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جَ ْمعٌ ,وَتَ ْ
narrations of believers' mothers (Omahat Al-mo'mneen): Jwairyah Bent ALharth, Hafsah
Bent Omar, Ramlah Bent Abi Sofyan(Om Habeebah) Zainab bent Jahsh, Safia Bent Hoiai
and Maimona Bent Alharth, in the Four Sunan and the Greatest Sonan for Anesae'e:
collecting, hadith authentication, studying, and commenting
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أ

إِهْــــــدَاءٌ
إىل  :مَنْ ربياني صغريةً ,وعلَّماني كبريةً,
والديَّ الكَرِمييْنِ (حفظهُما اهللُ) .أطالَ اهللُ يف عُمُرِهِما ,وأمدَّهُما بالصحةِ والعافيةِ.
إخواني وأخواتي األعزاءِ.
عائليت الكرمية كل بامسه ولقبه.
أساتذتي األفاضل.
كل من علمين حرفاً.
وكل من له فضل عليَّ.
إىل هؤالء مجيعاً أُهدي مثرة هذا البحث املتواضع,
راجية من املوىل - -أن جيد النفع والقبول.

ب

شكر وتقدير

احلمددد هلل رب العددامل  ,والص د ة والم د ى عل د أشددر املرسددل سدديدنا مددد ( )وعل د آلدده وص ددحبه
أمجع  ,وبعد:
علي االعتراف بالفضل والتقدير واإلحسان ألهله ,وذلك عملا بالحديث المررو نع أرن أنبري
فإنه من الواجب ّ
سرو ُل اللهره ( « : )نال ني أشر ُُ ُر اللهرهن نم أرن نال ني أشر ُُ ُر الهنرا ن »( .)1فرإنني أقردش شرُر وع ريش
ُه نرأي نرةن ( )وقنا نل فيه :قنا نل نر ُ
امتنرراني ىلررت أسررتاذ الفاضررل األسررتاذ الرردُتوري علرري رشرريد النجررار .أسررتاذ الحررديث وعلومرره ,المشرررف علررت هررذ
الرسالة ,فقد أفادني بعلمه وسددني بتوجيهاته السديدة ,وملحو اتره القيمرة ,فأسرأل ان أن يجا يره عنري ,وعرن لبرة
العلش خير الج اء.
والشُر موصول ىلت أستاذ الفاضلين ,عضو لجنة المناقشة:
 األستاذ الدُتوري محمد مص فت نجش ,مناقشا داخليا -حف ره ان .الردُتوري أرفرخارجير ا -حف رره ان .الل ر نذ أين تفضررل بقبررول مناقشررة رسررالتي ,موابررداء الملحو ررا
سوف آخدها بعين االعتبار ,وسيُون لها دور في تقويش الرسالة وتسديدها.

منسري نصرار ,مناقشرا

والتوجيهررا

القيمررة ,الترري

ُمرا أتقرردش بالشررُر والعرفران ىلررت هررذا الصرررا التعليمري الشررامع (جررامعتي) جامعرة األ هررر ,ر يسر ا ,ونوابر ا,

وعم ر ررداء ,والت ر رري احت ر رروتن ي وأن ر ررا الب ر ررة ف ر رري مرحلر ر ررة البُ ر ررالوري  ,وه ر ررا ه ر رري تحت ر ررويني ف ر رري مرحل ر ررة الد ارسر ر ررا

العليا(الماجسررتير) ,وأتوجرره بالشررُر والتقرردير ىلررت ُررل مررن علمنرري حرف ر ا ,وأخررب بالررذُر أسرراتذتي الُ رراش فرري ُليررة
الش رريعة ,وقسررش الد ارسررا

قواعد للعلش.
وتتس ررابل الُلم ررا

اإلسررلمية ,فأسررال ان أن يج ر يهش خي ر ار بقرردر مررا أسرردوا ىلرري مررن نص ر  ,ومررا أرسررو مررن
لتخ رررج معبر ررة ع ررن مُن ررون ش ررُر وتق رردير وامتن رراني ىل ررت :رمر ر الع رراء ,والص رربر,

والتضررحية ,والررد ه الُ رريمين (حف همررا ان) ,الل ر نذ أين ُانررا خيررر سررند  ,وقرردوة لرري فرري ُررل نجرراا ,وفرري ُررل خ رروة
نخ وها ,أسال ان رضاهما ,وأن ير قني ب هرُهما.
وال يفرروتني أن أتقرردش بالشررُر والعرفرران ىلررت مررن حو روا وشررجعوا ,ىخ رواني وأخ رواتي األع ر اء أخرري الرردُتوري

ىب ر رراهيش ,وأس ر ررته الُريمر ررة ,والر رردُتوري عر ررلء الر رردين ,والر رردُتوري حسر رراش الر رردين ,الصر رريدالنيةي أسر ررماء(أش ير ررامن),
والصيدالنيةي نسيبة ,و بيبة المستقبلي ىسراء ,وأخي الشبلي المنتصر بان (حف هش ان ,ورفع قدرهش ,وأعلت شأنهش).

ري ,وُرل مرن
وُما أتقدش بالشُر والعرفان ىلت عا لتي الُريمة ُل باسمه ولقبه ,موالت ُل من لره فضرل عل ّ
مد يد العون والمساعدة ,موالت الر ملء والر ميل  ,ومرن أعرانني ولرو بدعا ره فري هرر ال يرب ,وُرل مرن أسرهش فري

ىنجا هذا العمل ,أسأل ان لهش التوفيل والسداد.

قرد وفقر

فيره فرذلك مرن فضرل ان ومنره وُرمره ,موان

هذا ومرة جهد وعملري برين أيرديُش ,موان ُنر
ُان غير ذلك فمن نفسي ومن الشي ان وال حول وال قوة ىال بان العلي الع يش .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
( )1سنن أبي داودُ ,تاب األدب ,باب في شُر المعروف4( ,ي ,)255حديث رقش ,4811 :صحي اإلسناد.

ج

ملخص الرسالة
الحمررد ن الررذ

بنعمترره تررتش الصررالحا  ,والصررلة والسررلش علررت أشرررف المرسررلين سرريدنا محمررد ()

وعلت آله وصحبه أجمعين ,وبعد:

يان
صر ر نة بن ر ُع نم ر نرر ,نونرأمنل ر نة بنر ر أبرري ُسر ر أف ن
مرويررا ُ أمهررا الم ر أرن ن
منينُ :جويري ر نة بنر ر الحررارث ,نو نح أف ن
ري ,نو نم أي ُمونرةن بنر الحرارث  -نرضري انُ ع ه
رنهن -فري السُّرنن
(أ هش نحبي نبةن) ,نون أي نن ن
ب بن نج أحش ,نو ن
صفهيةن بنر ُح ني ّ
ن
اسة ,نوتن أعليل.
األنرأبع والسُّنن ال ُُ أبرى للهنسا هي :نج أمع ,نوتن أخريج ,نود نر ن

واشتملت الرسالة على :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،وفهارس:
-

أما المقدمة فقرد اشرتمل

والدراسا

علرت :أهميرة الموضرو ,,وسربب اختيرار  ,وحردود الد ارسرة ,وأهرداف الد ارسرة,

السابقة ,والصعوبا

 -وأما الفصل األول فقد ترجم

التي واجهتها ,ومنهج البحث و بيعة العمل فيه ,وخ ة البحث.

فيه ألمها

المنمنين مبينةا :أسماءهن ,وأنسابهن ,و واج النبري ()

من ُل واحدة منهن ,وروايتهن للحديث ,ووفاتهن -رضي ان تعالت عنهن.

 وأمرا الفصرل الوراني– موضررو ,الرسرالة -فيرره  :تخرريج األحاديررث ,ود ارسرة أسررانيدها ,وترجمرة لرواتهررا,والحُش علت أسانيدها ,والتعليل عليها عند الحاجة باختصار.

-

وأما الخاتمة فقد تضمن

النتا ج والتوصيا .

 -وأما الفهار  :وتشتمل علت:

 فهر المصادر والمراجع.
 فهر اآليا

القرآنية.

 فهر أ راف األحاديث النبوية.
 فهر الرواة المترجش لهش.

د

Abstract
All praise to Allah Who's blesses are numerous and peace be upon His prophet, the
most honorable, Mohammed and all his companions;
The core of the thesis is narrations of believers' mothers (Omahat Almo'mneen): Jwairyah Bent ALharth, Hafsah Bent Omar, Ramlah Bent Abi
Sofyan(Om Habeebah) Zainab bent Jahsh, Safia Bent Hoiai and Maimona Bent
Alharth, in the Four Sunan and the Greatest Sonan for Anesae'e: collecting, hadith
authentication, studying, and commenting.
The thesis includes: an introduction, two chapters, and a conclusion:
- The introduction includes: the subject importance, the reason for choosing
this subject, the study limits, the study goals, the previous studies, the study
method and approach, the obstacles that the researcher faced, and the research
plan.
- The first chapter includes the biographies of the believers' mothers(Omahat
Almo'mneen); their names, their family trees, the prophet Mohammed's
marriage of every one of them, their narration for ahadith, and their death.
- The second chapter, the subject of the thesis, includes Hadith Authentication,
studying their writing their narrators' biographies, judging its narrators and
commenting briefly on them when it is needed.
- The conclusion includes the results and the recommendations.
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ىن الحمد ن نحمد  ,ونستعينه ,ونست فر  ,ونعوذ بان من شررور أنفسرنا ,وسري ا

أعمالنرا ,مرن يهرد

ان فل مضل له ,ومن يضلل فل هاد له ,وأشهد أن ال ىله ىال ان وحد ال شريك له ,وأشهد أن نبينا محمدا

عبد ورسوله ,وصرفيه وخليلره ,وخيرتره مرن خلقره ,بلرا الرسرالة ,وأدى األمانرة ,ونصر األمرة ,وُشرف ان بره

ال مة ,وصلت ان عليه وعلت آله وصحبه وسلش ,وبعد:
فإنه ال يخفت ما للسنة النبوية الم هررة مرن عل ّرو المن لرة ,وع ريش المُانرة؛ فهري المصردر الوراني مرن
مصادر التشرريع اإلسرلمي ,وأنهرا الت بيرل العملري للقررآن الُرريش ,وأنهرا مفسررة لره ,ومبينرة لمشرُله ,ومفصرلة
لمجملرره ,ومخصصررة لعامرره ,ومقيرردة لم لقرره ,وموضررحة لمبهمرره ,وأ نرره ال يمُررن العمررل بررالُوير مررن األحُرراش

الواردة في القرآن الُريش ىال بالرجو ,ىلت سنة النبي ( )قال  - -وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُززِّ َ إِلَزيِِْ ْ ولَعَلَُِّز ْ
يَتَفَكَّرُونَ( النحل.)44 :

فإن أشرف ما تناف فيه المتنافسون ,وأفضل ما بذل فيه الجهود ,لب العلش النافع ,موان من العلش
النافع تعلش سنة النبي ( , )وأني أحمد تعالت أن شرفنا بتعلش سنة نبيه ( ,)وال شك أن تعلمها والعمل بها
ونشرها بين النا

وقبرل ذلرك تميير صرحيحها مرن سرقيمها ,أمرر فري غايرة األهميرة ,ولرذلك اهرتش العلمراء بهرا

اهتمامر ا بال ر ا  ,وعملروا علرت خردمتها والرردفا ,عنهرا ,وجمعهرا وتصررنيفها ,وتميير صرحيحها مررن سرقيمها ,ومررن
هر رنالء العلم رراء المص ررنفين أص ررحاب الس ررنن األرب ررع  :أب رري داود ,والترم ررذ  ,والنس ررا ي ,واب ررن ماج رره ,فق ررد رووا
بأسانيدهش في سننهش عرن جماعرة مرن الصرحا بة ُويررون ,وبمرا أن أحاديرث الصرحيحين ال حاجرة ىلرت البحرث

فيها ,وتلقتها األمة بالقبول ,فقد ت رل بعض من لب العلش بجمع مرويا
األربع وتخريجها ,ودراسة أسانيدها ,ىال أني لش أقف علت جمع مرويا

أمها

بعض الصحابة من هذ السنن
المنمنين التي تعد ُل واحردة

منهن مقلة في رواية الحديث ,وان لق ا من ذلك جاء اختيار لهذا الموضو ,والذ تناول

من أمها

المنمنين ,وذلك بعنوان:

فيه مرويا

س

يان
صر ر نة بنر ر ُع نم ر نرر ,نونرأمنلر ر نة بنر ر أب رري ُسر ر أف ن
مروي ررا ُ أمه ررا الم ر أرن ن
منينُ :جويرير ر نة بنر ر الح ررارث ,نو نح أف ن
ري ,نو نم أي ُمونرةن بنر الحرارث  -نرضري انُ ع ه
رنهن -فري السُّرنن
( ِّأش نحبي نبةن) ,نون أي نن ن
ب بن نج أحش ,نو ن
صفهيةن بنر ُح ني ّ
ن
اسة ,نوتن أعليل.
األنرأبع والسُّنن ال ُُ أبرى للهنسا هي :نج أمع ,نوتن أخريج ,نود نر ن

ا

أولا -أهمية الموضوع:
 -بيان اهتماش أمها

ه
عنهن -بالسنة النبوية ,وروايتهن للحديث عن النبي (.)
المنمنين -نرض ني انُ

 وتُمن أهمية الموضو ,فيما قم به والترُي عليه من جمع أحاديث أمها المنمنينُ :جويري نة بنرالحارث  ,وحفصة بن عمرر ,ورملرة بنر أبري سرفيان (أش حبيبرة) ,و ينرب بنر جحرش ,وصرفية بنر

حي رري ,وميمون ررة بنر ر الح ررارث  -نرض رري انُ ع ر ه
رنهن -ف رري الس ررنن األرب ررع والس ررنن الُب رررى للنس ررا ي,
ن
وتخريجهرا ,ود ارسرة أسرانيدها ,والحُرش عليهرا بالصرحة أو الحسرن أو الضرعف ,وبيران غريرب ألفا هررا,
والتعليل المختصر المفيد علت تلك األحاديث عند الحاجة.

ثاني ا -أسباب اختيار الموضوع:
 يعررد هررذا الموضررو ,بموابررة ىضررافة نوعيررة حديويررة؛ ألنرره يحقررل غرض ر ا مررن أغرراض التررأليف فرري علرروشالحديث.

 -جمررع أحاديررث أمهررا

المررنمنين -رض ري ان عررنهن -ال ُمقررل

والسنن الُبرى للنسا ي.

فرري روايررة الحررديث مررن السررنن األربررع

 لش أجد دراسة سابقة تتعلل بهذا الموضو., -لما وجدته من رغبة في ت بيل علش التخريج ودراسة األسانيد ت بيقا علميا عمليا.

ثالث ا -حدود الدراسة:
الحارث ,فحفصة بن

أما حدود الدراسة فبدأ بأحاديث أش المنمنينُ :جويري نة بن
أبي سفيان(أش حبيبة) ,ف ينب بن جحش ,فصفية بن حيي ,فميمونة بن

السنن األربع والسنن الُبرى للنسا ي.

عمر ,فرملة بن

ه
عنهن -في
الحارث  -نرض ني انُ

رابع ا -أهداف الدراسة:
 هدف هذ الدراسة ىلت جمع أحاديث س من أمها المنمنينُ :جويري نة بنعمررر ,ورملررة بن ر أبرري سررفيان(أش حبيبررة) ,و ينررب بن ر جحررش ,وصررفية بن ر
ه
عنهن -في السنن األربع والسنن الُبرى للنسا ي.
الحارث  -نرض ني انُ

 -تخريج األحاديث التي قم

بجمعها ,ودراسة أسانيدها.

 الحُش علت أسانيد األحاديث بتميي صحيحها ,من حسنها ,من ضعيفها. التعليل علت األحاديث عند الحاجة. -ىوراء المُتبة الحديوية اإلسلمية بهذا النو ,من الدراسة.

الحارث ,وحفصة بنر
حيرري ,وميمونررة بن ر

خامسا -الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب ,وسنال أسات ذتي المتخصصين في هذا المجال ,والبحث عبر مواقع اإلنترنر  ,تبرين

-حسب علش ال البة -أن هذا الموضو ,لش يسبل أن نُتب فيه أحد من الباحوين ,أو تناوله مولما صنع

فيه.

سادس ا -المشكالت والصعوبات:
 -اختلف النسع وال بعا

للُتب.

 جمع األحاديث ,حيث ىنها لش تُن موجودة في باب واحد ,أو بابين في السرنن األربرع والسرنن الُبررىللنسا ي.

 -ندرة ُلش النقاد في بعض الرواة.

سابعا -منهج البحث وطبيعة العمل فيه:
المنهج في جمع األحاديث وترتيبها وترقيمها:
 -قم

باتبا ,المنهج االستق ار ي في جمع األحاديث ,حيث عمل

الُبرى للنسا ي.

المنمنين اللواتي قم

 -قم

بترتيب أمها

 -قم

بترتيب أحاديث ُل واحدة من أمها

علت جمعها من السنن األربع والسنن

بدراسة مروياتهن حسرب حرروف الهجراء ,حيرث بردأ

المنمنين السيدة :جويرية ,حفصة ,رملة ,ينب ,صفية ,ميمونة(رضي ان عنهن).

السنن الُبرى للنسا ي ,حيث بدأ
للنسا ي.

 -رقم

برأش

المنمنين حسب ُتب المصنفين أصحاب السنن األربع وش

بسنن أبي داود ,فالترمذ  ,فالنسا ي ,فابن ماجه ,فالسنن الُبررى

ل فجعل
األحاديث ترقيما متسلس ا

لُل منها رقما؛ حتت يسهل الع و لها عند التُرار.

المنهج في تخريج األحاديث:
 سق خرج -اُتفي

الحديث  -المراد تخريجه -بسند ومتنه ,مع ضب ه بالشُل.
األحاديث وبيان متابعاتها من الُتب التسعة وغيرها ,ومقارنة المتون عند من أخرجه.
بتخريج الحديث في أول مُان ورد فيه ,وعند تُرار قم

بالع و لمُان تخريجه برقش الحديث.

المنهج في دراسة أسانيد األحاديث والحكم عليها:
 -اعتمد

علت المنهج التحليلي في دراسة اإلسناد لمعرفة أحوال الرواة والحُش عليهش بالجرا أو التعديل

من خلل الترجمة.

 -قم

بضب أسماء الرواة ما أمُن.

 -قم

بالترجمة لرواة ىسناد الحديث ,بذُر اسش الراو  ,والُنية ,والنسب ,ىن وجد

في ُترب الترراجش,

وذُر بعض من شيوخه وتلميذ ىن وجد ,وأذُر أقوال علماء الجرا والتعديل في الراو  ,وسنة الوفاة
ىن وجد .

 موان تُرر الراو في ىسرناد حرديث آ خرر اُتفيرورد فيه أول مرة.
 وألن الصر ررحابة ُلهر ررش عر رردول اُتفي ر رواالستيعاب ,وغيرهما.

برذُر اسرمه ,ودرجتره ,وأحيرل ىلرت رقرش الحرديث الرذ

بتر رررجمتهش مر ررن ُتر ررب ت ر رراجش الصر ررحابة المعتمر رردةُ ,اإلصر ررابة,

 اجتهرد فرري بيرران الحُرش علررت أسررانيد األحاديرث ,حيررث نح نُ أمر ُ علرت ىسررناد الحررديث مرن خررلل تتبررعأقوال العلماء في الرواة جرح ا وتعرديلا ,فرإن ُران ىسرناد الحرديث صرحيح ا حُمر عليره بقرولي :ىسرناد
عمرا يقويره مرن المتابعرا ؛ مرن
الحديث صرحي ؛ ألن رواتره وقرا  ,موان ُران حسرنا أو ضرعيفا بحور
ّ
أجل ترقيته ,مواال حُم عليه بالحسن أو الضعف وبين ُ سبب ذلك ,وتوقف عن الحُش علت أسانيد
بعض األحاديث التي لش أقف لبعض رواتها علت ترجمة ,أو أقوال للعلماء في الجرا والتعديل.

المنهج في التعليق على األحاديث وبيان غريب ألفاظها والتعريف باألماكن واألنساب:
 -قم ر

بررالتعليل علررت األحاديررث باختصررار مفيررد عنررد الحاجررة ىلررت ذلررك ,وبيرران غريررب ألفا هررا ,وذلررك

بررالرجو ,ىلررت ُتررب :الشررروا ,وغريررب الحررديث ,والل ررة .وُررذلك التعريررف باألمرراُن والبلرردان مررن ُتررب

معاجش البلدان .والتعريف باألنساب من الُتب المخصوصة في بيان األنساب.
المنهج في التوثيق:
 -قم

–مختصررة -برذُر اسرش المرجرع والجر ء ورقرش الصرفحة؛ وذلرك لعردش ىوقرال الهروامش ,وفري قا مرة

المصادر والمراجع قم

-متوسعة -بذُر المعلوما

وال بعة ,ودار النشر...ىلع.

 -ع و اآليا

القرآنية بذُر اسش السورة ورقش اآلية.

ك

المتعلقة بالمرجع من :حيث المنلرف ,واالسرش,

خطة البحث:

يتُون البحث من :مقدمة ,وفصلين ,وخاتمة ,وفهار .

المقدمة:

فقد بين

فيها مُانة السنة النبوية في التشريع اإلسلمي ,وأهمية الموضرو ,,وسربب اختيرار  ,وحردود

الدراسة ,وأهداف الدراسة ,والدراسا

السابقة ,والمشُل

والصعوبا  ,ومنهج البحث و بيعة العمل فيه.

 الفصل األول :تراجم أمهات المؤمنين(ر ِ
ض َي اهللُ عنهن) وفيه ستة مباحث:
َ
 -المبحث األول :ترجمة أش المنمنين ُجويريةن بن

الحارث (
عمر(

 -المبحث الثاني :ترجمة أش المنمنين حفصة بن

)

)

 -المبحث الثالث :ترجمة أش المنمنين رملة بن

أبي سفيان(أش حبيبة) (

 -المبحث الرابع :ترجمة أش المنمنين ينب بن

)

جحش(

 -المبحث الخامس :ترجمة أش المنمنين صفية بن

حيي (

 -المبحث السادس :ترجمة أش المنمنين ميمونة بن

الحارث (

)

)
)

أمهات المؤمنين(ر ِ
ِ
ض َي اهللُ عنهن) وفيه ستة مباحث:
 الفصل الثاني :مرويات
َ
ِ
 المبحث األول :مرويات أم المؤمنين جويري َة ِالحارث( ).
بنت
ُ
أش المنمنين ُجويريةن بن

 -الم لب األول :مرويا

أش المنمنين ُجويري نة بن

 -الم لب الواني :مرويا

أش المنمنين ُجويري نة بن

 -الم لب الوالث :مرويا

أش المنمنين ُجويريةن بن

 -الم لب الرابع :مرويا

 الم ل ررب الخ ررام  :مروي رراللنسا ي.

الحارث (

) في سنن أبي داود.

الحارث (

) في سنن الترمذ .

الحارث(

) في سنن النسا ي.

الحارث (

) في سنن ابن ماجه.

أش الم ررنمنين ُجويرير رةن بنر ر

 -المبحث الثاني :مرويات أم المؤمنين حفصة بنت عمر(

الح ررارث (

) ف رري الس ررنن الُب رررى

).

 -الم لب األول :مرويا

أش المنمنين حفصة بن

عمر (

) في سنن أبي داود.

 -الم لب الواني :مرويا

أش المنمنين حفصة بن

عمر (

) في سنن الترمذ .

 -الم لب الوالث :مرويا

أش المنمنين حفصة بن

عمر (

) في سنن النسا ي.

 -الم لب الرابع :مرويا

أش المنمنين حفصة بن

عمر (

) في سنن ابن ماجه.

 -الم لب الخام  :مرويا

أش المنمنين حفصة بن

عمر (

) في السنن الُبرى للنسا ي.

 -المبحث الثالث :مرويات أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان(أم حبيبة) (

).

-

الم لب األول :مرويا

أش المنمنين رملة بن

أبي سفيان (أش حبيبة) ( ) في سنن أبي داود.

-

الم لب الواني :مرويا

أش المنمنين رملة بن

أبي سفيان(أش حبيبة) ( ) في سنن الترمذ .

ل

-

الم لب الوالث :مرويا

أش المنمنين رملة بن

أبي سفيان(أش حبيبة) ( ) في سنن النسا ي.

-

الم لب الرابع :مرويا

أش المنمنين رملة بن

أبي سفيان(أش حبيبة) ( ) في سنن ابن ماجه.

-

الم لب الخام  :مرويا

أش المنمنين رملة بن

أبي سفيان(أش حبيبة) ( ) فري السرنن الُبررى

للنسا ي.

 -المبحث الرابع :مرويات أم المؤمنين زينب بنت جحش (

).

 -الم لب األول :مرويا

أش المنمنين ينب بن

جحش (

) في سنن أبي داود.

 -الم لب الواني :مرويا

أش المنمنين ينب بن

جحش (

) في سنن الترمذ .

 -الم لب الوالث :مرويا

أش المنمنين ينب بن

جحش (

) في سنن النسا ي.

 -الم لب الرابع :مرويا

أش المنمنين ينب بن

جحش (

) في سنن ابن ماجه.

أش المنمنين ينب بن

 -الم لب الخام  :مرويا

جحش (

 -المبحث الخامس :مرويات أم المؤمنين صفية بنت حيي (

) في السنن الُبرى للنسا ي.

).

 -الم لب األول :مرويا

أش المنمنين صفية بن

حيي (

) في سنن أبي داود.

 -الم لب الواني :مرويا

أش المنمنين صفية بن

حيي (

) في سنن الترمذ .

 -الم لب الوالث :مرويا

أش المنمنين صفية بن

حيي (

) في سنن ابن ماجه.

 -الم لب الرابع :مرويا

أش المنمنين صفية بن

حيي (

) في السنن الُبرى للنسا ي.

 -المبحث السادس :مرويات أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث (

).

 -الم لب األول :مرويا

أش المنمنين ميمونة بن

الحارث (

) في سنن أبي داود.

 -الم لب الواني :مرويا

أش المنمنين ميمونة بن

الحارث (

) في سنن الترمذ .

 -الم لب الوالث :مرويا

أش المنمنين ميمونة بن

الحارث (

) في سنن النسا ي.

 -الم لب الرابع :مرويا

أش المنمنين ميمونة بن

الحارث (

) في سنن ابن ماجه.

 -الم ل ررب الخ ررام  :مروي ررا

أش الم ررنمنين ميمون ررة بنر ر

للنسا ي.
 الخاتمة :وتشمل النتائج والتوصيات.
 الفهارس :وتشتمل على:

 فهر المصادر والمراجع. -فهر اآليا

القرآنية.

 فهر أ راف األحاديث النبوية. -فهر الرواة المترجش لهش.

ش

الح ررارث (

) ف رري الس ررنن الُب رررى

الفصل األول:
هلل عنهنَّ)
يا ُ
ضَ
تراجم أمهات املؤْمنني (رَ ِ
وفيه ستة مباحث:
ت الحارثِ( )
 المبحث األول :ترجمة أم المؤْمنينَ جُويري َة بن ِ
ن حَفْصَ َة بنتِ عُمَرَ( )
 المبحث الثاني :ترجمة أم المؤْمني َ
َ(أم حَبيِبَةَ)( )
ت أبي سُفْيان َّ
 المبحث الثالث :ترجمة أم المؤْمنينَ رَمْلَ َة بن ِ
جحْشٍ( )
ب بنتِ َ
 المبحث الرابع :ترجمة أم المؤْمنينَ َزيْنَ َ
ت حُيَيّ( )
 المبحث الخامس :ترجمة أم المؤْمنينَ صَفِيَّ َة بن ِ
ت الحارث( )
 المبحث السادس :ترجمة أم المؤْمنينَ مَيْمُون َة بن ِ

ِ
منين ُجويري َة ِ
الحارث ( )
بنت
المبحث األول :ترجمة أم ْ
المؤ َ
اسمها ونسبها:

ص نلل ,ابن عمرو بن
الم أ
ُجويري نة بن الحارث بن أنبي ض نرار بن األ نحارث أبن حبيب بن جذيمة ,وهو ُ
()1
ص نلقيهة(.)2
ربيعة بن حاروة بن عمرو األ ُخ ناعِّية  ,األ ُم أ
()3
ري( )ىلررت جويريررة ,وقررد أخرررج اإلمرراش مسررلش فرري صررحيحه ,مررن ريررل
 -وأن اسررمها ُرران نبر هررةُ  ,وغيررر الهنبر ِّ

نن
ُُ نرأيب نعن أابن نعبها  ,قن ن
ران ني أُ نررُ أ أ
اس نمهنا ُج نوأيرنيةن ,نو نُ ن
اس ُمهنا نبهرةُ ,فن نح هو نل نر ُسو ُل ان ( )أ
ال " :نُ نان أ ُج نوأيرنيةُ أ
ال :نخ نرنج م أن ع أن ند نبهرةن"(.)4
ُي نق ن
زواج الن ِبي ( )منها:
الم نرأيسرريع
لمررا غر ا الهنبر ِّ
الم أ
ص ر نلل غر وة ُ
ري ( )بنرري ُ
ص نلقي ,في سهش واب
الم أ
جويرية ,وُان تح مسافع بن صفوان ُ
()5

فرري سررنة خم ر

بن قي (.)7

أو سر  ,وسررباهش( ,)6وقعر

منين ( ) نقانل أ  :نل هما نق نس نش نر ُسو ُل ان
المن ن
وقد أخرج اإلماش أحمد بن حنبل في مسند  :نع أن نعا نش نة أ ُِّش أ
ههش لوناب أبن قن أي أبن ال هش هما  -أ أنو ال أبرن نعرش
( )نس نب نايا نبني األ ُم أ
ص نلل نوقن نع أ ُجويريةن بن الحارث في الس أ
رول ان ()
امر نأ
نخ ر نذ أ ب نن أفسرره ,نفأنتنر أ نر ُسر ن
نحررد ى هال أ ن
ررنةا ُحألر نروةا ُم نل نحر اة نال ني نر ن
اهررا أ ن
نلررهُ  -نو نُاتننب أتررهُ نعنلررت نن أفسررهنا ,نو نُ نانر أ أ
نن نأرأنيتُهنا نعلنت نباب ُح أج نرتي فن نُرأهتُهنا ,نو نع نرأف ُ أنهنهُ نس نري نرى م أنهنرا نمرا
تن أستنع ُينهُ في ُتن نابتهنا ,قنالن أ  :فن نوان نما ُه نو ى هال أ أ

نص نابني م نن
نأرأني ُ  ,نف ند نخنل أ نعنل أيه ,نف نقانل أ  :نيا نر ُس ن
ول ان ,أ نننا ُجويري نة بن الحارث أبن أنبي ض نرار نسيِّد نق أومه ,نونق أد أ ن
هرهش لونابر أبرن قن أري أبرن ال هشر هما  -أ أنو ال أبرن نعرش لنرهُ  -فن نُاتنأبتُرهُ نعلنرت
األ نب نلء نما لن أش ني أخ ن
ف نعلن أي نك ,فن نوقن أعر ُ فري الس أ
نحمد بن نصر األ ُخ ناعي ,وسويقة
اعة ,م أنهُش أ أ
( )1األ ُخ ناعية :بضش الخاء المعجمة ,وفت ال اى وفي آخرها العين المهملة ,هذ النسبة ىلت ُخ ن ن
نصر بب داد تنسب ىلت أبيه ,ومالك بن الهيوش ,وعمرو الّذ سقنا نسبه ىليه هرو عمررو برن لحري ابرن قمعرة برن خنردف الّرذ قرال رسرول ان
( :)رأي

عمرو ابن لحي أبا بنت ُعرب هرنالء يجرر قصربه فري النرار ألنره أول مرن بحرر البحيررة وسريب السرا بة ووصرل الوصريلة وحمرت

الحامت وغير دين ىسماعيل بن ىبراهيش -عليهما السلش .-األنساب للسمعاني(5ي.)116
( )2األمص نلقية :بضش األميش ,وس ُُون الصهاد ,وفت ال هاء األمهملنة ,وُسر ه
اللش نواأل نقاف ,نهذ ِّ
اسرمه جذيمرة برن سرعد
ن
الن أسنبة ىلنرت المصر لل و أ
ُ أ
ُأ
نُ
ن
ن
اعة م أنهُش ُجويري نة بن الحارث أابن أبي ضرار بن نمالرك برن جذيمرة برن سرعد
خ
من
ن
ب
امر
ع
بن
رو
م
ع
بن
ة
و
ار
ح
بن
ة
بيع
ر
بن
بن نع أمرو
ن ن
ُن ن
ن
ن
نأ
ص نلقية .اللباب في تهذيب األنساب(3ي .)219
األ ُم أ
(" )3برة" :بفت الباء وتشديد الراء ,مشتقة من البر ,بُسر الباء ,وان أعلش بأهل البر ,ففي هذا االسش ت ُية للنف  ,وُما وقع لجويريرة وقرع
العق ررول .الق ررامو
ل ين ررب بنر ر جح ررش ,ول ين ررب بنر ر أش س ررلمة .ف ررت الم ررنعش ش رررا ص ررحي مس ررلش(8ي  .)433و أ
اس ررمه :نب رررهةُ نم أعرفن ررة ,وض ر ُّرد ُ
المحي (.)348
( )4صحي مسلشُ ,تاب اآلداب ,باب استحباب ت يير االسش القبي ىلت الحسن3( ,ي  ,)1687حديث رقش.16:

الم نرأيسيع :بالضش ,وش الفت  ,ويراء سراُنة ,ورش سرين مهملرة مُسرورة ,ويراء أخررى ,وآخرر عرين مهملرة فري األشرهر ,وروا بعضرهش برال ين
(ُ )5

معجمة ُأنره تصر ير المرسرو ,وهرو الرذ انسرلق عينره مرن السرهر ,وهرو اسرش مراء فري ناحيرة قديرد ىلرت السراحل سرار النبري ()

فري سرنة

خمر  ,وقرال ابررن ىسرحال :فرري سرنة سر ىلرت بنري المصر لل مرن خ اعررة لمرا بل رره أن الحرارث برن أبرري ضررار الخ اعرري قرد جمررع لره جمعرا
وسباهش وفي السبي ُجويري نة بن الحارث بن أبي ضرار الخ اعي وجة النبي صلت ان عليه و
فوجدهش علت ماء يقال له المريسيع ,فقاتلهش ن

سلش وفي هذ ال وة ُان حديث اإلفك .معجش البلدان(5ي.)118
آخ نر نُ أراها .م أن نذل نك الس أهبي .مقايي الل ة(3ي.)130
نصل نواحد ني ُد ُّل نعلنت أ أ
نخذ نش أيء م أن نبلند ىلنت نبلند ن
اء أ أ
( ()6نسب ني) :الس ُ
اء نواألني ُ
ِّين نواألنب ُ
ُ
وجمعها السنهب نايا.النهاية في غريب الحديث(2ي.)340
الم أنهُوبة ,فنعيلة ب نم أعننت نم أف ُعولة,
وهو :النه ُ
ُ
هب وأخ ُذ النها نعبيدا ن موا نم ا
اء ,والسهبيهةُ :األ نم أأرنةُ ن
( )7اإلصابة(8ي ,)73أسد ال ابة(7ي ,)57االستيعاب(4ي.)1804

2

ال:
ول ان؟ قن ن
ال " :فنهن أل لنك في نخ أير م أن نذل نك؟ " .قنالن أ  :نو نما ُه نو نيا نر ُس ن
نستنع ُين نك نعلنت ُتن نابتي .قن ن
نن أفسي ,فنج أ تُ نك أ أ
رال " :نق أرد نف نعألر ُ " .نقانلر أ  :نو نخر نررنج األ نخ نب ُرر ىنلررت الهنررا أ ه
نن
رول ان .نقر ن
" أن أقضري ُتن نابتنررك نوأنتنن هو ُجرك " نقانلر أ  :نن نع أرش نيررا نر ُس ن
نصرهن ُار نر ُسرول ان ( )فنأ أنر نسرلُوا نمرا بأ أنيرديه أش ,قنالنر أ :
ول ان ( )تنن هو نج ُجويريةن بن الحارث ,فنقن ن
نر ُس ن
ال الهنرا ُ  :أ أ
نهرل نب أير
نعتن ن
هاها ما نر نة أ أ
نفنل نق أد أ أ
ل بتنأ ويجه ىي ن
م أنهنا(.)1

نع ن نرش نب نرنُر اة نعنلرت نق أومهنرا
ام نأ
ررنةا نُ نانر أ أ أ
صر نلل ,نف نمرا أ أ
م أرن نبنري األ ُم أ
نعنل ُرش أ

لما ت وجها رسول ان ( )حجبها ,وقسش لها(.)2

روايتها للحديث:

()3
ري ( ,)وروى عنهرا:
لها سبعة أحاديث ,منها عند األ ُب نخار ّ حرديث ,وعنرد مسرلش حرديوان  ,ورو عرن :الهنب ِّ
وع نبيد بن السبال ,وغيرهش(.)4
ابن عبا  ,وجابر ,وابن عمرُ ,

وفاتها:
تُُوِّف نير قيررل :سررنة خمسررين مررن الهجررة ,وقيررل :بقير ىلررت ربيررع األول سررنة سر
خمسا وستين سنة .و ه
ان أب ُن األ نح نُش(.) (.)6
صلت نعنل أيهنا نم أرنو ُ
ن ن

وخمسررين( ,)5وقيررل :عاشر

( )1مسند أحمد بن حنبل6( ,ي  ,)277حديث رقرش ,26408:ىسرناد حسرن؛ ألن فيره محمرد برن ىسرحال صردول ,وقرد صررا بالتحرديث هنرا

فانتف

شبهة تدليسه.

( )2أسد ال ابة(7ي .)57

( )3سير أعلش النبلء(2ي .)263

( )4أسد ال ابة(7ي  ,)57اإلصابة(8ي .)74
( )5اإلصابة(8ي .)74
( )6ال بقا

الُبرى(8ي .)95

3

اسمها ونسبها:

منين َح ْفص َة ِ
بنت ُع َم َر( )
المبحث الثاني :ترجمة أم ْ
المؤ َ
َ

ح أفص نة بن عمر أبن األ نخ هاب أبرن نفيرل أبرن ع أبرد العر أبرن ربراا أبرن ع أبرد ه
اللره أبرن قرر أب ُرن ر اا أبرن
ن
ن
ن ن
ُ نن
)
2
(
)
1
(
ري ( ,)وهري أخر نع أبرد اللهره أبرن ُع نم نرر ألبيره وأمره,
ري  ,األ نع نردو  ,ن أوج الهنب ِّ
عرد أبرن ُعرب أبرن لرن األقُنرش ّ
ب ب أن ُ نم أ ُعون أبن نحبيب أبن نو أهب أبن ُح نذا نف نة أبرن ُج نمر ن  ,نُ نانر أ م نرن األ ُمهنراج نار ( ,)3وقيرل ىنهرا ولرد
أ ُّ
ُمهُ أش ن أي نن ُ
قبل المبعث بخم سنين(.)4

زواج الن ِبي ( )منها:
ه
ه
سرو ُل ان ()
هاهرا أ ُنب ن
صةن بن ُع نم نر أبرن األ نخ راب ,ن هو نجرهُ ىي ن
وهرا ,نوأ أ
نص نردقنهنا نر ُ
تنن هو نج نر ُسو ُل الله ( )نح أف ن
أنربع ما نة د أرنهش( ,)5وت وجها نر ُسول اللهه ( )عند أُورهش في سنة ولث من الهجررة(.)6وقرد أخررج البخرار فري
نن عمر أبن ن ه
صحيحه ,عن نع أب ند اللهه أب نن ُع نم نر (رضي ان عنهما)ُ ,ي نح ِّد ُ
صةُ ب أن ُ
الخ اب ,ح ن
ث :أ ه ُ ن ن ن
هم أ نح أف ن
ين تنأني ن
رال
نص نرحاب نر ُسرول اللهره ( )نق أرد نشره ند نب أرد ارا ,تُ ُروفِّ ني باأل نمد نينرة ,نق ن
ران م أرن أ أ
هرهم ِّي ,نو نُ ن
ُع نم نر م أن ُخ نن أي أبن ُح نذا نف نة الس أ
ال:
صةن ب أن ن ُع نم نر ,قن ن
ان ( ,)فن نع نر أ
ان أب نن نعفه ن
ُع نم ُر :نفلنقي ُ ُعوأ نم ن
صةن ,فن ُقأل ُ  :ى أن ش أ ن أ أنن نُ أحتُ نك نح أف ن
ض ُ نعلن أيه نح أف ن
أ ننبا نب أُر ,نف ُقأل ُ  :ى أن
ران,
مِّنري نعلنرت ُعوأ نم ن

نن ن
ال أنتنن هو نج ني أومي نه نذا ,نق ن
نسأ أنن ُُر في أ أنمر  ,نفنلبوأ ُ نل نيال ني ,نف نق ن
ال ُع نم ُر :نفنلقي ُ
ال :نق أد نب ندا لي أ أ
ص نم ن أ ُنبو نب أُر نفلن أش ني أرج أع ىلن هي نش أري اا ,فن ُُ أنر ُ نعلن أيره أ أنو نج نرد
صةن ب أن ن ُع نم نر ,فن ن
ش أ ن أ أنن نُ أحتُ نك نح أف ن
نفنلبوأ ُ نليالي وُهش « نخ نبها رسو ُل اللهه ( )نفأ أنن نُ أحتُها ىيها » نفنلقيني أنبو ب أُر نف نق ن ه
ضن
ين نع نر أ
ن ُ ن
ال :نل نعل نك نو نج أد ن نعنل هي ح ن
ن ُ
نن ن ُ
ن ن
صةن نفلن أش أ أنرج أع ىلن أي نك؟ ُقأل ُ  :نن نع أش ,قن ن
ض ن  ,ى هال أِّنني قن أد نعل أمر ُ
يما نع نر أ
ال :فنإهنهُ لن أش ني أم نن أعني أ أ
نعلن هي نح أف ن
نن أ أنرج نع ىلن أي نك ف ن
أه
ول اللهه ( )نق أد نذ نُ نرنها ,نفنل أش أن ُُ أن ألُأفش ني سهر نر ُسول اللهه ( ,)نونل أو تننرنُهنا نل نقبألتُهنا»(.)7
نن نر ُس ن
ه
صررت بره ىلن أيهنررا ُع نمر ُرر
صرةُ ىلنررت نع أبررد اللره أبررن ُع نم نرر ب نمررا أ أنو ن
صر أ نح أف ن
صرةن ,نوأ أنو ن
صرت ُع نمر ُرر نب أع نرد نم أوترره ىلنررت نح أف ن
 أ أنو نص هد نق أ بهنا نوب نمال نونق نف أتهُ بال ابة (.)8
ص ند نقة تن ن
ب ن
روايتها للحديث:

رو لهررا عررن رسررول ان( )سررتون حررديوا( , )9واتفررل لهررا الشرريخان علررت أربعررة أحاديررث ,وانفرررد مسررلش بسررتة
أحاديث(.)10

جمرة ,نهرذ ِّ
الن أس نربة ىلنرت قُ نررأيش ,وفريهش ُوررة علرت اخرتلف قبرا لهش ,واشرتهر بهرذ
( )1األقُنرش ّي :ب ن
ضش األقنراف ,نوفرت الررهاء ,نوفري آخرنهرا شرين ُم أع ن
النسبة جماعة من أهل العلش .األنساب للسمعاني(10ي.)369
ه
ه
ِّ
ري ,م أرنهُش
( )2األ نعدو  :بفنتأ األعين نوالدال األ ُم أه نملنتنأين ,نهذ الن أسنبة ىلنت عد بن نُ أعب أابن ل نرن برن نغالرب برن فهرر برن نمالرك برن النضرر األقُنرش ّ
عمر بن األخ اب ( نرضي ان نعنهُ) نوأنهله نوأ أنونالد  .اللباب في تهذيب األنساب(2ي .)329
( )3االستيعاب (4ي  ,)1812 ,1811معرفة الصحابة ألبي نعيش (6ي .)3213
( )4اإلصابة(8ي .)86

( )5سيرة ابن هشاش (2ي .)645
( )6االستيعاب(4ي .)1811

( )7صحي البخار ُ ,تاب الم ا  ,باب حدونا أبو اليمان5( ,ي ,)83حديث رقش.4005
( )8أسد ال ابة(7ي  ,)67االستيعاب(4ي  ,)1812اإلصابة(8ي .)86
( )9سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد(11ي .)186
( )10سير أعلش النبلء(2ي .)230
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رو عن :الهنب ِّي ( ,)وعن أبيها عمر ,وروى عنها :أخوها عبد اللهه ,وابنه حم ة ,و وجته صفية بن
عبيد ,ومن الصرحابة فمرن بعردهش :حارورة برن وهرب ,والم لرب برن أبري وداعرة ,وأش مبشرر األنصرارية ,وعبرد
الرحمن بن الحارث بن هشاش ,وعبد اللهه بن صفوان بن أمية ,وآخرون(.)1
أبي

وفاتها:

توفي في حين بايع الحسين أبن علي عليهما السرلش لمعاويرة ,وذلرك فري جمرادى األولرت سرنة ىحردى
وأربعين نونقيل :توفي سنة خم وأربعين( ,)2وصلت عليها مروان ,وهو أمير المدينة(.) (.)3

( )1اإلصابة(8ي  ,)86أسد ال ابة(7ي .)67

( )2االستيعاب(4ي  ,)1812 ,1811أسد ال ابة(7ي  ,)67اإلصابة(8ي .)86
( )3جوامع السيرة(.)27

5

ِ
يب َة)( ).
المبحث الثالث :ترجمة أم ْ
س ْف َي َ
المؤ َ
ان (أ ُُّم َح ِب َ
منين َرْم َلة ِب ْنت أَِبي ُ

اسمها ونسبها:

( )1
ري  ,-تُنررت أ ُُّش
ُموي رة  ,وج الهنبر ِّ
سر أرف ني ن
ان ن
نرأمنلررة ب أن ر أنبرري ُ
ُمهي رةن أبررن نع أبررد نشر أرم األ ن
صر أرخ ُر أبر ُرن نحر أررب أبررن أ ن
نحب نيب رةن ,وهرري بهررا أشررهر مررن اسررمها ,وقيررل :بررل اسررمها هنررد ,ورملررة أص ر ّ  ,ولررد قبررل البعوررة بسرربعة عشررر عامررا,
ه
نسررد ( , )2مررن بنرري أسررد بررن خ يمررة ,فأسررلما ,وررش هرراج ار ىلررت
ت ّوجهررا عبيررد اللرره بررن جحررش ابررن ر رراب بررن يعمررر األ ن
الحبشة ,فولد له حبيبة فبها ُان تُنت ,ولما تنصر وجها عبيد اللهه بن جحش ,وارتد عن اإلسلش فارقها(.)3

زواج الن ِبي ( )منها:

وج هرا منره عومران برن عفران ,وقيرل :عقرد
ت وجها رسول ان ( )سنة س  ,وت وجها وهي بالحبشرة ّ
عليها خالد بن سعيد بن العاب بن أمية ,وأمهرها النجاشي عن رسول ان ( )أربعما ة دينار ,وأولش عليهرا

عومرران لحمررا ,وقيررل :أولررش عليهررا النجاشرري ,وحملهررا شرررحبيل ابررن حسررنة ىلررت المدينررة( .)4نو نه ر نذا تنننرراقُض فرري
ه
ه
ران أب ُرن نعفهرا نن .نوقي نرل :نب أرل
ال اهر ,نوني أحتنم ُل أ أ
ون الهن نجاش ُّي ُه نو األ نخا ُ
ب نعنلت نر ُسرول اللره ( )نواأل نعاق ُرد ُعوأ نم ُ
نن ني ُُ ن
نخ ن نبهنررا الهن نجاشر ُّي نوأ أنمهننرنهررا نعر أرن نر ُسررول اللهرره ( )أ أنرنب نعرةن آالف د أرنهررش ,نو نعقنر نرد نعلن أيهنررا نخالر ُرد أبر ُرن نسررعيد أبررن األ نعرراب.

ان.
نوق ن
يلُ :عوأ نم ُ
احهنا
يم أن نع نق ند نعنل أيهنا ,نفق ن
هاها نُ نما أ
نو نُ نذل نك أ
اختُل ن
اختُل ن
ف في نم أوضع ن نُاا نر ُسول اللهه ( )ىي ن
يل :ى هن ن نُ ن
ففن
نص ُّ
ان باأل نمد نينة نب أع ند ُر ُجوعهنا م أن أ أنرض األ نح نب نشة ,نوق ن
نُ ن
يل :نب أل تنن هو نجهنا نوه ني بأ أنرض األ نح نب نشة ,نو نه نذا ُه نو األن أُونُر نواأل ن
اء اللههُ تن نعالنت(.)5
ى أن نش ن
روايتها للحديث:

لها خمسة وستون حديوا ,واتفل لها األ ُب نخار ّ ومسلش علت حديوين ,وتفرد مسلش بحديوين( ,)6رو عن:
منين  ,ورو عنهرا :بنتهرا حبيبرة ,وأخواهرا :معاويرة ,وعتبرة ,وابرن
الهنب ِّي ( ,)وعن ن أي نن ن
ب بن نج أحش أش الم أرن ن
ه
ان بن سعيد بن الم يرة بن األخن الوهنقفي ,وهو ابن أختها,
ان ,وأبو ُس أف ني ن
أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي ُس أف ني ن
ومولياهررا :سررالش بررن سروال ,وأبررو الجرراا ,وصررفية بنر شرريبة ,و ينررب بنر أش سررلمة ,و ُعر أررنوةن أبررن الُّ نب أيررر ,وأبررو
صال السمان ,وآخرون(.)7
()8
ان(.) ( )9
ين  ,في خل نفة ُم نعاوني نة أبن أنبي ُس أف ني ن
وفاتها :تُُوِّف ني أ بالمدينة ,نس نن نة أ أنرنبع نوأ أنرنبع ن
( )1األ نُمو  :بضش األلف ,وفت الميش ,وُسر الواو ,هذ النسبة الت أمية ,والمشهور بهذ النسبة جموُ ,ويرة ,منهش بنوأمية برن عبرد شرم ابرن عبرد
منرراف بررن قصرري الررذين ول روا الخلفررة وهررش ينتسرربون الررت أميررة بررن عبررد شررم بررن عبررد منرراف ,وفرريهش ُو ررة مررن الخلفرراء والصررحابة والتررابعين وأ مررة
المسلمين .األنساب للسمعاني (1ي.)348
نسرد  :بفرت األلرف ,والسررين المهملرة ,وبعردها الردال المهملررة ,هرذ النسربة الرت أسررد وهرو اسرش عردة مررن القبا رل ,مرنهش أسرد بررن عبرد العر ى بررن
( )2األ ن
قصي بن ُلب بن مرة بن ُعب بن لن ّ بن غالب من قريش ,موالت أسد ابن خ يمة بن مدرُة بن اليا بن مضر .األنساب للسمعاني (1ي.)214
( )3اإلصابة (8ي  ,)140ان ر :أسد ال ابة (7ي ,)116االستيعاب (4ي.)1843
( )4أسد ال ابة (7ي .)116
( )5االستيعاب (4ي .)1844
( )6سير أعلش النبلء (2ي .)219
( )7اإلصابة (8ي .)142
( )8تاريع اإلسلش(2ي ,)447اإلصابة(8ي .)142
( )9ال بقا الُبرى (8ي .)80
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منين َزْي َن َب ِ
بنت َج ْحش( ).
المبحث الرابع :ترجمة أم ْ
المؤ َ
اسمها ونسبها:

نسد أبن ُخ ن أي نم نة ,أمها
ن أي نن ن
ب بن نج أحش أبن رناب بن يعمر أبن صبيرة أبن مرة أبن ُوير بن غنش بن دودان ابن أ ن
أميمة بن عبد الم لب بن هاشش عمة رسول ان ( ,)1()وتُ نُهنت أش الحُش(.)2

وُان اسمها نبهرةن ف ير الهنب ِّي( ,)وقد أخرج األ ُب نخار ّ في صحيحه :نع أن أنبي ُه نرأي نرةن" :أ ه
اس ُمهنا نبهرةن,
نن ن أي نن ن
ان أ
ب نُ ن
ه
ب "(.)3
فنق ن
يل :تُن ُِّي نن أف نسهنا ,فن نس هم ن
اها نر ُسو ُل الله ( )ن أي نن ن
زواج الن ِبي ( )منها:

ري( )وهري بنر
ت ّوجهرا الهنب ِّ
خلف أنها ُان قبله تح يد أبن حاروة ,وأنهرا التري ذُرر اللهره تعرالت قصرتها فري القررآن بقولره { :فَلَمَّزا
خم ر

وولورين سررنة( ,)4وُرران ذلرك سرنة ورلث ,وقيرل سرنة خمر  ,وال

قَضى زَيْدٌ مِنِْا وَطَراً زَوَّجْناكَِا} (األح اب .)37:فلما لقها يد وانقض عردتها ت وجهرا نر ُسرول اللهره ( ,)وأ عرش
ولحما .ولما ت وجها نر ُسول اللهه ( )تُلش فري ذلرك المنرافقون وقرالوا :حررش ُم نح همرد نسراء الولرد ,وقرد
عليها خب اا
ا
ت وج امرأة ابنه ,فأن ل ه
الله { :مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ من رِجزالِكُ ْ} (اآلحر اب ,)40:نونقرال ان تعرالت{ :ادْعُزوُُ ْ
ران يردعت يرد أبرن ُم نح همرد( ,)5وانتفرت مرا ُران أهرل
لِآبائِِِ ْ} (اآلح اب ,)5 :فدعي من يوم ذ يد أبن حارورة ,نو نُ ن

يتبني غير يصير ابنه ,بحيث يتواروان ىلت غير ذلك(.)6
أن اّلذ
ّ
الجاهلية يعتقدونه من ّ
الص ندقنة نوف أعل األ نخ أير ,وقد أخرج مسرلش فري
 ُان أول نساء رسول ان ( )لحوق ا به ,وأن أ نولنهُ هن ني ادا( ,)7في ه) نقانل

نس نرُع ُُ هن نل نحا اقا بي ,أن أ نولُ ُُ هن ني ادا» نقانل أ :
أ  :نق ن
ال نر ُسو ُل ان (« :)أ أ
ل(.)8
ص هد ُ
أ أن أ نولن ننا ني ادا ن أي نن ُ
ب ,ألنهنهنا نُ نان أ تن أع نم ُل ب نيد نها نوتن ن

منين(
المن ن
صحيحه ,نع أن نعا نش نة أ ُِّش أ
فن ُُ هن نيتن ن ناوأل نن أنيهتُهُ هن أن أ نو ُل ني ادا ,قنالن أ  :نف نُ نان
ُ -ان تفخر علت نساء الهنب ِّي ( ,)وبها ن ل

آية الحجراب ,وقرد أخررج األ ُب نخرار ّ فري صرحيحه ,عرن أ نننر ن
ب بن نج أحش ,نوأن أ نع نش نعلن أيهنا ني أو نم ذ ُخ أب اا نولن أح اما ,نو نُ نان أ تن أف نخ ُر
أب نن نمالك  ,نيقُو ُل " :نن ن لن أ نآيةُ الح نجاب في ن أي نن ن
ه
هماء "(.)9
نعنلت ن نساء الهنب ِّي ( ,)نو نُ نان أ تنقُو ُل :ى هن الل نه أ أنن نُ نحني في الس ن

( )1االستيعاب(4ي .)1849
( )2أسد ال ابة(7ي .)126

()3صحي البخار ُ ,تاب األدب ,باب تحويل االسش ىلت اسش أحسن منه8( ,ي  ,)43حديث رقش.6192:
( )4اإلصابة(8ي .)153

( )5االستيعاب(4ي .)1850
( )6اإلصابة(8ي.)153

رب تُح ُّ
رب
الع ناء والص ن
ران نس أرمحا نجروادا ,نو نُ نانر أ ن أينن ُ
اليرد ,و نوير ُل ن
هدقنةُ .يقنا ُل :فُلن نوير ُل ن
البرا ,,ى نذا نُ ن
()7وأن أ نولنهُ هن ني ادا :نُننت ب ُول األنيد :عن ن
هدقنةن ,نوهي نماتن أ قنأبلنهُ هن .النهاية في غريب الحديث(5ي .)294
الص ن
ن
( )8صحي مسلشُ ,تاب فضا ل الصحابة ,باب من فضا ل ينب أش المنمنين ( )4( ,ي  ,)1907حديث رقش.101:
الماء} [هود9( ,]7 :ي  ,)125حديث رقش.7421:
( )9صحي البخار ُ ,تاب التوحيد ,نب ُ
{و نُ ن
ان نع أر ُشهُ نعلنت ن
اب :ن
7

روايتها للحديث:

()1
ري ( )أحاديررث ,وروى عنهررا :ابررن أخيهررا
لهررا أحررد عشررر حررديوا ,اتفقررا لهررا علررت حررديوين  ,رو عررن :الهنبر ِّ
محمد بن عبد اللهه بن جحش ,وأ ُُّش نحب نيبةن  ,و ينب بن أبي سلمة ,وُلووش بن المص لل(.)2

وفاتها:

سر ررنة عشر ررين( ,)3وهر رري بنر ر

ُانر ر أول نسر رراء رسر ررول ان ( )لحوقر ررا ب رره ُمر ررا أخبر ررر رسر ررول ان ( )وتوفير ر
ه
خمسين( ,)4و ه
ش األ نج ننا نة ,نوُدف نن أ باأل نبقيع((.)5
صن نع نلهنا نن أع ُ
صلت نعنل أيهنا ُع نم ُر أب ُن األ نخ اب ,نوأ هنو ُل نم أن ُ
ن ن

( )1سير أعلش النبلء(2ي .)218
( )2اإلصابة(8ي .)154

( )3أسد ال ابة(7ي.)126
( )4اإلصابة(8ي .)155

( )5معرفة الصحابة ألبي نعيش (6ي  ,)3222أسد ال ابة(7ي .)126
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).

اسمها ونسبها:

منين ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي( )
المبحث الخامس :ترجمة أم ْ
المؤ َ َ

ب بن سعنة بن وعلبة بن عبيد بن ُعب بن أبي حبيب ,م أن نبنري الهنضرير,
صفهي نة بن ُح ني ّي أبن أ أ
نخ ن ن
ن
وهو من سب الوى بن يعقوب ,ورش مرن ذريرة هرارون برن عمرران أخري موسرت عليهمرا السرلش .وأمهرا بررة بنر

سموأل(.)1

زواج الن ِبي ( )منها:

ت وجها قبل اسلمها سلش بن مشُش ,وش خلرف عليهرا ُنانرة برن أبري الحقيرل ,فقترل ُنانرة يروش خيبرر,

فصار صفية مع السبي ,فأخذها دحية وش استعادها الهنب ِّي ( )فأعتقها وت وجها( ,)2وقد أخرج أبو ند ُاود في
نع ني نجارني اة م نن
ال :نيا نر ُس ن
اء د أح نيةُ نف نق ن
سننه :نع أن أ ننن ( ,)نق ن
ول اللهه ,أ أ
الُ :جم نع الس أهب ُي  -ني أعني ب نخ أي نب نر  -نف نج ن
ري اللهره,
رال :نيرا ننب ه
راء نر ُجرل ىلنرت الهنب ِّ
ري ( )فنقن ن
الس أهبي ,قن ن
رب فن ُخر أذ نجارنيرةا» ,فنأ ن
رال« :ا أذ نه أ
ري ,فن نج ن
نخر نذ ن
صرفهيةن بنر ُح ني ّ
صلُ ُ ى هال لن نك ,نق ن
نع ن أي ن د أح نيةن ,نق ن
صفهيةن بن ُح ني ّي نسي ن
أأ
ال ني أعقُ ُ
ِّدةن قُنرأي نةن ,نوالهنضير ,وُهش اته نف نقا نما تن أ
ال « :أاد ُعوُ
وب :ن
نعتن نقهنر ررا
رال نلر ررهُُ « :خ ر ر أذ نجارني ر ر اة مر ر نرن ال هسر ر أربي نغ أي نرنهر ررا» ن موا هن الهنبر ر ِّ
بهنر ررا» نفنل همر ررا نن نر ر نرر ىنل أيهنر ررا الهنبر ر ِّ
ري ( ,)نقر ر ن
ري (« )أ أ
نوتنن هو نجهنا»( ,)3وُان عاقلة من عقلء النساء(.)4
جعل النبي ( )عتقها صداقها وأولش لها بوليمة ,وقد أخرج األ ُب نخار ّ في صحيحه :نع أن أ ننن « ,أ ه
ول اللهه
نن نر ُس ن
ص ندا نقهنا ,نوأ أنونل نش نعنل أيهنا ب نح أي (.)6(»)5
نعتن ن
(  )أ أ
صفهي نة نوتنن هو نجهنا ,نو نج نع نل ع أت نقهنا ن
ل ن
روايتها للحديث:
ورد لها من الحديث عشرة أحاديث ,منها واحد متفل عليه( ,)7ورو عن :الهنب ِّي ( ,)وروى عنها:
ابن أخيها وموالها ُنانة وموالها اآلخر ي يد بن معتب ,و ين العابدين علي بن الحسين ,مواسحال بن عبد ه
الله

بن الحارث بن مسلش بن صفوان(.)8

وفاتها:

ين
تُُوفِّ ني أ في نش أهر نرنم ن
ان في ن نمن ُم نعاوني نة نس نن نة نخ أمس ن
ض ن

()9

(

).

( )1ان ر :اإلصابة( 8ي  ,)210أسد ال ابة(7ي ,)168االستيعاب(4ي.)1871
( )2اإلصابة(8ي .)210

( )3سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الخراج واإلمارة والفيء ,باب ما جاء في سهش الصفي3( ,ي  ,)153حديث رقش ,2998:صحي اإلسناد.
( )4أسد ال ابة(7ي .)168
عجن .تاج العر (15ي .)568
الح أي  :ن
في ن
بسمن وأق ُ
الخأل ُ ,نوم أنه ُس ِّم ني ن
( )5ن
الح أي ُ ُ ,ه نو تن أمر ُيخنل ُ ن
( )6صحي البخار ُ ,تاب النُاا ,باب الوليمة ولو بشاة7( ,ي  ,)24حديث رقش.5169:
( )7سير أعلش النبلء(2ي .)238
( )8اإلصابة(8ي .)210

( )9االستيعاب(4ي  ,)1872أسد ال ابة(7ي .)168
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اسمها ونسبها:

ِ
منين م ْيمون َة ِ
الحارث( )
بنت
المبحث السادس :ترجمة أم ْ
المؤ َ َ ُ

نم أي ُمون نة بن الحارث األه نللية( ,)1أبن نح أ ن أبن ُب نج أير أبن األهن أردش أبرن ُرنوأي نبر نة أبرن نع أبرد ان أبرن ه نرلل أبرن نعرامر أبرن
ص نعةن ,أمها هند بن عوف أبن هير أبن الحارث أبن حما ة من حمير(.)2
ص أع ن
ن
رال:
وُران اسرمها نبر هررةُ ف يرر الهنبر ِّ
ري -صرلت ن عليرره وسرلش :-وأخررج الحرراُش فري المسررتدرك :عرن أابررن نعهبرا  ,نقر ن
ونةن»(.)3
اها نر ُسو ُل اللهه ( )نم أي ُم ن
اس ُش نخالنتي نم أي ُم ن
ونةن نبهرةُ فن نس هم ن
ان أ
« نُ ن
زواج الن ِبي ( )منها:
ت ّوجهررا رسررول اللهرره ( )فرري ذ القعرردة سررنة سرربع لمررا اعتمررر عم ررة القضر ّرية ,وأخرررج األ ُب نخررار ّ فرري
ضاء»( .)4فيقال :أرسل جعفر بن
صحيحه :نع أن أابن نعبها ( )نق ن
ونةن في ُع أم نرة ن
ال« :تنن هو نج الهنب ِّي ( )نم أي ُم ن
الق ن
تأيم من أبي رهش
أبي الب يخ بها ,فأذن
العبا وصفها له ,وقال :قد ّ
ىن ّ
ّ
للعبا ف ّوجها منه ,ويقالّ :
فت ّوجها( ,)5وهت آخر من ت وج (.)6()

ف أه
ون نة نو ُه نو ُم أحرش أ أنو نو ُه نو نح نلل :ت وجها رسول ان ( )وهو حرلل ,و هرر
اال أخت نل ن
نن الهنب ِّي ( )تنن هو نج نم أي ُم ن
أمر ت ويجها وهو محرش ,وش بنت بها( ,)7وهو حلل بسرف ب ريل مُة( ,)8وقد أخرج أبو ند ُاود في سننه :نع أن
ف( ,)10(»)9وُذلك أخرج األ ُب نخار ّ في صحيحه:
ونةن ,نقالن أ « :تنن هو نجني نر ُسو ُل اللهه ( )نونن أح ُن نح نل نالن ,ب نسر ن
نم أي ُم ن
ف"(,)11
ون ر نة نو ُهر نرو ُم أحرررش ,نونب ننررت بهنررا ,نو ُهر نرو نح ر ن
رال " :تنر ن هو نج الهنبر ِّ
نعررن أابررن نعهبررا  ,نقر ن
لل ,نو نماتنر أ ب نسررر ن
ري ( )نم أي ُم ن
وبذلك يتتض  :أنه عقد عليها وهو محرش ,وبنت بها(دخل بها) وهو حل بعد أن تحلل من اإلحراش.

( )1األه نللي :ب نُ أسر األ نهاء ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت ه نلل بن نعامر بن صعصعة بن ُم نعاونيرة برن بُرر برن ه نروا ن ,نقبينلرة نُبي نررة أينسرب ىنل أي نهرا ُويرر مرن
اسمه نم أي ُمون أنبُو ُم نح همد األه نللي .اللباب في تهذيب األنساب(3ي .)396
عمران و أ
علماء م أنهُشُ :س أفنيان بن ُعني أيننة بن أبي ن
األ ن
( )2االستيعاب(4ي .)1914
( )3المستدرك علت الصحيحين للحاُشُ ,تاب معرفة الصحابة( ,)باب ذُر أش المنمنين ميمونة بنر

الحرارث(

)4( ,ي  ,)32حرديث

رقش ,6793صحي اإلسناد.

( )4صحي البخار ُ ,تاب الم ا  ,باب عمرة القضاء5( ,ي  ,)142حديث رقش.4259:
) )5االصابة(8ي.)322

( )6جوامع السيرة(1ي .)29

(بننت ب نها) أن أ ند نخ نل ب نها ,تحفة األحوذ (3ي .)494
( )7ن
( )8أسد ال ابة(7ي .)262

رب نم هُة ,به ت وج النهب ِّي ()
( )9نسر ن
ف :ب نف أت السين ,وُسر الراء ,وآخر فاء ,نم أوضع قُ ن
أو ما اتفل لف ه وافترل مسما من األمُنة( ,)529معجش البلدان(3ي .)212

ميمونة ,وهناك بنت عليها وهناك توفي  .األماُن

( )10سنن أبي ند ُاودُ ,تاب المناسك ,باب المحرش يت وج2( ,ي  ,)169حديث رقش ,1843صحي اإلسناد.
( )11صحي البخار ُ ,تاب الم ا  ,باب عمرة القضاء5( ,ي  ,)142حديث رقش.4258
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روايتها للحديث:

()1
ري ( ,)وروى عنهرا :نعبرد ان برن عبرا  ,وابرن
رو ميمونة ستة وسربعين حرديو ا  ,رو نعرن :الهنب ِّ
ويقال :بدية(.)2
أختها نعبد ان بن شداد أبن الهاد ,وموالتها ندبة ُ

وفاتها:

مات

بسرف ودفن

بن األصش((.)4

).

هناك ,سنة ىحدى وخمسين( ,)3وصلت عليها ابن عبا  ,ودخل قبرها هو وي يرد

( )1السيرة النبوية الصحيحة(2ي .)649
( )2تهذيب الُمال(35ي .)312
( )3تقريب التهذيب(.)753
( )4أسد ال ابة(7ي )262
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الفصل الثاني

عنهن)
َّ
هلل
يا ُ
مرويات أمهاتِ املؤْمننيَ (رَضِ َ

وفيه ستة مباحث:

ت الحارثِ( )
 المبحث األول :مرويات أم المؤْمنينَ جُويري َة بن ِ
ت عُمَرَ( ).
 المبحث الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ حَفْصَ َة بن ِ
 المبحث الثالث :مرويات أم المؤْمنينَ رَمْلَةَ بنتِ أبي سُفْيانَ(أمَّ حَبيِبَةَ)( ).

جحْشٍ( ).
ت َ
ب بن ِ
 المبحث الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ َزيْنَ َ
ت حُيَيّ( )
 المبحث الخامس :مرويات أم المؤْمنينَ صَفِيَّ َة بن ِ
ت الحارثِ( )
 المبحث السادس :مرويات أم المؤْمنينَ مَيْمُون َة بن ِ

املبحث األول
مرويات أم املؤْمننيَ جُويريةَ بنتِ احلارثِ ( )
وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :مرويات أم المؤْمنينَ جُويريةَ بنتِ الحارثِ ( ) في سنن أبي دَاوُد
مذِيّ
 المطلب الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ جُويريةَ بنتِ الحارثِ ( ) في سنن التِّرْ ِ
 المطلب الثالث :مرويات أم المؤْمنينَ جُويريةَ بنتِ الحارثِ ( ) في سنن النَّسَائي
 المطلب الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ جُويريةَ بنتِ الحارثِ ( ) في سنن ابن ماجه
 المطلب الخامس :مرويات أم المؤْمنينَ جُويريةَ بنتِ الحارثِ ( ) في السنن الكبرى للنسائي
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ِ
منين ُجويري َة ِ
الحارث ( ) في سنن أبي َد ُاود
بنت
المطلب األول :مرويات أم ْ
المؤ َ
حديث رقم1:

رب أب ُرن ُع نم نرر ,نحر هدونننا
قال أبو ند ُاود(رحمه ان) :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نُويرر ,نحر هدونننا نه همراش ,نع أرن قنتن ن
رادةن ,ا ن
وحر هدونننا نح أف ُ
ال :نح أفب األ نع أتُ ُّي  -نع أن ُجويري نة بن الحارث  ,أ ه
نن الهنب ِّي ( )ند نخ نل
ُّوب - ,نق ن
نه هماش ,نح هدونننا نقتن ن
ادةُ ,نع أن أنبي أني ن
صومي نغ ادا؟» ,قنالن أ :
نص أم أ أنم ؟» قنالن أ  :نال ,قن ن
صا نمة فن نق ن
ين أ أ
ال« :تُريد ن
نن تن ُ
ال« :أ ُ
نعلن أيهنا ني أونش األ ُج ُم نعة ,نوه ني ن

ال « :نفأن أف ر »(.)1
نال ,نق ن

 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب الصرروش ,برراب صرروش يرروش الجمع رة3( ,ي ,)42حررديث رقررش,1986:
بلف ه ,من ريل قتادة به.
 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)430حديث رقش ,27465:متقارب األلفا  ,من ريل هماش به.

 .3أخرجه أبو ند ُاود ال يالسي في مسند 3( ,ي ,)194حديث رقرش ,1728:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل قترادة
به.

 .4أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب الصياش ,باب ما ذُر في صوش الجمعة وما جاء فيه2( ,ي,)302
حديث رقش ,9249:متقارب األلفا  ,من ريل قتادة به.

 .5أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)252حديث رقش ,2075:متقارب األلفا  ,من ريل قتادة به.

 .6أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)487حديث رقش ,7064:مختلف األلفا  ,من ريل قتادة به.

 -وُذلك أخرجه في (12ي ,)490حديث رقش ,7066:مختلف األلفا  ,من ريل هماش به.

 .7أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الصياش ,باب صياش الت و ,والخروج منه قبل تمامه4( ,ي,)458
حديث رقش ,8345:مختلف األلفا  ,من ريل قتادة به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الصررياش ,برراب النهرري عررن تخصرريب يرروش الجمعررة بالصرروش4( ,ي ,)497حررديثرقش ,8491:مختلف األلفا  ,من ريل قتادة به.

إسناد الحديث:

ِ ()2
ص ِري.
ُ .1م َحم ُد ْب ُن َك ِثير ا ْل َع ْبد ُّ
ي  ،أبو َعبد اهلل ا ْل َب ْ
ان الوهأور ّ  ,وشعبة بن الحجاج ,وهماش بن يحيت.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن

نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأنبو ند ُاود ,وعلي بن المديني(.)3
ووقه :الذهبي( ,)4والخليلي( ,)5وابن حجر و اد ولش يصب من ضعفه(,)6
( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الصوش ,باب الرخصة في ذلك2( ,ي ,)321حديث رقش.2422:
( )2األ نع أبد ُّ :بفت العين ,وسُون الباء المنقو ة بواحدة ,وفي آخرها الدال المهملة ,هذ النسبة ىلت عبد القي

للسمعاني(9ي.)190

( )3تهذيب الُمال(26ي.)335 -334
( )4الم ني في الضعفاء(2ي.)627

( )5اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(2ي.)525
( )6تقريب التهذيب(.)504
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في ربيعة برن ن ار.االنسراب

ان تقي ا فناضلا( ,)1وقال أبو حاتش :صدول( ,)2وما
وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :نُ ن
وما تين(.)3
( )4
الم َحلَمي( ،)5أ َُبو َع ْب ِد الل ِه.
َ .2همام ْب ُن َي ْح َيى ْب ِن ِدي َنار ا ْل َع ْوِذ ُّ
ي ُ ،
نرنوى نعن :عبد الملك بن ُج نرأيج ,وع اء بن أنبي رباا ,وقتادة بن دعامة.

نس ننة ولث وعشرين

نرنوى نعنه :عفان بن مسلش ,ومحمد أبن ُوير األ نع أبد ُّ  ,ووُيع أبن الجراا(.)6
ق ررال أحم ررد ب ررن حنب ررل :وبر ر ف رري ُ ررل المش ررايع( ,)7ووق رره :العجل رري( ,)8وال ررذهبي ,و اد :نبي ررل( ,)9وق ررال مر ررة:

()10
ال أ ُنبو نحاتش :وقنة في حف ه نش أيء( ,)11وقال ابن حجر :وقة ربما وهش( ,)12وذُر ابن حبان في
الحاف
 ,وقن ن
الوقا ( ,)13وما سنة أربع وستين وما ة(.)14
ِ
ام َة بن قتادة بنن عزينز بنن عمنرو بنن ربيعنة بنن عمنرو بنن الحنارث بنن س ُندوس( ،)15أ َُبنو
 .3قَتَ َ
ادةَ ْب ُن د َع َ
ص ِري ،وكان أكمه(.)16
الخطاب ا ْل َب ْ

صر ّ .
أبن مالك ,وأبي أيوب األ نم نراغ ُّي ,والحسن األ نب أ

نرنوى نعن :أن
نرنوى نعنه :أبان أبن ي يد الع ار ,والليث أبن سعد ,وهماش أبن ني أح نيت .
ووقه :ابن معين( ,)18والعجلي( ,)19وابن سعد ,و اد :مأمون حجة في الحديث(,)20

( )1الوقا

()17

البن حبان(9ي.)78

( )2الجرا والتعديل(8ي.)70

( )3التاريع الُبير(1ي ,)218الُاشف(2ي.)213

جمرة ,نهرذ ِّ
الن أس نربة ىنلرت بنرت عروذ [وهرو ب رن مرن األ د ,وهرو عروذ ابرن سرود برن
( )4ن
الع أوذ  :ب نف أت األعين ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفي آخرنها ذال ُم أع ن
حجر بن عمران بن عمرو م يقياء م أنهُش أنبُو عبد ان هماش بن يحيت بن د نينار األن أ د ُّ العوذ  .األنساب للسمعاني(9ي.)401
( )5المحلنمي :بضش األميش ,وفت األحاء ,وُسر ه
اللش األ ُم نش ّد ندة ,نهذ ِّ
بهرا نج أعفنرر برن الصهرأل المحلمري ,م أرنهُش
ن
ُن
الن أسنبة ىلنت محلش بن تنميش ا أشرتهر ن
ن ن
ن
هماش بن يحيت أابن د نينار المحلمي .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)175
( )6تهذيب الُمال(30ي.)303 -302

( )7بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)165
للعجلي(.)461

( )8تاريع الوقا

( )9ديوان الضعفاء(1ي.)420
( )10الُاشف(2ي.)339

( )11الجرا والتعديل(9ي.)109
( )12تقريب التهذيب(.)574
( )13الوقا

البن حبان(7ي.)586

( )14تاريع اإلسلش(4ي.)533

ُخ نرى ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت سدو بن نش نيبان بن ذهرل برن
هدوس ُّي :ب نف أت السِّين ,نوضش ال هدال األ ُم أه نمنلتنأين ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفي آخرنها سين أ أ
( )15الس ُ
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)109
ون أعنلنبة بن عُابة بن ن
لي بن بُر بن نوا ل ,أينسب ىنل أيه خلل ُوير من األ ن
صعب بن نع ّ
أع نمت .النهاية في غريب الحديث واألور(4ي .)201
( )16أُمهُ :ه نو الهذ ُيونلد أ
( )17تهذيب الُمال(23ي.)505 -498
( )18تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)44
( )19تاريع الوقا
( )20ال بقا

للعجلي(.)389

الُبرى(7ي.)171
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()1
ران
ران مرن ُعلن نمراء الهنرا براألقُأرآن نواألف أقره نو نُ ن
وقال ابن حجر :وقة وب  ,وذُر ابن حبان في الوقرا  ,وقرال :نُ ن
ران مدلسرا( ,)2وقررال ابررن حجرر :مشررهور بالتردلي  ,وعررد مررن المرتبرة الوالوررة( )3مررن
مرن حفررا أهرل ن نمانرره ,نو نُر ن
مراتب التدلي ( ,)4وما سنة بضع عشرة وما ة(.)5

()6
ص ِري.
س ْخ َبَرة ،أ َُبو ُع َمر َ
الح ْوضي  ،ا ْل َب ْ
ص ْب ُن ُع َمر بن ا ْل َح ْارث بن َ
َ .4ح ْف ُ
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن سعد الُّ أهر ّ  ,وشعبة أبن الحجاج ,وهماش بن يحيت.

الر (.)7
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأنبو ند ُاود ,وأ ُنبو حاتش ها
قال الدارق ني :وقرة وقرة( ,)8وقرال الرذهبي :وبر حجرة( ,)9وقرال أبرو حراتش :صردول مرتقن( ,)10وقرال أحمرد برن

حنب ررل :وبر ر نم ر أرتقن ,ال ينخ ررذ علي رره ح رررف واح ررد( , )11وق ررال اب ررن حج ررر :وق ررة وبر ر
الحديث( ,)12وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)13وما ن سنة خم نوع أشرين نوما نتنأين(.)14
ِ ()17
()16
ِ ()15
ِ
يب ْب ُن َمالِك.
وب ا ْل َمَر
اغ ُّي  ،األ َْزِد ُّ
ويقالَ :ح ِب ُ
ي  ،ا ْل َع ْتك ُّي  ،اسمهَ :ي ْح َيى ْب ُن َمالكُ ،
 .5أ َُبو أ َُّي َ
نرنوى نعن :نس ُم نرة بن جندب ,وعبد ان بن عبا  ,وأبي ُه نرأيرة ,و ُجويري نة بن الحارث .
نرنوى نعنه :أسلش العجلي ,وواب البناني ,وقتادة أبن دعامة ,وأبو ع أمران الجوني(.)18

عي ررب بأخ ررذ األجر ررة عل ررت

( )1تقريب التهذيب(.)453
( )2الوقا

البن حبان(5ي.)321

( )3المرتبة الوالوة :من أُور من التدلي فلش يحتج اال مة من أحاديوهش ,اال بما صرحوا فيه بالسما ,,ومنهش من رد حديوهش م لقا ومنهش من
قبلهش ُأبي ال بير المُي .تعريف أهل التقدي بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)13
( )4تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)43

( )5تقريب التهذيب(.)453

جمة ,نهذ ِّ
بها أ ُنبو عمرر نح أفرب
الح أوضي :باأل نحاء األ ُم أهملنة األ نم أفتُ ن
( )6ن
الن أسنبة ىلنت األ نح أوض ,نواأل نم أشهُور ن
وحة ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفي آخرنها ضاد ُم أع ن
بالح أوضي نبصر  .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)401
بن عمر ابن األ نحارث النمر األ نم أع ُروف ن
( )7تهذيب الُمال(7ي.)28- 26
( )8سناال

الحاُش النيسابور للدارق ني(.)195

( )9الُاشف(1ي.)341

( )10الجرا والتعديل(3ي.)182

( )11بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)43
( )12تقريب التهذيب(.)172
( )13الوقا

البن حبان(8ي.)200

( )14التعديل والتجري (2ي ,)509التاريع الُبير(2ي.)366

جمة ,نوقيل ب نُ أسر األميش ,نو أاألول أص نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت نقبيلنة ومدينة ,نفأنما األ نقبيرل نفهري
( )15األ نم نراغي :ب نف أت األميش نوالرهاء ,نوبعد أاأللف غين ُم أع ن
ن
ورة من ب نلد أذربيجان أينسب
المراغ نقبينلة من األ د أينسب ىنل أي نها أ ُنبو أنيُّوب يحيت بن نمالك األن أ د ُّ األ نم نراغي ,نوأما األ نمد نينة نفه ني مراغة نمد نينة نم أشهُ ن
علماء .اللباب في تهذيب األنساب (3ي.)190
ىنل أي نها ُوير من األ ن

بن مالك بن يد بن

( )16األن أ د ُّ :هذ النسبة الت ا د شنوءة ,بفت األلف ,وسُون ال اى ,وُسر الدال المهملة ,وهو أ د بن ال وث بن نب
ُهألن بن سبإ ,والمشهور بهذا األنتساب ابو معمر عبد ان بن سخبرة األن أ د ُّ .األنساب للسمعاني (1ي.)181
ه
قها ,نوفي آخرنها نُاف ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت العتيك ,نو ُه نو ب ن من األ د ,نو ُه نو عتيك بن النهضر بن
( )17األ نعتُي :بفنتأ األعين ,نوالتاء األ ُمونهناة من فن أو ن
األ د أينسب ىلن أيه خلل ُوير .اللباب في تهذيب األنساب (2ي.)322
( )18تهذيب الُمال(33ي.)60,61
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قال ابن سعد :وقة مأمون( ,)1وووقه :ابن حجر( ,)2والذهبي( ,)3والهن نسا ي( ,)4والعجلي( ,)5والدارق ني(,)6وما
قبل الما ة بعد الومانين(.)7

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث باإلسنادين ضعيف؛ ألن فيه قتادة بن دعامة مدل
التعليق:

من المرتبة الوالوة ولش يصرا بالسما.,

" في الحديث داللة علت النهي عن ىفراد يوش الجمعة بالصياش ,وللفقهاء في ذلك أقوال ,والقول الراج في

ذلك هو قول الجمهور من الفقهاء :أنه يُر ىفراد يوش الجمعة بالصوش ,ىال أن يوافل عادة له ,فإن وصله بيوش
قبله أو بعد  ,أو وافل عادة له بأن نذر أن يصوش يوش شفاء مريضه أبدا ,فوافل يوش الجمعة لرش يُرر  ,فرالنهي

للتن يه ,وهو الراج  ,وان أعلش"(.)8

( )1ال بقا

الُبرى(7ي.)168

( )2تقريب التهذيب(.)620
( )3الُاشف(2ي.)407

( )4مي ان االعتدال(4ي.)494
( )5تاريع الوقا
( )6سناال

للعجلي(.)490

البرقاني للدارق ني(.)70

( )7تقريب التهذيب(.)620

( )8ان ر :فت المنعش شرا صحي مسلش(4ي ,)602فت البار شرا صحي البخار (4ي.)234
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ِ
منين ُجويري َة ِ
الحارث ( ) في سنن الت ْرِمِذي
بنت
المطلب الثاني :مرويات أم ْ
المؤ َ
حديث رقم2:

ال :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نج أع نفر ,نع أن ُش أرع نبةن ,نع أرن ُم نح همرد أبرن نع أبرد
قال التِّأرمذ ّ (رحمه ان) :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار قن ن
ث نع أن أابن نعبها  ,نع أن ُجويري نة بن الحارث ,أ ه
نن الهنب ِّي ( )نمهر نعنل أيهنا نوه ني
ه
ال :نسم أع ُ ُُ نرأي اباُ ,ي نح ِّد ُ
الر أح نمن ,نق ن

رال لنهنرا « :نمرا ألر نعلنرت نحالرك» فن نقالنر أ  :نن نع أرش,
صرف الهنهنرار ,فن نق ن
في نم أسجد نها وُهش نمهر الهنب ِّي ( )بهنرا قنر ايبرا م أرن ن أ
ال " :أ ننال أُعلِّمك نُلما تنقُول نينها :س أربحان اللهره ع نرد ند نخألقره ,س أربح ه
ان اللهره نع نرد ند نخألقره,
نق ن
ن
ان اللره نعر ند ند نخألقرهُ ,س أرب نح ن
ُ ن ن
ن ُ ن ن
ن
ن ُ
()1
س أبحان اللهه رضا نن أفسه ,س أبحان اللهه رضا نن أفسه ,س أبحان اللهه رضا نن أفسه ,س أبح ه
ان
ن
ن
ن
ان الله ننرةن نع أرشره ُ ,س أرب نح ن
ُ ن ن
ُ ن ن
ُ ن ن
ُ ن ن
()2
ه
ه
ه
ه
ه
ان اللره
ان اللره م نرد ناد نُل نماترهُ ,س أرب نح ن
ان اللره م نرد ناد نُل نماتره ُ ,س أرب نح ن
ان الله نن نة نع أرشرهُ ,س أرب نح ن
الله نن نة نع أرشهُ ,س أب نح ن
م ند ناد نُل نماته"(.)3

 .1أخرجه مسرلش فري صرحيحهُ ,تراب الرذُر ,والردعاء ,والتوبرة ,واالسرت فار ,براب التسربي أول النهرار وعنرد
النوش4( ,ي ,)2090حديث رقش ,79:مختلف األلفا  ,من ريل محمد بن عبد الرحمن به.

 .2أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب السهو ,باب نو ,آخر من عدد التسبي 3( ,ي ,)77حرديث رقرش,1352:
متقارب األلفا  ,من ريل محمد بن بشار به.

 .3أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب األدب ,باب فضل التسبي 2( ,ي ,)1251حديث رقش ,3808:مختلف
األلفا  ,من ريل محمد بن عبد الرحمن به.

 .4أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)324حديث رقش ,26801:مختلف األلفا  ,من ريل شعبة به.

ري (6( ,)ي ,)51حرديث
 .5أخرجه ابن أبي شريبة فري مصرنفهُ ,تراب الردعاء ,براب مرا ُران يردعو بره الهنب ِّ
رقش ,29395:مختلف األلفا  ,من ريل محمد بن عبد الرحمن به.
 .6أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب الرقا ل ,باب االذُار ,األمرر بالتسربي عردد خلرل ان و نرة عرشره
ومداد ُلماته3( ,ي ,)110حديث رقش ,828:مختلف األلفا  ,من ريل شعبة به.

إسناد الحديث:

ص ِنري ُب ْن َندار ،وانمنا قينل لنهُ :ب ْن َندار
ُ .1م َحم ُد ْب ُن َبشار بن ُعثْ َمان بن َد ُاود بن كيسان ا ْل َع ْب ِد ُّ
ي ،أ َُبنو َب ْكنر ا ْل َب ْ
ان ب ْن َدارا في الحديث ،والب ْن َدار :ا ْلح ِ
افظ.
َ
ُ
ألنه َك َ ُ
روى عنُ :م نح همد أبن ي يد أبن خني األ نم ُِّ ُّي ,ويحيت أبن نسعيد الق ان ,ومحمد أبن جعفر ُغ أن ندر.
الر (.)4
نح نمد أبن حنبل ,وأبو حاتش ها
روى عنه :الجماعة ,وعبد ان أبن أ أ
راء فيهرا عرروض مرن األر نرواو
ُو نع نرد عر نردةا ,وأنصرل األ نُل نمررة األ نرو ُاو ,نواأل نهر ُ
( ()1ننر نة نع أرشره) :أن بر نروأ ن نع أرشره فرري نع نرش نقر أردر  ,نم أرن نون نن نير ُن نوأ نرا و ننر اة ن
األ نم أح ُذونفة م أن أنولها .لسان العرب(13ي.)448
صرر
ُالم ندد ,نأ أ م أو نل نع ندد نها .نوق ن
يل :نق أدر نما ُيوا يها في األ نُوأنرة ,عنيار أ
وجو ن
ُيل ,أ أنو نوأ ن ,أ أنو نع ندد ,أ أنو نما أ أشنبهه م أن ُ
الح أ
( )2الم نداد :نم أ
ص ندر ن
ه
ه
رلش نال ني ر أردخل ف رري األ نُأي ررل نواأل ر نروأ ن ,ن موانه نم ررا ني ر أردخل ف رري األ نع ر نردد .النهاي ررة ف رري غري ررب الح ررديث
نوالت أق رردير ,نو نهر ر نذا تنموي ررل يُر رراد ب رره التقري ررب ,ألن الُ ر ن
واألور(4ي.)307
ه
( )3سنن الترمذ ُ ,تاب الدعوا  ,باب نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نبشار5( ,ي ,)556حديث رقش.3555:
( )4تهذيب بالُمال(24ي.)514 -511
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ووقره :ابرن حجرر( ,)1وابرن الجرو ( ,)2ومسررلمة برن القاسرش األندلسري( ,)3والرذهبي ,و اد :صردول( ,)4والعجلرري,

و ادُ :وير الحديث( ,)5وقال الدارق ني :من الحفا األوبا ( ,)6وقال الهن نسا ي :ال بأ

صدول( , )8ما سنة اونتين وخمسين وما تين(.)9
ِ ( )10
ِ
ص ِري ،المعروف ب ُغ ْن َدر(.)11
ُ .2م َحم ُد ْب ُن َج ْعفَر ا ْل ُهذلي  ،أ َُبو َع ْبد الله ا ْل َب ْ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وشعبة بن الحجاج.
ان الوهأور ّ  ,و ُس أف ني ن
نرنوى نعن :حسين المعلش ,و ُس أف ني ن

به( ,)7وقال أبو حاتش:

نرنوى نعنه :ى أب نراهيش أبن ُم نح همد أبن عرعرة ,وقُتنأي نبةُ بن نسعيد ,ومحمد بن بشار ُب أن ندار(.)12
قال العجلي :وقة ,وُان من أوب النا في حديث شرعبة ( ,)13وقرال الرذهبي :الحراف  ,المجرود ,الوبر  ,أحرد
المتقنين( ,)14وقال ابن حجر :وقة صحي الُتراب ,ىال أن فيره غفلرة( ,)15وقرال أبرو حراتشُ :ران صردوقا وُران
مندب ا ,وفت حديث شعبة وقة( ,)16وقال علي بن المديني :هو أحب ىلي من عبد الرحمن في شعبة( ,)17وذُر

ابن حبان في الوقا ( ,)18وما سنة ولث وتسعين وما ة(.)19
طام ا ْلو ِ
اس ِط ُّي(.)20
ش ْع َب َة ْب ُن ا ْل َحج ِ
اج ْب ُن ا ْل َوْرِد ا ْل َع ْت ِك ُّي األ َْزِد ُّ
ُ .3
ي ،أ َُبو ِب ْ
سَ َ
نرنوى نعن :منصور أبن المعتمر ,وهشاش بن عروة ,ومحمد أبن نع أبد الرحمن التهأيم ّي .
(.)21

نع نمش ,ومحمد أبن جعفر ُغ أن ندر
وسنل أيمان أاأل أ
نرنوى نعنه :خالد أبن الحارثُ ,

( )1تقريب التهذيب(.)469
( )2المنت ش في تاريع االمش والملوك(12ي.)60
) (3تهذيب التهذيب(9ي .)72
( )4مي ان االعتدال(3ي.)490
( )5تاريع الوقا للعجلي(.)401
))6تهذيب التهذيب(9ي .)72
( )7مشيخة النسا ي(.)55
( )8الجرا والتعديل(7ي.)214
( )9العبر في خبر من غبر(1ي ,)362تقريب التهذيب(.)469
ه
بعدها نالش نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت ُه نذأيل بن مدرُة بن ىألنيا بن ُمضر بن ن ار بن معرد برن عردنان نوأ أُورر
ضش األ نهاء ,نوفت الذال ,نو ن
( )10األهُذل ّي :ب ن
ه
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)383
أهل نواد نن أخنلة باألقرب من نمُة من ُه نذأيل أينسب ىنل أيه ُوير من األ ن
( )11قال العيشي :ىنما سمت غند ار ,ابن ُج نرأيج في ذلك اليوش فُان يُور الش ب عليه فقال :اسُ يا غندر .وأهل الحجا يسمون المش ب
غند ار .تهذيب الُمال(25ي.)8
( )12تهذيب الُمال(25ي.)6 ,5
( )13تاريع الوقا للعجلي(.)402
( )14سير أعلش النبلء(9ي.)98
( )15تقريب التهذيب(.)472
( )16الجرا والتعديل(7ي.)221
) )17تهذيب التهذيب(9ي .)97
) (18الوقا البن حبان(9ي.)50
( )19تاريع اإلسلش(4ي.)1188
( )20األ نواسر ُّي :بُسرر السررين وال رراء المهملترين ,هررذ النسرربة ىلرت خمسررة مواضرع ,أولهررا واسر العررال ,ويقررال لهررا :واسر القصررب ,بناهررا
الحجاج بن يوسف أمير العرال في سنة ولث وومانين من الهجرة ,وقيل لها واس ألنها في وس العراقين :البصرة والُوفة ,وهي واس تها,
خرج منها جماعة من أهل العلش في ُل فن ,وفيهش ُورة وشهرة.االنساب للسمعاني(13ي.)258
( )21تهذيب الُمال(12ي.)489 -479
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مأمونررا وبتاررا صرراحب حررديث حجررة( ,)2وقررال
قررال ابررن حجررر :وقررة حرراف مررتقن( ,)1وقررال ابررن سررعدُ :رران وقررة
ا
الذهبي :وب حجة ويخ ئ في األسماء قليلا( ,)3ووقه :أبو حراتش( ,)4وقرال العجلري :وقرة ,تقري ,وُران يخ رئ

في بعض األسماء( , )5وقال أحمد بن حنبل :لوال شعبة ذهب حديث الحُش ,ولش يُن في من شعبة مولره فري

()6
ادا أهل ن نمانه حف ا مواتقان ا
ان من نس ن
الحديث وال أحسن حديو ا منه  ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :نُ ن
وورع ا وفضلا نو ُه نو أول من فرتش برالعرال نعرن أنمرر األ ُمحردوين وجانرب ُّ
صرار علمر ا
الض نرع نفاء والمترروُين نحتهرت ن

ُي أقتندى به( ,)7وما سنة ستين وما ة(.)8
( )9
ط ْل َحة ال ُكوفي.
ُ .4م َحم ِد ْب ِن َع ْب ِد الر ْح َم ِن ْبن ُع َبيد ا ْلقَُر ِشي الت ْي ِمي ،مولى آل َ
ه
وم نح همد أبن شهاب الُّ أهر ّ .
نرنوى نعن :سالش أبن نعبد الله أبن ُع نمر ,وُريب مولت أابن نعبها ُ ,
وشريك بن نعبد ان ,وشعبة أبن الحجاج(.)10
ان أبن ُع ني أي ننة ,ن
ان الوهأور ّ  ,و ُس أف ني ن
نرنوى نعنهُ :س أف ني ن
ووقه :ابن حجر( ,)11والترمذ ( ,)12ويعقوب الفسو ( ,)13وابن معين( ,)14وقال مرة  :لي بره برأ

( ,)15وُرذا

()19
()18
()17
()16
رال علري برن المرديني:
قال النسا ي  ,وقال أبو رعة  ,وأبو حاتش  ,وأبو ند ُاود  :صرال الحرديث ,وقن ن
نحاديث( ,)20وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)21ما بعد الما ة(.)22
ان ن
عندنا و نقة نوقد أأنُر نعنل أيه أ ن
نُ ن
ينَ ،م ْوَلى َعبد الل ِه ْب ِن َعباس.
ب ْب ُن أَِبي ُم ْسلِم ا ْل َمك ُّيُ ،ك ْن َيتُ ُه أ َُبو ِر ْ
ش ِد َ
ُ .5كَرْي ا
نرنوى نعن :أسامة أبن يد ,وموال نعبد اللهه أبن عبا  ,وعبد ان أبن ُع نمر أبن الخ اب.
نرنوى نعنه :ى أب نراهيش أبن عقبة ,ومحمد بن نع أبد الرحمن ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ (.)23

( )1تقريب التهذيب(.)266
( )2ال بقا الُبرى(7ي.)207
( )3الُاشف(1ي.)485
( )4الجرا والتعديل(4ي.)370
( )5تاريع الوقا للعجلت(.)220
( )6الجرا والتعديل(1ي.)128
) (7الوقا البن حبان(6ي.)446
( )8تقريب التهذيب(.)266
ه
ه
ه
ه
ِّ
مها تيش فن أاألول تيش
قها ,نو ُس ُُون األنياء األ ُمونناة من
تحتها ,نوفي آخرنها األميش ,نهذ الن أسنبة ىلنت عدة قبا ل أ
اس ن
ن
( )9الت أيم ّي :بفنتأ التاء األ ُموننهاة من فن أو ن
ين .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)233
قُنرأيش نوم أن نها خلل ُوير من الص ن
هح نابة نوالتهابع ن
( )10تهذيب الُمال(25ي.)615 -614
( )11تقريب التهذيب(.)492
) )12تهذيب التهذيب(9ي.)300
( )13المعرفة والتاريع(1ي .)435
( )14الجرا والتعديل(7ي.)318
( )15تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)201
) (16تهذيب الُمال(25ي .)115
( )17الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)931
( )18الجرا والتعديل(7ي.)318
( )19تهذيب التهذيب(9ي.)300
) )20سناال ابن أبي شيبة البن المديني(.)102
( )21الوقا البن حبان(7ي.)366
( )22تقريب التهذيب(.)492
( )23تهذيب الُمال(24ي.)173 -172
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ووقرره :ابررن حجررر( ,)1وابررن سررعد( ,)2وابررن معررين( ,)3والهن نسررا ي( ,)4وقررال الررذهبي :اإلمرراش ,الحجررة( ,)5وقررال مررة:

ووقو ( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما نس ننةن ومان وتسعين(.)8
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ري الهاشرمي أاب ُرن عرش
َ .6ع ْب ُد اهلل ْب ُن َعباس ْبن َع ْبد ا ْل ُمطلنب ْبنن َهاشنم ْبنن َع ْبند منناف ،أ ُنبرو األ نعهبرا األقُنرش ّ
نر ُسول اللهه ( ,)صحابي جليل ,ولد قبل الهجرة بولث ,وُان يسمت البحر ,لسرعة علمره ,ويسرمت حبرر
()9
ه
الدين وعلّمره التّأويرل»( ,)10ورو لره عرن رسرول ان
هش ف ّقهه في ّ
األمة  ,ودعا له الهنب ِّي ( )وقال« :الل ّ
( )ألف وستما ة وستون حديوا( ,)11وما سنة ومان وستين بال ا ف(.)12
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .
التعليق:

ضل نهذ األ نُل نما نوأ ه
نن
نن نقا نلهنا ُي أدر ُ
"األ نحد ُ
يث ندليل نعنلت نف أ
ك نفضينل نة تن أُ نرار األ نق أول باأل نع ندد األ نم أذ ُُور نونال ُيته نجهُ أ أ
ف م أن م نشقهة م أن نُهرر لن أف ن ِّ
نخ ُّ
الذ أُر نحتهت نيأبلُ نا ىلنت م أول نذل نك األ نع ندد فنإ هن نه نذا نباب
ال ى هن نم نشقهةن نم أن قن ن
ُي نق ن
ال نه نُ نذا أ ن
ن
ن
ن
صب نفللهه
يفا نلهُ أش نوتن أُو اا
نم نن نحهُ نر ُسو ُل اللهه ( )لع نباد اللهه نوأ أنر نش ند ُه أش نوندلههُ أش نعنل أيه تن أخف ا
ير أل ُ
ُجوره أش م أن ُدون تن نعب نونال نن ن
رال
صرروب نعنلررت نن ر أ ,األ نخررافض :أن أ أسرربحه ب نعر نردد ُُر ِّرل نواحررد مر أرن نم أخلُونقاترره ,نونقر ن
األ نح أمر ُرد .وقوله (:نعر نرد ند نخألقرره) :نم أن ُ
ه
ِّحهُ قنر أرد نر نمررا
ُّ
ُسررب ُ
السر ُريو ُّي ُنصر ن
رب نعلنررت ال ر أررف أن أ قنر أرد نر عرردد خلقرره ,وقوله(:سرربحان ان رضررت نن أفسرره) :أن أ أ ن
ه ه
ه
رار نك
ُس ررب ُ
ني أر ن
(س ر أرب نح ن
ان الل رره ننر ر نة نع أرش رره) :أن أ أ ن
ض ررا ُ ,وقول ررهُ :
ِّحهُ بم أق ر نردار نوأ ن نع أرش رره نونال ني أعلن ر ُرش نوأ نن ررهُ ىال الل ررهُ تننب ر ن
()13
يل نم أع ننا ُ م أولُهنا في األ نع ندد وقيل مولها فت أنها
ان اللهه م ند ناد نُل نماته)ُ :ه نو ب نُ أسر األميش ق ن
(س أب نح ن
نوتن نعانلت  ,وقولهُ :
ه
ه
راء:
ري نء ,قنر ن
ال تنفررد نوقير نرل فرري الوهر نرواب ,نو(األمر نرد ُ
اد)ُ :ه ننررا نم أ
رال األ ُعلن نم ر ُ
ص ر نردر ب نم أع ننررت األ نمر نردد نو ُه ر نرو نمررا نُور أرر ن ب رره الشر أ
ه
اد األ ُم نبالن ن رةُ بره فري األ نُوأ نررة ألنرهُ نذ نُ نرر
ص ُر ب نعد نونال نغ أير  ,نواأل ُم نرر ُ
نو أ
است أع نمالُهُ ُه ننا نم نجا ألن نُل نما الله تن نعالنت نال تُ أح ن
نع ن ُش م أن نذل نك نو نعب نهر نع أنهُ بهن نذا
ص ُرُ األ نع ُّد األ نُو ُير م أن نع ندد األ نخألل وُهش ننةُ األ نع أرش وُهش أارتن نقت ىنلت نما ُه نو أ أ
أ هنواال نما ني أح ُ
صت ُلما ان تعالت(.")14
أى ما ال يحصيه نع ٌّد نُ نما نال تُ أح ن

( )1تقريب التهذيب(.)461
( )2ال بقا

الُبرى(5ي.)225

( )3تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي.)168
( )4تهذيب الُمال(24ي .)173

( )5سير أعلش النبلء(4ي.)479
( )6الُاشف(2ي.)147
( )7الوقا

البن حبان(5ي.)339

( )8تاريع اإلسلش(2ي ,)1161العبر في خبر من غبر(1ي.)87
( )9اإلصابة(4ي ,)121أسد ال ابة (3ي.)291

( )10أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 5( ,ي ,)65حديث رقش ,2879ىسناد حسن؛ ألن فيه عبد ان بن عومان(صدول).
( )11سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد(11ي.)122
( )12اإلصابة(4ي.)131

( )13ان ر :تحفة األحوذ بشرا جامع الترمذ (9ي.)381
( )14ان ر :المنهاج شرا صحي مسلش(17ي.)46
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ِ
ِ
سائي
المطلب الثالث :مرويات أم ْ
المؤ َ
منين ُجويري َة بنت الحارث( ) في سنن الن َ
حديث رقم3:

رال :نحر هدونننا ُش أرع نبةُ ,نع أرن ُم نح همرد أبرن نع أبرد
رال :نحر هدونننا ُم نح همرد ,قن ن
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُرن نب هشرار ,قن ن
قال الهن نسا ي(رحمه ان) :أ أ
ال :نسم أع ُ ُُ نرأي ابا ,نع أن أابن نعبها  ,نع أن ُجويري نة بن الحارث  ,أ ه
نن الهنب ِّي ( )نمهر
ه
الر أح نمن ,نم أونلت آل نأل نح نة ,نق ن
رال لنهنرا « :نمرا ألر نعلنرت نحالرك؟» قنالنر أ :
صف الهنهنار ,فن نق ن
نعلن أيهنا نوه ني في األ نم أسجد تن أد ُعو ,وُهش نمهر بهنا قنر ايبا م أن ن أ
ال " :أ ننال أُعلِّمك ر يعني ر نُلما تنقُول نينه هن :س أبحان اللهه ع ند ند نخألقه ,س أبح ه
ان اللهه
نن نع أش ,نق ن
ن
ان الله نع ند ند نخألقهُ ,س أب نح ن
ُ ن ن
ُ ُ ن ن
ن ُ نأ
ن
ع ند ند نخألقه ,س أبحان اللهه رضا نن أفسه ,س أبحان اللهه رضا نن أفسه ,س أبح ه
ان اللهه ننةن نع أرشه,
ان الله ر ن
ن
ن
ن
ضا نن أفسهُ ,س أب نح ن
ُ ن ن
ُ ن ن
ُ ن ن
ه
ه
ه
ه
ان
ان اللره م نرد ناد نُل نماترهُ ,س أرب نح ن
ان الله م نرد ناد نُل نماترهُ ,س أرب نح ن
ان الله نن نة نع أرشهُ ,س أب نح ن
ان الله نن نة نع أرشهُ ,س أب نح ن
ُس أب نح ن
اللهه م ند ناد نُل نماته"(.)1
سبل تخريجه في حديث رقش.2:
إسناد الحديث:

ي ُب ْن َدار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
َبشار ا ْل َع ْب ِد ُّ
َج ْع َفر ا ْل ُهذلِي ُغ ْن َدر :وقة .سبل في حديث رقش.2:

ُ .1م َحم ُد ْب ُن
ُ .2م َحمد ْب ُن
اج :وقة حاف متقن .سبل في حديث رقش.2:
ش ْع َب ُة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ .3
ُ .4م َحم ِد ْب ِن َع ْب ِد الر ْح َم ِن الت ْي ِمي :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ب ْب ُن أَِبي ُم ْسلِم ا ْل َمك ُّيَ ،م ْولَى َعبد الل ِه ْب ِن َعباس :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ُ .5كَرْي ا
 .6ع ْب ُد ِ
اهلل ْب ُن َعب ِ
اس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:
َ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن النسا يُ ,تاب السهو ,باب نو ,اخر من عدد التسبي 3( ,ي ,)77حديث رقش.1352:
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ِ
منين ُجويري َة ِ
الحارث ( ) في سنن ابن ماجه
بنت
المطلب الرابع :مرويات أم ْ
المؤ َ
حديث رقم4:

رال:
رال :نحر هدونننا م أس نرعر قن ن
رال :نحر هدونننا ُم نح هم ُرد أب ُرن ب أشرر قن ن
قال ابن ماجه(رحمه ان) :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبري نش أري نبةن قن ن
سو ُل اللهه ()
نح هدونني ُم نح هم ُد أب ُن نع أبد ه
الر أح نمن ,نع أن أنبي ر أشد ن
ين ,نعن أابن نعبها  ,نع أن ُج نوأيرني نة نقانل أ  :نمهر بهنا نر ُ
ه
حين صلهت األ ن نداةن - ,أنو بع ند ما ه
ف
ين أارتن نف نع الهنهن ُار  -أ أنو قن ن
ص ن
صلت األ ن نداةن  -نوه ني تن أذ ُُ ُر الل نه ,فن نر نج نع ح ن
ال :أانتن ن
أ نأ ن ن
ن ن
ري أن أُون ُرر نوأ أنر نجر ُ  -أ أنو أ أنون ُن -
ث نم ها
رع نُل نمرا ون نرل ن
 نوه ني نُ نذل نك ,نف نق نال " :نل نق أد ُقألر ُ ُم أنر ُذ قُ أمر ُ نع أنرك :أ أنرنب ن
رر  ,نوه ن
م همررا ُقأل ر  :سر أربحان اللهرره عر نرد ند نخألقرره ,سر أربحان اللهرره رضررا نن أفسرره ,سر أربح ه
ان اللهرره مر نرد ناد
ن
ن
ان اللرره نن رةن نع أرشررهُ ,سر أرب نح ن
ُ ن ن
ُ ن ن
ُ ن ن
نُل نماته"(.)1

سبل تخريجه في حديث رقش.2:
إسناد الحديث:

ش ْيب َة :ع ْب ُد الل ِه ْب ُن محم ِد ْب ِن إِ ْبر ِ
اهيم بن ُعثْ َمان ا ْل َع ْب ِسي(.)2
َُ
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ َ َ
َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك ,ومحمد أبن بشر األ نع أبد ُّ .
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,ومسلش ,وأبو ند ُاود ,وابن ماجه(.)3

()4
ص ُدول وقنة( ,)5وووقه :أبو حاتش( ,)6والعجلي( ,)7وقال أبو
قال ابن حجر :وقة حاف  ,وقال أحمد بن حنبل :ن
رعة :ما رأي أحف من أبي بُرر برن أبري شريبة( , )8وقرال الرذهبي :الحراف عرديش الن يرر الوبر النحريرر(,)9

متقنا ,حاف اا( ,)10وما
وقال الخ يب الب داد ُ :ان ا
ي ،أ َُبو َع ْبد اهلل ال ُكوفي.
شر ْبن المختار بن رديح ا ْل َع ْب ِد ُّ
ُ .2م َحم ُد ْب ُن ِب ْ
روى نعن :س أف ني ن ه
نع نمش ,وشعبة أبن الحجاج ,ومسعر أبن ُداش.
وسلن أيمان أاأل أ
ان الو أور ّ ُ ,
ُ
نن
()12
نرنوى نعنه :ىسحال أبن راهويه ,وأ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة ,وعلي أبن المديني .
سنة خم

وولوين وما تين(.)11

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب األدب ,باب فضل التسبي 2( ,ي ,)1251حديث رقش.3808:

( )2األ نع أبسي :بفت العين المهملة ,وسُون الباء الموحدة ,وُسر السين المهملة ,هذ النسبة ىلت عب
المشهورة التي ينسب ىليها العبسيون بالُوفة .األنساب للسمعاني(9ي.)199

( )3تهذيب الُمال(16ي.)39 -34
( )4تقريب التهذيب(.)320

( )5العلل ومعرفة الرجال(2ي.)91
( )6الجرا والتعديل(5ي.)160
( )7تاريع الوقا

للعجلي(.)276

( )8الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)895
( )9تذُرة الحفا للذهبي(2ي.)16
( )10تاريع ب داد(11ي.)259

()11تقريب التهذيب( ,)320العبر في خبر من غبر(1ي.)331
( )12تهذيب الُمال(24ي.)522 -520
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بن ب ريض برن غ فران .وهري القبيلرة

ووقرره :ابررن معررين( ,)1والهن نسررا ي( ,)2والعجلرري( ,)3وابررن سررعد ,و ادُ :ويررر الحررديث( ,)4وقررال الررذهبي :الحرراف ,
سنة ولث وما تين(.)8

اإلماش ,الوب ( ,)5وقال ابن حجر :وقة حاف ( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما
ِ
ِ
ِ
سلَمة ال ُكوفي.
 .3م ْ
س َعر ْبن كدام ْبن ظُ َهير بن ُع َبيدة ْبن الحارث ا ْل ِه َال لي ،أَبو َ
نرنوى نعن :خالد أبن سلمة ,وع اء بن أنبي رباا ,ومحمد أبن نع أبد الرحمن.
نرنوى نعنه :شعبة أبن الحجاج ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك ,ومحمد أبن بشر األ نع أبد ُّ  ,ووُيع أبن الجراا(.)9
()12
()11
( )10
الق ّان :ما أرني ُ مورل
قال ابن حجر :وقة وب فاضل  ,وووقه :أبو رعة  ,وابن معين  ,ونق ن
ال نيحيت ن
( )14
النا ( ,)13وقال الذهبي :اإلماش ,الوب  ,الحاف
سعر ,وُان من أوب ّ
 ,وقال أبو حاتش :ىذ اختلف الوهأور ّ
م ن
ومسرعر؟ يحُررش لمسررعر ,وأنره مصررحف ,وقررال أيضر ا :مسرعر أتقررن ,وأجررود حررديو ا ,وأعلرت ىسررنادا مررن الوهر أرور ّ ,
()15
وما ن سنة ون نلث أو خم نوخمسين نوما نة(.)16
ومسعر أتقن من حماد بن يد  ,ن
ُ .4م َحم ُد ْب ُن َع ْب ِد الر ْح َم ِن الت ْي ِمي :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ين :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ب ْب ُن أَِبي ُم ْسلِم ا ْل َمك ُّي ،أ َُبو ِر ْ
ش ِد َ
ُ .5كَرْي ا
 .6ع ْب ُد ِ
اهلل ْب ُن َعب ِ
اس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:
َ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)268
( )2تهذيب التهذيب(9ي.)74
( )3تاريع الوقا
( )4ال بقا

للعجلي(.)401

الُبرى(6ي.)364

( )5سير أعلش النبلء(9ي.)265
( )6تقريب التهذيب(.)469
( )7الوقا

البن حبان(7ي.)441

( )8الُاشف(2ي.)159

( )9تهذيب الُمال(27ي.)465 -461
( )10تقريب التهذيب(.)528

( )11الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)938

( )12تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)185
( )13التاريع الُبير(8ي.)13

( )14سير أعلش النبلء(7ي.)163
( )15الجرا والتعديل(8ي.)369
( )16تقريب التهذيب(.)528
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ِ
منين جويري َة ِ
الحارث( ) في السنن الكبرى للنسائي
بنت
المطلب الخامس :مرويات أم ْ
المؤ َ ُ
حديث رقم5:

نخ نب نرننرا ُ نه أيرر,
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نع أبد ان أبن نع أبد ه
ال :نح هدونننا نع أم ُرو أب ُن أنبي نسنل نم نة ,نق ن
الرحيش ,نق ن
رال :أ أ
قال الهن نسا ي :أ أ
نن
ري ( )أنهنهنرا نقالنر أ  :نيرا ننب ه
نعن أابن ُج نرأيج ,نع أن أنبي الُّ نب أير ,نع أن ُم نجاهد ,نع أن ُج نوأيرنيةن ,ن أوج الهنب ِّ
ري ان أ ننرأد ُ أ أ
نع ن ر ُرش
رل نهر ر نذا األ ُ ر نرل نش ,نف نق ر ن
نعتر ن
نع ي رره أ ن
نع ر نرراب ني أرنع ررت نعنل أي رره نفإهن ررهُ أ أ
نخ رراك اله ررذ ف رري أاأل أ
رال نر ُس ررو ُل ان (« :)نب ر أرل أ أ
أأ
(.)1

نجرك»
أل أ

 أخرجه ال براني في المعجش األوس 1( ,ي ,)294حديث رقش ,975:مختلف األلفا  ,من ريل ُ نه أير بنمحمد به.

إسناد الحديث:

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
البْرقي
ص ِري ،أ َُبو عبد الله بن َ
ُ .1م َحم ُد ْب ُن َع ْبد اهلل ْب ِن َع ْبد الرحيم ْبن سعية بن أَبي زرعة الم ْ
وي أح نيت أبن حسان التنيسي.
نرنوى نعن :نع أمرو أبن أنبي نسلن نمة ,واأل نقاسش أبن ُوير ,ن

(.)2

الر (.)3
نرنوى نعنه :أنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,وأبو حاتش ها
()4
صر ( ,)5وقال الهن نسا ي :ال بأ به( ,)6ما سنة تسع وأربعين ما تين(.)7
ووقه :ابن حجر  ,وابن يون الم أ
ِ ِ ()8
ش ِق ُّي.
س َل َم َة الت
نيسي  ،أ َُبو َح ْفص الد َم ْ
َ .2ع ْمُرو ْب ُن أَِبي َ
وسعيد بن بشير ,وليث أبن سعد.
نرنوى نعن :هير بن محمد الته ُّ
ميمي ,ن
نحمد أبن صال  ,ومحمد أبن عبد ه
مي(.)9
الله أبن نعبد الرحيش ,ومحمود بن خالد ُّ
ن
نرنوى نعنه :أ أ ن
السنل ّ
اعة( ,)10وقال مرة :صدول مشهور( ,)11وووقه :ابن يون المصر (,)12
قال الذهبي :نووهنقهُ نج نم ن

ض ُل األ نع يهة نعلنت األعتأل5( ,ي ,)23حديث رقش.4914:
( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب العتل ,باب فن أ
الب أرقي :ب نف أت األنباء المنقو ة ب نواح ندة ,نو ُس ُُون الرهاء ,نهذ ِّ
علماء .اللباب
جم ن
( )2ن
اعة نُو نيرة من األ ن
الن أسنبة ىلنت برقة ,نوهي نبأل ندة بالم رب خرج م أن نها ن
في تهذيب األنساب(.)140
( )3تهذيب الُمال(25ي.)504 -503
( )4تقريب التهذيب(.)488
( )5تاريع ابن يون

المصر (1ي.)452

( )6مشيخة النسا ي(.)54

( )7تقريب التهذيب( ,)488شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)228
ِّ
يسي :تني
( )8التن ّ

بُسر التاء المنقو ة باونتين من فول ,وُسر النون المشددة ,والياء المنقو ة باونتين من تحتها ,والسين غير المعجمة,

بلدة من بلد ديار مصر في وس البحر والماء بها محي  ,وهي من ُور الخليج ,وسمي

ُان بها ومنها جماعة من المحدوين والعلماء .األنساب للسمعاني(3ي.)98

( )9تهذيب الُمال(22ي.)53 -51

( )10سير أعلش النبلء(10ي ,)123الُاشف(2ي.)77
( )11مي ان االعتدال(3ي.)262
) )12تاريع ابن يون

المصر (2ي.)160
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بتني

بن حراش برن نروا ,وهري مرن ُرور الريرف,

()2
()1
رر
رال أ ُنبرو نحراتش ال ها
وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال ابن حجر :صردول لره أوهراش  ,وقن ن
يحتنج به( ,)3وضعفه :ابن معين( ,)4والسهاجي(,)5ما سنة ولث عشرة وما تين(.)6
أ
()8
()7
قي .
ميمي  ،العنبري ،أبو المنذر َ
الخَر ُّ
ُ .3زَه ْير بن محمد الت ُّ

نرنوى
نرنوى

ي أُترب نحديوره نونال

وع أمرو أبن شعيب ,وموست أبن عقبة.
نعن :عبد الملك أبن نع أبد الع ي أبن ُج نرأيج ,ن
وع أمرو أبن أنبي نسلن نمة التنيسي ,والوليد أبن مسلش(.)9
نعنه :روا بن عبادة ,ن

ووقه :ابن معين( ,)10وقال مرة :لي

به برأ ( ,)11وقرال الرذهبي :وقرة وي ررب ويرأتي بمرا ينُرر( ,)12وقرال ابرن

حجر :وقة  ,ىال أن روايرة أهرل الشراش عنره غيرر مسرتقيمة فضرعف بسرببها( ,)13وقرال أبرو حراتش :محلره الصردل

( )15
صال ( :)16ال نبأ ن به ,وقال الهن نسرا ي :لن أري ن براأل نقو ّ (,)17
وفي حف ه سوء( ,)14وقال ابن عد
 ,وأ أ
نحمد بن ن
وقرال أحمررد برن حنبررل :مسررتقيش الحرديث( ,)18وقررال العجلري :جررا الحررديث( ,)19وذُرر ابررن حبران فرري الوقررا ,

وقال :يخ تء نوُي نخالف( ,)20ما سنة اونتين وستين وما ة(. )21
ِ
َ .4ع ْب ُد ا ْل َملِ ِك ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
ُم ِوي.
يز ْب ِن ُجَرْيج ا ْلقَُرشي ،أبو الوليد األ َ
نرنوى نعن :محمد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,وهشاش أبن عروةُ ,م نح همد بن مسلش ,ويحيت بن أيوب.
(.)22
ميمي ,وحماد أبن سلمة ,وعبد الر ال أبن هماش ,الليث بن سعد
نرنوى نعنه ُ :نه أير بن محمد الته ُّ
( )1الوقا

البن حبان(8ي.)482

( )2تقريب التهذيب(.)422

( )3الجرا والتعديل(6ي ,)236التعديل والتجري (3ي.)986

( )4تهذيب التهذيب(8ي ,)43الضعفاء والمتروُون ال بن الجو (2ي.)226
( )5الم ني في الضعفاء(2ي.)484

( )6تقريب التهذيب(.)422
( )7التهميمي :بفنتأ التهاء األ ُموننهاة من فنول ,نواألنياء األ ُموننهاة من تنح نبين الميمين المُسورتين ,نهذ ِّ
اعة مرن
جم ن
الن أسنبة ىلنت تنميش والمنتسب ىلن أي نها ن
بعدهش .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)222
ين نومن
الص ن
هح نابة نوالتهابع ن
أ
( )8األخرقرري :ب نفر أرت األ نخرراء األ ُم أع نج نمررة ,نوالرررهاء نوفرري آخرنهررا قنرراف ,نهررذ ِّ
اعررة مررن
جم ن
الن أسر نربة ىلنررت خرررل نوهرري قن أرنيررة مررن قرررى مرررو أينسررب ىلن أي نهررا ن
ّ
علماء.اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)435
األ ن
( )9تهذيب الُمال(9ي.)416 -414
( )10تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(4ي.)354

( )11تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي.)112
( )12الُاشف(1ي.)408

( )13تقريب التهذيب(.)217

( )14الجرا والتعديل(3ي.)590

( )15الُامل في ضعفاء الرجال(4ي.)187
( )16تاريع أسماء الوقا

ابن شاهين(1ي.)90

( )17الضعفاء والمتروُون للنسا ي(1ي.)43
( )18تهذيب التهذيب(3ي.)349
( )19تاريع الوقا
( )20الوقا

للعجلت(1ي.)166

البن حبان(1ي.)337

( )21العبر في خبر من غبر(1ي ,)183شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)284
( )22تهذيب الُمال (18ي.)346 -338
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ووقه :ابن معين( ,)1وابن سعد( ,)2والعجلي( ,)3وقال أبو رعة  :من األ مة( ,)4وقال الذهبي :أحد االعلش(,)5

وقال مرة :وقة مدل ( ,)6وقال أبو حاتش  :صال الحديث( ,)7وقال عبد الررحمن برن خرراش :صردول( ,)8وقرال
()9
ان ُي ندلِّ ُ ( ,)10وعد ابن حجر
ابن حجر :وقة فقيه فاضل وُان يدل
 ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :نُ ن
من المرتبة الوالوة من مراتب التدلي ( ,)11ما سنة خمسين وما ة(.)12

َسدي ،أبو ُّ
الزَب ْير.
ُ .5م َحمد بن مسلم بن تدرس ،األ َ
ه
وعبد ان بن ال بير ,وع اء أبن أنبي رباا.
نرنوى نعن :جابر أبن نعبد الله ,ن
نع نمش ,وشعبة بن الحجاج(.)13
وسلن أيمان أاأل أ
الملك بن ُج نرأيجُ ,
نرنوى نعنه :نعبد ن

ووقنره :الرذهبي( ,)14والهن نسرا ي( ,)15وابرن معرين( ,)16وعلري برن المرديني ,و اد :وبر ( ,)17وابرن سرعد ,و ادُ :ويرر
الحديث( ,)18وقال ابن عد  :صدول ووقة ال برأ

بره( ,)19وقرال ابرن حجرر( ,)20وأبرو رعرة :صردول ىال أنره

يرردل ( ,)21وقررال أبررو حرراتش :يُتررب حديورره وال يحررتج برره( ,)22وعررد ابررن حجررر مررن المرتبررة الوالوررة مررن م ارتررب

التدلي ( ,)23ما

سنة س

وعشرين وما ة(.)24

( )1تهذيب التهذيب(6ي.)404
( )2ال بقا

الُبرى(6ي.)38

( )3تاريع الوقا

للعجلي(.)310

( )4ىُمال تهذيب الُمال (8ي.)321
( )5الُاشف(1ي.)666

( )6ذُر أسماء من تُلش فيه وهو موول(1ي.)125
( )7الجرا والتعديل (5ي.)358
( )8تاريع ب داد (12ي.)142
( )9تقريب التهذيب (.)363
( )10الوقا

البن حبان(7ي.)93

( )11تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي

(.)41

( )12العبر في خبر من غبر(1ي ,)163تقريب التهذيب(.)363
( )13تهذيب الُمال(26ي.)405-402
( )14الُاشف(2ي.)216

( )15تهذيب التهذيب(9ي.)442

( )16تاريع ابن معين  -رواية الدارمي1(.ي.)197
) (17سناال

) )18ال بقا

ابن أبي شيبة البن المديني(.)87
الُبرى(6ي.)30

( )19الُامل في ضعفاء الرجال(7ي.)293
( )20تقريب التهذيب(.)506

( )21الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)436
( )22الجرا والتعديل(8ي.)76
( )23تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)45

( )24تقريب التهذيب(.)506
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ِ
ويقال :ابن جبير ،واألول أصح ،ا ْل َمك ُّي ،أ َُبو الحجاج.
ُ .6م َجاهد بن جبرُ ،
الخ أدر ّ .
منين ,وأبي نسعيد ُ
المن ن
نرنوى نعن :أبي ُه نرأيرة ,و ُجويري نة بن الحارث أش أ
وع أمرو بن دينار ,وأبان أبن صال (.)1
نرنوى نعنه :أبو ال بير األ نم ُِّ ُّي ,ن
ووقرره :أ ُنبررو أرنعررة( ,)2وابررن سررعد( ,)3وابررن معررين( ,)4وقررال الررذهبي :حجررة( ,)5وقررال م ررة :اجمع ر

األمررة علررت

ىمامته ,واالحتجاج به( ,)6قال ابن حجر :وقة ىماش في التفسير وفي العلش( ,)7وذُر ابرن حبران فري الوقرا (,)8
ما

سنة ولث وما ة(.)9

الحكم على إسناد الحديث:

رلمة صردول لره أوهراش ,و هيرر برن محمرد ضرعيف,
ىسناد الحديث ضرعيف؛ ألن فيره نع أمررو برن أبري نس ن
وعبد الملك أبن ُج نرأيج ,ومحمد بن مسلش أبو ال بير ُلهما مدل من المرتبة الوالوة ,ولش يصرحا بالسما.,
التعليق:

ض ُل م نن األع أتل ,وأع رش أجر ار,
في الحديث بيان نفضينلةُ صنلة أاأل أنر نحاش نو أاإل أح نسان ىنلت أاألن نقارب ,نوأنهنهُ أن أف ن
رون ه نبرةُ ذ
وأن ه
ص نرد نقة نوصرنلة ,نلُ أرن نال نيألر ن ُش م أرن نذل ن
رك أ أ
نن تن ُُ ن
ص نرد نقة نو نعنلررت ذ ال هررحش ن
الص نرد نقةُ نعنلرت األم أسرُين ن
اجا نونن أف ُعهُ ب نذل نك ُمتن نع ِّد ايا ,نو أاآل نخ ُرر براأل نع أُ ( ,)10وفري روايرة
ه
ض نل ُم ألنقاا ال أحت نمال أ أ
ين ُم أحتن ا
الرحش أن أف ن
ون األم أسُ ُ
نن ني ُُ ن

امرا ب نح ِّقهنرا نو ُه نرو
نع ن أيتهنرا أ أ
عن أش المنمنين ميمونة ( ) (نلو أ أ
نخ نوانلرك) :فيره اال أعت نن ُ
راء بأن نقرارب أاأل ُِّش ى أُ نر ا
ض نونق أرد
رار ن
بِّرنها نوفيه نج نوا ُ تننبُّر ,األ نم أأرنة بما لها ب ن أير ى أذن ن أوجهنا وقال النوو  :األ نجميرعُ صرحي نونال تن نع ُ
نذل نك ُُلههُ(.)11

( )1تهذيب الُمال(27ي.)232-228
( )2التعديل والتجري (2ي.)751
( )3ال بقا

الُبرى(6ي.)20

( )4الجرا والتعديل(8ي.)319
( )5الُاشف(2ي.)241

( )6تهذيب التهذيب(10ي.)44
( )7تقريب التهذيب(.)520
( )8الوقا

البن حبان(5ي.)419

( )9العبر في خبر من غبر(1ي ,)94شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)19
()10ان ر :فت البار شرا صحي البخار (5ي.)219
()11ان ر :المنهاج شرا صحي مسلش(7ي.)86
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رادة فري
ني ن
رال ()
نق ن

املبحث الثاني:
ح ْفصَةَ بنتِ ُع َمرَ ( )
مرويات أم املؤْمننيَ َ
وفيه خمسة مطالب:
عمَرَ ( ) في سنن أبي دَاوُد
 المطلب األول :مرويات أم المؤْمنينَ حَفْصَةَ بنتِ ُ
عمَرَ ( ) في سنن التِّرْمِذِيّ
 المطلب الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ حَفْصَةَ بنتِ ُ
عمَرَ ( ) في سنن النَّسَائي
 المطلب الثالث :مرويات أم المؤْمنينَ حَفْصَةَ بنتِ ُ
عمَرَ ( ) في سنن ابن ماجه
 المطلب الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ حَفْصَةَ بنتِ ُ
 المطلب الخامس :مرويات أم المؤْمنينَ حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ ( ) في السنن الكبرى للنسائي
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منين َح ْفص َة ِ
بنت ُع َم َر( ) في سنن أبي َد ُاود
المطلب األول :مرويات أم ْ
المؤ َ
َ
حديث رقم6:

ُّوب ني أعني
ان األم ِّ
صيص ُّي ,نح هدونننا أاب ُن أنبي نا ندةن ,قن ن
قال أبو ند ُاود :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ن
ال :نح هدونني أ ُنبو أني ن
آد نش أبن ُسلن أي نم ن
صةُ ن أو ُج
أاإل أفريق ّي ,نع أن نعاصش ,نعن األ ُم نسيهب أبن نرافع ,نو نم أع نبد ,نع أن نحارون نة أبن نو أهب األ ُخ ناع ِّي ,نق ن
ال :نح هدون أتني نح أف ن
(.)1
الهنب ِّي (« )أ ه
ان ني أج نع ُل نيم نينهُ ل ن نعامه نو نش نرابه نوو نيابه ,نوني أج نع ُل ش نمالنهُ ل نما س نوى نذل نك»
نن الهنب ِّي ( )نُ ن

 .1أخرجه ابرن حبران فري صرحيحهُ ,تراب األ عمرة  ,براب آداب األُرل ,ذُرر وصرف مرا يجعرل المررء يمينره
وشماله له من أسبابه12( ,ي ,)31حديث رقش ,5227:متقارب األلفا  ,من ريل ابن أبي ا دة به.

نح نمر نرد أبررن نبالن نوأيرره,
 .2أخرجرره الحرراُش فرري المسررتدركُ ,ترراب اال عمررة ,برراب نح ر هدونننا أ ُنبررو نب أُررر ُم نح همر ُرد أبر ُرن أ أ
(4ي ,)122حديث رقش ,7091:متقارب األلفا  ,من ريل ابن أبي ا دة به.

 .3أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب ال هارة  ,باب النهي عن االستنجاء باليمين1( ,ي ,)181حديث
رقش ,547:متقارب األلفا  ,من ريل ابن أبي ا دة به.

 .4أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)470حديث رقش ,7042:متقارب األلفا  ,من ريل ابن
أبي ا دة به.

 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)203حديث رقش , 346:بلف ه ,من ريل ابن أبي ا دة به.

 .6أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تراب ال هرارة ,براب مرن ُرر أن يسرتنجت بيمينره1( ,ي ,)140حرديث
رقش ,1616:مختلف األلفا  ,من ريل حسين بن علي.

إسناد الحديث:

ان ا ْلجه ِني(ِ ،)2
المصيصى( ،)3أبو عبد اهلل.
ُ .1م َحم ُد ْب ُن َ
سلَ ْي َم َ ُ َ
آد َم ْب ِن ُ
وفي ,والوليد أبن ُم أسلش ,ويحيت أبن ُريا أبن أنبي ا دة.
نرنوى نعن :أسد أبن نع أمرو ال ُُ ٌّ
الر (.)4
نرنوى نعنه :أنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,والفضل أبن األ نعبها الحلبي ,وأ ُنبو حاتش ها

ووقه :الذهبي( ,)5والهن نسا ي(.)6
وقال مرة :صدول ال بأ

به( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا (,)8

الذُر باليمين في االستبراء1( ,ي ,)8حديث رقش.32:

( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب ُراهية م
ضش األجيش ,نوفت األ نهاء ,نوفي آخرنها النُّون ,نهذ ِّ
اسرمه يرد برن لن أيرث برن سرود برن
( )2األ ُج نهن ّي :ب ن
الن أسنبة ىلنت ُج نه أيننة ,نوهي قنبيلنة من قضراعة ,و أ
ين .اللباب في تهذيب األنساب (1ي.)317
ص نرة ,أينسب ىلن أي نها خلل ُوير من الص ن
هح نابة نوالتهابع ن
أسلش بن الحاف بن قضاعة ,ن لُوا األ ُُونفة نواألنب أ
صيصت :بُسر الميش والياء المنقو رة براونتين مرن تحتهرا  ,برين الصرادين المهملترين األولرت مشرددة ,هرذ النسربة ىلرت بلردة ُبيررة علرت
( )3الم ِّ
ساحل بحر الشاش يقال لها «المصيصة» .األنساب للسمعاني (12ي.)297

( )4تهذيب الُمال (24ي.)392
( )5الُاشف (2ي.)156

( )6تهذيب التهذيب(9ي.)34

( )7مشيخة النسا ي(1ي.)50
( )8الوقا

البن حبان(9ي.)94
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وقال أبو حاتش( ,)1وابن حجر :صدول( ,)2ما سنة خمسين وما تين(.)3
()5
ِ ()4
ِ
َبوس ِعيد ال ُكوفي.
َ .2يحيى ْبن زكريا ْبن أَبي زائ َدة ،واسمه َم ْي ُمونْ ،بن فيروز َ
الهمدان ُّي ،أ َ
نع نمش ,وأبي أيوب أاإل أفريق ّي.
وسلن أيمان أاأل أ
روى عن :أبيه ُريا أبن أنبي ا دة ,و ُس أف ني ن
ان أبن ُع ني أي ننةُ ,

صيصت ,ويحيت أبن نمعين(.)6
روى عنه :أحمد بن حنبل ,ومحمد أبن آدش الم ِّ
ووقه :أحمد برن حنبرل( ,)7وابرن معرين( ,)8والهن نسرا ي ,و اد ونأبر ( ,)9وقرال ابرن سرعد :وقرة ىن شراء ان( ,)10وقرال
الررذهبي :الحرراف الوبر

المررتقن الفقيرره( ,)11وقررال ابررن حجررر :وقررة مررتقن( ,)12وقررال أبررو حرراتش :مسررتقيش الحررديث

صدول وقة( ,)13وقال علي بن المديني :هو من الوقا  ,ومرة لش يُن بالُوفة بعد الوور أوب

منه( ,)14وقال

مفتي ررا ,وبتاررا ,ص رراحب س ررنة ( ,)15وذُ ررر اب ررن حب رران ف رري
العجل رري :وق ررة ,ويع ررد م ررن حف ررا الُ رروفيين للحررديث ,ا
الوقا ( ,)16وما سنة ولث وومانين وما ة(.)17
.
اْلف ِْر ِ
ِ
وب ِْ
يقي( )18ال ُكوفي
َ .3عبد الله بن علي ،أ َُبو أ َُّي َ
روى عن :عاصش بن بهدلة ,وأبي ال ناد نعبد ان أبن ذُوان ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ .

نرنوى نعنه :برد أبن سنان الشامي ,وموست أبن عقبة ,ويحيت بن ن نُريها بن أنبي ا دة(.)19
ذُر ابن حبان في الوقا (,)20
( )1الجرا والتعديل(7ي.)209
( )2تقريب التهذيب(.)467

( )3تهذيب التهذيب(9ي ,)34خلصة تهذيب تهذيب الُمال (1ي.)326

الُوفة ,وهي همدان برن

الهمداني :بفت الهاء ,وسُون الميش ,وفت الدال المهملة ,هي منسوبة ىلت همدان ,وهي قبيلة من اليمن ن ل
()4
ّ
أوسلة .األنساب للسمعاني (13ي.)419
نولها ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفي آخرنها فناء ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت األ ُُوفنة ,نوهي من أُ هم نها ب نرلد اإلسرلش برالعرال .اللبراب فري تهرذيب
( )5األ ُُوفي :ب ن
ضش أ ن
األنساب(3ي.)119

( )6تهذيب الُمال (31ي.)307-305
) )7العلل ومعرفة الرجال(2ي .)479

( )8تاريع ابن معين-رواية الدارمي(1ي.)69
( )9تهذيب التهذيب(11ي.)209
) )10ال بقا

الُبرى(6ي .)364

( )11تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)196
( )12تقريب التهذيب(.)590

( )13الجرا والتعديل(9ي.)145

) )14تهذيب التهذيب(11ي .)209
( )15تاريع الوقا
( )16الوقا

للعجلي(1ي.)471

البن حبان (7ي.)615

( )17تاريع اإلسلش(4ي.)1000

( )18أاإل أفريقي :ب نف أت أاأللف ,نو ُس ُُون األ نفاء ,نوُسر الرهاء ,نو ُس ُُون األنياء األ ُموننهاة من تنح  ,نوُسر األ نقاف  -نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت أفريقية ,نوهري نبأل نردة
ّ
نُبيرة م أعروفنة من ب نلد األم رب ,ع أند ب نلد األندل  ,فتح في مان ُعوأمان بن نعفه
علماء .اللباب
ل
ا
من
ة
اع
جم
ا
ه
ن
م
ج
خر
)
نه
ع
ان
ي
ض
ر
(
ان
أ
أ
ن
ُ
ن
ن
ن ن ُ
ن
ن ن
ن
ن
في تهذيب األنساب(1ي.)79
( )19تهذيب الُمال(15ي.)326 -324
( )20الوقا

البن حبان(7ي.)21
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وقال ابن معين :لي

به بأ ( ,)1وقال ابن حجر :صدول يخ ئ( ,)2وقال أبو رعة :لين في حديوه ىنُار لي
( )4

بالمتين( ,)3ما
()5
ِ
َسدي ،أبو بكر المقرئ
َ .4عاصم ْب ُن َب ْه َدلَة ،ابن أَبي الن ُجود األ َ
الم نسيهب بن رافع.
نرنوى نعن :األسود أبن هلل ,وسواء األ ُخ ناع ِّي ,ومعبد أبن خالد ,و ُ
بعد الما ة .

()6

نرنوى نعنه :أبان أبن ي يد الع ار ,وشعبة أبن الحجاج ,وأبو أيوب أاإل أفريق ّي.
()8
()7
صال  ,وقال أبرو حراتش:
ووقه :أبو رعة  ,وابن نمعين و اد ال نبأ ن به  ,ونق ن
ال أحمد بن حنبل :و نقة رجل ن
محله الصدل ,صال الحديث( ,)10وقال ابن حجر :صدول له أوهاش حجة في القراءة ,وحديوه في الصحيحين
()9

()11
ان نُو نير األ نخ نأ في نحديوه( ,)12وقال الذهبي :صدول يهش( ,)13وقال
مقرون  ,وقال ابن سعد :وقنةا ىال أنهنهُ نُ ن
الدارق ني :في حف ه شيء( ,)14وقال الهن نسا ي :لي بحاف ( ,)15ما سنة ومان وعشرين وما ة(.)16
ِ
َسدي ال َك ْا ِه ِلي( ،)17أ َُبو العالء ال ُكوفي.
سي ِب ْب ِن َرافع األ َ
 .5ا ْل ُم َ
نرنوى نعن :األسود أبن ي يد ,والبراء أبن عا ب ,وجابر أبن نس ُم نرة ,وحاروة أبن وهب األ ُخ ناع ِّي.

نع نمش ,وعاصش أبن بهدلة(.)18
نرنوى نعنه :أني أبن خالد ,و ُسلن أيمان أاأل أ
ووقه :ابن حجر( ,)19وابن معين( ,)20والعجلي( ,)21وقال الذهبي :حجة( ,)22وقال مرة :الفقيه الُبير ,وب

وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)24نما ن سنة خم

نوما نة(.)25

(,)23

( )1تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(4ي.)467

( )2تقريب التهذيب(.)314

( )3الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)812
( )4تقريب التهذيب(.)314
المقرئ :هذ النسبة ىلت قراءة القرآن مواق ار ه ,واختب بهذ النسبة جماعة من المحدوين .األنساب للسمعاني(12ي.)400
(ُ )5
( )6تهذيب الُمال(13ي.)476 – 473

( )7الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي ,)885مي ان االعتدال(2ي.)357

( )8من ُلش أبي ُريا يحيت بن معين في الرجال-رواية همان(1ي.)64
()9بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(1ي.)80
( )10الجرا والتعديل(6ي.)341
( )11تقريب التهذيب(.)285
( )12ال بقا

الُبرى(6ي ,)317مي ان االعتدال(2ي,)357

( )13مي ان االعتدال(2ي,)357
()14سناال

البرقاني للدارق ني(1ي.)49

( )15تهذيب التهذيب (5ي,)38

( )16شذ ار الذهب(2ي ,)122مشاهير علماء األمصار(1ي.)261

( )17الُناهلي :بفت أوله ,وسُون األلف ,وُسر الهاء واللش ,هذ النسبة ىلت ُاهل بن الحارث بن تميش بن سعد بن هذيل بن مدرُة بن ىليرا
مضر منهش جماعة بالُوفة ,اللباب في تهذيب األنساب(3ي ,)79النسبة ىلت بنت ُاهل .األنساب للسمعاني(11ي.)32

( )18تهذيب الُمال(27ي.)587 ,586
( )19تقريب التهذيب (.)532

( )20الجرا والتعديل (8ي.)293
( )21تاريع الوقا

للعجلي(2ي ,)151تهذيب التهذيب(10ي.)153

( )22الُاشف(2ي,)265

( )23سير أعلش النبلء(5ي.)102
( )24الوقا

البن حبان(5ي.)437

( )25مشاهيرعلماء االمصار(1ي,)174ال بقا

الُبرى(6ي.)298
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برن

الج َدلي( ،)1ا ْلقَ ْي ِسي( ،)2أ َُبو القاسم ال ُكوفي ا ْلقَاص(.)3
َ .6م ْع َبد بن خالد َ
نرنوى نعن :جابر أبن نس ُم نرة ,وحاروة أبن وهب األ ُخ ناع ِّي ,وأبيه خالد الجدلي ,وسواء األ ُخ ناع ِّي.
(.)4
نع نمش ,وشعبة أبن الحجاج ,وعاصش أبن بهدلة
نرنوى نعنهُ :سلن أيمان أاأل أ

ووقه :الهن نسرا ي( ,)5وابرن حجرر( ,)6وابرن معرين( ,)7وابرن سرعد( ,)8والعجلري( ,)9ويعقروب الفسرو ( ,)10وذُرر ابرن
( )12
ص ُردول(,)13
حبان في الوقا وقرال ُران عابردا( ,)11وقرال الرذهبي :العابرد ,أحرد األوبرا
 ,وقن ن
رال أ ُنبرو نحراتش :ن
( )14
عشرة وما ة
نما ن سنة ون نماني ن
ارثَ َة ْب ِن و ْهب ا ْل ُخَز ِ
َ .7ح ِ
اعي أمه أش ُلووش بن جررول األ ُخ ناعِّيرة ,فهرو أخرو ُع نب أيرد اللهره أبرن عمرر أبرن الخ راب
َ
الصررحيحين
ألمه(,صرحابي جليررل) ,لرره روايررة عررن الهنبر ِّ
صر نة بنر ُع نمر نرر وغيرهررا ,ولرره فرري ّ
ري ( )وعررن نح أف ن
بيعي ومعبد بن خالد وغيرهما(.)15
أربعة أحاديث ,روى عنه :أبو ىسحال ّ
الس ّ

الحكم على إسناد الحديث

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أبا أيوب أاإل أفريق ّي صدول يخ ئ ,وعاصش بن بهدلة صدول له أوهاش.
التعليق:

ال بررد مررن اإلقتررداء والتأسرري برالنبي( )فرري أقوالرره وافعالرره ويبررين الحررديث عررن فعررل ُرران النبرري –-

يفعله وهو التيامن في ال عاش ,والشراب ,ولب الوياب ,وغيرها ,وذلك من باب التُريش لليمين ,والتياسرر فيمرا
ران م أرن نبراب الته أُرريش نوالته أشرريف ,نُلُ أرب الوه أروب
سوى ذلك ,وقال الهن نوو ُّ  :نهذ قناع نردة ُم أسرتنمهرة فري ال هش أرر ,,اهن نمرا نُ ن
هراويل ,نواأل ُخ ِّ
رب ال هشرارب ,نوتنأرجيرل ال هش أرعر,
ِّرواك ,نواال أُت نحرال ,نوتنأقلريش أاألن أ نفرار ,نونق ِّ
نوالس ن
ف ,نوُد ُخرول األ نم أسرجد ,نوالس ن
ه
رارة ,نواأل ُخ ُرروج م نرن األ نخ نرلء,
نو ُه نو نم أش ُهُ ,نونن أتف أاإل أب  ,نو نحألل هأ
هلش م نن ه
الر  ,نوالس ن
الص نلة ,نو نغ أسل أ أ
نع ن
ضاء ال هن ن
و أاألن أُل و ُّ
نس نود ,نو نغ أير نذل نك م هما ُه نو في نم أع ننا ُُ ,ي أستن نح ُّ
ام ُن فيه نوأن هما
است نلش األ نح نجر أاأل أ
صافن نحة ,نو أ
الش أرب ,نواأل ُم ن
ب التهني ُ
ن
ن

لت :هو منسوب ىلت جديلة األنصار ,منهش أبو المنذر أبت بن ُعب بن عمرو
الج ندلي :من بني نجديلنةن .تاج العرو (28ي ,)193ن
( )1ن
الج ند ّ
النجار وجديلة أمهش .األنساب للسمعاني (3ي.)217
بن الخ رج من بنت جديلة ,وهش بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن ّ
تحتها نق تران ,نوفري آخرنهرا سرين ُم أهملنرة ,نهرذ ِّ
صرعب برن
( )2األ نق أيسي :ب نف أت األ نقاف ,نو ُس ُُون األنياء
الن أس نربة ىلنرت قري برن ون أعلننبرة برن عُابرة برن ن
ن
صر ّ  .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)69
عب ن
اعة م أنهُش روا بن ن
جم ن
ادة بن األ نع نلء أ ُنبو ُم نح همد األ نق أيسي األنب أ
لي ,عرف ن
بها ن
نع ّ
اب :بفت القاف ,وفي آخرها الصاد المشددة المهملة ,هذ نسبة ىلت القصب والموع ة ,األنساب للسمعاني(10ي,)299
( )3األ نق ّ
وجهها ,نُأننههُ نيتنتنهبع نمعاننيها وأألفا نها .النهاية في غريب الحديث(4ي.)70
اب :الهذ نيأأتي بالقصهة نعنلت أ
واأل نق ّ
( )4تهذيب الُمال(28ي.)229, 822
( )5تهذيب التهذيب(10ي.)221
( )6تقريب التهذيب(.)539

( )7تاريع ابن معين-رواية الدارمي(1ي.)197
( )8اُمال تهذيب الُمال(11ي.)280
( )9تاريع الوقا

للعجلي(1ي.)433

( )10المعرفة والتاريع للفسو (2ي.)89
( )11الوقا

البن حبان(7ي.)494

( )12سير أعلش النبلء(5ي.)205
( )13الجرا والتعديل(8ي.)280

( )14التاريع االوس (1ي ,)279الُاشف(2ي.)277

( )15اإلصابة(1ي ,)708أسد ال ابة(1ي ,)657االستيعاب(1ي.)308
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ران بضر ِّرد نُر ُرد ُخول األ نخر نرلء ,نواأل ُخر ُرروج مر نرن األ نم أسررجد ,نواال أمت نخررا  ,نواال أسررت أن نجاء ,نو نخألررع الوهر أروب ,نوال هسر نرراويل,
نمررا نُر ن
()1
ه
نواأل ُخ ِّ
ف ,نو نما أن أش نب نه نذل نك نف ُي أستن نح ُّ
نعلن ُش .
امة األ نيمين نو نش نرفهنا نواللههُ أ أ
ب التهني ُ
اس ُر فيه ,نونذل نك ُُلهُ ب نُ نر ن
حديث رقم7:

نخ نب نرننرا األ ُم نف ه
ضرانل نة,
قال أبرو ند ُاود :نحر هدونننا ني ي ُرد أب ُرن نخالرد ه
ري ,أ أ
ضر ُل ني أعنري أاب نرن نف ن
الرأمل ّ
رال « :نعلنرت ُُ ِّرل
صرةن ,نعرن الهنب ِّ
ري ( )نق ن
ُب نُ أير ,نع أن ننافع ,نعن أابن ُع نم نرر ,نع أرن نح أف ن
(.)3
نو نعنلت ُُ ِّل نم أن نار نا ىنلت األ ُج ُم نعة األ ُ أس ُل»
يد فر ري الته نخُّلررف نعررن األ ُج ُم نعررة3( ,ي ,)89حررديث
 .1أخرجرره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ت رراب الجمعررة ,برراب الته أشررد ُ
رقش ,1371:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل األ ُم نف ه
ضالنةن به.
ض ُل أب ُن نف ن
راب الر ر هدليل أ ه
ين,...
نن نف ر نرر ن
راب األ ُج ُم نع ررة ,نب ر ُ
 .2أخرج رره اب ررن خ يم ررة ف رري ص ررحيحهُ ,تن ر ُ
ض األ ُج ُم نع ررة نعنل ررت األ نب ررال ن
(3ي ,)110حديث رقش ,1721:متقارب األلفا  ,من ريل األ ُم نف ه
ضالنةن به.
ض ُل أب ُن نف ن
نع أرن نعهيراش أبرن نعهبرا  ,نع أرن
ُم أح نرتلش نرنواا( )2ىلنرت األ ُج ُم نعرة,

 .3أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب ال هارة ,باب غسل الجمعة4( ,ي ,)21حديث رقش ,1220:مختلف

األلفا  ,من ريل األ ُم نف ه
ضالن نة به.
ض ُل أب ُن نف ن
راب ُغ أسررل نير أروش األ ُج ُم نعررة1( ,ي ,)116حررديث
 .4أخرجرره ال حرراو فرري شرررا معرراني االوررارُ ,ترراب ال هررارة ,نبر ُ
رقش ,697:متقارب األلفا  ,من ريل األ ُم نف ه
ضالنةن به.
ض ُل أب ُن فن ن
 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)195حديث رقش ,334:مختلف األلفا  ,من ريل األ ُم نف ه
ض ُل
ضالنةن به.
أب ُن فن ن
 وُذلك أخرجه في المعجش االوس 5( ,ي ,)108حديث رقش ,4816:مختلف األلفا  ,من ريل األ ُم نف هض ُل
ضالنةن به.
أب ُن فن ن

 .6أخرجرره البيهقرري فرري السررنن الُبرررىُ ,ترراب الجمعررة ,برراب مررن تجررب عليرره الجمعررة3( ,ي ,)245حررديث
رقش ,5577:متقارب األلفا  ,من ريل األ ُمفن ه
ضالن نة به.
ض ُل أب ُن فن ن
صرلِّ نيهنا3( ,ي,)265
راب نم أرن نق ن
 وُذلك أخرجره فري ُتراب الجمعرة ,نب ُرال :نال ُي أنشرئُ ني أرونش األ ُج ُم نعرة نس نرف اار نحتهرت ُي ن
حديث رقش ,5653:متقارب األلفا  ,من ريل األ ُمفن ه
ضالنةن به.
ض ُل أب ُن فن ن

إسناد الحديث:

ِ
ِ
الح ْم َداني( ،)4أ َُبو َخالِد الرْملِي(.)5
َ .1ي ِز ُ
يد ْب ُن َخالد بن يزيد بن َعبد الله بن موهب َ
نرنوى نعن :عبد ان أبن وهب ,والمفضل أبن فضالة ,ووُيع أبن الجراا.

( )1المنهاج شرا صحي مسلش(3ي ,)160عون المعبود شرا سنن أبي ند ُاود(1ي.)35

ىلت اللهأيل .لسان العرب(2ي.)464

اا م أن نل ُدن ن نوال ال هش أم
اا:
يل :ه
يل :ه
( )2ه
العش ُّي ,نوق ن
اسش لأل نوأق  ,نوق ن
الرو ُ
الرو ُ
ُ
الرو ُ
نقيض الصهباا ,نو ُه نو أ
اا ن
( )3سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب في ال سل يوش الجمعة1( ,ي ,)94حديث رقش.342:
الح أم نداني :بفنتأ األ نحاء ,نو ُس ُُون األميش ,نوفت ال هدال األ ُم أهملنة ,نوبعد أاأللرف نرون  -نهرذ ِّ
الن أس نربة ىلنرت حم نردان نو ُه نرو جرد المنتسرب ىلن أيره ,نوم هم أرن
( )4ن
دهشُ ,يقنال لُل نواحد م أنهُش حمداني .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)386
بها أاأل نُم نراء نبنو ن
حمدان ,نوأ أنونال أ
ا أشتهر ن
الرأملت :بفت الراء ,وسُون الميش ,وفي آخرهرا الرلش ,هرذ النسربة ىلرت بلردة مرن برلد فلسر ين ,وهري قصربتها يقرال لهرا الرملرةُ ,ران بهرا
( )5ن

جماعة من العلماء  ,وُان بها الربا للمسلمين ,وُان يسُنها جماعة من العلماء الصالحين للمراب ة بها .األنساب للسمعاني(6ي.)169
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نرنوى نعنه :أ ُنبو ند ُاود ,وأحمد أبن ند ُاود األ نم ُِّ ُّي ,والعبا أبن الوليد الخلل
(.)5
ووقه :ابن حجر( ,)2والذهبي( ,)3وذُر ابن حبان في الوقا ( , )4ما سنة اونتين وولوين وما تين
ضننالَ َة بننن عبينند بننن ثُمامننة ْبننن مزينند بننن نننوف بننن النعمننان ،ا ْل ِقتْبن ِ
ناني( ،)6أ َُبننو معاويننة
 .2ا ْل ُمفَض ن ُل ْبن َ
نن فَ َ
َ
َُ
َ َ
ِ
ص ِري.
الم ْ
(.)1

وم أع نمر أبن راشد ,وهشاش أبن سعد األ نم ندن ُّي.
نرنوى نعن :ربيعة بن سيف المعافر  ,وعياش أبن عبا  ,ن
(.)7
نرنوى نعنه :الوليد أبن مسلش ِّ
الرأمل ّي
الد نم أشق ُّي ,ويحيت أبن نعبد اللهه أبن ُب نُ أير ,وي يد أبن خالد أبن موهب ه
ووقه :ابن حجر( ,)8والهن نسا ي( ,)9وابن يون ( ,)10والذهبي و اد حجة( ,)11وابن معين( ,)12وذُر ابن حبان في
(.)16

الوقا ( ,)13وقال أبو رعة :ال بأ به( ,)14وقال أبو حاتش :صدول( ,)15وما سنة ىحدى وومانين وما ة
()17
ِ
ِ ِِ
ص ِري.
ش ْب ُن َعباس ا ْل ِقتْ َب ِاني ،ا ْل ِح ْم َي ِر ُّ
َ .3عيا ُ
ي  ،أ َُبو َع ْبد الرحيمُ ،
ويقال :أ َُبو َع ْبد الرحمن ،الم ْ
الخ أوالنت.
وسعيد أبن يحيت ن
نرنوى نعن :بُير أبن نعبد ان أبن األشج ,وسالش أبي النضر ,ن
(.)18
نرنوى نعنه :شعبة أبن الحجاج ,وابنه نعبد اللهه أبن عياش أبن عبا  ,والمفضل أبن فضالة
ووقه :ابن معين( ,)19والذهبي( ,)20وابن حجر( ,)21والعجلي( ,)22وقال الهن نسا ي :لي به بأ (,)23

( )1تهذيب الُمال(32ي.)115-114
( )2تقريب التهذيب(.)600
( )3الُاشف(2ي.)381
( )4الوقا

البن حبان(9ي.)276

( )5تقريب التهذيب(.)600

( )6األقتأنباني :بُسر القاف ,وسُون التاء المنقو ة باونتين من فوقها ,وبعدها باء منقو ة بواحدة ,وفي آخرها النون ,قتبان موضع بعدن من

بلد اليمن .األنساب للسمعاني(10ي.)336
( )7تهذيب الُمال(28ي.)417 –415
( )8تقريب التهذيب(.)544

( )9تهذيب التهذيب(10ي ,)274م اني األخيار في شرا أسامي رجال معاني اآلوار(3ي.)71
ه
وم أعرفة الوِّنقا (1ي.)154
( )10تاريع ابن يون المصر (1ي ,)482الته أُميل في ن
الج أرا والت أعديل ن
( )11الم ني في الضعفاء (2ي.)675
( )12تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(1ي ,)204لسان المي ان(7ي.)396
( )13الوقا

البن حبان (9ي.)184

( )14الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)942
( )15الجرا والتعديل(8ي.)317

( )16العبر في خبر من غبر(1ي ,)218شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي ,)363تقريب التهذيب(.)544

( )17األح أمنير ُّ :بالُسر ,والسُون ,وفت التحتية ىلت حمير ,من أصول القبا ل باليمن .لب اللباب في تحرير األنساب(1ي.)83
( )18تهذيب الُمال(22ي.)557 -555
( )19تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(1ي.)173
( )20الُاشف(2ي.)107

( )21تقريب التهذيب(.)437
( )22تاريع الوقا

للعجلي (1ي.)378

( )23تهذيب التهذيب(8ي.)198
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(.)3

وقال أبو حاتش :صال ( ,)1وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)2ما سنة ولث وولوين وما ة
ِ
ِ ِ
وسف ،ا ْل َم َد ِن ُّي.
ُ .4ب َك ْير بن َع ْبد الله بن األشج ا ْلقَُرشي ،أ َُبو عبد اهللُ ،
ويقال :أ َُبو ُي ُ
روى عن :نافع مولت أابن ُع نمر ,ويحيت أبن نع أبد الرحمن أبن حا ب ,وأنبي نب أُر أبن المنُدر.
وست ,وبُر أبن نع أمرو المعافر  ,وعياش أبن عبا القتباني ,والليث أبن سعد(.)4
نرنوى نعنه :أيوب أبن ُم ن

ووقرره :ابررن حجررر( ,)5وابررن سررعد( ,)6وابررن معررين( ,)7وأبررو حرراتش( ,)8والعجلرري( ,)9والهن نسررا ي و اد وبر ( ,)10وقررال
الذهبي :وب ىماش( ,)11وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)12وما سنة عشرين وما ة ,وقيل بعدها(.)13
 .5نافع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب ا ْلقَُر ِشي ا ْل َع َدوي ،أ َُبو َعبد الل ِه ا ْل َم َد ِن ُّي.
نرنوى نعن :رافع بن خديج ,و يد أبن نعبد اللهه بن ُع نمر ,وموال نعبد اللهه أبن ُع نمر.
( .)14

بن هير

نرنوى نعنه :أبان أبن صال  ,وبُير أبن نعبد ان أبن األشج ,وواب
ووقه :ابن معين( ,)15والهن نسا ي( ,)16وابن سعد( ,)17وقال ابن حجر :وقة ,وب  ,مشهور( ,)18وقال الذهبي :من
()21
()20
نص ر ُّ
أ مررة التررابعين وأعلمهررش( ,)19وقررال م ررة :الوب ر
 ,وقررال ابررن خ رراش :وقررة نبيررل  ,ونقر ن
رال األ ُب نخررار ّ  :أ ن
()22
نهرل األ نمد نينرة ,ى نمراش فري
ين م أرن أ أ
نسانيد :نمالرك ,نع أرن ننرافع ,نعرن ابرن ُع نمرر  ,وقرال الخليلري :م أرن أن همرة التهرابع ن
األ ن
الرنو ناية( ,)23وقرال مالرك أبرن أنر ُ :نر ىذا نسرمع حرديث نرافع عرن ابرن ُع نمرر ال
األعألشُ ,مته نفل نعنل أيه ,صحي ِّ

( )1الجرا والتعديل(7ي.)6
( )2الوقا

البن حبان(7ي.)292

( )3العبر في خبر من غبر(1ي ,)138تقريب التهذيب(.)437
( )4تهذيب الُمال(4ي.)244 -242
( )5تقريب التهذيب(.)128
( )6ال بقا

الُبرى(5ي.)411

( )7سير أعلش النبلء(6ي.)170
( )8الجرا والتعديل(2ي.)404
( )9تاريع الوقا

للعجلي(.)86

( )10تهذيب التهذيب(1ي.)492
( )11الُاشف (1ي.)275
( )12الوقا

البن حبان(6ي.)106

( )13تقريب التهذيب(.)128

( )14تهذيب الُمال(29ي.)300 – 298

( )15تاريع ابن معين  -رواية الدارمي1(.ي.)150
( )16تهذيب التهذيب(10ي.)414
( )17ال بقا

الُبرى(5ي.)343

( )18تقريب التهذيب(.)559
( )19الُاشف(2ي.)315

( )20سير أعلش النبلء(5ي.)95
ِّ
ه
وم أعرفة الوقنا
( )21الته أُميل في ن
الج أرا والت أعديل ن
( )22تاريع اإلسلش(3ي.)328

و ُّ
المجاهيل(1ي.)328
الضعفاء و ن

( )23اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)205
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أبالي أن ال أسمع من غير( ,)1وذُرر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)2وقرال مررة :مرن المتقنرين( ,)3ومرا

عشر وما ة(.)4

سرنة سربع

َ .6ع ْبد الله ْبن ُع َمر بن الخطاب بن نفيل ا ْلقَُر ِشي ا ْل َع َدوي( :صحابي جليل)
ري ( )ألختره
ولد سنة ورلث مرن المبعرث النبرو  ,وأسرلش مرع أنبيره نو ُه نرو صر ير لرش يبلرا الحلرش ,وقرال عنره الهنب ِّ
( )5
ه
ري ( ,)وروى عررن :أبري بُررر ,وعمررر,
صررال »  ,وهرو مررن المُوررين عرن الهنبر ِّ
حفصرة« :ى هن نع أبر نرد اللره نر ُجررل ن
وعومان ,وعا شة وغيرهش ,وروى عنه :من الصحابة :جابر ,وابن عبا  ,وغيرهما ,ومن ُبار التابعين :سعيد
بن المسيب ,وأسلش مولت عمر ,وما

الحكم على إسناد الحديث:

سنة ولث وسبعين(.)6

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

رب نعنلررت األ ُم نسرافر نواأل نمررريض
يث نعر ٌّ
أنن نهر نذا األ نحرد ُ
صر نرلةن األ ُج ُم نعرة نال تنج ُ
صروب م أنرهُ األر نرب أع ُ
ض نفرإ هن ن
راش ,نم أخ ُ
رك( ,)7وقررد اختلررف النررا فرري وجررب ال سررل يرروش الجمعررة ,وذهررب عامررة الفقهرراء ىلررت أنرره سررنة ,ولرري
نو نغ أيررر نذلر ن
بفرض ,ولش تختلف األمة في أن صلته مج ية ىذا لش ي تسل ,فلما لش يُن ال سل من شر صرحتها دل أنره
استحباب ُاالغتسال للعيد ولإلحراش الذ يقع االغتسال فيره متقردما لسرببه ,ولرو ُران واجبرا لُران مترأخ ار عرن
سببه ُاالغتسال للجنابة والحيض والنفا (.)8

حديث رقم8:

وسررت أبر ُرن
قررال أبررو ند ُاود :نح ر هدونننا ُم ن
ران نر ُسررو ُل اللهرره
صرةن قنالنر أ  « :نُر ن
نح أف ن
(.)9
ُخ نرى»
أاأل أ

ري ,نعر أرن
يل ,نح ر هدونننا نح همرراد ,نعر أرن نعاصررش أبررن نب أه ندلن ر نة ,نعر أرن نسر نرواء األ ُخ ناعر ِّ
ى أسر نرماع ن
روش ون نلونرةن أنهيرراش مر نرن ال هشر أرهر االوأننر أرين نواأل نخمرري ن  ,نواإلوأننر أرين مر نرن األ ُج أم نعررة
( )ني ُ
صر ُ

 .1أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب الصياش ,باب صوش الهنب ِّي (4( ,)ي ,)203حديث رقش ,2366:مختلف
األلفا  ,من ريل حماد به.

ري (4( ,)ي ,)203حررديث رقررش ,2367:ج ر ء مررن
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الصررياش ,برراب صرروش الهنبر ِّالحديث متقارب األلفا  ,من ريل القاسش بن ُريا.

( )1التاريع الُبير(8ي.)85
( )2الوقا

البن حبان(5ي.)467

( )3مشاهير علماء األمصار وأعلش فقهاء األق ار(1ي.)129

( )4تذُرة الحفا للذهبي(1ي ,)77تقريب التهذيب( ,)559شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)81

( )5أخرجه البخار في صحيحهُ ,تاب أصحاب النهب ِّي( ,)باب مناقب عبد ان بن عمر(رضي ان عنه)5( ,ي ,)25حديث رقش.3740
( )6اإلصابة(4ي ,)155االستيعاب(3ي ,)950أسد ال ابة(3ي.)336
( )7عون المعبود شرا سنن أبي ند ُاود(2ي.)5

( )8معالش السنن شرا سنن أبي ند ُاود(1ي.)106

( )9سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الصوش ,باب من قال االونين والخمي 2( ,ي ,)328حديث رقش2451:
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 .2أخرجه أحمد بن حنبل فري مسرند 6( ,ي ,)287حرديث رقرش ,26503:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل حمراد
به.

 وُذلك أخرجه في6( ,ي ,)287حديث رقش ,26506:متقارب األلفا  ,من ريل حماد به. -وُذلك أخرجه في6( ,ي ,)287حديث رقش ,26507:متقارب األلفا  ,من ريل حماد به.

 .3أخرجرره أبررو يعلرت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)476حررديث رقررش ,7047:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل
حماد به.

 -وُذلك أخرجه في12( ,ي ,)484حديث رقش ,705:متقارب األلفا  ,من ريل حماد به.

 .4أخرج رره البيهق رري ف رري الس ررنن الُب رررىُ ,ت رراب الص ررياش ,ب رراب م ررن أ الش ررهر يص رروش ه ررذ االي رراش الولو ررة,
(4ي ,)486حديث رقش ,8446:بلف ه ,من ريل حماد به.

 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)204حديث رقش ,352:بلف ه ,من ريل حماد به.

إسناد الحديث:

()2
()1
اع َ ِ
 .1موسى ْب ُن إِسم ِ
ص ِري.
يل المنقََري  ،أبو سلمة ،التَُب ْوَذكي  ،ا ْل َب ْ
ُ َ
َْ
نق نر  ,وحماد بن سلمة.
يد الع ار ,وأبيه ىسماعيل الم ن
نرنوى نعن :أبان بن ني ن
(.)3
الر  ,ويحيت بن نمعين
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأ ُنبو ند ُاود ,وأ ُنبو نحاتش ها

ووقه :أبو حاتش( ,)4وابن سعد( ,)5والعجلي( ,)6وابن معين و اد مأمون( ,)7وقال ابرن حجرر( ,)8والرذهبي( :)9وقرة
وب  ,وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10وما

(.)11

سنة ولث وعشرين وما تين

ص ِري.
َ .2حم ُ
س َل َم َة بن دينار أبو سلمة ،ا ْل َب ْ
اد ْب ُن َ
نرنوى نعن :ىسحال بن نعبد اللهه بن أنبي لحة ,وعاصش بن بهدلة ,وهشاش بن عروة.
نرنوى نعنه :موست بن ىسماعيل التنُب أونذُي ,موابراهيش أبن الحجاج السامي ,وروا بن عبادة(.)12

نقر ر ر نر  :بُس ر ررر الم ر رريش ,وجر ر ر ش الن ر ررون ,وف ر ررت الق ر رراف -والر ر رراء ,ه ر ررذ النس ر رربة ىل ر ررت بن ر ررت منق ر ررر ب ر ررن عبي ر ررد ب ر ررن مق ر رراع  .األنس ر رراب
( )1الم ن
ه
ه
وحة  -نهذ ِّ
رال
الن أسنبة ىنلت بيرع السرماد ,نق ن
قها نق تان ,نوضش األنباء األ ُم نو ن
جمة نم أفتُ ن
بع ن
حدة ,أ
( )2الت ُبونذُي :ب نف أت التاء نف أو ن
دها نواو نساُنة ,و هش ذال ُم أع ن
وسررمع أابررن ناصررر يقُررول :هررو عنر ه
وسررت بررن
ن
ن
ن
رلمة ُم ن
ردنا الررذ نيبيررع نمررا فرري ب ُررون الر هد نجاج ,مررن الُبررد نواألقلررب والقانصررة ,نواأل نم أشررهُور ن
بهررا أنبُررو نسر ن
ُن
ن
ى أس نماعيل التهبُونذُي .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)207
( )3تهذيب الُمال(29ي.)24 -21
( )4الجرا والتعديل(8ي.)136
( )5ال بقا

الُبرى(1ي.)222

( )6تاريع الوقا

للعجلي(1ي.)443

( )7تهذيب التهذيب(10ي.)333
( )8تقريب التهذيب(.)549
( )9الُاشف(2ي.)301
( )10الوقا

البن حبان(9ي.)160

( )11تقريب التهذيب( ,)549شذ ار الذهب(3ي.)106
( )12تهذيب الُمال (7ي.)259-253
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ووقه :ابن معين( ,)1والعجلي( ,)2وأبو حاتش( ,)3وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)4وقال الذهبي :ىماش وقة له أوهاش
غ ار ب وغير أوبر

في واب

منره( ,)5وقرال مررة :وقره صردول ي لر ولري
وت ير حف ه بأخرة( ,)7ما

فري قروة مالرك( ,)6وقرال ابرن حجرر :وقرة عابرد

سنة سبع وستين وما ة(.)8

أوب النا
 .3ع ِ
اصِم ْب ِن َب ْه َد َل َة :صدول له أوهاش .سبل في حديث رقش.6:
َ
 .4سواء ا ْل ُخَز ِ
اعي ،أنخو ُم يث األ ُخ ناع ِّي.
ََ

نرنوى
نرنوى

منين ,وأش سلمة ,وج الهنب ِّي (.)
المن ن
نعن :حفصة أش أ
ومع أبد أبن خالد(.)9
الم نسيهب أبن رافع ,ن
نعنه :عاصش أبن بهدلة ,و ُ

ابن حبهان في الوقا ( ,)10قال الذهبي :وول( ,)11وقال ابن حجر :مقبول( ,)12ما
ذُر ُ
الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)13

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه عاصش بن بهدلة صدول له أوهاش ,و نس نواء األ ُخ ناع ِّي مقبول.
التعليق:

الحديث دليل علت الترغيب بصوش يومي اإلونين والخمي  ,وأن الهنب ِّي(ُ)ان يفعل ذلك ,لما لهما من

فضل وأجر ع يش ,وذلك أن أعمال العباد تعرض فيهما ,وُان يحب أن يعرض عمله وهو صا ش ,لذلك البد
سو ُل ان ()
امةُ أب ُن ن أيد ,نق ن
ال :نُ ن
ان نر ُ
من االقتداء بأفعاله ( ,)وقد أخرج أحمد بن حنبل في مسند  :عن أ ن
ُس ن
نن نيص ه
ان
هاش ني أس ُرُد نحتهت ُيقن ن
هاش نحتهت نال ني نُ ن
وش ىال ني أو نم أين م نن األ ُج ُم نعة ,ى أن نُ ن
ني ُ
اد أ أ ُ ن
ال :نال ُي أف ُر ,نوُي أف ُر أاألني ن
وش أاألني ن
ص ُ
ه
صوش م أن نش أهر م نن ُّ
رول ان,
ان ,نف ُقأل ُ  :نيا نر ُس ن
وش م أن نش أع نب ن
الشهُور نما ني ُ
في ص نيامه ,ن مواال ن
صن
ص ُ
امهُ نما ,نولن أش ني ُُ أن ني ُ ُ
ه
نن تنص ه
ص أرمتنهُ نما
نن تُأف نر ,نوتُأف نر نحتهرت نال تن نُ ن
وش نال تن نُ ُ
اد أ أ
روش ىال ني أرو نم أين ى أن ند نخ نرل فري ص نريام نك ن مواال ُ
ىهن نك تن ُ
راد أ أ ُ ن
ص ُ
نع نمرا ُل نعلنرت
الُ :قأل ُ  :ني أوُش االوأنن أين ,نوني أوُش األ نخمي  .قن ن
ال " :أن ُّ ني أو نم أين؟ " قن ن
قن ن
ض فيه نمرا أاأل أ
ال " :نذان نك ني أو نمان تُ أع نرر ُ

ين ,نوأُح ُّ
نر ِّ
صا ش ...الحديث(.)14
ب أأ
نن ُي أع نر ن
ب األ نعالنم ن
ض نع نملي نوأ نننا ن

( )1سناال

أبي ىسحال موابراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين(.)102

( )2تاريع الوقا

للعجلي(.)319

( )3الجرا والتعديل(3ي.)142
( )4الوقا

البن حبان (6ي.)216

( )5الم ني في الضعفاء (1ي.)189
( )6الُاشف(1ي.)349

( )7تقريب التهذيب(.)178
( )8تقريب التهذيب(.)178

( )9تهذيب الُمال(12ي.)231
( )10الوقا

البن حبان(3ي.)181

( )11الُاشف (1ي.)471

( )12تقريب التهذيب(.)259
( )13تقريب التهذيب(.)259
( )14مسند أحمد بن حنبل5( ,ي ,)201حديث رقش ,21801:ىسناد حسن؛ ألن فيه واب
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بن قي

صدول.

حديث رقم.9:

ه
ُّوب ,نع أن نع أبد
قال أبو ند ُاود :نح هدونننا أ أ
يعةن ,نوني أح نيت أب ُن أني ن
صال  ,نح هدونننا نع أب ُد الله أب ُن نو أهب ,نح هدونني أاب ُن لنه ن
نح نم ُد أب ُن ن
ه
ه
ص نة ن أوج الهنب ِّي ( ,)أ ه
نن
الله أبن أنبي نب أُر أبن نح أ ش ,نعن أابن شهناب ,نع أن نسالش أبن نع أبد الله ,نع أن أنبيه ,نع أن نح أف ن
(.)1
الص ني ناش قنأب نل األ نف أجر ,فن نل ص ني ناش لنهُ»
ال « :نم أن لن أش ُي أجمع ِّ
ول اللهه ( )قن ن
نر ُس ن

 .1أخرجرره التِّأرم ررذ ّ ف رري سررننهُ ,ت رراب الص رروش ,ب رراب ال صررياش لم ررن ل ررش يع ر ش م ررن اللي ررل3( ,ي ,)99حررديث
رقش ,730:بلف ه ,من ريل يحيت بن أيوب به.
 .2أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب الصياش ,باب النية في الصياش4( ,ي ,)196حديث رقش ,2331:متقارب
األلفا  ,من ريل سالش بن عبد ان به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُ ,ترراب الصررياش ,ب رراب النيررة فرري الصررياش4( ,ي ,)196حررديث رقررش ,2332:متق ررارباأللفا  ,من ريل يحيت بن أيوب به.

 وُررذلك أخرجرره فرريُ ,ت رراب الصررياش ,برراب النيررة ف رري الصررياش4( ,ي ,)197حررديث رقررش ,2334:مختل ررفاأللفا  ,من ريل ابن شهاب به.

 وُررذلك أخرجرره فرريُ ,ت رراب الصررياش ,برراب النيررة ف رري الصررياش4( ,ي ,)197حررديث رقررش ,2336:مختل ررفاأللفا  ,من ريل عبد ان بن عمر به.

 .3أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب الصياش ,باب ما جاء في فرض الصوش من الليل1( ,ي ,)542حرديث
رقش ,1700:مختلف األلفا  ,من ريل سالش بن عبد ان به.

 .4أخرجرره الرردارمي فرري سررننهُ ,ترراب الصرروش ,برراب مررن لررش يجمررع الصررياش مررن الليررل2( ,ي ,)1057حررديث
رقش ,1740:متقارب األلفا  ,من ريل سالش بن عبد ان به.

 .5أخرجره البيهقري فري السرنن الُبررىُ ,تراب الصررياش ,براب الردخول فري الصروش بالنيرة 4( ,ي ,)339حررديث
رقش ,7907:بلف ه ,من ريل يحيت بن أيوب به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الصررياش ,برراب الرردخول فرري الصرروش بالنيررة 4( ,ي ,)340حررديث رقررش,7909:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب به.

 .6أخرجرة ابرن خ يمرة فري صرحيحهُ ,تراب الصرياش ,برراب ىيجراب اإلجمرا ,علرت الصروش الواجرب قبرل لررو,
الفجر3(,ي ,)212حديث رقش ,1933:بلف ه ,من ريل ابن وهب به.

 .7أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)196حديث رقش ,337:بلف ه ,من ريل يحيت بن أيوب به.

 .8أخرجرره ابررن أ برري شرريبة فرري مصررنفهُ ,ترراب الصررياش ,برراب مررن قررال ال صررياش لمررن لررش يع ر ش مررن الليررل,
(2ي ,)292حديث رقش ,9111:مختلف األلفا  ,من ريل سالش بن عبد ان به.

( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الصوش ,باب النية في الصياش2( ,ي ,)329حديث رقش.2454:
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إسناد الحديث:

َحم ُد ْب ُن ِ ِ
ص ِري ،أبو جعفر الحافظ ،المعروف بابن الطبري.
صالح الم ْ
َ
 .1أ ْ َ
ان أبن ُع ني أي ننة.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن الحجاج ,وعبد ان أبن وهب ,و ُس أف ني ن
(.)1

نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأ ُنبو ند ُاود ,وصال أبن ُم نح همد األ نب أ نداد
()4
()3
()2
نحمرد
ووقه :أبو حاتش  ,وأبو رعة  ,والعجلي  ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :ما قاله ابن معين أنن أ أ
الحرديث( ,)5وقرال ابرن عردى :مرن
صال نُ هذاب نفإن نذاك أ أ
ان ب نم هُرة يضرع ن
صال الشمومي شيع نُ ن
نحمد بن ن
بن ن
حفا الحديث ,وحدث عنه األ ُب نخار ّ مرع شردة استقصرا ه ,وحردث عنره نم أرن حردث م أرن الوقرا واعتمردو حف را
()6
ل األ ُحفها ُ نعنلت أ ه
نن
مواتقانا ,وُلش ابن نمعين فيه تحامل  ,وقال الخليلي :و نقة ,نحاف  ,نوتن نُله نش فيه الهن نسا ي ,نواته نف ن
()7
صرية(,)8
امل ,نونال ني أق ند ُا نُ نل ُش أ أنموناله فيه  ,وقال الذهبي :اإلماش الُبير ,حاف مانه بالديار الم أ
نُ نل نمهُ فيه تن نح ُ
وقرال مررة :الحراف وقرة ,لرش يرتُلش فيره الهن نسرا ي بحجررة( ,)9وقرال الهن نسرا ي :لري بوقرة( ,)10وقرال ابرن حجرر :وقررة
حاف ( ,)11ما سنة ومان وأربعين وما تين(.)12
()13
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِري الفقيه.
َ .2ع ْب ُد الله ْب ُن َو ْهب بن مسلم ا ْلقَُرشي ،الف ْهري  ،أ َُبو ُم َحمد الم ْ
ه
ه
يعة.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن سعد الُّ أهر ّ  ,وأسامة أبن يد الل أيو ُّي ,ن
وع أبد الله أبن نله ن
صر (.)14
نح نمد أبن نسعيد الهنمدان ُّي ,وأ أ
نرنوى نعنه :ى أب نراهيش أبن المنذر الح امي ,وأ أ
نح نمد أبن صال الم أ
ووقه :الهن نسا ي( ,)15وابن معين( ,)16وابن سعد( ,)17وابن عد ( ,)18وأبو رعة( ,)19والعجلي( ,)20والخليلي(,)21
( )1تهذيب الُمال(1ي.)342 -340
( )2الجرا والتعديل(2ي.)56

( )3الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)840
( )4تاريع الوقا
( )5الوقا

للعجلي(.)48

البن حبان(8ي.)26-25

( )6الُامل في معرفة الضعفاء(1ي.)300
( )7االرشاد في معرفة علماء(1ي.)424
( )8سير أعلش النبلء(12ي.)160
( )9ديوان الضعفاء(1ي.)5

( )10الضعفاء والمترُون للنسا ي(1ي .)22
( )11تقريب التهذيب(.)80
( )12تقريب التهذيب(.)80

ُن نانر ررة .اللبر رراب فر رري تهر ررذيب
ِّسر ر نربة ىلنر ررت فهر ررر بر ررن نمالر ررك بر ررن الهنضر ررر بر ررن ن
( )13الف أه ر رر  :ب نُ أسر ررر األفنر رراء ,نو ُس ر ر ُُون األهنر رراء ,نوفر رري آخرنهر ررا نراء ,نهر ررذ الن أ
األنساب(2ي.)448
( )14تهذيب الُمال(16ي.)282-277

( )15تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)223
( )16تاريع ابن معين– رواية ُّ
الدور ُّ (4ي.)412
( )17ال بقا

الُبرى(7ي.)359

( )18الُامل في ضعفاء الرجال(5ي.)341

( )19الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)897
( )20تاريع الوقا

للعجلي(.)283

( )21االرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)255
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وقال أحمد بن حنبل :ما أص حديوه( ,)1وقال ابن حجر :وقة حاف ( ,)2وقال الذهبي :أحرد األوبرا  ,واال مرة
سنة سبع وتسعين وما ة(.)4

األعلش( ,)3ما
()5
بنن َرِب ْي َعن َة ِ
نانِ ،
ُع ُند ْولِ ُّي( ،)6أ َُبنو َع ْب ِند
الح ْ
بنن ثَْوَب َ
يعن َة ْب ِنن ُع ْق َبن َة ْب ِنن فُْر َع َ
َ .3ع ْب ُد الل ِنه ْب ُ
ض َنرِم ُّي  ،األ ْ
نان َ
نن لَ ِه َ
ِ
ص ِري الفقيه قاضي مصر.
ويقال :أبو الن ْ
الر ْح َم ِنُ ،
ض ِر ،واألول أصح ،الم ْ
وع أبد اللهه أبن أنبي بُر بن ح ش.
نرنوى نعن :أحمد بن خا ش المعافر  ,والحجاج بن شداد ه
الص أن نعان ّي ,ن
نرنوى نعنه :يد بن األ ُح نباب ,مواسحال بن عيست بن ال با ,,وعبد ان أبن وهب(.)7
قال ابن حجر :صدول خل بعد احترال ُتبه ورواية ابن المبارك ,وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ,وله في
مسلش بعض شيء مقرون( ,)8وضعفه :الهن نسرا ي( ,)9والرذهبي( ,)10والردارق ني( ,)11وابرن معرين( ,)12وقرال مررة:
يحتج بحديوه( ,)13وقال أبو حاتش :ضعيف ,أمر مض رب ,يُتب حديوره للعتبرار( ,)14وقرال أبرو رعرة" :لرش

()15
ض ُب ُ ,نولن أري ن بحجرة( ,)16وقرال ابرن
تحترل ُتبه ,ولُن ُان رد ء الحف "  ,نونق ن
يع نة ال ني أ
ال مرة :نُ ن
ان أاب ُن لنه ن
راال فري روايتره ممرن سرمع منره
سعدُ :ان ضعيفا وعنرد حرديث ُويرر ,ومرن سرمع منره فري أول أمرر أحسرن ح ا
()17
ض أرب ه ن موا أت نقانره( ,)18وعرد
يعرةن فري نُوأ نررة نحديوره نو ن
ان بم أ
بآخر  ,وقال أحمد بن حنبل :نم أن نُ ن
ص نرر م أو نرل أابرن لنه ن
ابن حجر من المرتبة الخامسة()19من مراتب التدلي ( ,)20ما سنة أربع وسبعين وما ة(.)21

( )1بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)92
( )2تقريب التهذيب(.)328

( )3مي ان االعتدال(2ي.)521
( )4تقريب التهذيب(.)328

ض نرمي :ب نفرتأ األ نحراء المهملرة ,نو ُسر ُُون ه
ررم أو  ,نوهري مرن ب نرلد األريمن .األنسراب للسرمعاني
الضراد األ ُم أع نج نمرة ,نوفرت ال هرراء ,نهرذ الن أ
ِّس نربة ىلنرت نحض ن
( )5األ نح أ ّ
(4ي.)179
ه
ِّسر نربة ىلنررت أعرردول ,نو ُهر نرو ب ررن مررن
( )6األ أ
ُعر ُرد أول ُّي :ب ن
ضررش أاأللررف ,نو ُس ر ُُون األعررين ,نوضررش ال ر هدال األ ُم أه نملنتنر أرين ,نو ُس ر ُُون األر نرواو ,نوفرري آخرنهررا الررلش  -نهررذ الن أ

يعة .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)74
الحضارمة م أنهنا ابو عبد ه
الر أح نمن عبد ان بن لنه ن
( )7تهذيب الُمال(15ي.)489-487
( )8تقريب التهذيب(.)319

( )9الضعفاء والمتروُين للنسا ي(.)64

( )10الم ني في الضعفاء(1ي.)352
( )11نم أن تنُلهش فيه ال هدارق ني في ُتاب السنن من الضعفاء والمتروُين والمجهولين(2ي.)72
( )12تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي.)153
( )13تاريع ابن معين– رواية ُّ
الدور ُّ (4ي.)481
( )14الجرا والتعديل(5ي.)147

( )15الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)346
( )16تاريع اإلسلش(4ي.)668

( )17ال بقا

الُبر (7ي.)358

()18تاريع اإلسلش(4ي.)668

(()19المرتبة الخامسة) :من ضعف بأمر آخر سوى التدلي  ,فحديوهش مردود ولو صرحوا بالسما ,,اال أن يوول من ُان ضعفه يسي ار ُابن
لهيعة .تعريف أهل التقدي

( )20تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)14

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)54

( )21تقريب التهذيب(.)319
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ِ ِ ()1
ِ
ص ِري.
َ .4ي ْح َيى ْب ُن أ َُّي َ
وب ال َغافقي  ،أ َُبو العباس الم ْ
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن أنبي عبلة األ نم أقدس ّي ,وأسامة أبن يد الله أيو ُّي ,وعبد ان أبن أنبي بُر أبن ح ش.
(.)2
ه
صر  ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك ,وعبد اللهه أبن وهب ,والليث بن سعد
صال الم أ
نرنوى نعنه :نعبد الله أبن ن

()3
نح نمد أبن حنبرل :سرئ الحفر ( ,)4وقرال ابرن حجرر :صردول ربمرا أخ رأ( ,)5وقرال أنبرو
ووقه :ابن معين  ,وقال أ أ
()6
اك األقررو ( ,)7وقررال ابررن عررد :
نحرراتش :محلرره الصرردل ,يُتررب حديورره وال يحررتج برره  ,نوقنررال الهن نسررا ي :لنر أري ن ب ر نذ ن

صرردول ال بررأ

ب رره( ,)8وقررال اب ررن سررعد ُ :رران منُررر الحررديث( ,)9وق ررال الررذهبي :ص ررال الحررديث( ,)10وق ررال
سنة ومان وستين وما ة(.)12

الدارق ني :في بعض حديوه اض راب( ,)11ما
()13
ِ
ويقال :أبو بكر ،ا ْل َم َد ِن ُّي.
صاري  ،أ َُبو ُم َحمدُ ،
َ .5عبد الله بن أَبي بكر ْبن ُم َحمد ْبن َع ْمرو بن حزم األَ ْن َ
نرنوى نعن :أن أبن مالك ,وسالش أبن نعبد ان أبن ُع نمر ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ .

صر (.)14
نرنوى نعنه :ى أس نحال أبن حا ش األ نم ندن ُّي ,وحماد أبن سلمة ,وه نشاش أبن عروة ,ويحيت بن أيوب الم أ
ووقره :ابررن نمعررين( ,)15وأبرو حرراتش( ,)16وابررن حجرر( ,)17نوالهن نسررا ي و اد :وبر ( ,)18والعجلري( ,)19و أابررن سررعد و اد
ُوير الحديث ,عالما( ,)20وقال الذهبي :حجة(,)21

( )1ال ن افقي :ب نفتأ األ ن أين األ ُم أع نج نمرة ,وُسرر األ نفراء نواأل نقراف ,نهرذ ِّ
الن أس نربة ىلنرت غرافل أابرن األ نعراب برن نع أمررو برن نمرا ن برن األ د برن األ ن أروث قنالنره
ال نغير غافل بن ال هشاهد بن عك بن عدوان بن عبد ان ب ن من األ د أينسب ىلن أريهش ُويرر م أرنهُش ىنيرا برن نعرامر ال رافقي
ليفة بن خيا نونق ن
نخ ن
مصر ّ  .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)373
األ أ
( )2تهذيب الُمال(31ي.)233

( )3تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)196

( )4بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)170
( )5تقريب التهذيب(.)588

( )6الجرا والتعديل(9ي.)127

( )7الضعفاء والمتروُين للنسا ي(1ي.)107
( )8الُامل في ضعفاء الرجال(9ي.)59
( )9ال بقا

الُبرى(7ي.)357

( )10الُاشف (2ي.)362
( )11نم أن تنُلهش فيه ال هدارق ني في ُتاب السنن من الضعفاء والمتروُين والمجهولين(3ي.)145
( )12تقريب التهذيب(.)588

صرار  :بفررت األلررف ,وسررُون النررون ,وفررت الصرراد المهملررة ,وفرري آخرهررا الرراء ,هررذ النسرربة الررت األنصررار ,وهررش جماعررة مررن أهررل
( )13األ أنن ن
المدينة من الصحابة من أوالد األو والخ رج ,قيل لهش األنصار لنصرتهش رسول ان( .)األنساب للسمعاني(1ي .)368
( )14تهذيب الُمال(14ي.)351-349
()15سناال

أبي ىسحال ىبراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين(1ي.)155

( )16الجرا والتعديل(5ي.)17
( )17تقريب التهذيب(.)297

( )18تهذيب التهذيب(5ي.)165
( )19تاريع الوقا
( )20ال بقا

للعجلي(1ي.)251

الُبرى (5ي.)400

( )21الُاشف(1ي.)541
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()1
نح نمد أبن نح أننبل :نحديوه شفاء( ,)2ما سنة خم
وقن ن
ان نر ُج نل ص أدل نُو نير األ نحديث  ,نوقنال أ أ
ال نمالك :نُ ن
وما ة(.)3
نار ِث ْب ِنن ُزْه َنرةَ ْب ِنن ِك ِ
ُ .6م َحم ُد ْب ُن ُم ْسلِِم ْب ِن ُع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ِش َه ِ
اب ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِنن ا ْل َح ِ
نالب ْب ِنن
ُمرةَ بن كعب بن لؤي بن غالب ا ْلقَُر ِشي ُّ
الزْه ِري( ،)4أ َُبو بكر ا ْل َم َد ِن ُّي.
نرنوى نعن :السا ب بن ي يد ,وسالش أبن نعبد اللهه أبن ُع نمر ,وأبي ُه نرأيرة.

وولوين

( .)5

وعبد ان أبن أنبي بُر أبن ح ش ,ومالك أبن أن
نرنوى نعنه :أبان بن صال  ,ن
ووقه :العجلي( ,)6وابن سعد و اد ُوير الحديث والعلش والرواية( ,)7وقال الذهبي :أحد األعلش وحاف

مانه(,)8

وقال مرة :الحاف الحجة( ,)9وقال ابن حجر :الفقيره الحراف متفرل علرت جللتره مواتقانره ووبتره( ,)10وذُرر ابرن
حبان في الوقا ( ,)11وما سنة خم وعشرين وما ة ,وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين(.)12
ِ
ِ
ِ
ِ .7
ويقنال :أ َُبنو
ويقال :أ َُبو َع ْبد اللهُ ،
سالم بن َعبد الله بن ُع َمر بن الخطاب ا ْلقَُرشي ،ا ْل َع َدوي ،أ َُبو ُع َمرُ ،
َ
ُع َبيد اهلل ،ا ْل َم َد ِن ُّي الفقيه.
ه
منين.
المن ن
نرنوى نعن :أبيه نعبد الله أبن ُع نمر ,وأنبي ُه نرأيرة ,وعا شة أش أ
نرنوى نعنه :ىبراهيش بن عقبة ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ  ,وعبد ان أبن أنبي بُر أبن ح ش(.)13

()14
الر نجال نوراعرا( ,)15وقرال الرذهبي :الفقيره الحجرة أحرد
ووقه :العجلي  ,وابن سعد و ادن ُو نير األ نحديث نعال ايا م نن ِّ
مرن جمرع برين العلرش والعمررل وال هرد والشررف( ,)16وقرال مررة :اإلمرراش ,ال اهرد ,الحراف  ,مفتري المدينرة( ,)17وقررال

مرة :أحد األعلش المُورين والفقهاء الذين يصدر عنهش أهلهرا قضراء وفتيرا( ,)18وقرال ابرن حجرر :أحرد الفقهراء

( )1تاريع اإلسلش(3ي.)676

( )2بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)84

( )3تقريب التهذيب( ,)297شذ ار الذهب(1ي.)192
ضش ال ها  ,نو ُس ُُون األ نهاء ,نوفي آخرنها الرهاء  -نهذ ِّ
اعرة نُوي نررة.
جم ن
( )4ال ُّ أهر ّ  :ب ن
الن أسنبة ىلنت ن
هرة بن ُلب برن م ّررة برن نُ أعرب برن ل نرن م أرنهُش ن
اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)82
( )5تهذيب الُمال(26ي.)431 -419
( )6تاريع الوقا
( )7ال بقا

للعجلي (1ي.)412

الُبرى(5ي.)356

( )8تاريع اإلسلش(3ي.)499
( )9مي ان االعتدال(4ي.)40

( )10تقريب التهذيب(.)506
( )11الوقا

البن حبان(5ي.)349

( )12تقريب التهذيب(.)506

( )13تهذيب الُمال(10ي.)148-145
( )14تاريع الوقا
( )15ال بقا

للعجلي(1ي.)174

الُبرى(5ي.)154

( )16تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)68
( )17سير أعلش النبلء(4ي.)457

( )18التحفة الل يفة في تاريع المدينة الشريفة(1ي.)374
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()1
ه
ضت م نن
السبعة وُان وبتا عابدا فاضل  ,وقال نمالك :نولن أش ني ُُ أن أحد في ن نمان نسالش أبن نع أبد الله أن أش نب نه ب نم أن نم ن
صررد نواأل نعر أريش م أنررهُ( ,)2وقررال السرريو ي :أحررد أاألن همررة األفُ نقهنرراء ال هسر أرب نعة باأل نمد نينررة( ,)3وقررال
ه
ين فرري الُّ أهررد نواأل نق أ
الصررالح ن

أحمد بن حنبل مواسحال بن راهويه :أص األسانيد الُّ أهر ّ عن سالش عن أبيه( ,)4ما
.
َ .8عبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش7:

(.)5

سنة س ّ نوما نة

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه يحيت بن أيوب ضعيف.

التعليق:

في الحديث دليل علت أن من لش ينو الصياش قبل الفجر فل يص صيامه ,وفيه داللرة علرت وجروب
()6
ال أاب ُن نح نجر :نوفي نق أول ال هشافع ِّي نو نغ أير أ ه
ص أروش الهن أفرل
تبيي نية الصوش بإيقاعها في ج ء من الليل  ,نق ن
نن نهي نة ن
ه
رارة ,نوالهنر أذر
تنص ُّ نقأب نل األ ُ ُروب ,نواته نفقُوا نعنلت ا أشت نار التهأبيي في نف أررض نل أرش نيتن نعله أ
رل ب ن نمران ُم نعريهن نُاأل نق ن
ضراء ,نواأل نُف ن
يفرةن
نح نم نرد ,نوع أن نرد أنبرو نحن ن
األ ُم ألنل ,نو أ
هن ,فن نُر نذا ع أن نرد ال هشرافع ِّي نوأ أ
يما لنهُ ن نمان ُم نعريهن نُ نرنم ن
ران ,نوالهنر أذ ُر األ ُم نعري ُ
ض ن
اخ نتلنفُوا ف ن
ري :ى هال أ ه
رال ال ِّيبر ُّ
صرف الهنهنرار ال هش أررع ِّي ,نق ن
نن نمال اُرا ن موا أس نرح ن
ال نوأ أ
نح نم نرد فري ى أح نردى ال ِّررنو نايتنأين نع أنررهُ
ني ُجروُ بنهيرة نقأب نرل ن أ
ص أوش ني أوش نو ُه نو ق نيرا نعنلرت اله نُراة نال
ان ص ني ناش نجميع ال هش أهر أ أ
نقالُوا :نل أو نن نوى أ هنو نل نلأينلة م أن نرنم ن
ض ن
نج نأن ُ ألن األ ُُ هل نُ ن
ب(.)7
ُيقناب ُل الهن ه
حديث رقم10:

ه
ص نة ن أوج الهنب ِّي ( ,)أنهنهنا
قال أبو ند ُاود :نح هدونننا األ نق أع ننب ُّي ,نع أن نمالك ,نع أن ننافع ,نع أن نع أبد الله أبن ُع نم نر ,نع أن نح أف ن
()9
()8
قنالن أ  :يا رس ن ه
أن الهنا قن أد نحلُّوا نولن أش تُ أحل أل أ أنن ن م أن ُع أم نرت نك ,فنقن ن
ال« :ىِّني لنب أهد ُ نأرأسي نونقله أد ُ
ول الله ,نما نشأ ُ
ن نُ
( )10
نه أديي نف نل أُح ُّل نحتهت أ أنن نح نر األهن أد ن » .
 .1أخرجه األ ُب نخار ّ في صحيحهُ ,تاب الحج ,باب قتل القل د للبدن والبقر2( ,ي ,)169حديث رقش,1697:
متقارب األلفا  ,من ريل نافع به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب الحرج ,براب مرن لبرد أرسره عنرد االحرراش وحلرل2( ,ي ,)174حرديث رقرش,1725:متقارب األلفا  ,من ريل مالك به.

( )1تقريب التهذيب(.)226
( )2تاريع اإلسلش(3ي.)49

( )3ىسعاف المب أ برجال المو أ(1ي.)11
( )4تهذيب التهذيب(3ي.)437
( )5تقريب التهذيب(.)226

( )6ان ر :المنهل العذب المورود شرا سنن أبي ند ُاود(10ي.)215

( )7ان ر :مرقاة المفاتي شرا مشُاة المصابي (4ي.)1383
وي أق نم نل ى أبقاء نعنلت ال هش نعر ,موانما ُينلِّب ُرد
ص أما لني نتنلبه ند نش نع ُرُ ُب أقيا نعنل أيه لن هل ني أش نع ن
( )8التهألب ُ
ث في اإلحراش ن
يد :هو أنن ني أج نع نل األ ُم أحرُش في أرأسه نش أياا م أن ن
نم أن ني ُو ُل ُم أُوُهُ في اإلحراش .لسان العرب(3ي.)386
( )9نقلن ند :األقن ُ ه
ُّ
راأل هنو ُل
ريء نولنيرهُ بره ,نو أاآل نخ ُرر نعلنرت نحر نوننصريب .فن أ
نصرلن صرحيحان ,ني ُردل أ ن
اف نوالرل ُش نوالر هدا ُل أ أ
ريء نعلنرت نش أ
نح نرد ُه نما نعلنرت تن أعليرل نش أ
ل في ُع ُنق نها نش أيء ل ُي أعلن نش أن هن نها نه أد  .مقايي الل ة(5ي.)19
نن ُي نعله ن
يد :تن أقل ُ
التهأقل ُ
يد األنب ندننة ,نونذل نك أ أ
( )10سنن أبي ند ُاودُ ,تاب المناسك ,باب في اإلقران2( ,ي ,)161حديث رقش.1806:
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 .2أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب الحج ,باب بيان أن القارن ال يتحلل2( ,...ي ,)902حديث رقش,176:
متقارب األلفا  ,من ريل مالك به.

 .3أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب مناسك الحج ,باب التلبيد عند االحراش5( ,ي ,)136حديث رقش,2682:
متقارب األلفا  ,من ريل نافع به.

 وُذلك أخرجه في ُتاب مناسك الحج ,باب تقليد الهد 5( ,ي ,)172حديث رقش ,2781:بلف ه ,متقارباأللفا  ,من ريل مالك به.

 .4أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب المناسك ,باب من لبد رأسه2( ,ي ,)1012حديث رقش ,3046:متقارب
األلفا  ,من ريل نافع به.

 .5أخرجه مالك في المو أُ ,تاب الحج ,باب ما جاء في النحرر فري الحرج1( ,ي ,)394حرديث رقرش,180:
متقارب األلفا  ,من ريل مالك به.

 .6أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)283حديث رقش ,26467:متقارب األلفا  ,من ريل نافع به.
 -وُذلك أخرجه في (6ي ,)284حديث رقش ,26475:مختلف األلفا  ,من ريل مالك به.

 .7أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)477حديث رقش ,7050:متقارب األلفا  ,من ريل نافع به.

 -وُذلك أخرجه في (12ي ,)479حديث رقش ,7052:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

 .8أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)194حديث رقش ,1992متقارب األلفا  ,من ريل نافع به.
نمر نررُه أش ()
 .9أخرجرره ابررن حبرران فرري صررحيحهُ ,ترراب الحررج ,برراب التمتررع ,ذ أُر ُرر ال هسر نربب هالررذ مر أرن أ أ
نجلرره أ ن
ب أاإل أح نلل نولن أش نيح هل ُه نو ب نن أفسه9( ,ي ,)235حديث رقش ,3925:متقارب األلفا  ,من ريل مالك به.

ان نون نع نش أ ه
ران نقارانرا,
اب نمن أ
 .10أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الحج ,نب ُ
نن الهنب ِّي ( )نُ ن
اختن نار األق نر ن
(5ي ,)19حديث رقش ,8843:متقارب األلفا  ,من ريل مالك به.

إسناد الحديث:
َ .1ع ْب ُد الل ِه ْب ُن َم ْسلَ َمة بن قَ ْع َنب ،ا ْلقَ ْع َن ِب ُّي( ،)1الحارثي( ،)2أ َُبو َع ْب ِد الرحمن ا ْل َم َد ِن ُّي.
نرنوى نعنُ :سنل أيمان بن الم يرة ,وشعبة بن الحجاج ,ومالك بن أن .
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,ومسلش ,وأ ُنبو ند ُاود(.)3

ووق رره :اب ررن حج ررر( ,)4والعجل رري( ,)5وأب ررو ح رراتش ,و اد :حج ررة( ,)6وق ررال ال ررذهبي :اإلم رراش ,الوبر ر  ,الق رردوة ,ش رريع

اإلسلش( , )7وقال أبو رعة عنه :ما ُتب

عن أحد أجل في عيني منه(,)8

حدة ,نهذ ِّ
هح نمن عبرد ان برن مسرلمة برن
الن أسنبة ىلنت جد أبي عبد الرر أ
القعنبي :ب نف أت األ نقاف ,نو ُس ُُون األعين ,نوفت النُّون ,نوفي آخرنها نباء ُم نو ن
( )1أ
ص نرة .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)50
القعنبي من أهل األ نمد نينة سُن األنب أ
قعنب أ
( )2الحاروي :ىلت بني حاروة ب ن من الخ رج ومن مراد وغيرهما .لب اللباب في تحرير األنساب( .)74
( )3تهذيب الُمال(16ي.)138 -136
( )4تقريب التهذيب(.)323
( )5تاريع الوقا

للعجلي(.)279

( )6الجرا والتعديل(5ي.)181

( )7سير أعلش النبلء(10ي.)257

( )8الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)896
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الحديث( ,)1وما سنة ىحدى وعشرين وما تين(.)2
وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :من المتقنين في ن
ِ
ِ
ِ
الح ِ
ار ِث ،أ َُبو َع ْبد اهلل ا ْل َم َد ِن ُّي.
َ .2مال ُك ْب ُن أََنس ْبن َمالكْ ،بن أَِبي َعامرْ ،بن َع ْم ِرو بن َ
نرنوى نعنُ :م نح همد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,ونافع مولت أابن ُع نمر ,وهشاش أبن عروة.
(.)3
ه
ومع أن أبن عيست الق ا
روى عنه :روا أبن عبادة ,و نع أب ُد الله أب ُن األ ُم نب نارك ,ن
قال ابن حجر :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنرين وُبيرر المتوبترين( ,)4وووقرة :ابرن معرين( ,)5وأبرو حراتش(,)6

()7
ان نمالك و نق اة مأمون ا وبت ا ورع ا فقيه ا نعال ام ا ُح هجر اة  ,وقرال الرذهبيُ :ه نرو نش أري ُع اإلسرلشُ ,ح هجرةُ
وقال ابن سعد :نُ ن
اش ندار اله أج نرة( ,)8وقال الهن نسا ي  :ما عند بعد التابعين أنبل من مالك وال أجل منه وال أوول وال آمن
األُ همة ,ى نم ُ
علت الحديث منه( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10ما سنة تسع وسبعين وما ة(.)11
َ .3ن ِ
افع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
َ .4ع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُع َمَر بن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

ان قنارانا في نح هجة األ نوندا ,,وقولها( :م أن
أن الحديث ندليل لأل نم أذ نهب الصحي المختار أن الهنب ِّي – -نُ ن
ه
ه
ومة ىلنت األ نح ِّج ,نوفيه أ ه
هعي ,نونال ُب هد لنهُ في تن نحلُّله م نن
ُع أم نرت نك) أن األ ُع أم نرة األ نم أ
نن األ نقارنن نال نيتن نحل ُل بال نواف نوالس أ
ض ُم ن
()12
ه
است أح نباب ال هتألبيد ل نش أعر
األ ُوقُوف ب نع نرنفا  ,نو ه
الرأمي ,نواأل نحألل ,نوال نواف ,نُ نما في األ نح ِّج األ ُم أف نرد  ,وفيه ندليل نعنلت أ
الص أما ,نو نما
هأ
الصبر أ أنو ه
نن ني أج نع نل في ال هش أعر نما ُي نس ُِّ ُنهُ نوني أم نن ُعهُ م أن األنتفناش ,نُ ه
الر ع أن ند أاإل أح نراش ,نو" التهألب ُ
يد " أ أ
نن للتهألبيد أنوناار في تنرأأخير أاإل أح نرلل ىلنرت الهن أحرر .نوفيره :أ ه
أن أش نب نه نذل نك ,نوفيه ندليل نعلنت أ ه
رال األهن أرد ن لن أرش نيح هرل
نن نم أرن نس ن
أخوذ م أن قن أوله تن نعرالنت {وَال تَحْلِقُوا رُءُوسَكُ ْ حَتَّى يَبْلُغَ الَِْدْيُ مَحِلَّهُ} [البقررة ,)13(]196 :وفيره
نحتهت ني أونش الهن أحر ,نو ُه نو نمأ ُ
أيضا استحباب (تقليد الهد ) ,وهو تعليل نعل أو نعلين في رقبة الناقة ,أو شيء من الجلد ,أو لحت شجرة,
ُعلمة عن ُونها هديا باإلضافة ىلت ىشعارها ,وهو أن يضرب صفحة سنامها األيمن أو األيسر بحديردة أو

( )1الوقا

البن حبان(8ي.)353

( )2تاريع اإلسلش(5ي ,)610الُاشف(1ي.)598
( )3تهذيب الُمال(27ي.)110 -91
( )4تقريب التهذيب(.)516
( )5سناال

أبي ىسحال ىبراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين(1ي.)95

( )7ال بقا

الُبرى(5ي.)469

( )6الجرا والتعديل(8ي.)206

( )8سير أعلش النبلء(8ي.)48
( )9تهذيب التهذيب(10ي.)9
( )10الوقا

البن حبان(7ي.)459

( )11تقريب التهذيب( ,)516العبر في خبر من غبر(1ي.)210
( )12عون المعبود شرا سنن أبي ند ُاود(5ي.)168
( )13ىحُاش األحُاش شرا عمدة األحُاش(2ي.)78
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سُين ,فيشل الجلد ويسيل الردش ,ورش يرفرأ الجررا ويبقرت أورر علمرة علرت ُونهرا هردي ا .والحُمرة فيره أن البدنرة
التي أشعر أو قلد

ىذا اختل

ب يرها تمي

مواذا ضل

عرف  ,وربما ارتد ,سارقها فترُها ,وقد تع رب

فتنحر فتُون للمساُين ,وفي ذلك تع يش شعار الشر ,,فالقرآن الُريش يقول{ :والبدن جعلناُا لك من شعائر اهلل}

[الحج.)1(]36 :
حديث رقم11:

ران ,نحر هدونننا نعاصرش ,نع أرن نم أع نبرد أبرن نخالرد ,نع أرن نس نرواء ,نع أرن
وسرت أب ُرن ى أس نرماع ن
يل ,نحر هدونننا أ ننب ُ
قال أبرو ند ُاود :نحر هدونننا ُم ن
()2
نن رس ن ه
ض نع ني ند ُ األ ُي أم ننت تن أح ن نخ ِّد وُر هش نيقُرو ُل:
ان ى نذا أ ننر ناد أ أ
نن ني أرقُ ند  ,نو ن
ول الله ( )نُ ن
صةن ,ن أوج الهنب ِّي ( ,)أ ه ن ُ
نح أف ن
( )3
« ه
ث م نرار»(.)4
اد نك ون نل ن
اللهُهش قني نع نذ ناب نك  ,ني أونش تنأب نع ُ
ث ,ع نب ن
 .1أخرج رره الهن نس ررا ي ف رري الس ررنن الُب رررىُ ,ت رراب عم ررل الي رروش والليل ررة ,ب رراب م ررا يق ررول ىذا أوى ىل ررت ف ارش رره,...
(9ي ,)279حديث رقش ,10529:متقارب األلفا  ,من ريل سواء به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب عمررل اليرروش والليلررة ,برراب مررا يقررول ىذا أوى ىلررت ف ارشرره9( ,...ي ,)280حررديثرقش ,10530:متقارب األلفا  ,من ريل أبان به.

 .2أخرجه ابن أبي شريبة فري مصرنفهُ ,تراب األدب ,براب مرا يقرول الرجرل ىذا نراش مواذا اسرتيق 5( ,ي,)323
حديث رقش ,26531:متقارب األلفا  ,من ريل سواء به.
 وُذلك في أخرجه في ُتاب الدعاء ,باب ما يقول الرجل ىذا أخذ مضرجعه ,وأوى ىلرت ف ارشره ,ومرا يردعوبه6( ,ي ,)39حديث رقش ,29309:متقارب األلفا  ,من ريل سواء به.

 .3أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)190حديث رقش ,1987:ج ء من الحديث متقارب األلفا ,
من ريل سواء به.

 .4أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي,)465حديث رقش ,7034:متقارب األلفا  ,من ريل سواء به.

 -وُذلك أخرجه في (12ي,)483حديث رقش ,7058:متقارب األلفا  ,من ريل سواء به.

 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)215حديث رقش ,394:بلف ه ,من ريرل محمرد برن محمرد
بن عقبة.

 .6أخرجر رره البيهقر رري فر رري شر ررعب اإليمر رران ,فر رري ُتر رراب ال هر ررارة ,بر رراب فضر ررل الوضر رروء4( ,ي ,)286حر ررديث
رقش ,2532:متقارب األلفا  ,من ريل سواء به.

إسناد الحديث:

 .1موسى ْب ُن إِسم ِ
يل :وقة وب  .سبل في حديث رقش.8:
اع َ
ُ َ
َْ

( )1فت المنعش شرا صحي مسلش(5ي.)227

ضررهُ أش ني ُخصُّرهُ بنن أروش اللهأيررل ,و أاأل هنو ُل ُهرو األ نح ُّ
رل نوني أشر نرهد لنرهُ األ ُم ن نابقنرةُ فرري قن أولره تن نعررالنت:
ران أ أنو نن نه اا
رودا ,نوُرقن ا
( )2نرقن نرد ,نرأق اردا ,نوُرقُر ا
رار نونب أع ُ
راش لنر أري ال نُ ن
رادا :نن ن
ن
ن
{وتن أح نس ُبهُ أش أ أنيقنا اا نو ُه أش ُرقُود} [الُهف .]18 :المصباا المنير في غريب الشرا الُبير(1ي.)234
ن
( )3قني نع نذ ناب نك :أ أجرني من عذابك من نار جهنش .السراج المنير شرا الجامع الص ير(4ي.)50
( )4سنن أبي ند ُاودُ ,تاب األدب ,باب ما يقال عند النوش4( ,ي ,)310حديث رقش.5045:
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()1
ص ِري.
يد ا ْل َعط ُار  ،أ َُبو َي ِز َ
ان ْب ُن َي ِز َ
 .2أ ََب ُ
يد ا ْل َب ْ
صر ّ  ,وعاصش أبن بهدلة ,وقتادة أبن دعامة ,وهشاش أبن عروة.
نرنوى نعن :الحسن األ نب أ
نرنوى نعنه :ىبراهيش أبن الحجاج ,وعفان أبن مسلش ,وموست بن ىسماعيل ,ووُيع أبن الجراا(.)2

ووقه :ابن معين( ,)3والهن نسا ي( ,)4والعجلي( ,)5وابن المديني( ,)6والذهبي و اد :وب ( ,)7وقال ابن حجر :وقة له

أف رراد( ,)8وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( , )9وقررال أحمررد بررن حنبررل :وب ر
ما ة(.)11
 .3ع ِ
اصِم ْب ِن َب ْه َدلَ َة :صدول له أوهاش .سبل في حديث رقش.6:
َ
ِ
ِ
َ .4م ْع َبد ْب ِن َخالد :وقة .سبل في حديث رقش.6:
 .5سواء ا ْل ُخَز ِ
اعي :مقبول .سبل في حديث رقش.8:
ََ
الحكم على إسناد الحديث:

فرري ُفرراا المشررايع( ,)10ومررا

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نعاص نش أب نن نب أه ندنل نة صدول له أوهاش ,و نس نواء األ ُخ ناع ِّي مقبول.
التعليق:

بعررد

الحديث يعلمنا أدب من أداب النوش ,أن الهنب ِّي (ُ )ان ىذا أراد أن يناش وضع يد اليمنت تحر
نن
األيمن  ,أ أنه ُان يناش علت جنبه األيمن ,ويقول(اللههُهش قني نع نذ ناب نك ني أرونش تنأب نع ُ
رث) ,وفيره أنره ني أن نب ري لأل نعاقرل أ أ
ني أج نع نل الهن أونش نوسيلنةا لذ أُر األ نم أو نواأل نب أعث الهذ نب أع ند ُ( ,)12ولذلك ينب ي علت اإلنسان أن يقتد برالهنب ِّي ( )فري
أقواله وأفعاله.
خرد

الع هر ر ُار  :هر ررذ النس رربة ىلر ررت بي ررع الع ر ررر وال ي ررب ,والمنتسر رربون ىل ررت هر ررذ الص ررنعة جماعر ررة ُوير ررة مر ررن العلم رراء والمحر رردوين .األنسر رراب
( )1ن
للسمعاني(9ي.)322
( )2تهذيب الُمال(2ي.)25 ,24
( )3سناال

أبي ىسحال ىبراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين(.)156

( )4تاريع اإلسلش(4ي.)287
( )5تاريع الوقا
( )6سناال

للعجلي(.)51

ابن أبي شيبة البن المديني(1ي.)71

( )7الم ني في الضعفاء(.)8
( )8تقريب التهذيب(.)87
( )9الوقا

البن حبان (6ي.)68

( )10بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)12
( )11تقريب التهذيب(.)87

( )12ان ر :حاشية السند علت سنن ابن ماجه(2ي ,)443مرقاة المفاتي شرا مشُاة المصابي (8ي.)143
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منين َح ْفص َة ِ
بنت ُع َم َر( ) في سنن الت ْرِمِذي
المطلب الثاني :مرويات أم ْ
المؤ َ
َ
حديث رقم12:

ك أب ُن أ ننن  ,نع أن أابن شهناب ,نع أن السها ب أبرن
ال :نح هدونننا نمال ُ
ال :نح هدونننا نم أعن قن ن
صار قن ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا األ أنن ن
يد ,عن ه
ول ه
الله ()
ص نة ن أوج الهنب ِّي ( )أنهنهنا نقانل أ  « :نما نأرأني ُ نر ُس ن
الم لب أبن أنبي نوند ن
ههم ِّي ,نع أن نح أف ن
اع نة الس أ
ني ن ن أ ُ
ه
ُّرورة
صرلِّي فري ُس أرب نحته قناع اردا ,نوني أق نأُ
ران قنأب نرل نوفناتره ( )ب نعراش ,فنإهنرهُ نُ ن
صلت في ُس أب نحته قناع اردا ,نحتهرت نُ ن
ران ُي ن
ن
رر بالس ن
()1
ون أن أ نو نل م أن أن أ نو نل م أنهنا» .
نوُي نرتِّلُهنا ,نحتهت تن ُُ ن

 .1أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب صلة المسافرين وقصرها ,باب جوا النافلة قا ما وقاعدا1( ,ي,)507
حديث رقش ,118:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن به.
 .2أخرجرره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ترراب قيرراش الليررل وت ررو ,النهررار ,برراب صررلة القاعررد فرري النافلررة3( ,ي,)223
حديث رقش ,1658:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن به.
 .3أخرجرره الرردارمي فرري سررننهُ ,ترراب الصررلة ,برراب صررلة الت ررو ,قاعرردا2( ,ي ,)871حررديث رقررش,1425:
مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.

 .4أخرجه مالك في المو أُ ,تاب صلة الجماعة ,باب ما جراء فري صرلة القاعرد فري النافلرة1( ,ي,)137
حديث رقش ,21:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 .5أخرجرره أحمررد بررن حنبررل فرري مسررند 6( ,ي ,)285حررديث رقررش ,26484:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل ابررن
شهاب الُّ أهر ّ به.
 -وُذلك أخرجه في (6ي ,)285حديث رقش ,26485:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 وُذلك أخرجه فري (6ي ,)285حرديث رقرش ,26486:جر ء مرن الحرديث متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل ابرنشهاب الُّ أهر ّ به.
الصر أرن نعان ّي فرري مصررنفهُ ,ترراب الصررلة ,برراب الصررلة جالس ر ا2( ,ي ,)463حررديث
 .6أخرجرره عبررد الررر ال ه
رقش ,4089:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .7أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)201حديث رقش ,2003:مختلف األلفرا  ,مرن ريرل مالرك
بن أن

به.

 .8أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)480حررديث رقررش ,7055:مختلررف األلفررا  ,مررن ريررل
مالك بن أن

به.

ه
صرلِّي ( )نو ُه نرو
 .9أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب الصلة ,باب النوافل ,ذ أُ ُر األ ُم هدة التي نُ ن
ان فيهنرا ُي ن
نجال 6( ,ي ,)253حديث رقش ,2508:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن به.

( )1سنن الترمذ ُ ,تاب الصلة ,باب فيمن يت و ,جالسا2( ,ي ,)211حديث رقش.373:
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إسناد الحديث:

()1
ِ
وسى ا ْل َم َد ِن ُّي.
صاري َ
 .1إِ ْ
الخ ْطمي  ،أ َُبو ُم َ
وسى األَ ْن َ
وسى بن َع ْبد الله ْبن ُم َ
س َحاق بن ُم َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,ومعن أبن عيست الق ا  ,والوليد أبن مسلش.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن

نرنوى نعنه :مسلش ,والتِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي ,وابن ماجه(.)2
قررال أبررو رعررة :الحرراف الوبر ( ,)3وقررال الررذهبي :االمرراش ,الحرراف  ,الوقررة( ,)4وقررال مررةُ :رران حجررة( ,)5وووقرره:
الخ يب الب داد ( ,)6وقال ابن حجر :وقة مرتقن( , )7وقرال ابرن أبري حراتشُ :ران أبري ي نرب القرول فري صردقه

مواتقان رره( ,)8وقر ررال الهن نسر ررا ي :ال بر ررأ
نوما نتنأين(.)11

( )10
ومر ررا ن سر ررنة أنربر ررع نوأ أنرنبعر ررين
بر رره( ,)9وذُر ررر ابر ررن حبر رران فر رري الوقر ررا
 ,ن

ِ
سى بن َي ْح َيى ِ
ش َج ِع ُّي( ،)12القَزُاز( ،)13أ َُبو َي ْح َيى ا ْل َم َد ِن ُّي.
بن ِد ْي َنار ،األَ ْ
َ .2م ْعن بن ع ْي َ
نرنوى نعن :ىبراهيش بن سعد ,ومالك بن أن  ,وهشاش بن سعد.

(.)14

صار
روى عنه :أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن ,وعلي بن المديني ,مواسحال أبن موست األ أنن ن
مأمونا( ,)16وقال الذهبي :اإلماش ,الحاف ,
قال ابن حجر :وقة وب ( ,)15وقال ابن سعد :وقة ُوير الحديث وبتاا
ا

الوب ( ,)17وقال أبو حاتش :أوب أصحاب مالك وأووقهش( ,)18وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)19وما
وتسعين وما ة(.)20
َ .3م ِال ُك ْب ُن أََنس :الفقيه ىماش دار الهجرة أر

سنة ومان

المتقين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:

الخ أمي :ب نف أت األ نخاء ,نو ُس ُُون ال هاء األ ُم أهمنلة ,نوفي آخرنها ميش  -نهذ ِّ
األنصار ,وهش نبنو خ مة بن جشش بن نمالك
الن أسنبة ىنلت ب ن من
( )1ن
ن
هح نابة نو نغيرهش .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)453
اعة من الص ن
جم ن
بن أاأل أنو بن نحارونة ,أينسب ىنل أيهش ن
( )2تهذيب الُمال(2ي.)482 -480
( )3الضعفاء ألبي رعة ال ار (1ي.)165
( )4سير أعلش النبلء(11ي.)554
( )5الُاشف(1ي.)239

( )6تاريع ب داد(7ي.)375

( )7تقريب التهذيب(.)103

( )8الجرا والتعديل(2ي.)235
( )9مشيخة النسا ي(.)83
( )10الوقا

البن حبان(8ي.)116

( )11شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي ,)201تقريب التهذيب(.)103

( )12أاألن أش نجعي :نهذ ِّ
ورة .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)64
الن أسنبة ىلنت أن أش نجع بن ريث بن غ فان بن سعد بن قي  ,قنبيلنة نم أشهُ ن
ّ
( )13األ نق ا  :ب نف أت األ نقاف ,نوتن أشديد ال ها  ,نوبعد أاأللف نا وناننية ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت بيع الق نو نعمله .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)33
( )14تهذيب الُمال(28ي.)339 -336
( )15تقريب التهذيب(.)542
( )16ال بقا

الُبرى (5ي.)503

( )17سير أعلش النبلء(9ي.)304
( )18الجرا والتعديل(8ي.)278
( )19الوقا

البن حبان(9ي.)181

( )20تاريع اإلسلش(4ي ,)1214العبر في خبر من غبر(1ي.)255
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ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
يد بن ثمامة ْب ِن ْاألَسوِدِ ،
يد بن س ِع ِ
ِ
الك ْن ِدي( ،)1صحابي جليل.
ب ْب ُن َي ِز َ
 .5السائ ُ
َْ
َ
ولد في السنة الوانية من الهجرة ,وقد روى عن :الهنب ِّي ( )أحاديث ,وعن أبيره وعمرر وعومران وعبرد اللهره برن

السعد وغيرهش ,وروى عنه :الُّ أهر ّ  ,ويحيت بن سرعيد األنصرار ّ  ,موابرراهيش برن قرار  ,وآخررون ,ومرا
ىحدى وتسعين وقيل قبل ذلك وهو آخر من ما بالمدينة من الصحابة(.)2
ِ
اع َة ا ْلقَُر ِشي الس ْه ِم ُّي( ،)3صحابي جليل.
ب ْب ُن أَِبي َوَد َ
 .6ال ُمطل ُ
منين ,نرنوى
المن ن
أسلش ني أوش الفت  ,وُهش ن ل الُوفة ,وُهش تحول ىلنت المدينة ,ونرنوى نعن :الهنب ِّي ( ,)وعن حفصة أش أ
وعبد ان أبن الحارث أبن نوفل(.)4
نعنه :ابنه نج أع نفر أبن الم لب أبن أنبي وداعة ,والسا ب أبن ي يد ,ن
الحكم على إسناد الحديث:

سرنة

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

يل األق ني ناش ,نو(الس أُّب نحةُ) :هي الهنافلنةُ ,ودليل
ص نلة الهنافلنة نجال اسا ل نم أن ُي ُ
في نه نذا األ نحديث م نن األف أقه ى نجا نةُ ن
ون نعنل أي ُُ أش
ذلك ما أخرجه مسلش في صحيحه :عن عبد ان بن مسعود(  ,)أن رسول ان ( )قال :أهنهُ نستن ُُ ُ
ص ُّرلوا ه
ون ه
وه أش نق أرد نف نعلُروا نذل ن
الص نلةن نع أن م ن
الص نرلةن
يقاتهنا ,نوني أخ ُنقُ ن
ونهنا ىنلت نش نرل األ نم أوتنت ,نفإ نذا نأرأنيتُ ُم ُ
اء ُي نن ِّخ ُر ن
رك ,نف ن
ُم نر ُ
أن
()5
ال اللههُ { :فَلَوْال أَنَّهُ كَانَ مِزنَ الْمُسَزبِّحِنيَ}
ص نلتن ُُ أش نم نعهُ أش ُس أب نح اة...الحديث" ني أعني ( ننافنل اة) ,ونق ن
لم ن
يقاتهنا ,نو أ
اج نعلُوا ن

(الصافا  .)143:وجاء في الته أفسير :نلونال أنهنه نُان من األمصلِّين ,ونق أد ي أحتنم ُل في ُّ
اس اما
الل ن ة أ أ
ن ن
ون الس أُّب نحةُ أ
نن تن ُُ ن
أ ُ ن ن ن ن
ن ن
الصر نرلة ُُلِّهنرا ننافلنررة ,نو نغ أيرنهررا نوفري اللُّ ن ررة أ ه
اء ال هش أررعهيةن أ أنولنررت ألنهنررا
لج أرن
نن ه
ه
اء ,لنُ هرن أاأل أ
الص نرلةن أ أ
نسر نرم ن
نصرلُهنا الر ُّرد نع ُ
نقاض نية نعنلت اللُّ نويهة ,نو نه نذا ُُلُّهُ ندليل نعنلت أ ه
يضة ألنهُ نمهراة
نن الس أُّب نح نة نحق ن
ون األ نفر ن
يقتُهنا في اال أسش ال هش أرع ِّي الهنافنلةُ ُد ن
الص نلة و ُهو الهذ أنمر ه
اختن نارُ نلهُ نول نسا ر
اللهُ به نر ُسونلهُ نو أ
نيقُو ُل ُس أب نح اة نو نمهرةا ن
نن
(يقُو ُل) ننافنل اة ,نوفيه تنأرتي ُل األقُأرآن في ه ن ن
أُ همتره نق ن ه
رك الته نردب ُُّر نو نُر نذل نك
رع نذل ن
رع نم ن
رال اللرهُ { :وَرَتِّزِِ الْقُزرْآنَ تَرْتِيلًزا} (الم مرل .)4:نوالتهأرتير ُل :الته نمهُّر ُل نوالتهنرسُّر ُل ل ني نق ن
نُ نان أ
احة
ى نب ن
أ ننر ناد أ

رون (أن أ نرو نل م أرن أن أ نرو نل م أنهنرا) ندليرل نعنلرت
ص نة( ) نف ُي نرِّتلُهنا نحتهرت تن ُُ ن
اءتُهُ ( )نح أرافا نح أرافا ,نوفي نق أول نح أف ن
ق نر ن
األه ِّذ( )6ألنه محال أنن تن ُُرون) أن أ رو نل مرن أن أ رو نل م أنهرا ى نذا رتِّلنر اله
ري أن أ نرو ُل م أنهنرا م أو نرل تنأرتيلهنرا ن مواهن نمرا
ه
ري
ت
أ
ُ ُن
ن
ُ
ن
ن
أ ن
ن
ن
نن رسر ن ه
أن أ رو نل(من أن أ ررو نل) م أنهرا ى نذا حرردر أ تأل ن ه
صرِّرلي فرري
رول اللره ( )نلر أرش ني ُُ أرن ُي ن
رك نو نهررذ بهنرا نقارُهنررا ,نوفيره أ ه ن ُ
ُ ن
ن
أ ن
ن

نولها ,نو ُس ُُون النُّون ,نوُسر ال هدال األ ُم أهملنة ,نهذ ِّ
ورة من األيمن .اللباب فري تهرذيب
الن أسنبة ىلنت ُ أن ندة نوهي نقبيلنة نُب نيرة نم أشهُ ن
( )1األُ أند ّ  :ب نُ أسر أ ن
األنساب(3ي.)115
( )2اإلصابة(3ي ,)22أسد ال ابة(2ي ,)401االستيعاب(2ي.)576

ههمي :ب نف أت السِّين ,نو ُس ُُون األ نهاء ,نوفي آخرنها ميش ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت سهش بن نع أمرو بن هصيب بن نُ أعب بن نلن من نونلد خلل ُوير
( )3الس أ
من الصحاب .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)158
( )4اإلصابة(6ي ,)104أسد ال ابة(5ي ,)183االستيعاب(3ي.)1402

( )5صحي مسلشُ ,تاب المساجد ومواضع الصلة ,باب الندب ىلت وضع األيد علت الرُب في الرُو1( ,,ي ,)378حديث رقش.26:
( )6اله ّذ :سرعةُ األ نق أع ,وسرعةُ األقراءة ,ه هذ األقُرآن يه ُّذ ه ًّذا ,ي نقا ُل :هو يه ُّذ القرآن ه ًّذاُّ ,
يث نه ًّذا أن ني أس ُرد  .لسان العرب(3ي.)517
ويهذ األ نحد ن
ن ن
ن ُأ ن ن ن ن أ ن ن ُ ن ُ
ن ُأ ن
ُن ن ُ
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ه
نس هن
الهنافلنة نجال اسا ىال في آخر ُع ُمر نونذل نك ح ن
ين أ ن
األق نياش نواال أجتهناد في األ نع نمل نحتهت نُ نان أ تنرُش نق ند نما ُ
حديث رقم13:

رول ُع ُمرر نعلنرت
صراب اار ُ ن
ض ُع ن
نو ن
ف نعن األق نياش نونبد نن ,نوأنهنهُ نُ ن
ران ن
()1
صلن نوا ُ اللهه نو نس نل ُمهُ نعلن أيه .
ن

ُّوب ,نع أن نع أبد اللهه
نخ نب نرننا أاب ُن أنبي نم أرني نش قن ن
صور قن ن
ال :أ أ
ال :أ أ
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا ى أس نح ُ
نخ نب نرننا ني أح نيت أب ُن أني ن
ال أب ُن نم أن ُ
ه
رال « :نم أرن نل أرش
صر نة ,نعر أن الهنب ِّ
ري ( )نق ن
أبن أنبي نب أُر ,نع أن أابن شهناب ,نع أن نسالش أبن نع أبد الله ,نع أن أنبيه ,نع أن نح أف ن
الف أجر ,فن نل ص ني ناش لنهُ»(.)2
ُي أجمع ِّ
الص ني ناش قنأب نل ن
سبل تخريجه في حديث رقش.9:
إسناد الحديث:

()3
ميمي ،ا ْل َمْرَو ِزي.
س ْج  ،أبو يعقوب ،الت ُّ
 .1إِ ْ
صور بن بهرام ال َك ْو َ
س َحاق بن َم ْن ُ
ان أبن ُع ني أي ننة.
نرنوى نعن :أ أ
صر  ,و ُس أف ني ن
وسعيد أبن أنبي مريش الم أ
نح نمد أبن ُم نح همد أبن حنبل ,ن
الر  ,ومحمد أبن موست األصش(.)4
نرنوى نعنه :الجماعة سوى أبو ند ُاود ,وأ ُنبو نحاتش ها

()7
()6
()5
الح هجرةُ( ,)8وقرال
الحراف ُ ُ
ووقه :الهن نسا ي  ,ومسرلش و اد :مرأمون  ,وابرن حجرر ,و اد :وبر  ,وقرال الرذهبي :ن
()9
الس رهنة( ,)10وذُررر ابررن
المتن نم ِّسررُ أي نن ب ُّ
نصر نرحاب ن
أبررو حرراتش :صرردول  ,وقررال الحرراُش :أ ن
نحر ُرد األن همررة مر أرن أ أ
الحررد أيث ,نو ُ

سنة ىحدى وخمسين وما تين(.)12

حبان في الوقا ( ,)11ما
ِ ()13
ِ
ِ .2
ص ِري.
سعيد بن الحكم بن ُم َحمد بن سالم ،المعروف بابن أَبي مريم ،ا ْل ُج َمح ُّي  ،أبو ُم َحمد الم ْ
َ
صر .
صر  ,ويحيت أبن أنيُّوب الم أ
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن ى أس نماعيل أبن أنبي حبيبة ,ونافع أبن ني يد الم أ
(.)14
صر
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,مواسحال أبن منصور الُوسج ,وحم ة أبن نصير الم أ

( )1التمهيد لما في المو أ من المعاني واألسانيد(6ي.)221
ه
اء في نال صني ناش ل نم أن لن أش ني أع أش م نن اللأيل3( ,ي ,)99حديث رقش.730:
( )2سنن الترمذ ُ ,تاب الصوش ,نب ُ
اب نما نج ن
( )3ال نُ أو نس أج :بفت الُاف والسين المهملة ,وسُون الواو والجيش في آخر  ,هو أبو يعقوب ىسحال برن منصرور برن بهرراش التميمري ,المعرروف
بالُوسج ,اشتهر به موالت الساعة بمرو سرُة ينسرب ىليره ويقرال لهرا «ُروى ىسرحال ُوسره» وهري سرُة ىذا جراو
المنحدر ىلت أسفل الماجان .األنساب للسمعاني(11ي.)68

سرُة ُرارنُلت علرت يسرار

( )4تهذيب الُمال(2ي.)476 -474
( )5مشيخة النسا ي(1ي.)62
( )6تاريع ب داد(7ي.)385

( )7تقريب التهذيب(.)103

( )8سير أعلش النبلء(12ي.)258
( )9الجرا والتعديل(2ي.)234

( )10تهذيب التهذيب (1ي.)250
( )11الوقا

ال بن حبان(8ي.)118

( )12التاريع األوس (2ي ,)393تقريب التهذيب( ,)103تذُرة الحفا للذهبي(2ي.)82

ضش األجيش ,نوفت األميش ,نوفري آخرنهرا األ نحراء األ ُم أهملنرة ,نهرذ ِّ
الن أس نربة ىلنرت بنري جمر  ,وهرش ب رن مرن قُ نررأيش .اللبراب فري تهرذيب
الج نمحي :ب ن
(ُ )13
األنساب(1ي.)291
( )14تهذيب الُمال(10ي.)393 -391
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()5
( )4
()3
()2
()1
رال أ ُنبرو ند ُاود :ع أنرد
ووقه :ابن معين  ,وأبرو حراتش  ,والرذهبي  ,والعجلري  ,وابرن حجرر ,و اد :وبر  ,قن ن
ُح هجة( ,)6وقال الهن نسا ي :البأ به( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8ما سنة أربع وعشرين وما تين(.)9

.3
.4
.5
.6
.7

وب :ضعيف .سبل في حديث رقش.9:
َي ْح َيى ْب ُن أ َُّي َ
َع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْكر :وقة .سبل في حديث رقش.9:
ُم َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ل .سبل في حديث رقش.9:
سالِم بن َعبد الل ِه :وقة وب  ,أحد الفقهاء السبعة وُان وبتا عابدا فاض ا
َ
َعبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه يحيت بن أيوب ضعيف.

( )1تهذيب التهذيب(4ي.)18
( )2الجرا والتعديل(4ي.)14

( )3تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)287
( )4تاريع الوقا

للعجلي(.)182

( )5تقريب التهذيب(.)234

( )6تاريع اإلسلش (5ي.)573

( )7ىُمال تهذيب الُمال (5ي,)278
( )8الوقا

ال بن حبان(8ي.)266

( )9سير أعلش النبلء(8ي ,)405تقريب التهذيب(.)234
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ِ
سائي
المطلب الثالث :مرويات أم ْ
المؤ َ
ص َة بنت ُع َم َر( ) في سنن الن َ
منين َح ْف َ
حديث رقم14:

ث ,نع أن ني أح نيت
ال :أ أنن نبأ نننا الله أي ُ
يل ,قن ن
يد أب ُن ُش نر أحب ن
نخ نب نرني األ نقاس ُش أب ُن ن نُريها أبن د نينار ,قن ن
قال الهن نسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا نسع ُ
ه
ه
ه
ص نة ,نعن الهنب ِّي
أبن أني ن
ُّوب ,نع أن نع أبد الله أبن أنبي نب أُر ,نع أن نسالش أبن نع أبد الله ,نع أن نع أبد الله أبن ُع نم نر ,نع أن نح أف ن
الص ني ناش قنأب نل األ نف أجر ,فن نل ص ني ناش لنهُ»(.)1
ال «:نم أن لن أش ُي نبِّي
ِّ
( ,)قن ن
سبل تخريجه في حديث رقش.9:

إسناد الحديث:
 .1ا ْلقَ ِ
اسم بن َزَك ِريا بن ِدي َنار ا ْلقَُر ِشي أ َُبو ُم َحمد الطحان( )2ال ُكوفي.
وسعيد أبن شرحبيل الُند  ,ووُيع ابن الجراا.
نرنوى نعنُ :ريا أبن عد  ,ن
الر (.)3
نرنوى نعنه :مسلش ,والتِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي ,وابن ماجه ,وأبو حاتش ها

ووقه :الهن نسا ي( ,)4وابن حجر( ,)5وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)6وما
س ِعيد بن شرحبيل ا ْل ُك ْن ِدي( ،)8ال ُكوفي.
َ .2
ه
الر .
البجل ّي ها
يعة ,والليث أبن نس أعد ,ويحيت أبن العلء ن
نرنوى نعن :عبد الله أبن نله ن
وفي(.)9
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,أنبي نب أُر أبن أنبي نش أي نبة ,والقاسش أبن ُريا أبن د نينار ال ُُ ٌّ

في حدود الخمسين والما تين(.)7

قال ابن حجر :صدول( ,)10وقال الدارق ني :لي

بره برأ ( ,)11وذُرر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)12مرا

اونتي عشرة وما تين(.)13
ث ْب ُن سع ِد ْب ِن ع ْب ِد الر ْحم ِن ا ْل َفه ِم ُّي( ،)14أَبو ا ْلح ِ ِ ِ
ص ِري.
َ .3ل ْي ُ
ُ َ
ْ
َ
ارث الم ْ
َْ
َ
صار .
وست ,ونافع مولت أابن ُع نمر ,ن
وي أح نيت أبن نسعيد األ أنن ن
نرنوى نعن :أيوب أبن ُم ن

سرنة

( )1سنن النسا يُ ,تاب الصياش ,باب النية في الصياش4( ,ي ,)196حديث رقش2331:

( )2ال ّحان :بفت ال اء والحاء المهملتين ,وفي آخرها النون ,صاحب الرحا ,والّذ ي حن الحب .األنساب للسمعاني(9ي.)50
( )3تهذيب الُمال(23ي.)351
()4تاريع اإلسلش(5ي.)1206
( )5تقريب التهذيب(.)450
( )6الوقا

البن حبان (9ي.)18

( )7تقريب التهذيب(.)450

( )8األ ُُ أن ررد ّ  :بض ررش الُ رراف ,وس ررُون النر ررون ,وُس ررر ال رردال المهمل ررة ,هر ررذ النس رربة ىل ررت ُن رردى ,وه رري قرير ررة م ررن ق رررى س ررمرقند .األنسر رراب
للسمعاني(11ي.)161
( )9تهذيب الُمال(10ي.)450 -499
( )10تقريب التهذيب(.)237

( )11تهذيب التهذيب(4ي.)48
( )12الوقا

البن حبان(8ي.)264

( )13تقريب التهذيب(.)237

( )14الفن أهمي :بفنتأ األفناء ,نو ُس ُُون األ نهاء ,نوفي آخرنها ميش  -نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت فهش ,نو ُه نو ب ن من قي
سعد الفهمي ى نماش أهل مصر في األف أقه واأل نحديث .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)448
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عيلن ,م أرنهُش :أ ُنبرو األ نحرارث اللهأيرث برن

نح نمد أبن نعبد اللهه أبن يون  ,وقُتنأي نبةُ أبن نسعيد ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك
نرنوى نعنه :أ أ
ووقه :الهن نسا ي( ,)2والعجلي( ,)3وابن سعد( ,)4وأحمد بن حنبل( ,)5والرذهبي و اد :حجرة( ,)6وقرال ابرن معرين(,)7
(.)1

وعلي بن األ نمدين ِّي( ,)8والخ يب الب داد ( :)9وب  ,وقال ابن حجر :وقة وب

فقيه ىماش مشهور( ,)10وذُر ابن

حبان في الوقا ( ,)11وما سنة خم نوسبعين نوما نة(.)12
وب :ضعيف .سبل في حديث رقش.9:
َ .4ي ْح َيى ْب ُن أ َُّي َ
َ .5ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْكر :وقة .سبل في حديث رقش.9:
سالِم بن َعبد الل ِه :وقة وب  ,أحد الفقهاء السبعة وُان وبتا عابدا فاضل .سبل في حديث رقش.9:
َ .6
َ .7عبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه يحيت بن أيوب ضعيف.
حديث رقم15:

ال :أ أنن نبأ نننا نح هماد ,نعر أن نعاصرش
ض ُر ,نق ن
ل ,نق ن
نخ نب نرني ن نُريها أب ُن ني أح نيت ,نق ن
قال الهن نسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا ى أس نح ُ
ال :أ أنن نبأ نننا الهن أ
ه
وش م أن ُُ ِّل نش أهر ني أونش األ نخمي  ,نوني أونش
صةن ,قنالن أ  « :نُ ن
ان نر ُسو ُل الله ( )ني ُ
أبن أنبي الهن ُجود ,نع أن نس نواء ,نع أن نح أف ن
ص ُ
(.)13
االوأنن أين ,نوم نن األ ُج ُم نعة الوهان نية ني أونش اإلوأنن أين»
سبل تخريجه في حديث رقش.8:
إسناد الحديث:

ي( ،)14أ َُبو عبند النرحمن المعنروف بخيناط
س َل َم َة بن حنظلة بن قرة الس ْج ِز ُّ
 .1زكريا بن َي ْح َيى بن إياس بن َ
السنة.

صر ّ  ,مواسحال أبن راهويه ,و يد أبن أخ ش ال ا ي.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن ىسحال أبن األ نب أ

( )1تهذيب الُمال (24ي.)261 -255
( )2تهذيب التهذيب(8ي.)459
( )3تاريع الوقا
( )4ال بقا

للعجلي(.)399

الُبرى(7ي.)358

( )5بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش (1ي.)133
( )6مي ان االعتدال(3ي.)423

( )7تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)236
( )8تاريع اإلسلش(4ي.)710

( )9المتفل والمفترل (3ي.)1804
( )10تقريب التهذيب(.)464
( )11الوقا

البن حبان(7ي.)360

( )12العبر في خبر من غبر(1ي ,)206تقريب التهذيب(.)464

ص أوُش النهب ِّي ()
( )13سنن النسا يُ ,تاب الصياش ,باب ن

4( ,...ي ,)203حديث رقش.2366:

السج  :ب نُ أسر السِّين ,نو ُس ُُون األجيش ,نوفي آخرنها نا  ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت سجستان .اللباب في تهذيب األنساب (2ي.)104
( )14أ
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وم نح همد أبن نعبد ان الفرغاني
نرنوى نعنه :الهن نسا ي ,وأ ُنبو الحارث أ أ
نح نمد أبن ُم نح همد أبن عمارةُ ,
ووقه :الهن نسا ي( ,)2والذهبي( ,)3وقال مرة :الحاف ( ,)4وقرال ابرن حجرر :وقره حراف ( ,)5مرا سرنة تسرع وومرانين
(.)1

وما تين(.)6

ِ ()7
اهيم ،بن مخلند بنن إِ ْبنر ِ
ِ ِ
نوب ا ْل َم ْنرَو ِزي المعنروف بنابن
اهيم بنن مطنر ا ْل َح ْن َ
س َح ُ
ظلني  ،أ َُبنو َي ْعقُ َ
 .2إِ ْ
َ
اق ْب ُن إ ْبَر َ
راهويه.

وسنل أيمان أبن حرب.
نرنوى نعن :ىسماعيل بن علية ,و ُس أف ني ن
ان أبن ُع ني أي ننةُ ,
(.)8
نرنوى نعنه :الجماعة سوى أابن ماجه ,مواسحال أبن منصور الُوسج ,وبقية أبن الوليد
قال الهن نسا ي( ,)9وأبو حاتش :أحد أ مة المسلمين( ,)10وقال الذهبي :اإلماش الحاف الُبير( ,)11وقال ابن حجر:
وق ررة ح رراف مجته ررد( ,)12ق ررال أب ررو ند ُاود :ت ي ررر قب ررل أن يم ررو بخمس ررة أش ررهر( ,)13م ررا
وما تين(.)14

س ررنة وم رران وولو ررين

()15
ش َمْيل ا ْل َم ِ
ص ِري.
.3
النضر بن ُ
ْ
ازني  ،أبو الحسن ا ْل َب ْ
روى عن :حماد بن سلمة ,وحميد ال ويل ,ويون بن أبي ىسحال.

نرنوى نعنه :أنحمد بن نسعيد الدارمي ,مواسحال بن راهويه ,ويحيت بن معين ,وعلي بن المديني(.)16
ووقه :ابن معين( ,)17والهن نسا ي( ,)18وعلي بن المديني ( ,)19والذهبي( ,)20وأبو حاتش(,)21
( )1تهذيب الُمال(9ي.)377 -374
( )2مشيخة النسا ي(1ي.)87

( )3تذُرة الحفا للذهبي(2ي.)164
( )4الُاشف(1ي.)450

( )5تقريب التهذيب( .)216

( )6تقريب التهذيب(  ,)216العبر في خبر من غبر (1ي.)414
( )7األ نح أن نلي :بفنتأ األ نحاء ,نو ُس ُُون النُّون ,نوفرت ال هراء األ ُم أع نج نمرة ,نوفري آخرنهرا نالش  -نهرذ ِّ
الن أس نربة ىلنرت نح أن نلنرة ب رن مرن غ فران .اللبراب فري
تهذيب األنساب(1ي.)396
( )8تهذيب الُمال(2ي.)377 -373
( )9مشيخة النسا ي(1ي.)62

( )10الجرا والتعديل(2ي,)210

( )11تذُرة الحفا للذهبي(2ي.)17
( )12تقريب التهذيب(.)99

( )13المختل ين للعل ي(.)9

( )14تقريب التهذيب( ,)99شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)172
( )15األ نما ني :ب نف أت األميش ,نو ُس ُُون أاأللف ,نوُسر ال ها  ,نوفي آخرنها نون ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت نما ن بن نع أمرو برن تنمريش نوهري نقبيلنرة .اللبراب فري
تهذيب األنساب (3ي.)145
( )16تهذيب الُمال(29ي.)382 -379

( )17تاريع ابن معين -رواية الدارمي( 1ي.)219
( )18لسان المي ان(7ي.)411

( )19تهذيب التهذيب(10ي ,)437التعديل والتجري (2ي.)773
( )20الُاشف (2ي.)320

( )21الجرا والتعديل (8ي.)477

57

وقال ابن حجر :وقة وب ( ,)1وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)2ما

سنة أربع وما تين(.)3

س َل َم َة :وقة .سبل في حديث رقش.8:
َ .4حم ُ
اد ْب ُن َ
 .5ع ِ
اصِم ْب ِن أَِبي الن ُج ِ
ود بن بهدلة :صدول له أوهاش .سبل في حديث رقش.6:
َ
ِ
س َواء ا ْل ُخَزاعي :مقبول .سبل في حديث رقش.8:
َ .6
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نعاص نش أب نن أنبي الهن ُجود صدول له أوهاش ,و نس نواء األ ُخ ناع ِّي مقبول.
حديث رقش16:

ل األن أشر نرجع ُّي
ضررر ,قنر ن
ضررر ,قن ن
قرال الهن نسررا ي :أ أ
رال :نحر هدونننا أ ُنبررو ى أسر نرح ن
رال :نحر هدونني أ ُنبررو الهن أ
نخ نب نرننررا أ ُنبررو نب أُررر أبر ُرن أنبرري الهن أ
ص نة ,نقالن أ :
ُُوف ٌّي ,نع أن نع أمرو أبن نق أي األ ُم نل ِّي ,نع أن األ ُحِّر أبن ه
الصيهاا ,نع أن ُه نن أي ندةن أبن نخالد األ ُخ ناع ِّي ,نع أن نح أف ن
اء ,نواأل نع أش ر نرر ,نوون نلونر رةن أنهي رراش م ر أرن ُُ ر ِّرل نش ر أرهر ,نونرأُ نعتنر أرين قنأب ر نرل
" أ أنرنب ررع لن ر أرش ني ُُ ر أرن ني ر نرد ُعهُ هن الهنب ر ِّ
ري ( :)ص ر نري ناش نع ُ
رور ن
اش ر ن
(.)5( )4
األ ن نداة "

 .1أخرجرره أحمررد بررن حنبررل فرري مسررند 6( ,ي ,)287حررديث رقررش ,26502:بلف رره ,مررن ريررل أبرري ىسررحال
وفي به.
األن أش نجع ُّي ال ُُ ٌّ
 .2أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)469حديث رقش ,7041:بلف ه ,من ريرل أبري ىسرحال
وفي به.
األن أش نجع ُّي ال ُُ ٌّ
 وُذلك أخرجه في (12ي ,)476حديث رقش ,7048:متقارب األلفا  ,من ريل أبي بُر بن أبي النضربه.

 .3أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)205حديث رقش ,354:بلف ه ,من ريرل نهاش ُرش أبر ُن األ نقاسرش
ضر به.
أنبي الهن أ
ه
ران
راب م أرن ص نرفته ( ,)نوأ أ
اب التهراريع ,نب ُ
 .4أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تن ُ
صرال التري نُ ن
نخ نبرار  ,ذ أُ ُرر األخ ن
ص ن نفت (14( ,)ي ,)332حديث رقش ,6422:متقارب األلفرا  ,مرن ريرل نهاش ُرش أب ُرن
ُي نوا ُ
ب نعنل أيهنا األ ُم أ
األ نقاسش أبي النضر به.

إسناد الحديث:

 .1أَبو بكر بن النضر بن أَبي النضر هاشم بن ا ْل َق ِ
اسم البغدادي ،وأكثر ما ينسب إلى جده.
ُ
نرنوى نعن :أنبي النضر هاشش أبن القاسش ,ووهب بن جرير بن حا ش ,ويعقوب أبن ى أب نراهيش أبن سعد.

نرنوى نعنه :مسلش ,والتِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي

( .)6

()1تقريب التهذيب(.) 562
()2الوقا

البن حبان (9ي.) 212

( )3تقريب التهذيب(.) 562

صلة ال ن داة و لُو ,ال هش أم  .لسان العرب(15ي .)116نواأل ن نداةُ ال ه
( )4ال ن نداةُ :ال ُ أدوة ,نو نج أم ُع نها نغ ندوا  ,ال ُ أد نوة ,بال ه
ض أح نوةُ
ض ِّش :البُ أُ نرة نما نب أي نن ن
نوهي ُم نننهونة .المصباا المنير في غريب الشرا الُبير(2ي.)443
ن
ِّ
وش ون نلونةن أنيهاش م أن ُُل نش أهر4( ,...ي ,)220حديث رقش.2416:
ص
ي
ف
ي
ُ
باب
,
اش
ي
الص
ُتاب
ي,
النسا
سنن
()5
ِّ
ن
ن
أ ن ن ُ ُ
( )6تهذيب الُمال(33ي.)151-149
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()2
()1
ص ُدول( ,)3وما
ووقه :ابن حجر  ,والذهبي  ,وقال أبو حاتش :ن
ني البغندادي ،خراسناني األصنل ،منن بننني لينث بنن كناننة منن أنفسننهم،
 .2هاشنم بنن القاسنم ،أ َُبنو النضنر الل ْي ِثن ُّ
ويقال :جده.
ويقال :الت ُّ
ميمي ،ولقبه قيصر ،وهو والد أَِبي َب ْك ِر ْبن أَبي النضرُ ،
ُ

سنة خم

نرنوى
نرنوى

وأربعين وما تين(.)4

نعن :شعبة أبن الحجاج ,والليث بن سعد ,وأبي ىسحال األن أش نجع ُّي.
نعنه :أبو بُر بن أنبي النضر ,وأحمد أبن حنبل ,وعلي بن المديني(.)5

ووقرره :الررذهبي( ,)6وابررن سررعد( ,)7وابررن معررين( ,)8والعجلرري( ,)9وابررن حجررر ,و اد :وب ر ( ,)10وقررال أبررو حرراتش:

()12
()11
صرردول  ,وقررال الهن نسررا ي :ال بررأ برره  ,وقررال ابررن عررد  :لررش أر لرره حررديوا منُر ار فررأذُر  ,وقررد روى نع أنررهُ
األ مة ,وعند ال بأ به( ,)13وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)14ما سنة سبع وما تين(.)15
ش َج ِع ُّي ُكوِفي.
ق األَ ْ
س َح َ
 .3أ َُبو إِ ْ

المل ي.

نرنوى نعن :نع أمرو أبن قي
نرنوى نعنه :أ ُنبو النضر هاشش أبن القاسش ,روى له الهن نسا ي(.)16
قال ابن حجر :مقبول( ,)17ما بعد الما ة(.)18
َ .4ع ْم ِرو ْب ِن َق ْيس ا ْل ُم َال ِئي( ،)19أ َُبو َع ْبد الل ِه ال ُكوفي.
نرنوى نعن :الحر بن الصياا ,وعُرمة مولت ابن عبا  ,والمنهال أبن نع أمرو.
( .)20
نرنوى نعنه أ ُنبو ىسحال األن أش نجع ُّي ال ُُ ٌّ
ان الوهأور ّ
وفي ,وأ ُنبو خالد األحمر ,و ُس أف ني ن
( )1تقريب التهذيب(.)625

( )2الُاشف(2ي.)413
ِّ
ه
وم أعرفة الوقنا (3ي.)95
( )3الته أُميل في ن
الج أرا والت أعديل ن
( )4تقريب التهذيب( ,)625تاريع اإلسلش(5ي.)1293
( )5تهذيب الُمال (30ي.)133-130
( )6الُاشف(2ي.)332
( )7ال بقا

الُبرى(7ي.)241

( )8تاريع ابن معين  -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)389
( )9تاريع الوقا

للعجلي(.)454

( )10تقريب التهذيب(.)570

( )11الجرا والتعديل(9ي.)105

( )12تهذيب التهذيب(11ي.)18

( )13الُامل في ضعفاء الرجال(8ي.)418
( )14الوقا

البن حبان (9ي.)243

( )15تقريب التهذيب(.)570

( )16تهذيب الُمال(33ي.)28-27

( )17تقريب التهذيب(.)618
( )18تقريب التهذيب(.)618
ه
مل ي :بضش األميش ,وبعد ه
ال :و ني أنن نهذ ِّ
بها ِّ
تحتها ,نهذ ِّ
الن أسنبة
اللش ألف نياء موناة من
( )19األ ن
الن نساء ,قن ن
ن
الن أسنبة ىلنت الملءة التي تستتر ن
ن
ن
بيعها .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)277
ىلنت ن
( )20تهذيب الُمال(22ي.)201-200
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()4
()3
()2
()1
ان( ,)5وأبررو رعررة و اد:
ووقرره :الهن نسررا ي  ,ابررن معررين  ,والعجلرري  ,وأحمررد بررن حنبررل  ,ويعقرروب بررن ُس ر أف ني ن
مأمون( ,)6وقال ابن حجر :وقة متقن عابد( ,)7وقال ابن حبان :من عباد أهل الُوفرة وقر ار هش مرا بهرا وُران
( .)10

متيق ا في الروايا ( ,)8وذُر في الوقا ( ,)9ما

سنة بضع وأربعين وما ة

الحديث( ,)18وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)19ما
ِ ()21
ُ .6ه َن ْي َدةَ ْب ِن َخالِد ا ْل ُخَزاعي

بعد الما ة(.)20

اح النخعي
 .5ا ْل ُحر ْب ِن الصي ِ
نرنوى نعن :أن أبن مالك ,وعبد ان أبن ُع نمر أبن الخ اب ,وهنيدة أبن خالد.
وع أمرو أبن قي المل ي ,والوليد أبن قي السُوني(.)12
ان الوهأور ّ  ,ن
نرنوى نعنهُ :س أف ني ن
ووقرره :ابررن حجررر( ,)13والهن نسررا ي( ,)14وابررن نمعررين( ,)15والررذهبي( ,)16والرردارق ني( ,)17وأبررو حرراتش ,و اد :صررال
()11

ال ُكوفي.

(.)22

ص نة بن ُع نم نر
روى عن :علي و نح أف ن
( .)23
روى عنه :أبو ىسحال السبيعي

قال ابن حبان( ,)24وابن عبد البر :له صحبة(,)25
( )1تهذيب التهذيب(8ي.)93
( )2تاريع ب داد(14ي.)60
( )3تاريع الوقا

للعجلي(.)368

()4العلل ومعرفة الرجال(3ي.)126
( )5المعرفة والتاريع(3ي .)239
( )6الجرا والتعديل(6ي.)255
( )7تقريب التهذيب(.)426

) )8مشاهير علماء االمصار(1ي.)264
( )9الوقا

البن حبان(7ي.)222

( )10تقريب التهذيب(.)426
( )11النهخعي :ب نف أت ُّ
بعدها عين ُم أهمنلة ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت النخع نوهي نقبينلة نُبي نررة ,ون لروا فري اإلسرلش األ ُُونفرة أينسرب ىنل أريهش مرن
النون نواأل نخاء ,نو ن
ّ
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(3ي .)304
األ ن
( )12تهذيب الُمال(5ي.)515-514
( )13تقريب التهذيب(.)155

( )14تهذيب التهذيب(2ي ,)221م اني األخيار في شرا أسامي رجال معاني اآلوار(1ي.)184
( )15تهذيب الُمال(5ي.)515
( )16الُاشف(1ي.)316

( )17ىُمال تهذيب الُمال(4ي.)19
( )18الجرا والتعديل(3ي.)277

( )19الوقا البن حبان(4ي.)180
( )20تقريب التهذيب(.)155
( )21اإلصابة(6ي ,)438االستيعاب(4ي ,)1549أسد ال ابة(5ي.)392
( )22اإلصابة6ي.)438

( )23االستيعاب(4ي ,)1549أسد ال ابة(5ي.)392
( )24الوقا

البن حبان(3ي.)438

( )25االستيعاب(4ي.)1549
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وقال ابن حجر :صحابي( ,)1ما
الحكم على إسناد الحديث:

قبل الما ة(.)2

ل األن أش نجع ُّي مقبول.
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أنبا ى أس نحا ن
التعليق:

اء ,وهو
اش نع ُ
ور ن
أن الهنب ِّي (ُ )ان يوا ب علت أربع خ ن
اش ن
صال لن أش ني ُُ أن ني ند ُعهُ هن وال نيتأ ُرُُهُ هن ,وهي :ص ني ُ
اد م نرن األ نع أشرر
يل :ب ه
اليوش العاشر من شهر محرش ,نو(األ نع أشر) باأل نجِّر نوق ن
اش نع أشرر ذ األح هجرة ,نواأل ُم نرر ُ
الرأفع أن أ ص ني ُ
الص أب (.)3
ت أس نعةُ أنيهاش ,نوون نلونةُ أنيهاش م أن ُُ ِّل نش أهر ,نونرأُ نعتنين قنأب نل األفن أجر أ ننر ناد أ نرأُ نعتن أي ُسهنة ُّ
حديث رقم17:

ال :نح هدونني األ ُم نف ه
ضرانل نة ,نع أرن
يد أب ُن ُم أسلش ,نق ن
ود أب ُن غيلن ,نق ن
قال الهن نسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا األ نول ُ
نخ نب نرني نم أح ُم ُ
ضر ُل أب ُرن نف ن
ري ( ,)أ ه
ري
نن الهنب ِّ
صرةن ,ن أوج الهنب ِّ
نعيهاش أبن نعبها  ,نع أن ُب نُ أير أبن أاأل ن
نش ِّرج ,نع أرن ننرافع ,نع أرن أابرن ُع نم نرر ,نع أرن نح أف ن
(.)4
اا األ ُج ُم نعة نواجب نعنلت ُُ ِّل ُم أح نتلش»
( )نق ن
ال « :نرنو ُ
سبل تخريجه في حديث رقش.7:
إسناد الحديث:

َح َم َد ا ْل َمْرَو ِزي
َ .1م ْح ُم ُ
ود ْب ُن غيالن ا ْل َع َدوي ،أ َُبو أ ْ
نرنوى نعن :وُيع أبن الجراا ,والوليد أبن مسلش ,وي يد أبن هارون.
(.)6
الر يان
نرنوى نعنه :الجماعة سوى أبو ند ُاود ,وأ ُنبو نحاتش ,وأ ُنبو ُ أرنعة :ها
(.)5

()10
()9
()8
()7
الح هجرةُ(,)11
الحراف ُ ُ
راش ن
ووقه :ابن حجر  ,والهن نسا ي  ,وأبو حاتش  ,وأحمد بن حنبل  ,وقال الذهبي :اإل نم ُ
( )12
ين نوما نتنأين(.)13
وذُر ابن حبان في الوقا
 .ما سنة تسع نوون نلو ن
ش ِق ُّي.
 .2ا ْل َولِيد بن مسلم ا ْلقَُر ِشي ،أ َُبو العباس الد َم ْ
صر  ,وهشاش أبن نحسهان.
نرنوى نعن :المفضل أبن فضالة ,وموست أبن أيوب ال ن افقي الم أ

( )1تقريب التهذيب(.)763
) )2تقريب التهذيب(.)574

( )3ان ر :مرقاة المفاتي شرا مشُاة المصابي (4ي.)1428
اب الته أشديد في الته نخلُّف نعن األ ُج أم نعة3( ,ي ,)89حديث رقش.1371:
( )4سنن النسا يُ ,تاب الجمعة ,نب ُ
ي :بفت الميش والواو ,بينهما الراء الساُنة ,وفي آخرهرا الر اى ,هرذ النسربة ىلرت «مررو الشراهجان»  ,موانمرا قيرل لره «الشرا جران»
الم ْرَو ِز ُّ
(َ )5
يعنت الشا جانت موضع الملوك ومستقرهش  ,خرج منها جماعة قديما وحديوا من أهل العلش والحديث .األنساب للسمعاني(12ي.)207
( )6تهذيب الُمال(27ي.)308 -305
( )7تقريب التهذيب(.)522
( )8مشيخة النسا ي(.)68

( )9الجرا والتعديل(8ي.)291

( )10بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش (1ي.)147
( )11سير أعلش النبلء(12ي .)223
( )12الوقا

البن حبان(9ي.)202

( )13العبر في خبر من غبر(1ي.)338
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نح نمد أبن نح أننبل ,ومحمود بن غيلن األ نم أرنو ّ  ,وهشاش أبن عمار(.)1
نرنوى نعنه :أ أ
ووقه :العجلي( ,)2وابن سعد( ,)3والذهبي ,و اد :مدل ( ,)4وذُر ابن حبان في الوقا
لُنه ُوير التدلي

()7

والتسوية( ,)6وعد ابن حجر من المرتبة الرابعة
(.)9

من م ارترب التردلي ( ,)8نمرا

أنو خم نوت أسعين نوما نة
ضالَ َة :وقة .سبل في حديث رقش.7:
 .3ا ْل ُمفَض ُل ْب ُن فَ َ
َ .4عي ِ
اش ْب ِن َعباس :وقة .سبل في حديث رقش.7:
ُ .5ب َك ْي ِر ْب ِن َع ْب ِد الل ِه بن األشج ا ْلقَُر ِشي :وقة .سبل في حديث رقش.7:
َ .6ن ِ
افع ،مولى ْابن ُع َمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
َ .7عبد الل ِه ْبن ُع َمر :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا  ,وتدلي

( ,)5وقال ابن حجر :وقة
سرنة أنربرع

الوليد بن مسلش ال يضر؛ ألنه صرا بالسما.,

حديث رقم18:

ه
اعرةن,
قال الهن نسا ي :أ أ
نخ نب نرننا قُتنأي نبةُ ,نع أن نمالك ,نع أن أابن شهناب ,نع أن السهرا ب أبرن ني ي نرد ,نع أرن األ ُم لرب أبرن أنبري نوند ن
ُّ
رول اللهره ( )ه
ران
ص نة نقانل أ  « :نما نأرأني ُ نر ُس ن
ران نقأب نرل نونفاتره ب نعراش ,نف نُ ن
صرلت فري ُس أرب نحته نقاع اردا نقر نحتهرت نُ ن
ن
نع أن نح أف ن
ُي ِّ
ون أن أ نو نل م أن أن أ نو نل م أنهنا»(.)10
ُّورة فن ُي نرتِّلُهنا نحتهت تن ُُ ن
ن
صلي قناع ادا ني أق نأُر بالس ن
سبل تخريجه في حديث رقش.12:
إسناد الحديث

س ِعيد بن جميل بن طريف بن َعبد
 .1قُتَْي َب ُة بن َ
نرنوى نعن :ىبراهيش أبن نسعيد األ نم ندن ُّي ,و نع أب ُد اللهه أب ُن
نرنوى نعنه :الجماعة سوى أابن ماجه(.)12

الل ِه الثقَ ِفي( ،)11أ َُبو رجاء.
األ ُم نب نارك ,ومالك أبن أن .

( )1تهذيب الُمال(31ي.)91 -86
( )2تاريع الوقا

للعجلي (1ي.)466

( )3ال بقا

الُبرى(7ي.)327

( )5الوقا

البن حبان(9ي.)222

( )4ديوان الضعفاء(1ي.)428
( )6تقريب التهذيب(.)584

(( )7المرتبة الرابعة) :من اتفل علت أنه ال يحتج بشئ مرن حرديوهش ,اال بمرا صررحوا فيره بالسرما ,لُوررة تدليسرهش علرت الضرعفاء والمجاهيرل
ُبقية بن الوليد .تعريف أهل التقدي

( )8تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)14

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)51

( )9تقريب التهذيب(,)584العبر في خبر من غبر(1ي.)248

( )10سنن النسا يُ ,تاب قياش الليل وت و ,النهار ,باب صلة القاعد في النافلة3( ,ي ,)223حديث رقش.1658:
( )11الوهقنفي :بفنتأ الوهاء األ ُمونلهونة ,نواألقناف ,نواألفناء ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت ونقيف نو ُه نو ونقيف بن ُمنن ّبه .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)240
ّ
( )12تهذيب الُمال(23ي.)528 -523
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قال الذهبي :شيع اإلسلش ,المحدث ,اإلماش ,الوقة( ,)1وقال ابن حجر( ,)2وأبو ند ُاود( :)3وقة وب  ,وووقره :أبرو

حرراتش( ,)4والهن نس ررا ي ,و اد :م ررأمون( ,)5وذُررر اب ررن حب رران ف رري الوقررا
سنة أربعين وما تين (.)7

الح ررديث
ران مررن المتقن ررين ف رري ن
وق ررال :نو نُ ر ن

الس ننن( ,)6وما
والمتبحرين في ّ
َ .2مالِك ْب ُن أََنس  :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:
ُ .3م َحمد ْبن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ِ
يد :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.12:
ب ْب ُن َي ِز َ
 .4السائ ُ
ِ
اع َة :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.12:
 .5ا ْل ُمطل ِب ْب ِن أَِبي َوَد َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم19:

ث ,ع أن ننافع ,ع أن أابن عمر ,ع أن ح أفصةن ,ع أن رسول ه
ه
الله
نخ نب نرننا قُتنأي نبةُ أب ُن نسعيد ,قن ن
قال الهن نسا ي :أ أ
ن
ال :نح هدونننا الل أي ُ ن
ُ نن ن ن ن ن ن ُ
الص نلة»(.)8
وش ىنلت ه
ص نلة ُّ
الص أب نرنُ نع نرأُ نعتنأين نخف ن
يفتنأين نقأب نل أ أ
( ,)أنهنهُ « نُ ن
ان ى نذا ُنود ن ل ن
نن نيقُ ن
 .1أخرجرره األ ُب نخ ررار ّ ف رري صررحيحهُ ,ت رراب األذان ,ب رراب األذان بعررد الفج ررر1( ,ي ,)127حررديث رق ررش,618:
مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.
ري ُس رهنة األ نف أجررر,...
 .2أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,ترراب صررلة المسررافرين وقصرررها ,نبر ُ
راب أ
اسررت أح نباب نرأُ نعتنر أ
(1ي ,)500حديث رقش ,87:مختلف األلفا  ,من ريل نناف اع به.

ري ُسرهنة األ نف أجرر1( ,...ي,)500
 وُذلك أخرجه فري ُتراب صرلة المسرافرين وقصررها ,نب ُراب أ
اسرت أح نباب نرأُ نعتن أ
حديث رقش ,88:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.
راب الص ررلة بع ررد ل ررو ,األ نف أج ررر1( ,ي ,)283ح ررديث
 .3أخرج رره الهن نس ررا ي ف رري س ررننه ,ف رري ُت رراب المواقير ر  ,نب ر ُ
رقش ,583:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.
راب ق ني رراش اللهأي ررل نوتن ن ر ُّرو ,الهنهن ررار ,ب رراب وقر ر رُعت رري الفج ررر3( ,ي ,)255ح ررديث
 وُ ررذلك أخرج رره ف رري ُتن ر ُرقش ,1775:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.
راب ق ني رراش اللهأي ررل نوتن ن ر ُّرو ,الهنهن ررار ,ب رراب وقر ر رُعت رري الفج ررر3( ,ي ,)255ح ررديث
 وُ ررذلك أخرج رره ف رري ُتن ر ُرقش ,1776:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

( )1سير أعلش النبلء(11ي.)13
( )2تقريب التهذيب(.)454
( )3سناال

أبي عبيد اآلجر أبا ند ُاود(.)69

( )4الجرا والتعديل(7ي.)140
( )5مشيخة النسا ي(.)62
( )6الوقا

البن حبان (9ي.)20

( )7تذُرة الحفا للذهبي(2ي ,)27تقريب التهذيب(.)454
ه
اب نوأق نرأُ نعتني األ نف أجر3( ,...ي ,)252حديث رقش.1760:
اب قنياش اللأيل نوتن ن ُّو ,ال هن نهار ,نب ُ
( )8سنن النسا يُ ,تن ُ
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راب ق ني رراش اللهأي ررل نوتن ن ر ُّرو ,الهنهن ررار ,ب رراب وقر ر
 وُ ررذلك أخرج رره ف رري ُتن ر ُرقش ,1777:بلف ه ,من ريل قُتنأي نبةُ به.
راب ق ني رراش اللهأي ررل نوتن ن ر ُّرو ,الهنهن ررار ,ب رراب وقر ر
 وُ ررذلك أخرج رره ف رري ُتن ر ُرقش ,1778:مختلف األلفا  ,من ريل ابن عمر به.
راب ق ني رراش اللهأي ررل نوتن ن ر ُّرو ,الهنهن ررار ,بر راب وقر ر
 وُ ررذلك أخرج رره ف رري ُتن ر ُرقش ,1773:مختلف األلفا  ,من ريل ابن عمر به.

رُعت رري الفج ررر3( ,ي ,)255ح ررديث
رُعت رري الفج ررر3( ,ي ,)256ح ررديث
رُعت رري الفج ررر3( ,ي ,)256ح ررديث

 .4أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب ىقامة الصلة والسنة فيها ,باب ما جاء في الررُعتين قبرل الفجرر,
(1ي ,)362حديث رقش ,1145:بلف ه ,من ريل الليث به.

 .5أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)284حديث رقش ,26476:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

 .6أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)197حديث رقش ,1998:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

إسناد الحديث:

.1
.2
.3
.4

س ِعيد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
قُتَْي َب ُة ْب ُن َ
ث بن سعد :وقة وب فقيه ىماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:
الل ْي ُ
َن ِ
افع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
َعبد الل ِه ْب ِن ُع َمَر ْبن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

اىست أح نباب رأُ نعتني ُسهنة األ نف أجر ,واأل نح ِّ
ث نعنل أيه نما ,وفيه أنهنهُ ُي نس ُّن
قال النوو  :الحديث داللة علت أ
ن
ن أ
الص أرب
الص نرلةُ م أرن ُلُرو ,األ نف أجرر ى هال ُسرهنةُ ُّ
الص أب نوأنهنهُ نما نرأُ نعتنران ,ونق أرد ني أسرتند ُّل بره نم أرن نيقُرو ُل تُ أُ نررُ ه
ُسهنة ُّ
نح ُد نها :نه نذا نونن نقنلهُ األ نقاضي نع أن نمالك نواأل ُج أمهُور ,نوالوهاني :نال تن أد ُخ ُل
نص نحاب ننا في األ نم أسأننلة ون نلونةُ أ أنو ُجه :أ ن
نس نبب ,نوأل أ
اهةُ حتهت ي ِّ
الص أب  ,نو نهر نذا ُه نرو الصرحي
يضةن ُّ
صلِّ ني ُسهنةن ُّ
الص أب  ,نوالوهال ُ
األ نُ نر ن
صل ني نفر ن
ث :نال تن أد ُخ ُل األ نُ نر ن ن ُ ن
اهةُ نحتهت ُي ن
ان ( )ال يصلي غير
نص نحاب ننا نونل أي ن في نه نذا األ نحديث ندليل ناهر نعنلت األ نُ نر ن
اهة ىهن نما فيه أاإل أخ نب ُار بأنهنهُ نُ ن
ع أن ند أ أ

رف
تن أخفي ُ
نو نمرا لنرهُ

رُعتي السنة ولش ينه عن غيرها(.)1

حديث رقم20:

ال :أ أنن نبأ نننا أاب ُن األ نقاسش ,نح هدونني نمالك ,نع أن ننافع ,نع أن نع أبد اللهه أبن ُع نم نر,
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نسلن نمةن ,نق ن
قال الهن نسا ي :أ أ
ري ( ,)أنهنهررا نقانل ر أ  :يررا رسر ن ه
أن الهنررا نقر أرد نحلُّ روا ب ُع أم ر نرة نونلر أرش تن أحلر أرل أ أنن ر ن مر أرن
ص ر نة ن أوج الهنبر ِّ
رول اللرره نمررا نش رأ ُ
ن نُ
نعر أرن نح أف ن
ن
ال« :ىِّني لنب أهد ُ نأرأسي نونقله أد ُ نه أديي نف نل أنح ُّل نحتهت أ أنن نح نر»(.)2
ُع أم نرت نك؟ نق ن
سبل تخريجه في حديث رقش.10:
( )1ان ر :المنهاج شرا صحي مسلش(6ي.)2

( )2سنن النسا يُ ,تاب مناسك الحج ,باب تقليد الهد 5( ,ي ,)172حديث رقش.2781:
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إسناد الحديث:

()2
ِ ()1
ِ
ِ
ص ِري.
المَرادي
َ
الج َملي  ،أ َُبو الحارث الم ْ
ُ .1م َحمد ْبن سلمة ْبن َعبد الله بن أَبي فاطمة ُ
الر أح نمن أبن القاسش ,ويون بن تميش.
وع أبد ه
روى عن :عبد ان أبن وهب ,ن

نرنوى نعنه :مسلش ,وأ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,وابن ماجه(.)3
قال الهن نسا ي :وقة وقة( ,)4وقال الذهبي :ىماش وب ( ,)5وقال ابن حجر :وقة وب

( ,)6وقال مرةُ :ان من الوقا

صريين وفضل هش( ,)7وقال أبو حاتش :صدول( , )8وما سنة ومان وأربعين وما تين(.)9
الم أ
( )10
ِ
ِ
ص ِري.
العتَقي  ،أ َُبو َع ْبد الله الم ْ
َ .2ع ْبد الر ْح َمن بن ا ْلقَاسم بن خالد ْبن جنادة ُ
ان أبن ُع ني أي ننة ,ومالك أبن أن .
نرنوى نعن :نب أُر أبن مضر ,و ُس أف ني ن
نرنوى نعنه :الحارث أبن مسُين ,وعبد ان أبن عبد الحُش ,ويحيت أبن نعبد اللهه أبن بُير(.)11
()15
( )14
أمون(,)16
ووقه :ابن حجر( ,)12وأبو رعة( ,)13والخ يب الب داد
 ,وابن معين  ,والهن نسا ي و اد نمأ ُ
وق ررال ال رردارق ني :م ررتقن حس ررن الض ررب ( ,)17وق ررال الخليل رري :الهاه ر ُرد ُمتهفن ررل نعلن أي رره( ,)18وذُ ررر اب ررن حب رران ف رري
الوقا ( ,)19وقال الذهبي :صدول( ,)20ما

سنة ىحدى وتسعين وما ة(.)21

ضش األميش ,نوفت الرهاء ,نوبعد أاأللف ندال ُم أهملنة ,نهذ ِّ
اسمه يحابر برن نمالرك برن أدد برن يرد برن يشرجب برن
( )1األ ُم نراد  :ب ن
الن أسنبة ىلنت ُم نراد ,و أ
بعدهش .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)188
هح نابة نومن
سبأ نو نمالك بن أد ُه نو م أذحج ,وينسب ىلنت ُم نراد خلل ُوير من األ نجاهليهة نوالص ن
أ
( )2األجملي :ب نف أت األجيش ,واألميش ,وبعدها ه
اللش  -نهذ ِّ
ُن نانة بن نناجية بن ُم نراد ,نو ُه نو ب ن من ُم نراد م أنهُش نع أمرو بن م ّررة
الن أسنبة ىلنت جمل بن ن
ن ن
نن
ن
اهش .اللبرراب فرري تهررذيب
و
ر
س
رر
ر
ي
ُو
رل
ر
ل
خ
و
رل
ر
م
ج
ل
ا
ش
رو
ر
ي
ري
ر
ل
ع
رع
ر
م
رد
ر
ن
ه
رل
ر
ت
ق
و
,
ري
ر
ل
ع
:
رن
ر
ع
ررو
ر
ي
,
ري
ر
جمل
ل
ا
رد
ر
ن
ه
رن
ر
ب
ررو
ر
م
ع
رن
ر
ب
ان
رد
ر
ب
ع
و
أ
أ
أ
ُ
ن
نأ
أ ن ن ن ّ نأ
ن
ن ّ ن
األجملرري ,ن
األنساب(1ي.)292
( )3تهذيب الُمال(25ي.)288 ,287
( )4مشيخة النسا ي(.)54
( )5الُاشف(2ي.)175

( )6تقريب التهذيب(.)481

( )7تاريع اإلسلش(5ي.)1228
( )8الجرا والتعديل(7ي.)277
( )9تقريب التهذيب(.)481

ه
قها ,نوفي آخرنها نقاف  -نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت العتقيين والعتقاء ,نونل أيسوا مرن نقبينلرة نواح نردة ن موانه نمرا
العتنقي :ب ن
(ُ )10
ضش األعين ,نوفت التاء األ ُموننهاة من نف أو ن
ه
ادة العتقي .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)321
هح نمن بن األقناسش بن نخالد أابن ُجنن ن
اعة م أنهُش عبد الر أ
جم ن
هش جمع من قبا ل نشتت ,أينسب ىلن أيهش ن
( )11تهذيب الُمال(17ي.)346 – 344
( )12تقريب التهذيب (.)348

( )13الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي .)901
( )14المتفل والمفترل(3ي.)1499
( )15سناال

أبي ىسحال ىبراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين(1ي.)193

( )16تهذيب التهذيب(6ي.)253

( )17الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(1ي.)465
( )18اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)254
( )19الوقا

البن حبان(8ي.)374

( )20الُاشف(1ي.)640

( )21تقريب التهذيب ( ,)348العبر في خبر من غبر(1ي.)238
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َ .3مالِك ْب ُن أََنس  :الفقيه ىماش دار الهجرة أر
َ .4ن ِ
افع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
َ .5ع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُع َمَر بن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:
الحكم على إسناد الحديث:

المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم21:

ه
ان,
صر أف نو ن
اللره أبرن ن
اء()1م نن
نُ ُانوا ب نب أي ند ن

ان أبرن نع أبرد
يست ,قن ن
قال الهن نسا ي :أ أ
صر أف نو ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ُمهيرةن أبرن ن
نخ نب نرننا األ ُح نس أي ُن أب ُن ع ن
ان ,نع أن أ ن
ونهُ ,نحتهت ى نذا
صةُ ,أنهنهُ نق ن
ال (« :)نل ني ُن هم هن نه نذا األ نب أي ن نج أيش ني أ ُ ن
نسم نع نج هد ُ ,نيقُو ُل :نح هدون أتني نح أف ن
يد الهذ ُي أخب ُر نع أنهُ أش»
يعا ,نونال ني أن ُجو ى هال ال هشر ُ
ف بأ أنو نس ه أش ,فن ُي نناد أ هنولُهُ أش نوآخ ُرُه أش ,فن ُي أخ نس ُ
أاأل أنرضُ ,خس ن
ف به أش نجم ا
ص نة ,نوأن أشهن ُد نعنلت
نف نق ن
ال نلهُ نر ُجل :أن أشهن ُد نعنل أي نك أنهن نك نما نُ نذ أب ن نعنلت نج ِّد نك ,نوأن أشهن ُد نعنلت نج ِّد نك أنهنهُ نما نُ نذ ن
ب نعنلت نح أف ن
ب نعلنت الهنب ِّي (.)2()
صةن أنهنهنا لن أش تن أُذ أ
نح أف ن

 .1أخرج رره مس ررلش ف رري ص ررحيحهُ ,ت رراب الف ررتن وأشر ر ار الس رراعة ,ب رراب الخس ررف ب ررالجيش ال ررذ ي ررنش البير ر ,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(4ي ,)2209حديث رقش ,6:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .2أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب الفتن ,براب جريش البيرداء2( ,ي ,)1350حرديث رقرش ,4063:متقرارب
ان أبن ُع ني أي ننة به.
األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
ان
 .3أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)285حديث رقش ,26487:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل ُسر أف ني ن
أبن ُع ني أي ننة به.

ان أبن ُع ني أي ننة به.
س أف ني ن
 .4أخرجه الحميد في مسند 1( ,ي ,)303حديث رقش ,288:متقارب األلفا  ,من ريل ُ
 .5أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)471حررديث رقررش ,7043:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل

ان أبن ُع ني أي ننة به.
ُس أف ني ن
 .6أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)206حديث رقش ,356مختلف األلفا  ,مرن ريرل عبرد ان
ابن صفوان به.

إسناد الحديث:

()4
()3
ِ
ِ
البسطَامي(.)5
يسى بن حمران الطاْئي  ،أ َُبو َعلي القُ ْومسي َ ،
س ْي ُن ْبن ع َ
 .1ا ْل ُح َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,ووُيع أبن الجراا ,ووهب أبن جرير.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن

(أرض ملسراء) .ان رر :النهايرة فري غريرب
صروب نب أرين م هُرة نواأل نمد نينرة .أ
()1األنب أي نرداء :األ نم نفرا نةُ الهتري ال شريء بهرا ,وه
ري ُهننرا أ
أ
اس ُرش نم أوضرع نم أخ ُ
ن ن أن ن ن ن
الحديث واألور(1ي.)171
( )2سنن النسا يُ ,تاب مناسك الحج ,باب حرمة الحرش5( ,ي ,)207حديث رقش.2880:

ه
ه
اسرمه جلهمرة برن أدد برن يرد برن يشرجب برن عريرب
ِّسنبة ىنلت ي و أ
( )3ال أا ي :ب نفتأ ال اء ,نو ُس ُُون أاأللف ,نوفي آخرنها نياء موناة من تحتهنا ,نهذ الن أ
حصون نُوأنرة .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)271
بن يد بن ُهلن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قح ان أينسب ىنل أيه خلل نال ُي
ن
ِّسنبة ىلنت قوم نوُيقنال لنهنرا باألفنارسريهة ُرومش نوهري مرن بسر ناش ىلنرت سرمنان
( )4القُ أومسي :ب ن
ضش األقناف ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفي آخرنها سين ُم أهملنة ,نهذ الن أ
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)64
وهما من قوم وينسب ىلن أيهنا خلل ُوير من األ ن
ه
ورة .اللبرراب فرري تهررذيب
ره
ر
ش
م
روم
ر
ق
ب
ة
رد
ر
ل
ب
ري
ر
ه
و
اش
ر
س
ب
رت
ر
ل
ى
ة
رب
ر
ِّس
الن
رذ
ر
ه
,
راء
ر
ال
رت
ر
ف
و
,
رة
ر
ل
م
ه
م
ل
ا
رين
ر
الس
الب أسر نامي :ب نفررتأ األنبرراء األ ُم نوحر نردة ,نو ُسر ُُون
ِّ
أن ن
نأ ن
ن
( )5ن
نأ ُن
ن ن
أُ أ ن ن
األنساب(1ي.)152
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نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,ومسلش ,وأ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي(.)1
ووقه :الذهبي( ,)2والهن نسا ي( ,)3وأحمد برن حنبرل( ,)4والردارق ني( ,)5وذُرر ابرن حبران فري الوقرا

( ,)6وقرال ابرن

سنة سبع وأربعين وما تين(.)9

حجر :صدول صاحب حديث( ,)7وقال أبو حاتش :صدول( ,)8ما
ان ْبن ُع َي ْي َنة بن أَبي ِع ْمران ،واسمه :ميمون ا ْل ِه َال لِي ،أ َُبو ُم َحمد ال ُكوفي.
س ْف َي َ
ُ .2
وم أع نمر أبن راشد ,ومنصور أبن المعتمر.
نرنوى نعن :أمية أبن صفوان ,ن
ه
الر أح نمن أبن مهد (.)10
وع أبد ه
نرنوى نعنه :الحسين أبن عيست البس امي ,و نع أب ُد الله أب ُن األ ُم نب نارك ,ن
قال أبو حاتش :ىماش وقة ,وأوب أصحاب الُّ أهرر ّ مالرك وابرن ُع ني أي ننرة  ,وُران أعلرش بحرديث عمررو برن دينرار مرن
شررعبة( ,)11وقررال الررذهبي :وقررة وبر حرراف ىمرراش( ,)12وقررال ابررن سررعد :و نقرةا ونأبتاررا نُوير نرر األ نحررديث ُح هجرةا( ,)13وقررال
العجلي :وقة ,وب في الحديث( ,)14وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقالُ :ان من األحفا المتقنرين نوأهرل األ نرور,

الدين( ,)15وقال ابن حجر :وقة حراف فقيره ىمراش حجرة ىال أنره ت يرر حف ره برأخرة وُران ربمرا دلر
نو ّ

لُرن عرن

الوقا ( ,)16وعد ابن حجر من المرتبة الوانية( )17من مراتب التدلي ( ,)18ما سنة ومان وتسعين وما ة
ِ ِ
ُمي َة ْب ِن َخ َلف ا ْلقَُر ِشي ا ْل ُج َم ِح ُّي ا ْل َمك ُّي.
ص ْف َو َ
ص ْف َو َ
ان ْب ِن َع ْبد الله ْب ِن َ
ُمي َة ْب ِن َ
ان ْب ِن أ َ
 .3أ َ
نرنوى نعن :جد نعبد اللهه أبن صفوان أبن أمية ,وأبي بُر أبن أنبي هير الوهنقفي.
ان أبن ُع ني أي ننة ,ونافع أبن ُع نمر األ ُج نمح ُّي(.)20
نرنوى نعنه :ىسماعيل بن علية ,و ُس أف ني ن
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)21وقال الذهبي :صدول( ,)22وقال ابن حجر :مقبول( ,)23ما

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

(.)19

بعد الما ة(.)24

تهذيب الُمال(6ي.)462 -460
الُاشف(1ي.)334
مشيخة النسا ي(.)86
بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)42
تهذيب التهذيب(2ي.)363
الوقا البن حبان(8ي.)188
تقريب التهذيب(.)168

( )8الجرا والتعديل(3ي.)60
( )9تاريع اإلسلش(5ي.)1126
( )10تهذيب الُمال(11ي.)187 -177
( )11الجرا والتعديل (4ي.)227
( )12الُاشف(1ي.)449
( )13ال بقا الُبرى(6ي.)42
( )14تاريع الوقا للعجلي(.)194

( )15الوقا البن حبان (6ي.)404
( )16تقريب التهذيب(.)245
( )17المرتبة الوانية :من احتمل اال مة تدليسه ,وأخرجوا له في الصحي المامته وقلرة تدليسره فري جنرب مرا روى ُرالوور  ,أو ُران ال يردل
وقة ُابن عيينة .تعريف أهل التقدي بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)13
( )18تعريف أهل التقدي بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)32
( )19تقريب التهذيب ( ,)245شذ ار الذهب(2ي ,)466العبر في خبر من غبر(1ي.)250

( )20تهذيب الُمال(3ي.)333
( )21الوقا البن حبان(4ي.)41
( )22تاريع اإلسلش(3ي.)373
( )23تقريب التهذيب(.)114
( )24تقريب التهذيب(.)114

67

اإل عرن

ِ
ِ ِ
ان ا ْل ُج َم ِح ُّي ا ْل َمك ُّي.
ص ْف َو َ
ص ْف َو َ
ُمي َة ْب ِن َخ َلف ،أ َُبو َ
َ .4ع ْبد الله ْب ِن َ
ان ْب ِن أ َ
منين ,ونرنوى نعنرره :ابررن ابنرره أميررة بررن صررفوان,
روى عررن :الهنبر ِّ
ري (ُ ,)
وع نم رر بررن الخ رراب ,وحفصررة أش المر أرن ن
وع أبررد اللهرره أبررن أنبرري مليُررة( ,)1وقررال الررذهبي :أحررد األشرراف( ,)2وقررال ابررن حجررر :ألبيرره
وسررالش أبررن أنبرري الجعررد ,ن
()4
()3
ِّ
نستنار األ نُ أع نبة نم نع أابن الُّ نب أير نس نن نة
صحبة مشهورة  ,وقال الم  :أدرك من الهنب ِّي ( , )قُت نل نو ُه نو ُمتن نعلل بأ أ
ين(.)5
ونلث نو نس أبع ن
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أمية بن صفوان مقبول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الحسن ل ير .

التعليق:

"لينم ّن" فعل مضرار,
أخبر الهنب ِّي -صلت اله عليه وسلش :-أن جيش يقصد هذا البي الحراش ,وقولهّ :
مبنرري للفاعررل ,مررن ّأش بتشررديد المرريش :ىذا قصررد ,والررلش هرري المو ّ ررة للقسررش ,والنررون الوقيلررة للتوُيررد ,أ واللهرره
ردن هررذا البي ر جرريش ,ويُونروا ببيررداء مررن األرض ,والبيررداء :هرري األرض الملسرراء ال شرريء فيهررا ,وهرري
ليقصر ّ
موضع بين مُة والمدينة ,ويعاقبهش ان سربحانه وتعرالت بالخسرف والهرلك وُرل مرن أراد البير

الحرراش بسروء,

احدا,
ويتنادون فيما بينهش ,ويحتمل أن يُون بالبناء للمفعول :أ يناد المناد جميعهش حتت يهلُوا مهل اُا و ا
بي :الشريد :هو ال ريد عن أهله ,ويعني بره هنرا المنفررد عرن
وان أعلش ,وال ينجو منهش ىال الشريد ,قال القر ّ
علمرا
ذلك الجيش الذ ُيخسرف بره ,وفيره :بيران حرمرة الحررش ,وفيره :ا
يند
سيقع في آخر ال مان ,وفيه :وقو ,الفتن في آخر ال مان بحيث ّ

مرن أعرلش النبروة ,حيرث أخبرر ( )بمرا
آخر ىلت هدش بي ه
الله الحراش(.)6

حديث رقم22:

ون ُ  ,نع أن أابن شهناب ,أ ه
نن نسال نش
ال :نح هدونننا أاب ُن نو أهب ,نق ن
يش ,نق ن
ال :أ أ
قال الهن نسا ي :أ أ
نخ نب نرني ُي ُ
نخ نب نرننا ع ن
يست أب ُن ى أب نراه ن
نخ نب نرُ أ ه
ال نر ُسو ُل اللهه ( " :)نخ أم
صةُ  -ن أو ُج الهنب ِّي ( ,)نق ن
نن نع أب ند اللهه أب نن ُع نم نر نق ن
أب نن نع أبد اللهه ,أ أ
ال :نقالن أ نح أف ن
()7
م نن ال هد نو ِّ
ور(.)9(")8
اب ,نواألح ندأنةُ  ,نواألفنأ نأرةُ ,نواأل نُأل ُ
ب ,نواأل ُ نر ُ
اب نال نح نرنج نعلنت نم أن قنتنلنهُ هن :األ نع أق نر ُ
ب األ نعقُ ُ

 .1أخرجره األ ُب نخرار ّ فري صرحيحهُ ,ترراب جر اء الصريد ,براب مرا يقتررل المحررش مرن الردواب3( ,ي ,)13حررديث
رقش ,1828:متقارب األلفا  ,من ريل عبد ان بن وهب به.

( )1اإلصابة(5ي ,)12أسد ال ابة (3ي ,)279االستيعاب (3ي ,)927تاريع اإلسلش(2ي.)841
( )2الُاشف(1ي.)563

( )3تقريب التهذيب(.)308

( )4تهذيب الُمال(15ي.)125

( )5تاريع اإلسلش(2ي ,)841االستيعاب(3ي ,)927أسد ال ابة(3ي.)279
( )6ان ر :ذخيرة العقبت في شرا المجتبت(25ي.)127 ,118

ريد نعنلررت نعهررد ُسرنل أي
ريد الجر أررذان ,نونقر ن
ران نيصر ُ
( )7الحر نردأنةُ :نررا ر ني يررر نيصر ُ
الجروارا ,فر أران نق نع نع أنررهُ
نصرريد ن
ن
رال نب أع ُ
مان(عنل أيه ال هسر نرل ُش) ,نو نُر ن
ضررهُ أش :ىهنررهُ نُر ن
ران مر أرن أ أ
ان .لسان العرب(1ي.)54
الص أ
هيد نلد أعوة ُسنل أي نم ن
ِّ
العقُرور :م أرن أأبنيررة
وي أقتُرل أ
ويفتنرر ُ ُ ,األسررد ,و ّ
العقُرورُ :ه نرو ُُر ُّرل نس ُربع ني أعق ُرر :أن أ أ
يجرررا ن
()8ال نُأل ن
النمرر ,والرذ ب .سر هماها نُألابررا ال أشرت نراُها فري ال هسر ُربعهية .و ن
رب ن
األ ُمنبالن نة .النهاية في غريب الحديث واألور(3ي.)275
( )9سنن النسا يُ ,تاب مناسك الحج ,باب الفأرة في الحرش5( ,ي ,)210حديث رقش.2889:
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 .2أخرجره مسرلش فري صرحيحهُ ,تراب الحرج ,برراب مرا ينردب للمحررش وغيرر قتلره مرن الرردواب2( ,...ي,)858
حديث رقش ,73:متقارب األلفا  ,من ريل عبد ان بن وهب به.

 .3أخرجرره ابررن خ يمررة فرري صررحيحهُ ,ترراب المناسررك ,برراب ذُررر الرردواب الترري أبرري قتلهررا فرري اإلح رراش,...
(4ي ,)189حديث رقش ,2665:متقارب األلفا  ,من ريل عيست بن ىبراهيش به.

 .4أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الحج ,باب ما للمحررش قتلره مرن دواب البرر5( ,ي ,)343حرديث
رقش ,10038:مختلف األلفا  ,من ريل عبد ان بن وهب به.

 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)194حديث رقش ,333:مختلف األلفا  ,من ريل عبد ان
بن وهب به.

إسناد الحديث
()1
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ص ِري.
يم بن عيسى ْبن َمثُْرود ال َغافقي ،األَ ْح ُدبي  ،أ َُبو موسى الم ْ
 .1ع َ
يسى ْب ُن إ ْبَراه َ
وع أبد اللهه أبن وهب ,وعبد الرحمن أبن األ نقاسش العتقي.
ان أبن ُع ني أي ننة ,ن
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
نرنوى نعنه :أ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,و ُريا أبن يحيت الساجي(.)2

ووقره :ابرن حجرر( ,)3والررذهبي( ,)4وقرال مررة :اإلمرراش ,الفقيره ,المحردث( ,)5وقرال الهن نسررا ي :البرأ
ىحدى وستين وما تين(.)7

بره( ,)6ومررا

 .2عبد اهلل ْب ُن َو ْهب :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.9:
األيلي( ،)8أ َُبو يزيد ا ْلقَُر ِشي.
 .3يونس ْبن يزيد بن أبي النجاد
ُّ
نرنوى نعنُ :م نح همد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,ونافع مولت أابن ُع نمر ,وهشاش بن عروة.
ه
وعبد اللهه بن وهب(.)9
نرنوى نعنه :بقية أبن الوليد ,و نع أب ُد الله أب ُن األ ُم نب نارك ,ن
()10
ل وفري غيرر الُّ أهرر ّ خ رأ(,)11
ووقه :العجلي  ,وابن حجر ,وقرال :ىال أن فري روايتره عرن الُّ أهرر ّ وهمرا قلري ا
وقال الذهبي :اإلم ِّ
ث( ,)12وقال مرة :وقة حجة( ,)13وقال مرة :أحرد األوبرا ( ,)14وقرال أحمرد برن
الم نح ِّد ُ
اش الوقنةُ ُ
نُ
ِّس نربة ىنلرت أحردب ب ه
الض ِّرش نو ُه نرو أحردب برن
( )1األن أح ُدبي :ب نفتأ أاأللف ,نو ُسر ُُون األ نحراء األ ُم أهمنلرة ,نوضرش الر هدال األ ُم أهمنلرة ,نوفري آخرنهرا األنبراء األ ُم نوح نردة ,نهرذ الن أ
يست بن مورود األحدبي .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)30
يست بن ى أب نراهيش بن ع ن
وست ع ن
القياتة أابن غافل ب ن من غافل والمنتسب ىنل أيه أن ُبو ُم ن
( )2تهذيب الُمال(22ي.)583 ,582
( )3تقريب التهذيب(.)438
( )4الُاشف(2ي.)108

( )5سير أعلش النبلء(12ي.)362
( )6مسيخة النسا ي(.)94

( )7تاريع اإلسلش(6ي ,)381تقريب التهذيب(.)438

( )8أاألأنيلي :ب نف أت
اعة
جم ن
خرج م أن نها ن

أاأللف ,وس ُُون األياء المنقو ة باوأننتنأين من تحتها ,وفي آخرها ه
اللش ,نهذ نبأل ندة علت نساحل نبحر القل ش م هما نيلي ديار مصر
ن
ن
نُ
ن ن
ون بن ي يد أاألأنيلي .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)98
ي
ش
ه
ن
م
فن
ُل
ي
ف
اء
علم
أُ ُ ُ
من األ ن

( )9تهذيب الُمال(32ي.)553 –551
( )10تاريع الوقا

للعجلي (.)488

( )11تقريب التهذيب(.)614

( )12سير أعلش النبلء (6ي.)297
( )13مي ان االعتدال(4ي.)484
( )14الُاشف(2ي.)404
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حنبل :ما أحد أعلرش بحرديث الُّ أهرر ّ مرن معمرر ىال مرا ُران مرن يرون
الحديث ُوير ولي بحجة وربما جاء بالشيء المنُر( ,)2وقال أبو رعة :ال بأ

االيلري( ,)1وقرال ابرن سرعد :وُران حلرو

الوقا ( ,)4ما

سنة تسع وخمسين وما ة(.)5

به( ,)3وذُر ابن حبان في

ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
سالِ َم ْب َن َع ْب ِد الل ِه :وقة وب  ,أحد الفقهاء السبعة وُان وبتا عابدا فاضل .سبل في حديث رقش.9:
َ .5
َ .6ع ْب َد الل ِه ْب َن ُع َمَر :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

نق أتل هذ الدواب فري األح ِّرل نواأل نح نررش نو أاإل أح نرراش وأنره ال حررج ,وال جنراا,
اختنلنفُروا فري األ نم أع ننرت فريه هن
راه هن ,وُر هش أ
نن ني أقتُ نرل نمرا فري نم أع نن ُ
ني ُجوُ لأل ُم أحررش أ أ

ل نج نماه ُير األ ُعنل نماء نعنلت نج نوا
اته نف ن
وال ىوش علت من قتلهن ,نواتهفنقُوا نعلنت أنهنهُ
ال ال هشافع ُّي(رحمه ان) :األ نم أع ننت في نج نوا
اه هن نف نق ن
ون في نم أع نن ُ
نو نما ني ُُ ُ
نونال ُه نو ُمتننولِّد م أن نم أ ُُول نو نغ أير فنقن أتلُهُ نجا لأل ُم أحرش نونال ف أد نيةن نعلن أيه.
ُم أنذ نيا نف ُُ ُّل ُم أنذ يجو للمحرش قتله(.)6

نق أتله هن نُ أوُنهُ هن م هما نال ينُل وُل ماال ُي أن نُ ُل
ال نمالك(رحمه ان) :األ نم أع ننت فيه هن نُ أونُهُ هن
نوقن ن

حديث رقم23:

ال :نح هدونننا نع أب ُد األ نو ههاب ,نق ن
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار ,نق ن
قال الهن نسا ي :أ أ
ال :نسرم أع ُ ني أح نيرت أب نرن نسرعيد ,نيقُرو ُل :نسرم أع ُ
ري ()
ري ( ,)نعرن الهنب ِّ
صرةن بنر ُع نم نرر  ,ن أو نج الهنب ِّ
صفهيةن ب أن أنبي ُع نب أيرد ,أنهنهنرا نسرم نع أ نح أف ن
نناف اعا ,نيقُو ُل :نع أن ن
ل ون نلث ى هال نعلنت ن أوج ,نفإهنهنا تنح ُّد نعلن أيه أ أنرنب نع نة
نق ن
ال « :نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر تنح ُّد نعلنت نمِّي نف أو ن
أن أشهُر نو نع أش اار»(.)7

 .1أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب ال لل ,باب انقضاء عدة المتوفي عنها وجها2( ,ي ,)1126حرديث
رقش ,63:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

 .2أخرجه ابن ماجه فري سرننهُ ,تراب ال رلل ,براب هرل تحرد المررأة علرت غيرر وجهرا1( ,ي ,)674حرديث
رقش ,2086:ج ء من الحديث متقارب األلفا  ,من ريل يحيت بن سعيد به.

 .3أخرجه مالك في المو أُ ,تاب ال لل ,باب ما جاء في اإلحداد2( ,ي ,)598حديث رقش ,104:مختلف
األلفا  ,من ريل نافع به.

( )1بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش (.)180
( )2ال بقا

الُبرى(7ي.)360

( )4الوقا

البن حبان (7ي.)648

( )3الضعفاء ألبي رعة ال ار

(3ي.)958

( )5تقريب التهذيب( ,)614تاريع اإلسلش(4ي.)257
()6ان ر :المنهاج شرا صحي مسلش(8ي.)113

( )7سنن النسا يُ ,تاب ال لل ,باب عدة المتوفي عنها وجها6( ,ي ,)189حديث رقش.3503:
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 .4أخرجه أبو ند ُاود ال يالسي في مسند 3( ,ي ,)163حديث رقش ,1692:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.
 .5أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب ال لل ,باب ما قالوا في ىحداد المرأة علت وجها4( ,ي,)199

حديث رقش ,19286:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل يحيت بن سعيد به.

 .6أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 2( ,ي ,)466حديث رقش ,1039:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,
من ريل نافع به.

 وُذلك أخرجه في (4ي ,)192حديث رقش ,1990:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل يحيت بنسعيد به.

 .7أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)464حديث رقش ,7033:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

 -وُذلك أخرجه في (12ي ,)466حديث رقش ,7035:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

 .8أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب ال لل ,باب العدة ,األمر باإلحداد للمرأة علت وجها أربعة أشهر

وعش ار10( ,ي ,)138حديث رقش ,4302:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.
إسناد الحديث:

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َبشار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
َ .2ع ْب ُد ا ْل َوه ِ
اب بن َعبد المجيند بنن الصنلت بنن ُع َبيند اهلل ْبنن الحكنم ْبنن أَبني العناص الث َق ِفني ،أبنو محمند
ص ِري.
ا ْل َب ْ
أبن ُع نبيد.

صار  ,ويون
نرنوى نعن :ىسحال بن سويد األ نع ندو  ,ويحيت أبن نسعيد األ أنن ن
نرنوى نعنه :أحمد أبن حنبل ,وقُتنأي نبةُ بن نسعيد ,ومحمد أبن بشار ُب أن ندار(.)1
ووقه :العجلي( ,)2والذهبي و اد مشهور( ,)3وقال مرة :اإلماش األنبل ,الحاف  ,الحجة( ,)4وقال ابن حجر :وقة,

ت يرر قبررل موترره برولث سررنين( ,)5وقررال ابرن سررعد :وقررة ,وفيرره ضرعف( ,)6وووقرره :ابررن معرين( ,)7وقررال مررة :قررد

اختل باخرة( ,)8وقال ابن حبان :من أهل االتقان في االخبار والضب لآلوار( ,)9وذُر في الوقرا ( ,)10وقرال
أبو رعة :اختل ( ,)11وقال أبو حاتش :مجهول( , )12وعقب الذهبي علي قولهش بأنه اختل وقال :قل
ضر ت ير حديوه ,فإنه ما حدث بحديث في من الت ير( .)13وما

( )1تهذيب الُمال(18ي.)505 -503

( )2تاريع الوقا

للعجلي(.)314

( )3مي ان االعتدال(2ي ,)680ديوان الضعفاء(.)263
( )4سير أعلش النبلء(9ي.)237
( )5تقريب التهذيب(.)368
( )6ال بقا

الُبرى(7ي.)212

( )7تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)55
( )8تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ (4ي.)106
) )9مشاهير علماء األمصار(1ي.)253
( )10الوقا

البن حبان(7ي.)132

( )11الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)444
( )12الجرا والتعديل(6ي.)69

( )13مي ان االعتدال(2ي.)681

( )14تاريع ب داد(12ي ,)271تاريع اإلسلش(4ي ,)1032الوافي بالوفيا (19ي.)205
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سنة أربع وتسعين وما ة(.)14

لُنه مرا

س ِعيد ْب ُن قَ ْي ِ
س ِعيد ا ْل َم َد ِن ُّي قاضي المدينة.
صاري ،النجاري ،أ َُبو َ
س ْب ِن َع ْمرو األَ ْن َ
َ .3ي ْح َيى ْب ُن َ
نرنوى نعن :أن ابن مالك ,موست أبن عقبة ,ونافع مولت أابن ُع نمر.
يد الع ار ,وعبد الوهاب الوهقنفي ,والليث أبن نس أعد(.)1
نرنوى نعنه :أبان بن ني ن
قال ابن سعد :وقة ُوير الحديث حجة وبر ( ,)2ووقره :أحمرد برن حنبرل( ,)3وابرن معرين( ,)4وأبرو رعرة( ,)5وأبرو
حاتش( ,)6والعجلي( ,)7والهن نسا ي و اد :مأمون( ,)8و ابن حجر و اد :وب (,)9وقال الذهبي :حاف فقيه حجة(,)10
سنة أربع وأربعين وما ة(.)12

وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)11ما
َ .4ن ِ
اف اع ،مولى ابن عمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
ت أَِبي عب ْيد الث َق ِفيةَ ،زوج ُة ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن ُع َمَر(.)13
ص ِفي ُة ِب ْن ُ
َْ َ
َُ
َ .5
صةن ,نو نعا نشرةن ,نو نغ أيررهش ,ونرنوى نع أنهنرا :نسرال ُش أب ُرن نع أبرد اللهره ,نوننرافع ,نو نع أب ُرد اللهره أب ُرن د نينرار,
نرنو أ نع أنُ :ع نم نر ,نو نح أف ن
وست أب ُن ُع أق نب نة وغيرهش( .)14وقال ابن حجر :لها ىدراك( ,)15وقال أبو نعيش االصبهاني( ,)16وابن األوير(:)17
نو ُم ن
أدرُ الهنب ِّي ( ,)نونال نيص ُّ لنهنا م أنهُ نس نما .,نوتوفي في ُح ُدود التسعين لأله أج نرة(.)18
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

في الحديث داللة علت أنه ال يجو اإلحداد علت المي فول ولث ,ىال للمرأة المتوفت عنهرا وجهرا,
ك األ نم أأرنة للِّ نينة ُُِّلهنا من اللبا وال يب والحلي نواأل ُُ أحرل نو نمرا
اد هو :تنأر ُ
وعدتها هي أربعة أشهر وعشرا ,و أاإل أح ند ُ
ام نأرنة نح ٌّ
هن به ِّ
نح هد األ نم أأرنةُ نو نح هد أ تُح ُّد نفه ني
اد نو ُمح ٌّد ألنهُ ُي نقا ُل أ ن
اء نما ُد أم نن في ع هدته هنُ ,
تنتنن ي ُ
الن نس ُ
وي نقا ُل لنهنا ح نين ذ أ
نحر ٌّ
السرهنة المجتمررع عليهررا ,نو نم أع ننررت ى أحر نرداد األ ُمتنر نروفهت نعر أرنهُ هن
اد نواجررب ب ُّ
راد نو ُمحر ٌّرد ,نفاألعر هدةُ نواج نبررة فرري األقُر أررآن ,نو أاإل أحر نرد ُ
( )1تهذيب الُمال(31ي.)351 -346
( )2ال بقا

الُبرى(5ي.)424

) )3العلل ومعرفة الرجال(1ي.)513

( )4تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي.)44
( )5الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)466
( )6الجرا والتعديل(9ي.)149
( )7تاريع الوقا

للعجلي(.)472

( )8تاريع اإلسلش(3ي.)1009
( )9تقريب التهذيب(.)591
( )10الُاشف(2ي.)366
( )11الوقا

البن حبان(5ي.)521

( )12تقريب التهذيب(.)591

( )13أسد ال ابة(7ي ,)172اإلصابة(8ي.)218

( )14اإلصابة(8ي ,)219تاريع اإلسلش(2ي.)948
( )15تقريب التهذيب(.)749

( )16معرفة الصحابة ألبي نعيش األصبهاني(6ي.)3379
( )17أسد ال ابة(7ي.)172

( )18الوافي بالوفيا (16ي.)190
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اجهُر هرن م ر نرن ِّ
الرقي ررل
ك الِّ نين ررة ها
ص ر ُربوغ للِّ نين ررة نول نب ررا ُ ه
الرغ نب ررة ىلن ررت أاألنأ نواج نونذل ر ن
الن نس رراء تنر أرر ُ
أن أ نو ُ
رك ل نب ررا ُ الوهر أروب األ نم أ
نح ادا م أن يب ,نو نجا نلهُ هن
األ ُم أستنحسن م نن األ نُتهان نواألقُ أ ن نونال نتأل نب ُ نخًّا نونال نحر اا
ير نونال نش أي اا م نن األ ُحل ِّي نونال تن نم ُّ أ ن
ه
هو ناد الهذ لن أي ن ب نينة نونيبتأ نن فري ُب ُيروته هن,
ل نبا ُ األ ن لي األ نخشن م أن و نياب األ نُتهان نواألقُ أ ن نوتنألب ُ األ نب ني ن
اض ُُلهُ نوالس ن

نن تن هده نن م نن أاأل أند نهان ب نما نل أي ن ب يب(.)1
نونال نبأ ن أ أ

()1ان ر :االستذُار(6ي.)231

73

منين َح ْفص َة ِ
بنت ُع َم َر ( ) في سنن ابن ماجه
المطلب الرابع :مرويات أم ْ
المؤ َ
َ

حديث رقم24:

ال :أ أننبأ نننا ه
ث أب ُن نس أعد ,نع أن ننافع ,نعرن
الل أي ُ
قال ابن ماجه :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ُرأم نق ن ن
نن رس ر ن ه
رع نرأُ نعتنر أرين
ص ر نرلة ُّ
رول الل رره ( « ,)نُ ر ن
ران ى نذا ُن ررود ن ل ن
ُع نم ر نرر  ,أ ه ن ُ
الص ر أرب  ,نرنُ ر ن

الص نلة»(.)1
ه

صر نة بنر
أابرن ُع نم نرر ,نع أرن نح أف ن
روش ىلن ررت
نخف ن
يفتنر أرين ,نقأب ر نرل أ أ
نن نيقُ ر ن

سبل تخريجه في حديث رقش.19:
إسناد الحديث:

()2
ِ
 .1م َحم ُد ْب ُن رْمح بن الم َه ِ
ص ِري.
اج ِر بن المحرر ْبن سالم الت ِج ْي ِبي  ،أبو عبد اهلل الم ْ
ُ
ُ
ُ
نرنوى نعن :الليث أبن نس أعد ,والمفضل بن فضالة ,ونعيش بن حماد.

نرنوى نعنه :مسلش ,وابن ماجه ,موابراهيش بن نس ُم نرة(.)3
قال ابن حجر :وقة وب ( ,)4وقال الذهبي :الحاف  ,الوب  ,العلمة( ,)5وقال ابن يون
الحديث ,وُان أعلش النا

الوقا ( , )8وما

المصر  :وقة وب

فت

بأخبار البلد( ,)6وقال الهن نسا ي :ما أخ أ في حديث واحد( ,)7وذُرر ابرن حبران فري

سنة اونتين وأربعين وما تين(.)9

فقيه ىماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:

س ْعد :وقة وب
 .2الل ْي ُ
ث ْب ُن َ
َ .3ن ِ
افع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
َ .4عبد الل ِه ْب ِن ُع َمَر ْبن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب ىقامة الصلة والسنة فيها ,باب ما جاء في الرُعتين قبل الفجر1( ,ي ,)362حديث رقش.1145:
( )2التجيبي :ب ن ه
تحتهرا نق تران ,نوفري آخرنهرا نبراء ُم نوح نردة ,نهرذ ِّ
الن أس نربة ىنلرت
قهرا ,نوُسرر األجريش ,وتسرُين األنيراء
ن
ضش التاء األ ُم أع نج نمة باوأننتنأين مرن نف أو ن
مصر ,فنمن األقنبيلنة نح أرنملنة برن نع أمررو أنبُرو
الس ُُون نسب والدهما ىلن أي نها ,ن موالنت محلّة ب أ
تجيب نو ُه نو أ
اسش أش عد نوسعد أابني أن أش نر بن شبيب بن ّ

مص ررر .اللب رراب ف رري ته ررذيب
ران يس ررُن محلّررة تجي ررب ب أ
الم نه رراجر التجيب رري نُ ر ن
نح أف ررب التجيب رري نوأم ررا األمحل ررة فينس ررب ىلن أي نه ررا ُم نح هم ررد ب ررن رمر ر ب ررن ُ
األنساب(1ي.)207
( )3تهذيب الُمال(.)205 -203
( )4تقريب التهذيب(.)478

( )5سير أعلش النبلء(11ي.)498
) )6تاريع ابن يون

المصر (1ي.)445

( )7تاريع اإلسلش(5ي.)1226
( )8الوقا

البن حبان(9ي.)97

( )9الُاشف(2ي ,)171تقريب بالتهذيب(.)478
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حديث رقم25:

ال :نح هدونننا
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة قن ن
نع أبد اللهه أبن أنبي نب أُر أبن نع أمرو أبن نح أ ش ,نع أن نسالش ,نعن
ضهُ م نن اللهأيل»(.)1
« نال ص ني ناش ل نم أن لن أش ني أفر أ
سبل تخريجه في حديث رقش.9:

ال أبن نحا ش ,نع أرن
نخال ُد أب ُن نم أخلند األ نق ن نوان ُّي ,نع أن ى أس نح ن
ال نر ُسو ُل اللهه (:)
ص نة ,نقانل أ  :نق ن
أابن ُع نم نر ,نع أن نح أف ن

إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
طو ِان ُّي( ،)2أَبو الهيثم الب ِ
ِ
جلي( ،)3وقطوان موضع بالكوفة.
َ
ُ
َ .2خال ُد ْب ُن َم ْخ َلد ا ْل َق َ َ
وسلن أيمان أبن بلل.
وسعيد أبن السا بُ ,
نرنوى نعن :ى أس نحال أبن حا ش األ نم ندن ُّي ,ن

نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأبو بُر بن أبي نش أي نبة ,مواسحال أبن راهويه(.)4
قرال العجلري :وقرة ,فيرره قليرل تشريع( ,)5وذُرر ابررن حبران فري الوقرا ( ,)6وقررال ابرن عرد  :ىن شراء ان ال بررأ

()7
ال ابن معين :نل أي ن به نبأ ( ,)8وقرال أبرو ند ُاود( ,)9والرذهبي( ,)10وابرن حجرر :صردول( ,)11وقرال ابرن
به  ,ونق ن
سعدُ :ان منُر الحديث في التشيع مفر ا( ,)12وقال أبو حراتش :يُترب حديوره( ,)13وقرال أحمرد برن حنبرل :لره
(.)15

أحلديث مناُير( ,)14ما سنة ولث عشرة وما تين
ازم ،وقيلْ :اب ُن أَِبي َح ِ
اق ْب ُن َح ِ
ازم ا ْل َم َد ِن ُّي ا ْل َبزاز(.)16
س َح ُ
 .3إِ ْ
نرنوى نعن :عبد ان أبن أنبي بُر أبن نع أمرو أبن ح ش  ,وقي أبن سعد المُت.

ه
هوش1( ,ي ,)542حديث رقش.1700:
( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب الصياش ,نب ُ
اب نما نج ن
هوش م نن اللأيل ,نواألخنيار في الص أ
اء في فن أرض الص أ
( )2األقن ر نرواني :بفنررتأ األقنرراف وال رراء نواألر نرواو ,نوبعررد أاأللررف نررون ,نهررذ ِّ
الن أسر نربة ىلنررت ق روان نو ُهر نرو موضررعان باأل ُُوفنررة وسررمرقند .اللبرراب فرري تهررذيب
األنساب(3ي.)47
حدة نواألجيش ,نهذ ِّ
أمهش.
البجل ّي :ب نف أت األنباء األ ُم نو ن
( )3ن
الن أسنبة ىلنت قنبيلنة بجيلة نو ُه نو أابن أ أنن نمار بن أراش بن نع أمرو بن األ ن أوث نوقيل ىن بجيلة أ
اسش ّ
اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)121
( )4تهذيب الُمال(8ي.)165-163
( )5تاريع الوقا
( )6الوقا

للعجلي(.)141

ال بن حبان(8ي.)224

( )7الُامل في ضعفاء الرجال(3ي.)466

( )8تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(.)104

( )9سناال أبي عبيد اآلجر أبا ند ُاود السجستاني في الجرا والتعديل (.)103
( )10الم ني في الضعفاء(1ي.)206
( )11تقريب التهذيب(.)190
( )12ال بقا

الُبرى(6ي.)372

( )13الجرا والتعديل(3ي.)354

( )14العلل ومعرفة الرجال(2ي.)17

()15العبر في خبر من غبر(1ي .)286تقريب التهذيب(.)190
ِّ
ينهما ألف ,نهذ ِّ
اعة من األ ُمتنقن ِّدمين والمتأخرين.
( )16األنب ها  :بفنتأ األنباء األ ُم نو ن
جم ن
الن أسنبة لمن نيبيع األنب نو ُه نو الونياب واشتهر ن
بها ن
حدة ,وال ايين ,نب ن
اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)146
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(.)1

نرنوى نعنه :خالد أبن مخلد األقن ن نوان ُّي ,وعبد ان أبن وهب ,ومحمد أبن ُع نمر الواقد
()3
()2
نحمد بن نح أننبل( ,)4وذُر ابن حبان في الوقا (,)5
ووقه :الذهبي  ,وابن معين  ,وأ أ

برره بررأ ( , )6وقررال أبررو حرراتش :صررال الحررديث( , )7وقررال ابررن حجررر :صرردول تُلررش فيرره

وقررال أبررو ند ُاود :لرري
للقدر( ,)8وذُر ابن شاهين في الوقا ( ,)9ما بعد الما ة(.)10
َ .4ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْكر :وقة .سبل في حديث رقش.9:
سالِم بن َعبد الل ِه :وقة وب  ,أحد الفقهاء السبعة وُان وبتا عابدا فاضل .سبل في حديث رقش.9:
َ .5
َ .6عبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:
الحكم على إسناد الحديث
ال أب نن نحا ش ُلهما صدول.
ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه نخالد أبن نم أخلند األقن ن نوان ُّي ,موا أس نح ن

حديث رقم26:

نع نمرش ,نع أرن
ري أب ُرن ُم نح همرد ,قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن ,نو نعل ُّ
راال :نحر هدونننا أ ُنبرو ُم نعاونيرةن ,نعرن أاأل أ
ص نة ,أ ه
صا ش»(.)11
نن الهنب ِّي ( « )نُ ن
ان ُي نقِّب ُل نو ُه نو ن
ُم أسلش ,نع أن ُشتنأير أبن نش نُل ,نع أن نح أف ن
 .1أخرجره مسررلش فرري صررحيحهُ ,تراب الصررياش ,برراب بيرران أن القبلرة فرري الصرروش ليسر

محرمررة2( ,ي,)778

حديث رقش ,73:بلف ه ,من ريل أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن ,نو نعل ُّي أب ُن ُم نح همد به.
ص نب أي به.
 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)286حديث رقش ,26489:بلف ه ,من ريلُ م أسلش أبن ُ
 -وُذلك أخرجه في (6ي ,)286حديث رقش , 26490:بلف ه ,من ريل أبو معاوية به.

نع نمش به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)286حديث رقش ,2691:متقارب األلفا  ,من ريل أاأل أ .3أخرجه الهن نسا ي في السنن الُبرىُ ,تاب الصياش ,باب قبلرة الصرا مين3( ,ي ,)301حرديث رقرش,3067:
بلف ه ,من ريل ُشتنأير أبن نش نُل به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب الصياش ,باب قبلة الصا مين3( ,ي ,)302حديث رقش ,3069:متقارب األلفرا ,ص نب أي أنبي ُّ
الض نحت به.
من ريل ُم أسلش أبن ُ
 وُذلك أخرجه في ُتاب الصياش ,باب قبلة الصا مين3( ,ي ,)302حديث رقش ,3070:متقارب األلفرا ,ص نب أي أنبي ُّ
الض نحت به.
من ريل ُم أسلش أبن ُ

( )1تهذيب الُمال(2ي.)417
( )2الُاشف(1ي.)235

( )3تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(1ي.)72
( )4العلل ومعرفة الرجال(1ي.)531
( )5الوقا

البن حبان(6ي.)48

( )6تهذيب التهذيب (1ي.)229
( )7الجرا والتعديل(2ي.)216
( )8تقريب التهذيب(.)100

( )9تاريع أسماء الوقا (1ي.)35
( )10تقريب التهذيب(.)100
()11سنن ابن ماجهُ ,تاب الصياش ,باب ما جاء في القبلة للصا ش1( ,ي ,)538حديث رقش.1685:
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ص نب أي
 .4أخرجه أبو ند ُاود ال يالسي في مسند 3( ,ي ,)162حديث رقش ,1691:بلف ه ,من ريل ُم أسلش أبن ُ
أنبي ُّ
الض نحت به.

 .5أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب الصياش ,باب من رخب في القبلة للصا ش2( ,ي ,)314حرديث
ص نب أي أنبي ُّ
الض نحت به.
رقش ,9396:بلف ه ,من ريل ُم أسلش أبن ُ
ص نب أي
 .6أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)187حديث رقش ,1983:بلف ه ,من ريل ُم أسلش أبن ُ
أنبي ُّ
الض نحت به.

 .7أخرجره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)478حرديث رقررش ,7051:بلف رره ,مررن ريررل ُم أسررلش أبررن
ص نب أي به.
ُ

 .8أخرجه أبو عوانة في مستخرجهُ ,تاب ال ُاة ,باب ىباحة المباشرة والقبلة للصا ش2( ,...ي ,)211حديث

ص نب أي به.
رقش ,2881:بلف ه ,من ريل ُم أسلش أبن ُ
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
س َحاق ْبن أَِبي شداد.
 .2علي ْبن محمد ْبن إِ ْ

نرنوى
نرنوى

نعن :ى أب نراهيش أبن ُع ني أي ننة ,وأبي معاوية الضرير ,ووُيع أبن الجراا.
الر  ,وعلي أبن الحسين أبن الجنيد(.)1
نعنه :أابن ماجه ,وأبو ُ أرنعة ها

ووقه :ابن حجر( ,)2والذهبي( ,)3وأبو حاتش و اد :صدول( ,)4وما

سنة ولث وولوين وما تين(.)5

الس ْعدي( ،)6أ َُبو ُم َع ِ
اوَي َة الضرير ال ُكوفي.
ُ .3م َحمد بن خازم الت ُّ
ميميَ ،
نع نمش ,وشعبة بن الحجاج ,وعاصش األحول.
نرنوى نعنُ :سلن أيمان أاأل أ

نح نمد أبن حنبل ,وأ ُنبو نب أُر بن أنبي نش أي نبة ,وعلي بن المديني(.)7
نرنوى نعنه :أ أ
()9
()8
نع نمررش وقررد يهررش فرري حررديث
ووقرره :العجلررت  ,والرردارق ني  ,وقررال ابررن حجررر :وقررة أحف ر النررا لحررديث أاأل أ
()11
نع نمش( ,)12وقال ابن حبران:
غير( ,)10وقال ابن سعد :وقة ُوير الحديث يدل
 ,وقال الذهبي :وب في أاأل أ

( )1تهذيب الُمال(21ي.)122 -120
( )2تقريب التهذيب(.)405
( )3الُاشف(2ي.)46

( )4الجرا والتعديل(6ي.)202
( )5تاريع اإلسلش(5ي.)893

الس أعدى :بفت السين ,وسُون العين ,وفي آخرها الدال المهمل  ,هذ النسبة ىلت عدة قبا ل .األنساب للسمعاني(7ي.)138
( )6ن
( )7تهذيب الُمال(25ي.)128-123
( )8تاريع الوقا

للعجلت(.)403

( )9المنتنلف والمختنلف للدارق ني(2ي.)654
( )10تقريب التهذيب(.)475
( )11ال بقا

الُبرى(6ي.)364

( )12الُاشف(2ي.)167
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ان نحاف اا متقنا( ,)1وعد ابن حجر من المرتبة الوانية من مراتب التدلي
نو نُ ن
ما سنة خم وتسعين وما ة(.)3

الذين احتمل األ مة تدليسرهش(,)2

َع َمش(.)4
َسدي الكاهلي ،أبو ُم َحمد ال ُكوفي ْاأل ْ
سلَ ْيمان بن مهران األ َ
ُ .4
نرنوى نعن :أنبي الضحت مسلش أبن صبي  ,وع اء أبن أنبي رباا ,وعُرمة مولت أابن عبا .
نرنوى نعنه :أ ُنبو معاوية الضرير ,وشعبة أبن الحجاج ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك(.)5
ووقرره :ابررن نمعررين( ,)6والعجلررت( ,)7والهن نسررا ي ,و اد :وبر ( ,)8وقررال أبررو حرراتش :وقررة يحررتج بحديورره( ,)9وقررال ابررن
حجررر :وقررة حرراف عررارف بررالقراءا  ,ور ,لُنرره يرردل ( ,)10وعررد ابررن حجررر مررن المرتبررة الوانيررة مررن م ارتررب

التدلي  ,الذين احتمل األ مة تدليسهش( , )11ما
 .5مسلِم بن صبيح الهم ِ
دان ُّي( ،)13أبو الضحى ال ُكوفي.
ُْ
َْ
ه
نرنوى نعنُ :شتنأير أبن شُل ,وعبد الله أبن عبا  ,وعلي أبن أنبي الب.

(.)12

سنة سبع وأربعين أو ومان وما ة

(.)14

نع نمش ,وع اء أبن السا ب ,ومنصور أبن المعتمر
نرنوى نعنهُ :سنل أيمان أاأل أ
قال ابن سعد :وقة ُوير الحديث( ,)15ونووهنقهُ :الهن نسا ي( ,)16وأ ُنبو ُ أرنعةن( ,)17وابن معين( ,)18والعجلرت( ,)19وابرن
حجر ,و اد فاضل( ,)20وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)21ما

( )1الوقا

سنة ما ة(.)22

البن حبان(7ي.)441

)(2تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)36

( )3تقريب التهذيب( ,)475شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)446
()4

ب نها,
()5

ل نع أيننرا ُ,
ل] تن أ س ُ
نع نمش :األفناس ُد األ نع أين الذ [تن أ نس ُ
األ أ
ف ُرأننية األ نع أين نم نع سيلن ند أمع نها
نوق ن
ض أع ُ
الع نمش ن
يل :ن
تهذيب الُمال(12ي.)83-76

رش ُي أبص ُرر
رش :أنن نال تر ن
راد األ أ
ال األ نع أري ُن تُسريل الر هد أم نع نونال نيُ ُ
نع نم ُ
الع نم ُ
رب .و ن
نوموألُرهُ األ أنرنم ُ
في أنُور أنوقاتها .لسان العرب(6ي .)320

( )6تهذيب الُمال(12ي.)89

للعجلت(.)204

( )7تاريع الوقا

( )8تهذيب التهذيب(4ي.)224
( )9الجرا والتعديل(4ي.)147
( )10تقريب التهذيب(.)254
( )11تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)33

( )12تقريب التهذيب(.)254
ه
اسمه أوسلة بن نمالرك .اللبراب فري تهرذيب
ِّسنبة ىلنت نه ن
مدان و أ
( )13األهن أم نداني :بفنتأ األهناء ,نو ُس ُُون األميش ,نوفت الدال األ ُم أهملنة ,نوبعد أاأللف نون ,نهذ الن أ
األنساب(3ي.)391
( )14تهذيب الُمال(27ي.)522-520
( )15ال بقا

الُبرى(6ي.)294

( )16تهذيب التهذيب(10ي.)132

( )17الجرا والتعديل(8ي ,)186الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)939
( )18الجرا والتعديل(8ي.)186
( )19تاريع الوقا

للعجلت(2ي.)278

( )20تقريب التهذيب(.)530
( )21الوقا

البن حبان(5ي.)391

( )22تقريب التهذيب(.)530
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ش َكل بن حميد ا ْل َع ْب ِسي( ،)1أ َُبو عيسى ال ُكوفي.
شتَْي ِر ْب ِن َ
ُ .6
نرنوى نعن :نع أبد اللهه أبن مسعود ,وعلي أبن أنبي الب ,وحفصة وج الهنب ِّي (.)
وع أبد اللهه أبن قي  ,وأ ُنبو الضحت مسلش أبن صبي (.)2
نرنوى نعنه :عامر الشعبي ,ن
ووقه :ابن حجر( ,)3والهن نسا ي( ,)4والذهبي( ,)5وابن سعد( ,)6والعجلي( ,)7وذُر ابن حبان فري الوقرا

قبل الما ة(.)9

( ,)8مرا

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

رال ال هشرافع ُّي(رحمه
في الحديث بيان أن القبلة في الصوش ليس محرمة علت من لش تحرك شرهوته ,ونق ن
هوش لن أي نس أ ُم نحهرنمةا نعلنت نم أن لن أش تُ نحِّر أك نش أه نوتنهُ لنُ نن أاأل أنولنت لنهُ تنأرُُهنا نونال ُيقنا ُل ىهنهنا
نص نح ُ
ان) نو أاأل أ
اب األقُأبلنةُ في الص أ
ف أاأل أنولنت في نحقِّه نم نع وُُبو
وهة لنهُ ,ن مواهن نما نقالُوا ىهنهنا خ نل ُ
نم أُ ُر ن
اف نعنلت نغ أير ُم نج ناون تُهنا نوأن هما نم أن
نحقِّه ُم نج ناونةُ نح ِّد األقُأبنلة نوُي نخ ُ
اهةُ تنأن يه(.)10
نص نحاب ننا نوق ن
وهة نُ نر ن
يل نم أُ ُر ن
ع أن ند أ أ

أه
ان ُي أرن نم ُن فري
ان ني أف نعلُهنا ألنهُ( )نُ ن
نن الهنب ِّي( )نُ ن
نصر ِّ
ري نح نرراش فري نحقِّره نعنلرت أاأل ن
نحهرنُر أ نش أره نوتنهُ نفه ن

حديث رقم27:

ام نة ,نع أن ُع نب أيد اللهره أبرن ُع نم نرر ,نع أرن ننرافع ,نعرن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة نق ن
ال :نح هدونننا أ ُنبو أ ن
ُس ن
ري ( )قنالنر أ ُ :قألر ُ  :يرا رس ن ه
أابن ُع نم نرر ,أ ه
أن الهنرا نحلُّروا ,نولن أرش تنح هرل أ أننر ن م أرن
صرةن ,ن أو نج الهنب ِّ
رول اللره نمرا نشرأ ُ
ن نُ
نن نح أف ن
ال« :ىِّني نلب أهد ُ نأرأسي ,نونقله أد ُ نه أديي ,نف نل أنح ُّل ,نحتهت أ أنن نح نر»(.)11
ُع أم نرت نك؟ نق ن
سبل تخريجه في حديث رقش.10:
إسناد الحديث

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ِ
امة ال ُكوفي
امة بن زيد ا ْلقَُرشي ،أ َُبو أ َ
َ .2حماد بن أ َ
ُس َ
ُس َ
وع نبيد اللهه بن ُع نمر.
روى عنُ :سنل أيمان أاأل أ
نع نمش ,وشعبة بن الحجاجُ ,
( )1األ نع أبسرري :بفررت العررين المهملررة وسررُون البرراء الموحرردة ,وُسررر السررين المهملررة ,هررذ النسرربة ىلررت ,عررب
المشهورة التي ينسب ىليها العبسيون بالُوفة .األنساب للسمعاني(9ي.)200
( )2تهذيب الُمال(12ي.)377-376
( )3تقريب التهذيب(.)264

( )4تاريع اإلسلش(2ي ,)941تهذيب التهذيب(4ي.)311
( )5الُاشف(1ي.)480
( )6ال بقا

الُبرى(6ي.)218

( )7تاريع الوقا

للعجلت(.)215

( )8الوقا ال بن حبان(4ي.)370
( )9تقريب التهذيب(.)264
()10ان ر :المنهاج شرا صحي مسلش(7ي.)215

( )11سنن ابن ماجهُ ,تاب المناسك ,باب من لبد رأسه2( ,ي ,)1012حديث رقش.3046:
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بررن ب رريض ,بررن غ فرران .وهرري القبيلررة

نرنوى نعنه :ىسحال بن راهويه ,وأ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن ,وقُتنأي نبةُ أبن نسعيد(.)1
قال ابن سعدُ :ان وقة مأمونا ُوير الحديث يدل وتبين تدليسه( ,)2ووقه :أحمد برن حنبرل( ,)3والعجلري ,و اد

وُان يعد من حُماء أصحاب الحديث (,)4

وقال الذهبي :الحاف اإلماش الحجة( ,)5وقال مرة :الحاف الوب ( ,)6وذُر ابن حبان في الوقرا ( ,)7وقرال ابرن
حجر :وقة وب

ربما دل

وُان برأخرة يحردث مرن ُترب غيرر( ,)8وقرال مررة :الحراف ( ,)9وعرد ابرن حجرر مرن

المرتبة الوانية ممن احتمل تدليسهش( ,)10ما

سنة ىحدى وما تين(.)11

ُ .3ع َبيد الله ْبن ُع َمر ْبن َح ْفص ْبن عاصم ْبن ُع َمر ْبن الخطاب ا ْلقَُر ِشي ا ْل َع َدوي ،أ َُبو ُعثْ َمان ا ْل َم َد ِن ُّي.
نرنوى نعن :محمد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,ونافع مولت أابن ُع نمر ,وه نشاش أبن عروة.

وم أع نمر أبن راشد ,الليث أبن نس أعد(.)12
نرنوى نعنه :معتمر أبن ُسلن أيمان ,ن
( )17
()16
( )15
( )14
ووقه :أبو رعة( ,)13وأبو حاتش  ,وابن سعد و اد :حجرة  ,وقرال ابرن حجرر  ,والعجلري  :وقرة وبر ,
وق ررال ال ررذهبي :الفقي رره الوبر ر ( ,)18وق ررال الخليل رري :نح رراف ُم ر أرتقن و نق ررة ُمته نف ررل نعنل أي رره( ,)19وذُ ررر اب ررن حب رران ف رري
الوقا ( ,)20ما سنة بضع وأربعين وما ة(.)21
َ .4ن ِ
افع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر ْبن الخطاب :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
َ .5ع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُع َمَر بن الخطاب :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.7:
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تهذيب الُمال(7ي.)222 ,217
الُبرى(6ي.)365

( )2ال بقا

( )3بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)44
للعجلي(.)130

( )4تاريع الوقا

( )5الُاشف(1ي ,)348تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)234
( )6سير أعلش النبلء(9ي.)277
( )7الوقا

البن حبان(6ي.)222

( )8تقريب التهذيب(.)177

( )9لسان المي ان(7ي.)203
( )10تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)30

( )11مي ان االعتدال(1ي ,)588الوافي بالوفيا (13ي.)91
( )12تهذيب الُمال(19ي.)127 -124
( )13الضعفاء ألبي رعة ال ار

( )14الجرا والتعديل (5ي.)327
( )15ال بقا

(3ي.)906

الُبرى(5ي.)435

( )16تقريب التهذيب (.)373
( )17تاريع الوقا

للعجلي(.)318

( )18الُاشف(1ي.)685

( )19اإلرشاد في معرفة علماء الحديث1( ,ي.)293
( )20الوقا

البن حبان(7ي.)149

( )21تقريب التهذيب (.)373
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حديث رقم28:

ال :نح هدونننا أ ُنبو
اد أب ُن السهر ِّ قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا نههن ُ
صةن ,ن أوج الهنب ِّي ( ,)قنالن أ :
ب أن أنبي ُع نب أيد ,نع أن نح أف ن
ل ون نلث ,ى هال نعنلت ن أوج»(.)1
نن تُح هد نعنلت نمِّي نف أو ن
أاآلخر أ أ

صرفهيةن
أاأل أ
نح نوب ,نع أن ني أح نيت أبن نسرعيد ,نع أرن ننرافع ,نع أرن ن
ال نر ُسو ُل اللهه ( « :)نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش
قن ن

سبل تخريجه في حديث رقش.23:
إسناد الحديث:

ميمي ،أ َُبو السري ال ُكوفي.
اد ْب ُن الس ِري بن مصعب بن أَبي َب ْك ِر الت ُّ
َ .1هن ُ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وأنبي األنحوب سلش أبن سليش ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
الر يان(.)2
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ في " أفعال العباد" والباقون ,وأ ُنبو حاتش وأ ُنبو ُ أرنعة ها

ووقه :ابن حجر( ,)3والهن نسا ي( ,)4ومسلمة بن القاسش األندلسي( ,)5وقرال الرذهبي :الحراف ال اهرد( ,)6وقرال مررة:
اإلماش الحجة القدوة( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وقال أبو حاتش :صدول( ,)9وما

وما تين(.)10

سرنة ورلث وأربعرين

َح َوص ال ُكوفي.
س َل ْيم الحنفي ،أبو ْاأل ْ
الم ْب ُن ُ
َ .2
س ُ
نع نمش ,وع اء أبن السا ب.
وسلن أيمان أاأل أ
نرنوى نعن :نسعيد أبن مسرولُ ,
ميمي ,ووُيع أبن الجراا(.)11
نرنوى نعنه :أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة ,وهناد أبن السهر ّ الته ُّ
ووقرره :أبررو رعررة( ,)12والعجلرري( ,)13والررذهبي :و اد حجررة( ,)14وقررال م ررة :الحرراف ( ,)15وقررال ابررن سررعدُ :ويررر
الحديث صالحا فيه( ,)16وقال ابن حجر :وقة متقن( ,)17وقال أبو حاتش :صدول(,)18

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب ال لل ,باب هل تحد المرأة علت غير وجها1( ,ي ,)674حديث رقش.2086:
( )2تهذيب الُمال(30ي.)312 ,311
( )3تقريب التهذيب(.)574
( )4مشيخة النسا ي(.)62

( )5ىُمال تهذيب الُمال(12ي.)168
( )6الُاشف(2ي.)339

( )7سير أعلش النبلء(11ي.)465
( )8الوقا

البن حبان(9ي.)246

( )9الجرا والتعديل(9ي.)120

( )10تذُرة الحفا للذهبي(2ي ,)70تهذيب التهذيب(11ي.)71
( )11تهذيب الُمال(12ي.)284-282

( )12الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)880
( )13تاريع الوقا

للعجلي(.)212

( )14الم ني في الضعفاء(1ي.)271
( )15الُاشف(1ي.)474
( )16ال بقا

الُبرى(6ي .)356

( )17تقريب التهذيب(.)261

( )18الجرا والتعديل(4ي.)260
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()1
ين نوما نة(.)2
وذُر ابن حبان في الوقا  ,ما نس ننةن ت أسع نو نس أبع ن
س ِعيد بن قيس :وقة وب  .سبل في حديث رقش.23:
َ .3ي ْح َيى ْب ِن َ
َ .4ن ِ
افع ،مولى ابن عمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:

ص ِفي َة ِب ْن ِت أَِبي ُع َب ْيد :صحابية جليلة .سبق
َ .5
الحكم على إسناد الحديث:

في حديث رقش.23:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم29:

ه
ان أبرن نع أبرد اللهره أبرن
اش أب ُرن نع همرار نق ن
صر أف نو ن
رال :نحر هدونننا ُسر أف ني ن
ُمهير نة أبرن ن
ان أبرن ُع ني أي ننرة ,نع أرن أ ن
قال ابن ماجه :نحدونننا ه نش ُ
ه
ول اللهه ( ,)نيقُو ُل« :لن ني ُن هم هن
صةُ ,أنهنهنا نسم نع أ نر ُس ن
ان ,نيقُو ُل :أ أ
ص أف نو ن
ص أف نو ن
نخ نب نرتأني نح أف ن
ان ,نسم نع نج هد ُ نع أب ند الله أب نن ن
ن
ف
ادى أ هنولُهُ أش آخ نرُه أش ,نف ُي أخ نس ُ
ف بأ أنو نس ه أش ,نونيتننن ن
اء م نن أاأل أنرضُ ,خس ن
نه نذا األ نب أي ن نج أيش ني أ ُ ن
ونهُ ,نحتهت ى نذا نُ ُانوا ب نب أي ند ن
بهش ,نف نل ي أب نقت م أنهش ى هال ال هشر ُ ه
رال نر ُجرل :أن أشرهن ُد
ش األ نح هجراج ن ننهنرا أنهنهُ أرش ُه أرش ,نف نق ن
راء نج أري ُ
ن
يد الذ ُي أخب ُر نع أنهُ أش» نفنل همرا نج ن
ُأ
أ

صةن ,نوأ ه
ب نعلنت الهنب ِّي (.)3(")
ص نة لن أش تن أُذ أ
نعلن أي نك أنهن نك لن أش تن أُذ أ
نن نح أف ن
ب نعلنت نح أف ن
سبل تخريجه في حديث رقش.21:

إسناد الحديث:
الس َلمي( ،)4أَبو ا ْلولِ ِ
ش ِق ُّي.
سرة ،بن أبان ُّ
يد الد َم ْ
ِ .1ه َ
ُ َ
ص ْير بن َم ْي َ
ام ْب ُن َعمار بن ُن َ
شُ
ان أبن ُع ني أي ننة ,ومالك بن أن .
نرنوى نعن :ىبراهيش بن أعين ,و ُس أف ني ن
()5
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,وابن ماجه .

ووقرره :الخليلرري( ,)6وقررال الررذهبي :و نقررة مُوررر نلررهُ نمررا ُينُررر( ,)7وقررال مررة :صرردول مُوررر ,لرره مررا ينُررر( ,)8وقررال
الهن نسررا ي :ال بررأ برره( ,)9وقررال ابررن حجررر( ,)10وأبررو حرراتش( ,)11والعجلرري( :)12صرردول ,وذُررر ابررن حبرران فرري
الوقا ( ,)13وما
( )1الوقا

سنة خم

نوأ أنرنبعين نوما نتنأين(.)14

البن حبان(6ي.)417

( )2تاريع اإلسلش(4ي ,)770تقريب التهذيب(.)261

( )3سنن ابن ماجهُ ,تاب الفتن ,باب جيش البيداء2( ,ي ,)1350حديث رقش.4063:

السلنمت :هذ النسبة بضش السين المهملة ,وفت اللش ,ىلت سليش ,وهي قبيلة من العرب مشهورة ,يقال لها سليش برن منصرور برن عُرمرة
(ُ )4
ابن خصفة بن قي

عيلن بن مضر تفرق

( )5تهذيب الُمال(30ي.)247 -242

في البلد ,وجماعة ُويرة منهش ن ل

حمب .األنساب للسمعاني(7ي .)180

( )6اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)445
( )7الم ني في الضعفاء(2ي.)711
( )8مي ان االعتدال(4ي.)302
( )9مشيخة النسا ي(.)63

( )10تقريب التهذيب(.)573

( )11الجرا والتعديل(9ي.)67 ,66
( )12تاريع الوقا
( )13الوقا

للعجلي(.)459

البن حبان(9ي.)233

( )14تاريع اإلسلش(5ي ,)1272الوافي بالوفيا (26ي ,)66تاريع مولد العلماء ووفياتهش(2ي.)538
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ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
ان :مقبول .سبل في حديث رقش.21:
ص ْف َو َ
ُمي َة ْب ِن َ
 .3أ َ
ِ
ان :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.21:
ص ْف َو َ
َ .4ع ْب َد الله ْب َن َ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أمية بن صفوان مقبول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الحسن ل ير .

حديث رقم30:

قال ابن ماجره :نحر هدونننا
نجرابر ,نع أرن أ ُِّش ُم نب ِّشررر,
تن نعانلت م هم أن نشه ند نب أد ارا,

ان ,نع أرن
أ ُنبرو نب أُرر أب ُرن أنبري نش أري نب نة نق ن
رال :نحر هدونننا أ ُنبرو ُم نعاونير نة ,نعرن أاأل أ
نع نمرش ,نع أرن أنبري ُسر أف ني ن
ري (« :)ىِّنرري نألنرجرو أ هنال ي أرد ُخ نل الهنررار أنحرد ,ى أن نش ه
رال الهنب ِّ
صر نة ,نقانلر أ  :نق ن
راء اللررهُ
ن ن
ن
أُ
ن
نع أرن نح أف ن
ال اللههُ{ :وَإِنْ مِنْكُ ْ إِلَّزا وَارِدَُُزا كَزانَ عَلَزى
ول اللهه أننل أي ن نق أد نق ن
نواأل ُح ند أيب ني نة»  ,نقانل أ ُ :قأل ُ  :نيا نر ُس ن

رال" :أننلر أرش تن أسر نرمعيه نيقُررو ُل{:ثُ ز َّ نُنَيِّززَّ الَّ زذِينَ اتَّقَ زوْار ونَ زذَرُ ال َّ زالِمِنيَ فِيَِززا جِيِي}ززا} [م رريش:
رَبِّ زكَ حَتْمززا مَقْضِ زي}ا}[م رريش ,]71 :نقر ن
.)1("]72
 .1أخرجرره أحمررد بررن حنبررل فرري مسررند 6( ,ي ,)285حررديث رقررش ,26483:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل أبررو
معاوية به.

 .2أخرجه ىسحال برن راهويره فري مسرند 4( ,ي ,)189حرديث رقرش ,1986:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل أبرو
معاوية به.

 .3أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)472حديث رقش ,7044:متقارب األلفا  ,من ريل أبو
معاوية به.

 .4أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)206حديث رقش ,358:بلف ه ,من

 وُذلك أخرجه في (23ي ,)208حديث رقش ,363:بلف ه ,من ريل أ ُنبو نب أُر أب ُنإسناد الحديث:

ريل أ ُنبو ُم نعاوني نة به
أنبي نش أي نب نة به.

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
 .2أ َُبو ُم َع ِ
ميمي :وقة .سبل في حديث رقش.26:
اوَي َة ُم َحمد بن خازم الت ُّ
سلَ ْيمان بن مهران :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.26:
ْ .3األ ْ
َع َمش ُ
ان ،ا ْلو ِ
ِ
اس ِط ُّي.
س ْف َي َ َ
 .4طلحة بن نافع ا ْلقَُرشي ،أبو ُ
نرنوى نعن :أن أبن مالك ,وجابر بن نعبد ان ,وعبد ان أبن عبا .
نع نمش ,وشعبة بن الحجاج ,والفضل بن سويد(.)2
نرنوى نعنهُ :سلن أيمان أاأل أ
( )5
()4
()3
نحمد بن نح أننبل( ,)6وابن عد
ووقه :الب ار  ,قال ابن حجر :صدول  ,وقال الهن نسا ي  ,وأ أ
()1
()2
)(3
()4
()5
()6
()7

اب ذ أُر األنب أعث2( ,ي ,)1431حديث رقش.4281:
سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هد ,نب ُ
تهذيب الُمال(13ي.)439-438
تهذيب التهذيب(5ي.)27
تقريب التهذيب(.)283
تهذيب الُمال(13ي.)439
العلل ومعرفة الرجال(2ي .)474
الُامل في ضعفاء الرجال(5ي.)181
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( :)7لن أي ن به نبأ ,

برالقو ( ,)2وقرال ابرن حبرانُ :ران يهرش فري

وقال ابن معين :نال نش أيء( ,)1وقرال العجلري :جرا ر الحرديث ,ولري
()3
ابنا يضعفونه في نحديوه( ,)4ما بعد الما ة(.)5
نص نح ن
ان أ أ
الشئ بعد الشئ  ,وقال علي بن المديني :نُ ن
()6
ِ ِ
ِ
السنلَمي أ َُبنو َع ْب ِند الل ِنهَ ،وُيقَنا ُل :أ َُبنو َع ْب ِند النر ْح َم ِن
صناري ُّ
َ .5جا ِبُر ْب ُن َع ْبد الله ْب ِنن َع ْم ِنرو ْب ِنن َح َنرام األَ ْن َ
ري ( ,)وبلررا مسررند ألفررا وخم ر ما ررة وأربعررين حررديوا()1540
صننحابي جليننل ،أحررد المُو ررين عررن الهنبر ِّ

حديوا .اتفل له الشيخان :علت ومانية وخمسين حديوا ,وانفرد له األ ُب نخار ّ  :بستة وعشررين حرديوا ,ومسرلش:
بما ة وستة وعشرين حديوا( ,)7وتوفي سنة أربع وسبعين ,وقيل سنة ومان وسبعين ,وصلت عليه أبان بن
عومان(.)8

 .6أُم ُم َبشر األنصارية ،امرأة زيد ْبن حارثة ،صحابية جليلة.
يقال لها أش بشر بن البراء ابن معرورُ ,ان من ُبار الصحابة ,ورو عن :الهنب ِّي  ,وروى عنها :جابر
أبن نع أبد اللهه(.)9
الحكم على إسناد الحديث:
ان لحة بن نافع صدول.
ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه أنبا ُس أف ني ن
التعليق:
ري ( )فرري هررذا الحررديث ,أنرره ال يرردخل النررار مررن شررهد برردر والحديبيررة ,وفرري تفسررير قولرره
يخبرنررا الهنبر ِّ
تعرالت{ :وَإِنْ مِنْكُ ْ إِال وَارِدَُُا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْما مَقْضِي}ا { }71ثُ َّ نُنَيَِّّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ونَذَرُ ال َّالِمِنيَ فِيَِزا جِيِي}زا{[ }}72مرريش:

{ح أت امرا} ,والحرتش :ىيجراب القضراء والق رع
 .]72-71أ  :وما منُش أحد ىال وارد جهنش ,وُران ورودُرش جهرنش ,ن
باألمر ,ويقالُ :ان ذلك حتما ,أ موجبا  ,قضا ان عليُش ,وأُور النا علت الحُش ب اهر اآلية ,وهرو أن
()10
ه
ه
ين
ين اتهقن أوا" ,أن اتقوا الشرك ,ن"ونن نذ ُر ال رالم ن
منين " .وُهش نُ نن ِّجي الذ ن
لمن ن
الخلل ُلهش يردون النار ,وش ينجي ان ا أ
ه
الرنُب ,نوفيه ندليل نعلنت أ ه
ين نعلنت ُّ
يعا ,أ مجموعين ,نوق ن
وهرا وُر هش أ أ
نن األ ُُ هرل ند نخلُ ن
نخ نررنج اللرهُ
يل :نجاو ن
فيها جويًّا" ,نجم ا
()11
ه
ون .
ين ,نو ُه ُش األ ُم أشرُُ ن
ين ,نوتننر نك فيهنا ال الم ن
م أنهنا األ ُمتهق ن
صرةن نال أنهنهنرا أ ننر ناد أ نرهد
ص ُ
رود نح أف ن
"وفيه ندليل لأل ُم ننا ن نرة نواال أعت نراض نواأل نج نواب نعلنت نو أجه اال أست أر نشاد نو ُه نرو نم أق ُ
نم نقانلتنهُ ( )نوالصحي أ ه
ور نعنلت الص نا
ِّر نو ُه نو ج أسر نم أن ُ
صروب نعنلرت نجهنرهن نش نف ني نقرعُ
نن األ ُم نر ناد باأل ُوُرود في أاآل نية األ ُم ُر ُ
ون"(.)12
فيهنا أ أ
نهلُهنا نوني أن ُجو أاآل نخ ُر ن
( )1الجرا والتعديل(4ي.)475
( )2تاريع الوقا للعجلت(.)237

) )3مشاهير علماء األمصار(1ي .)175
) )4سناال

ابن أبي شيبة البن المديني(.)146

( )5تقريب التهذيب(.)283

( )6اإلصابة(1ي ,)547االستيعاب(1ي.)220
( )7سير أعلش النبلء(3ي.)194
( )8االستيعاب(1ي.)220

( )9اإلصابة(8ي ,)470االستيعاب(4ي.)1957

( )10ان ر :الوسي في تفسير القران المجيد(3ي.)190

( )11ان ر :تفسير األنب ن و ّ = معالش التن يل في تفسير القرآن(3ي.)247
( )12المنهاج شرا صحي مسلش(16ي.)58
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منين َح ْفص َة ِ
بنت ُع َم َر( ) في السنن الكبرى للنسائي
المطلب الخامس :مرويات أم ْ
المؤ َ
َ

حديث رقم31:

ص نرب أي  ,نع أرن ُشرتنأير أبرن
نخ نب نرننا قُتنأي نبةُ أب ُن نسعيد ,نق ن
قال الهن نسا ي :أ أ
صرور ,نع أرن ُم أسرلش أبرن ُ
ال :نحر هدونننا نجريرر ,نع أرن نم أن ُ
صا ش»(.)1
صةن ,قنالن أ  :نُ ن
ان نر ُسو ُل ان (ُ « )ي نقِّب ُل نو ُه نو ن
نش نُل ,نع أن نح أف ن
سبل تخريجه في حديث رقش.26:

ىسناد الحديث:

س ِعيد ،وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
 .1قُتَْي َب ُة ْب ُن َ
 .2ج ِرير ْب ُن ع ْب ِد ا ْلح ِم ِ
يد بن قرط الضب ُّي( ،)2أ َُبو َع ْب ِد الل ِه الر ِازي ،القاضي.
َ
َ
َ ُ
روى عن :س أف ني ن ه
نع نمش ,ومنصور أبن المعتمر.
وسلن أيمان أاأل أ
ان الو أور ّ ُ ,
ُ

روى عنه :قُتنأي نبةُ أبن نسعيد ,ويحيت أبن نمعين ,وأ ُنبو ند ُاود ال يالسي(.)3
ووقه :ابن سعد( ,)4وأبو حاتش( ,)5والعجلي( ,)6والخليلي( ,)7وابن حجر( ,)8وقال الذهبي :صدول يحرتج بره فري

( )10
ين نوما نة (.)11
الُتب( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا
 ,ما سنة ون نمان نوون نمان ن
صور بن المعتمر بن َعبد الل ِه بن ربيعة أ َُبو عتاب ال ُكوفي.
َ .3م ْن ُ
الم نسيهب أبن رافع ,ومجاهد بن جبر األ نم ُِّ ُّي.
نرنوى نعن :أبي الضحت مسلش أبن صبي  ,و ُ

نرنوى نعنه :جرير بن عبد الحميد ,وشعبة بن الحجاج ,ومعتمر أبن ُسلن أيمان(.)12
()14
يعرا نعال ايرا( ,)15وقرال
قال :ابن حجر( ,)13والعجلي :وقة وب
أم ا
ونرا نُوي نرر األ نحرديث نرف ا
 ,وقال ابن سرعد :و نقر اة نمأ ُ
()16
الحاف ُ ,الوهأب ُ  ,القُ أد نوةُ(,)17
أبو حاتش :وقة  ,وقال الذهبي :ن
( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب الصياش ,باب قبلة الصا مين3( ,ي ,)302حديث رقش.3070:

حدة ,نهذ ِّ
ضبِّي :بفن أت ال ه
ه
الن أس نبة ىلنت ضبة بن أد بن ابخة بن ىألنيا
ضاد ,نوتن أشديد األنباء األ ُم نو ن
( )2ال ّ
ىلن أيهش خلل ُوير .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)261
( )3تهذيب الُمال(4ي.)543 -540
( )4ال بقا

الُبرى(7ي.)267

( )5الجرا والتعديل(2ي.)506

للعجلي(.)96

( )6تاريع الوقا

( )7اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(2ي.)568
( )8تقريب التهذيب(.)139

( )9مي ان االعتدال(1ي.)394
( )10الوقا

البن حبان(6ي.)145

( )11الُاشف(1ي ,)291تاريع اإلسلش(4ي.)820
( )12تهذيب الُمال(28ي.)549-546
( )13تقريب التهذيب(.)547
( )14تاريع الوقا
( )15ال بقا

للعجلت(.)441

الُبرى (6ي.)328

( )16الجرا والتعديل(8ي.)179

( )17سير أعلش النبلء(6ي.)128
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بن ُمضر نعش تنميش بن مر بن أد وينسب

وقال مرةُ :بار الحفا األوبا ( ,)1وقال ابن معين :من أوب النا ( ,)2وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)3وما

سنة اونتين وولوين وما ة(.)4
ِِ
ص َب ْيح :وقة فاضل .سبل في حديث رقش.26:
ُ .4م ْسلم ْب ِن ُ
ش َكل :وقة .سبل في حديث رقش.26:
شتَْي ِر ْب ِن َ
ُ .5
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم32:

ان ,نع أن ُم نح همد أبن األ ُم أن نُدر ,نع أن أنبري نب أُرر
يش ,نق ن
قال النسا ي :نح هدونننا ني أعقُ ُ
ال :نح هدونننا نوُيع ,نع أن ُس أف ني ن
وب أب ُن ى أب نراه ن
ررنة ُيقنرا ُل لنهرا ِّ
صرةن ,أ ه
اء تنأرقري م نرن
ام نأ
نن الهنب ِّ
أبن ُسلن أي نم ن
الشرفن ُ
ان أبن أنبي نحوأ نمرةن ,نع أرن نح أف ن
ري ( )ند نخ نرل نعلن أيهنرا نوع أن نرد نها أ
ن
ِّ
ص نة»(.)5
الهن أمنلة ,نف نق ن
ال نلهنا الهنب ِّي ( « :)نعلميهنا نح أف ن
 .1أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)286حديث رقش ,26492:بلف ه ,من ريل وُيع به.

ان الوور به.
س أف ني ن
 وُذلك أخرجه في مسند 6( ,ي ,)286حديث رقش ,26493:متقارب األلفا  ,من ريل ُري نه أرل ُه نرو نم أُ ُررو أ أنش نال؟4( ,ي,)327
راب األ نُ ِّ
راب األ نُ نر ن
اهرة ,نب ُ
 .2أخرجه ال حاو فري شررا معراني اآلورارُ ,تن ُ
ان الوور به.
حديث رقش ,7184:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
ه
روب
راب ُّ
الرنقررت نوالته نمررا ش ,برراب أ أ
نخ نب نرننررا أ ُنبررو نع أبررد اللرره ُم نح همر ُرد أبر ُرن ني أعقُر ن
 .3أخرجرره الحرراُش فرري المسررتدركُ ,تنر ُ
ان الوور به.
ال هش أي نبان ُّي4( ,ي ,)459حديث رقش ,8275:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن

إسناد الحديث:

ِ ِ
ي ،أ َُبو يوسف الد ْوَرِقي
يم بن كثير بن زيد بن أفلح ْبن منصور بن مزاحم ،ا ْل َع ْب ِد ُّ
َ .1ي ْعقُ ُ
وب ْب ُن إ ْبَراه َ
نرنوى نعن :وُيع بن الجراا ,ويحيت أبن نسعيد الق ان ,ويحيت أبن نمعين.
الر يان(.)7
نرنوى نعنه :الجماعة ,وأبو ُ أرنعة ,وأ ُنبو نحاتش ها
ووقهه :ابن حجر( ,)8والهن نسا ي( ,)9والخ يب الب داد ( ,)10ومسلمة بن القاسش األندلسي(,)11

()6

( )1تاريع اإلسلش(3ي.)741

( )2تهذيب التهذيب(10ي.)314
( )3الوقا

ال بن حبان(7ي.)473

( )4العبر في خبر من غبر(1ي ,)136شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)147
( )5السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب ال ب ,باب ُرأقنيةُ ال هن أملنة7( ,ي ,)74حديث رقش.7500:
( )6ال هد أونرقي :ب نف أت ال هدال ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفت الرهاء ,نوفي آخرنها نقاف ,نهذ ِّ
نحدهما بلد ب نفار نوقيل بخو ستان نو ُه نو أص
الن أسنبة ىنلت نش أين أين أ ن
ُي نقال نل نها دورل نوالوهاني ىنلت لب القلن الدورقية .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)512
( )7تهذيب الُمال(32ي.)313-311
( )8تقريب التهذيب(.)607

( )9تاريع اإلسلش(6ي.)234

( )10تاريع ب داد(16ي.)404

( )11تهذيب التهذيب(11ي.)381
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الح هجةُ( ,)1وقال أبو حاتش :صدول( ,)2وذُر ابن حبان في الوقرا ( ,)3مرا
اش ُ
وقال الذهبي :ن
الحاف ُ اإل نم ُ
اونتين وخمسين وما تين(.)4
ِ ()5
ان ال ُكوفي.
َ .2و ِكيع بن الجراح بن مليح ُّ
س ْف َي َ
الر َؤاسي  ،أبو ُ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وشعبة أبن األ نح هجاج.
ان الوهأور ّ  ,و ُس أف ني ن
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
وي أح نيت أبن نمعين(.)6
نرنوى نعنه :يعقوب أبن ىبراهيش ال هد أونرقي ,وأحمد بن حنبل ,ن

سرنة

قال ابن حجر :وقرة حراف عابرد( ,)7وقرال ابرن سرعدُ :ران وقرة مأمونر ا ,عالمر ا ,رفيعر اُ ,ويرر الحرديث حجرة(,)8

وقررال العجلرري :وقررة عابررد صررال أديررب( ,)9وقررال الررذهبي :أحررد األعررلش( ,)10وقررال مررة :الحرراف الوبر

العرال( , )11وقال أحمد بن حنبل :ما رأي

وما ة(.)13

أوعت للعلش من وُيع ,وال أحف منه( ,)12مرا

محرردث

سرنة سربع وتسرعين

س ِعيد بن مسروق الث ْوري( ،)14أ َُبو َعبد اهلل ال ُكوفي.
س ْف َي َ
ان بن َ
ُ .3
وم أع نمر أبن راشد.
نرنوى نعن :محمد أبن المنُدر ,ومعبد أبن خالد ,ن

نرنوى نعنه :وُيع أبن الجراا ,والوليد أبن مسلش ,ويحيت أبن نسعيد الق ان(.)15
مأمونا وبتاا ُوير الحديث حجة( ,)16قال العجلي :وقة وب
قال ابن سعدُ :ان وقة
ا

( ,)17وقال الذهبي :هو شيع

()18
ادا أهل ن نمانره فقهرا
ان من نس ن
اإلسلش  ,ىماش الحفا  ,سيد العلماء العاملين في مانه  ,وقال ابن حبان :نُ ن
الصلا والور , )19(,قرال ابرن حجرر :وقرة حراف فقيره عابرد ىمراش حجرة ,وُران
وورعا وحف ا مواتقانا شما له في ّ

( )1سير أعلش النبلء(9ي.)506
( )2الجرا والتعديل(9ي.)202
( )3الوقا

البن حبان(9ي.)286

( )4تقريب التهذيب( ,)607شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)239

ضش الرهاء ,نوفت األ نواو المهمو ة ,نوفي آخرنها السِّين األ ُم أهملنة ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت رنا
(ُّ )5
الرنناسي :ب ن
بن صعصعة .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)40

بيعة بن نعامر
نو ُه نو األ نحارث بن ُلب بن ر ن

( )6تهذيب الُمال(30ي.)470-462
( )7تقريب التهذيب(.)581
( )8ال بقا

الُبرى(6ي.)365

للعجلت(.)464

( )9تاريع الوقا

( )10تاريع اإلسلش(4ي.)1230

( )11تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)223

( )12بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)167

( )13العبر في خبر من غبر(1ي ,)253شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)458
( )14الوه ر أرور ّ  :ب نف ر أرت الوه رراء األ ُمونلهون ررة ,نوف رري آخرنه ررا ال رررهاء ,نه ررذ ِّ
الن أس ر نربة ىنل ررت ب ررن م ررن نهم ر نردان وب ررن م ررن بن رري تنم رريش .اللب رراب ف رري ته ررذيب
األنساب(1ي.)244
( )15تهذيب الُمال(11ي.)164-154
( )16ال بقا

الُبرى(6ي.)350

( )17تاريع الوقا

للعجلت(.)190

( )18سير أعلش النبلء(7ي.)230
( )19الوقا

البن حبان(6ي.)402
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ربما دل ( ,)1وعد ابن حجر مرن المرتبرة الوانيرة مرن م ارترب التردلي  ,ممرن احتمرل األ مرة تدليسرهش( ,)2مرا

سنة ىحدى وستين وما ة(.)3
ُ .4م َحم ِد ْب ِن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر بن َعبد الل ِه بن الهذير ْبن عبد العزى ْبن عامر ْبن الحارث ْبن حارثنة ْبنن سنعد ْبنن
تيم بن مرة ا ْلقَُر ِشي الت ْي ِمي ،أبو َعبد الل ِه
منين.
المن ن
نرنوى نعن :أنبي نب أُر أبن ُسلن أيمان أبن أنبي حومة ,وأبي ُه نرأيرة ,وعا شة أش أ
ان الوهأور ّ  ,وشعبة بن الحجاج ,ومالك بن أ ننن (.)4
نرنوى نعنهُ :س أف ني ن
ووقه :ابن حجر( ,)5وأبو حاتش( ,)6وابن معين( ,)7وابرن سرعد( ,)8والعجلري( ,)9وقرال الرذهبي :الحراف ( ,)10وقرال
سنة ولوين وما ة(.)13

نعلش( ,)11وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)12ما
نح ُد األ أ
مرة :أ ن
ان ْب ِن أَِبي َحثْ َم َة ،واسم أَِبي حثمة َعبد الله ْبن حذيفة ،ا ْلقَُر ِشي ا ْل َع َدوي ا ْل َم َد ِن ُّي.
سلَ ْي َم َ
 .5أَبو َب ْك ِر ْب ِن ُ
منين.
المن ن
نرنوى نعن :حُيش أبن ح اش ,وأنبي ُه نرأيرة ,وحفصة أش أ

وم نح همد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,ومحمد أبن المنُدر(.)14
نرنوى نعنه :صال أبن ُيسانُ ,
()17
()16
()15
قال ابن حجر :وقة عارف بالنسب  ,وقال الرذهبي  ,وابرن شرهاب الُّ أهرر ّ  :مرن علمراء قرريش ,وذُرر
ابن حبان في الوقا ( ,)18ما

الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)19

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تقريب التهذيب(.)244
( )2تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)32

( )3تقريب التهذيب( ,)244العبر في خبر من غبر(1ي ,)181شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)274
()4تهذيب الُمال(26ي.)507-503
( )5تقريب التهذيب(.)508

( )6الجرا والتعديل(8ي.)98

( )7تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي.)203
( )8ال بقا

الُبرى(5ي.)361

( )9تاريع الوقا

العجلت(1ي.)414

( )10الُاشف(2ي.)224

( )11تاريع اإلسلش(3ي.)521
( )12الوقا

البن حبان(5ي.)350

( )13تقريب التهذيب(.)508

( )14تهذيب الُمال (33ي.)94-93
( )15تقريب التهذيب(.)623
( )16الُاشف(2ي.)410

( )17الجرا والتعديل(9ي.)341
( )18الوقا

البن حبان(5ي.)566

( )19تقريب التهذيب(.)623
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التعليق:

وم احره ,نُ نق أولره لأل نع ُجرو :
أن المقصود "بالهن أمنلةُ :قُروا تن أخ ُرج في ن
الج أنب ,قي نرل :ى هن نهر نذا م أرن لُ ن ر األ نُ نرلش ُ
اء ,نيعلنش ُّ
(رأقية الهن أملنة) :نشيء نُ نان أ تن أستنعمله ِّ
الع ُج األ نجهنةن» ,نونذل نك أ ه
ُل نمن نسمعه أنهنهُ ُرلش
الن نس ُ
« نال تن أد ُخ ُل ُ
نن ُ
أ
الع ُررو تن أحتنفرل وتن أختنضرب وتن أُتنحرل ,وُ هرل
نن ُي نق ن
ورأق نية الهن أمنلة الهتري نُ نانر أ تُ أع نررف نب أي نرنهُ ّن أ أ
نال ني ُ
رال :ن
ضُّر نونال ني أن نفعُ ,
ه
أنيب نح أفصة؛ ألنهُ أألقنت ىلن أيهنا س اًّر فأ أف نشتأه"(.)1
المقال تن ن
غير أنال تن أعص ني ُ
الرجل ,فنأ ننر ناد ( )بهن نذا ن
نش أيء تن أفتنعل ,ن
حديث رقم33:

ين,
ان ,قن ن
ان ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا نح هم ُ
نخ نب نرننا أ أ
اد أب ُن نسلن نمةن ,نع أرن أ نننر أبرن سرير ن
ال :نح هدونننا نعفه ُ
نح نم ُد أب ُن ُسلن أي نم ن
ص نة ,أ ه
ال ُع نم ُر :أ ننال أن أشتنرني ُه
اء بونأوب د نيباج نُ نسا ُ ىيها ُ ُ أس نرى ,نف نق ن
نن ُع نارند أب نن نحاجب نج ن
نع أن أنبي م أجنل  ,نع أن نح أف ن
ل( )2لنهُ»(.)3
ول ان؟ قن ن
لن نك نيا نر ُس ن
ال« :ىهن نما نيأل نب ُسهُ نم أن نال نخ نل ن
 .1أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)288حديث رقش ,26512:بلف ه ,من ريل أن

بن سيرين به.

اب اللِّ نبا نوالِّ نينة ,باب في لُأب
 .2أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تن ُ
ان به.
حديث رقش ,24660:بلف ه ,من ريل نعفه ُ
 .3أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)192حديث رقش ,1989:متقارب األلفا  ,مرن ريرل حمراد
األ نحرير نو نُ نراه نية لُأبسه5( ,ي,)153

بن سلمة به.

 .4أخرجه الب ار في مسند 1( ,ي ,)285حديث رقش ,180:متقارب األلفا  ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن األ ُمونهنت.
اد أب ُن
 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)206حديث رقش ,357:متقارب األلفا  ,من ريل نح هم ُ

نسلن نم نة به.
اد أب ُن نسنل نم نة به.
 وُذلك أخرجه في (23ي ,)216حديث رقش ,395:بلف ه ,من ريل نح هم ُإسناد الحديث:
الرَهاوي(.)4
الملِك ْبن أَبي َ
س َل ْي َم َ
 .1أ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُ
ش ْي َبة ،أ َُبو الحسين ُ
ان ْبن َعبد َ
نرنوى نعن :عفان أبن مسلش الصفار ,وأبي نعيش الفضل أبن دُين ,وي يد أبن هارون.
نرنوى نعنه :الهن نسا ي ,وعومان أبن ُم نح همد األ نحهراني ,ومحمد أبن خالد أبن ي يد البردعي(.)5

قال ابن حجر :وقة حاف ( ,)6وقال أبو حاتش :صدول وقة( ,)7وقال الهن نسا ي :وقة مأمون صاحب حديث(,)8

( )1ان ر :النهاية في غريب الحديث واألور(5ي ,)120عون المعبود شرا سنن أبي ند ُاود(10ي.)266
يب نلهُ في أاآلخ نرة .نيل األو ار(2ي.)96
( )2األ نخ نل ُ
يب أن أ نم أن نال ننص ن
ل :ال هنص ُ
ِّ
الد نيباج8( ,ي ,)409حديث رقش.9543:
( )3السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب ال ينة ,باب ال هن أهي نع أن لُأب
ُ
ِّ
علمراء.
ل
ا
رن
م
رر
ي
ُو
را
ه
ي
ل
ى
رب
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ين
ة
ر
ر
ي
الج
د
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ين
د
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ري
ه
و
را
ه
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ل
ى
ة
رب
س
الن
رذ
ه
,
او
و
أ
ن
ن
ن
أ
أ
ن
ن
ن
الرنهاو  :ب ن
أ
ن
(ُ )4
ن
ن
ن
ضش الرهاء ,نوفت األ نهراء ,نوفري آخرنهرا ن
اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)45
( )5تهذيب الُمال(1ي.)321-320
( )6تقريب التهذيب (.)80

( )7الجرا والتعديل(2ي.)53

( )8مشيخة النسا ي(1ي.)56
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()2
()1
ين نوما نتنأين(.)3
وقال الذهبي :الحاف  ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,ما سنة ى أح ندى نوستِّ ن
()4
ِ
ص ِري.
َ .2عف ُ
الصفار  ،أبو عثمان ا ْل َب ْ
ان بن مسلم بن َع ْبد الله َ
نرنوى نعن :حماد بن سلمة ,وند ُاود بن أنبي الف ار  ,وشعبة أبن الحجاج.

نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأحمد أبن حنبل ,وأحمد أبن ُسنل أيمان الرهاو (.)5
ووقه :ابن معين( ,)6وقال ابن حجرر( ,)7وأبرو ند ُاود( ,)8والعجلري( ,)9وابرن سرعد( :)10وقرة وبر  ,وقرال أبرو حراتش:
وقة متقن متين( ,)11وقال الرذهبي :الحراف الوبر ( ,)12وذُرر ابرن حبران

نوما نتنأين(.)14

الوقرا ( ,)13نمرا ن سرنة تسرع عشررة

سلَ َمة :وقة .سبل في حديث رقش.8:
َ .3حم ُ
اد ْب ُن َ
 .4أََن ِ
س ْب ِن ِس ِ
صاري ،أ َُبو موسى.
ير َ
ين األَ ْن َ

نرنوى
نرنوى

نعن :أ ننن أبن مالك ,وعبد ان أبن عبا  ,وأبي مجل الحل أبن حميد.
نعنه :حماد أبن سلمة ,وحميد ال ويل ,وشعبة أبن الحجاج(.)15

ووقرره :ابررن حجررر( ,)16وابررن معررين( ,)17والهن نسررا ي( ,)18وأبررو حرراتش( ,)19وابررن سررعد( ,)20والعجلررت( ,)21مررا
وماني عشرة وما ة(.)22

سررنة

ِ
 .5لحق بن حميد بن ِ
ص ِري.
سعيد ،السدوسي ،أَبو م ْجلَز ،ا ْل َب ْ
َ
ان ,والم يرة أبن ُش أع نبة.
ص نة بن ُع نم نر ,ومعاوية أبن أنبي ُس أف ني ن
نرنوى نعن :نح أف ن
( )1الُاشف (1ي.)194
( )2الوقا

البن حبان(8ي.)35

( )3تقريب التهذيب ( ,)80شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)266
ه
اعرة م أرنهُش أ ُنبرو عبرد ان ُم نح همرد
الص ّفار :ب نفتأ الصهاد ,نوتن أشديد األ نفاء ,نوفي آخرنها ه
جم ن
( )4ن
الراء ,نهذ الل أف نة تقال لمن نيبيع أاأل ننواني الصرفرية واشرتهر بهنرا ن
نصنبهنان ّي .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)243
بن عبد ان بن أ أ
نحمد الهاهد أاأل أ
( )5تهذيب الُمال(20ي.)163-160

( )6تاريع ابن معين –رواية الدارمي(.)82
( )7تقريب التهذيب(.)393

( )8سناال أبي عبيد اآلجر أبا ند ُاود السجستاني(1ي.)236
( )9تاريع الوقا للعجلي(.)336
( )10ال بقا

الُبرى(7ي.)218

( )11الجرا والتعديل(7ي.)30

( )12تذُرة الحفا الذهبي(1ي.)278
( )13الوقا

البن حبان(8ي.)522

( )14تقريب التهذيب(.)393

( )15تهذيب الُمال(3ي.)348 -346
( )16تقريب التهذيب(.)115

( )17تاريع اإلسلش(3ي.)210

( )18تهذيب التهذيب(1ي.)375
( )19الجرا والتعديل(2ي.)288
( )20ال بقا

الُبرى(7ي.)155

( )21تاريع الوقا

العجلت(.)73

( )22تقريب التهذيب(.)115
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نرنوى نعنه :أن أبن سيرين ,وعاصش األحول ,وقتادة أبن دعامة(.)1
ووقه :ابن حجر( ,)2وأبو رعة( ,)3وابن سعد( ,)4والعجلي( , )5وقال الذهبي :من وقا

وعررد ابررن حجررر مررن المرتبررة األولررت مررن م ارتررب الترردلي

مض رب الحديث( ,)8وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)9ما
الحكم على إسناد الحديث:

التابعين ,لُنه يدل (,)6

ممررن احتمررل األ مررة تدليسررهش( ,)7وقررال ابررن معررين:
سنة س

وما ة(.)10

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

ري( )عررن (الررديباج) أ الحريررر للرجررال؛ ألن ره مررن ى النسرراء وفعلهررش .وقررد نهررت ( )أن
نهررت الهنبر ِّ

يتشبه الرجال بالنساء .وقيل :ىنما نهت عن ذلك؛ ألن ه من باب السرف والخيلء ,وفيه مرن الفقره أنره ال برأ

بالتجارة واإلنتفا ,بما ال يجو لبسه( , )11وقال يلبسه من ال خلل له ,أ يلبسه من ال نصيب له في اآلخرة

من الحرير(.)12
حديث رقم34:

راد أب ُرن نسرلن نمةن ,نع أرن
نخ نب نرننا نع أب ُد ه
ون ,قن ن
الر أح نمن أب ُن ُم نح همد ,قن ن
رال :أ أ
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننرا نح هم ُ
رار ن
ال :نحر هدونننا ني ي ُرد أب ُرن نه ُ
ران نر ُسرو ُل ان ( )ى نذا أ ننوى ىنلرت
صر نة بنر ُع نم نرر نقانلر أ  :نُ ن
نعاصش أبن أنبي الهن ُجود ,نع أن نس نواء األ ُخ ناع ِّي ,نع أرن نح أف ن
ال « :نر ِّ
ث نمهار (.)13
اد نك» ون نل ن
ب قني نع نذ ناب نك ني أونش تنأب نع ُ
ض نع ني ند ُ األ ُي أم ننت تن أح ن نخ ِّد نوقن ن
ث ع نب ن
ف نراشه نو ن
سبل تخريجه في حديث رقش.11:
إسناد الحديث

 .1ع ْب ُد الر ْحم ِن ْب ُن محمد ْبن سالم ْبن ناصح البغدادي ،أَبو ا ْلقَ ِ
اسم.
ُ
َُ
َ
َ
نرنوى نعن :ىبراهيش أبن نب أُر ال هش أي نبان ّي ,وعفان بن مسلش ,وي يد بن هارون.

الر (.)14
نرنوى نعنه :أ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,موابراهيش أبن ىسحال أبن ُع نمر ,وأبو حاتش ها
( )1تهذيب الُمال(31ي.)177-176
( )2تقريب التهذيب(.)586

( )3الجرا والتعديل(9ي.)124
( )4ال بقا

الُبرى(7ي.)162

( )5تاريع الوقا

العجلت(.)399

( )6مي ان االعتدال(4ي.)356
( )7تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (1ي.)27

( )8تهذيب التهذيب(11ي.)172
( )9الوقا

البن حبان(5ي.)518

( )10الوافي بالوفيا (24ي ,)296تقريب التهذيب( ,)586العبر في خبر من غبر(1ي.)99
( )11ان ر :شرا صحي البخار البن ب ال(5ي.)216
()12ان ر :حاشية السند علت سنن النسا ي(3ي.)181

( )13السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب عمل اليوش والليلة ,باب ما يقول ىذا أوى ىلت فراشه9( ,ي ,)972حديث رقش.10529:
( )14تهذيب الُمال(17ي.)392-390
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ووقه :الدارق ني( ,)1وقال ابن حجر( ,)2والهن نسا ي :البأ
بعد الما تين(.)6

به( ,)3وقال أبو حاتش :شيع( ,)4وذُر ابن حبان في

بما نخالف( ,)5ما
الوقا  ,وقالُ :ر ن
السلَمي ،أَبو خالد ا ْلو ِ
اس ِط ُّي.
ويقالْ :ابن زاذانْ ،ابن ثابت ُّ
َ .2ي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ُ
ون بن زاذيُ ،
َ
نرنوى نعن :حماد بن سلمة ,ومحمد أبن نعبد اللهه الشعيوي ,وهماش أبن يحيت.

نرنوى نعنه :علي أبن حجر السعد  ,وعبد الرحمن أبن ُم نح همد ,وقُتنأي نبةُ أبن نسعيد(.)7
ووقرره :ابررن سررعد( ,)8وابررن معررين( ,)9والعجلرري و اد :وبر ( ,)10وقررال ابررن حجررر :وقررة مررتقن عابررد( ,)11وقررال أبررو
حاتش :وقة اماش صدول في الحديث ال يسأل عن موله( ,)12وقال أحمد بن حنبلُ :ان حاف ا متقنر ا( ,)13مرا
سنة س وما تين(.)14
سلَ َم َة :وقة .سبل في حديث رقش.8:
َ .3حم ُ
اد ْب ُن َ
 .4ع ِ
اصِم ْب ِن أَِبي الن ُج ِ
ود :صدول له أوهاش .سبل في حديث رقش.6:
َ
 .5سواء ا ْل ُخَز ِ
اعي :مقبول .سبل في حديث رقش.8:
ََ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نعاصش أبن نب أه ندنل نة صدول له أوهاش ,و نس نواء األ ُخ ناع ِّي مقبول.

( )1سناال

السلمي للدارق ني(.)218

( )2تقريب التهذيب(.)349
( )3مشيخة النسا ي(.)69

( )4الجرا والتعديل(5ي.)283
( )5الوقا

البن حبان(8ي.)383

( )6تقريب التهذيب(.)349

( )7تهذيب الُمال(32ي.)266-261

( )8ال بقا الُبرى(7ي.)228
( )9تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(4ي.)100
( )10تاريع الوقا

للعجلي(.)481

( )11تقريب التهذيب(.)606

( )12الجرا والتعديل(9ي.)295

( )13بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)177
( )14تاريع اإلسلش(5ي ,)228التاريع الُبير(8ي.)368
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املبحث الثالث:

(أم حَبيِبَةَ) ( )
ت أبي ُسفْيانَ َّ
مرويات أم املؤْمننيَ رَمْلَ َة بن ِ
وفيه خمسة مطالب:
فيَانَ ( ) في سنن أبي دَاوُد
سْ
 المطلب األول :مرويات أم المؤْمنينَ رَمْلَة بِنْتِ أَبِي ُ
فيَانَ ( ) في سنن التِّرْمِ ِذيّ
سْ
 المطلب الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ رَمْلَة بِ ْنتِ أَبِي ُ
فيَانَ ( ) في سنن النَّسَائي
سْ
 المطلب الثالث :مرويات أم المؤْمنينَ رَمْلَة بِنْتِ أَبِي ُ
فيَانَ ( ) في سنن ابن ماجه
سْ
 المطلب الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ رَمْلَة بِنْتِ أَبِي ُ
 المطلب الخامس :مرويات أم المؤْمنينَ رَمْلَة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ( ) في السنن الكبرى للنسائي
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ِ
يب َة)( ) في سنن أبي َد ُاود
المطلب األول :مرويات أم ْ
س ْف َي َ
المؤ َ
ان (أ ُُّم َح ِب َ
منين َرْملَة ِب ْنت أَِبي ُ
حديث رقم35:

ه
ران ,نع أرن ني أح نيرت ني أعنري أاب نرن أنبري نُويرر ,نع أرن أنبري نسرنل نم نة ,أ ه
نن أ ننبرا
يش ,نحر هدونننا أ ننب ُ
قال أبو داود :نحدونننا ُم أسل ُش أب ُن ى أب نرراه ن
()1
ض,
ان أب نن نسعيد أبن األ ُم نيرة ,نح هدونهُ أنهنهُ ند نخ نل نعلنت أ ُُّش نحب نيبةن نف نس نق أتهُ نق ند احا م أن نسويل  ,نف ند نعا ب نمراء نفتن نم أ
ض نرم ن
ُس أف ني ن
(.)2
ال« :تننو ه
ُختي أ ننال تننو ه
ال« :م هما نم هس الهن ُار»
ض ُوا م هما نغي نهر الهن ُار» أ أنو نق ن
ضأُ ى هن الهنب ِّي ( )نق ن
نف نقانل أ  :نيا أاب نن أ أ
 .1أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب ال هارة ,باب الوضوء مما غير النار1( ,ي ,)107حرديث رقرش,180:
الر أح نمن به.
متقارب األلفا  ,من ريل أنبو نسلن نمةن أب نن نع أبد ه

 وُذلك أخرجه في ُتاب ال هارة ,باب الوضوء مما غير النرار1( ,ي ,)107حرديث رقرش ,181:بلف ره,الر أح نمن به.
من ريل أنبو نسلن نمةن أبن نع أبد ه
 .2أخرجرره أحمررد بررن حنبررل فرري مسررند 6( ,ي ,)326حررديث رقررش ,26816:بلف رره ,مررن ريررل أبرران بررن ي يررد
الع ار به.

ان بن سعيد به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)327حديث رقش ,26821:بلف ه ,من ريل أبو ُس أف ني ن .3أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب ال هارة ,باب من ُان يرى الوضوء مما غير النار1( ,ي,)53
ان أبن نسعيد أبن األ ُم نيرة به.
حديث رقش ,550:متقارب األلفا  ,من ريل أنبو ُس أف ني ن
 .4أخرجرره عبررد الررر ال فرري مصررنفهُ ,ترراب ال هررارة ,برراب مررا جرراء فيمررا مس ر النررار1( ,ي ,)172حررديث
رقش ,665:متقارب األلفا  ,من ريل أنبو نسنل نم نة به.
 -وُذلك أخرجه في ُتاب ال هارة ,باب ما جراء فيمرا مسر

النرار1( ,ي ,)172حرديث رقرش ,666:بلف ره,

من ريل أنبو نسنل نم نة به.
 .5أخرجه أبو ند ُاود ال يالسي في مسند 3( ,ي ,)168حديث رقش ,1697:متقارب األلفا  ,من ريل ن أم نعةُ.
 .6أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)239حديث رقش ,2051:بلف ه ,من ريل أنبو نسنل نم نة به.
 .7أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)66حديث رقش ,7145:متقارباأللفا  ,من ريل أنبو نسلن نمةن به.

 .8أخرجرره ال ب ارنرري فرري المعجررش الُبيررر23( ,ي ,)237حررديث رقررش ,462:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل أنبررو

نسلن نم نة به.
إسناد الحديث:
()3
ِ ِ
ِ
ص ِري.
يم الفراهيدي  ،أ َُبو َع ْمرو ا ْل َب ْ
ُ .1م ْسل ُم ْب ُن إ ْبَراه َ
نرنوى نعن :أبان أبن ي يد الع ار ,وشعبة بن الحجاج ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك.
الر (.)4
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأ ُنبو ند ُاود ,وأبو حاتش ها

ِير.لسان العرب(.)170/10
( )1الس َِّويقَ :ما ُي َّتخذ م َِن ا ْل ِح ْن َط ِة َوال َّشع ِ
( )2سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب في ترك الوضوء مما مس النار1( ,ي ,)50حديث رقش.195:

( )3الفُراهيدى :فراهيد ب رن مرن األ د ,والمشرهور بهرذ النسربة أبرو عمررو مسرلش برن ىبرراهيش الفراهيردى األن أ د ُّ ,القصراب ,مرن أهرل البصررة.
األنساب للسمعاني(10ي.)166

( )4تهذيب الُمال(27ي.)490 -487
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ووقه :أبو حاتش( ,)1وابن معين( ,)2والذهبي( ,)3وابرن سرعد( ,)4والعجلري( ,)5وقرال ابرن حجرر :وقرة مرأمون مُورر
عمي بأخرة( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما

سنة اونتين وعشرين وما تين(.)8

ان بن يزيد العطار :وقة .سبل في حديث رقش.11:
 .2أ ََب ُ
ِ
ِ
صالِح ْبن المتوكل.
َ .3ي ْح َيى بن أَِبي َكثير الطائي ،أبو نصر ،واسم أَِبي َكثير َ
الر أح نمن أبن عوف ,و ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير.
روى عن :أن بن مالك ,وأبي سلمة أبن نع أبد ه

روى عنه :أبان أبن ني يد الع ار ,وحسين المعلش ,ومعمر بن راشد(.)9
ووقه :العجلري( ,)10وقرال الرذهبي :اإلمراش ,الحراف  ,أحرد األعرلش( ,)11وقرال أبرو حراتش :امراش ال يحردث اال عرن
وقة( ,)12وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)13قال ابن حجر :وقة وب

لُنه يدل

ويرسل( ,)14وعد ابن حجر من

()15
ين نوما نة(.)16
المرتبة الوانية من مراتب التدلي  ,ممن احتمل األ مة تدليسهش  ,نما ن نس ننةن ت أسع نوع أشر ن
س نلَ َم َة بننن َع ْبنند الننرحمن بننن عننوف ا ْلقَُر ِشنني ُّ
الزْهن ِنري ا ْل َمن َند ِن ُّي ،قيننل :اسننمه َعبنند اللننه ،وقيننل:
 .4أَبننو َ
إِسم ِ
يل :اسمه وكنيته واحد.
اعيل ،وِق َ
َْ
ان بن نسعيد بن الم يرة ,و ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير.
روى عن :أن بن مالك ,وأبي ُس أف ني ن
روى عنه :ع اء بن السا ب ,وهشاش بن عروة ,ويحيت أبن أنبي ُوير(.)17

ووقه :ابن سعد( ,)18وأبو رعة( ,)19والعجلي( ,)20وابن حجر و اد مُور(,)21

( )1الجرا والتعديل(8ي.)181
( )2الُاشف(2ي.)257

( )3سير أعلش النبلء(10ي.)314
الُبرى(7ي.)221

( )4ال بقا

للعجلي(.)428

( )5تاريع الوقا

( )6تقريب التهذيب(.)529
( )7الوقا

البن حبان(9ي.)157

( )8تاريع اإلسلش(5ي ,)701تهذيب التهذيب(10ي.)123
( )9تهذيب الُمال(31ي.)507-504
( )10تاريع الوقا

للعجلي(.)475

( )11سير أعلش النبلء(6ي.)27
( )12الجرا والتعديل(9ي.)142
( )13الوقا

البن حبان(7ي.)592

( )14تقريب التهذيب(.)596
( )15تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)36

( )16تاريع اإلسلش(3ي ,)556العبر في خبر من غبر(1ي.)130
( )17تهذيب الُمال(33ي.)374-370
( )18ال بقا

الُبرى(5ي.)120

( )19الجرا والتعديل(5ي.)94
( )20تاريع الوقا

للعجلي(.)499

( )21تقريب التهذيب(.)645
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اما ُح هجةا ,نواس نع األعأل نش( ,)1وذُر ابن حبان فري الوقرا ( ,)2ومرا
وقال الذهبي :ى نم ا
وما ة(.)3
ِ
ِ
ِ
ان ْب َن ِ ِ
يبن َة زوج الن ِبني
س ْف َي َ
سعيد ْب ِن ا ْل ُمغ َيرِة بن األخنس بن شريق الثقَفي ا ْل َم َدن ُّيْ ،ابن أخنت أ ُُّم َح ِب َ
َ
 .5أَبو ُ
( ،)ل يعرف اسمه.

سرنة أربرع وتسرعين ,أو أربرع

نرنوى
نرنوى
ذُر

ان.
أبي ُس أف ني ن

نعن :خالته أ ُُّش نحب نيب نة بن
الر أح نمن(.)4
نعنه :أ ُنبو سلمة أبن نع أبد ه
ابن حبان في الوقا ( ,)5وقال الذهبي :وول( ,)6وقال ابن حجر :مقبول( ,)7ما

الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)8

ان بن نسعيد بن الم يرة مقبول.
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أنبا ُس أف ني ن

التعليق:

ب
" أ
اخ نتلن ن
رار :أ الوضرروء ممررا ُربع علررت النررار ,نفر نذ نه ن
رف األ ُعلن نمر ُ
راء فرري قولره ( )توضررنوا م همررا نم هسر الهن ُ
رب ىلن أيره أ ُنبرو نب أُرر
رار م هم أرن نذ نه ن
نج نماه ُير األ ُعلن نماء م نن السلف والخلف ىلت انه الينتقض األ ُو ُ
ض ُ
وء بأن أُل نما نمسهتأهُ الهن ُ
ه
ان ,وابن نعبها  ,نو نع أب ُد اللهه أب ُن ُع نم نر ,نوأ ننن ُ أب ُن نمالك ,نو نجاب ُر أب ُن
ِّ
الص ِّد ُ
ان أب ُن نعفه ن
يل ,نو ُع نم ُر أب ُن األ نخ اب ,نو ُعوأ نم ُ
ُّ
ب نمالرك نوأنبري نحنيفنرةن
نس ُم نرةن ,نو نعا نشةُ ()أ أ
ين نو ُه نو نمر أذ نه ُ
ص نح نابة نونذ نه ن
ب ىلن أيه نج نماه ُير التهابع ن
نج نمع ن
ين نو نه ُننالء ُُلهُ أش ن
(رح نمهُ ُش اللههُ).
نح نم ند ن موا أس نح ن
نوال هشافع ِّي نوأ أ
ال أبن نر ن
اه نوأيه ن
رار نو ُه نرو نم أررو ٌّ نع أرن ُع نم نرر
ضوء ه
الص نلة بأن أُل نما نمس أ
ضوء ال هش أرع ِّي ُو ُ
ب نا نفة ىنلت ُو ُجوب األ ُو ُ
نونذ نه ن
هرتهُ الهن ُ
صر ّ  ,نوالُّ أهر ّ  ,واحتج هنالء بحديث توضنوا م هما نمسهتأهُ الهن ُار.
ا أبن نع أبد األ نع ي نواألحسن األ نب أ

ضوء م هما نمسهتأهُ الهن ُار ,ومن هذ األحاديث ما أخرجه مسلش
نو أ
نحاديث األ نوارندة بتنأرك األ ُو ُ
ور ب أاأل ن
احتن هج األ ُج أمهُ ُ
()9
صررلهت نونلر أرش نيتننو ه
فرري صررحيحه ,نعررن أابررن نعهبررا « :أ ه
رابوا نعر أرن
نن نر ُسر ن
رول ان ( )أن نُر نرل نُتر ن
نجر ُ
ضرأ»  .وأ ن
رف نشرراة وُر هش ن
ان آخ نر أاأل أنم نرأين م أن
نح ُد ُه نما :أنهنهُ نم أن ُسوخ ,ب نحديث نجابر( )قن ن
ضوء م هما نم هس الهن ُار ب نج نو ناب أين أ ن
نحديث األ ُو ُ
ال « :نُ ن
()10
اب الوهراني :أ ه
ضروء نغ أسر ُل األ نفرش نواأل نُفه أرين
نر ُسول اللهه ( )تنأر ُ
نن األ ُم نرر ناد باأل ُو ُ
ضوء م هما نغي نهر الهن ُار»  ,نواأل نج نو ُ
ك األ ُو ُ

( )1تاريع اإلسلش(2ي.)1198
( )2الوقا

البن حبان(5ي.)1

( )3تذُرة الحفا للذهبي(1ي ,)50شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(1ي.)376
( )4تهذيب الُمال(33ي.)361
( )5الوقا

البن حبان(5ي.)587

( )6الُاشف(2ي.)430

( )7تقريب التهذيب(.)645
( )8تقريب التهذيب(.)645
( )9صحي مسلشُ ,تاب الحيض ,باب نسع الوضوء مما مس

النار1( ,ي ,)273حديث رقش.91:

( )10سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب في ترك الوضوء مما مس
96

النار1( ,ي ,)49حديث رقش ,192:صحي اإلسناد.

وُهش ى هن نه نذا األخ نل ن ه
روء
ان في ه
الص أدر أاأل هنول وُر هش أ أ
راء نب أع نرد ذلرك علرت أنره اليجرب األ ُو ُ
ف الذ نح نُ أي ننا ُ نُ ن
ض ُ
رع األ ُعلن نم ُ
نج نم ن
نعنل ُش"(.)1
بأن أُل نما نمس أ
هتهُ الهن ُار نواللههُ أ أ
حديث رقم36:

يد أبن أنبي نحبيرب ,نع أرن ُس نروأيد أبرن نق أري ,
نخ نب نرننا الله أي ُ
صر  ,أ أ
ث ,نع أن ني ن
يست أب ُن نح هماد الم أ
قال أبو داود :نح هدونننا ع ن
ان نر ُسو ُل اللهه
ان ,أنهنهُ نسأ ن
نل أ أ
ُختنهُ أ ُُّش نحب نيبةن ن أو نج الهنب ِّي ( )نه أل نُ ن
نع أن ُم نعاونيةن أبن ُح ند أيج ,نع أن ُم نعاونيةن أبن أنبي ُس أف ني ن
ص ِّل في الوهأوب هالذ ُي نجام ُعهنا فيه؟ نف نقانل أ  «:نن نع أش ى نذا نل أش ني نر فيه أن اذى»(.)2
(ُ )ي ن
 .1أخرجرره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ترراب ال هررارة ,برراب المنرري يصرريب الورروب1( ,ي ,)155حررديث رقررش,294:

يست أب ُن نح هماد به.
متقارب األلفا  ,من ريل ع ن
 .2أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب الصلة في الووب الذ يجامع فيه1( ,ي,)179
ث أب ُن نس أعد به.
حديث رقش ,540:متقارب األلفا  ,من ريل الله أي ُ
 .3أخرجه الدارمي في سننهُ ,تاب الصلة ,باب الصلة في وياب النساء2( ,ي ,)866حديث رقش,1415:
متقارب األلفا  ,من ريل ُم نعاونيةن أبن ُح ند أيج به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب الصلة ,باب الصلة في وياب النساء2( ,ي ,)866حديث رقش ,1416:بلف ه,ث أب ُن نس أعد به.
من ريل اللن أي ُ
 .4أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)325حديث رقش ,26803:مختلف األلفا  ,من ريل ي يد بن
أبت حبيب به.

 .5أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)47حديث رقش ,7126:بلف ه ,من ريل النل أيث به.
 .6أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الصلة ,باب الصلة في الوروب الرذ يجرامع الرجرل فيره أهلره,
يد أبن أنبي نحبيب به.
(2ي ,)574حديث رقش ,4127:بلف ه ,من ريل ني ن
 .7أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب الصلة ,باب ما يُر للمصلي وما ال يُر  ,ذُر االباحة للمرء أن
يصلي في الووب الذ جامع فيه6( ,ي ,)101حديث رقش ,2331:بلف ه ,من ريل اللن أيث به.
 .8أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب صلة الت و ,واالمامة ,...باب الرجل يصرلي فري الوروب الرذ

يجامع فيه2( ,ي ,)228حديث رقش ,8411:متقارب األلفا  ,من ريل اللن أيث به.
 .9أخرجه اسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)240حديث رقش ,2052:مختلف األلفا  ,من ريل اللنأيث به.
إسناد الحديث:
ِ
ِ
ص ِري ،لقبه زغبة.
يسى ْب ُن َحماد بن مسلم بن َعبد اهلل الت ِج ْي ِبي ،أ َُبو موسى الم ْ
 .1ع َ
ه
صر  ,والليث أبن سعد.
روى عن :نع أبد الله أبن وهب ,وعبد الرحمن أبن األقناسش الم أ

نرنوى نعنه :مسلش ,وأ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,وابن ماجه

(.)3

( )1ان ر :المنهاج شرا صحي مسلش(4ي.)44 -42

( )2سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب الصلة في الووب الذ يصيب أهله فيه1( ,ي ,)100حديث رقش.366:
( )3تهذيب الُمال(22ي.)596 ,595
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ووقره :ابررن حجررر( ,)1وأبرو حرراتش( ,)2والرردارق ني( ,)3والخليلري( ,)4والهن نسررا ي( ,)5وقررال مررة :ال بررأ

الذهبي :االماش ,المحدث ,العمدة( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وما

ث بن سعد :وقة وب فقيه ىماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:
 .2الل ْي ُ
ِ
ص ِري.
يد ْب ِن أَِبي َح ِبيب ،واسمه سويد األ َْزِد ُّ
َ .3ي ِز َ
ي ،أ َُبو رجاء الم ْ
روى عن :سويد بن قي  ,وصال بن الحارث ,ومحمد بن شهاب الُّ أهر ّ .

سنة ومان وأربعين وما تين(.)9

صر (.)10
روى عنه :أبو خ يمة ,والليث بن سعد ,ويحيت بن أيوب الم أ
ووقرره :الررذهبي( ,)11وابررن سررعد( ,)12وأبررو رعررة( ,)13والعجلرري( ,)14وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا
سنة ومان وعشرين وما ة(.)17

برره( ,)6وقررال

( ,)15وقررال ابررن

حجر :وقة فقيه وُان يرسل( ,)16وما
ِ
ِ
ص ِري.
س َوْيد ْب ِن قَ ْيس الت ِج ْي ِبي الم ْ
ُ .4
نرنوى نعن :نع أبد اللهه أبن ُع نمر أبن الخ اب ,وعبد ان أبن نع أمرو أبن العاب ,ومعاوية بن خديج.
نرنوى نعنه :ي يد أبن أنبي حبيب(.)18

ووقه :ابن حجر( ,)19والذهبي( ,)20والهن نسا ي( ,)21ويعقوب الفسو ( ,)22وذُر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)23مرا
بعد الما ة(.)24

( )1تقريب التهذيب(.)438

( )2الجرا والتعديل(6ي.)274

( )3المنتلف والمختلف(2ي.)1069

( )4االرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)419
( )5تهذيب التهذيب(8ي.)209
( )6مشيخة النسا ي (.)66

( )7سير أعلش النبلء(11ي.)506
( )8الوقا

البن حبان(8ي.)494

( )9تاريع اإلسلش(5ي ,)1200تقريب التهذيب(.)438
( )10تهذيب الُمال(32ي.)105 -102
( )11الُاشف(2ي.)381
( )12ال بقا

الُبرى(7ي.)356

( )13التعديل والتجري (3ي ,)1233الجرا والتعديل(9ي.)267
( )14تاريع الوقا
( )15الوقا

للعجلي(.)478

البن حبان(5ي.)546

( )16تقريب التهذيب(.)600

( )17التاريع الُبير(8ي ,)336تقريب التهذيب(.)600
( )18تهذيب الُمال(12ي.)270
( )19تقريب التهذيب(.)260
( )20الُاشف(1ي.)473

( )21خلصة تذهيب تهذيب الُمال(1ي.)159
( )22تهذيب التهذيب(4ي.)279

( )23الوقا البن حبان(4ي.)322
( )24تقريب التهذيب(.)260
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ُ .5م َع ِ
اوَي َة ْب ِن ُح َد ْيج بن جفنة ،الت ِج ْي ِبي ،أبو َع ْبد الرحمن السكوني(.صحابي جليل).
ان.
نرنوى نعن :الهنب ِّي (ُ ,)
وع نمر أبن الخ اب ,ومعاوية أبن أنبي ُس أف ني ن

نس ننة اونتين وخمسين(.)1

نرنوى نعنه :سويد أبن قي  ,وابنه عبد الرحمن ابن معاوية أبن حديج ,ما
ُ .6م َع ِ
ان( ،صحابي جليل).
س ْف َي َ
اوَي َة ْب ِن أَِبي ُ
الر أح نمن األقُنرش ّي األ نُمو ,
ُمهيةن أبن نع أبد نش أم أبن نع أبد نمناف ,يُنت أ ُنبو نع أبد ه
وهوم نعاونية أب ُن ن
ص أخ ُر أب ُن نح أرب أبن أ ن
ُ
()2
أخو عنبسة ,وما في رجب سنة ستين .
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم37:

يست ,نح هدونننا أاب ُن ُعنلهير نة ,نحر هدونننا ند ُاود أب ُرن أنبري ه أنرد ,نحر هدونني ُّ
ران أب ُرن نسرالش,
الن أع نم ُ
قال أبو داود :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ع ن
صرلهت فري ني أروش
ان ,نع أن أ ُُّش نحب نيب نة ,قنالن أ  :قن ن
نع أن نع أمرو أبن أ أنو  ,نع أن نع أن نب نسةن أبن أنبي ُس أف ني ن
ال الهنب ِّي ( « :)نم أرن ن
و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اة تن ن ُّو اعاُ ,بن ني نلهُ به هن نب أي في األ نجهنة»(.)3

الرات نبررة…1( ,ي ,)503حررديث
ضررل ُّ
السر نرنن ه
راب نف أ
ين ,نبر ُ
 .1أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,تنر ُ
صر نرلة األ ُم نسررافر ن
راب ن
رقش ,101:مختلف األلفا  ,من ريل ند ُاود أبن أنبي ه أند به.
-

.2
.3
-

الرات نبرة…1( ,ي ,)503حرديث رقرش,103:
ُّرنن ه
ضرل الس ن
راب نف أ
ين ,نب ُ
وُذلك أخرجه في ُتن ُ
ص نرلة األ ُم نسرافر ن
راب ن
مختلف األلفا  ,من ريل النعمان بن سالش به.
الص نلة ,باب ما جاء فريم أن ه
ري نع أش نررةن نرأُ نعر اة,...
أخرجه التِّأرمذ ّ في سننهُ ,تاب ه
ن ُ ن ن ن ن ن
صرلت فري ني أروش نونلأينلرة و أنتن أ
ان به.
(2ي ,)274حديث رقش ,415:متقارب األلفا  ,من ريل نع أن نب نسةن أبن أنبي ُس أف ني ن
ه
أخرجه الهنسرا ي فري سرننهُ ,تراب قيراش اللهأيرل وتن ن ُّرو ,الهنهرار ,براب ونرواب م أرن ه
ري
ن
ن
ن
ن ن ُ ن ن
ن
صرلت فري األ ني أروش نواللأينلرة و أنتن أ
نع أش نرةن نرأُ نعةا3( ,...ي ,)262حديث رقش ,1801:مختلف األلفا  ,من ريل نع أمرو أبن أ أنو به.
ه
وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب قيرراش اللهأيررل وتن نر ُّرو ,الهنهررار ,برراب ونررواب مر أرن ه
ري نع أشر نررةن
ن
ن
ن ن ُ ن ن
ن
صررلت فرري األ نير أروش نواللأينلررة و أنتنر أ
نرأُ نعةا3( ,...ي ,)264حديث رقش ,1808:مختلف األلفا  ,من ريل يحيت بن حبيب.

ري نع أشر نررةن نرأُ نعررة1( ,...ي,)361
امررة ه
الصر نرلة ,نبر ُ
 .4أخرجرره ابررن ماجرره فرري سررننهُ ,تنر ُ
راب نمررا نجر ن
راب ى نق ن
راء فرري و أنتنر أ
ان به.
حديث رقش ,1141:متقارب األلفا  ,من ريل نع أن نب نس نة أبن أنبي ُس أف ني ن
 .5أخرجه الدارمي في سننهُ ,تاب الصلة ,باب في صلة السنة2( ,ي ,)902حديث رقش ,1478:مختلف

األلفا  ,من ريل ُّ
الن أع نمان أبن نسالش به.
ري نع أش نررةن
ص نرلة الته ن ُّرو ,...,براب فري ون نرواب نم أرن ون ن
 .6أخرجه ابن أبري شريبة فري مصرنفهُ ,تن ُ
راب ن
راب نر نعلنرت اوأننتن أ
ان به.
نرأُ نعة2( ,...ي ,)20حديث رقش ,5976:متقارب األلفا  ,من ريل نع أن نب نس نة أبن أنبي ُس أف ني ن
( )1اإلصابة(6ي ,)116االستيعاب(3ي ,)1413تهذيب الُمال(28ي.)163
( )2اإلصابة(6ي ,)120أسد ال ابة(5ي ,)201االستيعاب(3ي.)1416
( )3سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الصلة ,باب تفريع أبواب الت و ,ورُعا

السنة2( ,ي ,)18حديث رقش.1250:
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ص نلة الته ن ُّو ,…,باب في وننواب نم أن ون ناب نر نعلنت اوأننتن أي نع أش نرةن نرأُ نعةا…2( ,ي,)20
 وُذلك أخرجه في ُتن ُاب ن
ان به.
حديث رقش ,5977:متقارب األلفا  ,من ريل نع أن نب نس نة أبن أنبي ُس أف ني ن

 .7أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)233حديث رقش ,2041:متقارب األلفا  ,من ريل النعمان
بن سالش به.

 .8أخرجرره أب ررو ند ُاود ال يالس رري فرري مس ررند 3( ,ي ,)167حررديث رق ررش ,1696:مختلررف األلف ررا  ,م ررن ري ررل
ُّ
الن أع نمان أبن نسالش به.
 .9أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)60حديث رقرش ,7138:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل أبرو
نصر عبد الملك بن عبد الع ي .

وبا 2( ,ي ,)203حديث
اب ه
اب فن أ
ضل الته ن ُّو ,قنأب نل األ نم أُتُ ن
الص نلة ,نب ُ
 .10أخرجه ابن خ يمة في صحيحهُ ,تن ُ
رقش ,1187:متقارب األلفا  ,من ريل أاب ُن ُعلنهيةن به.
 .11أخرجرره أب ررو عوان ررة فرري مس ررتخرجهُ ,ت رراب الص ررلة ,برراب ور رواب الص ررلوا

الترري تص ررلت م ررع الص ررلوا

المُتوبا 2( ,ي ,)5حديث رقش ,2105:مختلف األلفا  ,من ريل ُّ
الن أع نمان أبن نسالش به.
إسناد الحديث:
ِ
يسى بن نجيح البغدادي ،أبو حفص ابن الطباع.
ُ .1م َحم ُد ْب ُن ع َ
ان أبن ُع ني أي ننة.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن سعد ,مواسماعيل بن علية ,و ُس أف ني ن
نح نمد أبن األنأ نهر(.)1
نرنوى نعنه :أ ُنبو ند ُاود ,موابراهيش أبن ني أعقُوب ,وأ ُنبو األنأ نهر أ أ
قال أبو حاتش :الوقة المأمون ما أرير

مرن المحردوين أحفر لألبرواب منره ,وقرة مبرر ( ,)2وقرال ابرن حجرر :وقرة

مُور فقيه ا( ,)4وقال مرة :الحاف الُبير ,الوقة( ,)5وقال أحمرد برن حنبرل :وبر ,
فقيه( ,)3وقال الذهبي :حاف ا
ا

()7
()6
وما ن سنة أنربع نوع أشرين نوما نتنأين(.)8
ُي  ,فهش  ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,ن
ِ
ِ
 .2إِ ِ
ص ِري ،المعروف بابن ُعلَية.
َسدي ،أبو ِب ْ
شر ا ْل َب ْ
ْ
سم األ َ
س َماعيل ْبن إِ ْبَراهيم ْبن م ْق َ
نرنوى نعن :ى أس نحال أبن سويد األ نع ندو  ,وند ُاود أبن أنبي هند ,وروا أبن القاسش.

وم نح همد بن عيست بن ال با.)9(,
نرنوى نعنه :ى أب نراهيش أبن دينار ,وقُتنأي نبةُ أبن نسعيدُ ,
قال ابن سعد :وقة وبتاا في الحديث حجة(,)10

( )1تهذيب الُمال(26ي.)261 -258
( )2الجرا والتعديل(8ي.)39
( )3تقريب التهذيب(.)501
( )4الُاشف(2ي.)209

( )5سير أعلش النبلء(10ي.)386

( )6بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)141
( )7الوقا

البن حبان(9ي.)65

( )8تاريع ب داد(3ي ,)689تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)301
( )9تهذيب الُمال(3ي.)27 -23
( )10ال بقا

الُبرى(7ي.)236
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()2
()1
وقال ابن حجر :وقة حراف  ,وقرال أبرو حراتش :وقرة متوبر فري الرجرال  ,وقرال ابرن معرينُ :ران وقرة مأمونر ا
صدوقا مسلما ورعا تقيا( ,)3وقال الذهبيُ :ح ّجة حاف اا فقيهارا( ,)4وقرال مررة :الحراف الوبر ( ,)5وقرال الهن نسرا ي:

وقة وب ( , )6وقال أحمد بن حنبل :ىليه المنتهت في الوب

بالبصرة( ,)7وذُر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)8ومرا

سنة ولث وتسعين وما ة(.)9
( )10
ِ
َ .3د ُاود ْب ُن أَِبي ِه ْند واسنمه ِدي َن ِ
ويقنال :أ َُبنو ُم َحمند
نان ا ْلقُ َ
ويقنال :طَ ْه َم َ
ش ْني ِري أ َُبنو َب ْكنرُ ،
نار ْب ِنن َعن َذافَرُ ،
ص ِري.
ا ْل َب ْ

نرنوى
نرنوى

الم نسيهب ,وسماك أبن حرب ,والنعمان أبن سالش.
نعن :بشر أبن نمير ,ن
وسعيد أبن ُ
ان الوهأور ّ  ,وشعبة أبن الحجاج(.)11
ان ,مواسماعيل بن علية ,و ُس أف ني ن
نعنه :ى أب نراهيش أبن ن أه نم ن

ووقرره :اب ررن معررين( ,)12وأب ررو ح رراتش( ,)13والعجلرري( ,)14واب ررن سررعد( ,)15وق ررال اب ررن حجررر :وق ررة مررتقن ُ رران يه ررش

بررأخرة( ,)16وقررال الررذهبي :اإلمرراش ,الحرراف  ,الوقررة( ,)17وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا  ,وقررال :مررن المتقنررين فرري
ه
ان يهش ىذا حدث من حف ه( ,)18وما سنة أربعين وما ة وقيل قبلها(.)19
ِّ
الرنو نايا ىال ىهنه نُ ن
( )20
ُّ .4
الطائفي .
سالِم
ُّ
الن ْع َم ُ
ان ْب ُن َ
وع أمرو بن أو .
وعبد ان أبن ُع نمر أبن الخ اب ,ن
نرنوى نعن :نعبد ان أبن ال بير ,ن

نرنوى نعنه :ند ُاود بن أنبي هند ,وسماك بن حرب ,وشعبة بن الحجاج(.)21
( )1تقريب التهذيب(.)105

( )2الجرا والتعديل(2ي.)155

( )3تهذيب التهذيب(1ي.)276

( )4تاريع اإلسلش(4ي ,)1070مي ان االعتدال(1ي.)216
( )5تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)235
( )6تهذيب الُمال(3ي.)30

( )7بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)22
( )8الوقا

البن حبان(6ي.)44

( )9تاريع ب داد(7ي.)196

تحتها نق تان ,نوفي آخرنها نراء ,نهذ ِّ
بيعة بن نعرامر
ضش األ نقاف ,نوفت الشين ,نو ُس ُُون األنياء
( )10األقُ نش أير  :ب ن
الن أسنبة ىنلت قُ نش أير بن نُ أعب بن ر ن
ن
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)38
بن صعصعة نقبينلة نُب نيرة أينسب ىنل أي نها ُوير من األ ن
( )11تهذيب الُمال(8ي.)464 -461

( )12تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)107
( )13الجرا والتعديل(3ي.)412
( )14تاريع الوقا
( )15ال بقا

للعجلي(.)148

الُبرى(7ي.)190

( )16تقريب التهذيب(.)200

( )17سير أعلش النبلء(6ي.)376
( )18الوقا

البن حبان(6ي.)278

( )19تقريب التهذيب( ,)200تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)111
ه
تحتها ,نوفري آخرنهرا فنراء ,نهرذ ِّ
الن أس نربة ىلنرت ال را ف نوهري نمد نينرة بالحجرا
( )20ال ها في :بفنتأ ال هاء ,نو ُس ُُون أاأللف ,نوُسر األنياء األ ُموننهاة من
ن
علماء م أنهُش ُم نح همد بن ُمسلش ال ها في .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)270
نم أشهُ ن
ورة أينسب ىلن أي نها ُوير من األ ن
( )21تهذيب الُمال(29ي.)449 ,448
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ووقرره :ابررن حجررر( ,)1والررذهبي( ,)2والهن نسررا ي( ,)3وابررن معررين( ,)4وأبررو حرراتش و اد صررال الحررديث( ,)5وذُررر ابررن
حبان في الوقا ( ,)6ما

بعد الما ة(.)7

َ .5ع ْم ِرو ْب ِن أ َْوس ْب ِن أَِبي أ َْوس ،واسمه حذيفة ،الث َق ِفي الطائفي.
ان ,والم يرة أبن شعبة.
روى عن :أبيه أو أبن أنبي أو الوهنقفي ,وعنبسة أبن أنبي ُس أف ني ن
نرنوى نعنه :نع أمرو أبن دينار ,ومحمد أبن سيرين ,والنعمان أبن سالش(.)8

()9
ران مر نرن األفُ نقهنرراء
قررال ابررن حجررر :تررابعي ُبيررر مررن الوانيررة ,وهررش مررن ذُررر فرري الصررحابة  ,وقررال الررذهبي :نو نُر ن
الوِّقنا ( , )10وقال أبو هريرة لرجل من وقيف جاء يسأله :تسألوني وفيُش عمرو بن أو ( ,)11وذُرر ابرن حبران

في الوقا في (أسماء الصحابة)( ,)12وذُر الدارق ني في أسماء التابعين( ,)13وذُر أبو نعيش االصبهاني في
معرفة الصحابة ,وقال :ن ل ال ا ف ,قدش علت الرسول ( ,)14()ما

بعد التسعين من الهجرة(.)15

ان.
س ْف َي َ
س َة ْب ِن أَِبي ُ
َ .6ع ْن َب َ
ِ
ش ْم ِ
ان.
ُمي َة ْبن َع ْبد َ
ُم ِوي ،أ َُبو ُعثْ َم َ
س َة ْب ُن َ
َع ْن َب َ
س ْبن َع ْبد َمناف ا ْلقَُرشي األ َ
ص ْخُر ْب ُن َحْر ِب ْب ِن أ َ
نرنوى نعن :شداد أبن أو  ,وأخته أ ُُّش نحب نيبةن ,نرنوى نعنه :نع أمرو أبن أو  ,وع اء ,وحسان بن ع ية.
قال ابن مند  :أدرك الهنب ِّي ( )وال تص ّ له صحبة وال رنية ,وقال أبو نعيش األصبهاني :اتفل متقدمو أ متنا
علت أنه من التابعين( ,)16ورد عليهش ابن حجر وقال :ىذا أدرك ال من النبو حصل له الرنية ال محالة ,ولو
ري ص رّلت ه
اللرره عليرره وآلرره وس رّلش ,أخترره أ ُُّش نحب نيب ر نة أش
مررن أحررد الجررانبين ,وال سرريما مررع ُونرره مررن أصررهار الهنبر ِّ
حجة الودا.)17(,
منين ,وقد اجتمع الجميع بمُة في ّ
المن ن
أ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تقريب التهذيب(.)564
( )2الُاشف(2ي.)323

( )3تاريع اإلسلش(3ي.)331

( )4تهذيب التهذيب(10ي.)453
( )5الجرا والتعديل(8ي.)445
( )6الوقا

البن حبان(7ي.)531

( )7تقريب التهذيب(.)564

( )8تهذيب الُمال(21ي.)548 ,547
( )9تقريب التهذيب(.)418

( )10تاريع اإلسلش(2ي.)1150

()11الُاشف(2ي ,)72الجرا والتعديل(6ي.)220
( )12الوقا

البن حبان(5ي.)173

( )13ذُر أسماء التابعين ومن بعدهش(1ي.)260
( )14معرفة الصحابة(4ي.)2021
( )15تقريب التهذيب(.)418

( )16معرفة الصحابة(4ي.)2234
( )17اإلصابة(5ي.)55
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التعليق:

يبين الحديث فضل السنن الراتبة قبل الف ار ض وبعدهن وبيان عددهن" ,ال شك أن الف ار ض أحب مرا

يتقرب به العبد ىلت ربه ,مصداقاا لقوله  في الحديث القدسي "وما تقررب ىلرت عبرد بشريء أحرب ىلري ممرا

وفيضررا مررن محبترره
افترضررته عليرره"( ,)1وال شررك أن مررن أدى الف ر ار ض ُاملررة سررن لرره أن ي ر داد قرابررا مررن ربرره,
ا
بالرواتب والنوافل ,عملا بقوله جل شأنه فري الحرديث نفسره "ومرا ير ال عبرد يتقررب ىلري بالنوافرل حترت أحبره"
وعل ررت ه ررذا األس ررا رغ ررب رس ررول الله رره ( )ف رري النواف ررل بعام ررة ,وأُ ررد الترغي ررب ف رري روات ررب قب ررل الفريض ررة
وبعردها"( ,)2وفصررل

هررذ الرُعررا

فرري أحاديررث أخرررى علررت أنهررا رُعتررا الفجررر ,وأربررع قبررل ال هررر ,ورُعترران

بعد  ,ورُعتان بعد الم رب ,ورُعتان بعد العشاء ,وقد أخرج التِّأرمرذ ّ فري سرننه :نع أرن أ ُُّش نحب نيبر نة( ) ,نقانلر أ :
ال رسو ُل اللهه ( " :)م أن ه
الجهنرة :أ أنرنب اعرا قنأب نرل ال ُّ أهرر,
صلت في ني أوش نولنأيلنة و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نعةا ُبن ني لنرهُ نب أير فري ن
ن ن
قن ن ن ُ
ص نلة األ ن نداة"(.)3
ص نلة األ نف أجر ن
الم أ رب ,نونرأُ نعتنأين نب أع ند الع نشاء ,نونرأُ نعتنأين نقأب نل ن
نونرأُ نعتنأين نب أع ند نها ,نونرأُ نعتنأين نب أع ند ن
حديث رقم38:

أب ُن ني أح نيت أبن نفار  ,نحر هدونننا نع أب ُرد ال هررهال ,نع أرن نم أع نمرر ,نعرن الُّ أهرر ّ  ,نع أرن ُع أررنوةن أبرن
راج نر ىلنرت أ أنرض األ نح نب نشرة فن ن هو نجهنرا
نُ نانر أ ع أن نرد أابرن نج أحرش فنهنلن ن
ريم أن نه ن
رك نع أنهنرا نو نُ ن
ران ف ن

قال أبو داود :نح هدونننا ُم نح هم ُد
الُّ نب أير ,نع أن أ ُُّش نحب نيبةن ,أنهنهنا
(.)4
ول ه
الله ( )نوه ني ع أن ند ُه أش "»
الهن نجاش ُّي نر ُس ن
 .1أخرجه أبو ند ُاود في سننهُ ,تاب النُاا ,باب الصدال2( ,ي ,)235حديث رقش ,2107:ج ء من الحديث

متقارب األلفا  ,من ريل نم أع نمر به.
 .2أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب النُاا ,باب القس في األصدقة6( ,ي ,)119حديث رقش ,3350:جر ء
من الحديث متقارب األلفا  ,من ريل نم أع نمر به.
 .3أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)219حديث رقش ,402:ج ء من الحديث مختلرف األلفرا ,
من ريل نم أع نمر به.
يش أب ُن ُم نح همد.
 وُذلك أخرجه في (23ي ,)245حديث رقش ,494:مختلف األلفا  ,من ريل ى أب نراه ُ .4أخرجه الدارق ني في سننهُ ,تاب النُاا ,باب المهر4( ,ي ,)360حديث رقش ,3608:متقارب األلفا ,

من ريل نم أع نمر به.
 وُررذلك أخرجرره فرريُ ,ترراب النُرراا ,برراب المهررر4( ,ي ,)361حررديث رقررش ,3609:متقررارب األلفررا  ,مررنريل نم أع نمر به.
نح نم ر نرد أبررن نبالن نوأي رره,
 .5أخرجرره الحرراُش ف رري المسررتدركُ ,ت رراب النُرراا ,ب رراب نح ر هدونني أ ُنب ررو نب أُررر ُم نح هم ر ُرد أبر ُرن أ أ
(2ي ,)198حديث رقش ,2741:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل نم أع نمر به.

) )1أخرجه البخاري في صحيحه ,كتاب الرقاق ,باب التواضع ,)105/8( ,حديث رقم.6502

( )2فت المنعش شرا صحي مسلش(3ي.)503

( )3سنن الترمذ ُ ,تاب الصلة ,باب ما جاء فيمن صلت في يوش وليلة ونتي عشرة رُعة2( ,ي ,)274حديث رقش ,415:ضعيف اإلسناد.
( )4سنن أبي ند ُاودُ ,تاب النُاا ,باب في الولي2( ,ي ,)229حديث رقش.2086:
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 .6أخرجه البيهقي في السنن الُبررىُ ,تراب النُراا ,براب
رقش ,13797:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من

راب نال نوأق ر ر ن
 وُر ررذلك أخرجر رره فر رريُ ,تر رراب الصر رردال ,نبر ر ُرقش ,14334:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من

ىسناد الحديث:

رون األ نُراف ُر نولًّيرا ل ُم أسرل نمة7( ,ي ,)225حرديث
نال ني ُُ ُ
ريل نم أع نمر به.
الصر ر نردال نُوُر ر نرر أ أنو نقر ر هرل7( ,ي ,)379حر ررديث
فر رري ه
ريل نم أع نمر به.

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َي ْح َيى بن َعبد الل ِه ْبن خالدْ ،بن فارس بن ذؤيب ال ُذ ْهلي( ،)1أ َُبو َعبد الل ِه.
نح نمد بن حنبل ,وعبد الر ال أبن هماش ,وعفان بن مسلش.
نرنوى نعن :أ أ

نرنوى نعنه :الجماعة سوى مسلش(.)2
ووقه :أبو حاتش( ,)3والهن نسا ي ,و اد :مأمون( ,)4وقال ابن حجر :وقة حاف جليل( ,)5وقال أبو رعرة :هرو ىمراش
م ررن أ م ررة المس ررلمين( ,)6وق ررال الخ ي ررب الب ررداد  ُ :رران أح ررد األ م ررة الع ررارفين والحف ررا المتقن ررين ,والوق ررا

المأمونين( , )7وقال الذهبي :اإلماش ,العلمة ,الحاف  ,البرار ,,شريع اإلسرلش ,وعرالش أهرل المشررل ,موامراش أهرل
الحديث بخراسان( ,)8وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)9وما سنة ومان وخمسين وما تين(.)10
ق بن همام بن َن ِ
َ .2ع ْب ُد الرزا ِ
افع ا ْل ِح ْم َي ِري ،أبو بكر ،الص ْن َع ِاني(.)11
نرنوى نعن :عبد الملك أبن نع أبد الع ي بن ُج نرأيج ,وعُرمة بن عمار ,وفضيل بن عياض.

نح نمد أبن ُم نح همد أبن حنبل(.)12
صر  ,وأ أ
نرنوى نعنه :أبو األ هر أحمد أبن األ هر ,وأحمد بن صال الم أ
ووقه :العجلي( ,)13وأبو رعة و اد حاف ( ,)14وذُر ابن حبان في الوقا (,)15

( )1ال ُذ أهلي :بضش ه
الذال األ ُم أع نج نمة ,نو ُس ُُون األ نهاء ,نوفي آخرنها نالش ,نهذ ِّ
ريبان
الن أسنبة ىلنرت قنبيلنرة نم أع ُروفنرة نو ُه نرو ذهرل برن ون أعلننبرة ن موالنرت ذهرل برن نش ن
ن
نفمن ذهل بن ون أعلننبة سماك بن نح أرب بن أ أنو ال ُذ أهلي األب أُر ّ  .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)535
( )2تهذيب الُمال(26ي.)622-617
( )3الجرا والتعديل(8ي.)125
( )4مشيخة النسا ي(.)49

( )5تقريب التهذيب(.)512

( )6الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)936
( )7تاريع ب داد(4ي.)656

( )8سير أعلش النبلء(12ي.)273
( )9الوقا

البن حبان (9ي.)115

( )10تقريب التهذيب( ,)512العبر في خبر من غبر(1ي.)371

هرن نعاني :بفرت الصراد المهملرة ,وسرُون النرون ,وفرت العرين ,ألرف المهملرة ,والنرون بعرد األلرف ,هرذ النسربة ىلرت صرنعاء .األنسراب
( )11الص أ
للصنعاني(8ي.)330

( )12تهذيب الُمال(18ي.)56 -52
( )13تاريع الوقا

للعجلي(1ي.)302

( )14الضعفاء البي رعة ال ار (2ي.)450
( )15الوقا

البن حبان(8ي.)412

104

وقال الذهبي :أحد االعلش الوقا ( ,)1وقال مرة :الحاف الُبير( ,)2وقال ابرن عرد  :ال برأ

بره( ,)3وقرال أبرو

الر  :يُتب حديوه ويحتج به( ,)4قال الهن نسا ي :فيه ن ر لمن ُتب عنه بأخرة( ,)5قرال ابرن حجرر :وقرة
حاتش ها

حاف مصنف شهير عمي في آخر عمر فت ير( ,)6ما

سنة ىحدى عشرة وما تين(.)7

ص ِري.
 .3معمر بن راشد األ َْزِد ُّ
ي ،أ َُبو ُعْرَوةَ ُ
بن أَِبي َع ْمرو ا ْل َب ْ
نرنوى نعن :أبان أبن أنبي عياش ,ومحمد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,وهشاش بن عروة.
ان أبن ُع ني أي ننة ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك(.)8
نرنوى نعنه :أبان أبن ي يد الع ار ,و ُس أف ني ن
ووقه :العجلي( ,)9والهن نسا ي و اد :مأمون( ,)10قال الذهبي :وقنة ى نماش( ,)11وقال ابن حجر :وقة وب
وقال أبو حاتش :صال الحديث( ,)13ما

سنة أربع وخمسين وما ة(.)14

ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري .متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .5عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر بن العوام بن خويلد بن أسد ،أبو عبد اهلل ا ْل َم َد ِن ُّي.
نرنوى نعن :جابر بن عبد ان ,والم يرة بن شعبة ,وأ ُُّش نحب نيبةن.

فاضل(,)12

نرنوى نعنه :محمد أبن شهاب الُّ أهر ّ  ,وع اء أبن أنبي رباا ,محمد أبن المنُدر(.)15
( )16
ونررا ونأبتارا( ,)17وقررال
أم ا
قرال ابرن حجررر :وقرة فقيره مشررهور  ,وقرال ابرن سررعد :و نقر اة نُوي نرر األ نحررديث نفقيهارا نعال امرا نمأ ُ
الذهبي :ونأبتاا نحاف اا( ,)18وووقه العجلي( ,)19وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)20وما سنة أربع وتسعين(.)21

( )1مي ان االعتدال(2ي.)609

( )2تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)266

( )3الُامل في ضعفاء الرجال(6ي.)545
( )4الجرا والتعديل (6ي.) 39

( )5الضعفاء والمتروُون للنسا ي(1ي.)69
( )6تقريب التهذيب(.)354

( )7شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي ,)55التاريع األوس (2ي ,)320تقريب التهذيب(.)354
( )8تهذيب الُمال(28ي.)306 -303
للعجلي(.)435

( )9تاريع الوقا

( )10تهذيب التهذيب(10ي.)245

( )11الم ني في الضعفاء (2ي.)671
( )12تقريب التهذيب (.)541

( )13الجرا والتعديل (8ي.)257
()14تقريب التهذيب (.)541

( )15تهذيب الُمال(20ي.)15-11
( )16تقريب التهذيب(.)389
( )17ال بقا

الُبرى(5ي.)137

( )18تاريع اإلسلش(2ي.)1139
( )19تاريع الوقا
( )20الوقا

للعجلي(1ي.)331

البن حبان (5ي.)194

( )21العبر في خبر من غبر(1ي ,)82تقريب التهذيب(.)389
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الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم39:

ه
راج أبر ُرن أنبرري ني أعقُر ن ه
رارك ,نح ر هدونننا
قررال أبررو داود :نح ر هدونننا نح هجر ُ
روب الو نقفرري ,نح ر هدونننا ُم نعلررت أبر ُرن نم أن ُ
صررور ,نح ر هدونننا أابر ُرن األ ُم نبر ن
نم أع نمر ,نعن الُّ أهر ّ  ,نع أن ُع أرنوةن ,نع أرن أ ُُّش نحب نيبرةن ,أنهنهنرا نُ نانر أ تن أحر ن ُع نب أيرد اللهره أبرن نج أحرش فن نمرا ن برأ أنرض األ نح نب نشرة
ه
يل أابررن
ري ( )نوأ أنمهننرنهررا نع أنررهُ أ أنرنب نع ر نة ن
« نف ن هو نجهنررا الهن نجاشر ُّ
ري الهنبر ِّ
رع ُشر نرر أحب ن
آالف نونب نعر ن
رث بهنررا ىنلررت نر ُسررول اللرره ( )نمر ن
حسنةن»(.)1
سبل تخريجه في حديث رقش.38:
إسناد الحديث

اج ْب ُن يوسف بن حجاج الثقَ ِفي ،أ َُبو ُم َحمد بن أَبي يعقوب البغدادي المعروف بابن الشاعر.
َ .1حج ُ
الر  ,وأبي ند ُاود ال يالسي ,وعفان أبن مسلش.
نرنوى نعن :معلت أبن منصور ها
نرنوى نعنه :مسلش ,وأ ُنبو ند ُاود ,مواسحال أبن حُيش(.)2
قال ابن حجر( ,)3وابن أبي حراتش( ,)4والخ يرب الب رداد
صدول( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وما

( :)5وقرة حراف  ,وووقره :الهن نسرا ي( ,)6وقرال أبرو حراتش:

سنة تسع وخمسين وما تين(.)9

صور الر ِازي( ،)10أ َُبو َي ْع َلى.
ُ .2م َعلى ْب ُن َم ْن ُ
نرنوى نعن :نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك ,والليث أبن سعد ,ومالك أبن أن .
وم نح همد بن يحيت ال ُذ أهلي ,ويعقوب أبن نش أي نبة السدوسي(.)11
نرنوى نعنه :حجاج أبن الشاعرُ ,
()15
شيبة(,)16
ووقه :ابن حجر( ,)12وابن معين( ,)13والعجلي( ,)14والخ يب الب داد
وي أعقُوب بن ن
 ,ن
( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب النُاا ,باب الصدال2( ,ي ,)235حديث رقش2107:
( )2تهذيب الُمال(5ي.)468-466
( )3تقريب التهذيب(.)153

( )4تاريع اإلسلش(6ي ,)63الجرا والتعديل(3ي.)168
( )5تاريع ب داد(9ي.)146

( )6تهذيب التهذيب(2ي.)210
( )7الجرا والتعديل(3ي.)168
( )8الوقا

البن حبان(8ي.)203

( )9تقريب التهذيب(.)153

الر  :بفت الراء وال اى المُسورة بعد األلف ,هذ النسبة ىلت الر  ,وهي بلدة ُبيرة من بلد الديلش بين قوم
( )10ها

في النسبة تخفيفا .األنساب للسمعاني(6ي.)33
( )11تهذيب الُمال(28ي.)293-291
( )12تقريب التهذيب(.)541

( )13تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(.)218
( )14تاريع الوقا

للعجلي(1ي.)435

( )15تاريع ب داد(15ي.)246

( )16خلصة تذهيب تهذيب الُمال(1ي.)383
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والجبال وألحقوا ال اى

وقال الذهبي :ى نماش نم أشهُور موورل( ,)1وقرال ابرن عرد  :ال برأ بحديوره ( ,)2وقرال أبرو حراتشُ :ران صردوقا فري
الحديث( ,)3وقال ابن سعد :وُان صدواقا صاحب حديث و أر وفقه( ,)4وقال أحمد بن حنبل :لش أُتب عنره,
ُان يحدث بما وافل ال أر  ,وُان ُل يوش يخ ئ في حديوين وولوة( ,)5وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)6وما

سنة ىحدى عشرة وما تين(.)7
َ .3ع ْب ُد الل ِه ْب ُن ا ْل ُم َب َارِك بن واضح الحنظلي ،أ َُبو َع ْب ِد الر ْح َم ِن ا ْل َمْرَو ِزي.
نع نمش.
نرنوى نعن :أبان أبن ني ن
وسنل أيمان أاأل أ
يد الع ار ,و ُس أف ني ن
وم أع نمر أبن راشدُ ,
ان أبن ُع ني أي ننة ,ن
صر (.)8
نرنوى نعنه :معلت أبن منصور ها
وست ,وعبد ان أبن وهب الم أ
الر  ,وحبان أبن ُم ن

ىمامرا حجرة ُويرر الحرديث( ,)10وقرال أبرو
قال ابن حجرر :وقرة وبر فقيره عرالش( ,)9وقرال ابرن سرعد :وقرة
ا
مأمونرا ا
()12
عالما صحي الحديث( ,)13وووقه:
رعة( ,)11والعجلي :وقة وب
 ,وقال ابن معين :ا
ُيسا مستوبتاا وقة وُان ا

()15
()14
راش نشر أري ُع اإلسررلش نعررال ُش ن نمانرره( ,)16مررا
أبررو حرراتش  ,وعلرري بررن المررديني  ,وقررال الررذهبي :اإل نمر ُ
وومانين وما ة(.)17

َ .4م ْع َمر بن راشد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.38:
ُ .5م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .6عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة فقيه مشهور .سبل في حديث رقش.38:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1الُاشف(2ي.)282

( )2الُامل في ضعفاء الرجال(8ي.)107
( )3الجرا والتعديل(8ي.)334
( )4ال بقا

الُبرى(7ي.)246

( )6الوقا

البن حبان (9ي.)182

( )5بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)153
( )7التاريع الُبير(7ي ,)395تقريب التهذيب(.)541
( )8تهذيب الُمال(16ي.)14 -5
( )9تقريب التهذيب(.)320
( )10ال بقا

الُبرى(7ي.)263

( )11الضعفاء ألبي رعة ال ار (1ي.)42
( )12تاريع الوقا
( )13سناال

للعجلي(.)275

أبي ىسحال ىبراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين (.)144

( )14الجرا والتعديل(5ي.)180
( )15الجرا والتعديل(5ي.)180

( )16سير أعلش النبلء(7ي.)365

( )17العبر في خبر من غبر (1ي.)217
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سررنة ىحرردى

حديث رقم40:

ه
ب ب أن
قال أبو داود :نح هدونننا األ نق أع ننب ُّي ,نع أن نمالك ,نع أن نع أبد الله أبن أنبي نب أُر ,نع أن ُح نم أيد أبن ننافع ,نع أن ن أي نن ن
ان,
نسنل نم نة ,أنهنهنا أ أ
رين تُ ُروفِّ ني أ ُنب ن
نحاديرث الوه نلونرة ,نقانلر أ ن أي نن ُ
نخ نب نرأتهُ بهنذ أاأل ن
وهرا أ ُنبرو ُسر أف ني ن
رب :ند نخألر ُ نعنلرت أ ُُّش نحب نيبر نة ح ن
ضر أريهنا ,وُر هش قنالن ر أ  :نواللهرره نمررا لرري
ص ر أف نرة نخلُررول أ أنو نغ أير ُررُ ,فنر نرد نه نن أ م أنررهُ نجارني رةا ,وُر هش نم هس ر أ ب نعار ن
فنر نرد نع أ ب يررب فيرره ُ
ِّ
نن تُح هد
اجة نغ أي نر أِّنني نسم أع ُ نر ُس ن
ول اللهه ( )نيقُو ُل « :نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر ,أ أ
بال يب م أن نح ن
ل ون نلث لن نيال ,ى هال نعلنت ن أوج أ أنرنب نعةن أن أشهُر نو نع أش اار»(.)1
نعلنت نمِّي فن أو ن
أنبري

 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب الجنررا  ,برراب ىحررداد الم ررأة علررت غيررر وجهررا2( ,ي ,)78حررديث
رقش ,1280:متقارب األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الجنررا  ,برراب ىحررداد المررأة علررت غيررر وجهررا2( ,ي ,)78حررديث رقررش,1281:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 .2أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,ترراب ال ررلل ,برراب انقضرراء عرردة المترروفت عنهررا وجهررا2( ,...ي,)1123
حديث رقش ,58:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 .3أخرجه التِّأرمذ ّ في سننهُ ,تاب ال لل واللعان ,باب ما جاء في عدة المتوفت عنها وجها3( ,ي,)492
حديث رقش ,1195:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن به.
 .4أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب ال لل ,باب عدة المتوفت عنها وجها6( ,ي ,)188حديث رقش,3500:
متقارب األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب ال ررلل ,برراب سررقو االحررداد عررن الُتابيررة المترروفت عنهررا وجهررا6( ,ي,)198حديث رقش ,3527:متقارب األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.

 وُذلك أخرجه في ُتاب ال لل ,باب ترك ال ينة للحادة المسلمة دون اليهوديرة والنصررانية6( ,ي,)201حديث رقش ,3533:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 .5أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب ال لل ,باب ُراهية ال ينة للمتوفت عنها وجهرا1( ,ي ,)673حرديث
رقش ,2084:مختلف األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.

 .6أخرج رره ال رردارمي ف رري س ررننهُ ,ت رراب ال ررلل ,ب رراب ف رري ىحررداد المر ررأة عل ررت الر ر وج3( ,ي ,)1467ح ررديث
رقش ,2330:متقارب األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.

 .7أخرجه مالك في المو أُ ,تاب ال لل ,باب ما جاء في اإلحداد2( ,ي ,)596حديث رقش ,101:بلف ه,
من ريل مالك بن أن

به.

 .8أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)325حديث رقش ,26808:بلف ه ,من ريل مالك بن أن

 -وُذلك أخرجه في (6ي ,)326حديث رقش ,26809:مختلف األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.

به.

 .9أخرجه الحميد في مسند 1( ,ي ,)313حديث رقش ,308:متقارب األلفا  ,من ريل حميد بن نافع به.

( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال لل ,باب ىحداد المتوفي عنها وجها2( ,ي ,)290حديث رقش.2299:
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 .10أخرجه أبو ند ُاود ال يالسي في مسند 3( ,ي ,)166حديث رقش ,1695:متقارب الفا  ,من ريل حميد
بن نافع به.
 .11أخرجرره ىسررحال بررن راهويرره فرري مسررند 4( ,ي ,)238حررديث رقررش ,2049:مختلررف األلفررا  ,مررن ريررل
حميد بن نافع به.

إسناد الحديث:
َ .1ع ْب ُد الل ِه ْب ُن َم ْس َل َمة ،ا ْل َق ْع َن ِب ُّي :وقة .سبل في حديث رقش.10:
َ .2مالِك بن أنس :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:
َ .3ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن َحْزم :وقة وب  .سبل في حديث رقش.9:
ِ
ِ
ِ
ويقال:
صاريُ ،
صاري ،أ َُبو أفلح ا ْل َم َدن ُّي مولى صفوان بن أوسُ ،
ويقال :ابن خالد األَ ْن َ
ُ .4ح َم ْيد ْب ِن َنافع األَ ْن َ
صاري ،وهو والد أفلح بن حميد ا ْل َم َد ِن ُّي.
مولى أبي أيوب األَ ْن َ
ه
ب ب أن أنبي نسلن نمةن.
صار  ,نو نع أبد الله أبن نع أمرو ,ون أي نن ن
نرنوى نعن :أنبي أني ن
ُّوب األ أنن ن
نرنوى نعنه :أاب ُنهُ أن أفلن ُ أب ُن ُح نم أيد ,نو ُش أع نبةُ أبن الحجاج ,وعبد ان أبن أنبي نب أُر(.)1
ووقه :ابن حجر( ,)2وأبو حاتش( ,)3والهن نسا ي( ,)4وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)5وقال الذهبي :صدول( ,)6ما
بعد الما ة(.)7

()8
َ .5زْي َننب ِب ْن ِنت أَِبني سن َلم َة ْب ِنن ع ْب ِند األ ِ
ران
الم ْخُزو ِمين ُةَ ،رِب َ
َ
َ
يبنة الن ِبني ( ,)و نُر ن
َ
َسند ْبن ِنن عمنرو بنن مخنزوم َ
َ َ
اسمها نبهرةن ,فسماها رسرول ان ( )ينرب ,وفري ذلرك قصرة ,وفري الحرديث :مرن ريرل نع أمررو أبرن نع نراء
نن رس ن ه
نق ن
االسرشُ .سر هم أي ُ
ال :نس هم أي ُ أاب ننتي نبهرةن نف نقانل أ لي ن أي نن ُ
ول الله ( )نهت عرن نهر نذا أ
ب ب أن ُ أنبي نسنل نم نة :أ ه ن ُ
وها
نهررل األبر ِّرر مر أرن ُُ أش]  .نقررالُوا :نمررا ُن نس ر ِّميهنا؟ نقر ن
نبر هررةن [ نف نقر ن
نعلنر ُرش بأ أ
رال نر ُسررو ُل اللهرره :ال تُن ُُّ روا أ أننفُ نس ر ُُ أش نفاللهررهُ أ أ
رال :نسر ُّرم ن
عن الهنب ِّي ( )ورو عنه ,وعن أ واجره :أمهرا ,وعا شرة وأ ُُّش نحب نيبر نة ,وغيررهن(.)10
ب( .)9وقد حف
ن أي نن ن

وتوفي في والية ارل علت المدينة سنة ولث وسبعين وحضر ابن ُع نمر جنا تها(.)11
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تهذيب الُمال(7ي.)400
( )2تقريب التهذيب(.)182

( )3الجرا والتعديل(3ي.)229

( )4تهذيب الُمال(7ي ,)401تاريع اإلسلش(3ي.)228
( )5الوقا

البن حبان(4ي.)147

( )6الُاشف(1ي.)355

( )7تقريب التهذيب(.)182
ام نأرنته م أن نغ أير  .لسان العرب(1ي ,)405تاج العرو (2ي.)468
( )8الرهب نيبة(:ب أن ُ ال ه أو نجة) :نرب نيبةُ الر ُ
هجل :ب أن ُ أ
( )9أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب اآلداب ,باب استحباب ت ير االسش القبي ىلت الحسن3(,...ي ,)1687حديث رقش.19
( )10اإلصابة(8ي ,)159االستيعاب(4ي.)1854

( )11تهذيب الُمال(35ي ,)186تقريب التهذيب( ,)747الُاشف(2ي.)508
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حديث رقم41:

قررال أبررو داود :نحر هدونننا ُم نس ر هدد ,نحر هدونننا ني أح نيررت ,نعر أرن ُع نب أيررد اللهرره ,نعر أرن ننررافع ,نعر أرن نسررالش ,نعر أرن أنبرري األ نجر هرراا نمر أرونلت أ ُُّش
ب األ نم نل نُةُ رأف نق اة( ,)1فيهنا نج نر (.)3(»)2
نحب نيب نة ,نع أن أ ُُّش نحب نيب نة ,نعن الهنب ِّي ( )نق ن
ص نح ُ
ال « :نال تن أ

 .1أخرجر رره الر رردارمي فر رري سر ررننهُ ,تر رراب االسر ررت ذان ,بر رراب فر رري النهر رري عر ررن الجر ررر 3( ,ي ,)1751حر ررديث
رقش ,2717:مختلف األلفا  ,من ريل ننافع به.
 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)327حديث رقش ,26820:بلف ه ,من ريل يحيت به.

 وُذلك أخرجه في (6ي ,)327حديث رقش ,26823:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به. .3أخرج رره الهن نسر ررا ي فر رري السر ررنن الُب رررىُ ,تر رراب السر ررير ,بر رراب الت ل رري فر رري االجر ر ار 8( ,ي ,)110حر ررديث
رقش ,8760:مختلف األلفا  ,من ريل ننافع به.
 .4أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب السرير ,براب مرا قرالوا فري االجر ار

للردواب6( ,ي ,)424حرديث

رقش ,32591:بلف ه ,من ريل ننافع به.
 .5أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)45حديث رقش ,7125:بلف ه ,من ريل ني أح نيت أب ُن نسعيد به.
 وُذلك أخرجه في (13ي ,)59حديث رقش ,7136:متقارب األلفا  ,من ريل ننافع به. .6أخرج رره اب ررن حب رران ف رري ص ررحيحهُ ,ت رراب الس ررير ,ب رراب التقلي ررد والج ررر لل رردواب10( ,ي ,)553ح ررديث
رقش ,4700:متقارب األلفا  ,من ريل ني أح نيت أبن نسعيد به.
 وُذلك أخرجه في (10ي ,)556حديث رقش ,4705:بلف ه ,من ريل ني أح نيت به. .7أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الحج ,أبواب السفر ,باب ُراهية تعليل االج ار

وتقليد االوتار,

(5ي ,)416حديث رقش ,10328:متقارب األلفا  ,من ريل نسالش أبن نع أبد ان به.
 .8أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)240حديث رقش ,472:متقارب األلفا  ,من ريل ننافع به.
 وُذلك أخرجه في23( ,ي ,)244حديث رقش ,487:بلف ه ,من ريل ُع نب أي ُد ان أب ُن ُع نم نر به.إسناد الحديث
 .1م ِ
ص ِري.
َسدي ،أ َُبو ا ْلحسن ا ْل َب ْ
سْرَهد ،بن مسربل األ َ
سدد ْب ِن ُم َ
ُ َ

روى عن :ىسماعيل بن علية ,ووُيع أبن الجراا ,ويحيت أبن نسعيد الق ان.
روى عنه :األ ُب نخار ّ  ,وأبو ند ُاود ,ويعقوب بن شيبة(.)4
ووقه :ابن حجر( ,)5وأبو حاتش( ,)6وابن معين( ,)7والعجلي(,)8

هض ر روا ُسر ر ّري اارا .تر رراج
(ُّ )1
وي أن لُر ررون نم اعر ررا ,نونال ني أفتنرقُر ررون ,وأنُور ر ُرر نمر ررا ُي نس ر ر هم أو نن ُرأفقن ر رةا ىذا نن ُ
ريرون نمع ر را ,ن
ينه ُ
رون فر رري نسر ررفنر ,ويسر ر ن
ضر ر ن
روش ن
الرأفقن ر رةُ :القر ر ُ
العرو (25ي.)349
ه
ه
هل ُش ُّ
نن نال ني أعلش األ نع ُد ُّو
ان نعلن أيه الس ن
اب ,ق ن
يحب أ أ
الجأل ُجل الذ ُيعلل نعلنت ال هدو ّ
()2الجر ُ :ه نو ُ
ص أوته .نو نُ ن
يل ى هن نما نُرنهه ألنهُ ني ُد ُّل نعلنت أ أ
نص نحابه ب ن
به نحتهت نيأأتنيهُ أش نف أجأنةا .النهاية في غريب الحديث واألور(1ي.)261
( )3سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الجهاد ,باب في تعليل االج ار 3( ,ي ,)25حديث رقش.2554:
( )4تهذيب الُمال(27ي.)446 -443
( )5تقريب التهذيب(.)528

( )6الجرا والتعديل(8ي.)438
( )7تاريع اإلسلش(5ي.)700
( )8تاريع الوقا

للعجلي(.)425
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وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)1وما سنة ون نمان نوع أشرين وما تين(.)2
ميمي ،أبوس ِعيد ا ْلبص ِري األحول ا ْلح ِ
افظ.
س ِعيد بن فروخ القطان الت ُّ
َ
َ ْ
َ
 .2يحيى بن َ
وبة ,وشعبة أبن األ نح هجاج ,ومالك أبن أن .
نرنوى نعن :نسعيد أبن أنبي نع ُر ن
نرنوى نعنه :ىبراهيش أبن ُم نح همد التهأيم ّي األقناضي ,وأحمد أبن نح أننبل ,وعلي بن األ نمدين ّي(.)3

رفيعا حجة( ,)5وقرال الرذهبي :االمراش
قال ابن حجر :وقة متقن حاف ىماش قدوة( ,)4وقال ابن سعد :وقة
ا
مأمونا ا
الحررد أيث( ,)6وووقرره :العجلرري ( ,)7وأبررو حرراتش و اد حرراف ( ,)8والهن نسررا ي :و اد وبر (,)9
منين فرري ن
الُبيرر أنم أير ُرر المر أرن ن

()10
أحدا أعلش بالرجال من يحيت أبن
يني :ما رأي ُ ا
وقال أحمد بن حنبل :وما أر عينا موله  ,وقال ابن ن
المد ّ
()12
رادا أهرل
نسعيد( ,)11وقال أبو رعة :من الوقا الحفا
ران مرن نس ن
 ,وذُرر ابرن حبران فري الوقرا وقرال :نُ ن
(.)14

ل( ,)13وما
ن نمانه حف ا وورعا وعق ا
ُ .3ع َب ْي ِد الل ِه بن عمر بن الخطاب :وقة وب  .سبل في حديث رقش.27:
َ .4ن ِ
افع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر بن الخطاب :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
سالِم ْب ِن َع ْب ِد الل ِه  :وقة وب  ,أحد الفقهاء السبعة وُان وبتا عابدا فاضل .سبل في حديث رقش.9:
َ .5
يب َة زوج الن ِبي ( ،)قيل :اسمه الزبيرَ ،و َقال بعض الرواةَ :ع ِن الجراح.
 .6أَِبو ا ْل َجر ِ
اح مولى أ ُُّم َح ِب َ
سنة ومان وتسعين وما ة

نرنوى
نرنوى

نعن :عومان أبن عفان ,وموالته أ ُُّش نحب نيبةن وج الهنب ِّي (.)
نعنه :سالش أبن نعبد اللهه أبن ُع نمر ,وعبد الواحد بن ُع نمير(.)15

ووقه :الذهبي( ,)16وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)17وقال ابن حجر :مقبول( ,)18ما
الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)19

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أبا الجراا مولت أ ُُّش نحب نيب نة مقبول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الحسن ل ير .

( )1الوقا

البن حبان(9ي.)200

( )2التاريع االوس (2ي ,)357العبر في خبر من غبر(1ي.)317
( )3تهذيب الُمال(31ي.)334-329
( )4تقريب التهذيب(.)591
( )5ال بقا

الُبرى(7ي.)215

( )6سير أعلش النبلء(9ي.)175
( )7تاريع الوقا

للعجلي(.)472

( )8الجرا والتعديل(9ي.)151

( )9تهذيب التهذيب(11ي.)219

( )10بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)171
( )11تاريع اإلسلش(4ي.)1244

( )12تهذيب التهذيب(11ي.)219
( )13الوقا

ال بن حبان(7ي.)611

( )14تقريب التهذيب(,)591العبر في خبر من غبر(1ي.)255
( )15تهذيب الُمال(33ي.)184
( )16الُاشف(2ي.)416
( )17الوقا

البن حبان(5ي.)561

( )18تقريب التهذيب(.)628
( )19تقريب التهذيب(.)628
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ِ
يب َة)( ) في سنن الت ْرِم ِذي
المطلب الثاني :مرويات أم ْ
س ْف َي َ
المؤ َ
ان (أ ُُّم َح ِب َ
منين َرْملَة ِب ْنت أَِبي ُ
حديث رقم42:

ال ,نع أرن
رال :نحر هدونننا ُم نن همرل نق ن
ود أب ُن غيلن نق ن
ان الوه أرور ّ  ,نع أرن أنبري ى أس نرح ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا نم أح ُم ُ
رال :نحر هدونننا ُسر أف ني ن
ه
صلهت في ني أوش
ان ,نع أن أ ُُّش نحب نيبةن ,نقالن أ  :نق ن
الم نسيهب أبن نرافع ,نع أن نع أن نب نسةن أبن أنبي ُس أف ني ن
ال نر ُسو ُل الله ( " :)نم أن ن
ُ
ُّ
الم أ رررب,
ري نلررهُ نب أير فري ن
الجهنررة :أ أنرنب اعرا نقأب نرل ال أهررر ,نونرأُ نعتن أرين نب أع نرد نها ,نونرأُ نعتنر أرين نب أع نرد ن
نونلأينلرة و أنتن أ
ري نع أشر نررةن نرأُ نعر اة ُبن ن
(.)1
ص نلة األ ن نداة"
ص نلة األ نف أجر ن
نونرأُ نعتنأين نب أع ند الع نشاء ,نونرأُ نعتنأين نقأب نل ن
سبل تخريجه في حديث رقش.37:
إسناد الحديث:

ود ْب ُن غيالن :وقة .سبل في حديث رقش.17:
َ .1م ْح ُم ُ
ِ
ص ِري.
ُ .2م َؤمل بن إِسماعيل ا ْلقَُرشي ا ْل َع َدوي ،أ َُبو َع ْبد الر ْح َم ِن ا ْل َب ْ
ان الوهأور ّ  ,وشعبه أبن الحجاج.
نرنوى نعن :حماد بن سلمة ,و ُس أف ني ن
روى عنه :أحمد بن حنبل ,ومحمد بن بشار ُب أن ندار ,ومحمود بن غيلن ِّ
الد نم أشق ُّي(.)2
ووقه :ابن معين( ,)3مواسحال بن راهويه( ,)4وابرن سرعد ,و ادُ :ويرر ال لر ( ,)5وقرال ابرن حجرر :صردول سريء

( )7
()6
ص ُدول مشهور
الحف  ,وقال أبو حاتش :صدول شديد في السنة ُوير الخ أ يُتب حديوه  ,وقال الذهبي :ن
()9
()8
رال أ ُنبرو أرنعرة :فري نحديوره خ رأ ُويرر( ,)10وذُرر ابرن حبران فري
الحرديث  ,نونق ن
وول  ,نونق ن
ال األ ُب نخار ّ ُ :منُر ن

الوقا  ,وقال :ربما أخ أ( ,)11وقال اآلجر  :نسأنأل ُ أ ننبا ند ُاوند ,عنه؟ فع مه ,ورفع مرن نشرأأنه ,ىال أنهنره نيه ُرش فري
الشيء( ,)12وما سنة س وما تين(.)13
ان الث ْوري :وقة حاف فقيه عابد ىماش حجة .سبل في حديث رقش.32:
س ْف َي َ
ُ .3

( )1سنن الترمذ ُ ,تاب الصلة ,باب ما جاء فيمن صلت في يوش وليلة ونتي عشرة رُعة2( ,ي ,)274حديث رقش.415:
( )2تهذيب الُمال(29ي.)177 ,176
( )3تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)60
) )4تهذيب التهذيب(10ي.)381
( )5ال بقا

الُبرى(6ي.)44

( )6تقريب التهذيب(.)555

( )7الجرا والتعديل(8ي.)374

( )8الم ني في الضعفاء(2ي.)689
( )9تاريع اإلسلش(5ي.)206

( )10مي ان االعتدال(4ي ,)228تهذيب التهذيب(10ي.)381
) )11الوقا

) )12سناال

البن حبان(9ي .)187

أبي عبيد اآلجر لإلماش أبي داود السجستاني(1ي .)221

( )13العبر في خبر من غبر(1ي ,)274شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)33
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ويقالَ :ع ْمرو ْبن َعبد الل ِه ْبن أَبني
ويقالَ :ع ْمرو بن َعبد الله ْبن عليُ ،
َ .4ع ْمرو بن َعبد الله بن ُع َبيدُ ،
ِ
الس ِب ْيعي(.)1
س َح َ
الهمدان ُّي ،أَبو إِ ْ
شعيرة ،واسمه ذو يحمد َ
اقَ ،

روى عن :أن بن مالك ,والمسيب بن رافع ,والم يرة بن شعبة.
نع نمش ,وشعبة بن الحجاج(.)2
ان الوهأور ّ  ,وسليمان أاأل أ
روى عنهُ :س أف ني ن
ووقه :أبو حاتش( ,)3وأحمد بن حنبل( ,)4والعجلي( ,)5والذهبي ,و اد :حجة( ,)6وقال ابن حجر :وقة مُور عابد,
اختل بأخرة( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وما
سي ِب ْب ِن َر ِافع :وقة .سبل في حديث رقش.6:
الم َ
ُ .5
ان :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.37:
س ْف َي َ
س َة ْب ِن أَِبي ُ
َ .6ع ْن َب َ
الحكم على إسناد الحديث:

(.)9

سنة تسع وعشرين وما ة

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه منمل بن ىسماعيل صدول سيء الحف .

حديث رقم43:

ك أب ُن أ ننن  ,نع أن نع أبرد اللهره أبرن أنبري
ال :نح هدونننا نمال ُ
يست نق ن
صار نق ن
ال :نح هدونننا نم أع ُن أب ُن ع ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا األ أنن ن
نخ نب نرتأهُ بهنذ األن نحاديث
ب ب أن أنبي نسلن نمةن ,أنهنهنا أ أ
نب أُر أبن ُم نح همد أبن نع أمرو أبن نح أ ش ,نع أن ُح نم أيد أبن ننافع ,نع أن ن أي نن ن
رب :ند نخألر ُ نعنلررت أ ُُّش نحب نيبر نة ن أوج الهنبر ِّ
ان أبر ُرن نحر أررب ,نفر نرد نع أ
رين تُر ُروِّف ني أ ُنب ن
الوه نلونررة :نقانلر أ ن أي ننر ُ
وهررا أ ُنبررو ُسر أف ني ن
ري ( )حر ن
ض أيهنا ,وُهش قنالن أ  :نواللهه نما لري بال ِّيرب م أرن
ص أف نرة نخلُول ,أ أنو نغ أي ُرُ ,فن ند نه نن أ به نجارنيةا ,وُهش نم هس أ ب نعار ن
ب يب فيه ُ
ه
حاجة ,نغ أير أِّنني سمع ُ رس ن ه
نن تُحر هد نعنلرت نمِّير
الي أروش اآلخرر أ أ
ول الله ( )نيقُو ُل « :نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللره نو ن
ن ن
ن أ نُ
ن
()10
ل ون نلونة أنيهاش ,ى هال نعلنت ن أوج أ أنرنب نعةن أن أشهُر نو نع أش اار» .
فن أو ن
سبل تخريجه في حديث رقش.40:
إسناد الحديث:

وسى :وقة متقن .سبل في حديث رقش.12:
صاري ،إِ ْ
س َحاق بن ُم َ
 .1األَ ْن َ
ِ
يسى :وقة وب  .سبل في حديث رقش.12:
َ .2م ْع ُن ْب ُن ع َ
َ .3مالِ ُك ْب ُن أََنس  :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:

السبيعي :بفت السين المهملة ,وُسر الباء الموحدة ,وسُون الياء المنقو رة مرن تحتهرا براونتين ,وفري آخرهرا العرين المهملرة ,هرذ النسربة
( )1ن
سبيع وهو ب ن من همدان .األنساب للسمعاني(7ي.)68
( )2تهذيب الُمال(22ي.)110 -102
( )3الجرا والتعديل(6ي.)243

( )4بحر الدش فيمن تُلش فيه االماش أحمد بمدا او ذش(.)118
( )5تاريع الوقا

للعجلي(.)366

( )6سير أعلش النبلء(5ي.)394
( )7تقريب التهذيب(.)423
( )8الوقا

البن حبان(5ي.)177

( )9تقريب التهذيب( ,)423التاريع الُبير(6ي.)347

( )10سنن الترمذ ُ ,تاب ال لل واللعان ,باب ما جاء في عدة المتوفت عنها وجها3( ,ي ,)492حديث رقش.1195:
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َ .4ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْك ِر ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزم :وقة .سبل في حديث رقش.9:
 .5حم ْي ِد ْب ِن َن ِ
افع :وقة .سبل في حديث رقش.40:
َُ
ِ
سلَ َم َة :ربيبة الهنب ِّي ( )صحابية جليلة .سبق في رقش.40:
َ .6زْي َن َ
ب ِب ْنت أَِبي َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم44:

يد أبن ُخ نن أري األ نم ُِّ ُّ
ري ,قن ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار نو نغ أي ُر نواحد ,قنالُوا :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ني ن
رال :نسرم أع ُ
ري ()
صرفهي نة ب أنر نش أري نب نة ,نع أرن أ ُُّش نحب نيبر نة ,ن أوج الهنب ِّ
الم أخ ُ ومي ,نق ن
نسع ن
يد أب نن نحس ن
صال  ,نع أن ن
ال :نح هدون أتني أ ُُّش ن
هان ن
ه ()1
آد نش نعلن أيه نال لنهُ ى هال أ أنمر ب نم أع ُروف أ أنو نن أهي نع أن ُم أن نُر أ أنو ذ أُ ُر الله»
نعن الهنب ِّي ( )قن ن
الُّ ُُ « :ل نُ نلش أابن ن
 .1أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب الفتن ,باب ُف اللسان في الفتنرة2( ,ي ,)1315حرديث رقرش,3974:
متقارب األلفا  ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن بشار به.
يد
 .2أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)56حديث رقش ,7132:متقارب األلفا  ,من ريل نسع ُ
الم أخ ُ ومي به.
أب ُن نحس ن
هان ن
به.

يد أبن ُخ نن أي
 وُذلك أخرجه في (13ي ,)58حديث رقش ,7134:بلف ه ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن ني ن .3أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)243حرديث رقرش ,484:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل ُم نح هم ُرد
يد أبن ُخ نن أي األ نم ُِّ ُّي به.
أب ُن ني ن

 .4أخرجر رره الحر رراُش فر رري المسر ررتدركُ ,تر رراب التفسر ررير ,تفسر ررير سر ررورة عر ررش يتسر رراءلون2( ,...ي ,)556حر ررديث

يد أب نن ُخ نن أي
رقش ,3892:متقارب األلفا  ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن ني ن
إسناد الحديث

به.

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َبشارُ ,ب أن ندار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ِ
الم ْخُزو ِمي( ،)2أ َُبو عبد اهلل .ا ْل َمك ُّي.
ُ .2م َحم ُد ْب ُن َي ِز َ
يد ْب ِن ُخ َن ْيس ا ْلقَُرشي َ
ان الوهأور ّ .
وسعيد أبن السا ب ال ا في ,و ُس أف ني ن
الم أخ ُ ومي ,ن
نرنوى نعن :نسعيد أبن حسان ن
الر  ,ومحمد أبن بشار ُب أن ندار(.)3
روى عنه :قُتنأي نبةُ أبن نسعيد ,وأ ُنبو نحاتش ها
ووقه :العجلي( ,)4وأبو حاتش( , )5وقال مرة :شريع صرال ُتبنرا عنره( ,)6وقرال الرذهبي :هرو وسر
ان من خ نيار الهنا
حبان في الوقا  ,وقال :نو نُ ن

( ,)7وذُرر ابرن

يعتنبر نحديوه ىذا نبين السما ,في نخبر نولش
بما أنخ نأ يجب أنن أ
ُر ن

( )1سنن الترمذ ُ ,تاب ال هد ,باب ما جاء في حف اللسان4( ,ي ,)608حديث رقش.2412:
الم أخ ُ ومي :بفت الميش ,وسُون الخاء المعجمة ,وضش ال اى ,وفي آخرها الميش ,هذ النسبة ىلت قبيلتين ,ىحداهما تنسب ىلرت مخر وش برن عمررو,
( )2ن
واألخرى ىلت مخ وش قريش وهو مخ وش بن يق ة ابن مرة بن ُعب بن لن ّ بن غالب .األنساب للسمعاني(12ي.)136
( )3تهذيب الُمال(27ي.)16 ,15
()4تاريع الوقا للعجلي(.)416
( )5الجرا والتعديل(8ي.)127
( )6الُاشف(2ي.)231
( )7مي ان االعتدال(4ي.)68
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يرو نعنهُ ى هال وقنة( ,)1وقال ابن حجر :مقبول( , )2واعتبر ابن حجر من المرتبة االولت من مراتب التدلي
احتمل األ مة تدليسهش( ,)3تأخر ىلت بعد العشرين وما تين(.)4
ِ
الم ْخُزو ِمي ،ا ْل َمك ُّي ،ا ْلقَاص.
س ِع َ
يد ْب َن َحس َ
َ .3
ان ،ا ْلقَُرشيَ ،
ه
صال ب أن صال .
نرنوى نعن :نسالش أبن نعبد الله أبن ُع نمر ,ومجاهد أبن جبر األ نم ُِّ ُّي ,وأش ن
ه
وم نح همد بن ي يد أبن خني األ نم ُِّ ُّي ,ووُيع أبن الجراا(.)5
نرنوى نعنه :نع أب ُد الله أب ُن األ ُم نب ناركُ ,

ممن

مرة :توقف فيه( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا (,)10
ووقه :ابن معين( ,)6والهن نسا ي( ,)7والعجلي( ,)8وأبو ند ُاود ,نو ه
وقال ابن حجر :صدول له أوهاش( ,)11ما بعد الما ة(.)12
صالِح بنت صالح.
 .4أ ُُّم َ
رو نعن :صفية بن نش أي نبة.

الم أخ ُ ومي(.)13
روى عنها :نسعيد بن حسان ن
قال ابن حجر :ال يعرف حالها( ,)14مات بعد الما ة(.)15
الع ْب َدرية( )16من بني عبد الدار
ص ِفي َة ِب ْن ِت َ
ش ْي َب َة بن عثمان َ
َ .5
ه
عنهن ,وروى عنها :قتادة بن دعامة,
رو عن :عا شة ,وأ ُُّش نحب نيب نة ,وأش سلمة -أمها
المن ن
أ
منين -نرض ني انُ
وميمون بن مهران ,وغيرهش(.)17
وقال ابن حجر( ,)18والذهبي( ,)19والم ( :)20لها رنية,

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

الوقا البن حبان(9ي.)61
تقريب التهذيب(.)513
تعريف أهل التقدي بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)25
تقريب التهذيب(.)513

( )5تهذيب الُمال(10ي.)385 ,384
( )6تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)62

( )7مي ان االعتدال(2ي ,)132تهذيب التهذيب(4ي.)16
( )8تاريع الوقا

للعجلي(.)182

( )9الم ني في الضعفاء(1ي.)257
( )10الوقا

البن حبان(6ي.)357

( )11تقريب التهذيب(.)234

( )12تقريب التهذيبب(.)234

( )13تهذيب الُمال(35ي.)368

( )14تقريب التهذيب( ,)757لسان المي ان(7ي.)533
( )15تقريب التهذيب(.)757

( )16األ نع أب ندر  :ب نف أت األعين ,نو ُس ُُون األنباء ,نوفت ال هدال األ ُم أهمنلة ,نوفي آخرنها نراء  -نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلرت عبرد الر هدار برن قصري .اللبراب فري تهرذيب
األنساب(2ي.)312
( )17اإلصابة(8ي ,)213أسد ال ابة(7ي ,)170االستيعاب(4ي.)1873
( )18تقريب التهذيب(.)749

( )19الُاشف(2ي ,)512تاريع اإلسلش(2ي.)947
( )20تهذيب الُمال(35ي.)211

115

وقال ابن االوير األ نج ر ( ,)1وابن حجر :مختلف في صحبتها ,وأبعد من قال ال رنية لها(.)2
الحكم على إسناد الحديث:

صال لش أقف لها علت أقوال جرا أو تعديل.
أتوقف عن الحُش علت ىسناد الحديث؛ ألن فيه أ ُُّش ن

التعليق:

ب نعنل أيه ,نال نم أن نف نعة نلهُ فيه ,ى هال أ أنمر ب نم أع ُروف ,أ أنو نن أهي
أن ُلش ابن ن
وض نرُرُ نونونبالُهُ ُي أُتن ُ
آد نش نح أس نرة نعنل أيه ,ن
()3
ه
احا فنإ هن أن نقلههُ تن أوي ُل األح نسراب نوقن أرد ني ُج ُّرر ىلنرت األ نم أُ ُررو  ,أنو
ان ُلمه ُم نب ا
نع أن ُم أن نُر أ أنو ذ أُ ُر الله  . --نولن أو نُ ن
ِّ
ون نوسينل اة ىنلت نن أقب الوهنواب(.)4
األ ُم نحهرش نف نيص ُير نس نب ابا لأل نع نذاب ,أ أنو ُيور ُ
ث األ ن أفنل نة نعن الذ أُر نف ني ُُ ُ

( )1أسد ال ابة(7ي.)170
( )2اإلصابة(8ي.)213

( )3ان ر :تحفة األحوذ بشرا جامع الترمذ (7ي.)79
( )4حاشية السند علت سنن ابن ماجه(2ي.)474
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ِ
سائي
المطلب الثالث :مرويات أم ْ
س ْف َي َ
المؤ َ
ان (أ ُُّم َح ِب َ
يب َة) ( ) في سنن الن َ
منين َرْملَة ِب ْنت أَِبي ُ
حديث رقم45:

ال :نح هدونننا الُّ نب أيد ُّ ,
ال :نح هدونننا أاب ُن نح أرب نق ن
اش أب ُن نع أبد األ نملك نق ن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا ه نش ُ
نخ نب نررُ,
أب نن نع أبد ه
نخ نرن أبرن نشرريل أنهنرهُ أ أ
ان أبرن نسرعيد أبرن أاأل أ
الر أح نمن أ أ
نخ نب نرُ ,نع أن أنبي ُس أف ني ن
يقا ,وُهش نقانل أ نلهُ :تننو ه
ول
ُختي نفإ هن نر ُس ن
ن أوج الهنب ِّي ( )نوه ني نخانلتُهُ نف نس نق أتهُ نسو ا
ضأ نيا أاب نن أ أ
( .)1
م هما نم هس الهن ُار»

نعن الُّ أهر ّ أ ه
نن أ ننبا نسنل نم نة
أنهنرهُ ند نخ نرل نعلنرت أ ُُّش نحب نيبرةن
ه
ال« :تننو ه
ض ُوا
الله ( )نق ن

سبل تخريجه في حديث رقش.35:

إسناد الحديث:
شام ْب ُن ع ْب ِد ا ْلملِ ِك بن ِعمران ا ْليَزِني( ،)2أَبو تقي ا ْل ِح ِ
ِ
مصي(.)3
ُ
َ
َ
ْ
َ
 .1ه َ ُ
روى عن :ى أس نماعيل أبن عياش ,وبقية بن الوليد ,ومحمد بن حرب األ أنب نرش.
روى نعنهُ :أبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,وابن ماجه(.)4
ن
()7
()6
()5
ووقه :الذهبي  ,والهن نسا ي  ,وقال مرة :ال بأ به  ,وذُر ابن حبان في الوقرا

( ,)8وقرال أبرو حراتشُ :ران

( )10
( )9
ضرع أيف( ,)11ومرا
متقن في الحديث  ,وقال ابن حجر :صدول ربما وهرش  ,وقرال أبرو ند ُاود :نش أريع ,ن
ىحدى وخمسين وما تين(.)12
الخولنى( ،)13أبو عبد اهلل ا ْل ِح ِ
مصي المعروف باأل َْبَرش(.)14
َ
ُ .2م َحمد ْب ُن َحْرب َ ْ
وم نح همد بن الوليد ال بيد .
روى عن :شعيب بن أبي حم ة ,ن
الملك بن ُج نرأيجُ ,
وعبد ن
ه
الملك الي ني(.)15
روى عنه :ىسحال بن راهويه ,وهارون أبن نعبد الله ,وهشاش بن نعبد ن

سرنة

( )1سنن النسا يُ ,تاب ال هارة ,باب الوضوء مما غير النار1( ,ي ,)107حديث رقش.180:
ال نوأن نهُ من الُل ,نواأل نم أشهُور ب نهذ ِّ
بعدها نون ,نهذ ِّ
الن أسنبة أ ُنبو
الن أسنبة ىلنت ذ ي ن نو ُه نو ب ن من حمير ,نق ن
( )2األني ني :ب نف أت األنياء نوال ها  ,نو ن
مروند بن عبد ان األني ني مصر يرو نعن نع أمرو بن األ نعاب .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)411
األ نخ أير أ
ه
علماء .اللباب
( )3األحمصي :ب نُ أسر األ نحاء ,نو ُس ُُون األميش ,وبالصاد األ ُم أهمنلة ,ن أسنبة ىنلت حمب نو ُه نو بلد بالشاش نم أشهُور أينسب ىنل أي نها ُوير من األ ن
في تهذيب األنساب(1ي.)389
( )4تهذيب الُمال(30ي ,)225 -223تاريع اإلسلش(6ي.)225
( )5الُاشف(2ي.)337

( )6مشيخة النسا ي(.)102
( )7تهذيب التهذيب(.)45/11
( )8الوقا البن حبان(9ي.)233
( )9الجرا والتعديل(9ي.)66

( )10تقريب التهذيب (.)573
()11سناال

أبي عبيد اآلجر لإلماش أبي داود السجستاني(.)261

( )12الوافي بالوفيا (27ي ,)210مي ان االعتدال(4ي.)301

الخ أوالنت :بفت الخاء المعجمة ,وسُون الواو ,وفي آخرها النون ,هذ النسبة ىلت خوالن ,وعب  ,وخوالن قبيلتان ن ل أُورهما الشاش ,
( )13ن
ُان منها جماعة من ال هاد والعلماء .األنساب للسمعاني(5ي.)234

اضا ,أ أنو نغ أي نرُه نما من األلوان .النهاية في غريب الحديث واألور(1ي.)118
الب أر نشة لنون ُم أخ نتل ُحمرة نونبني ا
ير أ أنب نرش .و ُ
( )14األ أنب نرشُ :ه نو تن أ
ص ُ
( )15تهذيب الُمال(25ي.)46- 44
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ووقه :ابن حجر( ,)1الهن نسا ي( ,)2والذهبي( ,)3وابن معين( ,)4والعجلي( ,)5وذُر ابن حبان فري الوقرا ( ,)6وقرال
سنة أربع وتسعين وما ة(.)9

أبو حاتش :صال الحديث( ,)7وقال أحمد بن حنبل :لي به بأ ( ,)8ما
ي( ،)10أَبو الهذيل ا ْل ِح ِ
ُ .3م َحمد بن الوليد بن عامر ُّ
مصي.
الزَب ْي ِد ُّ
ُ
نرنوى نعن :الفضيل بن فضالة ,ومحمد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,ونافع مولت أابن ُع نمر.
الخ أوالنت(.)11
نرنوى نعنه :ى أس نماعيل أبن عياش ,والفرج أبن فضالة ,ومحمد أبن حرب ن

ووقرره :ابررن معررين( ,)12والهن نسررا ي( ,)13وابررن سررعد( ,)14وأبررو رعررة( ,)15والعجلرري( ,)16وابررن حجررر و اد وبر (,)17
وق ررال الر ررذهبي :اإلم رراش ,الحر رراف  ,الحج ررة( ,)18وذُر ررر ابر ررن حب رران فر رري الوق ررا ( ,)19وقر ررال ُ :رران مر ررن الحفر ررا

()20
وما ن سنة تسع نوأ أنرنبعين نوما نة(.)21
المتقنين  ,ن
 .4محمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري:الحاف  ,متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
سلَ َم َة ْب َن َع ْب ِد الر ْح َم ِن :وقة مُور .سبل في حديث رقش.35:
 .5أ ََبو َ
ان ْب ِن س ِع ِ
َخ َن ِ
ش ِريق :مقبول .سبل في حديث رقش.35:
يد ْب ِن ْاأل ْ
س ْب ِن َ
س ْف َي َ
َ
 .6أَِبو ُ

الحكم على إسناد الحديث:

ان بن نسعيد بن الم يرة مقبول.
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه أنبا ُس أف ني ن

( )1تقريب التهذيب(.)473

( )2التعديل والتجري (2ي ,)628تهذيب التهذيب(9ي.)110
( )3تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)226

( )4تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)79
( )5تاريع الوقا
( )6الوقا

للعجلي(.)402

البن حبان(9ي.)50

( )7الجرا والتعديل(7ي.)237

( )8بحر الدش فيمن تُلش فيه االماش أحمد بمدا أو ذش(.)135

( )9سير أعلش النبلء(9ي ,)58شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)442
تحتها ,نومن آخرنها ندال ُم أهمنلة  -نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت بيد ,نوهي نمد نينة
( )10ال ُّ نب أيد ُّ  :ب نف أت ال ها  ,نوُسر األنباء األ ُم نو ن
حدة ,نو ُس ُُون األنياء األ ُمونهناة من ن
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)60
جم ن
اعة من األ ن
باأليمن أينسب ىلن أي نها ن
( )11تهذيب الُمال(26ي.)588 -586

( )12تاريع ابن معين -رواية ابن محر (.)111
( )13تهذيب التهذيب(9ي.)503
( )14ال بقا

الُبرى(7ي.)323

( )15التعديل والتجري (2ي.)684
( )16تاريع الوقا

للعجلي(.)415

( )17تقريب التهذيب(.)511

( )18سير أعلش النبلء(6ي.)281
( )19الوقا

البن حبان(7ي.)373

( )20مشاهير علماء االمصار(1ي.)288
( )21الُاشف(2ي.)228
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حديث رقم46:

ث ,نع أرن ني ي نرد أبرن
ال :نح هدونننا الله أي ُ
يست أب ُن نح هماد قن ن
قال النسا ي :أ أخ نب نرننا ع ن
نل أ ُُّش نحب نيب نة ن أو نج
ان :أنهنهُ نسأ ن
ُم نعاوني نة أبن ُح ند أيج ,نع أن ُم نعاوني نة أبن أنبي ُس أف ني ن
ه
ي ِّ
ان ُي نجامعُ فيه؟ قنالن أ  :نن نع أش .ى نذا لن أش ني نر فيه أن اذى"(.)1
صلي في الوهأوب الذ نُ ن
ُ ن

أنبري نحبيرب ,نع أرن ُس نروأيد أبرن قن أري  ,نع أرن
سرو ُل اللهره ()
الهنب ِّي ( ,)نه أرل نُ ن
ران نر ُ

سبل تخريجه في حديث رقش.36:

إسناد الحديث:
ِ
يسى ْب ُن َحماد :وقة .سبل في حديث رقش.36:
 .1ع َ
ث بن سعد :وقة وب فقيه ىماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:
 .2الل ْي ُ
يد ْب ِن أَِبي َح ِبيب :وقة فقيه وُان يرسل .سبل في حديث رقش.36:
َ .3ي ِز َ
س َوْي ِد ْب ِن َق ْيس :وقة .سبل في حديث رقش.36:
ُ .4
ُ .5م َع ِ
اوَي َة ْب ِن ُح َد ْيج :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.36:
ُ .6م َع ِ
ان :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.36:
س ْف َي َ
اوَي َة ْب ِن أَِبي ُ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم47:

صرال
نخ نب نرننا ني أح نيت أب ُن نحبيب ,نق ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا نح هماد ,نع أن نعاصش ,نع أن أنبري ن
ه
ال رسو ُل اللهه (« :)م أن ه
يضرة نب ننرت اللرهُ
ري نع أش نررةن نرأُ نعرةا س نروى األ نفر ن
ن ن
نق ن ن ُ
صلت فري ني أروش و أنتن أ
(.)2
األ نجهنة»

 ,نع أرن أ ُُّش نحب نيبر نة نقانلر أ :
ري لنرهُ نب أير فري
لنرهُ أ أنو ُبن ن

سبل تخريجه في حديث رقش.37:
إسناد الحديث:

ص ِري.
َ .1ي ْح َيى ْب ُن َح ِبيب بن عربي ،أ َُبو زكريا ا ْل َب ْ
نرنوى نعن :حماد أبن يد ,وخالد أبن الحارث ,وروا أبن عبادة.
وم نح همد أبن ىسحال أبن خ يمة(.)3
نرنوى نعنه :الجماعة سوى األ ُب نخار ّ  ,و ُريا أبن يحيت الساجيُ ,
ووقه :ابن حجر( ,)4ومسلمة بن القاسش األندلسي( ,)5والهن نسا ي ,و اد :مأمون(,)6

( )1سنن النسا يُ ,تاب ال هارة ,باب المني يصيب الووب1( ,ي ,)155حديث رقش.294:
ه
صلهت في األني أوش نواللهأينلة و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اة3( ,ي ,)264حديث رقش.1808:
( )2سنن النسا يُ ,تاب قنياش اللأيل نوتن ن ُّو ,النه نهار ,نب ُ
اب وننواب نم أن ن
( )3تهذيب الُمال(31ي.)263-262
( )4تقريب التهذيب(.)589

( )5تهذيب التهذيب(11ي.)196
( )6مشيخة النسا ي(.)69
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وقررال الررذهبي :حجررة نبيررل( ,)1وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)2وقررال أبررو حرراتش :صرردول( ,)3مررا

نوأ أنرنبعين نوما نتنأين(.)4
ِ ()5
ص ِري.
َ .2حماد بن زيد بن درهم األ َْزِد ُّ
الج ْه َ
ي َ
ضمى  ،أ َُبو إسماعيل ا ْل َب ْ
نرنوى نعن :خالد بن سلمة ,وعاصش األحول ,وهشاش بن عروة.

سررنة ون نمرران

وسلن أيمان بن حرب(.)6
نرنوى نعنه :يحيت بن حبيب ,وعفان بن مسلشُ ,
قال ابن حجر( ,)7والعجلي( :)8وقة وب  ,وقال ابرن سرعد :وقرة وبتارا حجرة ُويرر الحرديث( ,)9وقرال الرذهبي :أحرد
()10
الوأقر ( ,)11وذُرر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)12ومرا سرنة تسرع
الحاف ُ ,الوهأب ُ ُم نح ِّرد ُ
االعلش  ,وقال مرة :ن
ث ن
وسبعين وما ة(.)13
 .3ع ِ
اصِم ْب ِن بهدلة :صدول له أوهاش .سبل في حديث رقش.6:
َ
()14
ِ
 .4ذكوان أ َُبو صالح السمان الزيات  ،ا ْل َم َدن ُّي.

نرنوى نعن :أبي ُه نرأيرة ,وعا شة ,وأ ُُّش نحب نيبةن ن أوج الهنب ِّي (.)
( .)15
ه
نرنوى نعنه :عاصش بن بهدلة ,ن
وع أبد الله أبن دينار ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ
قال ابن حجرر :وقرة وبر ( ,)16وقرال أحمرد برن حنبرل :و نقرة و نقرة( ,)17وقرال أبرو رعرة :وقرة مسرتقيش الحرديث(,)18
وووقه :ابن معين( ,)19وابن سعد( ,)20والعجلي(,)21

( )1الُاشف(2ي.)363
( )2الوقا

البن حبان(9ي.)265

( )3الجرا والتعديل(9ي.)137

( )4تاريع اإلسلش(5ي ,)1285تقريب التهذيب(.)589

ضم ّت :بفت الجيش والضاد المنقو ة ,وسُون الهاء ,هذ النسبة ىلت الجهاضمة وهي محلة بالبصرة .األنساب للسمعاني(3ي.)435
الج أه ن
( )5ن
( )6تهذيب الُمال(7ي.)244-239
( )7تقريب التهذيب(.)178
( )8تاريع الوقا
( )9ال بقا

للعجلي(.)130

الُبرى(7ي.)210

( )10الُاشف(1ي.)349

( )11سير أعلش النبلء(7ي.)456
( )12الوقا

البن حبان(6ي.)217

( )13العبر في خبر من غبر(1ي ,)210شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)354

الس همان :بفت السين المهملة ,وتشديد الميش ,وفي آخرها النون ,هذ النسبة ىلت بيع السمن ,وأبرو صرال ذُروان برن عبرد ان السرمان-
( )14ن
ويقال له ال يا أيضا .األنساب للسمعاني(7ي.)208
( )15تهذيب الُمال(8ي.)515-513
( )16تقريب التهذيب(.)203

( )17العلل ومعرفة الرجال(3ي ,)161بحر الدش في من تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)52
( )18الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)866

( )19تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(.)245
( )20ال بقا

الُبرى(5ي.)231

( )21تاريع الوقا

للعجلت(.)150
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وقال أبو حاتش :صال الحديث يحتج بحديوه( ,)1وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)2ما

الحكم على إسناد الحديث:

سنة ىحدى وما ة(.)3

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نعاصش أبن بهدلة صدول له أوهاش.

حديث رقم.48:

ال :نح هدونننا نع ناء ,نع أن نسالش
ال :نح هدونننا أابن ُج نرأيج ,قن ن
ال :نح هدونننا ني أح نيت ,قن ن
نخ نب نرننا نع أم ُرو أب ُن نعلي ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرأتهُ «أ ه
أبن نش هوال ,أ ه
نن تُ ن لِّ ن ( )4م أن نج أمع ىنلت م انت»(.)5
نن أ ُُّش نحب نيب نة ,أ أ
نم نرنها أ أ
نن الهنب ِّي ( ,)أ ن

 .1أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,ترراب الحررج ,برراب اسررتحباب تقررديش دفررع الضررعفة مررن النسرراء وغيرررهن,...
(2ي ,)940حديث رقش ,299:مختلف األلفا  ,من ريل نسالش أبن نش هوال به.
 .2أخرجرره الهن نس ررا ي ف رري س ررننهُ ,ت رراب مناسررك الح ررج ,برراب تقررديش النس رراء والص رربيان ىل ررت من ررا لهش بم دلف ررة,
(5ي ,)262حديث رقش ,3036:مختلف األلفا  ,من ريل نسالش أبن نش هوال به.
 .3أخرجه الدارمي في سننهُ ,تاب المناسك ,باب الرخصرة فري النفرر مرن جمرع بليرل2( ,ي ,)1199حرديث
رقش ,1927:مختلف األلفا  ,من ريل أابن ُج نرأيج به.
 .4أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)236حديث رقش ,2046:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل نسرالش
أبن نش هوال به.
 .5أخرجه أبو عوانة في المستخرجُ ,تاب الحج ,باب بيان ىباحة دفع ضعفة النرا

مرن الم دلفرة ىلرت منرت

بالليل2( ,...ي ,)384حديث رقش ,3521:مختلف األلفا  ,من ريل نسالش أبن نش هوال به.
 .6أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)242حديث رقش ,481:مختلف األلفا  ,من ريل نسالش أبن
نش هوال به.
 -وُذلك أخرجه في (23ي ,)245حديث رقش ,490:مختلف األلفا  ,من ريل نع ناء به.

 .7أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفهُ ,ترراب الحررج ,برراب فرري اإلفاضررة مررن جمررع متررت هرري؟3( ,ي,)234
حديث رقش ,13758:مختلف األلفا  ,من ريل نسالش أبن نش هوال به.
 .8أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الحج ,باب من خرج من الم دلفة بعد نصف الليل5( ,ي,)202
حديث رقش ,9515:مختلف األلفا  ,من ريل نسالش أبن نش هوال به.
 وُررذلك أخرج رره ف رري ُت رراب الح ررج ,ب رراب م ررن خ رررج م ررن الم دلف ررة بع ررد نص ررف اللي ررل5( ,ي ,)202ح ررديثرقش ,9516:مختلف األلفا  ,من ريل أابن ُج نرأيج به.

( )1الجرا والتعديل(3ي.)451
( )2الوقا

البن حبان(4ي.)221

( )3تقريب التهذيب(.)203
( )4ال ن لن ُ  :ن نل ُش آخر اللهأيل ,أن ننسير ىلي منت نذل نك الوق ن  .ان ر :لسان العرب(6ي.)156
( )5سنن النسا يُ ,تاب مناسك الحج ,باب تقديش النساء والصبيان ىلت منا لهش بم دلفة5( ,ي ,)261حديث رقش.3035:
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إسناد الحديث

ِ ِ ()1
ِ
الص ْيَرفي( ،)2ال َفالس
َ .1ع ْمرو بن َعلي بن بحر بن كنيز ا ْل َباهلي  ،أ َُبو حفص ا ْل َب ْ
ص ِري َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,ووُيع أبن الجراا ,ويحيت بن نسعيد الق ان
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
()4
نح نمد أبن حنبل
وع أبد اللهه أبن أ أ
نرنوى نعنه :الجماعة ,و ُريا أبن يحيت السج  ,ن
قال ابن حجر( ,)5والهن نسرا ي( ,)6ومسرلمة برن القاسرش األندلسري( :)7وقرة حراف  ,وقرال ال رُلريُ :ران مرن حفرا
()3

()8
اك م ر أرن فُأر نس رران األ نح ررديث( ,)9وقررال ال رردارق ني :ىم رراش ُم ررتقن( ,)10وق ررال
رال أ ُنب ررو ُ أرنع ر نة :نذ ن
الحررديث الوق ررا  ,ونق ر ن
الررذهبي :أحررد االعررلش( ,)11وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)12وقررال أبررو حرراتش :صرردول( ,)13مررا سررنة تسررع

وأربعين وما تين(.)14
س ِعيد بن فروخ القطان :وقة متقن حاف ىماش قدوة .سبل في حديث رقش.41:
َ .2ي ْح َيى بن َ
َ .3ع ْب ُد ا ْل َملِ ِك ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
يز ْب ِن ُجَرْيج :وقة فقيه فاضرل وُران يردل مرن المرتبرة الوالورة .سربل فري حرديث
رقش.5:
 .4عطَاء بن أَبي رباح ،واسمه :أسلم ا ْلقُر ِشي ِ
الف ْهري ،أبو محمد ا ْل َمك ُّي ،عامل ُع َمر بن الخطاب على مكة.
َ
َ
نرنوى نعن :سالش بن شوال مولت أ ُُّش نحب نيب نة ,وشهر بن حوشب ,وعبد ان أبن عبا .
( .)15

نع نمش ,وقتادة بن دعامة
وسلن أيمان بن مهران أاأل أ
نرنوى نعنه :عبد الملك أبن نع أبد األ نع ي أبن ُج نرأيجُ ,
قال ابن حجر :وقة فقيه فاضل لُنه ُوير اإلرسال(,)16

( )1األباهلي :بفن أت األباء المنقو ة بواح ندة ,وُسر األهاء و ه
اللش ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت باهلة نوهي باهلة بن اعصر بن سعد بن قي
ن
ن ن
ن
ن
ن ّ
يما نبينهش من أاألن أش نراف .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)116
ُمضر نُ ن
ان األ نع نرب يستنُفون من األنتساب ىلنت باهلة نُأننه نها لنيس ف ن
الص أي نرفي :بفت الصاد المهملة وسُون الياء آخر الحروف وفت الراء وفي آخرها الفاء ,هذ نسبة معروفة لمن يعامل بالذهب .األنساب
( )2ن
بن عريلن برن

للسمعاني(8ي.)361

الفلّ  :ب نف أت
( )3ن
نح أفب نع أمرو أبن

األ نفاء ,وتن أشديد ه
اللش ألف ,نوفي آخرنها سين ُم أهملنة ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت من نيبيع األ ُفلُو
ن
لي بن نبحر بن ُوير .اللباب في تهذيب األنساب(2ي.)449
نع ّ

( )4تهذيب الُمال(22ي.)164 -162

( )5لسان المي ان(7ي ,)509تقريب التهذيب(.)424
( )6مشيخة النسا ي(.)60

( )7تهذيب التهذيب(8ي.)82

( )8االعلش لل رُلي(5ي.)82

( )9الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)918
( )10سناال

السلمي للدارق ني(1ي.)205

( )11الُاشف(2ي.)84
( )12الوقا

ال بن حبان(8ي.)487

( )13الجرا والتعديل(6ي.)249

( )14العبر في خبر من غبر(1ي ,)357تذُرة الحفا للذهبي(2ي.)56
( )15تهذيب الُمال(20ي.)75-69
( )16تقريب التهذيب(.)391
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ان صيرفيا واشتهر ب نهذ ِّ
الن أسنبة أ ُنبو
نو نُ ن

وووقه :ابن سعد( ,)1وابن معين( ,)2وأبو رعة( ,)3والعجلي( ,)4وقال الذهبي :حجة ىماما( ,)5وذُرر ابرن حبران
سنة أربع عشرة وما ة(.)7

في الوقا ( ,)6ما
يب َة زوج الن ِبي (.)
سالِِم ْب ِن َ
شوال ا ْل َمك ُّي مولى أ ُُّم َح ِب َ
َ .5
نرنوى نعن :موالته أ ُُّش نحب نيب نة .

وع أمرو أبن د نينار(.)8
نرنوى نعنه :نع ناء أبن أنبي رباا ,ن
ووقه :ابن حجر( ,)9والرذهبي( ,)10والهن نسرا ي( ,)11وذُرر ابرن حبران فري الوقرا

( ,)12وقرال ابرن ُع ني أي ننرة :لرش أسرمع
أحردا يحرردث عنرره ىال عمرررو بررن دينررار( ,)13وقررال ابررن حجرر :لرره عنررد مسررلش والهن نسررا ي حررديث واحررد ,وهررو هررذا

الحديث( ,)14ما

بعد الما ة (.)15

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا  ,وأن تدلي

نع أب ُد األ نملك بن جريج ال يضر؛ ألنه صرا بالسما.,

حديث رقم.49:

رب ب أنر أنبري نسرلن نمةن ,نع أرن أ ُُّش
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننرا نههن ُ
راد أب ُرن السهرر ِّ  ,نع أرن نع أب نردةن ,نع أرن ه نشراش ,نع أرن أنبيره ,نع أرن ن أي نن ن
رك
نص نرنعُ نمرا نذا؟» نقانلر أ  :تنن هو أجهنرا ,نقرا نل « :نفرإ هن نذل ن
ُختري؟ نق ن
نحب نيب نة ,أنهنهنا نقانل أ  :نيا نر ُس ن
ول اللهه ,نه أل نل نك في أ أ
رال « :نفأ أ
()16
نح ُّ
نح ُّ
رال« :ىهنهنرا نال تنح ُّرل لري»
ُختري نق ن
ب نم أن ني أش نررُُني فري نخ أيرر أ أ
ب ىلن أيك؟» نقالن أ  :نن نع أش ,لن أس ُ لن نك ب ُم أخل نية  ,نوأ ن
أن
رال« :و ه
اللره نل أرو نل أرش
ب ُدهرةن ب أن ن أ ُِّش نسنل نم نة ,نق ن
نقانل أ  :نفإهنهُ نق أد نبنل ن ني أنهن نك تن أخ ُ ُ
ال« :ب أن ُ أنبي نسرنل نم نة» ,نقانلر أ  :نن نع أرش ,نق ن ن
ض نن نعلن هي نب ننات ُُ هن نونال أن نخ نوات ُُ هن»(.)17
تن ُُ أن نرب نيبتي نما نحله أ لي ,ىهنهنا نال أب ننةُ أنخي م نن ه
اعة ,نف نل تن أعر أ
ض ن
الر ن

راب {وَأمِززاتِكُ ُ اللَّززاتَِّ أَرْعَ زعْنَكُ ْ} [النسرراء7( ,]23 :ي,)9
 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب النُرراا ,نبر ُ
حديث رقش ,5101:مختلف األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير به.

( )1ال بقا

الُبرى(6ي.)20

( )2الجرا والتعديل(6ي.)331

( )3التعديل والتجري (3ي.)1001
( )4تاريع الوقا

للعجلي(.)332

( )5مي ان االعتدال(3ي.)70
( )6الوقا

ال بن حبان(5ي.)198

( )7تقريب التهذيب( ,)391العبر في خبر من غبر(1ي.)108
( )8تهذيب الُمال(10ي.)144
( )9تقريب التهذيب(.)226
( )10الُاشف(1ي.)422

()11تهذيب الُمال(10ي ,)144تهذيب التهذيب(3ي.)436
( )12الوقا

البن حبان(4ي.)306

( )13الجرا والتعديل(4ي.)183

( )14تهذيب التهذيب(3ي.)436
( )15تقريب التهذيب(.)226

خالية وال متفرغة من ضرة .فت المنعش شرا صحي مسلش(5ي.)613

(ُ )16م أخلنية :أ لس
( )17سنن النسا يُ ,تاب النُاا ,باب تحريش الجمع بين األختين6( ,ي ,)96حديث رقش.3287:
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اب {وَرَبَائِبُكُ ُ اللَّاتَِّ فَِّ حُيُورِكُ ْ مِنْ نِسَائِكُ ُ اللَّاتَِّ دَخَلْزتُ ْ بِِِزنَّ} [النسراء,]23 :
 وُذلك أخرجه في ُتاب النُاا ,نب ُ(7ي ,)11حديث رقش ,5106:متقارب األلفا  ,من ريل هشاش به.

راب {وَأَنْ تَيْمَعُززوا بَزيْنَ اُْخْتَزيْنِ إِلَّززا مَزا قَزدْ سَزلَ َ} [النسرراء7( ,]23 :ي,)11
 وُرذلك أخرجره فري ُتراب النُراا ,نب ُحديث رقش ,5107:مختلف األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير به.
 .2أخرجرره مسررلش ف رري صررحيحهُ ,ت رراب الرضررا ,,برراب تحر رريش الربيبررة ,وأخر ر
رقش ,15:متقارب األلفا  ,من ريل هشاش بن عروة به.

 -وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الرضررا ,,برراب تح رريش الربيبررة ,وأخ ر

الم ررأة2( ,ي ,)1072حررديث

الم ررأة2( ,ي ,)1073حررديث رقررش,16:

مختلف األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير به.
 .3أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب النُاا ,باب تحريش الربيبة التي في حجر 6( ,ي ,)94حديث رقش,3284:

متقارب األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير به.
 -وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب النُرراا ,برراب تح رريش الجمررع بررين األش والبن ر 6( ,ي ,)94حررديث رقررش,3285:

متقارب األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير به.
 .4أخرجرره ابررن ماجرره فرري سررننهُ ,ترراب النُرراا ,برراب يحرررش مررن الرضررا ,مررا يحرررش مررن النسررب1( ,ي,)624
حديث رقش ,1939:متقارب األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير به.
 .5أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)428حديث رقش ,27452:مختلف األلفا  ,من ريل ُع أرنوةن أبن
الُّ نب أير به.

 .6أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفهُ ,ترراب النُرراا ,برراب مررا قررالوا فرري الرضررا :,يحرررش منرره مررا يحرررش مررن
النسب3( ,ي ,)549حديث رقش ,17042:مختلف األلفا  ,من ريل هشاش بن عروة به.

 .7أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)49حديث رقش ,7128:مختلف األلفا  ,من ريل ُع أرنونة
أبن الُّ نب أير به.

 .8أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)173حديث رقش ,1959:مختلف األلفا  ,من ريرل هشراش
بن عروة به.

إسناد الحديث

اد ْب ُن الس ِري :وقة .سبل في حديث رقش.28:
َ .1هن ُ
س َل ْيمان ا ْل ِكال ِب ُّي( ،)1أبو محمد ال ُكوفي قيل :اسمه عبد الرحمن ،وعبدة لقب.
َ .2ع ْب َدةَ بن ُ
روى عن :س أف ني ن ه
نع نمش ,وهشاش أبن ُع أرنوةن.
وسلن أيمان أاأل أ
ان الو أور ّ ُ ,
ُ
ميمي.
روى عنه :ىسحال بن راهويه ,وشجا ,بن مخلد ,وهناد أبن السر الته ُّ

( )2

( )1األُلب ُّي :بُسر الُاف ,بعدها اللش ألف ,وفي آخرها الباء الموحدة ,هذ النسبة ىلت عدة من قبا ل العرب ,منها ىلت ُلب بن مرة برن
ُعب بن لن ّ بن غالب ,من أجداد رسول ان ( ,)وهو أبو قصي و هرة ابني ُلب بن مرة .األنساب للسمعاني(11ي.)183
( )2تهذيب الُمال(18ي.)532 -530
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ووقره :ابررن سرعد( ,)1وابررن معررين( ,)2وأحمرد بررن حنبررل( ,)3والعجلري( ,)4وابررن حجررر و اد وبر ( ,)5وقررال الررذهبي:

()7
()6
ين نوما نة(.)8
وما ن سنة سبع نوون نمان ن
االماش الحاف  ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,ن
ِ
ِ
ام ْب ُن ُعْرَوةَ ْب ِن ُّ
َسدي ،أ َُبو ا ْل ُم ْن ِذ ِر ا ْل َم َد ِن ُّي.
ِ .3ه َ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َعوام ا ْلقَُرشي ،األ َ
شُ
نرنوى نعن :بُر بن وا ل ,وأبيه ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير ,وُريب مولت ابن عبا .

نرنوى نعنه :أبان أبن ي يد الع ار ,وعبد الملك بن ُج نرأيج ,وعبدة بن ُسلن أيمان(.)9
قررال ابررن سررعد :و نق ر اة وننبتاررا نُوير نرر األ نحررديث ُح هج ر اة( ,)10وقررال أبررو حرراتش :وقررة ىمرراش فرري الحررديث( ,)11وووقرره :ابررن
معين( ,)12والعجلي( ,)13وقال الرذهبي :ىمراش فري الحرديث( ,)14وقرال مررة :حجرة ىمراش( ,)15قرال ابرن حجرر :وقرة

()16
ان نحاف اا متقنرا ورعرا نفاضرل( ,)17وعرد ابرن حجرر
فقيه ربما دل
 ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :نو نُ ن
من المرتبرة األولرت مرن م ارترب التردلي ممرن احتمرل األ مرة تدليسرهش ,والمرراد مرن تدليسره قرال ابرن حجرر :أن

الحُاية المشهورة عنه أنه قردش العررال ورلث مر ار ففري االولرت حردث عرن أبيره فصررا بسرماعه ,وفري الوانيرة

حدث بالُوير فلش يصرا بالقصة ,وهي تقتضي انه حدث عنه بما لش يسمعه منه وهذا هو التدلي ( ,)18وما

ما

سنة خم

أو س

وأربعين وما ة(.)19

ُ .4عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة مشهور .سبل في حديث رقش.38:
ِ
سلَ َم َة :نرب نيبة الهنب ِّي ( ,)صحابية جليلة .سبق
َ .5زْي َن َ
ب ِب ْنت أَِبي َ

الحكم على إسناد الحديث

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

الُبرى(6ي.)363

( )1ال بقا

( )2تاريع ابن معين  -رواية الدارمي(1ي.)92

( )3بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)104
للعجلي(.)315

( )4تاريع الوقا

( )5تقريب التهذيب(.)369

( )6تذُرة الحفا للذهبي(.)227
( )7الوقا

البن حبان(7ي.)164

( )8التعديل والتجري (2ي ,)931التاريع األوس (2ي.)243
( )9تهذيب الُمال(30ي.)237 -232
( )10ال بقا

الُبرى(5ي.)375

( )11الجرا والتعديل(9ي.)64

()12تاريع اإلسلش(3ي.)1001
( )13تاريع الوقا

للعجلي(.)459

( )14الُاشف(2ي.)337

( )15مي ان االعتدال(4ي.)301
( )16تقريب التهذيب(.)573
( )17الوقا

البن حبان(5ي.)502

( )19وفيا

األعيان(6ي ,)80تقريب التهذيب(.)573

( )18تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)26
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في حديث رقش.40:

التعليق:

في الحديث دليل علت تحريش الجمع برين األخترين  ,وُرذلك تحرريش الر واج بالربيبرة ,وقرال الحراف ابرن
حجر " :نو نُأ ه
ُختنأين ب نج نوا األ نج أمع نب أي نن األ نم أأرنة نو أاب ننتهنا ب نريل أاألنأولنت؛
استن ندله أ نعلنت نج نوا األ نج أمع نب أي نن أاأل أ
نن أ ُُّش نحب نيبةن أ
رك نال نيحر ُّرل نوأ ه
نج نابهنرا ( )برأ ه
نن
نن نذل ن
ألن ال نرب نيبرة نح ُرنمر أ علررت التأييرد نو أاأل أ
رورة األ نج أمررع نف نقر أ  ,نفأ ن
ُخر ن نح ُرنمر أ فري ُ
ص ن
الهذ نبلن ن هنا م أن نذل نك لن أي ن ب نحرل نوأنهنهنرا تن أح ُررُش نعلن أيره م أرن جهنتن أرين"( .)1والمرراد بقولره ( )فري الحرديث" :أنهرا حرراش
علي بسببين ُونها ربيبة ,وُونها بن أخي ,فلو فقد أحد السببين ُحرم

باآلخر ,والربيبة بن

ال وجة مشتل

من الرب وهو اإلصلا ألن ه يقوش بأمرها ,وأخ أ من جعلها من التربية ألن الُلمة مضاعفة ال معتلة"(.)2
حديث رقم50:

نخ نب نرننا األ نعبها ُ أب ُن ُم نح همد ُّ
ال :أ أنن نبأ نننا نع أب ُد اللهه أب ُن
ال :نح هدونننا نعل ُّي أب ُن األحسن أبن نشقيل ,قن ن
الدور ُّ  ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
نن رس ن ه
ري
األ ُم نب نارك ,نع أن نم أع نمرر ,نع أرن الُّ أهرر ّ  ,نع أرن ُع أررنوةن أبرن الُّ نب أيرر ,نع أرن أ ُُّش نحب نيبر نة «أ ه ن ُ
رول اللره ( ,)تنن هو نجهنرا نوه ن

يل أابن حسنةن,
بأ أنرض األ نح نب نشة ,ن هو نجهنا الهن نجاش ُّي ,نوأ أنمهننرنها أ أنرنب نعةن ن
ث بهنا نم نع ُش نر أحب ن
آالف ,نو نجههن نها م أن ع أند  ,نونب نع ن
ه
ان نم أه ُر ن نسا ه أ أنرنب نع ما نة د أرنهش»(.)3
نونل أش ني أب نع أ
ث ىنل أيهنا نر ُسو ُل الله ( )ب نش أيء ,نو نُ ن
سبل تخريجه في حديث رقش.38:
إسناد الحديث:

َ .1عباس بن ُم َحمد بن حاتم بن واقد الد ِ
ي( ،)4أ َُبو الفضل.
ُّور ُّ
نح نمد أبن حنبل ,وعفان أبن مسلش ,وعلي أبن األحسن أبن شقيل األ نم أرنو ّ .
نرنوى نعن :أ أ
نروى نعنه :األربعة ,ومحمد أبن مخلد ُّ
ان(.)5
الدور ُّ  ,ويعقوب أبن ُس أف ني ن
ن
()8
()7
()6
ه
ق ررال اب ررن حج ررر  ,وال ررذهبي :وق ررة ح رراف  ,وووق رره :الن نس ررا ي  ,والخ ي ررب الب ررداد
(.)11

صدول( ,)10وما سنة ى أح ندى نوسبعين نوما نتنأين
ي ،أبو عبد الرحمن.
ش ِقيق بن دينار بن مشعب ا ْل َع ْب ِد ُّ
َ .2علِ ُّي ْب ُن ا ْلحسن ْب ِن َ
نرنوى نعن :نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك ,وعبد الوارث بن نسعيد ,وعون بن موست.
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وعبا

( ,)9وق ررال أب ررو ح رراتش:

أبن ُم نح همد ُّ
الدور ُّ  ,ومحمود بن غيلن(.)12

()1فت البار شرا صحي البخار (9ي.)143

()2الُوُب الوهاج شرا صحي مسلش(16ي.)67

( )3سنن النسا يُ ,تاب النُاا ,باب القس في األصدقة6( ,ي ,)119حديث رقش.3350:
(ُّ )4
الدور ُّ :بالدال والراء المهملتين ,هذ النسبة ىلت مواضع وحرفة ,والدور محلة ,وقرية أيضا -بب داد .األنساب للسمعاني(5ي.)394
( )5تهذيب الُمال(14ي.)247 -245
( )6تقريب التهذيب(.)294
( )7الُاشف(1ي.)536

( )8مشيخة النسا ي(.)65
()9تاريع ب داد(14ي.)30

( )10الجرا والتعديل(6ي.)216
( )11الوافي بالوفيا

(16ي ,)376تاريع اإلسلش(6ي.)559

( )12تهذيب الُمال(20ي.)372-371
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()2
()1
ان
قال ابن حجر :وقة حاف  ,وقال الذهبي :وقة  ,وقال ابن معين :ما أعلش ا
أحدا قدش علينا من ُخراسان نُ ن
أفضل من ابن شقيل( ,)3وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)4ما سنة خم عشرة وما تين(.)5
َ .3ع ْب ُد الل ِه ْب ُن ا ْل ُم َب َارِك :وقة وب فقيه عالش .سبل في حديث رقش.39:
َ .4م ْع َمر بن راشد :وقة وب فاضل .سبل في حديث رقش. 38:

ُ .5م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .6عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة فقيه مشهور .سبل في حديث رقش.38:
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم51:

رب ب أنر
السهر ِّ  ,نع أن نوُيع ,نع أن ُش أع نب نة ,نق ن
ال :نح هدونني ُح نم أي ُرد أب ُرن ننرافع ,نع أرن ن أي نن ن
ررنة تُ أرنم ُن باللهره نواأل ني أروش أاآلخرر تنح ُّرد نعلنرت
رول اللهره ( ,)نيقُرو ُل « :نال نيح ُّرل ال أم نأ
ُ نر ُس ن

اد أب ُن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا نههن ُ
نسرلن نمةن ,قنالنر أ أ ُُّش نحب نيبرةن :نسرم أع
ل ون نلونة أنيهاش ,ى هال نعنلت ن أوج أ أنرنب نع نة أن أشهُر نو نع أش اار»(.)6
نمِّي نف أو ن
سبل تخريجه في حديث رقش.40:
إسناد الحديث:

اد ْب ُن الس ِري :وقة .سبل في حديث رقش.28:
َ .1هن ُ
َ .2و ِكيع بن الجراح :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.32:
اج ْب ُن ا ْل َوْرِد ا ْل َع ْت ِك ُّي :وقة حاف متقن .سبل في حديث رقش.2:
ش ْع َب ُة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ .3
 .4حم ْي ُد ْب ُن َن ِ
افع :وقة .سبل في حديث رقش.40:
َُ
ِ
س َل َم َة :نرب نيبة الهنب ِّي ( ,)صحابية جليلة ,سبق في حديث رقش.40:
َ .5زْي َن َ
ب ِب ْنت أُم َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تقريب التهذيب(.)399
( )2الُاشف(2ي.)37

()3تاريع اإلسلش(5ي.)403
( )4الوقا

البن حبان (8ي.)460

( )5شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي ,)72تقريب التهذيب(.)399

( )6سنن النسا يُ ,تاب ال لل ,باب :عدة المتوفت عنها وجها6( ,ي ,)188حديث رقش.3500:
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أ ُِّش

ِ
يب َة) ( ) في سنن ابن ماجه
المطلب الرابع :مرويات أم ْ
س ْف َي َ
المؤ َ
ان (أ ُُّم َح ِب َ
منين َرْملَة ِب ْنت أَِبي ُ
حديث رقم.52:

رث أب ُرن نس أرعد ,نع أرن ني ي نرد أبرن أنبري نحبيرب ,نع أرن ُس نروأيد أبرن
نخ نب نرننرا الله أي ُ
قال ابن ماجره :نحر هدونننا ُم نح هم ُرد أب ُرن ُرأمر نق ن
رال :أ أ
ران
ُختنرهُ أ ُُّش نحب نيبرةن ن أو نج الهنب ِّ
ان أنهنرهُ نسرأ ن
نل أ أ
ري ( ,)نه أرل نُ ن
نق أي  ,نع أن ُم نعاونيةن أبن ُح ند أيج ,نع أن ُم نعاونيةن أبن أنبي ُسر أف ني ن
ه
صلِّي في الوهأوب الهذ ُي نجامعُ فيه؟ نقانل أ  « :نن نع أش ,ى نذا نل أش ني ُُ أن فيه أن اذى»(.)1
نر ُسو ُل الله (ُ )ي ن
سبل تخريجه في حديث رقش.36:

ىسناد الحديث:

ُ .1م َحم ُد ْب ُن ُرْمح :وقة وب  .سبل في حديث رقش.24:
ث بن سعد :وقة وب فقيه اماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:
 .2الل ْي ُ
يد ْب ِن أَِبي َح ِبيب :وقة فقيه وُان يرسل .سبل في حديث رقش.36:
َ .3ي ِز َ
س َوْي ِد ْب ِن قَ ْيس :وقة .سبل في حديث رقش.36:
ُ .4
ُ .5م َع ِ
اوَي َة ْب ِن
ُ .6م َع ِ
اوَي َة ْب ِن

ُح َد ْيج :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.36:
ان :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.36:
س ْف َي َ
أَِبي ُ

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم53:

ال ,نعر أرن ني ير نرد أبررن أنبرري
قررال ابررن ماجرره :نحر هدونننا األ نخلير ُل أبر ُرن نع أمرررو نقر ن
رال :نحر هدونننا أابر ُرن نسرلن نم نة ,نعر أرن ُم نح همررد أبررن ى أسر نرح ن
ان ,نع أن أ ُُّش نحب نيبةن ن أوج الهنب ِّي (,)
نحبيب ,نع أن ُس نوأيد أبن قن أي  ,نع أن ُم نعاونيةن أبن نحديج ,نع أن ُم نعاونيةن أبن أنبي ُس أف ني ن
ه
ضة؟ نقالن أ  « :نُ نان أ ى أح ند نانا فري نف أورنهرا ,أ هنو نل نمرا
نق ن
ال :نسأنألتُهنا :نُ أي ن
ين نم نع نر ُسول الله ( )في األ نح أي ن
ص ننع ن
ف ُُ أن تن أ
ض نجعُ نم نع نر ُسول اللهه (.)2(»)
يض ,تن ُش ُّد نعلن أيهنا ى ن اا
صاف فنخ نذ أيهنا ,وُهش تن أ
تنح ُ
ار ىلنت أ أنن ن

اللف انفرد به ابن ماجه في سننه عن أ ُِّش نحب نيبةن
إسناد الحديث:
 .1ا ْل َخلِي ُل ْب ُن َع ْمرو الثقَ ِفي ،أبو َع ْمرو ا ْل َبزاز ا ْل َب َغ ِوي( ،)3نزيل بغداد.
ان أبن ُع ني أي ننة ,ومحمد أبن سلمة األ نحهراني ,ووُيع أبن الجراا.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن

اجه ,وعبد ان أبن صال األ ُب نخار ّ  ,وموست بن هارون(.)4
نرنوى نعنه :ابن نم ن

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب الصلة في الووب الذ يجامع فيه1 ( ,ي ,)179حديث رقش.540:
( )2سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هارة ,باب ما للرجل من امرأته ىذا ُان

حا ض1( ,ي ,)209حديث رقش.638:

( )3األنب ن و ّ  :نهذ ِّ
اسان ,نبين مرو وهراة ُيقنال لنهُ با وب شور.اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)164
الن أسنبة ىلنت بلد من ب نلد ُخ نر ن
( )4تهذيب الُمال(8ي.)342 ,341
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()3
()2
()1
ومرا ن سرنة اوأننتن أرين
ووقه :الخ يب الب داد  ,وذُر ابرن حبران فري الوقرا  ,وقرال ابرن حجرر :صردول  ,ن
نوأ أنرنبعين نوما نتنأين(.)4
 .2محمد ْب ُن سلَم َة بن عبد الله ا ْلب ِ
اهلِي ،أ َُبو عبد الله ا ْل َحر ِاني(.)5
َ
َ
َُ
َ َ
وم نح همد أبن ى أس نحال أبن يسار ,ويحيت بن أبي أنيسة.
روى نع أنُ :سنل أيمان بن أرقشُ ,
روى عنه :أحمد بن حنبل ,والخليل بن عمرو األ نب نو ّ  ,وعمرو بن هشاش األ نحهراني(.)6

ووقه :ابن حجر( ,)7والهن نسا ي( ,)8وابن سعد( ,)9والعجلي( ,)10وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)11نما ن سنة ىحدى
وتسعين وما ة(.)12
س َحاق بن يسار بن خيار ،أبو بكر.
ُ .3م َحمد بن إِ ْ
صر  ,وهشاش بن عروة.
صال  ,وي يد أبن أنبي حبيب الم أ
نرنوى نعن :أبان أبن ن
روى عنه :حماد بن سلمة ,ومحمد أبن سلمة ,وهشيش بن بشير(.)13

ووقره :ابررن سررعد( ,)14والعجلرري( ,)15وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)16وقررال الررذهبيُ :رران صرردول ,مررن بحررور

العلررش( ,)17وقررال أبررو رعررة :صرردول( ,)18وقررال ابررن حجررر :صرردول يرردل  ,ورمرري بالتشرريع والقرردر( ,)19وقررال

الهن نسا ي :لي

بالقو ( ,)20واعتبر ابن حجر من المرتبة الرابعة مرن م ارترب التردلي ( ,)21ومرا

وما ة(.)22

سرنة خمسرين

( )1تاريع ب داد(9ي.)290
( )2الوقا

البن حبان(8ي.)230

( )3تقريب التهذيب(.)196

( )4الُاشف(1ي ,)376تاريع اإلسلش(5ي.)1132

( )5األ نحرهاني :بفنرتأ األ نحراء ,نوتن أشرديد الررهاء ,نوفري آخرنهرا نرون ,نهرذ ِّ
ران م أن نهرا
الن أس نربة ىلنرت حرران نوهري نمد نينرة برالج يرة قرال ه
بيعرة نُ ن
ري مرن ديرار ر ن
ن ن ن
علماء .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)353
جم ن
اعة نُب نيرة من األ ن
ن
( )6تهذيب الُمال(25ي.)290 ,289
( )7تقريب التهذيب(.)481

( )8تهذيب التهذيب(9ي.)194
( )9ال بقا

الُبرى(7ي.)337

( )11الوقا

البن حبان(9ي.)40

( )10تاريع الوقا

للعجلي(.)404

( )12تاريع اإلسلش(4ي.)1195

( )13تهذيب الُمال(24ي.)411 -405
( )14ال بقا

الُبرى(7ي.)233

( )16الوقا

البن حبان(7ي.)380

( )15تاريع الوقا

للعجلي(.)400

( )17الُاشف(2ي.)156

( )18الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)926
( )19تقريب التهذيب(.)467

( )20الضعفاء والمتروُون للنسا ي(.)90
()21تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)51

( )22تقريب التهذيب(.)467
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يد ْب ِن أَِبي َح ِبيب :وقة فقيه وُان يرسل .سبل في حديث رقش.36:
َ .4ي ِز َ
س َوْي ِد ْب ِن قَ ْيس :وقة .سبل في حديث رقش.36:
ُ .5
ُ .6م َع ِ
اوَي َة ْب ِن
ُ .7م َع ِ
اوَي َة ْب ِن

ُح َد ْيج :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.36:
ان :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.36:
س ْف َي َ
أَِبي ُ

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ُم نح همد بن ى أس نرحال برن يسرار صردول مردل
يصرا بالسما.,

مرن المرتبرة الرابعرة ,ولرش

حديث رقم.54:

ال :أ أنن نبأ نننا أ ُنبو ب أشر ,نع أن أنبي األ نملي أبن
ال :نح هدونننا ُه نش أيش قن ن
ضل ,قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا ُش نجا ُ,أب ُن نم أخلند أ ُنبو األفن أ
ه
رول اللهره ()
رال :نحر هدون أتني نع همتري أ ُُّش نحب نيبر نة ,أنهنهنرا نسرم نع أ نر ُس ن
ان نق ن
ام نة ,نع أرن نع أبرد اللره أبرن ُع أت نبر نة أبرن أنبري ُسر أف ني ن
أن
ُس ن
ال نُ نما نيقُو ُل األ ُم ننِّذ ُن»(.)1
ان ع أن ند نها في ني أومهنا نولنأيلنتهنا ,فن نسم نع األ ُم ننِّذ نن ُي ننِّذ ُن ,قن ن
نيقُو ُل« :ى نذا نُ ن
 .1أخرجه أحمد بن حنبل في مسرند 6( ,ي ,)425حرديث رقرش ,27434:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل هشريش
به.

 .2أخرجرره الهن نسررا ي فرري السررنن الُبرررىُ ,ترراب عمررل اليرروش والليلررة ,برراب مررا يقررول ىذا سررمع المررنذن يتشررهد,
(9ي ,)21حديث رقش ,9780:مختلف األلفا  ,من ريل أبو بشر به.
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب عمررل اليرروش والليلررة ,برراب مررا يقررول ىذا سررمع المررنذن يتشررهد9( ,ي ,)21حررديثرقش ,9781:متقارب األلفا  ,من ريل هشيش به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب عمررل اليرروش والليلررة ,برراب مررا يقررول ىذا سررمع المررنذن يتشررهد9( ,ي ,)21حررديثرقش ,9782:مختلف األلفا  ,من ريل أبو بشر به.

ان,...
امررة ,برراب نمررا نيقُررو ُل ه
 .3أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفهُ ,تنر ُ
الر ُج ر ُل ى نذا نسررم نع أاألن نذ ن
راب أاألن نذان نو أاإلقن ن
(1ي ,)205حديث رقش ,2359:مختلف األلفا  ,من ريل أ ُنبو بشر به.
 .4أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)237حديث رقش ,2047:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,
ب أب ُن نجرير أبن نحا ش.
من ريل نو أه ُ
 -وُذلك أخرجه (4ي ,)242حديث رقش ,2056:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أبو بشر به.

 .5أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)63حديث رقش ,7141:ج ء من الحديث متقارب األلفا ,
من ريل ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار.
 وُذلك أخرجه (13ي ,)63حديث رقش ,7142:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أنبو ب أشر به. -وُذلك أخرجه (13ي ,)67حديث رقش ,7146:مختلف األلفا  ,من ريل أبو بشر به.

ال ى نذا أ ه
نذ نن األ ُم ننِّذ ُن1( ,ي ,)238حديث رقش.719:
اب أاألن نذان ,نو ُّ
اب نما ُيقن ن
السنهةُ فيه ,نب ُ
( )1سنن ابن ماجهُ ,تن ُ
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رال نمرا نيقُولُرهُ األ ُم نرنِّذ ُن ى نذا نسرم نعهُ ُي ننراد
اب ه
نن ُيقن ن
اب أاأل أنمرر برأ أ
الص نلة ,نب ُ
 .6أخرجه ابن خ يمة في صحيحهُ ,تن ُ
الص نلة1( ,...ي ,)215حديث رقش ,412:متقارب األلفا  ,من ريل ُه نش أيش به.
ب ه
الصر نرلة,
رال نمررا نيقُولُررهُ األ ُمر نرنِّذ ُن ى نذا نسررم نعهُ ُي ننرراد ب ه
راب ه
نن ُيقنر ن
راب أاأل أنمررر ب رأ أ
الصر نرلة ,نبر ُ
 وُررذلك أخرجرره فرري ُتنر ُ(1ي ,)215حديث رقش ,413:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أنبو ب أشر به.
إسناد الحديث:
ض ِل ا ْل َب َغ ِوي.
ُ .1
ش َجاعُ ْب ُن َم ْخ َلد الفَالس ،أ َُبو ا ْلفَ ْ
روى عن :هشيش أبن بشير ,ووُيع أبن الجراا ,ويحيت أبن حماد.
اج أه(.)1
نرنوى نعنه :مسلش ,وأ ُنبو ند ُاود ,وابن نم ن

ووقه :ابن حجر( ,)2وابن معين( ,)3وأبو رعة( ,)4وأحمد بن حنبل( ,)5وقال الذهبي :حجة خير( ,)6وذُر ابرن
حبان في الوقا ( ,)7وما

سنة خم

وولوين وما تين(.)8

الس َلمي ،أ َُبو معاوية بن أَبي خازم.
ش ْيم بن بشير بن القاسم بن دينار ُّ
ُ .2ه َ
نرنوى نعن :أبي بشر جعفر بن أنبي وحشية ,والحجاج بن أر اة  ,وعباد بن راشد.

نرنوى نعنه :شجا ,بن مخلد ,وشعبة أبن الحجاج ,ووُيع أبن الجراا(.)9
قرال ابررن حجرر :وقررة وبر ُويرر الترردلي واإلرسررال الخفري( ,)10وقررال ابررن سرعد :وقررة ُويررر الحرديث وبتاررا يرردل
ُوير( ,)11وقال الذهبي :ىماش وقة مدل ( ,)12وقال العجلي :وقة ,وُان يدل ( ,)13وووقه :أبو حراتش( ,)14وعرد
اا
ابن حجر من المرتبة الوالوة من مراتب التدلي ( ,)15ما

سنة ولث وومانين وما ة(.)16

()17
شر
ش ُكري  ،أ َُبو ِب ْ
الي ْ
 .3جعفر بن إياس ،وهو ابن أَبي وحشية َ
نرنوى نعن :أبي الملي أبن أسامة ,وعُرمة مولت ابن عبا  ,ومجاهد أبن جبر.

( )1تهذيب الُمال(10ي.)380-379
( )2لسان المي ان(7ي.)241

( )3تاريع ب داد(10ي.)348

( )4الجرا والتعديل(4ي ,)379ىُمال تهذيب الُمال(6ي.)219
( )5تهذيب التهذيب(4ي.)312
( )6الُاشف(1ي.)480
( )7الوقا

البن حبان(8ي.)313

( )8تقريب التهذيب( ,)264تاريع اإلسلش(5ي.)838
( )9تهذيب الُمال(30ي.)277-272
( )10تقريب التهذيب(.)574
( )11ال بقا

الُبرى(7ي.)227

( )12الُاشف(2ي ,)338الرواة الوقا
( )13تاريع الوقا

للعجلي(.)459

المتُلش فيهش بما ال يوجب ردهش(1ي.)179

( )14الجرا والتعديل(9ي.)115
( )15تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)47

( )16العبر في خبر من غبر(1ي.)221

الي أش ُُر  :بفت الياء المنقو ة باونتين من تحتها ,وسُون الشين المعجمة ,وضش الُاف وفي آخرها الراء ,تنسب ىلت هذ القبيلة وهي
( )17ن
يشُر جماعة.األنساب للسمعاني(13ي.)509
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نع نمش ,وشعبة أبن الحجاج ,وهشيش أبن بشير(.)1
نرنوى نعنهُ :سلن أيمان أاأل أ
ووقه :ابن حجر( ,)2وأبو حاتش( ,)3والهن نسا ي( ,)4وابن سعد( ,)5والعجلي( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا
أحمررد بررن حنبررل( ,)8وابررن عررد ( :)9لرري

نوما نة(.)11

برره بررأ  ,وقررال الررذهبي :صرردول( .)10نمررا ن سررنة خم ر

( ,)7وقال
نوع أش ررين

يل :اسمه عامر ْبن أسامة ْبن ُع َمير.
 .4أَبو ا ْل َملِ ِ
ام َة ا ْل ُهذلِيِ ،ق َ
يح ْب ِن أ َ
ُس َ
ه
ان ,وعبد ان أبن نع أمرو أبن العاب.
روى عن :أن أبن مالك ,ن
وع أبد الله أبن عتبة أبن أنبي ُس أف ني ن
نرنوى نعنه :أبو بشر نج أعفنر أبن أنبي وحشية ,وحجاج أبن أر اة ,وسالش أبن أنبي الجعد(.)12

ووق رره :اب ررن حج ررر( ,)13وال ررذهبي( ,)14وأب ررو رع ررة( ,)15واب ررن س ررعد( ,)16والعجل رري( ,)17وذُ ررر اب ررن حب رران ف رري
(.)19

الوقا (,)18ما
ِ ِ
ان ،واسمه :صخر بن حرب بن أمية بن َع ْبد شمس ا ْلقَُر ِشي.
س ْف َي َ
َ .5ع ْبد الله ْب ِن ُع ْت َب َة ْب ِن أَِبي ُ
ان وج الهنب ِّي (.)
نرنوى نعن :عمته أ ُُّش نحب نيب نة بن أبي ُس أف ني ن
سنة ومان وتسعين ,وقيل ومان وما ة وقيل بعد ذلك

نرنوى نعنه :أ ُنبو الملي بن أسامة األهُذل ّي(.)20
قال ابن خ يمة :وقة ,خرج حديوه في صحيحه( ,)21وقال ابن حجر :مقبول( ,)22وقال الذهبي :فيه نجهنانلة(,)23

( )1تهذيب الُمال(5ي.)6-5
( )2تقريب التهذيب(.)139

( )3الجرا والتعديل(2ي.)473
( )4تهذيب التهذيب(2ي.)83
( )5ال بقا

الُبرى(7ي.)188

( )7الوقا

البن حبان (6ي.)133

للعجلي(.)99

( )6تاريع الوقا

( )8الجامع لعلوش اإلماش أحمد(16ي.)377
( )9الُامل في ضعفاء الرجال(2ي.)393
( )10الُاشف(.)293

( )11شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)106
( )12تهذيب الُمال(24ي.)317 ,316
( )13تقريب التهذيب(.)675

( )14تاريع اإلسلش(3ي ,)349الُاشف(2ي.)464

( )15الجرا والتعديل(6ي ,)319التعديل والتجري (3ي.)989
( )16ال بقا

الُبرى(7ي.)164

( )18الوقا

البن حبان(5ي.)190

( )17تاريع الوقا

للعجلي (2ي.)428

( )19تقريب التهذيب(.)675

( )20تهذيب الُمال(15ي.)268-267
( )21تهذيب التهذيب(5ي.)311
( )22تقريب التهذيب(.)313

( )23الم ني في الضعفاء(1ي.)346
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وقال مرة :ال يُاد يعرف( ,)1ما
الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)2

ه
ان مقبول ,وأن تردلي
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نع أبد الله أبن ُعتأ نب نة أبن أنبي ُس أف ني ن
ال يضر؛ ألنه صرا بالسما.,

هشريش برن بشرر

حديث رقم.55:

رال :أ أنن نبأ نننرا ى أس نرماعي ُل أب ُرن أنبري نخالرد,
ون نق ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة نق ن
ال :نح هدونننا ني ُ
رار ن
يد أب ُن نه ُ
ال « :نم أن
ان ,نعن الهنب ِّي ( ,)قن ن
ان ,نع أن أ ُُّش نحب نيبةن ب أن أنبي ُس أف ني ن
نعن األ ُم نسيهب أبن نرافع ,نع أن نع أن نب نسةن أبن أنبي ُس أف ني ن
(.)3
صهلت في ني أوش نونلأينلة و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اةُ ,بن ني نلهُ نب أي في األ نجهنة»
ن
سبل تخريجه في حديث رقش.37:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ون :وقة متقن .سبل في حديث رقش.34:
َ .2ي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ِ
 .3إِ ِ
البجلِي ،أ َُبو َع ْبد الل ِه ال ُكوفي.
ويقال :كثيرَ ،
ويقال :سعدُ ،
س َماعي ُل ْب ُن أَِبي َخالد ،واسمه هرمزُ ،
ْ
روى عن :ع اء بن السا ب ,والمسيب بن رافع ,وشعيب بن يسار.
روى عنه :هير بن معاوية ,وموست بن أعين ,وي يد بن هارون(.)4

()7
()6
()5
ان الفسررو ( ,)8والعجلرري( ,)9والررذهبي و اد:
ووقرره :أبررو حرراتش  ,والهن نسررا ي  ,وابررن معررين  ,ويعقرروب بررن ُس ر أف ني ن
حجة( ,)10وقال ابن حجر :وقة وب ( , )11وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال ُ :ان شيع صال ( ,)12وما في

سنة س وأربعين وما ة(.)13
سي ِب ْب ِن َر ِافع :وقة .سبل في حديث رقش.6:
 .4ا ْل ُم َ
ان :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.37:
س ْف َي َ
س َة ْب ِن أَِبي ُ
َ .5ع ْن َب َ

( )1مي ان االعتدال(2ي.)459
( )2تقريب التهذيب(.)313

( )3سنن ابن ماجهُ ,تاب ىقامة الصلة ,باب ما جاء في ونتي عشرة رُعة من السنة1( ,ي ,)361حديث رقش.1141:
( )4تهذيب الُمال(3ي.)72 -69
( )5الجرا والتعديل(2ي.)175

( )6تهذيب التهذيب(1ي.)291

( )7تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)56
( )8ىُمال تهذيب الُمال(2ي.)164
( )9تاريع الوقا

للعجلي(.)64

( )10تاريع اإلسلش(3ي.)816
( )11تقريب التهذيب(.)107
( )12الوقا

البن حبان(4ي.)19

( )13تقريب التهذيب( ,)107تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)116
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الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم.56:

ال :أ أننبأ نننا ه
ث أب ُرن نس أرعد ,نع أرن ني ي نرد أبرن أنبري نحبيرب ,نعرن أابرن شرهناب,
الل أي ُ
قال ابن ماجه :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ُرأم نق ن ن
ب ب أن ن أنبي نسلن نمةن ,نح هدونتأهُ أ ه
نع أن ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير ,أ ه
نن أ ُُّش نحب نيبةن نح هدونتأهنا ,أنهنهنا قنالن أ ل نر ُسول اللهه ( :)أانُ أ
نن ن أي نن ن
رول ه
ه
نح ُّ
رل نم أرن
اللره ,نفنل أسر ُ نل ن
رين نذلرك؟» نقانلر أ  :نن نع أرش نيرا نر ُس ن
ُختي نعرهةن ,نق ن
أأ
رك ب ُم أخل نيرة ,نوأ ن
رال نر ُسرو ُل اللره (« :)أنتُحِّب ن
ال نر ُسو ُل اللهه (« :)فنإ هن نذل نك نال نيح ُّل لي»  ,قنالن أ  :فنإهنا ننتن نح هد ُ
ُختي ,قن ن
نشرنُني في نخ أير أ أ
ث أنهن نك تُر ُ
يد أ أ
نن تنأنُ ن
ال نر ُسو ُل اللهه ( « :)نفإهنهنا نل أرو نل أرش تن ُُ أرن نرب نيبتري فري
ال« :ب أن ن أ ُِّش نسنل نم نة؟» نقانل أ  :نن نع أش ,نق ن
ُدهرةن ب أن ن أنبي نسنل نم نة ,نف نق ن
نخ نروات ُُ هن نونال
نح أجر نما نحله أ لري ,ىهنهنرا نال أب ننرةُ أنخري م نرن ه
ض نرن نعلن ه
ري أ ن
اهرا وُنوأي نبرةُ ,فن نرل تن أعر أ
ض نرعتأني نوأ ننب ن
راعة ,أ أنر ن
ض ن
الر ن
نب ننات ُُ هن»(.)1

سبل تخريجه في حديث رقش.49:
إسناد الحديث

ُ .1م َحم ُد ْب ُن ُرْمح :وقة وب  .سبل في حديث رقش.24:
س ْعد :وقة وب فقيه ىماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:
 .2الل ْي ُ
ث ْب ُن َ

يد ْب ِن أَِبي َح ِبيب :وقة .سبل في حديث رقش.36:
َ .3ي ِز َ
ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .5عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة مشهور .سبل في حديث رقش.38:

سلَ َم َة :نرب نيبة الهنب ِّي ( ,)صحابية .سبق
ب ِب ْن َ
َ .6زْي َن َ
ت أَِبي َ
الحكم على إسناد الحديث:

في حديث رقش.40:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم57:

يد أب نرن
رال :نحر هدونننا ُم نح هم ُرد أب ُرن ني ي نرد أبرن ُخ نن أري األ نم ُِّ ُّ
ري ,قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشرار قن ن
رال :نسرم أع ُ نسرع ن
صفهي نة ب أن نش أي نب نة ,نع أن أ ُُّش نحب نيب نة ,ن أوج الهنب ِّي ( ,)نعن الهنب ِّي
الم أخ ُ ومي ,نق ن
نحس ن
صال  ,نع أن ن
ال :نح هدون أتني أ ُُّش ن
هان ن
آد نش نعلن أيه نال لنهُ ,ى هال أاأل أنم نر باأل نم أع ُروف ,نوالهن أه ني نعن األ ُم أن نُر ,نوذ أُ نر اللهه .)2(»
( ,)قن ن
ال « :نُ نل ُش أابن ن
سبل تخريجه في حديث رقش.44:
إسناد الحديث:

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َبشار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
يد ْب ِن ُخ َن ْيس ا ْل َمك ُّي :مقبول .سبل في حديث رقش.44:
ُ .2م َحم ُد ْب ُن َي ِز َ
الم ْخُزو ِمي :وقة .سبل في حديث رقش.44:
س ِع َ
يد ْب َن َحس َ
َ .3
ان َ

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب النُاا ,باب يحرش من الرضا ,ما يحرش من النسب1( ,ي ,)624حديث رقش.1939:
( )2سنن ابن ماجهُ ,تاب الفتن ,باب ُف اللسان في الفتنة2( ,ي ,)1315حديث رقش.3974:
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صالِح بنت صالح :التعرف ,لش أقف لها علت أقوال جرا أو تعديل .سبق
 .4أ ُُّم َ
ش ْي َب َة :صحابية ,سبق في حديث رقش.44:
ص ِفي َة ِب ْن ِت َ
َ .5
الحكم على إسناد الحديث

في حديث رقش.44:

صال لش أقف لها علت أقوال جرا أو تعديل.
أتوقف عن الحُش علت ىسناد الحديث؛ ألن فيه أ ُُّش ن
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ِ
يبةَ) ( ) في السنن الكبرى للنسائي
المطلب الخامس :مرويات أم ْ
س ْف َي َ
المؤ َ
ان (أ ُُّم َح ِب َ
منين َرْملَة ِب ْنت أَِبي ُ

حديث رقم58:

صور ,نع أن أنبي ُّ
الض نحت ,نع أن
نخ نب نرننا ى أس نماعي ُل أب ُن نم أس ُعود ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا نخالد ,نع أن ُش أع نبةن ,نع أن نم أن ُ
ُشتنأير أبن نش نُل ,نع أن أ ُُّش نحب نيب نة ,أ ه
صا ش»(.)1
نن نر ُس ن
ول ان ( )نُ ن
ان « ُي نقِّب ُل نو ُه نو ن
 .1أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)325حديث رقش ,26805:بلف ه ,من ريل شعبة به.

شتنأير أبن نش نُل به.
 .2أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)245حديث رقش ,492:بلف ه ,من ريل ُ
 -وُذلك أخرجه في (23ي ,)245حديث رقش ,493:بلف ه ,من ريل ُش أع نبةُ به.

إسناد الحديث:
()2
 .1إِ ِ
ص ِري.
س ُعودَ ،
الج ْح َدري  ،أ َُبو مسعود ا ْل َب ْ
س َماعي ُل ْب ُن َم ْ
ْ
نرنوى نعن :خالد أبن الحارث ,ومعتمر أبن ُسنل أيمان ,ويحيت أبن نسعيد الق ان.

الر (.)3
نرنوى نعنه :الهن نسا ي ,و ُريا بن يحيت السج  ,وأ ُنبو نحاتش ها
ووقرره :ابررن حجررر( ,)4والهن نسررا ي( ,)5والررذهبي( ,)6ومسررلمة بررن القاسررش األندلسرري( ,)7وقررال أبررو حرراتش :صرردول(,)8
سنة ومان وأربعين وما تين(.)10

وذُر ابن حبان في الوقا ( , )9وما
ِ
ص ِري.
س َل ْيمان ،أ َُبو عثمان ا ْل َب ْ
َ .2خالد بن الحارث بن ُع َبيد بن ُ
نرنوى نعن :عبد الحميد أبن نج أع نفر ,وشعبة أبن الحجاج ,وهشاش أبن عروة.
الج أح ندر  ,وعلي بن المديني(.)11
نرنوى نعنه :أحمد أبن حنبل ,مواسماعيل أبن مسعود ن

()14
()13
()12
أمون( ,)15وقال
ال أ ُنبو نحاتش :ى نماش و نقة  ,نوقن ن
قال ابن حجر  ,والهن نسا ي  :وقة وب  ,نوقن ن
ال التِّأرمذ ّ  :و نقة نمأ ُ
أحمد بن حنبل :ىليه المنتهت في التوب (,)16

ين3( ,ي ,)302حديث رقش.3071:
( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب الصياش ,باب قُأبلنةُ الصها م ن
الج أح ندر  :ب نف أت األجيش ,نو ُس ُُون األ نحاء ,نوفت ال هدال األ ُم أه نملنتنأين ,نوفي آخرنها الرهاء ,نهذ ِّ
اسش رجل .اللباب في تهذيب
( )2ن
الن أسنبة ىلنت جحدر نو ُه نو أ
األنساب(1ي.)260
( )3تهذيب الُمال(3ي.)196-195
( )4تقريب التهذيب(.)110

( )5مشيخة النسا ي( ,)64تهذيب التهذيب(1ي.)331
( )6الُاشف(1ي.)249

( )7ىُمال تهذيب الُمال(2ي.)203
( )8الجرا والتعديل(2ي.)200
( )9الوقا

البن حبان(8ي.)102

( )10تقريب التهذيب( ,)110تاريع اإلسلش(5ي.)1089
( )11تهذيب الُمال(8ي.)37 -35
( )12تقريب التهذيب(.)187

( )13سير أعلش النبلء(9ي.)128
( )14الجرا والتعديل(3ي.)335
( )15تهذيب التهذيب(3ي.)82

( )16بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش( ,)48الُاشف(1ي.)362
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ال أ ُنبو أرنعةُ :يقنال لنه الصدول( ,)1وقال الذهبي :الحاف الحجة( ,)2وقال ابن سعد :وقة( ,)3وذُر ابن حبان
وقن ن
()4
ين نوما نة(.)5
في الوقا  ,نو نما سنة س ّ نوون نمان ن
اج ْب ُن ا ْل َوْرِد ا ْل َعتْ ِك ُّي :وقة حاف متقن .سبل في حديث رقش.2:
ش ْع َب ُة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ .3
صور بن المعتمر :وقة وب  .سبل في حديث رقش.31:
َ .4م ْن ُ
الضحى مسلم بن صبيح اله ِ
مدان ُّي :وقة .سبل في حديث رقش.26:
 .5أَبو ُّ َ
َ
ش َكل :وقة .سبل في حديث رقش.26:
شتَْي ِر ْب ِن َ
ُ .6

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم.59:

ث أب ُن م أسُين ,ق نار نءةا نعنل أيره
ال :نح هدونننا نمالك ,نواأل نحار ُ
ال :نح هدونننا نم أعن نق ن
ون أب ُن نع أبد ان نق ن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا نه ُار ُ
ال :نح هدونني نمالك ,نع أرن ننرافع ,نع أرن نسرالش ,نع أرن أنبري األ نج هرراا ,نم أرولنت أ ُُّش نحب نيبرةن نع أرن أ ُُّش
نوالله أف ُ لنهُ نعن أابن األقناسش قن ن
ه
نحب نيب نة ,أ ه
ص نح ُبهنا األ نم نل نُةُ»(.)6
نن الهنب ِّي ( )نق ن
ال« :األع ُير التي فيهنا األ نج نر ُ نال تن أ
سبل تخريجه في حديث رقش.41:
إسناد الحديث:

ِ ِ
بالحمال(.)7
َ .1ه ُار ُ
ون ْب ُن َع ْبد اهلل ْبن مروان البغدادي ،أ َُبو موسى الحافظ المعروف َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وروا بن عبادة ,ومعن بن عيست الق ا .
روى عنُ :س أف ني ن

روى عنه :الجماعة سوى األ ُب نخار ّ  ,موابراهيش أبن ىسحال الحربي ,و ُريا بن يحيت السج (.)8
ووقرره :ابررن حجررر( ,)9والررذهبي( ,)10والهن نسررا ي( ,)11والخ يررب الب ررداد ( ,)12وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا
وما

سنة ولث وأربعين وما تين(.)14

َ .2م ْعن بن عيسى :وقة وب  .سبل في حديث رقش.12:

( )1التعديل والتجري (2ي.)550

( )2تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)225
( )3ال بقا
( )4الوقا

الُبرى(7ي.)214

البن حبان(6ي.)267

( )5تقريب التهذيب( ,)187العبر في خبر من غبر(1ي.)226

( )6السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب السير ,باب الت لي في االج ار 8( ,ي ,)110حديث رقش.8760:

الح ّمال :بالحاء المهملة ,وتشديد الميش ,هذ النسبة ىلت حمل األشياء .األنساب للسمعاني(1ي.)228
( )7ن
( )8تهذيب الُمال(30ي.)98 -96
( )9تقريب التهذيب(.)569
( )10الُاشف(2ي.)330

( )11مشيخة النسا ي( ,)59تاريع اإلسلش(5ي.)1269
( )12تاريع ب داد(16ي.)31
( )13الوقا

البن حبان(9ي.)239

( )14تذُرة الحفا للذهبي(2ي.)49
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(,)13

َ .3مالِك بن أنس :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:
ِ
ِ
ث ْب ُن ِم ِ
 .4ا ْل َح ِ
ص ِري.
ار ُ
ُم ِوي أ َُبو َع ْمرو الم ْ
ْ
سكين بن ُم َحمد بن يوسف األ َ
ه
ان بن ُع ني أي ننة.
نرنوى نعن :عبد الله أبن وهب ,وعبد الرحمن أبن القاسش ,و ُس أف ني ن

نح نمد أبن الحارث أبن مسُين(.)1
نرنوى نعنه :أبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,ابنه أ أ
قرال الهن نسرا ي( ,)2والحراُش( :)3وقرة مرأمون ,وقرال الررذهبي :وقرة حجرة( ,)4وقرال الخ يرب الب رداد  :وقرة وبر

(,)5

وقال ابن الجو  :وقة صدوق ا( ,)6وقال ابن حجر :وقة فقيه( ,)7وقال أبو حاتش :صردول( ,)8وقرال ابرن نمعرين:

ال بأ به( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10ما نس ننةن نخ أمس أي نن نوما نتنأين(.)11
 .5ع ْبد الر ْحمن بن ا ْل َق ِ
اسم بن خالد ْبن جنادة العتقي :وقة .سبل في حديث رقش.20:
َ
َ
 .6نافع ،مولى َع ْبد الل ِه ْبن ُع َمر بن الخطاب :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
سالِم ْب ِن َع ْب ِد الل ِه بن عمر بن الخطاب :وقة وب  ,أحد الفقهاء السبعة وُان وبتا عابدا فاضل .سبل
َ .7
في حديث رقش.9:

يب َة :مقبول .سبل في حديث رقش.41:
 .8أَبو ا ْل َجر ِ
اح ،مولى أ ُُّم َح ِب َ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث باإلسنادين ضعيف؛ ألن فيه أبا الجرراا مرولت أ ُُّش نحب نيبر نة مقبرول ,وبالمتابعرة يرتقري ىلرت
الحسن ل ير .
حديث رقم60:

ال :نح هدونننا أ ُنبو نع نو نانةن ,نع أن أنبي ب أشر ,نع أن أنبري األ نملري  ,نع أرن نع أبرد ان أبرن ُعتأ نبر نة أبرن
نخ نب نرننا قُتنأي نبةُ قن ن
قال النسا ي :أ أ
ان نيقُرو ُل نُ نمرا نيقُرو ُل نحتهرت
ران الهنب ِّ
ران ع أنرد نف نسرم نع أاألن نذ ن
ري ( )ى نذا نُ ن
ان ,نع أن نع همته أ ُُّش نحب نيب نة نقانلر أ  « :نُ ن
أنبي ُس أف ني ن
ني أس ُُ ن »(.)12
سبل تخريجه في حديث رقش.54:
إسناد الحديث:

س ِعيد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
 .1قُتَْي َب ُة بن َ

( )1تهذيب الُمال(5ي.)282 -281
( )2مشيخة النسا ي(.)64

( )3ىُمال تهذيب الُمال(3ي.)317
( )4الُاشف(1ي.)305

( )5تاريع ب داد(9ي.)111

( )6المنت ش في تاريع األمش والملوك(12ي.)37
( )7تقريب التهذيب(.)148

( )8الجرا والتعديل(3ي.)90

( )9تاريع اإلسلش(5ي.)1107
()10الوقا

البن حبان(8ي.)182

( )11العبر في خبر من غبر(1ي ,)358شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)230

( )12السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب عمل اليوش والليلة ,باب ما يقول ىذا سمع المنذن يتشهد9( ,ي ,)21حديث رقش.9780:
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اح ْب ُن َع ْب ِد
 .2ا ْل َوض ُ
نرنوى نعن :ىبراهيش أبن

ش ُكري ،أَبو عوا َن َة ا ْلو ِ
ِ
اس ِط ُّي ،ا ْل َبزاز.
الي ْ
الله َ
َ
ُ ََ
محمد بن المنتشر ,وأبو بشر جعفر بن أنبي وحشية ,وسماك بن حرب.

نرنوى نعنه :شعبة أبن الحجاج ,وقُتنأي نبةُ بن نسعيد ,ومحمد أبن عيست(.)1
قال ابن حجر :وقة وب ( ,)2قال الذهبي :اإلماش ,الحاف  ,الوب ( ,)3وقال مرة :وقرة مرتقن لُتابره( ,)4وقرال أبرو
رعة :وقة ىذا حدث من ُتابه( ,)5وقال ابن سعد :وقة صدول( ,)6وووقه :ابن معين( ,)7والعجلي( ,)8وقال أبو

حاتشُ :تبه صحيحة ,مواذا حدث من حف ه غل ُويرا ,وهو صدول وقة( ,)9وقال ابن عد  :أميرا وقرة ,وُران
()11
ين نوما نة(.)12
مع وبته واتقانه يف  ,من ُش أع نبة( ,)10وذُر ابن حبان في الوقا
 ,وما نس ننةن س نو نس أبع ن
شر ،جعفر بن أَبي وحشية :وقة .سبل في حديث رقش.54:
 .3أَبو ِب ْ
ام َة .عامر بن أسامة :وقة .سبل في حديث رقش.54:
 .4أَبو ا ْل َملِ ِ
يح ْب ِن أ َ
ُس َ
ِ ِ
ان :مقبول .سبل في حديث رقش.54:
س ْف َي َ
َ .5ع ْبد اهلل ْب ِن ُع ْت َب َة ْب ِن أَِبي ُ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نع أبد ان أبن ُع أت نب نة مقبول.

( )1تهذيب الُمال(30ي.)445 -441
( )2تقريب التهذيب(.)580

( )3سير أعلش النبلء(8ي.)217
( )4الُاشف(2ي.)349

( )5الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)949
( )6ال بقا

الُبرى(7ي.)211

( )7تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)184
( )8تاريع الوقا

للعجلي(.)464

( )9الجرا والتعديل(9ي.)41

( )10الُامل في ضعفاء الرجال(4ي.)318
( )11الوقا

البن حبان(7ي.)562

( )12تاريع اإلسلش(4ي ,)773التاريع الُبير(8ي ,)181تاريع ب داد(15ي.)638

139

املبحث الرابع:

جحْشٍ( )
مرويات أم املؤْمننيَ َزيْنَبَ بنتِ َ
وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :مرويات أم المؤْمنينَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ ( ) في سنن أبي دَاوُد
 المطلب الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ ( ) في سنن التِّرْمِ ِذيّ
 المطلب الثالث :مرويات أم المؤْمنينَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ ( ) في سنن النَّسَائي
 المطلب الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ ( ) في سنن ابن ماجه
 المطلب الخامس :مرويات أم المؤْمنينَ َزيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ ( ) في السنن الكبرى للنسائي
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منين َزْي َن َب ِ
بنت َج ْحش( ) في سنن أبي َد ُاود
المطلب األول :مرويات أم ْ
المؤ َ
حديث رقم.61:

ه
ب ب أن
قال أبو داود :نح هدونننا األ نق أع ننب ُّي ,نع أن نمالك ,نع أن نع أبد الله أبن أنبي نب أُر ,نع أن ُح نم أيد أبن ننافع ,نع أن ن أي نن ن
نخو نهررا
نسرنل نم نة ,أنهنهنرا أ أ
رين تُ ُروفِّ ني أ ُ
رب :نوند نخألر ُ نعنلرت ن أي ننر ن
نحاديرث الوه نلونررة ,نقانلر أ ن أي نن ُ
نخ نب نرأترهُ بهنرذ أاأل ن
رب بنر نج أحرش ح ن
ِّ
ه
رول اللهره ( )نيقُرو ُل
اجرة نغ أي نرر أِّننري نسرم أع ُ نر ُس ن
فن ند نع أ ب يب فن نم هس أ م أنهُ ,وُهش قنالن أ  :نوالله نما لي بال يرب م أرن نح ن
ل ون نلث نل نيال ,ى هال نعنلت ن أوج
نن تُح هد نعنلت نمِّي نف أو ن
نو ُه نو نعنلت األم أن نبر « :نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر ,أ أ
()1
أ أنرنب نعةن أن أشهُر نو نع أش اار»
أنبري

 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب الجنررا  ,برراب ىحررداد الم ررأة علررت غيررر وجهررا2( ,ي ,)78حررديث
رقش ,1282:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب ال لل ,باب تحد المتروفت عنهرا وجهرا أربعرة أشرهر وعشررا7( ,ي ,)59حرديثرقش ,5335:بلف ه ,من ريل مالك بن أن

به.

 .2أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,ترراب ال ررلل ,برراب انقضرراء عرردة المترروفت عنهررا وجهررا2( ,...ي,)1124
حديث رقش ,58:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 .3أخرجه التِّأرمذ ّ في سننهُ ,تاب ال لل واللعان ,باب ما جاء في عدة المتوفت عنها وجها3( ,ي,)493
حديث رقش ,1196:بلف ه ,من ريل مالك بن أن به.
 .4أخرجرره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ترراب ال ررلل ,برراب ترررك ال ينررة للحررادة المسررلمة دون اليهوديررة والنص ررانية,
(6ي ,)201حديث رقش ,3533:متقارب األلفا  ,من ريل مالك بن أن به.
 .5أخرجه مالك في المو أُ ,تاب ال لل ,باب ما جاء في اإلحداد2( ,ي ,)597حديث رقش ,102:متقارب
األلفا  ,من ريل مالك بن أن

به.

 .6أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)324حديث رقش ,26797:بلف ه ,من ريل مالك بن أن

به.

 .7أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)85حديث رقش ,7156:متقارب األلفا  ,من ريل مالك
به.

بن أن

 .8أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)53حديث رقش ,140:متقارب األلفا  ,من ريل مالرك برن
أن

به.

 .9أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب العدد ,باب اإلحرداد7( ,ي ,)718حرديث رقرش ,15516:بلف ره,
من ريل مالك بن أن

به.

إسناد الحديث:
َ .1ع ْب ُد الل ِه ْب ُن َم ْس َل َمة ا ْل َق ْع َن ِب ُّي :وقة .سبل في حديث رقش.10:
َ .2مالِك ْب ُن أََنس :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:
َ .3ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْكر بن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزم :وقة .سبل في حديث رقش.9:
( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال لل ,باب ىحداد المتوفت عنها وجها2( ,ي ,)290حديث رقش.2299:
141

 .4حم ْي ِد ْب ِن َن ِ
افع :وقة .سبل في حديث رقش.40:
َُ
ِ
س َل َم َة نرب نيبة الهنب ِّي ( )صحابية ,سبق
َ .5زْي َن َ
ب ِب ْنت أَِبي َ
الحكم على إسناد الحديث:

في حديث رقش.40:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم.62:

نع نمرش ,نع أرن نجرامع أبرن نشر هداد,
قال أبو داود :نح هدونننا نع أب ُد األ نواحد أب ُن غ نياث ,نح هدونننا نع أب ُد األ نواحد أب ُن نياد ,نحر هدونننا أاأل أ
()1
ه
ران نون نسراء م نرن
ام نأ
نع أن ُُألوُوش ,نع أرن ن أي نن ن
ران أبرن نعفه ن
ررنةُ ُعوأ نم ن
رب ,أنهنهنرا نُ نانر أ تنأفلري  ,نأر ن نر ُسرول اللره ( ,)نوع أن نرد ُ أ
ريل عنل أريه هن ,وي أخرر أجن م أنهرا « نفرأنمر رسرو ُل ه
ور
نن تُ نروهر ن
اللره ( )أ أ
ين نم ننرا نلهُ هن أنهنهنرا تنض ُ ن
األ ُمهناج نار نو ُه هن ني أشرتنُ ن
نن ن ُ
ث ُد ن
نُ ن ن ن
ه
األ ُمهناجري نن ِّ
ار باأل نمد نينة(.)2
ام نأرنتُهُ ند اا
الن نس ُ
اء» ,فن نما ن نع أب ُد الله أب ُن نم أس ُعود فن ُوِّرونتأهُ أ
 .1أخرجه البيهقي في السنن الُب رىُ ,تاب ىحياء الموا  ,باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خ
بالمدينة6( ,ي ,)258حديث رقش ,11876:متقارب األلفا  ,من ريل عبد الواحد بن غياث به.

هن

نع نمش به.
 .2أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)56حديث رقش ,146:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
إسناد الحديث
 .1ع ْب ُد ا ْلو ِ
الص ْيَرفي.
اح ِد ْب ُن ِغ َياث ا ْل ِمْرَب ُّ
َ
دي ا ْل َب ْ
ص ِري ،أ َُبو بحر َ
َ
نرنوى نعن :حماد أبن سلمة ,وعبد الواحد بن ياد ,وعد بن الفضل.

نرنوى نعنه :أ ُنبو ند ُاود ,وأبو ني أعنلت الموصلي ,مواسماعيل أبن ىسحال(.)3
ووقرره :الخ يررب الب ررداد ( ,)4وقررال ابررن حجررر( ,)5والررذهبي( ,)6وأبررو رعررة :صرردول( ,)7وذُررر ابررن حبرران فرري
الوقا ( ,)8وما سنة أربعين وما تين(.)9
 .2ع ْب ُد ا ْلو ِ
ص ِري.
اح ِد ْب ُن ِزَياد ا ْل َع ْب ِد ُّ
له ُم ،أ َُبو ِب ْ
ي َم ْو ُ
َ
شر أ َُبو ُع َب ْي َدةَ ا ْل َب ْ
َ
نع نمش ,وصدقة بن نسعيد الحنفي.
وسنل أيمان أاأل أ
نسد ُ ,
نرنوى نعن :ىسماعيل بن سالش األ ن
نرنوى نعنه :عبد الواحد بن غياث ,وعفان بن مسلش ,وقُتنأي نبةُ أبن نسعيد(.)10

( )1تن أفلي :أ نقت شعر نونن أحو من األقمل نونن أحو  ,ان ر:المعجش الوسي (2ي.)702
()2سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الخراج واإلمارة والفيء ,باب في ىحياء الموا 3( ,ي ,)179حديث رقش.3080:
( )3تهذيب الُمال(18ي.)468 -466
( )4تاريع ب داد(12ي.)250
( )5تقريب التهذيب(.)367
( )6الُاشف(1ي.)673

()7الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)905
( )8الوقا

البن حبان(8ي.)426

( )9تاريع اإلسلش(5ي ,)879تقريب التهذيب(.)367
( )10تهذيب الُمال(18ي.)452 -450
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ووقه :ابن حجر( ,)1وأبو حاتش( ,)2وابرن معرين( ,)3وابرن سرعد( ,)4وأبرو رعرة( ,)5والعجلري( ,)6والردارق ني و اد:

()9
وما ن نس نن نة س
مأمون( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وقال الهن نسا ي :لي به بأ
 ,ن
َع َمش :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.26:
سلَ ْيمان بن مهرانْ ،األ ْ
ُ .3
()11
 .4ج ِ
شداد ا ْل ُم َح ِ
ص ْخَرةَ ال ُكوفي.
ام ِع ْب ِن َ
َ
ارِب ُّي  ،أ َُبو َ
وع أبد اللهه أبن يسار األ ُجهنن ّي ,وُلووش أبن المص لل األ ُخ ناع ِّي.
نرنوى نعن :األسود أبن هلل ,ن

نع نمش ,وشعبة أبن الحجاج(.)12
وسنل أيمان أاأل أ
نرنوى نعنه :أيوب أبن جابرُ ,
ووقه :ابن حجر( ,)13وأبو حاتش( ,)14والذهبي( ,)15والهن نسا ي( ,)16والعجلري و اد وبر

ين نوما نة(.)10
نو نس أبع ن

( ,)17وذُرر ابرن حبران فري

الوقا ( , )18ما سنة سبع ويقال سنة ومان وعشرين وما ة(.)19
ار ِث بن ا ْلمصطَلِق ،ا ْل ُخَز ِ
ُ .5ك ْلثُوم ْب ُن َع ْلقَم َة ْب ِن َن ِ
اج َي َة ْب ِن ا ْل َح ِ
اعي(.)20
ُ ْ
َ
ُ
ويقرال :ىهنهنرا
ب بن نج أحش ,و ُجويري نة بن الحارث بن أنبي ضرار بن المص للُ ,
نرنوى نعن :الهنب ِّي ( ,)ون أي نن ن
عمته ,وأش سلمة أ واج الهنب ِّي(.)
( )21

نرنوى نعنه :أ ُنبو صخرة جامع بن شداد ,وال بير أبن عد  ,وع أمران أبن ُع نمير
وقررال ابررن حجررر" :ويقررال :ىن رره نسررب ىلررت جر ّرد األعل ررت ,موانرره ُلورروش بررن علقمررة ب ررن ناجيررة بررن الحررارث ب ررن

المص لل ,وعلت هذا فهو ترابعي .وقيرل هرو ُلوروش برن عرامر برن الحرارث برن أبري ضررار برن المصر لل برن

( )1تقريب التهذيب(.)367

( )2الجرا والتعديل(6ي.)21

( )3تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)52
( )4ال بقا

الُبرى(7ي.)212

( )5الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)905
( )6تاريع الوقا
( )7سناال
( )8الوقا

للعجلي(.)313

السلمي للدارق ني(.).)200

البن حبان(7ي.)123

( )9الُاشف(1ي ,)672تهذيب التهذيب(6ي.)435

( )10تاريع اإلسلش(4ي ,)685تقريب التهذيب(.)367

حدة ,نهذ ِّ
محارب نو ُه نو قنبيلنة ن موالنت األجد.
ضش األميش ,نوفت األ نحاء ,نو ُس ُُون أاأللف ,نوُسر الرهاء ,نوفي آخرنها نباء ُم نو ن
الن أسنبة ىلنت ن
( )11األ ُم نحارب ُّي :ب ن
اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)170
()12تهذيب الُمال(4ي.)487 -486
( )13تقريب التهذيب(.)137

( )14الجرا والتعديل(2ي.)530
( )15الُاشف(1ي.)288

( )16تهذيب التهذيب(2ي.)56
( )17تاريع الوقا
( )18الوقا

للعجلي(.)94

البن حبان(4ي.)107

( )19تقريب التهذيب(.)137

( )20اإلصابة(5ي ,)494االستيعاب(3ي ,)1327أسد ال ابة(4ي.)466
( )21تهذيب الُمال(24ي .)205
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منين ,وله رواية عن جويرية ,وهو ترابعي أيضر ا"( ,)1وقرال أيضر ا" :وأمرا ُلوروش برن األقمرر
المن ن
أخي جويرية أش أ
فهررو غيررر ق عررا فقررد ذُررر عم رران بررن محمررد الهنمرردان ُّي فرري ال بقررة الوالوررة مررن الهنمرردانُّيين وقررال لرره أحاديررث
صالحة"(.)2
ق ررال ال ررذهبي :وو ررل ,وقي ررل ل رره ص ررحبة( ,)3وق ررال اب ررن حج ررر :ت ررابعي مع ررروف( ,)4وق ررال مر ررة :وق ررة ,ويق ررال ل رره

()5
الص أح نبةُ ألنبيه نعألقن نمةن ( ,)6وقال ابن عبد البر:
ص أح نبة ,ىهن نما ُّ
صحبة  ,وقال أبو نعيش األصبهاني :نال نيص ُّ لنهُ ُ
أحاديوه مرسلة ,ال تص نلهُ صحبة( ,)7وقال الم  :يقال :له صحبة( ,)8ما قبل الما ة(.)9

الحكم على إسناد الحديث:

عبد الواحد أبن غ نياث صدول.
ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه ُ

التعليق:

ث ِّ
ين م ر أرن ندار
نن تُر نروهر ُ
نمر نرر نر ُسررو ُل اللهرره ( )أ أ
راء األ ُمهنرراجر ن
راء األ ُمهنرراجر ن
ين فنر نرل تن أخر ُررُج ن نسر ُ
راء ,أن أ ن نس ر ن
الن نسر ن
أن
أن أ نواجه أش نب أع ند نم أوته أش نب أل تن أس ُُ ُن فيهنا نعلنت نسبيل التهأوريرث نوالته أمليرك .وسربب ذلرك أنره ى نذا نمرا ن ن أو ُج نواح نردة نفالر هد ُار
ب ل نذل نك(.)10
أخ ُذ نها األ نونرونةُ نوتن أخ ُرُج األ نم أأرنةُ نوه ني نغر نيبة في ندار األ ُ أرنبة نف نل تنج ُد نم نُ اانا ن
نيأ ُ
آخ نر نفتن أت نع ن

( )1ان ر :اإلصابة(5ي .)462

( )2ان ر :تهذيب التهذيب(8ي .)443
( )3الُاشف(2ي .)149

( )4اإلصابة(5ي .)494

( )5تقريب التهذيب(.)462

( )6معرفة الصحابة البي نعيش(5ي .)2389
( )7االستيعاب(3ي .)1327

( )8تهذيب الُمال(24ي .)205
( )9تقريب التهذيب()462

( )10ان ر :عون المعبود شرا سنن أبي ند ُاود(8ي.)231
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منين َزْي َن َب ِ
بنت َج ْحش( ) في سنن الت ْرِمِذي
المطلب الثاني :مرويات أم ْ
المؤ َ

حديث رقم.63:
ك أب ُن أ ننن  ,نع أن نع أبرد اللهره أبرن أنبري
ال :نح هدونننا نمال ُ
يست قن ن
صار قن ن
ال :نح هدونننا نم أع ُن أب ُن ع ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا األ أنن ن
نخ نب نرأتهُ بهنذ األن نحاديث
ب ب أن أنبي نسنل نم نة ,أنهنهنا أ أ
نب أُر أبن ُم نح همد أبن نع أمرو أبن نح أ ش ,نع أن ُح نم أيد أبن ننافع ,نع أن ن أي نن ن
وها ,نف ند نع أ ب يب ,نف نم هس أ م أنهُ ,وُهش نقانل أ :
ين تُُوفِّ ني أ ُ
نخ ن
ب :نف ند نخأل ُ نعنلت ن أي نن ن
الوه نلونة :نقانل أ ن أي نن ُ
ب بن نج أحش ح ن
ه
واللهه ما لي في ال ِّيب م أن حاجة ,نغ أير أِّنني سمع ُ رس ن ه
الي أوش
ول الله ( )نيقُو ُل « :نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن بالله نو ن
ن ن
ن أ نُ
ن
ن ن
()1
ه
ل ون نلث نل نيال ,ىال نعنلت ن أوج أ أنرنب نع نة أن أشهُر نو نع أش اار» .
نن تُح هد نعنلت نمِّي نف أو ن
اآلخر أ أ
سبل تخريجه في حديث رقش.61:
إسناد الحديث:

صاري :وقة متقن .سبل في حديث رقش.12:
 .1إسحاق بن موسى األَ ْن َ
ِ
يسى :وقة وب  .سبل في حديث رقش.12:
َ .2م ْع ُن ْب ُن ع َ
َ .3مالِك ْب ُن أََنس :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:
َ .4ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْكر بن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزم :وقة .سبل في حديث رقش.9:
 .5حم ْي ِد ْب ِن َن ِ
افع :وقة .سبل في حديث رقش.40:
َُ
ِ
س َل َم َة نرب نيبة الهنب ِّي ( :)صحابية ,سبق في حديث رقش.40:
َ .6زْي َن َ
ب ِب ْنت أَِبي َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم64:
ان أبرن
يد أب ُن نع أبد ه
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا نسع ُ
الم أخ ُ ومي ,نوأ ُنبو نب أُر أب ُن ننافع نو نغ أي ُر نواحد ,قنالُوا :نح هدونننا ُسر أف ني ن
الر أح نمن ن
رب
ب ب أن أنبري نسرنل نم نة ,نع أرن نحب نيبر نة ,نع أرن أ ُُّش نحب نيبر نة ,نع أرن ن أي نن ن
ُع ني أي ننة ,نع أن الُّ أهر ّ  ,نع أن ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير ,نع أن ن أي نن ن
ث
استنأي نق ن نر ُسو ُل اللهه ( )م أن نن أوش ُم أح نمًّار نو أجهُهُ نو ُه نو نيقُو ُل « :نال ىنل نه ى هال اللهرهُ ُي نرِّد ُد نهرا ون نرل ن
بن نج أحش نقانل أ  :أ
()3
()2
نمهار
أجو نج م أو ُل نهذ نو نعقن ند نع أش اار » ,قنالن أ
أجو نج نو نمأ ُ
الي أونش م أن نرأدش  ,نيأ ُ
ب ,فُت ن ن
نوأيل لأل نع نرب م أن نشر قن أد ا أقتننر ن
ث(.)5(»)4
ك نوف نينا ه
الخ أب ُ
ون؟ نق ن
ول اللهه ,أن نف نن أهل ُ
بُ :قأل ُ  :نيا نر ُس ن
ال « :نن نع أش ,ى نذا نُوُنر ُ
ن أي نن ُ
الصال ُح ن
 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب أحاديررث األنبيرراء ,برراب قصررة يررأجوج ومررأجوج4( ,ي ,)138حررديث
رقش ,3346:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.

( )1سنن الترمذ ُ ,تاب ال لل واللعان ,باب ما جاء في عدة المتوفت عنها وجها3( ,ي ,)493حديث رقش.1196:
ه
أجو نج
هدش :ال هسر ُّرد الهررذ نبننررا ُ ُذو األ نقر أررنن أين ,فررت البررار شرررا صررحي البخررار (13ي .)107وقيررل :الرررأ
( )2الرررأ
و(بر أري نن ني رأ ُ
هد ُش( :ال هسر ُّرد) .الررذ نب أي نننررا ن
أجو نج) .تاج العرو (32ي.)243
نو نمأ ُ
صرنبعه السهربه نابة فري نو نسر ىصربعه
اضرعا
صنب أ
ُ
وع أق ُد األ نع أش نرة :م أرن ُمو ن
ُالحألقة ,ن
عيه ن
الح ّسراب ,نو ُه نرو أنن ني أج نع نرل أر ى أ
( )3نو نعقن ند نع أش ارا :أن نج نع نل ى أ
ُالحألقة .لسان العرب(10ي.)62
وي أعملهما ن
اإلبهاش ن
ل والفُجور .لسان العرب(2ي.)145
الخ أب ُ
ث :الف أس ن
(ُ )4

( )5سنن الترمذ ُ ,تاب الفتن ,باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج4( ,ي ,)480حديث رقش.2187:
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 -وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب المناقررب ,برراب علمررا

النبرروة فرري اإلسررلش4( ,ي ,)198حررديث رقررش,3598:

مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب الفتن ,باب يأجوج ومأجوج9( ,ي ,)61حديث رقش ,7135:مختلف األلفا  ,منريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .2أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,ترراب الفررتن وأشر ار السرراعة ,برراب اقترراب الفررتن وفررت ردش يررأجوج ومررأجوج,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(4ي ,)2207حديث رقش ,1:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 وُذلك أخرجه في ُتاب الفتن وأش ار الساعة ,باب اقتراب الفتن وفت ردش يأجوج ومأجوج4( ,ي,)2208حديث رقش ,2:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .3أخرجرره ابررن ماجرره فرري سررننهُ ,ترراب الفررتن ,برراب مررا يُررون مررن الفررتن2( ,ي ,)1305حررديث رقررش,3953:
ان أبن ُع ني أي ننة به.
متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .4أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)428حديث رقرش ,27453:جر ء مرن الحرديث متقرارب األلفرا ,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
من ريل ُس أف ني ن
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)428حديث رقش ,27454:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به. .5أخرجه الهن نسا ي في السنن الُبرىُ ,تاب التفسير ,سورة الُهف ,باب قن أولُهُ تن نعالنت{ :فَأَعِينُونَِّ بِقُوَّةٍ أَجْعَِْ بَيْنَكُ ْ

ان أبرن
وَبَيْنَُِ ْ رَدْما} [الُهف10( ,]95 :ي ,)166حرديث رقرش ,11249:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل ُسر أف ني ن
ُع ني أي ننة به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب التفسررير ,سررورة األنبيرراء ,برراب نق أولُررهُ تن نعررالنت{ :حَتَّززى إِاَا فُتِحَززَْ يَززأْجُوَُ وَمَززأْجُوَُ}[األنبياء10( ,]96 :ي ,)186حديث رقش ,11270:مختلف األلفا  ,من ريل أش حبيبة.
اب نما ُي أستن ند ُّل به نعلنت أ ه
نع نمال
اء نو نسا نر أ أ
نن األقن ن
 .6أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب أداب القاضي ,نب ُ
ض ن
رر ب نم أع ر ُرروف  ,أ أنو نن أه اي ررا نع ر أرن ُم أن نُ ررر م ر أرن فُ ر ُرروض األُ نف ناي ررا 10( ,...ي ,)159ح ررديث
رون أ أنم ر اا
األ ر ُرونالة م هم ررا ني ُُ ر ُ
رقش ,20197:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .7أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب الفتن ,باب نم أن نُرن األ ُخ ُرو نج في األف أت ننة نوتن نع هونذ نع أنهنرا7( ,ي,)459
ان أبن ُع ني أي ننة به.
حديث رقش ,37214:ج ء من الحديث متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .8أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)256حديث رقش ,2081:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,

ان أبن ُع ني أي ننة به.
من ريل ُس أف ني ن
ان أبن ُع ني أي ننة به.
س أف ني ن
 .9أخرجه أبو يعلت الموصلي13( ,ي ,)82حديث رقش ,7155:مختلف األلفا  ,من ريل ُ
ان أبن ُع ني أي ننة به.
 وُذلك أخرجه في (13ي ,)88حديث رقش ,7159:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن .10أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)51حرديث رقرش ,135:جر ء مرن الحرديث متقرارب األلفرا ,
من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
ان أبن ُع ني أي ننة به.
 وُذلك أخرجه في (24ي ,)52حديث رقش ,137:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن146

إسناد الحديث:
يد ْب ُن ع ْب ِد الر ْحم ِن بن حسان ،ويقالِ :
س ِعيد ،ا ْلقَُر ِشي ،أ َُبو ُع َبيد اهلل،
س ِع ُ
ُ
َ
سعيد ْبن َع ْبد الر ْح َم ِن ْبن أَبي َ
َ
َ .1
َ
الم ْخُزو ِمي ،ا ْل َمك ُّي.
َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وعبد ان أبن األ نوليد العدني ,وهشاش أبن ُسلن أيمان.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن ُع ني أي ننة ,و ُس أف ني ن

نح نمد أبن ُم نح همد أبن ى أس نحال(.)1
نح نمد أبن ُريا ,وأ أ
نرنوى نعنه :التِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي ,وأ أ
ووقه :الذهبي( ,)2وابن حجر( ,)3والهن نسا ي( ,)4وقال مرة :ال بأ به( ,)5وذُر ابن حبان في الوقا

(,)6

وما سنة تسع وأربعين وما تين(.)7
ِ ()8
وه َو أ َُبو بكر ْبن نافع.
َح َمد بن نافع ا ْل َع ْب ِد ُّ
ص ِري ،مشهور بكنيتهُ ،
ُ .2م َحمد بن أ ْ
ي ا ْلقَ ْيسي  ،أ َُبو َب ْكر ا ْل َب ْ
جعفنر.
نرنوى نعن :أمية أبن خالد ,وبشر أبن المفضل ,ومحمد أبن أ

نرنوى نعنهُ :م أسلش ,والتِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي ,و ُريا أبن ني أح نيت الساجي(.)9
ووقه :الذهبي( ,)10وقال ابن حجر :صدول( ,)11ما بعد األربعين وما تين(.)12

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .3
ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته ,سبل في حديث رقش.9:
ُ .5عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة مشهور .سبل في حديث رقش.38:
س َل َم َة نرب نيبة الهنب ِّي ( ,)صحابية ,سبق في حديث رقش.40:
ب ِب ْن ُ
َ .6زْي َن ُ
ت أَِبي َ

 .7حبيبة بنت عبيد اهلل بن جحش ،ربيبة رسول اهلل (.)

ان وج الهنب ِّي ( ,)وبها ُان
وأمها أ ُُّش نحب نيب نة نرأمنلة ب أن أنبي ُس أف ني ن
انيا ,وقردم
هاجر نم نع أبيها ىلنت أرض الحبشرة فتنصرر أبوهرا هنالرك ,ومرا نصرر ا
تُنت.

المدينة(.)13

ري()
رع أمهرا نعلنرت الهنب ِّ
نم ن

( )1تهذيب الُمال(10ي.)526
( )2الُاشف(1ي.)440

( )3تقريب التهذيب(.)238

()4تهذيب التهذيب(4ي.)55
( )5مشيخة النسا ي(.)74
( )6الوقا

البن حبان(8ي.)270

( )7تاريع اإلسلش(5ي ,)1144تقريب التهذيب(.)238

تحتها نق تان ,نوفي آخرنها سين ُم أهمنلة ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت قي
( )8األ نق أيسي :ب نف أت األ نقاف ,نو ُس ُُون األنياء
ن
اعة .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)69
جم ن
بن بُر أابن نوا ل عرف ن
بها ن
( )9تهذيب الُمال(24ي ,)351تاريع اإلسلش(5ي.)1293
( )10الُاشف(2ي.)155

( )11تقريب التهذيب(.)467
( )12تقريب التهذيب(.)467

( )13االستيعاب (4ي ,)1809أسد ال ابة(7ي.)64
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لي
بن ون أعنلنبة بن عُابة بن ن
صعب بن نع ّ

ورو عن أمها الحديث الرباعي من الصحابيا  ,وهو الحديث الذ اجتمع فيه أربع صحابيا

وجتان م أن

أن أ نواج الهنب ِّي ( )وربيبتان من ربا به( ,)1قال ابن حجر :لها صحبة(.)2
ان ،زوج الن ِبي ( :)سبق في الفصل األول ,المبحث الوالث.
س ْف َي َ
يب َة َرْملَ ُة ِب ْن ُ
 .8أ ُُّم َح ِب َ
ت أَِبي ُ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه أبا بُر بن نافع صدول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الصحي ل ير .

( )1تهذيب الُمال(35ي.)149
( )2تقريب التهذيب(.)745
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ِ
سائي
المطلب الثالث :مرويات أم ْ
المؤ َ
منين َزْي َن َب بنت َج ْحش( ) في سنن الن َ
حديث رقم65:

رال :أ أنن نبأ نننرا
نس نرمعُ نوالله أفر ُ لنرهُ  ,-قن ن
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نسلن نمةن ,نواأل نحار ُ
قال النسا ي :أ أ
اءةا نعلن أيه نوأ نننرا أ أ
ث أب ُن م أسُين  -ق نر ن
ه
نخ نب نرأت ُه
ب ب أن أنبي نسنل نم نة ,أنهنهنا أ أ
أاب ُن األ نقاسش ,نع أن نمالك ,نع أن نع أبد الله أبن أنبي نب أُر ,نع أن ُح نم أيد أبن ننافع ,نع أن ن أي نن ن
ان
ين تُُوفِّ ني أ ُنب ن
نحاديث الوه نلونة  ,-قنالن أ ن أي نن ُ
 بهنذ أاأل نوها أ ُنبو ُس أف ني ن
ب :ند نخأل ُ نعلنت أ ُُّش نحب نيبةن ,ن أوج الهنب ِّي ( )ح ن
أبن حرب ,نف ندع أ أ ُُّش حبيب نة ب يب نف ند نه نن أ م أنه جاري اة ,وُهش م هس أ بعارض أيها ,وُهش نقانل أ  :و ه
الله نما لي بال ِّيب م أن
ُ ن ن
ن ن
ن
ُ نأ
ن ن ن
ن
ن
ل
ال « :نال نيح ُّل ال أم نأ
ول اللهه ( )قن ن
اجة نغ أي نر أِّنني نسم أع ُ نر ُس ن
ررنة تُ أرنم ُن باللهره نواأل ني أروش أاآلخرر تنح ُّرد نعلنرت نمِّير فن أرو ن
نح ن
رين تُ ُروفِّ ني
ون نلث نل نيرال ,ى هال نعنلرت ن أوج أ أنرنب نعر نة أن أشرهُر نو نع أش اا
رب :وُر هش ند نخألر ُ نعنلرت ن أي نن ن
رر» نقانلر أ ن أي نن ُ
رب بنر نج أحرش ,ح ن
ِّ
ه
رول اللهره
اجرة نغ أي نرر أِّننري نسرم أع ُ نر ُس ن
أُ
نخ ن
وها نوقن أد ند نع أ ب يب نو نم هس أ م أنهُ ,وُهش قنالنر أ  :نواللره نمرا لري بال يرب م أرن نح ن
ل ون نرلث نل نيرال ,ى هال نعنلرت
( )نيقُو ُل نعنلت األم أن نبر « :نال نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهره نواأل ني أروش أاآلخرر تنح ُّرد نعنلرت نمِّير نف أرو ن
ن أوج أ أنرنب نعةن أن أشهُر نو نع أش اار»(.)1
سبل تخريجه في حديث رقش.61:
إسناد الحديث:

سلَ َم َة ْبن َعبد الل ِه بن أَبي فاطمة :وقة وب  .سبل في حديث رقش.20:
ُ .1م َحم ُد ْب ُن َ
ِ
 .2ا ْل َح ِ
س ِكين :وقة .سبل في حديث رقش.59:
ار ُ
ث ْب ُن م ْ
 .3ع ْبد الر ْحمن بن ا ْلقَ ِ
اسم بن خالد ْبن جنادة :وقة .سبل في حديث رقش.20:
َ
َ
ِ
َ .4مالك ْب ُن أََنس :الفقيه ىماش دار الهجرة أر المتقنين وُبير المتوبتين .سبل في حديث رقش.10:
َ .5ع ْب ِد الل ِه ْب ِن أَِبي َب ْكر بن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزم :وقة .سبل في حديث رقش.9:
 .6حم ْي ِد ْب ِن َن ِ
افع :وقة .سبل في حديث رقش.40:
َُ
ِ
سلَ َم َة نرب نيبة الهنب ِّي ( :)صحابية ,سبق في حديث رقش.40:
َ .7زْي َن َ
ب ِب ْنت أَِبي َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن النسا يُ ,تاب ال لل ,باب ترك ال ينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية6( ,ي ,)201حديث رقش.3533:
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منين َزْي َن َب ِ
بنت َج ْحش ( ) في سنن ابن ماجه
المطلب الرابع :مرويات أم ْ
المؤ َ
حديث رقم.66:

ال :نح هدونننا نع أب ُد األ نع ي أب ُن ُم نح همد ال هد نرناوأرد ُّ  ,نع أن ُع نب أيد اللهه
وب أب ُن ُح نم أيد أبن نُاسب قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا ني أعقُ ُ
ه
ران نلهنرا
يش أبرن ُم نح همرد أبرن نع أبرد اللره أبرن نج أحرش ,نع أرن أنبيره ,نع أرن ن أي نن ن
رب بنر نج أحرش " ,أنهنرهُ نُ ن
أبن ُع نم نر ,نع أن ى أب نرراه ن
()1
ص أفر( ,)2قنالن أ  ُُ :أن ُ أ نُرِّج ُل( ,)3نأر ن نر ُسول اللهه ( )فيه"(.)4
م أخ ن
ضب  ,م أن ُ

 .1أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)324حديث رقش ,26795:مختلف األلفا  ,من ريل عبيد ان
ابن عمر به.

 .2أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 13( ,ي ,)86حررديث رقررش ,7157:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل
يش أبن ُم نح همد به.
ى أب نراه ن
وب أب ُن
 .3أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)53حديث رقش ,139:متقارب األلفا  ,من ريل ني أعقُ ُ
ُح نم أيد به.

وب أب ُن ُح نم أيد به.
 وُذلك أخرجه في (24ي ,)56حديث رقش ,144:مختلف األلفا  ,من ريل ني أعقُ ُإسناد الحديث:
 .1يعقُوب ْب ُن حم ْي ِد ْب ِن َك ِ
اسب ا ْل َم َد ِن ُّي.
َْ ُ
َُ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وعبد الع ي أبن ُم نح همد ال هدرناوأرد ّ  ,ومعتمر بن سليمان.
روى عنُ :س أف ني ن
الر (.)5
روى عنه :ابن ماجه ,وعبد ان بن أحمد بن حنبل ,وأبو حاتش ها

قال ابن حجر :صدول ربما وهش( ,)6قال أبو حاتش :ضعيف الحديث( ,)7وقال الهن نسا ي( ,)8وابن معين( ,)9وابن

شاهين( :)10لي

بشيء ,ما

أواحدى وأربعين وما تين(.)11
سنة أربعين ,م

بن أَبي ُع َبيد الدر َاوْرِدي( ،)12أبو محمد ا ْل َم َد ِن ُّي
 ,وصال بن ُيسان ,وهشاش بن عروة.

َ .2ع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
يز ْب ُن ُم َحمد بن ُع َبيد
الع نمر
روى عنُ :ع نبيد ان أبن ُع نمر ُ
روى عنه :ىسحال بن راهويه ,ووُيع بن الجراا ,ويعقوب بن حميد أبن ُاسب(.)13

اب .النهاية في غريب الحديث(2ي.)39
ب :باأل نُ أسر ش أبه الم أرنُن ,نوه ني ىجهانة تُ أ نسل فيهنا الوِّني ُ
ضُ
( )1األم أخ ن
الصفر :ما يصنعه النا من النحا  ,بعد أخذ من المعدن ,ويسمت صفرا؛ لصفرته ,والشتباهه بالذهب .تصحي الفصي (1ي.)368
(ُ )2
( )3أ نُرّج ُل :ترجيل ال ّش أعر نوهُ نو تسريحه ودهنه .غريب الحديث البن قتيبة(2ي.)241
( )4سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب الوضوء بالصفر1( ,ي ,)160حديث رقش.472:
( )5تهذيب الُمال(32ي.)320 -318
( )6تقريب التهذيب(.)607

( )7الجرا والتعديل(9ي.)206

( )8الضعفاء والمتروُون للنسا ي(.)106
( )9تاريع ابن معين  -رواية ُّ
الدور ُّ (3ي.)173
( )10تاريع أسماء الضعفاء والُذابين(.)200
( )11تهذيب التهذيب(11ي.)384

الراء الوهاننية ,نوفي آخرنهرا ندال ُم أهمنلرة  -نهرذ ن أس نربة عبرد األ نع ير برن ُم نح همرد برن
الراء ,نو ُس ُُون أاأللف ,نوفت األ نواو ,نو ُس ُُون ه
اورد  :ب نفتأ ال هدال نو ه
( )12ال هد نر أ
اورد من أهل األ نمد نينة .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)496
عبيد ال هد نر أ
( )13تهذيب الُمال(18ي.)192 -187
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برره(,)3وقررال الررذهبي :صرردول( ,)4وقررال الهن نسررا ي :لرري

ووقرره :العجلرري( ,)1وابررن معررين( ,)2وقررال م ررة :ال بررأ

بالقو ( ,)5وقال أبو رعة :سيء الحف فربما حدث من حف ه الشيء فيخ تء( ,)6وقال ابن حجرر :صردول
ُان يحدث من ُتب غير فيخ تء( ,)7وقال أبو حاتش :محردث( , )8وذُرر ابرن حبران فري الوقرا  ,وقرالُ :ران
سنة سبع وومانين وما ة(.)10

يخ ئ( ,)9وما
ُ .3ع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن ُع َمَر ,وقة وب  ,سبل في حديث رقش.27:
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َسدي ا ْل َم َد ِن ُّي.
يم ْب ِن ُم َحمد ْب ِن َع ْبد الله ْب ِن َج ْحش بن رئاب األ َ
 .4إ ْبَراه َ
روى عن :أبيه ُم نح همد بن نع أبد ان بن جحش.
()11

نرنوى نعنه :نعبد ان أبن ُع نمر ,وأخو ُع نبيد ان أبن ُع نمر
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)12قال ابن حجر :صدول( ,)13ما بعد الما ة(.)14
ِ
َسدي ،يكنى أبا َع ْبد الل ِه.
ُ .5م َحمد ْبن َع ْبد الله ْبن جحش األ َ
هاجر مع أبيه وعميه ىلت الحبشة ,ووش هاجر من مُة ىلت المدينة مع أبيه ,وُران مولرد قبرل الهجررة بخمر
سنين( ,)15وقال ابن االوير( ,)16وابن عبد البر( ,)17وابن حجر( ,)18واأل ُب نخار ّ ( :)19له صحبة ورواية.
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه يعقوب بن حميد ضعيف ,و نع أبد األ نع ي ال هدرناوأرد ّ صدول يخ ئ.

( )1تاريع الوقا

للعجلي(.)306

( )2تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)124
( )3تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)174
( )4الم ني في الضعفاء(2ي.)399
( )5تهذيب الُمال(18ي.)194

( )6الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)425
( )7تقريب التهذيب(.)358

( )8الجرا والتعديل(5ي.)396
( )9الوقا

البن حبان(7ي.)116

( )10تاريع اإلسلش(4ي ,)915العبر في خبر من غبر(1ي.)230
( )11تهذيب الُمال(2ي.)176
( )12الوقا

البن حبان(4ي.)7

( )13تقريب التهذيب(.)93
( )14تقريب التهذيب(.)93

( )15أسد ال ابة( 5ي ,)95االستيعاب(3ي.)1373
( )16أسد ال ابة(5ي.)95

( )17االستيعاب(3ي.)1373
( )18اإلصابة(6ي.)19

( )19التاريع الُبير(1ي.)12
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حديث رقم67:

ان أبن ُع ني أي ننة ,نعن الُّ أهر ّ ,
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن قن ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
اسررتنأي نق
أاب ننرة أ ُِّش نسرنل نم نة ,نع أرن نحب نيبر نة ,نع أرن أ ُُّش نحب نيبر نة ,نعر أرن ن أي نن ن
رب بنر نج أحررش ,أنهنهنرا نقانلر أ  :أ
ه ه
ب ,فُررت ن األ نير أرونش مر أرن نرأدش
نن أومرره ,نو ُهر نرو ُم أح نمر ٌّرر نو أجهُررهُ ,نو ُهر نرو نيقُررو ُل « :نال ىلنر نره ىال اللررهُ ,نوأيررل لأل نعر نررب مر أرن نشررر قنررد ا أقتنر نرر ن
ول ه
ال« :ى نذا نُوُ نرر
ك نوف نينا ه
ون؟ نق ن
الله أ ننن أهل ُ
بُ :قأل ُ  :نيا نر ُس ن
أجو نج» نو نع نق ند ب ني ند أيه نع نش نرةا ,نقانل أ ن أي نن ُ
أجو نج ,نو نمأ ُ
نيأ ُ
الصال ُح ن
ث»(.)1
األ نخ نب ُ
ب,
نع أن ُع أرنوةن ,نع أن ن أي نن ن
ن نر ُسرو ُل اللهره ( )مر أرن

سبل تخريجه في حديث رقش.64:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2

ُ .3م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته ,سبل في حديث رقش.9:
ُ .4عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة مشهور .سبل في حديث رقش.38:
يبة الن ِبي ( ,)صحابية ,سبق في حديث رقش.40:
ب ِب ْن ُ
سلَ َم َة َرِب َ
َ .5زْي َن ُ
ت أَِبي َ
ري ( ,)وهري بنر
 .6حبيبة بنت ُع َبيند اهلل بنن جحنش ,ربيبرة الهنب ِّ
حديث رقش.64:

ان :وج الهنب ِّي ( :)سبق
 .7أ ُُّم َح ِب َ
يب َة نرأمنلةُ ب أن ُ أنبي ُس أف ني ن
الحكم على إسناد الحديث:

ري ( ,)سربق
أ ُُّش نحب نيبر نة وج الهنب ِّ

في الفصل األول.

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب الفتن ,باب ما يُون من الفتن2( ,ي ,)1305حديث رقش.3953:
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فري

منين َزْي َن َب ِ
بنت َج ْحش( ) في السنن الكبرى للنسائي
المطلب الخامس :مرويات أم ْ
المؤ َ
حديث رقم68:

ان ,نعن الُّ أهر ّ  ,نسم نع أتهُ نيقُو ُل :نع أن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا ُع نب أي ُد ان أب ُن نسعيد ,نح هدونننا ُس أف ني ن
رب بنر نج أحرش ,نقانلر أ  :أانتننب نره نر ُسرو ُل ان ( )م أرن
نحب نيب نة ,نع أن أ ِّ
ُمهنرا أ ُُّش نحب نيبر نة ,نع أرن ن أي نن ن
أجو نج م أور ُل
ث نم ها
نيقُو ُل « :نال ىلن نه ى هال انُ ,ون نل ن
أجو نج نو نمرأ ُ
ب ,فُرت ن األ ني أرونش م أرن نرأدش نيرأ ُ
رر  ,نوأيرل لأل نع نررب م أرن نشرر قنرد ا أقتن نرر ن
ث»(.)1
ك نوف نينا ه
ال « :نن نع أش ,ى نذا نُوُنر األ نخ نب ُ
ون؟ نق ن
ول ان ,أ ننن أهل ُ
اءُ ,قأل ُ  :نيا نر ُس ن
الصال ُح ن
نه نذا» نو نع نق ند نس أبع ن
ين نو نع نش نرةا نس نو ا
ب ,نع أن
ُع أرنوةن ,نع أن ن أي نن ن
رر نو أجهُرهُ نو ُهرو
نن أروش ُم أح نم ًّا

سبل تخريجه في حديث رقش.64:
إسناد الحديث

 .1عبيد اهلل بن ِ
ش ُكري ،مولهم ،أ َُبو قدامة السرخسي ،نزيل نيسابور.
الي ْ
سعيد بن َي ْح َيى بن برد َ
َُ
َ
ان أبن ُع ني أي ننة  ,وحماد أبن ن أيد.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن ُع ني أي ننة ,وروا أبن ُع نب ن
ادة ,و ُس أف ني ن

نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,ومسلش ,والهن نسا ي(.)2
قال ابن حجر( ,)3والهن نسا ي :وقة مأمون( ,)4وقال أبو حاتش :من الوقرا

( ,)5وقرال الرذهبي :وبر

اإلماش ,العالش ,الحاف  ,شيع اإلسلش( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وما

ىمراش( ,)6وقرال مررة:

سنة ىحدى وأربعين وما تين(.)9

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
ُ .3م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .4عْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة مشهور ,سبل في حديث رقش.38:
يبة الن ِبي ( ،)صحابية ,سبق في حديث رقش.40:
ب ِب ْن ُ
سلَ َم َة َرِب َ
َ .5زْي َن ُ
ت أَِبي َ
ري ( ,)وهري بنر
 .6حبيبة بنت ُع َبيند اهلل بنن جحنش ,ربيبرة الهنب ِّ
حديث رقش.64:

ان ,وج الهنب ِّي ( :)سبق
س ْف َي َ
يب َة َرْم َل ُة ِب ْن ُ
 .7أ ُُّم َح ِب َ
ت أَِبي ُ
الحكم على إسناد الحديث:

ري ( ,)سربق
أ ُُّش نحب نيبر نة وج الهنب ِّ

فري

في الفصل األول.

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

نج نع أل نب أينن ُُ أش نونب أيننهُ أش نرأد اما} [الُهف10( ,]95 :ي,)166
( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب التفسير ,سورة الُهف ,قن أولُهُ تن نعالنت{ :فنأنع ُينوني بقُ هوة أ أ
حديث رقش.11249:
( )2تهذيب الُمال(19ي.)51-50
( )3تقريب التهذيب(.)371
( )4مشيخة النسا ي(.)66

( )5الجرا والتعديل(5ي.)317
( )6الُاشف(1ي.)680

( )7سير أعلش النبلء(11ي.)405
( )8الوقا

البن حبان(8ي.)406

( )9تذُرة الحفا للذهبي(2ي ,)65تقريب التهذيب(.)371
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حديث رقم69:

ال :نح هدونني
صال  ,نعن أابن شهناب ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
يش ,نح هدونننا نع ِّمي ,نح هدونننا أنبي ,نع أن ن
نخ نب نرننا ُع نب أي ُد ان أب ُن ى أب نراه ن
ب بن نج أحش ,أ ه
ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير ,أ ه
نن
ب ب أن ن أنبي نسنل نم نة ,أ أ
ان ,نع أن ن أي نن ن
نن ن أي نن ن
نخ نب نر أ  ,نع أن أ ُُّش نحب نيب نة ب أن أنبي ُس أف ني ن
ه
أجو نج
ب ,فُت ن األ ني أونش م أن نرأدش نيأ ُ
الهنب ِّي ( )ند نخ نل نعلن أيهنا فن اعا نيقُو ُل « :نال ىلن نه ىال انُ ,نوأيل لأل نع نرب  ,م أن نشر قند ا أقتننر ن
ون؟ ,
ك نوف نينا ه
ول ان ,أ ننن أهل ُ
ُص ُبعه أاإل أبهناش نو هالتي نتليهنا ,نف ُقأل ُ  :نيا نر ُس ن
أجو نج م أو ُل نهذ »  ,نق ن
ال :نو نحله ن
نو نمأ ُ
الصال ُح ن
ل بأ أ
ث»(.)1
ال « :نن نع أش ,ى نذا نُوُنر األ نخ نب ُ
قن ن
سبل تخريجه في حديث رقش.64:
إسناد الحديث:

اهيم ْب ُن سنع ُد ْب ُ ِ ِ
ِ ِ
يم ْب ِنن َع ْب ِند النر ْح َم ِن ْب ِنن َع ْنوف ا ْلقَُر ِشني ُّ
الزْه ِنري ،وأبنو
َْ
نن إ ْب َنراه َ
ُ .1ع َب ْيد الله بن سعد بن إ ْبَر ُ
الفضل البغدادي نزيل سامراء.

نرنوى
نرنوى

نعن :أخيه ى أب نراهيش أبن نس أعد الُّ أهر ّ  ,وي يد أبن نه ُارون ,وعمه ني أعقُوب أبن ى أب نراهيش أبن نس أعد.
نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأ ُنبو ند ُاود ,والتِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي(.)2

ووقرره :ابررن حجررر( ,)3والخ يررب الب ررداد ( ,)4والرردارق ني( ,)5والخليلرري( ,)6وقررال الررذهبي :ووررل( ,)7وقررال م ررة:
الشيع ,العالش ,الوقة ,العابد( ,)8وقال الهن نسرا ي :ال برأ

بره( , )9وقرال ابرن أبري حراتشُ :تبر

عنره مرع أبري وهرو

صدول( ,)10وما سنة ستين وما تين(.)11
اهيم ْبن ِنن سننع ُد ْبن ُ ِ ِ
 .2يعقُننوب ْبن ُ ِ ِ
يم ْبن ِنن َع ْبن ِند الننر ْح َم ِن ْبن ِنن َعن ْنوف ،ا ْلقَُر ِشننيُّ ،
الزْهن ِنري ،أ َُبننو يوسننف
َْ ُ
َْ
نن إ ْبن َنراه َ
نن إ ْبن َنر َ
ا ْلم َد ِن ُّي ،أخو سعد بن إِ ْبر ِ
اهيم ْبن سعد.
َ
َ

روى عن :أنبيه ى أب نراهيش أبن نس أعد ,وشعبة أبن الحجاج ,والليث أبن سعد.
نرنوى نعنه :أحمد أبن نح أننبل ,وابن أخيه ُع نبيد ان أبن سعد أبن ى أب نراهيش أبن سعد الُّ أهر ّ  ,وعلي بن المديني(.)12

أجو ُج} [األنبياء10( ,]96 :ي ,)186حديث
أجو ُج نو نمأ ُ
{حتهت ى نذا فُت نح أ نيأ ُ
( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب التفسير ,سورة األنبياء ,نق أولُهُ تن نعانلت :ن
رقش.11270:
( )2تهذيب الُمال(19ي.)47 -46
( )3تقريب التهذيب(.)371
( )4تاريع ب داد(12ي.)29

( )5تاريع اإلسلش(8ي ,)523تهذيب التهذيب(7ي.)16
( )6اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)305
( )7الُاشف(1ي.)680

()8سير أعلش النبلء(16ي.)392
( )9مشيخة النسا ي(.)66

( )10الجرا والتعديل(5ي.)318
( )11تقريب التهذيب(.)371

( )12تهذيب الُمال(32ي.)309 ,308
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ووقه :ابن معين( ,)1وابن حجر( ,)2والعجلي( ,)3وابن سعد و اد :مأمون( ,)4وقرال الرذهبي :حجرة ور ,)5(,وقرال
مرة :اإلماش ,الحاف  ,الحجة( ,)6وقال أبو حاتش :صدول( ,)7وذُر ابن حبان في الوقرا ( ,)8ومرا

سرنة ومران

وما تين(.)9
ِ ِ
اهيم ْب ُن ِ
ِ ِ
يم ْب ِن َع ْب ِد الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْوف ا ْلقَُر ِشي ُّ
اق ا ْل َم َد ِن ُّي ،والد يعقوب
س َح َ
الزْه ِري ،أ َُبو إِ ْ
َ
س ْعد ْب ِن إ ْبَراه َ
 .3إ ْبَر ُ
اهيم وسعد ْبن إِ ْبر ِ
ْبن إِ ْبر ِ
اهيم.
َ
َ
روى عن :أبيه سعد أبن ى أب نراهيش ,وشعبة أبن الحجاج ,وصال أبن ُيسان.
نرنوى نعنه :أحمد أبن نع أبد ان أبن يون  ,وابنه يعقوب أبن ى أب نراهيش أبن سعد ,ويعقوب أبن حميد أبن ُاسب(.)10
ووقه :أحمد بن حنبل( ,)11وقال مرة :أحاديوه مستقيمة( ,)12وابن معين( ,)13وقال مرة :لي به بأ ( ,)14وأبرو
حاتش( ,)15والعجلي( ,)16والذهبي( , )17وقال ابن سعد :وقة ُوير الحديث وربما أخ أ في الحديث( ,)18وقال ابن
عد  :من الوقا ( ,)19وقال ابن حجر :وقة حجة ,تُ ُُلِّش فيره برل قرادا( ,)20وذُرر ابرن حبران فري الوقرا (,)21

وما سنة خم وومانين وما ة(.)22
ان ا ْلم َد ِن ُّي ،أَبو محمد ،ويقال :أَبو ا ْلح ِ ِ
ِ .4
ب(.)23
ارث ،ا ْل ُم َؤد ُ
ُ َ
ُ َُ
صال ُح ْب ُن َك ْي َ
َ
س َ َ
نرنوى نعن :سالش بن نعبد اللهه بن ُع نمر ,و ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير ,ومحمد بن شهاب الُّ أهر ّ .
( )1تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)229
( )2تقريب التهذيب(.)607
( )3تاريع الوقا
( )4ال بقا

للعجلي(.)484

الُبرى(7ي.)247

( )5الُاشف(2ي.)393

( )6سير أعلش النبلء(9ي.)491
( )7الجرا والتعديل(9ي.)202
( )8الوقا

البن حبان(9ي.)284

( )9تهذيب التهذيب(11ي ,)380تاريع ب داد(16ي.)390
( )10تهذيب الُمال(2ي.)90 -88

( )11بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)14
) )12الجرا والتعديل(2ي .)101

( )13تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)42
( )14تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)205
( )15الجرا والتعديل(2ي.)102
( )16تاريع الوقا

للعجلي(.)52

( )17مي ان االعتدال(1ي.)34
( )18ال بقا

الُبرى(7ي.)234

( )19الُامل في ضعفاء الرجال(1ي.)403
( )20تقريب التهذيب(.)89
( )21الوقا

البن حبان(4ي.)4

( )22تقريب التهذيب(.)89
ب :بضش الميش وفت الواو وُسر الدال المهملة المشددة وفي آخرها ,الباء المنقو ة بواحدة  ,هذا اسش لمن يعلش الصبيان والنا
( )23األ ُم ننِّد ُ
ب .األنساب للسمعاني(12ي.)473
األدب والل ة ,والمشهور به صال بن ُيسان األ ُم ننِّد ُ
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وسلن أيمان أبن بلل(.)1
نرنوى نعنه :ىبراهيش أبن سعد الُّ أهر ّ  ,و ُس أف ني ن
ان أبن ُع ني أي ننةُ ,
ووقرره :ابررن معررين( ,)2وأبررو حرراتش( ,)3وابررن سررعد( ,)4والهن نسررا ي( ,)5والعجلرري( ,)6وابررن حجررر و اد :وب ر

( ,)7وقررال

الررذهبي :وقررة جررامع للفقرره والحررديث والمررروءة( ,)8وقررال الخليلرري :نحرراف ى نمرراش( ,)9وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ,
ران م ررن فُ نقهن رراء األ نمد نين ررة والج ررامعين لأل نح ررديث نواألف أق رره( , )10وم ررا بع ررد س ررنة ولو ررين أو بع ررد األربع ررين
وق ررال :نو نُ ر ن
وما ة(.)11
.5
.6
.7
.8

ُم َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُعْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر :وقة مشهور .سبل في حديث رقش.38:
س َل َم َة نرب نيبة الهنب ِّي ( ,)صحابية ,سبق في حديث رقش.40:
ب ِب ْن َ
َزْي َن َ
ت أَِبي َ
ِ
منين :سبق في الفصل االول.
س ْف َي َ
أ ُُّم َح ِب َ
المن ن
ان ,وج الهنب ِّي ( ,)أش أ
يب َة ِب ْنت أَِبي ُ

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تهذيب الُمال(13ي.)80 ,79

( )2تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)42
( )3الجرا والتعديل(4ي.)411
( )4ال بقا

الُبرى(5ي.)420

( )5تهذيب التهذيب(4ي.)400
( )6تاريع الوقا

للعجلي(.)226

( )7تقريب التهذيب(.)273
( )8الُاشف(1ي.)498

( )9اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(1ي.)296
( )10الوقا

البن حبان(6ي.)454

( )11تقريب التهذيب(.)273
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املبحث اخلامس:

مرويات أم املؤْمننيَ صَفِيَّ َة بنتِ حُيَيّ( )
وفيه أربعة مطالب:
حيَيّ ( ) في سنن أبي دَاوُد
صفِيَّةَ بنتِ ُ
 المطلب األول :مرويات أم المؤْمنينَ َ
حيَيّ ( ) في سنن التِّرْمِ ِذيّ
صفِيَّةَ بنتِ ُ
 المطلب الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ َ
حيَيّ ( ) في سنن ابن ماجه
صفِيَّةَ بنتِ ُ
 المطلب الثالث :مرويات أم المؤْمنينَ َ
 المطلب الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيّ ( ) في السنن الكبرى للنسائي
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منين ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي ( ) في سنن أبي َد ُاود
المطلب األول :مرويات أم ْ
المؤ َ َ
حديث رقم70:

ري أبرن
نح نم ُد أب ُن نشب نُّوأيه األ نم أرنو ّ  ,نح هدونني نع أب ُد ه
نخ نب نرننا نم أع نمر ,نعن الُّ أهر ّ  ,نع أرن نعل ِّ
الرهال ,أ أ
قال أبو داود :نح هدونننا أ أ
ه
ه
راش نمعري
صفهي نة نقانل أ  :نُ ن
ُح نس أين ,نع أن ن
ان نر ُسو ُل الله (ُ )م أعتنُ افا نفأنتنأيتُرهُ أن ُ ُ
ورُ نل أري ال نف نحدوأتُرهُ ,وُر هش قُ أمر ُ نف أان نقنل أبر ُ نف نق ن

رال
صرار ,نفلن همرا نأرننيرا الهنب ِّ
نس نررنعا ,فن نق ن
ري ( )أ أ
ل ني أقل نبني ,نو نُ ن
امةن أبن ن أيرد ,فن نم هرر نر ُجرلن م نرن األن ن
ان نم أس نُ ُنهنا في ندار أ ن
ُس ن
ان
ري» ,نقر ن
الهنب ِّ
رول اللهرره ,نقر ن
ان اللهرره نيررا نر ُسر ن
رال« :ى هن ال هشر أري ن ن
راالُ :سر أرب نح ن
ري ( « :)نعنلررت ر أسررل ُُ نما ,ىهنهنررا ن
صررفهي نة بنر ُح نير ّ

ال « :نشًّار»(.)1
ف في ُقلُوب ُُ نما نش أي اا» ,أ أنو قن ن
نن ني أقذ ن
ني أجر م نن اإلنسان نم أج نرى ال هدش ,فن نخشي ُ أ أ
 .1أخرجه األ ُب نخار ّ في صحيحهُ ,تاب االعتُاف ,باب :هرل يخررج المعتُرف لحوا جره ىلرت براب المسرجد؟,
(3ي ,)49حديث رقش ,2035:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 -وُذلك أخرجه في ُتاب االعتُاف ,باب :هل يد أر المعتُف عن نفسره؟3( ,ي ,)50حرديث رقرش,2039:

مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .2أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب السلش ,باب بيان أنه يستحب لمن ُر ي خالي ا برامرأة وُانر وجتره أو
محرما له أن يقول هذ فلنة ليدفع رن السروء بره4( ,ي ,)1712حرديث رقرش ,24:متقرارب األلفرا  ,مرن
ريل عبد الر ال به.

 .3أخرجه أبو ند ُاود في سننهُ ,تاب األدب ,باب حسن ال ن4( ,ي ,)298حرديث رقرش ,4994:بلف ره ,مرن
نح نم ُد أب ُن ُم نح همد األ نم أرنو ّ به.
ريل أ أ
 .4أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب الصياش ,باب في المعتُف ي ور أهله في المسجد1( ,ي ,)566حديث
رقش ,1779:متقارب األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .5أخرجرره الهن نس ررا ي فرري الس ررنن الُبرررىُ ,ت رراب االعتُ رراف ,برراب ه ررل ي ر ار المعتُ ررف؟3( ,ي ,)385حررديث
رقش ,3342:متقارب األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 وُر ررذلك أخرجر رره فر رري ُتر رراب االعتُر رراف ,بر رراب تشر ررييع ا ر ررر المعتُر ررف والقير رراش معر رره3( ,ي ,)385حر ررديثرقش ,3343:متقارب األلفا  ,من ريل عبد الر ال به.

 .6أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)38حديث رقش ,7121:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,

من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
اعت نُافه4( ,ي ,)529حديث
ور ن أو نجهنا في أ
 .7أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب الصياش ,نب ُ
اب األ نم أأرنة تنُ ُ
رقش ,8605:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .8أخرجرره ال ب ارنرري فرري المعجررش الُبيررر24( ,ي ,)71حررديث رقررش ,189:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل عبررد
الر ال به.

( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الصوش ,باب المعتُف يدخل البي

لحاجته2( ,ي ,)333حديث رقش.2470:
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إسناد الحديث

َحمد ْبن محمد ْبن ثَا ِبت بن عثمنان بنن مسنعود بنن يزيند ا ْل ُخَز ِ
ش ُّنب َوْي ِه ا ْل َم ْنرَو ِزي
اعني ،أ َُبنو ا ْلحسنن بنن َ
َُ
 .1أ ْ َ
المأَ ُخواني( .)1وما خوان :قرية.

نرنوى نعن :آدش أبن أنبي ىيا  ,وعبد الر ال أبن هماش ,وعلي أبن األحسن أبن شقيل ,وعلي بن المديني.
نح نمد أبن شبويه(.)2
نح نمد أبن أنبو الحوار  ,وابنه :وناب أبن أ أ
نرنوى نعنه :أ ُنبو ند ُاود ,وأ أ
ووق رره :اب ررن حج ررر( ,)3والعجل رري( ,)4والهن نس ررا ي( ,)5وق ررال ال ررذهبي :ح رراف رح ررال( ,)6وق ررال مر ررة :اإلم رراش ,الق رردوة,
المحدث ,شيع اإلسلش( ,)7وقال أبو حاتش :أدرُتره ولرش أُترب عنره( ,)8وذُرر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)9ومرا
سنة ولوين وما تين(.)10

ق بن همام بن َن ِ
َ .2ع ْب ُد الرزا ِ
افع الص ْن َع ِاني :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.38:
َ .3م ْع َمر بن راشد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.38:

ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ِ
ِ
ِ
ويقال :أبو الحسنَ ،وُيقَا ُل :أ َُبو
س ْين بن َعلي ْب ِن أَِبي طَال ِب ا ْلقَُرشي الهاشمي أبو الحسينُ ،
َ .5علي ْب ِن ُح َ
ُم َحمدَ ،وُيقَا ُل :أ َُبو َع ْب ِد الل ِه ،ا ْل َم َد ِن ُّي ،زين العابدين.

نرنوى
نرنوى

صفهي نة بن ُح ني ّي ,وعا شة :أ واج الهنب ِّي (.)
نعن :عمه الحسن بن علي بن أنبي الب ,و ن
صار (.)11
نعنه :محمد بن شهاب الُّ أهر ّ  ,وهشاش بن عروة ,ويحيت أبن نسعيد األ أنن ن

( )13
()12
أمون نُوي ُرر
قال ابن حجر :وقة وب عابد فقيه فاضرل مشرهور  ,ووقره :العجلري  ,وقرال ابرن سرعد :و نقرة نمرأ ُ
األ نحديث نعال نرفيع نور ,)14(,وقال الُّ أهر ّ  :ما أرير قرشريا أفضرل منره ( ,)15وذُرر ابرن حبران فري الوقرا (,)16

( )1المأن ُخوانت :بفت الميش ,وضش الخاء المعجمة ,وفي آخرها النون ,هذ النسبة ىلت قريرة بمررو علرت ولورة ف ارسرع منهرا يقرال لهرا مراخوان.
األنساب للسمعاني(12ي.)9
( )2تهذيب الُمال(1ي.)435 -433
( )3تقريب التهذيب(.)83

للعجلي(.)47

( )4تاريع الوقا

()5تهذيب التهذيب(1ي.)71

( )6تاريع اإلسلش(5ي.)511

( )7سير أعلش النبلء(11ي.)7
( )8الجرا والتعديل(2ي.)55
( )9الوقا

البن حبان(8ي.)13

( )10التاريع الُبير للبخار (2ي ,)5تقريب التهذيب(.)83
( )11تهذيب الُمال(20ي.)384 -382
( )12تقريب التهذيب(.)400
( )13تاريع الوقا

للعجلي(.)344

( )14ال بقا

الُبرى(5ي.)172

( )16الوقا

البن حبان(5ي.)159

( )15الُاشف(2ي.)37
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وتوفي سنة أربع وتسعين ,وقيل :تسرع وتسرعين ,وقيرل :اونترين وتسرعين للهجررة بالمدينرة ,ودفرن فري البقيرع فري
()1

قبر عمه الحسن بن علي ,)( ,في القبة التي فيها قبر العبا .)( ,
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم.71:

ري أبرن
نخ نب نرننرا نم أع نمرر ,نعرن الُّ أهرر ّ  ,نع أرن نعل ِّ
نح نم ُد أب ُن ُم نح همد األ نم أرنو ّ  ,نح هدونننا نع أب ُرد ال هررهال ,أ أ
قال أبو داود :نح هدونننا أ أ
ه
ورُ لن أي ال ,فن نح هدوأتُهُ نوقُ أم ُ  ,فن أان نقلن أب ُ  ,فنقن ناش نمعي
صفهيةن ,قنالن أ  :نُ ن
ُح نس أين ,نع أن ن
ان نر ُسو ُل الله (ُ )م أعتنُفاا ,فنأنتنأيتُهُ أن ُ ُ

رال
صرار ,نفلن همرا نأرننيرا الهنب ِّ
نس نررنعا ,نف نق ن
ري ( )أ أ
ل ني أقل نبني ,نو نُ ن
ام نة أبن ن أيرد ,نف نم هرر نر ُجرلن م نرن األن ن
ان نم أس نُ ُنهنا في ندار أ ن
ُس ن
ان ني أجرر
ول اللهه نق ن
ان اللهه نيا نر ُس ن
رال« :ى هن ال هش أري ن ن
صفهي نة بن ُح ني ّي» نق ناالُ :س أب نح ن
الهنب ِّي ( « :)نعنلت ر أسل ُُ نما ىهنهنا ن
ال « :نشًّار»(.)2
ف في ُقلُوب ُُ نما نش أي اا» أ أنو نق ن
نن ني أقذ ن
م نن اإلنسان نم أج نرى ال هدش ,نف نخشي ُ أ أ

سبل تخريجه في حديث رقش.70:
إسناد الحديث:

َح َم ُد ْب ُن ُم َحمد ا ْل َمْرَو ِزي :وقة .سبل في حديث رقش.70:
 .1أ ْ
ق بن همام بن َن ِ
َ .2ع ْب ُد الرزا ِ
افع الص ْن َع ِاني :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.38:
َ .3م ْع َمر بن راشد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.38:

ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ِ
س ْين بن َعلي ْب ِن أَِبي طَالِ ِب ين العابدين :وقة وب  .سبل في حديث رقش.70:
َ .5علي ْب ِن ُح َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1وفيا

األعيان(3ي ,)269تذُرة الحفا للذهبي(1ي ,)60شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(1ي.)374

( )2سنن أبي ند ُاودُ ,تاب األدب ,باب في حسن ال ن4( ,ي ,)298حديث رقش.4994:
160

منين ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي ( ) في سنن الت ْرِمِذي
المطلب الثاني :مرويات أم ْ
المؤ َ َ
حديث رقم72:
ان ,نع أن نسنل نم نة أبن ُُهنأيل ,نع أن أنبي
ال :نح هدونننا أ ُنبو ُن نع أيش نق ن
ود أب ُن غيلن نق ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا نم أح ُم ُ
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ال نر ُسو ُل اللهره ( « :)نال ني أنتنهري الهنرا ُ نع أرن نغر أ و
صفهيةن قنالن أ  :قن ن
ص أف نو ن
ان ,نع أن ن
الم أرهب ِّي ,نع أن ُم أسلش أبن ن
ى أدري ن ُ
رف ب رأ هنوله أش نوآخررره أش نولنر أرش نير أرن ُج
اء مر نرن األ أنرض ُخسر ن
الب أي ر نحتهررت ني أ ر ُ نو نجر أريش ,نحتهررت ى نذا نُر ُ
رانوا ب ن
نهر نذا ن
الب أير نرداء أ أنو ب نب أير نرد ن
()1
ول ه
ال « :ني أب نعوُهُ ُش اللههُ نعنلت نما في أ أننفُسه أش»
الله ,نف نم أن نُرن م أنهُ أش؟ نق ن
أ أنو نس ُهُ أش»ُ ,قأل ُ  :نيا نر ُس ن
 .1أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب الفتن ,براب جريش البيرداء2( ,ي ,)1351حرديث رقرش ,4064:متقرارب
األلفا  ,من ريل أنبي نُ نع أيش به.
ان الوهأور ّ به.
 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)337حديث رقش ,26902:بلف ه ,من ريل ُس أف ني ن
ان الوهأور ّ به.
س أف ني ن
 .3أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 12( ,ي ,)493حديث رقش ,7069:بلف ه ,من ريل ُ
ان الوهأور ّ به.
 -وُذلك أخرجه في (13ي ,)34حديث رقش ,7116:بلف ه ,من ريل ُس أف ني ن

 .4أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب الفتن ,باب من ُر الخروج في الفتنرة وتعروذ منهرا7( ,ي,)460
حديث رقش ,37224:بلف ه ,من ريل أنبي ُن نع أيش به.
ان
 .5أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)262حديث رقش ,2089:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
الوهأور ّ به.
 .6أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)75حديث رقش ,197:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من
ريل أنبي ُم أسلش األ نُ ِّش ُّي.
 -وُذلك أخرجه في (24ي ,)76حديث رقش ,198:متقارب األلفا  ,من ريل نسلن نمةن أبن ُُهنأيل به.

إسناد الحديث:

ود بن غيالن :وقة .سبل في حديث رقش.17:
َ .1م ْح ُم ُ
 .2الفضنل بنن دكنين ،وهنو لقنب ،واسنمه َع ْمنرو ْبنن حمناد ْبنن زهينر ْبنن درهنم ا ْلقَُر ِشني الت ْي ِمني ،أ َُبنو ُن َعن ْنيم
المالئي.
نع نمش.
ان الوهأور ّ  ,وسليمان أاأل أ
روى عن :ا دة أبن قدامة ,و ُس أف ني ن
()2
الر  ,ومحمود بن غيلن.
روى عنه :األ ُب نخار ّ  ,وأبو حاتش ها
()5
()4
()3
ونا نُوي نرر األ نحرديث ُح هجرةا(,)6
أم ا
ووقه :أبو حاتش  ,والعجلي  ,والذهبي و اد حجة  ,قال ابن سعد :و نقةا ُان نمأ ُ
وقال الخ يب الب داد  :م اا ذو دعابة ,مع تدينه ووقته وأمانته(,)7
()1سنن الترمذ ُ ,تاب الفتن ,باب ما جاء في الخسف4( ,ي ,)478حديث رقش.2184:
( )2تهذيب الُمال(23ي.)205 -197
( )3الجرا والتعديل(7ي.)62
( )4تاريع الوقا

للعجلي( .)383

( )5الم ني في الضعفاء( 2ي.)511

( )6ال بقا

الُبرى( 6ي.)369

( )7تاريع ب داد(14ي.)307
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وقال ابن حجر :وقة وب ( , )1وذُرر ابرن حبران فري الوقرا  ,وقرالُ :ران أتقرن أهرل مانره( ,)2ومرا

عشرة وما تين(.)3

سرنة تسرع

س ِعيد الث ْوري :وقة حاف فقيه عابد ىماش حجة .سبل في حديث رقش.32:
س ْف َي َ
ان بن َ
ُ .3
ضَرِم ُّي ،أبو يحيى ال ُكوفي الِ ْتنعي .وتنعه بطن من حضرموت.
الح ْ
سلَ َم َة ْب ِن ُك َهْيل بن حصين َ
َ .4
روى عن :سعيد بن جبير ,ع اء بن أبي رباا ,وأبي ىدري المرهبي.
ان أبن نسعيد الوهأور ّ  ,وشعبة أبن الحجاج(.)4
روى عنه :حماد أبن سلمة ,و ُس أف ني ن
( )7
()6
()5
رال
أمون  ,نوقنر ن
قرال أحمررد برن حنبررل :مرتقن الحررديث  ,وقرال أبررو حراتش :وقررة مرتقن  ,وقنر ن
رال أ ُنبرو أرنعررة :و نقرة نمرأ ُ
الهن نسا ي( ,)8ويعقوب بن شيبة :وقة وب ( ,)9وووقه :الذهبي( ,)10والعجلي( ,)11وابن حجر( ,)12وذُر ابن حبان
في الوقا ( ,)13وقال سفيان الوور ُ :ان رُنا من األرُان وشد قبضته( ,)14ما
ِ
المْرِه ِبي )16(،ال ُكوفي ،اسمه :سوار وقيل :مساور.
يس َ
 .5أَبو إِ ْد ِر َ
الهمدان ُّي ُ

بعد الما ة(.)15

الم نسيهب أبن نجبة.
نرنوى نعن :مسلش أبن صفوان ,و ُ
( )17
نرنوى نعنه :حبيب أبن أنبي وناب  ,وحُيش أبن جبير ,وسلمة أبن ُهيل
ووقه :الذهبي( ,)18وقال مرة :شيعي جلد ,يُتب حديوه( ,)19و قال أبو حاتش :من عتل الشيعة ,له حرديوان أو

ولوة( ,)20وقال ابن حجر :صدول يتشيع ,ما
ِِ
ان
ص ْف َو َ
ُ .6م ْسلم ْب ِن َ
صفهيةن بن ُح ني ّي وج الهنب ِّي (.)
روى نعن :ن

بعد الما ة(.)21

( )1تقريب التهذيب(.)446
( )2الوقا

البن حبان(7ي.)319

( )3التاريع الُبير(7ي ,)118شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)93
( )4تهذيب الُمال(11ي.)315 -313

( )5بحر الدش فيمن تُلش فيه االماش أحمد بمدا أو ذش(.)66
( )6الجرا والتعديل(4ي.)171

( )7التعديل والتجري (3ي.)1128
( )8تاريع اإلسلش(3ي.)425

( )9تهذيب التهذيب(4ي.)156
( )10الُاشف(.)454
( )11تاريع الوقا

للعجلي(.)197

( )12تقريب التهذيب(.)248

( )13الوقا البن حبان(4ي.)317
) )14تاريخ دمشق(.)122/22
( )15تقريب التهذيب(.)248

المرهبي :بضش الميش ,وسُون الراء ,وُسر الهاء ,وفي آخرها الباء ,المنقو ة بواحدة ,هذ النسبة ىلت بنت مرهبة ,وهش ن لوا الُوفة ,وهش ب رن
(ُ )16
من همدان [وهو مرهبة بن دعامة بن مالك بن معاوية...بن نوف بن همدان .األنساب للسمعاني(12ي.)208
( )17تهذيب الُمال(33ي.)21
( )18الُاشف(2ي.)406

( )19مي ان االعتدال(2ي.)246
( )20الجرا والتعديل(4ي.)270
( )21تقريب التهذيب(.)617
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المرهبي.

نرنوى نعنه :أ ُنبو ىدري
قال ابن حجر :مجهول( ,)2ما
الحكم على إسناد الحديث:

()1

بعد الما ة(.)3

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه مسلش بن صفوان مجهول.

حديث رقم73:

ال :نح هدونننا نهاشش نو ُه نو أاب ُن نسعيد
ال :نح هدونننا نع أب ُد ه
الوارث نق ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار نق ن
الص نمد أب ُن نع أبد ن
ري نر ُسرو ُل اللهره ( )نونب أري نن ني نرد ه
صرفهيةن ,تنقُرو ُل :ند نخ نرل نعلن ه
ال ُُ ٌّ
صرفهيةن قن ن
وفي قن ن
رال :نسرم أع ُ ن
ال :نح هدونني ُ نن نانرةُ ,نم أرولنت ن
ال:
أ أنرنب نعةُ ن
هح ؟» نف ُقأل ُ  :نبلنت نعلِّ أمني .نف نق ن
ُسِّب ُ بهنا ,نق ن
ُعلِّ ُمك بأن أُوننر م هما نسب أ
ال« :لن نق أد نسب أ
هح بهنذ  ,أ ننال أ ن
آالف نن نواة أ ن
ان اللهه نع ند ند نخألقه"(.)4
" قُوليُ :س أب نح ن

 .1أخرجه الحاُش في المستدرك ,في ُتاب الدعاء ,والتُبير ,والتهليل ,والذُر ,باب نح هدونننا نعل ُّي أب ُرن نح أم نشرا نذ
األ نع أد ُل1( ,ي ,)732حديث رقش ,2008:مختلف األلفا  ,من ريل نهاش ُش أب ُن نسعيد به.
 .2أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)35حديث رقش ,7118:مختلف األلفا  ,مرن ريرل نع أب ُرد
الص نمد أب ُن نع أبد األ نوارث به.
ه
 .3أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)74حديث رقش ,195:مختلف األلفا  ,من ريل نهاش ُش أب ُرن
نسعيد به

إسناد الحديث:

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َبشار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ِ
ِ
ميمي ,العنبر
الو ِار ِث أبن نسعيد بن ذُوان الته ُّ
َ .2ع ْب ُد الص َمد ْب ُن َع ْبد َ
روى عن :حماد بن سلمة ,وهاشش بن سعيد ,وهماش بن يحيت.

()6
()5
صر ّ .
 ,التنُنور  ,أبو سهل األ نب أ

روى عنه :ىسحال أبن راهويه ,ومحمد بن بشار ,ويحيت بن معين(.)7
ووقه :ابن سعد( ,)8والعجلي( ,)9وقال الذهبي :حجة(,)10

( )1تهذيب الُمال(27ي.)522
()2تقريب التهذيب(.)530

( )3تقريب التهذيب(.)530

( )4سنن الترمذ ُ ,تاب الدعوا  ,باب حدونا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار5( ,ي ,)555حديث رقش.3554:
الع أننب رر  :بفررت العررين المهملررة ,وسررُون النررون ,وفررت البرراء المنقو ررة بواحرردة ,وال رراء ,هررذ النسرربة ىلررت بنررت العنبررر ,وتخفررف فيقررال لهررش
( )5ن

«بلعنبر» وهش جماعة من بنت تميش ينتسبون ىلت العنبر بن عمرو بن تميش بن مرة . ...األنساب للسمعاني(9ي.)382
ه
ردهما األ نرواو ,نوفري آخرنهرا الررهاء  -نهرذ ِّ
الن أس نربة ىنلرت التهنرور نو نعملهرا نوبيعها.األنسراب
( )6التنُنرور  :ب نف أرت التراء األ ُموننهراة مرن نفرول ,نوضرش النُّرون ,بع ن
خب ُ فيه .الصحاا تاج الل ة وصحاا العربية(2ي.)602
ور :الذ ُي ن
للسمعاني(3ي .)97التننُّ ُ
( )7تهذيب الُمال(18ي.)102 -99
( )8ال بقا

الُبرى(7ي.)219

( )9تاريع الوقا

للعجلي(.)303

( )10الُاشف(1ي.)653
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في شعبة( ,)2وما

وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)1وقال ابن حجر :صدول وب
س ِعيد ،أ َُبو إسحاق ال ُكوفي ،نزيل البصرة.
 .3هاشم بن َ
نرنوى نعنُ :نانة مولت صفية ,ومحمد بن ياد ,وهشاش بن عروة.

سبع وما تين(.)3
سنة أ

األ نباهلي(.)4

نرنوى نعنه :شاذ أبن فياض ,وعبد الصمد أبن عبد الوارث ,وي يد بن م ل
ضعفه :ابن حجر( ,)5والذهبي( ,)6وأبو حاتش( ,)7وقال ابن معين :لري بشريء( ,)8وقرال ابرن عرد  :مقردار مرا

رابعُ نعليرره( ,)9وقررال أحمررد بررن حنبررل :ال أعرفرره( ,)10وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)11مررا
يرويرره ,ن
ال ُيتنر ن
الما ة(.)12
ِ .4ك َنا َن ُة ،مولَى ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي ،زوج الن ِبي ( )يقال :إنه كنانة ْبن نبيه.
َْ
َ
صفهيةن بن ُح ني ّي.
روى عن :األشتر النخعي ,وعومان أبن عفان ,وأنبي ُه نرأيرة ,وموالته ن
()13

وفي.
وم نح همد أبن نأل نحة أبن مصرف ,وهاشش بن نسعيد ال ُُ ٌّ
نرنوى نعنه :خديج أبن ُم نعاونيةُ ,
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)14وقال ابن حجر :مقبول( ,)15ما بعد الما ة(.)16
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه هاشش بن نسعيد ضعيف ,وُنانة مولت صفية مقبول.

( )1الوقا

البن حبان(8ي.)414

( )2تقريب التهذيب(.)356

( )3تاريع اإلسلش(5ي ,)111التاريع الُبير(6ي.)105
( )4تهذيب الُمال(30ي.)128
( )5تقريب التهذيب(.)570
( )6الُاشف(2ي.)332

( )7الجرا والتعديل(9ي.)105

( )8تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)452
( )9الُامل في ضعفاء الرجال(8ي.)419
( )10تهذيب التهذيب(11ي.)17

( )11الوقا البن حبان(7ي.)585
( )12تقريب التهذيب(.)570
( )13تهذيب الُمال(24ي.)230
( )14الوقا

البن حبان(5ي.)339

( )15تقريب التهذيب(.)462
( )16تقريب التهذيب(.)462
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بعررد

حديث رقم74:

ال :نح هدونننا نهاشرش ُه نرو أابر ُن نسرعيد
ال :نح هدونننا نع أب ُد ه
الوارث قن ن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار قن ن
الص نمد أب ُن نع أبد ن
ري نر ُسرو ُل اللهره ( )نونق أرد نبنل ن نري نع أرن
ري ,نقانلر أ  :ند نخ نرل نعنل ه
ال ُُ ٌّ
ال :نح هدونننا ُ نن نانةُ ,نق ن
وفي نق ن
ال :نح هدون أت ننا ن
صفهي نة بنر ُح ني ّ
ون
ونران نخ أي اا
صةن نو نعا نشةن نُ نلش فن نذ نُ أر ُ نذل نك لنهُ ,فن نق ن
ال " :أ ننال ُقأل  :فن نُ أي ن
ف تن ُُ ن
رار ُ
نح أف ن
رر مِّنري نون أوجري ُم نح همرد نوأنبري نه ُ
ه
وع ِّمرري موسررت "؟ و نُر ه
اج
ران الررذ نبنل ن هنررا أنهنهُر أرش نقررالُوا :نن أحر ُرن أن أُر نررُش نعنلررت نر ُسررول اللرره ( )م أنهنررا ,نونقررالُوا :نن أحر ُرن أن أ نو ُ
نن
ن ن
ُ ن
()1
الهنب ِّي( )نونب ننا ُ نع ِّمه .

ِّرج ُّ ,
 .1أخرجه الحاُش في المستدركُ ,تاب معرفة الصحابة (( ,))باب أ أ
نح نم نرد الس أ
رج أب ُرن أ أ
نخ نب نرننرا ند أعلن ُ
(4ي ,)31حديث رقش ,6790:متقارب األلفا  ,من ريل نهاشش أب ُن نسعيد به.

 .2أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)75حديث رقش ,196:متقارب األلفا  ,من ريل نهاشش أبن
نسعيد به.
 وُذلك أخرجه في المعجش االوس 8( ,ي ,)236حديث رقش ,8503:متقارب األلفا  ,من ريل نهاشش أبننسعيد به.

إسناد الحديث:
.1
.2
.3
.4

ُم َحم ُد ْب ُن َبشار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ِ
ِ
الو ِار ِث :صدول .سبل في حديث رقش.73:
َع ْب ُد الص َمد ْب ُن َع ْبد َ
ِ
س ِعيد ال ُكوفي :ضعيف .سبل في حديث رقش.73:
َهاشم ْب ُن َ
ِك َنا َن ُة مولى ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي :مقبول .سبل في حديث رقش.73:
َ

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه هاشش بن نسعيد ضعيف ,وُنانة مولت صفية مقبول.

( )1سنن الترمذ ُ ,تاب المناقب ,باب فضل أ واج النهب ِّي (5( ,)ي ,)708حديث رقش.3892:
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منين ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي ( ) في سنن ابن ماجه
المطلب الثالث :مرويات أم ْ
المؤ َ َ
حديث رقم75:

ان ,نع أرن نسرلن نم نة أبرن
ض ُل أب ُرن ُد نُ أرين قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن قن ن
ال :نح هدونننا األ نف أ
رال :نحر هدونننا ُسر أف ني ن
ال نر ُسرو ُل اللهره ( « :)نال ني أنتنهري
صفهي نة ,نقانل أ  :نق ن
ص أف نو ن
ان ,نع أن ن
ُُهنأيل ,نع أن أنبي ى أدري ن األ ُم أرهب ِّي ,نع أن ُم أسلش أبن ن
رف برأ هنوله أش
اء م نرن أاأل أنرضُ ,خس ن
الهنا ُ نع أن نغر أ و نهر نذا األ نب أير  ,نحتهرت ني أ ر ُ نو نج أريش نحتهرت ى نذا نُ ُ
رانوا باأل نب أي نرداء ,أ أنو نب أي نرد ن
()1
ال« :ي أبعوُهش ه
اللهُ نعنلت نما في أ أننفُسه أش»
نوآخره أش ,نونل أش ني أن ُج أ أنو نس ُهُ أش» ُ ,قأل ُ  :نفإ أن نُ ن
ان فيه أش نم أن ُي أُ نرُ؟ نق ن ن ن ُ ُ
سبل تخريجه في حديث رقش.72:
.1
.2
.3
.4

إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث.4:
أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ض ُل ْب ُن ُد َك ْين :وقة وب  .سبل في حديث رقش.72:
ا ْلفَ ْ
س ِعيد الث ْوري :وقة حاف فقيه عابد ىماش حجة .سبل في حديث رقش.32:
س ْف َي َ
ان بن َ
ُ
سلَ َم َة ْب ِن ُك َهْيل :وقة يتشيع .سبل في حديث رقش.72:
َ

يس ا ْل ُمْرِه ِبي :صدول يتشيع .سبل في حديث رقش.72:
 .5أَبو إِ ْد ِر َ
ِِ
ان :مجهول .سبل في حديث رقش.72:
ص ْف َو َ
ُ .6م ْسلم ْب ِن َ
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه مسلش بن صفوان مجهول.

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب الفتن ,باب جيش البيداء2( ,ي ,)1351حديث رقش.4064:
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منين ص ِفي َة ِ
بنت ُح َيي ( ) في السنن الكبرى للنسائي
المطلب الرابع :مرويات أم ْ
المؤ َ َ
حديث رقم76:

ال :قن نأر ُ نعلنت أنبي نع أن نم أع نمر,
وست قن ن
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن ني أح نيت أبن ُم نح همد قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ُم ن
صفهي نة ,ن أوج الهنب ِّي ( )أ ه
ف األ نع أش نر األ ن نواب نر( ,)1م أن
اعتن نُ ن
نن الهنب ِّي ( « )أ
نعن الُّ أهر ّ  ,نع أن نعل ِّي أبن ُح نس أين ,نع أن ن

ان»(.)2
نش أهر نرنم ن
ض ن
صفيهة ب أن
اللف انفرد به الهن نسا ي في السنن الُبرى عن ن
إسناد الحديث

ُح ني ِّي (

).

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َي ْح َيى ْب ِن ُم َحمد ْبن كثير ،ال ْكلبي ،أ َُبو عبد اهلل ا ْل َحر ِاني ،ولقبه لؤلؤ.
ه
وم نح همد بن موست بن أعين.
نرنوى نعن :عبد الله أبن معبد ,والفضل أبن دُينُ ,
ري أبرن
نرنوى نعنه :الهن نسا ي ,وأحمد أبرن نعل ِّ
وبرة الحسرين أبرن ُم نح همرد األ نحهرانري ,ن
ري أبرن األحسرن المقررئ ,وأبرو نع ُر ن
وعل ّ
صر (.)3
سراج الم أ

ووق رره :الهن نس ررا ي( ,)4واب ررن حج ررر ,و اد ص رراحب ح ررديث( ,)5ومس ررلمة ب ررن القاس ررش األندلس رري( ,)6وق ررال ال ررذهبي:
الحاف ( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وما سنة سبع وستين وما تين(.)9
وسى بن أعين ا ْل َج ِ
زري( ،)10أ َُبو يحيى ا ْل َحر ِاني.
ُ .2م َحم ُد ْب ُن ُم َ
وست بن أعين األ نج ر .
نرنوى نعن :هير بن معاوية الجعفي ,وعيست بن يون  ,وابيه ُم ن

( )11

نرنوى نعنه :أ ُنبو حم ة ىدري بن يون  ,مواسماعيل بن ُع نبيد ,ومحمد بن يحيت أبن ُم نح همداأل نحهراني
ووقه :الذهبي( ,)12وذُر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)13وقرال ابرن حجرر :صردول( ,)14مرا سرنة ورلث وعشررين
وما تين(.)15

( )1األ ن نواب نر :أن األنب نواقي ,جمعُ غابر .لسان العرب البن من ور(5ي .)3تاج العرو (13ي.)187
ن
( )2السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب االعتُاف ,باب االعتُاف وسننه3( ,ي ,)377حديث رقش.3320:
( )3تهذيب الُمال(27ي.)9 -7
( )4مشيخة النسا ي(.)56

( )5تقريب التهذيب(.)513

( )6تهذيب التهذيب(9ي.)522

( )7سير أعلش النبلء(12ي ,)605الُاشف(2ي.)230
( )8الوقا

البن حبان(9ي.)142

( )9تاريع اإلسلش(6ي.)427
( )10األ نج ر  :نهذ ِّ
الن أسنبة ىنلت الج يرة ,نوهي ع هدة ب نلد م أن نها األموصل ,وسنجار ,وحران ,والرها ,والرقرة ,نونأر
والف ار  .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)277
( )11تهذيب الُمال(26ي.)523 ,522
( )12الُاشف(2ي.)225
( )13الوقا

البن حبان(9ي.)64

( )14تقريب التهذيب(.)509
( )15تقريب التهذيب(.)509
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األعرين ,نوهري ب نرلد نبرين دجلرة

َع َي َن ،ا ْل َج ِ
وسى بن
س ِعيد ا ْل َحر ِاني مولى بني عامر ْبن لؤيُ ،
وسى ْب ِن أ ْ
وه َو والد ُم َحمد بن ُم َ
زري ،أ َُبو َ
ُ .3م َ
أعين.
ان الوهأور ّ  ,وع اء بن السا ب ,ومعمر بن راشد.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
ه
وع أمرو أبن خالد األ نحهراني(.)1
نرنوى نعنه :ىسماعيل أبن نعبد الله أبن سماعة ,وابنه محمد أبن موست ,ن

ووقرره :أبررو ح رراتش( ,)2وأبررو رع ررة( ,)3والررذهبي( ,)4وال رردارق ني( ,)5وابررن حج ررر و اد عابررد( ,)6وق ررال ابررن س ررعد:

()7
صال وس ( ,)8وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)9وما
صدول  ,وقال علي بن المديني :ن
نوما نة(.)10

سرنة سربع نوسربعين

َ .4م ْع َمر بن راشد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.38:
ُ .5م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته ,سبل في حديث رقش.9:
ِ
لي أبن أنبي نالب ,ين العابدين :وقة وب  .سبل في حديث رقش.70:
َ .6علي ْب ِن ُح َ
س ْين :بن نع ّ
الحكم على إسناد الحديث:

وست بن أعين صدول.
ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه ُم نح همد بن ُم ن
حديث رقم77:

نخ نب نرني
نح هدونننا ب أش ُر أب ُن ُش نع أيب ,نع أن أنبيه ,نعن الُّ أهر ّ نق ن
ال :أ أ
ورُ نو ُه نرو ُم أعتنُرف فري األ ن نروابر م أرن
اء أ نر ُس ن
نج ن
ول ان ( )تنُ ُ

ال:
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نخالد أبن نخلي نق ن
قال النسا ي :أ أ
نعل ُّي أب ُن ُح نس أين ,أ ه
نخ نب نرتأهُ أنهنهنا
صفهي نة بن ُح ني ّي أ أ
نن ن
ب ,نف نق ناش نم نعهنا نر ُسرو ُل ان ( )ني أقل ُبهنرا ,نحتهرت ى نذا نبنل ن ر أ
ام أ تنأن نقل ُ
ان نفتن نح هدون أ ع أن ند ُ نس ن
نرنم ن
ض ن
اع اة م نن األع نشاء ,وُهش نق ن
ه
صرار نف نسرله نما نعلنرت نر ُسرول ان
نب ن
اب األ نم أسجد الذ ع أن ند نم أس نُن أ ُِّش نسلن نمةن ن أوج الهنب ِّي ( )نمهر به نما نر ُجلن م نن األن ن
ان ان نيرا
ري» فنقن ن
( )وُهش ننفنر نذا ,فنقن ن
راالُ :س أرب نح ن
رال لنهُ نمرا نر ُسرو ُل ان ( « :)نعلنرت ر أسرل ُُ نما ,ىهن نمرا هري ن
صرفهيةن بنر ُح ني ّ

ول ان ,نو نُ ُب نر نعنل أيه نما نذل نك ,نف نق ن
نر ُس ن
ان نيأبلُاُ م نن اإلنسران نمأبنل ن
را الر هدش ,ىِّنري نخشري ُ
ال نر ُسو ُل ان (« :)ى هن ال هش أي ن ن
ف في ُقلُوب ُُ نما نش أي اا»(.)11
نن ني أقذ ن
أأ
سبل تخريجه في حديث رقش.70:

( )1تهذيب الُمال(29ي.)29-27
( )2الجرا والتعديل(8ي.)137

( )3الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)943
( )4الُاشف(2ي.)301

( )5تهذيب التهذيب(10ي.)335
( )6تقريب التهذيب(.)549
( )7ال بقا

الُبرى(7ي.)335

( )9الوقا

البن حبان(7ي.)458

( )8سناال

محمد بن عومان بن أبي شيبة لعلي بن المديني(1ي.)174

( )10تاريع اإلسلش(4ي ,)753التعديل والتجري (2ي.)704

( )11السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب االعتُاف ,باب :هل ي ار المعتُف؟3( ,ي ,)385حديث رقش.3342:
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إسناد الحديث:

 .1محم ُد ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن َخلِي ال َك َال ِع ُّي( ،)1أبو الحسين ا ْل ِح ِ
مصي.
ُ
َُ
نرنوى نعن :بشر بن شعيب ,وأبيه خالد بن خلي القاضي ,وعبد الع ي بن موست األحوني.

الر (.)2
صر  ,وعبد الرحمن بن أنبي حاتش ها
نرنوى نعنه :الهن نسا ي ,موابراهيش أبن ُم نح همد الخشاب الم أ
ووقه :الهن نسا ي( ,)3والدارق ني( ,)4وقال مررة :لري بره برأ ( ,)5وقرال الرذهبي :اإلمراش ,العرالش ,الحجرة( ,)6وقرال
ابن حجر( ,)7وابن أبي حاتش :صدول( ,)8ما بعد الما تين( ,)9وعاش ىلت حدود سنة سبعين وما تين(.)10
شع ْيب ْبن أَبي حمزة ،واسمه دينار ،ا ْلقُر ِشي ،أَبو القاسم ا ْل ِح ِ
مصي.
ِ .2ب ْ
ُ
شُر ْب ُن ُ َ
َ
روى عن :أبيه شعيب بن أبي حم ة.

نح نمد أبن ُم نح همد أبن حنبل ,ومحمد أبن خالد أبن خلي ,ومحمد أبن يحيت ال ُذ أهلي(.)11
نرنوى نعنه :أ أ
()13
()12
ان متقنا نونبعض
ووقه :ابن حجر  ,وقال أبو رعة :سماعه ىجا ة  ,وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقال :نُ ن
نس نماعه نعن أنبيه مناولة( ,)14وقال ابن حجر :ذُر ابن حبان أيض ا في الضعفاء ونقل عن األ ُب نخرار ّ أنره قرال:
"ترُنا " وهذا خ أ نشأ عن حذف ,فاأل ُب نخار ّ ىنما قال" :ترُنا حيا"( ,)15وقال األ ُب نخار ّ  :ترُنا نحيًّا سرنة ونتري
عشرة وما تين( ,)16وما سنة ولث عشرة وما تين(.)17
شع ْيب ْب ُن أَِبي حمَزةَ ،واسمه دينار ،ا ْلقُر ِشي األُم ِوي ،مولهم أَبو بشر ا ْل ِح ِ
مصي.
ُ
ُ َ ُ .3
َْ
َ
َ
نرنوى نعن :يد أبن أسلش ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ  ,ونافع مولت أابن ُع نمر ,وهشاش أبن عروة.

نرنوى نعنه :أ ُنبو ىسحال ىبراهيش أبن ُم نح همد الف ار  ,وابنه بشر أبن شعيب ,وبقية أبن األ نوليد(.)18

( )1ال نُ نلع ُّي :بفت الُاف ,وفي آخرها العين المهملة ,هذ النسبة ىلت قبيلة يقال لها «ُل »,ن ل

للسمعاني(11ي.)186

( )2تهذيب الُمال(25ي.)137
( )3مشيخة النسا ي(.)50
( )4سناال

السلمي للدارق ني(.)278

( )5تهذيب الُمال(25ي.)138

( )6سير أعلش النبلء(10ي.)641
( )7تقريب التهذيب(.)476

( )8الجرا والتعديل(7ي.)244
( )9تقريب التهذيب(.)476

( )10سير أعلش النبلء(10ي.)642

( )11تهذيب الُمال(4ي.)128 -126
( )12تقريب التهذيب(.)123

( )13الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)747
( )14الوقا

البن حبان(8ي.)141

( )15تهذيب التهذيب(1ي.)452

( )16التاريع الُبير للبخار (2ي.)76

( )17تقريب التهذيب( ,)123الُاشف(1ي ,)268تاريع اإلسلش(5ي.)282
( )18تهذيب الُمال(12ي.)517 ,516
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الشاش ,وأُورهش ن ل

حمب .األنساب

ووقره :ابرن حجرر( ,)1وابرن معرين( ,)2وأبرو حراتش( ,)3والهن نسرا ي( ,)4والعجلري و اد وبر ( ,)5وقرال الرذهبي :اإلمرراش,
الوقة ,المتقن ,الحاف ( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما

سنة اونتين وستين وما ة(.)8

ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ِ
لي أبن أنبي نالب ,ين العابدين :وقة وب  .سبل في حديث رقش70:
َ .5علي ْب ِن ُح َ
س ْين :بن نع ّ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه ُم نح همد بن خالد بن نخل ّي صدول.

حديث رقم78:

الرهال ,نع أن نم أع نمر ,نعن الُّ أهر ّ  ,نع أن نعل ِّي أبن ُح نس أين,
نخ نب نرننا نع أب ُد ه
يش نق ن
ال :أ أ
قال النسا ي:أ أ
نخ نب نرننا ى أس نح ُ
ال أب ُن ى أب نراه ن
ه
راش
ري ,قنالنر أ  :نُ ن
نع أن ن
ران نر ُسرو ُل ان (ُ )م أعتنُفارا فنأنتنأيتُرهُ أن ُ ُ
ورُ لن أري ال فن نحدوأتُرهُ ,وُر هش قُ أمر ُ فن أان نقلن أبر ُ  ,فنقن ن
صرفهيةن بنر ُح ني ّ

ال
نس نرنعا نف نق ن
صار ,نفلن هما نأرننيا الهنب ِّي ( )أ أ
نمعي ني أقل ُبني ,نو نُ ن
ام نة أبن ن أيد ,نف نمهر نر ُجلن م نن األن ن
ان نم أس نُ ُنهنا في ندار أ ن
ُس ن
ان
ري» نف نقر ن
الهنبر ِّ
رول ان ,نف نقر ن
ان ان نيررا نر ُسر ن
رال« :ى هن ال هشر أري ن ن
راالُ :سر أرب نح ن
ري ( « :)نعنلررت ر أسررل ُُ نما ,ىهنهنررا ن
صررفهي نة بن ر ُح نير ّ
ني أجر م نن اإلنسان نم أج نرى ال هدش ,ن مواِّني نخشي ُ أ ه
ال نش أي اا»(.)9
ف في ُقلُوب ُُ نما نشًّار أ أنو نق ن
نن ي أقذ ن
سبل تخريجه في حديث رقش.70:
إسناد الحديث:

ِ ِ
يم بن مخلد الحنظلي ،ابن راهويه :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.15:
س َح ُ
 .1إِ ْ
اق ْب ُن إ ْبَراه َ
ق بن همام بن َن ِ
َ .2ع ْب ُد الرزا ِ
افع الص ْن َع ِاني :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.38:
َ .3م ْع َمر بن راشد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.38:

ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ِ
لي أبن أنبي نالب ,ين العابدين :وقة وب  .سبل في حديث رقش.70:
َ .5علي ْب ِن ُح َ
س ْين :بن نع ّ

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1تقريب التهذيب(.)267

( )2تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)42
( )3الجرا والتعديل(4ي.)345

( )4تهذيب التهذيب(4ي.)351
( )5تاريع الوقا

للعجلي(.)221

( )6سير أعلش النبلء(7ي.)187
( )7الوقا

البن حبان(6ي.)438

( )8التاريع الُبير للبخار (4ي ,)222تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)162

( )9السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب االعتُاف ,باب تشييع ا ر المعتُف والقياش معه3( ,ي ,)385حديث رقش.3343:
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املبحث السادس:
مرويات أم املؤْمننيَ مَيْمُون َة بنتِ احلارثِ( )
وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :مرويات أم المؤْمنينَ مَيْمُونةَ بنتِ الحارثِ( ) في سنن أبي دَاوُد
 المطلب الثاني :مرويات أم المؤْمنينَ مَيْمُونةَ بنتِ الحارثِ ( ) في سنن التِّرْمِذِ ّ
ي
ث ( ) في سنن النَّسَائي
 المطلب الثالث  :مرويات أم المؤْمنينَ مَيْمُونةَ بنتِ الحار ِ
 المطلب الرابع :مرويات أم المؤْمنينَ مَيْمُونةَ بنتِ الحارثِ ( ) في سنن ابن ماجه
 المطلب الخامس :مرويات أم المؤْمنينَ مَ ْيمُونةَ بنتِ الحارثِ ( ) في السنن الكبرى للنسائي
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ِ
منين م ْيمون َة ِ
الحارث( ) في سنن أبي َد ُاود
بنت
المطلب األول :مرويات أم ْ
المؤ َ َ ُ
حديث رقم79:

نع نمش ,نع أن نسالش ,نع أرن ُُ نرأيرب ,نحر هدونننا
قال أبو داود :نح هدونننا ُم نس هد ُد أب ُن ُم نس أرنهد ,نح هدونننا نع أب ُد اللهه أب ُن ند ُاود ,نعن أاأل أ
اء نعنلرت نيرد
أاب ُن نعبها  ,نع أن نخانلته نم أي ُم ن
ونر نة نقانلر أ  « :نو ن
ض أرع ُ للنبرت (ُ )غ أس ارل ني أ تنسر ُل م نرن األ نج نن نابرة نفأن أُ نفرأن األنر ن
صه
ض فن ن نسرلنهنا ,وُر هش
ب ب نيد أاأل أنر ن
ض نر ن
ب نعلنت فن أرجه فن ن نس نل فن أر نجهُ بش نماله ,وُهش ن
األ ُي أم ننت ,فن ن نسلنهنا نمهرتنأين أ أنو ون نلواا ,وُهش ن

صه
استنأن نش ن
تن نم أ
ب نعنلت نأرأسه نو نج نسد  ,وُهش تننن هحت نناح نير اة نف ن نسر نل ر أجنل أيره ,نف نن ناوألتُرهُ
ض نم ن
ض نو أ
ل ,نو نغ نس نل نو أجهنهُ نوني ند أيه ,وُهش ن
اء نع أن نج نسد »(.)1
األم أند ن
يل نفلن أش نيأ ُ
أخ أذ ُ نو نج نع نل ني أنفُ ُ
ض األ نم ن
 .1أخرجه األ ُب نخار ّ في صحيحهُ ,تراب ال سرل ,براب تفريرل ال سرل والوضروء1( ,ي ,)61حرديث رقرش,265:
نع نمش به.
ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 وُ ررذلك أخرج رره ف رري ُت رراب ال س ررل ,ب رراب م ررن أف رررغ بيمين رره عل ررت ش ررماله ف رري ال س ررل1( ,ي ,)62ح ررديثنع نمش به.
رقش ,266:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 .2أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب الحيض ,باب صفة غسل الجنابة1( ,ي ,)254حديث رقش ,37:مختلف
نع نمش به.
األلفا  ,من ريل أاأل أ
 -وُذلك أخرجه في ُتاب الحيض ,باب تستر الم تسل بووب ونحو 1( ,ي ,)266حديث رقش ,73:ج ء من

نع نمش به.
الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 .3أخرجرره التِّأرمررذ ّ فرري سررننهُ ,ترراب ال هررارة ,برراب مررا جرراء فرري ال سررل مررن الجنابررة1( ,ي ,)173حررديث
نع نمش به.
رقش ,103:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 .4أخرجر ره الهن نس ررا ي ف رري س ررننهُ ,ت رراب ال ه ررارة ,ب رراب غس ررل ال رررجلين ف رري غي ررر المُ رران الر رذ ي تس ررل في رره,
نع نمش به.
(1ي ,)137حديث رقش ,253:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 وُذلك أخرجه في ُتاب ال سل والتيمش ,باب االستتار عند االغتسال1( ,ي ,)200حديث رقش ,408:ج ءنع نمش به.
من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 وُذلك أخرجه في ُتاب ال سل والتيمش ,باب ى الة الجنب األذى عنه قبل ىفاضة الماء عليه1( ,ي,)204نع نمش به.
حديث رقش ,418:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 وُذلك أخرجه في ُتاب ال سل والتيمش ,باب ال سل مرة واحردة1( ,ي ,)208حرديث رقرش ,428:جر ء مرننع نمش به.
الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 .5أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب ال هارة وسرننها ,براب المنرديل بعرد الوضروء وبعرد ال سرل1( ,ي,)158
نع نمش به.
حديث رقش ,467:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 -وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب ال هررارة وسررننها ,برراب مررا جرراء فرري ال سررل مررن الجنابررة1( ,ي ,)190حررديث

نع نمش به.
رقش ,573:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
نع نمش به.
 .6أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)329حديث رقش ,26841:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
( )1سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب في ال سل من الجنابة1( ,ي ,)64حديث رقش.245:
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نع نمش به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)335حديث رقش ,26886:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ .7أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفهُ ,ترراب ال هررا ار  ,برراب فرري ال سررل مررن الجنابررة1( ,ي ,)64حررديث
نع نمش به.
رقش ,684:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
 .8أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب ال هارة ,أبواب ال سل من الجنابة ,باب دلك اليد باألرض بعد

نع نمش به.
وغسلها1( ,ي ,)267حديث رقش ,815:مختلف األلفا  ,من ريل أاأل أ
إسناد الحديث:

سْرَهد :وقة .سبل في حديث رقش.41:
سد ُد ْب ُن ُم َ
ُ .1م َ
امر بن الربيع اله ِ
 .2ع ْب ُد الل ِه ْب ُن َداود بن ع ِ
مدان ُّي ،أ َُبو َع ْبد الرحمن المعروف بال ُخَرْيبي(.)1
َ
َ
َ
ُ
روى نعن :ىس ار يل أبن ُيونُ  ,مواسماعيل أبن أنبي نخالد ,وس أف ني ن ه
نع نمش.
وسلن أيمان أاأل أ
ان الو أور ّ ُ ,
ُ
نن
()2
وم نح همد أبن بشار ُب أن ندار ,ومسدد أبن مسرهد .
نرنوى نعنه :علي بن المدينيُ ,

ووقه :ابن سعد( ,)3والهن نسا ي( ,)4وأبو رعة( ,)5والذهبي :و اد حجة( ,)6وقرال ابرن معرين :وقرة مرأمون( ,)7وقرال
الرردارق ني :وقررة اهررد( ,)8وقررال ابررن حجررر :وقررة عابررد( ,)9وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)10وقررال م ررةُ :رران

متقنا( ,)11وقال أبو حاتشُ :ان يميل ىلت ال أر وُان صدوقا( ,)12وما

سنة ولث عشرة وما تين(.)13

َع َمش :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.26:
سلَ ْيمان بن مهرانْ ،األ ْ
ُ .3
ش َج ِع ُّي ال ُكوفي.
سالِ ُم ْب ُن أَِبي ا ْل َج ْع ِد واسمهَ :ر ِافع األَ ْ
َ .4
الخ أدر ّ .
نرنوى نعن :أن أبن مالك ,جابر أبن نعبد اللهه ,وُريب -مولت أابن نعبها  ,وأنبو نسعيد ُ
وع أمرو أبن دينار(.)14
وسنل أيمان أاأل أ
نع نمش ,ن
نرنوى نعنه :ابنه األحسن أبن نسالش أبن أنبي الجعدُ ,

الخ نرأيبت :بضش الخاء المعجمة ,وفت الراء ,وسُون الياء المنقو ة باونتين من تحتها ,وفي آخرها الباء المنقو ة بواحدة ,هذ النسبة ىلت
(ُ )1
الهمذاني ,أصله من الُوفة ن ل
الخريبة ,وهي محلة مشهورة بالبصرة ,والمشهور باالنتساب ىليها أبو عبد الرحمن عبد ان بن ند ُاود الخريبت
ّ
خريبة البصرة فنسب ىليها .األنساب للسمعاني(5ي.)107

( )2تهذيب الُمال(14ي.)461 -458
( )3ال بقا

الُبرى(7ي.)216

( )4سير أعلش النبلء(9ي ,)348تهذيب التهذيب(5ي.)200
( )5الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)888
( )6الُاشف(1ي.)549

( )7تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)181
( )8سناال

السلمي للدارق ني(.)201

( )10الوقا

البن حبان(7ي.)60

( )9تقريب التهذيب(.)301

( )11مشاهير علماء األمصار(.)257
( )12الجرا والتعديل(5ي.)47

( )13تذُرة الحفا للذهبي(1ي ,)247تقريب التهذيب(.)301
( )14تهذيب الُمال(10ي.)132 -130
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ووقه :أبو رعة( ,)1وابن معرين( ,)2والهن نسرا ي( ,)3وابرن سرعد( ,)4والعجلري( ,)5والرذهبي( ,)6وقرال مررة :مرن وقرا

ويرسرل( ,)7وذُرر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)8وقرال ابرن حجرر :وقرة وُران يرسرل ُوير ار(,)9

التابعين ,لُنره يردل

وعد ابن حجرر مرن المرتبرة الوانيرة ممرن احتُمرل األ مرة تدليسرهش( , )10مرا
ما ة(.)11

سرنة سربع أو ومران وتسرعين وقيرل

ُ .5كَرْيب ْب ُن أَِبي ُم ْسلِمَ ،م ْولَى َعبد الل ِه ْب ِن َعباس :وقة .سبل في حديث رقش.2:
 .6عبد اهلل ْب ُن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم80:

ال ال هش أري نبان ّي ,نسرم نعهُ م أرن نع أبرد
قال أبو داود :نح هدونننا ُم نح هم ُد أب ُن ه
ان ,نع أن أنبي ى أس نرح ن
ان ,نح هدونننا ُس أف ني ن
الصبهاا أبن ُس أف ني ن
()12
ونر نة« ,أ ه
ري
صررلهت نو نعنل أيرره مر أرر
نن الهنبر ِّ
اللهرره أبررن نشر هداد ُي نح ِّدوُررهُ ,نعر أرن نم أي ُم ن
ري ( )ن
 ,نو نعنلررت نب أعررض أن أ نواجرره م أنررهُ نوهر ن
صلِّي نو ُه نو نعلن أيه»(.)13
نحا ض ,نو ُه نو ُي ن
 .1أخرجه ابن ماجه في سرننهُ ,تراب ىقامرة الصرلة والسرنة فيهرا ,براب مرن صرلت وبينره وبرين القبلرة شريء,
(1ي ,)308حديث رقش ,958:مختلف األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 وُذلك أخرجه في سننهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب في الصلة في ووب الحا ض1( ,ي ,)214حديثان أبن ُع ني أيننة به.
رقش ,653:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن

ان
 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)330حديث رقش ,26847:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل ُسر أف ني ن
أبن ُع ني أي ننة به.
 .3أخرجرره ابررن خ يمررة فرري صررحيحهُ ,ترراب الصررلة ,برراب الرخصررة فرري الصررلة فرري بعررض الورروب الواحررد,
ان ُع ني أي ننة به.
(1ي ,)377حديث رقش ,768:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن

( )1الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)870
( )2تهذيب الُمال(10ي.)132
( )3تهذيب التهذيب(3ي.)432
( )4ال بقا

الُبرى(6ي.)296

( )5تاريع الوقا

للعجلي(.)173

( )6الُاشف(1ي.)422

( )7مي ان االعتدال(2ي.)109
( )8الوقا

البن حبان(4ي.)305

( )9تقريب التهذيب(.)226
( )10تعريف أهل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي (.)31

( )11تقريب التهذيب( ,)226تاريع اإلسلش(2ي ,)1098الوافي بالوفيا (15ي.)60
ه
ُّ
ب ,وقير ر نرلُُ :ر ررل ونر ر أروب نغ أير ررر نمخ ر ري  .تر رراج
صر رروف ,أ أنو نخ ر ر  ,أ أنو نُتّر رران ُير ر أرنتنن ُر بر رره ,وقير ر نرل :هر ررو الور ر أرو ُ
( )12المر ر أرر ُ :بال نُ أسر ررر ُ ,نسر رراء مر ر أرن ُ
العرو (20ي.)95
( )13سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال هارة ,باب الرخصة في ذلك1( ,ي ,)101حديث رقش.369:
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 .4أخرجرره البيهقرري فرري السررنن الُبرررىُ ,ترراب الصررلة ,برراب صررلة الرجررل فرري ورروب الحررا ض2( ,ي,)573
الصبهاا به.
حديث رقش ,4120:بلف ه ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن ه
ان
 .5أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)10حديث رقش ,7095:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن

أبن ُع ني أي ننة به.
الص نلة ىلنت األ نبعير األ ُم نناخ ن موالنت األ نم أأرنة الهنا نمة
احة ه
 .6أخرجه أبو عوانه في مستخرجهُ ,تاب الصلة ,نباب ى نب ن
ضرا1( ,...ي ,)391حررديث رقرش ,1426:جر ء مرن الحررديث مختلرف األلفرا  ,مررن
نوب نج أنبهنرا ن موا أن نُ نانر أ نحا ا
ان أبن ُع ني أي ننة به.
ريل ُس أف ني ن
 .7أخرجرره ابررن حبرران فرري صررحيحهُ ,ترراب الصررلة ,برراب مررا يُررر للمصررلي ومررا ال يُررر 6( ,ي ,)99حررديث
ان ُع ني أي ننة به.
رقش ,2329:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .8أخرجرره ال ب ارنرري فرري المعجررش الُبيررر24( ,ي ,)8حررديث رقررش ,9:جر ء مررن الحررديث متقررارب األلفررا  ,مررن

ان أبن ُع ني أي ننة به.
ريل ُس أف ني ن
إسناد الحديث:

الجْر َجَرائى( ،)1أ َُبو جعفر التاجر.
ُ .1م َحم ُد ْب ُن الصب ِ
س ْف َي َ
س ْف َي َ
ان َ
ان بن أَبي ُ
اح ْب ِن ُ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وسلمة أبن صال  ,ويحيت بن سعيد الق ان.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن

روى عنه :أ ُنبو ند ُاود ,وابن ماجه ,والقاسش بن ُريا(.)2
ووقه :أبو رعة( ,)3والعجلي( ,)4وقال أبو حاتش :صرال الحرديث( ,)5وقرال ابرن معرين :لري
ابن حجر :صدول( ,)7وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)8وما

سنة أربعين وما تين(.)9

بره برأ ( ,)6وقرال

ان ْب ُن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
اق الش ْي َب ِاني( )10ال ُكوفي.
س َح َ
س َل ْيمان ،واسمه فيروز ،أ َُبو إِ ْ
س َل ْيمان بن أَبي ُ
ُ .3
وع أبد اللهه أبن شداد ,وي يد بن األصش.
نرنوى نعن :ى أب نراهيش الهن نخع ّي ,ن
ان أبن ُع ني أي ننة ,وشعبة أبن الحجاج ,ومحمد بن فضيل(.)11
روى عنهُ :س أف ني ن

الج أرنج نار ت :بالراء الساُنة بين الجيمين المفتوحتين ,وراء أخرى بعدها ,هذ النسبة الرت جرج اريرا وهري بلردة قريبرة مرن الدجلرة برين ب رداد
( )1ن
وواس  .األنساب للسمعاني(3ي.)240
( )2تهذيب الُمال(25ي.)386 -384
()3الم ني في الضعفاء(2ي.)593
( )4تاريع الوقا

للعجلي(.)405

( )5الجرا والتعديل(7ي.)289

( )6تاريع ابن معين -رواية ابن محر (1ي.)84
( )7تقريب التهذيب(.)484
( )8الوقا

البن حبان(9ي.)103

( )9سير أعلش النبلء(10ي ,)673تهذيب التهذيب(9ي.)229
حدة ,نوبعد أاأللف نون ,نهذ ِّ
الن أسنبة ىلنت نش نيبان بن ذهل
( )10ال هش أينبان ّي :بفنتأ الشين ,نو ُس ُُون األنياء األ ُم أع نج نمة باوأننتنأين من
تحتها ,نوفت األنباء األ ُم نو ن
ن
ين واألمرراء والفرسران نواأل ُعلن نمراء .اللبراب فري
بن ون أعلننبة وهي قبيلة نُبيرة معروفة ,من بُر بن نوا رل أينسرب ىلن أيره خلرل ُويرر مرن الص ن
هرح نابة نوالتهرابع ن
تهذيب األنساب(2ي.)219
( )11تهذيب الُمال(11ي.)446 -444

175

ووقه :ابن حجر( ,)1الهن نسرا ي( ,)2وابرن معرين( ,)3والعجلري( , )4وقرال أبرو حراتش :صردول وقرة صرال الحرديث(,)5
سنة ىحدى وأربعين وما ة(.)8

وقال الذهبي :الحاف ( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما
شد ِاد ْب ِن ا ْل َه ِاد الل ْي ِث ُّي.
َ .4ع ْب ُد الل ِه ْب ُن َ
منين ,وأش الفضرل ,وعمررر ,وعلرري ,وابررن
ولرد علررت عهررد الهنب ِّ
ري ( ,)روى عررن :أبيرره وخاالتره :ميمونررة أش المر أرن ن
مسعود ,وغيررهش ,روى عنره :جماعرة مرن ُبرار الترابعينُ :ربعري برن حرراش ,ومرن أوسرا هش ُ ,راو  ,ومرن
ص ار التابعينُ ,سعد بن ىبراهيش ,وأبي ىسحال ال هش أي نبان ّي ,وغيرهش(.)9
وقال العجلي :وقة من ُبار التابعين( , )10وقال الخ يب الب داد ُ :ان من أُابر التابعين ووقاتهش( ,)11وذُر
ِّعا(.)12
ابن سعد في ال بقة األولت من تابعي أهل الُوفرة وقرال :وُران وقرة فقيهر ا نُوي نرر األ نحرديث نمتن نشري ا
حجر :ولد علت عهد النبي  ,وما سنة ىحدى أو اونتين وومانين(.)13

وقرال ابرن

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه ُم نح همد بن الصباا صدول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الصحي ل ير .

التعليق:

وف األم أرنة ب نج أنب األم ِّ
قال النوو (رحمه ان) في الحديث " :ندليل نعنلت أ ه
ص نلتنهُ نو ُه نو
صلي نال ُي أب ُل ن
ُ ن
نن ُوقُ ن ن أ
يف نة  نوفيه أ ه
اب األ نحا ض نراه نرة ى هال نم أوض ارعا تن نررى نعنل أيره ند امرا أ أنو
ب األ ُج أمهُور نوأ أنب ننلهنا أ ُنبو نحن ن
نن و ني ن
نم أذ نه ُب ننا نو نم أذ نه ُ
ضهُ نعلنت
ض نرة األ نحا ض نو نج نوا ُ ه
ُخ نرى نوفيه نج نوا ُ ه
اسةا أ أ
الص نلة ب نح أ
صلِّي نونب أع ُ
الص نلة في ونأوب نب أع ُ
ضهُ نعلنت األ ُم ن
نن نج ن
اهتُهُ نونن نقنلهُ األ نقاضي ع نياض نع أن
ب األ ُج أمهُور نُ نر ن
صلِّي نو أج نه نغ أير نف نم أذ نه ُب ننا نو نم أذ نه ُ
نحا ض أ أنو نغ أيرنها نوأن هما أ
است أق نبا ُل األ ُم ن
()14
نعا همة األ ُعنل نماء ( نرح نمهُ ُش اللههُ تن نعانلت)"

( )1تقريب التهذيب(.)252

( )2تهذيب التهذيب(4ي.)197

( )3تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي ,)56خلصة تذهيب تهذيب الُمال(1ي.)152
للعجلي(.)202

( )4تاريع الوقا

( )5الجرا والتعديل(4ي.)135

( )6الُاشف(1ي ,)460تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)115
( )7الوقا

البن حبان(4ي.)301

( )8العبر في خبر من غبر(1ي.)148

( )9اإلصابة(5ي ,)11ان ر :أسد ال ابة(3ي ,)276االستيعاب(3ي.)926
( )10تاريع الوقا

للعجلي(.)261

( )11تاريع ب داد(11ي.)148
( )12ال بقا

الُبرى(6ي.)179

( )13تقريب التهذيب( ,)307اإلصابة(5ي.)12

( )14المنهاج شرا صحي مسلش(4ي ,)230ان ر :فت المنعش شرا صحي مسلش(3ي,)93الُوُب الوهاج شرا صحي مسلش(8ي.)51
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حديث رقم81:

ونةن,
ان ,نع أن ُع نب أيد اللهه أبن نع أبد اللهه ,نع أن نع ِّمه ني ن
نص ِّش ,نع أن نم أي ُم ن
قال أبو داود :نح هدونننا قُتنأي نبةُ ,نح هدونننا ُس أف ني ن
يد أبن أاأل ن
ان ى نذا نس نج ند ,نجا نفت( )1نب أي نن ني ند أيه ,نحتهت نل أو أ ه
«أ ه
نن تن ُمهر تن أح ن ني ند أيه نمهر »(.)2
نن نب أه نم اة أ ننر ناد أ أ أ
نن الهنب ِّي ( )نُ ن

 .1أخرجرره مس ررلش ف رري ص ررحيحهُ ,ترراب الص ررلة ,ب رراب م ررا يجمررع صررفة الص ررلة وم ررا يفتررت ب رره ويخ ررتش ب رره,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(1ي ,)357حديث رقش ,237:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 وُذلك أخرجه في ُتاب الصلة ,باب ما يجمع صفة الصلة وما يفتت به ويختش به1( ,ي ,)357حديثرقش ,238:مختلف األلفا  ,من ريل ُع نب أيد اللهه أبن نع أبد اللهه به.
 .2أخرجرره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ترراب الت بيررل ,برراب التجررافي فرري السررجود2( ,ي ,)213حررديث رقررش,1109:
متقارب األلفا  ,من ريل قُتنأي نبةُ به.
 وُذلك أخرجره فري ُتراب الت بيرل ,براب ُيرف الجلرو برين السرجدتين2( ,ي ,)232حرديث رقرش,1147:مختلف األلفا  ,من ريل ُع نب أيد اللهه أبن نع أبد اللهه به.
 .3أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب ىقامة الصلة والسنة فيها ,باب السجود1( ,ي ,)285حديث رقش,880:

ان أبن ُع ني أي ننة به.
متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .4أخرجه الدارمي في سننهُ ,تاب الصلة ,باب التجافي في السجود2( ,ي ,)840حديث رقش ,1369:ج ء
نص ِّش به.
من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل ني يد أبن أاأل ن
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الصررلة ,برراب التجررافي فرري السررجود2( ,ي ,)840حررديث رقررش ,1370:متقرراربان أبن ُع ني أي ننة به.
األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .5أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)331حديث رقش ,26852:مختلف األلفا  ,من ريل ُع نب أيد اللهه
أبن نع أبد اللهه به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)332حديث رقش ,26861:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل ني يد أبننص ِّش به.
أاأل ن
 .6أخرجرره ابررن أب رري شرريبة ف رري مصررنفهُ ,ت رراب الصررلوا  ,ب رراب التجررافي ف رري السررجود1( ,ي ,)231حررديث
نص ِّش به.
رقش ,2640:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل ني يد أبن أاأل ن
 .7أخرجرره البيهقرري فرري السررنن الُبرررىُ ,ترراب الصررلة ,برراب يجررافي مرفقيرره عررن جنبيرره2( ,ي ,)164حررديث
ان أبن ُع ني أي ننة به.
رقش ,2705:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .8أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)11حديث رقش ,7096:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,

نص ِّش به.
من ريل ني ُ
يد أب ُن أاأل ن
إسناد الحديث:

 .1قُتَْي َب ُة بن سعيد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2

نجفنا ىذا أنبعد  .ان ر :لسان العرب(14ي.)148
الب أعد نعن ال هش أيء ,نجفنا ُ ىذا نب ُع ند نع أنهُ ,وأ أ
الجفناء ُ
( )1نجافنت :أ باعد ,نو ُه نو م نن ن
( )2سنن أبي ند ُاودُ ,تاب الصلة ,باب صفة السجود1( ,ي ,)236حديث رقش.898:
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ُ .3ع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْبن األصم العامري ،أَ ُخو َعبد الل ِه ْبن َعبد الل ِه ْبن األصم.
نرنوى نعن :عمه ني يد أبن األصش.
ان أبن ُع ني أي ننة ,وعبد األ نواحد أبن نياد ,ومروان أبن معاوية الف ار (.)1
روى عنهُ :س أف ني ن
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)2وقال ابن حجر :مقبول( ,)3ما بعد الما ة(.)4

ويقال :عدس ْبن معاوية ْبن عبادة،
َ .4ي ِز َ
ويقالَ :ع ْبد َع ْمرو ْبن ُع َبيدُ ،
َصم ،واسم األصم َع ْمروُ ،
يد ْب ِن ْاأل َ
ويقال :عدس ْبن معاوية ْبن معاوية ْبن عبادة ْبن البكاء ْبن عنامر ْبنن ربيعنة ْبنن عنامر ْبنن صعصنعة
ُ
ا ْلع ِ
ي ا ْل َبك ِائ ُّي ،أ َُبو َع ْوف ال ُكوفي.
ام ِر ُّ
َ

ونةُ ب أن ُ األ نحارث.
منين ,وخالته نم أي ُم ن
المن ن
روى نعن :سعد أبن أنبي وقاب ,وأبو ُه نرأيرة ,وعا شة أش أ
روى عنه :ابن أخيه ُع نبيد ان أبن نعبد اللهه أبن األصش ,ومحمد أبن شهاب الُّ أهر ّ  ,وميمون أبن مهران(.)5

ووقه :ابن سعد( ,)6وأبو رعة( ,)7والهن نسا ي( ,)8وابن حجر( ,)9والذهبي( ,)10والعجلي( ,)11وذُر ابن حبان فري
سنة ولث وما ة(.)13

الوقا ( ,)12وما

الحكم على إسناد الحديث:

ىسررناد الحررديث ضررعيف؛ ألن فيرره ُع نبيررد اللهرره أبررن نعبررد اللهرره أبررن األصررش مقبررول ,وبالمتابعررة يرتقرري ىلررت
الحسن ل ير .
حديث رقم.82:

ال ,نع أرن ُب نُ أيرر أبرن نع أبرد اللهره أبرن أاألن نش ِّرج,
اد أب ُن السهر ِّ  ,نع أن نع أب ندةن ,نع أن ُم نح همرد أبرن ى أس نرح ن
قال أبو داود :نح هدونننا نههن ُ
نعتن أقتُهنا ,نف ند نخ نل نعنل هي الهنب ِّي (,)
ون نة ,ن أوج الهنب ِّي ( )نقانل أ  :نُ نان أ لي نجارنية نفأ أ
ان أبن ني نسار ,نع أن نم أي ُم ن
نع أن ُسنل أي نم ن
ه
نجرك»(.)14
نخ نب أرتُهُ ,فن نق ن
نع ن أيتهنا أ أ
فنأ أ
نع ن نش أل أ
ان أ أ
نما ىهنك لن أو ُُ أن أ أ
ال « :ن
نخ نوالنك نُ ن
آج نرك اللهُ ,أ ن
 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب الهبررة وفضررلها والتح رريض عليهررا ,برراب هبررة الم ررأة ل يررر وجهررا
وعتقها3( ,...ي ,)158حديث رقش ,2592:متقارب األلفا  ,من ريل يحيت بن بُير.

( )1تهذيب الُمال(19ي.)65
( )2الوقا

البن حبان(7ي.)142

( )3تقريب التهذيب(.)372
( )4تقريب التهذيب(.)372

( )5تهذيب الُمال(32ي.)84 ,83
( )6ال بقا

الُبرى(7ي.)333

( )7الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)954
( )8تهذيب التهذيب(11ي.)314
( )9تقريب التهذيب(.)599
( )10الُاشف(2ي.)380
( )11تاريع الوقا
( )12الوقا

للعجلي(.)477

البن حبان(5ي.)531

( )13تقريب التهذيب(.)599

( )14سنن أبي ند ُاودُ ,تاب ال ُاة ,باب في صلة الرحش2( ,ي ,)132حديث رقش.1690:
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 .2أخرجره مسرلش فري صرحيحهُ ,ترراب ال ُراة ,براب فضرل النفقررة والصردقة علرت األقرربين والر وج واألوالد,...
(2ي ,)694حديث رقش ,44:متقارب األلفا  ,من ريل هارون بن سعيد.

ال به.
 .3أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)332حديث رقش ,26860:بلف ه ,من ريل ُم نح همد أبن ى أس نح ن
 .4أخرجرره الهن نسررا ي فرري السررنن الُبرررىُ ,ترراب العتررل ,برراب فضررل الع يررة عل رت العتررل5( ,ي ,)21حررديث

رقش ,4910:مختلف األلفا  ,من ريل أحمد بن يحيت بن الو ير.

 -وُذلك أخرجه في ُتاب العتل ,باب فضل الع ية علت العتل5( ,ي ,)22حديث رقش ,4911:بلف ه ,من

ريل نههناد أبن السهر ِّ به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب العتل ,باب فضرل الع يرة علرت العترل5( ,ي ,)22حرديث رقرش ,4913:مختلرفالرحيش.
األلفا  ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن نع أبد ان أبن نع أبد ه
 .5أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)221حديث رقش ,2029:ج ء من الحديث بلف ه ,من ريل
ان به.
نع أب ندة أبن ُسنل أي نم ن
 .6أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)26حديث رقش ,7109:متقارب األلفا  ,من ريل هير
بن حرب.

 .7أخرجه ابن خ يمة في صرحيحهُ ,تراب ال ُراة ,براب الردليل علرت أن الصردقة برالمملوك أفضرل مرن عترل
ان.
المتصدل4( ,...ي ,)95حديث رقش ,2434:متقارب األلفا  ,من ريل ه
الربيع أبن ُسنل أي نم ن
 .8أخرجرره ال ب ارنرري فرري المعجررش الُبيررر23( ,ي ,)440حررديث رقررش ,1066:بلف رره ,مررن ريررل ُم نح همر ُرد أبر ُرن
ال به.
ى أس نح ن
ال به.
 -وُذلك أخرجه في (24ي ,)23حديث رقش ,56:متقارب األلفا  ,من ريل ُم نح همد أبن ى أس نح ن

 .9أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب ال ُاة أبواب صردقة الت رو ,,براب االختيرار فري صردقة الت رو,,

(4ي ,)300حديث رقش ,7762:مختلف األلفا  ,من ريل ُم نح هم ُد أب ُن نع أبد ان.
إسناد الحديث:

اد ْب ُن الس ِري :وقة .سبل في حديث رقش.28:
َ .1هن ُ
سلَ ْيمان ا ْل ِكال ِب ُّي :وقة وب  .سبل في حديث رقش.49:
َ .2ع ْب َدةَ بن ُ
ِ
اق بن يسار :صدول مدل من المرتبة الرابعة .سبل في حديث رقش.53:
س َح َ
ُ .3م َحمد ْب ِن إِ ْ
َشج :وقة .سبل في حديث رقش.7:
ُ .4ب َك ْي ِر ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ْاأل َ
ِ
ويقال :أبو َع ْبد الرحمن ا ْل َم َد ِن ُّي ،مولى ميمونة زوج الن ِبي (.)
سلَ ْي َم َ
سار ا ْل ِه َال لي ،أ َُبو أيوبُ ،
ان ْب ِن َي َ
ُ .5
نرنوى نعن :جابر أبن نعبد اللهه ,و ُع أرنوةن أبن الُّ نب أير ,وموالته ميمونة وج الهنب ِّي (.)
روى عنه :بُير أبن نعبد اللهه أبن األشج  ,وصال بن ُيسان ,وعمرو بن شعيب(.)1

( )1تهذيب الُمال(12ي.)103 -100
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ووقه :ابرن حجرر( ,)1وابرن سرعد( ,)2وابرن معرين( ,)3والعجلري( ,)4وأبرو رعرة و اد مرأمون فاضرل عابرد( ,)5وقرال

الهن نسا ي :أحد األ مة( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما
الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة وقيل قبلها(.)8

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ُم نح همد بن ى أس نرحال برن يسرار صردول مردل
يصرا بالسما.,

مرن المرتبرة الرابعرة ,ولرش

حديث رقم83:

ان ,نع أرن
وست أب ُن ى أس نماع ن
يل ,نح هدونننا نح همراد ,نع أرن نحبيرب أبرن ال هشرهيد ,نع أرن نم أي ُمرون أبرن م أه نرر ن
قال أبو داود :نح هدونننا ُم ن
ون ر رةن ,نقالن ر ر أ « :تنن هو نجنر رري نر ُسر ررو ُل اللهر رره ( )نونن أحر ر ُرن نحر ر نرلالن
ون ر رةن ,نعر ر أرن نم أي ُم ن
نصر ر ِّرش أابر ررن أنخر رري نم أي ُم ن
ني ير ر نرد أبر ررن أاأل ن
ف(.)10(»)9
ب نسر ن

 .1أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب النُاا ,باب تحريش نُاا المحرش وُراهة خ بتره2( ,ي ,)1032حرديث
نص ِّش به.
رقش ,48:مختلف األلفا  ,من ريل ني ن
يد أبن أاأل ن
 .2أخرجه التِّأرمذ ّ في سننهُ ,تراب الحرج ,براب الرخصرة فري ذلرك3( ,ي ,)194حرديث رقرش ,845:مختلرف
نص ِّش به.
األلفا  ,من ريل ني ن
يد أبن أاأل ن
 .3أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب النُاا ,باب المحررش يتر وج1( ,ي ,)632حرديث رقرش ,1964:مختلرف
نص ِّش به.
األلفا  ,من ريل ني ن
يد أبن أاأل ن
 .4أخرجرره الرردارمي فرري سررننهُ ,ترراب المناسررك ,برراب فرري تر ويج المحرررش2( ,ي ,)1151حررديث رقررش,1865:
مختلف األلفا  ,من ريل حماد بن سلمة به.

 .5أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)332حديث رقش ,26858:مختلف األلفا  ,من ريل نح هماد أبن
نسلن نمةن به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)335حديث رقش ,26884:مختلف األلفا  ,من ريل نح هماد أبن نسنل نم نة به. .6أخرجره الهن نسرا ي فري السرنن الُبررىُ ,تراب النُرراا ,براب ذُرر االخرتلف فري تر ويج ميمونررة5( ,ي,)183
ان به.
حديث رقش ,5383:مختلف األلفا  ,من ريل نم أي ُمون أبن م أه نر ن

( )1تقريب التهذيب(.)255

( )2ال بقا الُبرى(5ي.)133
( )3تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(3ي.)157
( )4تاريع الوقا

للعجلي(.)207

( )5الجرا والتعديل(4ي ,)149الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)878
( )6سير أعلش النبلء(4ي.)446
( )7الوقا

البن حبان(4ي.)301

( )8تقريب التهذيب(.)255

رب نم هُة ,به ت وج النهب ِّي( .)ميمونة ,وهناك بنت عليها وهناك توفي  .األماُن
( )9نسر ن
ف :ب نف أت السين ,وُسر الراء ,وآخر فاء ,نم أوضع قُ ن
أو ما اتفل لف ه وافترل مسما من األمُنة( .)529معجش البلدان(3ي.)212
( )10سنن أبي ند ُاودُ ,تاب المناسك ,باب المحرش يت وج2( ,ي ,)169حديث رقش.1843:
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 .7أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)22حديث رقش ,7105:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,

نص ِّش به.
من ريل ني ن
يد أبن أاأل ن
اد أب ُن نسلن نمةن به.
 وُذلك أخرجه في (13ي ,)24حديث رقش ,7106:مختلف األلفا  ,من ريل نح هم ُ .8أخرجرره ابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفهُ ,ترراب الحررج ,ب راب مررن ُررر أن يت ر وج المحرررش3( ,ي ,)152حررديث

نص ِّش به.
رقش ,12971:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل ني ن
يد أبن أاأل ن
إسناد الحديث:
 .1موسى ْب ُن إِسم ِ
يل التَُب ْوَذكي :وقة وب  .سبل في حديث رقش.8:
اع َ
ُ َ
َْ
س َل َم َة بن دينار  :وقة .سبل في حديث رقش.8:
َ .2حماد ْب ُن َ
 .3ح ِبيب ْب ُن الش ِه ِ
ص ِري.
يد األ َْزِد ُّ
ويقال :أ َُبو َ
ي أ َُبو ُم َحمدُ ،
َ ُ
ش ِهيد ،ا ْل َب ْ

نرنوى
نرنوى

نعن :أن بن مالك ,وميمون بن مهران ,ونافع مولت ابن ُع نمر ,وهشاش أبن عروة.
نعنه :ابنه ىبراهيش أبن حبيب أبن الشهيد ,وحماد أبن سلمة ,وخالد بن الحارث ,وروا بن عباد(.)1

ووقه :أحمد بن حنبل( ,)2وأبو ند ُاود( ,)3وأبرو حراتش( ,)4والهن نسرا ي( ,)5والردارق ني( ,)6والعجلري( ,)7وقرال الرذهبي:
وب ( ,)8وقال ابن حجر :وقه وب ( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10وما
ان ا ْل َج ِ
زري ،أ َُبو أيوب الرقي(.)12
ون ْب ُن ِم ْهَر َ
َ .4م ْي ُم ُ
روى عن :صفية بن شيبة ,وال بير بن العواش ,وأبي هريرة ,وي يد بن األصش.

سنة خم

وأربعين وما ة(.)11

روى عنه :جعفر بن برقان ,وحبيب بن الشهيد ,وحميد ال ويل ,وسعيد الجرير (.)13

ووقه :ابن سعد( ,)14والهن نسا ي( ,)15وأحمد بن حنبل( ,)16وأبو رعة( ,)17والعجلي(,)18
( )1تهذيب الُمال(5ي.)379 ,378
( )2العلل ومعرفة الرجال(1ي.)420

( )3سناال أبي عبيد اآلجر أبا ند ُاود السجستاني في الجرا والتعديل(.)279
( )4الجرا والتعديل(3ي.)103
( )5تهذيب التهذيب(2ي.)186
( )6سناال

السلمي للدارق ني(.)100
للعجلي(.)106

( )7تاريع الوقا

( )8الُاشف(1ي.)308

( )9تقريب التهذيب(.)151
( )10الوقا

البن حبان(6ي.)182

( )11تذُرة الحفا للذهبي(1ي ,)124تقريب التهذيب( ,)151تاريع اإلسلش(3ي.)837

الرقّررت :بفررت الرراء ,وفرري آخرهررا القرراف المشررددة ,هررذ النسرربة ىلررت الرقررة وهرري بلرردة علررت رررف الفر ار مشررهورة مررن الج يررة .األنسرراب
( )12ن
للسمعاني(6ي.)156
( )13تهذيب الُمال(29ي.)211-210
( )14ال بقا

الُبرى(7ي.)332

( )15تاريع اإلسلش(3ي ,)327تهذيب التهذيب(10ي.)391

( )16بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)159
( )17الضعفاء ألبي رعة ال ار (2ي.)447
( )18تاريع الوقا

للعجلي(.)445
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وقال الذهبي :اإلماش الحجة( ,)1وقال ابن حجر :وقة فقيه ,وُان يرسل( ,)2وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)3نس ننة
سبع عشرة وما ة(.)4

يد ْب ِن ْاألَصم ْاب ِن أ ِ
َخي َم ْي ُموَن َة :وقة .سبل في حديث رقش81:
َ .5ي ِز َ
َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم84:

ان ,نح هدونننا الُّ أهر ّ  ,نع أرن ُع نب أيرد اللهره أبرن نع أبرد اللهره ,نعرن أابرن نعهبرا  ,نع أرن
قال أبو داود :نح هدونننا ُم نس هدد ,نح هدونننا ُس أف ني ن
ون نة ,أ ه
ال« :أنألقُوا نما نح أونلهنا نو ُُلُوا»(.)5
ُخب نر الهنب ِّي ( )نف نق ن
نن نفأ نأرةا ,نونق نع أ  ,في نس أمن نفأ أ
نم أي ُم ن
 .1أخرجه األ ُب نخار ّ في صحيحهُ ,تاب الوضروء ,براب مرا يقرع مرن النجاسرا
حديث رقش ,235:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 -وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الررذبا

والصرريد ,برراب ىذ وقع ر

فري السرمن والمراء1( ,ي,)56

الفررأرة فرري السررمن الجامررد7( ,ي ,)97حررديث

رقش ,5540:متقارب األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .2أخرجه التِّأرمذ ّ في سننهُ ,تاب األ عمة ,باب ما جاء في الفأرة تمو فري السرمن4( ,ي ,)256حرديث
ان أبن ُع ني أي ننة به.
رقش ,1798:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .3أخرجر رره الهن نسر ررا ي فر رري سر ررننهُ ,تر رراب الفر ررر ,والعتي ر ررة ,بر رراب الفر ررأرة تقر ررع فر رري السر ررمن7( ,ي ,)178حر ررديث
ان أبن ُع ني أي ننة به.
رقش ,4258:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 -وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الفررر ,والعتي ررة ,برراب الفررأرة تقررع فرري السررمن7( ,ي ,)178حررديث رقررش,4259:

مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 وُذلك أخرجه في ُتاب الفر ,والعتيرة ,براب الفرأرة تقرع فري السرمن7( ,ي ,)178حرديث رقرش,4260:جر ءمن الحديث مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
 .4أخرجرره الرردارمي فرري سررننهُ ,ترراب ال هررارة ,برراب الفررأرة تقررع فرري السررمن1( ,ي ,)572حررديث رقررش,765:

ان أبن ُع ني أي ننة به.
متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .5أخرجه مالرك فري المو رأُ ,تراب االسرت ذان ,براب مرا جراء فري الفرأرة تقرع فري السرمن2( ,ي ,)971حرديث
رقش ,20:مختلف األلفا  ,من ريل ابن شهاب الُّ أهر ّ به.
ان
 .6أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)329حديث رقش ,26839:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل ُسر أف ني ن
أبن ُع ني أي ننة به.

ان أبن ُع ني أي ننة به.
س أف ني ن
 .7أخرجه الحميد في مسند 1( ,ي ,)317حديث رقش ,314:متقارب األلفا  ,من ريل ُ
( )1سير أعلش النبلء(5ي.)71
( )2تقريب التهذيب(.)556
( )3الوقا

البن حبان(5ي.)417

( )4التاريع الُبير للبخار (7ي ,)338تذُرة الحفا للذهبي(1ي ,)76تقريب التهذيب(.)556

( )5سنن أبي ند ُاودُ ,تاب األ عمة ,باب في الفأرة تقع في السمن3( ,ي ,)364حديث رقش.3841:
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 .8أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)506حررديث رقررش ,7078:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل

ان أبن ُع ني أي ننة به.
ُس أف ني ن
إسناد الحديث:

سدد بن مسرهد :وقة .سبل في حديث رقش.41:
ُ .1م َ
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2

ُ .3م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
 .4عب ْي ِد الل ِه ْب ِن ع ْب ِد الل ِه ْب ِن عتْبة ْبن مسعود ا ْلب ِ
اهلِي ،أ َُبو َع ْبد الل ِه ا ْل َم َد ِن ُّي.
َ
َُ
َ
َُ
ه
نرنوى نعن :نعبد الله أبن نعهبا  ,وأنبي ُه نرأيرة ,وميمونة ,وج الهنب ِّي (.)
روى عنه :خصيف أبن نع أبد الرحمن ,وصال بن ُيسان ,ومحمد بن شهاب الُّ أهر ّ (.)1

ووقه :ابن سعد( ,)2والعجلي( ,)3وأبو رعة و اد مأمون ,ىماش( ,)4وقال ابن حجر :وقة وب ( .)5وذُر ابن حبان
في الوقا ( ,)6وما

سنة أربع وتسعين(.)7

 .5عبد اهلل بن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحيث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

التعليق:

"فت قوله (( : )ألقوها وما حولها) دليل أن السرمن ُران جام اردا ,ألنره ال يرتمُن ررا مرا حولهرا فرت
بعضرا .والعلمراء مجمعرون أن هرذا حُرش السرمن الجامرد تقرع فيره
الذا ب الما ع؛ ألن فت الحرُرة يسررا بعضره
ا
الميتة أنها تلقت وما حولها وينُل سا ر ؛ ألن رسول ا ن حُش للسمن الملصل للفأرة بحُش الفأرة ,لتحرريش ان
الميتة ,فأمر بإلقاء ما مسها منه .وأما السمن الما ع وال ي

والخل والمرى والعسل وسا ر الما عرا

أيضا بين أ مة الفتوى أنه ال ينُل منها شيء"(.)8
الميتة ,فل خلف ا

( )1تهذيب الُمال(19ي.)74 ,73
( )2ال بقا

الُبرى(5ي.)194

( )3تاريع الوقا

للعجلي(.)317

( )4الضعفاء البي رعة ال ار (3ي.)906
( )5تقريب التهذيب(.)372
( )6الوقا

البن حبان(5ي.)63

( )7تقريب التهذيب(.)372

( )8شرا صحي البخار البن ب ال(5ي.)451
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تقرع فيهرا

حديث رقم85:

نخ نب نرني نع أمرو ني أعني أاب نن األ نحارث ,نع أن نُوير أبن فن أرقند,
صال  ,نح هدونننا أاب ُن نو أهب ,أ أ
قال أبو داود :نح هدونننا أ أ
نح نم ُد أب ُن ن
ُحد ,نف نونق نع فيهنا
نع أن نع أبد اللهه أبن نمالك أبن ُح نذا نف نة ,نح هدونهُ نع أن أ ِّ
ُمه األ نعال نية ب أن ُس نب أيع ,أنهنهنا نقانل أ  :نُا نن لي نغ ننش بأ ُ
ود نهرا فن أانتن نف أعر
نخ أذ ُجلُ ن
ونةُ لن نو أ ن
ونةن ن أوج الهنب ِّي ( ,)فن نذ نُ أر ُ نذل نك لنهنا ,فن نقالن أ لي نم أي ُم ن
األ نم أو ُ  ,فن ند نخأل ُ نعلنت نم أي ُم ن
ه
ون نشرراةا نلهُر أرش م أور نرل
بهنررا ,نف نقانل ر أ  :أ ننو نيحر ُّرل نذلر ن
رك ,نقانل ر أ  :نن نعر أرش ,نمر هرر نعنلررت نر ُسررول اللرره ( )ر نجررال مر أرن قُر نررأيش ني ُجر ُّرر ن
()1
رال نر ُسرو ُل اللهره (ُ « :)ي نهُِّرنهرا
نخر أذتُأش ى نه نابهنرا » قنرالُوا :ىهنهنرا نم أيتنرة ,فنقن ن
األح نمار ,فنقن ن
ال لنهُ أش نر ُسو ُل اللهه (« :)لن أو أ ن
اء ,نواأل نق نر ُ(.)3(»)2
األ نم ُ

 .1أخرج رره مس ررلش ف رري ص ررحيحهُ ,ت رراب الحر رريض ,ب رراب ه ررارة جل ررود الميت ررة بالر ردباغ1( ,ي ,)277حر ررديث
رقش ,103:مختلف األلفا  ,من ريل أحمد بن عومان.

 .2أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب الفر ,والعتيررة ,براب جلرود الميترة7( ,ي ,)171حرديث رقرش ,4234:جر ء
من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل قُتنأي نبةُ.
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الفررر ,والعتي ررة ,برراب جلررود الميتررة7( ,ي ,)172حررديث رقررش ,4237:ج ر ء مررنالحديث مختلف األلفا  ,من ريل عبد الرحمن بن خالد.

 وُذلك أخرجه فري ُتراب الفرر ,والعتيررة ,براب مرا يردبا بره جلرود الميترة7( ,ي ,)174حرديث رقرش,4248:متقارب األلفا  ,من ريل عبد ان بن وهب به.

 .3أخرجرره ابررن ماج رره فرري سررننهُ ,ت رراب اللبررا  ,ب رراب لررب

جلررود الميت ررة ىذا دب ر 2( ,ي ,)1193حررديث

رقش ,3610:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن.
 .4أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)333حديث رقش ,26876:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل نع أم ُررو
أب ُن األ نحارث به.
 .5أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)519حررديث رقررش ,7086:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل
نُوير أبن فن أرقند به.
 .6أخرجه الدارق ني في سننهُ ,تاب ال هارة ,باب الدباغ1( ,ي ,)64حديث رقش ,108:بلف ه ,من ريرل
نُوير أبن نف أرنقد به.
 .7أخرجه ال براني في المعجرش الُبيرر24( ,ي ,)14حرديث رقرش ,24:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل نُويرر أبرن
نف أرنقد به.
 .8أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب ال هارة ,براب جلرود الميترة ,اإلنتفرا ,بجلرود الميترة بعرد الردباغ,...
(4ي ,)106حديث رقش ,1291:متقارب األلفا  ,من ريل أابن نو أهب به.

يل ىنه نما ُي نقا ُل لألجألرد ى نهراب نقأب نرل الر هد أبا فأنمرا نب أع ُرد ُ نف نرل .النهايرة فري غريرب
ض ِّش األ نه أم نة نواأل نهاء ,نوب نف أتحه نما ,نج أمعُ ى نهاب نو ُه نو األجأل ُد نوق ن
ُهب :ب ن
( )1األ ُ
الحديث واألور(1ي.)83

رود نمرا
ل ِّ
السلنش يُ أدنباُ به األ نند ُش ,نوم أنهُ أنديش نم أقرو  ,نوقن أد قن نر أتُره أن أقر ُره قن أر را .قن ن
()2القن نر ُ :نش نجر يُ أدنباُ به ,نوق ن
رال أنبرو نحنيفنرةن :القن نرر ُ أنج ُ
ور ُ
يلُ :ه نو ن
ب في أنرض األ نع نرب نوه ني تُ أدنباُ ب نونرقره نوون نمرر  .نوقن ن
الج أرو نونونرقُرهُ
[ع راش] لن نهرا ُسرول غرل أنمورال نش نرجر ن
رال نمررهةا :القن نرر ُ شرجر ع راش ُ
ُه ُ
دباُ به األ ُ
تُ ن
أنص ر م أن نونرل التُّفهاا ,نولنهُ نح ٌّ
احدتُه قن نر ة .لسان العرب(7ي.)454
الموا ين ,نو ُه نو ني أن ُب ُ في القيعان ,و ن
ب ُي ن
وضعُ في ن
( )3سنن أبي ند ُاودُ ,تاب اللبا  ,باب في أهب الميتة4( ,ي ,)66حديث رقش.4126:
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 .9أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)221حديث رقش ,2028:ج ء من الحديث مختلف األلفا ,

من ريل ُم نح هم ُد أب ُن نب أُر.
 .10أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب ال هارة ,باب وقو ,الدباغ بالقر أو ما يقوش مقامه1( ,ي,)30

حديث رقش ,62:متقارب األلفا  ,من ريل نُوير أبن نف أرنقد به.
إسناد الحديث:
صالِح :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.9:
 .1أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َ
 .2عبد اهلل ْب ُن َو ْهب :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.9:
ِ
 .3عمرو ْب َن ا ْلح ِ ِ
ص ِري ،مدني األصل.
َ
صاري ،أ َُبو أمية الم ْ
ارث بن يعقوب بن َعبد الله األَ ْن َ
َْ
روى عنُ :وير بن فرقد ,وموست أبن جبير ,وهشاش أبن عروة.
روى عنه :عبد ان بن وهب ,والليث بن سعد ,ومالك بن أن (.)1

ووقه :أبو رعة( ,)2وابن معين( ,)3والعجلي( ,)4وقال ابن حجر :وقة فقيه حاف ( ,)5وقال أبو حاتشُ :ان احف
النا

في مانه ولش يُن له ن ير في الحف في مانه( ,)6وذُر ابن حبران فري الوقرا ( ,)7ومرا

وأربعين وما ة(.)8
َ .4ك ِث ِ
ير ْب ِن فَْرقَد ا ْل َم َد ِن ُّي ،سكن مصر.
ه
وع نبيد أبن السبال ,ونافع مولت أابن ُع نمر.
نرنوى نعن :نعبد الله أبن مالك بن حذافةُ ,
نرنوى نعنه :نع أمرو بن الحارث ,والليث أبن سعد ,ومالك أبن أن (.)9

سرنة ومران

ووقرره :ابررن حجررر( ,)10وابررن معررين( ,)11وقررال أبررو حرراتش :صررال  ,وُرران مررن أق رران الليررث وُرران وبت را( ,)12وقررال
الذهبي :وول( ,)13وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)14ما

( )1تهذيب الُمال(21ي.)572 -570

( )2الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)916
( )3تاريع اإلسلش(3ي.)937
( )4تاريع الوقا

للعجلي(.)362

( )5تقريب التهذيب(.)419

( )6الجرا والتعديل(6ي.)225
( )7الوقا

البن حبان(7ي .)228

( )8الُاشف(2ي ,)74العبر في خبر من غبر(1ي.)161
( )9تهذيب الُمال(24ي.)145 -144

( )10تقريب التهذيب(.)460
ُّ
( )11تاريع ابن معين -رواية الدور ُّ(3ي.)189
( )12الجرا والتعديل(7ي.)155
( )13الُاشف(2ي.)146

( )14الوقا البن حبان(7ي.)351
( )15تقريب التهذيب(.)460
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بعد الما ة(.)15

َ .5ع ْب ِد الل ِه ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن
نرنوى نعن :أمه العالية بن

ُح َذافَ َة أبو حذافة ،حجازي سكن مصر(.)1
سبيع.

نرنوى نعنهُ :وير بن فرقد(.)2
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)3وقال ابن حجر :مقبول( ,)4ما
س َب ْيع ،والدة َعبد اهلل بن مالك بن حذافة.
 .6ا ْل َعالِ َي ُة ِب ْن ُ
ت ُ
رو نعن :نم أي ُمون نة بن الحارث وج الهنب ِّي (.)
روى عنها :ابنها نعبد اللهه بن مالك بن حذافة(.)6
ووقها :العجلي( ,)7وقال الذهبي :ووق ( ,)8ما
الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)5

بعد الما ة(.)9

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نعبد اللهه بن مالك بن حذافة مقبول ,وأمه األ نعال نيةُ ب أن ُ ُس نب أيع ضعيفة.

التعليق:
به ,فلي

" ىن الشريعة السمحة ,التي تحل ال يبا

وتحرش الخبا ث ,تدعو ىلت اإلنتفرا ,بُرل مرا يمُرن اإلنتفرا,

معنت خبوه وتحريش أُله تحريش االستفادة منه ,لي

معنت تحريش أُل الميتة ىب ال جميرع منافعهرا,

موانما الذ حرش أُلها ,محاف ة علت صحة اإلنسران مرن خبرث لحمهرا ,أمرا اإلنتفرا ,بجلردها بعرد الردبا فعمرل
مشرو.)10(",

( )1تهذيب الُمال(15ي ,)506لسان المي ان(7ي.)268
( )2الُاشف(1ي ,)591تهذيب التهذيب(5ي.)380
( )3الوقا

البن حبان(7ي.)17

( )4تقريب التهذيب(.)319
( )5تقريب التهذيب(.)319

( )6تهذيب الُمال(35ي.)226
( )7تاريع الوقا

للعجلي(.)525

( )8الُاشف(2ي.)513

( )9تقريب التهذيب(.)750

( )10فت المنعش شرا صحي مسلش(2ي.)398
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ِ
منين م ْيمون َة ِ
الحارث( ) في سنن الت ْرِمِذي
بنت
المطلب الثاني :مرويات أم ْ
المؤ َ َ ُ
حديث رقم86:

ان أبن ُع ني أي ننة ,نع أن نع أمرو أبن د نينار ,نع أن أنبي ال هش أعوناء ,نعن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا أاب ُن أنبي ُع نم نر ,قن ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
()1
نغتنس ُل أ نننا نونر ُسو ُل اللهه ( )م أن ى نناء نواحد م نن األ نج نن نابة»
أابن نعبها  ,نق ن
ونةُ نقانل أ  ُُ « :أن ُ أ أ
ال :نح هدون أتني نم أي ُم ن

 .1أخرجه مسلش في صحيحهُ ,تاب الحيض ,باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة1( ,ي,)257
ان أبن ُع ني أي ننة به.
حديث رقش ,47:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .2أخرجرره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ترراب ال هررارة ,برراب ذُررر اغتسررال الرجررل والمررأة مررن نسررا ه مررن ىنرراء واحررد,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(1ي ,)129حديث رقش ,236:ج ء من الحديث مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .3أخرج رره اب ررن ماج رره ف رري س ررننهُ ,ت رراب ال ه ررارة وس ررننها ,ب رراب الرج ررل والمر ررأة ي تس ررلن م ررن ىن رراء واح ررد,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(1ي ,)133حديث رقش,377:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
ان
 .4أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)329حديث رقش ,26840:متقارب األلفرا  ,مرن ريرل ُسر أف ني ن
أبن ُع ني أي ننة به.

 .5أخرج رره اب ررن أب رري ش رريبة ف رري مص ررنفهُ ,ت رراب ال ه ررا ار  ,ب رراب ف رري الرج ررل والمر ررأة ي تسررلن بم رراء واح ررد,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(1ي ,)39حديث رقش ,368:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .6أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)509حررديث رقررش ,7080:متقررارب األلفررا  ,مررن ريررل
ان أبن ُع ني أي ننة به.
ُس أف ني ن
 .7أخرجرره أبررو عوانررة فرري المسررتخرجُ ,ترراب اإليمرران ,برراب اإلباحررة للرجررل أن ي تسررل بفضررل مرراء الم ررأة,
ان أبن ُع ني أي ننة به.
(1ي ,)239حديث رقش ,809:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
 .8أخرجه ال براني في المعجرش الُبيرر23( ,ي ,)425حرديث رقرش ,1031:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل ابرن
عبا

به.

ان أبن ُع ني أي ننة به.
 وُذلك أخرجه في (23ي ,)426حديث رقش ,1032:متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن .9أخرجه البيهقي في السنن الُبرىُ ,تاب ال هارة ,باب في فضل الجنب1( ,ي ,)290حرديث رقرش,898:

ان أبن ُع ني أي ننة به.
مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
إسناد الحديث:

ُ .1م َحمد بن َي ْح َيى ِ
الع َدني( ،)2أ َُبو َع ْب ِد اهلل.
بن أ ِبي ُع َمر َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,وعبد الع ي أبن ُم نح همد الدراورد  ,وعبد الر ال بن هماش.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن
اج أه(.)3
نرنوى نعنه :مسلش ,والتِّأرمذ ّ  ,وابن نم ن

()1سنن الترمذ ُ ,تاب ال هارة ,باب في وضوء الرجل والمرأة من ىناء واحد1( ,ي ,)91حديث رقش.62:
( )2األ نع نردني :بفنرتأ األعررين والر هدال األ ُم أه نملنتنر أرين ,وفري آخرنهررا ُّ
النرون ,نهررذ ِّ
الحررديث نسرب ىلن أي نهررا
الن أس نربة ىلنررت عردن نوهرري نمد نينرة برراأليمن لن نهرا ذُررر فري ن
ن
ن
علماء م أنهُش أ ُنبو عبد ان ُم نح همد بن يحيت بن ابي عمر األ نعدني .األنساب للسمعاني(9ي.)249
جم ن
اعة من األ ن
ن
( )3تهذيب الُمال(26ي.)641 -639
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()2
()1
قال الذهبي  ,وأبو رعة  :الحاف  ,وقال أبرو حراتشُ :ران رجرلا صرالح ا وُران بره غفلرة و أرير عنرد حرديو ا
موضرروعا حرردث برره عررن ابررن ُع ني أي ننررة ,وهررو صرردول( ,)3وقررال ابررن حجررر :صرردول( ,)4وذُررر ابررن حبرران فرري
الوقا ( ,)5وما سنة ولث وأربعين وما تين(.)6

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف
س ْف َي َ
ُ .2
َ .3ع ْمُرو ْب ُن ِدي َنار ا ْل َمك ُّي ،أ َُبو

فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
ُم َحمد األَثَْرُم( ،)7ا ْل ُج َم ِح ُّي.
صر ّ  ,وجابر بن نعبد ان ,وسالش بن شوال.
يد األ نب أ

نرنوى نعن :أبي الشعواء جابر بن
وسلن أيمان بن ُوير ,وشعبة أبن الحجاج(.)8
نرنوى نعنه :أبان أبن ي يد الع ار ,و ُس أف ني ن
ان أبن ُع ني أي ننةُ ,
قال ابن حجر( ,)9وابن سعد( ,)10والهن نسا ي( :)11وقة وب  ,وووقه :أبو رعة( ,)12والعجلي( ,)13وأبو حاتش و اد:
وقة( ,)14وقال الذهبي :ىماش( ,)15وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)16وما
()18
ِ
ص ِري.
َ .4جا ِبُر ْب ُن َزْيد األ َْزِد ُّ
ي ،أ َُبو الش ْعثَاء ا ْل َج ْوِف ُّي  ،ا ْل َب ْ
وع أبد اللهه أبن عبا  ,وعبد ان أبن ُع نمر أبن الخ اب.
نرنوى نعن :عبد ان أبن ال بير ,ن
()19
وع أمرو أبن دينار ,وقتادة أبن دعامة .
وسلن أيمان أبن السا ب ,ن
نرنوى نعنه :أمية بن يد األنأ د ُّ ُ ,
سنة س

وعشرين وما ة(.)17

ووقه :ابن معين( ,)20وأبو رعة( ,)21وابن حجر( ,)22والعجلي(,)23

( )1الُاشف(2ي ,)230المعين في بقا

( )2الضعفاء ألبي رعة ال ار (1ي.)138

المحدوين(.)90

( )3الجرا والتعديل(8ي.)124
( )4تقريب التهذيب(.)513
( )5الوقا

البن حبان(9ي.)98

( )6التاريع الُبير للبخار (1ي ,)265تذُرة الحفا للذهبي(2ي ,)66تقريب التهذيب(.)513
( )7أاألنوأر ر نررش :ب نفر ررتأ أاأللر ررف ,نو ُس ر ر ُُون الوهر رراء األ ُمونهلونر ررة ,نوفر ررت الر ر هرراء ,نوفر رري آخرنهر ررا األمر رريش ,نهر ررذ الله أف نر ررة لمر ررن نُ نان ر ر
األنساب(1ي.)28

سر ررنه متفتتر ررة .اللبر رراب ف ر ري تهر ررذيب

( )8تهذيب الُمال(22ي.)8 -5
( )9تقريب التهذيب(.)421
( )10ال بقا

الُبرى(6ي.)30

( )11تاريع اإلسلش(3ي.)470

( )12الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)916
( )13تاريع الوقا

للعجلي(.)363

( )14الجرا والتعديل(6ي.)231
( )15الُاشف(2ي.)75
( )16الوقا

البن حبان(5ي.)167

( )17تقريب التهذيب( ,)421العبر في خبر من غبر(1ي.)125

ص نرة وينسب ىنل أيه ُأبرو الش أرعوناء نجرابر برن يرد
ِّسنبة ىنلت درب األجوف نوهي محّلة باألنب أ
( )18الجوفي :ب نفتأ األجيش ,نو ُس ُُون األ نواو ,نوفي آخرنها األ نفاء ,نهذ الن أ
الجوفي .اللباب في تهذيب األنساب(1ي.)312
( )19تهذيب الُمال(4ي.)435 ,434
( )20تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ (4ي.)81

( )21الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي ,)852الجرا والتعديل(2ي.)495
( )22تقريب التهذيب(.)136
( )23تاريع الوقا

للعجلي(.)93
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وقال الذهبي :اإلماش( ,)1وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)2وما سنة ون نلث نوت أسعين(.)3
 .5عبد اهلل بن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:
الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه ُم نح همد بن ني أح نيت بن أبي ُع نمر صدول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الصحي ل ير .

حديث رقم87:
الج أعرد ,نع أرن ُُ نرأيرب ,نع أرن أابرن
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا نههنراد نق ن
رال :نحر هدونننا نوُيرع ,نع أرن أاأل أ
نع نمرش ,نع أرن نسرالش أبرن أنبري ن
اء بش نماله نعلنت
ض أع ُ للهنب ِّي (ُ )غ أس ال ,نف أ
نعبها  ,نع أن نخالنته نم أي ُم ن
اغتن نس نل م نن ن
ونةن ,نقالن أ  « :نو ن
الج نن نابة ,نفأن أُ نفأن األن ن
ض
ض ,وُهش نم أ
ض نم ن
الحا ن ,أنو األ أنر ن
اض نعنلت نف أرجه ,وُهش ندنل نك ب نيد ن
نيمينه ,نف ن نس نل نُفه أيه ,وُهش أ أند نخ نل ني ند ُ في األناء نفأن نف ن

راض نعلنرت نسرا ر نج نسرد  ,وُر هش تننن هحرت فن ن نس نرل
استنأن نش ن
راض نعلنرت نأرأسره ون نلوارا ,وُر هش أنفن ن
اع أيره ,وُر هش أنفن ن
ل ,نو نغ نس نل نو أجهنهُ نوذ نر ن
نو أ
()4
ر أجلن أيه» .
سبل تخريجه في حديث رقش.79:
إسناد الحديث:

َ .1هناد بن السري :وقة .سبل في حديث رقش.28:
َ .2و ِكيع بن الجراح :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.32:

َع َمش :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.26:
س َل ْيمان بن مهران ْاأل ْ
ُ .3
ِ .4
الج ْع ِد :وقة .سبل في حديث رقش.79:
سالِم ْب ِن أَِبي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،م ْولَى َعبد الله ْب ِن َعباس :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ُ .5كَرْيب ْب ُن أَِبي ُم ْسلم،أ َُبو ِر ْ
شد َ
 .6عبد اهلل بن َعباس :صحابي جليل ,سبل في حديث رقش.2:
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم88:
رال :نسرم أع ُ أ ننبرا فنر ن نارةن,
رال :نحر هدونننا أنبري قن ن
ب أب ُن نجريرر قن ن
صور قن ن
ال :أ أ
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا ى أس نح ُ
نخ نب نرننا نو أه ُ
ال أب ُن نم أن ُ
ونةن« ,أ ه
نن نر ُس ن
ُي نح ِّد ُ
ول اللهه ( )تنن هو نجهنا نو ُه نو نح نلل ,نونب ننرت بهنرا نح نرل اال ,نو نماتنر أ
ث نع أن ني ن
نص ِّش ,نع أن نم أي ُم ن
يد أبن األ ن
()5
اها في ال ُّلهة الهتي نب ننت بهنا فيهنا»
ب نسر ن
ف ,نوند نفهن ن
سبل تخريجه في حديث رقش.83:

( )1الُاشف(1ي.)287
( )2الوقا

البن حبان(4ي.)101

( )3الوافي بالوفيا (11ي ,)26تقريب التهذيب(.)136

( )4سنن الترمذ ُ ,تاب ال هارة ,باب ما جاء في ال سل من الجنابة1( ,ي ,)173حديث رقش.103:
( )5سنن الترمذ ُ ,تاب الحج ,باب الرخصة في ذلك3( ,ي ,)194حديث رقش.845:
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إسناد الحديث:

صور :وقة وب  ,سبل في حديث رقش.13:
س َح ُ
 .1إِ ْ
اق ْب ُن َم ْن ُ
ص ِري.
ب ْب ُن َج ِرير بن حازم بن زيد بن َعبد الل ِه بن شجاع األ َْزِد ُّ
َ .2و ْه ُ
ي ،أبو العباس ا ْل َب ْ
نرنوى نعن :أبيه نجرير أبن حا ش ,وحماد أبن ن أيد ,وشعبة أبن الحجاج.

وم نح همد أبن المونت(.)1
روى عنه :ىسحال بن راهويه ,مواسحال أبن نم أن ُ
صور ,ومحمد أبن بشار ُب أن ندارُ ,
()6
()5
()4
()3
()2
رال الهن نسرا ي :لري بره برأ
ووقره :ابرن حجرر  ,وابرن سرعد  ,وابرن معرين  ,والرذهبي  ,والعجلري  ,نونق ن

()8
وما ن سنة س ّ نوما نتنأين(.)9
وقال أبو حاتش :صدول صال الحديث  ,ن
ص ِري.
 .3جرير بن حازم بن زيد ْبن َع ْبد الل ِه ْبن شجاع األ َْزِد ُّ
ي ،أ َُبو النضر ا ْل َب ْ
نع نمش ,وشعبه أبن الحجاج ,وأنبي ف ارة األ نع أبسي ,وهشاش بن الحسن.
روى عنُ :سنل أيمان أاأل أ
ان الوهأور ّ  ,ووُيع أبن الجراا ,وابنه وهب أبن جرير أبن حا ش(.)10
روى عنهُ :س أف ني ن

(,)7

ووقه :ابن معين( ,)11والعجلي( , )12وقال :الذهبي :وقة ,لما اختل حجبه ولد ( ,)13وقال ابن سعد :وقة ىال أنه
()15

اختل في آخر عمر( , )14وقال أبو حاتش :صدول صال  ,وت ير قبل موتره بسرنة

,قرال الهن نسرا ي :لري

بره

()17
()16
ين نوما نة(.)18
بأ
 ,وقال ابن حجر :وقة ,لُن لش يحدث في حال اختل ه  ,و نما ن في آخر نس ننة نس أبع ن
ِ
ان ،ا ْل َع ْب ِسي أ َُبو فََزَارةَ ال ُكوفي.
س َ
َ .4راش ُد ْب ُن َك ْي َ

نرنوى
نرنوى

وسعيد أبن جبير ,وميمون أبن مهران ,وي يد أبن األصش.
نعن :أ ننن أبن مالك ,ن
ان الوهأور ّ (.)19
نعنه :جرير أبن حا ش ,وجعفر أبن برقان ,وحماد أبن يد ,و ُس أف ني ن

( )1تهذيب الُمال(31ي.)123 -121
( )2تقريب التهذيب(.)585
( )3ال بقا

الُبرى(7ي.)218

( )4تاريع ابن معين – رواية الدارمي(1ي.)222
( )5الُاشف(2ي.)356

للعجلي(.)466

( )6تاريع الوقا

( )7تاريع اإلسلش(5ي.)215
( )8الجرا والتعديل(9ي.)28

( )9التعديل والتجري (3ي ,)1192التاريع الُبير(8ي ,)169تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)246
( )10تهذيب الُمال(4ي.)527 -524

( )11تاريع ابن معين -رواية الدارمي(1ي.)87
( )12تاريع الوقا

للعجلي(1ي.)96

( )13الُاشف(1ي,)291
( )14ال بقا

الُبرى(7ي.)205

( )15الجرا والتعديل(2ي.)505
( )16تهذيب التهذيب(2ي.)70
( )17تقريب التهذيب(.)138

( )18تاريع اإلسلش(4ي ,)320مي ان االعتدال(1ي.)393
()19تهذيب الُمال(9ي.)13
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ووقه :ابن معين( ,)1وابن حجر( ,)2والذهبي( ,)3وقال الحاُش :من وقا ال ُُ ٌّ
وفيين( ,)4وقال أبو حاتش :صال (,)5

ان نف أوقه ودونه و نقة نم أشهُور( ,)6ما
وذُر ابن حبان في الوقا  ,وقالُ :م أستنقيش ن
الحديث ىذا نُ ن
َصم :وقة .سبل في حديث رقش.81:
َ .5ي ِز َ
يد ْب ِن األ َ
الحكم على إسناد الحديث:

بعد الما ة(.)7

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقش89:

ان ,نع أن الُّ أهر ّ  ,نع أن ُع نب أيد
يد أب ُن نع أبد ه
قال التِّأرمذ ّ  :نح هدونننا نسع ُ
الم أخ ُ ومي ,نوأ ُنبو نع همار ,قن ناال :نح هدونننا ُس أف ني ن
الر أح نمن ن
ون نة ,أ ه
وها نو نما
نن نفأ نأرةا نونق نع أ في نس أمن نف نماتن أ  ,نف ُس نل نع أنهنا الهنب ِّي ( ,)نف نق ن
اللهه ,نع أن أابن نعبها  ,نع أن نم أي ُم ن
ال« :أنألقُ ن
()8

نح أولنهنا نو ُُلُوُ»
سبل تخريجه في حديث رقش.84:

إسناد الحديث:
ِ
الم ْخُزو ِمي :وقة .سبل في حديث رقش.64:
س ِع ُ
َ .1
يد ْب ُن َع ْبد الر ْح َم ِن َ
 .2ا ْلحسن ْنين بننن حرْيننث بننن ا ْلحسننن بننن ثَابننت بننن قُ ْطبننة ا ْل ُخَز ِ
اعنني ،أ َُبننو عمننار ا ْل َمن ْنرَو ِزي مننولى ِع ْمنران بننن
َ
ُ َ
َُ
ص ْين.
ُح َ
ان أبن ُع ني أي ننة ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك.
نرنوى نعن :ى أس نماعيل بن علية ,وجرير بن عبد الحميد ,و ُس أف ني ن
الر  ,ومحمد أبن هارون ,ومحمد أبن يحيت(.)9
نرنوى نعنه :الجماعة سوى أابن ماجه ,وأ ُنبو ُ أرنعة ها
ووقه :الهن نسا ي( ,)10وابن حجر( ,)11والذهبي( ,)12وقال مرة :اإلماش ,الحاف  ,الحجة( ,)13وذُرر ابرن حبران فري
سنة أربع وأربعين وما تين(.)15

الوقا ( ,)14وما

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .3

()1مي ان االعتدال(2ي.)35
()2تقريب التهذيب(.)204
( )3الُاشف(1ي.)388
( )4سناال

السج

للحاُش(.)214

( )5الجرا والتعديل(3ي.)485
( )6الوقا

البن حبان(6ي.)303

( )7تقريب التهذيب(.)204

( )8سنن الترمذ ُ ,تاب األ عمة ,باب ما جاء في الفأرة تمو في السمن4( ,ي ,)256حديث رقش.1798:
( )9تهذيب الُمال(6ي.)360 -358
( )10مشيخة النسا ي(.)73

( )11تقريب التهذيب(.)166
( )12الُاشف(1ي.)332

( )13سير أعلش النبلء(11ي.)400
( )14الوقا

البن حبان(8ي.)187

( )15تاريع اإلسلش(5ي ,)1121الوافي بالوفيا (12ي ,)217شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(3ي.)202
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ُ .4م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .5ع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُع ْت َب َة :وقة وب  .سبل في حديث رقش.84:
 .6عبد اهلل بن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .
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ِ
ِ
سائي
المطلب الثالث :مرويات أم ْ
المؤ َ
منين َم ْي ُمون َة بنت الحارث ( ) في سنن الن َ
حديث رقم90:

ان ,نعر أرن نع أمررو ,نعر أرن نجررابر أبررن ن أيررد ,نعررن أابررن نعهبررا
وسررت ,نعر أرن ُسر أف ني ن
ُم ن
أ «تن أ تنس ُل نونر ُسو ُل اللهه ( )م أن ى نناء نواحد»(.)1

نخ نب نرننررا ني أح نيررت أبر ُرن
قرال النسررا ي :أ أ
ونةُ نأهنهنا نُ نان
أأ
نخ نب نرأتني نخانلتي نم أي ُم ن
سبل تخريجه في حديث رقش.86:

رال:
قنر ن

إسناد الحديث:

()2
بخت.
الحداني ،أ َُبو زكريا الب ْلخي  ،المعروف َ
وسى ْبن َع ْبد ربه بن سالم ُ
َ .1ي ْح َيى ْب ُن ُم َ
ان أبن ُع ني أي ننة.
وسعيد أبن منصور ,و ُس أف ني ن
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن ُع ني أي ننة ,وروا أبن عبادة ,ن
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأبو ند ُاود ,والتِّأرمذ ّ  ,والهن نسا ي(.)3

ووقه :الهن نسا ي( ,)4وابن حجر( ,)5وأبو رعة( ,)6والخليلي( ,)7ومسلمة بن القاسش األندلسي( ,)8وقال الدارق ني:
من الوقا ( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10وما
.2
.3
.4
.5

سنة أربعين وما تين(.)11

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ
َع ْمرو ْب ِن ِدي َنار :وقة وب  .سبل في حديث رقش.86:
جا ِب ِر ْب ِن َزْيد أَبو الشعثَ ِ
اء ا ْل َج ْوِف ُّي :وقة .سبل في حديث رقش.86:
ُ
َ
ْ
عبد اهلل ِ
بن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن النسا يُ ,تاب ال هارة ,باب ذُر اغتسال الرجل والمرأة من نسا ه من ىناء واحد1( ,ي ,)129حديث رقش.236:

البألخ ّت :بفت الباء الموحدة ,وسُون اللش ,وفي آخرها الخاء المعجمة ,هذ النسبة الرت بلردة مرن برلد خ ارسران يقرال لهرا بلرع .األنسراب
( )2ن
للسمعاني(2ي.)303
( )3تهذيب الُمال(32يي.)8 -6
( )4مشيخة النسا ي(.)103
( )5تقريب التهذيب(.)597

( )6الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي ,)952الجرا والتعديل(9ي.)188
( )7اإلرشاد في معرفة علماء الحديث(3ي.)945
( )8تهذيب التهذيب(11ي.)290

( )9المنتلف والمختلف(2ي.)931
( )10الوقا

البن حبان(9ي.)267

( )11تقريب التهذيب(.)597
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حديث رقم91:

نع نمش ,نع أن نسالش أبن أنبي األ نج أعد ,نع أن ُُ نرأيب,
يش قن ن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا ى أس نح ُ
ال :أ أنن نبأ نننا نجرير ,نعن أاأل أ
ال أب ُن ى أب نراه ن
اغتن نس نل الهنب ِّي ( )م نن األ نج نن نابة ,نف ن نس نرل نف أر نجرهُ نوندنل ن
ون نة ن أوج الهنب ِّي ( )نقانل أ  « :أ
نعن أابن نعبها  ,نع أن نم أي ُم ن
رك ني نرد ُ
()1
ب أاأل أنرض أنو األ نحا  ,وُهش تننو ه
اض نعلنت نأرأسه نو نسا ر نج نسد »
وء ُ ل ه
لص نلة ,وُهش أنفن ن
ضأن ُو ُ
ض ن
سبل تخريجه في حديث رقش.79:
إسناد الحديث:

ِ ِ
يم :وقة حاف مجتهد .سبل في حديث رقش.15:
س َح ُ
 .1إِ ْ
اق ْب ُن إ ْبَراه َ
 .2ج ِرير ْب ُن ع ْب ِد ا ْلح ِم ِ
يد :وقة .سبل في حديث رقش.31:
َ
َ
َ
.3

.4

.5
.6

َع َمش :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.26:
سليمان بن مهرانْ ،األ ْ
سالِِم ْب ِن أَِبي ا ْل َج ْع ِد :وقة .سبل في حديث رقش.79:
َ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،م ْولَى َعبد الله ْب ِن َعباس :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ُكَرْيب ْب ُن أَِبي ُم ْسلم ،أ َُبو ِر ْ
شد َ
عبد اهلل ِ
بن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم92:

ُمه ,أ ه
ان نر ُسو ُل اللهه
ان ,نع أن نم أن ُبوذ ,نع أن أ ِّ
قال النسا ي :أ أ
نن نم أي ُم ن
ون نة نقانل أ  « :نُ ن
صور ,نع أن ُس أف ني ن
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نم أن ُ
ري
( )ني ن
أسهُ في ح أجر ى أح ند نانا فن ني أتلُو األقُأر ن
ضعُ نأر ن
آن نوه ني نحا ض ,نوتنقُ ُ
وش ى أح ند نانا ب ُخ أم نرته ىلنت األ نم أسجد فنتنأب ُسر ُهنا نوه ن

نحا ض»(.)2

 .1أخرجره الهن نسررا ي فرري سررننهُ ,ترراب ال هررارة ,براب بسر الحررا ض الخمررة فرري المسررجد1( ,ي ,)147حررديث
صور به.
رقش ,273:بلف ه ,من ريل ُم نح همد أبن نم أن ُ
ان
 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)331حديث رقش ,26853:مختلرف األلفرا  ,مرن ريرل ُسر أف ني ن
أبن ُع ني أي ننة به.
 -وُذلك أخرجه في (6ي ,)334حديث رقش ,26877:مختلف األلفا  ,من ريل منبوذ به.

ان أبن ُع ني أي ننة به.
س أف ني ن
 .3أخرجه الحميد في مسند 1( ,ي ,)316حديث رقش ,312:مختلف األلفا  ,من ريل ُ
 .4أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب ال ها ار  ,باب في الرجل ترجلره الحرا ض1( ,ي ,)184حرديث

ان أبن ُع ني أي ننة به.
رقش ,2115:ج ء من الحديث متقارب األلفا  ,من ريل ُس أف ني ن
الصر أرن نعان ّي فرري مصررنفهُ ,ترراب الحرريض ,برراب ترجيررل الحررا ض1( ,ي ,)325حررديث
 .5أخرجرره عبررد الررر ال ه
رقش ,1249:مختلف األلفا  ,من ريل منبوذ به.

 .6أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)219حديث رقش ,2026:مختلف األلفا  ,من ريل منبوذ به.
( )1سنن النسا يُ ,تاب ال سل والتيمش ,باب ال سل مرة واحدة1( ,ي ,)208حديث رقش.428:

( )2سنن النسا يُ ,تاب الحيض واالستحاضة ,باب بس الحا ض الخمرة في المسجد1( ,ي ,)192حديث رقش.385:
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 .7أخرجرره أبررو يعلررت الموصررلي فرري مسررند 12( ,ي ,)512حررديث رقررش ,7081:مختلررف األلفررا  ,مررن ريررل
ان أبن ُع ني أي ننة به.
ُس أف ني ن
 .8أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)13حديث رقش ,22:مختلف األلفا  ,من ريل منبوذ به.

ان أبن ُع ني أي ننة به.
 وُذلك أخرجه في (24ي ,)14حديث رقش ,23:مختلف األلفا  ,من ريل ُس أف ني نإسناد الحديث:
ِ
ِ
الجواز ا ْل َمك ُّي.
صور بن ثابت بن خالد ا ْل ُخَزاعي ،أ َُبو َعبد الله َ
ُ .1م َحم ُد ْب ُن َم ْن ُ
ان أبن ُع ني أي ننة.
نرنوى نعن :خلد بن يحيت ,و يد بن الحباب ,و ُس أف ني ن
الر (.)1
نرنوى نعنه :الهن نسا ي ,و ُريا أبن يحيت السج  ,وأبو حاتش ها

ووقرره :ابررن حجررر( ,)2والهن نسررا ي( ,)3وقررال الرردارق ني :شرريع وقررة( ,)4وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)5مررا
اونتين وخمسين وما تين(.)6

سررنة

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
ويقال :أابن ُسلن أيمان ,األ نم ُِّ ُّيُ ,ي نقال :اسمه ُسلن أيمان ,ومنبوذ لقب غلب عليه.
سلَ ْيمانُ ،
َ .3م ْن ُبوذ بن أَبي ُ
نرنوى نعن :عتبة أبن ُم نح همد أبن الحارث أبن نوفل ,وعن أمه نعن ميمونة.
ان أبن ُع ني أي ننة ,وعبد الملك بن ُج نرأيج(.)7
نرنوى نعنهُ :س أف ني ن
ووقه :ابن معين( ,)8والذهبي( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا
حجر :مقبول( ,)12ما

بعد الما ة(.)13

( ,)10وقال ابن سعد :قليل الحديث( ,)11وقرال ابرن

س َل ْيمان.
 .4أم منبوذ بن أَبي ُ

ونةن ن أوج الهنب ِّي (.)
نعن :نم أي ُم ن
روى عنها :ابنها منبوذ بن أنبي ُسنل أيمان(.)14
وقال ابن حجر :مقبولة( ,)15ما بعد الما ة(.)16
( )1تهذيب الُمال(26ي.)499 -497
( )2تقريب التهذيب(.)508
( )3مشيخة النسا ي(.)50

( )4المنتلف والمختلف(2ي.)927
( )5الوقا

البن حبان(9ي.)116

( )6الُاشف(2ي ,)224تهذيب التهذيب(9ي.)472
( )7تهذيب الُمال(28ي.)488

( )8تهذيب التهذيب(10ي ,)297الجرا والتعديل(8ي.)418
( )9الُاشف(2ي.)293
( )10الوقا

( )11ال بقا

البن حبان(7ي.)524
الُبرى(6ي.)35

( )12تقريب التهذيب(.)545
( )13تقريب التهذيب(.)545

( )14مي ان االعتدال(4ي ,)615تهذيب الُمال(35ي ,)396الُاشف(2ي.)530

( )15تقريب التهذيب(.)759
( )16تقريب التهذيب(.)759
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الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه منبوذ بن أنبي ُسلن أيمان ,وأمهُ ,لهما مقبول.

حديث رقم93:

يش أبررن
رال :نحر هدونننا الله أي ُ
نخ نب نرننرا قُتنأي نبرةُ قن ن
قرال النسرا ي :أ أ
رث ,نع أرن ننرافع ,نع أرن ى أب نرراه ن
صلهت في نم أسجد نر ُسول اللهه؛ نفإِّني نسم أع
نم أي ُم ن
ونةن ن أو نج الهنب ِّي ( )نقالن أ  :نم أن ن
يما س نوا ُ ى هال نم أسج ند األ نُ أع نبة»(.)1
فيه أن أف ن
ض ُل م نن األف ن
ص نلة ف ن

نع أبرد اللهره أبرن نم أع نبرد أبرن نعهبررا  ,أ ه
نن
ول اللهه ( )نيقُو ُل « :ه
ُ نر ُس ن
الص نلةُ

 .1أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب مناسك الحج ,باب فضل الصلة في المسجد الحراش5( ,ي ,)213حديث
رقش ,2898:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

 .2أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)333حديث رقش ,26869:متقارب األلفا  ,من ريل الليث به.

 -وُذلك أخرجه في (6ي ,)334حديث رقش ,26880:متقارب األلفا  ,من ريل الليث به.

 .3أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهُ ,تاب صلة الت و ,واإلمامة ,باب في الصلة في مسجد الهنب ِّي (,)
(2ي ,)148حديث رقش ,7518:مختلف األلفا  ,من ريل شبابة بن سوار.

 .4أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)228حديث رقش ,2037:مختلف األلفا  ,من ريل الليث به.

 .5أخرجه أبو يعلت الموصلي في مسند 13( ,ي ,)30حديث رقش ,7113:مختلف األلفا  ,من ريل نافع به.

ال
 .6أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)424حديث رقش ,1028:مختلف األلفا  ,من ريل ى أس نح ُ
يش ال هد نبر ُّ .
ا أب ُن ى أب نراه ن

إسناد الحديث:

 .1قُتَْي َب ُة بن سعيد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
س ْع ِد :وقة وب فقيه ىماش مشهور .سبل في حديث رقش.14:
 .2الل ْي ُ
ث ْب ُن َ
َ .3ن ِ
افع ،مولى عبد اهلل بن عمر :وقة وب مشهور .سبل في حديث رقش.7:
ِ
ِ ِ
ِ
عب ِد ْب ِن َعباس بن عبد المطلب بن هاشم ا ْلقَُر ِشي الهاشمي ا ْل َم َد ِن ُّي.
 .4إِ ْبَراهيم ْب ِن َع ْبد الله ْب ِن م َ
نرنوى نعن :عش أبيه نعبد ان أبن عبا  ,وأبيه نعبد ان بن معبد ,و نم أي ُمون نة وج الهنب ِّي (.)
الملك أبن نع أبد الع ي أبن ُج نرأيج ,ونافع مولت أابن ُع نمر(.)2
نرنوى نعنه :أخو عبا أبن نعبد ان أبن معبد ,ن
وعبد ن
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)3وقال مرة :ال يص له روايرة عرن صرحابي فلرذلك ح نرا عرن درجرة الترابعين
ىلت أتبا ,التابعين( ,)4وقال ابن حجر :صدول( ,)5وما

الحكم على إسناد الحديث:

بعد التسعين لأله أج نرة(.)6

يش أبن نع أبد اللهه أبن نم أع نبد أبن نعبها
ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه ى أب نراه ن

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سنن النسا يُ ,تاب المساجد ,باب فضل الصلة في المساجد2( ,ي ,)33حديث رقش.691:
تهذيب الُمال(2ي.)130
الوقا البن حبان(6ي.)6
مشاهير علماء األمصار(1ي.)227
تقريب التهذيب(.)91
الوافي بالوفيا (6ي.)23

196

صدول.

حديث رقم94:

ان ني أعني ال هش أي نبان ّي ,نع أن نع أبد
نخ نب نرننا ى أس نماعي ُل أب ُن نم أس ُعود قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا نخالد ,نع أن ُش أع نبةن ,نع أن ُسلن أي نم ن
نن رس ن ه
صلِّي نعنلت األ ُخ أم نرة»(.)1
اللهه أبن نش هداد ,نع أن نم أي ُم ن
ول الله ( )نُ ن
ان ُي ن
ون نة« :أ ه ن ُ

 .1أخرجرره األ ُب نخررار ّ فرري صررحيحهُ ,ترراب الحرريض ,برراب الصررلة علررت النفسرراء وسررنتها1( ,ي ,)73حررديث
رقش ,333:مختلف األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الصررلة ,برراب ىذا أصرراب ورروب المصررلي ام أرترره ىذا سررجد1( ,ي ,)85حررديثرقش ,379:متقارب األلفا  ,من ريل خالد به.

 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب الصررلة ,برراب الصررلة علررت الخم ررة1( ,ي ,)86حررديث رقررش ,381:ج ر ء مررنالحديث متقارب األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 .2أخرجرره مسررلش فرري صررحيحهُ ,ترراب الصررلة ,برراب االعت رراض بررين يررد المصررلي1( ,ي ,)367حررديث
رقش ,273:متقارب األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 وُررذلك أخرجرره فرري ُترراب المسرراجد ومواضررع الصررلة ,برراب ج روا الجماعررة فرري النافلررة1( ,...ي,)458حديث رقش ,270:متقارب األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 .3أخرجره الرردارمي فرري سررننهُ ,ترراب الصررلة ,براب الصررلة علررت الخمررة2( ,ي ,)865حررديث رقررش,1413:
ج ء من الحديث متقارب األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 .4أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)330حديث رقش ,26848:ج ء من الحرديث متقرارب األلفرا ,
من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)330حديث رقش ,26849:مختلف األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به. .5أخرجره ابرن أبري شريبة فري مصرنفهُ ,تراب الصرلوا  ,براب فري المررأة عرن يمرين الرجرل وعرن يسرار وهرو
يصلي1( ,ي ,)256حديث رقش ,2952:مختلف األلفا  ,من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 .6أخرجه أبو ند ُاود ال يالسي في مسند 3( ,ي ,)197حديث رقش ,1731:ج ء من الحديث متقارب األلفا ,
من ريل ال هش أي نبان ّي به.
 .7أخرجرره ىسررحال بررن راهويرره فرري مسررند 4( ,ي ,)207حررديث رقررش ,2010:مختلررف األلفررا  ,مررن ريررل
ال هش أي نبان ّي به.
إسناد الحديث:
 .1إِ ِ
الج ْح َدري :وقة .سبل في حديث رقش.58:
س ُعود َ
س َماعي ُل ْب ُن َم ْ
ْ
ِ
َ .2خالد بن الحارث :وقة وب  .سبل في حديث رقش.58:
اج ْب ُن ا ْل َوْرِد ا ْل َع ْت ِك ُّي :وقة حاف متقن .سبل في حديث رقش.2:
ش ْع َب َة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ .3
اق الش ْي َب ِاني :وقة .سبل في حديث رقش.80:
س َح َ
سلَ ْي َم َ
سلَ ْيمان ،أ َُبو إِ ْ
ان بن أَبي ُ
ُ .4
شداد :تابعي وقة .سبل في حديث رقش.80:
َ .5ع ْب ِد الل ِه ْب ِن َ

( )1سنن النسا يُ ,تاب المساجد ,باب الصلة علت الخمرة2( ,ي ,)57حديث رقش.738:
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الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم95:

ه
ه
نص ِّرش ,نع أرن نع ِّمره ني ي نرد
نخ نب نرننا قُتنأي نبةُ ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ان ,نع أن ُع نب أيرد اللره نو ُه نرو أاب ُرن نع أبرد اللره أبرن أاأل ن
ران ى نذا نس نرج ند نجرا نفت ني ند أيره ,نحتهرت لن أرو أ ه
ونرةن« ,أ ه
نن تن ُم هرر
نن الهنب ِّ
نص ِّش ,نع أرن نم أي ُم ن
نن نب أه نمرةا أ ننر ناد أ أ أ
ري ( )نُ ن
نو ُه نو أاب ُن أاأل ن
تن أح ن ني ند أيه نمهر أ »(.)1
سبل تخريجه في حديث رقش.81:
إسناد الحديث:

 .1قُتَْي َب ُة بن سعيد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
ُ .3ع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْبن األصم :مقبول .سبل في حديث رقش.81:

َصم :وقة .سبل في حديث رقش.81:
َ .4ي ِز َ
يد ْب ِن ْاأل َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسررناد الحررديث ضررعيف؛ ألن فيرره ُع نبيررد اللهرره أبررن نعبررد اللهرره أبررن األصررش مقبررول ,وبالمتابعررة يرتقرري ىلررت
الحسن ل ير .
حديث رقم96:

ال :نح هدونننا أ ُنبو نب هُرار األ نح نُ ُرش
ال :أ أنن نبأ نننا ُم نح هم ُد أب ُن نس نواء أ ُنبو األ نخ هاب ,قن ن
يش ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا ى أس نح ُ
ل أب ُن ى أب نراه ن
صرفُونف ُُ أش
صلهت ب ننا أ ُنبو األ نملي نعلنت نج ننا نة نف ن ننهنا أنهنهُ نق أد نُب نهر ,نفأن أقنب نل نعلن أي ننا ب نو أجهه ,نف نق ن
أب ُن نفُّرو نخ ,نق ن
يمروا ُ
ال :ن
ال :أنق ُ
ال أ ُنبو األ نملي  ,نح هدونني نع أب ُد اللهه نو ُه نو أاب ُن نسلي  ,نع أن ى أح ندى أمها
ونةُ
اعتُ ُُ أش ,نق ن
منين نوه ني نم أي ُم ن
نوألتنحسن نش نف ن
المن ن
أ
صلِّي نعلن أيه أُ همرة م نرن الهنرا ى هال ُشرفِّ ُعوا فيره»,
نخ نب نرني الهنب ِّي ( )قن ن
ن أو ُج الهنب ِّي ( ,)قنالن أ  :أ أ
ال « :نما م أن نمِّي ُي ن
ون(.)2
نف نسأنأل ُ أ ننبا األ نملي نعن أاألُ همة :نف نق ن
ال :أ أنرنب ُع ن
 .1أخرجه أحمد بن حنبل في مسند 6( ,ي ,)331حديث رقرش ,26855:متقرارب األلفرا  ,مرن ريرل األ نح نُرش
ا أبن نفُّرو نخ به.
 وُذلك أخرجه في (6ي ,)334حديث رقش ,26881:متقارب األلفا  ,من ريل األ نح نُش أبن نفُّرو نخ به. .2أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)437حديث رقش ,1060:متقارب األلفا  ,من ريل األ نح نُش
أبن نفُّرو نخ به.
 وُذلك أخرجه في (24ي ,)19حديث رقش ,39مختلف األلفا  ,من ريل أ ُنبو األ نملي به. -وُذلك أخرجه في (24ي ,)20حديث رقش ,42:مختلف األلفا  ,من ريل األ نح نُش أبن فنُّرو نخ به.

( )1سنن النسا يُ ,تاب الت بيل ,باب التجافي في السجود2( ,ي ,)213حديث رقش.1109:

( )2سنن النسا يُ ,تاب الجنا  ,باب فضل من صلت عليه ما ة4( ,ي ,)76حديث رقش.1993:
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إسناد الحديث:

ق ُ ِ ِ
يم الحنظلي ،ابن راهويه :وقة حاف مجتهد .سبل في حديث رقش.15:
سحاَ ُ
 .1إِ ْ
بن إ ْبَراه َ
س َواء بن عنبر السدوسي العنبري ،أ َُبو ا ْل َخط ِ
ص ِري.
اب ا ْل َب ْ
ُ .2م َحم ُد ْب ُن َ

وبة ,وشعبة أبن الحجاج.
وسعيد أبن أنبي نع ُر ن
نرنوى نعن :أبو بُار الحُش أبن فروخ ,ن
روى عنه :ى أس نحال أبن راهويه ,و يد أبن الحباب ,وأ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن(.)1
قررال الررذهبي :وقررة ,نبي ررل ,ص رراحب حررديث( ,)2وق ررال م ررة :أحررد الوق ررا

المعررروفين( ,)3وذُ ررر ابررن حب رران ف رري

الوقا ( ,)4قال ابن حجر :صدول رمي بالقدر( ,)5وقال األنأ د ُّ ُ :ران ي لرو فري القردر وهرو صردول( ,)6ومرا

ين وما ة(.)7
سنة سبع نوون نمان ن
()8
ص ِري.
 .3ا ْل َح َك ُم ْب ُن فَُّر َ
وخ أ َُبو َبكار ،الغزال  ،ا ْل َب ْ
نرنوى نعن :عُرمة مولت ابن عبا  ,وأبي الملي أبن أسامة األهُذل ّي.
وم نح همد بن سواء ,ويحيت بن نسعيد الق ان(.)9
نرنوى نعنه :شعبة بن الحجاجُ ,
ووق رره :اب ررن حج ررر( ,)10وال ررذهبي( ,)11والهن نس ررا ي( ,)12وعل رري ب ررن الم ررديني( ,)13وق ررال أحم ررد ب ررن حنب ررل :ص ررال
بعد الما ة(.)16

الحديث( ,)14وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)15ما
يح بن أسامة ا ْل ُهذلِي ,عامر أبن أسامة :وقة .سبل في حديث رقش.54:
 .4أ َُبو ا ْل َملِ ِ
سلِيط حجازي(.)17
َ .5ع ْب ُد الل ِه ُ
بن َ
روى عن :أبيه سلي  ,وميمونة وج الهنب ِّي ( ,)وُان أخاها من الرضاعة.
نرنوى نعنه :نعبد ان أبن نع أمرو بن حم ة الف ار  ,وأ ُنبو الملي أبن أسامة األهُذل ّي(.)18

( )1تهذيب الُمال(25ي.)330 -328
( )2تاريع اإلسلش(4ي.)959

( )3مي ان االعتدال(3ي.)576
( )4الوقا

البن حبان(9ي.)42

( )5تقريب التهذيب(.)482

( )6تهذيب التهذيب(9ي.)208

( )7الوافي بالوفيا (3ي ,)118شذ ار الذهب في أخبار من ذهب(2ي.)398
ه
اعررة .اللب رراب فرري ته ررذيب
جم ن
( )8ال ر ال :بفنررتأ األ ن ر أرين األ ُم أع نج نمررة ,نوتن أش ررديد ال ر ا  ,نوف رري آخرنهررا نالش ,يُقن ررال نه ر نذا لم ررن نيبيررع األ ن ر ر ل نوعرررف ب رره ن
األنساب(2ي.)379
( )9تهذيب الُمال(7ي.)130
( )10تقريب التهذيب(.)175
( )11الُاشف(1ي.)345

( )12خلصة تذهيب تهذيب الُمال(1ي.)89
( )13تهذيب التهذيب(2ي.)437
( )14الجرا والتعديل(3ي.)126
( )15الوقا

البن حبان(6ي.)187

( )16تقريب التهذيب(.)175
ه
ه
بها ىلنت األ نمد نينة ُيقنال لن نها األحجا  .األنساب للسمعاني(4ي.)67
( )17الحجا  :هذ الن أسنبة ىلنت األحجا وهي نمُة ,نو نما يتن نعلل ن
( )18تهذيب الُمال(15ي.)57
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قال ابن حجر :مقبول( ,)1ما
الحكم على إسناد الحديث:

قبل الما ة(.)2

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد ان بن سلي مقبول.

حديث رقم97:

ان ,نع أن الُّ أهر ّ  ,نع أن ُع نب أيد اللهه أبن نع أبد اللهه ,نع أن أابن نعهبرا  ,نع أرن
نخ نب نرننا قُتنأي نبةُ قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ون نة ,أ ه
وها نو نما نح أونلهنا نو ُُلُوُ»(.)3
نن نفأ نأرةا نونق نع أ في نس أمن ,نف نماتن أ  ,نف ُس نل الهنب ِّي ( )نف نق ن
نم أي ُم ن
ال« :أنألقُ ن

سبل تخريجه في حديث رقش.84:
إسناد الحديث:

 .1قُتَْي َب ُة بن سعيد :وقة وب  .سبل في حديث رقش.18:
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2

ُ .3م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .4ع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُعتْ َب َة :وقة وب  .سبل في حديث رقش.84:
 .5عبد اهلل بن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم98:

صرور ,نع أرن نيراد أبرن نع أمررو أبرن ه أنرد ,نع أرن
امر نة ,نق ن
قال النسا ي :أ أ
رال :نحر هدونننا نجريرر ,نع أرن نم أن ُ
نخ نب نرني ُم نح هم ُد أب ُرن قُ ند ن
وها ,نونو نج ُدوا نعلن أيهنا ,فنقنالن أ  :نال
ان ,نوتُ أُو ُر ,فنقن ن
ان أبن ُح نذ أيفنةن قن ن
ال لنهنا أ أ
ال :نُ نان أ نم أي ُم ن
نهلُهنا في نذل نك نونال ُم ن
ونةُ تن هد ُ
ع أم نر ن
ه
ه
أ أنت ُر ُ
ان ند أي انا نف نعل نرش اللرهُ أنهنرهُ ُيري ُرد نق ن
صفيِّي ( )نيقُو ُل « :نما م أن أ ن
نحد ني هد ُ
راء ُ ىال أن هدا ُ
ض ن
ك ال هد أي نن نونق أد نسم أع ُ نخليلي نو ن
اللههُ نع أنهُ في ُّ
الد أن نيا»(.)4
 .1أخرجه الهن نسا ي في سننهُ ,تاب البيو ,,باب التسهيل في الدين7( ,ي ,)315حديث رقش ,4687:مختلف
األلفا  ,من ريل ُم نح همد أبن األ ُمونهنت.
 .2أخرجه ابن ماجه في سننهُ ,تاب الصدقا  ,باب من أدان دينار وهو ينو قضاء 2( ,ي ,)805حديث
رقش ,2408:مختلف األلفا  ,من ريل منصور به.

 .3أخرجره البيهقرري فري السررنن الُبرررىُ ,تراب البيررو ,,برراب مرا جرراء فري جروا االسررتقراض ,وحسرن النيررة فرري
قضا ه5( ,ي ,)580حديث رقش ,10957:مختلف األلفا  ,من ريل جرير به.

 .4أخرجه ىسحال بن راهويه في مسند 4( ,ي ,)214حديث رقش ,2020:متقارب األلفا  ,من ريل نجرير به.
 .5أخرجه ال براني في المعجش الُبير24( ,ي ,)24حديث رقش ,61:مختلف األلفا  ,من ريل منصور به.
( )1تقريب التهذيب(.)306
( )2تقريب التهذيب(.)306

( )3سنن النسا يُ ,تاب الفر ,والعتيرة ,باب الفأرة تقع في السمن7( ,ي ,)178حديث رقش.4258:
( )4سنن النسا يُ ,تاب البيو ,,باب التسهيل فيه7( ,ي ,)315حديث رقش.4686:
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 وُذلك أخرجه في (24ي ,)28حديث رقش ,72:مختلف األلفا  ,من ريل ُع نب أيد أبن نغهناش.إسناد الحديث:
ام َة بن أعين المسور ا ْلقَُر ِشي ،أ َُبو َعبد الل ِه المصيصي ،مولى بني هاشم.
ُ .1م َحم ُد ْب ُن قُ َد َ
وعبد ان بن المبارك.
ان أبن ُع ني أي ننة ,ن
نرنوى نعن :جرير بن عبد الحميد ,و ُس أف ني ن
روى عنه :أبو ند ُاود ,والهن نسا ي ,وسعيد بن نصير(.)1

ووقه :ابن حجر( ,)2والذهبي( ,)3والدارق ني( ,)4ومسلمة بن القاسش األندلسي و اد صدول( ,)5وقال الهن نسا ي :ال
بأ

به( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وما

سنة خمسين وما تين(.)8

َ .2ج ِرير بن عبد الحميد :وقة .سبل في حديث رقش.31:
صور بن المعتمر :وقة وب  .سبل في حديث رقش.31:
َ .3م ْن ُ
ِ .4زَي ِاد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ِه ْند ،الجملي ،ال ُكوفي .وجمل :بطن من مراد.
نرنوى نعن :ع أمران أبن حذيفة.
نرنوى نعنه :منصور أبن المعتمر(.)9
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10وقال الذهبي :وول(.)11
ِ .5ع ْمران بن حذيفة(.)12
ي ( )
روى عن :ميمونة وج الهنب ِّ
نرنوى نعنه :ياد بن نع أمرو بن هند الجملي(.)13

قال ابن حجر :مقبول( ,)14وقال الم  :أحد المجاهيل( ,)15وقال الذهبي :ال يعرف( ,)16وذُر ابن حبان فري

الوقا ( ,)17ما

بعد الما ة(.)18

( )1تهذيب الُمال(26ي.)308
( )2تقريب التهذيب(.)503

( )3الُاشف(2ي ,)212مي ان االعتدال(4ي.)15

( )4علل الدارق ني = العلل الواردة في األحاديث النبوية(10ي.)136
( )5ىُمال تهذيب الُمال (10ي.)317
( )6تاريع اإلسلش (5ي.)1243
( )7الوقا

البن حبان (9ي.)111

( )8تهذيب التهذيب (9ي.)410
( )9تهذيب الُمال (9ي.)497
( )10الوقا

البن حبان (6ي.)326

( )11الُاشف (1ي.)412

( )12تهذيب الُمال (22ي.)317
( )13الُاشف (2ي.)92

( )14تقريب التهذيب (.)429

( )15تهذيب الُمال (22ي.)317
( )16مي ان االعتدال (3ي.)235
( )17الوقا

البن حبان (5ي.)221

( )18تقريب التهذيب (.)429
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الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه نياد أبن نع أمرو أبن ه أند ضعيف ,وعمران بن حذيفة مقبول ,وبالمتابعة
يرتقي الت الحسن ل ير .
التعليق:

"في الحديث بيان التسهيل في االستدانة لمن ُان ّنيته صالحة ,وذلك أن يريرد عنرد أخرذ الردين أنره
يرد ىلت صاحبه ىذا لبه منه ,دون مما لة ,وال م اضبة ,و فيه الحرض نعلنرت تررك اسرت ُال أمروال الهنرا ,
ّ
من جن العمل ,وفيره أن م أرن عليره ديرن
والترغيب في حسن التأدية ىليهش عند المداينة ,وأن الج اء قد يُون أ
ال ُيعتررل ,وال يتصرردل ,موان فعررل ُرّد ,وفيرره الترغيررب فرري تحسررين النيررة ,والترهيررب مر أرن ضررد ذلررك ,وأن مرردار
األعمال عليها ,وفيه الترغيب في الدين لمن ينو الوفاء"(.)1

( )1ذخيرة العقبت في شرا المجتبت(35ي.)286
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ِ
منين م ْيمون َة ِ
الحارث( ) في سنن ابن ماجه
بنت
المطلب الرابع :مرويات أم ْ
المؤ َ َ ُ
حديث رقم99:

ان أبن ُع ني أي ننة ,نع أن نع أمرو أبن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن قن ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
نغتنس ُل أ نننا نونر ُسو ُل اللهه ( )م أن
ون نة ,نقانل أ  ُُ « :أن ُ أ أ
ن أيد ,نعن أابن نعبها  ,نع أن نخانلته نم أي ُم ن
سبل تخريجه في حديث رقش.86:

د نينار ,نع أن نجابر أبن
ى نناء نواحد»(.)1

إسناد الحديث:
.1
.2
.3
.4

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ
َع ْم ِرو ْب ِن ِدي َنار :وقة وب  .سبل في حديث رقش.86:
ي أَبو الشعثَ ِ
اء :وقة .سبل في حديث رقش.86:
َجا ِب ِر ْب ِن َزْيد األ َْزِد ُّ
ْ

 .5عبد اهلل ْب ِن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم100:

نع نمش ,نع أن نسالش أبرن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة نو نعل ُّي أب ُن ُم نح همد ,نق ناال :نح هدونننا نوُيع ,نعن أاأل أ
ري
ض أرع ُ للهنب ِّ
أنبي األ نج أعد ,نع أن ُُ نرأيب نم أرولنت أابرن نعهبرا قن ن
رال :نحر هدونننا أاب ُرن نعهبرا  ,نع أرن نخالنتره نم أي ُم ن
ونرةن قنالنر أ  « :نو ن
اض نعنلت نف أرجه ,وُهش
(ُ )غ أس ال نف أ
اء بش نماله نعنلت نيمينه ,نف ن نس نل نُ هف أيه ون نلواا ,وُهش أن نف ن
اغتن نس نل م نن األ نج نن نابة ,نفأن أُ نفأن األن ن
راء نعلنرت نسرا ر
ندلن نك ني نرد ُ ب أ
استنأن نش ن
راأل أنرض ,وُر هش نم أ
اع أيره ون نلوارا ,وُر هش أنفن ن
رل ,نو نغ نس نرل نو أجهنرهُ ون نلوارا ,نوذ نر ن
ض نرم ن
ض ,نو أ
راض األ نم ن
نج نسد  ,وُهش تننن هحت ,نف ن نس نل ر أجنل أيه»(.)2
سبل تخريجه في حديث رقش.79:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
َ .2علِ ُّي ْب ُن ُم َحمد :وقة .سبل في حديث رقش.26:
َ .3و ِكيع بن الجراح :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.32:
.4
.5
.6
.7

َع َمش :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.26:
سلَ ْيمان بن مهران ْاأل ْ
ُ
سالِِم ْب ِن أَِبي ا ْل َج ْع ِد :وقة .سبل في حديث رقش.79:
َ
ب ْب ُن أَِبي ُم ْسلِم ,أ ُنبو ر أشدي نن ,نم أولنت أابن نعبها  :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ُكَرْي ُ
عبد اهلل ْب ِن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب الرجل والمرأة ي تسلن من ىناء واحد1( ,ي ,)133حديث رقش.377:
( )2سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب ما جاء في ال سل من الجنابة1( ,ي ,)190حديث رقش.573:
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الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

حديث رقم101:

ال :نح هدونننا ال هش أي نبان ّي ,نع أن نع أبد اللهه أبن
ان أبن ُع ني أي ننة نق ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا نس أه ُل أب ُن أنبي نس أهل نق ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ول اللهه ( « )ه
ونةن ,أ ه
ضهُ ,نوه ني نحا ض»(.)1
نن نر ُس ن
نش هداد ,نع أن نم أي ُم ن
ضهُ نعلن أيه ,نو نعلن أيهنا نب أع ُ
صلت نو نعلن أيه م أر نب أع ُ
ن

سبل تخريجه في حديث رقش.80:
إسناد الحديث:

 .1سهل بن زنجلة وهو سهل ْبن أَبي سهل ،الر ِازي ،أبو َع ْمرو.
ان أبن ُع ني أي ننة ,ووُيع بن الجراا ,ويحيت بن سعيد الق ان.
نرنوى نعنُ :س أف ني ن

ان(.)2
روى عنه :ابن ماجه ,وأبو حاتش ها
الر  ,والحسن أبن ُس أف ني ن
ووقه :الذهبي( ,)3ومسلمة بن القاسش األندلسي( ,)4وقال ابن حجر( ,)5وأبو حاتش :صدول( ,)6وذُر ابرن حبران
في الوقا ( ,)7وما

سنة ىحدى وولوين وما تين(.)8

ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
اق الش ْي َب ِاني :وقة .سبل في حديث رقش.80:
س َح َ
سلَ ْيمان ،أ َُبو إِ ْ
سلَ ْيمان بن أَبي ُ
ُ .3
شداد :تابعي وقة .سبل في حديث رقش.80:
َ .4ع ْب ِد الل ِه ْب ِن َ

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث حسن؛ ألن فيه نس أه ُل أب ُن أنبي نس أهل صدول ,وبالمتابعة يرتقي ىلت الصحي ل ير .

حديث رقم102:

ه
ه
نص ِّرش,
اش أب ُن نع همار نق ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ان أبن ُع ني أي ننرة ,نع أرن ُع نب أيرد اللره أبرن نع أبرد اللره أبرن أاأل ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا ه نش ُ
ان ى نذا نس نج ند نجا نفت ني ند أيه ,نفنل أو أ ه
ون نة« ,أ ه
نن تن ُمهر
نع أن نع ِّمه ني ن
نص ِّش ,نع أن نم أي ُم ن
نن نب أه نم اة أ ننر ناد أ أ أ
نن الهنب ِّي ( )نُ ن
يد أبن أاأل ن

نب أي نن ني ند أيه لن نمهر أ »(.)9
سبل تخريجه في حديث رقش.81:

إسناد الحديث:
ام ْب ُن َعمار :صدول ,سبل في حديث رقش.29:
ِ .1ه َ
شُ

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب ال هارة وسننها ,باب في الصلة في ووب الحا ض1( ,ي ,)214حديث رقش.653:
( )2تهذيب الُمال(12ي.)187 ,186
( )3الُاشف(1ي.)469

( )4ىُمال تهذيب الُمال(6ي.)136
( )5تقريب التهذيب(.)257

( )6الجرا والتعديل(4ي.)198
( )7الوقا

البن حبان(8ي.)291

( )8العبر في خبر من غبر(.)322

( )9سنن ابن ماجهُ ,تاب ىقامة الصلة والسنة فيها ,باب السجود1( ,ي ,)285حديث رقش.880:
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ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2
ِ ِ
ِ ِ
َصم :مقبول .سبل في حديث رقش.81:
ُ .3ع َب ْيد الله ْب ِن َع ْبد الله ْب ِن ْاأل َ
َصم :وقة .سبل في حديث رقش.81:
َ .4ي ِز َ
يد ْب ِن ْاأل َ
الحكم على إسناد الحديث:
ه
ه
نص ِّش مقبول.
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ُع نب أيد الله أبن نع أبد الله أبن أاأل ن
حديث رقم103:

راد أب ُرن األ نع هرواش ,نع أرن ال هش أري نبان ّي ,نع أرن نع أبرد اللهره أبرن
قال ابرن ماجره :نحر هدونننا أ ُنبرو نب أُرر أب ُرن أنبري نش أري نب نة نق ن
رال :نحر هدونننا نعهب ُ
ونةُ ,ن وج الهنب ِّي ( )نقالن أ  :نُان الهنب ِّي (« )ي ِّ
نش هداد ,نق ن
نص نابني ونأوُبهُ
ال :نح هدون أتني نم أي ُم ن أ ُ
ن
هما أ ن
ُ ن
صلي نوأ نننا بح نذا ه ,نوُرب ن

ى نذا نس نج ند»(.)1

سبل تخريجه في حديث رقش.80:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
اد ْب ُن ا ْلعو ِام ْب ِن عمر ْب ِن ع ْب ِد الل ِه ْب ِن ا ْلم ْن ِذ ِر ْبن مصعب بن جندل ا ْل ِكال ِب ُّي ،أَبو سهل ا ْلو ِ
اس ِط ُّي.
َ .2عب ُ
َ
ُ َْ َ
ُ َْ
َ
ُ
ُ ََ
نرنوى نعن :ىسماعيل أبن أنبي نخالد ,وحميد ال ويل ,وعبد ان أبن أنبي نجي  ,وأبي ى أس نحال ال هش أي نبان ّي.
نح نمد أبن حنبل ,وأ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن ,والعلء أبن هلل ,والفضل أبن دُين(.)2
نرنوى نعنه :أ أ
ووقرره :ابررن حجررر( ,)3وابررن معررين( ,)4وأبررو حرراتش( ,)5والررذهبي( ,)6وأبررو ند ُاود( ,)7والهن نسررا ي( ,)8والعجلرري( ,)9وابررن
مانررا ورش خلرت عنرره( ,)10وذُرر ابررن حبران فرري
منين فحبسره ا
سرعد ,وقرالُ :رران يتشريع فأخررذ هرارون أميرر المر أرن ن
الوقا ( ,)11وما نس ننة س وومانين وما ة(.)12
اق الش ْي َب ِاني :وقة .سبل في حديث رقش.80:
س َح َ
سلَ ْيمان ،أ َُبو إِ ْ
سلَ ْيمان بن أَبي ُ
ُ .3
شداد :تابعي وقة .سبل في حديث رقش.80:
َ .4ع ْب ِد الل ِه ْب ِن َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب ىقامة الصلة والسنة فيها ,باب من صلت وبينه وبين القبلة شيء1( ,ي ,)308حديث رقش.958:
( )2تهذيب الُمال(14ي.)142 -140
( )3تقريب التهذيب(.)290

( )4تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(4ي.)208
( )5الجرا والتعديل(6ي.)83

( )6الم ني في الضعفاء(1ي.)326
( )7تاريع اإلسلش(4ي.)872
( )8تهذيب التهذيب(5ي.)99
( )9تاريع الوقا
( )10ال بقا
( )11الوقا

للعجلي(.)247

الُبرى(7ي.)238

البن حبان(7ي.)162

( )12التاريع الُبير للبخار (6ي ,)41الوافي بالوفيا (16ي.)351
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حديث رقم104:

ال :نح هدونننا
ال :نح هدونننا نجر ُير أب ُن نحا ش قن ن
آد نش قن ن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن قن ن
ال :نح هدونننا ني أح نيت أب ُن ن
ال :نح هدون أتني نم أي ُمون نة بن الحارث« ,أ ه
ول اللهه ( )تنن هو نجهنرا نو ُه نرو نح نرلل»
نن نر ُس ن
نص ِّش نق ن
أ ُنبو نف ن نارةن ,نع أن ني ن
يد أبن أاأل ن
ال « :نو نُ نان أ نخالنتي نو نخالنةن أابن نعبها »(.)1
قن ن
سبل تخريجه في حديث رقش.83:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ِ
ُم ِوي أ َُبو زكريا ال ُكوفي.
َ .2ي ْح َيى ْب ُن َ
آد َم بن ُ
س َل ْيمان ا ْلقَُرشي األ َ
نرنوى نعن :ىبراهيش بن نس أعد الُّ أهر ّ  ,وجرير أبن حا ش ,وجرير بن عبد الحميد ,وحفب أبن غياث.
نح نمد أبن حنبل ,مواسحال بن راهويه ,وأ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة ,وعلي بن المديني(.)2
نرنوى نعنه :أ أ
ووقه :ابن سرعد( ,)3وأبرو حراتش( ,)4والهن نسرا ي( ,)5وابرن معرين( ,)6والعجلري( ,)7وابرن حجرر و اد حراف فاضرل(,)8
ران متقنرا يتفقرره( ,)9وقررال الررذهبي :أحررد األعررلش( ,)10ومررا
وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا  ,وقررال :نُر ن
وما تين(.)11
ير ْب ُن َح ِ
ازم :وقة .سبل في حديث رقش.88:
َ .3ج ِر ُ
ِ
ان ا ْل َع ْب ِسي ،أ َُبو فََزَارةَ ال ُكوفي :وقة .سبل في حديث رقش.88:
س َ
َ .4راش ُد ْب ُن َك ْي َ
َصم :وقة .سبل في حديث رقش.81:
َ .5ي ِز َ
يد ْب ِن ْاأل َ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب النُاا ,باب المحرش يت وج1( ,ي ,)632حديث رقش.1964:
( )2تهذيب الُمال(31ي.)191 -188
( )3ال بقا

الُبرى(6ي.)370

( )4الجرا والتعديل(9ي.)128
( )5تاريع اإلسلش(5ي.)216

( )6تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)226
( )7تاريع الوقا

للعجلي(.)468

( )8تقريب التهذيب(.)587
( )9الوقا

البن حبان(9ي.)252

( )10الُاشف(2ي.)360

( )11تقريب التهذيب(.)587
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سررنة وررلث

حديث رقم105:

صور ,نع أن نياد أبن نع أمرو أبن
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن قن ن
ال :نح هدونننا نعب ن
يدةُ أب ُن ُح نم أيد ,نع أن نم أن ُ
نهلهنرا :نال
ان ند أي انرا ,نف نق ن
ون نة ,نق ن
رض أ أ
منين نم أي ُم ن
رال نلهنرا نب أع ُ
رال :نُ نانر أ تنر هد ُ
المن ن
ان ,نع أن أ ُِّش أ
ه أند ,نعن أابن ُح نذ أي نف نة ُه نو ع أم نر ُ
ان ند أي انرا ,ني أعلن ُرش
تن أف نعلي ,نوأن أن نُ نر نذل نك نعلن أيهنا ,قنالن أ  :نبلنت ,ىِّني نسم أع ُ ننبيِّي نو نخليلي ( ,)نيقُو ُل « :نمرا م أرن ُم أسرلش نير هد ُ
يد أ ننداء  ,ى هال أن هدا ه
ه
اللهُ نع أنهُ في ُّ
الد أن نيا»(.)1
ُ
اللهُ م أنهُ أنهنهُ ُير ُ ن ُ
سبل تخريجه في حديث رقش.98:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ِ
بالح َذاء(.)2
َ .2ع ِب َ
يدةُ ْب ُن ُح َم ْيد بن صهيب الت ْيمي ،أ َُبو َع ْبد الر ْح َم ِن ال ُكوفي المعروف َ
وع نبيد اللهه أبن ُع نمر ,ومنصور أبن المعتمر.
نرنوى نعنُ :سنل أيمان أاأل أ
نع نمشُ ,
نح نمد أبن حنبل ,وأ ُنبو نب أُر أبن أنبي نش أي نبة ,وقُتنأي نبةُ أبن نسعيد(.)3
نرنوى نعنه :أ أ

()5

()4
عالما ,صاحب حديث
قال ابن سعد :وقة صال الحديث  ,وقال الذهبيُ :ح ّجة ,وبتاا ,ا
بره نبرأ لنر أري ن لنرهُ بخر ( ,)6وقررال العجلري( ,)7والهن نسررا ي :ال بررأ بره( ,)8وقررال ابررن حجرر :صرردول نحررو ربمررا
أخ أ( ,)9وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)10وما سنة تسعين وما ة(.)11

وقال ابن معين :نما

صور بن المعتمر :وقة وب  .سبل في حديث رقش.31:
َ .3م ْن ُ
ِ .4زَي ِاد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ِه ْند :ضعيف .سبل في حديث رقش.98:
ان ْب ِن ُح َذ ْيفَ َة :مقبول .سبل في حديث رقش.98:
ِ .5ع ْمَر ُ

الحكم على إسناد الحديث:

اد أب نن نع أمرو أبن ه أند ضعيف ,وعمران بن حذيفة مقبول ,وبالمتابعة
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ني ن
يرتقي ىلت الحسن ل ير .

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب الصدقا  ,باب من أدان دينار وهو ينو قضاء 2( ,ي ,)805حديث رقش.2408:

الح نذ اء :بفت الحاء المهملة والذال المعجمة المشددة ,هذ النسبة ىلت حذو النعل وعملها .األنساب للسمعاني(4ي.)96
( )2ن
( )3تهذيب الُمال(19ي.)258 ,257
( )4ال بقا

الُبرى(7ي.)237

( )5تاريع اإلسلش(4ي.)920

( )6تاريع ابن معين – رواية الدارمي(1ي.)155
( )7تاريع الوقا

للعجلي(.)324

( )8التعديل والتجري (2ي.)933
( )9تقريب التهذيب(.)379
( )10الوقا

البن حبان(7ي.)162

( )11تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)227
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حديث رقم106:

اللهه أبن نع أبد
الص ند نقة
م نن ه

ان أبن ُع ني أي ننة ,نعن الُّ أهر ّ  ,نع أن ُع نب أيد
قال ابن ماجه :نح هدونننا أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نبةن قن ن
ال :نح هدونننا ُس أف ني ن
ون نة ,أ ه
ُع ني أتهنا
ون نة نمهر بهنا  -ني أعني الهنب ِّي ( )نق أد أ أ
نن نشاةا ل نم أونالة نم أي ُم ن
اللهه ,نعن أابن نعبها  ,نع أن نم أي ُم ن
رال« :ىهن نمررا ُحر ِّررنش
رول اللهره ,ىهنهنررا نم أيتنررة ,قنر ن
رانتن نف ُعوا برره؟»  ,فن نقررالُوا :نيررا نر ُسر ن
نم أيتنرةا ,فن نقر ن
نخر ُذوا ى نه نابهنررا فن نرد نب ُوُ ,فنر أ
رال « :نهر هل أ ن
أن أُلُهنا»(.)1
سبل تخريجه في حديث رقش.85:
إسناد الحديث:

ش ْي َب َة :وقة حاف  .سبل في حديث رقش.4:
 .1أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
ان ْبن ُع َي ْي َنة :وقة حاف فقيه ىماش حجة .سبل في حديث رقش.21:
س ْف َي َ
ُ .2

ُ .3م َحمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش.9:
ُ .4ع َب ْي ِد الل ِه ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُعتْ َب َة :وقة وب  .سبل في حديث رقش.84:
 .5عبد اهلل ْب ِن َعباس :صحابي جليل .سبل في حديث رقش.2:

الحكم على إسناد الحديث:

ىسناد الحديث صحي ؛ ألن رواته وقا .

( )1سنن ابن ماجهُ ,تاب اللبا  ,باب لب

جلود الميتة ىذا دب

2( ,ي ,)1193حديث رقش.3610:
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ِ
منين م ْيمون َة ِ
الحارث ( ) في السنن الكبرى للنسائي
بنت
المطلب الخامس :مرويات أم ْ
المؤ َ َ ُ
حديث رقم107:

رال :نحر هدونننا ُم نح همر ُد أب ُرن
وسرت ,نق ن
نخ نب نرني ُم نح هم ُد أب ُن نع أبد ان أبن نع أبد ال هررحيش ,نق ن
قال النسا ي :أ أ
نس ُرد أب ُرن ُم ن
رال :نحر هدونننا أ ن
ونةن ,أنهنهنا نسأنلن الهنب ِّي
نخا ش ,نع أن ُم نح همد أبن ى أس نح ن
ال ,نعن الُّ أهر ّ  ,نع أن ُع نب أيد ان أبن نع أبد ان أبن ُع أت نبةن ,نع أن نم أي ُم ن

ال « :نما نف نعأل
نعتن نق أتهنا ,نف نق ن
اها نخاد اما نفأ أ
( )نخاد اما نفأ أ
نع ن ن
نجرك»(.)1
نع ن أيتهنا أ أ
نع ن نش أل أ
ان أ أ
لن أو أ أ
نخ نوالنك نُ ن

نمرا ىهنرك
نعتن أقتُهنا نق ن
األ نخاد ُش؟» نقانل أ  :نيا نر ُس ن
ول ان أ أ
رال« :أ ن

سبل تخريجه في حديث رقش.82:
إسناد الحديث

 .1محم ُد ْب ُن ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن َع ْب ِد الر ِح ِيم :وقة .سبل في حديث رقش.5:
َ
َُ
ِ
ِ
ويقال له :أسد السنة
وسى بن إِ ْبَراهيم بن الوليد ْبن عبد الملك ْبن مروان ا ْلقَُرشيُ ،
َس ُد ْب ُن ُم َ
 .2أ َ
نرنوى نعن :شعبة بن الحجاج ,ومحمد بن خا ش ,والليث بن سعد.
نحمد أبن صال المصر  ,والربيع أبن سنل أيمان ,ومحمد أبن ع أبد ه
الرحيش(.)2
الله أبن نعبد ه
ن
أ
ُ
روى عنه :أ أ ن
قرال الهن نسرا ي :وقرة ,ولررولش يصرنف ُران خير ار لرره( ,)3وقرال الرذهبي :االمراش الحرراف الوقرة( ,)4وقرال العجلري :وقررة
صاحب سنة( ,)5وقال األ ُب نخار ّ  :مشهور الحديث( ,)6وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)7وقال ابرن حجرر :صردول
()9
ي رب وفيه نصب( ,)8وما سنة اونتي عشرة وما تين.
ْب ُن َخ ِ
ازم ،أبو معاوية الضرير :وقة .سبل في حديث رقش.26:
اق بن يسار :صدول مدل من المرتبة الرابعة .سبل في حديث رقش.53:
س َح َ
ْب ِن إِ ْ

ُ .3م َحم ُد
ُ .4م َحم ِد
 .5محمد بن شهاب ُّ
الزْه ِري :الفقيه الحاف  ,متفل علت جللته مواتقانه ووبته .سبل في حديث رقش9:
اهلل ْب ِن ع ْب ِد ِ
 .6عب ْيد ِ
اهلل ْب ِن ُعتْ َب َة :وقة وب  .سبل في حديث رقش.84:
َ
َُ
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ُم نح همد بن ى أس نرحال برن يسرار صردول مردل
يصرا بالسما.,

( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب العتل ,باب فضل الع ية علت العتل5( ,ي ,)22حديث رقش.4913:
( )2تهذيب الُمال(2ي.)513 ,512

( )3الُاشف(1ي ,)241تذُرة الحفا للذهبي(1ي.)294
( )4سير أعلش النبلء(10ي.)162
( )5تاريع الوقا

للعجلي(.)62

( )6التاريع الُبير(2ي.)49
( )7الوقا

البن حبان(8ي.)136

( )8تقريب التهذيب(.)104

( )9مي ان االعتدال(1ي ,)207الوافي بالوفيا (9ي.)7
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مرن المرتبرة الرابعرة ,ولرش

حديث رقم108:

نش ِّرج ,نعر أرن
ال ,نع أرن ُب نُ أيرر أبرن نع أبرد ان أبرن أاأل ن
راد أب ُرن السهرر ِّ  ,نع أرن نع أب نردةن ,نعرن أابرن ى أس نرح ن
قرال النسرا ي :أن أخ نب نرننرا نههن ُ
رال:
نخ نب أرتُرهُ ,فن نق ن
نعتن أقتُهنا فن ند نخ نل نعلن هي نر ُسو ُل ان ( )فنأ أ
ونةن ,قنالن أ  :نُ نان أ لي نجارنية ,فنأ أ
ان أبن ني نسار ,نع أن نم أي ُم ن
ُسلن أي نم ن
نجرك»(.)1
نع ن أيتهنا أ أ
نع ن نش أل أ
ان أ أ
آج نرك انُ أن هما ىهنك نل أو ُُ أن أ أ
« ن
نخ نوانلك نُ ن
سبل تخريجه في حديث رقش.82:
إسناد الحديث:

اد ْب ُن الس ِري :وقة .سبل في حديث رقش.28:
َ .1هن ُ
َ .2ع ْب َدةَ بن سليمان :وقة وب  .سبل في حديث رقش.49:
ِ
اق بن يسار :صدول مدل من المرتبة الرابعة .سبل في حديث رقش.53:
س َح َ
ُ .3م َحمد ْب ِن إِ ْ
شج :وقة .سبل في حديث رقش.7:
ُ .4ب َك ْي ِر ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ْاألَ َ
سار :وقة .سبل في حديث رقش.82:
س َل ْي َم َ
ان ْب ِن َي َ
ُ .5
الحكم على إسناد الحديث:
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ُم نح همد بن ى أس نرحال برن يسرار صردول مردل
يصرا بالسما.,

مرن المرتبرة الرابعرة ,ولرش

حديث رقم109:

يش نو ُه نو أاب ُن
ال :نح هدونني أنبي ,قن ن
نح نم ُد أب ُن نح أفب أبن نع أبد ان الهن أي نس ُابور ُّ  ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
نخ نب نرننا أ أ
ال :نح هدونني ى أب نراه ُ
ان ,نعر أرن ني ير نرد أبررن
ان ,نعر أرن نم أي ُمرون أبررن م أهر نرر ن
ران ,نعررن األ نح هجرراج نو ُهر نرو أابر ُرن األ نح هجراج ,نعررن األ نوليررد نو ُهر نرو أابر ُرن ن أونر ن
ن أه نم ن
ون نة أنهنهنا نح هدون أتهُ أ ه
ف,
نن نر ُس ن
ول ان (« )تنن هو نجهنا نح نل اال نونب ننت بهنا نح نرل اال ,نوتنن هو نجهنرا ب نسرر ن
نص ِّش ,نع أن نخانلته نم أي ُم ن
أاأل ن
ض نبةن»(.)2
نونب ننت بهنا تن أح ن التهأن ُ
سبل تخريجه في حديث رقش.83:
إسناد الحديث:

ص ْب ِن ع ْب ِد ِ
َح َم ُد ْب ُن َح ْف ِ
س ُاب ِ
وري.
اهلل بن راشد ُّ
 .1أ ْ
َ
الس َلمي ،أ َُبو علي بن أَبي َع ْمرو الن ْي َ
مي ,ويحيت أبن يحيت الهن أي نس ُابور ّ .
نرنوى نعن :ى أب نراهيش أبن ُسلن أيمان البلخي ,وأبيه نح أفب أبن نعبد اللهه ُّ
السلن ّ
نرنوى نعنه :األ ُب نخار ّ  ,وأ ُنبو ند ُاود ,والهن نسا ي(.)3
قال الذهبي :اإلماش الوقة( ,)4وقال الهن نسا ي :ال بأ
ومان وخمسين وما تين(.)7

به ,صردول( ,)5وقرال ابرن حجرر :صردول( ,)6ومرا

( )1السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب العتل ,باب فضل الع ية علت العتل5( ,ي ,)22حديث رقش.4911:

( )2السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب النُاا ,باب ذُر االختلف في ت ويج ميمونة5( ,ي ,)183حديث رقش.5383:
( )3تهذيب الُمال(1ي.)295 ,294
( )4سير أعلش النبلء(12ي.)383
( )5مشيخة النسا ي(.)57
( )6تقريب التهذيب(.)78

( )7الُاشف(1ي ,)192تاريع اإلسلش(6ي.)24
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سرنة

َح َمد بن حفص.
سابور ُّ
 .2حفص ْبن َع ْبد اهلل بن راشد ُّ
ي ،والد أ ْ
السلَمي ،أبو َعمرو ويقال :أبو سهل ،الن ْي َ
ان الوهأور ّ  ,مسعر بن ُداش ,ويون أبن أنبي ىسحال.
ان ,و ُس أف ني ن
نرنوى نعن :ىبراهيش بن ن أه نم ن
ه
ه
نسد (.)1
نرنوى نعنه :ابنه أ أ
نح نمد بن حفب بن نعبد الله ,ن
وم نح همد بن شعيب األ ن
وع أبد الله بن ُم نح همد الفراءُ ,
ذُر ابن حبان في الوقا ( ,)2وقال الذهبي( ,)3وابن حجر :صدول( ,)4وقال الهن نسا ي :لي بره برأ ( ,)5وقرال
سنة تسع وما تين(.)7

أبو حاتش :هو أحسن حاالا من حفب بن عبد الرحمن( ,)6وما
شعب َة ا ْل ُخراس ِاني ،أَبو ِ
ِ ِ
الهَروي( )8ولد بهراة.
يم ْب ُن طَ ْه َم َ
ان ْب ِن ُ ْ َ
سعيد َ
ُ َ
َ َ
 .3إ ْبَراه ُ
نع نمش.
وسلن أيمان أاأل أ
نرنوى نعن :أيوب السختياني ,والحجاج أبن الحجاج األ نباهلي ,وحميد ال ويلُ ,
ان أبن ُع ني أي ننة ,و نع أب ُد اللهه أب ُن األ ُم نب نارك(.)9
نرنوى نعنه :حفب أبن نعبد ان ُّ
مي النيسابور  ,و ُس أف ني ن
السنل ّ
ووقره :الررذهبي( ,)10أبررو ند ُاود( ,)11وابرن معررين( ,)12وقررال مررة :لري برره بررأ ( ,)13وذُررر ابرن حبرران فرري الوقررا
نحاديررث أاألنوأنبررا نوقررد تفرررد نعررن الوِّنقررا بأن أشر نرياء معضررل ( ,)14وقررال ابررن
يمة تشرربه أ ن
وقررال :روى أ ن
نحاديررث ُم أسررتنق ن
حجر :وقة ي رب وتُلش فيره لإلرجراء ويقرال رجرع عنره( ,)15وقرال أبرو حراتش :صردول حسرن الحرديث( ,)16وقرال
سنة ومان وستين وما ة(.)18

العجلي :ال بأ به( ,)17وما
ِِ
َح َو ُل.
ص ِري األ ْ
َ .4حج ُ
اج ْب ُن َحجاج ا ْل َباهلي ا ْل َب ْ
وست ,والوليد أبن روان ,ويون أبن ُع نبيد.
نرنوى نعن :أن أبن سيرين ,وأيوب أبن ُم ن
وع نمر أبن عامر ,ومحمد أبن جحادة(.)19
وبةُ ,
وسعيد أبن أنبي نع ُر ن
نرنوى نعنه :ىبراهيش أبن ن أه نم ن
ان ,ن

( )1تهذيب الُمال(7ي.)19 -18
( )2الوقا

البن حبان(8ي.)199

( )3الُاشف(1ي.)341

( )4تقريب التهذيب(.)172

( )5تهذيب الُمال(7ي.)20

( )6الجرا والتعديل(3ي.)175
( )7تقريب التهذيب(.)172

اله نرو  :بفت الهاء والراء المهملة ,هذ النسبة ىلت بلدة هراة ,وهي ىحدى بلد خراسان .األنساب للسمعاني(13ي.)403
( )8ن
( )9تهذيب الُمال(2ي.)110 -108
( )10مي ان االعندال(1ي.)38

( )11سناال أبي عبيد اآلجر أبا ند ُاود السجستاني في الجرا والتعديل(.)98
( )12تاريع ابن معين -رواية ُّ
الدور ُّ(4ي.)354
( )13تاريع ابن معين -رواية الدارمي(.)77
( )14الوقا

البن حبان(6ي.)27

( )15تقريب التهذيب(.)90

( )16الجرا والتعديل(2ي.)107
( )17تاريع الوقا

للعجلي(.)52

( )18تقريب التهذيب(.)90

( )19تهذيب الُمال(5ي.)432 ,431
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ووقرره :ابررن حجررر( ,)1وأبررو ند ُاود( ,)2وابررن معررين( ,)3والررذهبي( ,)4وقررال مررة :ووقررو ( ,)5وقررال أبررو حرراتش :وقررة مررن
صدول ,أروى النا

الوقا

ران ( ,)6وذُرر ابرن حبران فري الوقرا ( ,)7ومرا
عنه ىبراهيش برن ن أه نم ن

ين نوما نة(.)8
نوونلو ن
السلَمي الرقي.
ان ُّ
 .5ا ْل َولِيد ْبن َزْوَر َ
نرنوى نعن :أن أبن مالك ,وميمون بن مهران.

الرقِّ ّي(.)9
نرنوى نعنه :جعفر أبن برقان ,وحجاج أبن حجاج األ نباهلي ,وأبو الملي ه
ووقه :الذهبي( ,)10وذُر ابن حبان في الوقا ( ,)11وقال ابن حجر :لين الحديث( ,)12ما
َ .6م ْي ُم ِ
ان :وقة فقيه وُان يرسل .سبل في حديث رقش.83:
ون ْب ِن ِم ْهَر َ
َصم :وقة ,سبل في حديث رقش.81:
َ .7ي ِز َ
يد ْب ِن ْاأل َ
الحكم على إسناد الحديث:

نس نرن نة ى أح نردى

بعد الما ة(.)13

ان ضعيف وبالمتابعة يرتقي ىلت الحسن ل ير .
بن ن أونر ن
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه األ نوليد ُ

حديث رقم110:

صرال  ,نع أرن أن أ نه نرر أبرن
ال :نح هدونننا نع أب ُد ه
الر أح نمن ,قن ن
نخ نب نرننا ُم نح هم ُد أب ُن نب هشار ,قن ن
قال النسا ي :أ أ
ال :نح هدونننا ُم نعاونيةُ أب ُن ن
ونر نة :أ ه
رك ب ُرأق نيرة
نسعيد ,نع أن نع أبد ه
ونر نة ,نقانلر أ لري :نيرا أاب نرن أنخري ,أ ننال أ أنرقي ن
نن نم أي ُم ن
الر أح نمن أبن السهرا ب أابرن أنخري نم أي ُم ن
يك ,أن أذهب األ نبأ ن  ,نر ه
ب الهنا ,
يك م أن ُُ ِّل نداء ف ن
يك ,نوانُ ني أشف ن
اسش ان أ أنرق ن
نر ُسول ان ()؟ ُقأل ُ  :نبلنت ,قنالن أ « :ب أ
نوا أشف نوأ أنن ن ال هشافي ,نال نشاف ني ى هال أ أنن ن »(.)14
 .1أخرجره أحمررد برن حنبررل فرري مسرند 6( ,ي ,)332حررديث رقرش ,26864:متقررارب األلفررا  ,مرن ريررل عبررد
الرحمن بن مهد به.

اسرت أع نمال
 .2أخرجه ابن حبان في صحيحهُ ,تاب الرقت والتما ش ,باب ذ أُ ُر األ نخ نبر األ ُم أدحض قن أرو نل نم أرن نن أفري نج نروا أ
ين13( ,ي ,)462حديث رقش ,6095:متقارب األلفا  ,من ريل محمد بن بشار به.
ُّ
الرقنت لأل ُم أسلم ن

( )1تقريب التهذيب(.)152

( )2سناال أبي عبيد اآلجر أبا ند ُاود السجستاني في الجرا والتعديل(.)338
( )3تهذيب التهذيب(2ي.)200
( )4مي ان االعتدال(1ي.)461
( )5الُاشف(1ي.)312

( )6الجرا والتعديل(3ي.)158
( )7الوقا

البن حبان(6ي.)201

( )8تاريع اإلسلش(3ي.)629

( )9تهذيب الُمال(31ي.)13 ,12
( )10الُاشف(2ي.)351

( )11الوقا البن حبان(7ي.)550
( )12تقريب التهذيب(.)582
( )13تقريب التهذيب(.)582

( )14السنن الُبرى للنسا يُ ,تاب عمل اليوش والليلة ,باب ذُر رقية رسول ان (9( ,)ي ,)375حديث رقش.10793:
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 .3أخرجه ال براني في المعجش الُبير23( ,ي ,)438حديث رقش ,1061:متقارب األلفا  ,من ريل معاوية
بن صال به.

إسناد الحديث:

ُ .1م َحم ُد ْب ُن َبشار :وقة .سبل في حديث رقش.2:
ي ،أَبو ِ
لؤلؤي(.)1
ص ِري ال ُّ
سعيد ا ْل َب ْ
َ .2ع ْبد الر ْح َمن بن مهدي بن حسان بن َع ْبد الرحمن العنبر ُّ ُ َ
ض نرم ُّي.
الح أ
نرنوى نعن :أبان أبن ي يد الع ار ,وحماد أبن سلمة ,ومعاوية أبن صال ن

نرنوى نعنه :أحمد أبن ىبراهيش ال هد أونرقي ,وعلي أبن المديني ,ومحمد أبن بشار ُب أن ندار(.)2
ووقه :ابن سعد( ,)3وأبو حاتش ,و اد ىماش( ,)4وقال الذهبي :الحاف  ,اإلماش العالش( ,)5وقال الشرافعي :ال أعررف
له ن ي ار في هذا الشأن( ,)6وقال أحمد بن حنبلُ :ان حاف ا( ,)7وقال علي بن المديني :ىني لرش أر أحردا قر

أعلررش بالحررديث مررن عبررد الرررحمن بررن مهررد  ,وُرران أعلررش بالرجررال ,وأعلررش بالحررديث( ,)8وذُررر ابررن حبرران فرري
ران مرن األحفرا المتقنرين نوأهرل األ نرور ,فري الر هدين م همرن حفر نوجمرع وتفقره وصرنف نوحردث(,)9
الوقا  ,وقال :نو نُ ن
( )11
( )10
وقال ابن حجر :وقة وب حاف عارف بالرجال والحديث  ,وما سنة ومان وتسعين وما ة .
اوي ُة ْب ُن صالِح بن حدير بن ِ
ضَرِم ُّي أ َُبو َع ْمرو ،وقينل :أ َُبنو َع ْبند النرحمن
الح ْ
سعيد ْبن سعد بن فهر َ
ُ .3م َع ِ َ
َ
َ
ِ ِ
س ِعيد ْبن سعد.
ا ْلحمصي قاضي األندلس وقيل معاوية بن صالح بن عثمان بن َ

نرنوى
نرنوى

نعن :أ هر أبن نسعيد الح ار  ,وراشد بن سعد ,وعمير أبن هاني ,والعلء أبن الحارث.
ان الوهأور ّ  ,وعبد الرحمن بن مهد  ,والليث أبن سعد(.)12
نعنه :أسد أبن موست ,و ُس أف ني ن

ووقه :ابن سعد( ,)13والهن نسا ي( ,)14وأحمد بن حنبل( ,)15والعجلي( ,)16وأبو رعة( ,)17والذهبي(,)18

ينهما نواو نساُنة ,نوفي آخرنها نواو وناننية ,نهذ ِّ
هح نمن
ماعة يبيعون اللُّ أنلُن م أنهُش اإل نمراش أنبُرو سرعيد عبرد الرر أ
لج ن
الن أسنبة ن
اللنلُن  :ب ن
( )1أ
ضش اللمين ,نب ن
مهد  .اللباب في تهذيب األنساب(3ي.)135
بن أ
( )2تهذيب الُمال(.)435 -430
الُبرى(7ي.)218

( )3ال بقا

( )4الجرا والتعديل(5ي.)290
( )5الُاشف(.)645

( )6سير أعلش النبلء(9ي.)194

( )7بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)97
( )8تهذيب التهذيب(6ي.)280
( )9الوقا

البن حبان(8ي.)373

( )10تقريب التهذيب(.)351

( )11تاريع اإلسلش(4ي ,)1152تقريب التهذيب(.)351
( )12تهذيب الُمال(28ي.)189 -186
( )13ال بقا

الُبرى(7ي.)361

( )14تهذيب التهذيب(10ي.)210

( )15بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمدا أو ذش(.)152
( )16تاريع الوقا

للعجلي(.)432

( )17الضعفاء ألبي رعة ال ار (3ي.)940
( )18ديوان الضعفاء(.)391
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وقررال م ررة :صرردول ىمرراش( ,)1وذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا ( ,)2وقررال ابررن معررين :صررال ( ,)3وقررال أبررو حرراتش :صررال

الحديث ,حسن الحديث يُتب حديوه وال يحتج بره( ,)4وقرال ابرن عرد  :ومرا أرى بحديوره بأسر ا ,نوهرو عنرد صردول
ىال أنهنهُ يقع في أحاديوه ىفرادا ( ,)5وقال ابن حجر :صدول له أوهاش( ,)6وما سنة ومان وخمسين وما ة(.)7
ِ ِ
 .4أَْزَهر ْب ِن ِ
ويقال :هو أزهر ْبن َعبد اهلل.
سعيد الحرازي الحميري ا ْلحمصيُ ،
َ
َ
نرنوى نعن :عاصش أبن حميد ,وعبد الرحمن بن السا ب ,وغضيف بن الحارث ,وُوير بن مرة.

ض نرم ُّي(.)8
الح أ
نرنوى نعنهُ :ع نمر أبن جعوش األقُنرش ّي ,ومحمد أبن الوليد ال بيد  ,ومعاوية أبن صال ن
"قال األ ُب نخار ّ  :أ هر بن عبد ان ,وأ هر بن سعيد ,وأ هر بن ي يد ,واحد نسبو مرة مراد  ,ومرة هو ني ,ومرة
ح ار  .وقال ابن حجر :فهذا قول ىمراش أهرل األورر أن أ هرر برن سرعيد هرو أ هرر برن عبرد ان ,ووافقره جماعرة

علت ذلك(.")9

ذُررر ابررن حبرران فرري الوق ررا ( ,)10وقررال ابررن حجررر :صرردول( ,)11وق ررال ابررن اسررعد :قليررل الحررديث( ,)12وق ررال

( )13
ين نوما نة(.)14
صب  ,وما نس نن نة ومان ,وقيل ت أسع نوع أشر ن
الذهبي:ن فيه نن ن
ِ
ِ
ون نة ن أوج الهنب ِّي (.)
ويقال :نعبد ان أبن السا ب األه نللي ,أاب ُن أنخي نم أي ُم ن
َ .5ع ْبد الر ْح َم ِن ْب ِن السائ ِبُ ,
الرقِّّية.
نرنوى نعن :عمته ميمونة في ه

نرنوى نعنه :أ هر أبن نسعيد الح ار (.)15
قررال ابررن سررعد :قليررل الحررديث( ,)16قررال ابررن حجررر :مقبررول( ,)17ذُررر ابررن حبرران فرري الوقررا
الما ة(.)19

الحكم على إسناد الحديث:

( ,)18م را

الر أح نمن أبن السها ب مقبول.
صال ضعيف ,و نع أبد ه
ىسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيه ُم نعاونيةُ أب ُن ن

( )1الُاشف(2ي.)276
( )2الوقا

البن حبان(7ي.)470

( )3تاريع ابن أبي خيومة  -السفر الوالث(3ي.)267
( )4الجرا والتعديل(8ي.)383

( )5الُامل في ضعفاء الرجال(8ي.)146
( )6تقريب التهذيب(.)538

( )7مي ان االعتدال(4ي ,)135تقريب التهذيب(.)538
( )8تهذيب الُمال(2ي.)326 ,325
( )9تهذيب التهذيب(1ي.)204
( )10الوقا

البن حبان(4ي.)38

( )12ال بقا

الُبرى(7ي.)320

) )11تقريب التهذيب(.)97

( )13تاريع اإلسلش(3ي.)370
( )14تقريب التهذيب(.)97

( )15تهذيب الُمال(17ي.)130
( )16ال بقا

الُبرى(7ي.)333

( )18الوقا

البن حبان(5ي.)93

( )17تقريب التهذيب(.)341
( )19تقريب التهذيب(.)341
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بعررد

الخاتمة
وتشتمل علت النتا ج والتوصيا  ,وهي ُاآلتي:

أو ال -النتائج:
منين اللواتي قم بدراسة مروياتهن تعد ُل واحدة منهن من المقل في روايرة الحرديث,
 ىن أمهاالمن ن
أ
ب بن نج أحش ,وصفية بن
ان ,ون أي نن ن
ص نة بن ُع نم نر ,ونرأمنلةُ ب أن ُ أنبي ُس أف ني ن
وهنُ :جويري نة بن الحارث ,و نح أف ن
حيي ,و نم أي ُمونةن بن الحارث (رضي ان عنهن).

 وقررد بل ر عرردد هررذ األحاديررث( )110حررديوا بررالمُرر ,منهررا ( )58صررحيحة اإلسررناد ,و( )10حسررنةاإلسررناد ,و( )40ضررعيفة اإلسررناد ,وتوقف ر عررن الحُررش علرري ىسررناد حررديوين اونررين؛ ألننرري لررش أقررف علررت
ترجمة لبعض رواتها ,أو أقوال في الجرا والتعديل.

 -وقد تضمن

وهي ُاآلتي:

الرسرالة سرتة مباحرث ,وفري ُرل مبحرث قمر

بد ارسرة مرويرا

الحارث(

واحردة مرن أمهرا

منين,
الم أرن ن

منين ُجويري نة بن
المن ن
 المبحث األول :وفيه مرويا أش أحررديث( )1فرري سررنن أبرري ند ُاود ,و( )1فرري سررنن التِّأرمررذ ّ  ,و( )1فرري سررنن الهن نسررا ي ,و( )1فرري سررنن ابررن
ماجه ,و( )1في السنن الُبرى للنسا ي.
ُع نم نر(

) ,وقد بلا عرددها( )5أحاديرث ,منهرا

) ,وقد بلا عددها( )29حديو ا ,منها()6

ص نة بن
المن ن
 المبحث الثاني :وفيه مرويا أش أمنين نح أف ن
في سنن أبي ند ُاود ,و( )2في سنن التِّأرمذ ّ  ,و( )10في سنن الهن نسا ي ,و( )7في سنن ابن ماجه ,و()4
في السنن الُبرى للنسا ي.

) ,وق ر ررد بل ر ررا

يان(أ هش نحبي نبر ر رةن)(
منين نرأملنر ر رةن بنر ر ر أب ر رري ُسر ر ر أف ن
 المبحنننننث الثالنننننث :وفي ر رره مروي ر ررا أش الم ر ر أرن نعددها()26حديوا ,منها( )7في سنن أبي ند ُاود ,و( )3في سنن التِّأرمذ ّ  ,و( )7في سنن الهن نسرا ي ,و()6
في سنن ابن ماجه ,و( )3في السنن الُبرى للنسا ي.

نج أحرش(

) ,وقرد بلرا عرددها( ,)9ومنهرا( )2فري

رب بنر
منين ن أي نن ن
 المبحنث الرابنع :وفيره مرويرا أش الم أرن نسنن أبي ند ُاود ,و( )2في سنن التِّأرمذ ّ  ,و( )1في سنن الهن نسرا ي ,و( )2فري سرنن ابرن ماجره ,و( )2فري
السنن الُبرى للنسا ي.
صررفهي نة بن ر
 المبحنننث الخنننامس :وفيرره مرويررا أش المر أرن نمنين ن
ومنهررا( )2فرري سررنن أبرري ند ُاود ,و( )3فرري س رنن التِّأرمررذ ّ  ,و( )1فرري سررنن ابررن ماجرره ,و( )3فرري السررنن
ري(
ُح نير ّ

الُبرى للنسا ي.

منين نم أي ُمون ر نة بن ر
 المبحننث السننادس :وفيرره مرويررا أش المر أرن نمنهررا( )7فرري سررنن أبرري ند ُاود ,و( )4فرري سررننن التِّأرمررذ ّ  ,و( )9فرري سررنن الهن نسررا ي ,و( )8فرري سررنن ابررن
ماجه ,و( )4في السنن الُبرى للنسا ي.
 -وبلا عدد الرواة الذين ترجم

الحررارث(

) ,وقررد بلررا عررددها( )9أحادي ررث,

لهش( )245راوي ا.
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) ,وقررد بلررا عررددها()32حررديوا,

ثاني ا -التوصيات:
 تقوى ان  --ول وش اعته واإلخلب في القول والنية والعمل. -الصبر وش الصبر في سبيل لب العلش وتحمل مشاقه.

 أن تررولي د ارسررة السررنة النبويررة اهتمام را بال را والرردفا ,عنهررا؛ ألنهررا المصرردر الورراني مررن مصررادر التش رريعاإلسلمي.
 وُذلك أوصي لبة العلش في قسش الحديث الشريف بجمع مرويارواية الحديث ودراستها.

الصحابة الذين يعدون من المقلين في

 االستقراء التاش في نقل أقوال العلماء عند الترجمة للرواة ,واألمانرة فري النقرل؛ للوصرول ىلرت حُرش صرحيسليش إلسناد الحديث.

وختاما:
ا

أسأل اهلل العلي العظيم أن يتقبل مني هذا العمل ،وينفع به ،وأن يجعله في موازين الحسننات ،وأن

يعفو عما فيه من الهفوات ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 القرآن الُريش.
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.3
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بن الخليل الق ويني (المتوفت 446 :هر) ,المحقل :د .محمد سعيد عمر ىدري  ,الناشر :مُتبة الرشد –

الرياض ,ال بعة :األولت ,1409 ,عدد األج اء.3 :

االسرتيعاب فري معرفرة األصررحاب ,المنلرف :أبرو عمرر يوسررف برن عبرد ان برن محمررد برن عبرد البرر بررن

عاصش النمر القر بي (المتوفت463 :هر) ,المحقل :علي محمد البجاو  ,الناشر :دار الجيل ,بيرو ,

ال بعة :األولت 1412 ,هر  1992 -ش ,عدد األج اء.4 :

.4

أسد ال ابة في معرفة الصحابة ,المنلف :أبو الحسن علي بن أبي الُرش محمد بن محمد بن عبد الُريش
بررن عبررد الواحررد ال هشر أري نبان ّي األ نج ر ر  ,ع ر الرردين ابررن األويررر (المترروفت630 :ه رر) ,المحقررل :علرري محمررد
مع رروض  -ع ررادل أحم ررد عب ررد الموج ررود ,الناش ررر :دار الُت ررب العلمي ررة ,ال بع ررة :األول ررت ,س ررنة النش ررر:

.5

ىسرعاف المب رأ برجرال المو رأ ,المنلرف :عبرد الرررحمن برن أبري بُرر ,جرلل الردين السريو ي (المترروفت:

.6

اإلصررابة فرري تميي ر الصررحابة ,المنلررف :أبررو الفضررل أحمررد بررن علرري بررن محمررد بررن أحمررد بررن حجررر

.7
.8

1415هر 1994 -ش ,عدد األج اء 7( 8 :ومجلد فهار ).

911هر) ,الناشر :المُتبة التجارية الُبرى – مصر ,عدد األج اء.1 :

العسقلني (المتروفت 852 :هرر) ,تحقيرل :عرادل أحمرد عبرد الموجرود وعلرت محمرد معروض ,الناشرر :دار
الُتب العلمية – بيرو  ,ال بعة :األولت 1415 -هر ,عدد األج اء.8 :

األعلش ,المنلرف :خيرر الردين برن محمرود برن محمرد برن علري برن فرار  ,ال رُلري ِّ
الد نم أشرق ُّي (المتروفت:
 1396هر) ,الناشر :دار العلش للمليين ,ال بعة :الخامسة عشر  -أيار ي مايو 2002ش.
صررر
ىُمررال تهررذيب الُمررال فرري أسررماء الرجررال ,المنلررف :م ل ررا بررن قلرريج بررن عبررد ان البُجررر الم أ

الحُرر الحنفرري ,أبررو عبرد ان ,عررلء الرردين (المترروفت762 :هرر) ,المحقررل :أبررو عبرد الرررحمن عررادل بررن

محمررد  -أبررو محمررد أسررامة بررن ىب رراهيش ,الناشررر :الفررارول الحديوررة لل باعررة والنشررر ,ال بعررة :األولررت,

.9

 1422هر  2001 -ش ,عدد األج اء.12 :

األماُن أو ما اتفرل لف ره وافتررل مسرما مرن األمُنرة ,المنلرف :أبرو بُرر محمرد برن موسرت برن عومران

الحررا مي الهنمرردان ُّي ,يررن الرردين (المترروفت 584 :ه رر) ,المحقررل :حمررد بررن محمررد الجاسررر ,الناشررر :دار

اليمامة للبحث والترجمة والنشر ,عاش النشر1415 :هر ,عدد األج اء.1 :
ري السرمعاني األ نم أررنو ّ  ,أبرو سرعد (المتروفت:
 .10األنساب ,المنلف :عبد الُريش بن محمد بن منصور التهميم ُّ
 562ه رر) ,المحقررل :عبررد الرررحمن بررن يحيررت المعلمرري اليمرراني وغيررر  ,الناشررر :مجل ر دا ررة المعررارف
العومانية ,حيدر آباد ,ال بعة :األولت 1382 ,هر 1962 -ش ,عدد األج اء.1 :
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 .11بحر الدش فيمن تُلش فيه اإلماش أحمد بمردا أو ذش ,المنلرف :يوسرف برن حسرن برن أحمرد برن حسرن ابرن
عبررد الهرراد الصررالحي ,جمررال الرردين ,ابررن ابررن الم أبر نررد الحنبلرري (المترروفت909 :ه رر) ,تحقيررل وتعليررل:
الدُتورة روحية عبد الررحمن السرويفي ,الناشرر :دار الُترب العلميرة ,بيررو – لبنران ,ال بعرة :األولرت,

 1413هر  1992 -ش.

محمررد برن عبرد الرررّال الحسريني ,أبرو الفرريض,
محمرد برن ّ
 .12تراج العررو مررن جرواهر القرامو  ,المنلررفّ :
المل ّقب بمرتضت ,اله بيد (المتوفت 1205 :هر) ,المحقل :مجموعة من المحققين ,الناشر :دار الهداية.
 .13تاريع ابن معين (رواية ُّ
الدور ُّ ) ,المنلف :أبو ُريا يحيت بن معرين برن عرون برن يراد برن بسر اش برن
عبد الرحمن المر بالوالء ,الب داد (المتوفت 233 :هر) ,المحقل :د .أحمد محمد نور سريف ,الناشرر:

مرُر البحررث العلمرري مواحيرراء الت رراث اإلسررلمي  -مُررة المُرمررة ,ال بعررة :األولررت,1979 – 1399 ,
عدد األج اء.4 :

 .14تراريع ابررن معررين (روايررة عومرران الرردارمي) ,المنلررف :أبررو ُريررا يحيررت بررن معررين بررن عررون بررن يرراد بررن
بس ر اش بررن عبررد الرررحمن المررر بررالوالء ,الب ررداد (المترروفت233 :ه رر) ,المحقررل :د .أحمررد محمررد نررور

سيف ,الناشر :دار المأمون للتراث – دمشل ,عدد األج اء.1 :

الصردفي ,أبرو سرعيد (المتروفت:

صرر  ,المنلرف :عبرد الررحمن برن أحمرد برن يرون
 .15تاريع ابرن يرون الم أ
 347هر) ,الناشر :دار الُتب العلمية ,بيروتال بعة :األولت 1421 ,هر ,عدد األج اء.2 :

 .16تاريع أسماء الوقا  ,المنلف :أبو حفب عمر بن أحمرد برن عومران برن أحمرد برن محمرد برن أيروب برن
أ داذ الب داد المعروف بر ابن شاهين (المتوفت385 :هر) ,المحقل :صبحي السام ار ي ,الناشر :الدار

السلفية – الُوي  ,ال بعة :األولت ,1984 – 1404 ,عدد األج اء.1 :

 .17تاريع اإلسلش نونوفيا

المشاهير نواألعلش ,المنلف :شم

الدين أبو عبد ان محمد بن أحمد بن عومان

بررن قن أايمررا الررذهبي (المترروفت748 :ه رر) ,المحقررل :الرردُتور بشررار عر ّرواد معررروف ,الناشررر :دار ال رررب
اإلسلمي ,ال بعة :األولت2003 ,ش ,عدد األج اء.15 :

 .18التاريع األوس  ,المنلف :محمد برن ىسرماعيل برن ىبرراهيش برن الم يررة األ ُب نخرار ّ  ,أبرو عبرد ان (المتروفت:
 256ه رر) ,المحقررل :محمررود ىب رراهيش ايررد ,الناشررر :دار الرروعي  ,مُتبررة دار الت رراث  -حلررب  ,القرراهرة,
ال بعة :األولت ,1977 – 1397 ,عدد األج اء.1 × 2 :

 .19تاريع الوقا  ,المنلرف :أبرو الحسرن أحمرد برن عبرد ان برن صرال العجلرت الُروفت (المتروفت261 :هرر),
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 .20التراريع الُبيررر ,المنلررف :محمررد برن ىسررماعيل بررن ىبرراهيش بررن الم يررة األ ُب نخررار ّ  ,أبررو عبررد ان (المترروفت:
 256هر) ,ال بعة :دا رة المعارف العومانية ,حيدر آباد – الدُن ,بع تح مراقبة :محمرد عبرد المعيرد
خان ,عدد األج اء.8 :

 .21تاريع ب داد ,المنلف :أبو بُر أحمد بن علي بن واب

بن أحمد بن مهد الخ يب الب داد (المتوفت:

463ه رر) ,الم حقررل :الرردُتور بشررار ع رواد معررروف ,الناشررر :دار ال رررب اإلسررلمي – بيرررو  ,ال بعررة:

األولت1422 ,هر 2002 -ش ,عدد األج اء.16 :

218

 .22تاريع مولد العلماء ووفياتهش ,المنلف :أبو سليمان محمد بن عبد ان بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن
خالد بن عبد الررحمن برن برر الربعري (المتروفت 379 :هرر) ,المحقرل :د .عبرد ان أحمرد سرليمان الحمرد,

الناشر :دار العاصمة – الرياض ,ال بعة :األولت ,1410 ,عدد األج اء.2 :
 .23تحفة األحوذ بشرا جامع التِّأرمذ ّ  ,المنلف :أبو العل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيش المبارُفورى
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 .24التحفة الل يفة في تاريع المدينة الشريفة ,المنلف :شرم

محمد بن أبي بُر بن عومان بن محمد السخاو (المتوفت902 :هر) ,الناشرر :الُترب العلميره ,بيررو

–لبنان ,ال بعة :االولت 1414هري1993ش ,عدد األج اء.2 :

 .25ت ررذُرة الحف ررا  ,المنل ررف :ش ررم ال رردين أب ررو عب ررد ان محم ررد ب ررن أحم ررد ب ررن عوم رران ب ررن نق أايم ررا ال ررذهبي
(المتوفت748 :هر) ,الناشر :دار الُتب العلمية بيررو -لبنران ,ال بعرة :األولرت1419 ,ه ر1998 -ش,
عدد األج اء.4 :

 .26تسررمية مشررايع أبرري عبررد الرررحمن أحمررد بررن شررعيب بررن علرري الهن نسررا ي وذُررر المدلسررين (وغيررر ذلررك مررن
اسراني ,الهن نسرا ي (المتروفت303 :هرر),
الفوا د) ,المنلف :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب برن علري األ ُخ نر ن
المحقل :الشريف حاتش بن عارف العروني ,الناشرر :دار عرالش الفوا رد  -مُرة المُرمرة ,ال بعرة :األولرت
1423هر ,عدد األج اء.1 :

 .27تصحي الفصي وشرحه ,المنلف :أ ُنبو محمد ,عبد ان بن جعفر بن محمد برن ُد ُر أسرتننوأيه ابرن المر بران
(المترروفت 347 :ه رر) ,المحقررل :د .محمررد برردو المختررون ,الناشررر :المجل ر األعلررت للش ر ون اإلسررلمية
[القاهرة] ,عاش النشر1419 :هر 1998 -ش ,عدد األج اء.1 :

 .28التعديل والتجري  ,لمن خرج له األ ُب نخار ّ في الجامع الصحي  ,المنلف :أبو الوليد سليمان بن خلف بن
سعد بن أيوب بن وارث التج أيبي القر بي الباجي األندلسي (المتروفت474 :هرر) ,المحقرل :د .أبرو لبابرة
حس ررين ,الناش ررر :دار اللر رواء للنش ررر والتو ير ررع – الري رراض ,ال بع ررة :األول ررت ,1986 – 1406 ,عر رردد

األج اء.3 :

 .29تعريف اه ل التقدي

بمراتب الموصوفين بالتدلي  ,المنلرف :أبرو الفضرل أحمرد برن علري برن محمرد برن

أحمد بن حجر العسقلني (المتوفت 852 :هر) ,المحقل :د .عاصش بن عبدان القريوتي ,الناشر :مُتبة

المنار – عمان ,ال بعة :األولت ,1983 – 1403 ,عدد األج اء.1 :

 .30تقريب التهذيب ,المنلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلني (المتوفت:
 852هرر) ,المحقررل :محمررد عوامرة ,الناشررر :دار الرشرريد – سروريا ,ال بعررة :األولررت,1986 – 1406 ,

عدد األج اء.1 :
وم أعرفة الوِّنقا و ُّ
المجاهيل ,المنلف :أبو الفداء ىسماعيل بن عمر
الضعفاء و ن
 .31الته أُميل في ن
الج أرا والته أعديل ن
صر ّ وش ِّ
الد نم أشق ُّي (المتوفت 774 :هر) ,دراسة وتحقيل :د .شاد بن محمد بن سالش
بن ُوير األقُنرش ّي األ نب أ
آل نعمرران ,الناشررر :مرُ ر النعمرران للبحرروث والد ارسررا

اإلسررلمية وتحقيررل الت رراث والترجمررة ,ال رريمن,

ال بعة :األولت 1432 ,هر 2011 -ش ,عدد األج اء.4 :
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 .32التمهيد لما في المو أ من المعاني واألسانيد ,المنلف :أبو عمر يوسف بن عبد ان بن محمد بن عبرد
البر بن عاصش النمر القر بي (المتوفت 463 :هرر) ,تحقيرل :مصر فت برن أحمرد العلرو  ,محمرد عبرد
الُبيرر البُررر  ,الناشررر :و ارة عمرروش األوقرراف والشرنون اإلسررلمية – الم رررب ,عرراش النشررر 1387 :هرر,

عدد األج اء.24 :

 .33تهذيب التهذيب ,المنلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلني (المتوفت:
 852ه رر) ,الناشررر :م بعررة دا ررة المعررارف الن اميررة ,الهنررد ,ال بعررة :ال بعررة األولررت1326 ,ه رر ,عرردد

األج اء.12 :

 .34تهرذيب الُمررال فرري أسررماء الرجررال ,المنلرف :يوسررف بررن عبررد الرررحمن برن يوسررف ,أبررو الحجرراج ,جمررال
الرردين ابررن ال ُرري أبرري محمررد القضرراعي الُلبرري الم ر

(المترروفت742 :ه رر) ,المحقررل :د .بشررار ع رواد

معروف ,الناشر :منسسة الرسالة – بيرو  ,ال بعة :األولت ,1980 – 1400 ,عدد األج اء.35 :
ري ,أبرو حراتش ,الردارمي,
 .35الوقا  ,المنلف :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن نم أعب نرد ,التهميم ُّ
البستي (المتوفت 354 :هر) ,بع بإعانة :و ارة المعارف للحُومة العالية الهندية ,تح
ُ

مراقبة :الدُتور

محمررد عبررد المعيررد خرران مرردير دا ررة المعررارف العومانيررة ,الناشررر :دا ررة المعررارف العومانيررة بحيرردر آبرراد

الدُن الهند ,ال بعة :األولت 1393 ,ه =  ,1973عدد األج اء.9 :

 .36الجامع المسند الصحي المختصر من أمور رسول ان ( )وسننه وأيامه = صحي األ ُب نخار ّ  ,المنلف:
محمد بن ىسماعيل أبو عبدان األ ُب نخار ّ الجعفي ,المحقل :محمد هير بن ناصر الناصر ,الناشر :دار

ررول النجرراة (مصررورة عررن السررل انية بإضررافة ترررقيش ترررقيش محمررد ف رناد عبررد البرراقي) ,ال بعررة :األولررت,

1422هر ,عدد األج اء.9 :

ري ,الحن لري,
 .37الجرا والتعديل ,المنلف :أبو محمد عبد الرحمن برن محمرد برن ىدرير برن المنرذر التهميم ُّ
الر ابن أبي حاتش (المتوفت327 :هر) ,الناشر :بعة مجل دا رة المعارف العومانية  -بحيردر آبراد
ها
الدُن – الهند ,دار ىحياء التراث العربي – بيرو  ,ال بعة :األولت 1271 ,هر  1952ش.
.38

جوامع السيرة النبوية ,المنلف :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح ش األندلسي القر بي ال اهر

(المتوفت456 :هر) ,الناشر :دار الُتب العلمية – بيرو  ,عدد األج اء.1 :

 .39حاشية السند علت سنن ابن ماجه = ُفاية الحاجة في شرا سنن ابن ماجه ,المنلف :محمد بن عبد
الهاد التتو  ,أبو الحسن ,نور الدين السند (المتوفت1138 :هر) ,الناشر :دار الجيل  -بيرو .

 .40حاشررية السررند علررت سررنن الهن نسررا ي ,المنلررف :محمررد بررن عبررد الهرراد التتررو  ,أبررو الحسررن ,نررور الرردين
السند (المتوفت 1138 :هر) ,الناشر :مُتب الم بوعا اإلسلمية – حلب ,ال بعرة :الوانيرة1406 ,
–  ,1986عدد األج اء.8 :

 .41خلصة تذهيب تهذيب الُمال في أسماء الرجال (وعليره ىتحراف الخاصرة بتصرحي الخلصرة للعلمرة
الص أن نعان ّي) ,المنلف :أحمد برن عبرد ان برن أبري الخيرر
الحاف البار ,علي بن صلا الدين الُوُباني ه
بن عبد العلريش الخ رجري األنصرار السراعد اليمنري ,صرفي الردين (المتروفت :بعرد 923هرر) ,المحقرل:
عبررد الفترراا أبررو غرردة ,الناشررر :مُتررب الم بوعررا

الخامسة1416 ,هر ,عدد األج اء.1 :
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اإلسررلميةيدار البشررا ر  -حلررب ي بيرررو  ,ال بعررة:

 .42الديباج المذهب فري معرفرة أعيران علمراء المرذهب ,المنلرف :ىبرراهيش برن علري برن محمرد ,ابرن فرحرون,
برهان الدين اليعمر (المتوفت 799 :هر) ,تحقيل وتعليل :الدُتور محمرد األحمرد أبرو النرور ,الناشرر:

دار التراث لل بع والنشر ,القاهرة ,عدد األج اء.2 :

 .43ديوان الضعفاء والمتروُين وخلل من المجهرولين ووقرا

فريهش لرين ,المنلرف :شرم

الردين أبرو عبرد ان

محمد بن أحمد بن عومان بن قن أايما الذهبي (المتوفت748 :هر) ,المحقل :حماد بن محمد األنصار ,
الناشر :مُتبة النهضة الحديوة – مُة ,ال بعة :الوانية 1387 ,هر 1967 -ش ,عدد األج اء.1 :

 .44ذُرر أسررماء التررابعين ومرن بعرردهش ممررن صررح روايتره عررن الوقررا عنررد األ ُب نخرار ّ ومسررلش ,المنلررف :أبررو
الحسررن علرري بررن عمررر بررن أحمررد بررن مهررد بررن مسررعود بررن النعمرران بررن دينررار الب ررداد الرردارق ني

(المتوفت 385 :هر) ,المحقل :بوران الضناو ي ُمال يوسف الحو  ,الناشر :منسسة الُتب الوقافية -
بيرو – لبنان ,ال بعة :األولت1406 ,هر 1985 -ش ,عدد األج اء.2 :

 .45ذُر أسماء من تُلش فيه وهو موول ,المنلف :شم

الدين أبو عبد ان محمد بن أحمرد برن عومران برن

نق أايما الذهبي (المتوفت 748 :هر) ,المحقل :محمد شُور بن محمود الحاجي أمرير المياديني ,الناشر:
مُتبة المنار – ال رقاء ,ال بعة :األولت1406 ,هر 1986 -ش ,عدد األج اء.1 :

 .46الرواة الوقا

المتُلش فيهش بما ال يوجب ردهرش ,المنلرف :شرم

الردين أبرو عبرد ان محمرد برن أحمرد برن

عومان بن نق أايما الذهبي (المتوفت 748 :هر) ,المحقل :محمرد ىبرراهيش الموصرلي ,الناشرر :دار البشرا ر
اإلسلمية  -بيرو – لبنان ,ال بعة :األولت1412 ,هر 1992 -ش ,عدد األج اء.1 :

 .47سرربل الهرردى والرشرراد ,فرري سرريرة خيررر العبرراد ,وذُررر فضررا له وأعررلش نبوترره وأفعالرره وأحوالرره فرري المبرردأ
والمعاد ,المنلف :محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفت942 :هر) ,تحقيل وتعليل :الشيع عادل

أحمد عبد الموجود ,الشيع علي محمد معوض ,الناشرر :دار الُترب العلميرة بيررو – لبنران ,ال بعرة:

األولت 1414 ,هر  1993 -ش ,عدد األج اء.12 :

 .48السراج المنير شرا الجامع الص ير في حديث البشير النذير ,المنلف :الشيع علي بن الشيع أحمد بن
الشيع نور الدين بن محمد بن الشيع ىبراهيش الشهير بالع ي  ,عدد األج اء.4 :

 .49سررنن ابررن ماجرره ,المنلررف :ابررن ماجررة أبررو عبررد ان محمررد بررن ي يررد الق وينرري ,وماجررة اسررش أبيرره ي يررد
(المتوفت 273 :هر) ,تحقيل :محمد فناد عبد الباقي ,الناشر :دار ىحياء الُتب العربية  -فيصل عيست
البابي الحلبي ,عدد األج اء.2 :

 .50سنن أبي ند ُاود ,المنلف :أبو ند ُاود سليمان بن األشعث بن ىسحال بن بشير بن شداد بن عمرو األنأ د ُّ
السانج أستاني (المتوفت 275 :هر) ,المحقل :محمد محيي الدين عبد الحميرد ,الناشرر :المُتبرة العصررية,
ِّ
صيدا – بيرو  ,عدد األج اء.4 :
 .51سررنن التِّأرمررذ ّ  ,المنلررف :محمررد بررن عيسررت بررن نسر أرورة بررن موسررت بررن الضررحاك ,التِّأرمررذ ّ  ,أبررو عيسررت
(المتوفت 279 :هر) ,تحقيل وتعليل :أحمرد محمرد شراُر (ج ر  ,)2 ,1ومحمرد فرناد عبرد البراقي (ج ر ,)3
موابراهيش ع وة عوض المدر في األ هر الشريف (جر  ,) 5 ,4الناشر :شرُة مُتبة وم بعة مص فت
البابي الحلبي – مصر ,ال بعة :الوانية 1395 ,هر  1975 -ش ,عدد األج اء 5 :أج اء.
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 .52سنن الردارق ني ,المنلرف :أبرو الحسرن علري برن عمرر برن أحمرد برن مهرد برن مسرعود برن النعمران برن
دينار الب داد الدارق ني (المتوفت 385 :هر) ,حققه وضب نصه وعلل عليه :شعيب االرننو  ,حسن
عبررد المررنعش شررلبي ,عبررد الل يررف حررر ان ,أحمررد بره روش ,الناشررر :منسسررة الرسررالة ,بيرررو – لبنرران,

ال بعة :األولت 1424 ,هر  2004 -ش ,عدد األج اء.5 :

اسرراني ,الهن نسررا ي (المترروفت:
 .53السررنن الُبرررى ,المنلررف :أبررو عبررد الرررحمن أحمررد بررن شررعيب بررن علرري األ ُخ نر ن
 303هر) ,حققه وخرج أحاديوه :حسن عبد المنعش شلبي ,أشرف عليه :شرعيب األرنرانو  ,قردش لره :عبرد

ان ب ررن عب ررد المحس ررن الترُ رري ,الناش ررر :منسس ررة الرس ررالة – بي رررو  ,ال بع ررة :األول ررت 1421 ,ه ر ر -

2001ش ,عدد األج اء 10( :و  2فهار ).

اسرراني ,أبررو بُررر
 .54السررنن الُبرررى ,المنلررف :أحمررد بررن الحسررين بررن علرري بررن موسررت ُ
الخ أسر نررأوجرد األ ُخ نر ن
البيهقي (المتوفت458 :هر) ,ا لمحقل :محمرد عبرد القرادر ع را ,الناشرر :دار الُترب العلميرة ,بيررو –
لبنا  ,ال بعة :الوالوة 1424 ,هر  2003 -ش.

 .55سناال

أبي ىسحال ىبراهيش بن الجنيد لإلماش يحيت بن معين ,المنلف :أبو ىسحال ىبراهيش بن عبد ان

بررن الجنيررد ,المترروفت 260 :هر ر تقريب را ,المحقررل :أبررو عمررر محمررد بررن علرري األ هررر  ,الناشررر :الفررارول
الحديوة لل باعة والنشر – القاهرة ,ال بعة :األولت 1428 ,هر 2007 -ش ,عدد المجلدا .1 :

 .56سر رناال أب رري عبي ررد اآلج ررر لإلم رراش أب رري ند ُاود السجس ررتاني ,المنل ررف :أب ررو ند ُاود س ررليمان ب ررن األش ررعث
السجستاني ,المتوفت 275 :هر ,المحقل :أبو عمر محمد برن علري األ هرر  ,الناشرر :الفرارول الحديورة
لل باعة والنشر – القاهرة ,ال بعة :األولت 1431 ,هر  2010 -ش

 .57سناال

البرقاني للدارق ني رواية الُرجي عنه ,المنلف :أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ,أبرو بُرر

المعروف بالبرقاني (المتوفت425 :هر) ,المحقل :عبد الرحيش محمد أحمد القشقر  ,الناشرُ :تب خانه

جميلي  -الهور ,باُستان ,ال بعة :األولت1404 ,هر ,عدد األج اء.1 :

 .58سرناال

الحرراُش النيسررابور للرردارق ني ,المنلررف :أبررو الحسررن علرري بررن عمررر بررن أحمررد بررن مهررد بررن

مسعود بن النعمان بن دينار الب داد الدارق ني (المتوفت385 :هر) ,المحقل :د .موفل بن عبد ان بن

عبد القادر ,الناشر :مُتبة المعارف – الرياض ,ال بعة :األولت ,1984 – 1404 ,عدد األج اء.1 :

مي لل رردارق ني ,المنلررف :محم ررد ب ررن الحس ررين بررن محم ررد ب ررن موس ررت بررن خال ررد ب ررن س ررالش
 .59س رناال
ُّ
السر رلن ّ
مي (المتوفت412 :هر) ,تحقيل :فريل من الباحوين بإشراف وعناية دي
النيسابور  ,أبو عبد الرحمن ُّ
السنل ّ
سررعد بررن عبررد ان الحميررد و دي خالررد بررن عبررد الرررحمن الجريسرري ,ال بعررة :األولررت 1427 ,ه رر ,عرردد
األج اء.1 :

 .60سناال

محمد بن عومان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ,المنلف :علي بن عبد ان بن جعفر السعد

صر ّ  ,أبو الحسن (المتوفت 234 :هر) ,المحقل :موفل عبد ان عبد القادر ,الناشر:
بالوالء المديني ,األ نب أ
مُتبة المعارف – الرياض ,ال بعة :األولت ,1404 ,عدد األج اء.1 :

 .61سناال

مسعود بن علي السج

(مرع أسر لة الب رداديين عرن أحروال الررواة لإلمراش الحراف أبري عبرد ان

محمد بن عبد ان الحاُش النيسرابور ) ,المنلرف :أبرو عبرد ان الحراُش محمرد برن عبرد ان برن محمرد برن

حمدويرره بررن ُنعرريش بررن الحُررش ه
راني النيسررابور المعررروف بررابن البيررع (المترروفت405 :ه رر),
الضررب ُّ
ِّي ال ن أه نمر ن
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المحقررل :موفررل بررن عبررد ان بررن عبررد القررادر ,دار النشررر :دار ال رررب اإلسررلمي – بيرررو  ,ال بعررة:

األولت1408 ,هر1988 ,ش ,عدد األج اء.1 :

 .62سير أعلش النبلء ,المنلف  :شم الدين أبو عبد ان محمرد برن أحمرد برن عومران برن نق أايمرا الرذهبي
(المترروفت  748 :ه رر) ,المحقررل  :مجموعررة مررن المحققررين بإش رراف الشرريع شررعيب األرنررانو  ,الناشررر :
منسسة الرسالة ,ال بعة  :الوالوة  1405 ,هر ي 1985ش ,عدد األج اء  23( 25 :ومجلدان فهار ).

رحي نحةُ ُم نح ناونلررة لتن ب أيررل نق نواعرد ُ ِّ
ِّري نرة الهن نبوهيررة ,المنلررف :د.
 .63السِّريرةُ الهن نبوهيرةُ ه
رو نايررا الس أ
الص أ
ري نن أقرد ن
الم نحررد أوي نن ف أ
أُرررش ضررياء العمررر  ,الناشررر :مُتبررة العلرروش والحُررش ,المدينررة المنررورة ,ال بعررة :السادسررة 1415 ,هر ر -
1994ش ,عدد األج اء( 2 :في ترقيش مسلسل واحد).

 .64السيرة النبوية البن هشاش ,المنلف :عبد الملك بن هشاش بن أيوب الحمير المعافر  ,أبو محمد ,جمال
الدين (المتوفت213 :هر) ,تحقيل :مص فت السقا موابراهيش األبيار وعبد الحفي الشلبي ,الناشر :شرُة

مُتبررة وم بعررة مص ر فت البررابي الحلبرري وأوالد بمصررر ,ال بعررة :الوانيررة1375 ,هر ر 1955 -ش ,عرردد

األج اء.2 :

العُررر
 .65شررذ ار الررذهب فرري أخبررار مررن ذهررب ,المنلررف :عبررد الحرري بررن أحمررد بررن محمررد ابررن العمرراد ن

الحنبل رري ,أب ررو الف ررلا (المت رروفت 1089 :هر رر) ,حقق رره :محم ررود األرن ررانو  ,خ رررج أحاديو رره :عب ررد الق ررادر
األرنررانو  ,الناشررر :دار ابررن ُويررر ,دمشررل – بيرررو  ,ال بعررة :األولررت 1406 ,ه ر  1986 -ش ,عرردد

األج اء.11 :
 .66شرا سرنن الهن نسرا ي المسرمت «ذخيررة العقبرت فري شررا المجتبرت» ,المنلرف :محمرد برن علري برن آدش برن
الولهو  ,الناشر :دار المعراج الدولية للنشرر [ج ر  ,]5 - 1دار آل برروش للنشرر والتو يرع
موست اإلويوبي ن
[جر  ,]40 - 6ال بعة :األولت ,عدد األج اء 40( 42 :ومجلدان للفهار ).
 .67شررا معرراني اآلوررار ,المنلررف :أبررو جعفرر أحمررد بررن محمررد بررن سرلمة بررن عبررد الملررك بررن سررلمة األنأ د ُّ

صررر المعررروف بال حرراو (المترروفت321 :ه رر) ,حققرره وقرردش لرره( :محمررد هررر النجررار -
الحجررر الم أ
محمد سريد جراد الحرل) مرن علمراء األ هرر الشرريف ,راجعره ورقرش ُتبره وأبوابره وأحاديوره :د يوسرف عبرد

الرحمن المرعشلي  -الباحث بمرُ خدمة السنة بالمدينة النبوية ,الناشر :عالش الُتب ,ال بعة :األولت
 1414 -هر 1994 ,ش ,عدد األج اء 4( 5 :وج ء للفهار ).

اسرراني ,أبررو بُررر
 .68شررعب اإليمرران ,المنلررف :أحمررد بررن الحسررين بررن علرري بررن موسررت ُ
الخ أسر نررأوجرد األ ُخ نر ن
البيهقرري (المترروفت458 :ه رر) ,حققرره و ارجررع نصوصرره وخرررج أحاديورره :الرردُتور عبررد العلرري عبررد الحميررد

حامرد ,أشرررف علررت تحقيقرره وتخرريج أحاديورره :مختررار أحمررد النردو  ,صرراحب الرردار السررلفية ببومبررا –
الهند ,الناشر :مُتبة الرشد للنشر والتو يع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومبا بالهند ,ال بعة:

األولت 1423 ,هر  2003 -ش ,عدد األج اء ,13( 14 :ومجلد للفهار ).

 .69صحي ابن حبان بترتيب ابن بلبان ,المنلف :محمد بن حبان بن أحمرد برن حبران برن معراذ برن نم أعب نرد,
البستي (المتوفت354 :هرر) ,المحقرل :شرعيب األرنرنو  ,الناشرر :منسسرة
الته ُّ
ميمي ,أبو حاتش ,الدارميُ ,
الرسالة – بيرو  ,ال بعة :الوانية ,1993 – 1414 ,عدد األج اء 17( 18 :ج ء ومجلد فهار ).
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 .70صررحي ابررن خ يمررة ,المنلررف :أبررو بُررر محمررد بررن ىسررحال بررن خ يمررة بررن الم يررة بررن صررال بررن بُررر
مي النيس ررابور (المت رروفت 311 :هر رر) ,المحق ررل :د .محم ررد مصر ر فت األع م رري ,الناش ررر :المُت ررب
ُّ
السر رلن ّ
اإلسلمي – بيرو  ,عدد األج اء.4 :

رر  ,الرسررالة العلميررة :لسررعد بررن مهررد الهاشررمي ,الناشررر :عمررادة البحررث
 .71الضررعفاء ألبرري رعررة الر ها

العلمرري بالجامعررة اإلسررلمية ,المدينررة النبويررة ,المملُررة العربيررة السررعودية ,ال بعررة1402 :ه رري1982ش,

عدد األج اء.3 :

اس رراني ,الهن نس ررا ي
 .72الض ررعفاء والمتروُ ررون ,المنل ررف :أب ررو عب ررد ال رررحمن أحم ررد ب ررن ش ررعيب ب ررن عل رري األ ُخ نر ن
(المت رروفت 303 :هر رر) ,المحق ررل :محم ررود ىبر رراهيش ايررد ,الناش ررر :دار ال رروعي – حل ررب ,ال بع ررة :األول ررت,
1396هر ,عدد األج اء.1 :

 .73الض ررعفاء والمتروُ ررون ,المنل ررف :جم ررال ال رردين أب ررو الف رررج عب ررد ال رررحمن ب ررن عل رري ب ررن محم ررد الج ررو

(المتوفت597 :هر) ,المحقل :عبد ان القاضي ,الناشر :دار الُتب العلمية – بيرو  ,ال بعة :األولت,

.74

 ,1406عدد األج اء.2 × 3 :

بقا الحفا  ,المنلف :عبد الرحمن بن أبي بُر ,جلل الدين السيو ي (المتوفت911 :هر) ,الناشر:

دار الُتب العلمية – بيرو  ,ال بعة :األولت ,1403 ,عدد األج اء.1 :

صرر ّ  ,الب رداد
 .75ال بقا الُبرى ,المنلف :أبرو عبرد ان محمرد برن سرعد برن منيرع الهاشرمي برالوالء ,األ نب أ
المعروف بابن سعد (المتوفت 230 :هر) ,تحقيل :محمد عبد القادر ع ا ,الناشر :دار الُتب العلمية –
بيرو  ,ال بعة :األولت 1410 ,هر 1990 -ش ,عدد األج اء.8 :

 .76العبررر فرري خبررر مررن غبررر ,المنلررف :شررم

الردين أبررو عبررد ان محمررد بررن أحمررد بررن عومرران بررن نق أايمررا

الذهبي (المتوفت 748 :هر) ,المحقل :أبو هاجر محمد السرعيد برن بسريوني غلرول ,الناشرر :دار الُترب

العلمية – بيرو  ,عدد األج اء.4 :

 .77العلررل ومعرفررة الرجررال ,المنلررف :أبررو عبررد ان أحمررد بررن محمررد بررن حنبررل بررن هررلل بررن أسررد ال هش ر أي نبان ّي
(المترروفت 241 :هرر) ,المحقررل :وصرري ان بررن محمررد عبررا  ,الناشررر :دار الخرراني  ,الريرراض ,ال بعررة:
الوانية 1422 ,هر 201 -ش ,عدد األج اء.3 :

 .78عررون المعبررود ش رررا سررنن أب رري ند ُاود ,ومعرره حاش ررية ابررن القرريش :ته ررذيب سررنن أب رري ند ُاود موايضرراا علل رره
ومشررُلته ,المنل ررف :محمررد أشرررف ب ررن أ مي ررر ب ررن علرري ب ررن حيرردر ,أب ررو عبررد ال رررحمن ,ش رررف الح ررل,
الصديقي ,الع يش آباد (المتوفت1329 :هر) ,الناشر :دار الُتب العلمية – بيرو  ,ال بعة :الوانيرة,

 1415هر ,عدد األج اء.14 :

 .79غريررب الحررديث ,المنلررف :جمررال الرردين أبررو الفرررج عبررد الرررحمن بررن علرري بررن محمررد الجررو

(المترروفت:

597هر)  ,المحقل :الدُتور عبد المع ي أمين القلعجي ,الناشر :دار الُتب العلمية  -بيرو – لبنان,
ال بعة :األولت ,1985 – 1405 ,عدد األج اء.2 :

 .80فت البار شرا صحي األ ُب نخار ّ  ,المنلف :أحمرد برن علري برن حجرر أبرو الفضرل العسرقلني الشرافعي,
الناشر :دار المعرفة  -بيرو  ,1379 ,رقش ُتبه وأبوابه وأحاديوه :محمد فناد عبد الباقي ,قاش بإخراجه
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وصححه وأشرف علت بعه :محب الدين الخ يب ,عليه تعليقا العلمة :عبد الع ي بن عبد ان بن

با  ,عدد األج اء.13 :

 .81فت المنعش شرا صحي مسلش ,المنلف :األستاذ الدُتور موست شاهين الشرين ,الناشرر :دار الشررول,
ال بعة :األولت (لدار الشرول) 1423 ,هر  2002 -ش ,عدد األج اء10 :

 .82القامو

المحي  ,المنلف :مجرد الردين أبرو راهر محمرد برن يعقروب الفيرو آبرادى (المتروفت817 :هرر),

العرقسوسري ,الناشرر :منسسرة
تحقيل :مُتب تحقيل التراث في منسسرة الرسرالة ,بإشرراف :محمرد نعريش
ُ
الرس ررالة لل باعر رة والنش ررر والتو ي ررع ,بي رررو – لبن رران ,ال بع ررة :الوامن ررة 1426 ,ه ر ر 2005 -ش ,ع رردد

األج اء.1 :

 .83الُاشف في معرفة من له رواية في الُتب الستة ,المنلف :شم

الدين أبو عبد ان محمد بن أحمد بن

عومرران بررن نق أايمررا الررذهبي (المترروفت 748 :ه رر) ,المحقررل :محمررد عوامررة أحمررد محمررد نمررر الخ يررب,
الناشررر :دار القبلررة للوقاف ررة اإلسررلمية  -منسس ررة علرروش القر ررآن ,جرردة ,ال بع ررة :األولررت 1413 ,هر ر -

1992ش.

 .84الُامل في ضعفاء الرجال ,المنلف :أبو أحمد بن عد الجرجاني (المتروفت365 :هرر) ,تحقيرل :عرادل
أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض ,شارك في تحقيقه :عبد الفتاا أبو سنة ,الناشر :الُتب العلمية
 -بيرو -لبنان ,ال بعة :األولت1418 ,هر1997ش.

 .85الُتاب المصنف في األحاديث واآلوار ,المنلف :أ ُنبو نب أُر أب ُن أنبي نش أي نب نة ,عبد ان بن محمد برن ىبرراهيش
بررن عومرران بررن خواسررتي األ نع أبسرري (المترروفت 235 :ه رر) ,المحقررلُ :مررال يوسررف الحررو  ,الناشررر :مُتبررة
الرشد – الرياض ,ال بعة :األولت ,1409 ,عدد األج اء.7 :

البههراج فري شررا صرحي مسرلش
 .86الُوُب الوهاج شرا صحي مسلش (المس همت :الُوُب الو ههاج وال هرروض ن
العلنررو الهنر نررر الشررافعي ,ن يررل مُررة
بررن الحجرراج) ,جمررع وتررأليف :محمررد األمررين بررن عبررد ان األ نُرمرري ن

المُرمة والمج اور بها ,مراجعة :لجنة من العلماء بر اسة البرفسور هاشش محمد علي مهد  ,المستشار
براب رة العرالش اإلسرلمي  -مُرة المُرمرة’ الناشرر :دار المنهراج  -دار رول النجراة ,ال بعرة :األولرت,

 1430هر  2009 -ش ,عدد األج اء.26 :

 .87لب اللباب في تحرير األنساب ,المنلف :عبد الررحمن برن أبري بُرر ,جرلل الردين السريو ي (المتروفت:
911هر) ,الناشر :دار صادر – بيرو  ,عدد األج اء.1 :

 .88اللباب في تهذيب األنساب ,المنلف :أبو الحسن علي بن أبي الُرش محمد بن محمد بن عبد الُريش بن
عبد الواحد ال هش أي نبان ّي األ نج ر  ,ع الدين ابن األوير (المتوفت630 :هر) ,الناشر :دار صادر – بيرو .
 .89لسرران العرررب ,المنلررف :محمررد بررن مُرررش بررن علررت ,أبررو الفضررل ,جمررال الرردين ابررن من ررور األنصررار
الرويفعررت اإلفريقررت (المترروفت711 :ه رر) ,الناشررر :دار صررادر – بيرررو  ,ال بعررة :الوالوررة 1414 -ه رر,
عدد األج اء.15 :

 .90لسان المي ان ,المنلف :أبو الفضل أحمد بن علي برن محمرد برن أحمرد برن حجرر العسرقلني (المتروفت:
852هرر) ,المحقررل :دا ررة المعرررف الن اميررة – الهنررد ,الناشررر :منسسررة األعلمرري للم بوعررا
لبنان ,ال بعة :الوانية1390 ,هر ي1971ش ,عدد األج اء.7 :
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بيرررو –

 .91المتفل والمفترل ,المنلف :أبو بُر أحمد بن علي بن واب الخ يب الب داد (المتوفت463 :هر ,دراسة
وتحقيل :الدُتور محمد صادل آيدن الحامد  ,الناشر :دار القادر لل باعة والنشر والتو يع ,دمشرل,

ال بعة :األولت 1417 ,هر  1997 -ش ,عدد األج اء.3 :

 .92المجتبت مرن السرنن = السرنن الصر رى للنسرا ي ,المنلرف :أبرو عبرد الررحمن أحمرد برن شرعيب برن علري
اسرراني ,الهن نسررا ي (المترروفت 303 :ه رر) ,تحقيررل :عبررد الفترراا أبررو غرردة ,الناشررر :مُتررب الم بوعررا
األ ُخ نر ن
اإلسلمية – حلب ,ال بعة :الوانية ,1986 – 1406 ,عدد األج اء 8( 9 :ومجلد للفهار ).
 .93المختل ين ,المنلف :صلا الدين أبو سعيد خليل بن ُيُلد بن عبد ان ِّ
الد نم أشق ُّي العل ي (المتوفت:
 761هر) ,المحقل :د .رفع

فرو

عبرد الم لرب ,علري عبرد الباسر م يرد ,الناشرر :مُتبرة الخرانجي –

القاهرة ,ال بعة :األولت1417 ,هر 1996 -ش ,عدد األج اء.1 :

 .94مرقاة المفاتي شرا مشُاة المصابي  ,المنلف :علي بن (سل ان) محمد ,أبو الحسن نرور الردين المرل

الهرو القار (المتوفت1014 :هر) ,الناشر :دار الفُر ,بيرو – لبنان ,ال بعة :األولت1422 ,هر -

2002ش ,عدد األج اء.9 :

 .95مس ررتخرج أب رري عوان ررة ,المنل ررف :أب ررو عوان ررة يعق رروب ب ررن ىس ررحال ب ررن ىبر رراهيش النيس ررابور اإلس ررفراييني
(المت رروفت316 :هر رر) ,تحقي ررل :أيم ررن ب ررن ع ررارف ِّ
الد نم أش ررق ُّي ,الناش ررر :دار المعرف ررة – بي رررو  ,ال بع ررة:
األولت1419 ,هر1998 -ش ,عدد األج اء.5 :

 .96المستدرك علت الصحيحين ,المنلف :أبو عبد ان الحاُش محمد بن عبد ان برن محمرد برن حمدويره برن
ُنعيش بن الحُش ه
ِّي ال ن أه نم ناني النيسابور المعروف بابن البيع (المتوفت405 :هر) ,تحقيل :مص فت
الضب ُّ
عبررد القررادر ع ررا ,الناشررر :دار الُتررب العلميررة – بيرررو  ,ال بعررة :األولررت ,1990 – 1411 ,عرردد

األج اء.4 :

 .97مسند أبي ند ُاود ال يالسي ,المنلف :أبو ند ُاود سليمان بن ند ُاود بن الجارود ال يالسي البصرى (المتوفت:
 204ه رر) ,المحقررل :الرردُتور محمررد بررن عبررد المحسررن الترُرري ,الناشررر :دار هجررر – مصررر ,ال بعررة:
األولت 1419 ,هر  1999 -ش ,عدد األج اء.4 :

ري,
 .98مسند أبي يعلت ,المنلف :أبو يعلت أحمد بن علي بن الموُنت بن يحيت بن عيسرت برن هرلل التهميم ُّ
الموصررلي (المترروفت 307 :ه رر) ,المحقررل :حسررين سررليش أسررد ,الناشررر :دار المررأمون للت رراث – دمشررل,
ال بعة :األولت ,1984 – 1404 ,عدد األج اء.13 :

 .99مسند ىسحال بن راهويه ,المنلف :أبو يعقوب ىسحال بن ىبراهيش بن مخلد بن ىبراهيش الحن لي األ نم أرنو ّ
المعروف بر ابن راهويه (المتوفت 238 :هر) ,المحقرل :د .عبرد ال فرور برن عبرد الحرل البلوشري ,الناشرر:

مُتبة اإليمان  -المدينة المنورة ,ال بعة :األولت ,1991 – 1412 ,عدد األج اء.5 :
 .100مسند اإلماش أحمد بن حنبل ,المنلف  :أحمد بن حنبل أبو عبدان ال هش أي نبان ّي ,الناشر  :منسسة قر بة –
القاهرة ,عدد األج اء .6 :
 .101مسند الب ار المنشور باسش البحر ال خار ,المنلف :أبو بُر أحمرد برن عمررو برن عبرد الخرالل برن خرلد
ري المعررروف برالب ار (المترروفت 292 :هرر) ,المحقرل :محفررو الررحمن يررن ان( ,حقررل
برن عبيررد ان األ نع أتُ ُّ
األج اء من  1ىلت  ,)9وعادل بن سعد (حقل األج اء من  10ىلت  ,)17وصبر عبد الخالل الشافعي
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(حقل الج ء  ,)18الناشر :مُتبة العلوش والحُرش  -المدينرة المنرورة ,ال بعرة :األولرت( ,بردأ

وانته

2009ش) ,عدد األج اء.18 :

1988ش,

نسرد الحميرد
 .102مسند الحميد  ,المنلف :أبو بُر عبد ان بن ال بير بن عيست بن عبيد ان األقُنرش ّي األ ن
ِّ
ه
اني ,الناشر :دار السقا,
األ نمُ ُّي (المتوفت219 :هر) ,حقل نصوصه وخرج أحاديوه :حسن سليش أسد الد نار ّ
دمشل – سوريا ,ال بعة :األولت 1996 ,ش ,عدد األج اء.2 :

 .103مسند الدارمي المعروف بر (سنن الدارمي) ,المنلف :أبو محمد عبد ان بن عبد الرحمن بن الفضل بن
ري السررمرقند (المترروفت255 :ه رر) ,تحقيررل :حسررين سررليش أسررد
نبه رراش بررن عبررد الصررمد الرردارمي ,التهميمر ُّ
الداراني ,الناشر :دار الم ني للنشر والتو يع ,المملُة العربية السعودية ,ال بعة :األولت 1412 ,هر -
 2000ش ,عدد األج اء.4 :

 .104المسند الصحي المختصر بنقل العدل عن العدل ىلت رسول ان ( ,)المنلف :مسلش برن الحجراج أبرو
الحسن القشرير النيسرابور (المتروفت 261 :هرر) ,المحقرل :محمرد فرناد عبرد البراقي ,الناشرر :دار ىحيراء

التراث العربي – بيرو  ,عدد األج اء.5 :

 .105مشاهير علماء األمصار وأعلش فقهاء األق ار ,المنلف :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان برن معراذ
البسرتي (المتروفت354 :هرر) ,حققره وووقره وعلرل عليره :مرر ول
بد ,الته ُّ
بن نم أع ن
ميمي ,أبو حاتش ,الدارميُ ,

علت ابراهيش ,الناشر :دار الوفاء لل باعرة والنشرر والتو يرع – المنصرورة ,ال بعرة :األولرت  1411ه ر -

 1991معدد األج اء.1 :

 .106المصباا المنير في غريب الشرا الُبير ,المنلف :أحمد برن محمرد برن علري الفيرومي ورش الحمرو  ,أبرو
العبا

(المتوفت :نحو 770هر) ,الناشر :المُتبة العلمية – بيرو  ,عدد األج اء.2 :

الصر أرن نعان ّي (المترروفت:
 .107المصررنف ,المنلررف :أبررو بُررر عبررد الررر ال بررن همرراش بررن نررافع الحميررر اليمرراني ه
 211ه رر) ,المحقررل :حبيررب الرررحمن األع مرري ,الناشررر :المجل ر العلمرري -الهنررد ,ي لررب مررن :المُتررب
اإلسلمي – بيرو  ,ال بعة :الوانية ,1403 ,عدد األج اء.11 :

 .108معررالش التن يررل فرري تفسررير الق ررآن = تفسررير األ نب ن ررو ّ  ,المنلررف  :محيرري السررنة  ,أبررو محمررد الحسررين بررن
مسعود بن محمد بن الفراء األ نب نو ّ الشافعي (المتوفت  510 :هر) ,المحقل  :عبد الر ال المهد  ,الناشر
 :دار ىحياء التراث العربي –بيرو  ,ال بعة  :األولت  1420 ,هر.

 .109معالش السنن ,وهو شرا سنن أبري ند ُاود ,المنلرف :أبرو سرليمان حمرد برن محمرد برن ىبرراهيش برن الخ راب
البسررتي المعررروف بالخ ررابي (المترروفت388 :ه رر) ,الناشررر :الم بعررة العلميررة – حلررب ,ال بعررة :األولررت
 1351هر 1932 -ش.

 .110المعجش األوس  ,المنلف :سليمان بن أحمد بن أيروب برن م يرر اللخمري الشرامي ,أبرو القاسرش ال ب ارنري
(المترروفت 360 :ه رر) ,المحقررل :ررارل بررن عرروض ان بررن محمررد  ,عبررد المحسررن بررن ىبرراهيش الحسرريني,
الناشر :دار الحرمين – القاهرة ,عدد األج اء.10 :

 .111معجررش البل رردان ,المنل ررف :ش ررهاب الرردين أب ررو عبررد ان ي رراقو ب ررن عبررد ان الروم رري الحم ررو (المت رروفت:
626هر) ,الناشر :دار صادر ,بيرو  ,ال بعة :الوانية1995 ,ش ,عدد األج اء.7 :
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 .112المعجش الُبيرر ,المنلرف :سرليمان برن أحمرد برن أيروب برن م يرر اللخمري الشرامي ,أبرو القاسرش ال ب ارنري
(المتوفت 360 :هر) ,المحقل :حمد بن عبد المجيرد السرلفي ,دار النشرر :مُتبرة ابرن تيميرة – القراهرة,
ال بعة :الوانية ,عدد األج اء.25:

 .113معج رش مقررايي

رر  ,أبررو الحسررين (المترروفت:
الل ررة ,المنلررف :أحمررد بررن فررار بررن ُريرراء الق وينرري الر ها

 395هر) ,المحقل :عبد السرلش محمرد هرارون ,الناشرر :دار الفُرر ,عراش النشرر1399 :ه ر 1979 -ش,
عدد األج اء.6 :

 .114معرفة الرجال عن يحيت بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بُر بن أبري شريبة ومحمرد برن عبرد
ان بن نمير وغيرهشي رواية أحمد بن محمد بن القاسش برن محرر  ,المنلرف :أبرو ُريرا يحيرت برن معرين

برن عررون برن يرراد برن بسر اش برن عبررد الررحمن المررر برالوالء ,الب ررداد (المتروفت233 :هرر) ,المحقررل:

الج ء األول :محمد ُامل القصار ,الناشر :مجمع الل ة العربية – دمشل ,ال بعة :األولت1405 ,هرر,

1985ش ,عدد األج اء.2 :

 .115معرفررة الصررحابة ,المنلررف :أبررو نعرريش أحمررد بررن عبررد ان بررن أحمررد بررن ىسررحال بررن موسررت بررن مه رران
األصبهاني (المتوفت 430 :هر) ,تحقيل :عادل بن يوسف الع ا  ,الناشر :دار الو ن للنشر ,الرياض,

ال بعة :األولت  1419هر 1998 -ش ,عدد األج اء :عدد األج اء 6( 7 :أج اء ومجلد فهار ).

ان بن جوان الفارسي الفسو  ,أبو يوسف (المتوفت277 :هر),
 .116المعرفة والتاريع ,المنلف :يعقوب بن ُس أف ني ن
المحقل :أُرش ضياء العمر  ,الناشر :منسسة الرسالة ,بيرو  ,ال بعة :الوانية 1401 ,هر1981 -ش,

عدد األج اء.3 :

 .117المعين في بقا

المحدوين ,المنلف :شم

الدين أبو عبد ان محمد بن أحمد بن عومران برن نق أايمرا

الررذهبي (المترروفت 748 :ه رر) ,المحقررل :د .همرراش عبررد الرررحيش سررعيد ,الناشررر :دار الفرقرران  -عمرران –
األردن ,ال بعة :األولت ,1404 ,عدد األج اء.1 :

 .118م اني األخيار في شرا أسامي رجال م عاني اآلوار ,المنلف :أبو محمد محمود بن أحمد بن موست بن
أحمررد بررن حسررين ال يتررابت الحنفررت برردر الرردين العينررت (المترروفت855 :هرر) ,تحقيررل :محمررد حسررن محمررد

حسن ىسماعيل ,الناشر :دار الُتب العلمية ,بيرو – لبنان ,ال بعة :األولت 1427 ,هر 2006 -ش,

عدد األج اء.3 :

 .119م نرري المحترراج ىلررت معرفررة معرراني ألفررا المنهرراج ,المنلررف :شررم

الرردين ,محمررد بررن أحمررد الخ يررب

الشر رربيني الش ررافعي (المت رروفت 977 :هر رر) ,الناش ررر :دار الُت ررب العلمي ررة ,ال بع ررة :األول ررت1415 ,ه ر ر -

1994ش ,عدد األج اء.6 :

 .120الم ني في الضعفاء ,المنلف :شم الدين أبو عبد ان محمد بن أحمد برن عومران برن نق أايمرا الرذهبي
(المتوفت 748 :هر) ,المحقل :الدُتور نور الدين عتر.
 .121نم أرن تنُلهررش فيرره الر هدارق ني فرري ُترراب السرنن مررن الضررعفاء والمترروُين والمجهررولين (فيرره أُورر مررن مررا تي
ترجمة ليس

في سرنن الردارق ني الم برو ,),المنلرف :محمرد برن عبرد الررحمن برن محمرد برن أحمرد برن

التقي سليمان بن حم ة المقدسي وش الصرالحي ناصرر الردين المعرروف برابن ريرل (المتروفت803 :هرر),
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المحق ررل :أب ررو عب ررد ان حس ررين ب ررن عُاش ررة ,الناش ررر :و ارة األوق رراف والش ررنون اإلسررلمية بدول ررة ق ررر,

ال بعة :األولت 1428 ,هر  2007 -ش ,عدد األج اء.1 :

ان) ,المنلف :أبو ُريا يحيت بن معين بن
 .122من ُلش أبي ُريا يحيت بن معين في الرجال (رواية ن أه نم ن
عون بن ياد بن بس اش بن عبد الرحمن المر بالوالء ,الب داد (المتوفت233 :هر) ,المحقل :د .أحمد
محمد نور سيف ,الناشر :دار المأمون للتراث  -دمشل ,عدد األج اء.1 :

 .123المنررت ش فرري ترراريع األمررش والملرروك ,المنلررف :جمررال الررد ين أبررو الفرررج عبررد الرررحمن بررن علرري بررن محمررد
الجو

(المتوفت 597 :هر) ,المحقل :محمد عبد القادر ع ا ,مص فت عبد القادر ع ا ,الناشر :دار

الُتب العلمية ,بيرو  ,ال بعة :األولت 1412 ,هر  1992 -ش ,عدد األج اء.19 :

 .124المنهرراج شرررا صررحي مسررلش بررن الحجرراج ,المنلررف :أبررو ُريررا محيرري الرردين يحيررت بررن شرررف النرروو

(المت رروفت 676 :هر رر) ,الناش ررر :دار ىحي رراء التر رراث العرب رري – بي رررو  ,ال بع ررة :الواني ررة ,1392 ,ع رردد

األج اء( 18 :في  9مجلدا ).

 .125المنهررل العررذب المررورود شرررا سررنن اإلمرراش أبرري ند ُاود ,المنلررف :محمررود محمررد خ رراب السرربُي ,عنرري
بتحقيقه وتصحيحه :أمين محمود محمد خ اب (من بعد الج ء  ,)6الناشر :م بعة االستقامة ,القاهرة
– مصر ,ال بعة :األولت 1353 - 1351 ,هر ,وش قام

بتصويرها العديد من دور النشر فري مصرر

وبعضش ُتب عليها ال بعة الوانية! وما هي ىال صورة من األولت ,عدد األج اء.10 :
وخارجها,
ُ
المختلف ,المنلف :أ بو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهد بن مسعود برن النعمران برن
المنتلف و ن
 .126ن
دينار الب داد الدارق ني (المتوفت 385 :هر) ,تحقيل :موفل بن عبد ان بن عبد القرادر ,الناشرر :دار

ال ر رررب اإلسر ررلمي – بير رررو  ,ال بعر ررة :األولر ررت1406 ,هر ر ر 1986 -ش ,عر رردد األج ر ر اء 4( 5:ومجلر ررد

فهار ).

 .127مو أ اإلماش مالك ,المنلف :مالك بن أن بن مالك بن عرامر األصربحي األ نم نردن ُّي (المتروفت179 :هرر),
صححه ورقمه وخرج أحاديوه وعلل عليره :محمرد فرناد عبرد البراقي ,الناشرر :دار ىحيراء الترراث العربري,
بيرو – لبنان ,عاش النشر 1406 :هر  1985 -ش ,عدد األج اء.1 :

 .128مي ان االعتدال في نقد الرجال ,المنلف :شم

الدين أبو عبد ان محمد بن أحمد بن عومان بن قن أايما

الذهبي (المتوفت 748 :هر) ,تحقيل :علي محمد البجاو  ,الناشر :دار المعرفة لل باعة والنشر ,بيرو
– لبنان ,ال بعة :األولت 1382 ,هر 1963 -ش ,عدد األج اء.4 :

المبرارك برن محمرد برن محمرد برن

 .129النهاية في غريب الحديث واألور ,المنل ف :مجد الدين أبو السرعادا
محمررد ابررن عبررد الُ رريش ال هشر أري نبان ّي األ نج ر ر ابررن األويررر (المترروفت606 :ه رر) ,الناشررر :المُتبررة العلميررة -
بيرو 1399 ,هر 1979 -ش ,تحقيل :اهر أحمد ال اوى  -محمود محمد ال ناحي ,عدد األج اء.5 :
 .130نيل األو ار ,المنل ف :محمد بن علري برن محمرد برن عبرد ان الشروُاني اليمنري (المتروفت1250 :هرر),
تحقيل :عصاش الدين الصباب ي ,الناشر :دار الحديث ,مصر ,ال بعة :األولت1413 ,هر 1993 -ش,

عدد األج اء.8 :

229

 .131ال روافي بالوفيررا  ,المنلررف :صررلا الرردين خليررل بررن أيبررك بررن عبررد ان الصررفد (المترروفت764 :ه رر),

المحقل :أحمد األرنانو وترُي مص فت ,الناشر :دار ىحياء التراث – بيرو  ,عاش النشر1420:هر -

2000ش ,عدد األج اء.29 :

 .132الوسرري فرري تفسررير القررآن المجيررد ,المنلررف :أبررو الحسررن علرري بررن أحمررد بررن محمررد بررن علرري الواحررد ,
النيسابور  ,الشافعي (المتوفت468 :هر) ,تحقيل وتعليل :الشيع عادل أحمد عبد الموجود ,الشيع علي
محمررد معرروض ,الرردُتور أحمررد محمررد صرريرة ,الرردُتور أحمررد عبررد ال نرري الجمررل ,الرردُتور عبررد الرررحمن

عرروي  ,قدمرره وقر رره :األسررتاذ الرردُتور عبررد الحرري الفرمرراو  ,الناشررر :دار الُتررب العلميررة ,بيرررو –

لبنان ,ال بعة :األولت 1415 ,هر  1994 -ش ,عدد األج اء.4 :

 .133وفيا

األعيان وأنباء أبناء ال مان ,المنلف :أبو العبا

شم

الدين أحمد بن محمد بن ىبراهيش بن أبي

بُر ابن خلُان البرمُي اإلربلي (المتوفت 681 :هرر) ,المحقرل :ىحسران عبرا  ,الناشرر :دار صرادر –

بيرو  ,عدد األج اء.7 :
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فهرس اآليات القرآنية
اسم السورة ورقم اآلية

الصفحة

اآلية القرآنية

الرقم
.1

{وَال تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

[البقرة]196 :

47

.2

{وَأمهاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}

[النساء]23 :

123

.3

{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

[النساء]23 :

124

.4

{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ األُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

[النساء]23 :

124

.5

{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى املَاءِ}

[هود]7 :

7

.6

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

[النحل]44 :

ا

.7

{وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ}

[الُهف]18 :

48

.8

{فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا}

[الُهف]95 :

146

.9

{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا}

[مريش]71 :

83

.10

{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ،ونَذَرُ الظَّالِمِنيَ فِيهَا جِثِيًّا}

[مريش]72 :

83

.11

{حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ}

[األنبياء]96 :

146

.12

{والبدن جعلناها لكم من شعائر اهلل}

[الحج]36 :

48

.13

{ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ}

[األح اب]5 :

7

.14

{فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها}

[األح اب]37:

7

.15

{مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ من رِجالِكُمْ}

[األح اب]40:

7

.16

{فَلَوْال أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِنيَ}

]الصافا [143:

52

.17

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}

[المجادلة]11 :

أ

.18

{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}

]الم مل.[4:

52
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فهرس أطراف األحاديث
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

طرف الحديث

نجرك
نع ن أيت نها أ أ
نع ن نش أل أ
ان أ أ
آج نرك انُ أن هما ىهنك لن أو ُُ أن أ أ
ن
نخ نوالنك نُ ن
ه
نخ نوالنك
نع ن أيت نها أ أ
نما ىهنك لن أو ُُ أن أ أ
ن
آج نرك اللهُ ,أ ن
ان ع أن ند نها في ني أوم نها نولن أيلنت نها ,فن نسم نع األ ُم ننِّذ نن يُ ننِّذ ُن
ى نذا نُ ن
أ أنرنبع لن أش ني ُُ أن ني ند ُعهُ هن الهنب ِّي ()
صومي نغ ادا؟»
ين أ أ
نم ؟ قنالن أ  :نال ,قنا نل« :تُريد ن
نن تن ُ
أ ُ
نص أم أ أ
ان
اعتن نُ ن
أ
ف األ نع أش نر األ ن نواب نر ,م أن نش أهر نرنم ن
ض ن
اغتن نس نل الهنب ِّي ( )م نن األ نج نن نابة
أ

أ ننال أ ن ِّ
ان اللهه نع ند ند نخألقه
ُعل ُمك نُل نما تنقُول نين نهاُ :س أب نح ن
ُعلِّ ُمك ر نُل نما تنقُول نينهُ هن
أ ننال أ ن
وست
أ ننال ُقأل  :نف نُ أي ن
ف تن ُُ ن
ونان نخ أي اار مِّني نون أوجي ُم نح همد نوأنبي نه ُار ُ
ون نو نع ِّمي ُم ن
أنألقُوا نما نح أونل نها نو ُُلُوا
أنألقُ ن
وها نو نما نح أونل نها نو ُُلُوُ
أنألقُ ن
وها نو نما نح أونل نها نو ُُلُوُ
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نع ن أيت نها أ أ
نع ن نش أل أ
ان أ أ
نما ىهنك نل أو أ أ
نخ نوانلك نُ ن
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ان ني أبلُاُ م نن اإلنسان نم أبنل نا ال هدش
ى هن ال هش أي ن ن
ان ني أجر م نن اإلنسان نم أج نرى ال هدش
ى هن ال هش أي ن ن
ان ني أجر م نن اإلنسان نم أج نرى ال هدش
ى هن ال هش أي ن ن
ان ني أجر م نن اإلنسان نم أج نرى ال هدش
ى هن ال هش أي ن ن
أه
صلهت نو نعلن أيه م أر
نن الهنب ِّي ( )ن
أه
ان ى نذا نس نج ند ,نجا نفت نب أي نن ني ند أيه
نن الهنب ِّي ( )نُ ن
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ان ني أج نع ُل نيم نينهُ ل ن نعامه نو نش نرابه
الهنب ِّي ( )نُ ن
الهنب ِّي ( ,)أنمرنها أ أ ِّ
نن تُ ن ل ن
نن
نر ُسو نل اللهه ( )تنن هو نج نها نو ُه نو نح نلل
نر ُسو نل اللهه ( )تنن هو نج نها نو ُه نو نح نلل
ه
صلِّي نعلنت األ ُخ أم نرة
نر ُسو نل الله ( )نُ ن
ان ُي ن
نر ُسو نل اللهه ( ,)تنن هو نج نها نوه ني بأ أنرض األ نح نب نشة

ىهن نما نيأل نب ُسهُ نم أن نال نخ نل ن
ل نلهُ
اء اللههُ تن نعانلت م هم أن نشه ند نب أد ارا ,نواأل ُح ند أيب نية
ىِّني نأل أنر ُجو أ هنال ني أد ُخ نل الهن نار أ ن
نحد ,ى أن نش ن
ىِّني نلهب أد ُ نأرأسي نونقهل أد ُ نه أديي
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ىِّني نلهب أد ُ نأرأسي ,نونقله أد ُ نه أديي
ك
ك م أن ُُ ِّل نداء في ن
ك ,نوانُ ني أشفي ن
اسش ان أ أنرقي ن
ب أ
نع نراب
نخاك هالذ في أاأل أ
نع يه أ ن
نب أل أ أ
تنن هو نجني نر ُسو ُل اللهه ( )نونن أح ُن نح نلالن
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تنن هو نج نها نح نل اال نونب ننت ب نها نح نل اال
تن أ تنس ُل نونر ُسو ُل اللهه ( )م أن ى نناء نواحد
تننو ه
ض ُوا م هما نغهي نر الهنار
تننو ه
ض ُوا م هما نم هس الهن ُار
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نخ أم م نن ال هد نو ِّ
اب نال نح نرنج نعنلت نم أن نقتننلهُ هن
نر ِّ
ك
اد ن
ك ني أونش تنأب نع ُ
ب قني نع نذ ناب ن
ث ع نب ن
اا األ ُج ُم نعة نواجب نعنلت ُُ ِّل ُم أحتنلش
نرنو ُ
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يما
الص ن
هلةُ فيه أن أف ن
ض ُل م نن األف ن
ص نلة ف ن
ه
ضهُ نعنل أيه
صلت نو نعنل أيه م أر نب أع ُ
ن
ِّ
ص نة
يها نح أف ن
نعلم ن
نعنلت ُُ ِّل ُم أحتنلش نرنواا ىنلت األ ُج ُم نعة
ه
ص نح ُب نها األ نم نل نُةُ
يها األ نج نر ُ نال تن أ
األع ُير التي ف ن
ين ِّ
اء
نن تُنوهر ن
نم نر نر ُسو ُل اللهه ( )أ أ
ور األ ُم نهاجر ن
الن نس ُ
ث ُد ن
نفأ ن
فنإهن نها لن أو لن أش تن ُُ أن نرب نيبتي في نح أجر نما نحله أ لي
فن ن هو نج نها الهن نجاش ُّي الهنب ِّي ()
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الص أب نرنُ نع
ص نلة ُّ
ى نذا ُنود ن ل ن
يفتنأين
ص نلة ُّ
الص أب  ,نرنُ نع نرأُ نعتنأين نخف ن
ى نذا ُنود ن ل ن
ان
ان ع أند فن نسم نع أاألن نذ ن
الهنب ِّي ( )ى نذا نُ ن
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نوه ني ع أن ند ُه أش
نرأُ نعتنأين

ان
نُ ن
ه
وش ون نلونةن أنهياش
نُ ن
ان نر ُسو ُل الله ( )ني ُ
ص ُ
ه
وش م أن ُُ ِّل نش أهر
نُ ن
ان نر ُسو ُل الله ( )ني ُ
ص ُ
ه
آن
ان نر ُسو ُل الله ( )ني ن
أسهُ في ح أجر ى أح ند نانا فن ني أتلُو األقُ أر ن
نُ ن
ضعُ نأر ن
صا ش
نُ ن
ان ُي نقِّب ُل نو ُه نو ن
ار
يض ,تن ُش ُّد نعلن أي نها ى ن اا
نُ نان أ ى أح ند نانا في فن أورنها ,أ هنو نل نما تنح ُ
ه
نمر ب نم أع ُروف أ
ُُ ُّل نُ نلش أابن ن
آد نش نعلن أيه نال لنهُ ىال أ أ
آد نش نعلن أيه نال لنهُ ,ى هال أاأل أنم نر باأل نم أع ُروف
نُ نل ُش أابن ن
ُُ أن ُ أ نُرِّج ُل  ,نأر ن نر ُسول اللهه ( )فيه

نغتنس ُل أ نننا نونر ُسو ُل اللهه ( )م أن ى نناء نواحد
ُُ أن ُ أ أ
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نغتنس ُل أ نننا نونر ُسو ُل اللهه ( )م أن ى نناء نواحد
ُُ أن ُ أ أ
ب
ث نمهار
نال ىلن نه ى هال اللههُ ُي نرِّد ُد نها ون نل ن
نوأيل لأل نع نرب م أن نشر قن أد ا أقتننر ن
ب
نال ىلن نه ى هال انُ ,ون نل ن
ث نمهار  ,نوأيل لأل نع نرب م أن نشر قند ا أقتننر ن
ب
نال ىلن نه ى هال انُ ,نوأيل لأل نع نرب ,م أن نشر قند ا أقتننر ن
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لنقن أد نسهب أح ب نهذ  ,أ ننال أ ن
ث نمهار
لنقن أد قُأل ُ ُم أن ُذ قُ أم ُ نع أنك :أ أنرنب نع نُل نما ون نل ن
ث عبادك
ك ,ني أونش تنأب نع ُ
اللههُ هش قني نع نذ ناب ن
نخ أذتُ أش ى نه ناب نها
لن أو أ ن
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نال

يها نج نر
ص نح ُ
تن أ
ب األ نم نل نُةُ رأفقنةا  ,ف ن
ضهُ م نن الله أيل
ص ني ناش ل نم أن لن أش ني أفر أ
نن تُح هد نعلنت نمِّي
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر أ أ
ه
نن تُح هد نعلنت نمِّي
الي أوش اآلخر أ أ
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن بالله نو ن
ه
نن تُح هد نعلنت نمِّي
الي أوش اآلخر أ أ
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن بالله نو ن
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر تنح ُّد نعلنت نمِّي
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر تنح ُّد نعلنت نمِّي
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر تنح ُّد نعلنت نمِّي
نن تُح هد نعلنت نمِّي
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر ,أ أ
نن تُح هد نعلنت نمِّي
نيح ُّل ال أم نأرنة تُ أنم ُن باللهه نواأل ني أوش أاآلخر ,أ أ
الب أي
ن
األ نب أي

نحتهت ني أ ُ نو نج أيش
 ,نحتهت ني أ ُ نو نج أيش

اء م نن أاأل أنرض
ب نب أي ند ن
اء م نن أاأل أنرض
ب نب أي ند ن

ه
صهلت في ُس أب نحته نقاع ادا
نأرأني ُ نر ُسو نل الله ( )ن
ان ند أي انا نف نعل نش اللههُ أنهنهُ ُير ُ
يد نق ن
م أن أ ن
نحد ني هد ُ
اء ُ
ض ن

.89
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ان ند أي انا
نما م أن ُم أسلش ني هد ُ
صلِّي نعنل أيه أُ همة م نن الهنا ى هال ُشفِّ ُعوا فيه
نما م أن نمِّي ُي ن
صهلت في ني أوش و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اة تن ن ُّو اعا
نم أن ن
م أن ه
يضة
صلت في ني أوش و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اة س نوى األ نفر ن
ن ن
صلهت في ني أوش نونل أينلة و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اة
نم أن ن
صهلت في ني أوش نونل أينلة و أنتن أي نع أش نرةن نرأُ نع اة
نم أن ن
الص ني ناش نق أب نل األ نف أجر
نم أن نل أش ُي نبِّي
ِّ
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نما
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4

ونهُ ,نحتهت ى نذا نُ ُانوا
لن ني ُن هم هن نه نذا األ نب أي ن نج أيش ني أ ُ ن
ونهُ ,نحتهت ى نذا نُ ُانوا
لن ني ُن هم هن نه نذا األ نب أي ن نج أيش ني أ ُ ن
ه
صلهت في ُس أب نحته نقاع ادا
نما نأرأني ُ نر ُسو نل الله ( )ن
نما
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الف أجر
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نن نع أش .ى نذا نل أش ني نر فيه أن اذى
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نخ ُذوا ى نه ناب نها نف ند نب ُوُ ,نف أانتن نف ُعوا به
نه هل أ ن
وه
الله نل أو نل أش تن ُُ أن نرب نيبتي نما نحله أ لي
ن
ض أع ُ للنبت (ُ )غ أس ال ني أ تنس ُل م نن األ نج نن نابة
نو ن
اغتن نس نل م نن األ نج نن نابة
ض أع ُ للهنب ِّي (ُ )غ أس ال نف أ
نو ن

الج نن نابة
ض أع ُ للهنب ِّي (ُ )غ أس ال ,نف أ
اغتن نس نل م نن ن
 .107نو ن
صلِّي نوأ نننا بح نذا ه
 .108نُ ن
ان الهنب ِّي (ُ )ي ن
ُ .109ي نقِّب ُل
ُ .110ي نقِّب ُل
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لحة بن نافع األقُنرش ّي ,أبو ُس أف ني ن
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