ-عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )ُّْ/حديث رقـ (َُْٕ) عف يزيد بو بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ْٓٓ/حديث رقـ (ّْٖٖ).
َٓ

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ُ) ،كصحح الحديث ابف حباف(ِ) ،كالحاكـ ،كقاؿ" :صحيح عمى

شرط الشيخيف كلـ يخرجاه" ،ككافقو الذىبي(ّ) ،كصححو األلباني(ْ).

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
هً

قكلو األنصار كالمياجركف  :أم الكبار مف أىؿ الفضؿ ل األعراب كأمثاليـ مف الصغار ،قاؿ

النيى ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ*) ،كأكلك األحالـ ىـ العقالء
 ( ليمني منكـ أكلك األحالـ ك ي
النيي أكلك األحالـ العقالء ،كقكلو  ( ثـ الذيف يمكنيـ ) معناه الذيف يقربكف منيـ في
كقيؿ البالغكف ك ي
ىذا الكصؼ ففي ىذا الحديث تقديـ األفضؿ فاألفضؿ إلى األماـ ألنو أكلى باإلكراـ كألنو ربما احتاج
اإلماـ إلى استخالؼ فيككف ىك أكلى كألنو يتفطف لتنبيو اإلماـ عمى السيك لما ل يتفطف لو غيره

كليضبطكا صفة الصالة كيحفظكىا كينقمكىا كيعممكىا الناس كليقتدم بأفعاليـ مف كراءىـ كل يختص

ىذ ا التقديـ بالصالة بؿ السنة أف يقدـ أىؿ الفضؿ في كؿ مجمع إلى األماـ ككبير المجمس كمجالس

العمـ كالقضاء كالذكر كالمشاكرة كمكاقؼ القتاؿ كامامة الصالة كالتدريس كاإلفتاء كاسماع الحديث
كنحكىا كيككف الناس فييا عمى مراتبيـ في العمـ كالديف كالعقؿ كالشرؼ كالسف كالكفاءة ،كفي ذلؾ

الباب كاألحاديث الصحيحة متعاضدة عمى ذلؾ ،ككاف رسكؿ اهلل يحب أف يميو المياجركف كاألنصار

ليحفظكا عنو .كابف مسعكد كاف مف أكلئؾ الذيف يقربكف مف النبي -عميو السالـ -فيك أكلى مما جاء
بو مف ىك أبعد منو ،ككاف يحب أف يميو المياجركف كاألنصار في الصالة ليحفظكا عنو فركضيا
كأبعاضيا كىيئاتيا فيرشدكف الجاىؿ كينبيكف الغافؿ ،قاؿ ابف حجر( رحمو اهلل )  :كحب المصطفى

صمى اهلل عميو كآلو كسمـ لمشيء إما بإخباره لمصحابي بذلؾ كاما بالقرائف(ٓ).

(ُ)

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).

(ِ)

صحيح ابف حباف (ُٔ.)ِْٗ/

(ْ)

السمسمة الصحيحة (ّ.)ّْٖ/

(ّ)

مستدرؾ الحاكـ (ُ.)ُِٖ/

*أخرجو مسمـ في صحيحو (ُ )ْ( ،)ِّّ/كتاب الصالة )ِٖ( ،باب تسكية الصفكؼ ،...حديث رقـ (ُِِ) مف
حديث أبي مسعكد .

(ٓ)

شرح النككم عمى مسمـ (ْ ،)ُْٓ/كانظر إلى  :شرح سنف أبي داكد لمعيني (ّ ،)َّٕ/كفيض القدير شرح الجامع

الصغير (ٓ ،)ِّٔ/كفتح البارم شرح صحيح البخارم (ُ.)ِّٓ/
ُٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اف ىر يسك يؿ
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ،ىح ٌدثىىنا ىي ًز ه
يد ،أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس قاؿ :ىك ى
َْ
ٗ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
ً
ً
ض بي ً
ً
قعت
كت نً ىسائًو فى ٍ
ص ىعة م ٍف ثىًريد ،فى ى
اهلل  في ىب ٍع ً ي ي
ام ىرأة م ٍنيف قى ٍ
ض ىرىبتيىا بًىيد ىىا فى ىك ى
أى ىدت لمنبًي ٍ
فىان ىكسرت القىصعة ،فىجع ىؿ رسك يؿ ً
ً
اهلل  ي ٍأ يخ يذ الثىًر ى ً
ص ىع ًة ىكىيقيك يؿ " :يكميكا ،ىغ ىارت أيم يكـ"،
ى
يد بًىيده فىىي يريده في القى ٍ
ىى ى ي
ٍى
ى
(ُ)
احب ًة القى ً
ً
كرة .
ص ى
ٍ
ثيـ انتىظى ىر ىحتىى ىجاءت القى ٍ
ص ىعةي األي ٍخ ىرل ،فىأى ىخ ىذ ىىا فى ىدفى ىعيىا إًلىى ى
الم ٍك يس ى
ص ىعة ى

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

(ِ)
كيثرد ،ككاف ييتخذ مف
القصعة :الصحفة ،جمع قصعات كًقصع كًقصاع  ،كىي كعاء يؤكؿ فيو ي
غالبا(ّ).
الخشب ن

العرب قمما تى ًجد
الثريد :ىكا لطعاـ المت ىخذ مف المحـ كالثريد معان ألف الثريد ل يككف إل مف ٍ
لحـ غالبا ك ى
ً
المر ً
ؽ أكثر
طبيخا كل سيما بمى ٍحـ  .كيقاؿ الثريد أحد الم ٍح ىم ٍيف بؿ المذةي كالقي ٌكة إذا كاف المحـ نضيجا في ى
مما يككف في نفس المحـ (ْ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -البخارم في صحيحو(ِ )ْٔ( ،)ُِٖ/كتاب المظالـ كالغصب )ّْ( ،باب إذا كسر قصعة أك

شيئا لغيره،حديث رقـ (ُِْٖ) عف يم ىسدد بف مسرىد عف يحيي بف سعيد عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ
ن
(ّ )ٕٔ( ،)ِٔٓ/كتاب النكاح )َُٖ( ،باب الغيرة،حديث رقـ (ِِٓٓ)عف عمي بف المديني عف

إسماعيؿ بف يعمية عف حميد بو بنحكه.
شيئا لغيره يغرـ
ِ -أبك داكد في سننو (ّ )ُٕ( ،)ُِْٓ/كتاب البيكع )ُٗ( ،باب فيمف أفسد ن
مثمو،حديث رقـ (ّٕٔٓ)عف مسدد عف يحيي  ،كعف محمد بف المثنى عف خالد ،كالىما ( يحيي
كخالد ) عف حميد بو ،بنحكه.

ّ -الترمذم في جامعو (ّ )ُّ( ،)ُّْ/كتاب األحكاـ )ِّ( ،باب ما جاء فيمف يكسر لو الشيء
يحكـ لو مف ماؿ الكاسر  ،حديث رقـ (ُّٗٓ) عف محمكد بف غيالف عف أبي داكد عف سفياف

الثكرم عف حميد بو  ،بألفاظ مختمفة كقاؿ " :ىذا حديث حسف صحيح".

ْ -النسائي في سننو (ّ )ّٔ( ،)ّٕٗ/كتاب عشرة النساء )ْ( ،باب الغيرة ،حديث رقـ (ّٓٔٗ)عف
محمد بف المثنى عف خالد عف حميد بو ،بمفظو ،كقد صرح حميد فيو بالتحديث.

شيئا،حديث رقـ
ٓ -ابف ماجو في سننو (ِ )ُّ( ،)ُّّ/كتاب األحكاـ )ُْ( ،باب الحكـ فيمف كسر ن
(ِّّْ)عف محمد بف المثنى عف خالد بف الحارث عف حميد بو ،بنحكه.
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ّْٓ/حديث رقـ (ّّْٖ).

(ِ)

القامكس المحيط (ُ.)ُٕٗ/

(ْ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)ٓٗٔ/

(ّ)

المعجـ الكسيط (ِ.)َْٕ/

ِٓ

ٔ -أحمد في مسنده (ّ )َُٓ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّٔ/عف عبد اهلل بف
بكر عف حميد بو بنحكه.

شيئا فعميو مثمو ،حديث رقـ
ٕ-الدارمي في سننو (ِ )ُٖ( ،)ُُِ/كتاب البيكع )ٖٓ( ،باب مف كسر ن
(ِٖٗٓ) عف يزيد بو بنحكه.
ٖ-عبد الرزاؽ في مصنفو (ٕ )َُّ/حديث رقـ (ِِّٖٔ) عف يزيد بو بنحكه.

ٗ -أبك يعمى في مسنده (ٔ )ٖٓ/حديث رقـ (ّّّٗ) عف العباس عف عمراف بف خالد الخزاعي عف
ثابت عف أنس بنحكه.

َُ-الدارقطني في سننو (ْ )ُِ( ،)ُّٓ/كتاب الكصايا ،حديث رقـ (ُْ) عف عبد اهلل بف محمد بف
عبد العزيز عف حباب بف الكليد عف عمراف بف خالد الخزاعي عف ثابت عف أنس بنحكه.

ُُ -ابف أبي شيبة في مصنفو (ٕ ،)ْْٔ/كتاب الرد عمى أبي حنيفة )ٔٗ( ،باب كسر القصعة
كضمانيا،حديث رقـ( َُّّٖ) عف يزيد بو بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالتحديث(ُ)،كصحح الحديث األلباني(ِ).

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةث  :ا
ً

كانما كصفت المرسمة بأنيا أـ المؤمنيف إيذانا بسبب الغيرة التي صدرت مف عائشة كاشارة إلى

غيرة األخرل حيث أىدت إلى بيت ضرتيا كقكلو غارت أمكـ اعتذار منو ﷺ لئال يحمؿ صنيعيا عمى
ما يذـ بؿ يجرم عمى عادة الضرائر مف الغيرة فإنيا مركبة في النفس بحيث ل يقدر عمى دفعيا،...
كفي الحديث حسف خمقو ﷺ كانصافو كحممو ككأنو إنما لـ يؤدب الكاسرة كلك بالكالـ لما كقع منيا مف
التعدم لما فيـ مف أف التي أىدت أرادت بذلؾ أذل التي ىك في بيتيا كالمظاىرة عمييا فاقتصر عمى

تغريميا لمقصعة(ّ).

(ُ)

سنف النسائي (ّ )ّٕٗ/حديث رقـ (ّٓٔٗ) ،كىذا مف فكائد التخريج.

(ّ)

انظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم (ٓ.)ُِٔ/

(ِ)

صحيح الجامع الصغير (صّٖٖ).

ّٓ

لىالمي او ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس ٍب ًف ىم ًال وؾ أىف ىر يسك ىؿ
واة ْع
َُ -قَ َ
صلِ  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ه
يد أ ٍ
رماأ َُب َ
َا ْ
رل َ
الإلي ُ
ً
ً
ًً
ط ٍيبةى(ُ) فىأىمر لىو بًصاع ٍي ًف ًم ٍف ى و
ض ًر ىيبتً ًو ،ىكقىا ىؿ
ط ىعاـ ىك ىكم ىـ ىم ىكاليو فى ىخففيكا ىع ٍنوي م ٍف ى
ىى ي ى ى
اهلل  ىح ىج ىموي أيىبك ى ى
ً
"خ ٍير ما تى ىداكٍيتيـ اٍل ًحجامةي كالقىسطي الب ٍح ًرم ،كىل تيع ٍّذبكا ً
الغ ٍم ًز ًم ىف اٍل يع ٍذ ى ًرة"(ِ).
ص ٍب ىي ىان يك ٍـ بً ى
ى ىي
ى ى ى ٍ ى
ىر يسك يؿ اهلل  :ى ي ى ى ٍ

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

القسط البحرم :ىك العكد اليندم ،كقيؿ :ىك العكد الذم يتبخر بو .كىك بخكر معركؼ(ّ).
الغمز :العصر كالكيس باليد(ْ).

ذرة :بالضـ كجع في الحمؽ يييج مف الدـ ،كىي قرحة تخرج في الخرـ الذم بيف األنؼ كالحمؽ
ي
الع ى
(ٓ)
تعرض لمصبياف عند طمكع العذرة .

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ّْ( ،)ُِّ/كتاب البيكع )ّٗ( ،باب ذكر الحجاـ ،حديث رقـ
(َُِِ) ،ككذلؾ (ِ )ّٔ( ،)ُٖٔ/كتاب البيكع )ٗٓ( ،باب مف أجرل أمر األنصار عمى ما
يتعارفكف بينيـ في البيكع،حديث رقـ (َُِِ)عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عف حميد بو جزء مف

حديث بنحكه ،ككذلؾ (ِ )ّٕ( ،)ُٗٔ/كتاب اإلجارة )ُٕ( ،باب ضريبة العبد كتعاىد ضرائب
اإلماء ،حديث رقـ (ِِٕٕ) عف محمد بف يكسؼ عف سفياف عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه،

ككذلؾ (ِ )ّٕ( ،)ُٗٔ/كتاب اإلجارة )ُٗ( ،باب مف كمـ مكالي العبد أف يخففكا عنو مف

خراجو،حديث رقـ (ُِِٖ) عف آدـ عف شعبة عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه،ككذلؾ (ْ،)ْٓ/
(ٕٔ) كتاب الطب )ُّ( ،باب الحجامة مف الداء،حديث رقـ (ٔٗٔٓ) عف محمد بف مقاتؿ عف عبد
اهلل ابف المبارؾ عف حميد بو بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ّ )ِِ( ،)ٔٓ/كتاب المساقاة )ُُ( ،باب حؿ أجرة الحجامة ،حديث رقـ
(ِٔ) عف يحيي بف أيكب كقتيبة بف سعيد كعمي بف حجر جميعيـ عف إسماعيؿ بف جعفر عف حميد
بو بنحكه،ككذلؾ (ِِ) كتاب المساقاة )ُُ( ،باب حؿ أجرة الحجامة ،حديث رقـ (ّٔ) عف ابف أبي
عمرك عف مركاف الفزارم عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ِِ) كتاب المساقاة )ُُ( ،باب حؿ
(ُ) أيىبك طى ٍيىبةى  :نافع الحجاـ مكلى بني حارثة كاف يحجـ النبي  ، قيؿ :اسمو دينار كقيؿ :نافع كقيؿ :ميسرة  .انظر
إلى :الجرح كالتعديؿ (ٗ ،)ّٖٗ/كاإلصابة في تمييز الصحابة (ٔ ،)ِّّ/ٕ(،)ُْٓ/كأسد الغابة (ُ،)َُٕٓ/
كالستيعاب في معرفة األصحاب (ِ.)ْْ/

(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْٓٓ/حديث رقـ (َّٖٓ).

(ّ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ّ.)َُٔ/

(ٓ)

المصدر نفسو (ّ.)ِْْ/

(ْ)

المصدر السابؽ (ّ.)ِّٕ/

ْٓ

أجرة الحجامة ،حديث رقـ (ْٔ) عف أحمد بف الحسف بف خراش عف شبابة عف شعبة عف حميد بو
بنحكه ،كقد صرح حميد فيو بالسماع.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا :ا ا
هُ

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُ) ،كصحح الحديث ابف حباف(ِ)،

كاأللباني(ّ).

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
ً

المرة
ل تعذبكا صبيانكـ بالغمز مف العذرة كىي أف يأخذ الطفؿ العذرة كىي كجع بحمقو فتدغر أ

ذلؾ المكضع أم تدفعو بأصبعيا كعميكـ بالقسط البحرم فانو ينفعو كيقكـ مقاـ الغمز

كفي الحديث إباحة نفس الحجامة كأنيا مف أفضؿ األدكية كفيو إباحة التداكلي كاباحة األجرة عمى

المعالجة بالتطبب كفيو الشفاعة إلى أصحاب الحقكؽ كالديكف في أف يخففكا منيا كفيو جكاز مخارجة
العبد برضاه كرضاء سيده كحقيقة المخارجة أف يقكؿ السيد لعبده تكتسب كتعطيني مف الكسب كؿ يكـ

مثال كالباقي لؾ أك في كؿ أسبكع كذا ككذا كيشترط رضاىما كقكلو ( فال تعذبكا صبيانكـ
درىما ن
بالغمز) معناه ل تغمزكا حمؽ الصبي بسبب العذرة كىك كجع الحمؽ بؿ داككه بالقسط البحرم كىك

العكد اليندم(ْ).

قاؿ الترمذم :ك"قد رخص بعض أىؿ العمـ مف أصحاب رسكؿ اهلل  كغيرىـ في كسب الحجاـ ،كىك
قكؿ الشافعي"(ٓ) ،أما اآلف فال كراىة في كسبو؛ ألنيـ اآلف ل يمصكف الدـ الخارج بالحجامة الذم ىك
ىك سبب الكراىة(ٔ).

(ُ) صحيح مسمـ (ّ )ٔٓ/حديث رقـ (ْٔ)،كمسند اإلماـ أحمد (ّ ،)ِِٖ/كىذا مف فكائد التخريج.
(ِ)
(ّ)

صحيح ابف حباف (ُُ.)ٓٓٓ/
السمسمة الصحيحة (ّ.)ُِٖ/

(ْ)

انظر إلى  :شرح النككم عمى مسمـ (َُ.)ِّْ/

(ٔ)

إضافة مف الدكتكر المشرؼ د .محمد نجـ حفظو اهلل.

(ٓ)

جامع الترمذم (ّ.)ّّٕ/

ٓٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالم ايو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس قاؿ :ىنيىى النبًي
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ه
يد أ ٍ
َْ
ُُ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ت إً ٍف ىم ىن ىع اهللي الن ٍخمىةى ،بً ىـ
اؿ أنس :أ ىأ
اؿ :تى ٍح ىمر ،قى ى
 ىع ٍف ىب ٍي ًع الث ىم ىرًة ىحتى تىٍزيى ىك ،يقٍم ىنا ىك ىما ىزٍى يكهي؟ قى ى
ىرٍىي ى
اؿ أ ً
يؾ(ُ).
ىخ ى
تى ٍستى ًحؿ ىم ى

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه  :ا

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ِْ( ،)ّٖٔ/كتاب الزكاة )ٖٓ( ،باب مف باع ثماره أك نخمو أك أرضو
أك زرعو كقد أكجب منو العشر أك الصدقة فأدل الزكاة مف غيره أك باع ثماره كلـ تجب فيو

الصدقة،حديث رقـ (ُْٖٖ) عف قتيبة عف مالؾ عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ِ،)ُْٔ/

(ّْ) كتاب البيكع )ٖٓ( ،باب بيع الثمار قبؿ أف يبدك صالحيا،حديث رقـ (ُِٓٗ) عف مقاتؿ عف
عبد اهلل عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ِ )ّْ( ،)ُْٔ/كتاب البيكع )ٖٔ( ،باب بيع النخؿ قبؿ

أف يبدك صالحيا ،حديث رقـ (ُِٕٗ) عف عمي بف الييثـ عف معمى بف منصكر الرازم عف ىشيـ
عف حميد بو بألفاظ مختمفة كقد صرح حميد فيو بالتحديث ،ككذلؾ (ِ )ّْ( ،)ُْٔ/كتاب البيكع،

(ٕٖ) باب إذا باع الثمار قبؿ أف يبدك صالحيا ،حديث رقـ (ُِٖٗ) عف عبد اهلل بف يكسؼ عف
مالؾ عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ِ )ّْ( ،)ُٕٔ/كتاب البيكع )ّٗ( ،باب بيع المخاصرة ،حديث

رقـ (َِِٖ) عف قتيبة عف إسماعيؿ بف جعفر عف حميد بو بألفاظ مختمفة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ٓ )ِِ( ،)ُٓ/كتاب المساقاة )ّ( ،باب كضع الجكائح ،حديث رقـ (ُٓ)
عف يحيي بف أيكب كقتيبة كعمي بف حجر جميعيـ عف إسماعيؿ بف جعفر عف حميد بو بنحكه،

ككذلؾ(ٓ )ِِ( ،)ُٓ/كتاب المساقاة )ّ( ،باب كضع الجكائح ،حديث رقـ (ُٔ) عف محمد بف عباد
عف عبد العزيز بف محمد عف حميد بو بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالتحديث(ِ) ،كالحديث أخرجو البخارم

كمسمـ.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ْٓٔ/حديث رقـ (ُّٖٓ).

(ِ) صحيح البخارم (ِ )ُْٔ/حديث رقـ(ُِٕٗ).

ٔٓ

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
هً

ىكا ،إذا ظيرت ثمرتو،
قاؿ السيكطي (رحمو اهلل) " :قكلو حتى تزىك ،يقاؿ :زىا النخيؿ يزىك ز ن
كأزىى يزىك إذا احمر كاصفر ،كقيؿ :ىما بمعنى الحمرار كالصفرار".
قاؿ السندم" :قكلو :نيى عف بيع الثمار أم عمى األشجار حتى تزىى ،مف أزىى إذا احمر أك

اصفر ،كقكلو "إف منع اهلل الثمر" أم مف اإلدراؾ" ،بـ" أم بأم كجو أم في مقابمة أم شيء" ،ماؿ

أخيو" أم الثمف .ىذه العمة إنما تكجد إذا لـ يشترط القطع ،كمنو جكاز البيع قبؿ بدك الصالح بشرط

القطع"(ُ).

قاؿ الترمذم" :كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ مف أصحاب النبي  كغيرىـ كرىكا بيع الثمار قبؿ

أف يبدك صالحيا ،كىذا قكؿ الشافعي كأحمد كاسحاؽ–ابف راىكيو.)ِ("-

(ُ)
(ِ)

سنف النسائي بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم (ْ.)ُِّ/
جامع الترمذم (ّ.)ّْْ/
ٕٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
ىخىب ىرنا ىي ٍح ىيى ىك يح ىم ٍي هد ىع ٍف أىىن و
اؿ :قىا ىؿ
س قى ى
يد أ ٍ
ىخىب ىرنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ه
صِل  :أ ٍ
َْ
ُِ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
كؿ ً
رسك يؿ ً
"د ً
اهلل " : أى ىل أي ٍخبًيريكـ بً يد ً
كر ىبنًي
اهلل ،قى ى
ص ًار" قىاليكا :ىبمىى ىيا ىر يس ى
كر األىٍن ى
ىي
كر ىبني النج ًار ثيـ يد ي
اؿ :ي ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؿ ىر يسك يؿ اهلل  : ى"كًفي يك ٍّؿ يد ً
كر
كر ىبني ىساع ىدة" ،ثيـ قى ى
الحارث بً ٍف ى
كر ىبني ى
الخ ٍزىرًج ثيـ يد ي
األى ٍشيىؿ ثيـ يد ي
ص ٍكتيو (ُ).
صا ًر ىخ ٍيهر" قى ى
اؿ أى ىح يد يى ىما :ىكىرفى ىع بًيىا ى
األىٍن ى

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ّ )ٖٔ( ،)ّٖٔ/كتاب الطالؽ )ِٓ( ،باب المعاف ،حديث رقـ
(ََّٓ)عف قتيبة عف الميث عف يحيى بو بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ْْ( ،)َٕٓ/كتاب فضائؿ الصحابة )ْْ( ،باب في خير دكر
األنصار ،حديث رقـ (ُٕٕ) عف قتيبة كابف رمح عف الميث بف سعد كعف قتيبة عف عبد

العزيز بف محمد كعف ابف المثنى كابف أبي عمر ،كالىما عف عبد الكىاب الثقفي ،كميـ

(الميث ،كعبد العزيز ،كعبد الكىاب) عف يحيى بو بنحكه.

ّ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْٔ( ،)ِٓٔ/كتاب المناقب )ٕٔ( ،باب ما جاء في أم دكر

األنصار خير ،حديث رقـ (َُّٗ)عف قتيبة عف الميث بف سعد عف يحيى بو بمفظو ،كقاؿ:
"ىذا حديث حسف صحيح".

ْ -أحمد في مسنده (ّ )َُٓ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ)َِِ/
عف يزيد بو بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
س ٍب ًف عمرك ٍب ًف سي وؿ األ ٍىنص ًارم(ِ) ،أىبك س ًع ويد القى ً
ّ -ىي ٍح ىيى ٍب يف ىس ًع ويد ٍب ًف قى ٍي و
اضي ،ركل لو الجماعة،
ي ى
ى
ىٍ
ىٍ
كثقو :ابف سعد(ّ) ،كابف معيف(ْ) ،كأبك خيثمة(ٓ) ،كأحمد(ٔ)،

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ْٕٓ/حديث رقـ (ْٖٓٓ).

األنصارم :بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الصاج الميممة كفي آخرىا راء ،ىذه النسبة إلى األنصار .األنساب

(ُ.)ُِٗ/

(ّ)

الطبقات الكبرل (ٓ.)ِْْ/

(ْ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُْٗ/

(ٔ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُْٖ/

(ٓ)

تاريخ دمشؽ (ْٔ.)ِٕٓ/

ٖٓ

كالنسائي(ُ) ،كالعجمي(ِ) ،كأبك زرعة(ّ) ،كأبك حاتـ(ْ) ،كأبك بكر الشافعي(ٓ) ،كابف حجر(ٔ) ،كزاد ابف

سعد :حجة ،كزاد النسائي :ثبت مأمكف ،كزاد أبك بكر الشافعي :كثير الحديث حجة ،كزاد ابف حجر:
ثبت ،كذكره ابف حباف في الثقات(ٕ) ،كقاؿ عمي بف المديني :أصحاب صحة الحديث كثقاتو كمف ليس

في النفس مف حديثيـ شيء يحيى بف سعيد(ٖ) ،كقاؿ الذىبي :حافظ حجة متقف(ٗ).

كرماه بالتدليس :ابف القطاف(َُ) ،كابف المديني(ُُ) ،كالدارقطني(ُِ) ،كالدمياطي(ُّ) ،كذكره ابف حجر

نادر كىذا تدليسو ل يضر(ُْ).
في المدلسيف ،كذكره في المرتبة األكلى ،كىـ مف لـ يكصؼ بذلؾ إل نا
قرلالمبرحث  :يحيى بف سعيد ثقة ثبت ،كأما تدليسو فال يضر ،فقد احتمؿ األئمة تدليسو.
مات سنة ثالث كأربعيف كمائة ،كقيؿ غير ذلؾ.

ْ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ُٓ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

تاريخ دمشؽ (ِْ ،)ِٕٓ/تيذيب الكماؿ (ُّ.)ّٓٔ/

(ِ)

تاريخ الثقات (ِْٕ).

(ْ)

المصدر السابؽ(ٗ.)ُْٗ/

(ّ)

(ٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُْٗ/
تاريخ دمشؽ (ْٔ .)ِٔٓ/أبك بكر الشافعي ىك محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ المحدث المتقف .انظر :تاريخ بغداد

(ّ ،)ّْٖ/تذكرة الحفاظ (ّ ،)َٖٖ/سير أعالـ النبالء (ُٔ.)ّٗ/

(ٔ)

تقريب التيذيب (صُٗٓ).

(ٖ)

تاريخ دمشؽ (ْٔ.)ِٓٔ/

(ٕ)

(ٗ)

الثقات (ٓ.)ُِٓ/

الكاشؼ (ّ.)ِّْ/

(َُ)

تيذيب التيذيب (ٗ.)َِْ/

(ُِ)

المصدر السابؽ (صْٕ).

(ُُ)

(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)

تعريؼ أىؿ التقديس (صْٕ).

تيذيب التيذيب (ٗ.)ُِْ/
تعريؼ أىؿ التقديس (صْٕ) ،انظر إلى :النكت عمى ابف الصالح (ِ ،)ُٖٓ/جامع التحصيؿ (ُ.)ُُُ/

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ) ،كقد تابع حميد يحيي بف سعيد كما في حديث الباب.
ٗٓ

الم ًو ٍب ىف
ىما أىك يؿ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
يد ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أىىن و
س أىف ىع ٍب ىد
صِل  :أ ٍ
ىخىب ىرىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ي
َْ
ُّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
س و
اؿ:
اؿ :ىس ٍؿ ،ىق ى
اء ل ىي ٍعىم يميىا ًإل ىنبً ٌّي ،ىق ى
الـ أىتىى النبًي  ىف ىق ى
اؿً :إٍّني ىسائمي ىؾ ىع ٍف ثىالثىة أى ٍشىي ى
ى
ىى يؿ اٍلجن ًة؟ كما ي ٍن ًزعي اٍلكىل يد ًإىلى أىبً ً
ً
أىم ًر الس ً
يو ،ىكاٍل ىكىل يد ًإىلى
اع ًة؟ ىك ىما أىك يؿ ىما ىي ٍأ يك يؿ أ ٍ
ىى ى
ى
اعة أ ٍىك أى ٍش ىراط الس ى
ى
ٍ
ى
اؾ ىع يدك اٍلىييي ً
كد ًم ىف اٍل ىمالئً ىك ًة،
أ ٍّ
اؿ :ىن ىع ٍـ ،قىا ىؿ :ىذ ى
اؿً :ج ٍب ًري يؿ؟ قى ى
ىخىب ىرنًي بً ًيف ًج ٍب ًري يؿ آنًفنا ،قى ى
يم ًو؟ قى ى
اؿ :أ ٍ
ً
اعةى فىىن هار تى ٍخ يريج ًم ىف اٍل ىم ٍش ًر ً
اس ًإلىى اٍل ىم ٍغ ًر ًب ،ىكأىما أىك يؿ ىما ىي ٍأ يك يؿ
قى ى
اؿ :أىما أىك يؿ ىأ ٍش ىراط الس ى
ؽ ىفتى ٍح يش ير الن ى
كت ،كأىما ما ي ٍن ًزعي اٍلكلى يد ًإلىى أىبً ً
ادةي ىكبً ًد ح و
اء الريج ًؿ
يو ىكىي ٍن ًزعي اٍل ىكلى يد ًإلىى أ ٍّ
يم ًو ،فىًإ ىذا ىسىب ى
ىى يؿ اٍل ىجن ًة فى ًزىي ى
أٍ
ى ى ى
ي
ؽ ىم ي
ى
ً
ع ًإلىى أىبً ً
ىف ل ًإلى ىو ًإل الموي،
ع ًإلىى أ ٍّ
يم ًو ،قى ى
اء الريج ًؿ ىن ىز ى
يو ،ىكًا ىذا ىسىب ى
اء اٍل ىم ٍأرًىة ىن ىز ى
اؿ :أى ٍشيى يد أ ٍ
اء اٍل ىم ٍأرىة ىم ى
ؽ ىم ي
ىم ى
ىف
اؿ :ىيا ىر يس ى
ىكأىن ىؾ ىر يسك يؿ الم ًو ،ثيـ قى ى
ت ،فىأ ٍ
كؿ الم ًوً ،إف اٍلىييي ى
كد ىق ٍكهـ يب ٍي ه
ىختىبًئي لىيي ٍـ ثيـ ىسٍميي ٍـ ىعٍّني قىٍب ىؿ أ ٍ
ً
ً
و
اؿ لىيي ٍـ ىر يسك يؿ الم ًو  : أىم ىريج وؿ ىع ٍب يد الم ًو
اء ىنفىهر ًم ٍنيي ٍـ ،فىقى ى
ىي ٍعمى يمكا بًًإ ٍسالمي أىم ىريجؿ أىىنا في ًي ٍـ ،فى ىج ى
ىسمى ىـ ىع ٍب يد
اؿ :أ ىأ
ىعمى ًمىنا ،قى ى
ًفي يك ٍـ؟ قىاليكا :ىخ ٍي يرىنا ىك ٍاب يف ىخ ٍي ًرىنا ،ىسي ي
ىعمى يمىنا ىك ٍاب يف أ ٍ
ٍّدىنا ىك ٍاب يف ىسي ًٍّدىنا ،ىكأ ٍ
ىرٍىيتي ٍـ ًإ ٍف أ ٍ
ً
ىف ل ًإلى ىو ًإل الموي ىكأىف
اؿ :فى ىخ ىرىج ىعمى ٍي ًي ٍـ ىع ٍب يد الم ًو ،فىقى ى
ىعا ىذهي الموي ًم ٍف ىذًل ىؾ ،قى ى
اؿ :أى ٍشيى يد أ ٍ
المو؟ قىاليكا :أ ى
كؿ الم ًو ،ىى ىذا ال ًذم
اؿ :ىيقيك يؿ ىع ٍب يد الم ًو :ىيا ىر يس ى
ؾ ،قى ى
يم ىحم ندا ىر يسك يؿ الم ًو ،قىاليكا :ىشرىنا ىك ٍاب يف ىشٍّرىنا ،ىكىن ٍح ىك ىذًل ى
اؼ(ُ).
ىخ ي
ت أى
يك ٍن ي

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

الب ٍيت ال ىكًذب كالفتراء(ِ).
يب ٍيت :ي
زيادة كبد الحكت :ىي القطعة المنفردة المتعمقة مف الكبد كىي أطيب الكبد كألذه(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا :
َ

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )َٔ( ،)ّٕٔ/كتاب أحاديث األنبياء)ُ(،باب خمؽ آدـ صمكات اهلل
عميو كسالمو كذريتو ،حديث رقـ (ِّّٗ) عف محمد بف سالـ عف الفزارم -مركاف بف معاكية بف

الحارث-عف حميد بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)َُٔ/كتاب مناقب األنصار )ْٓ( ،باب

ىجرة النبي  كأصحابو إلى المدينة ،حديث رقـ (ُُّٗ) عف محمد بف سالـ عف عبد الصمد عف
أبيو عف عبد العزيز بف صييب عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ُُٖ/كتاب مناقب

األنصار )ُٓ( ،باب حدثني حامد بف عمر  ،حديث رقـ (ّّٖٗ) عف حامد بف عمر عف بشر بف
المفضؿ عف حميد بو بألفاظ متقاربة ،كقد صرح حميد فيو بالتحديث ،ككذلؾ (ّ )ٔٓ( ،)َّٗ/كتاب

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ )ْٖٓ/حديث رقـ (ّٖٔٓ).

(ّ)

انظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم (ُ ،)ُِٖ/فيض القدير (ّ.)ُُِ/

(ِ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)ّّْ/

َٔ

التفسير )ٔ( ،باب قكلو { مف كاف عدكا لجبريؿ} [البقرة ،]ٕٗ :حديث رقـ (َْْٖ) عف عبد اهلل بف
منير عف عبد اهلل بف بكر عف حميد بو بألفاظ متقاربة.

ِ -أحمد في مسنده (ّ )َُٖ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بنحكه،ككذلؾ (ّ )َُٗ/عف يعقكب
عف أبيو عف ابف إسحاؽ عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ(ّ )ُٖٗ/عف إسماعيؿ عف حميد بو بألفاظ

متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ُُِ/عف عبد الصمد عف أبيو عف عبد العزيز عف أنس بألفاظ متقاربة.

ّ -النسائي في السنف الكبرل (ٓ )ْٖ( ،)َٕ/كتاب المناقب )ّٓ( ،باب عبد اهلل بف سالـ ،حديث
رقـ (ُٕٖٗ) عف محمد بف المثنى عف خالد عف حميد بو ،بمفظو ،ككذلؾ (ٔ )ْٓ( ،)ِٖٔ/كتاب

التفسير )ٖ( ،باب قكلو تعالى {قؿ مف كاف عدكا لجبريؿ} [البقرة ]ٕٗ :حديث رقـ (َُِٓٗ) عف
محمد بف المثنى عف خالد بف الحارث عف حميد بو ،بألفاظ متقاربة.

ْ -ابف أبي شيبة في مصنفو (ُّ )ِْ( ،)ُِٓ/كتاب صفة الجنة كالنار )ُ( ،باب ما ذكر في
صفة الجنة كما أعد ألىميا،حديث رقـ (ُّّٔٓ) عف يزيد بف ىاركف بو جزء مف حديث بمفظو

ككذلؾ (ُْ )ّٕ( ،)ُِٖ/كتاب األكائؿ )ُ( ،باب أكؿ ما فعؿ كمف فعمو ،حديث رقـ (ُّّٕٕ) عف
يزيد بو جزء مف حديث بمفظو.

ٓ -ابف حباف في صحيحو (ُٔ )ُٔ( ،)ُُٕ/كتاب إخباره  عف مناقب الصحابة ،باب ذكر
عبد اهلل بف سالـ،حديث رقـ (ُُٕٔ)عف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ عف زياد ابف أيكب عف يزيد
بف ىاركف بو ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ُٔ )ُٔ( ،)ِْْ/كتاب إخباره  عف مناقب الصحابة ،باب

صفة الجنة كأىميا ،حديث رقـ (ِّْٕ) عف الحسف بف سفياف عف شيباف بف أبي شيبة عف حماد بف
سممة عف ثابت كحميد بو ،بألفاظ متقاربة.

ٔ -أبك يعمى في مسنده (ٔ)ُّٖ/حديث رقـ (ُّْْ) عف إبراىيـ بف الحجاج عف حماد عف ثابت
كحميد بو بألفاظ متقاربة.

ثرماثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُ) ،كالحديث ركاه البخارم.

(ُ)

صحيح البخارم (ّ )ُُٖ/حديث رقـ (ّّٖٗ) ،كىذا مف فكائد التخريج.
ُٔ

ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ه
يد أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أنس أىف النبي  ىسم ىعوي
َْ
ُْ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
و
ً
ً و
يعةى
الم ٍسم يم ى
يعةى ،ىكىيا ىش ٍي ىبةى ٍب ىف ىربً ى
يميةى ٍب ىف ىخمىؼ ،ىكىيا يعتٍىبةى ٍب ىف ىربً ى
كف ىك يى ىك ىيقيك يؿ :ى"يا أ ىىبا ىج ٍيؿ ٍب ىف ى ىشاـ ،ىكىيا أ ى
ي
ً
ً
ً
كؿ اهلل تينادم قى ٍك نما
ت ىما ىك ىع ىدني ىربٍّي ىحقًّا" ،فىقىاليكا :ىيا ىر يس ى
ىى ٍؿ ىك ىج ٍدتي ٍـ ىما ىك ىع ىد يك ٍـ ىرب يك ٍـ ىحقًّا؟ فىًإٍّني قى ٍد ىك ىج ٍد ي
ً
ً
ً
ً
ىف يي ًج ييبكا"(ُ).
قى ٍد ىجيفيكا؟ قى ى
كف أ ٍ
يع ى
"ما أ ٍىنتي ٍـ بًأ ٍ
ىس ىم ىع ل ىما أىقيك يؿ م ٍنيي ٍـ ،ىكلىكنيي ٍـ ل ىي ٍستىط ي
اؿ :ى

أول :اغهةبالألمفرظ :
ً

جٍَّفوا :أي أَرُواٌ ,قال :جافد انًٍرح وجٍف واجرافد ,وانجٍفح جثح انًٍد إذا أَرٍ(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ-

مسمـ في صحيحو (ْ )ُٓ( ،)َِِّ/كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا )ُٕ( ،باب عرض

مقعد الميت مف الجنة أك النار كاثبات عذاب القبر كالتعكذ منو ،حديث رقـ (ٕٔ)عف إسحاؽ بف
مكسى كشيباف بف نصر ،كالىما عف سميماف بف معتمر عف ثابت عف أنس بنحكه ،ككذلؾ

(ْ )ُٓ( ،)َِِّ/كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا )ُٕ( ،باب عرض مقعد الميت مف الجنة أك
النار كاثبات عذاب القبر كالتعكذ منو حديث رقـ (ٕٕ) عف ىداب ابف خالد عف حماد بف سممة عف
ثابت عف أنس بنحكه.

ِ-

النسائي في سننو (ِ )ُِ( ،)ِٓٔ/كتاب الجنائز )ُُٕ( ،باب أركاح المؤمنيف،حديث رقـ

(َِّٕ) عف عمرك بف عمي عف يحيى عف سميماف عف المغيرة عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة،
ككذلؾ (ِ )ُِ( ،)ّٓٔ/كتاب الجنائز )ُُٕ( ،باب أركاح المؤمنيف،حديث رقـ (َِْٕ) عف سكيد
بف نصر عف عبد اهلل عف حميد بو بمفظو.

ّ-

أحمد في مسنده (ّ ،)َُْ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُْٓ/عف

يكنس عف شيباف عف قتادة عف أنس بنحكه ،كفيو زيادة ،كلـ يذكر أسماء مف ناداىـ النبي  ،ككذلؾ

(ّ )ُِٖ/عف يحيى بف سعيد عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُِٗ/عف عبد الصمد عف حماد عف
ثابت عف أنس بو مطكل ،ككذلؾ (ّ )ِّٔ/عف عبد اهلل بف بكر عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ

(ّ )ِٖٕ/عف عفاف عف حماد عف ثابت عف أنس بنحكه ،كفيو زيادة.

ْ-

ابف حباف في صحيحو (ُْ )َٔ( ،)ِِْ/كتاب التاريخ )ٓ( ،باب المعجزات،حديث رقـ

(ْٖٗٔ)عف الحسيف بف سفياف عف ىدبة بف خالد عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بنحكه،
ككذلؾ (ُْ )َٔ( ،)ْٖٓ/كتاب التاريخ )ٓ( ،باب المعجزات ،حديث رقـ (ِٓٓٔ)عف محمد بف عبد
الرحمف السامي عف يحيى بف أيكب عف إسماعيؿ بف جعفر عف حميد بو بنحكه.
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْٖٓ/حديث رقـ (ّٕٖٓ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)ْٖٔ/
ِٔ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا :

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

(ّ)

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ُ) ،كالحديث أخرجو مسمـ(ِ) ،كصحح الحديث ابف حباف

كاأللباني(ْ).

(ُ)

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).

(ِ) صحيح مسمـ (ْ )َِِِ/حديث رقـ (ٕٔ.)ٕٕ ،
(ّ)
(ْ)

صحيح ابف حباف (ُْ)ِِْ/

صحيح سنف النسائي (ِ.)َٖ/
ّٔ

ىخبرىنا حم ٍي هد عف أنس ٍب ًف م و
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
الؾ أف
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا ىي ًز ه
يد أ ٍ ى ى ي ى ى ٍ
َْ
ُٓ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ى
ت الصالةي قىٍب ىؿ أىف ي ىكبٍّر أى ٍقب ىؿ عمىى اٍلقىكًـ بًك ٍج ًي ًو فىقى ى ً
النبًي  بع ىد أ ً
صفيكفى يك ٍـ ىكتىىراصكا
يم ٍ
ىٍ ٍ
ٍ ي ى ى ى
يمكا ي
اؿ" :أىق ي
ىف أيق ى
ٍ ى
ً ً (ُ)
ً
ؼ كىك يٍم ًز ي ً
ً
ىر يكـ ًمف كر ً
ً
صاحبًو .
اء ظى ٍي ًرم" ،قى ى
اؿ :ىفمىقى ٍد يك ٍن ي
ت أ ىىرل الريج ىؿ في الص ٍّ ى ي ى ي
ؽ ىم ٍنك ىبوي بً ىم ٍنك ًب ى
فىإٍّني أ ىا ٍ ٍ ى ى

أ ًول :الميتهةجا  :ا

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ٖ( ،)ُِْ/كتاب الصالة )َْ( ،باب عظة اإلماـ الناس في إتماـ
الصالة كذكر القبمة،حديث رقـ (ُْٗ) عف يحيى بف صالح عف فميح بف سميماف عف ىالؿ بف عمي
عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )َُ( ،)ِّٖ/كتاب األذاف )ُٕ( ،باب تسكية الصفكؼ عند اإلقامة

كبعدىا ،حديث رقـ (ُٖٕ)عف أبي معمر عف عبد الكارث عف عبد العزيز عف أنس بنحكه ،ككذلؾ

(ُ )َُ( ،)ِّٖ/كتاب األذاف )ِٕ( ،باب إقباؿ اإلماـ عف الناس عند تسكية الصفكؼ ،حديث رقـ
(ُٕٗ) عف أحمد بف أبي رجاء عف معاكية بف عمرك عف زائدة بف قدامة عف حميد بو بمفظو ،كقد
صرح حميد بالتحديث ،ككذلؾ (ُ )َُ( ،)ّّْ/كتاب األذاف )ٖٖ( ،باب الخشكع في الصالة ،حديث
رقـ (ِْٕ ) عف محمد بف بشار عف غندر عف شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ْ،)ّٓٓ/

(ّٖ) كتاب األيماف كالنذكر )ّ( ،باب كيؼ كانت يميف النبي ،حديث رقـ (ْْٔٔ) عف إسحاؽ
عف حباف عف ىماـ عف قتادة عف أنس بنحكه كفيو قصة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ْ( ،)ُّٗ/كتاب الصالة )ِْ( ،باب األمر بتحسيف الصالة كاتماميا
كالخشكع فييا،حديث رقـ (َُُ) عف محمد بف المثنى كابف بشار ،كالىما عف محمد بف جعفر عف

شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ْ( ،)َِّ/كتاب الصالة )ِْ( ،باب األمر بتحسيف

الصالة كاتماميا كالخشكع فييا ،حديث رقـ (ُُُ)عف أبي غساف عف معاذ بف ىشاـ عف أبيو ،كعف
محمد بف المثنى عف ابف أبي عدم عف سعيد كالىما (سعيد كىشاـ) عف قتادة عف أنس بنحكه،

ككذلؾ (ُ )ْ( ،)ِّْ/كتاب الصالة )ِٖ( ،باب تسكية الصفكؼ ،حديث رقـ (ُِٓ)عف شيباف بف

فركح عف عبد الكارث عف عبد العزيز عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى يى ىك يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

(ُ)

ا

مسند أبي يعمى(ٔ )ْٓٗ/حديث رقـ (ّٖٖٓ).
ْٔ

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةثا :
هً

ا

قاؿ السندم (رحمو اهلل) ( " :كتراصكا) أم تالصقكا حتى ل يككف بينكـ فرجة ،مف رص البناء

إذا ألصؽ بعضو ببعض".

قاؿ السيكطي (رحمو اهلل) " :قكلو (فإني أراكـ مف كراء ظيرم) قاؿ المحققكف :الصكاب المختار

أنو محمكؿ عمى ظاىره ،كأف ىذا اإلبصار إدراؾ حقيقي خاص بو  انخرقت لو فيو العادة ،قاؿ ابف
ال يمنًير :ل حاجة إلى تأكيمو؛ ألنو في معنى تعطيؿ لفظ الشارع مف غير ضركرة ،كقاؿ القرطبي" :كىذا
تأكيؿ ل حاجة إليو ،بؿ حمؿ ذلؾ عمى ظاىره أكلى ،كيككف ذلؾ زيادة في كرامات النبيﷺ ،كفي
فضائمو؛ ألف ذلؾ جا ور عمى أصكؿ أىؿ الحؽ كما قدمناه ،كاهلل أعمـ"(ِ) ،ككذا نقؿ عف اإلماـ أحمد
يضا ككاف يرل بيا مف
كغيره ،ثـ إف ذلؾ اإلدراؾ يجكز أف يككف برؤية عينيو انخرقت لو العادة فيو أ ن
ض هك مخصكص كل مقابمة كل
غير مقابمة؛ ألف الحؽ عند أىؿ السنة أف الرؤية ل ييشترط ليا ن
عقال يع ٍ

قرب ،كانما تمؾ األمكر عادية كيجكز حصكؿ اإلدراؾ مع عدميا عقالن ،كقيؿ :كانت لو عيف خمؼ
ظيره يرل بيما مف كرائو دائمان ،كقيؿ :كانت بيف كتفيو عيناف مثؿ سـ الخياط يرل بيما ل يحجبيما
ثكب كل غيره ،كقيؿ :بؿ كانت صكرىـ تنطبع في حائط قبمتو كما تنطبع في المرآة فيرل أمثمتيـ فييا

فيشاىد أنعاليـ"(ّ).

(ُ) صحيح البخارم (ُ )ِّٖ/حديث رقـ (ُٕٗ) ،مسند اإلماـ أحمد (ّ ،)ِّٔ/كىذا مف فكائد التخريج.
(ِ)

المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ (ْ ،)ُِْ/القرطبي :أحمد بف عمر بف إبراىيـ األنصارم القرطبي أبي

العباس الفقيو اإلماـ المحدث الحافظ المتكفى سنةِٔٔق .انظر :تذكرة الحفاظ(ْ ،)ُْٓ/شذرات الذىب(ٓ،)ِِٕ/

األعالـ(ُ.)ُٖٔ/

(ّ)

سنف النسائي بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم (ُ.)ْٕٓ/
ٓٔ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد الطكي يؿ ىع ٍف
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا ىي ًز ه
كف أ ٍ
ىار ى
َْ
-ٔٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
يد ٍب يف ي
سكؿ ً
ً ً
اهلل  صمى ىذ ى و ً
أنس ٍب ًف م و
ت المٍيمىةي الثانًىيةي
الؾ أف ىر ى
ص ٍكتىوي ،ىفمىما ىك ىان ٍ
اس ى
ات لىٍيمىة في حجرتًو فى ىسم ىع الن ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
صمٌينا
ىص ىب يحكا قىاليكا :ىيا ىر يس ى
ص ىر ى
صالتو ،فى ىخف ى
ؼ ،ىفمىما أ ٍ
كؿ اهلل ى
ؼ ىر يسك يؿ اهلل  ثيـ ٍان ى
صمكا بً ى
اس فى ى
اء الن ي
ىج ى
ً ً
ً
ت ىذلً ىؾ"(ُ).
اءتً ىؾ ،فىقى ى
ت ىم ىك ىان يك ٍـ ،ىك ىعمدان فى ىعٍم ي
اؿ" :قى ٍد ىعمً ٍم ى
ىم ىع ىؾ المٍيمىةى ىكىن ٍح يف ينحب أ ٍ
ىف تى يمد في ق ىر ى

أول :الميتهةجا :
ً

أخرجو:

ُ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُّ(،)ْٕٕ/كتاب الصياـ )ُُ( ،باب النيي عف الكصاؿ في الصكـ،
حديث رقـ (ٗٓ)عف زىير بف حرب عف أبي النضر ىاشـ بف القاسـ عف سميماف عف ثابت عف أنس
بألفاظ مختمفة ،كفيو زيادة.

ِ -أحمد في مسنده (ّ )َُّ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُٗٗ/عف يزيد بو
بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ُّٗ/عف بيز كحجاج عف سميماف بف المغيرة عف ثابت عف أنس بألفاظ

مختمفة ،كفيو زيادة.

ّ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )ّٕٖ/حديث رقـ (ُِٔٔ)عف ىاشـ بف القاسـ عف سميماف
بف المغيرة عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة كفيو زيادة،ككذلؾ (ُ )ُْْ/حديث رقـ (َُْٗ)عف

يزيد بو بألفاظ متقاربة.

ْ -ابف خزيمة في صحيحو (ّ ،)ُٔ/كتاب اإلمامة في الصالة )ُِٔ( ،باب الرخصة في القتداء

منفردا كل ينكم إمامة المقتدم بو،حديث رقـ (ُِٕٔ)مف طريؽ المعتمر
بالمصمي الذم ينكم الصالة
ن
عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،كقد صرح حميد بالسماع.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى يى ىك يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت  ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ِ) ،كصححو ابف خزيمة(ّ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)َْٔ/حديث رقـ (ّٖٗٓ).

(ّ)

المصدر السابؽ (ّ.)ُٔ/

(ِ) صحيح ابف خزيمة (ّ )ُٔ/حديث رقـ (ُِٕٔ) ،كىذا مف فكائد التخريج.
ٔٔ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ
كف أ ٍ
صلِ  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
َْ
 -ٔٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
الؾ أىف رسك ىؿ ً
عف أنس ٍب ًف م و
اؿ:
اؿ :إًنيىا ىب ىد ىنةه! قى ى
"ارىك ٍبيىا" ،قى ى
كؽ ىب ىد ىنةن ،قى ى
اهلل  ىمر بً ىريج وؿ ىي يس ي
ىٍ
ىي
اؿٍ :
ى
"ارىك ٍبيىا"(ُ).
ٍ

أول :الميتهةجا :
ً

أخرجو :
ُ-

البخارم في صحيحو (ُ )َّ( ،)ُُٕ/كتاب الحج )َُّ( ،باب رككب الدابة ،حديث رقـ

(َُٗٔ) عف مسمـ بف إبراىيـ عف ىشاـ كشعبة كالىما عف قتادة عف أنس بمفظو ،ككذلؾ (ْ،)ُْٗ/
(ٖٕ) كتاب األدب )ٗٓ( ،باب ما جاء في قكؿ الرجؿ كيمؾ ،حديث رقـ (ُٗٓٔ) عف مكسى بف
إسماعيؿ عف ىماـ عف قتادة عف أنس بمفظو.

ِ-

مسمـ في صحيحو (ِ )ُٓ( ،)ُٗٔ/كتاب الحج )ٔٓ( ،باب جكاز رككب البدنة الميداة لمف

احتاج إلييا ،حديث رقـ (ّّٕ) عف عمرك الناقد كسريج بف يكنس كيحيى بف يحيى كميـ عف ىشيـ
عف حميد عف ثابت عف أنس بمفظو،ككذلؾ(ِ )ُٓ( ،)ُٗٔ/كتاب الحج )ٔٓ( ،باب جكاز رككب

البدنة الميداة لمف احتاج إلييا ،حديث رقـ (ّْٕ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف ككيع كعف أبي
كريب عف ابف بشر ،كالىما (ابف بشر كككيع) عف مسعر عف بكير بف األخنس عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى يى ىك يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
كف ،ثقة حافظ متقف ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ّْٔ/حديث رقـ (ّٖٗٔ).

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ٕٔ

صلِ  :حدثىنا يزىير حدثىنا عب يد ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور الس ٍي ًمي ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىعف أنس
ى ى ىٍه ى ى ى ٍ
َْ
ُٖ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
فانتىيىى إلىى اٍلقى ٍكًـ ىكقىد
قى ى
ع اٍل ىم ٍش ىي ٍ
ىس ىر ى
اـ النبًي فىأ ٍ
اـ ىر يسك يؿ اهلل  إلى الصالة فى ىج ى
اء ىريج هؿ ىب ٍع ىد ىما قى ى
اؿ :قى ى
ً
طيٍّبان مباركان ًف ً
ً
ٍانبير – أىك حفى ىزه النفىس – فىقى ى ً
يف ٍانتىيىى إًلىى الص ٍّ
يو  .ىفمىما
اؿ ح ى
ٍ ى ي
ي
ؼ :اٍل ىح ٍم يد هلل ىح ٍمدان ىكثي انر ى ي ى ى
ى ىى
اؿ" :مف اٍلمتى ىكمٍّـ – أىك القىائً يؿ ال ىكمًم ً
"م ٍف
اؿ ًم ٍثمىيىا فى ى
ت القى ٍكيـ ،فىقى ى
ات؟" فى ىس ىك ى
قى ى
ضى النبي  ى
قاؿ :ى
ى
الصالةى قى ى ى ٍ ي ي
اؿ الرج يؿً :ج ٍئت يا رس ى ً
ت إًلىى
يى ىك؟ فىإنوي لى ٍـ ىي يق ٍؿ ىبأٍسان – أ ٍنك قى ى
ت اٍل ىم ٍش ىي فى ٍانتىيى ٍي ي
ىس ىرٍع ي
اؿ :ىخ ٍي انر – "قى ى ي
كؿ اهلل فىأ ٍ
ي ى ىي
الص ٍّ
كنيىا
مت،فىقى ى
ت اثٍىن ٍي ىع ىش ىر ىممىكان ىي ٍبتىًد ير ى
اؿ" :لىقى ٍد ىأرٍىي ي
ت الذم يق ي
ت – أ ٍىك ىحفى ىزنًي النفى يس -فى يقٍم ي
ؼ ىكقى ٍد ٍان ىبيى ٍر ي
ًً
اؿً" :إ ىذا جاء أىح يد يكـ ًإلى الص ً
ص ٍّؿ ىما أ ٍىد ىر ىؾ كٍل ىي ٍق ً
الة ىفٍم ىي ٍم ً
ض
أىييي ٍـ ىي ٍرفى يعيىا ًإلى ٍي ًو" ،ثيـ قى ى
ى ى ى
ش ىعمىى ىى ٍي ىنتو ىفٍميي ى
ى
اس ىبقىوي" (ُ).
ىم ى

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

كنيىا :أم يستبقكف في كتابتيا يريد كؿ منيـ أف يسبؽ صاحبو في ذلؾ ،قاصديف أييـ يكتبيا أكلن،
ىي ٍبتىًد ير ى
أم سابقان كؿ اآلخريف (ِ).

ثرنةر :الميتهةجا :
ً

أخرجو :

ُ -مسمـ في صحيحو (ُ )ٓ( ،)َِْ-ُْٗ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ِٕ( ،باب ما يقاؿ
بعيد تكبيرة اإلحراـ كالقراءة ،حديث رقـ (ُْٗ) عف زىير بف حرب عف عفاف عف حماد عف قتادة

كثابت كحميد بو بألفاظ مختمفة.

ِ -أبك داكد في سننو (ُ )ّ( ،)ّْٓ/كتاب الصالة )ُُِ( ،باب ما يستفتح بو الصالة ،حديث رقـ
(ّٕٔ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف حماد عف قتادة كثابت كحميد بو بألفاظ مختمفة.

ّ -النسائي في سننو (ُ )!( ،)َُٔ/كتاب الفتتاح )ُٗ( ،باب نكع آخر مف الذكر بعد التكبير،
حديث رقـ (ََٗ) عف محمد بف المثنى عف حجاج عف حماد عف ثابت كقتادة كحميد بو بألفاظ

مختمفة.

ْ -أحمد في مسنده (ّ )َُٔ/عف ابف أبي عدم كعف سيؿ بف يكنس عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ
(ّ )ُٖٔ-ُٕٔ/عف أبي كامؿ عف حماد بف سممة عف قتادة كثابت كحميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ
(ّ )ُٖٖ/عف محمد بف عبد اهلل عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُُٗ/عف بيز عف ىماـ عف قتادة
عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِٓ/عف عفاف عف حماد عف قتادة كثابت كحميد بو بألفاظ مختمفة،

ككذلؾ (ّ )ِٔٗ/عف بيز كعفاف ،كالىما عف ىماـ عف قتادة عف أنس بنحكه.
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ِْٔ/حديث رقـ (ّٕٖٔ).

أصؿ صفة الصالة (ِ ،)ٕٔٗ/انظر إلى  :تحفة األحكذم (ِ ،)ّْٔ/حاشية السندم عمى النسائي (ِ،)ُِّ/

فتح البارم (َُ.)ََٔ/
ٖٔ

ٓ -ابف خزيمة في صحيحو (ُ ،)ِّٕ/كتاب الصالة )ِٖ( ،باب إباحة الدعاء بعد التكبير كقبؿ
القراءة ،حديث رقـ (ْٔٔ) عف أبي طاىر عف أبي بكر عف أبي مكسى محمد بف المثنى عف عبد
الصمد عف ىماـ عف قتادة عف أنس كعف محمد بف أبي صفكاف عف بيز عف حماد عف ثابت كقتادة

عف أنس بألفاظ مختمفة.

ٔ -ابف حباف في صحيحو (ٓ )ٗ( ،)ٕٓ/كتاب الصالة )َُ( ،باب صفة الصالة ،حديث رقـ
(ُُٕٔ ) عف أبي يعمى عف عبد الرحمف بف سالـ الجمحي عف حماد بف سممة عف قتادة كثابت
كحميد بو بألفاظ مختمفة.

ٕ -عبد الرزاؽ في مصنفو (ِ ،)ٕٕ/كتاب الصالة ،باب استفتاح الصالة ،حديث رقـ (ُِٔٓ) عف
عبد اهلل بف عمر عف حميد بو بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا :

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -يبوالهللابنابكهابناحبةب،اأبواومبالمسهي (ٔ) المبرمل (ٕ) المبصهي(ٖ)،اسكنابغولو،اهوىامها
لمجيري  ،كثقو:ابف سعد(ْ) ،كيحيى بف معيف(ٓ) ،كأحمد(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كابف قانع(ٖ) ،كالدارقطني(ٗ)،
كالدارمي(َُ) ،كابف حجر(ُُ) ،كالذىبي(ُِ) ،كزاد ابف سعد :صدكؽ.

(ُ)

السيمي :بفتح السيف الميممة ،كسككف الياء ،كفي آخرىا الميـ ،ىذه النسبة إلى سيمكىك سيماف ،سيـ جمح ،كىما

أخكاف ابنا عمرك بف ىصيص بف كعب لؤم .األنساب (ّ.)ّّْ/

(ِ)

الباىمي :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الياء كالالـ ،ىذه النسبة إلى باىمة كىي باىمة بف أعصر .المصدر

السابؽ (ُ.)ِٕٓ/

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

الطبقات الكبرل (ٕ.)ِٗٓ/
تاريخ بغداد (ٗ ،)ُِْ/كانظر :تاريخ يحيي بف معيف ركاية الدارمي (صُْٓ).

(ٔ)

تيذيب الكماؿ (ُْ.)ُّْ/

(ٖ)

تاريخ بغداد (ٗ.)ُِْ/

(ٕ)

(ٗ)

معرفة الثقات َِ.)ِِ/

تيذيب التيذيب (ٓ.)ُِٔ/

(َُ)

تاريخ يحيي بف معيف ركاية الدارمي (صُْٓ).

(ُِ)

تاريخ اإلسالـ (ُْ.)ُِِ/

(ُُ)

تقريب التيذيب (صِٕٗ)

ٗٔ

أسا في الحديث كالفقو(ُ) ،حافظ حجة(ِ)،كزاد الدارقطني "مأمكف"،
كقاؿ الذىبي :فقيينا محدثنا ،كاف ر ن
خير(ْ)،كذكره ابف حباف(ٓ) كابف شاىيف(ٔ) في
كقاؿ أبك حاتـ كابف معيف" :صالح"(ّ) ،كأثنى أحمد عميو نا

في الثقات ،كزاد ابف شاىيف  :صالح.تكفي سنة ثماف كمائتيف.
قرلالمبرحث :عبد اهلل بف بكر السيمي ثقة.

ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ٕ) ،كالحديث أخرجو مسمـ(ٖ) ،كصحح الحديث ابف خزيمة(ٗ)،

خزيمة(ٗ) ،كابف حباف(َُ) ،كاأللباني(ُُ) .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا

(ُ)

تذكرة الحفاظ(ُ.)ُِٓ/

(ِ)

سير أعالـ النبالء (ٗ.)َْٓ/

(ْ)

المصدر السابؽ (ٓ.)ُٔ/

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُٔ/

الثقات (ٕ.)ُٔ/
تاريخ أسماء الثقات (صُِّ)

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).

(ٖ) صحيح مسمـ (ُ )ُْٗ/حديث رقـ (ُْٗ).
(ٗ)

صحيح ابف خزيمة (ُ.)ِّٕ/

(َُ)
(ُُ)

صحيح ابف حباف (ٓ.)ٕٓ/

صحيح أبي داكد األصؿ (ّ.)ُّٓ/
َٕ

صِل  :حدثىنا يزىير حدثىنا عب يد ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اهلل بً يف ىب ٍك ور ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أىىن و
اؿ
س قى ى
ى ى ىٍه ى ى ى ٍ
َْ
ُٗ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
ً
ً
اء
ىك ىى وب :ىكىل أى ٍعمى يـ إًل ىذ ىك ىرهي ىع ٍف الٌىنبً ٍّي  أىنوي قى ى
اءهي ،ىك ىم ٍف ىك ًرهى لقى ى
اء اهلل أى ىحب اهللي لقى ى
"م ٍف أى ىحب لقى ى
اؿ :ى
ً
ً
ً
اؾ بً ىكر ً
ً
الم ٍؤ ًم ىف إً ىذا
ت ،قى ى
الم ٍك ى
اؿ" :لى ٍي ىس ىذ ى ى ى
ىك ًرهى اهللى لقى ى
الم ٍكت ،ىكلىكف ي
اىية ى
اءهي ،قىاليكا :ىيا ىر يسك يؿ اهلل يكم ىنا ىي ٍك ىرهي ى
ً
جاءه الب ًشير ًمف ً
ً
يو أىح ً
اهلل بًما ىك صائًر إًلى ً
اءهي ،كًاف ال ىك ًافر –أىك الفى ً
اج ىر -إً ىذا
اء اهلل ىكأىح ى
ى
ى ىي ى ي ى
ب لقى ى
ى يى ى ه
ى ٍ
ب اهللي لقى ى ى
(ُ)
ً
ً
ً
اءهي ىما يىك ىل و
اءهي". .
ىح ى
اء اهلل ىك ىك ًرهى اهللي لقى ى
ؽ ىك ىك ًرهى لقى ى
ض ىر ىج ى
ى
أىيبك
ً
اهلل

أول :الميتهةجا  :ا
ً

لمييربعرت
أخرجو :

ُ-أحمد في مسنده (ّ )َُٕ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بمفظو.

ِ-الطبراني في المعجـ األكسط (ّ )ِِٖ/عف بكر عف شعيب بف يحيى عف يحيى بف أيكب عف
حميد بو  ،حديث رقـ (ُّٓٓ) بألفاظ متقاربة ،كقد صرح حميد بالسماع.

ّ-البزار في البحر الزخار (ُّ ،)ُُٕ/حديث رقـ (َْٔٔ) عف محمد بف المثنى عف خالد عف
حميد بو بألفاظ متقاربة.

ْ-النسائي في السنف الكبرل (َُ )ٓٔ( ،)ُّٓ/كتاب الرقائؽ ،حديث رقـ (ُُٖٕٓ) عف سكيد ابف
نصر عف عبد اهلل بف المبارؾ عف حميد بو بمفظو.

لمشولموا  :ا

ُ -عبادة بف الصامت 

أخرجو

 البخارم في صحيحو (ْ )ُٖ( ،)ُّٓ/كتاب الرقائؽ )ُْ( ،باب مف أحب لقاء اهلل أحب اهلللقاءه ،حديث رقـ (َٕٓٔ) بألفاظ متقاربة.

 مسمـ في صحيحو (ْ )ْٖ( ،)َِٓٔ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ٓ( ،باب مفأحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،...حديث رقـ (ُْ) جزء مف حديث بنحكه.

ِ -أبك مكسى األشعرم 

-

أخرجو

البخارم في صحيحو (ْ )ُٖ( ،)ُّٓ/كتاب الرقائؽ )ُْ( ،باب مف أحب لقاء اهلل أحب

اهلل لقاءه ،حديث رقـ (َٖٓٔ) جزء مف حديث بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْٔٗ/حديث رقـ (ّٕٕٖ).
ُٕ

 -مسمـ في صحيحو (ُ )ْٖ( ،)َِٕٔ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ٓ( ،باب مف

أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه كمف كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه ،حديث رقـ (ُٖ) جزء مف حديث

بنحكه.

ّ -عائشة رضي اهلل عنيا
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ْ )ُٖ( ،)ُّٓ/كتاب الرقائؽ )ُْ( ،باب مف أحب لقاء اهلل أحب اهلللقاءه ،حديث رقـ (َٗٓٔ) بألفاظ متقاربة.

 -مسمـ في صحيحو (ُ )ْٖ( ،)َِٔٓ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ٓ( ،باب مف

أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه كمف كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه ،حديث رقـ (ُٓ )ُٔ ،بألفاظ

متقاربة.

ْ -أبك ىريرة 

أخرجو

 النسائي في سننو (ُ )ُّ( ،)ِّْ/كتاب الجنائز )َُ( ،باب فيمف أحب لقاء اهلل ،حديثرقـ (ُّّٖ )ُّْٖ ،بنحكه.

 -أحمد في مسنده (ِ )ُِْ ،ّْٔ ،ُّّ/بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -عب يد ً
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ىٍ
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُ) ،كصحح الحديث األلباني(ِ).

(ُ)

المعجـ األكسط (ّ )ِِٖ/حديث رقـ (ُّٓٓ).

(ِ) صحيح الترغيب كالترىيب (ّ.)ّْٔ/

ِٕ

صلِ  :حدثىنا يزىير حدثىنا عب يد ً
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اؿ:
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىعف أنس قى ى
ى ى ىٍه ى ى ى ٍ
َْ
ٕٓ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ىد ىخ ىؿ رسك يؿ ً
اؿ :أ ً
ىع ًيدم ىس ٍم ىن يك ٍـ ًفي ًسقىائً ًو ىكتى ٍم ىريك ٍـ ًفي ًك ىعائً ًو
اهلل  ىعمىى أ ٍّيـ يسمى ٍيوـ فىأىتىتٍوي بً ىس ٍم وف ىكتى ٍم ور ،قى ى
ىي
فىًإٍّني صائًـ ،ثيـ قىاـ فىصمى صالةن ىغ ٍير م ٍكتي و
ت أيـ يسمى ٍيوـ :إف
صم ٍي ىنا ،فى ىد ىعا ٍّ
ىى ًؿ ىب ٍيتًيىا ،فىقىالى ٍ
ألـ يسمى ٍيوـ ىكأل ٍ
ى ى ى
كبة ىك ى
ى
ى ه ٌ ى ى
اؿ :فى ىدعا لًي بً ىخ ٍي ًر الدنيا ك ً
ً
اؿ" :المٌييـ
اآلخ ىرةى ،ىكقى ى
ت :ىخ ًاد يم ىؾ أنس ،قى ى
صةن ،قى ى
اؿ :ى"ك ىما ًىي؟" قىالى ٍ
ى
لي يخ ىكٍي ى
اؿ :كأ ٍ ً
ً
اريزٍقو مالن ككلىدان كب ًار ٍؾ لىو ًف ً
يم ٍي ىنةي أىنوي يد ًف ىف ًم ٍف
يو" ،قى ى
ي
ٍ ي ى ىى ىى
اؿ :فى ٍّإني لىم ٍف أى ٍكثىًر األ ٍىن ى
ىخ ىب ىرتٍني أ ى
ص ًار ىكلىدان ،قى ى ى
(ُ)
ً
ركف ىك ًم ىئةه .
الحج ً
ص ىرةى بً ٍ
صٍمبًي إلىى ىم ٍق ىدـ ى
ضعه ىك ًع ٍش ى
اج اٍل ىب ٍ
ي

أول :الميتهةجا :
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )َّ( ،)ٖٕ/كتاب الصكـ )ُٔ( ،باب مف زار قكمان فمـ يفطر عندىـ،
حديث رقـ (ُِٖٗ ) عف محمد بف المثنى عف خالد بف الحارث عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ

(ْ )ٖ( ،)ِٓٓ/كتاب الدعكات )ُٗ( ،باب قكؿ اهلل تعالى{ :كصؿ عمييـ} كمف خص أخاه بالدعاء
دكف نفسو ،حديث رقـ (ّّْٔ)،ككذلؾ (ْ )َٖ( ،)ِٕٔ/كتاب الدعكات )ْٕ( ،باب الدعاء بكثرة
الماؿ مع البركة ،حديث رقـ (َّٖٔ )ُّٖٔ ،عف سعيد بف الربيع عف شعبة عف قتادة عف أنس جزء

مف حديث بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو ( ْ )ْْ( ،)ُِٗٗ/كتاب فضائؿ الصحابة  )ِّ( ،باب مف فضائؿ أنس
بف مالؾ ،حديث رقـ (ُِْ) عف زىير بف حرب عف ىاشـ بف القاسـ عف سميماف عف ثابت عف أنس

بنحكه ،ككذلؾ ( ْ )ْْ( ،)ُِٗٗ/كتاب فضائؿ الصحابة  )ِّ( ،باب مف فضائؿ أنس بف مالؾ،

حديث رقـ (ُّْ) عف أبي معف الرقاشي عف عمر بف يكنس عف عكرمة عف إسحاؽ عف أنس بألفاظ

مختمفة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -عب يد ً
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ىٍ
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)َْٕ/حديث رقـ (ّٖٕٖ).

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ّٕ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد
َْ
ُِ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً ً
النبًي  قى ى ً
اؿ :أ ً
ىج يدنًي ىك ًارىان،
ىسمً ٍـ" ،قى ى
اؿ ل ىريج وؿ م ٍف ىبني النج ًار" :أ ٍ

أول :الميتهةجا :
ً

ً
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىعف أنس أىف
ت ىك ًارىان" (ُ).
قى ى
ىسمً ٍـ ىكًا ٍف يك ٍن ى
اؿ" :أ ٍ

أخرجو :

ُ -أحمد في مسنده (ّ ،)َُٗ/عف ابف أبي عدم عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُِٓ/عف
عبد الصمد عف حماد عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ُْٓ/عف حسف بف
مكسى عف حماد بف سممة عف ثابت البناني عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ُُٖ/عف
يحيى عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِٖٔ/عف عفاف عف حماد عف ثابت عف أنس بألفاظ

مختمفة.

ِ -البزار في البحر الزخار (ُّ)ُِٓ/حديث رقـ (ّٔٓٔ) عف محمد بف المثنى عف ابف أبي
عدم عف حميد بو ،بنحكه.

ّ -أبك يعمى في مسنده (ٔ ،)َْٔ/حديث رقـ (ّٕٓٔ) عف رجب عف خالد عف حميد بو بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -عب يد ً
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ىٍ
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ) ،قاؿ الييثمي :ركاه أحمد كأبك يعمى كرجاليما رجاؿ

الصحيح(ّ) ،كصحح إسناده األلباني عمى شرط الشيخيف(ْ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ُْٕ/حديث رقـ (ّٕٖٗ).
كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).

(ّ)
(ْ)

مجمع الزكائد (ٓ.)َّٓ/

السمسمة الصحيحة (ّ ،)ّْٗ/صحيح الجامع الصغير (صٖٔ).
ْٕ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد
َْ
ِِ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اف الريج يؿ لىىي ٍسأى يؿ النبًي  الشيء ًم ىف الد ٍن ىيا فىيي ٍسمً يـ لىوي ثيـ
إً ٍف ىك ى
ًم ىف الد ٍن ىيا ىك ىما ًفييىا (ُ).

ً
اؿ:
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىعف أنس قى ى
ل يي ٍم ًسي ىحتى ىي يك ى ً
إلي ًو
ىحب ٍ
الـ أ ى
كف اإل ٍس ي

أول :الميتهةجا :
ً

أخرجو :

ُ -مسمـ في صحيحو ( ْ )ّْ( ،)َُٖٔ/كتاب الفضائؿ )ُْ( ،باب ما سئؿ رسكؿ اهلل 
شيئان قط فقاؿ :ل ،ككثرة عطائو ،حديث رقـ (ٕٓ) عف عاصـ بف النضر عف خالد ابف
الحارث عف حميد عف مكسى بف أنس عف أبيو جزء مف حديث بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ

(ْ )ّْ( ،)َُٖٔ/كتاب الفضائؿ )ُْ( ،باب ما سئؿ رسكؿ اهلل  شيئان قط فقاؿ :ل،
ككثرة عطائو ،حديث رقـ (ٖٓ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف يزيد بف ىاركف عف حماد بف

سممة عف ثابت عف أنس بألفاظ متقاربة.

ِ -أحمد في مسنده (ّ )َُٖ/عف ابف أبي عدم عف حميد عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة،
ككذلؾ (ّ )ُٕٓ/عف مؤمؿ عف حماد عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ)ِٓٗ/
عف أسكد بف عامر عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِْٖ/عف

عفاف عف حماد عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة.

ّ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ ،)ّْٗ/حديث رقـ (ُِّّ) عف محمد بف الفضؿ عف

حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ُ ،)َْْ/حديث رقـ (ُّٓٓ)
عف سميماف بف حرب عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -عب يد ً
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ىٍ
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ُْٕ/حديث رقـ (َّٖٖ).

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ٕٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد الم ًو ٍب يف ىب ٍك ور ىحدثىىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍف أ ىىن و
س قىا ىؿ:
َْ
ِّ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ًً
ٍّ
ا ٍشتى ىكى ٍاب هف ألىبًي طىٍم ىحةى ،فىر ى ً
اءهي،
ىت أيـ يسمى ٍيوـ أ ٍىم ىر ىب ٍيتًيىا ،ىكىيس ىر ٍ
الـ ،فىيىيأ ٍ
ت ىع ىش ى
ى
اح إلىى اٍل ىم ٍسجد ،ىكتييكف ىي اٍل يغ ي
ً
ت أل ٍ ً
ىص ىحابً ًو ًم ٍف
طٍم ىحةى ىكفىاةى ٍابنً ًو فى ىر ىج ىع أيىبك ى
ىح هد ًم ٍن يك ٍـ ألىبًي ى
ىكقىالى ٍ
ىىميىا :ل ىي ٍذ يك ٍرىف أ ى
طٍم ىحةى ىك ىم ىعوي ىن ه
اس م ٍف أ ٍ
و
ىص ىح يابوي،
ىى ًؿ اٍل ىم ٍس ًجًد ،فىقى ى
اف ،فىقىد ىم ٍ
الـ؟ فىقىالى ٍ
أٍ
ت أيـ يسمى ٍيـ :ىخ ٍي ير ىما ىك ى
اءهي فىتى ىعشى ىكأ ٍ
ت ىع ىش ى
اؿ :ىما فى ىع ىؿ اٍل يغ ي
ت إًلىى ما تىقيكـ إًلى ٍي ًو اٍلم أرىةي ،ىفمىما ىكاف ًمف ً
ت :أىلى ٍـ تىىر ىيا أ ىىبا طىٍم ىحةى آ ىؿ
آخ ًر المٍي ًؿ ،قىالى ٍ
ام ٍ
ى ٍ
ىٍ
ى
ىفمىما ىخ ىريجكا ىع ٍنوي قى ى
ي
في و
النا ٍاب ىنيىا
صفيكا ،قىالى ٍ
استى ىع ياركا ىع ًارىيةن فىتى ىمت يعكا بًيىا ،ىفمىما طيمً ىب ٍ
ت :إًف في ن
الف ٍ
ت إًلى ٍي ًي ٍـ ،ىشؽ ىعمى ٍي ًي ٍـ فىقىا ىؿ :ىما أ ٍىن ى
ً
ً
استىر ىجع ،ثيـ ىغ ىدا ىعمىى رس ً
كؿ الم ًو  ، فىقىا ىؿ :ىب ىار ىؾ الموي لى يك ىما ًفي لىٍيمىتً يك ىما،
اف ىع ًارىيةن م ىف المو فىقىىب ى
ىك ى
ىي
ضوي ،فى ٍ ٍ ى
ات
ىف تي ىحٍّن ىكوي ىحتى ىحن ىكوي ىر يسك يؿ الم ًو  قى ى
ت لى ٍيال فى ىك ًرىى ٍ
ت بً ىع ٍبًد الم ًو ،ىفمىما ىكلى ىد ٍ
فى ىح ىممى ٍ
ت بً ًو ىكتى ىم ىر ي
اؿ :ىف ىغ ىد ٍك ي
ت أٍ
ت النبًي  كىك يي ىنأي أىب ً
ت
ت :ىيا ىر يس ى
ت أيـ يسمى ٍيوـ المٍيمىةى ،فى ىك ًرىى ٍ
كؿ الم ًو ،ىكلى ىد ٍ
اع ىر لىوي ىكىي ًس يميىا ،فى يقٍم ي
ىع ٍج ىكوة ،فىأىتىٍي ي
ى يى ى ٍ ى
ً
ض ىغوي،
ت ،قى ى
ات ىع ٍج ىكوة ،فىأ ى
ت :تى ىم ىر ي
اؿ :ىم ىع يك ٍـ ىش ٍي هء؟ يقٍم ي
ىف تي ىحٍّن ىكوي ىحتى تي ىحٍّن ىكوي أ ٍىن ى
أٍ
ض ىذل ىؾ الت ٍم ًر فى ىم ى
ىخ ىذ ىب ٍع ى
اؿ :يى ىك ىع ٍب يد
ت :ىس ٍّم ًو ىيا ىر يسك ىؿ الم ًو ،قى ى
ص ًار الت ٍم ير ،فى يقٍم ي
فى ىج ىم ىع يب ىازقىوي فىأ ٍىك ىج ىرهي فىتىمىمظى الصبًي ،فىقىا ىؿ :يحب األ ٍىن ى
الم ًو (ُ).

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

يينأ :يقاؿ ىنأت البعير أىنؤه كىذه ناقة مينأة باليناء كىك ضرب مف القطراف تداكل بو اإلبؿ مف

الجرب(ِ).

بعير إذا أجذع كالجمع ٍأب ًعرةه ك
عير يشمؿ الجمؿ كالناقة كاإلنساف لمرجؿ كالمرأة كانما يسمى نا
أباعر :ى
الب ي
أب ً
اف(ّ).
اع ير ك يب ٍعر ه
ى

ثرنةر :الميتهةجا :
َ

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ِّ( ،)ِٓٓ/كتاب الجنائز )ُْ( ،باب مف لـ يظير حزنو عند
المصيبة ،حديث رقـ (َّ) عف بشر بف الحكـ عف سفياف بف عيينة عف إسحاؽ بف عبد اهلل
عف أبي طمحة عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ُٕ( ،)ّٕٖ/كتاب العقيقة )ُ( ،باب
تسمية المكلكد غداة يكلد لمف لـ يعؽ عنو كتحنيكو ،حديث رقـ (َْٕٓ) عف مطر بف الفضؿ

عف يزيد بف ىاركف عف عبد اهلل بف عكف عف أنس بف سيريف عف أنس بألفاظ متقاربة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ّ )ّٖ( ،)ُٖٔٗ/كتاب األدب )ٓ( ،باب استحباب تحنيؾ المكلكد ،...

حديث رقـ (ِِ) عف عبد األعمى عف حماد بف سممة عف ثابت البناني عف أنس بألفاظ

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ِْٕ/حديث رقـ (ِّٖٖ).

(ّ)

مختار الصحاح (صّٕ) ،كلساف العرب (ْ.)ُٕ/

(ِ)

كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (ُ.)َٖٖ/

ٕٔ

مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ّٖ( ،)ُٖٔٗ/كتاب األدب )ٓ( ،باب استحباب تحنيؾ المكلكد ،...
حديث رقـ (ِّ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف يزيد بف ىاركف عف ابف عكف عف ابف
سيريف عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ْْ( ،)َُٗٗ/كتاب فضائؿ الصحابة )َِ( ،باب
فضائؿ أبي طمحة األنصارم ،رقـ (َُٕ) عف محمد بف حاتـ بف ميمكف عف بيز كعمرك بف
عاصـ كالىما (بيز كعمرك بف عاصـ) عف سميماف بف المغيرة عف ثابت عف أنس بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -عب يد ً
اهلل ٍب يف ىب ٍك ور ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ىٍ
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ألف ركاتو ثقات(ُ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ٕٕ

ً
ِِ
عف يح ىم ٍيود ىعف أىىن و
صمى
س قى ى
ِْ -اقَ َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا إً ٍس ىماعي يؿ ٍ
رم اأ َُبو َ
اؿ :ى
اة ْعلَى ا َ
رل َ
الإلي ُ
رسك يؿ ً
ات ًف ً
اهلل  كصمى أىبك ب ٍك ور جالًسان ًفي ثىكبً ًو متىك ٍّشحان ًفي مر ً
يو (ُ).
ض ًو الًذم ىم ى
ى ى ي ى ى
ىي
ىى
ٍ يى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

متكشحا :كأنو كاف ىيتىىكش يح بثىٍكبو أم ىيتى ىغشى بو(ِ).
ن

ثرنةر :الميتهةجا :
ً

لمييربعرت ا
أخرجو :

ُ -الترمذم في جامعو (ِ )ِ( ،)ُٓٔ/كتاب الصالة )ُُٓ( ،باب منو ،حديث رقـ (ّّٔ) عف

عبد اهلل بف أبي زي اد عف شبابة بف سكار عف محمد بف طمحة عف حميد عف ثابت عف أنس

بنحكه ،كقاؿ" :ىذا حديث حسف صحيح" ،ككذلؾ ركاه يحيى عف أيكب عف حميد عف ثابت

عف أنس ،كقد ركاه غير كاحد عف أنس كلـ يذكركا ثابتان ،كمف ذكر ثابتان فيو فيك أصح.

ِ -النسائي في سننو (ُ )َُ( ،)ُّٓ/كتاب اإلمامة )ٖ( ،باب صالة اإلماـ خمؼ رجؿ مف
رعيتو ،حديث رقـ (ْٖٕ) عف عمي بف حجر عف إسماعيؿ بو بألفاظ متقاربة.

ّ -أحمد في مسنده (ّ )ُِٕ/عف أبي عامر عف عبد الرحمف بف أبي المكالي عف مكسى ابف
إبراىيـ عف أبيو عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُٓٗ/عف سميماف بف داكد عف إسماعيؿ بو
بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُِٔ/عف عبد اهلل بف الكليد عف سفياف عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ

(ّ )ِّّ/عف عبد الكىاب بف عطاء عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّٗ/عف حسف عف
حماد بف سممة عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّْ/عف عمي بف عاصـ عف حميد بو

بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُِٖ ،ِٕٓ/عف عفاف عف حماد بف سممة عف حميد عف الحسف عف
أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِٔ/عف عبيد اهلل بف محمد كسميماف بف حرب كالىما عف حماد بف
سممة عف حبيب ابف الشييد عف الحسف عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِٔ/عف عبيد اهلل بف
محمد عف حماد بف سممة عف حميد بو كلـ يسؽ لفظو بنحكه.

ْ -ابف حباف في صحيحو (ٓ )ٗ( ،)ْٗٔ/كتاب الصالة )ُْ( ،باب فرض متابعة اإلماـ،

حديث رقـ (ُِِٓ) عف عمر بف محمد اليمداني عف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سكيد عف أيكب
بف سميماف عف أبي بكر بف أبي أكيس عف سميماف بف بالؿ عف حميد بو بألفاظ متقاربة.

ٓ -البييقي في دلئؿ النبكة (ٕ ،)ُِٗ/باب ما جاء في آخر صالة صالىا رسكؿ اهلل ﷺ بالناس
 ،...مف طريؽ محمد بف جعفر عف حميد بو ،بألفاظ متقاربة كقد صرح حميد بالسماع.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْْٕ/حديث رقـ (ّْٖٖ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ٓ.)َْٗ/
ٖٕ

لمشولموا  :ا

ُ -جابر بف عبد اهلل 

أخرجو

 البخارم في صحيحو (ُ )ٖ( ،)ُٖٖ/كتاب الصالة )ّ( ،باب عقد اإلزار عمى القفا فيالصالة ،حديث رقـ (ّّٓ) بنحكه.

 مسمـ في صحيحو (ُ )ْ( ،)ّٔٗ/كتاب الصالة )ِٓ( ،باب الصالة في ثكب كاحد كصفةلبسو ،حديث رقـ (ُِٖ )ِّٖ ،ِِٖ ،بنحكه ،ككذلؾ (ْ)ّٓ( ،)َِّٔ ،َِّٓ ،َِّّ/

كتاب الزىد كالرقائؽ )ُٖ( ،باب حديث جابر الطكيؿ كقصة أبي اليسر ،حديث رقـ (ََّٖ،

ََُّ) بنحكه.

ِ -عمر بف أبي سممة رضي اهلل عنيما
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ُ )ٖ( ،)ُٖٖ/كتاب الصالة )ْ( ،باب الصالة في الثكب الكاحدمتمحفان  ،...حديث رقـ (ّْٓ )ّٓٔ ،ّٓٓ ،بنحكه.

 مسمـ في صحيحو (ُ )ْ( ،)ّٔٗ – ّٖٔ/كتاب الصالة )ِٓ( ،باب الصالة في الثكبالكاحد كصفة لبسو  ،حديث رقـ (ِٖٕ )َِٖ ،ِٕٗ ،بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
(ٔ)
ِ
لميعهوفابربنايلَ َّة َا(ٖ)،اهوىامها
ص ِهي(ٕ) ا
لم ُا
رية ُال ا ْب ُن ااإِْاباَه ِا
س َاي ِا
ِ -اإِ ْا
َس ِويا أ َُبوا ِب ْ
ُ
ش ٍه ال ْم َب ْ
سمالأل َ
ةم ا ْب ِن اي ْق َ
لمجيري  ،اكثقو:ابف ميدم(ْ) ،كابف سعد(ٓ) ،كابف معيف(ٔ) ،كأبك حاتـ(ٕ) ،كالنسائي(ٖ) ،كابف حجر(ٗ)،
كزاد ابف سعد :ثبت حجة ،كزاد ابف معيف:مأمكنان ثقة شيخان كرعان ،كزاد أبك حاتـ:ثبت في الرجاؿ كزاد
(ُ)

األسدم :بفتح األلؼ كالسيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة ىذه النسبة إلى أسد ،كىك اسـ عدة مف القبائؿ .األنساب

(ُ.)ُّٖ/

(ِ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

(ّ)

عمية :ىذه النسبة ألمو .انظر إلى :الطبقات الكبرل (ٕ ،)ِّٓ/تاريخ بغداد (ٕ.)ُٗٗ/

(ٓ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ِّٓ/

(ْ)

(ٔ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُّٓ/
تاريخ بغداد (ٕ.)َِْ/

(ٕ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُٓٓ/

(ٗ)

تقريب التيذيب (صَُٓ).

(ٖ)

تيذيب الكماؿ (ّ.)َّ/

ٕٗ

النسائي :ثبت ،كزاد ابف حجر :حافظ،قاؿ شعبة :سيد المحدثيف(ُ) ،كقاؿ أحمد :إليو المنتيى في التثبت
التثبت في البصرة(ِ) ،كأثنى عمى حفظو قتيبة(ّ) ،قاؿ أبك داكد :ما أجد مف المحدثيف إل قد أخطأ ،إل

إل إسماعيؿ بف عمية كبشر بف المفضؿ(ْ)،كقاؿ الدارمي :كل يعرؼ لبف عمية غمط إل في حديث
(ٕ)

كاحد(ٓ) .كقاؿ أحمد بف عمار :حجة(ٔ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ
جدان.
يعقكبٌ :

كيعقكب بف شيبة(ٖ) :ثبت ،كزاد

(َُ)
(ٗ)
ضا:ككاف حجة حافظان فقييان(ُُ)،
كقاؿ الذىبي :حافظ ثبت  ،كقاؿ أيضان :عدؿ مأمكف  ،كقاؿ أي ن
كذكره ابف حباف(ُِ) كابف شاىيف(ُّ) في الثقات ،مات سنة ثالث كمائة ،كقيؿ :سنة أربع كمائة ،كمف
(ُْ)

قاؿ مات سنة أربع كمائة فقد غمط

قرلالمبرحث :إسماعيؿ بف يعمىيةى ثقة ثبت.
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

(ُٔ)

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُٓ) ،كصحح الحديث ابف حباف

كاأللباني(ُٕ).

(ُ)

تاريخ بغداد (ٕ.)َِٓ/

(ِ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُْٓ/

(ْ)

المصدر السابؽ (ٕ.)َِِ/

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

تاريخ بغداد (ٕ.)َُِ/

المصدر نفسو (ٕ.)َِّ/
المصدر نفسو (ٕ.)َِْ/

(ٕ)

المصدر نفسو (ٕ.)َِٖ/

(ٗ)

سير أعالـ النبالء (ٗ.)َُٕ/

(ٖ)

المصدر نفسو (ٕ.)ُُِ/

(َُ)

المصدر السابؽ (ٗ.)ُُٖ/

(ُُ)

تاريخ اإلسالـ (ُّ ،)ََُ/كانظر :الكاشؼ(ُ.)ّٕ/

(ُّ)

تاريخ أسماء الثقات (صّٓ).

(ُِ)

(ُْ)

الثقات (ٔ.)ْْ/

تيذيب الكماؿ (ّ ،)ِّ/سير أعالـ النبالء (ٗ.)َُِ/

(ُٓ)

دلئؿ النبكة (ٕ.)ُِٗ/

(ُٕ)

صحيح سنف الترمذم (ُ ،)ُُِ/صحيح سنف النسائي (ُ.)َِٔ/

(ُٔ)

صحيح ابف حباف (ٓ.)ْٗٔ/
َٖ

ً ً
ً ً
ِِ
عف يح ىم ٍيود ىعف أنس أىف
ِٓ -قَ َ
يـ ٍ
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا إ ٍس ىماعي يؿ ٍب يف إ ٍب ىراى ي
الإلي ُ
ً
ً
ً
ً
ىف ىي ٍن ىع يسكا (ُ).
ض لىوي ىريج هؿ فى ىكم ىموي ىحتى ىك ى
يم ٍ
اد اٍلقى ٍكيـ أ ٍ
ت الصالةي فى ىع ىر ى
النبي  ىخ ىرىج إلىى الصالة ىكقى ٍد أيق ى
أول :الميتهةجا :
ً
أتهجها  :ا

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )َُ( ،)َُّ/كتاب األذاف )ِٕ( ،باب اإلماـ تعرض لو الحاجة
بعد اإلقامة ،حديث رقـ (ِْٔ) عف أبي معمر عف عبد اهلل بف عمر كعف عبد الكارث عف
عبد العزيز عف أنس بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ُ )َُ( ،)َُّ/كتاب األذاف )ِٖ( ،باب

الكالـ إذا أقيمت الصالة ،حديث رقـ (ّْٔ) عف عياش بف الكليد عف عبد األعمى عف حميد

عف ثابت عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ٕٗ( ،)َِْ/كتاب الستئذاف )ْٖ( ،باب طكؿ

النجكل  ،...حديث رقـ (ِِٗٔ) عف محمد بف بشار عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عبد
العزيز عف أنس بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ّ( ،)ِْٖ/كتاب الحيض )ّّ( ،باب الدليؿ عمى نكـ الجالس ل
ينتقض الكضكء ،حديث رقـ (ُِّ) عف زىير بف حرب بو بمفظو ،كعف شيباف بف فركخ عف
عبد الكارث عف عبد العزيز عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ّ( ،)ِْٖ/كتاب الحيض)ّّ( ،
باب الدليؿ عمى نكـ الجالس ل ينتقض الكضكء ،حديث رقـ (ُِْ) عف عبيد اهلل بف معاذ

العنبرم عف أبيو عف شعبة عف عبد العزيز عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ّ( ،)ِْٖ/كتاب

الحيض )ّّ( ،باب الدليؿ عمى نكـ الجالس ل ينتقض الكضكء ،حديث رقـ (ُِٔ) عف
أحمد بف سعيد عف حباف عف حماد عف ثابت عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف يعمىيةى ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِْ).
ٍى
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْْٕ/حديث رقـ (ّٖٖٓ).

كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ).
ُٖ

ً ً
ِِ
عف يحم ٍيود الط ً
كيؿ ىعف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ
ِٔ -قَ َ
رماأ َُب َ
لمي ْاوصل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا إ ٍس ىماعي يؿ ٍ ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اؼ عمىى نًسائً ًو ًفي لىٍيمى وة بً يغس وؿ ك ً
احود (ُ).
أىف النبًي  ى
ط ى ى
ى
ٍ ى

أوالً :الميتهةجا  :ا

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ٓ( ،)ُْْ/كتاب الغسؿ )ُِ( ،باب إذا جامع ثـ عاد كمف دار
عمى نسائو في غسؿ كاحد ،حديث رقـ (ِٖٔ) عف محمد بف بشار عف معاذ بف ىشاـ عف

أبيو عف قتادة عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ُ )ٓ( ،)ُْٗ/كتاب الغسؿ )ِْ( ،باب
الجنب يخرج كيمشي في السكؽ كغيره ،حديث رقـ (ِْٖ) ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ْٔٗ/كتاب

النكاح )َُّ( ،باب مف طاؼ عمى نسائو في غسؿ كاحد ،حديث رقـ (ُِٓٓ) عف عبد

األعمى بف حماد عف يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ،)ُٓٗ/

(ٕٔ) كتاب النكاح )ْْ( ،باب كثرة النساء ،حديث رقـ (َٖٔٓ) عف مسدد كخميفة ،كالىما
عف يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ّ( ،)ِْٗ/كتاب الحيض )ٔ( ،باب جكاز نكـ الجنب كاستحباب
الكضكء لو كغسؿ الفرج إذا أراد أف يأكؿ أك يشرب أك يناـ أك يجامع ،حديث رقـ (ِٖ) عف
الحسف بف أحمد بف أبي شعيب عف مسكيف بف بكير الحذاء عف شعبة عف ىشاـ بف زيد عف

أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ً ً
ً ً
يـٍ ،اب يف يعمٌية ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِْ).
ِ -إ ٍس ىماعي يؿ ٍب يف إ ٍب ىراى ي
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ثرمثًر :لمحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات(ِ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْٕٓ/حديث رقـ (ّٖٖٔ).
كاف لـ يصرح حميد بالسماع ،فركايتو محمكلة عمى التصاؿ؛ ألف الكاسطة بينو كبيف أنس ثابت البناني الثقة ،كما

عمما أنو تابعو جماعة منيـ قتادة كغيره .انظر :صحيح البخارم(ُ)ُْْ/
تقدـ في ترجمة حميد في حديث رقـ (ُ) ،ن
حديث رقـ (ِٖٔ).
ِٖ

ً
ِِ
عف يح ىم ٍيود ىعف أنس أىف ىع ٍب ىد الر ٍح ىم ًف
ِٕ-اقَ َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يزىى ٍيهر ىحدثىىنا إً ٍس ىماعي يؿ ٍ
رماأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اؿ لىو رسك يؿ ً
و ً
و
و
اهلل " :أ ٍىكلً ٍـ ىكلى ٍك بً ىش واة" (ُ).
ٍب ًف ىع ٍكؼ تىىزك ىج ىعمىى ىن ىكاة – أى ٍك ىكٍزًف ىن ىكاة – م ٍف ىذ ىى وب ،فىقى ى ي ى ي

أولً :اغهةبالألمفرظ  :ا

نولة :النكاة ىي اسـ لخمسة دراىـ(ِ).

أومم :الكليمة ىي الطعاـ الذم يصنع عند العرس(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا :
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ّْ( ،)ُُُ/كتاب البيكع )ُ( ،باب ما جاء في قكلو تعالى{ :فإذا
قضيت الصالة فانتشركا  ،}....حديث رقـ (َِْٗ) عف أحمد بف يكنس عف زىير عف حميد
بو جزء مف حديث بنحكه كفيو قصة ،ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ّٓ/كتاب مناقب األنصار )ّ( ،باب

إخاء النبي  بيف المياجريف كاألنصار ،حديث رقـ (ُّٖٕ) عف قتيبة عف إسماعيؿ بف
جعفر عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه كفيو قصة ،ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ُٖ/كتاب مناقب

األنصار )َٓ( ،باب كيؼ آخي النبي  بيف أصحابو ،حديث رقـ (ّّٕٗ) عف محمد بف
يكسؼ عف سفياف عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه كفيو قصة ،ككذلؾ (ّ)ٕٔ( ،)ِٓٗ/

كتاب النكاح )ٕ( ،باب قكؿ الرجؿ ألخيو انظر أنى زكجتي شئت حتى أنزؿ لؾ عنيا ،حديث

رقـ (َِٕٓ) عف محمد بف كثير عف سفياف عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه ،كفيو قصة
 ،كقد صرح حميد بالسماع ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)َِٔ/كتاب النكاح )َٓ( ،باب قكلو تعالى
{كآتكا النساء صدقاتيف نحمة} ،حديث رقـ (ُْٖٓ) عف سميماف بف حرب عف شعبة عف عبد
العزيز بف صييب عف أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ِِٔ/كتاب النكاح)ٓٓ( ،
باب الصفرة لممتزكج ،حديث رقـ (ُّٓٓ) عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عف حميد بو
جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ِِٔ/كتاب النكاح )ٕٓ( ،باب كيؼ يدعى

لممتزكج ،حديث رقـ (ُٓٓٓ ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف ثابت عف أنس
جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ِٔٔ/كتاب النكاح )ٔٗ-ٕٔ( ،باب الكليمة كلك

بشاة ،حديث رقـ (ُٕٔٓ) عف عمي عف سفياف عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه ،كقد

صرح حميد بالسماع ،ككذلؾ (ْ )ٕٖ( ،)َُٕ/كتاب األدب )ٖٔ( ،باب اإلخاء كالحمؼ،

حديث رقـ (َِٖٔ) عف مسدد عف يحيى عف حميد بو جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٔ ،)ْٕٓ/حديث رقـ (ّٕٖٖ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ٓ.)ِٕٔ/
)ّ( المصدر السابؽ(ٓ.)َٕٓ/

ّٖ

(ْ )َٖ( ،)ِٔٗ/كتاب الدعكات )ّٓ( ،باب الدعاء لممتزكج ،حديث رقـ (ّٖٔٔ) عف مسدد
عف حماد بف زيد عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ُٔ( ،)ُٓٔ/كتاب النكاح )ُّ( ،باب الصداؽ ،حديث رقـ (ٕٗ)
عف يحيى بف يحيى التميمي كأبي الربيع سميماف بف داكد العتكي كقتيبة بف سعيد كميـ عف

حماد بف زيد عف ثابت عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ُ )ُٔ( ،)ُٓٔ/كتاب النكاح،

(ُّ) باب الصداؽ ،حديث رقـ (َٖ) عف محمد بف عبيد المقبرم عف أبي عكانة عف قتادة
عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ُٔ( ،)ُٓٔ/كتاب النكاح )ُّ( ،باب الصداؽ ،حديث رقـ

(ُٖ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف ككيع عف شعبة عف قتادة كحميد بو بنحكه ،ككذلؾ

(ُ )ُٔ( ،)ِٓٔ/كتاب النكاح )ُّ( ،باب الصداؽ ،حديث رقـ (ِٖ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ
كمحمد بف قدامة عف النضر بف شميؿ عف شيبة عف عبد العزيز بف صييب عف أنس بألفاظ

مختمفة ،ككذلؾ (ُ )ُٔ( ،)ِٓٔ/كتاب النكاح )ُّ( ،باب الصداؽ ،حديث رقـ (ّٖ) عف

ابف المثنى عف أبي داكد عف شعبة عف أبي حمزة عف أنس بنحكه.

ثرمثر :اوهلس الإلسنروا :

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -إسماعيؿ ٍب يف إبراىيـٍ ،اب يف يعمٌية ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِْ).
ّ -يح ىم ٍي هد الط ًكي يؿ ،ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح حميد بالسماع(ُ) ،كصحح الحديث ابف حباف(ِ)،

كاأللباني(ّ).

(ُ)

صحيح البخارم (ّ )ِٓٗ/حديث رقـ (َِٕٓ) )ِٔٔ/ّ( ،حديث رقـ (ُٕٔٓ).

(ّ)

صحيح سنف ابف ماجو (ُ.)ِِّ/

(ِ)

صحيح ابف حباف (ٗ.)ّٔٔ/

ْٖ

صلِ  :حدثىىنا أىبك ىخ ٍيثىمةى ،حدثىىنا إًسم ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اعي يؿ ٍب يف يعمىيةى ،ىع ٍف ىع ٍب ًػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف
ى ى
ي
ى
َْ
-ٕٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ٍى
ً
ىف ىيتىىزٍعفى ىر الريج يؿ"(ُ) .ا
صيى ٍي وب ،ىع ٍف أنس قى ى
اؿ " :ىنيىى ىر يسك يؿ المو ﷺ أ ٍ
ي

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ًا

يتزعفر :الزعفراف ىك الصبغ المعركؼ كىك مف الطيب ،زعفرت الثكب أم صبغتو بو(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا

أخرجو :

ُ -البخػػارم فػػي صػػحيحو(ْ )ٕٕ(،)َُْ/كتػػاب المبػػاس )ّّ( ،بػػاب النيػػي عػػف التزعفػػر لمرجػػؿ،
حديث رقـ (ْٖٔٓ)عف مسدد عف عبد الكارث عف عبد العزيز بو بألفاظ متقاربة.

ِ -مس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحو(ّ )ّٕ( ،)ُِٔٔ/كت ػػاب المب ػػاس كالزين ػػة )ِّ( ،ب ػػاب ني ػػي الرج ػػؿ ع ػػف
التزعفر حديث رقـ (ٕٕ) ،عف يحيى بف يحيى كأبي الربيع كقتيبة بف سعيد جميعيـ عف حمػاد
ابف زيد عػف عبػد العزيػز ،بػو بألفػاظ متقاربػة ،ككػذلؾ (ّ )ّٕ(،)ُّٔٔ/كتػاب المبػاس كالزينػة،

(ِّ) بػػاب نيػػي الرجػػؿ عػػف التزعفػػر حػػديث رقػػـ (ٖٕ) ،عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة كعمػػرك
الناقد كزىير بف حرب كابف نمير كأبي كريب ،جميعيـ عف إسماعيؿ بف عمية بو بمفظو.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ-إسماعيؿ ٍب يف إبراىيـٍ ،اب يف يعمٌية ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِْ).
يبوالمعزةزابناصهةبالمب َن ِرن ا(ٖ)ايولممالمبصهيالألييى،اهوىامهالمجيري .
ٖ-
ُ
كثقو  :ابف سعد(ْ) ،كابف معيف(ٓ) ،كأحمد(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كالنسائي(ٖ) ،كابف حجر(ٗ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٓ/حديث رقـ (ّٖٖٖ).

(ِ) انظر إلى  :لساف العرب (ْ ،)ِّْ/كالفائؽ في غريب الحديث كاألثر (ِ.)َُُ/
البىنانًي :بضـ الباء المنقكطة ،كالنكف المفتكحة كىذه النسبة إلى بنانة بف سعيد بف لؤم بف غالب قالو ابف حباف
)ّ( ي
البستي ،كصارت بنانة محمة بالبصرة لنزكؿ ىذه القبيمة فييا .األنساب(ُ.)ّٗٗ/
)ْ( الطبقات الكبرل (ٕ.)ُِ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)ّْٖ/
)ٔ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ّ.)ِٕ/
)ٕ( معرفة الثقات (ِ.)ٕٗ/

)ٖ( تيذيب التيذيب (ٓ.)ُِّ/
)ٗ( تقريب التيذيب(صّٕٓ).
ٖٓ

كق ػػاؿ أحم ػػد ف ػػي ركاي ػػة :ثق ػػة ثق ػػة(ُ) ،كق ػػاؿ الن ػػككم :اتفقػ ػكا عم ػػى تكثيق ػػو(ِ) ،كذكػ ػره اب ػػف حب ػػاف(ّ) ،كاب ػػف

شاىيف(ْ)في الثقات ،كقاؿ الذىبي :حجة(ٓ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح(ٔ) ،تكفى سنة ثالثيف كمائة.
قرلالمبرحث  :عبد العزيز بف صييب ثقة.
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا :
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)ّْٖ/
)ِ( تيذيب األسماء كالمغات(ُ.)َّٔ/
)ّ( الثقات(ٓ.)ُِّ/
)ْ( تاريخ أسماء الثقات (صِّٓ).
)ٓ( الكاشؼ(ِ.)ُّٗ/

)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)ّْٖ/
ٖٔ

ارلالإلياارماأَبااواةعلَااىالميو ِ
ػاد ،ىعػ ٍػف ىع ٍبػ ًػد اٍل ىع ًزيػ ًػز ٍبػ ًػف
صا ِال  :ىحػػدثىىنا أيىبػػك الربًيػ ًػع الزٍى ىرانًػػي ،ىحػػدثىىنا ىحمػ ه
َْ
-ٕٜاقَا َ َ ُ ُ َ ْ
ىف ىيتىىزٍعفى ىر الريج يؿ"(ُ) .ا
صيى ٍي وب ،ىع ٍف أنس" ،أىف النبًي  ىنيىى أ ٍ
ي

أول :الميتهةج:
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٖ)

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -أبوالمهبةعالمزمهلن (ٕ)،اسلةيرنابناولووالمعيك (ٖ).

كثقو  :ابف معيف(ْ) ،كأبك زرعة(ٓ) ،كأبك حاتـ(ٔ) ،كالنسائي(ٕ) ،كابف حجػر(ٖ) ،كالػذىبي(ٗ) ،كابػف

كالػػذىبي(ٗ) ،كابػػف قػػانع(َُ) ،كمسػػممة بػػف قاسػػـ(ُُ) ،كزاد بػػف معػػيف كاب ػف قػػانع :صػػدكؽ ،كقػػاؿ

أيضػا :الحػافظ(ُِ) ،قػاؿ عبػد الػرحمف بػف خػراش :تكمػـ النػاس بػو كىػك صػدكؽ(ُّ) ،قػاؿ
الذىبي ن
ابػػف حجػػر :لػػـ يػػتكمـ فيػػو أحػػد بحجػػة كل أعمػػـ أحػ نػدا تكمػػـ فيػػو بخػػالؼ مػػا زعػػـ ابػػف خ ػراش(ُْ)،
كذكره ابف حباف في الثقات(ُٓ) ،مات سنة أربع كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث :سميماف بف داكد العتكي ثقة.

(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )ٔ/حديث رقـ (ّٖٖٗ).
الزٍىراني :بفتح الزام كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا نكف ىذه النسبة إلى بني زىراف .المصدر السابؽ
)ِ( ى
(ّ.)َُٖ/

العتىكي :بفتح العيف الميممة كالتاء المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ ككسر الكاؼ ،ىذه النسبة إلى عتيؾ كىك بطف مف
)ّ( ى
األزد كىك عتيؾ بف النضر ابف األزد بف الغكث بف نبت مالؾ بف كيالف بف عابر بف شالخ بف أرفخشذ بف ساـ بف
نكح .األنساب(ْ.)ُّٓ/
)ْ( الجرح كالتعديؿ(ْ.)ُُّ/
)ٓ( تيذيب الكماؿ(ُُ.)ِْْ/
)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ْ.)ُُّ/
)ٕ( تاريخ بغداد(ٗ.)ّٖ/
)ٖ( تقريب التيذيب(صُِٓ).
)ٗ( سير أعالـ النبالء(َُ.)ٕٔٔ/
)َُ( تيذيب التيذيب(ْ.)ُٔٔ/

)ُُ( المصدر السابؽ(ْ.)ُٔٔ/
)ُِ( الكاشؼ(ُ.)ْٓٗ/
)ُّ( تيذيب التيذيب(ْ.)ُٔٔ/

)ُْ( المصدر السابؽ (ْ)ُٔٔ/
)ُٓ( الثقات(ٖ.)ِٕٖ/
ٕٖ

(ٔ)
و ِي ا(ٕ)،اهوىامهالمجيري .
ٕ -حيروابنازةوابناوه
ْ
لمج ْه َ
ممالألزِويا َ

كثقػػو  :ابػػف سػػعد(ّ) ،كأحمػػد(ْ) ،كالعجمػػي(ٓ) ،كيعقػػكب بػػف شػػيبة(ٔ) ،كالخميمػػي(ٕ) ،كابػػف حجػػر(ٖ) ،كزاد

كزاد ابف سعد :ثبتنا حجة ،كزاد العجمي :ثبتنا في الحديث ،كزاد يعقكب بف شيبة :مػف المثبتػيف فػي أيػكب
خاصة ،كزاد الخميمي :متفؽ عميو ،كزاد بف حجر :ثبت فقيو ،كذكره ابف حبػاف فػي الثقػات ،كقػاؿ :كػاف
يحفظ حديثو كمو(ٗ) ،كذكره ابف شاىيف فػي الثقػات(َُ) ،قػاؿ ابػف معػيف كابػف حبػاف :لػيس أحػد أثبػت مػف

(ُِ)
(ُُ)
اعػا
حماد بف زيد  ،قاؿ ابف خراش :لـ يخطئ في حديث قط  ،قاؿ الذىبي :ل أعمـ بيف العممػاء نز ن

طػػا(ُّ) ،مػػات سػػنة تسػػع
فػػي أف حمػػاد بػػف زيػػد مػػف أئمػػة السػػمؼ كمػػف أتقػػف الحفػػاظ كأعػػدليـ كأعػػدميـ غم ن
كسبعيف كمائة.

قرلالمبرحث  :حماد بف زيد ثقة ثبت حافظ فقيو.

ّ -عبد العزيز بف صييب ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( األزدم :بفتح األلؼ كسككف الزام ككسر الداؿ الميممة ،كىك أزد بف الغكث ىذه النسبة إلى أزد شنكءة ،كالمشيكر

كالمشيكر بيذه النسبة جماعة .األنساب(ُ.)َُِ/

)ِ( الجيضمي ،بفتح الجيـ كالضاد المنقكطة كسككف الياء ىذه النسبة إلى الجياضمة كىي محمة بالبصرة.المصدر
السابؽ (ِ ،)ُِّ/كقيؿ ىـ بطف مف األزد كىـ ينتسبكف إلى جيضـ بف عكؼ ،كقيؿ غير ذلؾ .تيذيب األنساب
(ُ.)ُّٔ/
)ّ( الطبقات الكبرل(ٕ.)َُِ/

)ْ( المنتخب مف عمؿ الخالؿ( صُِْ).
)ٓ( تاريخ الثقات (صَُّ).
)ٔ( تيذيب التيذيب(ِ.)ِّْ/
)ٕ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ِ.)ْٕٗ/
)ٖ( تقريب التيذيب(ص ُٖٕ ).
)ٗ( الثقات(ٔ.)ُِٔ/
)َُ( تاريخ أسماء الثقات ( صَُِ).
)ُُ( تذكرة الحفاظ(ُ.)ِِٖ/

)ُِ( المصدر السابؽ(ُ.)ِِٖ/
)ُّ( سير أعالـ النبالء(ٕ.)ُْٔ/
ٖٖ

ارلالإلياارماأَبااواةعلَااىالميو ِ
ػاؿ:
ػاد ىعػ ٍػف ىع ٍبػ ًػد اٍل ىع ًزي ًػز ىعػ ٍػف أنػػس قىػ ى
صاالِ  :ىحػػدثىىنا أيىبػػك الربًيػ ًػع ىحػدثىىنا ىحمػ ه
َْ
ٖٓ-اقَا َ َ ُ ُ َ ْ
ؽ ً
ص ىداقىيىا(ُ).
اف ىر يسك يؿ الم ًو  أ ٍ
« ىك ى
صفيةى ،ىك ىج ىع ىؿ ىعتٍقىيىا ى
ىعتى ى ى

أول :الميتهةج :
ً
أخرجو :

ُ -البخ ػػارم ف ػػي ص ػػحيحو (ّ )ْٔ(،)ُِِ/كت ػػاب المغ ػػازم )ّٗ(،ب ػػاب غ ػػزكة خيب ػػر ح ػػديث رق ػػـ

(ََِْ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف ثابػت عػف أنػس جػزء مػف حػديث بنحػكه،
كك ػػذلؾ(ّ )ٕٔ(،)ٕٓٗٔ/كت ػػاب النك ػػاح )ُْ( ،ب ػػاب مػ ػف جع ػػؿ عت ػػؽ األم ػػة ص ػػداقيا ح ػػديث

رقـ(َٖٔٓ) عف قتيبة بػف سػعيد عػف حمػاد عػف ثابػت كشػعيب بػف الحبحػاب عػف أنػس بمفظػو،
ككػػذلؾ (ّ )ٕٔ(،)ِٕٔ/كتػػاب النكػػاح )ٔٗ( ،بػػاب الكليػة كلػػك بشػػاة حػػديث رقػػـ (ُٗٔٓ) عػػف

مسدد عف عبد الكارث عف شعيب عف أنس بنحكه كفيو زيادة.

ِ -مسػػمـ فػػي صػػحيحو(ٓ )ُٔ(،)َِٗ/كتػػاب النكػػاح )ُْ(،بػػاب فضػػيمة إعتاقػػو أمتػػو ثػػـ يتزكجيػػا
حػديث رقػػـ (ْٖ) عػف زىيػػر بػف حػػرب عػف سػػفياف بػػف عيينػة عػػف عبػد العزيػػز جػزء مػػف حػػديث
بنحكه ،ككذلؾ(ٓ )ُٔ(،)َِٗ/كتاب النكاح )ُْ(،باب فضيمة إعتاقو أمتو ثػـ يتزكجيػا حػديث

رقـ (ٖٓ) عف أبي الربيع الزىراني بو بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -أبك الربيع الزى ارني ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).

ِ -حماد بف زيد ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

اا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمي صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٔ/حديث رقـ (َّٖٗ).
ٖٗ

ً
ِِ
صػيى ٍي وب
ارماأ َُب َ
لمي ْوصال  :ىحػدثىىنا أيىبػك ىخ ٍيثى ىمػةى ىحػدثىىنا إسػماعيؿ ىع ٍػف ىع ٍبػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف ي
اواة ْعلَاىا َ
ٖٔ-اقَر َل َ
الإلي ُ
ً
ػاؿ رسػػك يؿ المػ ًػو  " :ىل يتىمنػػيف أىحػ يػد يكـ اٍلمػػك ى ً
ػاف ىل يبػػد يمتى ىمٍّننيػػا
ىعػ ٍػف أنػػس قىػ ى
تل ي
ضػ ٍّػر ىنػ ىػز ىؿ بًػػو ،فى ػًإ ٍف ىكػ ى
ػاؿ :قىػ 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"(ُ) .ا
ىفٍم ىي يق ًؿ :المييـ أ ٍ
أول :االميتهةج :
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ٕ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -أبك خيثمة زىير بف حرب ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -إسماعيؿ بف يعمىية ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِْ).
ّ -عبد العزيز بف صييب ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى(ٕ )ٔ/حديث رقـ (ُّٖٗ).
َٗ

ً
ِِ
اف ،ىحػدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىػك ًار ًث ،ىع ٍػف ىع ٍب ًػد اٍل ىع ًزي ًػز،
ٕٖ-اقَ َ
ارماأ َُب َ
لمي ْوصال  :حػدثىىنا ىج ٍعفى يػر ٍب يػف م ٍي ىػر ى
اواة ْعلَاىا َ
ارل َ
الإلي ُ
ػؾ ًمػف اٍليػرًـ ،كأىعػكيذ بً ى ً
ً
ىعػكيذ
ىع ٍف أنس قى ى
ػؾ م ىػف اٍل يج ٍػب ًف ،ىكأ ي
ىعػكيذ بً ى ى ى ى ى ي
اف ىر يسك يؿ المو  ىيقيك يؿ" :المييػـ إًٍّنػي أ ي
اؿ :ىك ى
ً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍل ىك ىس ًؿ"(ُ) .ا
بً ىؾ م ىف اٍليب ٍخ ًؿ ،ىكأ ي
أول :الميتهةجا :ا ا
ً
أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ٓٔ(،)ّْٖ/كتاب الجياد )ِٓ( ،باب ما يتعكذ بو الجف حديث رقػـ
(ِِّٖ)،كك ػ ػػذلؾ (ْ )َٖ( ،)ِّٔ/كت ػ ػػاب ال ػ ػػدعكات )ّٖ( ،ب ػ ػػاب التع ػ ػػكذ م ػ ػػف فتن ػ ػػة المحي ػ ػػا
كالمم ػػات ،ح ػػديث رق ػػـ (ّٕٔٔ) م ػػف مس ػػدد ع ػػف معتم ػػر ع ػػف أبي ػػو ع ػػف أن ػػس بألف ػػاظ متقارب ػػة،

ككػ ػػذلؾ(ِ )ٓٔ(،)ِْٔ/كتػ ػػاب الجيػ ػػاد )ْٕ( ،ب ػ ػاب مػ ػػف غ ػ ػ از بصػ ػػبي لمخدمػ ػػة ،حػ ػػديث رقػ ػػـ
(ِّٖٗ) عف قتيبة عف يعقكب بف عمرك عف أنس جزء مػف حػديث بنحػكه كفيػو زيػادة ،ككػذلؾ
(ّ )ٔٓ(،)ُِْ/كت ػػاب التفس ػػير )ُ(،ب ػػاب كم ػػنكـ م ػػف ي ػػرد إل ػػى أرذؿ العم ػػر ،ح ػػديث رق ػػـ
(َْٕٕ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف ىاركف بف مكسى عف شعيب عف أنس بألفاظ متقاربة،
ككذلؾ (ّ )َٕ(،)ِْٕ/كتاب األطعمة )ِٖ( ،بػاب الحػيس ،حػديث رقػـ (ِْٓٓ) ،عػف قتيبػة
عف إسماعيؿ بف جعفر عف عمرك بف أبػي عمػرك مػكلى المطمػب بػف عبػد اهلل بػف حنطػب عػف

أنػػس جػػزء مػػف حػػديث بنحػػكه ،ككػػذلؾ (ْ )َٖ(،)ِِٔ/كتػػاب الػدعكات )ّٔ( ،بػػاب التعػػكذ مػػف
غمبػػة الرجػػاؿ ،حػػديث رقػػـ (ّّٔٔ) عػػف قتيبػػة عػػف إسػػماعيؿ بػػف جعفػػر عػػف عمػػرك بػػف أبػػي

عمػ ػػرك مػ ػػكلى المطمػ ػػب عػ ػػف أنػ ػػس جػ ػػزء مػ ػػف حػ ػػديث بنحػ ػػكه ،ككػ ػػذلؾ (ْ )َٖ(،)ِْٔ/كتػ ػػاب
الدعكات )َْ( ،باب الستعاذة مػف الجػبف كالكسػؿ ،حػديث رقػـ (ّٗٔٔ) عػف خالػد بػف مخمػد،
عف سميماف عف عمرك بف أبي عمرك عف أنس بنحكه.

ِ -مس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحو (ِ )ْٖ(،)ٖٓٗ/كت ػػاب ال ػػذكر كال ػػدعاء كالتكب ػػة كالس ػػتغفار )ُْ( ،ب ػػاب
التعػػكذ مػػف شػػر الفتنػػة كغيرىػػا حػػديث رقػػـ (َٓ) عػػف يحيػػى بػػأيكب عػػف ابػػف عميػػة عػػف سػػميماف

التيمي عف أنس بألفاظ متقاربة كعف أبي كامؿ عف يزيد بف زريع كعف محمػد بػف عبػد األعمػى

ع ػ ػػف المعتم ػ ػػر ،كالىم ػ ػػا (يزي ػ ػػد كمعتم ػ ػػر) ع ػ ػػف س ػ ػػميماف التيم ػ ػػي ع ػ ػػف أن ػ ػػس بنح ػ ػػكه ،كك ػ ػػذلؾ

(ِ )ْٖ(،)ٖٓٗ/كتػػاب الػػذكر كالػػدعاء كالتكبػػة كالسػػتغفار  )ُْ( ،بػػاب التعػػكذ مػػف شػػر الفتنػػة
كغيرىػػا حػػديث رقػػـ (ُٓ) عػػف أبػػي كريػػب عػػف محمػػد بػػف العػػالء عػػف ابػػف مبػػارؾ عػػف سػػميماف

التيمػػي عػػف أنػػس بنحػػكه ،ككػػذلؾ (ِ )ْٖ( ،)ٖٓٗ/كتػػاب الػػذكر كالػػدعاء كالتكبػػة كالسػػتغقار،

(ُْ) باب التعكذ مف شػر الفتنػة كغيرىػا حػديث رقػـ (ِٓ) عػف أبػي بكػر بػف نػافع العبػدم عػف
بيز عف ىاركف األعكر عف شعيب بف الحبحاب عف أنس بألفاظ متقاربة.
(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )ٖ/حديث رقـ (ّْٖٗ).
ُٗ

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -جعفهابنايههلناأبواسلي المبصهيالمسبرك(ُ)اأبوالمنوه.

قػاؿ الػذىبي :مكثػؽ كلػو مػا يينكػر(ِ) ،كذكػره ابػف أبػي حػاتـ كقػاؿ :ركل عنػو أبػك زرعػة(ّ) ،كأبػك زرعػة ل
يركم إل عػف ثقػة(ْ) ،قػاؿ الػدارقطني :ل بػأس بػو(ٓ) ،كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات(ٔ) ،مػات سػنة اثنتػيف
كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :بالنظر إلى األقكاؿ جعفر بف ميراف السباؾ صدكؽ.
()ٛ
ثا ْب ُناس ِع ِ
لنال ْم َع ْن َب ِهيا(،)ٚالميَُّن ِ
َٕ -ي ْب ُوال ْم َو ِ
ص ِهيا(،)ٜاهوىامهالمجيري  .ا
له ِا
اب ِنا َذ ْك َو َ
ةو ْ
وهيا ال ْم َب ْ
َ
كثقػ ػػو  :ابػ ػػف سػ ػػعد(َُ) ،كابػ ػػف معػ ػػيف(ُُ) ،كعبػ ػػد اهلل بػ ػػف ين ىم ٍيػ ػػر(ُِ) ،كالعجمػ ػػي(ُّ) ،كالنسػ ػػائي(ُْ) ،كأبػ ػػك

زرعة(ُٓ) ،كأبك حاتـ(ُٔ) ،كابف حجر(ُٕ).

كزاد ابف سعد :حجة ،كزاد أبك حاتـ :ىك أثبت مف حماد بف سممة،كزاد النسائي كابف حجر :ثبت،

)ُ( السباؾ بفتح السيف الميممة كالباء المكحدة المشددة كبعد األلؼ كاؼ  -ىذه النسبة إلى سبؾ األشياء .المباب في
تيذيب األسماء (ِ.)ٕٗ/

)ِ( ميزاف العتداؿ (ُ.)ُْٖ/
)ّ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)ُْٗ/
)ْ( قاؿ ابف حجر في ترجمة داكد بف حماد البمخي :كعنو أبك زرعة قاؿ ابف القطاف حالو مجيكؿ ،قاؿ ابف حجر :بؿ
ىك ثقة فمف عادة أبي زرعة أنو ل يحدث إل عف ثقة .لساف الميزاف (ِ.)ُْٔ/

)ٓ( سؤلت السممي(صٕٗ).
)ٔ( الثقات(ٖ.)ُُٔ/

(ٕ) العنبرم :بفتح العيف الميممة كسككف النكف كفتح الباء المكحدة كالراء ،ىذه النسبة إلى بني العنبر ،كيخفؼ فيقاؿ:
ىبمعنبر ،كىـ جماعة مف بني تميـ .األنساب(ْ.)ِْٓ/
(ٖ) التنكرم :بفتح التاء ثالث الحركؼ ،كضـ النكف بعدىا الكاك كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى "التنكر" كعمميا
كبيعيا .المصدر السابؽ (ُ.)ْٖٕ/
(ٗ) البصرم :تقدـ (صّٕ).
(َُ) الطبقات الكبرل(ٕ.)ُِِ/
(ُُ) تيذيب التيذيب(ٓ.)ّْْ/

(ُِ) المصدر السابؽ(ٓ.)ّْْ/
(ُّ) معرفة الثقات(ِ.)َُٕ/
(ُْ) تيذيب الكماؿ(ُٖ.)ّْٖ/
(ُٓ) الجرح كالتعديؿ(ٔ.)ٕٔ/

(ُٔ) المصدر السابؽ(ٔ.)ٕٔ/
(ُٕ) تقريب التقريب(صّٕٔ)
ِٗ

متقنػا فػي الحػديث"(ُ) ،كذكػره ابػف شػاىيف فػي الثقػات(ِ) ،كقػاؿ
كذكره ابف حباف في الثقػات ،كقػاؿ" :كػاف ن
(ّ)
أيضا :فصيح مفكه ثبت(ْ)،اإلماـ الثبت الحػافظ
الذىبي :أحد الحفاظ ،كاليو المنتيى في التثبت  ،كقاؿ ن

مجكدا مف فصحاء أىؿ زمانػو كمػف أىػؿ الػديف كالػكرع(ٓ) .كأثنػى عمػى حفظػو كاتقانػو
عالما
ن
الحافظ كاف ن
شػ ػػعبة(ٔ) ،ككػ ػػاف يحيػ ػػى بػ ػػف سػ ػػعيد يرجػ ػػع إلػ ػػى حفظػ ػػو كيثبتػ ػػو(ٕ) ،كعػ ػػده ابػ ػػف معػ ػػيف مػ ػػف أثبػ ػػت شػ ػػيكخ
البصرييف(ٖ) ،كقدمو عمى ابف يعمية في أيكب(ٗ)،كقاؿ أبك حاتـ في ركاية أخرل :صػدكؽ ،ممػف ييعػد مػع
مػػع ابػػف يعميػػة كبشػػر بػػف المفضػػؿ ككىيػػب ،يعػػد مػػف الثقػػات(َُ) ،كقػػاؿ زكريػػا بػػف يحيػػى السػػاجي :كػػاف
(ُّ)

متقنػػا يذـ لبدعتػػو(ُُ) ،كقػػاؿ أحمػػد :صػػالح الحػػديث(ُِ) ،كنيػػى عنػػو حمػػاد بػػف زيػػد
صػػدكقنا ن
زري ػػع(ُْ) لقكل ػػو بالق ػػدر ،ق ػػاؿ أب ػػك عم ػػي المكص ػػمي" :إف حم ػػاد ب ػػف زي ػػد ك ػػاف يني ػػاىـ عن ػػو ألج ػػؿ الق ػػكؿ
كيزيػػد بػػف

بالقػػدر"(ُٓ) ،كقػػاؿ الػػذىبي" :ككرد عػػف حمػػاد بػػف زيػػد أنػػو كػػاف ينيػػى عػػف عبػػد الػكارث لمكػػاف القػػدر"(ُٔ)،
كقاؿ عبيد اهلل القكاريرم :لكل الرأم لـ يكف بو بأس(ُٕ).

(ُ) الثقات(ٔ.)ُُْ-َُْ/
(ِ) تاريخ أسماء الثقات(صُِْ).
(ّ) ميزاف العتداؿ(ْ.)َّْ/

(ْ) الكاشؼ (ِ ،)ُِِ/المغني في الضعفاء(ِ.)ُِ/
(ٓ) سير أعالـ النبالء (ٖ.)َُّ-ََّ/
(ٔ)التاريخ الكبير(ٓ.)َّٖ-ّٕٗ/
(ٕ) الجرح كالتعديؿ(ٔ.)ٕٓ/

(ٖ) المصدر السابؽ(ٔ.)ٕٔ/
(ٗ) تاريخ يحيي بف معيف ركاية الدارمي(صُٓ.)ِٓ-
(َُ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ٕٔ/
(ُُ) تيذيب التيذيب(ٓ.)ّّْ/
(ُِ) الجرح كالتعديؿ(ٔ.)ٕٓ/

(ُّ) تيذيب الكماؿ(ُٖ.)ْٕٖ/
(ُْ) تيذيب التيذيب(ِ.)ّٔ/
(ُٓ) سير أعالـ النبالء(ٖ.)َّّ/
(ُٔ) المصدر السابؽ(ٖ.)َّّ/

(ُٕ) تاريخ أسماء الثقات(صُِْ).
ّٗ

أيراينايقةويه ،فرماه عبد اهلل بف المبارؾ(ُ) ،كابف معيف(ِ) ،كالجكزجاني(ّ) ،كالعجمي(ْ) ،كعثماف بػف

كعثمػػاف ب ػػف سػػعيد ال ػػدارمي(ٓ) ،كزكريػػا ب ػػف يحي ػػى السػػاجي(ٔ) ،كالعقيم ػػي(ٕ) ،كابػػف حب ػػاف(ٖ) ،كال ػػذىبي

(ٗ)

بالقدر،كقد رد ابػف حجػر عمػى مػف رمػاه بالقػدر ،فقػاؿ :ييحتمػؿ أنػو رجػع عنػو ،بػؿ الػذم اتضػح لػي أنيػـ
اتيمكه بو ألجؿ ثنائو عمى عمرك بف عبيد ،فإنو يقكؿ :لكل أني أعمـ أنو صدكؽ ما حػدثت عنػو ،كأئمػة

الحديث كانكا يكذبكف عمرك بف عبيد ،كينيكف عف مجالستو ،فمف ىنػا اتييػـ عبػد الػكارث ،كقػد احػتج بػو

الجماعة(َُ).

كقد نفى عبد الكارث التيمة عف نفسػو ،ككػذلؾ كلػده عبػد الصػمد ،كلعػؿ إيػراد البخػارم لقػكؿ عبػد

الصمد في نفي التيمة دليؿ عنده عمى براءة عبد الكارث ،عمى أنػو لػك ثبتػت التيمػة فإنيػا ل تضػر ،إل
إذا كاف الحديث في دعكة لبدعتو ،كىنا األمر محاؿ(ُُ).

قاؿ ابف حباف :ليس بػيف أىػؿ الحػديث مػف أئمتنػا خػالؼ أف الصػدكؽ المػتقف إذا كػاف فيػو بدعػة،

كلػػـ يكػػف يػػدعك إلييػػا أف الحتجػػاج بأخبػػاره جػػائز ،فػػإذا دعػػا إلػػى بدعتػػو سػػقط الحتجػػاج بأخبػػاره ،كليػػذه
حديث جماعة ممف ينتحمكف البدع كيدعكف إلييا كاف كانكا ثقػات ،كاحتججنػا بػأقكاـ ثقػات
العمة ما تىىرككا
ى
انتحاليـ ككانتحاليـ سكاء ،غير أنيـ لـ يككنػكا يػدعكف إلػى مػا ينتحمػكف ،كانتحػاؿ العبػد بينػو كبػيف ربػو،

إف شػاء عذبػػو ،كاف شػػاء عفػػا عنػػو ،كعمينػػا قبػػكؿ الركايػػات مػػنيـ إف كػػانكا ثقػػات"(ُِ).كقػػاؿ الػػذىبي" :كقػػد
كقػػع فػػي القػػدر كبػػار ،حتػػى إف الحسػػف –يعنػػي البصػػرم -كاهلل المسػػتعاف ،كمػػا كقػػع فػػي بدعػػة التشػػيع
كبدعة النصب خمؽ مف الكبار ،فسد ىػذا البػاب أكلػى ،ككػذا كقػع فػي اإلرجػاء طائفػة مػف العممػاء ،كفػي

الخػكارج عػػدة صػػادقكف ،كأمػػا الغػػالة مػػف الناصػػبة كالشػػيعة كالخػكارج كالقدريػػة كالجيميػػة كالػػدعاة مػػف ىػػذه
الفرؽ ،كاف جميكر السمؼ يحذركف منيـ كل يركف الركاية عنو"(ُّ).

(ُ) تيذيب التيذيب(ٓ.)ّْْ/
(ِ) المصدر السابؽ(ٓ.)ّْْ/
(ّ) أحكاؿ الرجاؿ(صُْٖ).
(ْ) تاريخ الثقات(صُّْ).
(ٓ) تاريخ الدارمي(صِٓ).
(ٔ) تيذيب التيذيب(ٓ.)ّْْ/
(ٕ) الضعفاء الكبير(ّ.)ٖٗ/
(ٖ) الثقات(ٕ.)َُْ/

(ٗ)ميزاف العتداؿ(ْ.)َّْ/
(َُ) ىدم السارم(صِِْ).
(ُُ) انظر :الضعفاء الصغير(صُٖ).
(ُِ) الثقات(ٔ.)ُُْ-َُْ/

(ُّ) المغني في الضعفاء(ِ.)ُِْ/
ْٗ

قرلالمبرحث  :عبد الكارث بف سعيد ثقة ثبت رمي بالقدر.
ٖ -عبد العزيز بف صييب :ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف السباؾ صدكؽ ،كقد تابعو أبك معمر(ُ) ،كبالمتابعة يرتقي

يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

(ُ) صحيح البخارم (ْ )ِٔٓ/حديث رقـ (ُّٕٔ) ،أبك معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج ،ثقة ثبت رمي
بالقدر .تقريب التيذيب (صُّٓ).
ٓٗ

ارلالإلياارماأَبااواةعلَااىالميو ِ
صاالِ  :ىحػػدثىىنا ىج ٍعفىػهػر ،ىحػػدثىىنا ىع ٍبػ يػد اٍلػ ىػك ًار ًث ،ىعػ ٍػف ىع ٍبػ ًػد اٍل ىع ًزيػ ًػز ،ىعػ ٍػف أنػػس
َْ
ٖٖ-اقَا َ َ ُ ُ َ ْ
اس أ ٍ ً
ً ً ً
ً
ىىمً ًو ،ك ىمالً ًو ،كالن ً
يف"(ُ).
اؿ :قى ى
قى ى
كف أ ى
ىج ىمع ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  " :ىل يي ٍؤ ًم يف ىع ٍب هد ىحتى أى يك ى
ى
ىحب إلى ٍيو م ٍف أ ٍ ى

أولًا :الميتهةج  :ا
أخرجو :

ُ -البخػػارم فػػي صػػحيحو (ُ )ّ( ،)ِْ/كتػػاب اإليمػػاف )ٖ( ،بػػاب حػػب الرسػػكؿ مػػف اإليمػػاف،

حديث رقـ (ُٓ) عف يعقكب بف إبراىيـ عف ابف عمية عف عبد العزيز بو بنحكه ،كعف آدـ عف

ش ػػعبة ع ػػف قت ػػادة ع ػػف أن ػػس بنح ػػكه ،كك ػػذلؾ (ُ )ِ( ،)ِْ/كت ػػاب اإليم ػػاف )ٗ( ،ب ػػاب ح ػػالكة
اإليماف ،حػديث رقػـ (ُٔ) عػف محمػد بػف المثنػى عػف عبػد الكىػاب الثقفػي عػف أيػكب عػف أبػي

قالبة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ِ( ،)ِٔ/كتػاب اإليمػاف )ُْ( ،بػاب مػف كػره أف يعػكد إلػى
الكفػػر كمػػا يك ػره أف يمقػػى فػػي النػػار مػػف اإليمػػاف حػػديث رقػػـ(ُِ) ،عػػف سػػميماف بػػف حػػرب عػػف

شعبة بف قتادة عف أنس بنحكه.

ِ -مسػػمـ فػػي صػػحيحو (ُ )ُ(،)َٕ/كتػػاب اإليمػػاف )ُٓ(،بػػاب بيػاف خصػػاؿ مػػف اتصػػؼ بػػو كجػػد
حػػالكة اإليمػػاف ،حػػديث رقػػـ (ٕٔ) عػػف إسػػحاؽ بػػف إب ػراىيـ كمحم ػد بػػف يحيػػى بػػف أبػػي عمػػر

كمحمد بف بشار جميعيـ عف عبد الكىػاب الثقفػي عػف أيػكب عػف أبػي قالبػة عػف أنػس بمعنػاه،

كك ػػذلؾ (ُ )ُ(،)َٕ/كت ػػاب اإليم ػػاف )ُٓ(،ب ػػاب بي ػػاف خص ػػاؿ م ػػف اتص ػػؼ ب ػػو كج ػػد ح ػػالكة

اإليماف ،حديث رقػـ (ٖٔ )َٕ ،عػف محمػد بػف المثنػى كمحمػد بػف بشػار عػف محمػد بػف جعفػر
عف شعبة عف قتادة عف أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ُ )ُ(،)َٕ/كتػاب اإليمػاف )ُٔ( ،بػاب

كجػػكب محبػػة رسػػكؿ اهلل  ،حػػديث رقػػـ (ٗٔ) عػػف زىيػػر بػػف حػػرب عػػف إسػػماعيؿ بػػف عميػػة،

كعف شيباف عف عبد الكارث ،كالىما (إسماعيؿ كعبد الكارث) عف عبد العزيز بو بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -جعفر بف ميراف ،صدكؽ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ(ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إس ػػناده حس ػػف؛ ألج ػػؿ جعف ػػر ب ػػف ميػ ػراف الس ػػباؾ ص ػػدكؽ ،كق ػػد تابع ػػو عمػ ػراف ب ػػف مكس ػػى(ِ)،

كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖ/حديث رقـ (ّٖٓٗ).

)ِ( سنف النسائي (ْ )ِْٓ/حديث رقـ (َِٗٓ) ،عمراف بف مكسى صدكؽ .تقريب التيذيب (صَّْ).
ٔٗ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ػاؿ" :
صِل  :ىحدثىىنا أيىبك الربً ً
اد ىحدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىع ًزي ًػز ىع ٍػف أنػس قى ى
يع ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
ٖٗ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ات ىخ ىذ رسك يؿ الم ًو  ىخاتىما ًمف ىذىب فىىنقى ى ً ً
ش ىعمىى ىن ٍق ًش ًو"(ُ) .ا
ىف يي ٍنقى ى
ش فيو :يم ىحم هد ىر يسك يؿ المو ،ىكىنيىى أ ٍ
ن ٍ ىى
ىي
أولًا :الميتهةجا  :ا

أخرجو :

ُ -البخػػارم فػػي صػػحيحو (ُ )ّ(،)ِٓ/كتػػاب العمػػـ )ٕ( ،بػػاب مػػا يػػذكر فػػي المناكلػػة ككتػػاب

أىؿ العمـ بالعمـ إلى البمداف حديث رقـ (ٓٔ) عف محمد بف مقاتػؿ أبػي الحسػف عػف عبػد اهلل
عف شعبة عػف قتػادة عػف أنػس بألفػاظ مختمفػة ،ككػذلؾ(ِ )ٓٔ( ،)ْٕٗ/كتػاب الجيػاد كالسػير،

(َُُ) باب دعكة الييكد كالنصارل ،حديث رقـ (ِّٖٗ) عف عمػي بػف الجعػد عػف شػعبة عػف
قتػػادة عػػف أنػػس بنحكه،ككػػذلؾ (ْ )ٕٕ(،)َُٗ/كتػػاب المبػػاس )ْٕ( ،بػػاب ح ػدثنا عبػػد اهلل بػػف

سػػممة ،حػػديث رقػػـ(ٖٖٔٓ) عػػف يحيػػى بػػف بكيػػر عػػف الميػػث عػػف يػػكنس ابػػف شػػياب عػػف أنػػس
بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ْ )ٕٕ(،)َُٗ/كتاب المباس )ْٖ( ،باب النقش عمى الخػاتـ ،حػديث

رقػػـ (ٖٗٔٓ) ،عػػف عبػػد اهلل عػػف يزيػػد بػػف زريػػع عػػف حميػػد عػػف أنػػس بألفػػاظ مختمفػػة ،ككػػذلؾ
(ْ )ٕٕ( )َُُ/كتاب المباس )ْٖ( ،باب نقش الخاتـ ،حديث رقـ(َٕٖٓ) ،عف إسحاؽ عف
معتمر عف حميد عف أنس بألفاظ مختمفػة ،ككػذلؾ (ْ )ٕٕ(،)َُُ/كتػاب المبػاس )َٓ( ،بػاب
نقػش الخػػاتـ ،حػػديث رقػػـ (ِٕٖٓ) ،عػػف عبػػد األعمػػى عػف يزيػػد بػػف زريػػع عػػف سػػعيد عػػف قتػػادة

عػػف أنػػس جػػزء مػػف حػػديث بنحػػكه ،ككػػذلؾ (ْ )ٕٕ(،)ُُُ/كتػػاب المبػػاس )ِٓ( ،بػػاب اتخػػاذ

الخػػاتـ ...حػػديث رقػػـ (ٕٖٓٓ) عػػف آدـ بػػف أبػػي إيػػاس عػػف شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف أنػػس بألفػػاظ
مختمفػة ،ككػػذلؾ (ْ )ٕٕ( ،)ُُُ/كتػاب المبػػاس )ُٓ( ،بػػاب الخػاتـ فػػي الخنصػر ،حػػديث رقػػـ

(ْٕٖٓ) عف أبي معمر عف عبد الكارث عف عبد العزيز بو بنحكه ،ككػذلؾ (ْ)ٕٕ( ،)ُُِ/
كتاب المباس )ْٓ( ،باب قكؿ النبػي  ل يػنقش عمػى نقػش خاتمػو ،حػديث رقػـ (ٕٕٖٓ) عػف
مسدد عف حماد بو بألفاظ متقاربة ،كذلؾ (ْ )ّٗ(،)ّْٓ/كتاب األحكاـ (ُٓ) بػاب الشػيادة
عمى الخط المختكـ ،...حػديث رقػـ (ُِٕٔ) ،عػف محمػد بػف بشػار عػف غنػدر عػف شػعبة عػف

قتادة عف أنس بألفاظ متقاربة.

خاتمػا مػف
ِ -مسمـ في صحيحو (ّ )ّٕ(،)ُٔٓٔ/كتػاب المبػاس كالزينػة )ُِ( ،بػاب لػبس النبػي ن
كرؽ نقشػػو محمػػد رسػػكؿ اهلل ،حػػديث رقػػـ(ٓٓ) ،عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى كمطم ػؽ ابػػف ىشػػاـ كأبػػي
الربيع القبمي جميعيـ عف حمػاد بػف زيػد بػو بألفػاظ متقاربػة كعػف أحمػد بػف حنبػؿ كأبػي بكػر بػف
أبػػي شػػيبة كزىيػػر بػػف حػػرب جمػػيعيـ عػػف إسػػماعيؿ بػػف عميػػة عػػف عبػػد العزيػػز بػػف صػػييب بػػو

بألفػػاظ متقاربػػة ،ككػػذلؾ (ّ )ّٕ(،)ُٕٔٓ/كتػػاب المبػػاس كالزينػػة )ُّ( ،بػػاب فػػي اتخػػاذ النبػػي
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖ/حديث رقـ (ّٖٔٗ).
ٕٗ

خاتمػػا لمػػا أراد أف يكتػػب إلػػى العجػػـ ،حػػديث رقػػـ(ٔٓ) ،عػػف محمػػد بػػف المثنػػى كابػػف بشػػار،
 ،ن
كالىما عف محمد بف جعفر عػف شػعبة عػف قتػادة عػف أنػس بنحػكه ،ككػذلؾ (ّ)ّٕ(،)ُٕٔٓ/
خاتما لما أراد أف يكتب إلى العجـ ،حديث
كتاب المباس كالزينة )ُّ( ،باب في اتخاذ النبي  ن
رقـ (ٕٓ) عف محمد بف المثنػى عػف معػاذ بػف ىشػاـ كنصػر بػف عمػي الجيضػمي عػف نػكح بػف
قيس عف خالد بف قيس ،كالىما (معاذ كخالد)عف قتادة عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ٔ -سميماف بف داكد أبك الربيع الزىراني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ٕ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ٖ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

ٖٗ

ً
رلالإليرماأَبواةعلَاىالميو ِ
صػيى ٍي وب ىع ٍػف
ص ِال  :ا ىحػدثىىنا أيىبػك الربًي ًػع ىحػدثىىنا ىحم ه
َْ
ٖ٘-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ػاد ىع ٍػف ىع ٍبػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف ي
اف ر يسك يؿ الم ًو  يي ً
كج يز ىكييتًـ»(ُ) .ا
أنس قى ى
اؿ « :ىك ى ى
أولا :الميتهةج :
أخرجو :
ُ -البخارم فػي صػحيحو(ُ )َُ(،)ِّٓ/كتػاب األذاف )ْٔ(،بػاب اإليجػاز فػي الصػالة كاتماميػا
ح ػػديث رق ػػـ (َٕٔ) ع ػػف أب ػػي معمػ ػر ع ػػف عب ػػد الػ ػكارث ع ػػف عب ػػد العزي ػػز ب ػػو بنح ػػكه ،كك ػػذلؾ

(ُ )َُ( ،)ِّٓ/كتػػاب األذاف )ٔٓ( ،بػػاب مػػف أخػػؼ الصػػالة عنػػد بكػػاء الصػػبي حػػديث رقػػـ
(َٖٕ) عػػف خالػػد بػػف مخمػػد عػػف سػػميماف بػػف بػػالؿ عػػف ش ػريؾ بػػف عبػػد اهلل عػػف أنػػس بنحػػكه،
ككذلؾ (ُ )َُ( ،)ِّٓ/كتاب األذاف )ٔٓ( ،باب مف أخؼ الصالة عند بكاء الصػبي حػديث

رقـ (َٖٕ) عف محمد بف بشار عػف ابػف أبػي عػدم عػف سػعيد بػف أبػي عركبػة عػف قتػادة عػف
أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ُ )َُ(،)ِّٓ/كتاب األذاف )ٔٓ( ،باب مػف أخػؼ الصػالة عنػد

بكاء الصبي حديث رقـ (َٕٗ) عف عمي بف عبد اهلل عف يزيػد بػف زريػع عػف سػعيد عػف قتػادة
عف أنس بألفاظ مختمفة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ْ( ،)ِّْ/كتاب الصالة )ّٕ( ،باب أمر األئمة بتخفيؼ الصالة فػي
تماـ حديث رقـ (ُٖٖ) عف خمؼ بف ىشاـ كأبي الربيع ،كالىما عف حماد ابف زيد بو بمفظػو،

ككذلؾ (ُ )ْ(،)ِّْ/كتاب الصالة )ّٕ( ،باب أمر األئمة بتخفيػؼ الصػالة فػي تمػاـ حػديث

رقػػـ (ُٖٗ) عػػف قتيبػػة كيحيػػى بػػف يحيػػى ،كالىمػػا عػػف أبػػي عكانػػة عػػف قتػػادة عػػف أنػػس بنحػػكه،
كك ػػذلؾ (ُ )ْ( ،)ِّْ/كت ػػاب الص ػػالة )ّٕ( ،ب ػػاب أم ػػر األئم ػػة بتخفي ػػؼ الص ػػالة ف ػػي تم ػػاـ،

حػػديث رقػػـ (َُٗ) عػػف قتيبػػة بػػف سػػعيد ،كيحيػػى بػػف يحيػػى كعمػػي بػػف حجػػر كيحيػػى بػف أيػػكب
جميعيـ عف إسماعيؿ بف جعفر عف شريؾ عف أنس بنحكه.
ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -سميماف بف داكد أبك الربيع الزىراني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عميو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٗ/حديث رقـ (ّٕٖٗ).
ٗٗ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ػاد ٍب يػف ىزٍي وػد ىع ٍػف ىع ٍب ًػد اٍل ىع ًزي ًػز ىع ٍػف
ؼ ٍب يػف ًى ىش وػاـ ىحػدثىىنا ىحم ي
صلِ  :ا ىحدثىىنا ىخمى ي
َْ
-ٖٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اف يي ً
كج يز ىكييتًـ"(ُ) .ا
أنس" ،أىف النبًي  ىك ى

أول :الميتهةج  :ا
ً

اسبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٓ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً
(ٖ)
(ٕ)
لمب ّغا َاولوي اأبااوايحيااوا
لمب ااَّزُا
طرما ٍا
ب،اوةقاارلاتلاافاباانامشاارماباانا َا
انااثَْاعلَ ا ٍا
رمابا ِا
ش ا ِا
فا ْب ا ُا
تلَ ا ُا
َٔ -ا
نام َ
له ا َ
ابا َ
لميقااه .اكثقػو  :أحمػػد(ْ) ،كابػف معػػيف(ٓ) ،كالنسػػائي(ٔ) ،كابػف حجػػر(ٕ) ،كقػػاؿ الػذىبي :اإلمػػاـ الحػػافظ

عالمػا بػالقراءات(ٗ)،
الحجة شػيخ اإلسػالـ(ٖ) ،كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات ،كقػاؿ :كػاف خي نا
ػر فاض نػال ن
كقاؿ أحمد  :كاهلل عندنا الثقة األميف(َُ) ،كقاؿ أبك عمرك الداني :صاحب سنة ثقة مأمكف(ُُ) ،قاؿ
محمد بف حاتـ الكندم:سألت يحيى بف معيف عف خمؼ البزار فقاؿ لـ يكف يدرم ايش الحديث قاؿ

الخطيب أحسبو سألو عف حفاظ الحديث كثقاتو فأجابو بيذا كالمحفػكظ عػف يحيػى تكثيػؽ خمػؼ(ُِ)،

مات سنة تسع كعشريف كمائتيف .ا

قرلالمبرحث  :خمؼ بف ىشاـ ثقة.

ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٗ/حديث رقـ (ّٖٖٗ).

)ِ( ا ىلبٌزار :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالزام المشددة كفي آخرىا راء ،ىذا اسـ لمف يخرج الدىف مف البزر أك يبيعو
قديما كحديثنا .األنساب(ُ)ّّٔ/
كاشتير بو جماعة مف األئمة العمماء ن
)ّ( البغدادم :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الغيف المعجمة كفتح الداؿ الميممة نسبة إلى بغداد .المصدر

السابؽ(ُ)ِّٕ/

)ْ( تيذيب الكماؿ(ٖ.)ِٗٗ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ّ.)ِّٕ/
)ٔ( تيذيب الكماؿ (ٖ.)َِّ/

)ٕ( تقريب التيذيب(صُْٗ).
)ٖ( سير أعالـ النبالء(َُ.)ٕٓٔ/
)ٗ( الثقات(ٖ.)ِِٖ/
)َُ( تيذيب الكماؿ (ٖ.)َُّ/

)ُُ( تيذيب التيذيب (ّ.)ُّٓ/
)ُِ( تاريخ بغداد (ٖ ،)ِّٔ/كانظر :تيذيب التيذيب (ّ.)ُّٓ/
ََُ

ً
رلالإليرماأَباواةعلَاىالميو ِ
صػيى ٍي وب ىع ٍػف
صالِ  :ا ىحػدثىىنا أيىبػك الربًي ًػع ىحػدثىىنا ىحم ه
َْ
ّٕ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ػاد ىع ٍػف ىع ٍبػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف ي
ػاؿ :ىل إًلىػوى إًل
ػاس أىنػوي ىم ٍػف قى ى
ػكؿ الم ًػو ،قى ى
اؿ :لىب ٍي ىؾ ىيػا ىر يس ى
اؿ " :ىيا يم ىعا يذ" ،قى ى
أنس ،أىف النبًي  قى ى
ػاؿ " :ىب ٍّش ًػر الن ى

الموي ،ىد ىخ ىؿ اٍل ىجنةى"(ُ) .ا
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

رب كىػػك مػػأخكذ مػػف لىػػب بالمكػػاف كألىػػب
لىبيػؾ :ىػػك مػػف التٌمبيػػة كىػي إجابػةي المنػػادم  :أم إجػػابتي لػػؾ يػػا ٌ
عمؿ إلٌ عمػػى لفػظ التثٍنًيػػة فػػي معنػػى التكريػػر  :أم
بػػو،إذا أقػػاـ بػػو كألىػػب عمػػى كػػذا إذا لػػـ ييفارٍقػػو كلػػـ يي ٍسػػتى ى
ً
ص ًػدم يػا رب
إجابةن بعد إجابة ،كالتٍمبًية مف لىبيؾ كالتيميػؿ مػف ل إلػو إل المٌػو ،كقيػؿ  :معنػاه اتٌجػاىي كقى ٍ

إليؾ(ِ).

أول :الميتهةج  :ا
ً
أخرجو :

قكمػػا دكف قػػكـ
ُ-
البخػػارم فػػي صػػحيحو (ُ )ّ(،)ٖٕ/كتػػاب العمػػـ )ْٗ( ،بػػاب مػػف خػػص بػػالعمـ ن
كراىية أف ل ينيمكا ،حديث رقـ (ُِٖ) ،عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف معاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة
قكما دكف قػكـ
عف أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ُ )ّ(،)ٖٕ/كتاب العمـ )ْٗ( ،باب مف خص بالعمـ ن
كراىية أف ل ينيمكا ،حديث رقـ (ُِٗ) عف مسدد عف معتمػر بػف سػميماف عػف أبيػو عػف أنػس ،بألفػاظ

مختمفة ،كفيو زيادة.
ِ-

مسػػمـ فػػي صػػحيحو(ُ )ُ(،)ْٓ/كتػػاب اإليمػػاف )َُ( ،بػػاب الػػدليؿ عمػػى أف مػػف مػػات عمػػى

قطعا ،حديث رقـ (ّٓ) عف إسحاؽ بف منصكر عػف معػاذ بػف ىشػاـ عػف أبيػو عػف
التكحيد دخؿ الجنة ن
قتادة عف أنس بنحكه ،كفيو زيادة.
ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -سميماف بف داكد أبك الربيع الزىراني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث البغكم(ّ) ،كاأللباني(ْ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٗ/حديث رقـ (ّٖٗٗ).

(ِ) النياية في غريب الحديث كاألثر (ْ.)َِْ/
)ّ( شرح السنة(ُ.)ْٗ/

)ْ( أحكاـ الجنائز (صَُ) ،كانظر :السمسمة الصحيحة(ّ ،)ِٕٗ/كاركاء الغميؿ (ُ ،)ِٖٓ/كصحيح الجامع الصغير
الصغير (ْ.)ٖٔ ،ِٕ ،
َُُ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صػيى ٍي وب ىع ٍػف
صِل  :ا ىحدثىىنا أيىبك الربً ً
يع ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
-ٖٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ػاد ىحػدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف ي
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو " :تى ىسح يركا فىًإف ًفي الس يح ً
كر ىب ىرىكةن"(ُ) .ا
اؿ :قى ى
أنس قى ى

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

الس ػ يحكر :بػػالفتح مػػا يتسػػحر بػػو مػػف الطعػػاـ كالش ػراب كبالضػػـ المصػػدر ،كالفعػػؿ نفسػػو كأكثػػر مػػا يػػركل
بالفتح كقيؿ :إف الصكاب بالضـ ألنو بالفتح الطعاـ(ِ).
البركة :األجر كالثكاب في الفعؿ ل في الطعاـ ،كتطمؽ البركة عمى الزيادة(ّ).

ثرنةر :الميتهةج :
ً
أخرجو :

ُ -البخ ػػارم ف ػػي ص ػػحيحو (ِ )َّ( ،)ْٔ/كت ػػاب الص ػػكـ )َِ( ،ب ػػاب برك ػػة الس ػػحكر م ػػف غي ػػر

إيجػػاب ألف النبػػي  كأصػػحابو كاصػػمكا كلػػـ ييػذكر السػحكر ،حػػديث رقػػـ (ُِّٗ) عػػف آدـ بػػف
أبي إياس عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو.

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُّ( ،)َٕٕ/كتاب الصكـ )ٗ( ،باب فضؿ السحكر كتأكيد اسػتحبابو
اسػتحباب تػػأخيره كتعجيػؿ الفطػػر ،حػديث رقػػـ (ْٓ) عػف قتيبػػة عػف أبػػي عكانػة عػػف قتػادة كعبػػد

العزيز بو ،كعف يحيى بف يحيى عف ىشيـ كعف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كزىيػر بػف حػرب عػف

ابف عمية ،كالىما (ىشيـ كابف عمية) عف عبد العزيز بو بمفظو.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -سميماف بف داكد أبك الربيع الزىراني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

إسناده صحيح ؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث ابف خزيمة(ْ) ،كابف حباف(ٓ) ،كاأللباني(ٔ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٗ/حديث رقـ (ََّٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ٖٕٓ/
)ّ( المصدر السابؽ (ُ)َّٔ/
)ْ( صحيح ابف خزيمة(ّ.)ُِّ/
)ٓ( صحيح ابف حباف(ٖ.)ِْٓ/

)ٔ( صحيح سنف ابف ماجو (ُ ،)ِِٖ/كانظر :صحيح الترغيب كالترىيب (ُ ،)ِٕٓ/كصحيح الجامع الصغير
(صِٔٓ).
َُِ

احًد ٍبف ًغي و
صلِ  :احدثىىنا ع ٍب يد اٍلك ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ادةى ،ىك ىع ٍبًد
اث ،ىحدثىىنا أيىبك ىع ىك ىانةى ،ىع ٍف قىتى ى
ي ى
ى
َْ
-ٖٜاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ى ى
اؿ« :تى ىسح يركا فىًإف ًفي الس يح ً
اٍل ىع ًز ً
كر ىب ىرىكةه"(ُ) .ا
كؿ الم ًو  قى ى
صيىٍي وب ،ىع ٍف أنس ،أىف ىر يس ى
يز ٍب ًف ي
أول :الميتهةج :
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

غةرثالميه ِ
ِ
ياأبوابحهالمص ْة َهف (ٖ).
بوي(ٕ)المبصه
ٔ -يبوالمولحوابنا
َ
ْ
كثقو  :أبك بكر الخطيب البغدادم(ْ) ،كالذىبي(ٓ) .كقاؿ أبك زرعة(ٔ) كابف حجر(ٕ) كالذىبي(ٖ) في

مكضع آخر :صدكؽ ،كزاد الذىبي :صاحب حديث ،كقاؿ صالح بف محمد جزرة  :ل بأس بو(ٗ)،

كذكره ابف حباف في الثقات(َُ) ،قرلالمبرحث  :عبد الكاحد بف غياث صدكؽ.
ِ ِ (ٔٔ)
بو ِ
اب ُناي ِ
ش ُك ِهيا(ٕٔ)،اهوىامهالمجيري .
ٕ-
الهللال ْم َة ْ
َّرح ْ َ
أبواي َول َن َ ال ْم َولسط ا ل ْم َوو ُ
َ
كثقو :يحيى القطاف(ُّ) ،كابف سعد(ُْ) ،كابف معيف(ُٓ) ،كأحمد(ُٔ) ،كالعجمي(ُٕ) ،كالدارقطني(ُٖ)،

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َُ/حديث رقـ (َُّٗ).

)ِ( المربدم :بكسر الميـ كسككف الراء كفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الداؿ الميممة ىذه النسبة إلى المربد كىك

مكضع بالبصرة كبنيت بو محمة كبيرة .األنساب(ٓ.)ُِٓ/

)ّ( الصيرفي :بفتح الصاد الميممة كسككف الياء كفتح الراء ،كفي آخرىا فاء نسبة لمف يبيع الذىب .المصدر
السابؽ(ْ.)ْٕٓ/
)ْ( تاريخ بغداد(ُُ.)ٓ/

)ٓ( تاريخ اإلسالـ(ُٕ.)ِِٔ/
)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ٔ.)ِّ/
)ٕ( تقريب التيذيب(صّٕٔ).
)ٖ( الكاشؼ(ُ.)ّٕٔ/
)ٗ( تيذيب الكماؿ(ُٖ.)ْٔٔ/
)َُ( الثقات(ٖ.)ِْٔ/

(ُُ) الكاسطي :تقدـ (صّٔ).
(ُِ) ا ليشكرم :بفتح الياء باثنتيف المنقكطة مف تحتيا كسككف الشيف المعجمة كضـ الكاؼ في آخرىا الراء ،ينسب إلى
ىذه القبيمة كىي يشكر جماعة .األنساب(ٓ.)ٕٓٗ/

(ُّ) تيذيب الكماؿ(َّ.)ْْٖ/
(ُْ) الطبقات الكبرل(ٕ.)ُُِ/
(ُٓ) تاريخ بغداد(ُٓ.)ْْٔ/
(ُٔ) تيذيب الكماؿ(َّ.)ْْٖ/
(ُٕ) معرفة الثقات (ِ.)َّْ/

(ُٖ) مكسكعة أقكاؿ الدارقطني(ّٓ.)ُّ/
َُّ

(ِ)
(ُ)
يميًّا ككاف مع ثقتو يفزع مػف شػعبة ،كزاد ابػف
كالذىبي  ،كابف حجر  ،كزاد يحيي القطاف كأحمد :كاف أ ٍّ

ابػػف سػػعد  :صػػدكؽ ،كزاد ابػػف حجػػر :ثبػػت ،كسػػئؿ ابػػف معػػيف أييمػػا أثبػػت ازئػػدة أك أبػػك عكانػػة ،قػػاؿ:

كالىمػػا ثبػػت صػػدكقيف(ّ) ،كقػػاؿ ابػػف معػػيف فػػي ركايػػة :جػػائز(ْ) ،كقػػاؿ ابػػف خػراش :صػػدكؽ الحػػديث(ٓ)،
(ٔ)

قائال:يعني عمػى سػبيؿ المبالغػة فػي
كقاؿ شعبة :إف حدثكـ أبك عكانة عف أبي ىريرة فصدقكه  ،كعمؽ الذىبي ن

أنو صدكؽ(ٕ)،كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثبت صػالح صػحيح الكتػاب كحفظػو صػالح(ٖ) ،كشػبو يحيػى القطػاف
حديثػػو بحػػديث شػػعبة كالثػػكرم(ٗ)،كذكػره ابػػف حبػػاف(َُ) ،كابػػف شػػاىيف

(ُُ)

فػػي الثقات،قػػاؿ الػػذىبي :مجمػػع

(ُّ)
(ُِ)
أيضػا:
أيضػا :ثقػة حجػة كل سػيما إذا حػدث مػف كتابػو  ،كقػاؿ ن
عمى ثقتو كتابو مػتقف بػالمرة  ،كقػاؿ ن
(ُْ)
أيضا :حافظ أحد الثقػات(ُٓ)،قػاؿ ابػف ميػدم :كتػاب أبػي
حافظ ثبت ككاف مف أركاف الحديث  ،كقاؿ ن

(ُٔ)
ضػػا :إذا كػػاف الكتػػاب فكتػػاب أبػػي عكانػػة صػػحيح ،كاذا كػػاف
عكانػػة أثبػػت مػػف حفػػظ ىشػػيـ  ،كقػػاؿ أي ن
الحفػػظ فحفػػظ ىشػػاـ(ُٕ)،كقػػاؿ يحيػػى القطػػاف :أبػػك عكانػػة فػػي كتابػػو أحػػب إلػػي مػػف شػػعبة فػػي حفظػػو(ُٖ)،

كقاؿ عفاف :كاف أبك عكانة صحيح الكتاب كثير العجـ كالنقط ،ككػاف ثبتنػا ،كأبػك عكانػة فػي جميػع حالػو
أصػػح حػػديثنا عنػػدنا مػػف ىشػػيـ(ُٗ) كزاد :ككػػاف عنػػدنا أصػػح مػػف شػػعبة(َِ) ،كقػاؿ ابػػف معػػيف :كأبػػك عكانػػة
(ُ) الكاشؼ(ّ.)ِِْ/

(ِ) تقريب التيذيب (صَٖٓ).
(ّ)تاريخ بغداد (ُٓ.)ْْٔ/
(ْ) المصدر السابؽ(ُٓ.)ْْٔ/
(ٓ) المصدر نفسو (ُٓ..)َْٔ/
(ٔ) المصدر نفسو (ُٓ.)َْٔ/
(ٕ)تاريخ اإلسالـ(ُُ)ُِْ/
(ٖ) تاريخ بغداد(ُٓ.)ْْٔ/
(ٗ) الجرح كالتعديؿ(ٗ.)َْ/
(َُ) الثقات(ٕ.)ِٓٔ/

(ُُ) تاريخ أسماء الثقات(ّّٗ).
(ُِ) ميزاف العتداؿ (ٕ.)ُِْ/
(ُّ) المغني في الضعفاء (ِ.)ّْٗ/
(ُْ) سير أعال النبالء (ٖ.)ُِٕ/
(ُٓ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ِّٔ/
(ُٔ) الجرح كالتعديؿ(ْ.)َْ/
"ى ىش ٍيـ" ،كىك األشبو.
(ُٕ) تاريخ بغداد(ُٓ )ُْٔ/ىكذا جاء "فحفظ ىشاـ" ،كفي الجرح كالتعديؿ ي
(ُٖ) المصدر السابؽ(ُٓ.)ُْٔ/
(ُٗ) الجرح كالتعديؿ(ٗ.)َْ/

(َِ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ِّٔ/
َُْ

كتابو صحيح ،...كفي جميع حالو أصح حديثنا عندنا مف ىشيـ ،إل أنو بآخره كاف يق أر مف كتب الناس
فيقػ أر الخطػػأ ،فأمػػا إذا كػػاف مػػف كتابػػو في ػك ثبػػت(ُ) ،كقػػاؿ شػػعبة ألبػػي عكانػػة :كتابػػؾ صػػالح كحفظػػؾ ل
شيئا(ِ) ،كقاؿ أحمد :إذا حدث مف كتابو فيك أثبت ،كاذا حدث مف غير كتابو ربما كىـ"(ّ) ،كقاؿ
يسكل ن
كقاؿ أبك زرعة" :ثقة إذا حدث مف كتابو(ْ) ،كقاؿ أبك حاتـ :كتبو صحيحة ،كاذا حدث مػف حفظػو غمػط

ػر كىػػك صػػدكؽ ثقػػة(ٓ).كقػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر :أجمع ػكا عمػػى أنػػو ثقػػة حجػػة فيمػػا حػػدث مػػف كتابػػو ،كاذا
كثيػ نا

ػغير
حدث مف حفظو ربما غمػط(ٔ).كقػاؿ ابػف حبػاف :كػاف مػف أىػؿ الفضػؿ كالنسػؾ ممػف عنػى بػالعمـ ص نا
كبير ،ككاف ربما ىي ًي يـ إذا حدث مػف حفظػو(ٕ) ،كقػاؿ الػذىبي :اسػتقر الحػاؿ عمػى أف أبػا عكانػة
كانتفع بو نا
ثقة لو أكىاـ تجانب إخراجيا الشيخاف(ٖ).
كقد تي يكمٍّـ في ركايتو عف قتادة ،فقاؿ ابف معيف(ٗ) ،كيعقكب بف شيبة(َُ) :ىك في قتادة ليس بذاؾ.

كقاؿ ابف المديني :كاف أبك عكانة في قتادة ضػعيفنا؛ ألنػو كػاف قػد ذىػب كتابػو ،ككػاف يحفػظ مػف سػعيد،
كقد أغرب فييا أحاديث(ُُ) ،قاؿ ابف حجر :كأبك عكانة أحد المشاىير ،كثقو الجماىير ،كاعتمػده األئمػة

كميـ(ُِ)،مات سنة ست كسبعيف كمائة.

قرلالمبرحث :الكضاح أبك عكانة الكاسطي ثقة صحيح الكتابة ،ربما كىـ إذا حدث مف حفظو.

(ُ) تاريخ بغداد(ُٓ.)ّْٔ/
(ِ)المصدر السابؽ (ُٓ.)ّْٔ/
(ّ) المصدر نفسو(ُٓ.)ِْٔ/
(ْ) الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُْ/
(ٓ) المصدر السابؽ (ٗ.)ُْ/
(ٔ) تيذيب التيذيب(ٗ.)ُّّ/

(ٕ) مشاىير عمماء األمصار(صَُٗ).
(ٖ) سير أعالـ النبالء(ٖ.)ُِِ/
(ٗ) تاريخ بغداد(ُٓ.)ّْٔ/
(َُ)المصدر السابؽ (ُٓ.)ُّْ/

(ُُ) سير أعالـ النبالء(ٖ.)ُِِ/
(ُِ)ىدم السارم(صْْٗ).
َُٓ

المس ُو ِ
روةُ ْ ِ
اي ِز ٍ
ري َ ِ
وس ّا(ٔ)،كرناأكيه(ٕ)،اهوىامهالمجيري  .ا
ةز َّ
ابناقَيَ َ
ٖ -قَيَ َ
روةَ ْ
اب ِن َ
اب ُناو َي َ

كثقػ ػػو  :ابػ ػػف سػ ػػعد(ّ) ،كابػ ػػف معػ ػػيف(ْ) ،كالعجمػ ػػي(ٓ) ،كالػ ػػدارقطني(ٔ) ،كالػ ػػذىبي(ٕ) ،كابػ ػػف رجػ ػػب(ٖ) ،كابػ ػػف

حجػػر(ٗ) ،كزاد ابػػف سػػعد :مػػأمكف حجػػة فػػي الحػػديث ،كزاد الػػذىبي :حػػافظ ثبػػت ،كزاد ابػػف رجػػب :أحػػد
األئمػػة األعػػالـ كالحفػػاظ المتفػػؽ عمػػى صػػحة حػػديثيـ ،كاليػػو المنتيػى فػػي الحفػػظ ،كزاد ابػػف حجػػر :ثبػػت،

قػ ػػاؿ ابػ ػػف سػ ػػيريف :قتػ ػػادة أحفػ ػػظ النػ ػػاس(َُ) ،كقػ ػػاؿ سػ ػػعيد بػ ػػف المسػ ػػيب :مػ ػػا أتػ ػػاني ع ارقػ ػػي أحفػ ػػظ مػ ػػف
قتػػادة(ُُ)،كقػػاؿ سػػفياف :ككػػاف فػػي الػػدنيا مثػػؿ قتػػادة(ُِ)،كقػػاؿ سػػفياف :كػػاف قتػػادة يقػػص بصػػحيفة جػػابر،

(ُّ)
ػيئا إل
ككػػػاف كتبيػ ػػا عػ ػػف سػ ػػميماف اليشػ ػػكرم  ،كقػ ػػاؿ أحمػػػد :كػ ػػاف أحفػ ػػظ أىػ ػػؿ البص ػ ػرة ،ل يسػ ػػمع شػ ػ ن
حفظو(ُْ)،كقاؿ بكر بف عبد اهلل المزني :مف أراد أف ينظر إلى أحفظ مف رأينا ،ما رأينا الذم ىك أحفػظ

منو كل امرئ يأتي بالحديث كما سمعو ،فمينظر إلى قتادة(ُٓ) ،كذكره ابف حباف فػي الثقػات كقػاؿ :كػاف

مػػف عممػػاء النػػاس بػػالقرآف كالفقػػو ،ككػػاف مػػف حفػػاظ أىػػؿ زمانػػو(ُٔ)،كقػػاؿ الػػذىبي :كػػاف مػػف أكعيػػة العمػػـ،

أيضػػا :حجػػة باإلجمػػاع ،إذا بػػيف السػػماع ،يعنػػي صػػرح
كممػػف يضػػرب بػػو المثػػؿ فػػي قػػكة الحفػػظ ،كقػػاؿ ن
بالسػػماع(ُٕ) ،قػػاؿ ابػػف حجػػر :أحػػد األثبػػات المشػػيكريف ،كػػاف يضػػرب بػػو المثػػؿ فػػي الحفػػظ(ُٖ) ،كقػػاؿ

(ُ) السدكسي :بضـ الداؿ الميممة كالكاك بيف السينيف الميممتيف أكلىما مفتكحة ،ىذه النسبة إلى جماعة مف قبائؿ منيا
منيا سدكس بف شيباف منيا قتادة .األنساب(ّ.)ِّٓ/
(ِ) الكمو ىك العمى يكلد بو األنساف .معجـ المقاييس في المغة (صَٖٗ).
(ّ) الطبقات الكبرل(ٕ.)ُُٕ/

(ْ) مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ(صْٔ).
(ٓ) معرفة الثقات (ِ.)ُِٓ/
(ٔ) اإللزامات كالتتبع(صَّٕ).
(ٕ) ميزاف العتداؿ(ٓ.)ْْٔ/
(ٖ) شرح عمؿ الترمذم(ُ.)ُْٔ/
(ٗ) تقريب التيذيب(صّْٓ).

(َُ) الجرح كالتعديؿ(ٕ.)ُّْ/
(ُُ) المصدر السابؽ(ٕ.)ُّّ/
(ُِ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ّ.)ِّْ/
(ُّ) تيذيب الكماؿ(ِّ.)َٖٓ/
(ُْ) الجرح كالتعديؿ(ٕ.)ُّٓ/
(ُٓ) المصدرالسابؽ(ٕ.)ُّّ/
(ُٔ) الثقات(ٓ ،)ِِّ/كانظر :مشاىير عمماء األمصار(صُُِ).
(ُٕ) سير أعالـ النبالء(ٓ.)َِٕ/
(ُٖ) ىدم السارم (صّْٔ).
َُٔ

أيضا :حافظ عصره(ُ) ،قاؿ الحاكـ :اجتمع أحمد كيحيى كعمي بف المديني فػي جماعػة معيػـ ،اجتمعػكا
ن
فػذكركا أجػػكد األسػانيد الجيػػاد ،فقػاؿ رجػػؿ مػنيـ :أجػػكد األسػانيد شػػعبة عػف قتػػادة عػف سػػعيد بػف المسػػيب
عف عامر أخي أـ سممة عف أـ سممة(ِ).

كرماه بالتدليس :النسائي(ّ) ،كابف حباف(ْ) ،كالػدارقطني(ٓ) ،كالػذىبي(ٔ) ،كذكػره العالئػي(ٕ) ،كبرىػاف

كبرىػاف الػديف الحمبػػي(ٖ) ،كأبػك زرعػة الع ارقػػي(ٗ) ،كابػف حجػر

(َُ)

فػػي المدلسػيف ،كقػد عػػده ابػف حجػر مػػف

أصحاب المرتبة الثالثة ،كىـ الذيف ل يقبؿ مف حديثيـ إل الذم صرح فيو بالسماع.

قاؿ يحيى بف سعيد(ُُ) ،كابف المديني(ُِ) :كشعبة أعمـ الناس بحديث قتادة مػا سػمعو منػو كمػا لػـ

يسػػمع،قاؿ شػػعبة :كنػػت أتفطػػف إلػػى فػػـ قتػػادة إذا حػػدث ،فػػإذا حػػدث بمػػا سػػمع قػػاؿ :حػػدثنا سػػعيد ،حػ ٌػدثنا

(ُّ)
أيضػػا:كنت
أنػس ،...كاذا حػدث مػػا لػـ يسػػمع قػاؿ :حػػدث سػميماف بػػف يسػار ،حػػدث أبػك قالبػػة  ،كقػاؿ ن

أعرؼ حديث قتػادة مػا سػمع ممػا لػـ يسػمع ،فػإذا جػاء مػا سػمع قػاؿ :حػدثنا ،كاذا جػاء مػا لػـ يسػمع كػاف
يقكؿ :قاؿ(ُْ).

(ُ) تعريؼ أىؿ التقديس(صَُِ).
(ِ) معرفة عمكـ الحديث(صْٓ).
(ّ) تسمية مشايخ النسائي(صُُِ).
(ْ) الثقات(ٓ.)ِِّ/

(ٓ) اإللزامات كالتتبع(صِّٔ.)َّٕ ،
(ٔ) ميزاف العتداؿ(ٓ.)ْْٔ/
(ٕ) جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ(صِْٓ).
(ٖ) التبييف ألسماء المدلسيف(صُْٔ).

(ٗ) المدلسكف ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد الثالث ،العدد الثاني سنة (ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ).
(َُ) تعريؼ أىؿ التقديس(َُِ).
(ُُ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ُ.)ٖٔ/
(ُِ) معرفة عمكـ الحديث(صَُْ).
(ُّ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ّ.)ِْْ/
(ُْ) الطبقات الكبرل(ٕ.)ُُٕ/
َُٕ

وأيااارايقةوياااه :فرمػػاه بالقػػدر حنظمػػة بػػف أبػػي سػػفياف(ُ) ،كعبػػد اهلل بػػف شػػكذب(ِ) ،كابػػف سػػعد(ّ) ،كابػػف

معيف(ْ) ،كأحمد(ٓ) ،كالجكزجاني(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كالذىبي(ٖ).

صياحا –يعني القدر ،-كقاؿ العجمي :ككػاف ل يػدعك إليػو كل
كزاد عبد اهلل بف شكذب :كاف يصيح بو
ن
يتكمـ فيو ،كأنكر أبك داكد ذلؾ فقاؿ :لـ يثبت عندنا عف قتادة القكؿ بالقدر ،كاهلل أعمـ(ٗ).
كقد ثبت عف قتادة القكؿ بالقدر ،كىذا طاككس كاف يفر منو ،كيقكؿ :كاف إبميس أفقو منو

(َُ)

كيفيـ
ي

(َُ)
أيضػا ،كذكػر الػذىبي عػف قتػادة أنػو قػاؿ :كػؿ شػيء بقػدر
منو
كيفيـ مف ذلػؾ أف طػاككس كػاف يرميػو بالقػدر ن
ي
إل المعاصي(ُُ) ،مات سنة سبع عشرة كمائة ،كقيؿ غير ذلؾ.

قرلالمبرحث  :إف قتادة ثقة حافظ ،يدلس كيرسؿ ،ككاف قدريًّا.

ْ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ(ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده حسف؛ ألجؿ عبد الكاحد بف غياث الصدكؽ ،كقد تابعو قتيبة(ُِ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الصحيح لغير ،أما تدليس قتادة ل يضر في ىذه الركاية ألنو متابع مف عبد العزيز بف
صييب كما جاء في حديث الباب ،كأما ركاية أبي عكانة عف قتادة فقد ركل أبك عكانة الحديث عف

أيضا أبك
قتادة كعبد العزيز كما جاء في حديث الباب كركايتو عف عبد العزيز ل طعف فييا ،كقد تابع ن
عكانة سعيد بف أبي عركبة عف قتادة(ُّ) ،كقد ركل الشيخاف ألبي عكانة عف قتادة(ُْ).
(ُ) تيذيب الكماؿ(ِّ.)َٓٗ/
(ِ) تذكرة الحفاظ(ُ.)ُِْ/

(ّ) الطبقات الكبرل(ٕ.)ُُٕ/
(ْ) سؤلت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني في الجرح كالتعديؿ(صْٓ).
(ٓ) مف تكمـ فيو كىك مكثؽ أك صالح الحديث(صُِٕ) ،العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ُ.)ّٓٗ/
(ٔ) أحكاؿ الرجاؿ(صُِٖ).
(ٕ) معرفة الثقات (ِ.)ُِٓ/

(ٖ) المغني في الضعفاء(ِ.)ُِْ/
(ٗ) ىدم السارم(صّْٔ).
(َُ) معرفة الثقات (ِ.)ُِٓ/
(ُُ) تذكرة الحفاظ(ُ.)ُِْ/

)ُِ( صحيح مسمـ (ِ )َٕٕ/حديث رقـ (ْٓ) ،قتيبة بف سعيد ،ثقة ثبت .تقريب التيذيب (صْْٓ).
(ُّ) مسند اإلماـ أحمد (ّ ،)ُِٓ/سعيد بف أبي عركبة ثقة حافظ .تقريب التيذيب (صِّٗ).
(ُْ) صحيح البخارم حديث رقـ (َُُٓ،)ٔٓٔٓ ،ِّْٔ ،َّٔٗ ،َُِٔ ،ٓٓٔٓ ،ِْٕٓ ،ِْٕٓ ،َِِّ ،
كصحيح مسمـ حديث رقـ (ُّٗ ،)ِّٔٗ ،ُٗٔٔ ،ُّٓٓ ،ُِْٕ ،َُٓٗ ،َُْٕ ،ْٖٔ ،ْٔٗ ،كانظر تحفة

األشراؼ (ُ.)ّّٔ/
َُٖ

اس ً
ص ِال   :حػدثىىنا ىزىك ًريػا ٍبػف ي ٍحيػى اٍلك ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ػطي ىحػدثىىنا يى ىش ٍػي هـ ىحػدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىع ًزي ًػز
ى
َْ
ٓٗ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ي ى ى ى
ػؾ ًمػػف اٍل يخبػ ً
ٍبػػف صػػي ٍي وب حػػدثىىنا أنػػس أىف رسػ ى ً
ػث
ػاف إً ىذا ىد ىخػ ىػؿ اٍل ىخػ ىػال ىء قىػ ى
ىعػػكيذ بًػ ى ى ي
ػاؿ" :المييػػـ إًٍّنػػي أ ي
ي يى ى
ػكؿ المػػو  ىكػ ى
ىي
ىكاٍل ىخ ىبائً ًث"(ُ).

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

قاؿ ابف األثير :الخبث كالخبائث بضـ الباء جمع الخبيث ،كالخبائث جمع الخبيثة ،يريد ذككر

الخبث بسككف الباء كىك خالؼ ط ٌيب الفعؿ مف فجكر كغيره ،كالخبائث
الشياطيف كاناثيـ ،كقيؿ  :ىك ي
يريد بيا األفعاؿ المذمكمة كالخصاؿ الرديئة(ِ).
ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أتهجها  :ا

ُ -البخارم في صحيحو(ُ )ْ(،)ْٗ/كتاب الكضكء )ٗ( ،باب ما يقكؿ عند دخكؿ الخالء،

حديث رقـ (ُِْ) عف آدـ عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو ،ككذلؾ (ٓ)َٖ( ،)ُِٓ/

كتاب الدعكات )ُٓ( ،باب الدعاء عند دخكؿ الخالء ،حديث رقـ (ِِّٔ) ،عف محمد بف
عرعرة عف شعبة عف عبد العزيز بو ،بمفظو.

ِ -مسمـ في صحيحو(ُ )ّ( ،)ِْٖ/كتاب الحيض )ِّ( ،باب ما يقكؿ إذا أراد دخكؿ الخالء،
حديث رقـ (ُِِ) ،عف أبي بكر بف أبي شيبة كزىير  ،كالىما عف إسماعيؿ عف عبد العزيز
بو ،بنحكه ،كعف يحيى بف يحيى عف حماد كىشيـ ،كالىما عف عبد العزيز بو ،بمفظو.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ٔ -زكهةرابناةحةىابناصبةحابناهلشوالمولسط (ٖ)الميلقبا َز ْح ُيوةه.

كثقو  :ابف حجر(ْ) ،قاؿ أبك حاتـ :ركل عنو أبك زرعة(ٓ) ،كأبك زرعة ل يركم إل عف ثقة(ٔ) ،كذكره

كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ :كاف مف المتقنيف في الركايات(ٕ) ،مات سنة خمس كثالثيف
كمائتيف.

قرلالمبرحث  :زكريا بف يحيي ىز ٍح يمكيو ثقة
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َُ/حديث رقـ (َِّٗ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ٕ/

)ّ( الكاسطي :تقدـ (صّٔ).
)ْ( لساف الميزاف(ِ.)ْْٖ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ّ.)َُٔ/

)ٔ( قاؿ ابف حجر في ترجمة داكد بف حماد البمخي :كعنو أبك زرعة قاؿ ابف القطاف حالو مجيكؿ ،قاؿ ابف حجر :بؿ
بؿ ىك ثقة فمف عادة أبي زرعة أنو ل يحدث إل عف ثقة .لساف الميزاف (ِ)ُْٔ/

)ٕ( الثقات(ٖ.)ِّٓ/
َُٗ

ٕ -مشةمابنابشةهابنالمقرسمابناوةنرهالمسلي (ٔ)،اأبوايعروة ابناأب احرزماوقةلاأبوايعروة ابنا
بشةهابناأب احرزمالمولسط (ٕ)،اهوىامهالمجيري .

كثقو :ابف سعد(ّ) ،كأبك حاتـ(ْ) ،كالعجمي(ٓ) ،كابف حجر(ٔ) ،كالذىبي(ٕ) ،كزاد ابف سعد :ثبت كثير

كثير الحديث...فما قاؿ في حديثو أخبرنا فيك حجة كما لـ يقؿ فيو أخبرنا فميس بشيء ،كزاد
(ٖ)

العجمي :كاف ييعد مف حفاظ الحديث ،كزاد الذىبي :إماـ حافظ بغداد ،كقاؿ الذىبي :أحد األعالـ
(ٖ)
أيضا :الحافظ الكبير محدث العصر(ٗ) ،كقاؿ الخميمي :حافظ متقف(َُ) ،كذكره
األعالـ  ،كقاؿ ن

مدلسا(ُُ) ،قاؿ حماد بف زيد :ما رأيت في المحدثيف أنبؿ مف
ابف حباف في الثقات كقاؿ كاف
ن

(ُِ)
رجال مف أىؿ العراؽ فذاكر مال نكا بحديث فقاؿ :كىؿ بالعراؽ أحد يحسف الحديث
ىشيـ  ،كجاء ن
إل ذاؾ الكاسطي ىشيـ(ُّ)،كقاؿ ابف المبارؾ :مف غير الدىر حفظو فمـ يغير حفظ ىشيـ(ُْ)،

كقاؿ يزيد بف ىاركف :ما رأيت أحفظ مف ىشيـ إل الثكرم(ُٓ) ،كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :كاف
ىشيـ أحفظ لمحديث مف سفياف الثكرم(ُٔ) ،كقاؿ إبراىيـ الحربي :كاف حفاظ الحديث أربعة ىشيـ

عجيبا(ُٕ) ،كقاؿ أبك حاتـ :ل تسأؿ
ظا
شيخيـ يحفظ ىذه األحاديث المقاطيع يعني المقطكعة حف ن
ن

)ُ( السممي :تقدـ (صّٔ).
)ِ( الكاسطي :تقدـ (صّٔ).

)ّ( الطبقات الكبرل (ٕ.)ُّّ/
)ْ( الجرح كالتعديؿ(ٗ.)ُُٓ/
)ٓ( معرفة الثقات(ِ.)ّّْ/
)ٔ( تقريب التيذيب(صَِّ).
)ٕ( الكاشؼ(ِ.)ّّٖ/

)ٖ( تاريخ اإلسالـ (ُِ.)ِّْ/
)ٗ( تذكرة الحفاظ (ُ ،)ُِٖ/كانظر :سير أعالـ النبالء(ٖ.)ِٖٖ/
)َُ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ُٗٔ/
)ُُ( الثقات(ٕ.)ّٖٕ/

)ُِ( تاريخ بغداد (ُْ.)ٖٖ/
)ُّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ُ.)ْٗ/
)ُْ( التاريخ الكبير (ٖ.)ِِْ/
)ُٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ُ ،)ّٗ/كانظر :تاريخ بغداد (ُْ ،)َٗ/تاريخ اإلسالـ (ُِ.)ّْْ/
)ُٔ( الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُُٓ/
)ُٕ( تاريخ بغداد (ُْ.)ِٗ/
َُُ

عف ىشيـ في صالحو كصدقو كأمانتو(ُ) ،كقاؿ يحيى بف معيف :ما رأيت في الشيكخ أحفظ مف

ىشيـ(ِ).

كرماه بالتدليس :ابف سعد(ّ) ،كأحمد(ْ) ،كالنسائي(ٓ) ،كالعجمي(ٔ) ،كالخميمي(ٕ) ،كابف حجر

(ٖ)

كالذىبي(ٗ) ،قاؿ ابف المبارؾ  :قمت ليشيـ لـ تدلس كأنت كثير الحديث  ،فقاؿ :كبيراؾ قد دلسا

األعمش كسفياف(َُ) ،قاؿ ابف حجر :ىشيـ بف بشير الكاسطي أحد األئمة متفؽ عمى تكثيقو إل أنو
مشيكر بالتدليس ،ركايتو عف الزىرم خاصة ،لينة عندىـ ،فأما التدليس فقد ذكر جماعة مف
نا
كاف
ا لحفاظ أف البخارم كاف ل يخرج عنو إل بما صرح فيو بالتحديث كاعتبرت ىذا في حديثو فكجدتو
كذلؾ ،أما أف يككف قد صرح كفي نفس اإلسناد أك صرح بو مف كجو آخر كأما ركايتو عف الزىرم
فميس في الصحيحيف منيا شيء(ُُ)" ،كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف كىي" مف
أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إل بما صرحكا فيو بالسماع ،"...ثـ قاؿ ابف

مشيكر بالتدليس مع ثقتو(ُِ).
نا
حجر :ىشيـ بف بشير الكاسطي مف أتباع التابعيف
قرلالمبرحث  :كأما ىشيـ فثقة مشيكر بالتدليس،مات سنة ثالث كثمانيف كمائة.
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح ،ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح ىشيـ بالتحديث كما في حديث الباب ،كصحح

الحديث ابف حباف(ُّ) ،كاأللباني(ُْ).

)ُ( تيذيب الكماؿ (َّ ،)ِّٕ/كانظر :تذكرة الحفاظ (ُ.)ّٖ/
)ِ( تيذيب التيذيب (ُُ.)ٓٔ/
)ّ( الطبقات الكبرل(ٕ.)ُّّ/
)ْ( شرح عمؿ الترمذم (ُ.)ْْٓ/
)ٓ( تاريخ بغداد(ُْ.)ٖٓ/

)ٔ( معرفة الثقات(ِ.)ّّْ/
)ٕ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ُٗٔ/
)ٖ( تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس( صْٕ).
)ٗ( سير أعالـ النبالء (ٖ ،)ِِٗ/كانظر :تاريخ اإلسالـ (ُِ.)ِّْ/

)َُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ُ ،)ٗٓ/كانظر :تيذيب التيذيب (ُُ.)ٓٓ/
)ُُ( ىدم السارم مقدمة فتح البارم (صْْٗ).
)ُِ( تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس( صْٕ) ،كانظر :جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ
(صُُُ).

)ُّ( صحيح ابف حباف(ْ.)ِّٓ/
)ُْ( صحيح سنف ابف ماجو (ُ ،)ٓٓ/كانظر :إركاء الغميؿ (ُ ،)َٗ/كصحيح األدب المفرد (صُْٓ).
ُُُ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل   :ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍح ىيى ىحدثىىنا يى ىش ٍي هـ ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًزي ًػز ىحػدثىىنا أنػس
َْ
ٔٗ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ت أىس ًقي عمكمتًي اٍلفى ً
ػت،
ٍب يف ىمالً وؾ ،قى ى
يخ اٍليب ٍس ىر إً ٍذ ىس ًم ٍع ىنا يم ىن ًادنيا يي ىن ًادم :أ ىىل إًف اٍل ىخ ٍمػ ىر قى ٍػد يحٍّرىم ٍ
ض ى
اؿ " :يك ٍن ي ٍ
يي ى
اؿ« :فى ىكاف اٍلفى ً
يخ ىي ٍك ىمئً وػذ ًم ٍػف
ىؿ " ،قى ى
اؿ :فى ىك الم ًو ىما قىاليكا :ىحتى ىن ٍنظي ىر ىكىن ٍسأ ى
ٍىا ىيا أنس ،قى ى
قى ى
ض ي
اؿ :فىقىاليكا :ا ٍكفىأ ى
ى
ً
ػاؿ« :كيذ ًكػػر ًممػػف ىكػػاف ى ىنػ ى ً و
ىصػ ىػح ً
يخمػ ً ً
اب
ٍ ى ي
ػاؾ ىي ٍك ىمئػػذ أيىبػػك طىٍم ىح ػةى ،ىك يسػػيىٍي يؿ ٍبػ يػف ىب ٍي ى
ػاء ،ىكىنػ ه
ػاس مػ ٍػف أ ٍ
ضػ ى
ػكرى ٍـ» ،قىػ ى ى ى
ي
 .)ُ("ا

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

الفضيخ :ىك شارب يتخػذ مػف البسػر المفضػكخ أم المشػدكخ.كسػئؿ ابػف عمػر عػف الفى ً
ضػيخ فقػاؿ :لػيس
ي
ي
(ِ)
بالفضيخ كلكف ىك الفىضكخ،الفىضكخ :فىعكؿ مف الفى ً
ضيخة أراد أنو يي ٍس ًك ير ً
ضخو .
شارىبو ىفي ٍف ى
ي
ي
الب ٍسر بالتمر ك ٍانتبا يذىما معان (ّ).
الب ٍسر بفتح الباء ىخٍمط ي
البسر :ى
ى
ثرنةر :الميتهةج :
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صػحيحو(ِ )ْٔ( ،)ُِٕ/كتػاب المظػالـ كالغصػب)ُِ(،بػاب حػب التمػر فػي
الطريؽ حديث رقـ (ِِْٔ) عف محمد بػف عبػد الػرحيـ عػف عفػاف عػف حمػاد بػف زيػد عػف

أنػػس ،بنحػػكه ،ككػػذلؾ (ّ )ٔٓ(،)ّٕٔ/كتػػاب تفسػػير القػرآف )َُ( ،بػػاب قكلػػو تعػػالى (إنمػػا

الخمر كالميسر )...حديث رقـ (ُْٕٔ) ،عف يعقكب بف إبػراىيـ عػف ابػف عميػة ،عػف عبػد
العزيػػز ،بػػو ،بنحػػكه ،ككػػذلؾ(ّ )ٔٓ( ،)ّٔٗ/كتػػاب تفسػػير القػرآف )ُُ( ،بػػاب قكلػػو (لػػيس
عمػى الػػذيف آمنػكا كعممػكا الصػػالحات جنػػاح فيمػا طعمػكا) ،حػديث رقػػـ (َِْٔ) ،عػػف أبػػي

النعمػػاف عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف ثابػػت عػػف أنػػس ،بألفػػاظ مختمف ػة ،ككػػذلؾ (ْ)ْٕ(،)ُٕ/
كتاب األشربة )ِ( ،باب الخمر مف العنب ،حديث رقـ (َٖٓٓ) عف أحمد بف يػكنس عػف

أبػػي شػػياب عبػػد ربػػو بػػف نػػافع ،عػػف يػػكنس عػػف ثابػػت عػػف أنػػس ،بألفػػاظ مختمفػػة ،ككػػذلؾ

(ْ )ْٕ( ،)ُٖ/كت ػػاب األشػ ػربة )ّ( ،ب ػػاب ن ػػزؿ تحػ ػريـ الخم ػػر كى ػػي م ػػف البس ػػر كالتم ػػر،
حديث رقـ(ِٖٓٓ) ،عف إسماعيؿ بف عبد اهلل عف مالؾ بف أنس عف إسحاؽ بف عبػد اهلل
بف أبي طمحة عف أنس ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ْٕ( ،)ُٖ/كتاب األشربة )ّ( ،بػاب

نػزؿ تحػريـ الخمػر كىػي مػػف البسػػر كالتمػر ،حػػديث رقػػـ (ّٖٓٓ) ،ككػػذلؾ (ْ)ْٕ( ،)َّ/

كتػػاب األش ػربة )ُِ( ،بػػاب خدمػػة الصػػغار الكبػػار ،حػػديث رق ػـ (ِّٔٓ) عػػف مسػػدد عػػف

معتمػػر عػػف أبيػػو عػػف أنػػس بألفػػاظ متقاربػػة ،ككػػذلؾ (ْ )ْٕ( ،)ُٖ/كتػػاب األش ػربة)ّ( ،

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َُ/حديث رقـ (َّّٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ّ.)ٖٕٓ/
)ّ( المصدر السابؽ(ُ.)ِّٔ/

ُُِ

بػػاب نػػزؿ تحػريـ الخمػػر كىػػي مػػف البسػػر كالتمػػر ،حػػديث رقػػـ(ْٖٓٓ) ،عػػف محمػػد بػػف أبػػي
بكر المقدمي عف يكسؼ أبك معشر البراء عف سعيد بف عبد اهلل عف بكر بف عبد اهلل عػف

أنػػس ،بألفػػاظ مختمفػػة ،ككػػذلؾ (ْ )ْٕ( ،)ِْ/كتػػاب األش ػربة )ُُ( ،بػػاب مػػف رأل أف ل

يخمػػط البسػػر التمػػر  ...حػػديث رقػػـ (ََٔٓ) ،عػػف مسػػمـ عػػف ىشػػاـ عػػف قتػػادة عػػف أنػػس،

بألفاظ مختمفة.

ِ -مسػػمـ فػػي صػػحيحو (ّ )ّٔ(،)َُٕٓ/كتػػاب األشػربة )ُ( ،بػػاب تحػريـ الخمػػر  ...حػػديث
رقػػـ (ّ) عػػف أبػػي الربيػػع عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف ثابػػت عػػف أنػػس ،بألفػػاظ متقاربػػة ،ككػػذلؾ

(ّ )ّٔ(،)َُٕٓ/كتاب األشربة )ُ( ،بػاب تحػريـ الخمػر  ...حػديث رقػـ (ْ) عػف يحيػى

بػػف أيػػكب عػػف أبػػي عميػػة عػػف عبػػد العزيػز ،بػػو ،بألفػػاظ مختمفػػة ،ككػػذلؾ (ّ)ّٔ(،)َُٕٓ/

كتاب األشػربة )ُ( ،بػاب تحػريـ الخمػر  ...حػديث رقػـ (ٓ) عػف يحيػى بػف أيػكب عػف ابػف
عمي ػػة ع ػػف س ػػميماف التيم ػػي ،ع ػػف أن ػػس ،بألف ػػاظ متقاربة،كك ػػذلؾ (ّ )ّٔ(،)َُٕٓ/كت ػػاب

األشػ ػربة )ُ( ،ب ػػاب تحػ ػريـ الخم ػػر  ...ح ػػديث رق ػػـ(ٔ) ع ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد األعم ػػى ع ػػف
المعتمػػر عػػف أبيػػو عػػف أنػػس بنحػػكه ،ككػػذلؾ (ّ )ّٔ(،)َُٕٓ/كتػػاب األش ػربة )ُ( ،بػػاب
تحريـ الخمػر  ...حػديث رقػـ (ٕ) عػف يحيػى عػف أيػكب عػف ابػف عميػة عػف سػعيد بػف أبػي

عركبػػة عػػف قتػػادة عػػف أنػػس ،بنحػػكه ،ككػػذلؾ (ّ )ّٔ(،)َُٕٓ/كتػػاب األش ػربة )ُ( ،بػػاب
تحريـ الخمر  ...حديث رقـ (ٖ) عف أبػي الطػاىر أحمػد بػف عمػرك بػف سػرح عػف عبػد اهلل

ب ػ ػػف كى ػ ػػب ع ػ ػػف عم ػ ػػرك ب ػ ػػف الح ػ ػػارث ع ػ ػػف قت ػ ػػادة عػ ػ ػف أن ػ ػػس ،بألف ػ ػػاظ مختمف ػ ػػة ،كك ػ ػػذلؾ
(ّ )ّٔ(،)َُٕٓ/كتػػاب األش ػربة )ُ( ،بػػاب تح ػريـ الخمػػر  ...حػػديث رقػػـ (ٗ) عػػف أبػػي

الطاىر عف ابف كىب عف مالؾ بف أنس عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -زكريا بف يحيى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ِ -ىشيـ بف بشير :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).

ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

إس ػػناده ص ػػحيح؛ كق ػػد ص ػػرح ىش ػػيـ بالتح ػػديث ،كم ػػا ف ػػي ح ػػديث الب ػػاب ،كص ػػحح الح ػػديث اب ػػف

حباف(ُ) ،كاأللباني(ِ).

)ُ( صحيح ابف حباف(ُِ.)ُْٖ/
)ِ( السمسمة الصحيحة(ٕ.)ُّ/
ُُّ

ِِ
صػيى ٍي وب ىع ٍػف
ٕٗ-اقَ َ
رماأ َُب َ
لمي ْوصال  :ا ىحػدثىىنا ىز ٍح يمكيػو ىحػدثىىنا يى ىش ٍػي هـ ىحػدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب يػف ي
اواة ْعلَاىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
ب ىعمىي يمتى ىع ٍّم ندا ىفٍم ىيتىىبكٍأ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ىف الن ًار"(ُ) .ا
اؿ :قى ى
أنس قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  ": ىم ٍف ىك ىذ ى

أول :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو

ُ -البخارم في صحيحو(ُ )ّ(،)ٕٓ/كتاب العمـ )ّٖ( ،باب إثـ مف كذب عمى النبي  ،حديث
رقـ (َُٖ) عف أبي معمر عف عبد الكارث عف عبد العزيز بو ،بألفاظ متقاربة.

ِ -مسػػمـ فػػي صػػحيحو(ُ )ٖٓ/المقدمػػة )ِ( ،بػػاب تغمػػيط الكػػذب عمػػى رسػػكؿ اهلل  ،حػػديث رقػػـ
(ِ) عف زىير بف حرب عف إسماعيؿ بف عمية عف عبد العزيز ،بو ،بألفاظ متقاربة.

ّ -أحمد في مسنده (ُ )ٖٗ/عف ىشيـ كاسماعيؿ عف عبد العزيز ،بو ،بمفظػو ،ككػذلؾ (ّ)ُُّ/
عػػف أبػػي معاكيػػة عػػف عاصػػـ األحػػكؿ ،عػػف أنػػس ،بمفظػػو ،ككػػذلؾ (ّ ،)ُُٔ/عػػف يحيػػى عػػف

التيمي عف أنس ،بمفظػو )ُِٕ/ّ( ،عػف حجػاج عػف شػعبة عػف عتػاب عػف أنػس بمفظػو ،كفيػو

زيادة )َِّ/ّ( ،عف يزيد كأبي قطف عف شعبة عف حمػاد ،عػف أنػس ،بمفظػو )َِٗ/ّ( ،عػف
سػػميماف عػػف شػػعبة عػػف حمػػاد كعبػػد العزيػػز بػػف رفيػػع كعػػف عفػػاف عػػف أنػػس ،بمفظػػو ،ككػػذلؾ

(ّ )ِِّ/عػػف إسػػحاؽ عػػف ليػػث عػػف ابػػف شػػياب عػػف أنػػس ،بمفظػػو ،ككػػذلؾ (ّ ،)َِٖ/عػػف
ىاشـ عف عيسى بف طيماف عف أنس ،بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -ىز ٍح يمكيو زكريا بف يحيي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ِ -ىشيـ بف بشير :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسػػناده صػػحيح؛ألف ركاتػػو ثقػػات ،كقػػد صػػرح ىشػػيـ بالتحػػديث كمػػا فػػي حػػديث البػػاب ،كصػػحح

الحديث ابف حباف(ِ) ،كاأللباني(ّ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُِ/حديث رقـ (َّْٗ) ،كالحديث متكاتر كقد أفرده جماعة بالتصنيؼ منيـ الطبراني في جزء

كبير ممف ركاه .انظر:
عددا نا
سماه (طرؽ حديث مف كذب عمي)  ،كذكر ابف الجكزم في مقدمة المكضكعات ن
المكضكعات (ُ.)ٕٗ-ّٓ/
)ِ( صحيح ابف حباف(ُ.)ُِْ/

)ّ( صحيح سنف ابف ماجو (ُ.)ُِ/
ُُْ

ارلالإلياارماأَبااواةعلَااىالميو ِ
صا ِال  :ا ىحػػدثىىنا ىزىك ًريػػا ٍبػ يػف ىي ٍح ىيػػى ،ىحػػدثىىنا يى ىشػ ٍػي هـ ،ىحػػدثىىنا ىع ٍبػ يػد اٍل ىع ًزيػ ًػز ٍبػ يػف
َْ
ٖٗ-اقَا َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
صي ٍي وب ،عف أنس قى ى ً
ىف
اجتى ىكٍك ىىػا ،فىقى ى
ػاس ًم ٍػف يع ىرٍي ىن ًػة اٍل ىمًد ىين ًػة فى ٍ
ػاؿ لىيي ٍػـ ىر يسػك يؿ المػو « :إً ٍف شػ ٍئتي ٍـ أ ٍ
ىٍ
اؿ :قىد ىـ ىن ه
يى
ػاؿ :فىفىعمي ػكا ،فىاستىصػػحكا ،فىمػػاليكا عمىػػى الرعػ ً
ً
ً
ً
ً
ً
ػاة
ى
ى
تى ٍخ يريج ػكا إًلىػػى إًبًػػؿ الصػ ىػدقىة فىتى ٍشػ ىػريبكا مػ ٍػف أ ٍىب ىكاليىػػا ىكأىٍل ىبانيىػػا» ،قىػ ى ى
ٍ ٍ ىٍ ى
ػكىـ كسػػاقيكا ىذكىد رسػ ً
ػث ىر يسػػك يؿ المػ ًػو ً فػػي آثىػ ً
ػارًى ٍـ ،فىػأيتً ىي بً ًيػ ٍػـ،
ػكؿ المػ ًػو  ،ىك ىكفىػ يػركا ىب ٍعػ ىػد إً ٍسػ ىػال ًم ًي ٍـ ،فىىب ىعػ ى
ٍ ىي
فىقىتىميػ ي ٍ ى ى
ىعيي ىنيي ٍـ ىكتىىرىكيي ٍـ ًفي اٍل ىحرًة ىحتى ىماتيكا(ُ) .ا
فىقىطى ىع أ ٍىيًد ىييي ٍـ ىكأ ٍىريجمىيي ٍـ ،ىك ىس ىم ىؿ أ ٍ
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً
عرينة :قبيمة مف بجيمة كقصة العرنييف مشيكرة(ِ).

كك ٌىا :اجتكل القكـ أبغضيـ(ّ) ،اجتكيت البالد إذا كرىتيا(ْ).
فاى ٍجتى ٍ
فاستصحكا :أم حصمت ليـ الصحة(ٓ).
ىذ ٍكد :بفتح الذاؿ المعجمة كسككف الكاك كفي آخرىا داؿ ميممة ،كىي مف اإلبؿ مػف الثالثػة إلػى العشػرة،
كقيؿ :الذكد ما بيف الثنتيف كالتسع مف اإلناث دكف الذككر كالجمع عمى أذكاد(ٔ).

محماة أك غيرىا ،كانما فعؿ ذلؾ بيـ ألنيـ فعمكا بالرعاة مثمػو كقتمػكىـ،
كسمؿ أعينيـ :أم فقأىا بحديدة ٌ
فجازاىـ عمى صنيعيـ بمثمو ،كقيؿ  :إف ىذا كاف قبؿ أف تنزؿ الحدكد فمما نزلت نيى عف المثمة(ٕ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ْ( ،)ّّٓ/كتاب الكضكء )ٔٔ( ،باب أبكاؿ اإلبؿ كالدكاب كالغنـ
كمرابضيا ،...حديث رقـ(ِّّ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف أيكب عف أبي

قالبة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ُ )ِْ( ،)ّٔٔ/كتاب الزكاة )ٖٔ( ،باب استعماؿ إبؿ الصدقة
كألبانيا ألبناء السبيؿ ،حديث رقـ(َُُٓ) عف مسدد عف يحيى عف شعبة عف قتادة عف

أنسب نحكه ،كقاؿ" :تابعو أبك قالبة كحميد كثابت عف أنس" ،ككذلؾ(ِ )ٓٔ( ،)َٖٓ/كتاب
الجياد )ُِٓ( ،باب إذا ىحرؽ المشرؾ المسمـ ىؿ ييحرؽ ،حديث رقـ(َُّٖ) عف معمى بف
أسد عف كىيب عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ّ )ْٔ( ،)َِٖ/كتاب
المغازم )ّٔ( ،باب قصة عكؿ كعرينة ،حديث رقـ(ُِْٗ) ،ككذلؾ(ْ )ٕٔ( ،)ِٔ/كتاب

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُِ/حديث رقـ (َّٓٗ).

)ِ( األنساب(ْ.)ُّٖ/

)ّ( المعجـ الكسيط(ُ)ُْٗ/
)ْ( لساف العرب (ُْ.)ُٕٓ/
)ٓ( فتح البارم(ٖ.)ْٕ/

)ٔ( عمدة القارئ(ٖ.)ُّٕ/
)ٕ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ََُِ/
ُُٓ

الطب )ِٗ( ،باب مف خرج مف أرض ل تاليمو ،حديث رقـ (ِٕٕٓ) عف عبد األعمى عف
يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ّ )ْٔ( ،)َِٖ/كتاب المغازم،

(ّٔ) باب قصة عكؿ كعرينة ،حديث رقـ(ُّْٗ) عف محمد بف عبد الرحيـ عف حفص بف

عمر عف حماد بف زيد عف أيكب كالحجاج الصكاؼ ،كالىما عف أبي قالبة عف أنس ،بنحكه

ك فيو قصة ،ككذلؾ(ّ )ٔٓ( ،)ّٔٓ/كتاب التفسير )ٓ( ،سكرة المائدة )ٓ( ،باب إِوَّمَا جَزَاءُ

الذيه حياربون  ...األَرْضِ[المائدة ]ّّ:اآلية ،المحاربة هلل الكفر بو ،حديث رقـ(َُْٔ) عف عمي
بف عبد اهلل عف محمد بف عبد اهلل األنصارم عف ابف عكف عف سميماف أبي رجاء عف أبي
قالبة عف أنس بنحكه ،كفيو قصة ،ككذلؾ(ْ )ٕٔ( ،)ُٓ/كتاب الطب )ٓ( ،باب الدكاء بألباف
اإلبؿ ،حديث رقـ(ٖٓٔٓ) عف مسمـ بف إبراىيـ عف سالـ بف مسكيف عف ثابت عف أنس
بنحكه ،ككذلؾ(ْ )ٕٔ( ،)ُٓ/كتاب الطب )ٔ( ،باب الدكاء بأبكاؿ اإلبؿ ،حديث رقـ(ٖٔٔٓ)
عف مكسى بف إسماعيؿ عف ىماـ عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ْ )ٖٔ( ،)َْْ/كتاب

الحدكد )ُٓ( ،باب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة ،...حديث رقـ(َِٖٔ) عف عمي بف عبد
اهلل عف الكليد بف مسمـ عف األكزاعي عف يحيى بف أبي كثير عف أبي قالبة عف أنس بنحكه،

ككذلؾ(ْ )ٖٔ( ،)َْٓ/كتاب الحدكد )ُٔ( ،باب لـ يحسـ النبي  المحاربيف مف أىؿ الردة
حتى ىمككا ،حديث رقـ(َّٖٔ) عف محمد بف الصمت عف الكليد عف األكزاعي عف يحيى بف

أبي كثير عف أبي قالبة عف أنس مختص ار ،ككذلؾ(ْ )ٖٔ( ،)َْٓ/كتاب الحدكد)ُٕ( ،

باب لـ ييسؽ المرتدكف المحاربكف حتى ماتكا ،حديث رقـ(َْٖٔ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف
كىيب عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ْ )ٖٔ( ،)َْٓ/كتاب الحدكد)ُٖ( ،

باب ىس ٍمر النبي  أعيف المحاربيف ،حديث رقـ(َٖٓٔ) عف قتيبة بف سعيد عف حماد عف
أيكب عف أبي قالبة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ْ )ٖٕ( ،)ُْْ/كتاب الديات )ِِ( ،باب

القسامة ،حديث رقـ(ٖٗٗٔ) عف قتيبة بف سعيد عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف الحجاج بف أبي
عثماف عف أبي رجاء عف أبي قالبة عف أنس بنحكه ،كفيو ذكر القسامة.

ٕ-امسمـ في صحيحو (ّ )ِٖ( ،)ُِٗٔ/كتاب القسامة )ِ( ،باب حكـ المحاربيف كالمرتديف ،حديث
رقـ(ٗ) عف يحيى بػف يحيػى كأبػي بكػر بػف أبػي شػيبة ،كالىمػا عػف ىشػيـ عػف عبػد العزيػز بػف صػييب
كحميػػد ،كالىمػػا عػػف أنػػس بنحػػكه ،ككػػذلؾ(ّ )ِٖ( ،)ُِٗٔ/كتػػاب القسػػامة )ِ( ،بػػاب حكػػـ المحػػاربيف

كالمرتديف ،حديث رقـ(َُ) عف محمد بف الصباح كأبي بكر بف أبي شيبة ،كالىمػا عػف ابػف يعميػة عػف
حجاج بف أبي عثماف عف أبي رجاء عف أبي قالبػة عػف أنػس بنحػكه ،ككػذلؾ(ّ )ِٖ( ،)ُِٕٗ/كتػاب

القسامة )ِ( ،باب حكـ المحاربيف كالمرتديف ،حديث رقـ(ُُ) عف ىاركف بف عبد اهلل عػف سػميماف بػف

حػػرب عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أيػػكب عػػف أبػػي رجػػاء عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس ،جػػزء مػػف حػػديث بنحػػكه،
ُُٔ

كك ػ ػػذلؾ(ّ )ِٖ( ،)ُِٖٗ-ُِٕٗ/كت ػ ػػاب القس ػ ػػامة )ِ( ،ب ػ ػػاب حك ػ ػػـ المح ػ ػػاربيف كالمرت ػ ػػديف ،ح ػ ػػديث

رقـ(ُِ) عف محمد بف المثنػى عػف معػاذ بػف معػاذ ،كعػف أحمػد بػف عثمػاف النػكفمي عػف أزىػر السػماف،
كالىما عف ابف عكف عف أبي رجاء عف أبي قالبة عف أنس ،كلػـ يسػؽ لفظػو ،ككػذلؾ عػف الحسػف بػف

الرحمف الدارمي عف محمد بف
أبي شعيب عف مسكيف بف بكير عف األكزاعي  ،كعف عبد اهلل بف عبد
ٰ
يكسؼ ،كالىما (مسكيف كمحمد بف يكسؼ) عف األكزاعي عف يحيى بف أبي كثير عف أبػي قالبػة عػف

أن ػ ػػس ،كل ػ ػػـ يس ػ ػػؽ الح ػ ػػديث ،كك ػ ػػذلؾ(ّ )ِٖ( ،)ُِٖٗ/كت ػ ػػاب القس ػ ػػامة )ِ( ،ب ػ ػػاب حك ػ ػػـ المح ػ ػػاربيف
كالمرتديف ،حديث رقػـ(ُّ) عػف ىػاركف بػف عبػد اهلل عػف مالػؾ بػف إسػماعيؿ عػف زىيػر عػف سػماؾ بػف

حرب عف معاكية بف قرة عف أنس ،جزء مف حديث بنحػكه ،ككػذلؾ عػف ىػداب بػف خالػد عػف ىمػاـ عػف

قتادة عف أنس ،كعف محمد بف المثنى عف عبد األعمى عف شعبة عف قتادة عف أنس ،كلـ يسؽ لفظو،

ككػػذلؾ(ِ )ِٖ( ،)ُِٖٗ/كتػػاب القسػػامة )ِ( ،بػػاب حكػػـ المحػػاربيف كالمرتػػديف ،حػػديث رقػػـ(ُْ) عػػف
الفضؿ بف سيؿ عف يحيى بف غيالف عف يزيد بف زريع عف سميماف التيمي عف أنس بمفظ "إنمػا سػمؿ

أعيف أكلئؾ ألنيـ سممكا أعيف الرعاة".

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -زكريا بف يحيى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).

ِ -ىشيـ بف بشير :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).

ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

إسػناده صػحيح؛ ألف ركاتػو ثقػات ،كقػد صػرح ىشػيـ بالتحػديث كمػا فػي حػديث البػاب ،كالحػػديث

متفؽ عمى صحتو.

ُُٕ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا ىز ٍح يمكيو ىحدثىىنا يى ىش ٍي هـ ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز ىحدثىىنا أنس ٍب يف ىمالً وؾ،
َْ
ٗٗ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ات يػػكوـ فىًقيػ ىػؿ لًػػيً :ع ٍنػ ىد ىخيػ ً
ػاط ً
آؿ اٍلمطمًػ ً
طمى ٍبػ ي ً
ػت
ىج ىابػػوي ،فى ٍان ى
ػاؿ :ى
قىػ ى
ػت ىحتػػى ىد ىخٍمػ ي
طمى ٍقػ ي
ػب ىد ىعػػاهي فىأ ى
ي
ػت النبػػي  ىذ ى ى ٍ
عمى ٍي ًو ،فىًإ ىذا اٍل ىخياطي قى ٍد جع ىؿ طىع ً ً
م رس ً
ىعمى يـ
ت ي
كؿ الم ًو  لً ىما أ ٍ
اء فىأ ٍ
اء ،فى ىج ىعٍم ي
ى
اما فيو يدب ه
ىج ىعميوي ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ ى ي
آخ يذ الدب ى
ىى
ىن
(ُ)
ًمف حب ً
ٍّو لىوي"  .ا
ٍ ي

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

الدباء :القرع كاحدىا دباءة كانكا ينتبذكف فييا فتسرع الشدة في الشراب(ِ) .ا
ي
ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ّْ( ،)ُِٖ/كتاب البيكع )َّ( ،باب ذكر الخياط ،حديث رقـ
(َِِٗ) ،عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بألفاظ
مختمفة ،ككذلؾ (ّ )َٕ(،)َُٕ/كتاب األطعمة )ْ( ،باب مف تتبع حكالي القصعة مع

صاحبو ،حديث رقـ (ّٕٗٓ) ،عف قتيبة عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بألفاظ

مختمفة ،ككذلؾ (ّ )َٕ( ،)ِّٕ/كتاب األطعمة )ِٓ( ،باب الثريد ،حديث رقـ (َِْٓ)،
عف عبد اهلل بف من ير عف أبي حاتـ األشيب بف حاتـ عف ابف عكف عف ثمامة بف أنس ،عف

الدباء ،حديث رقـ
أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َٕ( ،)ِٕٕ/كتاب األطعمة )ّّ( ،باب ي
(ّّْٓ) عف عمرك بف عمي عف أزىر بف سعيد عف ابف عكف عف ثمامة بف أنس عف أنس،
رجال إلى طعاـ كأقبؿ
بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َٕ(،)ِٕٖ/كتاب األطعمة )ّٓ( ،باب مف أضاؼ ن
ىك عمى عممو ،حديث رقـ (ّْٓٓ) عف عبد اهلل بف منير عف النضر عف ابف عكف عف

ثمامة بف عبد اهلل بف أنس عف أنس  ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َٕ( ،)ِٕٖ/كتاب األطعمة)ّٔ( ،
باب المرؽ ،حديث رقـ (ّْٔٓ) عف عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل،

عف أنس بألفاظ مختمفة  ،ككذلؾ (ّ )َٕ( ،)ِٕٖ/كتاب األطعمة )ّٕ( ،باب القديد ،حديث

رقـ (ّْٕٓ) عف أبي نعيـ عف مالؾ بف أنس عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس بنحكه،
ككذلؾ(ّ )َٕ( ،)ِٕٗ/كتاب األطعمة )ّٖ( ،باب مف ناكؿ أك قدـ إلى صاحبو عمى المائدة

شيئا ،حديث رقـ (ّْٗٓ) عف إسماعيؿ عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بنحكه.
ن
ِ -مسمـ في صحيحو (ّ )ّٔ(،)ُُٔٓ/كتاب األشربة )ُِ( ،باب جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب
أكؿ اليقطيف ،حديث رقـ (ُْْ) عف قتيبة بف سعيد عف مالؾ بف أنس عف إسحاؽ بف عبد
اهلل بف أبي طمحة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ُُٔٓ/كتاب األشربة )ُِ( ،باب

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُّ/حديث رقـ (َّٔٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)َِّ/
ُُٖ

جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب أكؿ اليقطيف ،حديث رقـ (ُْٓ) عف محمد بف العالء عف أبي
أسامة عف سميماف بف المغيرة عف ثابت عف أنس ،بنحكه كجاء عف حجاج بف الشاعر كعبد

بف حميد ،كالىما عف عبد الرزاؽ عف معمر عف ثابت كعاصـ األحكؿ عف أنس بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -ىز ٍح يمكيو زكريا بف يحيي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ِ -ىشيـ بف بشير :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

ُُٗ

ً
ِ ِ
ً
ؾ ىمػ ٍػكلىى ىع ٍبػ ًػد
ػار ه
٘ٗ-اقَا َ
ارماأ َُبا َ
لمي ْوصاال  :ىحػػدثىىنا يم ىحمػ يػد ٍب ػ يف أىبػػي ىب ٍكػ وػر اٍل يمقىػػدمي ىحػػدثىىنا يم ىبػ ى
اواة ْعلَااىا َ
ارل َ
الإليا ُ
ً
ػاؿ « :ىمثىػ يؿ أيمتًػػي ىمثىػ يؿ ىن ٍيػ وػر
صػػيى ٍي وب ىعػ ٍػف أنػػس ،ىعػ ًػف النبًػ ٍّ
ػي  قىػ ى
صػػيى ٍي وب ىعػ ٍػف ىع ٍبػػد اٍل ىع ًزيػ ًػز ٍبػ ًػف ي
اٍل ىع ًزيػ ًػز ٍبػ ًػف ي
ًً
ً ً
ات ،فىما عسى أ ً
ي ٍغتى ًس يؿ ًم ٍنو ىخمس مر و
ضكًء فىىي ٍغ ًس يؿ ىي ىد ٍي ًو فىتىتىىناثىير يكػؿ
ى ىى ٍ
كـ إًلىى اٍل يك ي
ى
ىف يي ٍبق ى
ي ٍى ى
يف ىعمى ٍيو م ٍف ىد ىرنو؟ ىيقي ي
ىخ ًط ىيئػ وػة مػػس بًيػػا ي ىد ٍيػ ًػو ،كيم ٍ ً
ػانوي ،ثيػػـ ىي ٍغ ًس ػ يؿ ىك ٍجيىػػوي فىتىتىىنػػاثىير يكػػؿ
ض فىتىتىىنػػاثىير يكػػؿ ىخ ًط ىيئػ وػة تى ىكمػ ىػـ بًيىػػا لً ىسػ ي
ضػػم ي
ى ى
ىيى
ى
ت بًيىػا أي يذ ىنػاهي ،ثيػـ ىي ٍغ ًسػ يؿ قى ىد ىم ٍي ًػو فىتىتىىنػاثىير
ٍسػوي فىتىتىىنػاثىير يكػؿ ىخ ًط ىيئ وػة ىس ًػم ىع ٍ
ىخ ًط ىيئ وة ىنظى ىر ٍ
ت بًيىا ىع ٍي ىناهي ،ثيـ ىي ٍم ىس يح ىأر ى
ت بًيىا قى ىد ىماهي"(ُ) .ا
يكؿ ىخ ًط ىيئ وة ىم ىش ٍ

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

الدرف :الكسخ(ِ).
تناثر :سقط(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

لمييربعرت ا

ُ -أخرجو أبك يعمى في مسنده (ٕ ،)ٕٔ/حديث رقـ (ّٖٖٗ) عف زكريا بف يحيى عف داكد بف

الزٍب ىرقىاف عف عمي بف زيد عف أنس بنحكه.
ى
لمشولمو  :ا
ُ -عثماف بف عفاف
أخرجو

 ابف ماجو في سننو (ُ )ٓ(،)ِٕٓ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ُّٗ( ،باب ما جاء في-

أف الصالة كفارة ،حديث رقـ (ُّٕٗ) ،بألفاظ مختمفة .
أحمد في مسنده (ُ )ِٕ/بنحكه.

ِ -جابر بف عبد اهلل 

 أخرجو مسمـ في صحيحو(ُ )ٓ( ،)ِْٔ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ُٓ( ،باب المشيإلى الصالة تمحي بو الخطايا كترفع بو الدرجات ،حديث رقـ (ِْٖ) ،بنحكه.

ّ -أبك ىريرة 
أخرجو

-

(ُ)

البخارم في صحيحو(ُ )ٗ( ،)َِٔ/كتاب مكاقيت الصالة )ٔ( ،باب الصمكات الخمس

كفارة ،حديث رقـ (ِٖٓ) ،بنحكه.

مسند أبي يعمى (ٕ )ُّ/حديث رقـ (َّٕٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ِٕٓ/
)ّ( المصدر السابؽ(ِ.)ِٕٓ/

َُِ

-

مسمـ في صحيحو(ُ )ٓ( ،)ِْٔ/كتاب المساجد مكضع الصالة )ُٓ( ،باب المشي إلى

الصالة تمحي بو الخطايا كترفع بو الدرجات ،حديث رقـ (ِّٖ) ،بنحكه.

ْ -سعد بف أبي كقاص
أخرجو

 مالؾ في مكطئو (ِ ،)ِْْ/كتاب الصالة )ٖٖٓ( ،باب جامع الصالة  ،حديث رقـ (ََٔ)،بنحكه.

-

أحمد في مسنده (ُ )ُٕٕ/بنحكه.

-

ابف خزيمة في صحيحو(ُ )َُٔ/كتاب الصالة )ٕ( ،باب في فضؿ الصمكات الخمس،

-

الحاكـ في مستدركو(ُ ،)ََِ/كتاب الصالة ،بنحكه ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه".

-

البييقي في شعب اإليماف(ّ ،)ُْ/كتاب الصالة ،باب في الصمكات ،حديث رقـ (ُِّٖ)،

حديث رقـ (َُّ) ،بنحكه.

بنحكه.

ٓ -أبك مكسى األشعرم

 أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو(ِ )ّ( ،)ّٖٖ/كتاب الصالة )ٕٔٔ( ،باب فيما يكفرالذنكب ،حديث رقـ (ِٖٕٕ) بنحكه.

ٔ -أبك الدرداء 

 أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو(ِ )ّ( ،)ّٖٖ/كتاب الصالة )ٕٔٔ( ،باب فيما يكفرالذنكب ،حديث رقـ (ِٕٕٗ) ،بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

قوي (ٔ) ،اأبو ايبو الهلل المثَقَف (ٕ) ،اولموا
المي ّا
ٔ -يحيو ابن اأب ابكه ابن ايل ابن ايطرء ابن ايقوم ُ
أحيوالبنايحيوابناأب ابكه،اهوىامهالمبترهياويسلماولمنسرئ .
كثقو  :ابف معيف(ّ) ،كأبك زرعة(ْ) ،كابف قانع(ٓ) ،كالذىبي(ٔ).

المقدمي :بضـ الميـ كفتح القاؼ كتشديد الداؿ الميممة كفي آخرىا ميـ ،ىذه النسبة إلى الجد كالمشيكر بيا أبك عبد
)ُ( ي
اهلل محمد بف أبي بكر بف عمي بف عطاء بف مقدـ المقدمي .األنساب(ٓ.)ّْٔ/
)ِ( الثىقىفي :بفتح الثاء المثمثة كالقاؼ كالفاء ىذه النسبة إلى ثقيؼ كىك ثقيؼ بف منبو بف بكر بف ىكزاف بف عكرمة بف
كضفة بف قيس بف غيالف بف نضر .المصدر السابؽ (ُ.)َٖٓ/
)ّ( سير أعالـ النبالء(َُ.)َٔٔ/
)ْ( الجرح كالتعديؿ(ٕ.)ُِّ/
)ٓ( تيذيب التيذيب(ٗ.)ٕٗ/

)ٔ( سير أعالـ النبالء(َُ.)َٔٔ/
ُُِ

(ِ)
(ُ)
أيضا :الحافظ الثبت(ّ) ،قاؿ أبك حاتـ:
أيضا :ثبت محدث كقاؿ ن
كابف حجر  ،كقاؿ الذىبي ن
صالح الحديث محمو الصدؽ(ْ) ،كقاؿ يحيى بف معيف في مكضع آخر :صدكؽ(ٓ) ،كذكره ابف حباف

في الثقات(ٔ) ،مات سنة أربع كثالثيف كمائتيف.

قدمي ثقة.
الم ٌ
قرلالمبرحث  :محمد بف أبي بكر ي
لمبنرن
بناس َا
كا ُا
ُٕ -ي َب َره ٌا
س َح ْةما ُ
حْاةماوةقرلابنايبوالهللاأبوا ُ
صهةب.

(،)ٚالمبصهيايومىايبوالمعزةزابناصهةب.

قاؿ أبك زرعة(ٖ) ،كأبك حاتـ(ٗ) ،كالبخارم(َُ) ،كالساجي(ُُ) :منكر الحديث ،كقاؿ ابف حجر(ُِ)،
كالنسائي(ُّ) ،كالدكلبي(ُْ) :متركؾ ،كزاد أبك حاتـ  :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ النسائي :ليس بثقة كل

صحيحا كقد حسنكه بمكلى عبد
يكتب حديثو(ُٓ) ،كزاد أبك زرعة :كاىي الحديث ما أعرؼ لو حديثنا
ن
نكار
العزيز بف صييب(ُٔ) ،كقاؿ الذىبي :ك واه(ُٕ) ،كقاؿ اإلماـ أحمد :ليس بثقة كأنكر حديثو إ نا

شديدا(ُٖ) ،كقاؿ :اضربكا عميو(ُٗ).
ن

)ُ( تقريب التيذيب(صَْٕ).
)ِ( الكاشؼ(ِ.)َُٔ/

)ّ( تذكرة الحفاظ(ِ.)ِْ/
)ْ( الجرح كالتعديؿ(ٕ.)ُِّ/
)ٓ( تيذيب الكماؿ(ِْ.)ّٓٓ/
)ٔ( الثقات(ٗ.)ٖٓ/

البناني :تقدـ (صٖٓ).
)ٕ( ي
)ٖ( تيذيب الكماؿ(ِٕ.)ُٕٓ/
)ٗ( الجرح كالتعديؿ(ٖ.)ُّْ/
)َُ( التاريخ الكبير(ٕ ،)ِْٕ/كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٔ.)ُِّ/
)ُُ( تيذيب التيذيب(َُ.)ِٓ/

)ُِ( تقريب التيذيب(صُٖٓ).
)ُّ( الضعفاء كالمتركككف(ّ ،)ِّ/كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٔ.)ُِّ/
)ُْ( تيذيب التيذيب(َُ ،)ِٓ/الدكلبي :محمد بف أحمد بف حماد أبك بشر الدكلبي الحافظ صاحب التصانيؼ
المتكفى سنة َُّق .انظر :المغني في الضعفاء(ِ ،)َٓٓ/شذرات الذىب(ِ ،)ِٕٓ/لساف الميزاف(ٓ.)ُْ/

)ُٓ( المصدر السابؽ(َُ.)ِٓ/
)ُٔ( الجرح كالتعديؿ(ٖ ،)ُّْ/كانظر :الضعفاء كالمتركككف (ّ.)ِّ/
)ُٕ( المغني في الضعفاء (ِ.)ِِْ/

)ُٖ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ّ ،)ّْٖ/كانظر :الضعفاء(ْ.)ِِّ/
)ُٗ( المصدر السابؽ(ُ ،)ّٗٗ/كانظر :الضعفاء(ْ.)ِِّ/
ُِِ

قاؿ ابف حباف :ينفرد بالمناكير ل يجكز الحتجاج بخبره إذا انفرد كاذا كافؽ الثقات فإف اعتبر معتبر لـ

ييحرج في فعمو ذلؾ(ُ) ،كقاؿ ابف عبد البر :أجمعكا عمى أنو ضعيؼ متركؾ(ِ).
كقاؿ ابف عدم :ل أعممو ركل عف غير عبد العزيز مكله...ثـ قاؿ بعد أف ذكر لو جممة مف

األحاديث غير محفكظة ،كلمبارؾ غير ما ذكرت كفي بعض ركاياتو مناكير كل أعمـ يركيو إل عف

عبد العزيز بف صييب ككاف مكله(ّ) ،قاؿ البزار :لو مناكير لـ يسمع مف عبد العزيز بف صييب

شيئا(ْ).
ن

ؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث.
قرلالمبرحث :ا يم ىب ىار ه
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

ؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،قاؿ الييثمي :ركاه أبك
جدا؛ ألجؿ يم ىب ىار ه
إسناده ضعيؼ ن
ؾ بف يس ىح ٍيـ كقد أجمعكا عمى ضعفو(ٓ)،غير أف الحديث صحيح لو شاىد مف حديث
يعمى كفيو يم ىب ىار ه

أبي ىريرة في الصحيحيف(ٔ).

)ُ( المجركحكف(ّ.)ِّ/
)ِ( تيذيب التيذيب(َُ.)ِٕ/
)ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٔ.)ِّّ-ُِّ/
)ْ( تيذيب التيذيب(َُ.)ِٓ/

(ٓ)
(ٔ)

مجمع الزكائد(ُ.)ُِٓ/

صحيح البخارم (ُ )َِٔ/حديث رقـ (ِٖٓ) ،كصحيح مسمـ (ُ )ِْٔ/حديث رقـ (ِّٖ).
ُِّ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ؾ ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز
صلِ  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف أىبًي ىب ٍك ور اٍل يمقىد ًمي ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
َْ
-ٗٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
اؿ « :ي يك ً
الد ً
كف ًم ىف ٍّ
ؽ الس ٍي يـ ًم ىف
اؿ :قى ى
صيىٍي وب ىع ٍف أنس قى ى
يف ىك ىما ىي ٍم ير ي
اس ىي ٍم يرقي ى
كف في أيمتي ىن ه
ى ي
ٍب ًف ي
ً
ً
ً
الرًمي ًة ،ىـ ىشر قى ٍتمىى تى ٍح ى ً
كبى لً ىم ٍف قىتىميكهي"(ُ) .ا
كبى ل ىم ٍف قىتىميكهي ،طي ى
كبى ل ىم ٍف قى ٍتمىيي ٍـ ،طي ى
ت ظ ٍّؿ الس ىماء ،طي ى
يٍ
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً
يمرقكف :أم يجكزنو كيخرقكنو كما يخرؽ السيـ الشيء المرمي بو كيخرج منو ،كالمارقكف يعني

الخكارج(ِ).

الرمية :ىي الصيد الذم ترميو فتقصده كينفد فيو سيمؾ ،كقيؿ ىك كؿ دابة مرمية(ّ).

طكبى :اسـ الجنة ،كقيؿ ىي شجرة فييا ،كأصميا مف الطيب فمما ضمت الطاء انقمبت الياء ك ناكا(ْ).
ثرنةر :الميتهةج :ا ا
ً

لمييربعرت ا
أخرجو:

ُ -أبك داكد في سننو(ْ )ّٓ(،)َِّٔ/كتاب السنة )ُّ( ،باب في قتاؿ الخكارج ،حديث رقـ
(ْٕٓٔ) عف نصر بف عاصـ األنطاكي عف الكليد كمبشر بف إسماعيؿ عف أبي عمرك عف
قتادة عف أنس كأبي سعيد بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ّٓ(،)َِّٕ/كتاب السنة )ُّ( ،باب في قتاؿ
الخكارج ،حديث رقـ (ْٕٔٔ) ،عف الحسف بف عمي عف عبد الرزاؽ عف معمر عف قتادة عف

أنس بألفاظ مختمفة.

ِ -ابف ماجو في سننو(ُ )ََُ/كتاب المقدمة )ُِ( ،باب في ذكر الخكارج ،حديث رقـ (ُٕٓ)
عف بكر بف خمؼ عف عبد الرزاؽ عف معمر عف قتادة عف أنس بألفاظ مختمفة.

ّ -أحمد في مسنده (ّ )ُٕٗ/عف إبراىيـ بف خالد عف رباح عف معمر عف قتادة عف أنس،
بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ِِْ/عف أبي المغيرة عف األكزاعي عف قتادة عف أنس كأبي

سعيد ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ُٓٗ/عف حسيف بف محمد عف خمؼ عف حفص عف

أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُّٖ/عف يحيى عف التيمي عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُٖٗ/عف

إسماعيؿ عف سميماف التيمي عف أنس بنحكه.

ْ -البزار في البحر الزخار(ُْ ،)ٓٔ/حديث رقـ (ٕٓٓٓ) عف الحسيف بف ميدم عف أبي
المغيرة عبد القدكس بف الحجاج عف األكزاعي عف قتادة عف أنس ،بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُْ/حديث رقـ (َّٖٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ْ.)ٕٖٔ/
)ّ( المصدر السابؽ(ِ.)ْٖٔ/
)ْ( المصدر نفسو (ّ.)ُّٖ/
ُِْ

ٓ -البييقي في السنف الكبرل (ٖ )ِٓ(،)ُُٕ/كتاب قتاؿ أىؿ البغي )ِّ( ،باب ما جاء في

قتاؿ أىؿ البغي كالخكارج حديث رقـ (ُُْٖٕ)مف طريؽ العباس بف الكليد عف أبيو عف
األكزاعي عف قتادة عف أنس بنحكه كفيو زيادة.

ٔ -الحاكـ في مستدركو(ِ ،)ُْٗ/كتاب قتاؿ أىؿ البغي ،عف أبي العباس محمد بف يعقكب عف
الربيع بف سميماف عف بشير بف بكر عف األكزاعي عف قتادة عف أنس كأبي سعيد بنحكه.

ٕ -أبك يعمى في مسنده (ٓ ،)ِْٔ/حديث رقـ (ُُّٕ) عف أحمد بف إبراىيـ الدكرم ،عف
مبشر عف األكزاعي عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ٕ ،)ُِٔ/حديث رقـ (َْٔٔ) عف
كىب بف بقية عف خالد عف سميماف التيمي عف أنس بنحكه.

لمشولمو :

ُ -أبك سعيد الخدرم 
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ِ )َٔ(،)ْٔٔ/كتاب أحاديث األنبياء )ٔ(،باب قكؿ اهلل تعالى "كالىعاد أخاىـ ىكدا" حديث رقـ (ّّْْ) بنحكه ،ككذلؾ (ِ )ُٔ( ،)ْٕٗ/كتاب المناقب)ِٓ( ،

باب عالمات النبكة في اإلسالـ ،حديث رقـ (َُّٔ) بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ

(ّ )ْٔ(،)ِٕٓ/كتاب المغازم )ِٔ( ،باب بعث عمي بف أبي طالب كخالد بف الكليد إلى
اليمف قبؿ حجة الكداع إلى اليميف قبؿ حجة الكداع ،حديث رقـ (ُّْٓ) بنحكه ،ككذلؾ

(ّ )ٔٓ( ،)ُّٗ/كتاب تفسير القرآف )َُ( ،باب قكلو تعالى "كالمؤلفة قمكبيـ" حديث رقـ

(ْٕٔٔ) بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ٔٔ(،)ٖٕٓ/كتاب فضائؿ القرآف )ّٔ(،باب إثـ مف
راءل بقراءة القرآف ،حديث رقـ (َٖٓٓ) بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ٕٖ( ،)ُٗٔ/كتاب
األدب )ٗٓ( ،باب ما جاء في قكؿ الرجؿ كيمؾ ،حديث رقـ (ُّٔٔ) بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ

(ْ )ٖٖ( ،)ْْٓ/كتاب استتابة المرتديف )ٔ( ،باب قتؿ الخكارج ،حديث رقـ (ُّٗٔ) بألفاظ
مختمفة ،ككذلؾ (ْ )ٖٖ( ،)ْٓٓ/كتاب استتابة المرتديف )ٕ( ،باب مف ترؾ قتاؿ الخكارج،

حديث رقـ (ّّٗٔ) بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ْ )ٕٗ( ،)ُِٔ/كتاب التكحيد )ِّ( ،باب قكلو
تعالى "تعرج المالئكة كالركح إليو" حديث رقـ (ِّْٕ) جزء مف حديث بنحكه،ككذلؾ

(ْ )ٕٗ(،)ٖٔٔ/كتاب التكحيد )ٕٓ(،باب قراءة الفاجر ،حديث رقـ (ِٕٔٓ) بألفاظ متقاربة،

 مسمـ في صحيحو (ِ )ُِ(،)َٕٓ/كتاب الزكاة )ْٕٓ(،باب ذكر الخكارج كصفاتيـ حديثرقـ (ُّْ )ُّٓ ،ُِٓ ،ُُٓ ،َُٓ ،ُْٗ ،ُْٖ ،ُْٕ ،ُْْ ،بنحكه.

ُِٓ

ِ -عمي 
أخرجو

-

البخارم في صحيحو(ِ )ُٔ( ،)ْٕٗ/كتاب المناقب )ِٓ(،باب عالمات النبكة في اإلسالـ،

حديث رقـ (ُُّٔ) بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٔٔ(،)ٖٕٓ/كتاب فضائؿ القرآف )ّٔ( ،باب إثـ مف

راءل بقراءة القرآف ،حديث رقـ(َٕٓٓ) بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ(ْ )ٖٖ(،)ْْٓ/كتاب استتابة
-

المرتديف )ٔ( ،باب قتؿ الخكارج كالممحديف ،حديث رقـ (َّٗٔ) بألفاظ مختمفة.

مسمـ في صحيحو(ِ )ُِ(،)َٕٔ/كتاب الزكاة )ْٖ(،باب التحريض عمى قتؿ الخكارج،

حديث رقـ (ُْٓ )ُٓٔ ،ُٓٓ ،بنحكه.

ّ -سييؿ بف حنيؼ 
أخرجو

-

البخارم في صحيحو(ْ )ٖٖ( ،)ْٓٓ/كتاب استتابة المرتديف )ٕ( ،باب مف ترؾ قتاؿ

-

مسمـ في صحيحو(ِ )ُِ( ،)َٕٔ/كتاب الزكاة )ْٖ( ،باب التحريض عمى قتؿ الخكارج،

الخكارج ،حديث رقـ (ّْٗٔ) بنحكه.
حديث رقـ (ُٗٓ )َُٔ ،بنحكه.

ْ -أبك ذر 

 أخرجو مسمـ في صحيحو(ِ )ُِ(،)َٕٔ/كتاب الزكاة )ْٖ( ،باب التحريض عمى قتؿالخكارج ،حديث رقـ (ُٖٓ) بنحكه.

ٓ -جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما

 أخرجو مسمـ في صحيحو(ِ )ُِ( ،)َٕٓ/كتاب الزكاة )ْٕ( ،باب ذكر الخكارج كصفاتيـ،حديث رقـ (ُِْ) بنحكه.

ٔ -عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما

 أخرجو البخارم في صحيحو(ْ )ٖٖ(،)ْْٓ/كتاب استتابة المرتديف )ٔ( ،باب قتؿ الخكارجكالممحديف ،حديث رقـ (ِّٗٔ) بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).

ؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ِ -يم ىب ىار ه
ّ -عبد العزيز بف صييب ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ُِٔ

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو:
هً

جدا؛ ألف يم ىب ىارنكا ضعيؼ متركؾ الحديث ،غير أف الحديث صحيح فإف لو
إسناده ضعيؼ ن
طرقنا أخرل صحيحة كشكاىد.
تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا :
ً

جاء في الحديث "يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية" ،يريد دخكليـ في اإلسالـ ثـ

خركجيـ منو لـ يتمسككا منو بشيء ،كالسيـ الذم دخؿ في الرمية ثـ نفذ فييا كخرج منيا كلـ يعمؽ بو
منيا شيء ،قاؿ الخطابي :قد أجمع عمماء المسمميف عمى أف الخكارج عمى ضاللتيـ فرقة مف فرؽ

المسمميف ،كأجازكا مناكحتيـ كأكؿ ذبائحـ كقبكؿ شيادتيـ ،كسئؿ عنيـ عمي بف أبي طالب  فقيؿ:

أكفار ىـ؟ قاؿ مف الكفر فركا ،قيؿ :أفمنافقكف ىـ؟ قاؿ :إف المنافقيف ل يذكركف اهلل إل قميال كىؤلء
يذكركف اهلل بكرة كأصيال ،فقيؿ ما ىـ؟ قاؿ :قكـ أصابتيـ فتنة فعمكا كصمكا ،قاؿ الخطابي :فمعنى

قكلو  يمرقكف مف الديف ،أراد بالديف الطاعة ،أم أنيـ يخرجكف مف طاعة اإلماـ المفترض الطاعة
كينسمخكف منيا ،كاهلل أعمـ(ُ).

)ُ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ ،)َّٕ/كانظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم(ُِ ،)ََّ/كفيض القدير
(ْ ،)ُٕٔ/كمرقاة المفاتيح (ُُ.)ُُٗ/
ُِٕ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا اٍل يمقىد ًمي ىع ٍف يم ىب ىاروؾ ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس أىف النبًي
َْ
 -ٗٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
ىم ىنو جاره كىل ي ىخ ي ً
ً
 يسئً ىؿ ً
اس ًم ٍف لً ىسانً ًو
عف اٍل يم ٍؤ ًم ًف؟ قىا ىؿ « :ىم ٍف أ ي ى ي ي ى ى
اؼ ىب ىكائقىوي ،ىكاٍل يم ٍسم يـ ىم ٍف ىسم ىـ الن ي
ىكىيًد ًه"(ُ) .ا
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

بكائقو :أم غكائمو كشركره كاحدىا بائقة كىي الداىية(ِ).

ثرنةر :الميتهةج :
ً

لمييربعرت ا

أخرجو :

ُ -أحمد في مسنده (ّ )ُْٓ/عف حسف عف حماد بف سممة عف عمي بف زيد كيكنس بف عبيد
كحميد عف أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ(ّ )ُٖٗ/عف زيد بف الحباب عف عمي بف مسعدة عف

قتادة عف أنس بنحكه.

ِ -ابف حباف في صحيحو(ِ )ٔ( ،)ِْٔ/كتاب البر كاإلحساف )ُ( ،باب الجار ،حديث رقـ

(َُٓ ) عف أحمد بف الحسف بف عبد الجبار عف أبك نصر التمار عف حماد بف سممة عف
يكنس بف عبيد كحميد عف أنس بألفاظ متقاربة.

ّ -الحاكـ في مستدركو (ُ )ُُ/كتاب اإليماف ،عف أبي العباس محمد بف يعقكب عف محمد بف
إسحاؽ الصنعاني عف الحسف بف مكسى األشيب عف حماد عف يكنس بف عبيد كحميد عف
أنس بنحكه.

لمشولمو :

ُ -عبد اهلل بف عمرك
-

أخرجو

البخارم في صحيحو(ُ )ِ(،)ِِ/كتاب اإليماف )ْ(،باب السمـ مف سمـ المسممكف مف

لسانو ،حديث رقـ (َُ) بنحكه ،ككذلؾ(ْ )ُٖ(،)َّٓ/كتاب الرقاؽ )ِٔ( ،باب النتياء عف

-

المعاصي ،حديث رقـ (ْْٖٔ) بنحكه.

مسمـ في صحيحو(ُ )ُ( ،)ٔٓ/كتاب اإليماف )ُْ( ،باب بياف تفاضؿ اإلسالـ كأم أمكره

أفضؿ ،حديث رقـ (ْٔ) بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٓ/حديث رقـ (َّٗٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)ِْٔ/
ُِٖ

ِ -أبك مكسى األشعرم 
أخرجو

 البخارم في صحيحو(ُ )ِ( ،)ِِ/كتاب اإليماف )ٓ( ،باب أكؿ اإلسالـ أفضؿ ،حديث رقـ(ُُ) بنحكه.

 مسمـ في صحيحو(ُ )ُ( ،)ٔٔ/كتاب اإليماف )ُْ( ،باب بياف تفاضؿ اإلسالـ كأم أمكرهأفضؿ حديث رقـ (ٔٔ) بنحكه.

ّ -جابر بف عبد اهلل

 أخرجو مسمـ في صحيحو(ُ )ُ( ،)ََٔ/كتاب اإليماف )ُْ( ،باب بياف تفاضؿ اإلسالـ كأمأمكره أفضؿ ،حديث رقـ (ٓٔ) بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ِ -يم ىب ىار ه
ّ -عبد العزيز بف صييب ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

جدا؛ ألف يم ىب ىارنكا ضعيؼ متركؾ الحديث ،كلكف الحديث صحيح لو طرؽ
إسناده ضعيؼ ن
أخرل ،كلو شاىد مف حديث أبي مكسى األشعرم  كعبد اهلل بف عمرك  في الصحيحيف.

ُِٗ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ؾ ىع ٍف ىع ٍبًد
صلِ  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف أىبًي بكر حدثنا يم ىب ىار ه
َْ
-ٗٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ« :أ ىىل أ ىينبيٍّئ يكـ بً ًشرًاريكـ؟» ،قىاليكا :بمىى ،قى ى ً
أىف النبًي  قى ى
ى
اؿ« :ش ىرياريك ٍـ ىم ٍف ييتقىى ىشرهي
ٍ ى ٍ
ىك ًخ ىي ياريك ٍـ ىم ٍف يي ٍر ىجى ىخ ٍي يرهي ىكىل ييتقىى ىشرهي"(ُ) .ا
أول :الميتهةجا  :ا
ً

اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس
ىكىل يي ٍر ىجى ىخ ٍي يرهي،

لمييربعرت ا

ُ -ذكره البكصيرم في إتحاؼ الخيرة الميرة(ٕ )ٗٓ( ،)ّٕٗ/كتاب المكاعظ )ُّ( ،باب في
مجازاة المؤمف كالكافر كما جاء في خير الناس كشرىـ ،حديث رقـ (ُُٕٕ) عف أنس ،ركاه
أبك يعمى المكصمي.

لمشولمو :

ُ -أبك ىريرة 
أخرجو

-

الترمذم في جامعو(ْ )َّ(،)ِّٔ/كتاب الفتف )ٕٔ( ،باب حدثنا قتيبة ،حديث رقـ

-

أحمد في مسنده (ِ )ّٕٖ ،ّٖٔ/بنحكه.

-

ابف حباف في صحيحو(ٓ )ٔ( ،)َْْ/كتاب البر كاإلحساف )ُُ( ،باب فصؿ في البر

-

البييقي في شعب اإليماف(ٕ ،)ّٓٗ/باب أف يحب الرجؿ ألخيو المسمـ ،فضؿ في إنظار

(ِِّٔ) بألفاظ متقاربة ،كقاؿ ":حسف صحيح".

كاإلحساف ،حديث رقـ (ِٕٓ )ِٖٓ ،بألفاظ متقاربة.

المعسر كالتجاكز عنو ،حديث رقـ (ُُِٕٔ) ،بمفظو.

 القضاعي في مسند الشياب (ِ ،)ِِٖ/حديث رقـ (ُِْٔ) بألفاظ متقاربة.ِ -ابف عباس رضي اهلل عنيما

 -أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير(َُ ،)ُّٖ/حديث رقـ (َُٕٕٓ) بنحكه.

ّ -جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما

 -أخرجو القضاعي في مسند الشياب(ِ ،)ِِٗ/حديث رقـ (ُِْٖ) بألفاظ متقاربة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ِ -يم ىب ىار ه
ّ -عبد العزيز بف صييب ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٔ/حديث رقـ (َُّٗ).
َُّ

ثرماثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

ؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،كالحديث لو شاىد مف
جدا؛ ألجؿ يم ىب ىار ه
إسناده ضعيؼ ن
حديث أبي ىريرة قاؿ عنو الترمذم":حسف صحيح"(ُ) ،كصحح حديث أبك ىريرة األلباني(ِ).

(ُ)
(ِ)

جامع الترمذم (ْ )ِّٔ/حديث رقـ (ِِّٔ).
صحيح الجامع الصغير(صّْٕ).
ُُّ

ً
ِِ
اف ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ٍب يف ىس ًع ويد ىحدثىىنا ىع ٍب يد
 -ٜٗاقَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىير ٍب يف م ٍي ىر ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
اف اٍلمي ً
اٍل ىع ًز ً
ؽ ىح ٍك ىؿ اٍل ىمًد ىين ًة،
صيى ٍي وب ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ قى ى
كف اٍل ىخ ٍن ىد ى
ص يار ىي ٍحف ير ى
اج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
يز ٍب يف ي
اؿ :ىك ى ي ى
ً
يف ىب ىاي يعكا م ىحم ىدا  ...ىعمىى ًٍ
اؿ:
اإل ٍس ىالًـ ىما ىب ًق ىينا أ ىىب ىدا،قى ى
كف ى
كف الت ىر ى
:ن ٍح يف الذ ى
اب ىعمىى يمتيكنً ًي ٍـ ،ىكىيقيكلي ى
ىكىي ٍن يقمي ى
ي
ً
ً
اؿ:
ص ًار كالمياجرة» ،قى ى
ىكىيقيك يؿ ىر يسك يؿ المو  ىك يى ىك يي ًج ييبيي ٍـ«:المييـ ىل ىخ ٍي ىر إًل ىخ ٍي ير اآلخرة فىىب ًار ٍؾ في ٍاأل ٍىن ى

ً
ً ً
ص ىنعي لىيي ٍـ بًًإ ىىالى وة ىسنً ىخ وة ،كًىي ىب ًش ىعةه ًفي اٍل ىحٍم ً
ؽ ،ىكلىيىا ًر ه
يح يم ٍن ىك ىرةه ،فىتي ى
ىكيي ٍؤتي ى
كف بًم ٍؿء ىح ٍف ىنتىٍي ًف ىشع نيرا ،فىيي ٍ
كضعي
ى ى
ىب ٍي ىف ىي ىد ًم اٍلقى ٍكًـ(ُ).

أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو(ِ )ٓٔ( ،)ِْْ/كتاب الجياد كالسير )ّّ( ،باب التحريض عمى
القتاؿ ،حديث رقـ (ِّْٖ) ،عف عبد اهلل بف محمد عف معاكية بف عمرك عف أبي إسحاؽ
عف حميد عف أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ِ )ٓٔ( ،)ّْْ/كتاب الجياد كالسير )ّْ( ،باب
حفر الخندؽ ،حديث رقـ (ِّٖٓ)،ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ُٕٔ/كتاب المغازم )َّ( ،باب غزكة

الخندؽ كىي األحزاب ،حديث رقـ (ََُْ) عف أبي معمر عف عبد الكارث بو بمفظو،
ككذلؾ (ِ )ٓٔ( ،)ْٖٕ/كتاب الجياد كالسير )َُُ( ،باب البيعة في الحرب أف ل يفركا،

حديث رقـ (ُِٔٗ) عف حفص بف عمر عف شعبة عف حميد عف أنس بمفظو ،ككذلؾ
(ّ )ّٔ(،)ٖٓ/كتاب مناقب األنصار )ٗ( ،باب دعاء النبي"أصمح األنصار كالمياجرة"،

حديث رقـ (ّٕٓٗ) ،عف آدـ عف شعبة عف أبي إياس معاكية بف قرة عف أنس ،بمفظو،
ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ٖٓ/كتاب مناقب األنصار )ٗ( ،باب دعاء النبي" أصمح األنصار
كالمياجرة ،حديث رقـ (ّٕٔٗ) عف آدـ عف شعبة عف حميد عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ

(ّ )ْٔ( ،)ُٕٔ/كتاب المغازم )َّ( ،باب غزكة الخندؽ كىي األحزاب ،حديث رقـ
(َْٗٗ) عف عبد اهلل بف محمد عف معاكية بف معمكرة عف أبي إسحاؽ عف حميد عف أنس،
بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ُٖ(،)ِٕٖ/كتاب الرقاؽ )ُ( ،باب ل عيش إل عيش اآلخرة،

حديث رقـ (ُّْٔ) ،عف محمد بف بشار عف غندر عف شعبة عف معاكية بف قرة عف أنس
بنحكه،ككذلؾ (ْ )ّٗ( ،)ْٖٓ/كتاب األحكاـ )ّْ( ،باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس ،حديث

رقـ (َُِٕ) عف عمرك بف عمي عف خالد بف الحارث عف حميد عف أنس بمفظو.،

ِ -مسمـ في صحيحو(ّ )ِّ(،)َُّْ/كتاب الجياد كالسير )ْْ( ،غزكة األحزاب حديث رقـ

(ُِٕ) عف محمد بف المثنى كابف بشار ،كالىما عف محمد بف جعفر عف شعبة عف معاكية
بف قرة عف أنس جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّ( ،)ُُّْ/كتاب الجياد كالسير،

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٖ/حديث رقـ (ُّّٗ).
ُِّ

(ْْ) غزكة األحزاب ،حديث رقـ (ُِٖ) عف محمد بف المثنى كمحمد بف بشار ،كالىما عف
محمد بف جعفر عف شعبة عف قتادة عف أنس ،جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ّ،)ُُّْ/

(ِّ) كتاب الجياد كالسير )ْْ( ،غزكة األحزاب ،حديث رقـ (ُِٗ) عف يحيى بف يحيى
كشيباف بف فركح ،كالىما عف عبد الكارث عف أبي ارتياح عف أنس ،بنحكه،

ككذلؾ(ّ )ِّ(،)ُُّْ/كتاب الجياد كالسير )ْْ( ،غزكة األحزاب ،حديث رقـ (َُّ) عف
محمد بف حاتـ عف بيز عف حماد بف سممة عف أنس ،بألفاظ متقاربة.

ّ -أبك يعمى في مسنده (ٓ )ّٖٓ/حديث رقـ(ََّّ) عف أبي مكسى عف محمد بف جعفر عف
شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ٓ )ْٕٔ/حديث رقـ (َِّٗ) عف أحمد عف أبي

النضر عف شعبة عف قتادة عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ٔ )َٕ/حديث رقـ (ِّّْ) عف ىدبة
بف خالد عف حماد بف سممة عف حميد ،عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ٔ ،)ْٓ/حديث رقـ

(ّّّٕ)،ككذلؾ (ٔ )ُُْ/حديث رقـ (ُِّْ) عف سكيد بف سعيد عف زكريا بف يحيى عف
ثابت البناني ،عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف السباؾ صدكؽ ،كقد تابعو جماعة (يحيى بف يحيى،

كشيباف بف فركخ (ُ) ،ك يم ىسدد(ِ)) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( صحيح مسمـ (ّ )َُّْ/حديث رقـ (ُِٗ) ،يحيي بف يحيي ،ثقة .تقريب التيذيب (صٖٗٓ) ،كشيباف بف
فركخ ،صدكؽ ييـ رمي بالقدر .تقريب التيذيب (صِٗٔ).

)ِ( سنف أبي داكد (ُ )ِِٖ/حديث رقـ (ّْٓ) ،يم ىسدد بف مسرىد ،ثقة حافظ .تقريب التيذيب (صُٕٗ).

ُّّ

ٓ٘ -اقَر َل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ،ىك يى ىش ٍي هـ،
صلِ  :ىحدثىىنا ىعًمي ٍب يف اٍل ىج ٍعًد ،أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يش ٍع ىبةي ،ىك ىحم ي
َْ
َ ُ ُ َْ
ًو
ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ىعكيذ
اف إً ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ىال ىء قى ى
اؿ« :أ ي
صيى ٍي وب ،ىحدثىىنا أنس ٍب يف ىمالؾ ،ىع ًف النبً ٍّي  أىنوي ىك ى
يز ٍب ًف ي
بً ىؾ ًم ىف اٍل يخيب ًث ىكاٍل ىخ ىبائً ًث"(ُ) .ا
أول :الميتهةج  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َْ) .ا

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

جعوابنايبةوالمج ْو َمهي(ٕ)اأبوالمحسنالمبغولوي(ٖ).
ٔ -يل ابنالم
َ

كثقو  :يحيى بف معيف(ْ) ،كأحمد(ٓ) ،كالدارقطني(ٔ) ،كمسمـ(ٕ) ،كابف قانع(ٖ) ،كمحمد بف عبد

اهلل بف سميماف(ٗ)،كصالح بف محمد األزدم(َُ) ،كابف حجر(ُُ)،كزاد ابف حجر كابف قانع :ثبت،
(ُِ)
أيضا  :اإلماـ الحافظ الحجة مسند
ثبت ،قاؿ الذىبي :الحافظ الثبت  ،كقاؿ الذىبي ن
(ُّ)
متقنا
بغداد  ،كزاد يحيى بف معيف :صدكؽ ،كزاد  :الدارقطني مأمكف ،قاؿ أبك حاتـ :كاف ن

صدكقا لـ أر مف المحدثيف مف يحفظ كيأتي بالحديث عمى لفظ كاحد ل يغيره سكل

قبيصة...كعمى بف الجعد في حديثو(ُْ) ،كقاؿ أبك زرعة  :كاف صدكقنا في الحديث(ُٓ) ،كقاؿ
النسائي :صدكؽ(ُٔ).كذكره ابف حباف في الثقات(ُٕ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٗ/حديث رقـ (ُّْٗ).

)ِ( الجكىرم :بفتح الجيـ كالياء كفييما الكاك الساكنة كفي آخرىا راء ىذه النسبة إلى بيع الجكاىر .األنساب(ِ.)ُِٓ/
)ّ( البغدادم :تقدـ (صََُ).
)ْ( تاريخ بغداد(ُُ.)َّٔ/
)ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٓ.)ُِْ/
)ٔ( سؤلت السممي لمدارقطني(ُ.)ُٕ/
)ٕ( المغني في الضعفاء(ِ.)ْْْ/
)ٖ( تيذيب التيذيب(ٕ.)ِِٗ/

)ٗ( المصدر السابؽ(ٕ.)ِِٗ/
)َُ( تاريخ بغداد(ُُ.)َّٔ/
)ُُ( تقريب التيذيب(صّٖٗ).

)ُِ( الكاشؼ(ِ ،)ّٔ/كانظر :تذكرة الحفاظ (ُ.)ِِٗ/
)ُّ( سير أعالـ النبالء (َُ.)ْٓٗ/
)ُْ( الجرح كالتعديؿ(ٔ.)ُٕٖ/
)ُٓ( المصدر السابؽ(ٔ.)ُٕٖ/
)ُٔ( تيذيب الكماؿ(َّ.)َّٓ/
)ُٕ( الثقات(ٖ)ْٔٔ/
ُّْ

قاؿ ابف عدم :ما أرل بحديثو بأسا كلـ أر في ركاياتو إذا حدث عف ثقة حديثا منك ار فيما ذكره

كالبخارم مع شدة استقصائو يركم عنو في صحاحو(ُ) ،كقاؿ أبك زرعة :كاف أحمد بف حنبؿ ل يرل

كبا عمييما ،كمنع أحمد بف حنبؿ
الكتابة عف عمي بف الجعد كل سعيد بف سميماف كرأيتو في كتابو مضر ن
ابنو أف يحدث عف عمي بف الجعد ،كسئؿ عف سبب ذلؾ فقاؿ :ألنو كقؼ في القرآف(ِ)كقاؿ

الجكزجاني :عمي بف الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عف الحؽ(ّ) ،مات سنة ثالثيف كمائتيف.
قرلالمبرحث  :عمي بف الجعد الجكىرم ثقة.

ٕ -شعب ابنالمحجرجابنالموهوالمعيك (ٗ)ايولمماأبوابسطرمالمولسط (٘)هوىامهالمجيري .

مأمكنا ثبتنا حجة
كثقو :ابف سعد(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كابف حجر(ٖ) ،كالذىبي(ٗ) ،كزاد ابف سعد :كاف
ن
أيضا:
صاحب حديث ،كزاد العجمي :ثبت في الحديث ،كزاد ابف حجر :حافظ متقف ،كقاؿ الذىبي ن

الحجة الحافظ شيخ اإلسالـ إماـ ثبت حجة ناقد جيبذ رأس في العمـ كالعمؿ منقطع القريف ىك أكؿ مف

(َُ)
اتقانا ككرنعا
جرح كعدؿ  ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف مف سادات أىؿ زمانو حف ن
ظا ك ن
كفضال(ُُ) ،كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ :الحافظ العمـ أحد أئمة اإلسالـ كعممائو الجيابذ
ن

النقاد(ُِ) ،قاؿ حماد بف زيد عف أيكب السختياني :ىك فارس في الحديث فخذكا عنو(ُّ).

كقاؿ سفياف الثكرم :ىك أمير المؤمنيف في الحديث(ُْ) ،ككاف سميماف بف المغيرة إذا ذكر شعبة قاؿ

سيد المحدثيف(ُٓ) ،كقاؿ حماد بف سممة :إذا أردت الحديث فالزـ شعبة(ُٔ) ،كقاؿ يزيد بف زريع كاف

)ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٓ.)ُِْ/
)ِ( سؤلت أبي زرعة الرازم(ِ.)ْٓٔ/
)ّ( أحكاؿ الرجاؿ(صُّٔ).
العتكي :تقدـ (صٕٖ).
)ْ( ٌ
)ٓ( الكاسطي :تقدـ (صّٔ).
)ٔ( الطبقات الكبرل(ٕ.)َِٖ/
)ٕ( معرفة الثقات(ُ.)ْٓٔ/

)ٖ( تقريب التيذيب(صُِٖ).
)ٗ( تذكرة الحفاظ(ُ.)ُْْ/
)َُ( سير أعالـ النبالء(ٕ.)َِٔ/
)ُُ( الثقات(ٔ.)ْٔٔ/

)ُِ( تاريخ أسماء الثقات (صٗ).
)ُّ( تيذيب الكماؿ(ُِ.)ْٕٗ/
)ُْ( الجرح كالتعديؿ(ُ.)ُِٔ/
)ُٓ( المجركحكف(ُ.)ْٔ/

)ُٔ( الجرح كالتعديؿ(ُ.)ُِٔ/
ُّٓ

شعبة مف أصدؽ الناس في الحديث(ُ).كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :شعبة إماـ المحدثيف(ِ) ،كقاؿ :ما

أيضا :ليس أحد أصح حديثنا عف أبي إسحاؽ مف شعبة(ّ)،
ما رأيت قط أحسف حديثنا مف شعبة ،كقاؿ ن
كقاؿ الشافعي :لكل شعبة ما عرؼ الحديث بالعراؽ(ْ) ،كقاؿ ابف معيف :شعبة إماـ المتقيف(ٓ) ،كقاؿ في
في مكضع آخر :كاف شعبة رجؿ صدؽ(ٔ) ،كقاؿ :كاف شعبة مف أبصر الناس بالحديث(ٕ) ،كقاؿ أحمد
أحمد بف حنبؿ :لـ يكف في زمف شعبة مثمو في الحديث ،ل أحسف حديثنا منو(ٖ) ،كقاؿ أبك داكد :لما
مات شعبة قاؿ سفياف بف عيينة :مات الحديث ،قمت لو :ىك أحسف حديثنا مف سفياف الثكرم فقاؿ:
ليس في الدنيا أحسف مف شعبة كمالؾ عمى القمة ،كالزىرم أحسف الناس كشعبة يخطئ فيما ل يضره

كل يعاب عميو يعني في األسماء(ٗ) ،مات سنة ستيف كمائة.

قرلالمبرحث  :شعبة بف الحجاج ثقة حافظ.

)ُ( تاريخ بغداد(ٗ.)ِٔٓ/
)ِ( تيذيب الكماؿ(ُِ.)ُْٗ/
)ّ( تاريخ بغداد(ٗ.)ِٔٓ/

)ْ( تيذيب الكماؿ(ُِ.)َْٗ/
)ٓ( تاريخ بغداد(ّ.)ّْٔ/
)ٔ( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم(ِ.)ُِٗ/
)ٕ( الجرح كالتعديؿ(ُ.)ُِٖ/

)ٖ( تيذيب الكماؿ(ُِ.)َْٗ/
)ٗ( تاريخ بغداد(ٗ.)ِّٔ/
ُّٔ

ٖ -حيرو ابن اسلي ابن اوةنره اأبو اسلي المبصهي(ُ) اين اييةم اوقو انسب اميهنيه افةقرل المتزلز(ٕ)،ا
لمبطرئن (ٖ)،المتهق (ٗ)،اهوىامهالمجيري .

كثقو :ابف سعد(ٓ) ،كابف معيف(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كأحمد بف حنبؿ(ٖ)،كزكريا الساجي(ٗ) ،كالذىبي(َُ) ،كابف

كابف حجر(ُُ) ،كزاد ابف سعد :كثير الحديث ربما حدث بالحديث المنكر ،كزاد ابف معيف:

مأمكف(ُِ)حديثو في أكؿ أمره كآخره كاحد ،كقاؿ:مف خالؼ حماد بف سممة في ثابت فالقكؿ قكؿ حماد

قيؿ لو فسميماف بف مغيرة عف ثابت قاؿ سميماف ثبت كحماد أعمـ الناس بثابت (ُّ) ،كزاد العجمي :رجؿ

أيضا :حجة يغمط كليس في قكة
صالح حسف الحديث ،كزاد الذىبي كابف معيف :صدكؽ ،كقاؿ الذىبي ن
مالؾ ،كزاد ابف حجر :عابد أثبت الناس في ثابت تغير حفظو بآخره ،كقاؿ عمي بف المديني :لـ يكف
في أصحاب ثابت أثبت مف حماد بف سممة ،مف تكمـ في حماد بف سممة فاتيمكه ىك عندم حجة في
الرجاؿ كىك أعمـ الناس بثابت البناني(ُْ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :أثبت الناس في حميد الطكيؿ(ُٓ)عندنا

مف الثقات ما تزداد فيو كؿ يكـ إل بصيرة(ُٔ) ،ثبتنا في حديث ثابت البناني(ُٕ) ،صالح(ُٖ).
)ُ( البصرم :تقدـ (صّٕ).

)ِ( الخزاز :بفتح الخاء كتشديد الزام األكلى بينيا كبيف الزام الثانية ألؼ كتعكد إلى بيع الخز كىك مف الثياب ما ينسج
ينسج مف صكؼ ابريسـ كاشتير بيذا السـ جماعة مف أىؿ العراؽ .األنساب (ِ ،)ّٓٔ/المباب (ُ.)ّْٗ/

)ّ( البطائني :بتفح الباء المكحدة كالطاء الميممة كالباء آخر الحركؼ بعد األلؼ كفي آخرىا نكف نسبة إلى البطائنة
جمع بطانة ما يتبطف بو المحؼ كنحكىا .األنساب(ُ.)ّٔٔ/
)ْ( ً
الخ ىرقي :بكسر الخاء المعجمة كفتح الراء كفي آخره قاؼ ىذه النسبة إلى بيع الثياب الخرؽ .األنساب (ّ،)ِْٗ/
المباب(ُ ،)ّْٓ/الخرؽ :القطعة مف الثكب الممزؽ .المعجـ الكسيط( صِِٗ).
)ٓ( الطبقات الكبرل(ٕ.)ِِٖ/
)ٔ( سؤلت ابف الجنيد( صُّٔ).
)ٕ( معرفة الثقات(ُ.)ُّٗ/
)ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِْٓ/
)ٗ( تيذيب التيذيب(ّ.)ُُ/
)َُ( الكاشؼ(ُ.)ّْٗ/
)ُُ( تقريب التيذيب(صُٖٕ).
)ُِ( المعرفة كالتاريخ(ُ.)ْٗ/

)ُّ( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم(ْ.)ِٔٓ/
)ُْ( سير أعالـ النبالء(ٕ.)ْْٔ/
)ُٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٓٓ/
)ُٔ( سير أعالـ النبالء (ْ.)ْْٕ/
)ُٕ( بحر الدـ (ُ.)ْٓ/

)ُٖ( الجرح كالتعديؿ(ّ.)ُُْ/
ُّٕ

كذكره ابف حباف في الثقات(ُ) ،كقاؿ ابف عدم :مف أجمة المسمميف كىك مفتي البصرة كمحدثيا كمقرئيا
سنا كشعبة(ِ) ،كقاؿ الحجاج بف المنياؿ:
كمقرئيا كعابدىا كقد حدث عنو مف األئمة مف ىك أكبر منو ن
كاف مف أئمة الديف(ّ) ،كقاؿ ابف ميدم :حماد بف سممة صحيح المساف حسف المقى أدرؾ الناس لـ

يتيـ بمكف مف األلكاف كلـ يمتبس بشيء أحسف ممكة نفسو كلسانو كلـ يطمقو عمى أحد كل ذكر خمقنا
(ْ)
أحدا أشبو بمسالؾ األكؿ مف حماد بف سممة(ٓ) ،كقاؿ ابف رجب:
بسكء .كقاؿ ابف المبارؾ :ما رأيت ن

اإلماـ الرباني باهلل العالـ بأمر اهلل أبك سممة حماد بف سممة البصرم الفقيو الزاىد العابد مف أصمب

الناس بالسنة(ٔ) ،كقاؿ كىيب :سيدنا كأعممنا(ٕ) ،كقاؿ إسحاؽ الحربي :ىك أمير المؤمنيف(ٖ) ،كقاؿ

اإلماـ أحمد :أثبت الناس في ثابت(ٗ) ،كسئؿ أبك زرعة عف حماد بف سممة كأباف بف يزيد العطار فقاؿ:

فقاؿ :حماد عندم أحفظ كأكبر مف أباف(َُ) ،مات سنة تسع كسبعيف كمائة.
قرلالمبرحث  :حماد بف سممة ثقة ثبت.

ْ -ىشيـ بف بشير :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ٓ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

حماد كشعبةه كما في حديث الباب ،كقد
ىشيما
إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد تابع
ه
ن
صرح ىشيـ بالتحديث(ُُ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( الثقات(ٔ.)ُِٔ/

)ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٖٓ/
)ّ( سير أعالـ النبالء (ٕ.)ْْٔ/
)ْ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ِٖٓ/
)ٓ( ميزاف العتداؿ(ُ.)ُٓٗ/

)ٔ( شرح عمؿ الترمذم(ُ.)ُْْ/
)ٕ( تذكرة الحفاظ (ٖ.)َِِ/
)ٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ِ.)ِٓٓ/
)ٗ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ.)ِٖٔ/ّ(،)ُُّ/
)َُ( عمؿ الحديث (صِٔٗ).

)ُُ( مسند أبي يعمى(ٕ )َُ/حديث رقـ (َِّٗ).
ُّٖ

صِل  :حدثىىنا إً ٍبر ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اىيـ ً
اد ٍب يف ىسمى ىمةى مثمو(ُ) .ا
بف الحجاج حدثنا ىحم ي
َْ
ٔ٘-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ى
أول :الميتهةج :
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َْ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ٔ -إبهلمةمابنالمحجرجابنازةوالمسري (ٕ)المنرج (ٖ)اأبواإسحرقالمبصهي.

(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
قميال ،كقاؿ
كثقو :الدارقطني  ،كابف حجر  ،كبدر الديف العيني  ،كزاد ابف حجر كبدر الديف :ييـ ن

كقاؿ الذىبي :المحدث الحافظ(ٕ) ،كقاؿ ابف قانع :صالح(ٖ) ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :ركل عنو أبك

زرعة(ٗ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(َُ).

قرلالمبرحث  :إبراىيـ بف الحجاج السامي ثقة.
ِ -حماد بف سممة :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألنو ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )َِ/حديث رقـ (ُّٓٗ) ،كقد أحاؿ ىذا الحديث عمى حديث قبمو (ٕ )َِ/حديث رقـ
ؾ ًم ىف ا ٍل يخيب ًث ىكا ٍل ىخىبائً ًث".
ىعكيذ بً ى
اف إً ىذا ىد ىخ ىؿ ا ٍل ىخ ىال ىء قىا ىؿ« :أ ي
(ُّْٗ) كنصو:أف رسكؿ اهلل ﷺ " :ىك ى
)ِ( السامي :ىذه النسبة إلى سامة بف لؤم بف غالب .األنساب(ّ.)َِّ/
)ّ( الناجي :بالنكف المشددة كالجيـ بعد األلؼ ىذه النسبة إلى بني ناجية كىـ عدد كثير مف بني سامة بف لؤم بف
غالب .المصدر السابؽ(ٓ.)ِْْ/
)ْ( سؤلت السممي لمدارقطني (صَُٔ).
)ٓ( تقريب التيذيب (صٖٖ).
)ٔ( مغاني األخيار(ٔ.)ُِ/
)ٕ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)ّٗ/
)ٖ( تيذيب التيذيب(ُ.)ٖٗ/
)ٗ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)ّٗ/
)َُ( الثقات(ٖ.)ٕٖ/
ُّٗ

ً
ِِ
اف ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىع ٍبًد
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىير ٍب يف م ٍي ىر ى
واة ْعلَىا َ
ٕ٘ -اقَر َل َ
الإلي ُ
ً
ً
ً
اء
اج وة ييقى ى
صيى ٍي وب ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ قى ى
اؿ :ى"ب ىع ى
يف ىريج نال ل ىح ى
ث ىر يسك يؿ المو  ىس ٍبع ى
اؿ لىيي يـ :اٍلقير ي
ي
لىيـ حي ً ً ً
و
اؿ اٍلقى ٍكيـ :ىكالم ًو ىما ًإيا يك ٍـ أ ىىرٍد ىنا،
كنةى ،فىقى ى
افً ،ع ٍن ىد بً ٍئ ور ييقىا يؿ لىيىا :بً ٍئ ير ىم يع ى
يٍ ى
اف م ٍف ىبني يسمى ٍيـ ىرٍع هؿ ىكىذ ٍك ىك ي
ً
ً
إًنما ىن ٍحف م ٍختىاركف ًفي حاج وة لًرس ً ً
ص ىال ًة
كؿ المو  فىقىتىمي ي
ي ي ي ى
كى ٍـ« ،فى ىد ىعا ىر يسك يؿ المو  ىعمى ٍي ًي ٍـ ىش ٍي نار في ى
ى ى ىي
ى
(ُ)
اؾ ب ٍدء اٍلقيين ً
ً
ت"  .ا
كت ،ىك ىما يكنا ىن ٍقين ي
اٍل ىغ ىداة» ،فى ىذ ى ى ي
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً
اٍل ىع ًز ً
يز ٍب ًف
ض
" ،فى ىع ىر ى

رعؿ :بفتح أكلو كسككف ثانيو ،كآخره لـ مكضع عف ابف دريد كالرعمة القطعة مف الخيؿ كالعكالي مف

النخؿ(ِ).

ذككاف :قبيمة مف بني سميـ بف منصكر مف قيس بف عيالف(ّ).

كرعؿ كذككاف قبيمتاف مف قبائؿ سميـ بف منصكر بف عكرمة بف حصنة بف قيس بف عيالف(ْ).

القنكت :قاؿ ابف األنبارم القنكت عمى أربعة أقساـ الصالة ،كطكؿ القياـ ،كاقامة الطاعة كالسككت(ٓ).

بئر معكنة :قاؿ أبك إسحاؽ بئر معكنة بيف أرض بني عامر كحرة بني سميـ كقيؿ :بيف جباؿ يقاؿ ليا

أبمى في طريؽ المصعد مف المدينة إلى مكة كىي لبني سميـ ،كقيؿ :ىي في أرض بني سميـ كأرض
بني كالب كعندىا كانت قصة الرجيع كاهلل أعمـ (ٔ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ُْ( ،)ّْٗ/كتاب الكتر )ٕ(،باب القنكت قبؿ الرككع كبعده،
حديث رقـ (ََُِ) ،عف مسدد عف عبد الكاحد بف زياد عف عاصـ عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ

(ُ )ُْ( ،)ّْٔ/كتاب الكتر )ٕ(،باب القنكت قبؿ الرككع كبعده ،حديث رقـ (ََُّ) ،عف
أحمد بف يكنس عف زائدة عف التيمي عف أبي مجمز عف أنس بنحكه مختص انر ،ككذلؾ

(ُ )ِّ(،)ُٓٓ/كتاب الجنائز )َْ(،باب مف جمس عند المصيبة يعرؼ فيو الحزف ،حديث
رقـ (ََُّ) ،عف عمرك بف عمي عف محمد بف فضيؿ عف عاصـ األحكؿ عف أنس ،بنحكه،
ككذلؾ (ِ )ٓٔ(،)ِْٗ/كتاب الجياد كالسير )ٗ( ،باب مف ينكب في سبيؿ اهلل ،حديث رقـ

(َُِٖ) عف حفص بف عمر الحكضي عف ىماـ عف إسحاؽ عف أنس ،بألفاظ متقاربة،
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َِ/حديث رقـ (ُّٔٗ).

)ِ( معجـ البمداف(ّ.)ِٓ/
)ّ( معجـ قبائؿ العرب(ُ.)َْْ/
)ْ( الفائؽ في غريب الحديث(ّ.)ِِٕ/

)ٓ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ْ.)ُّٖ/
)ٔ( معجـ البمداف(ُ.)َِّ/
َُْ

ككذلؾ(ِ )ٓٔ( ،)ّْْ/كتاب الجياد كالسير )ُٗ( ،باب فضؿ قكلو تعالى" كل تحسبف الذيف
قتمكا "..حديث رقـ (ُِْٖ) ،عف إسماعيؿ بف عبد اهلل عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف

أنس ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ِ )ٓٔ(،)ِٕٓ/كتاب الجياد كالسير )ُْٖ( ،باب العكف
بالمدد ،حديث رقـ (َّْٔ) عف محمد بف بشار عف ابف أبي عدم كسييؿ بف يكسؼ ،عف

سعيد عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ِ )ٖٓ(،)ٕٓٓ/كتاب الجزية )ٖ( ،باب دعاء اإلماـ
عيدا ،حديث رقـ (َُّٕ) عف أبي النعماف عف ثابت بف زيد عف عاصـ عف
عمى مف نكث ن
أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ْٔ(،)ُِٕ/كتاب المغازم )ِٗ(،باب غزكة الرجيع كرعؿ
كذككاف بئر معكنة ،حديث رقـ (َْٖٖ) عف أبي معمر عف عبد الكارث بو ،بمفظو

ككذلؾ(ّ )ْٔ( ،)ُّٕ/كتاب المغازم )ِٗ( ،باب غزكة الرجيع كرعؿ كذككاف بئر معكنة،

حديث رقـ (َْٖٗ) عف مسمـ عف ىشاـ عف قتادة عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ،)ُّٕ/

(ْٔ) كتاب المغازم )ِٗ( ،باب غزكة الرجيع كرعؿ كذككاف بئر معكنة ،حديث رقـ

(ََْٗ) ،عف عبد األعمى بف حماد عف يزيد بف زريع عف سعيد ،عف قتادة ،عف أنس،
بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ُّٕ/كتاب المغازم )ِٗ( ،باب غزكة الرجيع كرعؿ
كذككاف بئر معكنة ،حديث رقـ (َُْٗ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف ىماـ عف إسحاؽ بف

عبد اهلل ،عف أنس بنحكه كفيو زيادة ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ُٕٓ/كتاب المغازم )ِٗ( ،باب
غزكة الرجيع كرعؿ كذككاف بئر معكنة ،حديث رقـ (َْْٗ) عف محمد عف عبد اهلل عف

سميماف التيمي عف أبي مجمز عف أنس بنحكه ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ُٕٓ/كتاب المغازم)ِٗ( ،
باب غزكة الرجيع كرعؿ كذككاف بئر معكنة ،حديث رقـ (َْٓٗ) ،عف يحيى بف بكير عف

مالؾ عف إسحاؽ عف أنس ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ْٔ(،)ُٕٓ/كتاب المغازم)ِٗ( ،
باب غزكة الرجيع كرعؿ كذككاف بئر معكنة ،حديث رقـ (َْٔٗ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف

عبد الكاحد عف عاصـ األحكؿ عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ْ )َٖ(،)ُِٕ/كتاب الدعكات،

(ٕٓ) باب تكرير الدعاء حديث رقـ (ّْٗٔ) عف الحسف بف الربيع عف أبي األحكص عف
عاصـ عف أنس بنحكه ككذلؾ(ْ )ٗٔ(،)ُٓٗ/كتاب العتصاـ بالكتاب كالسنة )ُٓ(،باب إثـ

مف دعا إلى ضاللة ،حديث رقـ (ُّْٕ) عف مسدد عف عباد بف عباد عف عاصـ األحكؿ

عف أنس بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ٓ(،)ِٗٗ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ْٓ(،باب استحباب

القنكت في جميع الصمكات ،حديث رقـ (ِٕٗ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ عف إسحاؽ
عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ(ُ )ٓ(،)ِٗٗ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ْٓ( ،باب استحباب

القنكت في جميع الصمكات ،حديث رقـ (ِٗٗ) عف عبد اهلل بف معاذ العنبرم كأبي كريب
كاسحاؽ بف إبراىيـ كمحمد بف عبد األعمى جميعيـ عف المعتمر بف سميماف عف أبيو عف أبي
ُُْ

مجمز عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ(ُ )ٓ( ،)ََّ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ْٓ( ،باب

استحباب القنكت في جميع الصمكات ،حديث رقـ (ََّ) ،عف محمد بف حاتـ عف بيز بف
أسد عف حماد بف سممة ،عف أنس بف سيريف عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ٓ( ،)ََّ/كتاب

المساجد كمكاضع الصالة )ْٓ(،باب استحباب القنكت في جميع الصمكات حديث رقـ)َُّ(:
عف أبي بكر ابف أبي شيبة كأبي كريب ،كالىما عف أبي معاكية عف عاصـ عف أنس ،بنحكه

ككذلؾ (ُ )ٓ(،)َُّ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ْٓ(،باب استحباب القنكت في جميع

الصمكات ،حديث رقـ (َِّ) عف ابف أبي عمر عف سفياف ،كعف أبي كريب عف حفص كابف
فضيؿ ،كعف ابف أبي عمر عف مركاف كميـ (سفياف ،كحفص ،كابف فضيؿ ،كمركاف) عف
عاصـ األحكؿ ،عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ٓ( ،)َُّ/كتاب المساجد كمكاضع

الصالة )ْٓ(،باب استحباب القنكت في جميع الصمكات ،حديث رقـ (َِّ) عف عمرك الناقد
عف األسكد بف عامر عف شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ(ُ )ٓ(،)َُّ/كتاب

المساجد كمكاضع الصالة )ْٓ(،باب استحباب القنكت في جميع الصمكات ،حديث رقـ
(َّْ) عف محمد بف المثنى عف عبد الرحمف عف ىشاـ عف قتادة عف أنس ،بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف الصدكؽ ،كقد تابعو أبك معمر(ُ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( صحيح البخارم(ّ )ُِٕ/حديث رقـ (َْٖٖ) ،كأبك معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج ،ثقة ثبت رمي
بالقدر ،تقريب التيذيب (صُّٓ).
ُِْ

ً
ِِ
اف ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اؿ:
يز قى ى
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىير ٍب يف م ٍي ىر ى
واة ْعلَىا َ
ٖ٘ -اقَر َل َ
الإلي ُ
اؿ لىوي أنس ٍب يف ىمالً وؾ :أ ىىل
ت ،فىقى ى
ت ىعمىى أنس ،فىقى ى
اؿ لىوي ثىابً ه
ت أ ىىنا ىكثىابً ه
ت :ىيا أ ىىبا ىح ٍم ىزةى ،إًٍّني ا ٍشتى ىك ٍي ي
ىد ىخٍم ي
اس أى ٍذ ًى ًب اٍلباس ،ا ٍش ً
يؾ بًرٍقي ًة أىبًي اٍلقى ً
اؿ :ىبمىى« ،المييـ ىرب الن ً
ت الش ًافي ،ىل ىش ًاف ىي إًل
اسًـ ؟ قى ى
ؼ أ ٍىن ى
أ ٍىرًق ى ي ى
ى ى
أ ٍىن ى ً
اء ىل يي ىغ ًاد ير ىسقى نما"(ُ) .ا
ت ،شفى ن
أول :اغهةبالألمفرظ
ً

الرقية :العكذة التي يرقى بيا صاحب اآلفة كالحمى كالصرع كغير ذلؾ مف اآلفات ،كمنيا ما ىك جائز
ي
(ِ)
كمنيا ما ىك غير جائز .

السقـ :ىك المرض(ّ).
ٌ
ثرنةر :الميتهةج :
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو(ْ )ٕٔ( ،)ٔٗ/كتاب الطب )ّٖ(،باب رقية النبي  ،حديث رقـ
(ِْٕٓ) عف مسدد عف عبد الكارث بو ،بمفظو.

ِ -أبك داكد في سننو (ْ )ِِ( ،)ُٕٔٓ/كتاب الطب )ٗ( ،باب كيؼ الرقي ،حديث رقـ
(َّٖٗ) ،عف مسدد عف عبد الكارث بو ،بمفظو.

ّ -الترمذم في جامعو(ّ )ٕ(،)ُٕٗ/كتاب الجنائز )ْ(،باب ما جاء م التعكذ لممريض ،حديث
رقـ (ّٕٗ) ،عف قتيبة عف عبد الكارث بف سعيد ،بو ،بمفظو ،كقاؿ":حديث حسف صحيح".

ْ -أحمد في مسنده (ّ ،)ُُٓ/عف عبد الصمد عف عبد الكارث ،بو ،بمفظو ،ككذلؾ (ّ،)ِٕٔ/
عف عفاف عف حماد بف سممة عف حميد عف أنس ،بمفظو.

ٓ -أبك يعمى في مسنده (ٔ )ْٔٔ/حديث رقـ (ّّٕٖ) ،عف زىير بف عفاف عف حماد عف حميد
عف أنس ،بألفاظ متقاربة.

ٔ -البغكم في شرح السنة (ٓ )ِِْ/كتاب الجنائز ،باب ما يقرئ العائد لممريض مف قكؿ الخير
كالدعاء كالرقية ،حديث رقـ (ُُّْ) ،مف طريؽ عفاف عف حماد عف حميد عف أنس ،بألفاظ

متقاربة.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َِ/حديث رقـ (ُّٕٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ُِٔ/
)ّ( المصدر السابؽ(ِ.)َٗٔ/

ُّْ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو  :ا

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف الصدكؽ ،كقد تابعو يم ىسدد(ُ)كقتيبة (ِ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الصحيح لغيره.

سدد بف مسرىد ،ثقة حافظ .تقريب التيذيب (صُٕٗ).
)ُ( صحيح البخارم(ْ )ٔٗ/حديث رقـ (ِْٕٓ) يم ى
)ِ( جامع الترمذم(ّ )ُٕٗ/حديث رقـ (ّٕٗ) ،قتيبة بف سعيد ،ثقة ثبت .تقريب التيذيب (صْْٓ)
ُْْ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًارث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اؿ:
يز ىع ٍف أنس قى ى
َْ
ٗ٘ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ب بًٍن ًت ىج ٍح و
ت،
اما ،ىكأ ٍىكلى ىـ ىعمى ٍييىا يخ ٍب ناز ىكلى ٍح نما ،قى ى
اؿ :فىأ ٍيرًسٍم ي
ىب ىنى ىر يسك يؿ المو  بً ىزٍي ىن ى
ش ،ىك ىج ىع ىؿ ىعمىٍييىا طى ىع ن
ت ىحتى ما أ ً
ىح ندا أ ٍىد يعكهي،
ىكأ ٍ
كف ،فى ىد ىع ٍك ي
يغ ًط ىي ىعمىى الط ىع ًاـ فى ىد ىع ٍك ي
ىج يد أ ى
كف ،ثيـ ىي ٍخ يريج ى
يء قى ٍكهـ فىىي ٍأ يكمي ى
ت ،فىىي ًج ي
ى
كؿ الم ًو ،كالم ًو ما أ ً
ب لى ىجالً ىسةه ًفي ىجانً ًب
ىح ندا أ ٍىد يعكهي ،قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
يقٍم ي
ام يك ٍـ» ،ىكًاف ىزٍي ىن ى
ىج يد أ ى
اؿ« :فى ٍارفى يعكا طى ىع ى
ى
ى
و
ً
ً ً
ً
كف ًفي اٍل ىب ٍي ًت ،ىك ىخ ىرىج ىنبًي
ت ىج ىم ن
اٍل ىب ٍي ًت ،قى ى
ىع ًط ىي ٍ
ام ىأرىةن قى ٍد أ ٍ
ال ،ىكىبق ىي في اٍل ىب ٍيت ثى ىالثىةي ىرٍىط ىيتى ىحدثي ى
اؿ :ىك ىك ىانت ٍ
ىص ىب ٍحتي ٍـ؟»،
الم ًو  فى ٍان ى
ؽ ىن ٍح ىك حجرًة ىعائً ىشةى فىقى ى
ىى ىؿ اٍل ىب ٍي ًت ىكىر ٍح ىمةي الم ًو ،ىك ٍي ى
طمى ى
اؿ« :الس ىال يـ ىعمىٍي يك ٍـ أ ٍ
ؼ أ ٍ
استى ٍق ىأىر يح ىج ىر نً ىسائً ًو يكمٍّ ًيف،
ىىمى ىؾ ىب ىار ىؾ الموي لى ىؾ ًفي ًيف؟ قى ى
ت :ىك ىعمى ٍي ىؾ ىكىر ٍح ىمةي الم ًو ،ىك ٍي ى
قىالى ٍ
ت أٍ
ؼ ىك ىج ٍد ى
اؿ :فى ٍ
ً
اؿ لًعائً ىشةى ،كي يقٍمف لىو ىكما قىالى ٍ ً
كف ًفي
ت ىعائ ىشةي ،ثيـ ىر ىج ىع ىنبًي المو فىًإ ىذا الرٍىطي الث ىالثىةي ىيتى ىحدثي ى
ىيقيك يؿ لىييف ىك ىما قى ى ى
ىى ى ي ى
يد اٍلحي ً
ً
ً
ً
يخبً ىر ،أىف
ىخ ىب ٍرتيوي ،أ ٍىك أ ٍ
ؽ ىن ٍح ىك حجرًة ىعائً ىشةى ،فى ىما أ ٍىد ًرم أ ىىنا أ ٍ
اء ،فى ٍانطىمى ى
اف ىنبًي المو  ىشد ى ى ى
اٍل ىب ٍيت ،ىك ىك ى
ً ً
يس يكف ًة اٍل ىب ً
يخ ىرل ىخ ًار ىجوي أ ٍىر ىخى ًستٍنار ىب ٍينًي
اب ىك ٍاأل ٍ
اٍلقى ٍكىـ قى ٍد ىخ ىريجكا ،فى ىر ىج ىع ،ىفمىما ىك ى
ض ىع إً ٍح ىدل ًر ٍجمى ٍيو في أ ٍ
ت ىآيةي اٍل ًح ىج ً
اب(ُ) .ا
ىكىب ٍي ىنوي ،فىأ ٍين ًزلى ٍ
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

البناء :ىك الدخكؿ بالزكجة(ِ) ،أكلـ :الكليمة ىي الطعاـ الذم يصنع عند العرس(ّ)،الرىط :أم فرؽ
مرتيطكف كالرجؿ الكثرة مف الرىط كىـ عشيرة الرجؿ كأىمو ،كالرىط مف الرجاؿ ما دكف العشرة ،كقيؿ:

إلى األربعيف ،كالجمع عمى أرىاط ،كأرىط(ْ).أسكفة الباب :ىك العتبة ككؿ مرقاة مف الدرج(ٓ) .ا

ثرنةر :الميتهةجا :
ً

أخرجو :

كت
ُ -البخارم في صحيحو (ّ )ٔٓ( ،)ّْٔ/كتاب التفسير )ٖ( ،باب قكلو تعالى ى
{ل تى ٍد يخميكا يبيي ى
النبًي إًل أىف يي ٍؤىذ ىف لى يكـ [ }...األحزاب ،]ّٓ :حديث رقـ (ُْٕٗ) عف محمد بف عبد اهلل
الرقى ً
اشي عف معتمر بف سميماف عف أبيو عف أبي مجمز عف أنس بألفاظ مختمفة،
ٍّ

كت النبًي إًل أىف
ككذلؾ(ّ )ٔٓ( ،)ّْٔ/كتاب التفسير )ٖ( ،باب قكلو تعالى { ىل تى ٍد يخميكا يبيي ى
يي ٍؤىذ ىف لى يكـ[ }...األحزاب ،]ّٓ :حديث رقـ (ِْٕٗ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد
عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ(ّ )ٔٓ( ،)ّْٔ/كتاب التفسير،

كت النبًي إًل أىف يي ٍؤىذ ىف لى يكـ [ }...األحزاب ،]ّٓ :حديث رقـ
(ٖ) باب قكلو تعالى ى
{ل تى ٍد يخميكا يب يي ى
(ّْٕٗ) عف أبي معمر عف عبد الكارث عف عبد العزيز بف صييب عف أنس بألفاظ مختمفة،
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُِ/حديث رقـ (ُّٖٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ُ.)ُْٕ/
)ّ( المصدر السابؽ(ٓ)َٕٓ/
)ْ( المصدر نفسو(ِ.)ٕٔٓ/

)ٓ( الفائؽ في غريب الحديث(ّ.)ِّٖ/
ُْٓ

كت النبًي إًل أىف
ككذلؾ(ّ )ٔٓ( ،)ْْٔ/كتاب التفسير )ٖ( ،باب قكلو تعالى { ىل تى ٍد يخميكا يبيي ى
يي ٍؤىذ ىف لى يكـ[ }...األحزاب ،]ّٓ :حديث رقـ (ْْٕٗ) عف إسحاؽ بف منصكر عف عبد اهلل بف
بكر السيمي كابف أبي مريـ عف يحيي كالىما (عبد اهلل بف بكر كيحيي) عف حميد بو بنحكه،

كقد صرح حميد بالسماع ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ِِٔ/كتاب النكاح )ٓٓ( ،باب الصفرة لممتزكج،

حديث رقـ (ُْٓٓ) عف مسدد عف يحيي عف حميد بو بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ،)ِٔٔ/
(ٕٔ) كتاب النكاح )ٖٔ( ،باب الكليمة حؽ ،حديث رقـ (ُٔٔٓ) عف يحيي بف بكير عف
الميث عف عقيؿ عف ابف شياب عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ِٕٔ/كتاب النكاح،

(ٗٔ) باب الكليمة كلك بشاة ،حديث رقـ (ُٖٔٓ) عف سميماف بف حرب عف حماد عف ثابت
عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ( ،)ِٕٔ/كتاب النكاح )ٔٗ( ،باب الكليمة كلك بشاة ،حديث

رقـ (َُٕٓ ) عف مالؾ بف إسماعيؿ عف زىير عف بياف عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ،)ِٕٔ/
(ٕٔ) كتاب النكاح )َٕ( ،باب مف أكلـ عمى بعض نسائو أكثر مف بعض ،حديث رقـ

(ُُٕٓ) عف مسدد عف حماد بف زيد عف ثابت عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ)َٕ( ،)ّْٔ/
كتاب األطعمة )ٓٗ( ،باب قكلو تعالى {فىًإ ىذا طى ًعمتيـ فىانتى ًش يركا} [األحزاب ،]ّٓ :حديث رقـ
(ْٔٔٓ ) عف عبد اهلل بف محمد عف يعقكب بف إبراىيـ عف أبيو عف صالح عف ابف شياب
عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ْ )ٕٗ( ،)ُِِ/كتاب الستئذاف )َُ( ،باب آية الحجاب،

حديث رقـ (ِّٖٔ) عف يحيي بف سميماف عف ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب عف أنس
بنحكه،ككذلؾ (ْ )ٕٗ( ،)ِِِ/كتاب الستئذاف )َُ( ،باب آية الحجاب ،حديث رقـ

(ِّٗٔ) عف أبي النعماف عف معتمر عف أبيو عف أبي مجمز عف أنس بألفاظ مختمفة،ككذلؾ

(ْ )ٕٗ( ،)ِّّ/كتاب الستئذاف )ّّ( ،باب مف قاـ مف مجمسو  ،....حديث رقـ (ُِٕٔ)
عف الحسف بف عمر عف معتمر عف أبيو عف أبي مجمز عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ْ،)ُٔٗ/
ً
الع ٍر ً
ش
{ك ىك ى
{ك يىك ىرب ى
اف ىع ٍر يشو ىعمىى ى
الماء}[ىكد ]ٕ :ى
(ٕٗ) كتاب التكحيد )ِِ( ،باب ى
الع ًظيـ}[التكبة ،]ُِٗ :حديث رقـ (ُِْٕ) عف خالد بف يحيي عف عيسى بف طيماف عف
ى
أنس بنحكه.

ِ -أحمد في مسنده (ّ )ٖٗ/عف ىشيـ عف حميد بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ُِٕ/عف محمد

بف جعفر عف شعبة عف عبد العزيز بف صييب عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ)ُّٔ/
عف عبد الرزاؽ عف معمر عف أبي عثماف عف أنس جزء مف حديث بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ

(ّ )ََِ/عف يزيد بف ىاركف بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّٔ/عف عبد اهلل بف بكر عف حميد بو
بألفاظ متقاربة.

ّ -ابف أبي شيبة في مصنفو (ٗ )ٗ( ،)َّْ/كتاب النكاح )ُٕٓ( ،باب مف كاف يقكؿ يطعـ في
العرس كالختاف ،حديث رقـ (ُْْٕٗ) عف يزيد بف ىاركف بو بنحكه.

ُْٔ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو  :ا

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف الصدكؽ ،كقد تابعو أبك معمر(ُ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى
الصحيح لغيره ،كصحح الحديث األلباني(ِ).

(ُ)

صحيح البخارم (ّ )ّْٔ/حديث رقـ (ّْٕٗ) ،كأبك معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج ،ثقة ثبت رمي

(ِ)

آداب الزفاؼ (صٔٔ) ،كانظر :إركاء الغميؿ (ٕ.)ّ/

بالقدر ،تقريب التيذيب (صُّٓ).

ُْٕ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
صيى ٍي وب ىع ٍف
َْ
٘٘-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
يز ٍب ًف ي
كؿ الم ًو  ،كقى أىر اٍلبقىرةى ك ى ً
اؿ :ىكاف رج هؿ ىن ً
ىسمىـ ىعمىى ىعيًد رس ً
ب
اف ،قى ى
أنس قى ى
اف ىي ٍكتي ي
ى ىي
اؿ :فى ىك ى
آؿ ع ٍم ىر ى
ٍ
ٍ ىي
ص ىرانيًّا فىأ ٍ ى
ى ى ىى ى
اد ىن ً
لً ىنبً ٍّي الم ًو  ،قى ى
اف ىيقيك يؿ « :ىما أ ىىرل يي ٍح ًس يف يم ىحم هد إًل ىما يك ٍن ي
ىماتىوي الموي
ت أى ٍكتي ي
ص ىرانيًّا فى ىك ى
اؿ :فى ىع ى ٍ
ب لىوي» ،فىأ ى
ً
و
ض ًد ىينيي ٍـ ،ىن ىب يشكا ىع ٍف
ىص ىحابًو ،إًن ىما لى ٍـ ىي ٍر ى
ىص ىب ىح قى ٍد لىفىظىتٍوي ٍاأل ٍىر ي
ض ،قىاليكا :ىى ىذا ىع ىم يؿ يم ىحمد ىكأ ٍ
فىأى ٍق ىب يركهي ،فىأ ٍ
و
ص ً
ىص ىحابً ًو،
احبًىنا فىأىتى ٍكهي ،قى ى
اؿ :فى ىحفىيركا لىوي فىأ ٍ
ىص ىب ىح ىكقى ٍد لىفىظىتٍوي ٍاأل ٍىر ي
ض ،فىقىاليكا :ىى ىذا ىع ىم يؿ يم ىحمد ىكأ ٍ
ىع ىمقيكا ،فىأ ٍ
ى
ىنب يشكا عف ص ً
ىع ىمقيكا ًفي ٍاأل ٍىر ً
ىص ىب ىح ىكقى ٍد لىفى ى
استى ى
احبًىنا فىأىٍلقى ٍكهي ،قى ى
اؿ :فى ىحفىيركا لىوي فىأ ٍ
ظتٍوي
ط ي
ى
اعكا ،فىأ ٍ
ض ىما ٍ
ىٍ ى
ض ،فى ىعمً يمكا أىنوي لى ٍي ىس ًم ىف الن ً
اس ،ىكأىنوي ًم ىف الم ًو  ،فىأىٍلقى ٍكهي(ُ) .ا
ٍاأل ٍىر ي
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

قبر كقبرتو إذا دفنتو(ِ).
القبر :ىك مكضع دفف المكتى تقكؿ أقبرتو إذا جعمت لو نا

نبشكه :نبش الشيء ينبشو نب نشا استخرجو بعد الدفف(ّ) ،نب نشا مف باب فقؿ استخرجتو مف األرض،

كنبش األرض ،أم كشفيا(ْ).

ثرنةر :الميتهةج :
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ُٔ( ،)ٕٓٔ/كتاب المناقب )ِٓ( ،باب عالمات النبكة في
اإلسالـ ،حديث رقـ (ُّٕٔ) ،عف أبي معمر عف عبد الكارث بو بمفظو.

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )َٓ( ،)ُِْٓ/كتاب صفة المنافقيف كأحكاميـ ،حديث رقـ (ُْ) ،عف
محمد بف رافع عف أبي النضر عف سميماف بف المغيرة عف ثابت عف أنس بألفاظ متقاربة.

ّ -أحمد في مسنده (ّ ،)َُِ/عف يزيد بف ىاركف عف حميد عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ
(ّ )ُُِ/عف عبد اهلل بف بكر السيمي عف حميد عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِِ/عف
ىاشـ عف شعبة عف قتادة عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِْٓ/عف عفاف عف حماد عف ثابت

عف أنس ،بنحكه.

ْ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ ، )ُّٖ/حديث رقـ (ُِٖٕ) ،عف ىاشـ بف القاسـ عف
سميماف بف المغيرة عف ثابت عف أنس بنحكه.

ٓ -ابف حباف في صحيحو(ّ )ٕ(،)ُٗ/كتاب الرقائؽ )ٕ( ،باب قراءة القرآف ،حديث رقـ (ْْٕ)
عف عمر بف محمد اليمداني عف محمد بف عبد األعمى عف معتمر بف سميماف عف حميد عف

أنس بنحكه.
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِِ/حديث رقـ (ُّٗٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ْ.)ٔ/
)ّ( المحكـ كالمحيط األعظـ(ٖ.)ٕٗ/

)ْ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(ِ.)َٓٗ/
ُْٖ

ٔ -البغكم في شرح السنة(ُّ )َِٓ/كتاب الفضائؿ ،باب عالمات النبكة ،حديث رقـ(ِّٕٓ)،
عف أحمد بف عبد اهلل الصالحي عف أبي بكر أحمد بف الحسف الجدم عف حاجب بف أحمد

الطكسي عف عبد الرحيـ بف منيب عف يزيد بف ىاركف عف حميد عف أنس ،بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو  :ا

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف مي ارف الصدكؽ ،كقد تابعو أبك معمر(ُ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( صحيح البخارم(ِ )ٕٓٔ/حديث رقـ (ُّٕٔ) ،كأبك معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج ،ثقة ثبت رمي
بالقدر .تقريب التيذيب (صُّٓ).
ُْٗ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اؿ:
يز ىع ٍف أنس قى ى
َْ
 -٘ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ :يا رس ى ً
ً
ً
اؿ « :ىك ىما
اعةي؟ فىقى ى
كـ الس ى
ىخ ىرىج ىر يسك يؿ المو  إًلىى الص ىالة ،فى ىع ىر ى
ض لىوي ىريج هؿ فىقى ى ى ى ي
كؿ المو ،ىمتىى تىقي ي
اؿ :ىل ىغ ٍير أٍّىني أ ً
ضى ىر يسك يؿ
يحب الموى ىكىر يسكلىوي ،قى ى
ت لىيىا؟» ،فىقى ى
ىح ىب ٍب ى
ت ىم ىع ىم ٍف أ ٍ
اؿ« :فىأ ٍىن ى
ىع ىد ٍد ى
أٍ
ت» ،ىفمىما قى ى
ى
اؿ« :أ ٍىي ىف السائً يؿ ً
اؿ أنس ىك يغ ىال هـ ًم ٍف
اؿ :ىيا ىى ىذا ،قى ى
اـ فىقى ى
اع ًة؟» ،قى ى
الم ًو  الص ىالةى قى ى
عف الس ى
اؿ :فى ىج ى
اء فىقى ى
ىد ٍك و
كـ
اء ،فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو « :إً ٍف ىيطي ٍؿ بًيى ىذا اٍل يغ ىالًـ اٍل يع يم ير ىفمى ٍـ ىي يم ٍ
س أ ىىنا ىك يى ىك ىس ىك ه
ت ىى ًرنما ىحتى تىقي ى
اعةي(ُ) .ا
الس ى

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً
ً (ِ)
ال ًي ىرـ :ىك الك ىبر .
ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ّ )ِٔ(،)َِ/كتاب فضائؿ الصحابة )ٔ( ،باب مناقب عمر ابف
الخطاب ،حديث رقـ (ّٖٖٔ) ،عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف ثابت عف أنس،
بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ٕٖ(،)ُٕٗ/كتاب األدب )ٗٓ( ،باب ما جاء في قكؿ الرجؿ
كيمؾ ،حديث رقـ (ُٕٔٔ) ،عف عمرك بف عاصـ عف ىماـ عف قتادة عف أنس بنحكه،

ككذلؾ (ْ )ٕٖ(،)ُٗٗ/كتاب األدب )ٗٔ( ،باب عالمة حب اهلل ،حديث رقـ (ُُٕٔ) ،عف
عبداف عف أبيو عف شعبة عف عمرك بف مرة عف سالـ ابف أبي الجعد عف أنس ،بنحكه،

ككذلؾ (ْ )ّٗ( ،)َّٓ/كتاب األحكاـ )َُ( ،باب القضاء كالفتيا في طريؽ ،حديث رقـ

(ُّٕٓ) ،عف عثماف بف أبي شيبة عف جرير عف منصكر عف سالـ بف أبي الجعد عف أنس،
بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ْٓ( ،)ُّٔ/كتاب البر كالصمة كاآلداب )َٓ( ،باب المرء مع مف
أحب ،حديث رقـ (ُُٔ) ،عف عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف
أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ْٓ(،)ُّٔ/كتاب البر كالصمة كاآلداب )َٓ( ،باب المرء مع مف

أحب ،حديث رقـ (ُِٔ) عف أبي بكر بف أبي شيبة ،كعمرك الناقد كزىير بف حرب كمحمد
بف عبد اهلل كابف أبي عمر ،جميعيـ عف سفياف عف الزىرم عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ

(ْ )ْٓ( ،)ُّٔ/كتاب البر كالصمة كاآلداب )َٓ( ،باب المرء مع مف أحب ،حديث رقـ

(ُّٔ ) عف أبي الربيع العتكي عف حماد بف زيد،كعف محمد بف عبيد العنبرم عف جعفر بف
سميماف ،كالىما (حماد بف زيد كجعفر بف سميماف) عف ثابت عف أنس ،ككذلؾ (ْ،)ُْٔ/
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِّ/حديث رقـ (َِّٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ٓ.)ٓٗٔ/
َُٓ

(ْٓ) كتاب البر كالصمة كاآلداب )َٓ( ،باب المرء مع مف أحب ،حديث رقـ (ُْٔ) عف

عثماف بف أبي شيبة كاسحاؽ عف إبراىيـ ،كالىما عف جرير عف منصكر عف سالـ بف أبي
الجعد عف أنس ،بنحكه ،كعف محمد بف يحيى عف عبد اهلل بف عثماف عف أبيو عف شعبة عف

عمرك بف مرة عف سالـ عف أنس بنحكه ،كعف قتيبة عف أبي عكانة كمحمد بف جعفر عف
شعبة كأبك غساف السمعي عف محمد بف المثنى عف معاذ عف أبيو جميعيـ (أبك عكانة كشعبة

كىشاـ) عف قتادة ،عف أنس بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف مي ارف الصدكؽ ،كقد تابعو حماد بف زيد في أنس متابعة

قاصرة

(ُ)

(ُ)

كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

صحيح البخارم (ّ )َِ/حديث رقـ (ّٖٖٔ) ،حماد يف زيد ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ُُٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىهر ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اؿ:
يز ىع ٍف أنس قى ى
َْ
 -٘ٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
لىما ىكاف يكـ أ و
اس ىع ٍف رس ً
اس ًم ىف الن ً
ب
كؿ الم ًو  ،ىكأيىبك ى
م ىر يسك ًؿ المو  يي ىج ٍّك ي
ى ىٍ ي ي
يحد ٍانيى ىزىـ ىن ه
طٍم ىحةى ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ
ىي
ًو
اؿ :ك ىكاف أىبك طىٍمحةى رج نال ر ً
و
اف
امنيا ىشًد ى
ىع ٍنوي بً ىح ىجفىة ىم ىعوي ،قى ى ى ى ي
يد الن ٍزًع ،ىك ىس ىر ىي ٍك ىمئذ قى ٍك ىس ٍي ًف أ ٍىك ثى ىالثىةن ،ىك ىك ى
ى ىي ى

ؼ ىنبًي الم ًو  فىىي ٍنظيير إًلىى اٍلقى ٍكًـ،
الريج يؿ ىي يمر بًاٍل ىج ٍع ىب ًة ًفييىا النٍب يؿ فىىيقيك يؿٍ :انثيٍرىىا ًألىبًي طىٍم ىحةى ،قى ى
اؿ :ىكىيتى ىشر ي
ؼ ي ً
ً ً ً
كف
ت ىكأ ٍّ
ص ٍب ى
فىىيقيك يؿ أيىبك طىٍم ىحةى :ىيا ىنبًي الم ًو ،بًأىبًي أ ٍىن ى
يمي ،ىل تى ىشر ٍ ي
ؾ ىس ٍي هـ م ٍف سيىاـ اٍلقى ٍكًـ ،ىن ٍح ًرم يد ى
ت أىبًي ىب ٍك ور ىكأىـ يسمىٍيوـ ىكًانيي ىما يم ىش ٍّم ىرتى ً
اء ىعمىى
ت ىعائً ىشةى بً ٍن ى
ىن ٍح ًر ىؾ ،ىكلىقى ٍد ىأرٍىي ي
اف أ ىىرل ىخ ىد ىـ يسكًق ًي ىما ،تىٍنقي ىال ًف اٍل ىم ى
ًً ً
ً ً
اف فىتى ٍم ىَلنًيىا ،ثيـ تى ًج ىيئ ً
يمتيكنً ًي ىما ،ثيـ تي ٍف ًرىغانً ًو ًفي أى ٍف ىك ًاه اٍلقى ٍكًـ ،ثيـ تىٍرًج ىع ً
اف فىتي ٍف ًرىغانو في أى ٍف ىكاه اٍلقى ٍكـ ،ىكلىقى ٍد ىكقىعى
ؼ ًم ٍف ىيًد أىبًي طىٍم ىحةى ًم ىف الن ىع ً
اس إًما ىمرتىٍي ًف ىكًاما ثى ىالثىةن(ُ) .ا
الس ٍي ي

أول :اغهةبالألمفرظ :
ً

جكبا قدىا كالمجتكب الذم يجاب بو كىي حديدة يجاب
جكبا قطع كخرؽ كجاب النبؿ ن
يجكب :يجكب ن
سير(ِ).
جكبا قطعيا نا
بيا أم يقطع كجاب البالد يجكبيا ن

جحفة :الجحؼ ضرب مف الترس كاحدتو جحفة(ّ).

شديد النزع :يعني السيـ البعيد المرمى ،كيقاؿ رجؿ منزع شديد النزع(ْ).

الجعبة :الكنانة التي تجعؿ فييا السياـ(ٓ).

النبؿ :ىي السياـ التي يرمى بيا(ٔ).

تى ىحرؼ :تطمع إلييا أم ل تتطمع فيصيبؾ سيـ(ٕ).
ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ٓٔ( ،)ْٕٓ/كتاب الجياد كالسير )ٔٓ( ،باب غزك النساء كقتاليف
مع الرجاؿ ،حديث رقـ (َِٖٖ)،ككذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ْٔ/كتاب المناقب )ُٖ( ،باب مناقب

أبي طمحة  ،حديث رقـ (ُُّٖ) ،ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ُِٔ/كتاب المغازم )ُٖ( ،باب
قكلو تعالى" :إذا ىمت طائفتاف منكـ أف تفشال" حديث رقـ (َْْٔ) ،عف أبي معمر عف عبد

الكارث بو ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ(ِ )ٓٔ( ،)ْٔٔ/كتاب الجياد كالسير )َٖ( ،باب المجف
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِْ/حديث رقـ (ُِّٗ).

)ِ( تاج العركس مف جكاىر القامكس(ِ.)َُِ/
)ّ( المحكـ كالمحيط(ّ.)َٗ/
)ْ( المعجـ الكسيط(ِ.)ُْٗ/
)ٓ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ُ.)ّٕٔ/
)ٔ( المصدر السابؽ(ٓ.)ِّ/

)ٕ( المصدر نفسو (ِ.)ُُِْ/
ُِٓ

كمف يترس بترس صاحبو ،حديث رقـ (َِِٗ) ،عف أحمد بف محمد عف عبد اهلل عف

األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ٓ )ِّ( ،)ٕٗ/كتاب الجياد كالسير )ْٕ( ،باب غزة النساء مع الرجاؿ،

حديث رقـ (ُُّٔ) ،عف عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي عف عبد اهلل بف عمرك المنقرم
عف عبد الكارث بو ،بمفظو ،كفيو زيادة.

ّ -أحمد في مسنده (ّ )َُٓ/عف ابف أبي عدم عف حميد عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ)َِٔ/
عف ابف أبي عدم عف حميد عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِٔٓ/عف إسحاؽ بف إبراىيـ

الطالقاني ،عف ابف مبارؾ عف األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بنحكه)ِٖٔ/ّ( ،

عف عفاف عف حماد عف ثابت عف أنس ،بنحكه.

ْ -ابف حباف في صحيحو (َُ )ُِ( ،)ّْْ/كتاب السير )ّ( ،باب طاعة األمراء ،حديث رقـ
(ِْٖٓ) ،عف محمد بف إسحاؽ الثقفي ،عف الحسف بف عيسى عف عبد اهلل ابف المبارؾ ،عف

حميد عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ُٔ )ُٔ(،)ُْٖ/كتاب إخباره  عف مناقب الصحابة،
حديث رقـ (ُُٖٕ) ،عف الحسف بف سفياف عف حياف بف مكسى عف عبد اهلل بف المبارؾ عف

حميد ،عف أنس ،بنحكه.

ٓ -أبك يعمى في مسنده (ٔ )ُْْ/حديث رقـ (ّٖٕٕ) عف كىب عف خالد عف حميد عف أنس،
بنحكه ،ككذلؾ (ٔ )ُّٕ/حديث رقـ (ُِّْ) ،عف عبد الرحمف بف سالـ عف حماد عف ثابت

عف أنس ،بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف الصدكؽ ،كقد تابعو أبك معمر(ُ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( صحيح البخارم(ِ )ْٕٓ/حديث رقـ (َِٖٖ) )ْٔ/ّ( ،حديث رقـ (ُُّٖ) )ُِٔ/ّ( ،حديث رقـ (َْْٔ)،
أبك معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج ،ثقة ثبت رمي بالقدر .تقريب التيذيب(صُّٓ).
ُّٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اد ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس أىف
ىعمىى ىحدثىىنا ىحم ه
صِل  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
َْ
 -٘ٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ" :ت ىسح يركا فىًإف ًفي الس يح ً
كر ىب ىرىكةن"(ُ) .ا
النبًي ﷺ قى ى
أول :الميتهةج :
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ) .ا

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ٔ -يبوالأليلىابناحيروابنانصهالمبرمل (ٕ)ايولمماأبواةحةىالمبصهيالميعهوفابرمنهس (ٖ).

كثقو :يحيى بف معيف(ْ) ،كأبك حاتـ(ٓ) ،كابف قانع(ٔ) ،كالدارقطني(ٕ) ،كمسممة بف القاسـ(ٖ)،
كالخميمي(ٗ) ،كالذىبي(َُ) ،كقاؿ الذىبي :المحدث الثبت الحافظ مسند البصرة(ُُ) ،كقاؿ يحيى بف

معيف(ُِ)،كابف حجر(ُّ) ،كالنسائي(ُْ) :ل بأس بو ،كقاؿ صالح بف محمد الحافظ(ُٓ) ،كعبد
الرحمف بف خراش(ُٔ) :صدكؽ ،كذكره ابف حباف في الثقات(ُٕ) ،مات سنة سبع كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :عبد األعمى بف حماد النرسي ثقة.

ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )ِٓ/حديث رقـ (ِِّٗ).
)ِ( الباى ًىمي :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الياء كالالـ ىذه النسبة إلى باىمة بف أعصر ككاف العرب يستنكفكف مف
النتساب إلى باىمة كأنيا ليست فيما بينيـ مف األشراؼ .األنساب(ُ.)ِٕٓ/
الن ٍرًسي :بفتح النكف كسككف الراء بكسر السيف الميممة ىذه النسبة إلى النرس كىك نير مف أنيار الككفة عميو عدد
)ّ( ى
مف القرل ينسب الييا جماعة مف مشاىير مف المحدثيف بالككفة .المصدر السابؽ (ٓ.)ْٕٗ/
)ْ( تاريخ بغداد(ُُ.)ٕٓ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ٔ.)ْٖٓ/
)ٔ( تيذيب التيذيب(ٔ.)ْٗ/
)ٕ( سؤلت السممي لمدارقطني(ُ.)ُٓ/
)ٖ( تيذيب التيذيب(ٔ.)ْٗ/

)ٗ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ِّٓ/
)َُ( تذكرة الحفاظ(ِ.)ُْ/
)ُُ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)ِٖ/

)ُِ( سؤلت ابف الجنيد( صُِْ).
)ُّ( تقريب التيذيب(صُّّ).
)ُْ( تاريخ بغداد(ُُ.)ٕٕ/
)ُٓ( تيذيب الكماؿ(ُٔ.)َّٓ/
)ُٔ( تاريخ بغداد(ُُ.)ٕٕ/
)ُٕ( الثقات(ٖ.)َْٗ/
ُْٓ

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث ابف خزيمة(ُ) ،كابف حباف(ِ) ،كاأللباني(ّ).

كاأللباني(ّ).

)ُ( صحيح ابف خزيمة(ّ.)ُِّ/
)ِ( صحيح ابف حباف(ٖ.)ِْٓ/

)ّ( صحيح سنف النسائي(ِ.)َُّ/
ُٓٓ

ً
ِِ
اف ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىج ٍعفىير ٍب يف م ٍي ىر ى
واة ْعلَىا َ
 -ٜ٘اقَر َل َ
الإلي ُ
اؿ " :لىـ ي ٍخرٍج إًلى ٍي ىنا رسك يؿ الم ًو  ثى ىالثنا فىأ ًيق ً
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو
ب أيىبك ىب ٍك ور ىيتىقىد يـ ،ىكقى ى
أنس قى ى
يمت الص ىالةي ،فى ىذ ىى ى
ىي
ٍ ى ي
ى
اض ك ٍج ًو رس ً
 بًاٍل ًح ىج ً
ب إًلى ٍي ىنا ًم ٍف ىك ٍج ًو
كؿ الم ًو  ىما ىنظى ٍرىنا ىم ٍنظى نار قىط أ ٍ
ىع ىج ى
اب فى ىرفى ىعوي ،ىفمىما ىك ى
ض ىح لىىنا ىب ىي ي ى ى ي
ً
ً
اؿ :ىكأ ٍىر ىخى ىر يسك يؿ الم ًو 
ىف تىقىد ٍـ ،قى ى
ض ىح لىىنا ،قى ى
اؿ :فىأ ٍىك ىمأى النبًي  إًلىى أىبًي ىب ٍك ور :أ ٍ
يف ىك ى
ىنبً ٍّي المو  ح ى
ً
ات(ُ) .ا
اب ىفمى ٍـ ىن ٍقًد ٍر ىعمىٍي ًو ىحتى ىم ى
اٍلح ىج ى
أول :اغهةبالألمفرظ :
ً

الحجاب :ىك الستر ،كقيؿ اطالع الحجاب مف الرأس ألف المطالع بمد رأسو ينظر مف كراء

الحجاب(ِ).

اإليماء :اإلشارة باألعضاء كالرأس كاليد كالعيف كالحاجب(ّ).

ثرنةر :الميتهةج :
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )َُ( ،)ُّّ/كتاب األذاف )ْٔ( ،باب أىؿ العمـ كالفضؿ أحؽ
باإلمامة ،حديث رقـ (َٖٔ) ،عف أبي اليماف عف شعيب عف الزىرم عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ

(ُ )َُ( ،)ُّّ/كتاب األذاف )ْٔ( ،باب أىؿ العمـ كالفضؿ أحؽ باإلمامة ،حديث رقـ
(ُٖٔ) ،عف أبي معمر عف عبد الكارث بو ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ُ )َُ( ،)ّّٗ/كتاب
األذاف )ْٗ( ،باب ىؿ يمتفت ألمر ينزؿ بو ،حديث رقـ (ْٕٓ) عف يحيى بف بكير عف ليث
بف سعد عف عقيؿ عف ابف شياب عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ُِ( ،)ُُٓ/كتاب العمؿ

في الصالة )ٔ( ،باب مف رجع القيقرم في صالتو أك تقدـ بأمر ينزؿ بو ،حديث رقـ

(َُِٓ) عف بشير بف محمد عف عبداهلل عف يكنس عف الزىرم عف أنس ،بألفاظ مختمفة،
ككذلؾ (ّ )ْٔ(،)ِٓٗ/كتاب المغازم )ْٖ( ،باب مرض النبي  ككفاتو ،حديث رقـ

(ْْْٖ) عف سعيد بف عفير عف الميث عف عقيؿ عف ابف شياب عف أنس ،بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ْ(،)ٗٗ/كتاب الصالة )ُِ( ،باب استخالؼ اإلماـ إذا حصؿ لو

عذر مف مرض كسفر كغيرىا ،حديث رقـ (ٖٗ) عف عمرك الناقد كحسف الحمكاني كعبد بف

حميد جميعيـ عف يعقكب بف إبراىيـ بف سعد عف أبيو عف صالح عف ابف شياب عف أنس،

بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ْ(،)ٗٗ/كتاب الصالة )ُِ( ،باب استخالؼ اإلماـ إذا حصؿ لو عذر

مرض كسفر كغيرىا ،حديث رقـ ( ٗٗ) عف عمرك الناقد كزىير بف حرب ،كالىما عف سفياف

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٓ/حديث رقـ (ِّْٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ُ.)ْٖٗ/
)ّ( المصدر السابؽ(ُ.)ُّٗ/

ُٔٓ

بف عيينة عف الزىرم عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ْ(،)ٗٗ/كتاب الصالة )ُِ( ،باب

استخالؼ اإلماـ إذا حصؿ لو عذر مف مرض كسفر كغيرىا ،حديث رقـ (ََُ) عف محمد
بف المثنى كىاركف بف عبد اهلل عف عبد الصمد عف أبيو عبد الكارث بو ،بألفاظ متقاربة.

ّ -النسائي في سننو (ِ )ُِ(،)ِْٖ/كتاب الجنائز )ٕ(،باب المكت يكـ الثنيف ،حديث رقـ
(َُّٖ) عف قتيبة عف سفياف عف الزىرم عف أنس بنحكه.

ْ -ابف ماجو في سننو (ِ )ٔ(،)ٔٗ/كتاب الجنائز )ْٔ( ،باب ما جاء في ذكر مرض النبي 

 ،حديث رقـ (ُِْٔ) ،عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بف عيينة عف الزىرم عف أنس،
بنحكه.

ٓ -أحمد في مسنده (ّ ،)َُُ/عف سفياف عف الزىرم عف أنس ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ

(ّ )ُّٔ/عف عبد الرزاؽ كمحمد بف بكر عف ابف جريج عف ابف شياب عف أنس بنحكه،
(ّ )ُٗٔ/عف أبي اليماف عف شعيب عف الزىرم عف أنس ،بألفاظ مختمفة )ُٗٔ/ّ( ،عف
عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم عف أنس بنحكه )ُٕٗ/ّ( ،عف يعقكب عف أبيو عف صالح
بف كيساف عف ابف شياب عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُُِ/عف عبد الرحمف عف أبيو عف

عبد العزيز عف أنس بمفظو.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -جعفر بف ميراف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ِ -عبد الكارث بف سعيد :ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنارو :
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ جعفر بف ميراف الصدكؽ .كقد تابعو أبك معمر(ُ) ،كعبد الصمد(ِ)،

كعمراف بف مكسى(ّ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( صحيح البخارم(ُ )ُّّ/حديث رقـ (ُٖٔ) ،أبك معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف ابي الحجاج ،ثقة ثبت رمي
بالقدر .تقريب التيذيب (صُّٓ).
)ِ( صحيح مسمـ(ُ )ٗٗ/حديث رقـ (ََُ) ،عبد الصمد بف عبد الكارث بف سعيد ،صدكؽ .تقريب التيذيب
(صّٔٓ).

)ّ( صحيح ابف خزيمة (ِ )ِّٕ/حديث رقـ (ُْٖٖ) ،عمراف بف مكسى ،صدكؽ .تقريب التيذيب(صَّْ).
ُٕٓ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
ت ىع ٍب ىد
ىعمىى ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف يع ىم ىارةى قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
صلِ  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
َْ
ٓ -ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
اٍل ىع ًز ً
ىف يي ىزٍع ًف ىر الريج يؿ ًجٍم ىدهي(ُ) .ا
صيىٍي وب ىع ٍف أنس قى ى
اؿ « :ىنيىى ىر يسك يؿ المو  أ ٍ
يز ٍب ىف ي
أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٖ) .ا

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ).
ٕ -زكهةرابناةحةىابناييرهةالألنصرهي(ٕ)اأبواةحةىالمذهلع(ٖ)المبصهي.

(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
أيضا :جائز الحديث(ٕ) ،كقاؿ
كثقو:عمي بف المديني  ،كقاؿ أبك حاتـ  ،كالذىبي  :شيخ ،كقاؿ ن
كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ(ٖ) ،كسئؿ أبك زرعة عنو فحسف فيو القكؿ(ٗ) ،كذكره ابف حباف في

في الثقات كقاؿ :كاف يخطئ(َُ)،كقاؿ البزار :ليس بو بأس(ُُ)،مات سنة تسع كثمانيف كمائة.
قرلالمبرحث :زكريا بف يحيى بف عمارة الذراع صدكؽ.

ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده حسف؛ ألجؿ زكريا بف يحيى بف عمارة الذراع الصدكؽ ،كقد تابعو حماد بف زيد(ُِ)،

كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٔ/حديث رقـ (ِّٓٗ).

)ِ( األنصارم :تقدـ (صٖٓ).
)ّ( الذراع :بفتح الذاؿ المعجمة كتشديد الراء الميممة كفي آخرىا العيف الميممة ىذه النسبة إلى ذرع األشياء كمعرفتيا
بالذراع .األنساب(ّ.)ٗ/

)ْ( سؤلت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني(صٕٗ).
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ّ.)َُٔ/
)ٔ( الكاشؼ(ُ.)َْٔ/

)ٕ( المغني في الضعفاء(ُ.)َِْ/
)ٖ( تقريب التيذيب(صُِٔ).
)ٗ( الجرح كالتعديؿ(ّ.)َُٔ/
)َُ( الثقات(ٔ ،)ّّْ/كانظر :مشاىير عمماء األمصار (صُّٗ).
)ُُ( مسند البزار (ُّ)ٓٗ/

)ُِ( صحيح مسمـ(ّ )ُِٔٔ/حديث رقـ(ٕٕ) ،حماد بف زيد ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ُٖٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا
َْ
ٔ -ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  « :ىم ٍف
صيى ٍي وب ىع ٍف أنس قى ى
ي
(ُ)
ًً
اى ٍـ  .ا
ىر ٍح ىمتو إًي ي
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

ىعمىى ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍح ىيى ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ٍب يف
ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ض ًؿ
ات لىوي ثى ىالثىةه لى ٍـ ىيٍبمي يغكا اٍل ًح ٍن ى
ث أ ٍىد ىخمىوي الموي اٍل ىجنةى بًفى ٍ
ىم ى

ً
كيجر عمييـ القمـ فيكتب عمييـ الحنث كىك اإلثـ(ِ) ،قاؿ
يبمغكا الحنث :أم لـ يبمغكا مبمغ الرجاؿ

الجكىرم :بمغ الحنث أم المعصية كالطاعة(ّ) ،قاؿ المناكم :الحنث الذنب المؤثـ كسمي اليميف
الغمكس حنثا لذلؾ كعبر عف الحنث بالبمكغ لما كاف اإلنساف عنده يؤخذ بما يرتكبو بخالؼ ما كاف

قبمو كالمتحنث الناقض عف نفسو الحنث كالمتخرج كالمتأثـ(ْ).

ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ِّ( ،)َّٓ/كتاب الجنائز )ٔ( ،باب فضؿ مف مات لو كلد
كاحتسب ،حديث رقـ (ُِْٖ) ،عف أبي معمر عف عبد الكارث عف عبد العزيز بو ،بألفاظ

متقاربة ،ككذلؾ(ُ )ِّ( ،)ّٖٓ/كتاب الجنائز )َٗ( ،باب ما قيؿ في أكلد المسمميف ،حديث
رقـ (ُُّٖ) ،عف يعقكب بف إبراىيـ عف ابف عمية عف عبد العزيز ،بو ،بألفاظ متقاربة ،كفيو

زيادة.

ِ -النسائي في سننو(ِ )ُِ(،)َْٓ/كتاب الجنائز )ِْ( ،باب ثكاب مف احتسب ثالثة مف
صمبو ،حديث رقـ (ُُٕٖ) ،عف أحمد بف عمرك بف السرح عف ابف كىب عف عمرك عف
بكير بف عبد اهلل عف عمراف بف نافع عف حفص بف عبيد اهلل عف أنس ،بنحكه.

ككذلؾ(ِ )ُِ( ،)ُْٓ/كتاب الجنائز )ِٓ( ،باب ثكاب مف تكفى لو ثالثة ،حديث رقـ

(ُِٕٖ) عف يكسؼ بف حماد البصرم عف عبد الكارث عف عبد العزيز ،بو ،بمفظو.

ّ -ابف ماجو في سننو(ِ )ٔ(،)ُٔ/كتاب الجنائز )ٕٓ( ،باب ما جاء في ثكاب مف أصيب

بكلده ،حديث رقـ(َُٓٔ) ،عف يكسؼ بف حماد عف عبد الكارث عف عبد العزيز بو ،بألفاظ

متقاربة.

ْ -أحمد في مسنده(ّ ،)ُِٓ/عف عبد الصمد عف عبد الممؾ النميرم عف ثابت عف أنس،
بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٕ/حديث رقـ (ِّٕٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ُ.)ََُٔ/
)ّ( الصحاح في المغة (َّّ).

)ْ( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (صِٖٗ).
ُٗٓ

ٓ -ابف حباف في صحيحو(ٕ )َُ( ،)َِٓ/كتاب الجنائز )ُ( ،باب ما جاء في الصبر كثكاب

األمراض ،حديث رقـ (ِّْٗ) ،عف عبد اهلل بف محمد بف سمـ عف حرممة بف يحيى عف ابف

كىب عف عمرك بف الحارث عف بكير بف عبد اهلل عف عمراف بف نافع عف حفص عف أنس،
بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ).
ِ -زكريا بف يحيى بف عمارة الذراع :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٔ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ زكريا بف يحيى بف عمارة الصدكؽ كقد تابعو عبد الكارث(ُ) ،كاسماعيؿ

بف يعمىية(ِ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( صحيح البخارم(ُ )َّٓ/حديث رقـ (ُِْٖ) ،عبد الكارث بف سعيد ثقة ثبت رمي بالقدر ،تقدمت ترجمتو في
الحديث رقـ (ِّ).

)ِ( صحيح البخارم(ُ )ّٖٓ/حديث رقـ (ُُّٖ) ،إسماعيؿ بف عمية ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ(ِْ).
َُٔ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
ت ىع ٍب ىد
ىعمىى ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍح ىيى قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
صلِ  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
َْ
ٕ -ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ىى ىؿ اٍلمًد ىين ًة قى ىحطه ىعمىى ىعيًد رس ً
اٍل ىع ًز ً
اس إًلى ٍي ًو
كؿ الم ًو  ،قى ى
ث ىع ٍف أنس قى ى
يز يي ىح ٍّد ي
ىص ى
اـ الن ي
ٍ ىي
اؿ :أ ى
اب أ ٍ ى
اؿ :فىقى ى
كؿ الم ًو ،ىغمى ًت ٍاألىسعار ،ك ٍ ً
ً
و
ً
ب ،فىقىاليكا :ىيا ىر يس ى
احتيبً ىست ٍاأل ٍىمطى يار ،فى ٍادعي الموى
في يج يم ىعة ىك يى ىك ىعمىى اٍلم ٍن ىب ًر ىي ٍخطي ي
ٍىي ى
ً
ً
اؿ :فى يم ًط ٍرىنا ،ىفمى ٍـ ىن ىز ىؿ ين ٍمطى ير ىحتى ىك ىان ًت اٍل يج يم ىعةي
استى ٍسقىى ،قى ى
ىف ىي ٍس ًق ىي ىنا ،قى ى
أٍ
اؿ :فى ىرفى ىع ىر يسك يؿ المو  ىي ىد ٍيو فى ٍ
ً
اؿ :فىقىاـ الناس إًلى ٍي ًو كىك عمىى اٍل ًم ٍنب ًر فىقىاليكا :يا رس ى ً
اف،
اٍل يم ٍقبًمىةي ،قى ى
ى
ى يى ى
اف ،ىك ٍانيى ىد ىـ اٍليب ٍن ىي ي
كؿ الموٍ ،انقىطى ىعت الرٍك ىب ي
ى ىي
ي
ى
اؿ:
اؿ :فىتىىبس ىـ ىر يسك يؿ الم ًو  ،ثيـ ىرفى ىع ىي ىد ٍي ًو فىقىا ىؿ« :المييـ ىح ىكالىٍي ىنا ىكىل ىعمى ٍي ىنا» ،قى ى
ىف ىي ٍك ًشفىيىا لىىنا ،قى ى
فى ٍادعي الموى أ ٍ
ت ،فىصار ًت اٍلمًد ىينةي ًفي ًإ ٍكمً و
ط ير(ُ) .ا
يؿ ،ىك ىما ىح ٍكلىيىا يي ٍم ى
فىتى ىحرفى ٍ
ىى
ى

أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

 الستسقاء :ىك طمب السقيا ،أم إنزاؿ الغيث عمى البالد كالعباد ،يقاؿ :سقى اهلل عبادة بغيثكأسقاىـ(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا :
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ُُ( ،)َْٕ/كتاب الجمعة )ّْ( ،باب رفع اليديف في
الخطبة ،حديث رقـ (ِّٗ) عف مسدد عف حماد بف زيد عف عبد العزيز عف أنس
بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ُُ( ،)َْٖ/كتاب الجمعة  )ّٓ( ،باب الستسقاء في الخطبة

يكـ الجمعة ،حديث رقـ (ّّٗ) عف إبراىيـ بف المنذر عف الكليد عف أبي عمرك
األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ُٓ( )َْْ/كتاب

الستسقاء )ٔ( ،باب الستسقاء في المسجد الجامع ،حديث رقـ (َُُّ) عف محمد

عف أبي ضمرة أنس بف عياض عف شريؾ عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ)ُٓ( ،)ُْْ/

كتاب الستسقاء )ٕ( ،باب الستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبؿ القبمة ،حديث

رقـ (َُُْ) عف قتيبة بف سعيد عف إسماعيؿ بف جعفر عف شريؾ عف أنس بنحكه،
ككذلؾ (ُ )ُٓ( ،)ُْْ/كتاب الستسقاء )ٖ( ،باب الستسقاء عمى المنبر ،حديث

رقـ (َُُٓ) عف مسدد عف أبي عكانة عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ،)ِْْ/

(ُٓ) كتاب الستسقاء )ٗ( ،باب مف اكتفى بصالة الجمعة في الستسقاء ،حديث
رقـ (َُُٔ) عف عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ عف شريؾ عف أنس بنحكه ،ككذلؾ

(ُ )ُٓ( ،)ِْْ/كتاب الستسقاء ،باب الدعاء إذا انقطعت السبؿ مف كثرة المطر،
حديث رقـ (َُُٕ) عف إسماعيؿ عف مالؾ عف شريؾ عف أنس بألفاظ مختمفة،
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٖ/حديث رقـ (ِّٗٗ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ِٗٔ/
ُُٔ

ككذلؾ (ُ )ُٓ( ،)ِْْ/كتاب الستسقاء )ُُ( ،باب ما قيؿ أف النبي  لـ يحكؿ

رداءه في الستسقاء يكـ الجمعة ،حديث رقـ (َُُٖ) عف الحسف بف بشر عف
معافى بف عمراف عف األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس بألفاظ مختمفة،

ككذلؾ (ُ )ُٓ( ،)ّْْ/كتاب الستسقاء )ُِ( ،باب إذا استشفعكا إلى اإلماـ
ليستسقي ليـ لـ يردىـ ،حديث رقـ (َُُٗ) عف محمد بف يكسؼ عف مالؾ عف

شريؾ عف أنس بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ُ )ُٓ( ،)ْْْ/كتاب الستسقاء)ُْ( ،
باب الدعاء إذا كثر المطر حكالينا كل عمينا ،حديث رقـ (َُُِ) عف محمد بف أبي

بكر عف معتمر عف عبد اهلل عف ثابت عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ُ)ُٓ( ،)ْْٔ/

كتاب الستسقاء )ُِ( ،باب رفع الناس أيدييـ مع اإلماـ في الستسقاء ،حديث رقـ

(َُِٗ) عف أيكب بف سميماف عف أبي بكر بف أبي أكيس عف سميماف بف بالؿ عف
يحيى بف سعيد عف أنس بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ٗ( ،)ُْٔ-ُِٔ/كتاب صالة الستسقاء )ِ( ،باب الدعاء
في الستسقاء ،حديث رقـ (ٖ) عف يحيى بف يحيى كيحيى بف أيكب كقتيبة كعمي بف
حجر جميعيـ عف إسماعيؿ بف جعفر عف شريؾ عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ِ،)ُْٔ/

(ٗ) كتاب صالة الستسقاء )ِ( ،باب الدعاء في الستسقاء ،حديث رقـ (ٗ) عف
داكد بف رشيد عف الكليد بف مسمـ عف األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس

بنحكه ،ككذلؾ (ِ )ٗ( ،)ُْٔ/كتاب صالة الستسقاء )ِ( ،باب الدعاء في
الستسقاء ،حديث رقـ (َُ) عف عبد األعمى بف حماد كمحمد بف أبي بكر ،كالىما
عف معتمر عف عبيد اهلل عف ثابت عف أنس بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ).
ِ -زكريا بف يحيى بف عمارة الذراع :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٔ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

إسناده حسف؛ ألجؿ زكريا بف يحيى بف عمارة الصدكؽ ،كقد تابعو حماد بف زيد(ُ) ،كبالمتابعة

يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

(ُ)

صحيح البخارم (ُ )َْٕ/حديث رقـ (ِّٗ) ،حماد بف زيد ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ُِٔ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ىعمىى
صلِ  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
َْ
ٖ-ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ىع ٍب ىد اٍل ىع ًز ً
اف ًإ ىذا
صيىٍي وب ىع ٍف أنس أىف النبًي  ىك ى
يز ٍب ىف ي
اٍل يخيب ًث ىكاٍل ىخ ىبائً ًث(ُ) .ا
أول :الميتهةج :
ً

ت
ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍب ًف يع ىم ىارةى قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف
ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ىال ىء قى ى
اؿ« :المييـ إًٍّني أ ي

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َْ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ).

ِ -زكريا بف يحيى بف عمارة الذراع :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٔ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده حسف؛ ألجؿ زكريا بف يحيى بف عمارة الصدكؽ ،كقد تابعو حماد بف زيد(ِ) ،كشعبة(ّ)،

كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٗ/حديث رقـ (ُّّٗ).

)ِ( صحيح مسمـ(ُ )ِْٖ/حديث رقـ (ُِِ) ،حماد بف زيد ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
)ّ( صحيح البخارم(ُ )ْٗ/حديث رقـ (ُِْ) ،شعبة بف الحجاج ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).
ُّٔ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
اد ىع ٍف ثىابً وت ىك ىع ٍبًد
صلِ  :ىحدثىىنا إسحاؽ ٍب يف أىبًي إً ٍس ىرائً ى
يؿ ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
ٗ -ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً
يف أىتىى ًم ٍف ىخ ٍي ىب ىر بً ىغمى و
اٍل ىع ًز ً
اؿ« :الموي أى ٍك ىب ير،
ب فىقى ى
س ،ثيـ ىرك ى
صمى الص ٍب ىح ح ى
يز ىع ٍف أنس أىف النبًي  ى
ت ىخ ٍيبر ،إًنا إً ىذا ىن ىزٍل ىنا بًس ً
الس ىك ًؾ ىك يى ٍـ
اؿ :فى ىخ ىريجكا ىي ٍس ىع ٍك ىف ًفي ٍّ
يف» ،قى ى
ص ىب ي
ى ى
اح اٍل يم ٍن ىذ ًر ى
اء ى
احة قى ٍكوـ فى ىس ى
ىخ ًرىب ٍ ى ي
ً
ش ػ ىكظىيىىر ىر يسك يؿ الم ًو  فىقىتى ىؿ يمقىاتًمىتىيي ٍـ ،ىك ىس ىبى ىذ ىرًارىييي ٍـ،
يس ػ قى ى
اؿ ىحم ه
ىم ىكاٍل ىج ٍي ي
ىيقيكلي ى
اد :أ ٍ
كف :يم ىحم هد ىكاٍل ىخم ي
ً ً ً
ت ً ًً
اؿ:
ص ىداقىيىا ًعتٍقىيىا ،فىقى ى
قى ى
ص ىار ٍ
ت ىب ٍع يد ل ىر يسكؿ المو  فىتىىزك ىجيىا ،ىك ىج ىع ىؿ ى
صفيةي لد ٍح ىيةى اٍل ىكٍمبً ٍّي ،ثيـ ى
اؿ :ىك ىك ىان ٍ ى
ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
ت(ُ) .ا
ت أنسا :ىما أ ٍىميى ىرىىا؟ فىقى ى
اؿ لى ىؾ :أ ٍىميى ىرىىا ىن ٍف ىسيىا؟ فىتىىبس ىـ ثىابً ه
ت ىسأىٍل ى
يز لًثىابً وت :ىيا أ ىىبا يم ىحمود ،أ ٍىن ى
أول :الميتهةج  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َّ) .ا

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ٔ -إسحرقابناأب اإسهلئةلاومواإبهلمةمابناكريج له(ٕ)الميهوزي(ٖ)اأبواةعقوبالمبغولوي.

كثقو :ابف معيف(ْ) ،كأحمد(ٓ) ،كأبك القاسـ البغكم(ٔ) ،كالذىبي(ٕ) ،كالدارقطني(ٖ) ،كزاد ابف معيف:

الصادؽ المأمكف ضابط(ٗ) ،مف ثقات المسمميف ما كتب حديثنا قط عمى أحد مف الناس إل ما
ضبطو ىك في ألكاحو أك كتابو(َُ) ،كقاؿ صالح بف محمد جزرة(ُُ) ،كالساجي(ُِ) ،كابف حجر(ُّ):
صدكؽ ،كزاد الساجي :ترككه لمكضع الكقؼ ،كزاد ابف حجر :تكمـ فيو لكقفو في القرآف ،كقاؿ

اإلماـ أحمد :كاقفي مشؤكـ ،إل أنو صاحب حديث كيس(ُْ).
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َّ/حديث رقـ (ِّّٗ).

امجرم :بفتح الكاؼ كسككف الميـ كفتح الجيـ كفي آخرىا راء ىذه النسبة إلى كامجر كىك لقب جد إسحاؽ
)ِ( ال ىك ٍ
المركزم .األنساب(ٓ.)ُِ/
الم ٍرىكزم :بفتح الميـ كالكاد كفييا الراء ساكنة ،كفي آخرىا الزام ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف إنما قيؿ ليا
)ّ( ى
الشاىجاف يعني شاه كجاء في مكضع الممكؾ كمستقرىـ .المصدر السابؽ(ٓ.)ِٔٓ/
)ْ( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي( صَُِ).
)ٓ( تيذيب الكماؿ(ُ.)ّّٕ/

)ٔ( المصدر السابؽ(ُ.)ّّٕ/
)ٕ( ميزاف العتداؿ(ُ.)ُِٖ/
)ٖ( تيذيب التيذيب(ُ.)ُٗٓ/
)ٗ( تاريخ بغداد(ٔ.)ّٓٔ/

)َُ( تيذيب الكماؿ(ُ.)ِّٕ/
)ُُ( ميزاف العتداؿ(ُ.)ُِٖ/
)ُِ( تيذيب التيذيب(ُ.)ُٗٔ/

)ُّ( تقريب التيذيب(صََُ).
)ُْ( تاريخ بغداد(ٔ.)َّٔ/
ُْٔ

(ِ)

كذكره ابف حباف(ُ) ،كابف شاىيف

في الثقات ،كزاد ابف حباف كاف ممف اتيـ أياـ المحنة ،كقاؿ

الدرامي :إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ لـ يكف يظير الكقؼ حيف سألت يحيى بف معيف عنو ،كىذه

كر عنو(ّ) .كقاؿ أبك حاتـ :كتبنا عنو
األشياء التي ظيرت عميو بعد ،كيكـ كتبنا عنو كاف مست نا
فكقؼ في القرآف فكقفنا في حديثو كقد تركو الناس حتى كنت أمر بمسجده كىك كحيد ل يقربو أحد
بعد أف كاف الناس إليو عنقنا كاحدا كما مات حتى حدث بالكذب(ْ) ،كقاؿ أبك زرعة :كاف عندم
أنو ل يكذب ،كحدث بحديث منكر(ٓ) ،كقاؿ الحاكـ :ضعيؼ بمره(ٔ)،كقاؿ يعقكب بف شيبة ،سريج
سريج بف يكنس شيخ صالح صدكؽ كاسحاؽ بف أبي إسرائيؿ أثبت منو(ٕ) ،كقاؿ الدارقطني :نقـ

عميو في القكؿ في القرآف كذلؾ أنو تكقؼ أكنل ثـ أجابيـ إلى ذلؾ تخكفنا(ٖ) ،كقاؿ البغكم :مأمكف
ار(َُ) .مات سنة
متنقال كقؼ في القرآف كرجع مرنا
إل أنو قميؿ العقؿ(ٗ) ،كقاؿ ابف سعد :كاف مخمطنا
ن
سنة خمس كأربع كمائتيف.

قرلالمبرحث  :إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ ثقة.
ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ٖ -ثربتابناأسلمالمبنرن (ٔٔ)أبوايحيوالمبصهي(ٕٔ)اهوىامهالمجيري ا.

كثقو :ابف سعد(ُّ) ،كابف معيف(ُْ) ،كأحمد(ُٓ) ،كالعجمي(ُٔ)،كأبك حاتـ(ُٕ) ،كابف عدم(ُٖ).

)ُ( الثقات(ٖ.)ُُٔ/
)ِ( تاريخ أسماء الثقات(صّٔ).
)ّ( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي( صَُِ).
)ْ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)َُِ/

)ٓ( المصدر السابؽ(ِ.)َُِ/
)ٔ( تيذيب التيذيب(ُ.)ُٕٗ/
)ٕ( المصدر السابؽ (ُ.)ُٗٓ/
)ٖ( المصدر نفسو (ُ.)ُٗٔ/
)ٗ( المصدر نفسو(ُ.)ُٗٔ/

)َُ( الطبقات الكبرل(ٕ.)ّّٓ/
)ُُ( البناني :تقدـ (صٖٓ).
)ُِ( البصرم :تقدـ (صّٕ).

)ُّ( الطبقات الكبرل(ٕ.)ُْٕ/
)ُْ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)ْْٗ/
)ُٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)ََُ/
)ُٔ( معرفة الثقات (ُ.)ِٓٗ/

)ُٕ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)ْْٗ/
)ُٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)َُُ/
ُٓٔ

كالنسائي(ُ) ،كالذىبي(ِ) ،كابف حجر(ّ) ،كزاد ابف سعد :مأمكف ،كزاد أحمد :ثبت مف المتقنيف مأمكف

مأمكف صحيح الحديث ،كزاد أبك حاتـ :صدكؽ ،كزاد ابف عدم :صدكؽ كأحاديثو صالحة مستقيمة إذا
ركل عف ثقة ،كىك مف ثقات المسمميف كىك مستقيـ الحديث إذا ركل عنو ثقة كما كقع مف عثرة إنما

ىك مف الراكم عنو ،كزاد الذىبي :ثبت رفيع ،كقاؿ البركيجي :ثابت عف أنس ،صحيح مف حديث شعبة
(ٓ)

كالحماديف كسميماف بف المغيرة فيؤلء ثقات ما لـ يكف الحديث مضطرنبا(ْ)،كذكره ابف حباف
(ٔ)

شاىيف

كابف

في الثقات ،مات سنة بضع كعشريف كمائة كلو ست كثمانكف سنة.

قرلالمبرحث :ثابت البناني ثقة.

ْ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( تيذيب الكماؿ(ْ.)ّْٕ/
)ِ( تاريخ اإلسالـ(ٖ.)ْٓ/
)ّ( تقريب التيذيب(صُِّ).
)ْ( تيذيب التيذيب(ُ.)ْٕٓ/
)ٓ( الثقات(ْ.)ٖٗ/

)ٔ( تاريخ أسماء الثقات(صِٖ).
ُٔٔ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اد ٍب يف ىزٍيود ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
صيى ٍي وب
صلِ  :ىحدثىىنا إسحاؽ حدثنا ىحم ي
َْ
٘-ٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
يز ٍب يف ي
اف ر يسك يؿ الم ًو  يي ً
كج يز الص ىالةى ىكييتًـ(ُ) .ا
ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ قى ى
اؿ « :ىك ى ى
أول :الميتهةج  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٓ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).
ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َّ/حديث رقـ (ّّّٗ).
ُٕٔ

-ٙٙاقَر َلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اد ىع ٍف ىع ٍب ًد اٍل ىع ًز ً
صيى ٍي وب ىع ٍف أنس
صلِ  :ىحدثىىنا إسحاؽ ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
َ ُ ُ َْ
يز ٍب ًف ي
عف الت ىزٍعفي ًر لً ٍّمر ىج ً
اؿ « :ىنيىى ىر يسك يؿ الم ًو ً 
اؿ(ُ) .ا
قى ى
أول :الميتهةج  :ا
ً
اسبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُّ/حديث رقـ (ّّْٗ).
ُٖٔ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اد ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اؿ ىر يسك يؿ
يز ىع ٍف أنس قى ى
صلِ  :ىحدثىىنا إسحاؽ ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
-ٙٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
الم ًو « :تى ىسح يركا فىًإف ًفي الس يح ً
كر ىب ىرىكةن"(ُ) .ا
أول :الميتهةج :
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُّ/حديث رقـ (ّّٓٗ).
ُٗٔ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اد ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس أىف النبًي 
صلِ  :ىحدثىىنا إسحاؽ ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
-ٙٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ش ًف ً
اؿ لًمن ً
ت ىخاتى نما ،ىكىن ٍق يشوي يم ىحم هد،
يو :يم ىحم هد ىر يسك يؿ الم ًو ،ىكقى ى
ات ىخ ىذ ىخاتى نما ًم ٍف ًفض وة ،فىىنقى ى
اس« :إًٍّني ات ىخ ٍذ ي
فى ىال يي ٍنقي ٍش ىعمىى ىن ٍق ًش ًو"(ُ) .ا
أول :الميتهةج :
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّْ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُّ/حديث رقـ (ّّٔٗ).
َُٕ

 -ٜٙاقَر َل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
ؾ ىم ٍكلىى ىع ٍبًد
صلِ  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف أىبًي ىب ٍك ور اٍل يمقىد ًمي ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
َْ
َ ُ ُ َْ
اٍل ىع ًز ً
اؿ « :ىيا
ؼ يم ىعا ىذ ٍب ىف ىجىب وؿ فىقى ى
صيى ٍي وب ىحدثىىنا ىع ٍب يد العزيز حدثنا أنس ٍب يف ىمالً وؾ ،أىف النبًي  أ ٍىرىد ى
يز ٍب ًف ي
ؾ
اؿ :لىب ٍي ى
ص ٍكتً ًو ،فىقى ى
اؿ :لىب ٍي ىؾ ىر يس ى
ص ٍكتً ًو ،قى ى
اداهي الثانًىيةى ،ثيـ ىن ى
كؿ الم ًو ،ثيـ ىن ى
اداهي الثالًثىةى بًأ ٍ
يم ىعا يذ» بًأ ٍ
ىعمىى ى
ىعمىى ى
اؿ  « :ىم ٍف لى ٍـ يي ٍش ًر ٍؾ ىفمىوي اٍل ىجنةي"(ُ) .ا
كؿ الم ًو ،فىقى ى
ىر يس ى
أول :الميتهةج :
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٕ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ِ -يم ىب ىارؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

جدا؛ ألجؿ يم ىب ىارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،كقد تابعو حماد بف
إسناده ضعيؼ ن
زيد(ِ) ،كالحديث صح مف طرؽ أخرل أخرجيا البخارم(ّ) كمسمـ(ْ)كغيرىما ،كصحح الحديث

البغكم(ٓ) ،كاأللباني(ٔ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُّ/حديث رقـ (ّّٕٗ).

)ِ( مسند أبي يعمى(ٕ ،)ٗ/حديث رقـ (ّٖٗٗ) ،حماد بف زيد ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
)ّ( صحيح البخارم(ُ )ٖٕ/حديث رقـ (ُِٖ.)ُِٗ ،
)ْ( صحيح مسمـ(ُ )ْٓ/حديث رقـ (ّٓ).
)ٓ( شرح السنة(ُ.)ْٗ/

)ٔ( أحكاـ الجنائز (صَُ) ،كانظر :السمسمة الصحيحة(ّ ،)ِٕٗ/إركاء الغميؿ (ُ ،)ِٖٓ/كصحيح الجامع الصغير

(صْ.)ٖٔ ،ِٕ ،
ُُٕ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
ؾ
صِل  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف أىبًي ىب ٍك ور ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
َْ
ٓ -ٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
يف ًف ٍرقىةن،
اؿ« :إًف ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
أنس ىع ًف النبً ٍّي  قى ى
يؿ ا ٍفتىىرقى ٍ
ت ىعمىى إً ٍح ىدل ىك ىس ٍبع ى
ً
ً
ىعظى ىـ"(ُ) .ا
يف ًف ٍرقىةن ،يكميىا ًفي الن ًار إًل الس ىك ىاد ٍاأل ٍ
ث ٍنتىٍي ًف ىك ىس ٍبع ى

ىحدثىىنا ىع ٍب يد
ىكًاف أيمتًي

اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف
ؽ ىعمىى
تى ٍفتىًر ي

أول :الميتهةج  :ا
ً
لمييربعرت ا

أخرجو:

ُ -ابف ماجو في سننو (ّ )ّٔ( ،)ُْْ/كتاب الفتف )ٕ( ،باب افتراؽ األمـ ،حديث رقـ
(ّّٗٗ) ،عف ىشاـ بف عمار عف الكليد بف مسمـ عف أبي عمرك عف قتادة عف أنس ،بألفاظ
متقاربة.

ِ -أحمد في مسنده (ّ ،)َُِ/عف ككيع عف عبد العزيز الماجشكف عف صدقة بف يسار عف
النميرم عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ(ّ )ُْٓ/عف حسف عف ابف لييعة عف خالد بف يزيد عف
سعيد بف أبي ىالؿ عف أنس بنحكه.

ّ -أبك يعمى في مسنده (ٔ ،)َّْ/حديث رقـ (ّٖٔٔ) ،عف محمد بف بكار عف أبي معشر
عف يعقكب بف زيد عف زيد بف أسمـ عف أنس ،بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ (ٕ )ّٔ/حديث رقـ

(ّْْٗ)عف محمد بف بحر عف مبارؾ بو بمفظو ،ككذلؾ (ٕ )ُْٓ/حديث رقـ (ُِْٕ) عف
أبي خيثمة عف عمر بف يكنس عف يزيد الرقاشي عف أنس،بنحكه كفيو زيادة.

ْ -ابف أبي عاصـ في السنة(ُ ،)ِٕ/حديث رقـ (ْٔ) عف ىشاـ بف عمار عف الكليد بف مسمـ
عف األكزاعي عف قتادة عف أنس بنحكه.

ٓ -أبك نعيـ في الحمية (ّ ،)ِٓ/عف محمد بف معمر عف أبي األشعث الحراني عف يحيى بف
عبد اهلل عف األكزاعي عف يزيد عف أنس بنحكه.

ٔ -المركزم في السنة (ُ ،)ُِ/حديث رقـ (ّٓ)عف محمد بف يحيى عف أبي المغيرة عف
األكزاعي عف يزيد الرقاشي عف أنس بنحكه.

ٕ -الاللكائي في شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة (ُ )ُِٓ/حديث رقـ (ُِٖ) عف عمي بف محمد
بف أحمد بف بكر عف الحسف بف عثماف عف يعقكب عف أبي صالح عبد اهلل بف صالح عف

معاكية بف صالح عف األكزاعي عف يزيد الرقاشي عف أنس ،بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِّ/حديث رقـ (ّّٖٗ).
ُِٕ

لمشولمو  :ا
ُ -أبك ىريرة 
أخرجو

-

أبك داكد في سننو(ْ )ّٓ(،)ُٗٔٗ/كتاب السنة )ُ( ،باب شرح السنة ،حديث رقـ (ْٔٗٓ)

-

الترمذم في جامعو(ْ )ّٕ( ،)َْٓ/كتاب اإليماف )ُٖ(،باب ما جاء في افتراؽ ىذه األمة،

-

بنحكه.

حديث رقـ (َِْٔ) ،بنحكه ،كقاؿ" :حسف صحيح".

ابف ماجو في سننو(ّ )ّٔ( ،)ُْْ/كتاب الفتف )ٕ( ،باب افتراؽ األمـ ،حديث رقـ

(ُّٗٗ) ،بنحكه.

أحمد في مسنده(ِ ،)ِّّ/بنحكه

الحاكـ في مستدركو(ُ ،)ٔ/كتاب اإليماف بنحكه ،ككذلؾ (ُ ،)ُِٖ/كتاب العمـ

بنحكه،كقاؿ":ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه".

ابف حباف في صحيحو (ُْ )َٔ(،)َُْ/كتاب التاريخ )ُ( ،باب بدء الخمؽ ،حديث رقـ

(ِْٕٔ) ،بنحكه ،ككذلؾ (ُٓ )َٔ(،)ُِٓ/كتاب التاريخ )َُ( ،باب إخباره  عما يككف
في أمتو مف الفتف كالحكادث ،حديث رقـ (ُّٕٔ) ،بنحكه.

ِ -عكؼ بف مالؾ 
-

أخرجو

ابف ماجو في سننو(ّ )ّٔ(،)ُْْ/كتاب الفتف )ٕ( ،باب افتراؽ األمـ ،حديث رقـ

(ِّٗٗ) ،بنحكه.

الحاكـ في مستدركو(ُ ،)ُِٗ/كتاب العمـ بنحكه.

ّ -معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنيما
-

أخرجو

أبك داكد في سننو(ْ )ّٓ( ،)َُٕٗ/كتاب السنة )ُ(،باب شرح السنة ،حديث رقـ

(ْٕٗٓ) ،بنحكه.

-

أحمد في مسنده(ْ ،)َُِ/بنحكه.

-

الدارمي في سننو (ِ )ُٕ( ،)ُٗٓ/كتاب السير )ٕٓ( ،باب في افتراؽ ىذه األمة ،حديث

-

الحاكـ في مستدركو (ُ ،)ُِٖ/كتاب العمـ ،بنحكه.

رقـ (ُِٖٓ) ،بنحكه.

ُّٕ

ْ -عبداهلل بف عمرك ،رضي اهلل عنيما

 أخرجو الترمذم في جامعو(ْ )ّٕ( ،)ُْٓ/كتاب اإليماف )ُٖ( ،باب ما جاء في افتراؽ ىذهاألمة ،حديث رقـ (ُِْٔ) ،بنحكه ،كقاؿ" :حسف غريب".

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).

ِ -يم ىب ىارؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده ضعيؼ جدا؛ ألجؿ يم ىب ىارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،كالحديث لو طرؽ
كشكاىد أخرل يصح بيا عف أبي ىريرة كعكؼ بف مالؾ كمعاكية بف أبي سفياف ،كالحديث صححو
(ُ)

األلباني

بمفظ":افترقت الييكد عمى إحدل كسبعيف فرقة فكاحدة في الجنة كسبعيف في النار كافترقت

النصارل عمى اثنتيف كسبعيف فرقة فكاحدة في الجنة كاحدل كسبعيف في النار كالذم نفسي بيده لتفترقف
أمتي عمى ثالث كسبعيف فرقة فكاحدة في الجنة كثنتيف كسبعيف في النار قيؿ يا رسكؿ اهلل مف ىـ قاؿ

 :ىـ الجماعة".

)ُ( السمسمة الصحيحة (ّ ،)َْٖ/كانظر إلى :صحيح الجامع الصغير (صَُّٖ).
ُْٕ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
ؾ ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس أىف النبًي
صِل  :ىحدثىىنا يم ىحم هد ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
َْ
ٔ -ٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
كبى لىوي إً ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف ىع ًريفنا"(ُ).
ت بً ًو ىج ىن ىازةه فىقى ى
 ىمر ٍ
اؿ« :طي ى
أ ًول :اغهةبالألمفرظ  :ا

عريفنا :كىك مف يمي أمر القكـ كيعرؼ أمر القكـ كأحكاليـ كىك النقيب كىك دكف الرئيس ،كالجمع
عرفاء،و قٍم :هو القائـ بأمر طائفة مف الناس ،كعريؼ أم كليت أمر سياستيـ كحفظ أمكرىـ كسمي
بذلؾ لككنو يتعرؼ أمكرىـ حتى يعرؼ بيا مف فكقو عند الحتياج كقيؿ :العريؼ دكف المنكب كىك

دكف األمير(ِ).

ثرنةر :الميتهةج :
ً

ُ -أخرجو ابف عدم في الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ ،)ِِّ/عف أبي يعمى بو ،بمفظ "طكبى لو
إف لـ يكف غريفا"(ّ)في ترجمة مبارؾ بف يس ىح ٍيـ.

ِ -كذكره الييثمي في مجمع الزكائد (ّ )ٔ( ،)ِْْ/كتاب الزكاة )ِٕ( ،باب في العشاريف
كالعرفاء كأصحاب المككس حديث رقـ (ْْٕٗ) ،كقاؿ :ركاه أبك يعمى عف محمد كلـ ينسبو

فمـ أعرفو كبقية رجالو ثقات ،كىذا تساىؿ فإف محمد ىك بف أبي بكر المقدمي الثقة ،كقكلو
بقية رجالو ثقات غير صحيح ،فإف مبارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث.
ّ -كذكره البكصيرم في إتحاؼ الخيرة الميرة (ٓ )ٖٔ( ،)ْٔ/كتاب اإلمارة )ُٕ( ،باب ما جاء
في األمراء كاألمناء كالعرفاء كغيرىـ حديث رقـ (ُُِْ) ،كقاؿ :ىذا إًسناد ضعيؼ  ،مبارؾ

ىك ابف يس ىح ٍيـ كىك متركؾ.
ْ -أخرجو ابف حجر في المطالب العالية (َُ )ُِٗ/حديث رقـ (ُِٖٔ) عف أبي يعمى بو
بمفظو.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو  :ا

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ِ -مبارؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

جدا؛ ألجؿ مبارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث.
إسناده ضعيؼ ن

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّّ/حديث رقـ (ّّٗٗ).

(ِ)

انظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم (ُ ،)ُٔٗ/ُّ(،)ُٓٓ/كعمدة القارئ شرح صحيح البخارم (ُٖ،)ّٖٕ/

(ّ)

"غريفنا" لعمو تصحيؼ كقد جاء في باقي الركايات "عريفنا" كىك الصكاب.

ككشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (ُ ،)َُٕٔ/كالنياية في غريب الحديث كاألثر (ّ.)ِْْ/

ُٕٓ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا إسحاؽ حدثنا حماد عف ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
صيى ٍيب ىع ٍف أنس
َْ
ِٕ-اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
يز بف ي
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍل يخيب ًث ىكاٍل ىخ ىبائً ًث"(ُ).
اف إً ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ىال ىء قى ى
اؿ  :المييـ إًٍّني أ ي
أىف ىر يسك يؿ اهلل  أىنوي ىك ى
أول :الميتهةج :
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َْ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ِ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّْ/حديث رقـ (َّْٗ).
ُٕٔ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اد ىع ٍف ىع ٍبًد
صِل  :ىحدثىىنا إسحاؽ ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
ٖ -ٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ:
كؿ الم ًو ،ثيـ قىا ىؿ « :ىيا يم ىعا يذ» ،قى ى
اؿ :لىب ٍي ىؾ ىر يس ى
اؿ « :ىيا يم ىعا يذ» ،قى ى
الم ًو  قى ى
اؿ :ىل إًلىوى إًل الموي ىد ىخ ىؿ اٍل ىجنةى"(ُ).
اس ،أىنوي ىم ٍف قى ى
كؿ الم ًو ،قى ى
ىذلً ىؾ ىيقيك يؿ :لىب ٍي ىؾ ىر يس ى
اؿ " :ىب ٍّش ًر الن ى
أول :الميتهةج :
ً

اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس أىف ىر يسك ىؿ
كؿ الم ًو ثى ىالثنا ،يكؿ
لىب ٍي ىؾ ىر يس ى

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٕ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ْ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ٓ -حماد بف زيد :ثقة ثبت حافظ فقيو ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٗ).
ٔ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّْ/حديث رقـ (ُّْٗ).
ُٕٕ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ؾ
صِل  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف أىبًي ىب ٍك ور ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
َْ
ٗ-ٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
كف يدكنًي ،فىأىقيك يؿ:
أىظينوي ىع ًف النبً ٍّي  قى ى
اؿ " :ىس ىي ًريد ىعمىى ىح ٍكضي أى ٍق ىك هاـ يي ٍختىمى يج ى
ؾ"(ُ) .ا
ىح ىدثيكا ىب ٍع ىد ى
ًإن ىؾ ىل تى ٍد ًرم ىما أ ٍ
أول :الميتهةج:كقد جاء في صفة الحكض أحاديث كثيرة منيا(ِ) .ا
ً

ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس
ىيا ىر ٍّ
ىص ىحابًي ،فىييقىا يؿ:
ب ،أ ٍ

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو(ّ )ٔٓ( ،)ُٓٓ/كتاب التفسير )َُٖ( ،باب سكرة "إنا أعطيناؾ
الككثر" ،حديث رقـ (ْْٔٗ) ،عف آدـ عف شيباف عف قتادة عف أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ

(ْ )ُٖ(،)ّّٔ/كتاب الرقائؽ )ّٓ( ،باب في الحكض ،حديث رقـ (َٖٓٔ) ،عف سعيد بف
عفير عف ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب ،عف أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ْ،)ّّٔ/

(ُٖ) كتاب الرقائؽ )ّٓ( ،باب في الحكض ،حديث رقـ (ُٖٓٔ) ،عف أبي الكليد كىدبة بف
خالد ،كالىما عف ىماـ عف قتادة عف أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ(ْ )ُٖ( ،)ّّٕ/كتاب

الرقائؽ )ّٓ( ،باب في الحكض ،حديث رقـ (ِٖٓٔ) عف مسمـ بف إبراىيـ عف كىيب بف
خالد عف عبد العزيز بو ،بمفظو.

ِ -مسمـ في صحيحو(ُ )ْ( ،)ََّ/كتاب الصالة )ُْ( ،باب حجة مف قاؿ البسممة آية مف
كؿ سكرة سكل براءة ،حديث رقـ (ّٓ) عف عمي بف حجر عف عمي بف مسير عف المختار

بف فمفؿ عف أنس بنحكه ،كفيو زيادة ،ككذلؾ(ْ )ّْ( ،)َُٖ/كتاب الفضائؿ )ٗ( ،باب إثبات

حكض نبينا  كصفتو ،حديث رقـ (ّٗ) عف حرممة بف يحيى عف ابف كىب عف يكنس عف
ابف شياب عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ّْ( ،)ََُٖ/كتاب الفضائؿ )ٗ( ،باب إثبات
حكض نبينا  كصفتو ،حديث رقـ (َْ) عف عمي بف حجر كأبي بكر بف أبي شيبة ،كالىما
عف عمي بف مسير عف المختار بف فمفؿ عف أنس ،بنحكه ،كعف محمد بف العالء عف ابف
فضيؿ عف المختار بف فمفؿ ،بنحكه ،كعف محمد ابف حاتـ عف عفاف بف مسمـ عف كىيب عف

عبد العزيز ،بو ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ّْ( ،)َُُٖ/كتاب الفضائؿ )ٗ( ،باب إثبات
حكض نبينا  كصفتو ،حديث رقـ (ّْ) عف يحيى بف حبيب كمحمد بف عبد اهلل ،كالىما
عف خالد بف الحارث عف سعيد عف قتادة عف أنس بمفظو ،كفيو زيادة ،كعف زىير بف حرب

عف الحسف بف مكسى عف شيباف عف قتادة عف أنس ،بمفظو ،كفيو زيادة.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّْ/حديث رقـ (ِّْٗ).

)ِ( لممزيد في الطالع عمى أحاديث الحكض كصفتو انظر إلى :صحيح البخارم (ْ ،)ّّٗ-ّّٓ/كصحيح مسمـ
(ْ ،)َُُٖ – ُُٕٗ/كصحيح ابف حباف (ُْ ،)ِّٕ – ّٕٓ/كقد تكاترت أحاديث الحكض ،انظر إلى :تفسير ابف
كثير (ْ.)ِْٕ/
ُٖٕ

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).

ِ -مبارؾ بف سحيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

جدا؛ ألجؿ مبارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،غير أف الحديث صحيح
إسناده ضعيؼ ن
كسيأتي مطكنل مف طريؽ صحيحة(ُ).

)ُ( انظر :الحديث رقـ (ِٖ) مف الرسالة ،كىك في مسند أبي يعمى (ٕ )ّٖ/حديث رقـ (ُّٓٗ).
ُٕٗ

ًو
ِِ
اـ ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس أىف
٘-ٚاقَ َ
رماأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يى ٍد ىبةي ٍب يف ىخالد ىحدثىىنا ىىم ه
واة ْعلَىا َ
رلا َ
لإلي ُ
ً
ىح هد ىعمىى ىن ٍق ًش ًو"(ُ) .ا
اص ى
كؿ الم ًو  قى ى
ىر يس ى
ط ىن ٍع ي
ت ىخاتى نما ،فى ىال ىي ٍنقي ىشف أ ى
اؿ" :إًٍّني قىد ٍ
أول :الميتهةج  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّْ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ابناترموابنالألسووابنام ْو َب المقةس (ٕ)،المثوبرن (ٖ)،اأبواترموالمبصهي.
ُٔ -م ْو َب
ُ
كثقو :يحيى بف معيف(ْ) ،كالعجمي(ٓ) ،كأبك يعمى(ٔ) ،كمسممة بف القاسـ(ٕ) ،كالذىبي(ٖ) ،كابف

حجر(ٗ) ،كزاد ابف حجر :عابد ،كزاد الذىبي :صاحب حديث كمعرفة كعمك إسناد ،قاؿ أبك

(ُُ)
(َُ)
أيضا :الحافظ الصادؽ المسند(ُِ) ،قاؿ ابف قانع:
حاتـ  ،كالذىبي  :صدكؽ ،كقاؿ الذىبي ن
صالح(ُّ) ،كقاؿ النسائي :ضعيؼ(ُْ) ،كفي ركاية أخرل قكاه(ُٓ) .كذكره ابف حباف في الثقات(ُٔ)،

منكر كىك كثير الحديث صدكؽ ل بأس بو كقد كثقو
نا
كقاؿ ابف عدم :ل أعرؼ لو حديثنا
الناس(ُٕ) ،كقاؿ أبك داكد :ل ينكر لو السماع(ُٖ) ،كرد الذىبي عمى تضعيؼ النسائي لو فقاؿ :كل
يقبؿ تضعيؼ أبي عبد الرحمف النسائي كىذا ابف عدم الذم أخذ عمـ ىدبة عف طائفة كبار عنو

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٓ/حديث رقـ (ّّْٗ).

)ِ( القيسي :بفتح القاؼ كسككف الياء ككسر السيف ىذه النسبة إلى جماعة اسميـ قيس .األنساب(ْ.)ٕٓٓ/
)ّ( الثكباني :بفتح الثاء المثمثة كسككف الكاك كفتح الباء المكحدة بعدىا األلؼ كفي آخرىا نكف ىذه النسبة إلى الثكبانية
كىـ طائفة مف المرجئة ينتمكف إلى ثكباف المرجي .المصدر السابؽ(ُ.)ُٓٔ/

)ْ( سؤلت ابف الجنيد(ُ.)ّٖٓ/
)ٓ( معرفة الثقات(ِ.)ِّٓ/
)ٔ( تاريخ اإلسالـ(ُٕ.)َّٗ/
)ٕ( تيذيب التيذيب(ُُ.)ِْ/
)ٖ( ميزاف العتداؿ(ْ.)ِْٗ/

)ٗ( تقريب التيذيب(صُٕٓ).
)َُ( الجرح كالتعديؿ(ٗ.)ُُْ/
)ُُ( الكاشؼ(ِ.)ّّْ/
)ُِ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)ٕٗ/
)ُّ( تيذيب التيذيب(ُُ.)ِٓ/

)ُْ( تاريخ السالـ(ُٕ )ّٖٗ/كانظر :المغني في الضعفاء (ِ.)َٕٖ/
)ُٓ( المغني في الضعفاء(ِ.)َٕٖ/
)ُٔ( الثقات(ٗ.)ِْٔ/

)ُٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٕ)ُّٗ/
)ُٖ( تيذيب التيذيب(ُُ.)ِٓ/
َُٖ

منكرا ،كىذا ابف معيف ممؾ الحفاظ يفصح بأنو ثقة ركل ذلؾ عنو
يصرح بأنو ل يعرؼ لو حديثنا ن
عمي بف الجنيد(ُ) ،مات سنة خمس كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :يى ٍد ىبة بف خالد ثقة.
(ٕ)
لمي َحلّي
ٕ-
َ
ميرمابناةحةىابناوةنرهالمع ْوذي ُ
مهالمجيري .

(ٖ)اأبوايبوالهللاوةقرلاأبوابكهالمبصهي،اهوىامها

كثقو :ابف سعد(ْ) ،كيحيى بف معيف(ٓ) ،كعمي بف المديني(ٔ) ،كأحمد(ٕ) ،أبك حاتـ(ٖ) ،كالعجمي(ٗ)،

كالعجمي(ٗ) ،كالحاكـ(َُ) ،كالذىبي(ُُ) ،كابف حجر(ُِ) ،كابف رجب(ُّ) ،كزاد ابف سعد :ربما غمط في
في الحديث ،كزاد عمي بف المديني :ثبت ،كزاد أبك حاتـ :صدكؽ في حفظو شيء ،كزاد الحاكـ:
(ُٓ)

حافظ ،كزاد ابف حجر :ربما كىـ ،قاؿ الساجي(ُْ) ،كأبك بكر البرديجي

كالذىبي(ُٔ) :صدكؽ،

أيضا :اإلماـ الحجة الحافظ(ُٕ) ،كزاد الساجي :سيء الحفظ ما حدث مف كتابو فيك
كقاؿ الذىبي ن
صالح كما حدث مف حفظو فميس بشيء ،كزاد أبك بكر البرديجي :يكتب حديثو .كقاؿ اإلماـ أحمد:

أحد األعالـ ثبت في كؿ المشايخ(ُٖ).
)ُ( تذكرة الحفاظ(ِ.)َْ/

)ِ( العكذم :بفتح العيف الميممة كسككف الكاك كفي آخرىا ذاؿ معجمة ،ىذه النسبة إلى بني عكذ كىك بطف مف األزد
كعكذ بف سكد بف حجر بف عمر بف عمرك مزيقاء .األنساب(ْ.)ِٓٔ/
الم ىحممي :بضـ الميـ كفتح الحاء ككسر الالـ المشددة ىذه النسبة إلى محمـ بف تميـ .المباب في تيذيب
)ّ( ي
األنساب(ّ.)ُْٕ/
)ْ( الطبقات الكبرل(ٕ.)ِِٖ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ٗ.)َُُ/
)ٔ( سؤلت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني(صّٔ).
)ٕ( تيذيب الكماؿ(َّ.)َّٓ/
)ٖ( الجرح كالتعديؿ(ٗ.)َُُ/
)ٗ( معرفة الثقات(ِ.)ّّْ/

)َُ( تيذيب التيذيب(ُُ.)َٔ/
)ُُ( المغني في الضعفاء(ِ.)ُّٕ/
)ُِ( تقريب التيذيب(صْٕٓ).

)ُّ( شرح عمؿ الترمذم(ُ.)َِّ/
)ُْ( تيذيب التيذيب(ُُ.)َٔ/
)ُٓ( المصدر السابؽ(ُُ.)َٔ/
)ُٔ( سير أعالـ النبالء(ٕ.)ِٗٔ/
)ُٕ( تذكرة الحفاظ(ُ.)َُٓ/
)ُٖ( بحر الدـ (ُ.)ُٔٓ/
ُُٖ

قاؿ عفاف :كاف ىماـ ل يكاد يرجع إلى كتابو ،كل ينظر فيو ،ككاف يخالؼ فال يرجع إلى كتابو ثـ

كثي ار فنستغفر اهلل تعالى ،قاؿ ابف حجر معمقنا:
رجع بعد فنظر في كتبو ،فقاؿ يا عفاف كنا نخطئ ن
قديما كقد نص عمى ذلؾ أحمد بف
كىذا يقتضي أف حديث ىماـ بآخره أصح ممف سمع منو ن

حنبؿ(ُ).

قاؿ يزيد بف ىاركف :ىماـ قكم في الحديث(ِ) ،كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :ىماـ عندم في

الصدؽ مثؿ ابف أبي عركبة(ّ) ،كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ :ىماـ ثبت في قتادة(ْ) ،كقاؿ أبك زرعة:
زرعة :ل بأس بو(ٓ) ،كقاؿ يزيد بف زريع :ىماـ ردمء في حفظو ككتابو صالح(ٔ) ،كذكره ابف حباف
حباف في الثقات(ٕ) ،مات سنة أربع أك خمس كستيف كمائة.

قرلالمبرحث :ىماـ بف يحيى ثقة.

ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث ابف حباف(ٖ) ،كاأللباني(ٗ).

)ُ( تيذيب التيذيب(ُُ.)ِٔ/
)ِ( تيذيب الكماؿ (َّ.)َّٔ/
)ّ( الجرح كالتعديؿ(ٗ.)َُُ/

)ْ( تيذيب الكماؿ(َّ.)َّْ/
)ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ٕ.)ُِٗ/
)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ٗ.)َُُ/
)ٕ( الثقات(ٕ.)ٖٓٔ/

)ٖ( صحيح ابف حباف(ُِ.)َّٖ/
)ٗ( صحيح سنف ابف ماجو (ِ ،)َِٗ/كانظر :إركاء الغميؿ (ّ.)ِٖٗ/
ُِٖ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
ؾ ٍب يف يس ىح ٍيًـ
صِل  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىب ٍح ور ىحدثىىنا يم ىب ىار ي
َْ
 -ٚٙاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
الش ٍي ىبانًي ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو :
اؿ :قى ى
صيىٍي وب ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ قى ى
يز ٍب يف ي
ً
ً
ً
يف ًف ٍرقىةن ،يكميي ٍـ
إً ٍس ىرائً ى
يف ًف ٍرقىةن ،ىكًاف أيمتًي ىستى ٍفتىًر ي
ؽ ىعمىى ث ٍنتىٍي ًف ىك ىس ٍبع ى
يؿ ىعمىى إً ٍح ىدل ىك ىس ٍبع ى
ً
اعةى(ُ).
ىعظى ىـ» ،قى ى
الس ىك ىاد ٍاأل ٍ
اؿ يم ىحم يد ٍب يف ىب ٍح ور :ىي ٍعني اٍل ىج ىم ى

ٍب ًف ىع ٍبًد الم ًو
ت ىبينك
«ا ٍفتىىرقى ٍ
ًفي الن ًار إًل

أول :الميتهةج  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َٕ) .ا

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

يحيوابنابحهالمه َج ْةي (ٕ)المبصهي(ٖ).
ٔ-
ُ
تعديال(ْ) ،كأبك زرعة ل
جرحا كل
ن
ذكره ابف أبي حاتـ كقاؿ ركل عنو أبك زرعة ،كلـ يذكر فيو ن
يركم إل عف ثقة(ٓ) ،كقاؿ العقيمي :منكر الحديث كثير الكىـ(ٔ) ،كقاؿ ابف حباف :يركل عف الضعفاء

الضعفاء أشياء لـ يحدث بيا غيره حتى يقع في القمب أنو كاف يقمبيا عمييـ فمست أدرم البمية في تمؾ
األحاديث منو أك منيـ كمف أييـ كاف فيك ساقط الحتجاج حتى تتبف عدالتو بالعتبار بركايتو عف

الثقات(ٕ) ،كقاؿ الذىبي :شيخ ألبي يعمى ليف(ٖ) ،كقاؿ ابف عساكر :أخبرنا أبك الفتح ...أخبرنا محمد

خيار(ٗ) ،كركل عنو أبك بكر بف أبي عاصـ كقاؿ حدثنا محمد بف بحر اليجيمي ككاف
بف بحر ككاف نا
خيار(َُ) ،كخرج لو الحاكـ في مستدركو كسكت عف إسناد الحديث ،قاؿ الذىبي معمقنا عمى المستدرؾ:
نا
محمد منكر الحديث(ُُ).

قرلالمبرحث  :محمد بف بحر منكر الحديث.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٔ/حديث رقـ (ّْْٗ).

)ِ( الييجيمي :بضـ الياء كفتح الجيـ كالياء الساكنة آخر الحركؼ ،كفي آخرىا ميـ ىذه النسبة إلى محمة بالبصرة نزليا
نزليا بنك ىجيـ فنسبت المحمة الييـ .األنساب(ٓ.)ِٕٔ/
)ّ( البصرم :تقدـ (صّٕ).

)ْ( الجرح كالتعديؿ(ٕ.)ُِٓ/
)ٓ( قاؿ ابف حجر في ت رجمة داكد بف حماد البمخي :كعنو أبك زرعة قاؿ ابف القطاف حالو مجيكؿ ،قاؿ ابف حجر :بؿ
بؿ ىك ثقة فمف عادة أبي زرعة أنو ل يحدث إل عف ثقة .لساف الميزاف (ِ)ُْٔ/

)ٔ( الضعفاء الكبير(ْ.)ّٖ/

)ٕ( المجركحكف(ِ ،)ََّ/كانظر :الضعفاء كالمتركككف (ّ.)ْْ/
)ٖ( المغني في الضعفاء (ِ.)ٓٓٗ/
)ٗ( تاريخ دمشؽ (ِٗ.)ّٓ/

)َُ( األحاد كالمثاني (ُ ،)َْْ/كانظر :تاريخ دمسؽ (ِٗ ،)ّٓ/كلساف الميزاف (ٕ.)ٕ/
)ُُ( مستدرؾ الحاكـ (ٓ.)ْٓٓ/
ُّٖ

ِ -يم ىب ىارؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

جدا؛ ألجؿ مبارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،كمحمد بف بحر
اإسناده ضعيؼ ن
منكر الحديث ،كالحديث لو طرؽ كشكاىد أخرل يصح بيا عف أبي ىريرة كعكؼ بف مالؾ
(ُ)

كمعاكية بف أبي سفياف ،كالحديث صححو األلباني

بمفظ ":افترقت الييكد عمى إحدل

كسبعيف فرقة فكاحدة في الجنة كسبعيف في النار كافترقت النصارل عمى اثنتيف كسبعيف فرقة

فكاحدة في الجنة كاحدل كسبعيف في النار كالذم نفسي بيده لتفترقف أمتي عمى ثالث كسبعيف
فرقة فكاحدة في الجنة كثنتيف كسبعيف في النار قيؿ يا رسكؿ اهلل مف ىـ قاؿ  :ىـ الجماعة".

)ُ( السمسمة الصحيحة (ّ ،)َْٖ/كانظر إلى :صحيح الجامع الصغير (صَُّٖ).
ُْٖ

صلِ
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
َْ
 -ٚٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
كف ًفي ىىًذ ًه
قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  " :ىس ىي يك ي
أول :اغهةبالألمفرظ :
ً

ؾ ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس
 :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىب ٍح ور ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
ؼ"(ُ) .ا
ؼ ىكقى ٍذ ه
ؼ ىك ىم ٍس هخ ،ىكىر ٍج ه
ٍاأليم ًة ىخ ٍس ه

خسؼ :النقص كاليكاف كأصمو أف تحبس الدابة عمى غير عمؼ(ِ).

مسخ :ىك قمب الخمقة مف شيء إلى شيء(ّ).

ىكىرجؼ :أصؿ الرجؼ الحركة كالضطراب(ْ).
قذؼ :الرمي بقكة(ٓ).
ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

المييربعرت ا
أخرجو:

ُ -أبك داكد في سننو (ْ )ِّ( ،)ُِْٖ/كتاب المالحـ )َُ( ،باب في ذكر البصرة ،حديث رقـ
(َّْٕ) ،عف عبد اهلل بف الصباح عف عبد العزيز بف عبد الصمد عف مكسى الحناط عف
مكسى بف أنس عف أنس ،جزء مف حديث بنحكه كفيو زيادة.

ِ -البزار في البحر الزخار (ُّ )ٔٓ/حديث رقـ (ّٕٗٔ) عف محمد بف مرداس عف مبارؾ بف
سحيـ بو بنحكه.

لمشولمو :

ُ -عبداهلل بف عمر رضي اهلل عنيما
أخرجو

-

الترمذم في جامعو (ْ )ِٗ( ،)َِٔ/كتاب القدر )ُٔ( ،باب منو حديث رقـ (ُِّٓ،

-

ابف ماجو في سننو (ّ )ّٔ(،)ْْْ/كتاب الفتف )ِٗ( ،باب الخسكؼ ،حديث رقـ

ُِّٓ) ،بألفاظ متقاربة ،كفيو زيادة ،كقاؿ":حديث حسف صحيح ،غريب".
(َُْٔ) ،بألفاظ متقاربة.

 أحمد في مسنده (ِ )ُّٔ ،َُٖ/بنحكه.-

(ُ)

الحاكـ في مستدركو (ْ ،)ْْٓ/كتاب الفتف كالمالحـ ،كقاؿ":صحيح عمى شرط مسمـ كلـ

يخرجاه".

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٔ/حديث رقـ (ّْٓٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ّٖ/
)ّ( المصدر السابؽ(ْ.)ََٕ/
)ْ( المصدر نفسو(ِ.)ّْٗ/
)ٓ( المصدر نفسو(ْ.)ْٗ/
ُٖٓ

ِ -عبد اهلل بف عمرك بف العاصي رضي اهلل عنيما
أخرجو

-

ابف ماجو في سننو (ّ )ّٔ(،)ْْْ/كتاب الفتف )ِٗ( ،باب الخسكؼ ،حديث رقـ

-

أحمد في مسنده (ِ ،)ُّٔ/بنحكه.

(َِْٔ) ،بنحكه.

ّ -عبد اهلل بف مسعكد 
أخرجو

-

ابف ماجو في سننو (ّ )ّٔ( ،)ْْْ/كتاب الفتف )ِٗ( ،باب الخسكؼ حديث رقـ

-

البزار في البحر الزخار(ْ ،)ّْٗ/حديث رقـ (َُّّ) ،بألفاظ متقاربة.

(َْٗٓ) ،بنحكه.

ْ -عائشة رضي اهلل عنيا

 أخرجو الترمذم في جامعو (ْ )َّ( ،)ِِْ/كتاب الفتف )ُِ( ،باب ما جاء في الخسؼ،حديث رقـ (ُِٖٓ) ،بألفاظ متقاربة ،كقاؿ":ىذا حديث غريب".

ٓ -عمراف بف حصيف 

 أخرجو الترمذم في جامعو (ْ )َّ(،)ِّٔ/كتاب الفتف )ّٖ( ،باب ما جاء في عالمة حمكؿالمسخ كالخسؼ ،حديث رقـ (ُِِِ) ،بألفاظ متقاربة ،كفيو زيادة،كقاؿ":ىذا حديث غريب".

ٔ -سيؿ بف سعد 
أخرجو

-

ابف ماجو في سننو (ّ )ّٔ(،)ْْْ/كتاب الفتف )ِٗ( ،باب الخسكؼ ،حديث رقـ

-

عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ ،)ُٕٔ/حديث رقـ (ِْٓ) بنحكه.

-

(ََْٔ) ،بنحكه.

الطبراني في المعجـ الكبير(ٔ ،)َُٓ/حديث رقـ (َُٖٓ) بنحكه.

ٕ -أبك ىريرة 
-

أخرجو

الترمذم في جامعو (ْ )َّ(،)ِّٔ/كتاب الفتف )ّٖ( ،باب ما جاء في عالمة حمكؿ

المسخ كالخسؼ ،حديث رقـ (ُُِِ) ،كقاؿ":ىذا حديث غريب".

ابف حباف في صحيحو (ُٓ )َٔ(،)ُِٔ/كتاب التاريخ )َُ( ،باب إخباره  عما يككف في

أمتو مف فتف الحكادث ،حديث رقـ(ٕٗٓٔ) ،بألفاظ متقاربة.

ُٖٔ

ٖ -جابر بف عبد اهلل 

 -أخرجو البخارم في األدب المفرد (صَُٕ) ،حديث رقـ (ْْٖ) ،بألفاظ متقاربة.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو  :ا

ُ -محمد بف بحر :منكر الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٔ).

ِ -مبارؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

جدا؛ ألجؿ مبارؾ بف يس ىح ٍيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،كمحمد بف بحر منكر
إسناده ضعؼ ن
الحديث ،كالحديث جاء مف طريؽ أخرل صحيحة صححيا الشيخ األلباني(ُ).

)ُ( صحيح سنف أبي داكد األصؿ(ٗ.)َّٕ/
ُٕٖ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
ؾ ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ىع ٍف أنس
صلِ  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىب ٍح ور ىحدثىىنا يم ىب ىار ه
َْ
 -ٚٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً ً
اب ىب ٍع و
ض"(ُ) .ا
ىص ىحابً ًو " :ىل تىٍرًج يعف ىب ٍعًدم يكف نا
اؿ :قى ى
قى ى
ار ىي ٍ
ض يك ٍـ ًرقى ى
ب ىب ٍع ي
ض ًر ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  أل ٍ
أول :الميتهةج :
ً
ُ -أخرجو البزار في البحر الزخار(ُّ ،)ٔٓ/حديث رقـ (ّٗٗٔ) ،عف محمد بف مكسى عف
مبارؾ بف سحيـ بو بنحكه.

لمشولمو  :ا

ُ -ابف عمر رضي اهلل عنيما
أخرجو

-

البخارم في صحيحو (ّ )ْٔ(،)ِٕٓ/كتاب المغازم )ٕٖ( ،باب حجة الكداع ،حديث رقـ

(َّْْ) ،بألفاظ متقاربة ،كفيو زيادة ،ككذلؾ (ْ )ٕٖ(،)ُٕٓ/كتاب األدب )ّْ( ،باب قكؿ
اهلل تعالى (يا أييا الذيف أمنكا ل يسخر قكـ مف قكـ) حديث رقـ (َّْٔ) بنحكه،

ككذلؾ(ْ )ٕٖ( ،)ُٕٗ/كتاب األدب )ٗٓ( ،باب ما جاء في قكؿ الرجؿ كيمؾ ،حديث رقـ

(ُٔٔٔ) ،بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ٖٕ( ،)ُّْ/كتاب الديات )ِ( ،باب قكلو تعالى" كمف
آحياىا" حديث رقـ (ٖٖٔٔ) بمفظو ،ككذلؾ (ْ )ِٗ( ،)َٕٓ/كتاب الفتف )ٖ( ،باب قكؿ

كفار يضرب بعضكـ رقاب بعض ،حديث رقـ ( َٕٕٕ) ،بمفظو.
النبي ل ترجعكا بعدم نا
 مسمـ في صحيحو (ُ )ُ( ،)ٔٓ/كتاب اإليماف )ِٗ( ،باب بياف معنى قكؿ النبي  لكفار يضرب بعضكـ رقاب بعض ،حديث رقـ (ُُٗ ،)َُِ ،بمفظو.
ترجعكا بعدم نا

ِ -جرير بف عبد اهلل 
-

أخرجو

البخارم في صحيحو (ُُ )ّ( ،)ِٖ/كتاب العمـ )ّْ( ،باب اإلنصات لمعمماء ،حديث رقـ

(ُُِ) ،بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ِٕٔ/كتاب المغازم )ٕٖ( ،باب حجة الكداع ،حديث رقـ
(َْْٓ) ،بمفظو ،ككذلؾ (ْ )ٖٕ( ،)ُّْ/كتاب الديات )ِ( ،باب قكلو تعالى" كمف أحياىا"

حديث رقـ (ٖٗٔٔ) ،بمفظو ،ككذلؾ(ْ )ِٗ( ،)َٕٓ/كتاب الفتف )ِ( ،باب قكؿ النبي ل

كفارا ،حديث رقـ (ََٖٕ) ،بمفظو.
ترجعكا بعدم ن
 مسمـ في صحيحو (ُ )ُ(،)ٔٓ/كتاب اإليماف )ِٗ( ،باب بياف معنى قكؿ ل ترجعكا بعد ....حديث رقـ (ُُٖ) ،بمفظو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٕ/حديث رقـ (ّْٔٗ).
ُٖٖ

ّ -عبد اهلل بف مسعكد 

 أخرجو البخارم في صحيحو (ْ )ٖٔ( ،)ََْ/كتاب الحدكد )ٗ( ،باب ظير المؤمف حمىإل في حد أك حؽ ،حديث رقـ (ٖٕٓٔ) ،بمفظو كفيو زيادة.

ْ -عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما

 أخرجو البخارم في صحيحو (ُ )ِٓ( ،)ِٕٓ/كتاب الحج )ُِّ( ،باب الخطبة بأياـ منىحديث رقـ (ُّٕٗ) ،بمفظو ،كفيو زيادة ،ككذلؾ(ْ )ِٗ( ،)َٖٓ/كتاب الفتف )ٖ( ،باب قكؿ

كفار يضرب ...حديث رقـ (َٕٕٗ) ،بنحكه.
النبي  ل ترجعكا بعدم نا
ٓ -أبك بكرة  نفيع بف الحارث

 أخرجو البخارم في صحيحو (ُ )ِٓ( ،)ِٕٔ/كتاب الحج )ُِّ( ،باب الخطبة أياـ منى،حديث رقـ (ُُْٕ) ،بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ِٕٓ/كتاب المغازم )ٕٖ( ،باب حجة

الكداع حديث رقـ (َْْٔ) ،بمفظو ،ككذلؾ (ْ )ٖٕ(،)ُّْ/كتاب الديات )ِ( ،باب قكلو

تعالى" كمف أحياىا" حديث رقـ (ٕٔٔٔ) ،بمفظو ،ككذلؾ(ْ )ِٗ( ،)َٖٓ/كتاب الفتف)ٖ( ،

كفار يضرب بعضكـ رقاب بعض ،حديث رقـ (َٖٕٕ)،
باب قكؿ النبي  ل ترجعكا بعدم نا
بمفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -محمد بف بحر :منكر الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٔ).
ِ -يم ىبارؾ بف يس ىح ٍيـ :ضعيؼ ،متركؾ الحديث ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).
ّ -عبد العزيز بف صييب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

جدا؛ ألجؿ مبارؾ بف سحيـ ضعيؼ متركؾ الحديث ،كمحمد بف بحر منكر
إسناده ضعيؼ ن
الحديث ،كالحديث صحيح بشكاىده في الصحيحيف كغيرىما.

ُٖٗ

الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا أيىبك
 -ٜٚاقَ َ
َْ
رل َا ُ ُ َ ْ
اؿ ىر يسك يؿ
اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ ،قى ى
ات ،ىكًى ىي يج ٍزهء ًم ىف النيبكًة"(ُ) .ا
اس ،قى ى
ت يم ىب ٍّش ىر ه
اؿ« :قى ٍد ىب ًق ىي ٍ
الن ي
أول :الميتهةج :ا ا
ً
ىب ٍك ًر
الم ًو

ً
يس ً
عف
ٍب ًف أىبًي ىش ٍي ىبةى ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف إً ٍد ًر ى
« :إًف النيبكةى ىك ٍّ
الر ىسالىةى قىًد ٍانقى ى
ت» ،فى ىج ًزعى
ط ىع ٍ

أخرجو  :ا

ُ -البخارم في صحيحو(ْ )ُٗ( ،)ْٕٓ/كتاب التعبير )ِ( ،باب رؤيا الصالحيف ،حديث رقـ

(ّٖٗٔ)،عف عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ،بألفاظ مختمفة،
ككذلؾ(ْ )ُٗ( ،)َْٖ/كتاب التعبير )َُ( ،باب مف رأل النبي  في المناـ ،حديث رقـ

(ْٗٗٔ) ،عف معمى بف أسد عف عبد العزيز بف مختار عف ثابت البناني عف أنس ،بألفاظ
مختمفة.

ِ -مسمـ في صحيحو(ْ )ِْ( ،)ُْٕٕ/كتاب الرؤيا ،حديث رقـ (ٕ) عف عبيد اهلل بف معاذ عف
أبيو عف شعبة عف ثابت البناني عف أنس ،كلـ يسؽ لفظو.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -يبو الهلل ابن ايحيو ابن اإبهلمةم ابن ايثيرن ابن اتولسي المعبس (ٕ) ايولمم اأبو ابكه ابن اأب ا
شةب المكوف (ٖ)المولسط (ٗ)،اهوىامهالمجيري .

كثقو :العجمي(ٓ) ،كأبك حاتـ(ٔ) ،كابف خراش(ٕ) ،كابف قانع(ٖ) ،كابف ناصر الديف الدمشقي(ٗ) ،كابف

(َُ)
ظا لمحديث ،كزاد ابف قانع :ثبت كزاد ابف ناصر الديف :عديـ النظير
حجر  ،كزاد العجمي :كاف حاف ن

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٖ/حديث رقـ (ّْٕٗ).

)ِ( العبسي :بفتح العيف كسككف الباء المكحدة في آخرىا سيف نسبت إلى عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف بف سعد
بف قيس عالف .المباب في تيذيب األسماء(ِ.)ُّٓ/

)ّ( الككفي :بضـ أكليا كسككف الكاك كفي آخرىا فاء نسبة إلى الككفة كىي مف أميات بالد اإلسالـ بالعراؽ .المصدر
السابؽ(ّ.)ُُٖ/
)ْ( الكاسطي :تقدـ (صّٔ).
)ٓ( معرفة الثقات(ِ.)ٕٓ/

)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)َُٔ/
)ٕ( تاريخ بغداد(َُ.)َٕ/
)ٖ( تيذيب التيذيب(ٔ.)ْ/
)ٗ( شذرات الذىب(ِ ،)ٖٓ/ابف ناصر الديف الدمشقي :ىك الحافظ العالمة محمد بف أبي بكر عبد اهلل بف محمد شمس
شمس الديف الدمشقي المتكفى سنة ِْٖق .انظر :اإلكماؿ(ُ ،)ُُ/الكاشؼ(ُ ،)ُُّ/األعالـ(ٔ.)ِّٕ/

)َُ( تقريب التيذيب(صَِّ).
َُٗ

خرج لو الشيخاف ،كزاد ابف حجر :حافظ صاحب تصانيؼ ،قاؿ يحيى بف معيف(ُ) ،كأحمد(ِ) :صدكؽ،

(ّ)
مكثرا،
ظا
متقنا حاف ن
صدكؽ ،كقاؿ أبك زرعة :ما رأيت أحفظ منو  ،كقاؿ الخطيب البغدادم :كاف ن
ن
صنؼ المسند كاألحكاـ كالتفسير(ْ) ،كقاؿ أبك عبيد :انتيى عمـ الحديث إلى أربعة :أبك بكر بف أبي

شيبة كىك أسردىـ لو ،كابف معيف كىك أحفظيـ لو ،كابف المديني كىك أعمميـ بو ،كأحمد بف حنبؿ كىك

أفقييـ فيو(ٓ).

قاؿ عمرك الفالس :ما رأيت أحفظ منو(ٔ) ،كقاؿ صالح بف محمد جزرة البغدادم :ىك أحفظ مف

أدركنا عند المذاكرة(ٕ) .كقاؿ الذىبي :الحافظ أحد األعالـ(ٖ) ،عديـ النظير الثبت صاحب المسند

(ٗ)
متقنا حافظنا
اإلماـ العمـ سيد الحفاظ كصاحب الكتب الكبار  ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف ن
دينا كتب كجمع كصنؼ كذاكر ككاف أحفظ أىؿ زمانو لممقاطيع(َُ) ،كذكره ابف شاىيف في
حافظنا ن
الثقات كقاؿ :صدكؽ(ُُ) ،مات سنة خمس كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :أبك بكر بف أبي شيبة ثقة حافظ.

)ُ( تاريخ بغداد(َُ.)َٕ/

)ِ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ُ.)ّّٖ/
)ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ُ.)ُِٗ/
)ْ( تاريخ بغداد(َُ.)ٔٔ/
)ٓ( تاريخ بغداد (ٗ ،)ِْ/كانظر :تذكرة الحفاظ(ِ.)ُٕ/
)ٔ( تاريخ اإلسالـ(ُٕ.)ِِٖ/
)ٕ( تيذيب الكماؿ(ُٔ.)ُْ/
)ٖ( تاريخ السالـ(ُٕ.)ِِٖ/
)ٗ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)ُِِ/
)َُ( الثقات(ٖ.)ّٖٓ/

)ُُ( تاريخ اسماء الثقات (صُّّ).
ُُٗ

ٕ -يبوالهللابناإوهةسابناةزةوابنايبوالمهحينابنالألسووابناحجة ابنالألصهبابناةزةوابنا
حالوةالألووي(ٔ)،المزيرفهي(ٕ)،اأبوايحيووالمكوف ،اهوىامهالمجيري .

كثقو :ابف سعد(ّ) ،كابف معيف(ْ) ،كعمي بف المديني(ٓ) ،كالعجمي(ٔ) ،كأبك حاتـ(ٕ) ،كالنسائي(ٖ)،

كالنسائي(ٖ) ،كابف خراش(ٗ) ،كالخميمي(َُ) ،كابف حجر(ُُ) ،كزاد العجمي :ثبت حجة صاحب سنة زاىد

صالح ،كزاد أبك حاتـ :حجة يحتج بو كىك إماـ مف أئمة المسمميف ،كزاد ابف سعد :مأمكف كثير
الحديث حجة ،كزاد النسائي :ثبت ،كزاد ابف حجر :فقيو عابد ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف

(ُْ)
(ُّ)
(ُِ)
أيضا :اإلماـ
صمبا في السنة  ،كقاؿ الذىبي :أحد األئمة األعالـ اإلماـ الحجة القدكة  ،كقاؿ ن
ن
(ُٓ)
الحافظ المقرئ شيخ اإلسالـ  ،مات سنة ثنتيف كتسعيف كمائة.

قرلالمبرحث  :عبد اهلل بف إدريس ثقة ثبت.

)ُ( األكدم :بفتح األلؼ كسككف الكاك ،كفي آخرىا الداؿ الميممة ،ىذه النسبة إلى أكد بف صعب بف سيد العشيرة مف
مذحج .األنساب (ُ.)ِِٔ/

)ِ( الزعافرم :بتفح الزام كالعيف الميممة ككسر الفاء كالراء الميممة ىذه النسبة إلى زعافر .المصدر السابؽ(ّ.)ُِٓ/
السابؽ(ّ.)ُِٓ/
)ّ( الطبقات الكبرل(ٔ.)ّٖٗ/
)ْ( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم(ُ.)ِِٕ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)ٗ/

)ٔ( معرفة الثقات(ِ.)ُِّ/
)ٕ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)ٗ/
)ٖ( تيذيب الكماؿ(ُْ.)ِٗٗ/
)ٗ( تاريخ بغداد(ٗ.)َِْ/

)َُ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ِّْ/
)ُُ( تقريب التيذيب(صِٓٗ).
)ُِ( الثقات(ٕ.)ٓٗ/
)ُّ( تاريخ اإلسالـ(ُّ.)ِْٗ/
)ُْ( تذكرة الحفاظ(ُ.)َِٔ/

)ُٓ( سير أعالـ النبالء(ٗ.)ِْ/
ُِٗ

ٖ -لميتيرهابنافلفلايوسىابناحهةث

كثقو :ابف معيف(ُ) ،كأحمد(ِ) ،كالنسائي(ّ) ،كمحمد بف عبد اهلل بف عمار(ْ) ،كالعجمي(ٓ) ،كأبك

كأبك حاتـ(ٔ) ،كيعقكب الفسكم(ٕ) ،كالذىبي(ٖ) ،كقاؿ يعقكب بف سفياف حدثنا أبك نعيـ حدثنا سفياف عف
خير(َُ) ،كقاؿ أبك داكد :ليس بو
عف مختار بف فمفؿ كىك ككفي ثقة(ٗ) .كقاؿ أحمد :ل أعمـ بو إل نا

بأس(ُُ) ،كقاؿ عبد اهلل بف إدريس :كاف مف خيار المسمميف(ُِ) ،كقاؿ البزار :صالح الحديث قد

احتممكا حديثو(ُّ) ،كقاؿ أبك حاتـ :شيخ ككفي(ُْ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ(ُٓ).

كثير(ُٔ) .كتكمـ فيو أبك الفضؿ السميماني فذكره في ركاة
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :يخطئ نا

المناكير عف أنس مع أباف بف أبي عياش كغيره(ُٕ).

كيكفي المختار إخراج مسمـ لو في الصحيح(ُٖ) ،بقي إلى سنة األربعيف كمائة(ُٗ).

قرلالمبرحث  :المختار بف فمفؿ ثقة.

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ(صّٓ).
)ِ( تاريخ دمشؽ(ٕٓ.)ُُْ/

)ّ( تيذيب الكماؿ(ِٕ.)ُِّ/
)ْ( تاريخ دمشؽ(ٕٓ.)ُُْ/
)ٓ( معرفة الثقات(ِ.)ِٕٔ/

)ٔ( تيذيب الكماؿ(ِٕ.)ُِّ/
)ٕ( المعرفة كالتاريخ (ّ.)ُِٓ/
)ٖ( الكاشؼ(ّ)َُٖ/
)ٗ( المعرفة كالتاريخ(ّ.)ُُٓ/
)َُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ِ.)َْٓ/
)ُُ( تيذيب الكماؿ(ِٕ.)ُِّ/

)ُِ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ِ.)َِٓ/
)ُّ( تيذيب التيذيب(ٖ.)ّٖ/
)ُْ( الجرح كالتعديؿ(ٖ.)َُّ/
)ُٓ( تقريب التيذيب(ُ.)ِّٓ/
)ُٔ( الثقات(ٓ.)ِْٗ/
)ُٕ( ميزاف العتداؿ(ْ.)َٖ/
)ُٖ( انظر :صحيح مسمـ (ُ )ّٕٓ ،ََّ ،ُٖٖ ،ُُِ/أحاديث رقـ (ُّٔ )ّٖٔ ،ََْ ،ُٗٔ ،عمى الترتيب،
كقد أخرج لو مسمـ في األصكؿ (ْ )ُّٖٗ/حديث رقـ (ِّٗٔ).

)ُٗ( تاريخ اإلسالـ(ٖ.)ّّٓ/
ُّٗ

ً
ِِ
ت
يس قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف ىع ٍم ورك ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف إً ٍد ًر ى
واة ْعلَىا َ
ٓ -ٛاقَر َل َ
الإلي ُ
ًو
اؿ ريج هؿ لًرس ً
ث ىك ىع ٍي ىناهي تى ٍد ىم ىع ً
كؿ
يم ٍختى ىار ٍب ىف يفٍم يف وؿ ىك ىكا ىف أ ىىرؽ يم ىح ٍّد وث ،يي ىح ٍّد ي
ىي
اف ىي ٍذ يك ير ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالؾ ،قى ى ى
اؾ إبراىيـ ىعمىٍي ًو الس ىال يـ"(ُ) .ا
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  " :ىذ ى
الم ًو :ىيا ىخ ٍي ىر اٍل ىب ًري ًة فىقى ى
أول :الميتهةج ا
ً

أخرجو:

ُ -مسمـ في صحيحو (ْ )ّْ(،)ُّٖٗ/كتاب الفضائؿ )ُْ( ،باب مف فضائؿ إبراىيـ عميو
السالـ ،حديث رقـ (َُٓ) ،عف أبي بكر بف أبي شيبة عف ابف فضيؿ كعمي بف مسير كعف

محمد بف المثنى عف عبد الرحمف عف سفياف كعف أبي كريب عف عبد اهلل ابف إدريس جميعيـ

(ابف فضيؿ ،عمي بف مسير ،سفياف ،عبد اهلل بف إدريس) عف مختار بف فمفؿ بو ،بمفظو.

ِ -أبك داكد في سننو(ْ )ّٓ(،)ُٗٗٔ/كتاب السنة )ُْ( ،باب في التخيير بيف األنبياء عمييـ
الصالة كالسالـ ،حديث رقـ (ِْٕٔ) عف زياد بف أيكب عف عبد اهلل بف إدريس ،بو ،بمفظو.

ّ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْْ( ،)ِٕٔ/كتاب تفسير القرآف )ٖٔ( ،باب مف سكرة لـ يكف،
حديث رقـ (ِّّٓ ) عف محمد بف بشار عف عبد الرحمف بف ميدم عف سفياف عف المختار
بف فمفؿ ،بو بمفظو كقاؿ" :حديث حسف صحيح".

ْ -أحمد في مسنده (ّ )ُٕٖ/عف ككيع عف سفياف عف مختار بف فمفؿ ،بمفظو ،ككذلؾ
(ّ ،)ُْٖ/عف عبد الرحمف كأبي نعيـ عف سفياف عف المختار بف فمفؿ بو ،بألفاظ متقاربة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -ولووابناييهوابنازمةهابناييهوابناجيةلابنالأليهجالموب (ٕ)اأبواسلةيرنالمبغولوي

(ٖ)

كثقو :أبك القاسـ البغكم(ْ) ،كابف قانع(ٓ) ،كابف ناصر الديف الدمشقي(ٔ)،كالذىبي(ٕ) ،كابف حجر(ٖ).

حجر(ٖ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٗ/حديث رقـ (ّْٖٗ).

)ِ( الضبي :بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة المنقكطة بكاحدة ،ىذه النسبة إلى بني ضبة.
األنساب(ْ.)َُ/

)ّ( البغدادم :تقدـ (صََُ).
)ْ( تيذيب الكماؿ(ٖ.)ِْٗ/
)ٓ( تيذيب التيذيب(ّ.)ُٔٗ/
)ٔ( شذرات الذىب(ِ.)ْٔ/
)ٕ( الكاشؼ(ُ.)ُّٖ/

)ٖ( تقريب التيذيب(صُٗٗ).
ُْٗ

كزاد أبك القاسـ البغكم :مأمكف ،كابف قانع :ثبت ،كقاؿ الذىبي :الحافظ صاحب حديث(ُ) ،كقاؿ

أيضا :صدكؽ(ِ)،كقاؿ يحيى ابف معيف :ل بأس بو(ّ) ،كقاؿ أحمد :ليس بشيء ل يحدث عنو(ْ) ،كقاؿ
ن
(ٓ)
بأسا  ،كقاؿ أبك حاتـ ،كأبك زرعة ال ارزياف:
كقاؿ في مكضع آخر ،مقارب الحديث ما أرم بحديثو ن
منكر الحديث(ٔ) ،كقاؿ أبك حاتـ :ليس بالمشيكر(ٕ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ)،حكي ابف الجكزم

الجكزم أف أبا زرعة كأبا حاتـ قال :إنو منكر الحديث ،قاؿ ابف حجر معمقنا :فيحرر ىذا(ٗ) ،كرد
قائال :إنما قال ذلؾ في داكد بف عطاء المدني ،حيث كقعت ترجمة ابف عطاء في
المعممي اليماني ن
كتاب ابف أبي حاتـ عقب ترجمة ابف عمرك الضبي ىذا فكأنو سقط مف نسخة ابف الجكزم لكتاب ابف
أبي حاتـ شيء فاختمطت الترجمتاف ،أك زاغ نظره عند القراءة ،كاهلل أعمـ(َُ).

كيكفي داكد أف مسمـ أخرج لو في الصحيح(ُُ) ،كقد رمز لو الذىبي في الميزاف(صح)(ُِ) ،مات

سنة ثماف كعشريف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :داكد بف عمرك الضبي ثقة.

ِ -عبد اهلل بف إدريس :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث أخرجو مسمـ(ُّ) ،كصححو األلباني(ُْ).

)ُ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)َُّ/
)ِ( ميزاف العتداؿ (ِ.)ُٔ/
)ّ( تاريخ بغداد(ٖ.)ّّٔ/
)ْ( الضعفاء كالمتركككف(ُ ،)ِٔٔ/كانظر :ميزاف العتداؿ (ِ.)ُٕ/
)ٓ( سؤلت أبي داكد لإلماـ أحمد(ُ.)ِٕٓ/
)ٔ( الضعفاء كالمتركككف(ُ.)ِٔٔ/
)ٕ( عمؿ الحديث(صٕٗ).
)ٖ( الثقات(ٖ)ِّٔ/

)ٗ( تيذيب التيذيب(ّ.)ُٔٗ/
)َُ( انظر :التاريخ الكبير(ّ )ِّٔ/تعميؽ :المعممي اليماني (رحمو اهلل).
)ُُ( انظر :صحيح مسمـ (ْ )ُّٕٗ/حديث رقـ (ِِِٗ).
)ُِ( ميزاف العتداؿ (ِ.)ُٔ/

)ُّ( صحيح مسمـ(ْ )ُّٖٗ/حديث رقـ (َُٓ).
)ُْ( صحيح سنف أبي داكد األصؿ(ّ.)ُِّ/
ُٓٗ

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةث :
هً

اما إلبراىيـ عميو السالـ،
قاؿ النككم (رحمو اهلل) :قاؿ العمماء إنما قاؿ  ىذا تك ن
اضعا كاحتر ن
لخمقو كأبكتو كال فنبينا محمد  أفضؿ كما قاؿ  في الحديث" :أنا سيد كلد آدـ" كلـ يقصد بػ
بيانا مما أمر ببيانو كتبميغو كليذا قاؿ" :كل فخر" لينفي ما قد
النتماء كالتطاكؿ عمى مف تقدمو بؿ قالو ن
يتطرؽ إلى بعض األفياـ السخيفة(ُ).

)ُ( شرح النككم عمى مسمـ (ُٓ.)ُُِ/
ُٔٗ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك
َْ
ٔ -ٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ :ىجاء ريج هؿ إًلىى رس ً
اؿ:
كؿ الم ًو  فىقى ى
ىع ٍف أنس قى ى
ىي
ىى
أول :الميتهةج  :ا
ً

ً
ضٍي وؿ ً
عف اٍل يم ٍختى ًار
ىب ٍك ور ىحدثىىنا ىعمي ٍب يف يم ٍس ًي ور ىك ٍاب يف في ى
اؾ إبراىيـ .)ُ(ا
اؿ " :ىذ ى
ىيا ىخ ٍي ىر اٍل ىب ًري ًة قى ى

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َٖ)

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ٕ -يل ابن ايسهه ابن ايل ابن ايرصم ابن ايبةو ابن ايسهه المقهش (ٕ) اأبو المحسن اهوى امها
لمجيري .

كثقو :ابف سعد(ّ) ،كابف معيف(ْ) ،كأبك زرعة(ٓ) ،كالعجمي(ٔ) ،كالنسائي(ٕ) ،كالدارقطني(ٖ)،

كالذىبي(ٗ) ،كابف رجب(َُ) ،كابف حجر(ُُ) ،كزاد ابف سعد :كثير الحديث ،كزاد ابف معيف :ثبت(ُِ)،
كزاد العجمي :في الحديث ثبت صالح الكتاب كثير الركاية عف الككفييف(ُّ) ،كزاد أبك زرعة :صدكؽ،

كزاد ابف حجر :لو غرائب بعد أف أضر ،كذكره ابف حباف(ُْ)كابف شاىيف في الثقات(ُٓ) ،كقاؿ ابف

حباف مف متقني أىؿ الككفة(ُٔ) ،كقاؿ أحمد :صالح الحديث صدكؽ(ُٕ) ،يشبو حديثو أصحاب الحديث

كىك أثبت مف أبي معاكية الضرير في الحديث(ُٖ) ،كسئؿ عنو أحمد فقاؿ :ل أدرم كيؼ أقكؿ ثـ قاؿ

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٗ/حديث رقـ (ّْٗٗ).
القرشي :بضـ القاؼ كفتح الراء كفي آخرىا الشيف المعجمة ،ىذه النسبة إلى قريش .األنساب (ْ.)َْٕ/

)ّ( الطبقات الكبرل((ٔ.)ُّٔ/
)ْ( الجرح كالتعديؿ(ٔ.)َِْ/
)ٓ( معرفة الثقات(ِ.)ُٖٓ/
)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ٔ.)َِْ/
)ٕ( تيذيب الكماؿ(ُِ.)ُّٖ/
)ٖ( سؤلت السممي (صِٗٓ).
)ٗ( الكاشؼ(ِ.)ِٖٕ/

)َُ( شرح عمؿ الترمذم(ِ.)ّٖٓ/
)ُُ( تقريب التيذيب(صَْٓ).
)ُِ( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم(ِ.)ّٔ/
)ُّ( تيذيب التيذيب(ٓ.)ّْٕ/
)ُْ( الثقات(ٕ.)ُِْ/
)ُٓ( تاريخ أسماء الثقات (صَِٗ).
)ُٔ( مشاىير عمماء األمصار (صَِِ).
)ُٕ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ِ.)ْٕٖ/
)ُٖ( الجرح كالتعديؿ(ٔ.)َِْ/
ُٕٗ

(ُ)
أيضا :كانت كتبو قد ذىبت فكنت بعد فإف كاف ركل ىذا
ذىب بصره ككاف يحدثيـ مف حفظو  ،كقاؿ ن
ىذا غيره كال فميس لشيء يعتمد عميو(ِ) ،كذكره العقيمي في الضعفاء(ّ) ،خالصة القكؿ :عمي بف

مسير إماـ ثقة حافظ كقد أثنى عمى حفظو غير كاحد ككالـ أحمد محمكؿ عمى ركايتو بعدما أضر

كاهلل أعمـ ،مات سنة تسع كثمانيف كمائة.

قرلالمبرحث  :عمي بف مسير ثقة حافظ.

ٖ -يحيوابنافوةلابناغزولنابناجهةهالموب (ٗ)ايولمماأبوايبوالمهحينالمكوف
(ٗ)

كثقو :ابف سعد(ٔ) ،كابف معيف(ٕ) ،كالعجمي(ٖ) ،كيعقكب بف سفياف

(٘)

كالذىبي(َُ) ،كزاد ابف

سعد :صدكقنا كثير الحديث بعضيـ ل يحتج بو ،كزاد العجمي :كاف يتشيع كزاد يعقكب بف
سفياف كالذىبي :شيعي ،كقاؿ الذىبي :الحافظ الصدكؽ(ُُ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ عارؼ
رمي بالتشيع(ُِ)،كقاؿ أحمد :كاف يتشيع ككاف حسف الحديث(ُّ) ،كقاؿ أبك زرعة :صدكؽ مف

شيعيا محترقنا(ُٔ) ،كقاؿ النسائي:
أىؿ العمـ(ُْ) ،كقاؿ أبك حاتـ :شيخ(ُٓ) ،كقاؿ أبك داكد :كاف
ن
ليس بو بأس(ُٕ) ،كقاؿ الدارقطني :كاف ثبتنا في الحديث إل أنو كاف منحرفنا عف عثماف

 ،)ُٖ(كقاؿ الجكزجاني :زائغ عف الحؽ(ُٗ).
)ُ( الضعفاء الكبير(ّ.)ُٖٗ/
)ِ( شرح عمؿ الترمذم(ِ.)ْٖٓ/
)ّ( الضعفاء الكبير(ّ.)ُِٓ/

(ْ)الضبي :تقدـ (صُْٗ).
(ٓ)

الككفي :تقدـ (صَُٗ).

)ٔ( الطبقات الكبرل(ٔ.)ّٖٗ/
)ٕ( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي( ص ُٔٓ).
)ٖ( معرفة الثقات(ِ.)َِٓ/
)ٗ( تيذيب التيذيب(ٗ.)َُٗ/
)َُ( الكاشؼ(ِ.)ُُ/

)ُُ( تاريخ اإلسالـ(ُّ.)ّْٕ/
)ُِ( تقريب التيذيب(صَِٓ).
)ُّ( الجرح كالتعديؿ(ٖ.)ٕٓ/

)ُْ( المصدر السابؽ(ٖ.)ٖٓ/
)ُٓ( المصدر نفسو(ٖ.)ٖٓ/
)ُٔ( تيذيب الكماؿ(ِٔ.)ِٕٗ/
)ُٕ( المصدر السابؽ(ِٔ.)ِٕٗ/
)ُٖ( سؤلت السممي (صِٓ).
)ُٗ( أحكاؿ الرجاؿ(ُ.)ِٔ/
ُٖٗ

كذكره ابف شاىيف في الثقات ،كقاؿ :قاؿ عمي بف المديني  :محمد بف فضيؿ ثقة ثبت في

الحديث كما أقؿ سقط حديثو(ُ) ،قاؿ الحافظ ابف حجر في مقدمة الفتح :إنما تكقؼ فيو مف
تكقؼ لتشيعو ،كقد قاؿ أحمد بف عمي األبار حدثنا أبك ىاشـ سمعت بف فضيؿ يقكؿ رحـ اهلل
عثماف كل رحـ اهلل مف ل يترحـ عميو قاؿ كرأيت عميو آثار أىؿ السنة كالجماعة رحمو اهلل

احتج بو الجماعة(ِ).

قرلالمبرحث :كقد خرج حديثو األئمة الستة في كتبيـ فالرجؿ ثقة ،مات سنة خمس كتسعيف
كمائة.

ْ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث أخرجو مسمـ(ّ) ،كصححو األلباني(ْ).

)ُ( تاريخ أسماء الثقات (صَِٖ).
)ِ( ىدم السارم مقدمة فتح البارم(صُْْ).

)ّ( صحيح مسمـ(ْ )ُّٖٗ/حديث رقـ (َُٓ).
)ْ( صحيح سنف أبي داكد األصؿ(ّ.)ُِّ/
ُٗٗ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك ىب ٍك ور ىحدثىىنا ىعمًي ٍب يف مسير عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف فمفؿ عف
َْ
ٕ-ٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ت :ىما
ات ىي ٍكوـ ىب ٍي ىف أى ٍ
أنس قى ى
ظيي ًرىنا ،إً ٍذ أ ٍ
ٍّما ،فى يقٍم ي
اؿ :ىب ٍي ىنا ىر يسك يؿ الم ًو  ىذ ى
اءةن ،ثيـ ىرفى ىع ىأر ى
ىغفىى إً ٍغفى ى
ٍسوي يمتىىبس ن
ً
ؾ
ىعطى ٍي ىنا ى
كؿ الم ًو؟ قى ى
ىض ىح ىك ىؾ ىيا ىر يس ى
اؿ " :أ ٍين ًزلى ٍ
كرةه ،فىقى ىأرى :بً ٍسًـ الم ًو الر ٍح ىم ًف الرًح ًيـً ،إنا أ ٍ
أ ٍ
ت ىعمىي آنفنا يس ى

ؾ يى ىك ٍاأل ٍىبتىير " ،ثيـ قى ى
ٍّؾ ىك ٍان ىح ٍر إًف ىشانًىئ ى
ص ٍّؿ لً ىرب ى
كف ىما اٍل ىك ٍكثىير؟» ،يقٍم ىنا :الموي ىكىر يسكليوي
اؿ « :ىما تى ٍد ير ى
اٍل ىك ٍكثىىر فى ى
ً
ً ً
اؿ " :فىًإنو ىنير كع ىدنً ً
ام ًة ،آنًىيتيوي ىع ىد يد
ىعمى يـ ،قى ى
يو ىعمى ٍي ًو ىربٍّي ىخ ٍي نار ىكثً نيرا ،يى ىك ىح ٍك ه
أٍ
ي ىه ى ى
ض تىًريد ىعمى ٍيو أيمتي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
كـ السم ً
ين يج ً
اء ،فىيي ٍختىمى يج اٍل ىع ٍب يد ًم ٍنيي ٍـ ،فىأىقيك يؿ :ىر ٍّ
ىح ىدثيكا ىب ٍع ىد ىؾ"(ُ) .ا
ب ،إًنوي ًم ٍف أيمتًي فىىيقيك يؿ :إًن ىؾ ىل تى ٍد ًرم ىما أ ٍ
ى
أول :الميتهةج  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ْٕ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -أبك بكر عبد اهلل بف أبي شيبة :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ِ -عمي بف مسير :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َْ/حديث رقـ (ُّٓٗ).
ََِ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا أىيبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةى ىحدثىىنا ىعًمي ٍب يف يم ٍس ًي ور ً
عف اٍل يم ٍختى ًار
َْ
ٖ-ٛاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ:
ضى الص ىالةى أى ٍقىب ىؿ ىعمى ٍي ىنا بً ىك ٍج ًي ًو فىقى ى
ٍب ًف يفٍم يف وؿ ىع ٍف أنس قى ى
صمى بًىنا ىر يسك يؿ الم ًو  ىذ ى
ات ىي ٍكوـ ،ىفمىما قى ى
اؿ :ى
ىر يكـ ًمف أىم ً
ً
ً ً ً ً
ً
ً ً ً
«أىييا الن ي ً ً
امي ىك ًم ٍف
ى
ام يك ٍـ ،فى ىال تى ٍسبقيكني بالريككًع ،ىكىل بالس يجكد ،ىكىل باٍلق ىياـ ،فىإٍّني أ ىا ٍ ٍ ى
اس ،إٍّني إ ىم ي
ت ىيا
يال ىكلىىب ىك ٍيتي ٍـ ىكثً نا
ض ًح ٍكتي ٍـ ىقمً ن
ىخٍم ًفي» ،ثيـ قى ى
ير» ،قىاليكا :ىك ىما ىأرٍىي ى
اؿ « :ىكالًذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه لى ٍك ىأرٍىيتي ٍـ ىما ىأرٍىي ي
ت لى ى
ت اٍل ىجنةى ىكالن ىار"(ُ) .ا
كؿ الم ًو؟ قى ى
ىر يس ى
اؿ « :ىأرٍىي ي
أول :الميتهةج  :ا
ً
أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ّ )ٔٓ(،)ّٔٗ/كتاب التفسير )ٓ( ،سكرة المائدة(ُِ) باب " ل تسألكا
عف أشياء أف تبد لكـ تسكءكـ" حديث رقـ (ُِْٔ) ،عف منذر بف الكليد عف أبيو عف شعبة
عف مكسى بف أنس عف أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ(ْ )ُٖ( ،)َّٓ/كتاب الرقائؽ)ِٕ( ،

كثيرا" حديث رقـ (ْٖٔٔ) ،عف
باب قكؿ النبي" لك تعممكف ما اعمـ لضحكتـ ن
قميال كلبكيتـ ن
سميماف بف حرب عف شعبة عف مكسى عف أنس ،بألفاظ متقاربة.
ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ْ( ،)َِّ/كتاب الصالة )ِٓ( ،باب تحريـ سبؽ اإلماـ برككع
كالسجكد أك نحكىما ،حديث رقـ (ُُِ) ،عف عمي بف حجر كأبي بكر بف أبي شيبة ،كالىما

عف عمي بف مسير بو ،بنحكه ،ككذلؾ(ُ )ْ( ،)َِّ/كتاب الصالة )ِٓ( ،باب تحريـ سبؽ
اإلماـ برككع كسجكد ،حديث رقـ (ُُّ) عف قتيبة بف سعيد عف جرير ،كعف ابف نمير

كاسحاؽ بف إبراىيـ عف ابف فضيؿ ،كالىما(جرير كابف فضيؿ) عف المختار بف فمفؿ ،بو،

بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ّْ(،)ُِّٖ/كتاب الفضائؿ )ّٕ( ،باب تكقيره  كتركو أكثر سؤالو،

حديث رقـ (ُّْ) عف محمكد بف غيالف كمحمد بف قدامة كيحيى بف محمد جميعيـ عف
النضر بف شميؿ عف شعبة عف مكسى بف أنس عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ِ -عمي بف مسير :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُْ/حديث رقـ (ِّٓٗ).
َُِ

ِِ
ضٍي وؿ ً
عف اٍل يم ٍختى ًار ىع ٍف أنس
ٗ-ٛاقَ َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف في ى
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اؿ« :اٍل ىككثىر ىنير ًفي اٍلجن ًة كع ىدنً ً
يو ىربٍّي .)ُ("
ىع ًف النبً ٍّي  قى ى
ى ىى
ٍ ي ٍه
أول :الميتهةج  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ْٕ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -أبك خيثمة زىير بف حرب :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -محمد بف فضيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).

ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِْ/حديث رقـ (ّّٓٗ).
َِِ

ً
ِِ
ت يم ٍختى ىار
يس قى ى
٘-ٛاقَ َ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف إً ٍد ًر ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اؿ « :ىنيىى ىر يسك يؿ الم ًو ً 
أنسا ً
عف اٍل يم ىزف ًت» ،ىكقىا ىؿ:
عف الش ٍر ًب ًفي ٍاأل ٍىك ًع ىي ًة؟ فىقى ى
ٍب ىف يفٍم يف وؿ قى ى
اؿ :ىسأىٍل ي
ت ن
« يكؿ يم ٍس ًك ور ىح ىرهاـ"(ُ) .ا
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

المزفت :ىك اإلناء الذم طيمي بالزفت كىك نكع مف القار ثـ انتبذ فيو(ِ).
ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ْ )ْٕ( ،)ُٗ/كتاب األشربة )ْ( ،باب الخمر مف العسؿ كىك البتع،
حديث رقـ (ٕٖٓٓ) عف أبي اليماف عف شعيب عف الزىرم عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ّ )ّٔ(،)ُٕٖٓ/كتاب األشربة )ٔ( ،باب النيي عف النتباذ في المزفت،
حديث رقـ (َّ) ،عف قتيبة بف سعيد عف ليث عف ابف شياب عف أنس ،بألفاظ مختمفة،

كذلؾ (ّ )ّٔ( ،)ُُٕٓ/كتاب األشربة )ٔ( ،باب النيي عف النتباذ في المزفت ،حديث رقـ

(ُّ) عف عمرك الناقد عف سفياف بف عيينة عف الزىرم عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -أبك خيثمة زىير بف حرب :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -عبداهلل بف إدريس :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِْ/حديث رقـ (ّْٓٗ).

)ِ( النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)ُٕٓ/
َِّ

ً
ِِ
ب ىحدثىىنا
-ٛٙاقَ َ
ص ٍب يف يع ىم ىر قىاضي ىحمى ى
رمااأَُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىبك وار ىحدثىىنا ىح ٍف ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ض ًفي اٍلم ٍكتيكب ًة قى ً
م ٍختىار ٍبف يفٍم يف وؿ عف أنس ٍب ًف مالً وؾ« ،أىف رس ى ً
صمى ىعمىى ٍاأل ٍىر ً
اع ندا ،ىكقى ىع ىد
ىٍ
ى ى
ي ي ي
كؿ المو  ى
ىي
ى
(ُ)
ً
يح ًفي ٍاأل ٍىر ً
اء"  .ا
ًفي الت ٍسبً ً
يم ن
ض فىأ ٍىك ىمأى إ ى
أول :الميتهةج  :ا
ً

ُ -أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط (ّ ،)ِٖ/حديث رقـ (ِّْٔ) ،عف إبراىيـ عف أبيو عف
حفص بف عمر قاضي حمب بو ،بمفظو.

ِ -ذكره الييثمي في مجمع الزكائد (ِ )ْ( ،)ُْٗ/كتاب الصالة )َِٓ( ،باب صالة المريض
كصالة الجالس ،حديث رقـ (ِٖٖٗ).

ّ -ذكره ابف حجر في المطالب العالية (ْ )ٓ( ،)َّْ/كتاب صفة الصالة )ِٓ( ،باب صالة
المغدكر ،حديث رقـ (ٕٓٓ) ،عف محمد بف بكار ،بو ،بمفظو.

لمشولمو  :ا

ُ -جابر بف سمرة 

 أخرجو مسمـ في صحيحو(ِ )ٔ( ،)ُٔٓ/كتاب الصالة )ُٕ( ،باب صالة الميؿ كعددركعاتو ،حديث رقـ (ّْٕ) ،بألفاظ متقاربة.

ِ -عائشة رضي اهلل عنيما

 أخرجو البخارم في صحيحو(ُ )ُٖ(،)ْٕٗ/كتاب تقصير الصالة )َِ( ،باب إذا صمىقاعدا ،...حديث رقـ (ُُُٗ ،)ُُُٖ ،بألفاظ متقاربة.
ن

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -يحيوابنابكرهابنالمهةرنالمهرشي (ٕ)ايولمماأبوايبوالهللالمبغولوي(ٖ)المهصرف (ٗ).
كثقو :ابف معيف(ٓ) ،كالدارقطني(ٔ) ،كابف حجر(ٕ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِْ/حديث رقـ (ّٓٓٗ).

)ِ( الياشمي :بفتح الياء بعدىا اللؼ كفي آخرىا الشيف المعجمة بعدىا الميـ ،ىذه النسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ،
كقيؿ :لمنبي ﷺنسبة إلى ىاشـ ،ككؿ عمكم كعباسي فيك ىاشمي .األنساب (ٓ.)ِْٔ/

)ّ( البغدادم :تقدـ (صََُ).

)ْ( الرصافي :بضـ الراء الميممة كالصاد الميممة كالفاء بعد األلؼ ىذه النسبة إلى الرصافة كىي بمدة بالشاـ.
األنساب(ّ.)ُٕ/
)ٓ( تاريخ بغداد(ِ.)ََُ/

)ٔ( المصدر السابؽ(ِ.)ََُ/
)ٕ( تقريب التيذيب(صَْٕ).
َِْ

كقاؿ ابف معيف في مكضع آخر :شيخ ل بأس بو(ُ) ،ككاف أحمد :ل يرل الكتابة عف ىؤلء الشيكخ

بأسا ،ككاف يرضاىـ كقد حدث عف بعضيـ كمنيـ محمد بف بكار(ِ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ صالح
ن
(ْ)
(ّ)
الحديث  ،كقاؿ صالح بف محمد البغدادم :صدكؽ ،يحدث عف الضعفاء  ،كذكره ابف حباف في
الثقات(ٓ) ،مات سنة ثماف كثالثيف كمائتيف.
قرلالمبرحث  :محمد بف بكار ثقة.

ِ -حفصابناييهاقرو احلب ،قاؿ أبك زرعة :منكر الحديث(ٔ) ،كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ(ٕ)،

كقاؿ الدارقطني :صالح يعتبر بو(ٖ) ،كساؽ لو ابف عدم جممة مف األحاديث كقاؿ :لـ أجد لو

أنكر مما ذكرتو(ٗ) ،كقاؿ ابف حباف :يركم عف الثقات المكضكعات كل يحؿ الحتجاج بو(َُ)،
بو(َُ) ،مات سنة تسعيف كمائة.

قرلالمبرحث :حفص بف عمر قاضي حمب ضعيؼ.
ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده ضعيؼ؛ألجؿ حفص بف عمر قاضي حمب ضعيؼ ،قاؿ الييثمي :ركاه أبك يعمى كفيو

حفص بف عمرك قاضي حمب كىك ضعيؼ(ُُ) ،كلمحديث شكاىد صحيحة.

)ُ( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (صُِٖ) ،كانظر إلى :الجرح كالتعديؿ(ٕ.)ُِِ/
)ِ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ ،)َُّ/كانظر :تاريخ بغداد(ِ.)ََُ/
)ّ( تاريخ دمشؽ (ِٓ.)ُٓٔ/

)ْ( المصدر السابؽ(ِ.)ََُ/
)ٓ( الثقات(ٗ.)ٖٖ/
)ٔ( الضعفاء كأجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤلت البرذعي(ِ ،)َْٕ/كانظر :الجرح كالتعديؿ(ّ.)َُٖ/
)ٕ( الجرح كالتعديؿ(ّ.)َُٖ/

)ٖ( سؤلت البالقاني (صُُِ).
)ٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ِ.)َّٗ/
)َُ( المجركحكف(ُ،)ِٓٗ/
العتداؿ(ُ.)ّٓٔ/

كانظر

إلى:

الضعفاء

الكبير(ُ،)ِِِ/

كلساف

الميزاف(ِ،)ِّٔ/

كميزاف

)ُُ( مجمع الزكائد (ِ.)ُْٗ/
َِٓ

ً
ِِ
ضٍي وؿ
-ٛٚاقَ َ
اف اٍل يككًفي ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف في ى
رماأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف يع ىم ىر ٍب ًف أ ىىب ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
اف يعمر ٍب يف اٍل ىخط ً
ت أنس ٍب ىف ىمالً وؾ ً
ً
اب
ص ًر؟ فىقى ى
عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ قى ى
اؿ :ىسأىٍل ي
عف الص ىالة ىب ٍع ىد اٍل ىع ٍ
اؿ :ىك ى ى ي
ً
اؿ« :فى يكنا ينصمٍّي ىعمىى ىعيًد رس ً
كؿ الم ًو  رٍك ىعتىٍي ًف ىب ٍع ىد يغر ً
كب
ص ًر ،قى ى
ىي ٍ
ض ًر ي
ب ىعمىى الص ىالة ىب ٍع ىد اٍل ىع ٍ
ٍ ىي
ى
ي
ى
ً
الش ٍم ً
صمٍّي ًي ىما
صال يى ىما؟ ،قى ى
ص ىال ًة اٍل ىم ٍغ ًر ًب» ،فى يقٍم ي
اؿ« :قى ٍد ىك ى
ت :ىى ٍؿ ىك ى
اف ىي ىرىانا ين ى
اف ىر يسك يؿ المو  ى
س قىٍب ىؿ ى
ٍم ٍرىنا ىكلى ٍـ ىي ٍنيىىنا"(ُ) .ا
ىفمى ٍـ ىيأ ي

أول :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )َُ( ،)ِٗٔ/كتاب األذاف )ُْ( ،باب كـ بيف اآلذاف كاإلقامة ،
حديث رقـ (ِٓٔ) ،عف محمد بف بشار عف غندر عف شعبة عف عمرك بف عامر األنصارم
عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ٔ( ،)ّٕٓ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ٓٓ( ،باب استكماؿ

ركعتيف قبؿ صالة المغرب حديث رقـ (َِّ) ،عف أبي بكر بف أبي شيبة كأبي كريب عف

ابف فضيؿ ،بو ،بمفظو ،ككذلؾ (ُ )ٔ( ،)ّٕٓ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ٓٓ( ،باب
استكماؿ ركعتيف قبؿ صالة المغرب ،حديث رقـ (َّّ) عف شيباف بف فركخ عف عبد الكارث
عف عبد العزيز عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ّ -أبك داكد في سننو (ِ )ِ( ،)ٓٓٔ/كتاب الصالة )ََّ( ،باب الصالة ،قبؿ المغرب ،حديث
رقـ (ُِِٖ ) ،عف محمد بف عبد الرحيـ البزار عف سعيد بف سميماف عف منصكر بف أبي
األسكد عف المختار بف فمفؿ بو بألفاظ متقاربة.

ْ -النسائي في سننو (ُ )ٕ(،)ِْٔ/كتاب اآلذاف )ّٗ( ،باب الصالة بيف األذاف كاإلقامة،
حديث رقـ (ُٖٔ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف أبي عامر عف شعبة عف عمرك بف عامر

األنصارم عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ٓ -ابف ماجو في سننو (ُ )ٓ( ،)ُْْ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )َُ(،باب ما جاء في
الركعتيف قبؿ المغرب ،حديث رقـ (ُُّٔ) ،عف محمد بف بشار عف محمد بف جعفر عف

شعبة عف عمي بف زيد بف جدعاف عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ٔ -الدارمي في سننو (ُ )ِ( ،)ُِٓ/كتاب الصالة (ُْٓ) باب الركعتيف قبؿ المغرب حديث
رقـ (ُُْْ) ،عف سعيد بف الربيع عف شعبة عف عمرك بف عامر عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ٕ -أحمد في مسنده (ّ ،)َِٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عمرك بف عامر األنصارم،
عف أنس ،بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عمي ابف زيد عف
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّْ/حديث رقـ (ّٔٓٗ).
َِٔ

أنس ،بألفاظ مختمفة ،)ُِٗ/ّ( ،عف محمد بف جعفر عف شعبة عف يعمى عف عطاء عف
أبي ف ازرة عف أنس ،بنحكه )ُٗٗ/ّ( ،عف عبد الكاحد أبي عبيدة الحداد عف المعمى بف جابر
عف مكسى بف أنس ،عف أنس ،بألفاظ مختمفة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو :
ً

ٔ -يبوالهللابناييهابنايحيوابناأبرنابناصرمحابنايبوالمقهش (ٔ) اةقرلامهالمجعف (ٕ) اأبوا
يبوالمهحينايشكولن (ٖ).

(ْ)
أيضا :الحافظ(ٓ)،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ(ٔ) ،كقاؿ ابف
كثقو :الذىبي  ،كزاد:المحدث اإلماـ ،كقاؿ ن
حجر :صدكؽ فيو تشيع(ٕ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ).

قرلالمبرحث  :عبد اهلل بف عمر مشكدانة صدكؽ.

ٕ -محمد بف فضيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).

ٖ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده حسف؛ ألجؿ عبد اهلل بف عمر بف محمد بف أباف الككفي الصدكؽ ،كقد تابعو أبك بكر بف

أبي شيبة(ٗ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

)ُ( القرشي :تقدـ (صُٗٗ).
)ِ( الجعفي :بضـ الجيـ كسككف العيف الميممة كفي آخرىا فاء ،ىذه النسبة إلى قبيمة كىي جعفي بف سعد العشيرة كىك
بف مذحج .األنساب(ِ.)ٕٔ/

)ّ( مشكدانة :لقب أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عمر بف أباف الككفي لقبو بو أبك نعيـ الفضؿ بف دكيف ألنو كاف يمبس
يكما أبك نعيـ فقاؿ :ما أنت إل مشكدانة فبقى ىذا
الثياب المتحسنة كيتطيب كيتبخر إذا حضر مجالس الحديث فرآه ن
السـ عميو .المصدر السابؽ(ِ.)ٖٔ/

)ْ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)ُٓٓ/
)ٓ( لساف الميزاف(ٕ.)ِٔٔ/
)ٔ( الجرح كالتعديؿ(ٓ.)ُُُ/
)ٕ( تقريب التيذيب(صُّٓ).
)ٖ( الثقات(ٖ.)ّٖٓ/

)ٗ( صحيح مسمـ(ُ )ّٕٓ/حديث رقـ(َِّ) ،أبك بكر بف أبي شيبة ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
َِٕ

لبعر :الميعلةقايلىالمحوةث :
هً

قاؿ النككم (رحمو اهلل)" :كفي ىذه الركايات استحباب ركعتيف بيف المغرب كصالة المغرب

كفي المسألة مذىباف لمسمؼ ،كاستحبيما جماعة مف الصحابة كالتابعيف ،كمف المتأخريف أحمد

كاسحاؽ  ،كلـ يستحبيما أبك بكر كعمر كعثماف كعمي كآخركف مف الصحابة كمالؾ كأكثر الفقياء كقاؿ

قميال ،كزعـ
النخعي :ىي بدعة ،كحجة ىؤلء أف استحبابيما يؤدم إلى تأخير المغرب عف أكؿ كقتيا ن
بعضيـ في جكاب ىذه األحاديث أنيا منسكخة كالمختار استحبابيما ليذه األحاديث الصحيحة

الصريحة ،كأما مف زعـ النسخ فيك مجازؼ؛ ألف النسخ ل يصار إليو إل عند العجز عف التأكيؿ
كالجمع بيف األحاديث كعممنا التاريخ ليس ىنا شيء مف ذلؾ"(ُ).

)ُ( شرح مسمـ عمى النككم (ِ ،)ْٖٖ-ْٖٕ/كانظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم (ّ.)َٔ-ٓٗ/
َِٖ

ً ً
ِِ
ضٍي وؿ ىحدثىىنا
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىع ٍبد المو ٍب ًف ين ىم ٍي ور ىحدثىىنا ٍاب يف في ى
رم اأ َُبو َ
اة ْعلَى ا َ
 -ٛٛاقَر َل َ
الإلي ُ
ؼ ًم ىف الص ىال ًة « :ىكالًذم ىن ٍف ًسي
يم ٍختى يار ٍب يف يفٍم يف وؿ ىع ٍف أنس ٍب ًف ىمالً وؾ ،قى ى
ص ىر ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  ىذ ى
ات ىي ٍكوـ ،ىك ٍان ى
يال ىكلىىب ىك ٍيتي ٍـ ىكثً نا
ت اٍل ىجنةى
ض ًح ٍكتي ٍـ ىقمً ن
ت؟ ،قى ى
ير» ،يقٍم ىنا :ىيا ىر يس ى
اؿ « :ىأرٍىي ي
كؿ الم ًو ،ىك ىما ىأرٍىي ى
بًىيًد ًه لى ٍك ىأرٍىيتي ٍـ ىما ىأرٍىي ي
ت لى ى
ىكالن ىار"(ُ) .ا

أول :الميتهةج  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -يحيو ابن ايبو الهلل ابن انيةه المهيولن (ٕ)لمترهف (ٖ) اأبو ايبو المهحين المكوف (ٗ)،هوى امها
لمجيري .

كثقو :أبك حاتـ(ٓ) ،كالعجمي(ٔ) ،كالنسائي(ٕ) ،كابف كضاح(ٖ) ،كابف قانع(ٗ) ،كابف حجر(َُ) ،كزاد أبك
أبك حاتـ :يحتج بحديثو ،كالعجمي :مف أصحاب الحديث ،كالنسائي :مأمكف ،كابف كضاح :كثير

الحديث ،عالـ بو ،حافظ لو ،كابف قانع :ثبت الحافظ ،كابف حجر :حافظ فاضؿ ،كقاؿ أبك عبيد

اآلجرم قاؿ أبك داكد :محمد بف عبد اهلل بف نمير أثبت مف أبكه(ُُ) ،كقاؿ أبك إسماعيؿ الترمذم :كاف

عجيبا كيقكؿ :أم فتى ىك(ُِ) ،كقاؿ في
تعظيما
أحمد بف حنبؿ يعظـ محمد بف عبد اهلل بف نمير
ن
ن
مكضع آخر :ىك درة العراؽ(ُّ) ،كقاؿ عمي بف الجنيد :كاف أحمد بف حنبؿ كابف معيف يقكلف في

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْْ/حديث رقـ (ّٕٓٗ).

)ِ( اليمداني :بفتح الياء كسككف الميـ كالداؿ الميممة ىي منسكبة إلى ىمداف كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة كىي
ىمداف بف أكسمة .األنساب(ٓ.)ْٕٔ/
)ّ( الخارفي :بفتح الخاء المعجمة كالراء بعد األلؼ كفي آخرىا فاء ىذه النسبة إلى خارؼ كىك بطف مف ىمداف نزؿ
الككفة .المصدر السابؽ(ِ.)َّٓ/

)ْ( الككفي :تقدـ (صَُٗ).

)ٓ( الجرح كالتعديؿ(ٕ.)َّٕ/
)ٔ( معرفة الثقات(ِ.)ِّْ/
)ٕ( تيذيب الكماؿ(ِٓ.)ٓٔٗ/
)ٖ( تيذيب التيذيب(ٗ.)ِّٖ/

)ٗ( المصدر السابؽ(ٗ.)ِّٖ/
)َُ( تقريب التيذيب(صَُٖ).
)ُُ( تيذيب الكماؿ(ِٓ.)ٓٔٗ/
)ُِ( الجرح كالتعديؿ(ٕ.)َّٕ/

)ُّ( تاريخ اإلسالـ(ُٕ.)َّّ/
َِٗ

شيكخ الككفييف ما يقكؿ ابف نمير فييـ(ُ) ،قاؿ أحمد بف صالح البغدادم :فسأؿ عف رجؿ لـ أر مثمو
كمثؿ أحمد ما رأيت بالعراؽ مثميما كل أجمع منيما لمعقؿ كالديف ككؿ شيء(ِ) ،قاؿ ابف عدم :سمعت

سمعت الحسف بف سفياف يقكؿ :ابف نمير ريحانة العراؽ ،كأحد األعالـ(ّ) ،كقاؿ الذىبي :الحافظ الزاىد

(ٓ)
(ْ)
أيضا:الحجة شيخ اإلسالـ(ٔ) ،كذكره ابف حباف في
أيضا :الثبت كقاؿ ن
الزاىد أحد األعالـ  ،كقاؿ ن
الثقات ،كقاؿ :كاف مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ الكرع في الديف(ٕ) ،كذكره ابف شاىيف في الثقات ،كقاؿ:

الناقد أحد األعالـ(ٖ) ،مات سنة أربع كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :محمد بف عبد اهلل بف نمير ثقة حافظ.

ٕ -محمد بف فضيؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).

ٖ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( الجرح كالتعديؿ(ٕ.)َّٕ/
)ِ( تيذيب التيذيب(ٗ.)ِّٖ/

)ّ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ُ.)ُِٕ/
)ْ( الكاشؼ(ِ.)ُُٗ/
)ٓ( تذكرة الحفاظ(ِ.)ُِ/
)ٔ( سير أعالـ النبالء(ُُ.)ْٓٓ/
)ٕ( الثقات(ٗ.)ٖٓ/

)ٖ( تاريخ أسماء الثقات (صٗ).
َُِ

-ٜٛاقَر َلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
الصقر ٍب يف ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف ٍاب يف بًٍن ًت ىمالً ًؾ ٍب ًف ًم ٍغ ىك وؿ،
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك ىب ٍي وز
َْ
َ ُ ُ َْ
ي
ً
اء النبًي  فى ىد ىخ ىؿ إًلىى يب ٍستى و
يس ً
اء
عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ىع ٍف أنس قى ى
اف ،فى ىج ى
اؿ :ىج ى
ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف إً ٍد ًر ى
و
ت :ىيا
اب ،فىقى ى
اؿ « :ىيا أنس ،قي ٍـ فىا ٍفتى ٍح لىوي ،ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ىجن ًة ،ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ًخ ىالفى ًة ًم ٍف ىب ٍعًدم» ،يقٍم ي
آت فى ىدؽ اٍل ىب ى
ت :أ ٍىب ًشر بًاٍل ىجن ًة ،كأ ٍىب ًشر بًاٍل ًخ ىالفى ًة ًم ٍف ىب ٍعًد رس ً
كؿ
يعمً يموي؟ قى ى
ىر يس ى
ىعمً ٍموي» ،فىًإ ىذا أيىبك ىب ٍك ور ،يقٍم ي
اؿ« :أ ٍ
كؿ الم ًو ،أ ٍ
ىي
ى ٍ
ٍ
و
ً
اؿ « :ىيا أنس قي ٍـ فىا ٍفتى ٍح لىوي ،ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ىجن ًة ،ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ًخ ىالفى ًة ًم ٍف
اب ،فىقى ى
اء آت فى ىدؽ اٍل ىب ى
المو ﷺ ،ثيـ ىج ى
ت لىوي:
ت فىًإ ىذا يع ىم ير ،قى ى
ىعمً ٍموي» ،قى ى
يعمً يموي؟ قى ى
ت ىيا ىر يس ى
ىب ٍعًد أىبًي ىب ٍك ور» ،قى ى
اؿ :يقٍم ي
اؿ :فى ىخ ىر ٍج ي
اؿ« :أ ٍ
كؿ الم ًو أ ٍ
اؿ :يقٍم ي
اؿ :ثيـ ج و
اؿ « :ىيا أنس ،قي ٍـ فىا ٍفتى ٍح
اب ،فىقى ى
أ ٍىب ًش ٍر بًاٍل ىجن ًة ،ىكأ ٍىب ًش ٍر بًاٍل ًخ ىالفى ًة ًم ٍف ىب ٍعًد أىبًي ىب ٍك ور ،قى ى
اء آت ىف ىدؽ اٍل ىب ى
ى ى
ت
اف ،قى ى
لىوي ،ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ىجن ًة ،ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ًخ ىالفى ًة ًم ٍف ىب ٍعًد يع ىم ىر ،ىكأىنوي ىم ٍقتيك هؿ» ،قى ى
اؿ :يقٍم ي
اؿ :فى ىخ ىر ٍج ي
ت فىًإ ىذا يعثٍ ىم ي
اؿ :ىيا ىر يسك ىؿ
اؿ :فى ىد ىخ ىؿ ىعمىى النبً ٍّي ﷺ فىقى ى
لىوي :أ ٍىب ًش ٍر بًاٍل ىجن ًة ،ىكبًاٍل ًخ ىالفى ًة ًم ٍف ىب ٍعًد يع ىم ىر ،ىكأىن ىؾ ىم ٍقتيك هؿ ،قى ى
اف"(ُ) .ا
اؿ « :يى ىك ىذ ى
ت فى ٍرًجي يم ٍن يذ ىب ىاي ٍعتي ىؾ ،قى ى
ت ،ىكىل ىم ىس ٍس ي
ت ،ىكىل تى ىمن ٍي ي
الم ًو ،لً ىم ٍو؟ ىكالم ًو ىما تى ىغن ٍي ي
اؾ ىيا يعثٍ ىم ي
أول :الميتهةج  :ا
ً
لمييربعرت ا

أخرجو
ُ -البزار في البحر الزخار (ُْ ،)ْٓ/حديث رقـ (ْٖٕٗ) ،عف محمد بف المثنى عف إبراىيـ

بف سميماف بف عباس عف بكر بف مختار عف المختار بف فمفؿ بو بنحكه ،قاؿ الىب ازر  :لى

نعممو عف أنس إل مف كجييف  ،ىذا أحدىما ،كاآلخر :حدثنا عمر بف محمد بف الحسف،

حدثنا أبي ،حدثنا أبك عمرك عتبة ،عف أبي ركؽ ،سمعت أنس بف مالؾ ،يقكؿ  :كاف

رسكؿ اهلل ﷺ في حائط رجؿ مف األىنصار  ،فجاء رجؿ فاستفتح ،فقاؿ رسكؿ اهلل ﷺ :يا ىأنس،

قـ فافتح ...فذكره،قاؿ البزار :ككال الكجييف ،فميسا بالقكييف ،كلـ يتابع بكر عميو ،كل نعمـ

ركل أبك ىرٍكؽ ،عف أنس إل ىذا(ِ).
ِ -ابف عدم في الكامؿ (ْ )ُٗ/كساؽ الحديث مف طريؽ أبي يعمى ثـ قاؿ :ككاف أبك يعمى
ينسبو في ىذا الحديث بعينو إلى الضعؼ كأظف أف بف المثنى كاف قد سمع كبمغو أف ىذا
الحديث يركيو عف مختار بف فمفؿ عبد األعمى بف أبي المساكر كأنكره مف حديث بف إدريس
عف مختار إذ لـ يحدثو عف بف إدريس غير صقر ىذا ألف بف إدريس أحد ثقات الناس كل

يحتمؿ أف يركم مثؿ ىذا عف المختار كعبد األعمى بف المساكر يحتمؿ أف يركيو ألنو
ضعيؼ.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٓ/حديث رقـ (ّٖٓٗ).
إتحاؼ الخيرة الميرة (ٓ )ُّ/حديث رقـ (ُّْٓ).
ُُِ

ّ -ذكره الييثمي في مجمع الزكائد(ٓ )ُ( ،)ِِّ/كتاب الخالفة )ُ( ،باب الخمفاء األربعة،
حديث رقـ (ُِٖٗ) ،فقاؿ ركاه أبك يعمى ،كالبزار كفيو صقر بف عبد الرحمف كىك كذاب.

ْ -ذكره ابف حجر في المطالب العالية (ُٓ ،)ٕٓٔ/حديث رقـ (ُّٖٗ) ،كقاؿ ىذا حديث
مكضكع.

قاؿ ابف حجر رحمو اهلل" :ىذا حديث مكضكع قد أخرجو ابف أبي خيثمة في تاريخو مف طريؽ عبد
األعمى بف أبي المساكر ،كأخرجو البزار مف طريؽ بكر بف المختار ،كبكر كعبد األعمى كاىياف،

كالصقر أكىى منيما ،كلعمو تحممو عف بكر كعبد األعمى فجعمو عف عبد اهلل بف إدريس ليركج ليا ،فمك
كاف ىذا كاقع ما قاؿ أبك بكر قد رضيت لكـ أحد الرجميف عمر أك أبك عبيدة ،كل جعؿ عمر األمر

شكرل في ستة"(ُ).

ٓ -أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ّٗ )ُْٕ/مف طريؽ محمد بف عاصـ عف عمي عف
قيس بف الربيع عف أبي حصيف عف المبارؾ بف فمفؿ أخك المختار بف فمفؿ عف أنس كساؽ

الحديث ،ككذلؾ (ْْ )ُٔٓ/مف طريؽ جعفر بف محمد بف الحسف األسدم عف أبيو عف
عتبة عف أبي كرؽ عف أنس ثـ ساؽ الحديث ،ككذلؾ (ْْ )ُٔٓ/مف طريؽ أبي يعمى بو

كساؽ الحديث.

ٔ -أخرجو ابف أبي عاصـ في السنة (ِ )ُُّ/حديث رقـ (َُُٓ) عف السفر بف عبد الرحمف
بو بألفاظ متقاربة ،كقاؿ الشيخ األلباني :مكضكع ،ككذلؾ (ِ )ِّّ/حديث رقـ ُُٖٔ) عف

مختصرا ،ككذلؾ (ِ )ِّٓ/حديث رقـ (َُُٕ) عف أبي
أبي بيز السفر بف عبد الرحمف بو
ن
بيز بو بألفاظ متقاربة.

لمشولمو :

كسى ٍاألى ٍش ىع ًرم أىنوي
جاء الحديث عف بعض الصحابة مف طرؽ أخرل صحيحة ،بمفظ " ى
...ع ٍف أىبًي يم ى
اء اٍل ىم ٍس ًج ىد فى ىسأى ىؿ
ت ىألىٍل ىزىمف ىر يس ى
كؿ الم ًو ﷺ ىكىألى يك ى
تى ىكضأى ًفي ىب ٍيتً ًو ثيـ ىخ ىرىج فىيقٍم ي
كنف ىم ىعوي ىي ٍك ًمي ىى ىذا قىا ىؿ فى ىج ى
ىسأى يؿ ىع ٍنوي ىحتى ىد ىخ ىؿ بً ٍئ ىر أ ًىر و
ت ًع ٍن ىد
يس فى ىجمى ٍس ي
ىع ٍف النبً ٍّي ﷺ فىقىاليكا ىخ ىرىج ىكىكجوى ىىا يى ىنا فى ىخ ىر ٍج ي
ت ىعمىى إًثٍ ًرًه أ ٍ
ً
و
ً
اٍل ىب ً
ت إًلى ٍي ًو فىًإ ىذا يى ىك ىجالً هس ىعمىى بًٍئ ًر
اجتىوي فىتى ىكضأى فىقي ٍم ي
ضى ىر يسك يؿ المو ﷺ ىح ى
اب ىكىب يابيىا م ٍف ىج ًريد ىحتى قى ى
ً
ت ًع ٍن ىد اٍل ىب ً
أ ًىر و
اب
يس ىكتىىكس ى
ط قيفيىا ىك ىك ىش ى
ت فى ىجمى ٍس ي
ص ىرٍف ي
ؼ ىع ٍف ىساقى ٍي ًو ىكىدل يى ىما ًفي اٍلبًٍئ ًر فى ىسم ٍم ي
ت ىعمى ٍيو ثيـ ٍان ى
ً ً
ت
ت ىم ٍف ىى ىذا فىقى ى
اؿ أيىبك ىب ٍك ور فى يقٍم ي
اب فى يقٍم ي
ت ىألى يك ى
فى يقٍم ي
اء أيىبك ىب ٍك ور فى ىدفى ىع اٍل ىب ى
كنف ىبك ى
اب ىر يسكؿ المو ﷺ اٍل ىي ٍكىـ فى ىج ى
ت ىحتى
كؿ الم ًو ىى ىذا أيىبك ىب ٍك ور ىي ٍستىأًٍذ يف فىقى ى
ت ىيا ىر يس ى
اؿ ا ٍئ ىذ ٍف لىوي ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ىجن ًة فىأى ٍقىبٍم ي
ت فى يقٍم ي
ىعمىى ًر ٍسمً ىؾ ثيـ ىذ ىى ٍب ي
يف رس ً ً
ً
ً
ً
يقٍم ي ً
كؿ المو ﷺ ىم ىعوي
ت ألىبًي ىب ٍك ور ٍاد يخ ٍؿ ىكىر يسك يؿ المو ﷺ يي ىب ٍّش ير ىؾ بًاٍل ىجنة فى ىد ىخ ىؿ أيىبك ىب ٍك ور فى ىجمى ىس ىع ٍف ىيم ً ى ي
ً ً
ًفي اٍلقي ٍّ
ت
ص ىن ىع النبًي ﷺ ىك ىك ىش ى
ت ىكقى ٍد تىىرٍك ي
ت فى ىجمى ٍس ي
ؼ ىع ٍف ىساقى ٍي ًو ثيـ ىر ىج ٍع ي
ؼ ىكىدلى ًر ٍجمى ٍيو في اٍلبً ٍئ ًر ىك ىما ى
)ُ( لساف الميزاف(ّ.)ُّٗ/
ُِِ

ىخاه يأ ً
أً
ت ىم ٍف
اف يي ىحٍّر ي
ت إً ٍف يي ًرٍد الموي بًفي ىال وف ىخ ٍي نار يي ًر ي
اب فى يقٍم ي
ٍت بً ًو فىًإ ىذا إً ٍن ىس ه
ىخي ىيتىىكضأي ىكىيٍم ىحقينًي فى يقٍم ي
ؾ اٍل ىب ى
يد أ ى ي ى
ت إًلىى رس ً
اؿ يعمر ٍب يف اٍل ىخط ً
ت ىى ىذا يع ىم ير
ت ىعمى ٍي ًو فى يقٍم ي
كؿ الم ًو ﷺ فى ىسم ٍم ي
ت ىعمىى ًر ٍسمً ىؾ ثيـ ًج ٍئ ي
اب فى يقٍم ي
ىي
ىى ىذا فىقى ى ى ي
ٍب يف اٍل ىخط ً
ت ٍاد يخ ٍؿ ىكىبش ىر ىؾ ىر يسك يؿ الم ًو ﷺبًاٍل ىجن ًة فى ىد ىخ ىؿ
اب ىي ٍستىأًٍذ يف فىقى ى
ت فى يقٍم ي
اؿ ا ٍئ ىذ ٍف لىوي ىكىب ٍّش ٍرهي بًاٍل ىجن ًة فى ًج ٍئ ي
فى ىجمىس مع رس ً
كؿ الم ًو ﷺ ًفي اٍلقي ٍّ
ت إً ٍف يي ًرٍد
ت فى يقٍم ي
ت فى ىجمى ٍس ي
ؼ ىع ٍف ىي ىس ًارًه ىكىدلى ًر ٍجمى ٍي ًو ًفي اٍلبً ٍئ ًر ثيـ ىر ىج ٍع ي
ى ىى ىي
ً ً
ت ىعمىى ًر ٍسمً ىؾ
ت ىم ٍف ىى ىذا فىقى ى
اف يي ىحٍّر ي
اف فى يقٍم ي
اب فى يقٍم ي
اء إً ٍن ىس ه
ؾ اٍل ىب ى
اف ٍب يف ىعف ى
اؿ يعثٍ ىم ي
الموي بًفي ىال وف ىخ ٍي نار ىيأٍت بًو فى ىج ى
اؿ ا ٍئ ىذف لىو كب ٍّشره بًاٍلجن ًة عمىى بٍمكل تي ً
ت إًلىى رس ً
ت لىوي ٍاد يخ ٍؿ
كؿ الم ًو ﷺ فىأ ٍ
ص ييبوي فى ًج ٍئتيوي فى يقٍم ي
فى ًج ٍئ ي
ىي
ىخ ىب ٍرتيوي فىقى ى ٍ ي ى ى ٍ ي ى ى ى ى
ً
ً
ً ً
ً
اىوي ًم ٍف الش ٍّ
ؽ
ئ فى ىجمى ىس ًك ىج ى
ىكىبش ىر ىؾ ىر يسك يؿ المو ﷺ باٍل ىجنة ىعمىى ىبٍم ىكل تيص ييب ىؾ فى ىد ىخ ىؿ فى ىك ىج ىد اٍلقيؼ قى ٍد يمم ى
ً
كريى ٍـ" دكف ذكر اليبشرل بالخالفة التي
ؾ ٍب يف ىع ٍبًد الم ًو قى ى
اؿ ىش ًري ي
ٍاآل ىخ ًر قى ى
اؿ ىس ًع ي
يد ٍب يف اٍل يم ىسيب فىأىكٍلتييىا قييب ى
جاءت في حديث الباب.
ُ -أبك مكسى األشعرم
أخرجو

 البخارم في صحيحو(ّ )ِٔ(،)ُْ/كتاب فضائؿ الصحابة )ٓ( ،باب قكؿ النبي  لك كنتخميال ،حديث رقـ (ّْٕٔ) ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ّ )ِٔ( ،)ُِ/كتاب فضائؿ
متخذان
ن

الصحابة )ٔ( ،باب مناقب عمر بف الخطاب  ،حديث رقـ (ّّٗٔ) ،بألفاظ مختمفة،
ككذلؾ (ّ )ِٔ( ،)ِِ/كتاب فضائؿ الصحابة )ٕ( ،باب مناقب عثماف بف عفاف  ،حديث

رقـ (ّٓٗٔ) ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ(ْ )ِٗ( ،)ُْٓ/كتاب الفتف )ُٕ( ،باب الفتنة التي
تمكج كمكج البحر ،حديث رقـ (َٕٕٗ) ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ْ )ٗٓ( ،)ٖٓٔ/كتاب

أخبار اآلحاد )ّ( ،باب قكلو تعالى( :ل تدخمكا بيكت النبي إل أف يؤذف لكـ) ،حديث رقـ

(ِِٕٔ) ،جزء مف الحديث بنحكه.

 مسمـ في صحيحو(ْ )ْْ(،)ُٖٕٔ/كتاب فضائؿ الصحابة )ّ( ،باب مف فضائؿ عثماف ،حديث رقـ (ِٖ ،)ِٗ ،بألفاظ مختمفة.

ِ -عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما
 -أخرجو أحمد في مسنده (ِ ،)ُٔٓ/جزء مف الحديث بنحكه.

ّ -نافع بف عبد الحارث 

 -أخرجو أحمد في مسنده(ّ ،)َْٖ/بنحكه.

ُِّ

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -لمصقهابنايبوالمهحينابنابنتايرمكابنايرغولاةكنىاأبرابهزاكوف انزةلابغولو .ا

قاؿ عبد اهلل بف عمي بف المديني سألت أبي عف ىذا الحديث فقاؿ :كذب مكضكع(ُ) ،كقاؿ أبك

بكر بف أبي شيبة :كاف يضع الحديث(ِ) ،كقاؿ أبك عمي صالح بف محمد جزر البغدادم :عبد الرحمف

بف مالؾ مف أكذب الناس ،كأبك بيز ابنو كاف أكذب مف أبيو(ّ) ،كقاؿ ابف عدم :كاف أبك يعمى إذا

ركل عنو ضعفو(ْ) ،كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بشيء كقاؿ في مكضع آخر :ليس بثقة(ٓ) ،كقاؿ
أحمد :حرقت حديثو مف دىر كتركتو(ٔ) ،كقاؿ ابف حباف :يركم عف األثبات ما ل أصؿ لو(ٕ) ،كقاؿ

النسائي :ليس بثقة(ٖ) ،كقاؿ السعدم :ضعيؼ(ٗ) ،كقاؿ أبك داكد :كذاب ،كفي مكضع آخر :يضع

الحديث(َُ) ،كقاؿ محمد بف عمار :كذاب أفاؾ ل يشؾ فيو أحد(ُُ) ،كقاؿ الدارقطني :متركؾ(ُِ)،
كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ :كاف يخطئ كيخالؼ الثقات(ُّ) ،كقاؿ في ترجمة لو ثانية في قمبي

مف حديثو ما حدثنا أبك يعمى حدثنا الصقر كذكر الحديث(ُْ) ،قاؿ ابف حجر :جعؿ لو ابف حباف

أيضا(ُٓ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ(ُٔ) ،كتعقبو الذىبي
ترجمتيف كىك كاحد؛ ألف الصقر يقاؿ لو السقر ن
كقاؿ :مف أيف جاءه الصدؽ(ُٕ).

قرلالمبرحث  :الصقر بف عبد الرحمف كذاب.

)ُ( تاريخ بغداد(ٗ ،)ّّٗ/انظر :تاريخ دمشؽ (ْْ.)ُٔٓ/
)ِ( المصدر السابؽ(ٗ.)ّّٗ/
)ّ( المصدر نفسو(ٗ.)ّّٗ/

)ْ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ْ.)ُٗ/
)ٓ( الضعفاء كالمتركككف(ِ.)ٗٗ/
)ٔ( المصدر السابؽ(ِ.)ٗٗ/
)ٕ( المصدر نفسو(ِ.)ٗٗ/
)ٖ( المصدر نفسو(ِ.)ٗٗ/
)ٗ( المصدر نفسو(ِ.)ٗٗ/
)َُ( المصدر نفسو(ِ.)ٗٗ/
)ُُ( المصدر نفسو(ِ.)ٗٗ/
)ُِ( المصدر نفسو(ِ.)ٗٗ/
)ُّ( الثقات(ٖ.)َّٓ/
)ُْ( الثقات(ٖ.)ِِّ/
)ُٓ( لساف الميزاف(ّ.)ُِٗ/

)ُٔ( تاريخ اإلسالـ(ُٔ.)َِْ/
)ُٕ( ميزاف العتداؿ(ِ.)ُّٕ/
ُِْ

ِ -عبد اهلل بف إدريس :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو :

إسناده مكضكع؛ ألجؿ الصقر بف عبد الرحمف كذاب ،كلو شاىد مف حديث أبي مكسى

البشرل بالخالفة ،متفؽ عمى صحتو.
األشعرم كلـ يذكر فيو ي

ُِٓ

رلالإليرمااأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا ىج ًر هير ً
عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ىع ٍف أنس ٍب ًف
َْ
ٓ-ٜاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ رسك يؿ الم ًو « :أ ىىنا أىك يؿ مف ي ٍشفىع ًفي اٍلجن ًة ،كأ ىىنا أى ٍكثىر ٍاأل ٍىنبًي ً
اء تىىب نعا"(ُ) .ا
ىمالً وؾ قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
ي
ىٍ ى ي
ى ى
أول :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ْ )َٖ(،)ِّْ/كتاب الدعكات )ُ( ،باب لكؿ نبي دعكة مستجابة،
حديث رقـ (َّٓٔ) ،عف خميفة عف معتمر عف أبيو عف أنس ،بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ُ(،)ُٖٖ/كتاب اإليماف )ٖٓ( ،باب في قكؿ النبي  أنا أكؿ الناس
تبعا ،حديث رقـ (َّّ) ،عف قتيبة بف سعيد كاسحاؽ بف
يشفع في الجنة كأنا أكثر األنبياء ن
إبراىيـ عف جرير بو  ،بمفظو ،ككذلؾ (ُ )ُ(،)ُٖٖ/كتاب اإليماف )ٖٓ( ،باب في قكؿ النبي
تبعا ،حديث رقـ (ُّّ) ،عف أبي كريب
 أنا أكؿ الناس يشفع في الجنة كأنا أكثر األنبياء ن
محمد بف العالء عف معاكية بف ىشاـ عف سفياف عف مختار ابف فمفؿ ،بو ،بألفاظ متقاربة،

ككذلؾ (ُ )ُ(،)ُٖٖ/كتاب اإليماف )ٖٓ( ،باب في قكؿ النبي  أنا أكؿ الناس يشفع في

تبعا ،حديث رقـ (ِّّ) ،عف أبي بكر بف أبي شيبة عف حسيف بف
الجنة كأنا أكثر األنبياء ن
عمي عف زائدة عف مختار بف فمفؿ ،بو ،بألفاظ متقاربة كفيو زيادة ،ككذلؾ (ُ)ُ(،)ُٖٖ/
كتاب اإليماف )ٖٓ( ،باب في قكؿ النبي  أنا أكؿ الناس يشفع في الجنة كأنا أكثر األنبياء

تبعا ،حديث رقـ (ّّّ) عف عمرك الناقد كزىير بف حرب عف ىاشـ بف القاسـ عف سميماف
ن
بف المغيرة عف ثابت عف أنس ،بألفاظ مختمفة ،ككذلؾ (ُ )ُ( ،)ُٖٗ/كتاب اإليماف )ٖٔ( ،
باب اختباء النبي  دعكة الشفاعة عف أمتو ،حديث رقـ (ُّْ) ،عف أبي غساف المسمعي
كمحمد بف المثنى كابف بشار جميعيـ عف معاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة عف أنس ،بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ٕ -جهةهابنايبوالمحيةوابناقهطالموب (ٕ)اأبوايبوالهللالمهلزي(ٖ)المكوف (ٗ)المقرو انزلالمهياووم ا
ووم اقورءمراهوىامهالمجيري .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٔ/حديث رقـ (ّٗٓٗ).

)ِ( الضبي :تقدـ (صُْٗ)
)ّ( الرازم :بفتح الراء كالزام المكسكرة بعد األلؼ ىذه النسبة إلى الرم كىي بمدة كبيرة مف بالد الديمـ .األنساب
(ّ.)ِّ/

)ْ( الككفي :تقدـ (صَُٗ)
ُِٔ

كثقو :ابف سعد(ُ) ،كأبك حاتـ(ِ) ،كالعجمي(ّ) ،كالنسائي(ْ) ،كأبك أحمد الحاكـ(ٓ) ،كالخميمي(ٔ)،

كالذىبي(ٕ) ،كابف حجر(ٖ) ،كزاد ابف سعد :كثير العمـ يرحؿ إليو ،كزاد أبك حاتـ :يحتج بو ،كزاد

الخميمي متفؽ عميو ،قاؿ أبك القاسـ الاللكائي :مجمع عمى ثقتو(ٗ) ،كزاد ابف حجر :صحيح الكتاب

(َُ)
أيضا :الحافظ محدث
قيؿ :كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو،كقاؿ الذىبي :اإلماـ الحجة  ،كقاؿ ن
الرم(ُُ) ،كقاؿ محمد بف عمار المكصمي حجة كانت كتبو صحيحة(ُِ) ،كقاؿ أبك زرعة(ُّ) ،كعبد
(ُْ)

الرحمف بف خراش

صدكؽ ،كقاؿ أحمد :لـ يكف بالذكي ،اختمط عميو حديث أشعت كعاصـ األحكؿ

حتى قدـ عميو بيز فعرفو(ُٓ) ،كقيؿ ليحيى بف معيف عقب كالـ اإلماـ أحمد كيؼ تركم عف جرير

فقاؿ :أل تراه قد بيف ليـ أمرىا(ُٔ) ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف مف العباد الخشف(ُٕ).
قرلالمبرحث :جرير بف عبد اهلل الضبي ثقة.

ّ -المختار بف فمفؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

)ُ( الطبقات الكبرل(ٕ.)ُّٖ/
)ِ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)َٓٔ/
)ّ( معرفة الثقات(ُ.)ِٕٔ/

)ْ( تيذيب الكماؿ(ْ.)َٓٓ/
)ٓ( تيذيب التيذيب(ِ.)ٔٔ/
)ٔ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ِ.)ٖٓٔ/
)ٕ( العبر في خبر مف غبر(ُ.)ُِّ/

)ٖ( تقريب التيذيب(صُّٗ) ،كانظر :ىدم السارم (صِّٗ).
)ٗ( تيذيب الكماؿ(ْ.)َٓٓ/
)َُ( سير أعالـ النبالء(ٗ.)ٗ/
)ُُ( تاريخ السالـ(ُِ.)ّٗ/
)ُِ( تاريخ بغداد(ٕ.)ِٓٗ/

)ُّ( الجرح كالتعديؿ(ِ.)َٕٓ/
)ُْ( تاريخ بغداد(ٕ.)َِٔ/
)ُٓ( الضعفاء(ُ.)ََِ/

)ُٔ( تيذيب التيذيب (ِ.)ٔٔ/
)ُٕ( الثقات(ٔ.)ُْٓ/
ُِٕ

ِِ
بف يف يمفؿ ًع ٍف أىىن ً
س ً
الم ٍختى ًار ً
بف
ُٗ-اقَ َ
رماأ َُب َ
ثمة حدثىنا ىج ًرير ىع ٍف ي
لمي ْوصل  :حدثنا أيبك ىخ ٍي ى
واة ْعالَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
ىر يكـ ًمف أىم ً
ً ً
ً
ً ً ً
ً
امي ىك ىم ٍف
ىمالًؾ قىا ىؿ  :قى ى
ام يك ٍـ فى ىال تيىباد يركني بالريككًع ىكىل بالس يجكد فىإٍّني أ ىا ٍ ٍ ى
اؿ ىر يسك يؿ اهللﷺ :أ ىىنا إ ىم ي
ىخٍم ًفي(ُ) .
أول :الميتهةج  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ)

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ)

ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ)
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ)

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٕ/حديث رقـ (َّٔٗ).
ُِٖ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
عف اٍل يم ٍختى ًار ىع ٍف أ ىىن و
صِل   :ا ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا ىج ًر هير ً
اؿ
س قىا ىؿ :قى ى
َْ
ِٗ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ؽ الموى(ُ).
ؽ ،ىف ىم ٍف ىخمى ى
ؽ اٍل ىخٍم ى
كف ىما ىك ىذا ،ىما ىك ىذا؟ ىحتى ىيقيكليكا :الموي ىخمى ى
اس ىي ٍسأىلي ى
ىر يسك يؿ المو  :ل ىي ىاز يؿ الن ي
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو ( ْ )ٗٔ(،)ٕٓٗ/كتاب العتصاـ بالكتاب كالسنة )ّ(،باب ما يكره مف

كثرة السؤاؿ  ...حديث رقـ (ِٕٔٗ) عف الحسف بف صباح عف شبانة عف كرقاء عف عبد

اهلل بف عبد الرحمف عف أنس بألفاظ متقاربة .

ِ -مسمـ في صحيحو (ُ )ُ(،)ُُِ/كتاب اإليماف )َٔ(،باب بياف الكسكسة في اإليماف كما
يقكلو مف كجدىا حديث رقـ (ُِٕ) عف عبد اهلل بف عامر بف ز اررة الحضرمي عف محمد بف

فضيؿ عف المختار بو بألفاظ متقاربة كعف إسحاؽ بف إبراىيـ عف جرير ،كأبي بكر بف أبي

شيبة عف حسيف بف عمي عف زائدة ،كالىما ( زائدة كجرير) عف المختار بو بألفاظ متقاربة .

ّ -أحمد في مسنده (ّ )َُِ/عف محمد بف فضيؿ عف المختار بو بألفاظ متقاربة.

ْ -أبك يعمى في مسنده (ٕ )ُٓ/حديث رقـ (ّٗٔٗ) عف أبي بكر عف حسيف بف عمي عف
زائدة عف المختار بو بألفاظ متقاربة .

وهلس الإلسنروا  :ا

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ)

ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ)
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ)

لمحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٕ/حديث رقـ (ُّٔٗ).
ُِٗ

ِِ
عف اٍل يم ٍختى ًار ىع ٍف أ ىىن و
اف ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةى ىحدثىىنا ىج ًر هير ً
س
ّٗ -قَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل   :احدثىىنا يعثٍ ىم ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ىع ًف النبً ٍّي  فى ىذ ىك ىر ىن ٍح ىكهي. )ُ(.
أولً :الميتهةجا  :ا
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٗ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ-ايثيرنابنايحيوابناإبهلمةمابنايثيرناالمعبس (ٕ)المكوف (ٖ)اأبوالمحسنابناأب اشةب  .ا
(ْ)

كثقو :يحيى بف معيف

كالعجمي

(ٓ)

(ٔ)

كالذىبي

كابف حجر(ٕ) ،كزاد يحيى  :مأمكف صدكؽ ليس فيو

أيضا  :الحافظ الكبير حافظ متقف(ٖ) ،كابف حجر  :حافظ شيير كلو أكىاـ ،كقاؿ
شؾ ،كقاؿ الذىبي ن
أحمد بف حنبؿ  :ما عممت إل خي انر كأثنى عميو قاؿ عثماف رجؿ سميـ (ٗ) ،كقاؿ أبك حاتـ :
صدكؽ(َُ) ،كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير لما سئؿ عنو  :سبحاف اهلل مثمو يسأؿ عنو إنما يسأؿ ىك

عني (ُُ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ُِ)،امات سنة تسع كثالثيف كمائتيف.
قرلالمبرحث  :عثماف بف أبي شيبة ثقة حافظ.

ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٖ/حديث رقـ (ِّٔٗ) ،كقد أحاؿ ىذا الحديث عمى حديث قبمو (ٕ )ْٕ/حديث رقـ

(ُّٔٗ) كلفظو " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ  :ل يزاؿ الناس يسألكف ما كذا ما كذا ؟ حتى يقكلكا  :اهلل خمؽ
الخمؽ فمف خمؽ اهلل".

(ِ)

العبسي :تقدـ (صَُٗ).

(ْ)

تاريخ بغداد (ُُ. )ِٖٕ/

(ّ)

(ٓ)

الككفي :تقدـ (صَُٗ).

معرفة الثقات (ِ. )َُّ/

(ٔ)

سير اعالـ النبالء (ُُ. )ُِٓ/

(ٖ)

تذكرة الحفاظ (ِ. )ِْ/

(ٕ)

(ٗ)

تقريب التيذيب (صّٖٔ) .

تيذيب الكماؿ ( ُٗ.)ُْٖ/

(َُ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُٕٔ/

(ُِ)

الثقات ( ٖ.)ُّٓ/

(ُُ)

تاريخ بغداد (ُُ. )ِٖٕ/

َِِ

ِِ
ضٍي وؿ ىحدثىىنا اٍل يم ٍختى يار ٍب يف يفٍم يف وؿ
ْٗ-اقَ َ
لمي ْوصل  :ا ىحدثىىنا أىيبك ىخ ٍيثى ىمة ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف في ى
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
ىع ٍف أ ىىن ً
اس
ؼ ًم ٍف الص ىال ًة فىأى ٍقىب ىؿ إًلى ٍي ىنا فىقى ى
س ٍب ًف ىمالً وؾ :قى ى
ص ىر ى
اؿ ىر يسك يؿ اهللﷺ ىذ ى
اؿ ىيا أىييىا الن ي
ات ىي ٍكوـ ىكقى ٍد ٍان ى
صر ً
ًً ً
ً ً ً
ً ً
ً
ً
ً ً ً
ً ً
ىر يك ٍـ ًم ٍف
اؼ فىًإٍّني أ ىا
ام يك ٍـ فى ىال تى ٍسبقيكني بالريككًع ىكىل بالس يجكد ىكىل باٍلق ىياـ ىكىل باٍلقي يعكد ىكىل بال ٍن ى
إٍّني إ ىم ي
أىم ً
كؿ الم ًو
يال ىكلىىب ىك ٍيتي ٍـ ىكثً نا
ض ًح ٍكتي ٍـ ىقمً ن
ير قىاليكا ىيا ىر يس ى
امي ىك ًم ٍف ىخٍم ًفي ىك ٍاي يـ الًذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه لى ٍك ىأرٍىيتي ٍـ ىما ىأرٍىي ي
ت لى ى
ى
(ُ)
ت اٍل ىجنةى ىكالن ىار .
ت قى ى
اؿ ىأرٍىي ي
ىك ىما ىأرٍىي ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ) .

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -محمد بف فضيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ) .
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ) .

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٖ/حديث رقـ (ّّٔٗ).
ُِِ

ِِ
ً
الم ٍختار ً
بف يف يمفؿ
ٓٗ -قَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل   :احدثنا يعثٍماف بف أىبي ىش ٍي ىبة حدثىىنا ىج ًرير عف ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
بف مالؾ  :قاؿ رسكؿ اهلل ﷺً :إٍّني إًمام يكـ فى ىال تيىب ًادركنًي بًالريككًع كىل بًالس يج ً
ىر يك ٍـ ًم ٍف
كد فىًإٍّني أ ىا
ي
ى ي ٍ
عف أىىنس ً ى
ى
أىم ً
امي ىك ىم ٍف ىخٍم ًفي(ُ) .
ى
أول :الميت اهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ّٖ) .

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -عثماف بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ّٗ).

ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ(ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )ْٗ/حديث رقـ (ّٓٔٗ).
ِِِ

ِِ
يس ً
اؿ:
ٔٗ -قَ َ
عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ىق ى
رم اأ َُبو َ
لمي ْوصل   :ا ىحدثىىنا يعثٍ ىم ي
اف ىحدثىىنا ٍاب يف ًإ ٍد ًر ى
اة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
عف الظر ً
اؿ :ىنيىى ىر يسك يؿ الم ًو ً 
ت أىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ ً
اؿ :يكؿ
كؼ اٍل يم ىزفتى ًة ،ىكىق ى
عف األى ٍش ًرىب ًة؟ ىف ىق ى
ىسأىٍل ي
ي
ب الش ٍرىب ىة ىكالش ٍرىبتىٍي ًف ىعىمى أىثىًر الط ىع ًاـ،
يم ٍس ًك ور ىح ىرهاـ ،ىق ى
ص ىد ٍق ى
اؿ :يقٍم ي
ت ،الس ىك ير ىح ىرهاـً ،إن ىما أى ٍش ىر ي
ت ىلوي :ى
ً
اؿ :فىقى ى ً
اؿ :ثيـ يحٍّرىم ًت اٍل ىخ ٍم ير ىكًى ىي ًم ىف اٍل ًعىن ًب ىكالت ٍم ًر ،ىكاٍل ىع ىس ًؿ
يرهي فى ىقًميميوي ىح ىرهاـ ،قى ى
قى ى
اؿ لي :ىما أ ٍ
ىس ىك ىر ىكث ي
ط ًة ،ىكالش ًع ً
ؾ فىيي ىك اٍل ىخ ٍم ير(ُ).
ىكاٍل ًح ٍن ى
ت ًم ٍف ىذًل ى
ير ىكالذ ى ًرة ،ىك ىما ىخم ٍر ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ٖٓ)
ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ُ -عثماف بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ّٗ).
ِ -عبد اهلل بف إدريس ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٓ/حديث رقـ (ّٔٔٗ).
ِِّ

ِِ
عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ىع ٍف أىىن ً
ير ً
س ٍب ًف
ٕٗ -اقَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل   :ا ىحدثىىنا يعثٍ ىم ي
اف ىحدثىىنا ىج ًر ه
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اس ي ٍش ىفع ًفي اٍلجن ًة ،كأىىنا أى ٍكثىر األ ٍىنبًي ً
ً
اء تىىب نعا(ُ).
ىم ًال وؾ ،ىقا ىؿ :ىق ى
ى
ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  : أىىنا أىك يؿ الن ً ى ي
ى ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َٗ)
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -عثماف بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ّٗ).

ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٓ/حديث رقـ (ّٕٔٗ).
ِِْ

ً
صلِ   :حدثىىنا محم يد ٍبف ًإسم ً
ص ًرم ىحدثىىنا ىع ٍب يد
لمي ْو ِا
ٖٗ -اقَ َ
اع ى
يى
ى
رم اأ َُب َ
يؿ ٍب ًف أىبًي ىسم ىين ىة اٍلىب ٍ
واة ْعلَىا َ
رل َ
ي ٍى
الإلي ُ
ًو
ً
كؿ الم ًو  يسئً ىؿ ىع ٍف ىشر و
عف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ،ىع ٍف أىىن ً
يس ً
اب بًاٍلىي ىم ًف،
ىف ىر يس ى
س ٍب ًف ىمالؾ أ ٌ
المو ٍب يف ًإ ٍد ًر ى
ى
اـ(ُ).
اؿ ىلوي :اٍلبًتٍعي ،ىكاٍل ًم ٍزير ىف ىق ى
يي ىق ى
اؿ :ىما أ ٍ
ىس ىك ىر ىفيي ىك ىح ىره
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً
 البتع  :ىك نبيذ العسؿ كىك خمر أىؿ اليمف كقد تحرؾ التاء كقمع كقمع(ِ). -المزر :ىك نبيذ يتخذ مف الذرة كقيؿ مف الشعر أك الحنط(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

 أخرجو الضياء المقدسي في األحاديث المختارة (ٕ )َِٓ/حديث رقـ (ِِْٔ) مف طريؽمحمد بف إسماعيؿ بف عيسى بف أبي سمينة بو بمفظو.

 أخرجو البكصيرم في إتحاؼ الخيرة الميرة (ْ )ّٕٖ/عف محمد بف إسماعيؿ بف عيسى بفأبي سمينة بو بمفظو.

لمشولموا  :ا

ُ -أبك مكسى األشعرم 
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ّ )ْٔ(،)ِٓٓ/كتاب المغازم )ُٔ(،باب بعث أبك مكسى كمعاذ إلىاليمف قبؿ حجة الكداع حديث رقـ (ّّْْ) بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ّٗ( ،)ّٖٓ/كتاب األحكاـ،

-

(ِِ) باب أمر الكالي إذا كجو أميريف إلى مكضع ....حديث رقـ (ُِٕٕ) بنحكه كفيو زيادة .

مسمـ في صحيحو (ّ )ّٔ(،)ُٖٓٔ/كتاب األشربة )ٕ(،باب بياف أف كؿ مسكر خمر كأف

كؿ خمر حراـ حديث رقـ (ُٕ )َٕ،بنحكه.

ِ -عائشة رضي اهلل عنيا
أخرجو

-

البخارم في صحيحو (ُ )ْ(،)ُّْ/كتاب الكضكء )ُٕ(،باب ل يجكز الكضكء بالنبيذ كل

المسكر حديث رقـ (ِِْ) بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ْٕ(،)ُٖ/كتاب األشربة )ْ(،باب الخمر مف

العسؿ كىك البتع حديث رقـ(ٖٔٓٓ )ٖٓٓٓ,بنحكه.

 مسمـ في صحيحو (ّ )ّٔ(،)ُٖٓٔ/كتاب األشربة )ٕ(،باب بياف أف كؿ مسكر خمر كأف كؿخمر حراـ حديث رقـ (ٖٔ )ٕٔ,بنحكه .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٓ/حديث رقـ (ُّٕٗ).

(ّ)

المصدر السابؽ (ْ.)ٖٖٔ/

(ِ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)ِِٕ/

ِِٓ

ّ -جابر بف عبد اهلل 

 أخرجو مسمـ في صحيحو (ّ )ّٔ(،)ُٖٓٔ/كتاب األشربة )ٕ( ،باب بياف أف كؿ مسكر خمركأف كؿ خمر حراـ حديث رقـ (ِٕ) بنحكه .

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ٔ -يحيوابناإسيريةلابنايةسىابناأب اسيةن اأبوايبوالهللالمبصهي(ٔ) .ا
(ِ)

كثقو :أبك حاتـ

كصالح بف محمد األسدم

(ّ)

(ْ)

كالذىبي

كابف حجر(ٓ) ،كقاؿ الذىبي :اإلماـ

العابد القدكة المجاىد الحافظ المحدث(ٔ) ،قاؿ ابف معيف :ليس مف أصحاب الحديث ،كليس
(ٖ)

بشيء(ٕ) ،كذكره ابف حباف في الثقات

مات سنة ثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :محمد بف إسماعيؿ بف عيسى بف أبي سمينة ثقة.

ِ -عبد اهلل بف إدريس ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ) .

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،قاؿ الييثمي :ركاه أبك يعمى كرجالو رجاؿ الصحيح(ٗ) ،كقاؿ

الضياء المقدسي :إسناده صحيح(َُ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

البصرم :تقدـ ( صّٕ).
الجرح كالتعديؿ (ٕ. )ُٖٗ/
تاريخ بغداد (ِ.)ّ/

(ْ)

الكاشؼ(ِ.)ُٖٓ/

(ٔ)

سير إعالـ النبالء (َُ.)ّٔٗ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تقريب التيذيب (صْٖٔ).
سؤلت ابف الجنيد (صَِٗ).
الثقات (ٗ. )ٖٔ/

مجمع الزكائد (ٓ.)ٓٔ/

(َُ)

األحاديث المختارة (ٕ.)َِٓ/
ِِٔ

ِِ
ًو
ير ىع ٍف يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ
ٗٗ-اقَ َ
رماأ َُب َ
لمي ْوصل  :ا ىحدثىىنا ىم ٍن ي
كر ٍب يف أىبًي يم ىزاحـ ىحدثىىنا ىج ًر ه
صي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اس أى ٍش ىفعي ًفي اٍل ىجن ًة ،كأىىنا أى ٍكثىير الن ً
اؿ :أىىنا أىك يؿ الن ً
ىع ٍف أىىن و
اس تىىب نعا(ُ).
ىف النبًي  ىق ى
س ،أ ٌ
ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َٗ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ-اينصوهابناأب ايزلحمابشةهالمذك اااأبوانصهالمبغولوي(ٕ)المكريب ا
كثقة :الدارقطني

(ّ)

(ْ)

كالحسيف بف فيـ

صاحب سنة،كقاؿ ابف معيف

(ٕ)

(ٓ)

كالذىبي

كابف حجر(ٔ) ،كزاد الحسف بف فيـ كالذىبي :صاحب

كأبك حاتـ(ٖ) :صدكؽ ،كزاد أبك حاتـ :إف شاء اهلل ،كقاؿ ابف معيف :ل

ل بأس بو إف حدث عف الثقات فأما إذا حدث عف ركح بف مسافر كعدم بف الفضؿ فميس بشيء(ٗ)،
(َُ)

كفي مكضع آخر :ثبت

كذكره ابف حباف في الثقات(ُُ) ،مات سنة خمس كثالثيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :منصكر بف أبي مزاحـ ثقة.

ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).
ّ -المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

(ُِ)

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث البغكم

كقاؿ الحاكـ :كلو شاىد صحيح عمى شرط مسمـ(ُٓ).
(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٓ/حديث رقـ (ّّٕٗ)

(ّ)

سؤلت السممي الدارقطني (ُ. )ِٓ/

(ُّ)

كابف حباف

كاأللباني (ُْ)،

(ِ) البغدادم :تقدـ (صََُ).
(ْ)

تاريخ بغداد (ُّ. )َٖ/

(ٓ)

تاريخ اإلسالـ (ُٕ.)ّٖٔ/

(ٕ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (صُِٖ).

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

تقريب التيذيب (صْٕٓ).
الجرح كالتعديؿ (ٖ. )َُٕ/
تاريخ دمشؽ (َٔ ،)َّٖ/كانظر :تيذيب الكماؿ (ِٖ.)ْْٓ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تيذيب الكماؿ (ِٖ.)ْْٓ/
الثقات (ٗ.)ُّٕ/
شرح السنة (ٓ. )ٕ/

(ُّ)

صحيح ابف حباف (ُْ.)ٕٔ/

(ُٓ)

مستدرؾ الحاكـ (ُ.)ٔٗ/

(ُْ)

صحيح سنف ابف ماجو (ِ.)َّْ/
ِِٕ

اج الس ً
صلِ   :احدثىىنا إً ٍبر ً
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ىحدثىىنا
اىي يـ ٍب يف اٍل ىحج ً
امي ىحدثىىنا ىحم ي
َْ
ََُ -اقَ َ َ ُ ُ َ ْ
ى
اطمةى بًٍن ًت النبً ٍّي ًع ٍن ىد ص ً
ً ً ً
ً
ىعمًي ٍب يف ىزٍيود ىع ٍف أ ىىن و
الة اٍلفى ٍج ًر،
س ،أ ٌ
ىف النبًي  ىك ى
ى
اف ىي يمر ستةي أى ٍشيي ور ب ىباب فى ى
ً ً
الث مر و
ً
ىى ىؿ اٍل ىب ٍي ًت ىكييطىيٍّ ىريك ٍـ
ب ىع ٍن يك يـ ٍّ
ات{ ،إًن ىما يي ًر ي
الر ٍج ىس أ ٍ
فىىيقيك يؿ :الصالةي ىيا أ ٍ
يد الموي ليي ٍذى ى
ىى ىؿ اٍل ىب ٍيت ثى ى ى
ير} (ُ).
ط ًي نا
تى ٍ
أول :الميتهةج  :ا
ً

لمييربعرتا ا
أخرجو:

ُ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْْ(،)ُّٗ/كتاب تفسير القرآف )ِْ(،باب كمف سكرة األحزاب حديث
رقـ (َِّٔ) عف عبد بف حميد عف عفاف بف مسمـ عف حماد بف سممو بو بمفظو كقاؿ":حديث حسف
غريب".

ِ -أحمد في مسنده (ّ )ِٓٗ/عف أسكد بف عامر عف حماد بف سممو بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ
(ّ )ِٖٓ/عف عفاف عف حماد بو بألفاظ متقاربة .

ّ -الحاكـ في مستدركو (ّ )ُٖٓ/كتاب معرفة الصحابة ،مف طريؽ عفاف بف مسمـ عف حماد بف
سممة عف حميد كعمي بف زيد عف أنس بمفظو كقاؿ":صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه" .

ْ -ابف أبي شيبة في مصنفو (ُٕ )َّ(،)ُِّ/كتاب الفصائؿ )ّّ(،باب ما ذكر مف فضؿ فاطمة
رضي اهلل عنيا حديث رقـ (ِّّٖٗ) عف شاذاف عف حماد بف سممة بو بألفاظ متقاربة .

ٓ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )ّٕٔ/حديث رقـ (ُِِّ) عف عفاف بف مسمـ عف حماد بف
سممة بو بمفظو .

ٔ -الطيالسي في مسنده (ّ )ّٖٓ/حديث رقـ (ُُِٕ) عف حماد بف سممة بو بألفاظ متقاربة .

ٕ-الطبراني في الكبير (ّ )َٓ/حديث رقـ (ُِٕٔ) عف عمي بف عبد العزيز كأبي مسمـ الكشي عف
الحجاج بف المنياؿ عف حماد بف سممة بو بألفاظ متقاربة .

ٖ -ابف أبي عاصـ في السنة (ٓ )ُُّ/حديث رقـ (ِّٓٗ) عف ىدبة بف خالد عف حماد بو بألفاظ
متقاربة.

لمشولموا  :ا
ُ -أبك سعيد الخدرم 

 أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط (ِ )ِِٗ/حديث رقـ (ُِٖٔ) بألفاظ مختمفة،ككذلؾ (ّ )َّٖ/حديث رقـ (ّْٔٓ) بنحكه ،كذلؾ (ٖ )ُُُ/حديث رقـ (ُِٕٖ) بنحكه .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٓٗ/حديث رقـ (ّٖٕٗ).
ِِٖ

ِ -أبي الحمراء 

 أخرجو عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )ُّٕ/حديث رقـ (ْٕٓ) بنحكه .ّ -عمي بف أبي طالب 

 -أخرجو أحمد في مسنده (ُ )ٕٕ/بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -إبراىيـ بف الحجاج السامي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٓ).
ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).

يرن المقهش (ٔ)لمييةي (ٕ)أبو المحسنا
اجْاو َا
ّ -يل ابن ازةو ابن ايبو الهلل ابن ازمةه ابن ايبو الهلل ابن َا
لمبصهي(ٖ)الميكفوف.
ضعفو :يحيى بف معيف(ْ) ،كأحمد بف حنبؿ(ٓ) ،كالنسائي(ٔ)،كالدارقطني(ٕ)،كالجكزجاني(ٖ) ،كسفياف بف
عيينة(ٗ) ،كابف حجر(َُ) ،قاؿ ابف سعد :فيو ضعؼ ككاف كثير الحديث كل يحتج بو(ُُ) ،كقاؿ يحيى

ابف معيف في مكضع آخر :ليس بذاؾ القكم كليس بشيء

(ُِ)

كليس حجة ضعيؼ في كؿ شيء(ُّ).

أيضا :ليس بالقكم كليس بشيء ،كقد ركل عنو الناس(ُْ) ،كزاد الجكزجاني  :كاىي
كقاؿ أحمد ن
الحديث فيو ميؿ عف القصد لحتج بحديثو ،قاؿ العجمي  :يكتب حديثو كليس بالقكم كاف يتشيع ل
(ُٓ)

بأس بو

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

.

القرشي :تقدـ (صُٗٗ).
التميمي :تقدـ (صُٔ).
البصرم :تقدـ (صّٕ).
تاريخ بف معيف ركاية الدارمي (صُُْ) ،كانظر :الضعفاء (ٔ ،)ُِٔ/كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ُٗٔ/

(ٓ)

بحر الدـ (ُ. )ُُُ/

(ٕ)

سنف الدارقطني (ُ.)ٕٕ/

(ٗ)

تيذيب الكماؿ (َِ.)ّْٗ/

(ٔ)

تيذيب الكماؿ (َِ. )ّْٗ/

(ٖ)أحكاؿ الرجاؿ (صُُْ) .
(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تقريب التيذيب (صَُْ).
الطبقات الكبرل (ٕ.)ِِٓ/
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ُٗٓ/

(ُّ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (ْ ،)ُّْ/كانظر :تيذيب الكماؿ (َِ.)ّْٗ/

(ُٓ)

معرفة الثقات (ِ.)ُْٓ/

(ُْ)

الجرح كالتعديؿ ( ٔ ،)ُٖٕ/كانظر :تيذيب الكماؿ (َِ.)ّْٗ/

ِِٗ

كقاؿ الدارقطني  :أنا أقؼ فيو ل يزاؿ عندم فيو ليف(ُ) ،كقاؿ يعقكب بف شيبة  :ثقة صالح الحديث

إلى الميف ما ىك(ِ) ،قاؿ أبك زرعة :ليس بالقكم(ّ) ،كقاؿ أبك حاتـ :ليس بقكم يكتب حديثو كل يحتج

ير ككاف يتشيع(ْ) ،كقاؿ الترمذم :صدكؽ(ٓ) ،كقاؿ
بو كىك أحب إلى مف يزيد بف أبى زياد ككاف ضر نا
أبك بكر بف أبي خزيمة :ل يحتج بو لسكء حفظو(ٔ) ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ليس بالمتيف عندىـ(ٕ)،
كقاؿ الساجي :كاف مف أىؿ الصدؽ(ٖ) ،كقاؿ ابف قانع :خمط في آخر عمره كترؾ حديثو(ٗ) ،كقاؿ

(ُُ)
(َُ)
أيضا :اإلماـ العالـ
أيضا :صالح الحديث  ،كقاؿ ن
الذىبي  :أحد الحفاظ ليس بالثبت  ،كقاؿ ن
(ُْ)
(ُّ)
(ُِ)
أيضا :كاف
أيضا :صكيمح  ،كقاؿ حماد بف زيد :كاف يقمب األحاديث  ،كقاؿ ن
الكبير  ،كقاؿ ن
(ُٓ)
أحدا مف البصرييف
غدا فمكأنو ليس بذاؾ ،قاؿ ابف عدم :لـ أر ن
يحدثنا اليكـ بالحديث ثـ يحدث ن
كغيرىـ امتنع مف الركاية عنو ككاف يغالي في التشيع في جممة أىؿ البصرة كمع ضعفو يكتب

حديثو(ُٔ) ،ككاف كىيب يضعفو(ُٕ) ،قاؿ ابف حباف  :كاف شيخا جميال ،ككاف ييـ في األخبار كيخطئ
في اآلثار حتى كثر ذلؾ في أخباره ،كتبيف فييا المناكير التي يركييا عف المشاىير فاستحؽ ترؾ
الحتجاج بو(ُٖ) ،مات سنة إحدل كثالثيف كمائة.

قرلالمبرحث  :عمي بف زيد ضعيؼ.

(ُ)
(ِ)

سؤلت البرقاني (صِٓ).
تيذيب الكماؿ (َِ.)ّْٖ/

(ّ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُٖٕ/

(ٓ)

تاريخ اإلسالـ(ٖ.)ْٖٗ/

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المصدر السابؽ (ٔ.)ُٖٕ/

تيذيب الكماؿ (َِ.)ّْٗ/
المصدر السابؽ(َِ.)ّْٗ/
تيذيب التيذيب (ٕ.)ِٖٓ/

المصدر السابؽ (ٕ.)ِٖٓ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

الكاشؼ(ِ.)َْ/
المغني في الضعفاء (ِ.)ْْٕ/
سير أعالـ النبالء (ٓ.)َِٔ/

(ُّ)

ميزاف العتداؿ (ْ.)َٓٗ/

(ُٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُٖٕ/

(ُْ)الضعفاء (ٔ.)ُِٔ/
(ُٔ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ُٗٓ/

(ُٖ)

المجركحكف (ِ.)َُْ/

(ُٕ) المصدر السابؽ (ٓ.)ُٗٓ/

َِّ

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ ،كقد تابعو حميد(ُ) ،كبالمتابعة بريقي الحديث إلى

الحسف لغيره.

(ُ)

مستدرؾ الحاكـ (ّ ،)ُٖٓ/حميد بف أبي حميد ،ثقة ربما دلس عف أنس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ُِّ

ً ً
ِِ
اد ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود ىع ٍف
يـ ٍب يف اٍل ىحج ً
َُُ-اقَ َ
اج ىحدثىىنا ىحم ه
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
لمي ْوصل   :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
س ٍب ًف ىم ًال وؾ ،أىف ىمًم ىؾ الر ً
ىى ىدل ًإىلى النبً ٍّي  يم ٍستيقى نة ًم ٍف يس ٍن يد و
أىىن ً
س ىفىمبً ىسيىا النبًي  ، ىف ىكأٍّىني أ ٍىنظي ير
كـ أ ٍ
كؿ الم ًو أ ٍين ًز ىؿ ىى ىذا عىم ٍي ىؾ ًمف السم ً
ًإىلى ىي ىد ٍييىا تى ىذ ٍب ىذىب ً
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو : 
اء؟ ىف ىق ى
ىص ىح يابوي :ىيا ىر يس ى
اف ،ىف ىق ى
ى
ى
اؿ أ ٍ
ى
فىكال ًذم ىن ٍف ًسي بًىي ًد ًه لى ًم ٍن ًدي هؿ ًم ٍف مىن ًاد ً
ث بًيىا ًإلىى ىج ٍعفى ور
يؿ ىس ٍع ًد ٍب ًف يم ىع واذ ًفي اٍل ىجن ًة ىخ ٍيهر ًم ٍف ىى ىذا ،فىىب ىع ى
ى
ى
ث بًيا ًإلىى أ ً
ؾ
ىفمىبً ىسيىا ىج ٍعفىهر ،فىقىا ىؿً :إٍّني لى ٍـ أ ٍىب ىع ٍ
ىخي ى
ىصىنعي بًيىا؟ قى ى
ث بًيىا ًإلى ٍي ىؾ ًلتىٍمىب ىسيىا ،قى ى
اؿ :فى ىما أ ٍ
اؿٍ :اب ىع ٍ ى
النج ً
اش ٍّي(ُ).
ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

مستقة  :ىي بضـ التاء كفتحيا فرك طكيؿ الكميف(ِ).

السندس  :ىك الرفيع مف الحرير كالديباج (ّ).

(ْ)

تذبذباف  :أم تتحركاف كتضطرباف يريد كميو

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

.

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ُٓ(،)ّّْ/كتاب اليبة )ِٖ(،باب قبكؿ اليدية مف المشركيف
حديث رقـ (ُِٔٔ) عف عبد اهلل بف محمد عف يكنس بف محمد عف شيباف عف قتادة عف

أنس بنحكه ،ككذلؾ (ِ )ٓٗ(،)َُٔ/كتاب بدء الخمؽ )ٖ(،باب ما جاء في حديث الجنة كأنيا

مخمكقة حديث رقـ (ِّْٖ) عف عبد اهلل بف محمد الجعفي عف يكنس بف محمد عف شيباف
عف قتادة عف أنس بنحكه .

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ْْ(،)ُُٗٔ/كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ )ِْ(،باب مف
فضائؿ سعد بف معاذ رضي اهلل عنو حديث رقـ (ُِٕ) عف زىير بف حرب عف يكنس بف
محمد عف شيباف كمحمد بف بشار عف سالـ بف نكح عف عمر بف عامر ،كالىما (شيباف

كعمر بف عامر ) عف قتادة عف أنس بنحكه .

ّ -أبك داكد في سننو (ْ )ّٕ( ،)ُّٕٕ/كتاب المباس )َُ( ،باب مف كرىو حديث رقـ
(َْْٕ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف حماد بو بمفظو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٔ/حديث رقـ (َّٖٗ).

(ِ)

النياية في غريب الحديث كاألثر(ْ.)ٕٔٗ/

(ْ)

المصدر نفسو (ِ.)ّّٖ/

(ّ)

المصدر السابؽ (ْ.)ٕٔٗ/

ِِّ

ْ -الترمذم في جامعو ( ْ )ُِ(،)ٔ/كتاب المباس )ّ(،باب ما جاء في الرخصة في لبس

الحرير في الحرب حديث رقـ (ُِّٕ) عف أبي عمار عف الفضؿ بف مكسى عف محمد بف
عمرك عف كاقد بف عمرك بف سعد عف أنس بنحكه ،كقاؿ":حسف صحيح".

ٓ -النسائي في سننو (ْ )ْٖ(،)َٕٓ/كتاب الزينة )ٖٖ(،باب لبس الديباج المنسكج بالذىب
حديث رقـ (ُّٕٓ) عف الحسف بف قزعة عف خالد بف الحارث عف محمد بف عمرك عف كاقد
بف عمرك بف سعد بف معاذ عف أنس بنحكه .

ٔ -أحمد في مسنده (ّ )ُُُ/عف سفياف عف ابف جدعاف بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُُِ/عف يزيد
عف أحمد بف عمرك عف كاقد بف عمرك بف سعد عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َِٔ/عف ركح

عف شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َِٕ/عف ركح عف سعيد عف قتادة عف

أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َِٗ/عف سميماف بف داكد عف شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه،
ككذلؾ (ّ )ِِٗ/عف يكنس عف شيباف عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِٗ/عف

يكنس كاسحاؽ بف عيسى عف حماد بف سممة بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ِّْ/عف عبد الكىاب
عف سعيد عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّٖ/عف يعقكب عف أبيو عف ابف إسحاؽ

عف عاصـ بف عمر عف قتادة عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُِٓ/عف عفاف عف حماد بف

سممة بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ِٕٕ/عف أبي داكد عف شعبة عف قتادة عف أنس بنحكه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -إبراىيـ بف الحجاج السامي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٓ).
ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد بف جدعاف ضعيؼ ،كقد تابعو قتادة(ُ) ،كبالمتابعة

يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ) صحيح البخارم (ِ )َُٔ/حديث رقـ (ِّْٖ) ،قتادة بف دعامة السدكسي ثقة حافظ يدلس كيرسؿ تقدمت ترجمتو
في الحديث رقـ (ّٗ).
ِّّ

ً
ِِ
ً ً
بف ىزٍيد  :ىع ٍف أى ً
نس ً
بف
َُِ -قَ َ
ىيـ ىحدثىنا ىحماد ىع ٍف ىعمي ٍ
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
لمي ْوصل   :احدثىنا إ ٍب ىار ي
الإلي ُ
ً
ت بًقى ً
ً
اؿ :
ض ٍيبً ًو ىعمىى ثىىن ىاياه كقى ى
ىمالؾ قى ى
الح ىسيف ًج ىيء بً ىٍأر ًس ًو إلى يعبًٍيًد اهلل بً ٍف ًزىياد فى ىج ىع ىؿ ىي ٍن يك ي
اؿ  :لىما قيت ىؿ ي
كؿ ً
سف الث ٍغر فقمت :أىما ك ً
اهللﷺ يقبؿ مكضع قى ً
لح ً
ض ٍي ىب ىؾ ًم ٍف
يت ىر يس ى
اهلل ألسكءنؾ فى ى
قاؿ ٍ :
لقد ىٍأر ي
ٍ
إف ىكاف ى
ى
ي ى
ً (ُ)
ف ٍيو .
أول :اغهةبالألمفرظ  :ا
ً

ينكت  :أم يفكر كيحدث نفسو كأصمو مف النكت بالحصى كنكت األرض بالقضيب كىك أف يؤثر فييا

بطرفو فعؿ المفكر الميمكـ كينكت بقضيبو أم يضرب األرض بطرفو(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو ( ّ )ِٔ(،)ّْ/كتاب فضائؿ الصحابة )ِِ(،باب مناقب الحسف
كالحسيف رضي اهلل عنيما حديث رقـ (ّْٖٕ) عف محمد بف الحسيف بف إبراىيـ عف حسيف
بف محمد عف جرير عف محمد عف أنس بنحكه .

ِ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْٔ(،)ْٕٔ/كتاب المناقب )ُّ(،باب مناقب الحسف كالحسيف رضي
اهلل عنيما حديث رقـ (ّٖٕٕ) عف خالد بف أسمـ أبي بكر البغدادم عف النضر بف شميؿ
عف ىشاـ بف حساف عف حفصة بنت سيريف عف أنس بنحكه كقاؿ":حسف صحيح غريب" .

ّ -أحمد في مسنده (ّ )ُِٔ/عف حسيف عف جرير عف محمد عف أنس بنحكه .

ْ -أبك يعمي في مسنده (ٓ )ِِٕ/حديث رقـ (ُِْٖ) عف إبراىيـ بف سعيد عف حسيف بف
محمد عف جرير بف حازـ عف محمد بف سيريف عف أنس بنحكه .

ٓ -ابف حباف في صحيحو (ُٓ )ُٔ(،)ِْٗ/كتاب إخباره ﷺ عف مناقب الصحابة رجاليـ

كنسائيـ حديث رقـ (ِٕٗٔ) عف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ عف خالد بف أسمـ عف النضر
بف شميؿ عف ىشاـ بف حساف عف حفصة عف أنس بنحكه

ٔ -الطبراني في المعجـ الكبير(ّ )ُّْ/حديث رقـ (ِٖٕٖ) عف أبي مسمـ الكشي عف سميماف
بف حرب عف حماد بف سممة بو بمفظيف ككذلؾ (ّ )ُّْ/حديث رقـ (ِٕٖٗ) عف محمد بف

عبد اهلل الحضرمي عف الحسيف بف عبد اهلل عف النضر بف شميؿ عف ىشاـ بف حساف عف

حفصة بنت سيريف عف أنس بنحكه.

ٕ -ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني(ُ )ّّٖ/حديث رقـ (ِّْ) عف إبراىيـ بف الحجاج بو
بألفاظ متقاربة.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٔ/حديث رقـ (ُّٖٗ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ٓ.)ِّٔ/
ِّْ

ٖ -البزار في البحر الزخار (ُْ )َِ/حديث رقـ (ِّْٕ) عف محمد بف معمر عف سميماف بف
حرب عف حماد بف زيد بو بمفظو.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -إبراىيـ بف الحجاج السامي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٓ).
ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).

ّ -عمي بف يزيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ) .

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف يزيد ضعيؼ ،كقد تابعو محمد بف سيريف(ُ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ)

صحيح البخارم (ّ )ّْ/حديث رقـ (ّْٖٕ) ،محمد بف سيريف ثقة ثبت عابد .تقريب التيذيب (صّْٖ).
ِّٓ

يعىي ٍيىن ىة ىع ٍف ىعمً ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود ىع ٍف أىىن و
س
ً ًو
اف ًإ ىذا ىل ًق ىي ىم ىع النبً ٍّي
م ٍف فىئة ،ىك ىك ى

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل   :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىم ىة ىحدثىىنا ٍاب يف
َْ
َُّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
طٍم ىح ىة ًفي اٍل ىج ٍي ً
ش ىخ ٍيهر
ت أىبًي ى
ىق ى
ص ٍك ي
اؿ :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو ىيقيك يؿ :ى
ً
ً
 جثىا ب ٍيف ي ىد ٍي ًو ،كىق ى ً ً ً
اء(ُ).
ى ى ى ى
اء ،ىكىك ٍج ًيي ل ىك ٍج ًي ىؾ اٍل ًكىق ي
اؿ :ىن ٍفسي لىن ٍفس ىؾ اٍلف ىد ي
ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو:

ُ -البخارم في األدب المفرد (صِْٗ) )ّْٗ( ،باب قكؿ الرجؿ نفسي لؾ فداء حديث رقـ
(َِٖ) بنحكه.

ِ -أحمد في مسنده (ّ )َُٓ/عف ابف أبي عدم عف حميد عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ،)ُُُ/
(ّ )ُُِ/عف سفياف بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َِّ/عف يزيد بف ىاركف عف حماد بف سممة

عف ثابت عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِْٗ/عف عفاف عف حماد بف سممة عف عمي بف

زيد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُِٔ/عف حسيف بف محمد عف سفياف بف عيينة بو بمفظو . .

ّ -الحاكـ في مستدركو (ّ )ِّٓ/كتاب معرفة الصحابة  ،عف أبي بكر بف أبي دارـ عف
مطيف عف محمد بف العالء عف قبيصة عف سفياف عف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ عف جابر

عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ)ِّٓ/كتاب معرفة الصحابة  ،عف عمي بف حمشاد عف بشر
بف مكسى عف الحميدم عف عمي عف محمد بف أيكب عف عمي بف عبد اهلل المديني كابراىيـ

بف بشار ،كالىما عف سفياف بو بنحكه .

ْ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )َْٕ/حديث رقـ (ُّْٖ) عف ابف أبي شيبة عف يزيد
بف ىاركف عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بنحكه .

ٓ -ابف أبي شيبة في مصنفو ( ُٖ )ُّ(،)ُُٖ/كتاب السير )َُْ(،باب رفع الصكت في
الحرب حديث رقـ (َُّْٕ) عف يزيد بف ىاركف عف حماد بف سممة عف عمي بف زيد بو
بنحكه

ٔ -الحميدم في مسنده (ِ )َٓٔ/حديث رقـ (َُِِ) عف سفياف بو بألفاظ متقاربة .

ٕ -البزار في البحر الزخار (ُْ )ُٖ/حديث رقـ (ُّْٕ) عف أحمد بف أباف عف سفياف بو
بألفاظ متقاربة

ٖ -أبك يعمي في مسنده (ٕ )ٔٗ/حديث رقـ (ُّٗٗ) عف داكد بف عمرك عف سفياف بو بنحكه،
ككذلؾ (ٕ )ُٕ/حديث رقـ (ّّٗٗ) عف عبد األعمى عف سفياف بو بنحكه .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٔ/حديث رقـ (ّّٖٗ).
ِّٔ

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -أبك خيثمة زىير بف حرب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ)  .ا

ٕ -سفةرن ابن ايةةن ابن اأب اييهلن ايةيون المهالم (ٔ) اأبو ايحيو المكوف (ٕ) اثم الميك (ٖ) اهوى امها
لمجيري ا ا

(ْ)

كثقو :ابف سعد

(ٓ)

كابف معيف

(ٔ)

كالعجمي

(ٕ)

كأبك حاتـ

كابف خراش

(ٖ)

(ٗ)

كالذىبي

كابف حجر

(َُ)

كزاد ابف سعد :ثبتا حجة كثير الحديث ،كزاد العجمي :ككاف حسف الحديث ،كزاد ابف خراش :صدكؽ،

كزاد الذىبي :ثبت حافظ ،كزاد ابف حجر :حافظ فقيو إماـ حجة ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف
(ُُ)

مف الحفاظ المتقنيف

(ُّ)

كذكره ابف شاىيف في الثقات (ُِ)،رماه بالختالط :يحيى القطاف

كابف

الصالح (ُْ)،قاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار:قاؿ القطاف أشيد أف سفياف بف عيينة اختمط سنة سبع

كتسعيف كمائة ،فمف سمع منو في ىذه السنة كما بعد ىذا فسماعو ل شيء ،كقاؿ الذىبي معمقان عمى

قكؿ يحيى القطاف :كأنا استبعد ىذا الكالـ مف القطاف فإنو مات في صفر سنة ثماف كتسعيف كمائة
كقت مجيء الحجاج كأخبارىـ فمتى شيد عمى سفياف بأنو اختمط أك لعمو عمـ ذلؾ كسط السنة مع أف

القطاف متعنت جدان  ،كابف عيينة ثقة مطمقان(ُٓ) .كقاؿ أيضان  :ىذا منكر مف القكؿ كل يصح كل ىك
بمستقيـ(ُٔ) ،كقاؿ ابف حجر ردان عمى الذىبي :إف ابف عمار مف األثبات المتقنيف ثـ ما المانع أف
(ُ)
(ِ)
(ّ)

الياللي :بكسر الياء ىذه النسبة إلى بني ىالؿ كىي قبيمة نزلت بالككفة .األنساب (ٓ.)ٕٔٓ/
الككفي :تقدـ (صَُٗ).

المكي :بفتح الميـ ،كتشديد الكاؼ ،ىذه النسبة إلى أشرؼ بقعة عمى كجو الرض منزؿ األنبياء كميبط الكحي ،خرج

منيا جماعة مف أىؿ العمـ في كؿ فف .المصدر السابؽ(ٓ.)ّٕٔ/

(ْ)
(ٓ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )ِْ/
سؤلت ابف الجنيد (صَّٖ) .

(ٔ)

معرفة الثقات (ُ.)ُْٕ/

(ٖ)

تاريخ بغداد (َُ. )ِٓٓ/

(ٕ)

(ٗ)

الجرح كالتعديؿ (ْ.)ِِٕ/

الكاشؼ (ِ.)ِِّ/

(َُ)

تقريب التيذيب (صِْٓ).

(ُِ)

تاريخ أسماء الثقات (صُْٓ).

(ُُ)

(ُّ)

الثقات (ٔ.)َّْ/

تاريخ بغداد (َُ. )ِٓٓ/

(ُْ)

فتح المغيث (ْ. )ّٖٓ/

(ُٔ)

سير إعالـ النبالء (ٖ.)ْٔٓ/

(ُٓ)

المغني في الضعفاء (ُ. )ُْٖ/
ِّٕ

يككف القطاف سمعو مف جماعة ممف حج في تمؾ السنة كاعتمد قكليـ ككانكا كثي انر فشيد عمى

استفاضتيـ ك أخبر بو قبؿ مكتو كلك بيكـ فضالن عف أكثر منو  ،كقد كجدت عف القطاف ما يصمح أف

يككف سببان لما نقمو عنو محمد بف عبد اهلل بف عمار كىك ما أكرده أبك سعد عف السمعاني في ترجمة

إسماعيؿ بف أبي صالح المؤذف مف ذيؿ تاريخ بغداد لو بسنده إلى عبد الرحمف بف بشر بف الحكـ قاؿ

 :سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ  :قمت لبف عيينة كنت تكتب الحديث كتحدث القكـ كتزيد في إسناده أك
تنقص منو فقاؿ  :عميؾ بالسماع األكؿ فإني سئمت  ،بؿ قاؿ ذلؾ غير القطاف  ،فذكر ابف معيف

الرازم في زيادة كتاب اإليماف ألحمد بأف ىاركف بف معركؼ قاؿ لو  :إف ابف عيينة تغير أمره بآخره

كأف سميماف بف حرب قاؿ لو أف ابف عيينة أخطأ في عامة حديثو عف أيكب(ُ) ،كذكر الذىبي عف

رباح بف خالد أنو سأؿ ابف عيينة  :يا أبا محمد أبك معاكية يحدث عنؾ بشيء ليس تحفظو اليكـ
ككذلؾ ككيع ،فقاؿ  :صدقيـ فإني كنت قبؿ اليكـ أحفظ مني اليكـ  ،كقد عاش سفياف بف عيينة إحدل

كتسعيف سنة(ِ) ،قاؿ الذىبي  :كيغمب عمى ظني أف سائر شيكخ األئمة الستة سمعكا منو قبؿ سنة سبع
سبع فأما سنة ثماف كتسعيف ففييا مات كلـ يمقو أحد فييا ألنو تكفى قبؿ قدكـ الحجاج بأربعة أشير(ّ).

أشير(ّ).

كرماد بالتدليس :ابف المديني
(َُ)

كابف القطاف الفاسي

(ْ)

كالبزار

(ٓ)

(ٔ)

كالنسائي

كابف حباف(ٕ)كالدارقطني

(ٖ)

كابف عبد البر

(ٗ)

كابف

كالذىبي(ُُ) ،كزاد الدارقطني  :يدلس عف الثقات كزاد ابف عبد البر  :قالكا يقبؿ

تدليس ابف عيينة ألنو إذا أكقؼ أحاؿ عف ابف جريج كمعمر كنظائرىما ،كزاد الذىبي :ك كاف ل يدلس
(ُِ)

إل عف ثقة ،كذكره برىاف الديف الحمبي

كأبك زرعو العراقي

(ُّ)

كابف حجر في المدلسيف (ُ) ،كذكره

في المرتبة الثانية الذيف يقبؿ حديثيـ كاف لـ يصرحكا بالسماع.
(ُ)
(ِ)

فتح المغيث (ْ.)ّٖٔ/
العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ.)ِّْ/

(ّ)

ميزاف العتداؿ (ّ.)ِْٕ/

(ٓ)

التبييف ألسماء المدلسيف (صْٗ) .

(ْ)

(ٔ)

تاريخ اإلسالـ ( ُّ.)ََِ/
تعريؼ أىؿ التقديس (صٓٔ) .

(ٕ)

صحيح ابف حباف ( ُ.)ُُٔ/

(ٗ)

التمييد (ُ.)ُّ/

(ٖ)

سؤلت الحاكـ (صُٕٓ) .

(َُ)

بياف الكىـ كاليياـ (ْ.)َّٓ/

(ُُ)

ميزاف العتداؿ (ّ.)ِْٔ/

(ُّ)

المدلسيف (ص ْٓ).

(ُِ)

التبييف ألسماء المدلسيف (صْٗ).
ِّٖ

قاؿ أبك الفتح األزدم  :فنحف نقبؿ تدليس ابف عيينة كنظرائو ألنو يحيؿ عمى ممئ ثقة(ِ).

قاؿ ابف حباف  :ل يدلس إل عف ثقة كل يكاد يكجد لسفياف بف عيينة خبر دلس فيو إل كجد ذلؾ الخبر
بعينو قد بيف سماعو عف ثقة مثؿ نفسو كالحكـ في قبكؿ ركايتو ليذه العمة كاف لـ يبيف سماع فييا

كالحكـ في ركاية ابف عباس إذا ركل عف النبي ﷺما لـ يسمع(ّ).

قرل المبرحث  :سفياف بف عيينة ثقة حجة حافظ متقف حديثو في دكاكيف اإلسالـ كىك محتج بو كقد
حصؿ عنده تغير كىك ل يؤثر عمى حفظو كامامتو.
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ) .

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ ،كقد تابعو ثابت(ْ) ،كبالمتابعة يرتقى الحديث إلى

الحسف لغيره.

(ُ)

تعريؼ أىؿ التقديس (صٓٔ).

(ِ)

الكفاية في عمـ الركاية (صِّٔ).

(ْ)

مسند اإلماـ أحمد (ّ ،)َِّ/ثابت البناني ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

(ّ)

صحيح ابف حباف ( ُ.)ُُٔ/

ِّٗ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ   :ا ىحدثىىنا أيىبك
َْ
َُْ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ت كلًيمةى ام أرىتىٍي ًف ًمف نًس ً
ً
أ ىىن و
اء النبً ٍّي
س قى ى
ٍ ى
اؿ  " :ىشي ٍد ي ى ى ٍ ى
الح ٍي يس(ُ).
قى ى
اؿ  " :ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

اؿ  :ىعمًي ٍب يف
ىخ ٍيثى ىمةى ىحدثىىنا يى ىش ٍي هـ قى ى
اؿ
فى ىما أى ٍ
ط ىع ىم ىنا يخ ٍب ناز ىكل لى ٍح نما "  ،ىق ى

ىخ ىب ىرىنا ىع ٍف
ىزٍيود أ ٍ
ت  :فى ىم ٍو ؟
 :يقٍم ي

الكليمة  :ىك الطعاـ الذم يضع عند العرس(ِ).

الحيس  :ىك الطعاـ المتخذ مف التمر كاألقط كالسمف ،كقد يجبؿ عكض األقط الدقيؽ أك

الفتيت(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو  :ا

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ٖ(،)ُٗٓ/كتاب الصالة )ُِ(،باب ما يذكر في الفخذ حديث

رقـ (ُّٕ ) عف يعقكب بف إبراىيـ عف إسماعيؿ بف عمية عف عبد العزيز بف صييب
عف أنس جز مف حديث بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ(ِ )ّْ(،)ُٕٗ/كتاب البيكع (ُُُ)

باب ىؿ يسافر بالجارية قبؿ أف يستبرئيا حديث رقـ (ِِّٓ) عف عبد الغفار بف داكد

عف يعقكب بف عبد الرحمف عف عمرك بف أبي عمرك عف أنس جزء مف حديث بنحكه

،ككذلؾ (ِ )ٓٔ( ،)ِْٔ/كتاب الجياد كالسير )ْٕ( ،باب مف غ از بصبي لمخدمة

حديث رقـ (ِّٖٗ) عف قتيبة عف يعقكب عف عمرك عف أنس جزء مف حديث بنحكه
كفيو قصة ،ككذلؾ (ّ )ْٔ( ،)ُِٓ/كتاب المغازم )ّٗ( ،باب غزكة خيبر حديث رقـ

(ُُِْ ) عف عبد الغفار بف داكد عف يعقكب بف عبد الرحمف كأحمد عف ابف كىب عف
يعقكب بف عبد الرحمف الزىرم عف عمرك مكلى المطمب عف أنس جزء مف حديث بنحكه،

ككذلؾ (ّ )ْٔ(،)ُِٔ/كتاب المغازم )ّٗ( ،باب غزكة خيبر حديث رقـ (ُِّْ) عف
سعيد بف أبي مريـ عف محمد بف جعفر بف أبي كثير عف حميد عف أنس جزء مف حديث

بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ(،)ٕٓٗ/كتاب النكاح )ُّ(،باب اتخاذ السرارم كمف أعتؽ جاريتو
ثـ تزكجيا حديث رقـ (َٖٓٓ) عف قتيبة عف إسماعيؿ بف جعفر عف حميد عف أنس

بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ٕٔ(،)ِّٔ/كتاب النكاح )ُٔ(،باب البناء في السفر حديث رقـ
(ُٗٓٓ ) عف محمد بف سالـ عف إسماعيؿ بف جعفر عف حميد عف أنس بنحكه ،ككذلؾ
(ّ )ٕٔ(،)ِٕٔ/كتاب النكاح )ٔٗ(،باب الكليمة كلك بشاة حديث رقـ (ُٗٔٓ) عف

(ُ)مسند أبي يعمى (ٕ )ّٔ/حديث رقـ (ّْٖٗ).
(ِ)
(ّ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ٓ.)َٕٓ/

المصدر السابؽ (ُ.)َُٕٗ/
َِْ

مسدد عف عبد الكارث عف شعيب عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َٕ(،)ُِٕ/كتاب

األطعمة )ٖ(،باب الخبز المدقؽ كاألكؿ عمى الخكاف كالسفرة حديث رقـ (ّٕٖٓ) عف ابف
أبي مريـ عف محمد بف جعفر عف حميد عف أنس بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُٔ(،)َُْٖ/كتاب النكاح )ُْ(،باب فضيمة إعتاؽ أمتو ثـ

يتزكجيا حديث رقـ (ْٖ) عف زىير بف حرب عف ابف عمية عف عبد العزيز عف أنس
بنحكه كفيو قصة ،ككذلؾ (ِ )ُٔ(،)َُْٖ/كتاب النكاح )ُْ(،باب فضيمة إعتاؽ أمتو

ثـ يتزكجيا حديث رقـ (ٖٓ) عف أبي الربيع الزىراني عف حماد بف زيد عف ثابت كعبد
العزيز عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ِ )ُٔ(،)َُْٖ/كتاب النكاح )ُْ(،باب فضيمة إعتاؽ

أمتو ثـ يتزكجيا حديث رقـ (ٕٖ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف عفاف عف حماد بف

سممة عف ثابت عف أنس بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ (ِ )ُٔ(،)َُْٗ/كتاب النكاح)ُٓ(،
باب زكاج زينب بنت جحش كنزكؿ الحجاب كاثبات كليمة العرس حديث رقـ (ْٗ) عف

قتيبة بف سعيد عف جعفر بف سميماف عف الجعد بف عثماف عف أنس جزء مف حديث
بنحكه كفيو قصة،ككذلؾ (ِ )ُٔ(،)ََُٓ/كتاب النكاح )ُٓ(،باب زكاج زينب بنت

جحش كنزكؿ الحجاب كاثبات كليمة العرس حديث رقـ (ٓٗ) عف محمد بف رافع عف
عبد الرزاؽ عف معمر عف أبي عثماف عف أنس بنحكه كفيو زيادة.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو :

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ُ -ىشيـ بف بشير ،ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ِ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

(ُ)

إسناده ضعيؼ؛ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ ،كقد صرح ىشيـ بالتحديث
(ِ)

ثابت البناني كعبد العزيز بف صييب

(ُ)
(ِ)

كتابع عمي بف زيد

كغيرىما ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره .ا

ا

مسند اإلماـ أحمد (ّ.)ٗٗ/

صحيح مسمـ (ِ )َُْٖ/حديث رقـ (ْٖ ،)ٖٕ ،ٖٓ ،ثابت البناني ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ)،

كعبد العزيز بف صييب ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
ُِْ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
صِل   :ا ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍحىيى ىحدثىىنا ىد ياكيد ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ًد ٍب ًف
َْ
َُٓ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
س ٍب ًف م ًال وؾ ،ع ًف النبً ٍّي  بً ًم ٍث ًؿ ىى ىذا اٍلح ًد ً
يج ٍد ىعاف ىع ٍف أىىن ً
يث(ُ).
ى
ى
ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
لـ أقؼ عمى متابعات لمحديث.

لمشولموا

ُ -أبك ىريرة 
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ْ )ٕٓ(،)ْٕ/كتاب المرضى )ُٗ(،باب تمني المريض المكت حديثرقـ (ّٕٔٓ) جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ُٖ(،)ِٕٗ/كتاب الرقاؽ )ُٖ(،باب القصد
كالمداكمة عمى العمؿ حديث رقـ (ّْٔٔ) بألفاظ متقاربة .

 مسمـ في صحيحو (ْ )ُٓ(،)ُِٔٗ/كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار )ُٕ(،باب لف يدخؿأحد الجنة بعممو بؿ برحمة اهلل تعالى حديث رقـ (ُٕ )ٕٔ ،ٕٓ ،ْٕ ،ّٕ ،ِٕ ،بألفاظ
متقاربة

ِ -عائشة رضي اهلل عنيا
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ْ )ُٖ(،)ِٕٗ/كتاب الرقاؽ )ُٖ(،باب القصد كالمداكمة عمى العمؿحديث رقـ (ْٕٔٔ )ْْٔٔ،بنحكه .

 مسمـ في صحيحو (ْ )ُٓ(،)َُِٕ/كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار )ُٕ(،باب لف يدخؿأحد الجنة بعممو بؿ برحمة اهلل تعالى حديث رقـ(ٖٕ) بنحكه .

ّ -جابر بف عبد اهلل 

 أخرجو مسمـ في صحيحو (ْ )ُٓ(،)َُِٕ/كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار )ُٕ(،باب لفيدخؿ أحد الجنة بعممو بؿ برحمة اهلل تعالى حديث رقـ (ٕٕ) بنحكه .

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -زكريا بف يحيى الكاسطي ىز ٍح يمكيو ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٔٔ/حديث رقـ (ّٖٔٗ) ،كقد أحاؿ ىذا الحديث عمى حديث قبمو (ٕ )ّٔ/حديث رقـ

(ّٖٓٗ) كنصو :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ " :ما منكـ مف أحد يدخمو عممو الجنة قاؿ  :قمنا  :ك ل أنت ؟
قاؿ  :ك ل أنا إل أف يتغمدني ربي برحمة منو ك فضؿ".
ِِْ

ٕ -ولووابنالمزبهقرن(ٔ)لمهقرش (ٕ)اأبواييهوالمبصهي(ٖ).ا

ضعفو :أبك حاتـ(ْ) ،كابف المديني(ٓ) ،كابف خراش(ٔ)،كالساجي(ٕ) ،كالعجمي(ٖ) ،كيعقكب بف سفياف(ٗ)،
كأبك داكد(َُ) ،كالذىبي(ُُ) ،كزاد أبك حاتـ :ذاىب الحديث ،كزاد بف المديني :جدان ،كقاؿ أبك زرعة
(ُّ)

كيعقكب بف شيبية

(ُِ)

كاألزدم(ُْ) ،كابف حجر(ُٓ) :متركؾ،كزاد أبك زرعة :كاىي الحديث ،قاؿ يحيى

بف معيف  :ليس بشيء(ُٔ) ،كسئؿ أبك زرعة ترل أف نذاكر حديثو أك نكتب عنو أك نكتب حديثو قاؿ:

(ُٕ)
أيضا :ليس بشيء(ُٖ) .كقاؿ أحمد  :ليس حديثو شيء كفي ركاية أخرل :كاف
ل  ،كقاؿ أبك داكد ن
يحسف القكؿ فيو(ُٗ) .كقاؿ يحيى بف معيف :اجتمع الناس عمى طرح ىؤلء النفر ليس يذاكر بحديثيـ

كل يعتد بيـ فذكر داكد بف الزبرقاف فييـ(َِ) ،كقاؿ الخميمي :لـ يرضكا حفظو(ُِ) ،كذكره العقيمي(ِِ)،

(ُ)

الزبرقاف  :بكسر الزام كسككف الباء المكحدة ككسر الراء كبعدىا قاؼ كفي آخرىا نكف ىذه النسبة اسـ لبعض أجداد

المنتسب إليو كىك مخمد بف الزبرقاف كأصمو مف العرب .األنساب ( ّ.)ُِّ/

(ِ)الرقاشي  :بفتح الراء كالقاؼ المخففة كفي ىخرىا شيف معجمة ىذه النسبة إلى امرأة اسميا رقاش كثرت أكلدىا حتى
صاركا قبيمة كىـ مف قيس عيالف .المصدر السابؽ (ّ. )ُٖ/

(ّ)البصرم :تقدـ (صّٕ).
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

الجرح كالتعديؿ (ّ. )ُّْ/

تاريخ بغداد (ٖ.)ّٕٓ/
المصدر السابؽ (ٖ.)ّٕٓ/

(ٕ)

تيذيب التيذيب (ّ.)َُٔ/

(ٗ)

تاريخ بغداد (ٖ.)ّٕٓ/

(ٖ)

معرفة الثقات (ِ.)َّْ/

(َُ)

سؤلت أبي عبيد (صُٖٓ) .

(ُِ)

الضعفاء كأجكبة أبي زرعة (ِ.)ُّٗ,ِْٗ/

(ُْ)

الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ُ.)ِِٔ/

(ُُ)الكاشؼ (ُ.)ّٕٗ/
(ُّ)

(ُٓ)

تاريخ بغداد (ٖ.)ّٕٓ/

تقريب التيذيب (صُٖٗ).

(ُٔ)

تاريخ بف معيف ركاية الدكرم (ْ.)ِّٓ/

(ُٖ)

تيذيب الكماؿ (ٖ.)ّٗٓ/

(ُٕ)

(ُٗ)

تاريخ بغداد (ٖ.)ّٕٓ/

الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ُ.)ِِٔ/

(َِ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ّ.)ٗٓ/

(ِِ)

الضعفاء الكبير (ّ.)ُٖ/

(ُِ)

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)َِٓ/
ِّْ

(ِ)

كابف الجكزم(ُ) ،كالذىبي

في الضعفاء ،كقاؿ يعقكب بف إبراىيـ الجكزجاني :كذاب(ّ) .كقاؿ البخارم:

البخارم :مقارب الحديث(ْ) ،كقاؿ النسائي :ليس بثقة(ٓ) ،كقاؿ البزار :منكر الحديث جدان (ٔ) ،كقاؿ ابف
ابف عدم :عامة ما يركيو عف كؿ مف ركل عنو مما ل يتابعو أحد عميو كىك في جممة الضعفاء الذيف

يكتب حديثيـ(ٕ) ،قاؿ ابف حباف  :ككاف داكد صالحان يحفظ كيذاكر كلكنو كاف ييـ في المذاكرة كيغمط
في الركاية إذا حدث مف حفظو كيأتي عف الثقات بما ليس مف أحاديثيـ فمما نظر يحيى إلى تمؾ

األحاديث أنكرىا كأطمؽ عميو الجرح بيا ،...ثـ قاؿ  :داكد عندم صدكؽ فيما كافؽ الثقات إل أنو ل
يحتج بو إذا انفرد(ٖ) ،مات سنة نيؼ كثمانيف كمائة.

قرلالمبرحث  :داكد بف الزبرقاف متركؾ.

ّ -عمي بف زيد بف جدعاف ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا

إسناده ضعيؼ جدان؛ ألجؿ داكد بف الزبرقاف متركؾ كعمي بف زيد ضعيؼ،لكف الحديث لو

شاىد صحيح مف حديث أبي ىريرة  كغيره في الصحيحيف.
لبعر :الميعلةقايلىالمحوةث  :ا
هً

كقد اختمفت كجيات نظر العمماء في الجمع بيف ىذا الحديث كاآلية الكريمة (ادخمكا الجنة بما كنتـ

تعممكف) {النحؿ.}ِّ:

قاؿ ابف الجكزم (رحمو اهلل)  ":يتحصؿ عف ذلؾ أربعة أجكبة األكؿ أف التكفيؽ لمعمؿ مف رحمة اهلل
كلكل رحمة اهلل السابقة ما حصؿ اإليماف كل الطاعة التي يحصؿ بيا النجاة الثاني أف منافع العبد
لسيده فعممو مستحؽ لمكله فميما أنعـ عميو مف الجزاء فيك مف فضمو الثالث جاء في بعض األحاديث
أف نفس دخكؿ الجنة برحمة اهلل كاقتساـ الدرجات باألعماؿ الرابع أف أعماؿ الطاعات كانت في زمف

يسير كالثكاب ل ينفد فاإلنعاـ الذم ل ينفد في جزاء ما ينفد بالفضؿ ل بمقابمة األعماؿ"(ٗ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم(ُ.)ِِٔ/
المغني في الضعفاء (ُ.)ُِٕ/
أحكاؿ الرجاؿ (صُُُ).

(ْ)

المغني في الضعفاء (ُ.)ُِٕ/

(ٔ)

تيذيب التيذيب (ّ.)ُُٔ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الضعفاء كالمترك ككف لمنسائي (ُ.)ُْٕ/
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(ّ.)ٕٗ/
المجركحكف (ُ.)ِِٗ/

إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع (ِ ،)َّّ/كانظر :فتح البارم (ُُ ،)ِٗٔ/كمشكاة

كمشكاة المصابيح (ٖ.)ُّٗ/ٖ( ،)ٖٖ/
ِْْ

كقاؿ الحافظ ابف حجر (رحمو اهلل) بعد أف نقؿ كالـ غير كاحد مف أىؿ العمـ ":كيظير لي في الجمع
بيف اآلية كالحديث جكاب آخر كىك أف يحمؿ الحديث عمى أف العمؿ مف حيث ىك عمؿ ل يستفيد بو

العامؿ دخكؿ الجنة ما لـ يكف مقبكل كاذا كاف كذلؾ فأمر القبكؿ إلى اهلل تعالى كانما يحصؿ برحمة

اهلل لمف يقبؿ منو كعمى ىذا فمعنى قكلو ادخمكا الجنة بما كنتـ تعممكف أم تعممكنو مف العمؿ

المقبكؿ،...ثـ رأيت النككم جزـ بأف ظاىر اآليات أف دخكؿ الجنة بسبب األعماؿ كالجمع بينيا كبيف
الحديث أف التكفيؽ لألعماؿ كاليداية لإلخالص فييا كقبكليا إنما ىك برحمة اهلل كفضمو فيصح أنو لـ
يدخؿ بمجرد العمؿ كىك مراد الحديث كيصح أنو دخؿ بسبب العمؿ كىك مف رحمة اهلل تعالى"(ُ).

(ُ)

فتح البارم شرح صحيح البخارم(ُُ ،)ِٗٔ/كانظر :شرح النككم عمى مسمـ (ُٕ.)ُِٔ-َُٔ/
ِْٓ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ا ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍحىيى ىحدثىىنا ىداكيد ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود ىع ٍف أىىن ً
س
َْ
َُٔ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ي
يؼ متىضع و
ىى ًؿ اٍلجن ًة ،يقٍمىنا :بىمى ،ىقا ىؿ :يكؿ ض ًع و
ًو
ٍّؼ يذك
كؿ الم ًو  ىق ى
ىف ىر يس ى
اؿ :أىل أىينبيٍّئ يك ٍـ بًأ ٍ
ي ى
ى
ى
ى
ٍب ًف ىمالؾ أ ٌ
ً
ً
ً
اء ٍب يف ىم ًال وؾ (ُ).
ط ٍم ىرٍي ًف ل يي ٍؤىبوي ىلوي ،ىل ٍك أى ٍق ىس ىـ ىعىمى المو ألىىبرهي ،م ٍنيي يـ اٍلىب ىر ي
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً
يؤبو  :أم ل يحتفؿ بو لحقارتو(ِ).
الطمر  :الثكب الخمؽ
ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

(ّ)

.

المييربعرتا ا
أخرجو:

ُ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْٔ(،)َٓٓ/كتاب المناقب )ٓٓ(،باب مناقب البراء بف مالؾ حديث

رقـ (ّْٖٓ) عف عبد اهلل بف أبي زياد عف سيار عف جعفر بف سميماف عف ثابت كعمي بف

زيد عف أنس بنحكه ،كقاؿ":ىذا حديث صحيح حسف " .

ِ -أحمد في مسنده (ّ )ُْٓ/عف حسف عف ابف لييعة عف أبي النضر عف أنس بنحكه كفيو
زيادة.

ّ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )َّٕ/حديث رقـ (ُِّٔ) عف جعفر بف عكف عف
أسامة بف زيد عف حفص بف عبيد اهلل عف أنس بنحكه .

ْ -البزار في البحر الزخار (ُّ )ِّ/حديث رقـ (ّّٗٔ) عف محمد بف عيسى عف محمد بف
عزيز عف سالمة بف ركح عف عقيؿ عف ابف شياب عف أنس بألفاظ متقاربة .

ٓ -الحاكـ في مستدركو (ّ ،)ِِٗ/كتاب معرفة الصحابة ،عف عبد اهلل بف محمد بف زياد
العدؿ عف محمد بف إسحاؽ عف محمد بف عزيز عف سالمة بف ركح عف عقيؿ بف خالد عف
ابف شياب عف أنس بألفاظ متقاربة ،كقاؿ":ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"ككافقو

الذىبي.

ٔ -الطبراني في األكسط (ُ )ِْٔ/حديث رقـ (ُٖٔ) عف أحمد عف إبراىيـ بف المنذر عف عبد
اهلل بف مكسى التميمي عف أسامة بف زيد عف حفص بف عبيد اهلل عف أنس بنحكه .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٔٔ/حديث رقـ (ّٕٖٗ).

(ّ)

المصدر السابؽ (ّ.)َّٔ/

(ِ)

ا

النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)ُٗ/

ِْٔ

شرموالمحوةث  :ا
ُ -حارثة بف كىب
أخرجو

 -البخارم في صحيحو (ّ )ٔٓ( ،)ِٓٔ/كتاب التفسير )ٖٔ( ،باب سكرة ف كالقمـ حديث رقـ

(ُْٖٗ) بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ٕٖ( ،)ُٔٔ/كتاب األدب )ُٔ( ،باب الكبر حديث رقـ
(َُٕٔ) بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ّٖ( ،)ّٓٗ/كتاب األيماف كالنذكر )ٗ( ،باب قكؿ اهلل
تعالى "كأقسمكا باهلل جيد أيمانيـ" حديث رقـ (ٕٓٔٔ) بألفاظ متقاربة.

 مسمـ في صحيحو (ْ )ُٓ( ،)َُِٗ/كتاب الجنة )ُّ( ،...باب النار يدخميا...حديث رقـ(ْٔ )ْٕ ،بألفاظ متقاربة.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -زكريا بف يحيى الكاسطي ىز ٍح يمكيو ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ِ -داكد بف الزبرقاف ،متركؾ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َُٓ) .
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ) .

هلب ًعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

جدا؛ ألجؿ عمى بف زيد ضعيؼ ،كداكد بف الزبرقاف متركؾ ،كلو شاىد مف
إسناده ضعيؼ ن
حديث حارثة بف كىب  متفؽ عمى صحتو.

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
ً

قاؿ النككم (رحمو اهلل)  :لك أقسـ عمى اهلل ألبره أم لك حمؼ عمى كقكع شيء أكقعو اهلل

اما لو إلجابة سؤالو كصيانتو عف الحنث في يمينو كىذا لعظـ منزلتو عند اهلل تعالى كاف كاف
إكر ن
حقي انر عند الناس ،كقيؿ معنى القسـ ىنا الدعاء كاب ارره إجابتو ،كاهلل اعمـ (ُ).

(ُ)

شرح النككم عمى مسمـ (ٗ )ُُٔ/كانظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم(ٖ.)ّٔٔ/
ِْٕ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
الزٍب ًرقى ً
صلِ   :ىحدثىىنا ىزىك ًريا ٍب يف ىي ٍحىيى ىحدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف ٍّ
اف ىحدثىىنا ىعًمي ٍب يف
َْ
َُٕ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ :مثى يؿ الصىمك ً
ًو
ً
ات اٍل ىخ ٍم ً
ىزٍي ود ،ىع ٍف أىىن ً
س ىك ىمثى ًؿ ىن ٍي ور ىع ٍذ وب ىج وار ،أ ٍىك ىغ ٍم ور،
س ٍب ًف ىمالؾ ىع ًف النب ٍّي  ىق ى ى
ى
اب أىح ًد يكـ ،ي ٍغتى ًس يؿ ًم ٍنو يكؿ يكوـ ىخمس مر و
ات ،ىما ىي ٍب ىقى ىعمى ٍي ًو ًم ٍف ىد ىرنً ًو؟(ُ).
ي
ىعىمى ىب ً ى ٍ ى
ىٍ ٍ ى ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ْٓ).
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -زكريا بف يحيى الكاسطي ىز ٍح يمكيو ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َْ).
ِ -داكد بف الزبرقاف ،متركؾ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َُٓ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

جدا؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ كداكد بف الزبرقاف متركؾ ،غير أف الحديث
إسناده ضعيؼ ن
صحيح لو شاىد مف حديث أبي ىريرة في الصحيحيف(ِ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٕٔ/حديث رقـ (ّٖٖٗ).
صحيح البخارم (ُ ،)َِٔ/كصحيح مسمـ (ُ.)ِْٔ/
ِْٖ

رل الإليرم اأَبواة اعلَىالميو ِ
ىعىمى ٍب يف ىحم واد الن ٍرًسي ىحدثىىنا
صلِ   :ىحدثىىنا ىع ٍب يد األ ٍ
َْ
َُٖ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  : أىىنا أىك يؿ ىم ٍف
ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود أىنوي ىس ًم ىع أىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ ىيقيك يؿ :ىق ى
ً ً
ب بًىي ًد ًه(ُ).
اٍل ىجن ًة ىفأي ىق ٍع ًق يعيىا ،ىق ى
اؿ أىىن هس :ىف ىكأٍّىني أ ٍىنظي ير ًإىل ٍيو ىي ٍقم ي

اف ٍب يف يعىي ٍيىن ىة
يس ٍفىي ي
ٍخ يذ بً ىحٍم ىق ًة ىب ً
اب
ىيأ ي

أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َٗ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ) .
ِ -سفياف بف عيينة ،ثقة حافظ متقف تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َُّ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ كقد تابعو المختار بف فمفؿ(ِ) ،كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٔ/حديث رقـ (ّٖٗٗ).
مسند أبي يعمي (ٕ )ْٔ/حديث رقـ (ّٗٓٗ) ،المختار بف فمفؿ ثقة ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ِْٗ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اد ٍب يف ىسىم ىم ىة ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود،
صِل   :ىحدثىىنا يى ٍدىبةي ٍب يف ىخ ًال ود ىحدثىىنا ىحم ي
َْ
َُٗ -قَ َا َ ُ ُ َ ْ
و ً
ً
اؿ يكـ أ و
س ٍب ًف مالً وؾ أىف رس ى ً
كثىابً وت ىع ٍف أىىن ً
ص ًار
كؿ المو  ىق ى ى ٍ ى ي
يحد ىلما ىرىىقيكهي ،ىك يى ىك في ىس ٍب ىعة م ىف األ ٍىن ى
ٌ ىي
ى
ى
ً
ً
ًً ً
ً
ً
ص ًار ىف ىق ىات ىؿ ىحتى قي ًت ىؿ،
اـ ىريج هؿ م ىف األ ٍىن ى
ىكىريجىم ٍي ًف م ٍف ىغ ٍي ًرى ٍـ :ىم ٍف ىي يرد يى ٍـ ىعنا ىك يى ىك ىرفيقي في اٍل ىجنة؟ ىف ىق ى
ً
ثيـ قى ى ً
اؿ ىر يسك يؿ
آخ ير فىقىاتى ىؿ ىحتى قيتً ىؿ ،ىفمى ٍـ ىي ىز ٍؿ ىيقيك يؿ ىذًل ىؾ ىحتى قيتً ىؿ الس ٍب ىعةي ،فىقى ى
اـ ىريج هؿ ى
اؿ مثٍ ىؿ ىذل ىؾ ،فىقى ى
ً
ىص ىح ىابىنا(ُ).
ص ٍفىنا أ ٍ
المو  : ىما أ ٍىن ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو:
ُ -مسمـ في صحيحو (ّ )ِّ(،)ُُْٓ/كتاب الجياد كالسير ّٕٗ(،باب غزكة أحد حديث رقـ
(ََُ) عف ىدبة بف خالد بو بمفظو .

ِ -أحمد في مسنده (ّ )ِٖٔ/عف عفاف عف حماد بو بمفظو .

ّ -ابف حباف في صحيحو (ُُ )ُِ(،)ُٖ/كتاب السير )ُّ(،باب الخركج ككيفية الجياد حديث
رقـ (ُْٖٕ) عف أبي يعمي بو بألفاظ متقاربة .

ْ -أبك عكانة في مسنده (ْ )َّّ/حديث رقـ (ُٕٖٔ) عف جعفر بف محمد الصالح عف عفاف
عف حماد بف سممة عف ثابت بو بنحكه ،ككذلؾ (ْ )َّّ/حديث رقـ (ِٕٖٔ) عف سعيد بف

مسعكد عف عمرك بف عاصـ عف حماد بف سممة بو بمفظو

ٓ -البزار في البحر الزخار(ُْ )ُٓ/حديث رقـ (ِِْٕ) عف محمد بف معمر عف سيؿ بف
بكار عف حماد بف سممة بو بمفظو .

ٔ -النسائي في السنف الكبرل (ٖ )َٓ(،)َْ/كتاب السير )َٓ(،باب قتاؿ الرجؿ الجماعة حديث
رقـ (ٕٖٗٓ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف عفاف عف حماد بف سممة بو بمفظو .

ٕ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )َْٖ/حديث رقـ (ُّٕٖ) عف ابف أبي شيبة عف األسكد
بف عامر عف حماد بو بألفاظ متقاربة .

ٖ -ابف أبي شيبة في مصنفو (َِ )ّٗ(،)ّٓٓ/كتاب المغازم )ِٔ(،باب ىذا ما حفظ أبك بكر
في أحد كما جاء فييا حديث رقـ (ِّّٕٗ) عف أسكد بف عامر عف حماد بف سممة بنحكه .

ٗ -أبك يعمى في مسنده (ٔ )ٕٔ/حديث رقـ (ُّّٗ) عف ىدبة بف خالد عف حماد عف ثابت عف
انس بنحكه ،ككذلؾ (ٕ )ِٕ/حديث رقـ (ّّٓٗ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف شاذاف عف

حماد بو بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٔ/حديث رقـ (َّٗٗ).
َِٓ

نةر :اوهلس الإلسنرو ا
ثر ً

ُ -ىدبة بف خالد ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٓ).

ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
ْ -ثابت البناني ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمى بف زيد ضعيؼ ،كقد تابعو ثابت البناني كما في حديث الباب ،كبالمتابعة
يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.
لبعر :الميعلةقايلىالمحوةث  :ا
هُ

قاؿ النككم(رحمو اهلل) :قكلو ( فمما رىقكه ) ىك بكسر الياء أم غشكه كقربكا منو أرىقو أم غشيو قاؿ
صاحب األفعاؿ رىقتو كأرىقتو أم أدركتو قاؿ القاضي في المشارؽ قيؿ :ل يستعمؿ ذلؾ إل في
المكركه ،كقكلو (أف النبي ﷺ كاف معو سبعة رجاؿ مف األنصار كرجالف مف قريش فقتمت السبعة فقاؿ
لصاحبيو ﷺ ما أنصفنا أصحابنا) كمعناه ما أنصفت قريش األنصار لككف القرشييف لـ يخرجا لمقتاؿ
بؿ خرجت األنصار كاحدا بعد أحد "(ُ).

قاؿ ابف الجكزم (رحمو اهلل)" :أف رسكؿ اهلل ﷺ أفرد يكـ أحد في سبعة مف األنصار كرجميف مف قريش
فمما رىقكه قاؿ (مف يردىـ عنا كلو الجنة) رىقكه قربكا منو كمنو المراىؽ كىك المقارب لمحمـ كقد
اختمفت الركايات في عدد مف ثبت معو يكـ أحد ففي ىذه الركاية تسعة كقاؿ ابف سعد أربعة عشر فييـ

أبك بكر كقد ذكر فيمف ثبت معو طمحة كالزبير كعبد الرحمف كأبك عبيدة ككأنيا حالت يبعد عنو فييا

قكـ كيرجعكف إليو فأما عدد مف قتؿ يكـ أحد فقاؿ ابف إسحاؽ استشيد مف المسمميف يكـ أحد خمسة

كستكف رجال كقكلو (ما أنصفنا أصحابنا) فربما أشكؿ ىذا عمى بعض الناس فقاؿ كيؼ يأمرىـ بالقتاؿ
ثـ يقكؿ (ما أنصفنا أصحابنا) كىؿ عنده غير اإلنصاؼ فالجكاب :أنو يجب عمى الناس أف يقكا رسكؿ
اهلل بأنفسيـ فمما قاؿ (مف يردىـ عنا) كاف ينبغي لمكؿ أف يبادر فتأخر بعضيـ ليس بإنصاؼ كيحتمؿ

أف يككف إشارتو بذلؾ إلى القرشييف ألنيما تركا األنصار ينفردكف بذلؾ"(ِ).

(ُ)

شرح النككم عمى مسمـ (ُِ.)ُْٕ/

(ِ) كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (ُ.)َٖٕ/
ُِٓ

ِِ
اف ىع ٍف أىىن و
س
َُُ -قَ َ
رماأ َُب َ
اف ىع ًف ٍاب ًف يج ٍد ىع ى
لمي ْوصل   :ىحدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف ىع ٍم ورك ىحدثىىنا يس ٍفىي ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
طٍم ىح ىة ًفي اٍل ىج ٍي ً
ش ىخ ٍيهر ًم ٍف ًفىئ وة(ُ).
ت أىبًي ى
ىق ى
ص ٍك ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  : ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َُّ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -داكد بف عمرك الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٖ).

ِ -سفياف بف عيينة ،ثقة حافظ متقف تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َُّ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ كقد تابعو ثابت(ِ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى

الحسف لغيره.

(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )ٔٗ/حديث رقـ (ُّٗٗ).
(ِ)

مسند اإلماـ أحمد (ّ ،)َِّ/ثابت البناني ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).
ِِٓ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
اد ىحدثىىنا ىعًمي ٍب يف ىزٍي ود ىع ٍف
صلِ   :ىحدثىىنا يى ٍدىبةي ٍب يف ىخ ًال ود ىحدثىىنا ىحم ه
َْ
ُُُ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ًو
يس ًرم بًي ىعىمى ًرىج و
أىىن ً
يض ًم ٍف
كؿ الم ًو  ىق ى
ىف ىر يس ى
اؿ :أىتىٍي ي
ض ًش ىف ي
اىيي ٍـ بً ىم ىق ًار ى
اؿ تي ٍق ىر ي
س ٍب ًف ىمالؾ أ ٌ
ت ىلٍيىم ىة أ ٍ ى
اؿ :ىىؤ ً
ً
اس بًاٍلبًٍّر ىكىي ٍن ىس ٍك ىف أ ٍىنفي ىسيي ٍـ،
لء يخ ى
اء أيمتً ى
ىن وار ،يقٍم ي
ٍم ير ى
كف الن ى
طىب ي
ت :ىم ٍف ىى يؤلء ىيا ًج ٍب ًري يؿ؟ ىق ى ي
ؾ ،ىيأ ي
ً
ً
كف؟(ُ).
كف اٍلكتى ى
اب ،أىفىال ىي ٍعقمي ى
ىك يى ٍـ ىي ٍتمي ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً
المقراض  :ىك المقص كىك ما يقرض بو الثكب أك غيره(ِ).
ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ -أحمد في مسنده (ّ ، )َُِ/ككذلؾ (ّ )َُٖ/عف ككيع عف حماد بف سممة بو بمفظو،
ككذلؾ (ّ )ُِّ/عف يكنس عف حماد بف سممة بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ِّٗ/عف
حسف عف حماد بف سممة بو بألفاظ متقاربة .

ِ -ابف حباف في صحيحو (ُ )ّ(،) ِْٖ/كتاب اإلسراء حديث رقـ (ّٓ) عف الحسف بف سفياف
عف محمد بف المنياؿ عف يزيد بف زريع عف ىشاـ الدستكائي عف المغيرة عف مالؾ بف دينار

عف أنس بمفظو .

ّ -البغكم في شرح السنة (ُْ )ّّٓ/كتاب الرقاؽ ،باب كعيد مف يأمر بالمعركؼ كل يأتيو
حديث رقـ (ُْٗٓ)مف طريؽ عفاف عف حماد بو بمفظو كقاؿ":حديث حسف" .

ْ -البزار في البحر الزخار (ُْ )ّٖ/حديث رقـ (ُْٖٕ) عف محمد بف معمر عف ركح بف
عبادة عف حماد بف سممة بو بمفظو .

ٓ -عبد بف حميد كما في المنتخب (ُ )ّٕٔ/حديث رقـ (ُِِِ) عف الحسف بف مكسى عف
حماد بف سممة بو بمفظو .

ٔ -الطيالسي في مسنده (ّ )ّٖٓ/حديث رقـ (ُِِٕ) عف ابف فضالو عف عمي بف زيد بو
بنحكه

ٕ -ابف أبي شيبة في مصنفو (َِ )ّٗ(،)ِٓ/كتاب المغازم )ٔ(،باب حديث المعراج حيف
أسرل بالنبي ﷺحديث رقـ (ُّّٕٕ) عف ككيع عف حماد بف سممة بو بمفظو .

ٖ -الطبراني في المعجـ األكسط (ُ )ُُّ/حديث رقـ (ُُْ) عف أحمد بف خميد عف عبد اهلل بف
جعفر الرقي عف عيسى بف يكنس عف سميماف التيمي عف أنس بنحكه  .ككذلؾ( ّ )َُٕ/حديث

(ُ)مسند أبي يعمى (ٕ )ٔٗ/حديث رقـ (ِّٗٗ).
(ِ)

المعجـ الكسيط (ِ.)ِٕٕ/
ِّٓ

رقـ (ِِّٖ) عف إبراىيـ عف محمد بف المنياؿ عف زيد بف زريع عف ىشاـ الدستكائي عف المغيرة
عف مالؾ بف دينار عف أنس بنحكه .

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -ىدبة بف خالد ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٓ).

ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

(ُ)

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمى بف زيد ضعيؼ ،كقد تابعو مالؾ بف دينار

كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره ،كقد حسنو البغكم(ّ).

كسميماف التيمي(ِ)،

(ُ)

صحيح ابف حباف (ُ ،)ِْٖ/مالؾ بف دينار السامي الناجي صدكؽ .انظر تقريب التيذيب (صُٕٓ)

(ّ)

شرح السنة (ُْ.)ّّٓ/

(ِ)

المعجـ األكسط (ُ ،)ُُّ/سميماف التيمي ثقة حافظ ،ستأتي ترجمتو في الحديث رقـ (ُْٓ).

ِْٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اف ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود ىع ٍف أىىن و
س
صلِ   :ا ىحدثىىنا ىع ٍب يد األ ٍ
ىعىمى ىحدثىىنا يس ٍفىي ي
َْ
ُُِ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ً ً ً
اف ًفي ىج ٍي و
اء ،ىكىك ٍج ًيي
اف أيىبك ى
ش ىنثىىر ًكىن ىانتىوي ىب ٍي ىف ىي ىد ٍي ًو ،ىكىق ى
ىق ى
طٍم ىح ىة ًإ ىذا ىك ى
اؿ :ىك ى
اؿ :ىن ٍفسي لىن ٍفس ىؾ اٍلف ىد ي
ً
ً
طٍم ىح ىة ًفي اٍل ىج ٍي ً
ش ىخ ٍيهر ًم ٍف ًفىئ وة(ُ).
ت أىبًي ى
اؿ :ىق ى
اء ،ىق ى
ص ٍك ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  : ى
ل ىك ٍج ًي ىؾ اٍل ًكىق ي
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َُّ).
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ).
ِ -سفياف بف عيينة ،ثقة حافظ متقف تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َُّ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ كقد تابعو ثابت البناني

(ِ)

كبالمتابعة يرتقي

الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ) مسند أبي يعمى (ٕ )ُٕ/حديث رقـ (ّّٗٗ).
(ِ)

مسند أحمد (ّ ،)َِّ/ثابت البناني ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).
ِٓٓ

ً
ِِ
اف ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ىع ٍف ىعًم ٍّي ٍب ًف ىزٍي ود،
ُُّ -قَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل   :ىحدثىىنا ىج ٍع ىف ير ٍب يف م ٍي ىر ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
الة الص ٍب ًحً ،في الرٍكع ًة ً
كن ىة ىقاـ ًفي ص ً
اؿ :ىلما أىتىى النبًي  ىق ٍت يؿ أ ٍ ً ً
ىع ٍف أىىن و
اآلخ ى ًرة ىب ٍع ىد
س ىق ى
ى
ى
ىىؿ ب ٍئ ًر ىم يع ى ى
الث مر و
الريككًع ،ىف ىقا ىؿ :الميـ اٍلع ٍف ًر ٍعال ،كىذ ٍككاف ،كعصيةي ع ً
ات ،ثيـ يي ىكب يٍّر،
ى ى ى ىي ى ى ى
ي ى
صت الم ىو ىكىر يسكىلوي ،ىيقيكلييىا ثى ى ى
(ُ)
ً
ت ىذًل ىؾ ًم ٍف رس ً ً
يف ىي ٍك نما ىي ٍف ىعميوي .
ثيـ ىي ٍس يج يد ،فى ىح ًف ٍ
ظي
كؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ثىالث ى
ىي
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٓ).
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -جعفر بف ميراف السباؾ ،صدكؽ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ِ -عبد الكارث بف سعيد ،ثقة ثبت رمي بالقدر تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمى بف زيد ضعيؼ ،كقد تابع جعفر بف ميراف أبك معمر

بف زيد عبد العزيز بف صييب(ّ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ)

(ِ)

كتابع عمى

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٕ/حديث رقـ (ّْٗٗ).

(ِ)

صحيح البخارم (ّ )ُِٕ/أبي معمر ىك عبد اهلل بف عمرك بف أبي الحجاج ،ثقة ثبت رمي بالقدر .تقريب التيذيب

(ّ)

مسند أبي يعمي (ٕ )َِ/عبد العزيز بف صييب ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ(ِٖ).

(صُّٓ).

ِٔٓ

و
ِِ
اف ىع ٍف
ُُْ -قَ َ
رماأ َُب َ
اف ىع ًف ٍاب ًف يج ٍد ىع ى
كف ٍب يف ىم ٍع يركؼ ىحدثىىنا يس ٍفىي ي
لمي ْوصل  :ا ىحدثىىنا ىى يار ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
آخ يذ بً ىحٍم ىق ًة اٍلىب ً
أىىن و
اف :ىي ٍعنًي بًىي ًد ًه(ُ).
اب ىفأي ىق ٍع ًق يعيىا ،ىكىق ى
س ،ىكأٍّىني أ ٍىنظي ير ًإىلى النبً ٍّي  ىك يى ىك ىيقيك يؿ :ي
اؿ يس ٍفىي ي
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (َٗ) .ا
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -مرهونابنايعهوفالميهوزي(ٕ)اأبوايلىالمتزلز(ٖ)الموهةهانزةلابغولوا ا

كثقو:ابف معيف(ْ) ،كالعجمي(ٓ) ،كأبك حاتـ(ٔ) ،كصالح بف محمد الحافظ(ٕ) ،كأبك داكد(ٖ) ،كابف

(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
أيضا :كاف صدكقان فاضالن
قانع  ،كالذىبي  ،كابف حجر  ،كزاد ابف قانع :ثبت،كقاؿ الذىبي ن
(ُِ)
أيضا :اإلماـ القدكة(ُّ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ُْ) ،مات سنة
فاضالن صاحب سنة  ،كقاؿ ن

إحدل كثالثيف كمائتيف ،قرلالمبرحث  :ىاركف بف معركؼ ثقة.

ِ -سفياف بف عيينة ،ثقة حافظ متقف تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َُّ).
ّ-عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف زيد ضعيؼ ،كقد تابعو المختار بف فمفؿ(ُٓ) ،كبالمتابعة

يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره .ا
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٕ/حديث رقـ (ّٕٗٗ).

المركزم  :بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي أخرىا زام ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف  ،كانما قيؿ ليا

الشاىجاف يعني شاه جاء في مكضع الممكؾ كمستقرىـ .األنساب (ٓ.)ِٔٓ/

(ّ)
(ْ)

الخزاز :تقدـ (صُّٕ).
تاريخ بغداد (ُْ. )ُْ/

(ٓ)

معرفة الثقات (ِ.)ِّّ/

(ٕ)

تاريخ بغداد (ُْ. )ُْ/

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ. )ٗٔ/

تيذيب الكماؿ (َّ.)َُٗ/
تيذيب التيذيب (ُُ. )ُِ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

الكاشؼ (ِ.)ُّّ/

تقريب التيذيب (صٗٔٓ).
تاريخ اإلسالـ (ُٕ.)ّٖٔ/

(ُّ)

سير إعالـ النبالء (ُُ.)ُِٗ/

(ُٓ)

مسند أبي يعمي (ٕ )ْٔ/حديث رقـ (ّٗٓٗ) ،المختار بف فمفؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

(ُْ)

الثقات (ٗ.)ِّٗ/

ِٕٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
يؿ ىحدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ٍب يف ىس ًع ويد
اؽ ٍب يف أىبًي ًإ ٍس ىرائً ى
صلِ   :ىحدثىىنا ًإ ٍس ىح ي
َْ
ُُٓ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
كن ىة ىف ىقاـ ًفي ص ً
ىحدثىىنا ىعًمي ٍب يف ىزٍي ود ىع ٍف أىىن و
الة
ىف ىر يس ى
كؿ الم ًو  ىلما أىتىى ىعىمى ىق ٍتىمى بً ٍئ ًر ىم يع ى
س أٌ
ى
ى
ً
ً
الص ٍب ًح ،ىقا ىؿ :ىف ىكاف ًإ ىذا رىفع أر ً ً
اف،
صى
ب ىقائ نما ،ثيـ ىقا ىؿ :المييـ اٍل ىع ٍف ًر ٍعال ،ىكىذ ٍك ىك ى
ى
ٍسوي م ٍف آخ ًر الرٍك ىعة ٍانتى ى
ى ىى ى
ً
ت ىذًل ىؾ ًم ٍف رس ً ً
يف
اؿ :فى ىح ًف ٍ
ص ًت الم ىو ىكىر يسكىل ًو ،ثىالثنا ،ثيـ يي ىكب يٍّر ىكىي ٍس يج يد ،قى ى
ظي
كؿ المو  ثىالث ى
ىي
صيةي ىع ى
ىك يع ى
ىي ٍك نما ىي ٍف ىعميوي(ُ).
أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٓ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ِ -عبد الكارث بف سعيد ،ثقة ثبت رمي بالقدر تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِّ).
ّ -عمي بف زيد ،ضعيؼ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ََُ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمى بف زيد ضعيؼ ،كقد تابعو عبد العزيز بف صييب(ِ) ،كبالمتابعة

يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٕ/حديث رقـ (َََْ).
مسند أبي يعمي (ٕ )َِ/حديث رقـ (ُّٔٗ) ،عبد العزيز بف صييب ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ِٖ).
ِٖٓ

ً
ًو
اؿ :ىحدثىًني
لمي ْو ِا
ُُٔ -قَ َ
اف ىق ى
صلِ   :ىحدثىىنا أ ٍ
رم اأ َُب َ
ىح ىم يد ٍب يف ىحاتـ ىحدثىىنا يم ٍعتىم ير ٍب يف يسىم ٍي ىم ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
كؿ الم ًو ً في الص ً
س ىح ٍّدثٍنًي بًكٍق ًت رس ً
ت ألىىن و
صٍّمي
الة ،ىق ى
ىريج هؿ يي ىق ى
اف ىقا ىؿ :يقٍم ي
اؿ ىلوي ىبىي ه
اؿ :ىك ى
اف يي ى
ىي
ى
ً
ً
س ،كيي ٍّ
ب
صمٍّي اٍل ىم ٍغ ًر ى
ص ًر ،ىك ىك ى
صالتىٍي يك يـ األيكىلى ىكاٍل ىع ٍ
صمي اٍل ىع ٍ
اف يي ى
ص ىر ىب ٍي ىف ى
الظ ٍي ىر ع ٍن ىد يدليكؾ الش ٍم ً ى ى
ً
ً
ً
ؽ ،كيي ٍّ
س ،كيي ٍّ
اء ًع ٍن ىد يغر ً
ًع ٍن ىد يغر ً
يف يي ٍفتىتى يح
صمي اٍل ىغ ىداةى ع ٍن ىد اٍلفى ٍج ًر ح ى
كب الشفى ً ى ى
صمي اٍلع ىش ى
كب الش ٍم ً ى ى
ي
ي
صالةه(ُ).
ت ،أ ٍىك قى ى
ص ير ،يكؿ ىما ىب ٍي ىف ىذًل ىؾ ىكٍق ه
اؿ :ى
اٍلىب ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

الشفؽ  :يقع عمى الحمرة التي تيرل في المغرب بعد مغيب الشمس(ِ) .ا

ثرنةر :الميتهةجا :
ً

لمييربعرت
أخرجو :

ُ -النسائي في سننو (ُ )ٔ( ،)ِّٗ/كتاب المكاقيت )ِْ( ،باب أكؿ كقت الصبح ،حديث رقـ
(ّْٓ) عف عمي بف حجر عف إسماعيؿ عف حميد بو بألفاظ مختمفة.

ِ -أحمد في مسنده (ّ )ُُّ/عف إسماعيؿ عف حميد بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ّ )ُُِ/عف

يزيد عف حميد بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُِٖ/عف يحيى عف حميد بو بنحكه ،ككذلؾ (ّ)ُٖٗ/

عف محمد بف عبد اهلل عف حميد بو بألفاظ مختمفة.

ّ -أبك يعمى في مسنده (ٔ ،)ِْٖ/حديث رقـ (َُّٖ) عف عبد األعمى عف معتمر عف حميد
بو بألفاظ مختمفة.

ْ -ابف أبي شيبة في مصنفو (ّ )ّ( ، )ُُٗ/كتاب الصالة )ِٗ( ،باب في جميع مكاقيت
الصالة ،حديث رقـ (ِِّٓ) عف أبي خالد عف حميد بو بنحكه.

لمشولموا :

ُ -بريدة 

 أخرجو مسمـ في صحيحو (ُ )ٓ( ،)ُٕٕ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ُّ( ،بابأكقات الصمكات الخمس  ،حديث رقـ (ُّٔ) بألفاظ مختمفة كفيو زيادة.

ِ -أبك مكسى 

 أخرجو مسمـ في صححيو (ُ )ٓ( ،)ُٕٖ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ُّ( ،بابأكقات الصمكات الخمس ،حديث رقـ (ُْٔ) بألفاظ مختمفة كفيو زيادة.

(ُ)مسند أبي يعمى (ٕ )ٕٔ/حديث رقـ (ََْْ).
(ِ)

النياية في غريب الحديث األثر (ِ.)ُُٖٔ/
ِٗٓ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنرو  :ا

ٔ -أحيوابناحريمابناةزةوالمطوةلاأبواجعفهالمحنرط(ٔ)المبغولوي(ٕ) .ا

كثقو :يحيى بف معيف(ّ) ،كالدارقطني(ْ) ،كصالح بف محمد جزرة(ٓ)،قاؿ عبد اهلل بف اإلماـ أحمد:
صالحا(ٔ) ،كقاؿ ابف معيف في ركاية :ليس بو
رجال
حدثنا أحمد بف حاتـ الطكيؿ ككاف ثقة ن
ن

بأس(ٕ)،كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ) ،مات سنة سبع كعشريف كمائتيف .

قرلالمبرحث  :أحمد بف حاتـ الطكيؿ ثقة.
ترنالميةي ()ٜاأبوايحيوالمبصهي(ٓٔ)ااهوىامهالمجيري ا.ا ا
طَاه َا
ُٕ -اي ْاعايَ ِايهابناسلةيرنابنا َا
كثقو :ابف سعد (ُُ) ،كابف معيف(ُِ) ،كالعجمي(ُّ) ،كأبك حاتـ(ُْ) ،كالذىبي(ُٓ)،كابف حجر(ُٔ),كزاد أبك

(ُٕ)
أسا
اىدا ن
أيضا :إماـ حافظ حجة ز ن
عابدا كبير القدر  ،كقاؿ ن
حاتـ :صدكؽ ،كقاؿ الذىبي ن
أيضا :كاف ر ن
في العمـ كالعبادة كأبيو(ُٖ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ُٗ) ،كقاؿ :كاف مستيقظان(َِ) ،قاؿ أحمد :كاف

(ُ)

الحناط :بفتح الحاء الميممة كالنكف كفي أخرىا طاء ميممة ىذه النسبة إلى بيع الحنطة .األنساب (ِ.)ِّٕ/

(ِ)

البغدادم :تقدـ (صََُ).

(ْ)

تاريخ بغداد (ْ ،)ُُّ/كانظر :تاريخ اإلسالـ (ُٔ.)ّٖ/

(ّ)

(ٓ)

تاريخ بغداد (ْ)ُُِ/

تاريخ بغداد (ْ ،)ُُّ/كانظر :تعجيؿ المنفعة (صَِٖ).

(ٔ)

مسند اإلماـ أحمد (ْ.)ٕٖ/

(ٖ)

الثقات (ٖ. )ُُ/

(ٕ)

(ٗ)

تاريخ بغداد (ْ.)ُُِ/

التيمي :بفتح التاء المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح الياء المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف

الكليف ،كىذه النسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف كاف بمصر .األنساب (ُ.)ْٖٗ/

(َُ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

(ُِ)

الجرح كالتعديؿ (ٖ.)َّْ/

(ُُ)

(ُّ)
(ُْ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ُِّ/
معرفة الثقات (ِ.)ِٖٔ/
الجرح كالتعديؿ (ٖ.)َّْ/

(ُٓ)

ميزاف العتداؿ (ْ.)ُِْ/

(ُٕ)

تاريخ اإلسالـ (ُِ.)َْٔ/

(ُٔ) تقريب التيذيب (صّٗٓ).
(ُٖ)

الكاشؼ (ِ.)ِٕٗ/

(َِ)

مشاىير عمماء األمصار(صِّٓ).

(ُٗ)

الثقات (ٕ.)ُِٓ/

َِٔ

حافظان قؿ ما كنا نسألو عف شيء إل كاف عنده فيو يعني في األبكاب(ُ) ،قاؿ الثكرم  :معتمر رجؿ

صالح يأخذ عف كؿ(ِ) ،قاؿ يحيى القطاف  :إذا حدثكـ المعتمر بشيء فاعرضكه فإنو سيء الحفظ(ّ)،

الحفظ(ّ) ،كقاؿ أحمد في ركاية  :لـ يكف معتمر يجيد الحفظ(ْ) ،قاؿ ابف خراش :صدكؽ يخطئ مف
حفظو كاذا حدث مف كتابو فيك ثقة(ٓ) ،قاؿ ابف معيف في ركاية  :ليس بحجة (ٔ) ،قاؿ ابف حجر :تكمـ
تكمـ في حديثو مف صدره كاتفؽ عمى كتابو(ٕ) ،مات سنة سبع كثمانيف كمائة .

قرلالمبرحث  :معتمر رجؿ ثقة ربما كىـ إذا حدث مف حفظو أما إذا حدث مف كتابو فيك ثقة
ٖ -بةرنابنابشهالألحيس ()ٛالمبجل ()ٜاأبوابشهالمكوف (ٓٔ)لميعلم،اهوىامهالمجيري  .ا
(ُُ)

كثقو  :ابف معيف
(ُٕ)

سفياف

كأحمد

(ُِ)

(ُٖ)

كيعقكب بف شيبة

ك العجمي

(ُّ)

(ُٗ)

كالذىبي

(ُْ)

كأبك حاتـ

(ُٓ)

كالنسائي

كالدارقطني

(ُٔ)

كيعقكب بف

 ،كابف حجر(َِ) ،كزاد يعقكب بف شيبة كالدارقطني كابف

حجر :ثبت.

(ُ)

سؤلت أبي داكد(صّْٖ).

(ِ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ّ.)ُُُ/

(ْ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ّ.)ِٔٔ/

(ّ)

(ٓ)

تيذيب التيذيب (ٖ.)ِّٔ/

تيذيب التيذيب(ٖ.)ِّٔ/

(ٔ)

ميزاف العتداؿ (ٔ.)ْٔٓ/

(ٖ)

األحمسي :بفتح األلؼ كسككف الحاء الميممة كفتح الميـ كفي أخرىا السيف الميممة ىذه النسبة إلى أحمس كىي

(ٕ)

ىدم السارم (صْْٔ).

طائفة مف بجيمة نزلكا الككفة  .األنساب (ُ.)ُٗ/

(ٗ)

البجمي :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالجيـ ىذه النسبة إلى قبيمة بجيمة  .المصدر السابؽ (ُ.)ِْٖ/

(َُ) الككفي :تقدـ (صَُٗ).
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)

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

معرفة الثقات (ُ.)ِٓٔ/
الجرح كالتعديؿ (ِ.)ِْٓ/

تيذيب الكماؿ (ْ.)َّٓ/

تيذيب التيذيب (ُ.)ْْْ/
المصدر السابؽ (ُ.)ْْْ/

(ُٖ)

تيذيب الكماؿ (ْ.)َّٓ/

(َِ)

تقريب التيذيب (صُِٗ).

(ُٗ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ُِْ/
ُِٔ

(ُ)
أيضا :اإلماـ حجة بال تردد(ِ) ،كذكره ابف حباف
كقاؿ الذىبي  :اإلماـ المؤدب أحد األثبات  ،كقاؿ ن
في الثقات(ّ).

قرلالمبرحث  :بياف بف بشر األحمسي ثقة.
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كصحح الحديث األلباني(ْ).

(ُ)

تاريخ اإلسالـ (ٖ.)ّٖٖ/

(ِ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ُِْ/

(ْ)

صحيح سنف النسائي (ِ.)ِٖٔ/

(ّ)

الثقات (ْ.)ٕٗ/

ِِٔ

ً
ً
ِِ
ؼ ٍب يف ىخ ًال ود ىع ًف
ُُٕ -قَ َ
كس ي
رماأ َُب َ
اس ٍب يف اٍل ىكًليد الن ٍرسي ىحدثىىنا يي ي
لمي ْوصل   :ىحدثىىنا اٍل ىعب ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ىى يؿ الن ًار يكـ اٍل ًقي ً
ش ىع ٍف أىىن و
ىع ىم ً
كف،
ىف النبًي  ىق ى
ض أٍ
األ ٍ
اؿ :يي ٍع ىر ي
س أٌ
صفيكنفا ،ىفىي يمر بً ًي يـ اٍل يم ٍؤ ًمين ى
امة ي
ىٍ ى ى ى
ً
ً
ً
ىما تى ٍذ يك ير ىي ٍكىـ
ىفىي ىرل الريج يؿ ًم ٍف أ ٍ
يف ىق ٍد ىع ىرىفوي في الد ٍنىيا ،ىفىيقيك يؿ :ىيا في ي
ىى ًؿ الن ًار الريج ىؿ م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
الف ،أ ى
ٍّو فىي ىشفٍّعو ًف ً
ً
ً
ً ً
يو(ُ).
اج ًة ىك ىذا ىك ىك ىذا؟ قى ى
اؿ :فىىي ٍذ يك ير ىذل ىؾ اٍل يم ٍؤ ًم يف فىىي ٍع ًرفيوي ،فىىي ٍشفىعي لىوي ًإلىى ىرب ي ي ي
استى ىع ٍنتىني في ىح ى
ٍ
أول :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو :

ُ -ابف ماجو في سننو (ّ )ّّ( ،)َُّ/كتاب األدب )ٖ( ،باب فضؿ صدقة الماء ،حديث رقـ
(ّٖٓٔ) عف محمد بف نمير كعمي بف محمد عف ككيع عف األعمش عف يزيد الرقاشي عف
أنس بنحكه.

ِ -الطبراني في المعجـ األكسط (ٔ )ُّٕ/حديث رقـ (ُُٓٔ) عف محمد بف زريؽ عف محمد
بف ىشاـ السدكسي عف يكسؼ بف خالد بو بمفظو .

ّ -الخطيب في تاريخ بغداد (ْ )ِّّ/في ترجمة أحمد بف عمراف بف عبد الممؾ ،مف طريؽ
أبي بكر بف عياش عف سميماف التيمي عف أنس بألفاظ مختمفة.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -لمعبرسابنالمومةوابنانصهالمنهس (ٕ)اأبوالمفولالمبصهي(ٖ) ا

كثقو  :يحيى بف معيف(ْ) ،كالدارقطني(ٓ) ،كابف قانع(ٔ) ،كالذىبي(ٕ) ،كابف حجر(ٖ).

(ٗ)
أيضا :ل بأس بو(َُ) ،كقاؿ الذىبي :الحافظ اإلماـ
كقاؿ يحيى بف معيف :رجؿ صدؽ  ،كقاؿ ن
الحجة كاف متقنان صاحب حديث(ُُ) ،قاؿ أبك حاتـ  :شيخ يكتب حديثو ككاف عمي بف المديني

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٕٖ/حديث رقـ (ََْٔ).

(ِ)

النرسي :تقدـ (صُْٓ).

(ْ)

سؤل ت ابف الجنيد (صُِْ).

(ّ)البصرم :تقدـ (صّٕ).
(ٓ)

تيذيب التيذيب (ٓ.)ُُٕ/

(ٕ)

ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (صَُٕ) ،كانظر :المغني في الضعفاء (ُ.)َّّ/

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

المصدر السابؽ (ٓ.)ُُٕ/

تقريب التيذيب (صِْٗ).
تيذيب الكماؿ (ُْ.)َِٔ/

(َُ)

سؤلت ابف الجنيد (صّٖٓ).

(ُُ)سير أعالـ النبالء (ُُ.)ِٕ/

ِّٔ

يتكمـ فيو(ُ) ،كقاؿ الذىبي في ركاية  :صدكؽ تكمـ فيو(ِ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ّ) ،مات
سنة ثماف كثالثيف كمائتيف ،قرلالمبرحث  :العباس بف الكليد النرسي ثقة.

ٕ -ةوسفابناترموابناييةهالمسيي (ٗ)اأبواترموالمبصهي(٘)ا .ا

قاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ(ٔ) ،كفي ركاية :كذاب خبيث عدك اهلل رجؿ سكء رأيتو بالبصرة مال
(ٖ)

أحصي ل يحدث عنو أحد فيو خير(ٕ)،كفي ركاية :ليس بثقة
عنو(ٗ) ،قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة  :ذاىب الحديث(َُ).

قاؿ عمرك بف عمي الفالس

(ُُ)

كفي ركاية :كذاب زنديؽ ل يكتب

كأبك داكد(ُِ) :كذاب،قاؿ ابف سعد  :كاف لو بعد في الرأم كالتقكل

كالشركط ككاف الناس يتقكف حديثو لرأيو ككاف ضعيفان في الحديث(ُّ) ،قاؿ يعقكب بف شيبة :أحد

الفقياء لـ يكف في الحديث بذاؾ(ُْ) ،قاؿ البخارم :سكتكا عنو(ُٓ) ،قاؿ النسائي :ليس بثقة كل
(ُٔ)

مأمكف

كقاؿ مرة  :كذاب متركؾ الحديث(ُٕ) ،قاؿ أبك زرعة :ذاىب الحديث ضعيؼ الحديث

اضرب عمى حديثو(ُٖ) ،قاؿ الساجي :ضعيؼ الحديث كثير الكىـ(ُٗ).

(ُ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُِْ/

(ّ)

الثقات (ٖ.)َُٓ/

(ِ)

(ْ)

الكاشؼ (ُ.)ّٓٔ/

السمتي  :بفتح السيف الميممة كسككف الميـ كفي أخرىا التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا ىذه النسبة إلي السمت

كالييئة  ،كقيؿ ليكسؼ بف خالد السمتي لمحيتو كسمتو  .األنساب (ّ.)ِّٗ/

(ٓ)
(ٔ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ)ُٓٗ/

(ٕ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ّ.)ُْ/

(ٗ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (ْ.)ُّّ/

(ٖ) تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (ص ِِّ).
(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِِِ/

الضعفاء كالمترككيف لبف الجكزم (ّ ،)ُِٗ/كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ.)ُُٔ/
تيذيب الكماؿ(ِّ.)ِّْ/

(ُّ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ِِٗ/

(ُٓ)

التاريخ الكبير (ٖ.)ّٖٖ/

(ُْ)

(ُٔ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ِّٔ/
تيذيب الكماؿ (ِّ.)ِّْ/

(ُٕ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ ،)َُٔ/كانظر :الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ّ.)ُِٗ/

(ُٗ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ِّٔ/

(ُٖ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِِِ/

ِْٔ

كقاؿ العجمي :ليس بثقة كقاؿ مرة :متركؾ الحديث(ُ) ،كقاؿ يعقكب بف سفياف :ل يكتب حديثو ل يركم

يركم عنو أىؿ الدنيا كالعقؿ كالمعرفة (ِ) ،كقاؿ الشافعي  :كاف ضعيفان(ّ).
(ٓ)

قاؿ ابف عدم  :أجمع عمى كذبو أىؿ بمده(ْ) ،كقاؿ الذىبي

(ٔ)

كابف حجر

 :ترككه.كقاؿ ابف حباف :

 :كاف يضع األحاديث عمى الشيكخ كيق أر عمييـ ثـ يركييا عنيـ ،ل تحؿ الركاية عنو كل الحتجاج بو

بحاؿ(ٕ) ،مات سنة تسع كثمانيف كمائة ،اقرلالمبرحث  :يكسؼ بف خالد السمتي كذاب.

ٖ-اسلةيرنابنايههلنالألسوي()ٛالمكرمل ()ٜاأبوايحيوالمكوف (ٓٔ)الألييش،اهوىامهالمجيري .ا

كثقو :يحيى بف معيف(ُُ) ،كأبك حاتـ(ُِ) ،كالنسائي(ُّ) ،كالعجمي(ُْ) ،كالذىبي(ُٓ) ،كابف حجر(ُٔ).كزاد

النسائي  :ثبت ،كزاد العجمي :ثبتا في الحديث ،كزاد أبك حاتـ :يحتج بو ،كقاؿ الذىبي :شيخ اإلسالـ
شيخ المقرئيف كالمحدثيف الحافظ أحد األعالـ حجة(ُٕ)،كزاد ابف حجر :حافظ عارؼ بالق اررات كرع لكنو

يدلس ،قاؿ ابف عيينة :سبؽ األعمش أصحابو بأربع خصاؿ  :كاف أقرؤىـ لمقرآف كأحفظيـ لمحديث
كأعمميـ بالفرائض كذكر خصمة أخرل(ُٖ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ِّٔ/
المعرفة كالتاريخ (ّ.)ِٗ/
الضعفاء كالمتركككف(ّ.)ُِٗ/

(ْ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ.)ُُٔ/

(ٔ)

تقريب التيذيب (صَُٔ).

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الكاشؼ (ِ.)ّٗٗ/

المجركحكف (ّ.)ُُّ/
األسدم :تقدـ (صٕٗ).
الكاىمي  :بف تح أكلو كسككف األلؼ ككسر الياء كالالـ ىذه النسبة إلى كاىؿ بف الحارث بف تميـ بف سعد بف ىزيؿ

بف مدركو بف إلياس بف مضر .المباب (ّ.)ٕٗ/

(َُ)
(ُُ)

الككفي :تقدـ (صَُٗ).
الجرح كالتعديؿ (ْ.)ُْٕ/

(ُِ)

المصدر السابؽ (ْ.)ُْٕ/

(ُْ)

معرفة الثقات (ُ.)ِّْ/

(ُّ)

(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)

تيذيب الكماؿ (ُِ.)ٖٗ/

تذكرة الحفاظ (ُ.)ُُٔ/
تقريب التيذيب (صِْٓ).

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ِِٔ/

(ُٖ) تاريخ بغداد (ٗ. )ٗ/

ِٓٔ

قاؿ أبك زرعة :األعمش إماـ(ُ) ،قاؿ عمي بف المديني :حفظ العمـ عمى أمة محمد ﷺ ستة فألىؿ

مكة عمرك بف دينار كألىؿ المدينة ابف شياب الزىرم كألىؿ الككفة أبك إسحاؽ السبيعي كسميماف بف

ميراف األعمش كألىؿ البصرة يحيى بف أبي كثير ناقمة* كقتادة (ِ)،

كقاؿ ىشيـ  :ما رأيت بالككفة أحد كاف أق أر لكتاب اهلل مف األعمش(ّ) ،قاؿ اإلماـ أحمد  :أبك إسحاؽ
كاألعمش رجال أىؿ الككفة كقاؿ مرة  :ىك حجة في الحديث(ْ).

قاؿ محمد بف عمار المكصمي  :ليس في المحدثيف أثبت مف األعمش(ٓ).

قاؿ عبد اهلل بف داكد الخريبي :مات األعمش يكـ مات كما خمؼ أحد مف الناس أعبد منو ككاف

صاحب سنة(ٔ) ،قاؿ أبك بكر بف عياش  :كنا نسمي األعمش سيد المحدثيف(ٕ) ،كقاؿ يحيى القطاف :
(ٗ)

 :ىك عالمة اإلسالـ(ٖ) ،كذكره ابف حباف
وأيرايناسيريريها  :ا

(َُ)

كابف شاىيف

في الثقات.

قاؿ عمي بف المديني  :األعمش لـ يحمؿ عف أنس إنما رآه يخضب كرآه يصمي إنما سمعيا مف

يزيد الرقاشي كأباف عف أنس(ُُ) ،كقاؿ يحيي بف معيف  :كؿ ما ركل األعمش عف أنس فيك مرسؿ،

كقد رأل األعمش أنس(ُِ).

قاؿ أبك الحسيف بف المنادم :قد رأل أنس إل أنو لـ يسمع منو كقد رأل أبك بكرة الثقفي كأخذ لو بركابو

فقاؿ لو يا بني  :إنما أكرمت ربؾ  ،)ُّ(قاؿ الذىبي معمقنا عمى قذا الكالـ :لـ يصح ىذا(ُْ).
(ُ)

الجرح كالتعديؿ (ْ.)ُْٕ/

* الناقمة :الناقمة مف الناس خالؼ القطاف ،أم أف يحيى بف أبي كثير لـ يكف مف أىؿ البصرة ،كلكف مف المنتقميف
إلييا .انظر :تيذيب الكماؿ (ُِ )ْٖ/الحاشية.

(ِ)
(ّ)

تاريخ بغداد (ٗ. )ٗ/
تاريخ بغداد (ٗ)ٕ/

(ْ)

المصدر السابؽ (ٗ)ٗ/

(ٔ)

تيذيب الكماؿ (ُِ. )ٖٖ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المصدر نفسو (ٗ)ُُ/

المصدر السابؽ (ُِ.)ٖٖ/
تذكرة الحفاظ (ُ.)ُُٔ/
الثقات (ْ.)َِّ/

(َُ)
(ُُ)

تاريخ أسماء الثقات (صُْ).
المراسيؿ (صِٖ).

(ُِ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (ّ ،)ِْٖ/كانظر :تاريخ بغداد (ٗ.)ُُ/

(ُْ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ِْٔ/

(ُّ)

المصدر السابؽ (ٗ ،)ُُ/كانظر :تيذيب التيذيب (ْ.)ُٗٓ/

ِٔٔ

قاؿ ابف حجر  :كقكؿ ابف المنادم السالؼ أف األعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي غمط فاحش ألف
األعمش كلد سنة إحدل كستيف أك سنة تسع كخمسيف عمى الخالؼ في ذلؾ كأبك بكرة مات سنة إحدل

أك اثنتيف خمسيف فكيؼ يتييأ أف يأخذ بركاب مف مات قبؿ مكلده بعشر سنيف أك نحكىا ،ككأنو كاف

كاهلل أعمـ أخذ بركاب ابف أبي بكرة فسقطت ابف كثبت الباقي كاني ألتعجب مف المؤلؼ مع حفظو
كنقده كيؼ خفي عميو ذلؾ(ُ) .كقاؿ أحمد بف عبد العزيز األنصارم عف ككيع عف األعمش  :رأيت

أنسا بف مالؾ كما منعني أف أسمع منو إل استغنائي بأصحابي(ِ) ،قاؿ أبك حاتـ:رأل أنس بف مالؾ
ن
(ْ)
(ّ)
كلـ يسمع منو  .كقاؿ البخارم :األعمش عف أنس كعف ابف عمر كالىما مرسؿ  .كقاؿ الترمذم :ل
سماعا مف أنس إل أنو رآه كنظر إليو(ٓ).
ل نعرؼ لألعمش
ن
قاؿ المزم :رأل أنس بف مالؾ كركل عنو كلـ يثبت لو سماع منو(ٔ) ،ككافقو ابف حجر(ٕ).
قاؿ بدر الديف العيني :ركل عف أنس بف مالؾ كلـ يثبت لو سماع منو(ٖ).

قاؿ األعمش :كاف أنس بف مالؾ يمر بي طرفي النيار ،فأقكؿ :ل أسمع منؾ حديثا ،خدمت رسكؿ اهلل
ﷺ ثـ جئت إلى الحجاج حتى كلؾ ؟ ثـ ندمت فصرت أركم عف رجؿ عنو(ٗ).

قاؿ أبك داكد :لـ يسمع األعمش مف كاحد مف أصحاب رسكؿ اهلل ﷺ ،قمت يعني اآلجرم :كل كممة

أنسا كلـ يرك عف ابف أبي أكفى كل سمع منو(َُ).
إنما رأل ن
قاؿ أبك حاتـ :لـ يسمع مف ابف أبي أكفي كلـ يسمع مف عكرمة كلـ يسمع مف أبي صالح مكلى أـ
ىانئ ىك مدلس عف الكمبي كلـ يسمع مف عبد الرحيـ بف يزيد كلـ يمؽ مطرفا(ُُ).

قاؿ ابف أبي حاتـ قاؿ أحمد بف حنبؿ :لـ يسمع مف شمر بف عطية(ُِ).

شيئا(ُّ).
قاؿ أبك زرعة الدمشقي سمعت أبا نعيـ يقكؿ  :لـ يرك األعمش عف قيس بف أبي حازـ ن

(ُ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ُٕٗ/

(ِ)

المصدر السابؽ (ْ.)ُٗٓ/

(ّ)

الجرح كالتعديؿ (ْ.)ُْٕ/

(ٓ)

سنف الترمذم (ٓ )ّٔٔ/حديث رقـ (ّّّٓ).

(ْ)

(ٔ)

تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ (صُّٔ).

تيذيب الكماؿ (ُِ.)ٕٕ/

(ٕ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ُٗٓ/

(ٗ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)َِْ/

(ٖ)

مغاني األخيار (ُ.)ْٕٖ/

(َُ)

سؤلت أبي عبيد اآلجرم (صَُِ).

(ُُ)

المراسيؿ (صِٖ).

(ُّ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ُٗٓ/

(ُِ)

المصدر السابؽ(صِٖ).
ِٕٔ

قاؿ أبك بكر البزار :لـ يسمع مف أبي سفياف كقد ركل عنو مئة حديث(ُ).

قاؿ ابف حباف :رأل أنسا بمكة ككاسط كركل عنو شبييا بخمسيف حديثا كلـ يسمع منو إل أحرفنا
مدلسا كخرجناه في ىذه الطبقة – يعني التابعيف – ألف لو لقاء كحفظ كاف لـ يصح لو
معدكدة ،ككاف
ن
سماع المسند مف أنس(ِ).

قاؿ أحمد :األعمش عف أبي صالح يعنى مكلى أـ ىانئ منقطع(ّ) ،قاؿ يعقكب بف شيبة :ليس يصح
لألعمش عف مجاىد إل أحاديث يسيرة  ،قمت لعمي بف المديني كـ سمع األعمش مف مجاىد قاؿ :ل

يثبت منيا إل ما قاؿ سمعت ىي نحك مف عشرة ،كانما أحاديث مجاىد عنده عف أبي يحيي القتات(ْ)،

القتات(ْ) ،كقاؿ أحمد في أحاديث األعمش عف مجاىد قاؿ أبك بكر ابف عياش عنو حدثنيو ليث عف
مجاىد(ٓ) .كقاؿ يحيي يف معيف  :لـ يسمع األعمش مف أبي السفر إل حديثا كاحدا كلـ يسمع مف أبي
عمرك الشيباني شيئا(ٔ).

قاؿ الخميمي :رأل أنس كلـ يرزؽ السماع منو كما يركيو عف أنس ففيو إرساؿ(ٕ).

قاؿ الذىبي :رأل أنس بف مالؾ كركل عنو كعف عبد اهلل بف أبي أكفى عمى معنى التدليس فإف الرجؿ

مدلسا(ٖ).
مع إمامتو كاف
ن

وهير ابرميومةس  :النسائي

(ٗ)

كابف حباف(َُ)كالدارقطني

(ُُ)

(ُِ)

كالحافظ العالئي

كالذىبي

(ُّ)

كابف

حجر(ُْ) ،قاؿ الذ ىبي  :يدلس كربما دلس عف ضعيؼ كل يدرم بو فمتى قاؿ حدثنا فال كالـ كمتى

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ُٗٓ/
الثقات (ْ.)َِّ/
تيذيب التيذيب (ْ.)ُٕٗ/

(ْ)

المصدر السابؽ (ْ.)ُٕٗ/

(ٔ)

المصدر نفسو (ْ.)ُٕٗ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المصدر نفسو (ْ.)ُٕٗ/

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ِ.)ُٓٔ/
سير أعالـ النبالء (ٔ.)ِِٕ/
ذكر المدلسيف (صُِٓ).

(َُ)
(ُُ)

الثقات (ْ.)َِّ/
تعريؼ أىؿ التقديس (صّّ).

(ُِ)

أحكاـ المراسيؿ (صُٖٖ).

(ُْ)

تعريؼ أىؿ التقديس (صّّ).

(ُّ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ِِٕ/
ِٖٔ

قاؿ :عف تطرؽ احتماؿ التدليس إل في شيكخ لو أكثر عنيـ كإبراىيـ بف أبي كائؿ كأبي صالح السماف
فإف ركايتو عف ىذا الصنؼ محمكلة عمى التصاؿ (ُ).

كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف كىـ مف احتمؿ األئمة تدليسو كأخرجكا لو في الصحيح
إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل كالثكرم كاف ل يدلس إل عف ثقة كابف عيينة(ِ).

قرل المبرحث  :األعمش إماـ حجة ثقة حافظ يدلس كركايتو عف أنس منقطعة؛ ألنو لـ يسمع مف
أنس ،مات سنة سبع كأربعيف كمائة .
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده مكضكع؛ فيو عمتاف ،األكلى :ألجؿ يكسؼ بف خالد كذاب ،كالثانية :النقطاع األعمش لـ

يسمع مف أنس  ،قاؿ الييثمي :ركاه أبك يعمي كالطبراني في األكسط كفيو يكسؼ بف خالد السمتي

كىك كذاب(ّ).

(ُ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)ُُٔ/

(ّ)

مجمع الزكائد (َُ.)ْٔٗ/

(ِ)

تعريؼ أىؿ التقديس (صّّ).
ِٗٔ

ِِ
ص ير ٍب يف
ُُٖ -اقَ َ
رم اأ َُبو َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىن ٍ
اة ْعلَى ا َ
رل َ
الإلي ُ
ًو
ىع ىم ً
اء ٍب يف ىع ًاز وب :يكنا
اؿ :ىق ى
ش ىق ى
األ ٍ
اؿ أىىن يس ٍب يف ىمالؾ ،ىكاٍلىب ىر ي
ىس ً
اج ندا(ُ).

ً
ص ور ىحدثىىنا
ىعم ٍّي ٍب ًف ىن ٍ
ً
كرىنا ىحتى
ل ىن ٍحني ظييي ى

اـ ٍب يف ىعًم ٍّي ىع ًف
ىعث ي
ىن ٍنظي ىر ًإىلى النبً ٍّي 

أول :الميتهةج  :ا
ً

لمييربعرتا ا

ُ -أخرجو البزار في البحر الزخار (ُّ )ُِٖ/حديث رقـ (ِٗٔٔ) عف الحسيف بف أبي كبشة
عف سعيد بف المفضؿ عف حميد عف أنس بألفاظ متقاربة .

ِ -ذكره الييثمي في مجمع الزكائد ( ِ )ْ(،)ِِٖ/كتاب الصالة )ُّّ(،باب متابعة اإلماـ
حديث رقـ (َِْٗ) كقاؿ ركاه أبك يعمي كالبزار بنحكه .

لمشولموا  :ا

ُ -البراء بف عازب 
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ُ )َُ(،) ُّٖ/كتاب األذاف )ِٓ(،باب متى يسجد مف خمؼ اإلماـحديث رقـ (َٗٔ) بنحكه ،ككذلؾ (ُ )َُ(،)ّّٕ/كتاب األذاف )ُّّ(،باب رفع البصر إلى

اإلماـ في الصالة حديث رقـ (ْٕٕ) بنحكه ،كذلؾ (ُ )َُ(،)ّّٔ/كتاب األذاف )ُّّ(،باب
السجكد عمى سبعة أعظـ حديث رقـ (ُُٖ) بنحكه .

 -مسمـ في صحيحو (ُ )ْ(،)ّْٓ/كتاب الصالة )ّٗ(،باب متابعة اإلماـ كالعمؿ بعده حديث

رقـ (ُٗٗ )ََُ، ُٕٗ,ُٖٗ,بنحكه .

ِ -عمرك بف حريث 

 -أخرجو مسمـ في صحيحو (ُ )ْ(،)ّْٓ/كتاب الصالة )ّٗ(،باب متابعة اإلماـ كالعمؿ بعده

حديث رقـ (َُِ) بنحكه .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٕٖ/حديث رقـ (ََْٕ).
َِٕ

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

ٔ -انصه ابن ايل ابن انصه ابن ايل ابن اصهبرن ابن اأب الألزوي(ٔ)لمجهوي (ٕ) اأبو اييهوا

لمبصهي(ٖ)،اهوىامهالمجيري ا.ا ا

كثقو :أبك حاتـ(ْ) ،كالنسائي(ٓ) ،كابف خراش(ٔ) ،كابف جرير(ٕ) ،كالذىبي(ٖ) ،كابف حجر(ٗ).

(ُُ)

(َُ)
أيضا :صدكؽ
كزاد ابف حجر :ثبت طمب لمقضاء فامتنع ،كقاؿ الذىبي :الحافظ ،كقاؿ ن
قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما بو بأس(ُِ) ،قاؿ محمد بف عمي النيسابكرم  :حجة(ُّ).

كذكره ابف حباف في الثقات(ُْ) ،مات سنة خمسيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :نصر بف عمي ثقة.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

األزدم :تقدـ (صٖٖ).
الجيضمي :تقدـ (صٖٖ).
البصرم :تقدـ (صّٕ).

(ْ)

الجرح كالتعديؿ (ٖ. )ُْٕ/

(ٔ)

تاريخ بغداد (ُّ.)ِٖٕ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تيذيب الكماؿ (ِٗ.)ّٖٓ/

تيذيب التيذيب (َُ.)ّٖٓ/
سير أعالـ النبالء (ُِ.)ُّّ/

تقريب التيذيب (صُٔٓ).

(َُ)
(ُُ)

الكاشؼ (ِ.)ُّٗ/
تاريخ اإلسالـ (ٗ.)ْٔٗ/

(ُِ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ّ.)ّٔٓ/

(ُْ)

الثقات (ٗ.)ُِْ/

(ُّ)

تاريخ بغداد (ُّ.)ِٖٕ/

ُِٕ

ياثَّرمابنايل ابناحجةهالمعريهي(ٔ)المكالب (ٕ)الموحةوي(ٖ)اأبوايل المكوف اهوىامهالمجيري ا
ٕ-ا َا
لمجيري ايرايولايسلما .ا
(ٗ)

كثقو:ابف سعد(ْ)،كأبك زرعة(ٓ)،كالدراقطني(ٔ) ،كالبزار(ٕ) ،كالذىبي(ٖ) .كقاؿ أبك حاتـ
حجر

(َُ)

كابف حجر

(َُ)

:

 :صدكؽ ،كقاؿ أحمد  :عثاـ رجؿ صالح(ُُ).كقاؿ النسائي :ليس بو بأس(ُِ) ،ككاف أبك داكد
(ُْ)

يثنى عميو كيقكؿ فيو قكلن جميالن(ُّ).كذكره ابف حباف

كابف شاىيف(ُٓ)في الثقات ،كقاؿ ابف

شاىيف:عثاـ بف عمي ككفي ليس بو بأس يكنى أبا عمي قالو أحمد كقاؿ عثماف بف أبي شيبة كاف
صدكقنا،مات سنة خمس كتسعيف كمائة.
قرلالمبرحث :عثاـ بف عمي صدكؽ.

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ) .

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ لنقطاعو؛ ألف األعمش لـ يسمع مف أنس بف مالؾ كل مف البراء بف

عازب رضي اهلل عنيما(ُٔ) ،كلو شاىد مف حديث البراء  في الصحيحيف.
(ُ)

العامرم  :بفتح العيف الميممة كفي أخرىا راء ىذه النسبة إلى ثالثة رجاؿ منيـ عامر بف لؤم  .األنساب (ْ.)ُُّ/

(ِ)

الكالبي  :بكسر الكاؼ بعدىا الالـ ألؼ كفي أخرىا الباء المكحدة ىذه النسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب  .المصدر

(ّ)

الكحيدم  :منسكب إلى الكحيد بف كعب بف عامر بف كالب بف ربيعة بف عامر بف صفصفة بف معاكية بف بكر بف

السابؽ (ٓ. )ُُٕ/

ىكزاف .عجالة المبتدم (ُ.)ّٓ/

(ْ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )ِّٗ/

(ٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ْْ/

(ٕ)

البحر الزخار (ُُ )ِٖٕ/حديث رقـ (َُٖٓ).

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

تيذيب التيذيب (ٕ.)ٕٗ/
الكاشؼ (ُ. )ٕٔٗ/
الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ْْ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تقريب التيذيب (صِّٖ).
سؤلت أبي عبيد (صُِْ).
تيذيب الكماؿ (ُٗ.)ّّٔ/

(ُّ)

سؤلت أبي عبيد (صُِْ).

(ُٓ)

تاريخ أسماء الثقات (صُُٖ).

(ُْ)

(ُٔ)

الثقات (ٕ.)َّٓ/

أنسا
قاؿ أبك داكد :لـ يسمع األعمش مف كاحد مف أصحاب رسكؿ اهلل ﷺ ،قمت يعني اآلجرم :كل كممة إنما رأل ن

كلـ ً
يركعف ابف أبي أكفى كل سمع منو .انظر :سؤلت أبي عبيد اآلجرم (صَُِ).

ِِٕ

رل الإليرم اأَبواةع َلىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ىكأيىبك ىب ٍك ًر ٍب ًف أىبًي
َْ
ُُٗ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ت ًلرس ً
ش ،ىع ٍف أىىن و
ىع ىم ً
كؿ الم ًو ً د ٍرعه ىرٍىننا
ضٍي وؿ ىع ًف األ ٍ
يم ىحم يد ٍب يف في ى
س ،ىقا ىؿ :ىك ىان ٍ ى ي
ات (ُ).
ىك ىج ىد ىما ىي ٍفتىكيىا ىحتى ىم ى

ىش ٍيىب ىة ىقال :ىحدثىىنا
ًع ٍن ىد ىييي ً
م ،ىف ىما
كد ٍّ

أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

الرىف لغة  :الحتباس مف قكليـ رىف الشيء إذا داـ كثبت كمنو قكلو تعالى { يكؿ ىن ٍف و
ت
س بً ىما ىك ىس ىب ٍ
ىرًى ىينةه} كفي الشرع  :جعؿ ماؿ كثيقة عمى ديف كيطمؽ عمى العيف المرىكنة(ِ).
الرىف :ضد الفؾ فإذا فؾ الراىف الرىف فقد أطمقو مف كثاقو عند مرتينو(ّ).

ثرنةر :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ّْ(،)ُُٗ/كتاب البيكع )ُْ(،باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة حديث
رقـ (َِٗٔ) عف مسمـ كعف محمد بف عبد اهلل بف حكشب عف أسباط أبك اليسع البصرم،

كالىما ( مسمـ كأسباط ) عف ىشاـ عف قتادة عف أنس جزء مف حديث بنحكه كفيو زيادة،
ككذلؾ (ِ )ْٖ(،)ِّٗ/كتاب الرىف )ُ(،باب الرىف في الحضر حديث رقـ (َِٖٓ) عف

مسمـ بف إبراىيـ عف ىشاـ عف قتادة عف أنس بنحكه.

ِ -الترمذم في جامعو (ّ )ُُ(،)ّّٖ/كتاب البيكع )ٕ(،باب ما جاء في الرخصة في الشراء
إلى أجؿ حديث رقـ (ُُِٓ) عف محمد بف بشار عف ابف أبي عدم عف ىشاـ الدستكائي
كمعاذ بف ىشاـ عف أبيو ،كالىما (ىشاـ ،كابف أبي عدم ) عف قتادة عف أنس جزء مف

حديث بنحكه كفيو زيادة كقاؿ":حسف صحيح" .

ّ -ابف ماجو في سننو (ِ )ُٔ(،)ّٖٔ/كتاب الرىكف )ُ(،باب حدثنا أبك بكر ابف أبي شيبة

حديث رقـ (ِّْٕ) عف نصر بف عمي الجيضمي عف أبيو عف ىشاـ عف قتادة عف أنس
بنحكه .

ْ -النسائي في سننو (ْ )ْْ(،)ِْٔ/كتاب البيكع )ٓٗ(،باب الرىف في الحضر حديث رقـ
(ِْْٔ) عف إسماعيؿ بف مسعكد عف خالد عف ىشاـ عف قتادة عف أنس بنحكه .

ٓ -أحمد في مسنده (ّ )َُِ/عف محمد بف فضيؿ بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُّّ/عف أبي عامر
عف ىشاـ عف قتادة عف أنس جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ّ )َِٖ/عف ركح ك عبد

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٖ/حديث رقـ (ََْٖ).

(ّ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ّ.)ُٕٔ/

(ِ)سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ (ّ.)ُٓ/

ِّٕ

الصمد ،كالىما عف ىشاـ عف قتادة عف أنس جزء مف حديث بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ

(ّ )ِّٖ/عف حسف عف شيباف عف قتادة عف أنس جزء مف حديث بنحكه كفيو زيادة .

ٔ -ابف حباف في صحيحو (ُّ )ْٖ(،)ِّٔ/كتاب الرىف ،باب ذكر ثمف الشعير الذم كاف
لمييكدم عمى المصطفي ﷺ عند رىنو إياه درعو حديث رقـ (ّٕٗٓ) عف الحسف بف سفياف
عف العباس بف الكليد عف آدـ عف شيباف عف قتادة عف أنس بمفظو .

ٕ-أبك يعمي في مسنده (ٓ )ّْٗ/حديث رقـ (َُّٔ) عف زىير عف الحسف بف مكسى عف
شيباف عف قتادة عف أنس بألفاظ متقاربة.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -زىير بف حرب ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ِ -أبك بكر مف أبي شيبة ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ّ -محمد بف فضيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).

ُ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنرو :
هً

إسناده ضعيؼ لنقطاعو؛ ألف األعمش لـ يسمع مف أنس ،غير أف الحديث صحيح أخرجو

البخارم مف طريؽ آخر(ُ) ،كلو شاىد مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا في الصحيحيف(ِ).

(ُ)
(ِ)

صحيح البخارم (ِ )ُُٗ/حديث رقـ (َِٗٔ) )ِّٗ/ِ(،حديث رقـ (َِٖٓ).
صحيح البخارم (ِ )ُُٗ/حديث رقـ (َِٖٔ) ،صحيح مسمـ (ّ )ُِِٔ/حديث رقـ (ُِْ).
ِْٕ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا يجىب ىارةي ٍب يف يم ىغٍّم و
س ىك ىع ٍب يد اٍل ىغف ًار جميعا ىقال :ىحدثىىنا
َْ
َُِ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؿ رسك يؿ الم ًو  : كٍي هؿ ًلٍممممي ً
ًشي و
ش ىع ٍف أىىن و
ىع ىم ً
كؾ ًم ىف اٍل ىم ًال ًؾ ىكٍي هؿ ًلٍم ىم ًال ًؾ
اب ىع ًف األ ٍ
س ،ىق ى ى ي
ىٍ
ى
ى
يؼ كٍي هؿ ًلمض ًع ً
ً ً
ً ًً ً
ً
ير كٍي هؿ ًلٍم ىف ًق ً ً
ً
ً ً ً
ً
يؼ
ير م ىف اٍل ىغن ٍّي ىكٍي هؿ لمشديد م ىف الضع ى
اٍل ىم ٍمميكؾ ىكٍي هؿ لٍم ىغن ٍّي م ىف اٍل ىفق ً ى
الش ًد ًيد (ُ).

أيىبك
ًم ىف
ًم ىف

أول :الميتهةجا  :ا
ً
لمييربعرت ا

أخرجو :

ُ -البزار في البحر الزخار (ُْ )َٔ/حديث رقـ (ِٕٔٓ) عف محمد بف الميث اليادم عف أحمد
بف عبد اهلل عف أبي شياب بو بمفظو ،كقاؿ :ىذا الحديث ل نعمـ ركاه عف األعمش إل أبك

شياب.

ِ -البييقى في شعب اإليماف (ٔ )ْٕ/حديث رقـ (َٕٕٓ) عف أبي نصر بف قتادة عف أبي
محمد عبد اهلل بف محمد الرازم عف محمد بف يحيى عف عاصـ بف عمي عف أبي شياب بو
بنحكه ،ككذلؾ (ٔ )ّٕٖ/حديث رقـ (ٕٖٖٓ) عف ابف عبداف عف أحمد بف عبيد عف أبي

غالب األزدم عف أبي عاصـ عف أبي شياب الحناط بو بنحكه.

ّ -أبك نعيـ في حمية األكلياء (ٓ )ٓٓ/عف أبي أحمد محمد بف أحمد بف إبراىيـ عف عمي بف
أحمد بف النضر عف عاصـ بف عمي ،كعف عبد الممؾ بف الحسف عف أحمد بف يحيى عف

أحمد بف يكنس ،كالىما (عاصـ كأحمد بف يكنس) عف أبي شياب بو بمفظو.

ْ -ذكره الييثمي في مجمع الزكائد (َُ )ِْ(،)ُّٔ/كتاب البعث )ُِ(،باب ما جاء في
الحساب حديث رقـ (ُّْٖٖ) بنحكه .

شرموالمحوةث  :ا

ُ -حذيفة بف اليماف 
 -أخرجو البزار في البحر الزخار (ٕ )ِٖٖ/حديث رقـ (َِٖٖ) بنحكه .

 ذكره الييثمي في مجمع الزكائد ( َُ )ِْ(،)ُّٔ/كتاب البعث )ُِ( ،باب ما جاءه فيالحساب حديث رقـ (ُّّٖٖ) بنحكه ،كقاؿ :ركاه البزار كفيو مف لـ أعرفيـ.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٖ/حديث رقـ (ََْٗ).
ِٕٓ

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا :
ً

ٔ -جبرهةابنايغلساأبوايحيوالمحيرن (ٔ)ايناأملالمكوف ا .ا

قاؿ يحيى :كذاب(ِ)،كقاؿ عبد اهلل بف أحمد :عرضت عمى أبي أحاديث سمعتيا مف جبارة
فأنكر كقاؿ ىذه مكضكعة أك ىي كذب(ّ) ،كقاؿ الدارقطني :متركؾ(ْ) ،كقاؿ البخارم :حديثو

مضطرب(ٓ) ،كقاؿ ابف نمير :صدكؽ(ٔ)،كقاؿ ابف سعد :كاف يضعؼ(ٕ) ،كقاؿ أبك حاتـ:
ضعيؼ الحديث ىك عمى يدم عدؿ،ىك مثؿ القاسـ بف أبي شيبة(ٖ) ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :كاف

أبك زرعة يحدث عنو في أكؿ أمره ثـ ترؾ حديثو بعد ذلؾ(ٗ)،قاؿ ابف نمير :ما ىك عندم ممف
ممف يكذب كاف يكضع لو الحديث فيحدث بو كما كاف عندم ممف يتعمد الكذب(َُ)،كقاؿ ابف

عدم :كلجبارة أحاديث يركييا عف قكـ ثقات ،كفي بعض حديثو ما ل يتابعو أحد عميو إنما
(ُّ)
(ُِ)
(ُُ)
أيضا :ك واه(ُْ) ،كقاؿ
كانت غفمة  ،كقاؿ الذىبي كابف حجر  :ضعيؼ ،كقاؿ الذىبي ن
أيضا :الشيخ المعمر المحدث(ُٓ) ،كذكره ابف حباف في المجركحيف ،كقاؿ :كاف يقمب األسانيد
ن
كيرفع المراسيؿ ،أفسده يحيى الحماني حتى بطؿ الحتجاج بأحاديثو (ُٔ) ،كقاؿ البزار :كاف

كثير الخطأ إنما يحدث عنو قكـ فأتتيـ أحاديث كانت عنده أك رجؿ غبي(ُٕ) ،كقاؿ مسممة بف

(ُ)

الحماني  :بكسر الحاء الميممة كفتح الميـ المشددة كفي آخرىا نكف بعد األلؼ ىذه النسبة إلى بني حماف كىي قبيمة

نزلت الككفة  .األنساب (ِ.)ِٕٓ/

(ِ)

الجرح كالتعديؿ(ِ ،)َٓٓ/كانظر :الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ُ.)ُٔٓ/

(ْ)

سؤلت البرقاني (صَِ).

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

المصدر السابؽ (ِ ،)َٓٓ/كانظر :الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ُ ،)ُٔٓ/كالضعفاء لمعقيمي (ُ.)َِٔ/

التاريخ األكسط (ِ. )ّْٓ/
الكامؿ في ضعفاء الرحاؿ (ِ.)َُٖ/

(ٕ)

الطبقات الكبرل (ٔ.)ُْٓ/

(ٗ)

المصدر السابؽ (ِ.)َٓٓ/

(ٖ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)َٓٓ/

(َُ)

المصدر نفسو (ِ.)َٓٓ/

(ُُ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ِ.)َُٖ/

(ُّ)

تقريب التيذيب (صُّٕ).

(ُِ)

(ُْ)

الكاشؼ (ُ.)ِٖٗ/

المغني في الضعفاء (ُ.)ُِٕ/

(ُٓ)

سير أعالـ النبالء (ُُ.)َُٓ/

(ُٕ)

تيذيب التيذيب (ِ.)َٓ/

(ُٔ)

المجركحكف (ُ.)ُِِ/

ِٕٔ

قاسـ :ركل عنو مف أىؿ بمدنا بقي بف مخمد كجبارة ثقة إف شاء اهلل(ُ) ،كقاؿ صالح بف محمد

جزرة :كاف رجال صالحا سألت ابف نمير عنو فقاؿ :كاف ألف يخر مف السماء إلى األرض
أحب إليو مف أف يكذب قمت لو كاف أصحاب الحديث يتكممكف فيو فسألني عما أنكركا مف

حديثو فذكرت لو خمسة أك ستة فأنكرىا ثـ قاؿ لعمو أفسد حديثو بعض جيرانو فقمت لعمو

الحماني قاؿ ل أسمي أحدا(ِ) ،كقاؿ نصر بف أحمد البغدادم :جبارة في األصؿ صدكؽ إل أف
أف ابف الحماني أفسد عميو كتبو(ّ).مات سنة إحدل كمائتيف ،قرل المبرحث  :جبارة بف مغمس

ضعيؼ.

ٕ -يبوالمغفرهابنايبوالهللابنالمزبةهاأبوانصهالميوصل المزبةهي(ٗ)ا.ا ا

ذكره ابف أبي حاتـ في الجرح كالتعديؿ(ٓ) ،كابف حباف في الثقات(ٔ) .قاؿ الذىبي :مات سنة ثالث
ثالث كأربعيف كمائتيف(ٕ) ،قرلالمبرحث  :عبد الغفار بف عبد اهلل بف الزبير صدكؽ.

ٖ -يبو اهبه ابن انرفع المكنرن ( )ٛالمحنرط( ،)ٜاأبو اشهرب المكوف  ،اهوى امه المجيري اير ايولا
لميهيذي.ا

(َُ)

كثقو :ابف سعد

(ُُ)

كابف معيف

(ُِ)

كالعجمي

(ُّ)

كيعقكب بف شيبة

(ُْ)

كابف نمير

(ُ)
كالبزار كزاد ابف سعد :كثير الحديث ،كزاد يعقكب بف شيبة :كثير الحديث كاف رجالن صالحان

لـ يكف بالمتقف كقد تكممكا في حفظو ،كزاد ابف نمير :صدكؽ.
(ُ)

تيذيب التيذيب (ِ.)َٓ/

(ّ)

المصدر نفسو (ِ.)َٓ/

(ِ)

(ْ)

المصدر السابؽ (ِ.)َٓ/
الزبيرم  :بضـ الزام كفتح الباء كسككف المنقكطة مف تحتيا نقطتيف كفي آخرىا راء ىذه النسبة معركفة إلى الزبير

بف العكاـ رضى اهلل عنو بف عمة النبي صمي اهلل عميو كسمـ  .األنساب (ّ. )ُّٔ/

(ٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ْٓ/

(ٕ)

تاريخ اإلسالـ (ُٖ.)ّّْ/

(ٔ)

(ٖ)

الثقات (ٖ.)ُِْ/

الكناني  :بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ  .األنساب ( ٓ. )ٖٗ/

(ٗ)

الحناط  :بفتح الحاء الميممة كالنكف كفي آخرىا طاء ميممة ىذه النسبة إلى بيع الحنطة  .المصدر السابؽ

(َُ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )ُّٗ/

(ِ.)ِّٕ/

(ُُ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ. )ِْ/

(ُِ)

معرفة الثقات (ِ.)َْٔ/

(ُْ)

تيذيب التيذيب (ٔ.)ُُٖ/

(ُّ)

تاريخ بغداد ( ُُ)ُِٖ/
ِٕٕ

(ْ)

كقاؿ العجمي في مكضع آخر :ل بأس بو(ِ)،كقاؿ ابف خراش(ّ)كالساجي
(ٔ)

كالذىبي

كاألزدم

(ٓ)

كابف حجر(ٕ) :صدكؽ ،كزاد الساجي كابف حجر :ييـ ،كزاد كاألزدم :كاف يخطئ،

كقاؿ الذىبي :ليس بذاؾ الحافظ(ٖ)،قاؿ عمي بف المديني سمعت يحيى القطاف يقكؿ :لـ يكف
أبك شياب الحناط بالحافظ كلـ يرض يحيى أمره

(ٗ)

.

ككفيا يقاؿ رجالن صالحان ما عممت إل خي انر رحمو اهلل(َُ)،
قاؿ أحمد بف حنبؿ  :ما بحديثو بأس كاف ن
كقاؿ النسائي :ليس بالقكم(ُُ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث(ُِ) ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ليس
(ُْ)

بالحافظ عندىـ(ُّ) ،كذكره ابف حباف

كابف شاىيف

(ُٓ)

في الثقات ،مات سنة إحدل أك اثنيف

كسبعيف كمائة .

قرلالمبرحث  :عبد ربو بف نافع أبك شياب الحناط صدكؽ ييـ.
ْ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ جبارة بف مغمس ضعيؼ ،كلنقطاعو ألف األعمش لـ يسمع مف

أنس ،قاؿ الييثمي :ركاه البزار عف شيخو محمد بف الميث كقد ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :

يخطئ كيخالؼ كلـ أجده في الميزاف كبقية رجالو رجاؿ الصحيح إل أف األعمش لـ يسمع مف

أنس كركاه أبك يعمى(ُٔ).
(ُ)

المصدر السابؽ (ٔ.)ُُٖ/

(ّ)

تاريخ بغداد (ُُ.)ُِٖ/

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

معرفة الثقات (ِ.)ُٕ/

تيذيب التيذيب(ٔ.)ُُٖ/
المصدر السابؽ (ٔ.)ُُٖ/

(ٔ)

الكاشؼ (ُ.)ُٔٗ/

(ٖ)

المغني في الضعفاء (ُ)َّٕ/

(ٕ)

(ٗ)

تقريب التيذيب (صّّٓ).
الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ِْ/

(َُ)

المصدر السابؽ (ٔ.)ِْ/

(ُِ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ِْ/

(ُُ)

(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)

تيذيب الكماؿ (ُٔ.)ْٖٕ/
تيذيب التيذيب(ٔ.)ُُٖ/
المصدر السابؽ(ٔ.)ُُٖ/

تاريخ أسماء الثقات (صُُٔ).

مجمع الزكائد (َُ.)ُّٔ/
ِٖٕ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا يع ٍقىبةي ٍب يف يم ٍك ىروـ
َْ
ُُِ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ش ىع ٍف أىىن ً
اؿ :ىد ىخ ىؿ ىر يسك يؿ الم ًو  ىعىمى
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،ىق ى
ىع ىم ي
األ ٍ
ً
ًم ٍف ًشد ًة اٍل ىم ىر ً
ت
ت تى ٍسأى يؿ؟ ىف ىق ى
ض ،ىف ىق ى
اؿ :ىبىمى ،يك ٍن ي
ىما يك ٍن ى
ىما يك ٍن ى
ت تى ٍد يعك؟ أ ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  : أ ى
ت مع ًاقبًي بً ًو ًفي ً
يؽ
اآلخ ى ًرة ىف ىع ٍّجٍموي ًلي ًفي الد ٍنىيا ،ىف ىق ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو ً إ نذا ل تي ًط ي
أىقيك يؿ :المييـ ىما يك ٍن ى ي ى
ً
ت :ر ٍّ ً ً ً
ً
اب الن ًار ،ىف ىقاىليىا،
ب آتني في الد ٍنىيا ىح ىسىن نة ىكًفي اآلخ ى ًرة ىح ىسىن نة ،ىكًقىنا ىع ىذ ى
ىذل ىؾ ،أىل يقٍم ى ى

اف
ىحدثىىنا يي ي
كن يس ٍب يف يب ىك ٍي ور ىحدثىىنا يسمى ٍي ىم ي
اد ىكاٍل ىف ٍرًخ
كدهي ،ىفًإ ىذا يى ىك ىق ٍد ىع ى
ىريج وؿ ىي يع ي

ىف يعكًفي(ُ).
ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ّ )ٔٓ(،)ِّّ/كتاب التفسير )ّٔ(،باب " كمنيـ مف يقكؿ ربنا آتنا
في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة " حديث رقـ (ِِْٓ)عف أبي معمر عف عبد الكارث عف
عبد العزيز عف أنس جزء بمفظو ،ككذلؾ (ْ )َٖ( ،)ِٔٗ/كتاب الدعكات )ٓٓ(،باب قكؿ

النبي " ربنا آتنا في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة " حديث رقـ (ّٖٗٔ) عف مسدد عبد
الكارث عف عبد العزيز عف أنس جزء مف حديث بمفظو دكف ذكر القصة .

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ْٖ(،)َِٖٔ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ٕ(،باب كراىة
دعاء تعجيؿ العقكبة في الدنيا حديث رقـ (ِّ) عف أبي الخطاب عف زياد ابف يحيى

الحساني عف محمد بف أبي عدم عف حميد عف ثابت عف أنس بألفاظ متقاربة ككذلؾ

(ْ )ْٖ(،)َِٖٔ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كالستغفار )ٕ(،باب كراىة دعاء تعجيؿ
العقكبة في الدنيا حديث رقـ (ِْ) عف زىير بف حرب عف عفاف عف حماد عف ثابت عف

أنس بنحكه.

ّ -أبك داكد في سننو (ِ )ِ( ،)ٔٓٔ/كتاب الصالة )ُّٔ( ،باب في الستغفار حديث رقـ
(ُُٗٓ) عف مسدد عف عبد الكارث ،كزياد بف أيكب عف إسماعيؿ ،كالىما (عبد الكارث
كاسماعيؿ ) عف عبد العزيز عف أنس جزء مف حديث بمفظو دكف ذكر القصة.

ْ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْٓ(،)ّّْ/كتاب الدعكات )ّٕ(،باب ما جاء في عقد التسبيح باليد

حديث رقـ (ّْٕٖ) عف محمد بف بشار عف سيؿ بف يكسؼ عف حميد عف ثابت عف أنس
بنحكه كقاؿ":حسف صحيح" .

(ُ)

ا

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٖ/حديث رقـ (ََُْ).
ِٕٗ

ثرنةر :اوهلس الإلسنرو  :ا
ً

يْاقَاب ابنايكهمابنايقب ابنايكهمالموب (ٔ)المهالم (ٕ)اأبوايكهمالمكوف (ٖ)ا.ا ا
ُٔ -ا
كثقو :الخزرجي(ْ) كعبد اهلل بف عمر الككفي(ٓ) ،قاؿ محمد بف عبد اهلل الحضرمي

(ٔ)

كابف

حجر(ٕ) :صدكؽ ،كركل عنو أبك حاتـ ك أبك زرعة (ٖ) ،كقاؿ أبك داكد  :ليس بو بأس كلـ أكتب
عنو(ٗ) ،قاؿ الذىبي :مات سنة ثالث كثالثيف كمائتيف(َُ).

قرلالمبرحث  :عقبة بف مكرـ صدكؽ.

ٕ -ةونسابنابكةهابناولصلاأبوابكهالمشةبرن (ٔٔ)االمكوف (ٕٔ)المجيرلاصرحبالميغرزيا

كثقو :يحيي بف معيف(ُّ) ،كابف نمير(ُْ) ،كمحمد بف عمار(ُٓ) ،كعبيد بف يعيش(ُٔ) ،كعثماف بف

سعيد الدارمي(ُٕ) ،كزاد ابف نمير :رضي.

(ُ) الضبي :تقدـ (صُْٗ).
(ِ)

الياللي :تقدـ (صِّٖ).

(ْ)

خالصة تذىيب التيذيب (ِٗٔ).

(ّ) الككفي :تقدـ (صَُٗ).
(ٓ)

المتفؽ كالمفترؽ (ّ.)ُُٕٗ/

(ٕ)

تقريب التيذيب (صّٓٗ).

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

المصدر السابؽ (ّ.)ُُٕٗ/

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّٕ/
سؤلت أبي عبيد الجرم (صُٕٔ).

(َُ)
(ُُ)

تاريخ اإلسالـ (ُٕ)َُ/

الشيباني  :بفتح الشيف المعجمة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كالباء المكحدة بعدىا كفي آخرىا نكف

ىذه النسبة إلى شيباف كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائؿ  .األنساب (ّ.)ِْٖ/

(ُِ) الككفي :تقدـ (صَُٗ).
(ُّ)

سؤلت ابف الجنيد (صِٖٗ).

(ُٓ)

المصدر السابؽ (ُُ.)ّّٖ/

(ُْ)

(ُٔ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ّّٖ/

تيذيب التيذيب (ُُ ،)ّّٖ/عبيد بف يعيش ،أبك محمد الككفي صاحب المحامؿ .انظر :التاريخ الكبير (ٔ،)ٖ/

كالجرح كالتعديؿ (ٔ ،)ٓ/كالطبقات الكبرل (ٔ ،)ُْْ/كالثقات (ٖ ،)ُّْ/كتيذيب الكماؿ (ُٗ ،)ِْٗ/كسير أعالـ
النبالء (ُُ ،)ْٖٓ/كتيذيب التيذيب (ٕ.)ّٕ/

(ُٕ)

تيذيب الكماؿ (ِّ.)ْٕٗ/
َِٖ

(ُ)

كقاؿ ابف معيف

(ٓ)

كقاؿ الذىبي

(ِ)

في مكضع آخر كالساجي

(ّ)

كالذىبي

كابف حجر(ْ) :صدكؽ.

 :الحافظ ،كزاد ابف حجر :يخطئ ،كزاد الساجي :إل أنو كاف يتبع السمطاف ككاف

قدرنيا،كقاؿ أبك حاتـ  :محمو الصدؽ(ٔ) ،كسئؿ أبك زرعة :أم شيء يينكر عميو ،قاؿ :أما في الحديث
فال أعمـ فيما ينكر عميو(ٕ) ،كقاؿ أبك داكد  :ليس بحجة عندم كاف يأخذ عف أبي إسحاؽ فيكصمو
باألحاديث(ٖ) ،كقاؿ النسائي :ليس بالقكم كفي مكضع آخر  :ضعيؼ(ٗ) ،قاؿ العجمي  :ضعيؼ

الحديث(َُ) ،كقاؿ أحمد :ما كاف أزىد الناس فيو كأنفرىـ عنو كقد كتبت عنو(ُُ) ،كقاؿ الساجي :كاف
ابف المديني ل يحدث عنو كىك عندىـ مف أىؿ الصدؽ(ُِ) ،كقاؿ الجكزجاني  :ينبغي أف تتثبت في
(ُْ)

أمره لميمو عف الطريؽ(ُّ) ،كذكره ابف حباف
كمائة.

(ُٓ)

كابف شاىيف

في الثقات ،مات سنة تسع كتسعيف

قرلالمبرحث  :يكنس بف بكير صدكؽ.

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
ثرمثًر :المحكمايل الإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ لنقطاعو ألف األعمش لـ يسمع مف أنس ،غير أف الحديث صحيح

أخرجو البخارم كمسمـ مف طرؽ أخرل(ُٔ).

(ُ)

سؤلت ابف الجنيد (صّٖٓ).

(ِ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ّّٖ/

(ْ)

تقريب التيذيب (صُّٔ).

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

المغني في الضعفاء (ِ.)ٕٔٓ/

الكاشؼ (ِ.)َِْ/
الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِّٔ/

(ٕ)

المصدر السابؽ (ٗ.)ِّٔ/

(ٗ)

المصدر السابؽ (ِّ.)ْٕٗ/

(ٖ)

تيذيب الكماؿ (ِّ.)ْٕٗ/

(َُ)

معرفة الثقات (ِ.)ّٕٕ/

(ُُ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ّّٖ/

(ُّ)

أحكاؿ الرجاؿ (ُ.)ِٓ/

(ُِ)

(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)

المصدر السابؽ (ُُ.)ّّٖ/

الثقات (ٕ.)ُٔٓ/
تاريخ أسماء الثقات (صِٓٔ).

صحيح البخارم (ّ )ِّّ/حديث رقـ (ِِْٓ) )ِٔٗ/ْ(،حديث رقـ (ّٖٗٔ) ،صحيح مسمـ (ْ )َِٖٔ/حديث

رقـ (ِّ).
ُِٖ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اف
كن يس ٍب يف يب ىك ٍي ور ىق ى
صِل  :ىحدثىىنا يع ٍقىبةي ٍب يف يم ٍك ىروـ ىحدثىىنا يي ي
اؿ يسىم ٍي ىم ي
َْ
ُِِ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ش :ىس ًم ٍعتيوي ىي ٍذ يك ير ىع ٍف أىىن و
ت بً ٍك نار
س ،ىي ٍرىف يعوي ،أىنوي ىق ى
ام ىأروىة ،ىفًإ ٍف ىك ىان ٍ
ىع ىم ي
األ ٍ
اؿً :إ ىذا تىىزك ىج الريج يؿ ىعىمى ٍ
ؾ(ُ).
اـ ىم ىعيىا ثىالثنا ،ثيـ ىق ىس ىـ ىب ٍع ىد ىذًل ى
اـ ًع ٍن ىد ىىا ىس ٍب نعا ،ىكًا ٍف ىك ىان ٍ
ت ثىينٍّبا أى ىق ى
أى ىق ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو:
ُ -البخارم في صحيحو (ّ )ٕٔ(،)ْٖٔ/كتاب النكاح )ََُ(،باب العدؿ بيف النساء حديث رقـ

(ُِّٓ) عف مسدد عف بشر عف خالد عف أبي قالبة عف أنس بنحكه،
ككذلؾ (ّ )ٕٔ(،)ْٔٗ/كتاب النكاح )َُُ(،باب إذا تزكج الثيب عمى البكر حديث رقـ

(ُِْٓ) عف يكسؼ بف راشد عف أبي أسامة عف سفياف عف أيكب كخالد عف أبي قالبة عف
أنس بألفاظ متقاربة .

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُٕ(،)َُْٖ/كتاب الرضاع )ُِ(،باب قدر ما تستحقو البكر كالثيب
مف إقامة الزكج عندىا عقب الزفاؼ حديث رقـ (ْْ) عف يحيى بف يحيى عف ىشيـ عف

خالد عف أبي قالبة عف أنس بنحكه،ككذلؾ (ِ )ُٕ( ،)َُْٖ/كتاب الرضاع )ُِ( ،باب

قدر ما تستحقو البكر كالثيب مف إقامة الزكج عندىا عقب الزفاؼ حديث رقـ (ْٓ) عف محمد

بف رافع عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف أيكب كخالد الحذاء عف أبي قالبة عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -عقبة بف مكرـ ،صدكؽ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُِ).
ِ -يكنس بف بكير ،صدكؽ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُِ).

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ لنقطاعو ألف سميماف مف ميراف لـ يسمع مف أنس  ،غير أف الحديث

صحيح أخرجو البخارم كمسمـ مف طرؽ أخرل(ِ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٖ/حديث رقـ (َُُْ).
صحيح البخارم (ّ )ْٖٔ/حديث رقـ (ُِّٓ ،)ُِْٓ ،صحيح مسمـ (ِ )َُْٖ/حديث رقـ (ْْ.)ْٓ ،
ِِٖ

صِل  :حدثىىنا أىبك ًى ىش واـ ٍّ ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ش
ىع ىم ي
ضٍي وؿ ىحدثىىنا األ ٍ
الرىفاعي ىحدثىىنا ٍاب يف في ى
ي
ى
َْ
ُِّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ؾ ًم ٍف ىخ ٍي ًر ما أ ً
ىع ٍف أىىن و
ت بً ًو،
ص ىر ٍّ
ىسأىلي ي
ع ،ىكىق ى
س ىق ى
يح ىف ًز ى
يم ىر ٍ
الر ى
اؿ :ىك ى
اؿ :المييـ ًإٍّني أ ٍ
اف النبًي ً إ ىذا أ ٍىب ى
ى
ت بً ًو(ُ).
ىعكيذ بً ىؾ ًم ٍف ىشٍّر ىما أ ٍيرًسىم ٍ
المييـ ًإٍّني أ ي
أول :الميتهةج  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ُٓ(،)ْْٖ/كتاب الستسقاء )ِٓ(،باب إذا ىبت الريح حديث رقـ
(َُّْ) عف سعيد بف أبي مريـ عف محمد بف جعفر عف حميد عف أنس بمفظ إذا ىبت
الريح عرؼ ذلؾ كجيو .

ِ -أحمد في مسنده (ّ )ُٓٗ/عف سميماف عف إسماعيؿ عف حميد عف أنس بنحكه ،ككذلؾ
( ِ )ُٓٗ/عف إبراىيـ بف إسحاؽ عف الحارث بف عمير عف حميد الطكيؿ عف أنس بنحكه .

ّ -ابف حباف في صحيحو (ِ )ٕ(،)ّْٗ/كتاب الرقائؽ )ْ(،باب الخكؼ كالتقكل حديث رقـ
(ْٔٔ) عف محمد بف عبد الرحيـ السامي عف يحيى بف أيكب المقابرم عف إسماعيؿ بف
جعفر عف حميد عف أنس بنحكه .

ْ -البييقي في السنف الكبرل (ّ )ٖ(،)َّٔ/كتاب صالة الستقاء )ِٖ(،باب ما جاء في تغير
لكف رسكؿ اهلل  إذا ىبت ريح شديدة  ....حديث رقـ (ِٗٔٔ) عف أبي عبد اهلل الحافظ عف

أبي العباس عف محمد بف إسحاؽ عف ابف أبي مريـ عف محمد بف جعفر عف حميد عف أنس

بنحكه .

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٖ/حديث رقـ (َُِْ).
ِّٖ

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -يحيو ابن اةزةو ابن ايحيو ابن اكثةه ابن اهفري ابن اسيري المعجل (ٔ) اأبو امشرم المهفري (ٕ)ا
لمكوف (ٖ) .ا
(ْ)

ضعفو :النسائي

(ٓ)

كأبك حاتـ

كابف نمير(ٔ) ،كزاد أبك حاتـ :يتكممكف فيو ىك مثؿ مسركؽ بف

المرزباف ،قاؿ يحيى بف معيف(ٕ) ،كالعجمي(ٖ) ،كمسممة(ٗ):ل بأس بو ،كقاؿ البخارم  :رأيتيـ مجمعيف
عمى ضعفو(َُ) ،قاؿ ابف عدم  :يتكممكف فيو(ُُ) ،كقاؿ الدارقطني  :تكمـ فيو أىؿ بمده (ُِ).

كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ليس بالقكم عندىـ(ُّ) ،كقاؿ ابف حجر :ليس بالقكم(ُْ) ،كقاؿ أبك بكر

البرقاني  :ثقة كأمرني الدارقطني أف أخرج حديثو في الصحيح(ُٓ) ،كقاؿ الحسيف بف إدريس :سمعت
عثماف بف أبى شيبة يقكؿ أبك ىشاـ الرفاعي رجؿ حسف الخمؽ قارئ لمقراف كلـ يذكره بغير ىذا قاؿ

حسيف بف إدريس ثـ سألت عثماف أنا كحدم عف أبى ىشاـ الرفاعي فقاؿ ل تخبر ىؤلء إنو يسرؽ

(ُٔ)
طمبا كأكثرنا غرائب ،كلـ يعجب عبد اهلل بف أباف(ُٕ) ،كقاؿ
أيضا :كاف أضعفنا ن
حديث غيره  ،كقاؿ ن
محمد بف عبد اهلل الحضرمي :ألقيت عمى ابف نمير حديثىا فقاؿ :ألقو عمى أىؿ الككفة كميـ ،كل تمقو
عمى أبي ىشاـ فيسرقو(ُٖ).

(ُ)العجمي :بفتح العيف الميممة كالجيـ كالنسبة المشيكرة بكسر العيف كسككف الجيـ ىذه النسبة إلى بني عجؿ .األنساب
(ْ.)َُٔ/

(ِ)

الرفاعي :بكسر الراء كفتح الفاء كفي أخرىا العيف الميممة منسكب إلي الجد  .المصدر السابؽ (ّ.)ٕٗ/

(ّ)

الككفي :تقدـ (صَُٗ).

(ٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ُِٗ/

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صِّٓ).

المصدر السابؽ (ٖ.)ُِٗ/
تاريخ بغداد (ّ.)ّٕٔ/
معرفة الثقات (ِ.)ّْْ/

تيذيب التيذيب (ٗ.)ْٔٓ/

(َُ)

الضعفاء كالمتركككف (ّ.)َُٕ/

(ُِ)

تيذيب التيذيب (ٗ.)ْٔٓ/

(ُْ)

تقريب التيذيب (صُْٓ).

(ُُ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ.)ِْٕ/
(ُّ)

(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)

تيذيب التيذيب (ٗ.)ْٔٓ/
تاريخ بغداد (ّ.)ّٕٔ/
المصدر السابؽ (ّ.)ّٕٔ/

الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ُِٗ/

(ُٖ) تاريخ بغداد (ّ.)ّٕٕ/

ِْٖ

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ  :كاف يخطئ كيخالؼ الثقات(ُ).

كقاؿ ابف حجر :ذكره ابف عدم في شيكخ البخارم كجزـ الخطيب بأف البخارم ركل عنو  ،لكف قد
قاؿ البخارم :رأيتيـ مجمعيف عمى ضعفو ،كالبخارم إنما ركل عف محمد بف يزيد الخزامي الككفي
كفرؽ البخارم كغيره بينو كبيف أبي ىشاـ كاهلل اعمـ(ِ) ،مات سنة ثماف ك أربعيف كمائتيف.

قرلالمبرحث  :أبك ىشاـ الرفاعي محمد بف يزيد ضعيؼ.

ِ -محمد بف فضيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).
ّ -سميماف بف مي ارف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ أبي ىشاـ الرفاعي ضعيؼ ،كانقطاع السند ألف األعمش لـ يسمع

مف أنس ،غير أف الحديث صحيح أخرجو البخارم مف طريؽ آخر(ّ) ،كلو شاىد مف حديث عائشة

رضي اهلل عنيا في الصحيحيف(ْ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الثقات (ٗ.)َُٗ/
تقريب التيذيب (صُْٓ) كانظر إلى :تيذيب التيذيب (ٗ.)ْٔٓ/

صحيح البخارم (ْ )ْْٖ/حديث رقـ (َُّْ).

صحيح البخارم (ِ )ْٓٗ/حيث رقـ (َِّٔ) ،صحيح مسمـ (ِ )ُٔٔ/حديث رقـ (ُٔ. )ُْ،ُٓ،
ِٖٓ

ً
ً
ِِ
ؼ ٍب يف ىخ ًال ود ىع ًف
ُِْ -قَ َ
كس ي
رم اأ َُب َ
اس ٍب يف اٍل ىكًليد الن ٍرسي ىحدثىىنا يي ي
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا اٍل ىعب ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ؾ اٍلحصى ك يىك ًفي الص ً
س ٍب ًف مالً وؾ ،أىف رس ى ً
ش ىع ٍف أىىن ً
ىع ىم ً
الة ،ىفىمما
األ ٍ
ٌ ىي
ى
كؿ المو  ىأرىل ىريجال يي ىحٍّر ي ى ى ى ى
ً
ؼ ،ىق ى ً ً
ؾ(ُ).
صالتً ى
ص ىر ى
اؿ لمريجؿ :يى ىك ىحظ ىؾ م ىف ى
ٍان ى
أول :الميتهةجا :ا ا
ً

أخرجو ا

ُ -البزار في البحر الزخار (ُْ )ٓٓ/حديث رقـ (ِٕٓٓ) عف خالد بف يكسؼ عف أبيو بو
بألفاظ متقاربة.

ِ -ابف عدم في الكامؿ (ٕ)ُُٔ/عف أبي يعمى بو بمفظو.

لمشولموا  :ا

ُ -السائب بف يزيد 

 أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير (ٕ )ُٖٗ/حديث رقـ (ُٗٔٔ) بألفاظ متقاربة .ِ -عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما

 أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير (ُِ )ُّٕ/حديث رقـ (ُِِّٕ) بألفاظ متقاربة ،كقاؿالييثمي في المجمع (ِ )ٖٕ/كفيو الكازع بف نافع كىك ضعيؼ.

ّ -النكاس بف سمعاف 

 أخرجو البييقي في القراءة خمؼ اإلماـ (صُْْ) حديث رقـ (ّٖٔ) بنحكه كفيو زيادة.ْ -معيقيب بف أبي فاطمة 
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ُ )ُّ( ،)ُِٓ/كتاب العمؿ في الصالة )ٖ( ،باب مسح الحصا فيالصالة حديث رقـ (َُِٕ) بنحكه.

 مسمـ في صحيحو (ُ )ٓ( ،)ّٖٕ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ُِ( ،باب كراىة مسحالحصى ،...حديث رقـ (ْٕ )ْٗ ،ْٖ ،بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -العباس بف الكليد النرسي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
ِ -يكسؼ بف خالد ،كذاب تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ّ-سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٖ/حديث رقـ (َُّْ).
ِٖٔ

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده مكضكع؛ ألجؿ يكسؼ بف خالد السمتي كىك كذاب ،قاؿ الييثمي :ركاه أبك يعمي كالبزار

كفيو يكسؼ بف خالد السمتي كىك ضعيؼ(ُ) ،بؿ ىك كذاب ،كىناؾ عمة أخرل كىي النقطاع فإف

األعمش لف يسمع مف أنس ،كلو شاىد مف حديث معيقيب في الصحيحيف.

(ُ)

مجمع الزكائد (ِ.)ِْْ/
ِٕٖ

ً
ً
ِِ
ؼ ٍب يف ىخ ًال ود ىع ًف
ُِٓ -اقَ َ
كس ي
رم اأ َُب َ
اس ٍب يف اٍل ىكًليد الن ٍرسي ىحدثىىنا يي ي
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا اٍل ىعب ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ً
س ٍب ًف مالً وؾ أىف رس ى ً
ش ىع ٍف أىىن ً
ىع ىم ً
اـ ىكأى ٍف ى
األ ٍ
ىص ىح يابوي
كؿ المو  ىسا ىف ىر في ىرىم ى
ض ى
اـ أ ٍ
ط ىر ،ىف ى
اف ىف ى
ىي
ى
صى
صى
ضيي ٍـ ىعىمى ىب ٍع و
ض(ُ).
ىكأى ٍف ى
ط يركا ،ىفىم ٍـ ىي ًع ٍ
ب ىب ٍع ي
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو :
ُ -البخارم في صحيحو (ِ )َّ(،)ْٕ/كتاب الصكـ )ّٕ(،باب لـ يعب أصحاب النبي ﷺ
بعضيـ بعضان في الصكـ ك اإلفطار حديث رقـ (ُْٕٗ) عف عبد اهلل بف سممة عف مالؾ
عف حميد عف أنس بألفاظ متقاربة .

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُّ(،)ٕٖٕ/كتاب الصياـ )ُٓ(،باب جكاز الصكـ كالفطر في شير
رمضاف لممسافر  ...حديث رقـ (ٖٗ) عف يحيى بف يحيى عف أبي خيثمة عف حميد عف

أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ِ )ُّ( ،)ٕٖٕ/كتاب الصياـ )ُٓ( ،باب جكاز الصكـ كالفطر
في شير رمضاف لممسافر ....حديث رقـ (ٗٗ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف أبي خالد
األحمر عف حميد عف أنس بنحكه .

ّ -أبك داكد في سننو (ِ )ٖ( ،)َُّٕ/كتاب الصكـ )ِْ(،باب الصكـ في السفر حديث رقـ
(َِْٓ) عف أحمد بف يكنس عف ازئدة عف حميد الطكيؿ عف أنس بنحكه .

ْ -مالؾ في مكطأه (ّ )ُِْ/كتاب الصياـ باب ما جاء في الصياـ في السفر حديث رقـ
(َُّّ) عف حميد عف أنس بنحكه .

ٓ -أحمد في مسنده ( ّ )ُِٔ/عف ركح بف عبادة عف ىشاـ بف حساف عف حميد الطكيؿ عف
أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِّ/عف عمي عف حميد عف أنس بنحكه.

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -العباس بف الكليد النرسي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
ِ -يكسؼ بف خالد السمتي ،كذاب تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده مكضكع؛ ألجؿ يكسؼ بف خالد السمتي كىك كذاب.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٖ/حديث رقـ (َُْْ).
ِٖٖ

ىع ىم ً
ش
ضٍي وؿ ىع ًف األ ٍ
ٍب يف ىع ٍب ًد األ ٍ
ىعىمى ىحدثىىنا ٍاب يف في ى
ير ك ً ً ً ً
ً
يب ،ىكىل ىق ٍد ىك ىان ٍ
ت ىلوي
اإل ىىاىلة السن ىخة ىفيي ًج ي
الشع ً ى

صِل  :حدثىىنا ك ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اص يؿ
ى
َْ
ُِٔ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ى
ىع ٍف أىىن و
اف ىر يسك يؿ الم ًو  يي ٍد ىعى ًإىلى يخ ٍب ًز
س ،ىق ى
اؿ :ىك ى
ًد ٍرعه ىرٍىننا ًع ٍن ىد ىييي ً
ات(ُ).
كد ٍّ
م ىما ىك ىج ىد ىما ىي ٍفتىكيىا ىحتى ىم ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ُُٗ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -ولصلابنايبوالأليلىابناماللالألسوي(ٕ) اأبوالمقرسماوةقرلاأبوايحيوالمكوف (ٖ) ،اهوىامها
لمجيري ايرايولالمبترهيا.ا ا
(ْ)

كثقو :النسائي

(ٓ)

كمحمد بف عبد اهلل الحضرمي

كالذىبي

قاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ(ٖ) ،كذكره ابف حباف في الثقات

قرلالمبرحث :اكاصؿ بف عبد األعمى ثقة.

(ٗ)

(ٔ)

(ٕ)

كابف حجر

.

.مات سنة أربع كأربعيف كمائتيف .

ِ -محمد بف فضيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ لنقطاعو ألف سميماف بف ميراف األعمش لـ يسمع مف أنس بف مالؾ ،

غير أف الحديث صحيح أخرجو البخارم مف طريؽ آخر(َُ) ،كلو شاىد مف حديث عائشة رضي اهلل

عنيا في الصحيحيف(ُُ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ّٖ/حديث رقـ (َُْٓ).

(ّ)

الككفي :تقدـ (صَُٗ).

(ِ)

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

األسدم :تقدـ (صٕٗ).

تسمية مشايخ النسائي (صُٕ).
تيذيب الكماؿ (َّ.)َْٓ/

الكاشؼ (ِ.)ّْٔ/

تقريب التيذيب (صٕٗٗ).
الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِّ/
الثقات (ٗ.)ُِّ/

(َُ)
(ُُ)

صحيح البخارم (ِ )ُُٗ/حديث رقـ (َِٗٔ) )ِّٗ/ِ( ،حديث رقـ (َِٖٓ).
صحيح البخارم (ِ )ُُٗ/حديث رقـ (َِٖٔ) ،صحيح مسمـ (ّ )ُِِٔ/حديث رقـ (ُِْ).
ِٖٗ

ِِ
ص ًال وح األ ٍىزًدم ىحدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىي ٍعىمى
ُِٕ -قَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف ٍب يف ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اؿ :استي ٍش ًي ىد يغالـ ًمنا يكـ أيح ود ،ىفك ًج ىد عىمى ب ٍ ً ً
ش ىع ٍف أىىن و
ىع ىم ً
طةه
ص ٍخ ىرةه ىم ٍريبك ى
ىسىم ًمي ىع ًف األ ٍ
ىٍ ى ي ي ى ى
س ،ىق ى ٍ
األ ٍ
طنو ى
ه
اؿ الن ًبي  : ىما
ت :ىىنً نيئا ىل ىؾ ىيا يبىني اٍل ىجنةي ،ىف ىق ى
اب ىع ٍف ىك ٍج ًي ًو ،ىكىقاىل ٍ
ًم ىف اٍل يجكًع ،ىف ىم ىس ىح ٍ
ت أيموي الت ىر ى
ًً
ً
ً
ضرهي(ُ).
يما ل ىي ٍعنيو ،ىكىي ٍمىنعي ىما ل ىي ي
يي ٍد ًريؾ؟ لى ىعموي ىك ى
اف ىيتى ىكم يـ ف ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو :

ُ -الترمذم في جامعو (ْ )ّّ(،)َِٗ/كتاب الزىد )ُُ(،باب فيمف تكمـ كممة يضحؾ بيا
الناس حديث رقـ (ُِّٔ) عف سميماف بف عبد الجبار البغدادم عف عمر بف حفص بف
غياث عف أبيو عف األعمش بو بألفاظ متقاربة ،كقاؿ":حديث غريب" .

ِ -البييقي في شعب اإليماف (ٕ )ِْٓ/حديث رقـ (َُّٖٓ) عف أبي الحسيف بف بشراف عف
أبي عمى إسماعيؿ بف محمد الصفار عف أحمد بف مالعب عف عمر بف حفص بف غياث
عف أبيو عف األعمش بو بألفاظ متقاربة .

ّ -أبك نعيـ في حمية األكلياء (ٓ )ٓٓ/عف عبد اهلل بف جعفر عف إسماعيؿ بف عبد اهلل عف
عمرك بف حفص بف غياث عف أبيو عف األعمش بو بألفاظ متقاربة.

ْ -ابف أبي الدنيا في الصمت (صِٗ) حديث رقـ (َُٗ) عف عبد الرحمف بف صالح األزدم
عف يحيى بف يعمى األسممي عف األعمش بو بنحكه.

ٓ -الطحاكم في مشكؿ اآلثار(ٓ )َْْ/حديث رقـ (َُِٕ) عف ابف أبي عمراف ،كمحمد بف
عمي بف داكد ،كالىما عف عبد الرحمف بف صالح األزدم عف أبي المحياة يحيى بف يعمى

األسممي عف األعمش بو بنحكه.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ْٖ/حديث رقـ (َُْٕ).
َِٗ

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -يبوالمهحينابناصرمحالألازوي(ٔ)لمعيك (ٕ)اأبوايحيوالمكوف (ٖ)ا .ا
(ْ)

كثقو :يحيى بف معيف

(ٓ)

كأحمد بف حنبؿ

كمكسى بف ىاركف(ٔ) ،كزاد يحيى  :صدكؽ شيعي ،كقاؿ

مرة  :ل بأس بو ،كزاد مكسى بف ىاركف  :كاف يحدث بمثالب أزكاج النبي ﷺ كأصحابو ،ككاف شيعي

محترؽ ،قاؿ أبك حاتـ(ٕ) ،كصالح بف محمد الحافظ (ٖ) ،كالذىبي(ٗ) ،كابف حجر(َُ) :صدكؽ ،كزاد بف

حجر  :يتشيع  ،كزاد صالح بف محمد  :صالح،قاؿ أبك داكد  :رجؿ سكء كضع كتاب في

الصحابة(ُُ) ،قاؿ ابف عدم  :عبد الرحمف بف صالح معركؼ مشيكر في الككفييف لـ يذكر بالضعؼ
في الحديث كل اتيـ فيو إل أنو كاف محترقا فيما كاف فيو مف التشيع (ُِ)،كذكره ابف حباف في الثقات

(ُّ) ،مات سنة خمس كثالثيف كمائتيف .

قرلالمبرحث  :عبد الرحمف بف صالح األزدم صدكؽ.

(ُ)

األزدم :تقدـ (صٖٖ).

(ِ)

العتكي :تقدـ (صٕٖ).

(ْ)

تاريخ بغداد (َُ. )ُِٔ/

(ّ)ا لككفي :تقدـ (صَُٗ).
(ٓ)
(ٔ)

المصدر السابؽ (َُ.)ُِٔ/
المصدر نفسو (َُ ،)ُِٔ/كانظر :تاريخ اإلسالـ (ُٕ.)ُِْ/

(ٕ)

الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ِْٔ/

(ٗ)

المغني في الضعفاء (ِ.)ُّٖ/

(ٖ)

تاريخ بغداد (َُ.)ُِٔ/

(َُ)

تقريب التيذيب (صّّْ).

(ُُ)

تاريخ بغداد (َُ ،)ُِٔ/كانظر :تاريخ اإلسالـ (ُٕ.)ُِْ/

(ُّ)

الثقات (ٖ.)َّٖ/

(ُِ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ.)َِّ/

ُِٗ

ٕ-اةحةىابناةعلىالألسلي (ٔ)لمقطولن (ٕ)اأبوازكهةرالمكوف ا ا

ضعفو  :أبك حاتـ (ّ) ،كالذىبي (ْ) ،كابف حجر(ٓ) ،كزاد أبك حاتـ  :ليس بالقكل  .كزاد ابف حجر :

شيعي ،قاؿ يحيى بف معيف  :ليس بشيء(ٔ) ،كقاؿ البخارم  :مضطرب الحديث(ٕ)،كسئؿ اإلماـ أحمد

أحمد عف يحيى بف يعمى األسممي عف أبي المحياة التيمي فقاؿ :ل أخبرىما(ٖ).

كقاؿ ابف حباف  :يركم عف الثقات المقمكبات فمست أدرل كقع ذلؾ في ركايتو منو أك مف أبى نعيـ

ألف أبا نعيـ ضرار ابف صرد سيئ الحفظ كثير الخطأ ،فال يتييأ إلزاؽ الجرح بأحدىما فيما ركيا دكف

اآلخر ،ككجب التنكب عما ركيا جممة كترؾ الحتجاج بيما عمى كؿ حاؿ(ٗ) ،كقاؿ البزار  :يغمط في
األسانيد(َُ) ،كقاؿ الدارقطني  :ليس بالقكم(ُُ).
قرلالمبرحث  :يحيى بف يعمى األسممي ضعيؼ.

ّ-سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ يحيى بف يعمي األسممي ضعيؼ ،كلنقطاعو ألف األعمش لـ يسمع مف

أنس ،قاؿ الييثمي :ركاه أبك يعمى كفيو يحيى بف يعمي األسممي كىك ضعيؼ(ُِ).

(ُ)

األسممي  :بفتح األلؼ كسككف السيف الميممة كفتح الالـ ككسر الميـ  ،ىذه النسبة إلى اسمـ أقصى بف حارثة بف

عمرك  .األنساب (ُ.)ُُٓ/

(ِ)

القطكاني  :بفتح القاؼ كالطاء الميممة كالكاك كفي آخرىا النكف ىذا مكضع بالككفة كلعمو اسـ رجؿ أك اسـ قبيمة نزلت

نزلت ىذا المكضع  .فنسب المكضع الييـ  .المصدر السابؽ (ْ.)ِٓٓ/

(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

التاريخ األكسط (ِ ،)ِِّ/كانظر :الجرح كالتعديؿ (ٗ ،)ُٗٔ/الضعفاء الكبير(ٗ.)ُّٖ/

الكاشؼ (ِ. )ّٕٗ/
تقريب التيذيب (صٖٗٓ) .
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ.)ِّّ/

(ٕ)

المصدر السابؽ (ٕ.)ِّّ/

(ٗ)

المجركحكف (ّ.)َُِ/

(ٖ)العمؿ كمعرفة الرجاؿ(ّ.)ٓٔ/
(َُ)

تيذيب التيذيب (ُُ.)ِٔٔ/

(ُِ)

مجمع الزكائد (َُ.)ْْٓ/

(ُُ)

العمؿ الكاردة (ُٓ.)ِّٕ/

ِِٗ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
صلِ  :ىحدثىىنا ىعًمي ٍب يف
َْ
ُِٖ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ش ،ىع ٍف أىىن و
ىع ىم ً
س ،ىع ًف النبً ٍّي 
ضٍي وؿ ىع ًف األ ٍ
يم ىحم يد ٍب يف في ى
ىلوي(ُ).
أول :الميتهةجا  :ا
ً

ىح ىم ير أيىبك اٍل ىح ىس ًف اٍل يككًفي ىحدثىىنا
ىج ٍع ىف ور األ ٍ
اء ًإل ىخ ٍيهر
ىق ى
ضى ىلوي ىق ى
اؿ :اٍل يم ٍؤ ًم يف ل يي ٍق ى
ضه

المييربعرتا ا

أخرجو :

ُ -أحمد في مسنده (ّ )ُُٕ/عف يحيى عف سفياف عف القاسـ بف شريح عف ثعمبة عف أنس

بألفاظ متقاربة ككذلؾ (ّ )ُْٖ/عف ككيع عف سفياف عف القاسـ بف شريح عف أبي بحر-

ثعمبة بف عاصـ -عف أنس بألفاظ متقاربة .

ِ -ابف حباف في صحيحو (ِ )ٕ(،)َٕٓ/كتاب الرقائؽ )ٔ(،باب الكرع في التككؿ حديث رقـ
(ِٖٕ) عف الحسيف بف عبد اهلل القطاف عف نكح بف حبيب عف حفص بف غياث عف عاصـ
األحكؿ عف ثعمبة بف عاصـ عف أنس بألفاظ متقاربة .

ّ -ابف حباف في الثقات (ٖ )ْٖٔ/ترجمة رقـ (ُْْٕٔ) عف أبي يعمى بو بمفظو.
ْ -أبك يعمي في مسنده (ٕ )َِِ/حديث رقـ (ُِْٕ) عف محمد بف عبد اهلل بف نمير عف أبي

خالد عف الحسيف بف عبيد اهلل عف ثعمبة عف أنس بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ٕ )ُِِ/حديث

رقـ (ُِْٖ) عف زىير عف جرير عف الحسف بف عبيد اهلل عف ثعمبة عف أنس بألفاظ

متقاربة ،ككذلؾ (ٕ )ِٖٖ/حديث رقـ (ُّّْ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف ككيع عف
سفياف عف القاسـ بف شريح عف أبي بحر -ثعمبة بف عاصـ -عف أنس بنحكه.

لمشولموا  :ا

ُ -صييب الركمي 
أخرجو

(ُ)

-

مسمـ في صحيحو (ْ )ّٓ(،)ِِٗٓ/كتاب الرقائؽ )ُّ(،باب المؤمف أمره كمو خير حديث

-

أحمد في مسنده (ْ )ِّّ.ّّْ/بنحكه ،ككذلؾ (ٓ )ُٔ-ُٓ/بنحكه .

-

الدارمي في سننو (ِ )َِ(،)ُِٓ/كتاب الرقاؽ )ُٔ(،باب المؤمف يؤجر في كؿ شيء حديث

-

ابف حباف في صحيحو (ٕ )َٔ(،)ُٓٓ/كتاب الجنائز )ُ(،باب ما جاء في الصبر كثكاب

رقـ (ْٔ) بنحكه.

رقـ (ِٕٕٕ) بنحكه .

األمراض حديث رقـ (ِٖٔٗ) بنحكه .

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٔ/حديث رقـ (َُْٗ).
ِّٗ

ِ -سعد بف أبي كقاص 
أخرجو

-

أحمد في مسنده (ُ )ُِٖ-ُٕٕ-ُّٕ/بنحكه .

 -الطيالسي في مسنده (ُ )ُّٕ/حديث رقـ (ُِِ) بنحكه .

 البغكم في شرح السنة ( ٓ )ْْٖ/كتاب الجنائز ،باب الصبر عند الصدمة األكلى حديث رقـ(َُْٓ) بنحكه .

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ٔ -يل ابناجعفهاابنازةروالألحيهاأبوالمحسنالمكوف ا.ا ا
(ُ)

كثقو :أبك حاتـ

ك أبك بكر الخطيب (ِ)كمطيف محمد بف عبد اهلل(ّ) ،كزاد أبك حاتـ  :صدكؽ،

كذكره ابف حباف في الثقات(ْ)،مات سنة ثالثيف كمائتيف .

ّ -محمد بف فضيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٖ).

ْ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده ضعيؼ؛ لنقطاعو ألف األعمش لـ يسمع مف أنس ،كلو شاىد مف حديث صييب 

أخرجو مسمـ (ٓ).

(ُ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُٕٖ/
(ِ)

تاريخ بغداد (ُُ.)ّٔٔ/

(ّ)

تاريخ اإلسالـ (ُٔ.)ِِٖ/

(ٓ)

صحيح مسمـ (ْ )ِِٗٓ/حديث رقـ (ْٔ).

(ْ)

الثقات (ٖ)ْٖٔ/

ِْٗ

ً
ِِ
ىع ىم ً
ش
ُِٗ -قَ َ
كس ي
ؼ ٍب يف ىخ ًال ود ىع ًف األ ٍ
رماأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا يعىب ٍي يد المو ٍب يف يع ىم ىر ىحدثىىنا يي ي
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
ىع ٍف أىىن و
ضكئً ًو(ُ).
اف ىي ٍستىا ي
ؾ بً ىف ٍ
ض ًؿ ىك ي
س ،أ ٌ
ىف النبًي  ىك ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

السكاؾ :السكاؾ بالكسر كالمسكاؾ ما تدلؾ بو األسناف مف العيداف  ،يقاؿ ساؾ فاه يسككو إذا دلكو
بالسكاؾ فإذا لـ تذكر الفـ قمت أستاؾ

(ِ)

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

.

المييربعرتا ا
أخرجو :

ُ -الدارقطني في سننو (ُ )ُ(،)َْ/كتاب الطيارة )َُ(،باب الكضكء بفضؿ السكاؾ حديث رقـ
(ّ) عف محمد بف أحمد بف محمد بف حساف الضبي عف إسحاؽ بف إبراىيـ شاذاف عف سعيد

بف الصمت عف األعمش عف مسمـ األعكر عف أنس بمفظو ،ككذلؾ (ُ )ُ( ،)َْ/كتاب

الطيارة )َُ( ،باب الكضكء بفضؿ السكاؾ حديث رقـ (ْ) عف ابف أبي حية عف إسحاؽ بف
أبي إسرائيؿ عف يكسؼ بف خالد بو بمفظو .

ِ -البزار في البحر الزخار (ُْ )ٓٓ/حديث رقـ (ُٕٓٓ) عف خالد بف يكسؼ عف أبيو بو
بألفاظ متقاربة.

ّ -ابف عدم في الكامؿ (ٕ )ُُٔ/عف أحمد بف محمد بف عبد العزيز بف الجعد عف القكاريرل–
عبيد اهلل بف عمر -بو بمفظو.

ْ -أبك بكر الخطيب في تاريخ بغداد (ُُ )ُٔ/حديث رقـ (ِٖٔٓ) عف ابف قرقر عف عمي بف
عمر عف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف حساف الضبي عف إسحاؽ بف إبراىيـ
شاذاف عف سعيد بف الصمت عف األعمش عف مسمـ األعكر عف أنس بف مالؾ بمفظو.

لمشولمو  :ا

ُ-جرير بف عبد اهلل  (مكقكفنا)
أخرجو

 -الدارقطني في سننو (ُ )ُ(،)ّٗ/كتاب الطيارة )َُ(،باب الكضكء بفضؿ السكاؾ حديث رقـ

(ُ )ِ،بنحكه .

 -ابف أبي شيبة في مصنفو (ُ )ُ(،)ُِٕ/كتاب الطيارة )َِٖ(،باب في الكضكء مف فضؿ

السكاؾ حديث رقـ (ُِٕٖ) بألفاظ متقاربة .
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٔ/حديث رقـ (ََِْ).
النياية في غريب الحديث كاألثر(ِ.)َُّٕ/
ِٓٗ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ٔ -يبةوالهللابناييهابنايةسهةالمجشي (ٔ)لمقولهةهي(ٕ)اأبواسعةوالمبصهي(ٖ).
(ْ)

كثقو :ابف سعد

(ٓ)

كابف معيف

(َُ)

كمسممة بف القاسـ

كابف حجر

(ٔ)

كالعجمي

(ُُ)

(ٕ)

كالنسائي

كصالح بف محمد جزرة

(ٖ)

(ٗ)

كابف قانع

كزاد ابف سعد :كثير الحديث  ،كزاد صالح جزرة :صدكؽ،

كزاد ابف قانع كابف حجر :ثبت ،كقاؿ ابف معيف كأبك حاتـ :صدكؽ(ُِ) ،كقاؿ الذىبي :الحافظ
(ُٔ)

أيضا :اإلماـ محدث اإلسالـ(ُْ)كقاؿ :مف أئمة ىذا العمـ(ُٓ)،كذكره ابف حباف
كقاؿ ن
(ُٕ)في الثقات ،مات سنة خمس كثالثيف كمائتيف .

(ُّ)

كابف شاىيف

قرلالمبرحث :عبيد اهلل بف عمر القكاريرم ثقة.

ِ -يكسؼ بف خالد السمتي ،كذاب تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده مكضكع؛ ألجؿ يكسؼ بف خالد كذاب ،كالحديث فيو عمة اإلنقطاع ألف األعمش لـ

يسمع مف أنس ،كقاؿ الييثمي :ركاه البزار كاألعمش لـ يسمع مف أنس(ُٖ).
(ُ)
(ِ)

الجشمي :بضـ الجيـ كفتح الشيف كفي آخرىا ميـ ىذه النسبة إلى قبائؿ منيا جشـ بف الخزرج .األنساب (ِ. )ُٔ/
القكاريرم  :بفتح القاؼ كالكاك الراء المكسكرة بعد األلؼ كالياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف بعد الرائيف ىذه النسبة إلى

القكارير كىي عمؿ القاركرة كبيعيا  .المصدر السابؽ (ْ.)ٓٓٔ/

(ّ)

البصرم( :صّٕ).

(ٓ)

تاريخ بغداد (َُ.)َِّ/

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطبقات الكبرل (ٕ. )َّٓ/
معرفة الثقات (ِ.)ُُٔ/
تاريخ بغداد (َُ.)َّْ/
المصدر السابؽ (َُ.)َِّ/

تيذيب التيذيب (ٕ.)ّٕ/

(َُ)
(ُُ)

المصدر السابؽ (ٕ.)ّٕ/
تقريب التيذيب (صّّٕ).

(ُِ)

الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ِّٕ/

(ُْ)

سير أعالـ النبالء (ُُ)ِْْ/

(ُّ)

(ُٓ)

الكاشؼ (ُ)ٖٔٓ/

تذكرة الحفاظ (ِ.)ُِ/

(ُٔ)

الثقات (ٖ.)َْٓ/

(ُٖ)

مجمع الزكائد (ُ.)َٓٓ/

(ُٕ)

تاريخ أسماء الثقات (صَُ)
ِٔٗ

ًو
ً ً
ِِ
ىخىب ىرىنا
َُّ -قَ َ
ام ىة أ ٍ
رم اأ َُبو َ
يـ ٍب يف ىسعيد اٍل ىج ٍك ىى ًرم ىحدثىىنا أيىبك أ ى
اة ْعلَى ا َ
رل َ
يس ى
الإلي ُ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ت ،ىع ٍف أىىن و
ىف يي ٍخبً ىرىنا بًمىٍيىم ًة
ش ىقا ىؿ :أ ٍ
ات ىلٍيىم وة ىك يى ىك يي ًر ي
ىع ىم ي
األ ٍ
س ،ىقا ىؿ :ىخ ىرىج ىر يسك يؿ الم ًو  ىذ ى
يخبً ٍر ي
يد أ ٍ
ت ًم ٍنوي(ُ).
يخبً ٍرىنا بً ًو ،ىف ىس ًم ىع ىل ىغ ن
طا ًفي اٍل ىم ٍس ًج ًد ىف ٍ
اٍل ىق ٍد ًر ،ىكىق ٍد أ ٍ
اختيًم ىس ٍ
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

لغطا  :المغط  :ىك صكت كضجة ل يفيـ معناىا(ِ).
اختمست  :اختمستو إذا سمبتو(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

المييربعرت ا

ُ -أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط (ٖ )ُِّ/حديث رقـ (ُٖٖٔ) عف مكسى بف ىاركف
عف ىاركف بف معركؼ عف قراف بف تماـ عف األعمش بو بنحكه.

ِ -ذكره الييثمي في مجمع الزكائد (ّ )ٕ(،)َُِ/كتاب الصياـ )ِٖ(،باب في ليمة القدر حديث
رقـ (َْٗٓ) بنحكه .

ّ -ذكره ابف حجر في المطالب العالية ( ُ )ِْٕ/باب ليمة القدر حديث رقـ (ُُِّ) بنحكه،
كيركم الحديث أنس عف عبادة بف الصامت .

لمشولموا  :ا

ُ -عبادة بف الصامت  ،كقد جاء الحديث مف ركاية أنس بف مالؾ عف عبادة بف الصامت

 -أخرجو البخارم في صحيحو (ُ )ِ( ،)ِْ/كتاب اإليماف )ّٕ( ،باب خكؼ المؤمف مف أف

يحبط عممو كىك ل يشعر حديث رقـ (ْٗ) بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ِ )ِّ( ،)ََُ/كتاب فضؿ ليمة
القدر )ْ( ،باب معرفة ليمة القدر لتالحي الناس حديث رقـ (َِِّ) بنحكه ،ككذلؾ (ْ)ٕٖ( ،)ُٓٗ/
كتاب األدب )ْْ( ،باب ما ينيى عف السباب كالمعاف حديث رقـ (َْٗٔ) بألفاظ متقاربة.
ِ -أبك ىريرة 

 أخرجو مسمـ في صحيحو (ِ )ُّ(،)ِٖٓ/كتاب الصياـ )َْ(،باب فضؿ ليمة القدر ...حديث رقـ (ُِِ) بنحكه .

ّ -أبك سعيد الخدرم 

 -أخرجو مسمـ في صحيحو (ِ ُّٗ(،)ِٖٓ/كتاب الصياـ )َْ(،باب فضؿ ليمة القدر ...

حديث رقـ (ُِٕ) بنحكه .
(ُ)
(ِ)
(ّ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٕ/حديث رقـ (َُِْ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ْ.)ُٕٓ/

المصدر السابؽ (ِ.)َُْ/
ِٕٗ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ٔ -إبهلمةم ابناسعةوالمجومهي(ٔ) اأبواإسحرق المبغولوي(ٕ) المطبهي(ٖ)،اهوىامهايسلماواأبواولووا
ولميهيذياولمنسرئ اولبنايرجه .ا
(ْ)

كثقو :النسائي

كأبك بكر الخطيب(ٓ)كالدارقطني

(ٔ)

(ٕ)

كالخميمي

كابف حجر(ٖ).

كزاد أبك بكر الخطيب :مكثر ثبت صنؼ المسند ،كزاد ابف حجر :حافظ تكمـ فيو بال حجة.

أيضا :اإلماـ الحافظ
ككاف أبك حاتـ  :يذكره بالصدؽ(ٗ) ،كقاؿ الذىبي :الحافظ (َُ) ،كقاؿ
ن
المحمكد(ُُ)،كقاؿ :الحافظ العالمة(ُِ) ،كقاؿ :حافظ كبير(ُّ) ،قاؿ اإلماـ أحمد :لـ يزؿ يكتب

الحديث قديما قمت-عبد اهلل ابنو -فأكتب عنو قاؿ نعـ(ُْ) ،ككاف الحجاج بف الشاعر يقع فيو(ُٓ).
قاؿ الذىبي :الحافظ الثقة،...قاؿ ابف خراش سمعت حجاج بف الشاعر يقع فيو ،قمت :ل عبرة
بكقكعو فيو(ُٔ)،كذكره ابف حباف في الثقات (ُٕ) ،مات سنة خمسيف كمائتيف.

قرلالمبرحث :إبراىيـ بف سعيد الجكىرم ثقة.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الجكىرم :تقدـ (صُّْ).
البغدادم :تقدـ (صََُ).
الطبرم :بفتح الطاء الميممة كالباء المكحدة بعدىا راء ميممة ،ىذه النسبة إلى طبرستاف .المصدر السابؽ( ْ.)ْٓ/

تسمية مشايخ النسائي (صِٖ) ،كانظر :تيذيب الكماؿ (ِ ،)ٕٗ/تاريخ بغداد (ٔ ،)ٗٓ/كتاريخ اإلسالـ

(ُٖ.)ُٓٗ/

(ٓ)
(ٔ)

تاريخ بغداد (ٔ.)ّٗ/
سؤلت السممي (صٖٗ) .

(ٕ)

تيذيب التيذيب (ُ.)َُٖ/

(ٗ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)َُْ/

(ٖ)

تقريب التيذيب (صٖٗ).

(َُ)

الكاشؼ (ُ.)ُِِ/

(ُُ)

سير أعالـ النبالء (ُِ.)ُْٗ/

(ُّ)

المعيف في طبقات المحدثيف (صِِ).

(ُِ)

(ُْ)

تذكرة الحفاظ ( ِ.)ٕٔ/
تاريخ بغداد (ٔ.)ّٗ/

(ُٓ)

المصدر السابؽ (ٔ.)ْٗ/

(ُٕ)

الثقات (ٖ.)ّٖ/

(ُٔ)

الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ل يكجب ردىـ (صّْ).
ِٖٗ

ٕ -حيروابناأسري ابنازةوالمقهش (ٔ)اأبواأسري المكوف ،اهوىامهالمجيري  .ا
(ِ)

كثقو :ابف سعد

(ّ)

كابف معيف

كأحمد بف حنبؿ(ْ)كالدارقطني

(ٓ)

(ٔ)

كالعجمي

كابف حجر(ٕ) ،كزاد ابف

كزاد ابف سعد  :مأمكف كثير الحديث كيبيف تدليسو ككاف صاحب سنة كجماعة ،كزاد أحمد :كاف

كيسا صدكقنا(ٖ) ،كزاد العجمي :
ثبتا ،ما كاف أثبتو ،ل يكاد يخطئ ،صحيح الكتاب ضابط لمحديث ن
 :ككاف ييعد مف حكماء كأصحاب الحديث ،كزاد ابف حجر :ثبت ربما دلس ككاف بآخره يحدث مف
أيضا:
كتب غيره،كقاؿ ابف قانع :صالح الحديث(ٗ)،قاؿ الذىبي :الحافظ(َُ) ،كقاؿ
ن

الحجة(ُُ) ،كقاؿ :الثبت العالـ (ُِ)،كذكره ابف حباف في الثقات

(ُّ)

اإلماـ

كرماه بالتدليس :ابف سعد(ُْ) ،كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف كىي مف احتمؿ
األئمة تدليسو كأخرجكا لو في الصحيحيف إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل(ُٓ)،مات سنة

إحدل كمائتيف.

قرلالمبرحث :حماد بف أسامة ثقة.

ّ -سميماف بف ميراف األعمش ،ثقة حافظ مدلس تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُٕ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده ضعيؼ؛ لنقطاعو ألف األعمش لـ يسمع مف أنس ،غير أف الحديث صحيح مف

حديث عبادة بف الصامت  أخرجو البخارم(ُٔ).
(ُ)

القرشي :تقدـ (صُٗٗ).

(ّ)

الجرح كالتعديؿ ( ّ. )ُّّ/

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

الطبقات الكبرل (ٔ.)ّْٗ/
المصدر السابؽ (ّ ،)ُّّ/كانظر :تيذيب الكماؿ ( ٕ. )ِِِ/
العمؿ الكاردة (ُ.)َْ/

(ٔ)

معرفة الثقات (ُ.)ُّٖ/

(ٖ)

الجرح كالتعديؿ ( ّ)ُّّ/

(ٕ)

(ٗ)

تقريب التيذيب (صُٕٕ).
تيذيب التيذيب (ّ)ْ/

(َُ)

الكاشؼ (ُ. )ّْٖ/

(ُِ)

سير أعالـ النبالء (ٗ.)ِٕٕ/

(ُُ)

(ُّ)

تذكرة الحافظ (ُ.)ِّْ/

الثقات (ٔ.)ِِِ/

(ُْ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )ّْٗ/

(ُٔ)

صحيح البخارم (ُ )ِْ/حديث رقـ (ْٔ).

(ُٓ)

تعريؼ أىؿ التقديس (صَّ).
ِٗٗ

صِل  :حدثىىنا أىبك ب ٍك ًر ٍبف أىبًي ىش ٍيب ىة حدثىىنا ع ٍب ىدةه ع ٍف ع ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ىح ىك ًؿ
اصوـ األ ٍ
ى ى
ى
ى ى
ي ى
ى
ي
َْ
ُُّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ؼ ىر يسك يؿ الم ًو  ىب ٍي ىف قيىرٍي و
ىع ٍف أىىن و
صً
ار ًفي ىد ًارم التًي بًاٍل ىم ًد ىين ًة(ُ).
س ىق ى
اؿ :ىحاىل ى
ش ،ىكاأل ٍىن ى
أول :اغهةبالألمفرظا :
ً
حالؼ  :أم آخى بينيـ كعاىد ،كأصؿ الحمؼ المعاقدة كالمعاىدة عمى التعاضد كالتساعد كالتفاؽ فما
كاف منو في الجاىمية عمى الفتنة كالقتاؿ بيف القبائؿ كالغارات فذلؾ الذم كرد فيو النيي عنو في
اإلسالـ لقكلو ﷺ " :ل حمؼ في اإلسالـ "* كما كاف منو في الجاىمية عمى نصر المظمكـ كصمة
األرحاـ كحمؼ المطيبيف كما جرل مجراه فذلؾ الذم قاؿ ﷺ  " :كأيما حمؼ كاف في الجاىمية لـ يزده

اإلسالـ إل شدة "** يريد المعاقدة عمى الخير كنصره الحؽ كبذلؾ يجتمع الحديثاف كىذا ىك الحمؼ
الذم يقتضيو اإلسالـ كالممنكع منو ما خالؼ حكـ اإلسالـ كقيؿ المحالفة كانت قبؿ الفتح كقكلو " ل
حمؼ في اإلسالـ " قالو زمف الفتح فكاف ناسخان ككاف رسكؿ اهلل ﷺ كأبك بكر رضي اهلل عنو مف
المطيبيف ككاف عمر رضي اهلل عنو مف األحالؼ(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ّٗ(،)َِّ/كتاب الحكالة )ِ(،باب قكؿ اهلل تعالى " كالذيف عقدت
أيمانكـ فآتكىـ نصيبيـ" حديث رقـ (ِِْٗ) عف محمد بف الصباح عف إسماعيؿ بف زكرياء عف
عاصـ بو بمفظو كفيو زيادة ،ككذلؾ (ْ )ٕٖ(،)َُٕ/كتاب األدب )ٕٔ(،باب اإلخاء كالحمؼ

حديث رقـ (َّٖٔ) عف محمد بف صباح عف إسماعيؿ بف زكرياء عف عاصـ بو بمفظو كفيو
زيادة،ككذلؾ (ْ )ٗٔ( ،)ُٓٗ/كتاب العتصاـ بالكتاب كالسنة (ُٔ) باب ما ذكر النبي ﷺ
كحض عف اتفاؽ أىؿ العمـ  ...حديث رقـ (ُّْٕ) عف مسدد عف عباد بف عباد عف عاصـ

األحكؿ بو بمفظو كفيو زيادة .
ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ْْ(،)َُٗٔ/كتاب فضائؿ الصحابة  )َٓ(،باب مؤاخاة النبي ﷺ
بيف أصحابو  حديث رقـ (َِْ) عف أبي جعفر محمد بف الصباح عف حفص بف غياث عف

عاصـ األحكؿ بو بمفظو ،كفيو زيادة ككذلؾ (ْ )ْْ(،)َُٗٔ/كتاب فضائؿ الصحابة رضي
(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٗ/حديث رقـ (َِّْ).

النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ.)َُُّ/

*أخرجو البخارم في صحيحو (ِ )ّٗ( ،)َِّ/كتاب الحكالة )ِ( ،باب قكلو تعالى { كالذيف عاقدت أيمانكـ فآتكىـ
نصيبيـ} حديث رقـ (ِِْٗ) ،كمسمـ في صحيحو (ْ )ْْ( ،)َُٗٔ/كتاب فضائؿ الصحابة  )َٓ( ،باب مؤاخاة
النبي ﷺ بيف أصحابو  حديث رقـ (َِْ) مف حديث أنس بف مالؾ .
**أخرجو مسمـ في صحيحو (ْ )ْْ( ،)ُُٗٔ/كتاب فضائؿ الصحابة  )َٓ( ،باب مؤاخاة النبيﷺ بيف أصحابو

 حديث رقـ (َِٔ) مف حديث جبير بف مطعـ .

ََّ

اهلل عنيـ )َٓ(،باب مؤاخاة النبي ﷺ بيف أصحابو حديث رقـ (َِٓ) عف أبي بكر بف أبي
شيبة كمحمد بف عبد اهلل بف نمير عف عبدة بف سميماف بو بمفظو .

ّ -أبك داكد في سننو (ّ )ُّ(،)ُِٕٗ/كتاب الفرائض )ُٕ(،باب في الحمؼ حديث رقـ
(ِِٔٗ) عف مسدد عف سفياف عف عاصـ األحكؿ بو بمفظو كفيو زيادة .

ْ -أحمد في مسنده (ّ )ُُُ/عف سفياف عف عاصـ بو بمفظو،ككذلؾ (ّ )ُْٓ/عف إسماعيؿ
بف محمد عف عباد بف عباد عف عاصـ بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُِٖ/عف عفاف عف حفص

بف غياث عف عاصـ األحكؿ بو بمفظو كفيو زيادة ،ككذلؾ (ّ )ُِٖ/عف عفاف عف حماد بف
سممة عف عاصـ األحكؿ بمفظو .

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ٕ -يبوةابناسلةيرنالمكالب (ٔ) اأبوايحيوالمكوف (ٕ) اوةقرلالسيهايبوالمهحيناويبوةامقبه اهوىامها
لمجيري .ا

(ّ)

كثقو :ابف سعد

(ْ)

كيحيى بف معيف

كأحمد

(ٓ)

(ٖ)

كالعجمي(ٔ) ،كعثماف بف أبي شيبة(ٕ)كالدارقطني

كابف حجر(ٗ) ،كزاد أحمد :كزيادة مع صالح في بدنو ككاف شديد الفقر .كزاد العجمي  :رجؿ صالح
صالح صاحب قرآف كاف يقرئ ،كزاد عثماف بف أبي شيبة :مسمـ صدكؽ،كزاد الدارقطني  :صالح

(َُ) .كزاد ابف حجر  :ثبت،كفضمو أبك حاتـ ك أبك زرعة عمى يكنس بف بكير كمسممة بف الفضؿ
(ُِ)

عمى ابف إسحاؽ(ُُ) ،كقاؿ الذىبي  :اإلماـ الحافظ

(ُ)
(ِ)

الكالبي :تقدـ (صِّٕ).
الككفي :تقدـ (صَُٗ).

(ّ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )َّٗ/

(ٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ٖٗ/

(ْ)

(ٔ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (صِٗ).

معرفة الثقات (ِ.)َُٖ/

(ٕ)

تاريخ أسماء الثقات (صُٕٗ).

(ٗ)

تقريب التيذيب (صّٗٔ).

(ٖ)

 ،الحجة القدكة(ُّ).

تيذيب التيذيب (ٔ.)َْٓ/

(َُ)

سؤلت السممي (صِِ).

(ُُ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ٖٗ/

(ُّ)

سير أعالـ النبالء (ٖ.)ُُٓ/

(ُِ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)ِِٕ/

َُّ

(ِ)

(ُ)
جدا ،كذكره ابف شاىيف
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :مستقيـ الحديث ن
مات سنة سبع كثمانيف كمائة ،قرلالمبرحث  :عبدة بف سميماف الكالبي ثقة.

في الثقات ،مات

ٖ -يرصمابناسلةيرنالألحول(ٖ)اأبوايبوالمهحينالمبصهي(ْ)،اهوىامهالمجيري ا ا
(ٔ)

(ٓ)

كثقو  :ابف سعد

(َُ)

عمار(ٗ)كالعجمي

كابف معيف
ك أبك زرعة

(ُُ)

(ٕ)

كابف المديني
كالبزار

(ُِ)

(ٖ)

كأحمد بف حنبؿ
(ُّ)

كالذىبي

كمحمد بف عبد اهلل

كابف حجر(ُْ)،كزاد أحمد :مف حفاظ

الحديث ،كزاد محمد بف عمار :مف مكازيف أصحاب األحاديث،كزاد الذىبي :حافظ ،كزاد ابف

حجر :لـ يتكمـ فيو إل القطاف ككاف بسبب دخكلو في الكلية ،كقاؿ ابف المديني(ُٓ)كعثماف بف أبي
(ُٕ)

شيبة(ُٔ) :ثبت،كذكره ابف حباف

(ُٖ)

كابف شاىيف

في الثقات ،كقاؿ سفياف الثكرم :حفاظ البصرة

ثالثة :سميماف التيمي ،كعاصـ األحكاؿ ،كدكاد بف أبي ىند كعاصـ أحفظيـ(ُٗ) ،قاؿ ابف ميدم:
(ُِ)

مف حفاظ أصحابو(َِ) ،كقاؿ عبداف :ليس في العكاصـ أثبت مف عاصـ األحكاؿ

(ُ)
(ِ)

الثقات (ٕ.)ُْٔ/
تاريخ أسماء الثقات (صُٕٗ) .

(ّ)

األحكاؿ  :بفتح األلؼ كسككف الحاء الميممة ىذا مف الحكؿ في العيف  ،كاشتير بو جماعة مف العمماء منيـ عاصـ

(ْ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

األحكؿ .األنساب (ُ.)ِٗ/

(ٓ)

الطبقات الكبرل (ٕ. )ُِّ/

(ٔ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (ُ. )ُُٔ/

(ٖ)

تاريخ بغداد (ُْ.)ُٖٔ/

(ٕ)

(ٗ)

سؤلت عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني (صُْٓ).

المصدر السابؽ (ُْ.)ُٖٔ/

(َُ)

معرفة الثقات (ِ)ٖ/

(ُُ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ّْْ/

(ُّ)

ميزاف العتداؿ (ْ)ّ/

(ُِ)

(ُْ)

تيذيب التيذيب (ْ)ُّٔ/

تقريب التيذيب (صِٖٓ) .

(ُٓ)

العمؿ لبف المديني (ْٔ)

(ُٕ)

الثقات (ٓ.)ِّٕ/

(ُٔ)

(ُٖ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ. )ّّْ/
تاريخ أسماء الثقات (صَِِ)

(ُٗ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ. )ّّْ/

(ُِ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ُّٔ/

(َِ)

تاريخ بغداد (ُْ.)ُٔٔ/

َِّ

كقدمو شعبة عمى قتادة في أبي عثماف اليندم ألنو أحفظ(ُ) ،كقدمو الدارقطني عمى عاصـ بف

أبي النجكد كقاؿ ىك أثبت مف عاصـ بف أبي النجكد(ِ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح(ّ) ،كقاؿ أحمد:

كاف رجالن صالحان(ْ) ،كقاؿ ابف سيريف :ما أبالي أسمعت الحديث أك حدثنيو عاصـ األحكاؿ(ٓ)،
ككاف ابف القطاف يقكؿ :لـ يكف بالحافظ كضعفو ابف معيف(ٔ)،كقاؿ ابف عمية :كؿ مف اسمو عاصـ
(ٖ)

عاصـ في حفظو شيء(ٕ) ،كقاؿ أبك أحمد الحاكـ :ليس عندىـ بالحافظ

الضعفاء(ٗ).

كذكره العقيمي في

قاؿ الباحث :أما قكؿ ابف القطاف فابف القطاف معركؼ بتشدده فيك يغمز الراكم بالغمطة كالغمطتيف
كأما قكؿ أبي أحمد الحاكـ فيك حكاية عف غيره كلعمو قصد ابف القطاف بكممة عندىـ فتبع فيو

ابف القطاف ،كأما تضعيؼ ابف معيف لو فقد جاء في تاريخ بغداد  :قاؿ المركزم  :سألت أحمد عف
عاصـ فقاؿ  :ثقة قمت يحيى بف معيف يتكمـ فيو فعجب كقاؿ  :ثقة(َُ)،كلعؿ المركزم أراد أف

يقكؿ يحيى القطاف فسبقو لسانو ،ألف الركايات التي عف ابف معيف تذكر تكثيقو لعاصـ األحكؿ

كىي األكلى بالقبكؿ مف ركاية التضعيؼ ،كأما قكؿ ابف عمية  :كؿ مف اسمو عاصـ ففي حفظو
شيء فيذا ل ينطبؽ عمى عاصـ األحكؿ خاصة كأف جؿ العمماء عمى تكثيقو كأثنى عمى حفظو

الثكرم كابف ميدم كأحمد كالذىبي كغيرىـ كأما ذكر العقيمي لو فيك معركؼ بتشدده(ُُ).

قاؿ الذىبي  :أحد حفاظ البصرة

(ُِ)

كقد كثقو الناس كاحتجكا بو في صحاحيـ(ُّ).

كأما عف سماعاتو فقاؿ أحمد  :لـ يسمع عاصـ األحكؿ مف عبد اهلل بف شفيؽ شيئان(ُْ).مات سنة

األربعيف كمائة ،قرلالمبرحث  :عاصـ األحكؿ ثقة حافظ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ّْْ/
تاريخ بغداد (ُْ.)ُٔٔ/
الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ّْْ/

(ْ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ّ.)ُِِ/

(ٔ)

المصدر السابؽ (ُْ.)ُٖٔ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تاريخ بغداد (ُْ.)ُٕٔ/
ميزاف العتداؿ (ْ)ْ/

المغني في الضعفاء (ُ.)َٓٔ/

الضعفاء الكبير (ّ.)ّّٔ/

(َُ)
(ُُ)

تاريخ بغداد (ُْ.)ُٖٔ/
انظر :ميزاف العتداؿ (ٓ.)ُٔٗ/

(ُِ)

العبر في خبر مف غبر (ُ.)ُْٗ/

(ُْ)

المراسيؿ (صُّٓ).

(ُّ)

تاريخ اإلسالـ (ٗ.)ُٖٗ/

َّّ

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عميو.

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
ً

قاؿ الخطابي (رحمو اهلل) " :كاف سفياف بف عيينة يقكؿ معنى حالؼ أم آخى كل حمؼ في

اإلسالـ"(ُ) .كقاؿ الحافظ ابف حجر (رحمو اهلل) " :يريد أف معنى الحمؼ في الجاىمية معنى األخكة في
في اإلسالـ لكنو في اإلسالـ جار عمى أحكاـ الديف كحدكده  ،كحمؼ الجاىمية جرل عمى ما كانكا

يتكاضعكف بينيـ بآرائيـ فبطؿ منو ما خالؼ اإلسالـ كيبقى ما عدا ذلؾ عمى حالو"(ِ).

(ُ)
(ِ)

معالـ السنف (ْ.)َُٓ/
فتح البارم شرح صحيح البخارم(ْ.)ْْٕ/
َّْ

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا
َْ
ُِّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ؼ ىر يسك يؿ الم ًو  ىب ٍي ىف قيىرٍي و
ص ًار ًفي
ىحاىل ى
ش ،ىكاأل ٍىن ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ُُّ) .

أىبك ىخ ٍيثىم ىة حدثىىنا ج ًرير ع ٍف ع ً
اصوـ ىع ٍف أىىن و
س ىقا ىؿ:
ى ه ى ى
ى ى
ي
ً ً (ُ)
ىد ًارم بًاٍل ىمد ىينة .

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا ا
ً

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -جرير بف عبد الحميد ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).

ّ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ) .
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عميو(ِ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٗ/حديث رقـ (َِْْ).
صحيح البخارم (ِ )َِّ/حديث رقـ (ِِْٗ) ،صحيح مسمـ (ْ )َُٗٔ/حديث رقـ (َِْ.)َِٓ ،
َّٓ

صلِ  :حدثىىنا أىبك ب ٍك ور حدثىىنا أىبك مع ًاكي ىة ع ٍف ع ً
رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اصوـ ىع ٍف أىىن و
اؿ:
س ،ىق ى
ي يى ى ى ى
ي ى ى
ى
َْ
ُّّ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ً
ب ىعىمي يمتى ىع ٍّم ندا ىفٍمىيتىىبكٍأ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ىف الن ً
ار(ُ).
ىق ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  : ىم ٍف ىك ىذ ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِْ) .
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ٕ -أبوايعروة الموهةه(ٕ)يحيوابناترزمالمييةي (ٖ)المسعوي(ٗ)لمكوف اهوىامهالمجيري ا.ا ا
(ٓ)

كثقو  :ابف سعد

كالعجمي

(ٔ)

(ٕ)

كالنسائي

(ٖ)

كيعقكب بف شيبة

(ٗ)

كالذىبي

(َُ)

كابف حجر

كزاد ابف سعد  :كثير الحديث ،كقاؿ النسائي في مكضع آخر :ثقة في األعمش ،كقاؿ الذىبي :

الحافظ ثبت في األعمش(ُُ) ،كزاد ابف حجر  :أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث
غيره،كفضمو أحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف عمى جرير في األعمش(ُِ).

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ  :كاف حافظان متقنان(ُّ).

قاؿ ابف خراش :صدكؽ كىك في األعمش ثقة كفي غيره فيو اضطراب(ُْ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٗ/حديث رقـ (َِْٓ).

الضرير :بفتح الضاد المنقكطة كالرائييف الميممتيف بينيما ياء منقكطة بنقطتيف مف تحتيا ىذه الصفة كانت لجماعة

كثيرة مف أىؿ العمـ .المصدر نفسو (ْ.)ُٓ/

(ّ)
(ْ)

التميمي :تقدـ (صُٔ).
السعدم :بفتح السيف كسككف العيف في آخرىا الداؿ ىذه النسبة إلى عدة قبائؿ مف العرب  .المصدر السابؽ

(ّ. )ِٓٓ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )ِّٗ/

معرفة الثقات (ِ. )ِّٔ/
تيذيب الكماؿ (ِٓ.)ُِّ/
تاريخ بغداد (ٓ.)ِْٖ/
الكاشؼ (ِ)ُٕٔ/

(َُ)
(ُُ)

تقريب التيذيب ( صْٕٓ)
سير أعالـ النبالء ( ٗ.)ِٔ/

(ُِ)

تاريخ بغداد (ٓ. )ِْٓ/

(ُْ)

تاريخ بغداد (ٓ. )ِْٖ/

(ُّ)

الثقات (ٕ. )ُْْ/

َّٔ

قاؿ يحيى بف معيف  :أبك معاكية أثبت مف جرير في األعمش كركل عف عبيد اهلل بف عمر أحاديث

مناكير(ُ).

كقاؿ أحمد :أبك معاكية الضرير في غير حديث األعمش مضطرب ل يحفظيا حفظان جيدان (ِ).
(ّ)

كرماه باإلرجاء :ابف سعد
(ٖ)

حباف

(ٗ)

كالذىبي

(ْ)

كأبك زرعة

كأبك داكد

(ٓ)

كالعجمي

(ٔ)

كابف حجر(َُ) ،كزاد العجمي:ككاف ليف القكؿ فيو.
(ُُ)

كرماه بالتدليس :ابف سعد

كيعقكب بف شيبة(ُِ)كالدارقطني

(ُّ)

( ٖ)

كيعقكب بف شيبة (ٕ)كابف حباف

كابف حجر(ُْ).

كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف كىـ الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ كأخرجكا لو في

الصحيح إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل(ُٓ) .مات سنة خمس كتسعيف كمائة .

قرلالمبرحث  :محمد بف خازـ التميمي أبك معاكية الضرير ثقة.

ّ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ) .
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عميو(ُٔ).

(ُ)

الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ِْٔ/

(ّ)

الطبقات الكبرل (ٔ. )ِّٗ/

(ِ)

(ْ)
(ٓ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ُ.)ّْٕ/ِ( ،)ّٕٖ/

تيذيب التيذيب (ٗ.)َُِ/
سؤلت اآلجرم (صَُٔ).

(ٔ)

معرفة الثقات (ِ. )ِّٔ/

(ٖ)

الثقات (ٕ. )ُْْ/

(ٕ)

(ٗ)

تاريخ بغداد ( ٓ)ِْٖ/
الكاشؼ (ِ.)ُٕٔ/

(َُ)

تقريب التيذيب (صْٕٓ)

(ُِ)

تاريخ بغداد (ٓ.)ِْٖ/

(ُُ)

(ُّ)

الطبقات الكبرل (ٔ.)ِّٗ/

تعريؼ أىؿ التقديس (صّٔ)

(ُْ)

المصدر السابؽ (صّٔ) .

(ُٔ)

صحيح البخارم (ُ )ٕٓ/حديث رقـ (َُٖ) ،صحيح مسمـ (ُ )ٖٓ/حديث رقـ (ِ).

(ُٓ)

المصدر نفسو (صّٔ).

َّٕ

صِل  :ىحدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أى ًبي ىش ٍيىب ىة ىكيزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ىكالم ٍفظي ًل يزىى ٍي ور
لمي ْو ِا
ُّْ -قَ َ
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
اؿ :سأىٍلتيو ع ًف اٍلقيين ً
حدثىىنا أىبك مع ًاكي ىة ع ٍف ع ً
اصوـ ىع ٍف أىىن و
اؿ:
كت ىقٍب ىؿ الريككًع أ ٍىك ىب ٍع ىد الريككًع؟ ىق ى
س ،ىق ى ى ي ى
ي يى ى ى ى
ى
ت ىر يسك يؿ
كف أىف ىر يس ى
ىقٍب ىؿ الريككًع ،ىق ى
ت ىب ٍع ىد الريككًع ،ىف ىقا ىؿً :إن ىما ىقىن ى
كؿ الم ًو  ىقىن ى
اؿ :يقٍم ي
اسا ىي ٍزيع يم ى
ت :ىفًإف ىن ن
ً
اس قىتىميكا ىن ً
الم ًو  ىش ٍي نار ىي ٍد يعك ىعمىى أىين و
اء(ُ).
اسا م ٍف أ ٍ
ىص ىحابًو ييقىا يؿ لىيي يـ :اٍلقير ي
ن
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٓ).
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ِ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ّ -محمد بف خازـ الضرير أبك معاكية ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُّّ) .
ْ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عميو(ِ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َٗ/حديث رقـ (َِْٔ).
صحيح البخارم (ُ )ّْٗ/حديث رقـ (ََُِ) ،صحيح مسمـ (ُ )ِٗٗ/حديث رقـ (ِٕٗ).
َّٖ

يد ٍبف ىىاركف ع ٍف ع ً
ِِ
ت
اصوـ ىق ى
اؿ :ىسأىٍل ي
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا أيىبك ىب ٍك ور ىحدثىىنا ىي ًز ي ي ي ى ى ى
رماأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
ُّٓ-اقَر َل َ
الإلي ُ
ًو
اؿ :ىن ىع ٍـً ،ى ىي ىح ىرهاـ ،ىحرىميىا الموي ىكىر يسكليوي ل يي ٍخ ىتىمى
ىحرىـ ىر يسك يؿ الم ًو  اٍل ىم ًد ىين ىة؟ ىق ى
أىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ ،أ ى
اس أ ٍ ً
الىا ،ىف ىم ٍف ىف ىع ىؿ ىذًل ىؾ ىف ىعىم ٍي ًو ىل ٍعىنةي الم ًو ،كاٍل ىمالئً ىك ًة ،كالن ً
يف(ُ).
ىخ ى
ىج ىمع ى
ى
ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً
الخال  :النبات الرطب الرقيؽ ما داـ رطبان كاختالؤه قطعو  ،كأخمت األرض كثر خالىا فإذا يبس فيك
حشيش(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو:

ُ -البخارم في صحيحو (ِ )ِٗ(،)ُْ/كتاب فضائؿ المدينة )ُ(،باب حرـ المدينة حديث رقـ
(ُٕٖٔ) عف أبي النعماف عف ثابت بف زيد عف عاصـ األحكؿ بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ
(ِ )ٓٔ( ،)َْٔ/كتاب الجياد كالسير )ُٕ( ،باب فضؿ الخدمة في الغزك حديث رقـ
(ِٖٖٗ ) عف عبد العزيز بف عبد اهلل عف محمد بف جعفر عف عمرك بف أبي عمرك مكلى
المطمب بف حنطب عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ْ )ٗٔ( ،)ّٖٓ/كتاب العتصاـ بالكتاب كالسنة،

(ٔ) باب إثـ مف آكل محدثان  ...حديث رقـ (َّٕٔ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف عبد الكاحد

عف عاصـ بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ْ )ٗٔ( ،)َٓٗ/كتاب العتصاـ بالكتاب كالسنة)ٔ( ،

باب إثـ مف آكل محدثان  ...حديث رقـ (ّّّٕ) عف مالؾ عف عمرك مكلى المطمب عف أنس
بنحكه.

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُٓ(،)ْٗٗ/كتاب الحج )ٖٓ(،باب فضؿ المدينة  ...حديث رقـ
(ِْٔ) عف يحيى بف أيكب كقتيبة بف سعيد كعمى بف حجر جميعان عف إسماعيؿ بف جعفر عف
عمرك بف أبي عمرك مكلى المطمب بف عبد اهلل بف حنطب عف أنس بنحكه كفيو زيادة ،ككذلؾ

(ِ )ُٓ(،)ْٗٗ/كتاب الحج )ٖٓ(،باب فضؿ المدينة  ...حديث رقـ (ِّٔ) عف حامد بف

عمر عف عبد الكاحد عف عاصـ بو بألفاظ متقاربة ،ككذلؾ (ِ )ُٓ(،)ْٗٓ/كتاب الحج)ٖٓ(،

باب فضؿ المدينة  ...حديث رقـ (ِْٔ) عف زىير بف حرب عف يزيد بف ىاركف بو بمفظو.

ّ -الترمذم في جامعو (ٓ )ْٔ(،)ُّٓ/كتاب المناقب )ٖٔ(،باب ما جاء في فضؿ المدينة حديث
رقـ (ِِّٗ) عف قتيبة،كعف األنصارم عف معف ،كالىما (قتيبة كمعف) عف مالؾ عف عمرك
بف أبي عمرك عف أنس بألفاظ مختمفة ،كقاؿ " :حسف صحيح" .

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٗ/حديث رقـ (َِْٕ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ُْٔ/
َّٗ

ْ -أحمد في مسنده (ّ )ُْٗ/عف إسحاؽ عف مالؾ عف عمرك مكلى المطمب عف أنس بنحكه،

ككذلؾ (ّ )ُٓٗ/عف سميماف بف داكد الياشمي عف إسماعيؿ عف عمرك بف ككذلؾ (ّ)ُٓٗ/
عف سميماف بف داكد الياشمي عف إسماعيؿ عف عمرك بف أبي عمرك مكلى بف أبي عمرك عف

أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ُٗٗ/عف يزيد بف ىاركف بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ُِْ/عف أبي سعيد

عف سميماف بف بالؿ عف عمرك عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِِْ/عف سريج عف ابف أبي

الزناد عف عمرك بف أبي عمرك عف أنس بنحكه ،ككذلؾ (ّ )ِّٖ/عف حسف بف مكسى عف

حماد بف سممة عف عاصـ بو بألفاظ متقاربة .

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).
ِ -يزيد بف ىاركف ،ثقةحافظ متقنتقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ُ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

َُّ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
ًو
ىحك ًؿ ىع ٍف أىىن و
س،
ىعمىى ىحدثىىنا ىحم ه
صِل  :ىحدثىىنا ىع ٍب يد األ ٍ
َْ
ُّٔ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اد ىع ٍف ىعاصـ األ ٍ ى
ؼ ىب ٍي ىف اٍلمي ً
ص ًار ًفي ىد ًار أىىن و
س بًاٍل ىم ًد ىين ًة(ُ).
ىف ىر يس ى
كؿ الم ًو  ىحاىل ى
أٌ
اج ًر ى
يف ،ىكاأل ٍىن ى
يى
أول :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ُُّ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -عبد األعمى بف حماد النرسي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٖٓ).
ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).

ّ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمي صحتو.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٗ/حديث رقـ (َِْٖ).
ُُّ

ؾ ع ٍف ع ً
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اصوـ ىع ٍف
اؽ ٍب يف أىبًي ًإ ٍس ىرائً ى
صلِ  :ىحدثىىنا ًإ ٍس ىح ي
يؿ ىحدثىىنا ىش ًري ه ى ى
َْ
-ٖٔٚاقَ َ َ ُ ُ َ ْ
أىىن و
اؿ ًلي النبًي  : ىيا ىذا األي يذىن ٍي ًف (ُ) .ا
اؿ :ىق ى
س ،ىق ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

ذا األذنيف :قيؿ معناه الحض عمى حسف الستماع كالكعي؛ ألف السمع بحاسة األذف ،كمف خمؽ
اهلل لو أذنيف فأغفؿ الستماع كلـ يحسف الكعي لـ يعذر ،كقيؿ :إف ىذا القكؿ مف جممة مزحو ﷺ

كلطيؼ أخالقو(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو :

ُ -أبك داكد في سننو (ْ )ّٔ(،)َُِّ/كتاب األدب )ِٗ(،باب ما جاء في المزاح حديث رقـ
(ََِٓ) عف إبراىيـ بف ميدم عف شريؾ بو بمفظو .

ِ -الترمذم في جامعو (ْ )ِْ(،)ُِٕ/كتاب البر كالصمة )ٕٓ(،باب ما جاء في المزاح حديث

رقـ(ُِٗٗ) عف محمكد بف غيالف عف أبي أسامة عف شريؾ بو بمفظو كفيو زيادة
كقاؿ":صحيح غريب" .

ّ -أحمد في مسنده(ّ )ُُٕ/عف أبي أسامة عف شريؾ بو بمفظو،ككذلؾ (ّ )ُِٕ/عف حجاج
ك أبي أسامة ،كالىما عف شريؾ بو بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ِِْ/عف إسحاؽ عف شريؾ بو

بمفظو ،ككذلؾ (ّ )َِٔ/عف أسكد عف شريؾ بو بمفظو.

ْ -البغكم في شرح السنة (ُّ ،)ُِٖ/كتاب البر كالصمة ،باب المزاح حديث رقـ (َّٔٔ)مف
طريؽ محمكد بف غيالف عف أبي أسامة عف شريؾ بو بمفظو .

ٓ -البزار في البحر الزخار (ُّ )َُٔ/حديث رقـ (ْْٕٔ) عف نصر بف عمي عف أبي أحمد
عف شريؾ بو بمفظو .

ٔ -الطبراني في المعجـ الكبير (ُ )َِْ/حديث رقـ ِٔٔ عف محمد بف عبد اهلل الحضرمي عف

عبد الكارث عف حرب بف ميمكف عف النضر بف أنس عف أنس بمفظو ،ككذلؾ (ُ)َِْ/

حديث رقـ (ّٔٔ) عف محمد بف عبد اهلل الحضرمي عف يحيى الحماني عف شريؾ بو
بمفظو.

ٕ -البييقي في السنف الكبرل(َُ )ٔٓ(،)ِْٖ/كتاب الشيادات )ُٖ(،باب المزاح ل ترد بو
الشيادة حديث رقـ (َُُِٕ) عف أبي عمي الركذبارم عف محمد بف بكر عف أبي داكد عف
إبراىيـ بف ميدم عف شريؾ بو بمفظو .

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُٗ/حديث رقـ (َِْٗ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ُ. )ٖٔ/
ُِّ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٔ).

ٕ-اشهةكابنايبوالهللابناأب اشهةكالمنتع (ٔ)اأبوايبوالهللالمكوف المقرو .ا ا
(ِ)

كثقو :ابف سعد

(ّ)

كيحيى بف معيف

(ْ)

كالعجمي

(ٓ)

كأبك داكد

(ٔ)

ك إبراىيـ الحربي

( ٕ)

كيعقكب بف شيبة

كزاد ابف سعد :كثير الحديث ككاف يغمط ،كزاد يحيى :صدكؽ إل انو ل يتيقيف كيغمط كيذىب بنفسو
عمى سفياف كشعبة(ٖ) ،كزاد أبك داكد :يخطئ عمى األعمش ،كزاد العجمي :ككاف حسف الحديث ،كزاد
(ٗ)

يعقكب :صدكؽ سيء الحفظ جدان ،كقاؿ أحمد

(َُ)

كأبك حاتـ

كصالح بف محمد جزرة

(ُُ)

كاألزدم

(ُِ)

(ُّ)
شديدا عمى أىؿ البدع كالريب ،كزاد أبك
كابف حجر
 :صدكؽ ،كزاد أحمد :ككاف عاقالن محدثان
ن
حاتـ :ككاف لو أغاليط ،كزاد صالح جزرة  :اضطرب حديثو لما كلى القضاء ،كزاد األزدم :مائؿ عف

القصد غالي المذىب سيء الحفظ كثير الكىـ مضطرب الحديث ،كزاد ابف حجر :يخطئ كثي انر تغير

حفظو منذ كلي القضاء بالككفة ككاف عادلن فاضالن عابدان شديدان عمى أىؿ البدع ،قاؿ أبك زرعة  :كاف

كثير الخطأ صاحب كىـ يغمط أحيانا(ُْ)،قاؿ يعقكب بف إبراىيـ الجكزجاني  :سيء الحفظ مضطرب
(ُٔ)

الحديث مائؿ(ُٓ) ،قاؿ النسائي :ليس بو بأس

(ُ)

كقاؿ في مكضع آخر :ليس بالقكم(ُٕ).

النخعي :بفتح النكف كالخاء المعجمة بعدىا العيف الميممة ىذه النسبة إلى النخع كىي قبيمة مف العرب نزلت الككفة.

األنساب (ٓ.)ّْٕ/

(ِ)

الطبقات الكبرل (ٔ.)ّٕٖ/

(ْ)

معرفة الثقات (ُ.)ّْٓ/

(ّ)

الجرح كالتعديؿ (ْ.)ّٕٔ/

(ٓ)

تاريخ بغداد (ٗ.)ِْٖ/

(ٕ)

تاريخ بغداد (ٗ.)ِْٖ/

(ٗ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ِٗٔ/

(ٔ) تيذيب التيذيب (ْ.)ِٗٓ/
(ٖ)

المصدر السابؽ (ٗ.)ِْٖ/

(َُ)

الجرح كالتعديؿ (ْ.)ّٕٔ/

(ُُ)

تاريخ بغداد (ٗ.)ِٖٓ/

(ُّ)

تقريب التيذيب (صِٔٔ).

(ُِ)

(ُْ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ِٗٓ/
الجرح كالتعديؿ (ْ.)ّٕٔ/

(ُٓ)

تاريخ بغداد (ٗ.)ِْٖ/

(ُٕ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ِٗٔ/

(ُٔ)

تيذيب الكماؿ (ُِ. )ِْٕ/
ُّّ

قاؿ الدارقطني :ليس بالقكم(ُ) ،كقاؿ أبك أحمد الحاكـ  :ليس بالمتيف(ِ).

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف في آخر أمره يخطئ فيما ركل تغير عميو حفظو(ّ) ،كقاؿ

(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
أيضا :كاف شريؾ حسف الحديث إماما فقييان
الذىبي :أحد األعالـ الفقيو العالمة الحافظ ،كقاؿ ن
فقييان كمحدثان مكث انر ليس ىك في اإلتقاف كحماد بف زيد استشيد بو البخارم كذكر لو مسمـ متابعة (ٕ).

قاؿ ابف عدم :إنما ذكرت مف حديثو كأخباره طرفان في بعض ما لـ أتكمـ عف حديثو مما أمميت بعض

اإلنكار كالغالب عمى حديثو الصحة كالستكاء كالذم يقع في حديثو مف النكرة إنما أكتي مف قبؿ سكء

شيئا مما يستحؽ أك يتسبب فيو أم شيء مف الضعؼ(ٖ) ،مات سنة
حفظو ل أنو يتعمد في الحديث ن
سبع كسبعيف كمائة.
قرلالمبرحث  :شريؾ النخعي صدكؽ ل ييحتج بحديثو إل ما كاف بكاسط قبؿ القضاء
ِ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ).
لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

إسناده حسف؛ ألف شري نكا صدكؽ ،كقد تابعو النضر بف أنس(ٗ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى
الصحيح لغيره.

(ُ)
(ِ)

تيذيب التيذيب(ْ.)ِٗٔ/
المصدر السابؽ (ْ.)ِٗٔ/

(ّ)

الثقات (ٔ.)ْْْ/

(ٓ)

تاريخ اإلسالـ (ُُ.)ُٔٔ/

(ْ)

(ٔ)

الكاشؼ (ُ.)ْٖٓ/
سير أعالـ النبالء (ٖ.)ََِ/

(ٕ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)َُٕ/

(ٗ)

المعجـ الكبير لمطبراني (ُ )َِْ/حديث رقـ (ِٔٔ) ،النضر بف أنس ثقة .تقريب التيذيب (صُٔٓ).

(ٖ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ.)ِِ/
ُّْ

رم اأَبواةعلَىالميو ِ
ىجىم ًح ىع ٍف
ُّٖ -قَ َ
صِل  :ىحدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍيىب ىة ىحدثىىنا ىع ٍب يد الم ًو ٍب يف األ ٍ
َْ
الإلي ُا ُ َ ْ
رل َ
اؿ :صمى رسك يؿ الم ًو ً في ثىك وب ك ً
ع ً
اصوـ ىع ٍف أىىن و
ط ىرىف ٍي ًو (ُ).
ؼ ىب ٍي ىف ى
اح ود ىخاىل ى
ى
س ،ىق ى ى ى ي
ٍ ى
أول :الميتهةجا  :ا
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِْ).

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -أبك بكر بف أبي شيبة ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ٕٗ).

ّ -يبوالهللابنالألجلحابنايبوالهللابناحجة المكنوي(ٕ) اأبوايحيوالمكوف  ،كاسـ األجمح يحيى

بف عبد اهلل بف حجية كاألجمح لقب غمب عميو ،قاؿ أبك حاتـ(ّ)كالدارقطني(ْ) :ل بأس بو،كقاؿ

بو،كقاؿ البخارم :ليس بحديثو بأس(ٓ) ،كقاؿ محمد بف بجير البجيرم  :ليس بحديثو بأس(ٔ)،
بأس(ٔ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(ٕ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ) ،مات سنة خمس كأربعيف

كأربعيف كمائة.

قرلالمبرحث :عبد اهلل بف األجمح صدكؽ.
ّ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ).
ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

إسناده حسف؛ ألجؿ عبد اهلل بف األجمح صدكؽ ،كقد تابعو حميد الطكيؿ في أنس متابعة

قاصرة(ٗ) ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٗ/حديث رقـ (ََّْ) .

الكندم :بفتح الكاؼ كسككف النكف ككسر الداؿ الميممة ىذه النسبة إلى كندم كىي قرية مف قرل سمرقند .األنساب

(ٓ. )َُْ/

(ّ)

الجرح كالتعديؿ (ٓ.)َُ/

(ْ)

سؤلت البرقاني (صَْ).

(ٔ)

تيذيب التيذيب (ٓ.)ُِِ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ترتيب عمؿ الترمذم ألبي طالب القاضي (صِّٗ).

تقريب التيذيب (صِٓٗ).
الثقات (ٖ. )ّّْ/

جامع الترمذم (ِ )ُٓٔ/حديث رقـ (ّّٔ) ،حميد الطكيؿ ثقة ربما دلس عف أنس ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ

رقـ (ُ).
ُّٓ

صلِ  :حدثىىنا محم يد ٍبف أىبًي ب ٍك ور اٍلم ىقد ًمي حدثىىنا ع ٍب يد اٍلك ً
رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
اح ًد ىحدثىىنا
ى
ى
ى
يى
ى
ي
َْ
ُّٗ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ي
ى
ت أىىنس ٍبف م ًال وؾ ع ًف اٍلقيين ً
ع ً
ت ىر يسك يؿ الم ًو  ىش ٍي نار ىب ٍع ىد الريككًع،
كت؟ ىف ىق ى
ىح ىك يؿ ىق ى
اص هـ األ ٍ
اؿ :ىقىن ى
ى
ى
اؿ :ىسأىٍل ي ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
اف ىب ٍيىنيـ كىب ٍي ىف رس ً
كؿ
يف ،ىق ى
اف ىب ىع ى
اؿ :ىكىق ٍكوـ م ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
يف ىريجال ًإىلى ىق ٍكوـ م ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
ث ىي ٍك نما ىس ٍبع ى
ىك ى
يف ىك ى ي ٍ ى ى ي
ً
ً
اف ىب ٍيىنيـ كىب ٍي ىف رس ً
ت ىر يسك يؿ الم ًو  ىش ٍي نار
كؿ الم ًو  ىع ٍي هد ،فىقىىن ى
كف الذ ى
المو  ىع ٍي هد ،فىقىتىمىيي يـ اٍل يم ٍش ًريك ى
يف ىك ى ي ٍ ى ى ي
ىي ٍد يعك ىعمى ٍي ًي ٍـ"(ُ).
أول :الميتهةجا :
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِٓ) .

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).

ٕ -يبوالمولحوابنازةروالمعبوي(ٕ)اأبوابشهالمبصهياوةقرلاأبوايبةوة،اهوىامهالمجيري ا.ا ا
كثقو  :ابف سعد

داكد(ٗ)كالدارقطني

(ّ)

(َُ)

(ْ)

كيحيى بف معيف

كأحمد

(ُُ)

كابف القطاف الفاسي

(ٓ)

كالعجمي

(ٔ)

(ٕ)

كأبك حاتـ

كأبك زرعة(ٖ)كأبك

كابف حجر(ُِ) .كزاد ابف سعد :ككاف كثير الحديث،

كقاؿ ابف معيف في مكضع آخر :ليس بشيء(ُّ).كزاد العجمي :حسف الحديث ،كزاد أبك داكد :عمد

إلى أحاديث كاف يرسميا عف األعمش فكصميا،كزاد الدارقطني :مأمكف ،كزاد ابف القطاف الفاسي:

لـ ييعتؿ عميو بقادح .كقاؿ النسائي  :ليس بو بأس(ُْ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ِٗ/حديث رقـ (َُّْ).
العبدم :بفتح العيف الميممة كسككف الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا الداؿ الميممة ىذه النسبة إلى عبد القيس .

األنساب (ْ.)ُّٓ/

(ّ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ِٖٗ/

(ْ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ََّ/

(ٔ)

معرفة الثقات (ِ.)َُٕ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تاريخ اإلسالـ (ُ.)ِِٓ/
الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُِ/

المصدر السابؽ (ٔ.)ُِ/

الضعفاء كالمتركككف (ِ.)ُٓٓ/

(َُ)

سؤلت السممي (صُٓ).

(ُِ)

تقريب التيذيب (صّٕٔ).

(ُْ)

تيذيب الكماؿ (ُٖ.)ْْٓ/

(ُُ) تيذيب التيذيب (ٔ.)ّٖٓ/
(ُّ)

الضعفاء كالمتركككف (ِ.)ُٓٓ/
ُّٔ

قاؿ الذىبي  :مف مشاىير العمماء(ُ)كقاؿ :اإلماـ الفقيو كاف عالمان صاحب حديث كلو أكىاـ لكف

(ِ)
أيضا :صدكؽ يغرب(ّ).
حديثو يحتج بو في الكتب  ،كقاؿ ن
كقاؿ ابف عبد البر :أجمعكا ل خالؼ بينيـ أف عبد الكاحد بف زياد ثقة ثبت(ْ).

كقاؿ ابف عدم :عبد الكاحد مف أجمة أىؿ البصرة كقد حدث عنو الثقات المعركفكف بأحاديث

(ٔ)

مستقيمة عف األعمش كغيره كىك ممف يصدؽ في الركايات(ٓ) ،كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ :كاف متقنان ضابطان(ٕ) ،مات سنة ست كسبعيف كمائة

قرلالمبرحث  :عبد الكاحد بف زياد العبدم ثقة.

ّ -عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُُّ).

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

اا

(ٖ)

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث أخرجو البخارم

(ُ)
(ِ)

تاريخ اإلسالـ (ُُ.)ِِٓ/
تذكرة الحفاظ (ُ.)ُٖٗ/

(ّ)

المغني في الضعفاء (ِ.)َُْ/

(ٓ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ََّ/

(ْ)

(ٔ)

تيذيب التيذيب (ٔ.)ّٖٓ/
الثقات (ٕ.)ُِّ/

(ٕ)

مشاىير عمماء األمصار(صِِٓ).

(ٗ)

صحيح مسمـ (ُ )ِٗٗ/حديث رقـ (ِٕٗ).

(ٖ)

كمسمـ(ٗ).

صحيح البخارم (ّ )ُِٕ/حديث رقـ (َْٖٖ).
ُّٕ

الإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
اؿ:
َُْ -قَ َ
اد ىق ى
صلِ  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف أىبًي ىب ٍك ور ىحدثىىنا ىع ٍب يد الص ىم ًد ىحدثىىنا ًزىي ه
َْ
رل َا ُ ُ َ ْ
ً
يضةه ىعىمى يك ٍّؿ يم ٍسًموـ(ُ).
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  : ى
ت أىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ ،ىيقيك يؿ :ىق ى
ىس ًم ٍع ي
ب اٍلعٍمًـ ىف ًر ى
طىم ي
أول :الميتهةجا  :ا
ً
لمييربعرتا ا
أخرجو :
ُ -ابف ماجو في سننو (ُ ،)ُِٓ/كتاب المقدمة )ُٕ(،باب فضؿ العمماء ك الحث عمى طمب العمـ
حديث رقـ (ِِْ) عف ىشاـ بف عمار عف حفص بف سميماف عف كثير بف شنظير عف محمد

ابف سيريف عف أنس بمفظو.

ِ -البزار في البحر الزخار(ُ )ُِٕ/حديث رقـ (ْٗ) عف حماد بف سممو عف ثابت عف أنس

بمفظو ،ككذلؾ (ِ )َّٖ/حديث رقـ (ْٕٔٔ)عف أحمد بف عبدة عف حفص بف سميماف عف
كثير بف شنظير عف محمد بف سيريف عف أنس بمفظو .

ّ -أبك يعمى في مسنده (ٓ )ِِّ/حديث رقـ (ِّٕٖ) مف طريؽ كثير بف شنظير عف ابف سيريف
عف أنس بمفظو ،ككذلؾ (ٓ )ِّٖ/حديث رقـ (َِّٗ) مف طريؽ قتادة عف أنس بمفظو.

ْ -القضاعي في مسنده (ُ )ُّٔ/حديث رقـ (ُٕٓ) مف طريؽ المثنى بف دينار عف أنس بمفظو.
ٓ -البييقي في شعب اإليماف (ِ )ِْٓ/حديث رقـ (ُْْٓ) مف طريؽ زياد بف عامر عف أنس
بمفظو ،ككذلؾ (ِ )ِْٓ/حديث رقـ (ُْٓٓ) مف طريؽ ثابت عف أنس بمفظو.

ٔ -الطبراني في األكسط (ِ )ٕ/حديث رقـ (ٗ) مف طريؽ كثير بف شنظير عف محمد بف سيريف
عف أنس بمفظو ،ككذلؾ (ِ )ِٖٗ/حديث رقـ (ََِٖ) مف طريؽ عاصـ األحكؿ عف أنس

بمفظو ،ككذلؾ (ّ )ٕٓ/حديث رقـ (ِِْٔ) مف طريؽ زياد بف ميمكف عف أنس بمفظو،
ككذلؾ (ٖ )ُٗٓ/حديث رقـ (ُّٖٖ) مف طريؽ يكنس بف يزيد األٍىيمًي عف الزىرم عف أنس
بمفظو ،ككذلؾ (ٖ )ِِٕ/حديث رقـ (ُُٖٔ) مف طريؽ إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة
عف أنس بف مالؾ بمفظو ،ككذلؾ (ٖ )ّْٕ/حديث رقـ (ّّٖٖ) مف طريؽ زياد بف أبي

ىعمار عف أنس بمفظو.
ٕ -الطبراني في المعجـ الصغير (ُ )ّٔ/حديث رقـ (ِِ) مف طريؽ عاصـ األحكؿ عف أنس
بمفظو ،ككذلؾ (ُ )ِّْ/حديث رقـ (َّٖ)مف طريؽ الربيع بف أنس عف أنس بنحكه.

ٖ -أبك نعيـ في تاريخ أصبياف (ِ )ُٖ/حديث رقـ (ٔٔٗ) مف طريؽ زياد بف ميمكف عف أنس بف

مالؾ بمفظو ،ككذلؾ (ِ )ُِْ/مف طريؽ الحسف بف عطية عف أبي عاتكة– طريؼ بف سميماف-
عف أنس بزيادة اطمبكا العمـ كلك كاف في الصيف.

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٗٔ/حديث رقـ (َّْٓ).
ُّٖ

ٗ -تماـ الرازم في الفكائد (ِ )ِْٖ/حديث رقـ (ُْٗٔ) مف طريؽ إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي
طمحة عف أنس بف مالؾ بمفظو.

لمشولمو  :ا

ُ -عمي بف أبي طالب 
أخرجو

-

الطبراني في المعجـ األكسط ( ِ )ِٕٗ/حديث رقـ (ََِّ) بمفظو .

-

الطبراني في المعجـ الصغير (ُ )ٖٓ/حديث رقـ (ُٔ) بمفظو .

ِ -أبك سعيد الخدرم 
أخرجو

 الطبراني في األكسط (ٖ )ِٖٓ/حديث رقـ (ٕٖٔٓ) بمفظو. القضاعي في مسنده (ُ )ُّٓ/حديث رقـ (ُْٕ) بمفظو. تماـ الرازم في الفكائد (ُ )ُّ/حديث رقـ (ِٓ) بمفظو.ّ -عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما

-

أخرجو

الطبراني في المعجـ األكسط (ْ )ِْٓ/حديث رقـ (َْٔٗ) بمفظو .

 تماـ الرازم في الفكائد (ُ )ِّ/حديث رقـ (ّٓ )ْٓ ،بمفظو.ْ -عبد اهلل بف مسعكد 
أخرجو

 الطبراني في المعجـ األكسط (ٔ )ْٔ/حديث رقـ (َٖٗٓ) بمفظو .-

الطبراني في المعجـ الكبير (َُ )ُٗٓ/حديث رقـ (َُّْٗ) بمفظو .

 تماـ الرازم في الفكائد (ُ )ِّ/حديث رقـ (ٓٓ) بمفظو.ٓ -عبد اهلل بف عمر رصي اهلل عنيما

 أخرجو تماـ الرازم في الفكائد (ُ )ُّ/حديث رقـ (ُٓ) بمفظو ،ككذلؾ (ُ )ّّ/حديث رقـ(ٔٓ) بمفظو.

ٔ -أيبٍّي بف كعب 

 -أخرجو ابف المظفر في غرائب مالؾ (صُٕٓ) حديث رقـ (ُٕٔ) بمفظو.

ُّٗ

ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).

لمعنبهي(ٕ) المينوهي(ٖ) اأبو اسهل المبصهي(ٗ)اااااااااااااااا
ٕ -ايبو المصيو ابن ايبو المولهث ابن اسعةو المايَّيةي (ٔ) ا َا
هوىامهالمجيري ،ا ا
(ٓ)

كثقو  :ابف سعد

(ٔ)

كالحاكـ
(َُ)

يخطئ،كقاؿ أبك حاتـ

(ٕ)

كابف قانع

كابف حجر

(ُُ)

كابف نمير(ٖ) ،كالعجمي(ٗ)،كزاد الحاكـ  :مأمكف كابف قانع :
 :صدكؽ .كزاد أبك حاتـ :صالح الحديث ،كزاد ابف حجر:

ثبت في شعبة ،كقاؿ عمي بف المديني :عبد الصمد ثبت في شعبة(ُِ) ،كقاؿ أحمد :لـ يكف بو
(ُْ)

بأس(ُّ) ،كقاؿ أبك أحمد :صدكؽ صالح الحديث

 ،كذكره ابف حباف في الثقات(ُٓ) .كقاؿ الذىبي :

(ُٔ)
أيضا :محدث البصرة(ُٕ) ،مات سنة سبع كمائتيف.
الحافظ الحجة كقاؿ ن
قرلالمبرحث :عبد الصمد بف عبد الكارث صدكؽ.

(ُ)

التميمي :تقدـ (صُٔ).

(ِ)

العنبرم :تقدـ (صِٗ).

(ْ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)

التنكرم :تقدـ (صِٗ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ََِ/
تيذيب التيذيب (ٔ.)ِِٗ/

(ٕ)

المصدر السابؽ (ٔ.)ِِٗ/

(ٗ)

معرفة الثقات (ِ.)ٗٓ/

(ٖ)

المصدر نفسو (ٔ. )ِِٗ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)َٓ/
تقريب التيذيب (صّٔٓ).
تيذيب التيذيب (ٔ.)ِِٗ/
بحر الدـ (ُ.)ََُ/
تيذيب التيذيب (ٔ.)ِِٗ/

(ُٓ)

الثقات (ٖ.)ُْْ/

(ُٕ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)ُِٓ/

(ُٔ)

الكاشؼ (ُ.)ّٔٓ/
َِّ

ٖ-ازةروابنايبوالهللالمنيةهي(ٔ)المبصهي ا
(ِ)

ضعفو :يحيى بف معيف

(ّ)

كأبك حاتـ

(ْ)

كأبك داكد

كالذىبي

(ٓ)

كابف حجر(ٔ)،كقاؿ ابف معيف :ليس

(ٖ)
(ٕ)
أيضا :في حديثو ضعؼ(ٗ) ،كزاد أبك حاتـ  :يكتب
أيضا :ل شيء ،كقاؿ ن
ليس بو بأس  ،كقاؿ ن
يكتب حديثو كل يحتج بو ،كقاؿ الدارقطني :ليس بالقكم(َُ)،كقاؿ ابف عدم :عندم إذا ركل عف

ثقة فال بأس بحديثو(ُُ) ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف يخطئ ككاف مف العباد(ُِ)،كذكره
ابف حباف في المجركحيف كقاؿ  :منكر الحديث يركل عف أنس أشياء ل تشبو حديث الثقات كل

يجكز الحتجاج بو تركو يحيى بف معيف(ُّ).

قرلالمبرحث  :زياد النميرم ضعيؼ.

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا :

إسناده ضعيؼ ،ألجؿ زياد النميرم ضعيؼ ،كقد تابعو محمد بف سيريف(ُْ) ،كعاصـ

األحكؿ(ُٓ) ،كغيرىما كالربيع بف أنس كأبي عاتكة ،كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

(ُ)

النميرم  :بضـ النكف كفتح الميـ كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا راء ىذه النسبة إلى بني نمير

كىك نمير بف عامر بف صعصعة .األنساب (ٓ.)ِٕٓ/

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

الجرح كالتعديؿ (ّ.)ّٓٔ/

المصدر السابؽ (ّ.)ّٓٔ/
تيذيب الكماؿ (ٗ.)ّْٗ/
المغني في الضعفاء (ُ.)ِّْ/

(ٔ)

تقريب التيذيب (صَِِ).

(ٖ)

المجركحكف (ُ.)َّٔ/

(ٕ)

(ٗ)

تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (ْ.)ٗٓ/
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ّ.)ُٖٔ/

(َُ)

سنف الدارقطني (ِ.)َُٗ/

(ُِ)

الثقات (ْ.)ِٓٓ/

(ُُ)

(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ّ.)ُٖٔ/

المجركحكف (ُ.)َّٔ/
سنف ابف ماجو (ُ )ُِٓ/حديث رقـ (ِِْ) ،محمد بف سيريف ،ثقة ثبت .تقريب التيذيب (صّْٖ).

المعجـ األكسط (ِ )ِٖٗ/حديث رقـ (ََِٖ) عاصـ األحكؿ ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ

(ُُّ).
ُِّ

ِِ
ير ىع ٍف ىل ٍي وث ىع ٍف أىىن و
س ،ىقا ىؿ :ىنيىى
ُُْ -قَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىم ىة ىحدثىىنا ىج ًر ه
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
رسك يؿ الم ًو  ع ًف النكًـ ىقٍب ىؿ اٍل ًع ىش ً
اء ،ىك ىع ًف الس ىم ًر ىب ٍع ىد ىىا(ُ).
ى
ىي
ٍ
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

السمر :ىك الحديث بالميؿ كأصؿ السمر لكف ضكء القمر؛ ألنيـ كانكا يتحدثكف فيو(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

 أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو (ِ )َِٖ/عف ابف إدريس عف ليث عف رجؿ عف أنسبألفاظ متقاربة.

لمشولموا  :ا

ُ -أبك برزة األسممي 
أخرجو

 البخارم في صحيحو (ُ )ٗ(،)ِٔٓ/كتاب مكاقيت الصالة )ُّ(،باب كقت العصر حديث رقـ(ْٕٓ) جزء مف حديث بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ٗ(،)ِْٖ/كتاب مكاقيت الصالة )ّٗ(،باب ما
يكره مف السمر بعد العشاء حديث رقـ (ٗٗٓ) جزء مف حديث بنحكه .

-

مسمـ في صحيحو (ُ )ٓ(،)ْْٕ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة)َْ(،باب استحباب

التبكير بالصبح حديث رقـ (ِّٓ )ِّٔ،جزء مف حديث بنحكه .

ِ -عبد اهلل بف مسعكد 
-

أخرجو

ابف ماجو في سننو (ُ )ِ(،)ِٖٕ/كتاب الصالة )ُِ(،باب النيي عف النكـ قبؿ صالة
العشاء كعف الحديث بعدىا حديث رقـ (َّٕ) بنحكه .
أحمد في مسنده (ُ )َُْ،ّٖٗ/بنحكه .

البزار في البحر الزخار (ٓ )ُّْ/حديث رقـ (ُْٕٓ) بنحكه .

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا :

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).
ِ -جرير بف عبد الحميد الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ٖٗ/حديث رقـ (َّْٗ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ْٗٗ/
ِِّ

ٖ-الملةثابناأب اسلةمابنازنةمالمقهش اأبوابكهالمكوف ا ا
(ُ)

ضعفو  :ابف سعد

(ِ)

كابف معيف

(ّ)

كأحمد

(ْ)

أبك حاتـ

(ٔ)

كأبك زرعة(ٓ)كابف عيينة

كالنسائي

(ٕ)

كيعقكب

(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
(ٖ)
صالحا ،كزاد ابف معيف:
رجال
بف شيبة كالجكزجاني كالساجي كالذىبي  ،كزاد ابف سعد :ككاف ن
ن
معيف :ليس بذاؾ القكم(ُِ) ليس بو بأس(ُّ) ،كزاد أحمد :مضطرب الحديث كلكف حدث الناس عنو،

كفي مكضع آخر :ليس بذاؾ ،كزاد أبك حاتـ كأبك زرعة :حديثو مضطرب ل ييشتغؿ بو(ُْ) ،كزاد أبك
زرعة :ل تقكـ بو الحجة ،كزاد الجكزجاني :ليس بثبت ،كزاد الساجي :كاف سيء الحفظ كثير الغمط،

أيضا :ليف في حديثو لنقص حفظو كبعضيـ احتج بو(ُٓ) ،كقاؿ الدارقطني :صاحب سنة
كقاؿ الذىبي ن
يخرج حديثو إنما أنكركا عميو الجمع بيف عطاء كطاككس كمجاىد حسب(ُٔ).كقاؿ ابف رجب الحنبمي:
يضطرب في حديثو(ُٕ) ،كقاؿ العجمي :جائز الحديث ل بأس بو(ُٖ) ،كقاؿ محمد بف عمار(ُٗ)كالساجي

في ركاية(َِ)كيعقكب بف شيبة في ركاية
(ُ)
(ِ)

الطبقات الكبرل (ٔ.)ّْٗ/
تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي (صُٖٓ).

(ّ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ. )ّٕٗ/

(ٓ)

المصدر السابؽ (ٕ.)ُٕٗ/

(ْ)

(ٔ)

الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ُٕٗ/

الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ّ.)ِٗ/

(ٕ)

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي(صَِّ).

(ٗ)

أحكاؿ الرجاؿ (ُ.)ُٗ/

(ٖ)

(ُِ)

كابف حجر(ِِ) :صدكؽ.

تيذيب التيذيب (ٖ.)ُْٗ/

(َُ)
(ُُ)

تيذيب التيذيب (ٖ.)ُْٗ/
الكاشؼ (ِ.)ُُٓ/

(ُِ)

سؤلت ابف الجنيد (صِّٗ).

(ُْ)

عمؿ الحديث (صٔٓ).

(ُّ)

(ُٓ)

تاريخ اإلسالـ (ٗ.)ُِٔ/

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ُٕٗ/

(ُٔ)

سؤلت البرقاني (صٖٓ).

(ُٖ)

معرفة الثقات (ِ.)ُِّ/

(ُٕ)

(ُٗ)

شرح عمؿ الترمذم (ُ.)ُْٖ/

تيذيب التيذيب (ٖ.)ُْٗ/

(َِ)

المصدر السابؽ (ٖ.)ُْٗ/

(ِِ)

تقريب التيذيب (صْْٔ).

(ُِ)

المصدر نفسو (ٖ.)ُْٗ/

ِّّ

كزاد محمد بف عمار :ييـ كزاد ابف حجر  :اختمط جدا كلـ يتميز حديثو فترؾ ،كقاؿ أبك أحمد الحاكـ :
(ُ)

ليس بالقكم عندىـ

 .كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل  :مجمع عمى سكء حفظو(ِ).

قاؿ البكصيرم :ليث بف أبي سميـ ضعفو الجميكر كىك مدلس(ّ).

كقا ؿ ابف حباف  :اختمط في آخر عمره فكاف يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ كيأتي عف الثقات بما ليس
مف حديثيـ ،تركو القطاف كابف ميدم كابف معيف كأحمد(ْ) ،كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ  :قاؿ
عثماف بف أبي شيبة ثقة صدكؽ كليس بحجة(ٓ) .كقاؿ ابف عدم  :كليث بف أبي سميـ لو مف الحديث

أحاديث صالحة غير ما ذكرت كقد ركل عنو شعبة كالثكرم كغيرىما مف ثقات الناس كمع الضعؼ

الذم فيو ييكتب حديثو(ٔ)،كقاؿ الترمذم  :كاف أحمد يقكؿ ليث بف أبي سميـ ل يفرح بحديثو،كقاؿ محمد
محمد بف إسماعيؿ البخارم كليث بف أبي سميـ :صدكؽ(ٕ).
(ٖ)

كرماه بالختالط  :عثماف بف أبي شيبة

(ٗ)

كابف حباف

كجرير

(َُ)

(ُُ)

كالبزار

كابف حجر(ُِ).

كأما عف سماعاتو :

قاؿ أبك زرعة  :لـ يسمع مف مكحكؿ بؿ ىك مرسؿ(ُّ) .قاؿ الذىبي  :ل نعممو لقي صحابيان(ُْ).

كرماه بالتدليس  :الحافظ الييثمي كقاؿ  :كاف ثقة كلكنو مدلس(ُٓ) ،مات سنة ثماف كأربعيف كمائة

قرلالمبرحث  :الميث بف أبي سميـ ضعيؼ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

تيذيب التيذيب (ٖ.)ُْٗ/
المصدر السابؽ (ٖ.)ُْٗ/
مصباح الزجاجة (ُ.)ِّ/
المجركحكف (ِ.)ُِّ/

(ٓ)

تاريخ أسماء الثقات (صُٔٗ).

(ٕ)

عمؿ الترمذم الكبير َُ.)َُٖ/

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ.)ٖٗ/

تيذيب الكماؿ (ِْ.)ِٕٗ/
المجركحكف (ِ.)ُِّ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تيذيب الكماؿ (ِْ.)ِٕٗ/
تيذيب التيذيب (ٖ.)ُْٗ/
تقريب التيذيب (صْْٔ).

(ُّ)

المراسيؿ (ُ.)ُُٖ/

(ُٓ)

مجمع الزكائد (ّ.)ََِ/

(ُْ)

الكاشؼ (ِ.)ُُٓ/

ِّْ

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الميث بف أبي سميـ ضعيؼ ،كلنقطاعو ألف الميث لـ يسمع مف أنس ،كقد

أيضا ضعيؼ ألف مداره عمى الميث كجيالة
جاء الحديث
ن
متصال ،عف الميث عف رجؿ عف أنس كسنده ن
الرجؿ فالميث أسقط شيخو مف السند كىذا يدؿ عمى سكء حفظو ،فالحديث ضعيؼ بيذا السند ،كلكف

الحديث صحيح لو شاىد مف حديث أبي برزة األسممي كغيره في الصحيحيف.

ِّٓ

رل الإليرم اأَبواةعلَىالميو ِ
ؼ ىع ٍف ىع ٍب ًد اٍل ىع ًز ً
يز
كس ى
صلِ  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىم ىةى ىحدثىىنا ًإ ٍس ىح ي
َْ
ُِْ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
اؽ ٍب يف يي ي
ً ً
و
صمى الظ ٍي ىر
ٍب ًف يرىف ٍي وع ىق ى
ت :أ ٍ
ت أىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ ،يقٍم ي
اؿ :ىسأىٍل ي
ىخبً ٍرنًي بً ىش ٍيء ىع ىقٍمتىوي ىع ٍف ىر يسكؿ المو  أ ٍىي ىف ى
اؿ :ا ٍف ىع ٍؿ ىك ىما
اؿ :بًاأل ٍىب ى
ط ًح ،ثيـ ىق ى
ص ىر ىي ٍكىـ الن ٍف ًر؟ ىف ىق ى
ىي ٍكىـ الت ٍرًكىي ًة؟ ىف ىق ى
اؿ :بً ًمننى ،يقٍم ي
صمى اٍل ىع ٍ
ت :أى ٍي ىف ى
اؤ يك ٍـ(ُ).
يم ىر ي
ىي ٍف ىع يؿ أ ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا

التركية  :ىك اليكـ الثامف مف ذم الحجة سمي بو ألنيـ كانكا يرتككف فيو مف الماء لما بعده أم يسقكف

كيستقكف(ِ).
ب ًم ىنى  :بالكسر كالتنكيف في درج الكادم الذم ينزلو الحاج كيرمي فيو الجمار مف الحرـ كسمي بذلؾ
لما يمني بو مف الدماء أم يراؽ  ،كقيؿ ألف آدـ (عميو السالـ) تمني فيو الجنة كقيؿ :غير ذلؾ(ّ).

الن ٍفر  :ىك اليكـ الثاني مف أياـ التشريؽ ىذا الن ٍفر األكؿ كالن ٍفر الثاني ىك اليكـ الثالث(ْ).
األ ٍىبطىح  :بالفتح ثـ السككف كفتح الطاء كالحاء ميممة ككؿ سيؿ فيو دقاؽ الحصى فيك أ ٍىبطىح ،
كاأل ٍىبطىح يضاؼ إلى مكة كالى ًم ىنى؛ ألف المسافة بينيما كاحدة كربما كاف إلى ًم ىنى أقرب كىك

المحصب كقيؿ :سمي أ ٍىبطىح ألف آدـ عميو السالـ ىبطىح فيو(ٓ).
ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ُ )ِٓ(،)ٖٔٗ/كتاب الحج )ّٖ(،باب أيف يصمى الظير يكـ التركية
حديث رقـ (ُّٓٔ) عف عبد اهلل بف محمد عف إسحاؽ األزرؽ عف سفياف عف عبد العزيز

بف رفيع بو بمفظو ،ككذلؾ (ُ )ِٓ(،)ٖٔٗ/كتاب الحج )ّٖ(،باب أيف يصمى الظير يكـ

التركية حديث رقـ (ُْٓٔ) عف عمي كاسماعيؿ عف أباف ،كالىما عف أبي بكر بف عياش
عف عبد العزيز بو بنحكه ،ككذلؾ (ُ )ِٓ(،)ِّٕ/كتاب الحج )ُْٔ(،باب مف صمى اليكـ

النفر باألبطح حديث رقـ (ُّٕٔ) عف محمد بف المثنى عف إسحاؽ بف يكسؼ عف سفياف

الثكرم عف عبد العزيز بف رفيع بو بمفظو.

ِ -مسمـ في صحيحو (ِ )ُٓ(،)ٗٓ/كتاب الحج )ٖٓ(،باب استحباب طكاؼ اإلفاضة يكـ
النحر حديث رقـ (ّّٔ) عف زىير بف حرب عف إسحاؽ بف يكسؼ عف سفياف عف عبد
العزيز بف رفيع بو بمفظو .

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َُٔ/حديث رقـ (َّْٓ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ٕٔٔ/

(ّ)

معجـ البمداف (ٓ.)ُٖٗ/

(ٓ)

معجـ البمداف (ُ.)ْٕ/

(ْ)

النياية في غريب الحديث كاألثر (ٓ.)َِِ/
ِّٔ

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

ٕ -إسحرق ابن اةوسف ابن ايهولس المقهش (ٔ) الميتزوي (ٕ) اأبو ايحيو المولسط (ٖ) الميعهوفا
برألزهق(ٗ)،اهوىامهالمجيري ا.
(ٓ)

كثقو :ابف سعد
(ُُ)

كالذىبي

كابف معيف

(ٔ)

(ٕ)

كأحمد

(ٖ)

كالعجمي

كأبك بكر الخطيب

(ٗ)

(َُ)

كالبزار

(ُُ)

كالذىبي

كابف حجر(ُِ).كزاد ابف سعد :ربما خمط ،كزاد أبك بكر الخطيب :كاف مف الثقات

أيضا :اإلماـ
المأمكميف كأحد عباد اهلل الصالحيف ،كزاد الذىبي :عابد رفيع القدر إماـ ،كقاؿ ن
الحافظ الحجة مف أئمة الحديث(ُّ)كقاؿ :ثبتا مف العابديف(ُْ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صحيح الحديث
(ُٔ)

صدكؽ ل بأس بو(ُٓ) ،كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ :مف متقني الكاسطييف(ُٕ) .مات سنة

خمس كتسعيف كمائة .قرلالمبرحث  :إسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ ثقة.

(ُ)
(ِ)

القرشي :تقدـ (صُٗٗ).
المخزكمي :بفتح الميـ كسككف الخاء المعجمة كضـ الزام كفي آخرىا الميـ ىذه النسبة إلى قبيمتيف ،إحداىما تنسب

إلى مخزكـ بف عمرك كمخزكـ قريش كىك مخزكـ بف يقظة بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب .األنساب (ٓ.)ِّٓ/

(ّ)
(ْ)

الكاسطي :تقدـ (صّٔ).

األزرؽ :بفتح األلؼ كسككف الزام كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ ىذه الصفة اتصؼ بيا كثير مف العمماء .المصدر

السابؽ (ُ.)ُُِ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ُّٓ/
تاريخ بغداد (ٔ.)ُّٗ/
المصدر السابؽ (ٔ.)ُّٗ/

معرفة الثقات (ُ.)َِّ/

(َُ)

تاريخ بغداد (ٔ.)ُّٗ/
تيذيب التيذيب (ُ.)ِِٓ/

(ُُ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)ِّّ/

(ُّ)

سير أعالـ النبالء (ٗ.)ُُٕ/

(ُِ)

(ُْ)

تقريب التيذيب (صَُْ).
تاريخ اإلسالـ (ُّ.)ٕٗ/

(ُٓ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)ِّٖ/

(ُٕ)

مشاىير عمماء األمصار (صُِٖ).

(ُٔ)

الثقات (ٔ.)ِٓ/

ِّٕ

يبوالمعزةزابناهافَْاةعالألسوي(ٔ)اأبوايبوالهللالميك المطرئف (ٕ)هوىامهالمجيري .ا
ُا
ٖ-
كثقو :يحيى بف معيف(ّ)كأحمد

حجر(ٗ).

(ْ)

(ٓ)

كأبك حاتـ

(ٔ)

كالعجمي

(ٕ)

كالنسائي

(ٖ)

كالذىبي

كابف حجر(ٗ).

كقاؿ الذىبي :المحدث(َُ) ،كقاؿ يعقكب بف شيبة :يقكـ حديثو مقاـ الحجة(ُُ)،كذكره ابف حباف

في الثقات(ُِ) ،مات سنة ثالثيف كمائة .

قرلالمبرحث  :عبد العزيز بف يرفى ٍيع األسدم ثقة.
لبعر :المحكمايلىالإلسنروا :
هً

إسناده منقطع فقد سقط مف اإلسناد سفياف الثكرم شيخ إسحاؽ األزرؽ ،حيث جاء الحديث

مكصكنل كما عند البخارم مف طريؽ عبد اهلل بف محمد عف إسحاؽ األزرؽ عف سفياف عف عبد العزيز
عف أنس بمفظو(ُّ) ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
ً

قاؿ الحافظ ابف حجر (رحمو اهلل)  :يكـ التركية أم اليكـ الثامف مف ذم الحجة ،كسمي

التركية بفتح المثناة كسككف الراء ككسر الكاك كتخفيؼ التحتانية؛ ألنيـ كانكا يرككف فيو إبميـ كيترككف
الن ٍفر ىك الرجكع مف ًمنى بعد انقضاء
مف الماء ألف تمؾ األماكف لـ تكف إذ ذاؾ فييا آبار كل عيكف ،ك ى

أعماؿ الحج(ُْ).

(ُ)
(ِ)

األسدم :تقدـ (صٕٗ).
الطائفي :بفتح الطاء كسككف األلؼ ككسر الياء المثناة مف تحتيا كفي آخرىا فاء ىذه النسبة إلى الطائؼ كىي مدينة

مدينة بالحجاز مشيكرة ينسب ليا كثير مف العمماء .المباب في تيذيب األسماء (ِ.)َِٕ/

(ّ)

الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُّٖ/

(ْ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ.)ْٖٓ/

(ٔ)

معرفة الثقات (ِ.)ٗٓ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُّٖ/

تيذيب الكماؿ (ُٖ.)ُّٓ/
الكاشؼ (ُ.)ٔٓٓ/

تقريب التيذيب (صّٕٓ).

(َُ)
(ُُ)

سير أعالـ النبالء (ٓ.)ِِٖ/
تيذيب التيذيب (ٔ.)َُّ/

(ُِ)

الثقات (ٓ.)ُِّ/

(ُْ)

فتح البارم شرح صحيح البخارم (ّ.)َٕٓ/

(ُّ)

صحيح البخارم (ُ )ٖٔٗ/حديث رقـ (ُّٓٔ).
ِّٖ

طح  :أم البطحاء بيف مكة كالمدينة كىي ما انبطح مف الكادم كاتسع ،كىي التي يقاؿ ليا:
كاأل ٍىب ى

الم ىعرس كحدىا ما بيف الجبميف إلى المقبرة(ُ).
ى
المحصب ك ي
كقكلو (افعؿ كما يفعؿ أمراؤكـ )  :قاؿ الحافظ ابف حجر (رحمو اهلل)  :بيف لو المكاف الذم صمى فيو
النبي ﷺ يكـ التركية كىك ًمنى  ،ثـ ً
خش ىي عميو أف يحرص عمى ذلؾ فينسب إلى المخالفة أك تفكتو
ص ٍّؿ مع األمراء حيث يصمكف  ،كفيو إشعار بأف األمراء إذ ذاؾ كانكا
الصالة مع الجماعة فقاؿ لو  :ى

ل يكاظبكف عمى صالة الظير ذلؾ اليكـ بمكاف معيف  ،فأشار أنس إلى أف الذم يفعمكنو جائز كاف

كاف التباع أفضؿ(ِ).

(ُ)
(ِ)

فتح البارم شرح صحيح البخارم (ّ. )َٓٗ/
المصدر السابؽ(ّ.)َٖٓ/
ِّٗ

رلالإليرماأَبواةعلَىالميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا
َْ
ُّْ -قَ َا َ ُ ُ َ ْ
ىق ٍي و
اؿ:
ت ىع ٍم نار ىم ٍكىلى اٍل يمطًم ًب ىق ى
س ىق ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ً
ً
ىعكيذ ًب ىؾ ًم ىف
يف ىق ىف ىؿ م ٍف ىخ ٍيىب ىر :المييـ ًإٍّني أ ي
ح ى
الرىج ً
اؿ(ُ).
الد ٍي ًف ىك ىغمىىب ًة ٍّ

يم ىحم يد ٍب يف أىبًي ىب ٍك ور اٍل يم ىقد ًمي ىحدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف يم ىحم ًد ٍب ًف
اؿ :ىكاف ًم ٍف يدع ً
اء النبً ٍّي 
ت أىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ ،ىق ى
ىس ًم ٍع ي
ى
ى
ضىم ًع
اٍليى ٍّـ ىكاٍل ىح ىزًف ،ىكاٍل ىع ٍج ًز ىكاٍل ىك ىس ًؿ ،ىكاٍل يج ٍب ًف ىكاٍليب ٍخ ًؿ ،ىك ى

أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

ضمع الديف  :أم ثقؿ الديف يقاؿ :ضمعؾ مع فالف أم ميمؾ معو كىكاؾ(ِ).

غمبة الرجاؿ  :أم شدة تسمطيـ(ّ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِّ).

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -محمد بف أبي بكر المقدمي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٓ).

أبوازَاكْاةهامقبا
ٕ -ةحة ابنايحيوابناقةسالمبصهي(ٗ)الميحرهبالموهةه(٘)اأبوايحيوالميون ()ٙاو ُا
مها .ا

(ٕ)

كثقو  :الذىبي

(ٗ)

كزاد مشيكر ،كقاؿ في مكضع آخر  :المحدث(ٖ) .كقاؿ ابف معيف  :ضعيؼ

كقاؿ أبك حاتـ  :يكتب حديثو
(ُِ)

إل حديثيف حدث بيما
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(َُ)

.

،

كلو حديث منكر في أكؿ البمح(ُُ) ،كقاؿ أبك زرعة  :أحاديثو متقاربة

مسند أبي يعمى (ٕ )َُٖ/حديث رقـ (َْْٓ).
مختار الصحاح (ُ. )َّْ/
تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم (ٗ. )ُِّ/
البصرم :تقدـ (صّٕ).
الضرير :تقدـ (صَّٖ).

المد ني :بفتح الميـ ،كالداؿ الميممة المكسكرة ،بعدىا الياء آخر الحركؼ ،كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى عدة مف

المدف ،منيا مدينة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو أكثر ما ينسب إلييا يقاؿ المدني كالمديني ،كالى مدينة بغداد ،كالى
مدينة أصبياف ،كالى مدينة نيسابكر ،كالى المدينة الداخمة بمرك ،كالى مدينة بخارل ،كالى مدينة سمرقند ،كالى مدينة
نسؼ ،كغيرىا مف المدف .األنساب (ٓ.)ِّٓ/

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المغني في الضعفاء (ِ.)ّْٕ/
سير أعالـ النبالء (ٗ.)ِٗٔ/

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُْٖ/

(َُ)

المصدر السابؽ (ٗ.)ُْٖ/

(ُِ)

الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ُْٖ/

(ُُ)

انظر :تاريخ اإلسالـ (ُّ ،)ْٕٗ/كالمغني في الضعفاء (ِ.)ّْٕ/
َّّ

كقاؿ العقيمي  :ل يتابع عمى حديثو(ُ) ،كذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمترككيف(ِ).كقاؿ عمرك
(ّ)

الفالس  :ليس بمتركؾ

 ،كقاؿ ابف عدم  :أحاديثو مستقيمة سكل أربعة كذكرىا(ْ) ،كقاؿ الساجي :
(ٓ)

 :صدكؽ ييـ في حديثو ليف

 ،كقاؿ الخميمي  :شيخ صالح ل نحكـ بضعفو كل بصحتو (ٔ) ،قاؿ

(ٕ)
أيضا :خرج لو مسمـ متابعة فيما أظف ل في األصكؿ فإنو
الذىبي معمقنا :بؿ نحكـ بضعفو  ،كقاؿ ن
ليف الحاؿ(ٖ) ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ يخطئ كثي ار(ٗ)  ،كقاؿ ابف حباف  :كاف ممف يقمب األسانيد

كيرفع المراسيؿ مف غير تعمد فمما كثر ذلؾ منو صار غير محتج بو إل عند الكفاؽ كاف اعتبر بما لـ

يخالؼ األثبات في حديثو فال ضير(َُ).

كثيرا.
قرلالمبرحث  :يحيي بف محمد بف قيس البصرم صدكؽ يخطئ ن
ٖ -ييهوابناأب اييهواولسيهايةسهةالمقهش (ٔٔ)الميتزوي (ٕٔ)اأبوايثيرنالميون
يومىالميطلبابنايبوالهللابناحنطباهوىامهالمجيري .ا ا
(ُْ)

كثقو :يحيي بف معيف

(ُٓ)

كأبك زرعة

كالعجمي

(ُٔ)

(ُٕ)

كابف رجب الحنبمي

(ٖٔ) ا
(ُٖ)

كالذىبي

حجر(ُٗ) ،كزاد ابف معيف :ينكر عميو حديث عكرمة  ،كزاد العجمي :ينكر عميو حديث البييمة.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

الضعفاء الكبير (ْ.)ِْٕ/
الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ّ.)َِِ/
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ٕ.)ِّْ/

(ْ)

انظر :المصدر السابؽ (ٕ.)ِّْ/

(ٔ)

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ُِٕ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

كابف

تيذيب التيذيب (ُُ.)ُِْ/

سير أعالـ النبالء (ٗ.)ِٕٗ/
المصدر السابؽ (ٗ.)ِٕٗ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تقريب التيذيب (صٔٗٓ) .
المجركحكف (ّ.)ُُٗ/

القرشي :تقدـ (صُٗٗ).
المخزكمي :تقدـ (صِّٗ).

(ُّ)

المديني :تقدـ (صِّّ).

(ُٓ)

الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ِِٓ/

(ُْ)

(ُٔ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ُُٔ/

معرفة الثقات ِ. )ُُٖ/

(ُٕ)

شرح عمؿ الترمذم (ُ.)ّْٕ/

(ُٗ)

تقريب التيذيب (صِْٓ).

(ُٖ)

تاريخ اإلسالـ (ٔ.)ُِٓ/

ُّّ

(ِ)

كزاد ابف حجر :ربما كىـ ،كقاؿ البخارم(ُ)كالساجي

كاألزدم

(ّ)

كالذىبي(ْ) :صدكؽ،كزاد البخارم:

البخارم :ركل عف عكرمة مناكير كلـ يذكر في شيء منيا أنو سمع مف عكرمة.كزاد الساجي كاألزدم
 :إل أنو ييـ  ،كزاد الذىبي  :الفقيو(ٓ).كقاؿ الذىبي :حديثو حسف منحط عف الرتبة العمياء مف
(ٕ)

الصحيح(ٔ).كضعفو :أحمد

كعثماف الدارمي

(ٖ)

كقاؿ أحمد

(ٗ)

كأبك حاتـ(َُ) :ليس بو بأس ،كقاؿ ابف

ابف معيف في مكضع آخر :في حديثو ضعؼ ليس بقكل كليس بحجة لـ يرك عنو مالؾ ككاف

(ُُ)
أيضا :ليس بذاؾ القكم(ُِ) ،بؿ ركل عنو مالؾ كأثبتيا ابف عدم(ُّ).
يضعفو  ،كقاؿ ن
كقاؿ أبك داكد :ليس ىك بذاؾ(ُْ) ،كقاؿ النسائي  :ليس بالقكم(ُٓ).

قاؿ أحمد :كؿ أحاديثو عف عكرمة مضطربة(ُٔ) ،كقاؿ الطحاكم  :تكمـ فيو بغير إسقاط(ُٕ) ،كقاؿ
إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :مضطرب الحديث(ُٖ) ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :ربما أخطأ

يعتبر حديثو مف ركاية الثقات عنو(ُٗ) ،كقاؿ ابف عدم :ل بأس بو ألف مال نكا ركل عنو  ،كمالؾ ل

يركم إل عف ثقة أك صدكؽ(َِ) ،مات سنة خمسيف كمائة

قرلالمبرحث  :عمرك بف أبي عمرك مكلى المطمب ثقة.
(ُ)

شرح عمؿ الترمذم (ُ.)ّْٕ/

(ّ)

المصدر السابؽ (ٖ.)ّٕ/

(ِ)

(ْ)

تيذيب التيذيب (ٖ.)ّٕ/
الكاشؼ (ِ.)ْٖ/

(ٓ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ُُٖ/

(ٕ)

الضعفاء كالمتركككف (ّ.)َِّ/

(ٔ) ميزاف العتداؿ (ّ.)ُِٖ/
(ٖ)
(ٗ)

تيذيب التيذيب (ٖ.)ّٕ/
الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ِّٓ/

(َُ)

المصدر السابؽ (ٔ.)ِّٓ/

(ُِ)

الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ّ.)َِّ/

(ُُ)

(ُّ)

المصدر نفسو (ٔ. )ِّٓ/
انظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ ،)ُُٔ/الضعفاء الكبير (ٔ.)ُِٖ/

(ُْ)

تيذيب الكماؿ (ِِ. )ُٖٔ/

(ُٔ)

شرح عمؿ الترمذم (ُ. )ّْٕ/

(ُٓ)

(ُٕ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ُُٔ/
تيذيب التيذيب (ٖ.)ّٕ/

(ُٖ)

أحكاؿ الرجاؿ (صُِٓ).

(َِ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ُُٔ/

(ُٗ)

الثقات (ٓ.)ُٖٓ/

ِّّ

لبعر :المحكمايلىالإلسنرو  :ا
هً

كثيرا ،كقد تابعو إسماعيؿ
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ يحيي بف محمد بف قيس صدكؽ لكنو يخطئ ن
بف جعفر(ُ) ,كبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
ً

قاؿ الكرماني(رحمو اهلل)" :ىذا الدعاء مف جكامع الكمـ؛ ألف أنكاع الرذائؿ ثالثة :نفسانية،

كبدنية ،كخارجية ،فاألكؿ :بحسب القكل التي لإلنساف كىي ثالثة العقمية كالغضبية كالشيكانية فاليـ
كالحزف يتعمؽ بالعقمية كالجبف بالغضبية كالبخؿ بالشيكانية كالعجز كالكسؿ بالبدنية كالثاني :يككف عند

سالمة األعضاء كتماـ اآللت كالقكل كاألكؿ عند نقصاف عضك كنحكه كالضمع كالغمبة بالخارجية
فاألكؿ مائي كالثاني جاىي كالدعاء مشتمؿ عمى جميع ذلؾ"(ِ).

قاؿ ابف حجر (رحمو اهلل) " :كقكلو الميـ إني أعكذ بؾ مف اليـ إلى قكلو كالجبف،كمحصمو أف اليـ لما
يتصكره العقؿ مف المكركه في الحاؿ كالحزف لما كقع في الماضي كالعجز ضد القتدار كالكسؿ ضد

النشاط ،كالبخؿ ضد الكرـ ،كالجبف ضد الشجاعة(ّ)".

قكلو":كضمع الديف أصؿ الضمع ،كىك بفتح المعجمة كالالـ العكجاج ،يقاؿ :ضمع بفتح الالـ يضمع
أم ماؿ ،كالمراد بو ىنا ثقؿ الديف كشدتو كذلؾ حيث ل يجد مف عميو الديف كفاء كل سيما مع

قمبا إل أذىب مف العقؿ مال يعكد إليو.
المطالبة ،كقاؿ بعض السمؼ :ما دخؿ ىـ الديف ن
كمرجا(ْ).
ىرجا
ن
قكلو كغمبة الرجاؿ :أم شدة تسمطيـ كاستيالء الرعاع ن

(ُ)

صحيح البخارم (ّ )ِْٕ/حديث رقـ (ِْٓٓ) ،إسماعيؿ بف جعفر ،ثقة ثبت .تقريب التيذيب (صَُٔ).

(ِ)

تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم (ٗ )ُِّ/كانظر :فتح البارم (ُُ.)ُْٕ/

(ْ)

المصدر السابؽ (ُُ.)ُْٕ/

(ّ)

فتح البارم شرح صحيح البخارم (ُُ.)ُٕٖ/

ّّّ

ً ً ً
ِِ
اف* ىحدثىىنا
ُْْ -قَ َ
رم اأ َُب َ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا أيىبك األى ٍش ىعث اٍلع ٍجمي ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف يح ٍم ىر ى
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
س ٍب ًف مالً وؾ ،ىقا ىؿ :ىخ ىر ٍجىنا مع النبً ٍّي ً في ىجىن ى و
ث ٍب يف ًزىي واد ىع ٍف أىىن ً
اؿ:
ازة ،ىف ىأرىل نً ٍس ىكةن ،ىف ىق ى
اٍل ىح ًار ي
ىى
ى
ات ىغ ٍير مأٍجكر و
اؿ :ىفارًجعف مأ يٍزكر و
ات(ُ).
أىتى ٍح ًمٍمىنوي؟ ىق ى
ى ى ي ى
اؿ :أىتى ٍدفينوي؟ يقٍم ىف :ل ،ىق ى ٍ ٍ ى ى ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً

مأزكرات  :أم آثمات(ِ).
ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً

أتهجه ا

ُ -أبك يعمى في مسنده (ٕ ) ّٖٔ/حديث رقـ (ِْْٖ) عف أحمد بف المقداـ عف محمد بف
حمداف بو بمفظو.

ِ -أبك بكر الخطيب في تاريخ بغداد (ٗ )َُِ/حديث رقـ (ُْٗٔ) مف طريؽ عمرك بف النضر

عف إبراىيـ بف ىراسة عف سفياف الثكرم عف عاصـ ألحكؿ عف مكرؽ العجمي أبك المعتمر

عف أنس بألفاظ متقاربة.

ّ -ابف الجكزم في العمؿ المتناىية (ِ )َِٗ/حديث رقـ (َُٔٓ) مف طريؽ أبي بكر
الخطيبأحمد بف عمي عف محمد بف أحمد بف رزؽ عف أبي جعفر محمد بف عمرك بف البخترم
عف محمد بف عبيد اهلل المنادم عف أبي ىدبة عف أنسبألفاظ مختمفة ،قاؿ ابف الجكزم :ىذا

حديث ل يصح كفيو أبك ىدبة كقد أجمعكا عمى أنو كذب.

ْ -ابف شاىيف في ناسخ الحديث كمنسكخو (صِٕٕ) حديث رقـ (ُِّ) عف عبد اهلل بف محمد
البغكم عف أحمد بف المقداـ (أبي األشعث) بو بمفظو.

لمشولموا  :ا

ُ -أـ عطية رضي اهلل عنيا
-

أخرجو

البخارم في صحيحو (ُ )ٔ(،)ُُٔ/كتاب الحيض )ُِ(،باب الطيب لممرأة عند غسميا مف
الحيض حديث رقـ (ُّّ) جزء مف حديث بنحكه ،ك كذلؾ (ُ )ِّ(،)َْٓ/كتاب

الجنائز )ِٗ(،باب اتباع النساء الجنائز حديث رقـ (ُِٖٕ) بنحكه ،ككذلؾ (ّ)ٖٔ(،)ٕٔٗ/
كتاب الطالؽ )ْٖ(،باب القسط لمحادة عند الطير حديث رقـ (ُّْٓ) جزء مف حديث بنحكه

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )َُٗ/حديث رقـ (َْٔٓ).
النياية في غريب الحديث كاألثر (ٓ.)ِّٗ/

*ىكذا جاء في السند حمراف كجاء في مسند أبي يعمى (ٕ )ّٖٔ/حديث رقـ (ِْْٖ) حمداف ،كالصكاب محمد بف
حمراف كما في كتب التراجـ .انظر المطالب العالية (ٓ )ِٗٔ/حديث رقـ (ُٕٖ).
ّّْ

 مسمـ في صحيحو (ِ )ُُ(،)ْٔٔ/كتاب الجنائز )ُُ(،باب نيي النساء عف اتباع الجنائزحديث رقـ (ّْ )ّٓ،بنحكه .

ِ -عمي بف أبي طالب
أخرجو:

 ابف ماجو في سننو (ِ )ٔ(،)ُٓ/كتاب الجنائز )َٓ(،باب ما جاء في اتباع النساء الجنائزحديث رقـ (ُٖٕٓ) بألفاظ متقاربة .

-

البزار في البحر الزخار(ِ )ِْٗ/حديث رقـ (ِٓٔ) بألفاظ متقاربة.

-

البييقي في السنف الكبرل (ْ )ٗ(،)ٕٕ/كتاب الجنائز )ُٖٔ(،باب ما كرد في نيي النساء

عف اتباع الجنائز حديث رقـ (ِْٕٓ) بألفاظ متقاربة .

ّ -عبد اهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما

 البييقي في السنف الكبرل (ْ )ٕٕ/كتاب الجنائز ،باب ما كرد في نيي النساء عف اتباعالجنائز بمعناه.

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ٔ -أحيوابنالميقولمابناسلةيرنابنالألشعثاأبوالألشعثالمعجل (ٔ)المبصهي(ٕ)ا.ا ا
كثقو  :صالح بف محمد جزرة

(ّ)

(ٓ)

كمسممة بف القاسـ(ْ)كالنسائي

(ٔ)

كابف عبد البر

(ٕ)

كالذىبي .

(ٖ)
أيضا :أحد األثبات المسنديف(ٗ).
كقاؿ الذىبي :ثبت اإلماـ المتقف الحافظ  ،كقاؿ ن
(َُ)
كيسا صاحب
قاؿ أبك حاتـ  :صالح الحديث محمو الصدؽ  ،كقاؿ أبك بكر بف خزيمة  :كاف ن
حديث(ُُ) ،كقاؿ النسائي مرة  :ليس بو بأس(ُِ).

(ُ)

العجمي :تقدـ (صِٖٔ).

(ِ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

(ْ)

تيذيب التيذيب (ُ.)ُٕ/

(ّ)

(ٓ)

تاريخ بغداد (ٓ.)ُٔٓ/

تسمية مشايخ النسائي (صٕٓ) ،كانظر :ىدم السارم(صّٕٖ).

(ٔ)

تيذيب التيذيب (ُ.)ُٕ/

(ٖ)

سير أعالـ النبالء (ُِ.)ُِٗ/

(ٕ)

(ٗ)

الكاشؼ (ُ.)َِْ/

ميزاف العتداؿ (ُ.)ُٖٓ/

(َُ)

الجرح كالتعديؿ (ِ.)ٕٖ/

(ُِ)

تسمية مشايخ النسائي (صٕٓ) ،كانظر :تاريخ بغداد (ٓ ،)ُٔٓ/كتيذيب الكماؿ (ُ.)ْٖٖ/

(ُُ)

تاريخ بغداد (ٓ.)ُٔٓ/

ّّٓ

قاؿ أبك داكد  :كاف يعمـ المجاف المجكف* فأنا ل أحدث عنو ،كتعقب ابف عدم كالـ أبي داكد

ىذا فقاؿ :ل يؤثر ذلؾ فيو ألنو مف أىؿ الصدؽ(ُ) ،قاؿ ابف حجر :ككجو عدـ تأثيره فيو أنو لـ
يي ىعمٍّـ المجاف كما قاؿ أبك داكد كانما ىعمـ المارة الذيف كاف قصد المجاف أف يخجمكىـ ،ككأنو كاف
ً
تأديبا لممجاف حتى ل يعكدكا
يذىب ىم ٍذ ىىب مف يي ىؤًدب
بالماؿ ،فميذا جكز لممارة أف يأخذكا الدراىـ ن
لتخجيؿ الناس مع احتماؿ أف يككنكا بعد ذلؾ أعادكا ليـ دراىميـ كاهلل أعمـ ،كقد احتج بو البخارم
كالترمذم كالنسائي كابف خزيمة في صحيحو كغيرىـ(ِ) ،قاؿ ابف حجر  :صدكؽ صاحب حديث

كطعف أبك داكد في مركءتو(ّ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ْ) ،مات سنة ثالث كخمسيف كمائتيف .
.

قرلالمبرحث  :أحمد بف المقداـ صدكؽ.

يحيوابناحيهلنابنايبوالمعزةزالمقةس (٘)اأبوايبوالهللالمبصهي()ٙاا .ا
ا
ٕ-

قاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ الحديث(ٕ) ،كقاؿ النسائي :ليس بالقكم(ٖ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح(ٗ)،

صالح(ٗ) ،كقاؿ أبك زرعة  :محمو الصدؽ(َُ) ،ككاف أبك داكد  :يثنى عميو(ُُ).

(ُّ)
أيضا :صالح
كقاؿ الذىبي(ُِ) كابف حجر
 :صدكؽ كزاد ابف حجر :فيو ليف ،كقاؿ الذىبي ن
الحديث(ُْ) ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف يخطئ(ُٓ).

الم يجكف :أف ل يبالي
*المجاف :عطية الشيء بال منة كل ثمف .انظر :التعاريؼ(صّٖٔ) ،المعجـ الكسيط(ِ .)ٖٓٓ/ي
ى
الما ًجف :ىك الفاسؽ الذم ل يبالي
اإلنساف ما صنع .انظر :مختار الصحاح(صِْٔ) ،الصحاح في المغة(ٔ .)َٓ/ى
بما يقؿ كيفعؿ كيككف أفعالو عمى نيج أفعاؿ الفساؽ .انظر :تيذيب المغة(ْ.)ِٕ/

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ُ.)ُّٖ/

ىدم السارم مقدمة فتح البارم (صّٕٖ).
تقريب التيذيب (صٖٓ).
الثقات (ٖ.)ِّ/

(ٓ)

القيسي :بفتح القاؼ كسككف الياء ككسر السيف ىذه النسبة إلى جماعة اسميـ قيس  .األنساب (ْ.)ٕٓٓ/

(ٕ)

سؤلت ابف الجنيد ( صْْٕ) .

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

الضعفاء كالمتركككف (ّ ،)ّٓ/كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ.)ِْٕ/
الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ِّٗ/

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

المصدر السابؽ (ٕ. )ِّٗ/

سؤلت أبي عبيد األجرم (صُّٔ).
المغني في الضعفاء (ِ.)ّٕٓ/

(ُّ)

تقريب التيذيب (صْٕٓ).

(ُٓ)

الثقات (ٗ.)َْ/

(ُْ)

ميزاف العتداؿ (ّ.)ِٖٓ/

ّّٔ

كقاؿ ابف عدم  :بعد أف ساؽ لو عدة أحاديث ،لو غير ما ذكرت مف الحديث أفراد كغرائب ما أرل
بو بأسان كعامة ما يركيو يحتمؿ لو عمف ركل عنيـ(ُ).

قرلالمبرحث  :محمد بف حمراف صدكؽ.
ّ -الحارث بف زياد

قاؿ أبك حاتـ :مجيكؿ(ِ) ،كقاؿ الذىبي :ضعيؼ مجيكؿ(ّ) ،كذكره في الضعفاء(ْ) ،كقاؿ

األزدم :ضعيؼ مجيكؿ(ٓ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الحارث بف زياد ضعيؼ مجيكؿ ،قاؿ البكصيرم :ركاه أبك يعمى بسند

ضعيؼ لجيالة التابعي(ٔ) ،كضعفو األلباني(ٕ) ،كالحديث لو شاىد مف حديث أـ عطية رضي اهلل
عنيا متفؽ عمى صحتو(ٖ).

سر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
تري ً

(ارجعف) أييا النساء الالتي جمسف ينتظرف جنازة ليذىبف معيا (مأزكرات) أم آثمات كالقياس

مكزكرات؛ ألنو مف الكزر ضد األجر،كفي الحديث نيى النساء عف اتباع الجنائز ،كيفيـ منو
الحرمة ألنو حكـ بالكزر عمى المتتبعات لمجنائز ،كأما حديث أـ عطية رضي اهلل عنيا "نيينا عف

اتباع الجنائز كلـ يعزـ عمنيا" فيفيـ منو الكراىة ،لكف األصح عند الشافعية أنو مكركه ليف تنزيينا،

نعـ إف اقترف بو ما يقتضي التحريـ ىح يرـ كعميو ييحمؿ الحديث كقكؿ مف قاؿ كأبي نصر المقدسي
ل يجكز ليف اتباع الجنائز؛لحديث عمي* قاؿ :خرج رسكؿ اهلل ﷺ في جنازة فرأل نسكة
ينتظرنيا فقاؿ ىؿ تغسمف قمف  :ل قاؿ ىؿ تحممف قمف ل قاؿ ىؿ تدفف قمف ل(ٗ).

(ُ)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ.)ِْٕ/

(ّ)

ميزاف العتداؿ (ُ.)ّّْ/

(ِ)

(ْ)

الجرح كالتعديؿ (ّ.)ٕٓ/

المغني في الضعفاء (ُ.)ُُْ/

(ٓ)

الضعفاء كالمتركككف لبف الجكزم (ُ.)َُٖ/

(ٕ)

ضعيؼ الجامع الصغير (صُٕٗ) ،كضعيؼ الترغيب كالترىيب (ِ.)ُِٔ/

(ٔ)

(ٖ)

إتحاؼ الخيرة الميرة (ِ ،)ْْٖ/كانظر :مجمع الزكائد (ّ.)ُِٗ/
صحيح البخارم (ُ )َْٓ/حديث رقـ (ُِٖٕ) ،كصحيح مسمـ (ِ )ْٔٔ/حديث رقـ (ّٓ.)ّْ،

*حديث عمي  أخرجو ابف ماجو في سننو (ِ )ٔ( ،)ُٓ/كتاب الجنائز )َٓ( ،باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز

حديث رقـ (ُٖٕٓ) ،كضعفو الشيخ األلباني في ضعيؼ سنف ابف ماجو (ُ.)ُُٕ/

(ٗ)

انظر :فيض القدير شرح الجامع الصغير (ُ.)ّْٕ/
ّّٕ

اج الس ً
ً ً
ِِ
اد ٍب يف ىسىم ىم ىة ىع ٍف
يـ ٍب يف اٍل ىحج ً
ُْٓ -قَ َ
امي ىحدثىىنا ىحم ي
رم اأ َُب َ
واة ْعلَىا َ
رل َ
الإلي ُ
لمي ْوصل  :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
س ٍب ًف م ًال وؾ ،أىف رس ى ً
اف الت ٍي ًم ٍّي ىع ٍف أىىن ً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍل ىع ٍج ًز،
اف ىيقيك يؿ :المييـ ًإٍّني أ ي
كؿ المو  ىك ى
يسىم ٍي ىم ى
ٌ ىي
ى
يح الدج ً
كاٍل ىك ىس ًؿ ،كاٍليرًـ ،كاٍل يج ٍب ًف ،كاٍليب ٍخ ًؿ ،ك ىع ىذ ً
اؿ(ُ).
اب اٍل ىق ٍب ًر ،ىك ىشٍّر اٍل ىم ًس ً
ى
ى
ى ىى ى
ى
أول :الميتهةجا  :ا
ً
سبؽ تخريجو في الحديث رقـ (ِّ).
ثرنةر :اوهلس الإلسنروا  :ا
ً

ُ -إبراىيـ بف الحجاج السامي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُٓ).
ِ -حماد بف سممة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٓ).

ٖ -سلةيرنابناطهترنالميةي (ٕ)اأبوالميعييهالمبصهي(ٖ)اا،اهوىامهاالمجيري ا.
(ْ)

كثقو :ابف سعد

(ٓ)

كابف معيف

كأحمد

(ٔ)

(ٕ)

كالعجمي

(ٖ)

كالنسائي

(ٗ)

كابف حجر

كزاد ابف سعد :

 :كثير الحديث ككاف مف العباد المجتيديف ،كزاد العجمي :كاف مف خيار أىؿ البصرة ،كزاد ابف
حجر :عابد.

قاؿ شعبة  :ما رأيت أحدان أصدؽ مف سميماف التيمي ككاف إذا حدث بأحاديث يرفعيا إلى النبي 
تغير كجيو ،كقاؿ في مكضع آخر  :يقيف(َُ).

قاؿ سفياف الثكرم :حفاظ البصرة ثالثة  :سميماف التيمي كعاصـ األحكؿ كداكد بف أبي ىند
كعاصـ األحكؿ أحفظيـ(ُُ).

قاؿ يحيى القطاف  :كاف التيمي عندنا مف أىؿ الحديث(ُِ).

(ُ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُُِ/حديث رقـ (َْٗٓ).

(ِ)

التيمي :تقدـ (صَِٔ).

(ْ)

الطبقات الكبرل (ٕ.)ِِٓ/

(ّ)

(ٓ)

البصرم :تقدـ (صّٕ).

الجرح كالتعديؿ (ْ. )ُِٓ/

(ٔ)

المصدر السابؽ (ْ.)ُِٓ/

(ٖ)

تيذيب الكماؿ (ُِ.)ٖ/

(ٕ)

(ٗ)

معرفة الثقات (ُ.)َّْ/

تقريب التيذيب (صِِٓ).

(َُ)

سير أعالـ النبالء (ٔ.)ُٗٔ/

(ُِ)

المصدر السابؽ (ْ.)ُِٓ/

(ُُ)الجرح كالتعديؿ (ْ.)ُِٓ/

ّّٖ

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف مف عباد أىؿ البصرة كصالحييـ ثقة كاتقانان حفظان
(ّ)

(ِ)
(ُ)
أيضا :أحد األئمة األعالـ
كسنة  .كقاؿ الذىبي :أحد السادة  ،كقاؿ ن
شيخ اإلسالـ(ْ).كرماه بالتدليس  :يحيى بف معيف(ٓ) كالنسائي(ٔ) .كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية

 ،كقاؿ :الحافظ اإلماـ شيخ

مف المدلسيف كىـ مف احتمؿ األئمة تدليسيـ كأخرجكا لو في الصحيحيف إلمامتو كقمة تدليسو في جنب

ما ركل.)ٕ(...كقاؿ يحيي القطاف  :مرسالتو شبو ل شيء(ٖ).

كأما عف سماعاتو :قاؿ ابف المبارؾ  :التيمي كعمية مشائخ أىؿ البصرة لـ يسمعكا مف أبي

العالية(ٗ).كقاؿ ابف أبي حاتـ :قاؿ أبك زرعة لـ يسمع مف عكرمة(َُ).كقاؿ أبك حاتـ  :ل أعممو
سمع مف سعيد بف المسيب(ُُ) .كقاؿ أبك غساف اليندم  :لـ يسمع مف نافع كل مف عطاء(ُِ).
كقاؿ أبك داكد  :لـ يسمع سميماف التيمي كل قتادة كل يكنس بف عبيد مف نافع شيئان(ُّ).
مات سنة ثالث كأربعيف كمائة .

قرلالمبرحث  :سميماف التيمي ثقة حافظ.

ثرمثًر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا

(ُْ)

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو

(ُ)
(ِ)
(ّ)

الثقات (ْ.)ََّ/
الكاشؼ (ُ.)ُْٔ/
تاريخ اإلسالـ (ٗ.)ُٓٔ/

(ْ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)ُُّ/

(ٔ)

تعريؼ أىؿ التقديس (صّّ).

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

.

تاريخ بف معيف ركاية الدكرم (ْ.)ُُْ/
المصدر السابؽ (صّّ ،صُّ).

تيذيب التيذيب (ْ.)ُٕٕ/
تيذيب التيذيب (ْ.)ُٕٕ/

(َُ)
(ُُ)

المراسيؿ (صْٖ) ،كانظر :جامع التحصيؿ (ُ.)ُٖٖ/
المصدر السابؽ (صْٖ) ،كانظر :جامع التحصيؿ (ُ.)ُٖٖ/

(ُِ)

تيذيب التيذيب (ْ.)ُٕٕ/

(ُْ)

صحيح البخارم (ِ )ّْٖ/حديث رقـ (ِِّٖ) ،كصحيح مسمـ (ِ )ٖٓٗ/حديث رقـ (َٓ).

(ُّ)

سؤلت أبي عبيد األجرم (ُ.)َُّ/
ّّٗ

و
ير ىقال :ىحدثىىنا
يم ىعا يذ ٍب يف يم ىعاذ ىك ىج ًر ه
ىح ىد يى ىما ىكتىىر ىؾ
ىف ىشم ى
ت ،أ ٍىك ىف ىسمت ،أ ى

رل الإليرم اأَبو اةعلَى الميو ِ
صِل  :ىحدثىىنا أيىبك ىخ ٍيثى ىم ىة ىحدثىىنا
َْ
ُْٔ -قَ َ َ ُ ُ َ ْ
ط ىس ىريج ً
الف ًع ٍن ىد النبً ٍّي 
اؿ :ىع ى
اف الت ٍي ًمي ،ىحدثىىنا أىىن هس ،ىق ى
يسىم ٍي ىم ي
اؿً :إف ىى ىذا ىح ًم ىد الم ىو ،ىكًاف ىى ىذا ىل ٍـ ىي ٍح ىم ًد الم ىو(ُ).
اآلخ ىر ،ىكىق ى
ى
أول :اغهةبالألمفرظا  :ا
ً
التشميت :بالشيف كالسيف الدعاء بالخير كالبركة كىي دعاء لمعاطس بالثبات عمى طاعة اهلل تعالى،
كقيؿ معناه :أبعدؾ اهلل عف الشماتة كجنبؾ ما يشمت بو عميؾ(ِ).

ثرنةر :الميتهةجا  :ا
ً
أخرجو :

ُ -البخارم في صحيحو (ْ )ٕٖ(،)ُِْ/كتاب األدب )ُِّ(،باب الحمد لمعاطس حديث رقـ
(ُِِٔ) عف محمد بف كثير عف سفياف عف سميماف بو بألفاظ متقاربة .

ككذلؾ (ْ )ٕٖ(،)ُِٓ/كتاب األدب )ُِٕ(،باب ل يشمت العاطس إذا لـ يحمد اهلل حديث رقـ

(ِِٓٔ) عف آدـ بف أبي إياس عف شعبة عف سميماف التيمي بو بألفاظ متقاربة .

ِ -مسمـ في صحيحو (ْ )ّٓ(،)ِِِٗ/كتاب الزىد الرقائؽ )ٗ(،باب تشميت العاطس كك ارىة
التثاؤب حديث رقـ (ّٓ) عف محمد بف عبد اهلل بف نمير عف حفص بف غياث كعف أبي
كريب عف أبي خالد األحمر ،كالىما (حفص ،كأبك خالد ) عف سميماف التيمي بو بألفاظ

متقاربة .

ثرمثًر :اوهلس الإلسنروا  :ا

ُ -زىير بف حرب أبك خيثمة ،ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُ).

(ُ)
(ِ)

مسند أبي يعمى (ٕ )ُُّ/حديث رقـ (ََْٔ) .
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ُُِّ/
َّْ

ٕ -يعرذ ابن ايعرذ ابن انصه ابناحسرن المييةي (ٔ) المعنبهي(ٕ) ،اأبو الميثنى المبصهي(ٖ) المقرو ا
هوىامهالمجيري ا ا
(ْ)

كثقو  :ابف سعد

كابف معيف

(ٓ)

(ٔ)

كأبك حاتـ

(ٕ)

كالنسائي

كابف حجر(ٖ)كزاد النسائي  :ثبت كزاد ابف

ابف حجر  :متقف  .كقاؿ أحمد  :إليو المنتيى في الثبت بالبصرة(ٗ) ،كقاؿ في مكضع آخر  :قرة

عيف في الحديث(َُ) ،كقاؿ  :ما رأيت أعقؿ مف معاذ بف معاذ كأنو صخرة(ُُ).

كيو  :كاف مف األثبات في الحديث(ُِ).
قاؿ إبراىيـ بف محمد بف عرفة النحكم ىن ٍفطي ى
قاؿ يحيى القطاف  :ما بالبصرة كل بالككفة كل بالحجاز أثبت مف معاذ بف معاذ كما أبالي إذا
(ُْ)
(ُّ)
أيضا :العالمة(ُٓ).
تابعني مف خالفني .كقاؿ الذىبي  :اإلماـ الحافظ  ،كقاؿ ن
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ  :كاف فقييان عاقالن متقنان(ُٔ) .مات سنة ست كتسعيف كمائة .

قرلالمبرحث  :معاذ بف معاذ ثقة حافظ.

ّ -جرير بف عبد اهلل الضبي ،ثقة تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (َٗ).

ْ -سميماف التيمي ،ثقة حافظ تقدمت ترجمتو في الحديث رقـ (ُْٓ).

لبعر :المحكمايلىالإلسنروا  :ا
هً

إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات ،كالحديث متفؽ عمى صحتو.

(ُ) التيمي :تقدـ (صَِٔ).
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

العنبرم :تقدـ (صِٗ).

البصرم :تقدـ (صّٕ).
الطبقات الكبرل (ٕ.)ِّٗ/
الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ِْٗ/

(ٔ)

المصدر السابؽ (ٖ.)ِْٗ/

(ٖ)

تقريب التيذيب (صّٔٓ).

(ٕ)

(ٗ)

تيذيب الكماؿ (ِٖ.)ُّٓ/
الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ِْٗ/

(َُ)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ُ.)ُٓ/

(ُِ)

تاريخ بغداد (ُّ.)ُّّ/

(ُُ)

(ُّ)

تاريخ بغداد (ُّ.)ُّّ/

التاريخ الكبير (ٕ.)ّٔٓ/

(ُْ)

تاريخ اإلسالـ (ُّ.)ِٗٔ/

(ُٔ)

الثقات (ٕ.)ِْٖ/

(ُٓ)

تذكرة الحفاظ (ُ.)ِّٕ/

ُّْ

تريسر :الميعلةقايلىالمحوةثا  :ا
ً

اعمـ أف العطاس نعمة مف نعـ اهلل فال بد لمعاطس إذا عطس أف يحمد اهلل تعالى

قاؿ الحافظ ابف القيـ (رحمو اهلل)":العاطس قد حصمت لو بالعطاس نعمة كمنفعة بخركج األبخرة
المحتقنة في دماغو ،التي لك بقيت فيو أحدثت لو أدكاء عسرة ،شرع لو حمد اهلل عمى ىذه النعمة
مع بقاء أعضائو عمى التئاميا كىيئتيا عمى ىذه الزلزلة التي ىي لمبدف كزلزلة األرض ليا.)ُ("...

كقاؿ النككم(رحمو اهلل) " :باب تشميت العاطس ككراىة التثاؤب يقاؿ :شمت بالشيف المعجمة
كالميممة لغتاف مشيكرتاف المعجمة أفصح قاؿ :ثعمب معناه بالمعجمة أبعد اهلل عنؾ الشماتة

كبالميممة ىك مف السمت كىك القصد كاليدل،...كأجمعت األمة عمى أنو مشركع ،ثـ اختمفكا في

إيجابو فأكجبو أىؿ الظاىر كابف مريـ مف المالكية عمى كؿ مف سمعو؛ لظاىر قكلو صمى اهلل عميو
ك سمـ فحؽ عمى كؿ مسمـ سمعو أف يشمتو ،قاؿ القاضي :كالمشيكر مف مذىب مالؾ أنو فرض

كفاية قاؿ كبو قاؿ جماعة مف العمماء كرد السالـ ،كمذىب الشافعي كأصحابو كآخريف أنو سنة
كأدب كليس بكاجب ،كيحممكف الحديث عمى الندب كاألدب كقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ حؽ عمى

كؿ مسمـ أف يغتسؿ في كؿ سبعة أياـ.

قاؿ القاضي–عياض :-كاختمؼ العمماء في كيفية الحمد كالرد كاختمفت فيو اآلثار فقيؿ :يقكؿ

الحمد هلل ،كقيؿ :الحمد هلل رب العالميف ،كقيؿ :الحمد هلل عمى كؿ حاؿ.

كقاؿ ابف جرير–الطبرم :-ىك مخير بيف ىذا كمو ،كىذا ىك الصحيح ،كأجمعكا عمى أنو مأمكر

بالحمد هلل.

كأما لفظ التشميت فقيؿ يقكؿ :يرحمؾ اهلل ،كقيؿ :يقكؿ الحمد هلل يرحمؾ اهلل ،كقيؿ يقكؿ :يرحمنا

اهلل كاياكـ .قاؿ كاختمفكا في رد العاطس عمى المشمت فقيؿ يقكؿ ييديكـ اهلل كيصمح بالكـ ،كقيؿ
يقكؿ :يغفر اهلل لنا كلكـ ،كقاؿ مالؾ كالشافعي يخير بيف ىذيف كىذا ىك الصكاب ،كقد صحت

األحاديث بيما .قاؿ :كلك تكرر العطاس قاؿ مالؾ :يشمتو ثالثنا ثـ يسكت كقكلو ":إذا عطس
أحدكـ فحمد اهلل فشمتكه فإف لـ يحمد اهلل فال تشمتكه"* ىذا تصريح باألمر بالتشميت إذا حمد

العاطس كتصريح بالنيى عف تشميتو إذا لـ يحمده فيكره تشميتو إذا لـ يحمد فمك حمد كلـ يسمعو
اإلنساف لـ يشمتو ،كقاؿ مالؾ:ل يشمتو حتى يسمع حمده ،قاؿ :فاف رأيت مف يميو شمتو فشمتو.

قاؿ القاضي–عياض :-قاؿ بعض شيكخنا كانما أمر العاطس بالحمد لما حصؿ لو مف المنفعة

بخركج ما اختنؽ في دماغو مف األبخرة"(ِ).
(ُ)

زاد المعاد في ىدل خير العباد (ِ.)ّْٖ/

*أخرجو مسمـ في صحيحو (ْ )ّٓ( ،)ِِِٗ/كتاب الزىد كالرقائؽ )ٗ( ،باب تشميت العاطس حديث رقـ (ْٓ) مف

حديث أبي مكسي األشعرم .

(ِ)

شرح مسمـ عمى النككم (ُٖ.)َُِ/
ِّْ

كقاؿ البغكم(رحمو اهلل)" :في الحديث بياف أف العاطس إذا لـ يحمد اهلل ل يستحؽ التشميت .حكي
أف رجال عطس عند األكزاعي  ،فمـ يحمد اهلل  ،فقاؿ األكزاعي  :كيؼ تقكؿ إذا عطست ؟ فقاؿ :

أقكؿ  :الحمد هلل  ،فقاؿ يرحمؾ اهلل .فأراد األكزاعي أف يستخرج منو الحمد  ،ليستحؽ التشميت.
كقاؿ يحيى بف أبي كثير عف بعضيـ  :حؽ عمى الرجؿ إذا عطس أف يحمد اهلل  ،كأف يرفع بذلؾ

صكتو  ،كأف يسمع مف عنده  ،كحؽ عمييـ أف يشمتكه .قاؿ مكحكؿ  :كنت إلى جنب ابف عمر ،
فعطس رجؿ مف ناحية المسجد  ،فقاؿ  :يرحمؾ اهلل إف كنت حمدت اهلل.

كقاؿ الشعبي  :إذا سمعت الرجؿ يعطس مف كراء جدار  ،فحمد اهلل  ،فشمتو .كقاؿ إبراىيـ–

النخعي :-إذا عطست كليس عندؾ أحد  ،فاحمد اهلل ،ثـ قؿ  :يغفر اهلل لي كلكـ  ،فإنو يشمتؾ
مف سمعؾ مف المسمميف"(ُ).

(ُ)

شرح السنة (ُِ .)ُِّ/كانظر فتح البارم (َُ.)َُٔ-َُٔ/
ّّْ

الخاتمــــة
مف خالؿ دراسة رباعيات اإلماـ أبي يعمى المكصمي في مسنده نخمص إلى بعض النتائج أىميا:
ُ -اإلماـ أبك يعمى مف عمماء الحديث ركاية كدراية ،كىك كغيره مف جيابذة المحدثيف.
ِ -مسند اإلماـ أبي يعمى المكصمي مف األسانيد الجامعة لألحاديث بطرؽ مختمفة.

ميـ مف كتب األحاديث النبكية.
ّ -مسند اإلماـ أبي يعمى المكصمي
ه
مصدر ه
ْ -احتكاؤه عمى مجمكعة مف األحاديث الزائدة عمى مركيات الكتب الستة .انظر األحاديث رقـ

(ٓ )ٖٗ ،ُِ ،ُٗ ،ٖ ،أحاديث صحيحة )ُْْ ،ُُِ ،ُُُ ،َُُ ،َُّ ( ،أحاديث
حسنة،ُِٖ ،ُِْ ،َُِ ،ُُٖ ،َُٕ ،َُٓ ،ٖٗ ،ٖٔ ،ٕٖ ،ُٕ ،ْٖ ،ْٕ ،ْٓ( ،
ُِٗ )ُُْ ،َُّ ،أحاديث ضعيفة.

٘ -إف اإلماـ أبا يعمى انفرد بالركاية عف بعض رجاؿ الكتب الستة كىـ (جعفهابنايههلنالمسبرك،ا
زكهةرابناةحةىالمولسط ازحيوةه،ايحيوابنابحه،احفصابناييهاقرو احلب،المصقه ابن ايبوا
لمهحين،المحرهثابنازةرو،ايل ابناجعفهالألحيه،اجبرهةابنايغلس،اويبوالمغفرهابنايبوالهلل).

ميما في األحكاـ الفقيية لما احتكاه مف أدلة كثيرة .
نا
ٔ -إف مسند اإلماـ أبي يعمى يعتبر
مصدر ن
ٕ -أبرزت الدراسة أف رباعيات اإلماـ أبي يعمى المكصمي مف حديث رقـ (َّْٖ) إلى حديث

رقـ (َْٗٓ) تنقسـ مف حيث درجتيا إلى :صحيح لذاتو ،ك صحيح لغيره ،كحسف لذاتو،
جدا ،كمكضكع كىي عمى النحك التالي:
كحسف لغيره ،كضعيؼ ،كضعيؼ ن

اأ -لمصحةحامذليه :اثيرنوناحوةثًر،اوجرءتابرألهقرمالآلية  :

(ُ،ُٗ،ُٖ ،ُٕ ،ُٔ ،ُٓ ،ُْ ،ُّ ،ُِ ،ُُ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ْ ،ّ ،ِ ،

َِ،َْ ،ّٖ ،ّٕ ،ّٔ ،ّٓ ،ّْ ،ُّ ،َّ ،ِٗ ،ِٖ،ِٕ ،ِٔ ،ِٓ ،ِْ ،ِّ ،ِِ ،ُِ ،
ُْ،ُٖ ،َٖ ،ٕٗ ،ٕٓ ،ّٕ ،ِٕ ،ٖٔ ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٔٓ ،ْٔ ،ٖٓ ،ُٓ ،َٓ ،ْْ ،ّْ ،ِْ ،

ِٖ،ُِّ ،ُُّ،ُُٔ ،ٗٗ ،ٖٗ ،ٕٗ ،ٗٔ،ٗٓ ،ْٗ ،ّٗ ،ِٗ ،ُٗ ،َٗ ،ٖٖ ،ٖٓ ،ْٖ ،ّٖ ،
ُّّ.)ُْٔ ،ُْٓ ،ُّٗ ،ُّٔ ،ُّٓ ،ُّْ ،

اب -لمصحةحامغةه  :ثيرنة ايشهاحوةثًرايلىالمنحوالآلي  :

(ِّ.)ُّٖ ،ُّٕ ،ٖٕ ،ّٔ ،ِٔ ،ُٔ ،َٔ ،ٓٗ ،ٕٓ،ٓٔ ،ٓٓ ،ْٓ ،ّٓ ،ِٓ،ْٗ ،ّٗ ،ّّ ،

ج-المحسنامغةه  :تيس ايشهاحوةثًرايلىالمنحوالآلي  :

(ََُ،ُُٓ ،ُُْ ،ُُّ ،ُُِ ،ُُُ ،َُُ ،َُٗ ،َُٖ ،َُْ ،َُّ،َُِ،َُُ ،

َُْ.)ُّْ ،

ّْْ

و-الموعةف :اأهبع ايشهاحوةثًرايلىالمنحوالآلي  :
ُْْ).

(ٖٔ،ُِْ ،ُُْ ،َُّ ،ُِٖ ،ُِٕ ،ُِٔ ،ُِّ ،ُِِ ،ُُِ ،َُِ ،ُُٗ ،ُُٖ ،

لموعةفاجول :اأهبع ايشهاحوةثًرايلىالمنحوالآلي  :
ق-
ً
(ْٓ.)َُٕ ،َُٔ ،َُٓ ،ٕٖ ،ٕٕ ،ٕٔ ،ْٕ ،ُٕ ،َٕ ،ٔٗ ،ْٖ ،ْٕ ،ْٔ ،
و-الميوووع :اتيس اأحروةثايلىالمنحوالآلي   :ا
(ٖٗ.)ُِٗ ،ُِٓ ،ُِْ ،ُُٕ ،

ٖ -إف ىناؾ جممة مف األحاديث التي عال فييا اإلماـ أبك يعمى.

ٗ -إف مسند اإلماـ أبي يعمى ييعد مف المصادر األصمية التي تركم األحاديث بأسانيدىا المتصمة.

التوصيات
ُ -ينبغي عمى طمبة العمـ الىتماـ بكتب السنة جميعيا ،كأل يقتصركف في اطالعيـ عمى
صحيح البخارم كمسمـ؛ لما فييا مف أدلة صحيحة غير مكجكدة في الصحيحيف.

ىف تيتـ المؤسسات العممية التي تصدر المكسكعات العممية الشرعية بتحقيؽ :كتب السنة
ِ -أ ٍ
كطباعتيا ،كبثيا في المكتبات العامة كمكتبات الجامعات كغيرىا.
ّ -األمانة العممية في الكتابة كالتحقيؽ كالطباعة كالنشر ،كالحياد في نقد اآلراء.

ْ -أتمنى عمى طمبة العمـ إيالء اإلماـ أبي يعمى مزي ندا مف الىتماـ كالبحث كابراز مكانة أبي
يعمى الحديثية كبياف جيكده في خدمة السنة النبكية.

كاهلل كلي التكفيؽ



ّْٓ

لمفهرهسالمعري ا
ٔ .فههسالآلةرتالمقهآنة  .ا

ٕ .فههساأطهلفالألحروةثالمنبوة .
ٖ .فههسالمهولة.

ٗ .فههسالميصروهاولميهلجع.
٘ .فههسالميووويرت.

(ٔ) ا

فههسالآلةرتالمقهآنة ا

ّْٕ

يمايهيةبالآلةرتاحسباوهوومراف ايهيةبالميصحف ا
لآلة ا
اف ىع يد ٌكان لٍّ ًج ٍب ًري ىؿ
 يق ٍؿ ىمف ىك ى
 إً ٍذ ىىمت طآئًفىتى ً
اف ًمن يك ٍـ أىف تى ٍف ىشالى
ً
يف قيتًميكٍا ًفي سبً ً
يؿ المٌ ًو أ ٍىم ىكاتان
 ىكلىتى ٍح ىس ىبف الذ ى
ى
ص يدقىاتً ًيف نً ٍحمىةن
 ىكآتيكٍا الن ىساء ى
ت أ ٍىيم يان يكـ فىآتيكىـ ىن ً
ً
ص ىيبيي ٍـ
 ىكالذ ى
يٍ
يف ىعقى ىد ٍ ى ٍ
ً
كف
يف يي ىح ًاريب ى
إًن ىما ىج ىزاء الذ ى
إًن ىما اٍل ىخ ٍم ير ىكاٍل ىم ٍي ًس ير
 ىكأى ٍق ىس يمكٍا بًالمٌ ًو ىج ٍي ىد أ ٍىي ىمانً ًي ٍـ
اى ٍـ يىكدان
 ىكًالىى ىع واد أ ى
ىخ ي
ً
كبيي ٍـ
 ىكاٍل يم ىؤلفىة يقمي ي
ص ٍّؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ
 ىك ى
الع ٍر ً
الع ًظيـ
ش ى
 ىك يى ىك ىرب ى
ك ىكاف عر يشو عمىى الم ً
اء
ى ى ىٍ ي ى
ى

لمسوهة ا

هقمالآلة ا هقمالمحوةث ا

لمصفح ا

البقرة

ٕٗ

ُّ

ِٔ

آؿ عمراف

ُِِ

ٕٓ

ُِٕ

آؿ عمراف

ُٗٔ

ِٓ

ُٗٓ

النساء

ْ

ِٕ

ٖٗ

النساء

ّّ

ُُّ

ِّٗ

المائدة

ّّ

ّْ

ُِّ

المائدة

َٗ

ُْ

ُِٔ

األنعاـ

َُٗ

َُٔ

ِْٕ

األعراؼ

ٓٔ

ْٔ

ُِْ

التكبة

َٔ

ْٔ

ُِْ

التكبة

َُّ

َِ

ٕٔ

التكبة

ُِٗ

ْٓ

ُٓٔ

ىكد

كاذ تأذف ربكـ لئف شكرتـ ألزيدنكـ
ً
ٍّ
كف
إًنا ىن ٍح يف ىنزٍل ىنا الذ ٍك ىر ىكًانا لىوي لى ىحافظي ى
الجنة بً ىما يكنتيـ تى ٍع ىمميكف
ٍ اد يخميكا ى
ً
اؿ ىر ٍّ
ىف
 ىكقى ى
ىف أى ٍش يك ىر نً ٍع ىمتى ىؾ الٍّتًي أ ٍىن ىع ٍم ى
ت ىعمىي ىكأ ٍ
ب أ ٍىكًزٍعني أ ٍ
ىعم ىؿ ً
ضاهي ىكأ ٍىد ًخٍمنًي بً ىر ٍح ىمتً ىؾ ًفي ًع ىب ًاد ىؾ
صال نحا تىٍر ى
أٍى ى
ًً
يف
الصالح ى
الرجس أى ٍى ىؿ الى ٍب ً
إًنما ي ًر ي ً ً
يت ىكيطى ٍي ىريكـ
يد اهللي لي ٍذى ى
ى ي
ب ىع ٍن يك يـ ٍ ى
ير 
ط ٍي نا
تى ٍ
فىًإ ىذا طى ًع ٍمتي ٍـ فىانتى ًش يركا

ُٕ
7

ْٓ

ُٓٔ

المقدمة

د

الحجر

ٗ

المقدمة

1

النحؿ

ِّ
11

َُٓ

ُِٕ

المقدمة

ب

األحزاب

ّّ

َُُ

ِْٓ

األحزاب

ّٓ

ْٓ

ُٓٔ

كت النبً ٍّي إًل أىف يي ٍؤىذىنمى يك ٍـ
 ىلتى ٍد يخميكا يبيي ى

األحزاب

ّٓ

ْٖٓٗ -

يو الب ً
ًً
دي ًو ىكىل ًمف ىخٍم ًفو تى ً
نزي هؿ ًمف ىح ًك ويـ
اط يؿ ًمف ىب ٍي ًف ىي ٍ
 ىل ىي ٍأت ى
ىح ًم ويد

فصمت

كـ ٍّمف قى ٍكوـ
 ىل ىي ٍس ىخ ٍر قى ه

إبراىيـ

النمؿ

الحجرات

24
ُُ

ُْٔ-
ِّٖ

المقدمة

1

ٖٕ

َُِ
ّْٖ

لآلة ا
فىًإ ىذا قي ً
ض ىي ًت الص ىالةي فىانتى ًش يركا
تى ٍع يريج اٍل ىم ىالئً ىكةي ىكالرك يح إًلى ٍي ًو
 يكؿ ىن ٍف و
ت ىرًى ىينةه
س بً ىما ىك ىس ىب ٍ

لمسوهة ا

هقمالآلة ا هقمالمحوةث ا

لمصفح ا

الجمعة

َُ

ِٕ

ٖٗ

المعارج

ْ

ْٔ

ُِْ

المدثر

ّٖ

ُُٗ

ََّ



ّْٗ

(ٕ) ا

فههساأطهلفالألحروةثا
لمنبوة ا

َّٓ

تم ترتيب األحاديث على حروف المعجم
م

طهفالمحوةث

لمهلويالأليلى ا هقمالمحوةث

ُ-

ً
ً
ب
ات ىخ ىذ ىر يسك يؿ المو  ىخاتى نما م ٍف ىذ ىى ى
أتيت ليمة أسرم بي عمى رجاؿ تقرض شفاىيـ

أنس بف مالؾ

ّ-

أخبرني بشيء عقمتو عف رسكؿ اهلل  أيف صمى

أنس بف مالؾ

ُِْ

ْ-

إذا تزكج الرجؿ عمى امرأة فإف كانت بك ار

أنس بف مالؾ

ُِِ

ٓ-

استشيد غالـ منا يكـ أحد فكجد عمى بطنو

أنس بف مالؾ

ُِٕ

ٔ-

ا ٍشتى ىكى ٍاب هف ألبي طمحة فراح إلى المسجد كتكفي
الغالـ

أنس بف مالؾ

ِّ

أنس بف مالؾ

ِٔ

أنس بف مالؾ

(َٕ)ٕٔ ،

أنس بف مالؾ

ُِ

أنس بف مالؾ

ّٓ

أنس بف مالؾ

ْٖ

أنس بف مالؾ

ٕٗ

أنس بف مالؾ

ُٓ

أنس بف مالؾ

ِٓ

أنس بف مالؾ

ٕٓ

أنس بف مالؾ

ُْ

أنس بف مالؾ

ْٔ

أنس بف مالؾ

ِٔ

أنس بف مالؾ

ُِ

أنس بف مالؾ

ٖ

أنس بف مالؾ

ُِٗ

أنس بف مالؾ

ُٕ

ِ-

ٕ-
ٖ-
ٗ-
َُ-
ُُ-
ُِ-
ُّ-
ُْ-
ُٓ-
ُٔ-
ُٕ-
ُٖ-
ُٗ-
َِ-
ُِ-
ِِ-

الظير يكـ التركية ؟

ىى ىؿ اٍلمًد ىين ًة قى ىحطه ىعمىى ىعيًد رس ً
كؿ الم ًو 
ىص ى
ٍ ىي
أ ى
اب أ ٍ ى
ً
يف ًف ٍرقىةن
ت ىبينك إً ٍس ىرائً ى
ا ٍفتىىرقى ٍ
يؿ ىعمىى إً ٍح ىدل ىك ىس ٍبع ى
أل أخبركـ بدكر األنصار

يؾ بًرٍقي ًة أىبًي اٍلقى ً
اسًـ ؟
أ ىىل أ ٍىرًق ى ي ى
أ ىىل أ ىينبيٍّئ يك ٍـ بً ًش ىرًاريك ٍـ؟
ت
إًف النيبكةى ىك ٍّ
الر ىسالىةى قىًد ٍانقىطى ىع ٍ
أف النبًي  بع ىد أ ً
ىف يي ىكب ىٍّر أى ٍقىب ىؿ
يم ٍ
ت الصالةي قىٍب ىؿ أ ٍ
ىٍ ٍ
ىف أيق ى
ىعمىى اٍلقى ٍكًـ بً ىك ٍج ًي ًو
ً
ً
ً
ً
ت الصالةي
يم ٍ
أىف النبي  ىخ ىرىج إلىى الصالة ىكقى ٍد أيق ى
أىف النبًي  يسئً ىؿ ً
عف اٍل يم ٍؤ ًم ًف؟
ً
ً
كف ىك يى ىك ىيقيك يؿ :ى"يا أ ىىبا ىج ٍيؿ
الم ٍسم يم ى
أىف النبي  ىسم ىعوي ي
ٍب ىف ًى ىش واـ
ً
يف أىتىى ًم ٍف ىخ ٍي ىب ىر بً ىغمى و
س
صمى الص ٍب ىح ح ى
أىف النبًي  ى
أىف النبًي
أىف النبًي
أىف النبي

اؼ عمىى نًسائً ًو ًفي لىٍيمى وة بً يغس وؿ ك ً
احود
 ى
ط ى ى
ى
ٍ ى
ً ً
 قى ى ً
ىسمً ٍـ"
اؿ ل ىريج وؿ م ٍف ىبني النج ًار" :أ ٍ
ً
ىف ىيمً ىيوي اٍلمي ً
ص يار
اف ييحب أ ٍ
اج ير ى
 ىك ى
كف ىكاأل ٍىن ى
يى

ضكئًو
اف ىي ٍستىاؾ بًفى ٍ
ض ًؿ ىك ي
أىف النبي  ىك ى
كبى لىوي إً ٍف لى ٍـ
ت بً ًو ىج ىن ىازةه فىقى ى
أىف النبًي  ىمر ٍ
اؿ« :طي ى

أنس بف مالؾ

(ّْ)ٖٔ ،
ُُُ

ُّٓ

م
ِّ-

طهفالمحوةث
ىي يك ٍف ىع ًريفنا"
اب فى ً
اف ىيمر ًستىةى أى ٍشير بًبً ً
اط ىمة
ي
أىف النبي  ىك ى ي ي
اؿ  :المييـ
اف إً ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ىال ىء قى ى
أىف ىر يسك يؿ اهلل  أىنوي ىك ى
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍل يخيب ًث ىكاٍل ىخ ىبائً ًث"
إًٍّني أ ي
أف رسكؿ اهلل  حالؼ بيف المياجريف كاألنصار

لمهلويالأليلى ا هقمالمحوةث
أنس بف مالؾ

ََُ

أنس بف مالؾ

(َْ،َٓ ،

أنس بف مالؾ

(ُُّ،ُِّ ،

أنس بف مالؾ

َُ

أنس بف مالؾ

ّ

أف ر ى ً
ات لىٍيمى وة ًفي حجرتً ًو فى ىس ًم ىع
صمى ىذ ى
سكؿ اهلل  ى
ى
ص ٍكتىوي
اس ى
الن ي
كؿ الم ًو  صمى عمىى ٍاألىر ً ً
كب ًة
أىف ىر يس ى
ض في اٍل ىم ٍكتي ى
ى ى
ٍ
قى ً
اع ندا
ً
ت ىخاتى نما ،فى ىال
اص ى
كؿ الم ًو  قى ى
أىف ىر يس ى
ط ىن ٍع ي
اؿً" :إٍّني قىد ٍ
ىح هد ىعمىى ىن ٍق ًش ًو"
ىي ٍنقي ىشف أ ى
كؿ ً
كؽ ىب ىد ىنةن
أىف ىر يس ى
اهلل  ىمر بً ىريج وؿ ىي يس ي
أف رسكؿ اهلل  سافر في رمضاف فصاـ

أنس بف مالؾ

ُِْ

أنس بف مالؾ

ُٔ

أنس بف مالؾ

ٖٔ

أنس بف مالؾ

ٕٓ

أنس بف مالؾ

ُٕ

أنس بف مالؾ

ُِٓ

ّْ-

أف ِرسكؿ اهلل  سئؿ عف شراب باليمف

أنس بف مالؾ

ٖٗ

ّٓ-

أف رسكؿ اهلل  قاؿ  :أل أنبئكـ بأىؿ الجنة ؟

أنس بف مالؾ

َُٔ

ّٔ-

أف رسكؿ اهلل  قاؿ يكـ أحد لمارىقكه

أنس بف مالؾ

َُٗ

أنس بف مالؾ

ِٕ

أنس بف مالؾ

ُّ

أنس بف مالؾ

ِِ

أنس بف مالؾ

َُُ

أنس بف مالؾ

(ّٖ،ٖٖ ،

ِْ-
ِٓ-
ِٔ-
ِٕ-
ِٖ-
ِٗ-
َّ-
ُّ-
ِّ-
ّّ-

ّٕ-
ّٖ-
ّٗ-

كؿ ً
اهلل  ىح ىج ىموي أيىبك طى ٍي ىبةى
أىف ىر يس ى
كؿ ً
كدا
أىف ىر يس ى
اهلل  ىد ىخ ىؿ اٍل ىم ٍس ًج ىد فى ىأرىل ىح ٍبالن ىم ٍم يد ن
أف رسكؿ اهلل  رأل رجال يحرؾ الحصى

أىف ع ٍب ىد الر ٍحم ًف ٍب ًف عك و
ؼ تىىزك ىج ىعمىى ىن ىك واة
ى
ىٍ
ى
أف عبد اهلل بف سالـ أتى النبي 

اف الريج يؿ لىىي ٍسأى يؿ النبًي  الشيء ًم ىف الد ٍن ىيا فىيي ٍسمً يـ
إً ٍف ىك ى
لىوي

َْ-

أف ممؾ الركـ أىدل إلى النبي  مستقة مف سندس

ُْ-

أنا إمامكـ فال تبادركني بالرككع كل بالسجكد

ُٓ)ِٕ،ّٔ،
ُّٔ)

ُٗ)ٗٓ،ْٗ ،
ِّٓ

م
ِْ-

طهفالمحوةث
أ ىىنا أىك يؿ ىم ٍف ىي ٍشفىعي ًفي اٍل ىجن ًة

أنس بف مالؾ

(َُٖ)ُُْ ،

أنس بف مالؾ

(َٗ،ٕٗ ،

ً
ب بً ٍن ًت ىج ٍح و
ش
ىب ىنى ىر يسك يؿ المو  بً ىزٍي ىن ى
ظيي ًرىنا
ات ىي ٍكوـ ىب ٍي ىف أى ٍ
ىب ٍي ىنا ىر يسك يؿ الم ًو  ىذ ى

أنس بف مالؾ

ْٓ

أنس بف مالؾ

ِٖ

أنس بف مالؾ

(ّٖ،ّٗ ،

أنس بف مالؾ

ٖٗ

ً
ً
ض لىوي ىريج هؿ
ىخ ىرىج ىر يسك يؿ المو  إًلىى الص ىالة ،فى ىع ىر ى
خرج رسكؿ اهلل  ذات ليمة

أنس بف مالؾ

(َٖ)ُٖ ،

أنس بف مالؾ

ٔٓ

أنس بف مالؾ

َُّ

خرجنا مع النبي  في جنازة

أنس بف مالؾ

ُْْ

أنس بف مالؾ

ٔ

أنس بف مالؾ

َِ

أنس بف مالؾ

ُُِ

أنس بف مالؾ

ُّٓ

أنس بف مالؾ

ْٕ

أنس بف مالؾ

ٕٕ

ً
صمى أيىبك ىب ٍك ور ىجالًسان ًفي ثىٍكبً ًو
صمى ىر يسك يؿ اهلل  ىك ى
ى
صمى رسكؿ اهلل  في ثكب كاحد

أنس بف مالؾ

(َُْ)َُٓ ،

أنس بف مالؾ

ِْ

أنس بف مالؾ

ُّٖ

ُٔ-

صكت أبي طمحة في الجيش خير مف فئة

أنس بف مالؾ

(َُّ،َُُ ،

ِٔ-

طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ

أنس بف مالؾ

َُْ

أنس بف مالؾ

ْْ

أنس بف مالؾ

ُْٔ

ّْ-
ْْ-
ْٓ-
ْٔ-
ْٕ-
ْٖ-
ْٗ-
َٓ-
ُٓ-
ِٓ-
ّٓ-
ْٓ-
ٓٓ-
ٔٓ-
ٕٓ-
ٖٓ-
ٗٓ-
َٔ-

ّٔ-
ْٔ-

أنا أكؿ مف يأخذ بحمقو باب الجنة فأقعقيا

لمهلويالأليلى ا هقمالمحوةث

ت ىسح يركا فىًإف ًفي الس يح ً
كر ىب ىرىكةن
اء
ىج ى
اء
ىج ى

اف ،فىج و
اب
اء آت فى ىدؽ اٍل ىب ى
النبًي  فى ىد ىخ ىؿ إًلىى يب ٍستى و ى ى
ريج هؿ إًلىى رس ً
اؿ :ىيا ىخ ٍي ىر اٍل ىب ًري ًة
كؿ الم ًو  فىقى ى
ىي
ى

الدجالي ىم ٍم يسك يح اٍل ىع ٍي ًف ًإل ظىفى ىرةه ىغمًيظىةه
ىد ىخ ىؿ رسك يؿ ً
اهلل  ىعمىى أ ٍّيـ يسمى ٍيوـ فىأىتىتٍوي بً ىس ٍم وف ىكتى ٍم ور
ىي
دخؿ رسكؿ اهلل عمى رجؿ يعكده
سألت أنس بف مالؾ أى ىحرـ رسكؿ اهلل  المدينة ؟
ً
كف يدكنًي
ىس ىي ًريد ىعمىى ىح ٍكضي أى ٍق ىك هاـ يي ٍختىمى يج ى

ؼ
ؼ ىكقى ٍذ ه
ؼ ىك ىم ٍس هخ ،ىكىر ٍج ه
كف ًفي ىىًذ ًه ٍاأليم ًة ىخ ٍس ه
ىس ىي يك ي
شيدت كليمة امرأتيف مف نساء النبي 

يؿ لًيً :ع ٍن ىد ىخي ً
اط ً
آؿ
ات ىي ٍكوـ فىًق ى
ت النبًي  ىذ ى
طىمى ٍب ي
ً
ىج ىابوي
اٍل يمطم ًب ىد ىعاهي فىأ ى
عطس رجالف عند النبي  فشمت

ٗٗ)

ٖٓ)ٕٔ ،

ُُِ)

ّّٓ

م
ٓٔ-

طهفالمحوةث

أنس بف مالؾ

ُّٕ

أنس بف مالؾ

ُٖ

أنس بف مالؾ

ِ

أنس بف مالؾ

ّْ

ٗٔ-

قنت رسكؿ اهلل  شي ار بعد الرككع يدعك عمى أناس

أنس بف مالؾ

(ِٓ،ُّْ ،

َٕ-
ُٕ-

ً
اف اٍلمي ً
ؽ ىح ٍك ىؿ
كف اٍل ىخ ٍن ىد ى
ص يار ىي ٍحف ير ى
اج ير ى
كف ىك ٍاأل ٍىن ى
ىك ى ي ى
اٍل ىمًد ىين ًة

أنس بف مالؾ

ْٗ

كاف النبي  إذا أبصر الريح فزع

ِٕ-

اف
ىك ى
اف
ىك ى

رج هؿ ىن ً
ىسمىـ ىعمىى ىعيًد رس ً
كؿ الم ًو 
ىي
ٍ
ٍ ىي
ص ىرانيًّا فىأ ٍ ى
ص ًفيةى
ىعتى ى
ىر يسك يؿ الم ًو  أ ٍ
ؽ ى

أنس بف مالؾ

ُِّ

أنس بف مالؾ

ٓٓ

أنس بف مالؾ

َّ

ٕٓ-

اف ر يسك يؿ الم ًو  يي ً
كج يز الص ىالةى ىكييتًـ
ىك ى ى
كاف رسكؿ اهلل  يدعى إلى خبز الشعير

أنس بف مالؾ

ٗ

أنس بف مالؾ

(ّٓ)ٔٓ،ّٔ،

أنس بف مالؾ

ُِٔ

أنس بف مالؾ

ٕٖ

أنس بف مالؾ

ُُٔ

أنس بف مالؾ

ْ
ُُٗ

ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-

ّٕ-
ْٕ-
ٕٔ-
ٕٕ-

قاؿ لي النبي  :يا ذا األذنيف

لمهلويالأليلى ا هقمالمحوةث

ً
ً
اء ىريج هؿ
اـ ىر يسك يؿ اهلل  إلى الصالة فى ىج ى
قى ى
قىًدـ رسك يؿ ً
اهلل  اٍل ىمًد ىينةى ىكلىيي ٍـ ىي ٍك ىم ً
كف ًفي ًي ىما
اف ىيٍم ىعيب ى
ى ىي
ً
اجتى ىكٍك ىىا
اس ًم ٍف يع ىرٍي ىن ًة اٍل ىمًد ىين ًة فى ٍ
قىد ىـ ىن ه

كاف رسكؿ اهلل  في بعض بيكت نسائو

اف يعمر ٍب يف اٍل ىخط ً
ب ىعمىى الص ىال ًة ىب ٍع ىد
اب ىي ٍ
ض ًر ي
ىك ى ى ي
ص ًر
اٍل ىع ٍ

ُّٗ)

ٖٕ-

كاف يصمي الظير عند دلكؾ الشمس ك يصمي

ٕٗ-

ت صالةي رسك ًؿ ً
اهلل  ىكأىبًي ىب ٍك ور يمتى ً
قارىبةن
ىك ىان ٍ ى ى ي
كانت لرسكؿ اهلل  درع

أنس بف مالؾ

ُٖ-

كنا ل نحني ظيكرنا حتى ننظر

أنس بف مالؾ

ُُٖ

أنس بف مالؾ

ُْ

أنس بف مالؾ

(ِٖ)ْٖ ،

أنس بف مالؾ

ٖٕ

أنس بف مالؾ

ُ

أنس بف مالؾ

(ٕ)ُّ ،

َٖ-
ِٖ-
ّٖ-
ْٖ-
ٖٓ-
ٖٔ-

العصر

ت أىس ًقي عمكمتًي اٍلفى ً
يخ اٍليب ٍس ىر إً ٍذ ىس ًم ٍع ىنا يم ىن ًادنيا
ض ى
يك ٍن ي ٍ ي ي ى
يي ىن ًادم

اٍل ىككثىر ىنير ًفي اٍلجن ًة كع ىدنً ً
يو ىربٍّي
ى ىى
ٍ ي ٍه
اب ىب ٍع و
ض
ىل تىٍرًج يعف ىب ٍعًدم يكف نا
ار ىي ٍ
ض يك ٍـ ًرقى ى
ب ىب ٍع ي
ض ًر ي
ىحود
ل ىعمىٍي يك ٍـ أ ٍ
ىف لى تى ٍع ىجيبكا بًأ ى
ل يتىمنيف أىح يد يكـ اٍلمك ى ً
ضٍّر ىن ىز ىؿ بً ًو
تل ي
ى ى ى ى ي ىٍ

ّْٓ

م
ٕٖ-
ٖٖ-
ٖٗ-
َٗ-
ُٗ-
ِٗ-
ّٗ-
ْٗ-
ٓٗ-
ٔٗ-
ٕٗ-
ٖٗ-

طهفالمحوةث
ليزاللناسيسألكنماكذاماكذا؟

ىىمً ًو
ىحب إًلى ٍي ًو ًم ٍف أ ٍ
كف أ ى
ىل يي ٍؤ ًم يف ىع ٍب هد ىحتى أى يك ى
الميـ العف رعال كذككاف كعصية

ً
ً
ً
يم ًت الص ىالةي
لى ٍـ ىي ٍخ يرٍج إلى ٍي ىنا ىر يسك يؿ المو  ثى ىالثنا فىأيق ى
لما قتؿ الحسيف جيء برأسو إلى عبيد اهلل بف زياد

لىما ىكاف يكـ أ و
اس ىع ٍف رس ً
اس ًم ىف الن ً
كؿ الم ًو
ى ىٍ ي ي
يحد ٍانيى ىزىـ ىن ه
ىي

الميـ إني أعكذ بؾ مف العجز ك الكسؿ
مثى يؿ أيمتًي مثى يؿ ىني ور ي ٍغتى ًس يؿ ًم ٍنو ىخمس مر و
ات
ٍ ى
ي ٍى ى
ى
ى
ً
ً
ً
اء اهلل أ ى
ىم ٍف أ ى
اءهي
ىحب اهللي لقى ى
ىحب لقى ى
ىم ٍف
ىم ٍف

ب ىعمىي يمتى ىع ٍّم ندا ىفٍم ىيتىىبكٍأ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ىف الن ًار
ىك ىذ ى
ث
ات لىوي ثى ىالثىةه لى ٍـ ىيٍبمي يغكا اٍل ًح ٍن ى
ىم ى

المؤمف ل يقضى لو قضاء إل خير لو

ٗٗ -ىنيىى
ََُ -ىنيىى

النبًي  ىع ٍف ىب ٍي ًع الث ىم ى ًرة ىحتى تىٍزيى ىك
ً
ً
ىر يسك يؿ المو  أ ٍ
ىف يي ىزٍعف ىر الريج يؿ ًجٍم ىدهي

لمهلويالأليلى ا هقمالمحوةث
أنس بف مالؾ

(ِٗ)ّٗ ،

أنس بف مالؾ

ّّ

أنس بف مالؾ

(ُُّ)ُُٓ ،

أنس بف مالؾ

ٗٓ

أنس بف مالؾ

َُِ

أنس بف مالؾ

ٕٓ

أنس بف مالؾ

(ِّ،ُّْ ،

أنس بف مالؾ

(ْٓ)َُٕ ،

أنس بف مالؾ

ِٖ

أنس بف مالؾ

(ِْ)ُّّ ،

أنس بف مالؾ

ُٔ

أنس بف مالؾ

ُِٖ

أنس بف مالؾ

ُُ

ُْٓ)

أنس بف مالؾ (ِٖ،َٔ،ِٗ،
ٔٔ)

َُُ -ىنيىى ىر يسك يؿ الم ًو ً 
عف اٍل يم ىزف ًت
َُِ -نيى رسكؿ اهلل عف النكـ قبؿ العشاء

أنس بف مالؾ

(ٖٓ)َُٓ ،

أنس بف مالؾ

ُُْ

َُّ -كيؿ لمممكؾ مف المالؾ !

اؿ :لىب ٍي ىؾ ىيا ىر يسك ىؿ الم ًو
َُْ -ىيا يم ىعا يذ" ،قى ى

أنس بف مالؾ

َُِ

أنس بف مالؾ

(ّٕ،ٔٗ ،

َُٓ -يعرض أىؿ النار يكـ القيامة صفكفا

أنس بف مالؾ

ُُٕ

أنس بف مالؾ

ٓ

أنس بف مالؾ

ْٔ

َُٔ -ىي ٍق يد يـ قى ٍكهـ يىـ أ ىىرؽ أى ٍفئً ىدةن ًم ٍن يك ٍـ
ً
َُٕ -ي يك ً
الد ً
كف ًم ىف ٍّ
ؽ
يف ىك ىما ىي ٍم ير ي
اس ىي ٍم يرقي ى
كف في أيمتي ىن ه
ى ي
الس ٍي يـ ًم ىف الرًمي ًة

ّٕ)

ّٓٓ

(ٖ) ا

فههسالمهولة ا

ّٔٓ

فهرس الــــرواة
تم ترتيب الرواة على حروف المعجم مع إهمال ال التعريف
لسمالمهلوي ا

ما

هقمالمحوةث ا

هيبيه ا

ُ -إبهلمةمابنالمحجرجاالمسري ا

ثقة

(ُٓ)ُْٓ ،َُِ ،َُُ ،ََُ ،

ِ -إبهلمةمابناسعةوالمجومهي ا

ثقة

(َُّ)

ثقة حافظ

(ٕٗ،ُّٓ ،ُّْ ،ُّّ ،ُُّ ،ُُٗ ،ّٖ ،ِٖ ،ُٖ ،

ّ -أبوابكهابناأب اشةب ا
ْ -أحيوابناحريمابناةزةوالمطوةل ا

ُّٖ)
ثقة

(ُُٔ)

صدكؽ

(ُْْ)

ٔ -إسحرقابناأب اإسهلئةل ا

ثقة

(ْٔ)ُّٕ ،ُُٓ ،ّٕ ،ِٕ ،ٖٔ ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٔٓ ،

ٕ -إسحرقابناةوسفالألزهق ا

ثقة

(ُِْ)

سما
اي ْق َ
ٖ -إسماعيل ْبن إبراهيم ْب ُن َ
َس ِوياالميعهوفابربنايلة ا
لأل ْ

ثقة ثبت

(ِْ)ُّ ،ِٖ ،ِٕ ،ِٔ ،ِٓ ،

ثقة

(ُُٔ)

َُ -ثربتابناأسلمالمبنرن ا

ثقة

(ْٔ)َُٗ ،

ُُ -جبرهةابنايغلساأبوالمحيرن ا

ضعيؼ

(َُِ)

ُِ -جهةهابنايبوالمحيةوالموب ا

ثقة

ُّ -جعفهابنايههلنالمسبرك ا

صدكؽ

ُْ -لمحرهثابنازةروا ا

ضعيؼ مجيكؿ

(ُْْ)

ُٓ -حفصابناييهاقرو احلب ا

ضعيؼ

(ٖٔ)

ُٔ -حيروابناأسري ابنازةوالمقهش ا

ثقة

(َُّ)

ٓ-

أحيو ابن الميقولم ابن اسلةيرن ابنا

لألشعث ا

ٗ -بةرنابنابشهالألحيس ا

ممالألزِويا ا
ُٕ -حيروابنازةوابناوه
ْ
ُٖ -حيروابناسلي ابناوةنره ا
اح َي ْة ٍوالمطَّ ِوة ُال ا
ُُٗ -ح َي ْة ُو ُ
ابناأَِب ُ

(َٗ،ُُْ ،ُِّ ،ٗٗ ،ٕٗ ،ٗٓ ،ّٗ ،ِٗ ،ُٗ ،
ُْٔ)
(ِّ،ٓٗ ،ٕٓ ،ٓٔ ،ٓٓ ،ْٓ ،ّٓ ،ِٓ ،ْٗ ،ّّ ،
ُُّ)

ثقة ثبت حافظ (ِٗ،ٔٓ ،ْٔ ،ٖٓ ،ّٖ ،ّٕ ،ّٔ ،ّٓ ،ّْ ،َّ ،
فقيو

ٔٔ)ّٕ ،ِٕ ،ٖٔ ،ٕٔ ،

ثقة ثبت

(َٓ،ُّٔ ،ُُُ ،َُٗ ،َُِ ،َُُ ،ََُ ،ُٓ ،
ُْٓ)

ثقة ربما دلس (ا،ُّ ، ُِ ، ،ُُ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ْ ،ِ،ّ،
ّٕٓ

لسمالمهلوي ا

ما

هقمالمحوةث ا

هيبيه ا
عف أنس

ُْ،ِّ ،ِِ ،ُِ ،َِ ،ُٗ ،ُٖ ،ُٕ ،ُٔ ،ُٓ ،

َِ -تلفابنامشرمابناثعلب ا

ثقة

(ّٔ)

ُِ -ولووابنالمزبهقرن ا

متركؾ

(َُٓ)َُٕ ،َُٔ ،

ِِ -ولووابناييهولموب ا

ثقة

(َٖ)َُُ ،

ِّ-
ِْ-

زكهةر ابن اةحةى المولسط الميلقبا ثقة

َز ْح ُيوةه ا

زكهةرابناةحةىابناييرهةالألنصرهيا

لمذهلع ا

صدكؽ

ِْ)ِٕ ،ِٔ ،ِٓ ،

(َْ)َُٕ ،َُٔ ،َُٓ ،ْْ ،ّْ ،ِْ ،ُْ ،
(َٔ)ّٔ ،ِٔ ،ُٔ ،
(ا،ُْ ،ُّ ،ُِ ،ُُ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ْ ،ِ،ّ،
ُٓ،ِٓ ،ِْ ،ِّ ،ِِ ،ُِ ،َِ ،ُٗ ،ُٖ ،ُٔ،ُٕ ،

باأبواتةثي ا
اح ْه ٍا
ُِٓ -زَم ْة ْ
هاب ُن َ

ثقة ثبت

ِٔ -زةروابنايبوالهللالمنيةهي ا

ضعيؼ

(َُْ)

ِٕ -سفةرنابنايةةن ا

ثقة حافظ متقف

(َُّ)ُُْ ،ُُِ ،َُُ ،َُٖ ،

ثقة

(ِٗ)ّٖ ،ّٕ ،ّٓ ،ّْ ،َّ ،

ثقة حافظ

(ُْٓ)ُْٔ ،

ِٔ،ْٗ ،ِٗ ،ُٗ ،َٗ ،ٖٓ ،ْٖ ،ُّ ،ِٖ ،ِٕ ،
َُّ)ُْٔ ،ُِْ ،ُُْ ،ُّْ ،ُِّ ،ُُٗ ،َُْ ،

ِٖ-

سلةيرن ابن اولوو المعيك اأبو المهبةعا

لمزمهلن ا

ِٗ -سلةيرنابناطهترنالميةي ا
َّ -سلةيرنابنايههلنالألييش ا

ُّ -شهةكابنايبوالهللالمنتع ا

ثقة حافظ كاف (ُُٕ،ُِْ ،ُِّ ،ُِِ ،ُُِ ،َُِ ،ُُٗ ،ُُٖ ،

يدلس

صدكؽ ل ييحتج
بحديثو إل ما
كاف بكاسط قبؿ

ُِٓ)َُّ ،ُِٗ ،ُِٖ ،ُِٕ ،ُِٔ ،

(ُّٕ)

القضاء
ِّ -شعب ابنالمحجرجا ا

ثقة حافظ

(َٓ)

ّّ -لمصقهابنايبوالمهحيناأبوابهز ا

كذاب

(ٖٗ)

ثقة حافظ

(ُُّ،ُّٖ ،ُّٕ ،ُّٔ ،ُّٓ ،ُّْ ،ُّّ ،ُِّ ،

ّْ -يرصمابناسلةيرنالألحول ا

ُّٗ)

ّٖٓ

لسمالمهلوي ا

ما

هقمالمحوةث ا

هيبيه ا

ّٓ -لمعبرسابنالمومةوالمنهس ا

ثقة

(ُُٕ)ُِٓ ،ُِْ ،

ّٔ -يبوالأليلىابناحيروالمنهس ا

ثقة

(ٖٓ)ُّٔ ،ُُِ ،َُٖ ،ّٔ ،ِٔ ،ُٔ ،َٔ ،

ّٕ -يبواهبهابنانرفعالمكنرن المحنرط ا

صدكؽ ييـ

(َُِ)

ّٖ -يبوالمهحينابناصرمحاللزوي ا

صدكؽ

(ُِٕ)

ّٗ -يبوالمصيوابنايبوالمولهث ا

صدكؽ

(َُْ)

َْ -يبوالمعزةزابناهفةعالألسوي ا

ثقة

(ُِْ)

يبوالمعزةزابناصهةبالمب َن ِرن ا ا
ُْ-
ُ

ثقة

ِْ -يبوالمغفرهابنايبوالهللابنالمزبةه ا

صدكؽ

(َُِ)

ّْ -يبوالهللابنالألجلح ا

صدكؽ

(ُّٖ)

ْْ -يبوالهللابناإوهةس ا

ثقة ثبت

(ٕٗ)ٗٔ ،ٗٔ ،ٖٗ ،ٖٓ ،َٖ ،

(ِٖ،ّٕ ،ّٔ ،ّٓ ،ّْ ،ّّ ،ِّ ،ُّ ،َّ ،ِٗ ،
ّٖ،ْٕ ،ْٔ ،ْٓ ،ْْ ،ّْ ،ِْ ،ُْ ،َْ ،ّٗ ،
ْٖ،ٕٓ ،ٓٔ ،ٓٓ ،ْٓ ،ّٓ ،ِٓ ،ُٓ ،َٓ ،ْٗ ،
ٖٓ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٔٓ ،ْٔ ،ّٔ ،ِٔ ،ُٔ ،َٔ ،ٓٗ ،
ٖٔ،ٕٕ ،ٕٔ ،ٕٓ ،ْٕ ،ّٕ ،ِٕ ،ُٕ ،َٕ ،ٔٗ ،
ٖٕ)

ْٓ -يبوالهللابنابكهابناحبةبالمسهي ا ثقة
ْٔ-

يبوالهللابناييهابنايحيوابناأبرنا

(ُٖ)ِّ ،ِِ ،ُِ ،َِ ،ُٗ ،

صدكؽ

(ٕٖ)

لحوابناغةرثالميه ِ
ِ
بوي ا
ْٖ -يبوالمو
ْ

ثقة

(ُّٗ)

صدكؽ

(ّٗ)

ُٓ -يبةوالهللابناييهالمقولهةهي ا

ثقة

(ُِٗ)

ِٓ -يثرمابنايل المعريهي ا

صدكؽ

(ُُٖ)

ّٓ -يثيرنابناأب اشةب ا

ثقة حافظ

(ّٗ)ٕٗ ،ٗٔ ،ٗٓ ،

ْٓ -يقب ابنايكهم ا

صدكؽ

(ُُِ)ُِِ ،

يشكولن ا

ْٕ -يبوالمولحوابنازةروالمعبوي ا

ث ا ْب ُن اس ِع ِ
َي ْب ُو ال ْم َو ِ
له ِا
لنا ثقة ثبت رمي (ِّ،ٓٗ ،ٕٓ ،ٓٔ ،ٓٓ ،ْٓ ،ّٓ ،ِٓ ،ْٗ ،ّّ ،
اب ِن ا َذ ْك َو َ
ةو ْ
َ
ْٗ-
يا
ل ْم َع ْن َب ِه ا
ُُّ)ُُٓ ،
بالقدر
َٓ -يبوةابناسلةيرنالمكالب ا
(ُُّ)
ثقة

ّٗٓ

لسمالمهلوي ا

ما

هقمالمحوةث ا

هيبيه ا

ٓٓ -يل ابنالمجعوا ا

ثقة

(َٓ)

ٔٓ -يل ابناجعفهالألحيه ا

ثقة

(ُِٖ)

ٕٓ -يل ابنازةوابناجويرن ا

ضعيؼ

ٖٓ -يل ابنايسهه ا

ثقة حافظ

(ُٖ)ّٖ ،ِٖ ،

ثقة

(ُّْ)

ٗٓ-

ييهو ابن اأب اييهواولسيه ايةسهةا

لمقهش ا

روةُ ْ ِ
ري َاالمووس ا
َٔ -قَيَ َ
اب ُناو َي َ

(ََُ،َُٕ ،َُٔ ،َُٓ ،َُْ ،َُّ ،َُِ ،َُُ ،
َُٖ)ُُٓ ،ُُْ ،ُُّ ،ُُِ ،ُُُ ،َُُ ،َُٗ ،

ثقة حافظ يرسؿ

كيدلس

ككاف (ّٗ)

قدرنيا

ُٔ -لملةثابناأب اسلةمابنازنةمالمقهش ا ضعيؼ
ِٔ-

يبرهك ابن اسحةم ايومى ايبو المعزةزا ضعيؼ

بناصهةب ا

قوي ا
ّٔ -يحيوابناأب
ابكهالمي ّ
ُ
ْٔ-

يحيو ابن اإسيريةل ابن ايةسى ابنا

(ُُْ)
متركؾ (ْٓ،ٕٕ ،ٕٔ ،ْٕ ،ُٕ ،َٕ ،ٔٗ ،ْٖ ،ْٕ ،ْٔ ،

الحديث
ثقة

ٖٕ)
(ْٓ،َُْ ،ْٕ،ُّٗ ،ُٕ ،َٕ ،ٔٗ ،ْٖ ،ْٕ ،ْٔ ،
ُّْ)

ثقة

(ٖٗ)

منكر الحديث

(ٕٔ)ٕٖ ،ٕٕ ،

ثقة

(ٖٔ)

صدكؽ فيو ليف

(ُْْ)

ثقة

(ُّّ)ُّْ ،

ثقة حافظ

(ٖٖ)

َٕ -يحيوابنافوةلابناغزولن ا

ثقة

(ُٖ)ُِٖ ،ُِٔ ،ُِّ ،ُُٗ ،ْٗ ،ٖٖ ،ٖٕ ،ْٖ ،

ُٕ -يحيوابناةزةوأبوامشرمالمهفري ا

ضعيؼ

(ُِّ)

أب اسيةن ا

ج ْةي ا
يحيوابنابحهالمه َا
ٓٔ-
ُ
ٔٔ -يحيوابنابكرهابنالمهةرن ا
ٕٔ-
ٖٔ-
ٗٔ-

احيهلن ابن ايبو المعزةزا
يحيو ابن ا

لمقةس ا

يحيوابناترزمالمييةي اأبوايعروة ا

لموهةه ا

يحيو ابن ايبو الهلل ابن انيةها

لمهيولن ا

َّٔ

ما
ِٕ-

لسمالمهلوي ا
لميتيرهابنافلفل

(ٕٗ،ٖٖ ،ٖٕ ،ٖٔ ،ٖٓ ،ْٖ ،ّٖ ،ِٖ ،ُٖ ،َٖ ،

ا

ّٕ -يعرذابنايعرذ ا

ْٕ-

هيبيه ا
ثقة

ٖٗ)ٖٗ ،ٕٗ ،ٗٔ ،ٗٓ ،ْٗ ،ّٗ ،ِٗ ،ُٗ ،َٗ ،
ثقة حافظ

(ُْٔ)

ثقة ربما كىـ إذا

(ُُٔ)

يعييه ابن اسلةيرن ابن اطهترنا حدث مف حفظو

لميةي ا

هقمالمحوةث ا

أما إذا حدث مف
كتابو فيك حجة

ٕٓ -ينصوهابناأب ايزلحم ا

ثقة

(ٗٗ)

ٕٔ -نصهابنايل ابنانصه ا

ثقة

(ُُٖ)

ٕٕ -مرهونابنايعهوفالميهوزي ا

ثقة

(ُُْ)

ُٖٕ -م ْو َب ابناترموابنالألسوو ا
ٕٗ -مشةمابنابشةهالمسلي ا

ثقة

(ٕٓ)ُُُ ،َُٗ ،

ثقة مدلس

(َْ)َُْ ،َٓ ،ْْ ،ّْ ،ِْ ،ُْ ،

َٖ -ميرمابناةحةىابناوةنرها ا

ثقة

(ٕٓ)

ثقة

(ُِٔ)

ُٖ-

ولصل ابن ايبو الأليلى ابن اماللا

لألسوي ا

ثقة ربما كىـ،

ِٖ-

بو ِ
اب ُن اي ِ
ش ُك ِهيا اأبوا ثبت في كتابو
الهلل ال ْم َة ْ
َّرح ْ َ
ل ْم َوو ُ
يولن المولسط ا

ةوالألنصرهي ا
اس ِع ٍا
َّٖ -ة ْح َة ْ
ىاب ُن َ
ْٖ -ةحةىابناةعل الألسلي ا
ٖٓ-

كفي ركايتو عف

قتادة شيء
ثقة ثبت

(ُِ)

ضعيؼ

(ُِٕ)

ةحة ابن ايحيو ابن اقةس المبصهيا صدكؽ

لميحرهبالموهةه ا

(ّٗ)

كثي ار

يخطئ

(ُّْ)
(ا،ُْ ،ُّ ،ُِ ،ُُ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ ،ٓ ،ْ ،ِ،ّ،

ون ا
ام ُره َا
اب ُن َ
َٖٔ -ة ِز ُ
ةو ْ

ثقة حافظ متقف

ٕٖ -ةوسفابناترموالمسيي ا

كذاب

( ُُٕ)ُِٗ ،ُِٓ ،ُِْ ،

ٖٖ -ةونسابنابكةه ا

صدكؽ

(ُُِ)ُِِ ،

ُٓ )ُّٓ ،ُٕ ،ُٔ،

ُّٔ

فهرس المصادر والمراجع
ـ

اسـ المرجع

ُ.

أبجد العمكـ الكشي المرقكـ في بياف أحكاؿ العمكـ ،لصديؽ بف حسف القنكجي ،المتكفى سنةَُّٕق،

ِ.

أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية المتكفى سنة ِْٔق ،مع تحقيؽ كتابو الضعفاء كأجكبتو

ط .دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُٕٖٗ ،ـ.

عمى أسئمة البرذعي ،تحقيؽ :سعدم الياشمي ،ط ،ُ:الجامعة اإلسالمية،المدينة النبكية،
السعكديةَُِْ،قُِٖٗ-ـ.

ّ.

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة ،ألحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البكصيرم ،المتكفى
سنةَْٖىػ  ،تحقيؽ :دار المشكاة لمبحث العممي ،ط ،ُ:دار الكطف لمنشر ،الرياض ،السعكدية،
ُُِْقُٗٗٗ-ـ.

ْ.

أحكاـ الجنائز كبدعيا ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،

ٓ.

األحاد كالمثاني ،ألحمد بف عمرك بف الضحاكأبك بكر الشيباني المتكفى سنة ِٕٖق ،تحقيؽ:د .باسـ

ٔ.

األحاديث المختارة ،لمحمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المشيكر بالضياء المقدسي ،المتكفى

الرياض ،السعكديةُُِْ ،قُِٗٗ-ـ.

فيصؿ أحمد الجكابرة ،ط ،ُ:دار الراية ،الرياض ،السعكديةُُُْ ،قُُٗٗ -ـ.

سنةّْٔق ،تحقيؽ :عبد الممؾ بف دىيش ،ط ،ُ:مكتبة النيضة الحديثة ،مكة المكرمة ،السعكدية،
َُُْقَُٗٗ-ـ.

ٕ.

أحكاؿ الرجاؿ ،إلبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ،المتكفى سنة ِٗٓىػ ،تحقيؽ :صبحي السامرائي ط،ُ:

ٖ.

آداب الزفاؼ ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط :المكتب اإلسالمي ،بيركت،

ٗ.

أدب اإلمالء كالستمالء ،لعبد الكريـ بف محمد بف منصكر السمعاني ،المتكفى سنة ِٔٓىػ  ،ط،ُ:

َُ.

األدب المفرد ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزيو البخارم الجعفي المتكفى سنة

مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافَُْٓ .قُٖٗٓ-ـ.

لبنافَُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف َُُْقُُٖٗ-ـ.

ِٔٓق  ،تحقيؽ :سمير بف أمير الزىيرم ، ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعكديةُُْٗ ،ق-
ُٖٗٗـ.

ُُ.

اإلرشاد في معرفة عمكـ الحديث ،لمخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف الخميؿ الخميمي القزكيني ،المتكفى

سنة ْْٔىػ  ،تحقيؽ :محمد سعيد بف عمر إدريس ،ط ،ُ:مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكدية،
ِّٔ

اسـ المرجع

ـ
َُْٗقُٖٗٗ-ـ.
ُِ.

إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنةَُِْق،
ط ،ِ:المكتب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافَُْٓ ،قُٖٗٓ -ـ.

ُّ.
ُْ.

الستيعاب في معرفة األصحاب ،ليكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر القرطبي ،المتكفى سنة ّْٔق،

تحقيؽ :عادؿ مرشد ،ط ،ُ:دار األعالـ ،عماف ،األردفُِّْ،قََِِ-ـ.
الغابة في معر ً
ً
فة الصحابة ،لعمي بف محمد بف األثير الجزرم ،المتكفى سنة َّٔىػ  ،ط ،ّ:دار
أي ٍس يد
الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِْٗ .قََِٖ-ـ.

ُٓ.

اإلصابة في تمييز الصحابة ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنةِٖٓق ،ط ،ّ:دار

ُٔ.

أصؿ صفة الصالة ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنةَُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،

ُٕ.

أصكؿ الحديث عمكمو كمصطمحو ،لمحمد عجاج الخطيب ،ط ،ُ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْٗ ،ىػ

ُٖ.

األعالـ ،لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي المتكفى سنة ُّٔٗق،

ُٗ.

اإلكماؿ في رفع الرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب ،لعمي بف الكزير بف

َِ.

اللزامات كالتتبع ،لعمي بف عمر بف أحمد المعركؼ بالدارقطني،المتكفى سنةّٖٓق ،ط ،ِ:دار الكتب

ُِ.

الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِْٔ ،قََِٓ-ـ.
الرياض ،السعكديةُِْٕ ،قََِٔ -ـ.
ُٖٗٗ -ـ.

ط ،ُٓ:دار العمـ لمماليف ،بيركت ،لبنافُُِْ ،قََِِ -ـ.

عمي ،المشيكر بابف ماككل،المتكفى سنةْٕٓق ،ط ،ُ:دار التاريخ العربي ،القاىرة ،مصر.

العممية ،بيركت ،لبنافَُْٓ .قُٖٗٓ-ـ.
إيراع األسًاع تًا نهُثً يٍ األحوال واأليوال وانحفدج وانًراع ,نرقً اندٌٍ أحًد تٍ عهً انًقرٌزي,
انًروفى سُحْٖٓق ,ذحقٍق :يحًد عثد انحًٍد انًٍُسً ط ,1:دار انكرة انعهًٍح ,تٍروخ ,نثُاٌ,
1241ق 1111-و.

ِِ.

المعرفة كالتاريخ ،ليعقكب بف سفياف الفسكم ،المتكفى سنة ّْٕىػ ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،ط :دار

ِّ.

اليحصبي ،المتكفى
اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع ،لمقاضي عياض بف مكسى
ي
سنةْْٓق ،تحقيؽ :أحمد صقر ،ط ،ُ:دار التراث ،القاىرة ،مصرُّٖٗقَُٕٗ-ـ.

ِْ.

المباب في تيذيب األسماء ،لعمي بف محمد بف محمد المعركؼ بابف األثير ،المتكفى سنة َّٔق ،ط:

ِٓ.

األنساب ،لعبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني ،المتكفى سنة ِٔٓىػ ،تحقيؽ :أ .أكرـ

الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.

مكتبة المنى ،بغداد ،العراؽ.

ّّٔ

اسـ المرجع

ـ

البكسني ،ط ،ِ:مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،مصرَُُْ ،ق – ُُٖٗـ.
ِٔ.

بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ ،ليكسؼ بف حسف بف عبد اليادم ،تحقيؽ :كصي اهلل
عباس ،ط ،ُ:دار الراية لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،السعكديةَُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

ِٕ.

العتىكي البزار ،المتكفى
البحر ى
الز ىخ يار المعركؼ بمسند البزار ،ألحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ ى
ي
سنةِِٗق ،تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف الديف ،ط ،ُ:مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،السعكدية،
كمؤسسة عمكـ القرآف ،بيركت ،لبنافَُْٗ .قُٖٖٗ-ـ.

ِٖ.

البداية كالنياية ،إلسماعيؿ بف كثير الدمشقي ،المتكفى سنة ْٕٕىػ  ،تحقيؽ :أحمد أبي ممحـ كآخركف،
ط ،ّ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُْٕ .قُٖٕٗ-ـ.

ِٗ.

بغية الطمب في تاريخ حمب ،لعمر بف أحمد بف أبي جرادة ،المتكفى سنة َٔٔق ،تحقيؽ :سييؿ زكار،
ط :دار الفكر ،بيركت – لبناف.

َّ.

بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس ،ألحمد بف يحيى الضبي ،المتكفى سنةٗٗٓق ،ط :دار
الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف.

ُّ.

بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ ،لمحمد بف عبد الممؾ المعركؼ بابف القطاف الفاسي،
تحقيؽ :الحسيف آيات سعيد ،ط ،ُ:دار طيبة ،الرياض ،السعكديةُُْٖ ،قُٕٗٗ-ـ.

ِّ.

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدم ،تحقيؽ :عبد الصبكر شاىيف،
ط ،ُ:مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي ،الككيت،

ّّ.

ُِِْقََُِ-ـ.

تاريخ أسماء الثقات ممف نقؿ عنيـ العمـ ،لعمر بف أحمد بف عثماف بف شاىيف ،المتكفى سنة ّٖٓ ىػ
 ،تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُْْ .قُْٖٗ-ـ.

ّْ.

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة ْٖٕىػ ،
تحقيؽ :عمر عبد السالـ تدمرم ،ط ،ِ:دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبنافَُُْ .قَُٗٗ-ـ.

ّٓ.

التاريخ األكسط ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزيو البخارم الجعفي ،المتكفى سنة

ّٔ.

ِٔٓىػ  ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،ط ،ُ:دار المعرفة ،بيركت ،لبنافَُْٔ .قُٖٗٔ-ـ.
كذكر قيطانًيا الع ً
ً
ً
السالـ كأخبار م ىحًدثًييا ً
مماء مف غير أىميا ككاردييا،
مدينة
يخ
تاريخ بغداد ،أك تار ي
ى ي
ي
ي ي
ألحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ،المتكفى سنة ّْٔىػ  ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،ط،ُ:

ّٕ.

تاريخ التراث العربي ،لفؤاد سزكيف ،نقمو إلى العربية محمكد فيمي حجازم ،ط :إدارة الثقافة كالنشر

ّٖ.

تاريخ الثقات ،ألحمد بف عبد اهلل بف صالح أبي الحسف العجمي ،المتكفى سنة ُِٔىػ  ،تحقيؽ :عبد

دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافُِِْ .قََُِ-ـ.

بالجامعة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالميةُُُْ ،ق.

ّْٔ

اسـ المرجع

ـ

المعطي قمعجي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُْٓ .قُْٖٗ-ـ.
ّٗ.

تاريخ جرجاف ،لحمزة بف يكسؼ الجرجاني ،المتكفى سنةِْٕق ،تحقيؽ :د .محمد عبد المعيد خاف،
ط :عالـ الكتب ،بيركت ،لبنافَُُْ ،قُُٖٗ-ـ.

َْ.

التاريخ الكبير ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزيو البخارم الجعفي ،المتكفى سنة

ِٔٓىػ ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِِْ .ق-
ََُِـ.

ُْ.

تاريخ عمماء األندلس ،لعبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم المعركؼ بابف الفرضي ،المتكفى
سنة َّْق ،تحقيؽ :بساـ عكاد معركؼ ،ط ،ُ:دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافُِْٗ ،ق-
ََِٖـ.

ِْ.

تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف األماثؿ أك اجتاز بنكاحييا مف كاردييا ،لعمي بف

الحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي ،المعركؼ بابف عساكر ،المتكفى سنةُٕٓق ،تحقيؽ :محب
الديف العمركم ،دار الفكر ،بيركتُُْٓ ،قُٗٗٓ-ـ.

ّْ.

تاريخ يحيى بف معيف ،المتكفى سنةِّّىػ ،ركاية الدارمي ،ط :دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،سكريا،
ََُْىػ ُٕٗٗ -ـ.

ْْ.

تاريخ يحيى بف معيف ،المتكفى سنةِّّىػ ،ركاية العباس بف محمد بف حاتـ الدكرم المتكفى
سنةُِٕىػ ،تحقيؽ :عبد اهلل أحمد حسف ،ط :دار القمـ ،بيركت ،لبناف.

ْٓ.

التبصرة كالتذكرة شرح ألفية العراقي ،لعبد الرحيـ بف حسيف العراقي ،المتكفى سنة َٖٓىػ ،تحقيؽ:
محمد بف الحسيف العراقي ،ط :دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.

ْٔ.

التبييف ألسماء المدلسيف ،إلبراىيـ بف محمد بف خميؿ سبط ابف العجمي الشافعي ،تحقيؽ :يحيي شفيؽ
حسف ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُْٔ ،قُٖٗٔ -ـ.

ْٕ.

تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم ،لمحمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم ،المتكفى سنة

ْٖ.

تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ ،لممزم ،المتكفى سنةِْٕق ،مع النكت الطراؼ عمى األطراؼ ألحمد

ُّّٓىػ  ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ العطار،ط :دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْٓ .قُٗٗٓ-ـ.

بف عمي بف حجر العسقالني  ،تحقيؽ :عبد الصمد شرؼ الديف ،ط ،ِ:الدار القيمةَُّْ ،ق-

ُّٖٗـ.
ْٗ.

تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ،ألحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف أبي زرعة العراقي ،المتكفى
سنةِٖٔق ،تحقيؽ :عبد اهلل نكارة ،ط :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكديةُُْٗ ،قُٗٗٗ-ـ.

َٓ.

تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،لعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،المتكفى سنة ُُٗىػ ،
ّٓٔ

اسـ المرجع

ـ

تحقيؽ عبد الكىاب عبد المطيؼ ،ط :دار الفكر ،بيركت ،لبنافَُْٗ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ.
ُٓ.

التدكيف في أخبار قزكيف ،لعبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني ،تحقيؽ :عزيز اهلل العطارم ،ط :دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُٖٕٗ ،ـ.

ِٓ.

تذكرة الحفاظ ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي المتكفى سنة ْٖٕىػ  ،ط :دار الكتب العممية،

ّٓ.

ترتيب عمؿ الترمذم ،ألبي طالب القاضي ،تحقيؽ:صبحي السامرائي ،أبك المعاطي النكرم ،محمكد

ْٓ.

تسمية مشايخ النسائي الذيف سمع منيـ كذكر المدلسيف كغير ذلؾ مف الفكائد ،ألحمد بف شعيب

ٓٓ.

التصريح بما تكاتر مف نزكؿ المسيح ،لمحمد أنكر شاه الكشميرم اليندم ،المتكفى سنةُِّٓق،

ٔٓ.

تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنة

بيركت ،لبناف.

محمد الصعيدم ،ط :عالـ الكتب مكتبة النيضة العربية ،بيركت ،لبنافَُْٗ ،قُٖٖٗ-ـ.
النسائي ،تحقيؽ :حاتـ العكني ،ط ،ُ:دار عالـ الفكائد ،مكة المكرمة،السعكديةُِّْ ،ق.

تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،ط :مكتب المطبكعات اإلسالمية ،حمب ،سكرياَُِْ،قُِٖٗ-ـ.

ِٖٓىػ  ،تحقيؽ :عبد الغفار البندارم ،محمد عبد العزيز ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.
َُْٓقُْٖٗ-ـ.

ٕٓ.

ذفسٍر انقراٌ انعظٍى ,إلسًاعٍم تٍ كثٍر انديشقً ,انًروفى سُح 772ق ,قدو نه :عثد انقادر األرَاؤوط,
ط ,1:يكرثح انسالو ,انرٌاض ,انسعودٌح1212 ,ق1111-و.

ٖٓ.

تقريب التيذيب ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنة ِٖٓىػ ،مع التكضيح كالضافة مف
كالـ المزم كابف حجر أك مف مآخذىما ،تحقيؽ :أحمد شاغؼ الباكستاني ،ط ،ِ:دار العاصمة،

السعكديةُِّْ ،ق.
ٗٓ.

التقريرات السنية شرح المنظكمة البيقكنية ،لحسف محمد المشاط ،تحقيؽ :فكاز أحمد زمرلي ،ط ،ُ:دار

َٔ.

تقييد العمـ ،لمخطيب البغدادم ،تحقيؽ :يكسؼ العش ،ط :دمشؽ ،سكرياُْٗٗ ،ـ.

ُٔ.

التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ،لمحمد بف عبد الغني ،المعركؼ بابف نقطة ،المتكفى سنة ِٗٔىػ،

الكتاب العربي ،بيركت ،لبنافَُْٔ .قُٖٗٓ-ـ.

ط ،ُ:مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد–اليندَُّْ،قُّٖٗ-ـ.
ِٔ.

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ألحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقالني المتكفى سنة ِٖٓىػ ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْٗ ،قُٖٗٗ -ـ.

ّٔ.

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ليكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر ،المتكفى

سنةّْٔىػ  ،تحقيؽ :سعيد أحمد أعراب كمحمد التائب ،ط :مكتبة المؤيدُّْٗ ،قُْٕٗ-ـ.

ّٔٔ

اسـ المرجع

ـ
ْٔ.

تيذيب األسماء كالصفات كالمغات ،ليحيى بف شرؼ النككم ،المتكفى سنة ٕٔٔىػ،ط :دار الكتب

ٓٔ.

تيذيب التيذيب ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنة ِٖٓىػ كبيامشو اإلكماؿ في ذكر

العممية ،بيركت ،لبناف.

مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل مف ذكر في تيذيب الكماؿ ،لمحمد بف حمزة

الحسيني ،المتكفى سنة ٖٓٓىػ ،تحقيؽ :صدقي العطار ،ط ،ُ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْٓ .ىػ -
ُٓٗٗـ.
ٔٔ.

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،ليكسؼ بف عبد الرحمف المزم المتكفى سنة ِْٕىػ  ،تحقيؽ :بشار
عكاد معركؼ ،ط ،ِ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافَُّْ .ىػ .ُّٖٗ -

ٕٔ.

التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ،لمحمد بف عبد الرحمف السخاكم المتكفى سنة
َِٗق ،تحقيؽ :الشيخ عبد اهلل عبد الرحيـ البخارم ،ط ،ُ:دار الفالح لمنشر كالتكزيع ،طرابمس،

لبنافَُّْ،قُٕٗٗ-ـ.
ٖٔ.

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ،لمحمد عبد الرؤكؼ المناكم ،تحقيؽ :د .محمد رضكاف الداية ،ط،ُ:

ٗٔ.

الثقات ،لمحمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي المتكفى سنة ّْٓق ،ط ،ُ:دار الكتب

َٕ.

جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ،لممبارؾ بف محمد بف األثير الجزرم ،المتكفى سنة َٔٔىػ

دار الفكر ،بيركت ،لبنافَُُْ ،قُٖٗٗ-ـ.
العممية ،بيركت ،لبنافُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

تحقيؽ :عبد القادر األرناؤكط ،ط :مكتبة الحمكاني ،مطبعة المالح ،مكتبة دار البيافُّٖٗ ،ق-

ُٗٔٗـ،
ُٕ.

جامع التحصيؿ في أحاكـ المراسيؿ ،لصالح الديف خميؿ بف كيكمدم العالئي الشافعي ،المتكفى سنة

ِٕ.

الجامع الصحيح كىك "سنف الترمذم" ،ألبي عيسى محمد بف عيسى بف سؤرة ،المتكفى سنةِٕٗق،

ّٕ.

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،لجالؿ الديف بف أبي بكر السيكطي ،المتكفى سنةُُٗق،

ْٕ.

الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ،ألحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ،المتكفى سنة ّْٔىػ

ٕٓ.

الجامع لشعب اإليماف ،ألحمد بف الحسيف البييقي ،المتكفى سنةْٖٓق ط ،ُ:مكتبة الرشيد لمنشر

ُٕٔىػ  ،تحقيؽ :حمدم السمفي ،ط،ِ:عالـ الكتب ،بيركت ،لبنافَُْٕ .قُٖٗٔ-ـ.
تحقيؽ :أحمد محمكد شاكر ،ط ،ُ:دار الحديث ،القاىرة ،مصرُُْٗ ،قُٗٗٗ-ـ.

ط،ِ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِْٓ .قََِْ-ـ.

 ،تحقيؽ :صالح محمد عكيضة ،ط،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْٕ .قُٗٗٔ-ـ.
كالتكزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعكديةُِّْ ،قََِّ-ـ

ّٕٔ

اسـ المرجع

ـ
ٕٔ.

الجرح كالتعديؿ ،لعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ،المتكفى سنة ِّٕىػ ط ،ُ:دار الكتب العممية،

ٕٕ.

حاشية السندم عمى النسائي ،لنكر الديف بف عبد اليادم أبك الحسف السندم ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك

ٖٕ.

حسف المحاضرة في أخبار ممكؾ مصر كالقاىرة ،لعبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي،

بيركت ،لبنافُُِٕ ،قُِٗٓ-ـ.

غدة ،ط :مكتبة المطبكعات اإلسالمية ،حمب ،سكريأَُْ ،قُٖٗٔ-ـ.

المتكفى سنةُُٗق ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط ،ُ:دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة،

مصرُّٖٕ ،قُٕٗٔ-ـ.
ٕٗ.

حمية األكلياء كطبقات األصفياء،ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ،ط ،ْ:دار الكتاب العربي،

َٖ.

خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،ألحمد بف عبد اهلل الخزرجي ،المتكفى سنة ِّٗق،

ُٖ.

دراسات في الجرح كالتعديؿ ،د .محمد ضياء الرحمف األعظمي ،ط ،ُ:عالـ الكتب ،بيركت ،لبناف،

ِٖ.

دلئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة ،ألحمد بف الحسيف البييقي ،المتكفى سنة ْٖٓق ،تحقيؽ:

بيركت ،لبنافَُْٓ،قُٖٗٓ-ـ.

تحقيؽ :مجدم منصكر الشكرل ،ط ، ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِِْ ،قََُِ-ـ.
ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ.

د .عبد المعطي قمعجي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،دار الرياف لمتراث ،القاىرة ،مصر،
َُْٖقُٖٖٗ-ـ.

ّٖ.

ذكر المدلسيف ،ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ،المتكفى سنة َّّق ،تحقيؽ:
الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني ،ط ،ُ:دار عالـ الفكائد ،مكة المكرمة ،السعكديةُِّْ ،قََِِ-ـ.

ْٖ.

الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة ،لمحمد بف جعفر الكناني ،المتكفى سنة ُّْٓىػ
 ،ط ،ٓ:دار البشائر اإلسالمية ،بيركت ،لبنافُُْْ ،قُّٗٗ-ـ.

ٖٓ.

الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ل يكجب ردىـ ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة

ْٖٕق ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ المكصمي ،ط :دار البشائر اإلسالمية ،بيركت ،لبنافُُِْ ،ق-
ُْٗٗـ.

ٖٔ.

زاد المعاد في ىدم خير العباد ،لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية،
المتكفىُٕٓ :ىػ ،ط،ِٕ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف،مكتبة المنار اإلسالمية ،الككيتُُْٓ،ق-
ُٓٗٗـ.

ٕٖ.

سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ ،لمحمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني ،المتكفى سنة ُُِٖق ،ط،ْ:

مكتبة مصطفى البابي الحمبيُّٕٗ ،قَُٗٔ-ـ.

ّٖٔ

اسـ المرجع

ـ
ٖٖ.

السمسمة الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْىػ ،

ٖٗ.

السنة ،لبف أبي عاصـ ،تحقيؽ :الشيخ األلباني ،ط ،ّ:المكتب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافُُّْ،ق-

َٗ.

السنة ،لمحمد بف نصر بف الحجاج المركزم ،تحقيؽ :سالـ أحمد السمفي ،ط ،ُ:مؤسسة الكتب

ط :مكتبة المعارؼ ،الرياض ،السعكديةُُْٓ ،قُٗٗٓ-ـ.
ُّٗٗـ.

الثقافية ،بيركت ،لبنافَُْٖ ،قَُٗٗ -ـ.
ُٗ.

سنف ابف ماجو ،لمحمد بف يزيد القزكيني الشيير بابف ماجو ،المتكفى سنة ِٕٓق ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،د .مصطفي المذىبي ،ط ،ُ:دار الحديث ،القاىرة ،مصرُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

ِٗ.

سنف أبي داكد ،لسميماف بف األشعث السجستاني ،المتكفى سنةِٕٓق ،تحقيؽ :د .عبد القادر عبد
الخير ،د .سيد محمد سيد ،سيد إبراىيـ ،ط :دار الحديث ،القاىرة ،مصرَُِْ،قُٗٗٗ-ـ.

ّٗ.

سنف النسائي (المجتبى) بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم ،تحقيؽ :د .السيد محمد السيد ،عمي محمد
عمي ،سيد عمراف ،ط ،ُ:دار الحديث ،القاىرة ،مصرَُِْ ،قُٗٗٗ-ـ.

ْٗ.

سنف الدارقطني ،لعمي بف عمر الدارقطني ،المتكفى سنة ّٖٓىػ  ،تحقيؽ :مجدم بف منصكر بف سيد
الشكرم ،ط :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط .األكلى ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ٓٗ.

سنف الدارمي ،لعبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم الدارمي ،المتكفى سنةِٓٓق،
تحقيؽ :محمد عبد العزيز الخالدم،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْٕ،قُٗٗٔ-ـ.

ٔٗ.

سنف سعيد بف منصكر ،لسعيد بف منصكر بف شعبة الخرساني الجكزجاني :المتكفى سنةِِٕق،
تحقيؽ :د .سعد بف عبد اهلل آؿ حميد ،ط ،ُ:دار الصميعي ،الرياض ،السعكديةُُْْ ،قُّٗٗ-ـ.

ٕٗ.

السنف الكبرل ،ألحمد بف الحسيف البييقي ،المتكفى سنة ْٖٓىػ  ،كفي ذيمو الجكىر النقي ،لمعالمة
عالء الديف بف عمي بف عثماف المارديني ،الشيير بابف التركماني ،المتكفى سنة ْٕٓىػ ط ،ُ:مجالس

دائرة المعارؼ ،الرياض ،السعكديةُّْْ ، ،ق.
ٖٗ.

السنف الكبرل ،ألحمد بف شعيب النسائي ،المتكفى سنةَّّق ،تحقيؽ :حسف عبد المنعـ شمبي ،ط،ُ:

ٗٗ.

سؤلت ابف الجنيد إلبراىيـ بف عبد اهلل الختمي ،المتكفى سنة َِٔىػ ،ليحيى بف معيف ،المتكفى سنة

مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافُُِْ ،قََُِ-ـ.

ِّّىػ ،ط ،ُ:مكتبة الدار ،المدينة النبكية،السعكديةَُْٖ ،قُٖٖٗ-ـ.

ََُ .سؤلت أبي بكر البرقاني لمدارقطني في الجرح كالتعديؿ كعمؿ الحديث ،كيميو مركيات البرقاني عف
اإلماـ الدارقطني في غير كتابو السؤلت ،جمع أبي عمر محمد بف عمي األزىرم ،ط ،ُ:الفاركؽ
الحديثة لمطباعة كالنشرُِْٕ ،قََِٔ-ـ.

ّٗٔ

اسـ المرجع

ـ

َُُ .سؤلت أبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،ألحمد بف حنبؿ في جرحو الركاة كتعديميـ ،تحقيؽ:
زياد محمد منصكر ،ط ،ُ:مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة النبكية ،السعكديةُُْْ ،قُْٗٗ-ـ.

َُِ .سؤلت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ ،تحقيؽ :محمد عمي قاسـ العمرم،
ط :المجمس العممي إحياء التراث اإلسالمي ،المدينة النبكية ،السعكديةُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.

َُّ .سؤلت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني في الجرح كالتعديؿ ،تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر،
ط ،ُ:مكتبة المعارؼ ،الرياض،السعكديةَُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ.
َُْ .سؤلت السممي لمحمد بف الحسيف السممي لمدارقطني ،المتكفى سنة ُِْىػ  ،تحقيؽ :فريؽ مف
الباحثيف ،طُِْٕ ،ُ:ىػ ََِٕ -ـ.
َُٓ .سؤلت محمد بف عثماف بف محمد بف أبي شيبة لعمي بف المديني في الجرح كالتعديؿ ،المتكفى سنة
ِّْىػ  ،تحقيؽ :مكفؽ عبد اهلل عبد القادر ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ ،الرياض،السعكديةَُْْ ،ق-
ُْٖٗـ.

َُٔ .سير أعالـ النبالء ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة ْٖٕق ،تحقيؽ :شعيب
األرنؤكط ،ط ،ُ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافَُُْ ،ق.

َُٕ .الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصالح ،إلبراىيـ بف مكسى بف أيكباألبناسي ،المتكفى سنة َِٖىػ تحقيؽ:
محمد عمي سمؾ ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْٖ ،قُٖٗٗ-ـ.

َُٖ .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،لعبد الحي بف العماد الحنبمي المتكفى سنة َُٖٗ،ط :دار إحياء
التراث العربي ،بيركت ،لبناف.

َُٗ .شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ،ليبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الاللكائي ،تحقيؽ :د.
أحمد الغامدم ،ط ،ْ:دار طيبة ،الرياض ،السعكديةُُْٔ ،قُٗٗٓ -ـ.

َُُ .شرح السنة ،لمحسيف بف مسعكد البغكم ،المتكفى سنة ُٔٓق ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ،ط،ُ:
المكتب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافََُْ ،قَُٖٗ-ـ.

ُُُ .شرح سنف أبي داكد ،لمحمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف العيني ،المتكفى سنة ٖٓٓق ،تحقيؽ خالد
بف إبراىيـ المصرم ،ط ،ُ:مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكديةَُِْ ،قُٗٗٗ-ـ.

ُُِ .شرح عمؿ الترمذم ،لعبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي ،المتكفى سنة ٕٓٗ ىػ  ،تحقيؽ :نكر
الديف عتر ،ط :دار المالح لمطباعة كالنشر.

ُُّ .شرح مشكؿ اآلثار ،ألحمد بف محمد بف سالمة الطحاكم ،المتكفى سنةُِّق ،تحقيؽ :شعيب
األرناؤكط ،ط :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافَُْٖ ،قُٖٕٗ -ـ.

ُُْ .شرؼ أصحاب الحديث كنصيحة أىؿ الحديث ،ألحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ،المتكفى
َّٕ

اسـ المرجع

ـ

سنة ّْٔىػ  ،تحقيؽ :عمرك سميـ ،طُُْٕ ،ُ:قُٗٗٔ-ـ.
ُُٓ .شرح النككم عمى مسمـ (المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج) ،ليحيي بف شرؼ الديف بف مرل
النككم ،المتكفى سنة ٕٔٔق ،ط ،ِ:دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبنافُِّٗ ،قُّٕٗ -ـ.
ُُٔ .شعب اإليماف ،ألحمد بف الحسيف البييقي ،تحقيؽ :محمد السعيد بسيكني زغمكؿ،ط ،ُ:دار الكتب
العممية ،بيركت ،لبنافَُُْ ،قُٖٗٗ -ـ.

ُُٕ .الصحاح في المغة ،إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ،المتكفى سنةّّٗق ،تحقيؽ :أحمد عبد
الغفكر العطار ،ط ،ْ:دار العمـ لمماليف ،بيركت ،لبنافَُْٕ ،قُٖٕٗ -ـ..

ُُٖ .صحيح كضعيؼ األدب المفرد ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ُ:دار
الصديؽ ،الجبيؿ ،السعكديةُُِْ ،قَََِ-ـ.

ُُٗ .صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،لمحمد بف حباف البستي المتكفى سنة ّْٓق  ،ترتيب :عمي بف

بمباف الفارسي ،المتكفى سنة ّٕٗ ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ،ط ،ّ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف،

ُُْٖقُٕٗٗ-ـ.
َُِ .صحيح ابف خزيمة ،لمحمد بف إسحاؽ بف خزيمة ،المتكفى سنة ُُّىػ تحقيؽ :محمد مصطفى
األعظمي ،ط ،ِ:المكتب اإلسالمي ،بيركت – لبنافُُِْ ،قُِٗٗ-ـ.
ُُِ .صحيح البخارم ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزيو البخارم الجعفي ،المتكفى سنة
ِٔٓق ،مع كشؼ المشكؿ لبف الجكزم ،تحقيؽ :د .مصطفى المذىبي ،ط :دار الحديث ،القاىرة،

مصرُِْٗ ،قََِٖ-ـ.

ُِِ .صحيح سنف أبي داكد األصؿ ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مؤسسة
غراس لمنشر كالتكزيع ،الككيتُِّْ ،قََِِ-ـ.

ُِّ .صحيح سنف الترمذم ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،
الرياض ،السعكديةَُِْ،قَََِ-ـ.

ُِْ .صحيح سنف ابف ماجو ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،
الرياض ،السعكديةُُْٕ ،قُٕٗٗ-ـ.

ُِٓ .صحيح سنف النسائي ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،
الرياض ،السعكديةُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

ُِٔ .صحيح كضعيؼ الترغيب كالترىيب ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ٓ:مكتبة
المعارؼ ،الرياض ،السعكدية.

ُِٕ .صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو الفتح الكبير ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة
ُّٕ
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ـ

َُِْق ،ط ،ّ:المكتب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافَُْٖ ،قُٖٖٗ-ـ.
ُِٖ .صحيح مسمـ ،لمسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،المتكفى سنة ُِٔىػ ،ط ،ٔ:دار الكتب العممية،
بيركت ،لبناف.
ُِٗ .الصمت كآداب المساف ،لعبد اهلل بف محمد بف عبيد بف أبيس الدنيا ،المعركؼ بابف أبي الدنيا ،تحقيؽ:
أبك إسحاؽ الحكيني ،ط ،ُ:دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبنافَُُْ،قَُٗٗ-ـ.

َُّ .الضعفاء الصغير ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزيو البخارم الجعفي ،المتكفى سنة

ِٔٓىػ  ،المتكفى سنة َّّىػ  ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،ط ،ُ:دار المعرفة ،بيركت ،لبناف،
َُْٔقُٖٗٔ-ـ.

ُُّ .الضعفاء الكبير ،لمحمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المتكفى سنةِِّق ،تحقيؽ :عبد
المعطي أميف قمعجي ،ط :دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.
ُِّ .الضعفاء ،ألحمد بف عبد اهلل بف أحمد أبي نعيـ األصبياني ،المتكفى سنة َّْىػ  ،تحقيؽ :فاركؽ
حمادة،ط ،ُ:دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغربَُْٓ ،قُْٖٗ-ـ.
ُّّ .الضعفاء كالمترككيف ،لعبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ،لمتكفى سنة َّّىػ تحقيؽ :بدراف
الضناكم ،كماؿ الحكت ،ط ،ُ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافَُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.
ُّْ .كتاب الضعفاء كالمترككيف ،لعبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم ،المتكفى سنة ٖٗٓىػ  ،تحقيؽ:
أبي الفداء عبد اهلل القاضي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُْٔ ،قُٖٗٔ-ـ.
ُّٓ .ضعيؼ سنف ابف ماجو ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،
الرياض ،السعكديةُُْٕ ،قُٕٗٗ-ـ
ُّٔ .ضعيؼ سنف أبي داكد األصؿ ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مؤسسة
غراس لمنشر كالتكزيع ،الككيتُِّْ ،قََِِ-ـ.
ُّٕ .ضعيؼ سنف الترمذم ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنةَُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،
الرياض ،السعكديةَُِْ ،قَََِ-ـ.
ُّٖ .ضعيؼ سنف النسائي ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ،
الرياض ،السعكديةُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.
ُّٗ .طبقات الحفاظ ،لعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،المتكفى سنة ُُٗىػ  ،تحقيؽ :لجنة مف العمماء،
بإشراؼ الناشر ،ط ،ِ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْْ ،قُْٗٗ-ـ.
َُْ .طبقات الشافعية الكبرل ،لعبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي ،المتكفى سنةُٕٕق ،تحقيؽ:
محمكد محمد الطناحي كعبد الفتاح محمكد الحمك ،ط ،ِ:دار ىجر لمطباعةُُّْ ،ق.

ِّٕ
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ـ

ص ًرم ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،ط ،ُ:دار الكتب
ُُْ .الطبقات الكبرل ،لمحمد بف سعد بف منيع ى
الب ٍ
العممية ،بيركت ،لبنافَُُْ ،قَُٗٗ-ـ.

ُِْ .طرح التثريب في شرح التقريب ،لعبد الرحيـ بف زيف العراقي ،المتكفى سنةَٖٔق ،تحقيؽ :أحمد بف
عبد الرحيـ أبك زرعة ،ط :دار إحياء التراث العربي.

متعمدا ،لسميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني ،المتكفى سنة َّٔق،
ُّْ .طرؽ حديث مف كذب عمي
ن
تحقيؽ :عمي حسف عمي عبد الحميد ،ىشاـ إسماعيؿ السقا ،ط :المكتب اإلسالمي ،دار عماف ،عماف،
األردفَُُْ ،قَُٗٗ-ـ.

ُْْ .العبر في ىخبر مف ىغ ىبر ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي  ،المتكفى سنةْٖٕق ،ط ،ُ:دار الكتب
العممية ،بيركت ،لبنافَُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.
ُْٓ .عمؿ الترمذم الكبير ،ترتيب أبي طالب القاضي ،تحقيؽ :صبحي السامرائي ،ط ،ُ:عالـ الكتب ،مكتبة
النيضة العربية ،بيركت ،لبنافَُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

ُْٔ .العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ،لعمي بف عمر بف أحمد الدارقطني ،المتكفى سنةّٖٓق ،تحقيؽ :د.
محفكظ الرحمف السمفي ،ط ،ُ:دار طيبة ،الرياضَُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.

ُْٕ .عمؿ الحديث ،لعبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الحنظمي الرازم ،المتكفى سنةِّٕق ،ط:
مكتبة الممؾ فيد الكطنيةََِٔ ،ـ.
ُْٖ .العمؿ كمعرفة الرجاؿ عف اإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ،المتكفى سنة ُِْىػ  ،بركاية المركذم،
تحقيؽ :كصي اهلل بف محمد عباس ،ط :دار اإلماـ أحمد ،القاىرة ،مصرُِْٕ ،ىػ ََِٔ -ـ.
ُْٗ .العمؿ ،لعمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم المديني ،المتكفى سنةِّْق ،تحقيؽ محمد مصطفى
األعظمي ،ط ،ِ:المكتب اإلسالمي ،بيركتَُٖٗ ،ـ.
َُٓ .العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ،لعبد الرحمف بف عمي بف الجكزم،المتكفى سنة ٖٗٓق ،تحقيؽ :
خميؿ الميس ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُّْ ،قُّٖٗ -ـ.

ُُٓ .عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع ،د .محمد بف مظفر الزىراني ،ط،ِ:
دار الخضيرم ،المدينة النبكية ،السعكديةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ.

ُِٓ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،ألحمد العيني ،تحقيؽ :عبد اهلل محمكد عمر ،ط ،ُ:دار الكتب
العممية ،بيركتُُِْ ،ىػ ََُِ -ـ.

ُّٓ .عمؿ اليكـ كالميمة ،ألحمد بف محمد الدينكرم المعركؼ بابف السني ،المتكفى سنةّْٔق ،تحقيؽ :بشير
محمد عيكف ،ط :مكتبة دار البياف.

ّّٕ
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ـ

ُْٓ .عمؿ اليكـ كالميمة ،لعبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ،المتكفى سنة َّّىػ  ،تحقيؽ :فاركؽ حمادة،
ط ،ِ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافَُْٔ ،ق.

ُٓٓ .غاية النياية في طبقات القراء ،لإلماـ شمس الديف أبي الخير محمد بف محمد بف محمد بف عمي بف
الجزرم ،المتكفي سنة ّّٖق ،تحقيؽ :ج برجستر آسر ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

ُِْٕقََِٔ-ـ.

ُٔٓ .غرائب مالؾ بف أنس ،لمحمد بف المظفر بف مكسى بف عيسى المتكفى سنةّٕٗق ،تحقيؽ :عبد البارم
رضا ،ط ،ُ:دار السمؼ ،الرياض ،السعكديةُُْٖ،قُٕٗٗ-ـ.

ُٕٓ .الفائؽ في غريب الحديث كاألثر ،لمحمكد بف عمر الزمخشرم ،المتكفى سنةّٖٓق ،ط ،ِ:دار
المعرفة ،بيركت ،لبنافُُْْ ،قُّٗٗ-ـ.

ُٖٓ .فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنة ِٖٓق،
تحقيؽ :محب الديف الخطيب ،قصي محب الديف الخطيب ،ط :دار المعرفة ،بيركت ،لبناف.

ُٗٓ .فتح المغيث شرح ألفية الحديث لمعراقي ،لمحمد بف عبد الرحمف السخاكم ،المتكفى سنةَِٗق ،تحقيؽ:
عبد الرحمف محمد عثماف ،ط ،ِ:المكتبة السمفيةُّٖٖ ،قُٖٗٔ-ـ.

َُٔ .فيض القدير شرح الجامع الصغير ،لمحمد المدعك عبد الرؤكؼ المناكم ،ط ،ِ:دار المعرفة ،بيركت،
لبنافُُّٗ ،قُِٕٗ-ـ.

ُُٔ .الفكائد الجزء الثاني مف حديث يحيي بف معيف بركاية أبي بكر المركزم ،تحقيؽ :حمدم بف عيد الحميد
السمفي ،ط ،ّ:مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكديةُُْٖ ،خُٕٗٗ-ـ.

ُِٔ .الفكائد ،لتماـ بف محمد الرازم ،المتكفى سنة ُْْق ،تحقيؽ :حمدم عبد المجيد السمفي ،ط :مكتبة
الرشد ،الرياض ،السعكديةُُِْ ،قُُٗٗ-ـ.

ُّٔ .القامكس المحيط ،لمفيركز آبادم ،ط ،ُ:شركة أبناء شريؼ األنصارم لمنشر كالتكزيع ،صيدا ،لبناف،
َََُِّْٗ -ق.

ُْٔ .قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ،لمحمد جماؿ الديف القاسمي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية،
بيركت ،لبناف.

ُٓٔ .قصة المسيح الدجاؿ كنزكؿ عيسى عميو السالـ ،لمحمد ناصر الديف األلباني ،المتكفى سنة َُِْق،
ط :المكتبة اإلسالمية ،عماف ،األردف.

ُٔٔ .قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف ،ألحمد بف عمي القمقشندم ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،ط:
دار الكتب اإلسالمية ،دار الكتب المصرية ،دار الكتاب المبنانيَُِْ ،قُِٖٗ -ـ.

ُٕٔ .الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة
ّْٕ
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ـ

ْٖٕىػ  ،ط ،ُ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْٖ ،قُٕٗٗ-ـ.
ُٖٔ .الكامؿ في التاريخ ،لعمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ ،المعركؼ بابف األثير ،المتكفى
سنة َّٔىػ  ،تحقيؽ :عبد اهلل القاضي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافَُْٕ ،قُٖٕٗ-ـ.
الجرجاني ،المتكفى سنة ّٓٔىػ  ،تحقيؽ :يحيى مختار
ُٗٔ .الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ،لعبد اهلل بف عدم ي
غزاكم ،ط ،ّ:دار الفكر ،بيركت ،لبناف.
َُٕ .كتاب الضعفاء كالمترككيف ،لعمي بف عمر الدارقطني البغدادم ،المتكفى سنة ّٖٓىػ  ،تحقيؽ :مكفؽ
عبد اهلل عبد القادر ،ط ،ُ:مكتبة المعارؼ ،الرياض،السعكديةَُْْ ،قُْٖٗ-ـ.

ُُٕ .كتاب العيف ،لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،المتكفى سنة ُٕٓق ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ،د.
إبراىيـ السامرائي ،ط :دار كمكتبة األمؿ.

ُِٕ .كتاب المكضكعات ،لعبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم ،المتكفى سنة ٖٗٓىػ ،ضبط كتقديـ
كتحقيؽ :عبدالرحمف محمد عثماف ،طُّٖٔ ،ُ:قُٗٔٔ -ـ.

ُّٕ .كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،لمصطفى بف عبد اهلل المشيكر باسـ حاجي خميفة  ،المتكفي
سنة َُٕٔىػ  ،ط :مكتبة المثنى  ،بغداد  ،العراؽ ُُْٗ ،ـ .

ُْٕ .كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ،لعبد الرحمف بف الجكزم ،المتكفى سنة ٕٗٓق ،تحقيؽ :عمي
حسيف البكاب ،ط :دار الكطف ،الرياض ،السعكديةُُْٖ،قُٕٗٗ-ـ.

ُٕٓ .الكفاية في عمـ الركاية ،ألحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ،المتكفى سنة ّْٔىػ،ط :مجمس
دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد ،الدكف ،اليندُّٕٓ ،ق.

ُٕٔ .لساف العرب ،لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المتكفى سنة ُُٕىػ ،ط ،ُ:دار صادر ،بيركت.
ُٕٕ .لساف الميزاف ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنة ِٖٓىػ  ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك
غدة ،ط ،ُ:دار البشائر اإلسالمية ،بيركت ،لبنافُِّْ ،قََِِ-ـ.
ُٖٕ .المتفؽ كالمفترؽ ،ألحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ،المتكفى سنةّْٔق ،تحقيؽ :د .محمد
صادؽ الحامدم ،ط ُ:دار القادرم ،دمشؽ ،سكريإُُْ،قُٕٗٗ-ـ.
ُٕٗ .المجركحيف مف المحدثيف ،لمحمد بف حباف بف أحمد أبي حاتـ البستي ،المتكفى سنة ّْٓ ىػ تحقيؽ:
حمدم عبد المجيد السمفي ،ط ،ُ:دار الصميعي ،الرياض،السعكديةَُِْ ،قَََِ-ـ.
َُٖ .مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،لعمي أبي بكر الييثمي ،المتكفى سنةَٕٖق ،تحقيؽ :عبد اهلل محمد
الدركيش ،ط ،ُ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْْ ،قُْٗٗ-ـ.
ُُٖ .مجمة الجامعة اإلسالمية ،المدينة النبكية ،عدد ُُٕ.
ُِٖ .المحكـ كالمحيط األعظـ ،لعمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ،المتكفى سنة ْٖٓق ،تحقيؽ :عبد
ّٕٓ
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الحميد ىنداكم ،ط :دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُِْ،قَََِ-ـ.
ُّٖ .مختار الصحاح ،لمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،المتكفى سنة ُُّق ،تحقيؽ :محمكد
خاطر ،ط :مكتبة لبناف ناشركف ،بيركت ،لبنافُُْٓ،قُٗٗٓ-ـ.
ُْٖ .مختصر الشمائؿ المحمدية ،لمحمد بف سكرة الترمذم صاحب السنف ،اختصره كحققو :الشيخ األلباني،
ط :المكتبة اإلسالمية ،عماف ،األردف.

ُٖٓ .مختصر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ كعمؿ الحديث ألحمد بف عمي المقريزم المتكفى سنة ْٖٓق،
تحقيؽ :أيمف بف عارؼ الدمشقي ،ط ،ُ:مكتبة السنة ،دار أثير ،القاىرة ،مصرُُْٓ ،قُْٗٗ-ـ.

ُٖٔ .المدلسيف ،ألحمد بف عبد الرحيـ أبك زرعة العراقي ،تحقيؽ :د.رفعت فكزم عبد المطمب ،كد .نافذ
حسيف حماد ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،المجمد الثالث ،العدد الثاني سنة ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

ُٕٖ .المراسيؿ ،لعبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ابف أبي حاتـ ،المتكفى سنةِّٕق ،تحقيؽ :شكر
اهلل نعمة اهلل قكجاني ،ط :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافُّٕٗ ،قُٕٕٗ -ـ.

ُٖٖ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،لممال عمي القارم ،كمعو أجكبة الحافظ أحمد بف حجر العسقالني

عمى رسالة القزكيني ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ العطار ،ط :دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْْ ،ىػ -

ُْٗٗـ
ُٖٗ .المستدرؾ عمى الصحيحيف في الحديث ،لمحاكـ النيسابكرم ،المتكفى سنة َْٓىػ ،كفي ذيمو تمخيص
المستدرؾ ،لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة ْٖٕىػ  ،ط :دار الكتب

العممية.

َُٗ .مسند ابف الجعد ،لعمي بف الجعد بف عبيد الجكىرم  ،المتكفى سنةَِّق  ،ىج ىم ىعوي عبد اهلل بف محمد
بف عبد العزيز البغكم ،المتكفى سنةُّٕق ،ط ،ُ:مكتبة الفالح ،الككيتَُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.
ُُٗ .مسند أبي بكر عبد اهلل بف الزبير القرشي الحميدم ،المتكفى سنةُِٗق ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد،
ط ،ُ:دار السقا ،دمشؽ ،سكرياُٗٗٔ ،ـ.

ُِٗ .مسند أبي دكاد الطيالسي ،لسميماف بف داكد بف الجاركد ،المتكفى سنةَِْق ،تحقيؽ :محمد بف عبد
المحسف التركي ،ط ،ُ:دار ىجر ،مصرَُِْ ،قُٗٗٗ-ـ.

ُّٗ .مسند أبي عكانة ،ليعقكب بف إسحاؽ السفرائيني ،المتكفى سنةُّٔق ،تحقيؽ :أيمف بف عارؼ
الدمشقي ،ط ،ُ:دار المعرفة ،بيركت ،لبنافُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

ُْٗ .مسند أبي يعمى ،ألحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي ،المتكفى سنةَّٕىػ ،تحقيؽ :خميؿ
مأمكف شيحا ،ط ،ُ:دار المعرفة ،بيركت ،لبنافُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ.

ُٓٗ .مسند أبي يعمى المكصمي ،ألحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي  ،المتكفى سنةَّٕق،
ّٕٔ
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تحقيؽ :حسيف سميـ أسد ،ط :دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،سكرياَُْْ،قُْٖٗ-ـ.
ُٔٗ .مسند أحمد بف حنبؿ ،ألحمد بف حنبؿ الش ٍي ىبانًي ،المتكفى سنة ُِْىػ  ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط
كجماعة ،ط ،ُ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافُُْٖ،قُٕٗٗ-ـ.
ُٕٗ .مسند إسحاؽ بف راىكيو ،إلسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي المركزم ،المتكفى سنة ِّٖىػ ،
تحقيؽ :عبد الغفكر البمكشي ،ط ،ُ:مكتبة اإليماف ،المدينة المنكرة،السعكديةُُِْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ.

ُٖٗ .مسند الشياب لمقاضي لمحمد بف سالمة القضاعي ،المتكفى سنةْْٓق ،تحقيؽ :حمدم عبد المجيد
السمفي ،ط ،ُ:دار الرسالة ،بيركت ،لبنافَُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.

ُٗٗ .مشاىير عمماء األمصار ،لمحمد بف أحمد بف حباف البستي ،المتكفى سنة ّْٓىػ  ،تحقيؽ :مجدم بف
منصكر بف سيد الشكرم ،ط،ُ:مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبنافُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

ََِ .مشكاة المصابيح ،لمحمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم ،تحقيؽ :محمد ناصر الديف األلباني ،ط،ّ:
المكتب اإلسالمي ،بيركت ،لبنافَُْٓ،قُٖٗٓ-ـ.

َُِ .مصباح الزجاجة ،ألحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الكناني ،المتكفى سنةَْٖق ،تحقيؽ :محمد المنتقى
الكشناكم ،ط :دار العربية ،بيركت ،لبنافَُّْ ،قُٖٕٗ-ـ.

َِِ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ألحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ،ط :المكتبة
العممية ،بيركت ،لبنافُُِْ،قَََِ-ـ.

َِّ .المصنؼ ألبف أبي شيبة ،لعبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة ،المتكفى سنةِّٓق تحقيؽ :محمد عكامو،
ط ،ُ:دار قرطبة ،بيركت ،لبنافُِْٕ ،قََِٔ-ـ.

َِْ .المصػػنؼ ،لعب ػػد ال ػػرزاؽ ب ػػف ىم ػػاـ الص ػػنعاني ،تحقي ػػؽ :األس ػػتاذ ربي ػػع الس ػػاعدم ،ط :دار إحي ػػاء التػػراث
العربي ،بيركت ،لبناف ،ط ُِّْ ،ُ:ىػ ََِِ -ـ.

َِٓ .المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنةِٖٓق،
ط ،ُ:دار العاصمة ،الرياض ،السعكديةُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ.

َِٔ .معالـ السنف ،لحمد بف محمد الخطابي البستي ،المتكفى سنةّٖٖق ،كىك شرح سنف اإلماـ أبي داكد،
ط ،ُ:المطبعة العممية ،حمب ،سكريآُِّ ،قُّّٗ-ـ.

َِٕ .المعجـ األكسط ،لسميماف بف أحمد الطبراني ،ط :دار الحرميف ،القاىرة ،مصرُُْٓ ،قُٗٗٓ-ـ.
َِٖ .معجـ البمداف ،لياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركمي البغدادم ،المتكفى سنةِٔٔق ،ط :دار صادر،
بيركت ،لبنافُّٕٗ ،ق.
َِٗ .معجـ المقاييس في المغة ،ألحمد بف فارس بف زكريا ،المتكفى سنة ّٓٗىػ  ،تحقيؽ :شياب الديف أبي
عمرك ،ط ،ُ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافُُْٓ ،قُْٗٗ-ـ.

ّٕٕ

اسـ المرجع

ـ

َُِ .المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،ط ،ْ:مكتبة الشركؽ الدكليةََِِ ،ـُْٓٗ-ق.
ُُِ .معجـ شيكخ أبي يعمى المكصمي ألحمد بف عمي بف المثنى التميمي المتكفى سنةَّٕق ،تحقيؽ:
حسيف سميـ أسد ،ط ،ُ:دار المأمكف لمتراث ،دمشؽَُُْ ،قُٖٗٗ-ـ.
ُِِ .معجـ عمكـ الحديث النبكم ،لعبد الرحمف الخميسي ،ط :دار األندلس الخضراء ،جدة ،السعكدية،
ُُِْقَََِ-ـ.

ُِّ .معجـ مصطمحات الحديث ،لسميماف مسمـ الحرش ،حسيف إسماعيؿ الجمؿ ،ط ،ُ:مكتبة العبيكاف،
الرياضُُْٕ ،قُٗٗٔ-ـ.

ُِْ .معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة ،لعمر رضا كحالة ،ط دار العمـ لممالييف ،بيركت،
لبنافُّٖٖ،قُٖٗٔ-ـ.

كيعرؼ بمقدمة ابف الصالح ،لعثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم المعركؼ
ُِٓ .معرفة أنكاع عمكـ الحديث ي
بابف الصالح ،المتكفى سنة ّْٔىػ تحقيؽ :صالح عكيضة ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت،
لبنافُُْٔ ،قُٗٗٓ-ـ.
ُِٔ .معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث مف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ ،ألحمد بف عبد اهلل
بف صالح العجمي الككفي ،المتكفى سنةُِٔق ،تحقيؽ :عبد العميـ عبد العظيـ البستكم ،ط ،ُ:مكتبة

الدار ،المدينة المنكرة ،السعكديةَُْْ ،قُٖٗٓ-ـ.

ُِٕ .معرفة عمكـ الحديث ،لمحمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،المتكفى سنة َْٓق ،تحقيؽ:السيد معظـ
حسيف،ط ،ِ:دار الكتب العمميةُّٕٗ ،قُٕٕٗ-ـ.

ُِٖ .المعرفة كالتاريخ ،ليعقكب بف سفياف الفسكم ،المتكفى سنة ِٕٕق ،تحقيؽ :أكرـ ضياء العمرم ،ط،ُ:
مكتبة الدار ،المدينة المنكرةَُُْ ،ق.

ُِٗ .المعيف في طبقات المحدثيف ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،تحقيؽ:د .ىماـ عبد الرحيـ سعيد،
ط ،ُ:دار الفرقاف ،عماف ،األردفَُْْ ،ق.

َِِ .مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار ،لمحمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف

الحنفي بدر الديف العيني ،المتكفى سنة ٖٓٓىػ  ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ ،ط ،ُ:دار الكتب

العممية ،بيركت ،لبنافُِْٕ ،قََِٔ-ـ.

المطرزرم الحنفي النحكم،
ُِِ .المغرب في ترتيب المعرب ،لناصر بف عبد السيد بف عمي الخكارزمي
ٌ
تحقيؽ :محمد فاخكرم كعبد المجيد مختار ،ط ،ُ:مكتبة أسامة بف زيد ،حمب ،سكرياُّٗٗ ،ق-
ُٕٗٗـ.
ِِِ .المغني في الضعفاء ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة ْٖٕىػ  ،تحقيؽ :حازـ
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القاضي ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْٖ ،قُٕٗٗ-ـ.
ِِّ .المفاريد عف رسكؿ اهلل ﷺ ،ألحمد بف عمي بف المثني التميمي المكصمي (أبك يعمى المكصمي)،
الجديع ،ط ،ُ:مكتبة دار األقصى ،الككيت،
المتكفى سنة َّٕق ،تحقيؽ :عبد اهلل بف يكسؼ ي
َُْٓقُٖٗٓ-ـ.
ِِْ .مفتاح السعادة ،لمحمد يحيى القادرم المكصمي ،ط :دار سعادات ،مطبعة عثمانية اليندَُّٗ ،ق.
ِِٓ .المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ،ألحمد بف عمر بف إبراىيـ الحافظ ،األنصارم القرطبي،
المتكفى سنةِٔٔق ،تحقيؽ :محب الديف ديب ،أحمد محمد السيد ،يكسؼ بدكم ،محمكد بزاؿ ،ط،ُ:
دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيبُُْٕ ،قُٗٗٗ-ـ.

ِِٔ .المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي ،لعمي بف أبي بكر الييثمي ،المتكفى سنةَٕٖق ،تحقيؽ:
سيد كسركم حسف ،ط :دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُّْ ،قُِٗٗ-ـ.

ِِٕ .مف تكمـ فيو كىك مكثؽ أك صالح الحديث ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،ت ْٖٕىػ تحقيؽ:
عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي ،ط ،ُ:المدينة المنكرة ،السعكديةُِْٔ ،قََِٓ-ـ.

ِِٖ .مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ ،ركاية أبي خالد يزيد بف الييثـ بف طيماف الدقاف،
تحقيؽ :أحمد محمد نكر سيؼ ،ط :دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ.

ِِٗ .المنتخب مف مسند عبد بف حميد ،لعبد بف حميد ،المتكفى سنةِْٗق ،تحقيؽ :صبحي البدرم
السمرائي ،ط ،ُ:عالـ الكتب ،بيركت ،لبنافَُْٖ ،قُٖٖٗ-ـ.

َِّ .المنتقى مف السنف المسندة ،لعبد اهلل بف عمي بف الجاركد ،تحقيؽ :عبد اهلل عمر الباركدم :ط،ُ:
مؤسسة الكتاب الثقافية ،بيركت ،لبنافَُْٖ ،قُٖٖٗ -ـ.

ُِّ .المنيؿ الركم في مختصر عمكـ الحديث النبكم ،لمحمد بف إبراىيـ بف جماعة ،المتكفى سنةّّٕق،
تحقيؽ :محي الديف عبد الرحمف رمضاف ،ط ،ِ:دار الفكر ،بيركت ،لبنافَُْٔ ،قُٖٗٔ-ـ.

ِِّ .مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو ،ط ،ُ:عالـ الكتب ،بيركت ،لبناف،
ُُْٕقُٕٗٗ-ـ.

ِّّ .مكسكعة أقكاؿ الدارقطني ،جمع كترتيب :السيد أبك المعاطي النكرم ،المتكفى سنةُُٖٗـ ،تحقيؽ :د.
محمد ميدم المسممي ،أشرؼ منصكر عبد الرحمف ،أحمد عبد الرزاؽ ،عيد أيمف ،إبراىيـ الزاممي،

محمكد خميؿ.

ِّْ .المكطأ ،لمالؾ بف أنس ،تخريج كتعميؽ كترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،ط :دار الحديث ،القاىرة ،مصر،
ُُِْقََُِ-ـ.

ّٕٗ
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ِّٓ .ميزاف العتداؿ في نقد الرجاؿ ،لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ،المتكفى سنة ْٖٕىػ  ،كيميو ذيؿ
ميزاف العتداؿ ،لعبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ،المتكفى سنة َٖٔىػ  ،تحقيؽ :عمي محمد معكض،

ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُْٔ ،قُٗٗٓ-ـ.

ِّٔ .المنتخب مف عمؿ الخالؿ ،لمكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الشيير بابف قدامة المقدسي،
المتكفى سنةَِٔق.

ِّٕ .ناسخ الحديث كمنسكخو ،لعمر بف أحمد بف عثماف بف شاىيف ،المتكفى سنة ّٖٓق ،تحقيؽ:إبراىيـ
محمد الحفناكم ،ط :دار التراث العربي ،القاىرة ،مصرُُْٔ،قُٗٗٓ -ـ.

ِّٖ .النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،ليكسؼ بف تغرم بردم ،المتكفى سنة ْٕٖىػ  ،تقديـ كتعميؽ
محمد حسيف شمس الديف ،ط ،ُ:دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُُّْ ،قُِٗٗ-ـ.

ِّٗ .نصب الراية ألحاديث اليداية ،لعبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي ،المتكفى سنةِٕٔق ،ط ،ُ:مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،لبنافُُْٖ ،قُٕٗٗ-ـ.

َِْ .نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر ،لمحمد بف جعفر الكتاني ،المتكفى سنةُّْٓق ،ط :دار الكتب
السمفية ،القاىرة ،مصر.

ُِْ .النكت عمى كتاب ابف الصالح ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى سنة ِٖٓى ػ  ،تحقيؽ:
الشيخ العالمة ربيع بف ىادم المدخمي ،ط ،ُ:دار اإلماـ أحمد ،مصرَُّْ ،قََِٗ-ـ.

ِِْ .نياية األرب في معرفة أنساب العرب ،ألبي العباس أحمد بف عمي القمقشندم ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم،
ط ،ِ:دار الكتاب المبناني ،بيركت ،لبنافََُْ ،قَُٖٗ -ـ.

ِّْ .النياية في غريب الحديث كاألثر ،لممبارؾ بف محمد الجزرم بف الثير ،المتكفى سنةَٔٔق ،تحقيؽ:
طاىر أحمد الزاكم ،ط :دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبنافُّٗٗ ،قُٕٗٗ ،ـ.

ِْْ .ىدم السارم مقدمة فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،المتكفى
سنة ِٖٓىػ  ،تحقيؽ :محب الديف الخطيب ،ط :دار المعرفة ،بيركت ،لبناف.

ِْٓ .الكافي بالكفيات ،لخميؿ بف أيبؾ الصفدم ،المتكفى سنة ْٕٔىػ  ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط  ،تركي
مصطفى ،ط ،ُ:دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبنافَُِْ ،قَََِ-ـ.

ِْٔ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ألحمد بف محمد بف أىبًي ىب ٍك ور بنخمكاف ،المتكفى سنة ُٖٔىػ ،
تحقيؽ :إحساف عباس ،ط ،ٕ:دار صادر ،بيركتُْٗٗ ،ـ.

َّٖ

