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إِ ْىـــــــــــــــ َداء
إىل أبً العشٌش أمد اهلل يف عمزه.
إىل أمً الغالٍة (رمحيا اهلل).
إىل من شجعين على مٌاصلة مسريتً العلمٍة ،رفٍق دربً سًجً.
إىل إخٌانً ًأخٌاتً.
إىل كل مسلم حيب سنة رسٌل اهلل  -صلى اهلل علٍو ًسلمًٌ -دافع عنيا ًٌعمل هبا.
أىدي ىذا العمل.

ب

وتقدير
ش ْكٌر
ُ
ٌ
َّد"(ُ)،
انطالقان مف قكلو تعالى ":ىكًا ٍذ تىػَ نىذ ىف ىركُّ يُ ٍػـ لىػ ًف ىَػ ىُ ٍرتي ٍـ ي ًىزَّ ىػدن يُ ٍـ ىكلىػ ًف ىُمى ٍػرتي ٍـ إً نف ىيػ ىذاًُّي لى ىَ ًػد ه
ػاس "(ِ) ،أتكجػو ُّالَػُر الجزَّػؿ
كيمالن ُّقكلو –صلى اهلل يلَّو كسػلـ ":-ىَل ىَّ ٍَػ يُ ير اهللى  ،ىم ٍػف ىَل ىَّ ٍَػ يُ ير الن ى

للمَرؼ الماضؿ ايستاذ الدُتكر /محمػد مصػطمى نجػـ (حمظػو اهلل) ،كالػذم تمضنػؿ أكَلن ُّالمكاةقػل يلػى

اإلَ ػراؼ يلػػى الرسػػالل ،كأيطػػاني مػػف جيػػده كيلمػػو ،كتػػاُّعني ُّنػػكيي المتاُّعػػل ،كُػػاف َػػاىدان ،منػػذ أف
ُانت الرسالل ةُرة ،إلى أف استكت يلى سكقيا ،كخرجت إلى حَّز الكجكد ،ةجزاه اهلل خَّر الجزاء.
ُما أتكجو ُّالَُر الجزَّؿ لألستاذَّف الُرَّمَّف يضكم لجنل المناقَل:

ايستاذ الدُتكر  :نعَّـ أسعد الصمدم ،المناقش الخارجي(حمظو اهلل).

ايستاذ الدُتكر  :يلي رََّد النجار ،المناقش الداخلي(حمظو اهلل).

اللذَّف تمضال ُّقُّكؿ مناقَل ىذه الرسالل؛ مف أجؿ تقكَّميا كتسدَّدىا ،مما سػَُّكف لػو اي ػر الطَّػب ةػي

زَّادة قَّمتيا العلمَّل مف حَّث الصنعل الحدَّ َّل.
ُذلؾ أتكجو ُُّؿ الَُر كالحب كالتقدَّر:

يلي ،ةجزاىما اهلل يني خَّر الجزاء.
لكالدم(حمظو اهلل) ،ككالدتي(رحميا اهلل)؛ معلنل ُّمضليما ٌ
كلزكجي العزَّز؛ الذم ُاف لو دكر َُُّّر ةي تَجَّعي إلتماـ الرسالل ،كديمني مادَّان كمعنكَّان.
كالَُر مكصكؿ إلى :

ر ػػَّس جامعػػل ايزىػػر العرَّقػػل أ.د .يُّػػد الخػػالؽ الم ػرا ،كالنػػا َُّّف :ايُػػادَّمي ،كاإلدارم ،كيمَّػػد

الد ارسػ ػػات العلَّػ ػػا ،كالعػ ػػاملَّف ةَّيػ ػػا يلػ ػػى سػ ػػعل صػ ػػدكرىـ كَُّاَػ ػػل كجػ ػػكىيـ ،كُلَّػ ػػل الَ ػ ػرَّعل ُّعمَّػ ػػدىا

أ.د .محمػػد مصػػطمى نجػػـ ،كأسػػاتَّذىا ،كادارتيػػا ،كأسػػاتَّذ قسػػـ الد ارسػػات اإلسػػالمَّل ،كُػػؿ مػػف أسػػيـ ةػػي
إنجاز ىذه الرسالل مف :الزمالء ،كالزمَّالتُّ ،نصَّحل يلمَّل ،أك ُتاب ،كنحكىما.

(ُ) (إُّراىَّـ.)ٕ،
(ِ) أخرجػو أُّػػك داكد (ُْ ،)ِٓٓ/تػػاب ايدبُّ ،ػاب ةػػي َػػُر المعػركؼ ،حػػدَّث رقػػـُُْٖ ،كالترمػذم (ُْ ،)ِٖٗ/تػػاب الُّػػر كالصػللُّ ،ػػاب مػػا
جاء ةي الَُر لمف أحسف إلَّؾ ،حدَّث رقـ ُْٓٗ كُٓٓٗ ،كقاؿ":ىذا حدَّث حسف صحَّح".

ت

ممخص البحث

تناكؿ ىذا الُّحث أحادَّث الممارَّد مف الصحاُّل ةي مسند اإلماـ الحمَّدم.
ُّػػدأ الُّحػػث ُّمقدمػػل يلمَّػػل اَػػتملت يلػػىَُّّ :ػػاف منزلػػل السػػنل مػػف الَ ػرَّعل اإلسػػالمَّل ،ك خطتػػو

اليَُّلَّل المُكنل مف ةصلَّف ،كما َّتعلؽ ُّذلؾ.

أم ػػا المص ػػؿ ايكؿ ةق ػػد اَ ػػتمؿ يل ػػى أرُّع ػػل مُّاح ػػث ،ة ػػي المُّح ػػث ايكؿ َُّّن ػػت يص ػػر اإلم ػػاـ

الحمَّدم مف الناحَّل :السَّاسَّل ،كاَلجتمايَّل ،كالعلمَّل ،كتَ َّر ىذه النكاحي يلى َخصَّتو مف الناحَّل

اإلَّجاَُّّل ،كةي المُّحث ال اني ُّنَّنت اسمو كنسُّو كُؿ ما َّتعلؽ ُّذلؾ ،كةي المُّحث ال الث َُّّنت نََتو
كرحالتو كمؤلماتو كُؿ ما َّتعلؽ ُّذلؾ ،كةي المُّحث الراُّع ذُرت مُانتو ك ناء العلماء يلَّو ككةاتو.

كأمػػا المصػػؿ ال ػػاني ةَػػمؿ مػػتف الرس ػالل ،كةَّػػو ال ػل مُّاحػػث ،المُّحػػث ايكؿ تضػػمف أحادَّػػث
اح  -اٍلمطنلًػ ً
اي ػلى)  ،كالمُّحػػث ال ػػاني تضػػمف أحادَّػػث
الممارَّػػد (مػػف أىُّ ػي يي ىُّ ٍَّػ ىػدةى ٍُّػ ًػف اٍل ىجػ نػر ً
ػب ٍُّػ ًػف أىًُّػػي ىكىد ى
ي
الممارَّد (مف يي ٍق ىُّلى ٍُّ ًف اٍل ىح ًار ًث الن ٍكىةلًي  -قى ٍَّس ٍُّف ىي ٍمرك ُّػف ىس ٍػيؿ)  ،كالمُّحػث ال الػث تضػمف أحادَّػث
ً
الممارَّػػد (مػػف ىحًَُّّػ ً
ػب ٍُّػ يػف ىخ ٍنػ ىػُّ و
ش الطنػػا ً كي)  ،كرتُّػػت ُػػؿ ايحادَّػػث حسػػب
ػب ٍُّػ ًػف ىم ٍس ػلى ىملى اٍلم ٍيػ ًػرم  -ىك ٍىػ ي

كركدىػػا ةػػي المسػػند ،كذلػػؾ ُّ:ػػذُر الحػػدَّث ،كَُّّػػاف يرَّػػب ألماظػػو ،كتخرَّجػػو ،كالترجمػػل لػػركاة الحػػدَّث،

كالحُـ يلى الركاة ،ـ الحُـ يلى إسناد الحدَّث  ،كختمت ُّالتعلَّؽ يلى ُؿ حدَّث.

ىػػذا ،كقػػد ُّلػػد يػػدد أحادَّػػث الممارَّػػد ةػػي مسػػند الحمَّػػدم تسػػعل ك مػػانَّف حػػدَّ ان ،كةػػي الخاتمػػل

ذُرت النتا ج التي تكصلت إلَّيا مف خالؿ ىذه الدراسلُّ ،اإلضاةل إلى تكصَّاتي للُّاح َّف.

ث

Abstract
Research Summary:
- This study is dealt with al Sahaba's Mafared Ahadith in al hamidi musnad .The
study starts with a scientific introduction that contains the value of Islamic law
"Sharia" in Suna، and its plan which consists of two chapters
The First Chapter consists of four parts:
. About Imam Al Hamidi era from a political، scientific and sociological perspective
and the positive effect of them on his personality.
. The second part: talks about roots، His name and lineage
. The third part: talks about his life، growing up، traveling and writing.
. The fourth part: talks about his value and the praise about him، and finally his
death.
The second chapter consists of three branches:. The first one includes Al Ahadith Al MfARED from Abu eabidat bin Aljarah
to Almatlab bin 'abi wadaea .
. The second part includes Al Ahadith Al MfARED from Eaqabat bin Alharith
to Qqays bin Eamrw .
. The third one includes Al Ahadith Al MfARED from Habib bin Mmuslimat
to Wahab bin Khanbash .

They were classified according to Al Musnad، the meaning of its words، who narrated it،
judging the narrators and the hadith itself، and concluded with a comment on each Hadith.

The number of Al Ahadith Al Mafared in al imam al homidi musnad is

hadith.

I mentioned in the conclusion of the study the main results which I got along with my main
advice to the researchers.
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ملخص الُّحث ُّاللغل العرَُّّل

ث

ملخص الُّحث ُّاللغل اإلنجلَّزَّل

ج
خ -ز

مقدمل
الفصل األول  -ترجمة اإلمام الحميدي.

ُ

المُّحث ايكؿ  -يصر اإلماـ الحمَّدم.

ِ

المطلب ايكؿ  -الناحَّل السَّاسَّل.

ِ

المطلب ال اني  -الناحَّل اَلجتمايَّل.

ّ

المطلب ال الث  -الناحَّل العلمَّل.

ْ

المُّحث ال اني  -اسمو كنسُّو كُنَّتو كصماتو كلقُّو.

ٓ

المُّحث ال الث  -نََتو كرحالتو كمؤلماتو كََّكخو كتالمَّذه ةي الحدَّث.

ٔ

المُّحث الراُّع  -مُانتو ك ناء العلماء يلَّو ككةاتو.

ٖ

الفصل الثاني  -متن الرسالة:

نً
ايلى).
المُّحث ايكؿ-اَتمؿ يلى أحادَّث الممارَّد(مف أىُّي يي ىُّ ٍَّ ىدةى ٍُّ ًف اٍل ىج نار ًح-اٍل يمطل ًب ٍُّ ًف أىًُّي ىكىد ى
المُّحث ال اني  -اَتمؿ يلى أحادَّث الممارَّد (مف يي ٍق ىُّلى ٍُّ ًف اٍل ىح ًار ًث  -قى ٍَّس ٍُّف ىي ٍمرك).

َُ
ُُٖٖ-
ُْٖٖٗ-

المُّحث ال الث  -اَتمؿ يلى أحادَّث الممارَّد(مف ىحًُّ ً
ب ٍُّ يف ىخ ٍن ىُّ و
ش).
َّب ٍُّ ًف ىم ٍسلى ىملى -ىك ٍى ي
الخاتمل

َِٔ

الميارس المنَّل

َِٖ

ةيرس المصادر ك المراجع

َِٗ

ةيرس اآلَّات

ِِّ

ةيرس أطراؼ ايحادَّث النُّكَّل

ِِْ

ةيرس الركاة المترجـ ليـ

ِِٕ

ح

َُِْٗٓ-

مقدمة:

إف الحمػػد هلل نحمػػده كنسػػتعَّنو كنسػػتغمره ،كنعػػكذ ُّػػاهلل مػػف َػػركر أنمسػػنا ،كسػػَّ ات أيمالنػػا ،مػػف

َّيده اهلل ةػال مضػؿ لػو ،كمػف َّضػلؿ ةػال ىػادم لػو ،كأصػلي كأسػلـ يلػى نَُّّنػا محمػد كيلػى حلػو كصػحُّو

أجمعَّف.أما ُّعد:

ةللسنل منزلل يظَّمل ةي اإلسالـ؛ ينيا ُّم اُّل المصدر ال اني مف مصادر التَرَّع اإلسػالمي،

كتعد ايصؿ ال اني مف أصكؿ العقَّدة اإلسالمَّل؛ ةيػي التطَُّّػؽ العملػي لمػا ةػي ُتػاب اهلل ،كقػد جػاءت
ياضدة آلَّاتوُ ،اَمل لغكامضوَ ،ارحل يلماظو كمعانَّو ،مكضحل لمُّيموُ ،ما أنيا جاءت َُّحُػاـ َل

تكجػػد ةػػي ُتػػاب اهلل ،كلػػـ َّػػنص يلَّيػػا ةَّػػو ،كىػػي َل تخػػرج يػػف قكايػػده كمقاصػػده ،ةػػال َّمُػػف اَلسػػتغناء

ينيا ُّحاؿ مف ايحكاؿ؛ كذلؾ يىمَّتيا العظمى ةي ةيـ دَّف اهلل كالعمؿ ُّو.

كمف المعلكـ أف الصحاُّل-رضي اهلل ينيـ -أةضؿ الخلؽ ُّعد اينَُّّاء -يلَّيـ السػالـ-؛ ينػو

قػػد ُّتػػت يػػدالتيـ-صػػحاُّل كصػػحاَُّّات -مػػف ةػػكؽ سػػُّع سػػماكات ُّ نػػاء اهلل –يزكجػػؿ-يلػػَّيـ ،ك نػػاء
رسكلو-صلى اهلل يلَّو كسلـ. -

كلما ُانكا يزَّػزَّف مَػيكرَّف لَّسػكا ممػردَّف ،كمتحملػَّف يُّلػد الُػالـ كأَػرةو ُّعػد القػرحف الُػرَّـ،

جاء اَلىتماـ ُّمركَّات تلؾ الطُّقل مف المرَّقَّف؛ لنتعرؼ المقؿ مف المُ ػر ،يلػى اخػتالؼ درجػاتيـ ةػي

التحمػػؿ كايداء ،تُّعػان لمػكاىُّيـ العقلَّػػل كأكقػػاتيـ كنحكىػػا؛ لنُّػػرز مػػا لػػدل ُػػؿ كاحػػد مػػنيـ كمػػا ركل ،كاف
ُػػاف َل ََّػػتير إَل ُّركاَّػػل حػػدَّث كاحػػد  .كلػػذلؾ اىػػتـ يلمػػاء ةػػف الحػػدَّث د ارَّػػل ُّػػالركاة مػػف الصػػحاَُّّات
كالصػحاُّلَ ،ل سػَّما أصػحاب :ايطػراؼ ،كالمسػانَّد ،كُّعػض المعػاجـ ،كيَّػرىـ ،م لمػا صػنع اإلمػاـ أُّػك

َّعلى المكصلي (تَّٕق) ةي ُتاب (الممارَّد) ،كالطُّراني (تَّٔق) ةي معجمو الَُُّّر ،كالسَّكطي

(تُُٗق) ةػػي قسػػـ ايةعػػاؿ مػػف جامعػػو الَُُّّػػر ،كاُّػػف حػػزـ (تْٔٓق) ةػػي ُتػػاب (أسػػماء الصػػحاُّل
الركاة كما لُؿ كاحد مف العدد)،كمف نحا نحكىـ ةي ىذا الصدد.

كمػػف ىنػػا جػػاء اختَّػػارم ليػػذا المكضػػكع الميػػـ ،الػػذم سػػَُّرز مػػف خػػالؿ تسػػطَّره دكر طُّقػػل مػػف

ممارَّد الصحاُّل كالصحاَُّّات ،كاف ُانكا مقلَّف ةي الركاَّل ،إَل أف ُؿ كاحد منيـ ُاف لو الَرؼ ُّركاَّل

حػػدَّث كاح ػػد مرةػػكع إل ػػى النُّ ػػي – صػػلى اهلل يلَّ ػػو كسػػلـ -ة ػػي مس ػػند اإلمػػاـ الحمَّدم(رحم ػػو اهلل)،ى ػػذا
ُّاإلضاةل إلى أف ُؿ كاحد منيـ قد حاز َرؼ الصحُّل كالعدالل ،كىذا الحدَّث الذم انمػرد ُّركاَّتػو ُػاف

جر إلى أف كصؿ إلَّنا .
قد تحملو يف النُّي– صلى اهلل يلَّو كسلـ ،-كأداه لمف ُّعده ،كىلـ ٌان
كقػػد أسػػمَّت ىػػذا الُّحػػث ب" أحادَّػػث الممارَّػػد مػػف الصػػحاُّل ةػػي مسػػند اإلمػػاـ الحمَّػػدم -جمػػع
كتخرَّج كتعلَّؽ".

كاهلل أسَؿ أف َّتاُّعني متاُّعل تامػل مػف ُّداَّػل سػنده حتػى نياَّػل متنػو؛ مػف أجػؿ أف َّخػرج ُّ ػكب

قَػػَّب َل ػػؽ ُّ ذنػػو تعػػالى ،ة ػ ف أص ػُّت ةمػػف اهلل ،كاف أخطػػَت ةمنػػي كمػػف الَػػَّطاف ،كحسػػُّي أننػػي قػػد

اجتيدت ،كأستغمر اهلل – تعالى -يلى ُؿ حاؿ.

خ

أسباب اختيار الموضوع:

ُ -معرةػل ممارَّػد الصػحاُّل ،أم الصػحاُّي أك الصػحاَُّّل الػذم لػَّس لػو أك ليػا إَل حػدَّث كاحػد ةػي
مسند اإلماـ الحمَّدم.

ِ -معرةل تراجـ الصحاُّل -رضكاف اهلل يلَّيـ.-
َّّ -عد ىذا المكضكع خدمل للسنل النُّكَّل الَرَّمل كاضاةل إلى المُتُّل اإلسالمَّل الحدَّ َّل.
َّْ -عد ىذا المكضكع ُّم اُّل إضاةل نكيَّل حدَّ َّل.

ٓ -مف منطلؽ اىتماـ الطالُّل كَغميا العلمي ُّما َّتعلؽ ُّعلـ التخرَّج كما َّعكد ُّالنمع كالما دة يلى
ذكم اَلختصاص ةي العلكـ الَريَّل.

ٔ -إف لو تعلقان ُّايسانَّد العالَّل ،كُّطرؽ التحمؿ كايداء،كنحك ذلؾ مف يلكـ الحدَّث.

أىمية الموضوع:

تُمػػف أىمَّػػل المكضػػكع ُّجمػػع أحادَّػػث الممارَّػػد مػػف الصػػحاُّل ةػػي مسػػند الحمَّػػدم كتخرَّجيػػا

كالتعلَّػػؽ يلَّيػػا ،كةػػي ُكنػػو َّميػػرس نظػػا ر مػػف ايحادَّػػث أك أَػػُّاىان لطُّقػػل مػػف الصػػحاُّل ُّعػػد جمعيػػا،
كىذا مقصد أصػَّؿ مػف مقاصػد المحػد َّفُ ،مػا أف لػو يالقػل ك َّقػل ُّعلػـ الحػدَّث د ارَّػل كركاَّػل ،كُّركاَّػل

ايصاير يف ايُاُّر.

أىداف البحث:

ييدف ىذا البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:
ُ -التعرؼ إلى منيج اإلماـ الحمَّدم ةي مسنده.

ِ -ترجمل اإلماـ الحمَّدم ،كَُّّاف مُانتو العلمَّل.
ّ -جمع كتخرَّج كالتعلَّؽ يلى أحادَّث الممارَّد مف الصحاُّل ةي مسند الحمَّدم.

ْ -الحُـ يلى أسانَّد ايحادَّث مف خالؿ تخرَّجيا كدراسل أسانَّدىا كتمََّّز الصػحَّح مػف الحسػف
مف الضعَّؼ.

منيجي في استخراج األحاديث وتجريدىا:

اتُّعت ةي ذلؾ المنيج اَلستق ار ي التحلَّلي ،حَّث درست أحادَّث المسند ُليا؛ مف أجؿ إخراج

أحادَّث الممارَّد مف الصحاُّل كالصحاَُّّات كتجرَّدىا كجمعيا.

د

منيجي في تخريج األحاديث:

ُ -خرجت الحدَّث أكَلن مف مسند الحمَّدم؛ ينو صاحب المسند ،كُّعد ذلػؾ ُػاف التخػرَّج َّػتـ مػف

الُتػػب التسػػعل خَ ػَّل اإلطالػػل  ،مرايَّػػل أف َُّػػكف حجػػـ الرسػػالل مناسػػُّان لقكايػػد الد ارسػػات العلَّػػا
ُّيػػذا الصػػدد  ،كاف لػػـ أجػػد ةػػي الُتػػب التسػػعل أك ُّعضػػيا أك أحػػدىا ،ةاُتمَّػػت ُّالحمَّػػدم .كقػػد
ترحمت يلى الحمَّدم َُّّف َّدم الحدَّث ايكؿ ،كيطمت يلَّو سا ر أحادَّث الرسالل.

ِ -اُتمَّػػت -خَػػَّل اإلطالػػل ُّ -تخ ػرَّج الحػػدَّث مػػف مُػػاف كاحػػد مػػف الُتػػب التسعل،مقتص ػرة يلػػى
ايقرب إلى حدَّث الحمَّدم مف حَّث السند كالمتف.

منيجي في الترجمة لمرواة والحكم عمييم:

ُ -ةي الترجمل للراكم ذُرت اسػـ الػراكم ك الُنَّػل كالنسػب كنحكىػا إذا كجػدت ةػي ُتػب التػراجـ ،أمػا
تارَّخ الكةاة ةقد ايتمدت ةَّو يالُّان يلى تقرَّب التيذَّب،كاذا لـ أجد ةَّو ةَيتمد يلى ُتاب تارَّخ

اإلسالـ للذىُّي.

ِ -يف الصحاُّل ُليـ يدكؿ ،ةقػد اُتمَّػت ُّالترجمػل ليػـ مػف ُتػاب تقرَّػب التيػذَّب َلُّػف حجر،أمػا
الركاة اآلخركف يدا الصحاُّل،ةقد تكسعت ةي تراجميـ حسب الحاجل،كحسب رتُّل ُؿ منيـ.

ّ -ذُػػرت أقػكاؿ أىػػؿ الجػػرح كالتعػػدَّؿ ةػػي الراكم،مرايَّػػل الترتَّػػب الزمنػػي للعلمػػاء ،كرجحػػت مػػا رأَّتػػو
مناسػػُّان ُُّلمػػل" :قلػػت" ،حسػػب أصػػكؿ ىػػذا المػػف ،كقػػد أستَنسػػت ُّػرأم اُّػػف حجػػر أُ ػػر مػػف يَّػره ؛
ينو متَخر كقد كقؼ يلى ايقكاؿ ةي الراكم أُ ر مف يَّره.

ْ -قمت ُّمراياة الترتَّب الزمني مف القدَّـ إلػى الحػدَّث ينػد سػرد المصػنمات الحدَّ َّػل ةػي اليػامش؛
كذلؾ لمف أراد اَلستزادة.

ٓ -اُتمَّت ُّالترجمل للػراكم ةػي أكؿ مُػاف كرد ةَّػو ،كاذا تُػرر الػراكم ةػَذُر خالصػل القػكؿ ةَّػو ،ػـ
أحَّؿ يلى مُاف كركده ةي أحادَّث الرسالل.

ٔ -اُتمَّت ُّذُر نسب الراكم ةي أكؿ مُاف كرد ةَّو.

منيجي في الحكم عمى األسانيد:

ُ -يملػػت يلػػى د ارسػػل اإلسػػناد ،ةػ ف ُػػاف صػػحَّحان اُتمَّػػت ُّػػو ،كاف ُػػاف حسػػنان لذاتػػو ،أك ضػػعَّمان،
يما َّقكَّو مف المتاُّعات كالَكاىد؛ مف أجؿ ترقَّتو إلى الصحَّح لغَّره أك الحسػف
قمت ُّالُّحث ٌ
لغَّره.

ِ -اجتي ػػدت ة ػػي َُّّ ػػاف الحُ ػػـ يل ػػى أس ػػانَّد الح ػػدَّث ،حس ػػب م ػػا رجحت ػػو ة ػػي تػ ػراجـ ال ػػركاة ،ككة ػػؽ
ايصكؿ المتُّعل ةي يلـ المصطلح.

منيجي في المغة وغريب المفظ:

ةسرت يرَّب ايلماظ مف ُتب :يرَّب الحدَّث ،أك الَركح ،أك معاجـ اللغل العرَُّّل.
ذ

منيجي في التعريف باألماكن:

يرةت ُّايماُف مف خالؿ ُتب :الُّلداف ،كالرحالت.
ن

منيجي في التعميق عمى الحديث:

يلقػ ػػت تعلَّق ػ ػان مختص ػ ػ انر يلػ ػػى الحػ ػػدَّث مػ ػػف خػ ػػالؿ ُتػ ػػب الَػ ػػركح ،كاف لػ ػػـ أجػ ػػد ةَجتيػ ػػد قػ ػػدر

استطايتي ،مع اإلحالل يلى أىـ المصادر كالمراجع؛ لمف أراد اَلستزادة العلمَّل.

منيجي في التوثيق:

لعػػدـ إ قػػاؿ الي ػكامش قمػػت -مختص ػرةُّ -ػػذُر اسػػـ المرجػػع كالجػػزء كرقػػـ الصػػمحل ،كةػػي قا مػػل

المصػػادر كالم ارجػػع قمػػت -متكسػػعلُّ -ػػذُر المعلكمػػات المتعلقػػل ُّػػالمرجع مػػف :حَّػػث المؤلؼ،كاَلسػػـ،
كالطُّعل ،كدار النَر...إلخ ،أما اآلَّات القرحنَّل ةقمت ُّذُر :اسـ السكرة كرقـ اآلَّل.

حدود الدراسة:

جمع أحادَّث الممارَّد مف الصحاُّل مف مسند اإلماـ الحمَّدم ،كةيرستيا حسب كركدىا ةَّو.

الدراسات السابقة:

لقػػد كقم ػػت يلػػى ُت ػػاب صػػحَّح كض ػػعَّؼ الممارَّ ػػد (الرَّػػاض المس ػػتطاُّل ةػػي ص ػػحَّح كض ػػعَّؼ

أحادَّث ممارَّد الصحاُّل) ،للمؤلؼ :أُّي يُّد الرحمف َّحَّى ُّف يلي الحجكرم .

ىيكمية البحث:
ةنَّل.

ىػػذا ،كقػػد اقتضػػت طَُّّعػػل الُّحػػث أف َّتُػػكف ىَُّلػػو مػػف :مقدمػػل ،كةصػػلَّف ،كخاتمػػل ،كةيػػارس

المقدمة :كقد َُّّنت ةَّيػا نُّػذة يػف المكضػكع ،كأسػُّاب اختَّاره،كأىمَّتػو ،كأىػداؼ الُّحػث ،كمنيجػي ةَّػو،
كحدكده ،كالدراسات الساُّقل ،كنحك ذلؾ.

الفصل األول  -ترجمة اإلمام الحميدي .كةَّو أرُّعل مُّاحث-:

المبحث األول -عصر اإلمام الحميدي .كََّتمؿ يلى ال ل مطالب-:
المطمب األول -الناحية السياسية.

المطمب الثاني -الناحية االجتماعية.

المطمب الثالث -الناحية العممية.

المبحث الثاني -اسمو ونسبو وكنيتو وصفاتو ولقبو وأسرتو.
ر

المبحث الثالث -نشأتو ورحالتو ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه في الحديث.
المبحث الرابع -مكانتو وثناء العمماء عميو ووفاتو.

الفصل الثاني  -متن الرسالة:
كلما ُانت النسخل التي ايتمدت يلَّيا مف مسند اإلماـ الحمَّدم تتُػكف مػف مجلػدَّف ،كالمجلػد
ايكؿ منػػو َّتضػػمف لػػث أحادَّػػث الرسػػالل ،كال ػػاني منػػو َّتضػػمف نحػػك ل َّيػػا ،كمػػف ىنػػا قسػػمت مػػتف

الرسالل إلى ال ل مُّاحث يلى النحك اآلتي-:

ِ
اع َة).
المبحث األول -اشتمل عمى أحاديث المفاريد (من أَبي ُع َب ْي َدةَ ْب ِن ا ْل َج َّر ِ
اح-ا ْل ُمطَّم ِب ْب ِن أَِبي َوَد َ

المبحث الثاني -اشتمل عمى أحاديث المفاريد (من ُع ْق َب َة ْب ِن ا ْل َح ِ
ار ِث  -قَ ْيس ْبن َع ْمرو).
المبحث الثالث -اشتمل عمى أحاديث المفاريد (من َح ِب ِ
ب ْب ُن َخ ْن َب ٍ
ش).
سمَ َم َةَ -و ْى ُ
يب ْب ِن َم ْ

الخاتمــــة :كتض ػػمنت أى ػػـ النت ػػا ج الت ػػي تكص ػػلت إلَّي ػػا م ػػف خ ػػالؿ الُّح ػػثُّ ،اإلض ػػاةل إل ػػى تكص ػػَّاتي
للُّاح َّف.
الفيارس الفنية :كتضمنت اآلتي:

 -1فيرس المصادر والمراجع.
 -2فيرس اآليات القرآنية.

 -3فيرس أطراف األحاديث النبوية.
 -4فيرس الرواة المترجم ليم.

ز

الفصل األول
ترمجة اإلماو احلنيدي
 هملبحمزهر ل:زعص زهإلماوزهثن سيز.ز ز
 oهملط بزهر ل:زهاياح ألزهاس ا أل .ز
 oهملط بزهاثاىي:زهاياح ألزهالجتناع أل .ز
 oهملط بزهاثاام:زهاياح ألزهاع ن أل .ز
 هملبحمزهاثاىي:زهمس ز ىسب ز كي ت ز صفات ز اكب ز أ

ت  .ز

 هملبحمزهاثاام:زىصأت ز احالت ز مؤافات ز ش خ ز تالم ذهزيفزهثس م .ز
 هملبحمزها هبع:زمكاىت ز ثياءزهاع ناءزع

ز فات  .ز

المبحث األول

عصر اإلمام الحميدي
المطمب األول :الناحية السياسية:

الخالةػػل ةػػي العصػػر العُّاسػػي خالةػػل ك ار َّػػل ،ةػػَُّك العُّػػاس ُّػػاَّع يُّػػي جعمػػر المنصػػكر ،كُّػػاَّع

المنصػػكر للميػػدم ،كالميػػدم ُّػػاَّع َلُّنػػو ىػػاركف الرَػػَّد ،كمػػف ػػـ ُّػػاَّع الرَػػَّد لألمػػَّف كالمػػَمكف دكف
المعتصػػـ ،ةقػػد ُانػػت خالةػػل الميػػدم أةضػػؿ مػػف خالةػػل المنصػػكر ،كقػػد ُػػاف يملػػؾ المنصػػكر َّقػػكـ يلػػى
ةَّؤخػػذ المػػذنب مػػع المطَّػػع ،كقػػد ىج ػ ند الميػػدم كاليػػادم ةػػي تتُّػػع الزنادقػػل،
الظػػف كالرَُّّػػل كَّحػػاُـ ُّيمػػا ،ي
كاُّادتيـ ،كالُّحث ينيـ ةي اآلةاؽ كالقتؿ يلى التيمل ،ةقد ُّلغت الدكلل العُّاسَّل أيلى درجات اَلزدىار
السَّاسػػي ةػػي يصػػر ىػػاركف الرَػػَّد ،ةآُّػػاؤه كطنػػدكا لػػو ايمػػر ةع ػ نـ اَلسػػتقرار ،كسػػاد ايمػػف ،كلػػـ َُّػػف

صراع يلى الحُـ؛ إذ ُانػت الدكلػل ةػي مرحلػل الَػُّاب ،حَّػث َل َّػزاؿ الَػعكر ُّالمعانػاة قا مػان للكصػكؿ

إلػػى السػػلطل كانتزاييػػا مػػف أَّػػدم ايم ػكََّّف ،كُػػاف للُّرامُػػل مُانػػل كنمػػكذ ةػػي ييػػد ىػػاركف الرَػػَّد ،ةقػػد
سايدكه ةي إخماد ال كرات كالمتف ،كلُف قاـ الخالؼ َُّّف الرََّد كالُّرامُل حتى قاـ ُّقتؿ جعمر الُّرمُي

ُّسػػُّب زَّػػادة تدخلػػو ةػػي َػػؤكف الدكلػػل ،كحػػُّس الُّرامُػػل ،كُانػػت خالةػػل ايمػػَّف محمػػد ملَّ ػػل ُّالمَػػُالت
كاَلضػػطراُّات ُّػػَّف ايخػكَّف :ايمػػَّف ،كالمػػَمكف ،كُػػادت ايمػػل تػػذىب َُّّنيمػػا ضػػَّايان ،كحصػػلت المتنػػل

ُّػػَّف ايمػػَّف كالمػػَمكف ،ةُّعػػث المػػَمكف جََّ ػان لقتػػاؿ ايمػػَّف ُّقَّػػادة طػػاىر ُّػػف الحسػػَّف ،ةُانػػت الغلُّػػل

للمَمكف ،كُاف ُ َّر الجياد كةػتح الُ َّػر مػف حصػكف الػركـ ،ػـ تػكلى الخالةػل المعتصػـ ُّعػد المػَمكف،
كللمعتصـ الُ َّر مف الغزكات مع الُمػار ،منيػا يمكرَّػل ،التػي نصػر ُّيػا الملػل المحمدَّػل ،كقػد أحاطػت

ُّالدكلل العُّاسَّل ُ َّػر مػف القػكل المعادَّػل ،مػنيـ الػركـ الػذَّف ىجمػكا يلػى الُ َّػر مػف غػكر العُّاسػََّّف،

لُػػف العُّاسػػََّّف قػػامكا ُُّّنػػاء الُ َّػػر مػػف ال غػػكر ،كةتح ػكا العدَّػػد مػػف حصػػكف الػػركـ ،كُػػذلؾ قػػاـ المػػَمكف

ُّغزك الركـ كةتح ا ني يَر حصنان ،كُذلؾ ي از المعتصـ ُّالد الركـ كقتؿ الُ َّر كَتت َمليـ(ُ).

ةقد ياش اإلماـ الحمَّدم ةي يصر الخالةل العُّاسَّل ،الذم ُّلغت ةَّو أيلػى درجػات اَلزدىػار

السَّاسي ،ةقد ُانت الخالةل العُّاسَّل تكطد ديا ميا ،كأَّضان ُانت ةترة ل ػكرات سَّاسػَّل ،كقػد ُ ػرت ةػي

ىذا العصر الرحالت ،ةيذا ُلو سايد المحد كف كالمقياء مف التنقؿ َُّّف ُّالد المسلمَّف َرقان كيرُّان ُّح ان
يف المقو كالحدَّث كالتمسَّر ،كُاف ذلؾ لو التَ َّر اإلَّجاُّي يلى َخصَّل اإلماـ الحمَّدم.

(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :نزىػػل اينظػػار ةػػي يجا ػػب الت ػكارَّخ كايخُّػػار
(ُ،)ُِٓ-ِْٖ/تػػارَّخ الخلمػػاء(،)ُُٗ-َُٕ/المرجػػع السػػاُّؽ(،)َِِ/تػػارَّخ ايمػػـ اإلسػػالمَّل( ،)ُُٗ-ٖٕ/المرجػػع السػػاُّؽ (،)ِْْ/التػػارَّخ
اإلسالمي(ٓ.)ُْْ-ُِٗ/
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المطمب الثاني :الناحية االجتماعية:

المجتمػػع ةػػي العصػػر العُّاسػػي انقسػػـ إلػػى يػػدة مػػذاىب دَّنَّػػل ،اَػػتملت يلػػى :السػػنل ،كالَػػَّعل،

كالمعتزلػػل ،كاسػػتمحؿ أمػػر العصػػَُّّل حَّنمػػا ةػػتح المسػػلمكف ُّػػالد ةػػارس كداف ُّعػػض أىليػػا ُّاإلسػػالـ دكف
ُّعضيـ اآلخر ،كتمَّزت الحَّاة اَلجتمايَّل ةي العصر العُّاسي ُّتعػدد ايجنػاس مػف يػرب كركـ كةػرس
كىنػػكد كأت ػراؾ ،....كُّالنسػػُّل إلػػى الطُّقػػل الحاُمػػل الػػذَّف ق ػرُّيـ الخلَّمػػل إلَّػػو ىػػـ :الػػكزراء ػػـ الُتنػاب ػػـ

القضػاة ػػـ الحجػػاب(ُ) ،كقػػد اىػػتـ خلمػػاء الدكلػػل العُّاسػَّل ُّمظػػاىر الحَّػػاة اَلجتمايَّػػل ،مػػف يمػراف كُّنػػاء
ػكرا ،كيمػؿ الُّػرؾ ،كأمػر
كطعاـ كيناء كترؼ قصكر ،ةقد أمر الميدم ُّعمارة طرَّؽ مُل ،كُّنى ُّيا قص ن
ُّترؾ المقاصَّر التي ةي جكامع اإلسالـ ،كقصر المناُّر ،كصَّرىا يلى مقػدار منُّػر رسػكؿ اهلل -صػلى

اهلل يلَّػػو كسػػلـ،-كُػػذلؾ قػػاـ ُّتكسػػعل المسػػجد الح ػراـ كُّنػػى مسػػجد الرصػػاةل ،كأقػػاـ الميػػدم الُّرَّػػد ُّػػَّف
مدَّنػػل الرسػػكؿ-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ-كمُػػل كالػػَّمف ُّغػػاَلن كاُّ ػالن ،كلػػـ َّقػػـ ىنػػاؾ ُّرَّػػد مػػف قُّػػؿ ،كُػػاف
الميػػدم كايمػػَّف يػػارقَّف ةػػي ُّحػػر اللػػذات كالغنػػاء كالليػػك ،كتمَّ ػزت ةت ػرة ىػػاركف الرَػػَّد ُّتػػرؼ القصػػكر

كالمُّػػاني كالمسػػاُف كالمالُّػػس ،كقػػد كصػػلت الدكلػػل العُّاسػػَّل إلػػى قػػكة مجػػدىا ،كامتػػدت ايُّنَّػػل امتػػدادان

يظَّمان ،كُانت ُّيا مجالس الغناء كالليك كالمكسَّقى ،كقد أنمؽ الخلماء الُ َّر مف ايمػكاؿ يلػى الطعػاـ
كاللُّاس(ِ).

ةقػػد ُػػاف العصػػر الػػذم يػػاش ةَّػػو الحمَّػػدم يصػػر ص ػراع ايح ػزاب كالمػػرؽ كالَػػَّعُ ،ػػؿ ةرقػػل
تجتيػػد ةػػي إَّصػػاؿ مػػذىُّيا كح ار يػػا إلػػى اآلخ ػرَّف ،حَّػػث اجتيػػد المحػػد كف ةػػي الػػدةاع كالػ نػذب يػػف السػػنل
النُّكَّػػل ،كىػػذا ُلػػو أ نػػر يلػػى َخصػػَّل اإلمػػاـ الحمَّػػدم ةػػي الناحَّػػل اإلَّجاَُّّػػل ،مػػف حَّػػث خدمػػل السػػنل

النُّكَّل.

(ُ) الحاجب :مف ُُّار مكظمي الدكلل ،كىك ىمزة الكصؿ ُّػَّف الخلَّمػل كالناس،كَّػَذف لمػف ََّػاء ُّالػدخكؿ يلػى الخلَّمػل أك َّمنعػو .طُّقػات مجتمػع
ُّغداد ةي العصر العُّاسي ايكؿ(.)ِّ/
(ِ) كم ػػف أراد اَلس ػػتزادة ة ػػي المكض ػػكع ةلَّنظ ػػر ة ػػي المص ػػادر اآلتَّ ػػل ؛ يف الُ ػػالـ مقت ػػُّس مني ػػا :ت ػػارَّخ الخلم ػػاء( ،)ُِٗ-َِّ/ت ػػارَّخ ايم ػػـ
اإلسػػالمَّل ( ،)ٖٕ/مكسػػكيل التػػارَّخ اإلسػػالمي(ّ ،)ُْٕ/التػػارَّخ اإلسػػالمي(ٓ،)ِْ/المرجػػع السػػاُّؽ(ٓ ،)ُِٗ/تػػارَّخ اإلسػػالـ كالمسػػلمَّف أزىػػى
يصكر الخالةل العُّاسَّل(ٔ،)ْٖ/طُّقات مجتمع ُّغداد(.)ّٕ-ّٔ/
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المطمب الثالث :الناحية العممية:

حصػػلت النيضػػل ال قاةَّػػل ةػػي العصػػر العُّاسػػي ايكؿُّ ،عػػد أف ىػػدأت حرُػػل التكسػػع كالمتكحػػات

التػػي تمَّػػز ُّيػػا العصػػر ايمػػكم ،كُانػػت النيضػػل العلمَّػػل ةػػي ذلػػؾ العصػػر تتم ػػؿ ةػػي حرُػػل التصػػنَّؼ
كتنظػػَّـ العلػػكـ اإلسػػالمَّل كالترجمػػل مػػف اللغػػات ايجنَُّّػػل ،ةالميػػدم أكؿ مػػف أمػػر ُّتػػَلَّؼ ُتػػب الجػػدؿ
كتصػػنَّميا؛ مػػف أجػػؿ الػػرد يلػػى الزنادقػػل كالملحػػدَّف ،كُػػاف ىػػاركف الرَػػَّد َّحػػب العلػػـ كالعلمػػاء ،كَُّ ػره

الُذب ةي الدَّف كمعارضل النص ،كَّعظـ حرمػات اإلسػالـ ،كُػاف ييػد المػَمكف مػف أرقػى ييػكد العلػـ
ةػػي العصػػر العُّاسػػي؛ كذلػػؾ يف المػػَمكف اَػػتغؿ ُّنمسػػو ُّػػالعلـ ،ةقػػد جػػالس الُ َّػػر مػػف العلمػػاء ،كأخػػذ

ينيـ العلكـ الدَّنَّل ُالحدَّث كالتمسَّر كالمقو كاللغل العرَُّّل ،كقػد ُّػرع ةػي المقػو كالملسػمل كيلػكـ ايكا ػؿ،

ةجره ذلؾ إلى القكؿ ُّخلؽ القرحف ،كأَّضان يف ايمل نمسيا ةي ذلؾ الكقت ةَّيػا َػكؽ إلػى العلػـ كالُّحػث
كُ رة العلمػاء ةػي ُػؿ مصػر مػف أمصػار المسػلمَّف ،كظيػر اَلخػتالؼ ةػي أصػكؿ الػدَّف كالمقػو ،ةُػاف
ىناؾ أىػؿ حػدَّث كأىػؿ رأم ،كُػاف ةػي ُػؿ ةرَّػؽ يلمػاء أجػالء ،مػنيـ مػف سػُّؽ يصػر المػَمكف ُػَُّي

حنَّمل كأصحاُّو ،كمنيـ مف ُاف ةي أكؿ يصػره ُالَػاةعي ،كلػـ َُّػف قُّػؿ المػَمكف يصػحاب المػذاىب

المخالمػػل لمػػا يلَّػػو العامػػل حرَّػػل الُّحػػث كاظيػػار اآلراءُّ ،ػػؿ ُػػانكا َّخَػػكف العامػػل كلػػـ تُػػف ليػػـ قػػكة مػػف

الخلماء َّرتُزكف يلَّيا ،كقد قكَّت حرُػل الترجمػل ةػي ييػد المنصػكر ك المػَمكف؛ كذلػؾ ُّسػُّب اخػتالط

الدكلل العُّاسَّل ُّحضارة المرس كالَّكناف ،كأسس الرََّد "َُّّت الحُمل" ،منارة ال قاةل كالمُر ةي العالـ(ُ).
ةقػػد يػػاش الحمَّػػدم ةػػي يصػػر ُ يػػر ةَّػػو المترجمػػكف ،كيصػػر ةَّػػو ص ػرايات ةُرَّػػل كةلسػػمَّل

ك قاةَّػػل ،ةقػػد التقػػت قاةػػات أجنػػاس متعػػددة تحػػت مظلػػل اإلسػػالـ ،كأَّض ػان يصػػر ُ يػػرت ةَّ ػو الػػرحالت،
ةتنقؿ المحد كف ةي الُّالد لخدمل الحدَّث كالمقو كالتمسػَّر ،ممػا أ نػر يلػى َخصػَّل اإلمػاـ الحمَّػدم مػف
حَّث خدمل السنل النُّكَّل.

(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :تػػارَّخ الخلمػػاء( ،)َِِ/المرجػػع السػػاُّؽ (،)َُِ/
المرجػػع السػػاُّؽ ( ،)ِِٓ/مكسػػكيل الت ػػارَّخ اإلسػػالمي (ّ ،)ِِٖ/تػػارَّخ ايم ػػـ اإلسػػالمَّل ( ،)َِٔ/المكسػػكيل الم ػػكجزة ةػػي التػػارَّخ اإلس ػػالمي
(ّ.)ِٗ/
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المبحث الثاني

اسمو ونسبو وكنيتو وصفاتو ولقبو
اهلل ُّ ًػف أيسػاملى ُّ ًػف يُّ ًػد ً
الزَُّّ ًػر ُّػف ًيَّسػى ُّػف يَُّّ ًػد ً
اهلل ُّ ًػف يح ىم ٍَّ ًػد ُّ ًػف يزىى ٍَّ ًػر ُّ ًػف
ىٍ
ي ىٍ
ىك ىي ٍُّ يد اللن ًػو ٍُّ يػف ك ى ٍ
ٍى
ى ى
الزَُّّ ًر ُّ ًػف يَُّّ ًػد ً
ُّف يًُّد الع نزل ،كقَّؿ  :جده ىكً :يَّسى ُّف يًُّد ً
ُّف أ ً
ً
اهلل ً
اهلل ُّ ًػف يح ىم ٍَّ وػد،
ي ىٍ
ُّف ك ى ٍ
ٍ ى ي ىٍ
ى
ىسد ً ى ٍ ي
الح ًارث ً ى
)
ُ
(
ً
ً
"الم ٍس ىػند" ،كركل لػو مسػلـ ةػي "مقدمػل" ُتاُّػػو،
الح ىم ٍَّ ًػد ك
ىس ًػد ك
صػاح ي
م ،ي
المُػ كي ،ى
أيىُّػك ىُّ ٍُ وػر القيىرَػ كي ،اي ى
ب ي
م  ،ى

كاُّف ماجو ةي "التمسَّر" ،كالُّاقكف(ِ) ،كلـ تيَُّّف ُتب التراجـ معلكمػات يػف أسػرتو ،ةالحمَّػدم أحػد أ مػل
الحدَّث ،كمحدث مُل كةقَّييا ،ةقد تمَّز الحمَّدم ُّالصدؽ ةي الركاَّل ،كقػاؿ ينػو الػذىُّي" :كلػَّس ىػك
ُّالمُ ر ،كلُف لو جاللل ةي اإلسالـ"(ّ) ،كقد ُاف يَّك انر يلى الدَّف كنصكحان للمسلمَّف ،ةقد قاؿ َّعقكب

ُّػػف سػػمَّاف" :مػا لقَّػػت أنصػػح ل سػػالـ كأىلػػو منػػو"(ْ) ،كالحمَّػػدم ُػػاف حرَّصػان يلػػى حمػػظ السػػنل النُّكَّػػل،
ةقد قاؿ الحاُـ أُّك يُّد اهلل" :ممتي أىؿ مُل كمحد يـ كىػك يىػؿ الحجػاز ةػي السػنلَُ ،حمػد ُّػف حنُّػؿ

يىؿ العراؽ"(ٓ) ،كقاؿ الذىُّي نقالن يف الحمَّدم" :كاهلل يف أيزك ىؤَلء الذَّف َّػردكف حػدَّث رسػكؿ اهلل
 صلى اهلل يلَّو كسلـ  -أحب إلي مف أف أيزك ًي ندتىييـ مف ايتراؾ"(ٔ)،كقاؿ اُّف حُّاف" :صاحب سنلكةضؿ كدَّف"(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر نقالن يف اُّف يدمُ" :اف مف خَّار الناس"(ٖ).

الح ىمَّدات  ،كىي قَُّّلل ،كىي القَُّّلل التي قاؿ يُّػد اهلل ُّػف يُّػاس -رضػى اهلل ينيمػا -أف اُّػف الزَُّّػر ح ػر الحمَّػدات كايسػامات
(ُ) منسكب إلى ي
كالتكَّتاتَّ -عنى ةضليـ يلى يَّرىـ مف سا ر القُّا ؿ مع قلػتيـ كُ ػرة يَّػرىـ .اينسػاب(ْ ،)ُِٔ/منسػكب إلػى يحمَّػد ُّػف أسػامل ُّطػف مػف ُّنػي

أسد ُّف يُّد العزل ُّف قصي رىط خدَّجػل زكج النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـَّ -جتمػع معيػا ةػي أسػد كَّجتمػع مػع النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ-

ةي قصي .ةتح الُّارم َلُّف حجر(ُ.)َُ/
(ِ) انظر إلى ترجمو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٔ ،)ْْ/الجرح كالتعدَّؿ(ٓ ،)ٕٓ/ال قات َلُّػف حُّػاف(ٖ ،)ُّْ/العلػؿ للػدارقطني(َُ ،)ِّٓ/تيػذَّب
الُم ػػاؿ(ُْ،)ُِٓ/ت ػػارَّخ اإلس ػػالـ(ٓ ،)ِّْ/ت ػػذُرة الحم ػػاظ(ِ ،)ّ/س ػػَّر أي ػػالـ الن ػػُّالء(ٗ ،)ُّ/العُّ ػػر ة ػػي خُّ ػػر م ػػف يُّ ػػر(ُ ،)ِٕٗ/طُّق ػػات
الَ ػػاةعََّّف( ،)ُّٗ/تي ػػذَّب التي ػػذَّب(ٓ ،)ُِٓ/تقرَّ ػػب التي ػػذَّب( ،)َّّ/ة ػػتح الُّ ػػارم َلُّ ػػف حج ػػر(ُ ،)َُ/مجل ػػل الجامع ػػل اإلس ػػالمَّل ُّالمدَّن ػػل
النُّكَّل(ْٓ.)ْٗٗ /
(ّ) سَّر أيالـ النُّالء(ٗ.)ُّ/
(ْ) المعرةل كالتارَّخ(ّ.)ُْٖ/
(ٓ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ ةي أسماء الرجاؿ(ٕ.)ّْٓ/
(ٔ) سَّر أيلـ النُّالء(ٗ.)ِّ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٖ.)ُّْ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ُِٓ/
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المبحث الثالث

نشأتو ورحالتو ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه في الحديث
الحمَّدم نََ ةي مُل ،كرحؿ منيا مع اإلمػاـ الَػاةعي إلػى مصػر ،كلزمػو حتػى تيػكةي ،ػـ يػاد

إلي مُل مف أجؿ المتكل ،كقاؿ اُّف حجر" :راةؽ الَاةعي ةي الطلب يف اُّف يََّّنل كطُّقتو ،كأخذ ينو

المقو ،كرحؿ معو إلى مصر ،كرجع ُّعد كةاتو إلى مُل إلى أف مات ُّيا"(ُ).

مؤلفات الحميدي:

ُُ -تاب الدَل ؿ(ِ).

ِ -مسند الحمَّدم كىك الذم كصؿ مف مؤلماتو ،مطُّكع ةي مجلدَّف(ّ)( ،كىك مكضكع رسالتي).
ُُ -تاب الرد يلى النعماف(ْ).
ُِ -تاب التمسَّر(ٓ).
()6

شيوخو  :ةقد اُتمَّت ُّذُر خمسل مف ََّكخ كتالمَّذ الحمَّدم.

ُ -سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػل ،قػػاؿ الحمَّػػدم" :جالسػػت اُّػػف يََّّنػػل تسػػع يَ ػرة سػػنل أك نحكىػػا"(ٕ) ،كُػػاف
َّحمظ لسمَّاف ُّف يََّّنل يَرة حَلؼ حدَّث(ٖ).

ِ -محمد ُّف إدرَّس الَاةعي :الحمَّدم صاحب الَاةعي كراةقو ةي الرحلل إلى الدَّار المصػرَّل،
كنزَّلو كتلمَّذه ُّعد أف ُاف منحرةان يلَّو ،ةماؿ إلَّو كاستماد منو(ٗ).

ّ-

إُّراىَّـ ُّف سعد.

ْ-

أُّك ضمرة أنس ُّف يَّاض.

ٓ-

سالـ ُّف أُّي أمَّل.

(ُ) ةتح الُّارم َلُّف حجر (ُ.)َُ/
(ِ) َُؼ الظنكف (ِ.)ُُْٗ/
ن
كم ىعلػػل .مجلػػل الجامعػػل
(ّ) مكضػػكيو مركَّػػات اإلمػػاـ الحمَّػػدم يػػف َػػَّخو سػػمَّاف ُّػػف ييََّّنػػل  -ةػػي الغالػػب  -مرتُّػػل يلػػى مسػػانَّد الصػػحاُّل ،ي
اإلسالمَّل ُّالمدَّنل النُّكَّل (ْٓ.)ْْٗ/
(ْ( الجرح كالتعدَّؿ (ٖ .)َْ/مف خالؿ ترجمل محمد ُّف يمَّر أُّي ُُّر الطُّرم ةقد ركل يػف الحمَّػدم ُتػاب الػرد يلػى النعمػاف .كىػك النعمػاف
ُّف اُّت التنٍَّ ًم ٌي  ،أ يىُّك حنَّمل الُكةي ،مكلى ُّني تَّـ اهلل ُّف علُّل ،ةقَّو أىؿ العراؽ ،كاماـ أصحاب الرأم .تيذَّب الُماؿ(ِٗ.)ُْٕ/
(ٓ ) المرجع الساُّؽ .مف خالؿ ترجمل محمد ُّف يمَّر أُّك ُُّر الطُّرم ةقد ركل يف الحمَّدم ُتاب التمسَّر.
(ٔ) تيذَّب الُماؿ (ُْ.)ُِٓ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب (ٓ ،)ُِٓ/طُّقات الحماظ للسَّكطي(،)ُُٖ/التارَّخ الَُُّّر(ٓ.)ٗٔ/
(ٖ) انظر :سَّر أيالـ النُّالء (ٗ.)ُّ/
(ٗ) طُّقات الَاةعََّّف (.)ُّٗ/
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تالميذه(:)1

قدمكا قرََّان ةاةتتح
ُ -محمد ُّف إسمايَّؿ الُّخارم" :الُّخارم امت ؿ قكلو -صلى اهلل يلَّو كسلـٌ -
ُتاُّػػو ُّالركاَّػػل يػػف الحمَّػػدم؛ لُكنػػو أةقػػو قرَػػي أخػػذ ينػػو ،كلػػو مناسػػُّل أخػػرل ؛ينػػو مُػػي
ََُّخو ةناسب ،أف َّذُر ةػي أكؿ ترجمػل ُّػدء الػكحي ؛ يف اُّتػداءه ُػاف ُّمُػل"(ِ)" ،ركل ينػو

الُّخارم خمسل كسُّعَّف حدَّ ان"(ّ).

ِ -إُّراىَّـ ُّف صالح الََّرازم.

ّ -أُّك ايزىر أحمد ُّف ايزىر النَّساُّكرم.

ْ -إسمايَّؿ ُّف يُّد اهلل ايصُّياني ىس كمكَّو.
َُّٓ -ر ُّف مكسى ايسدم.

(ُ) تيذَّب الُماؿ (ُْ.)ُِٓ/
(ِ) ةتح الُّارم َلُّف حجر (ُ.)َُ/
(ّ) تيذَّب التيذَّب (ٓ.)ُِٓ/
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المبحث الرابع

مكانتو وثناء العمماء عميو ووفاتو
قاؿ الَاةعي" :ما رأَّت صاحب ىٍُّل ىغوـ ،أحمظ مف الحمَّدمُ ،اف َّحمظ لسػمَّاف ُّػف يََّّنػل يَػرة
حَلؼ حػػدَّث"(ُ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد " :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث"(ِ) ،كقػػاؿ إسػػحاؽ ُّػػف راىكَّػػو" :اي مػػل ةػػي زماننػػا

الَػػاةعي ،كالحمَّػػدم ،كأُّػػك يَُّّػػد"(ّ) ،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ" :الحمَّػػدم ينػػدنا إمػػاـ"(ْ) ،كقػػاؿ الُّخػػارم:
"الحمَّدم إماـ ةي الحدَّث"(ٓ) ،كقاؿ َّعقػكب ُّػف سػمَّاف" :مػا لقَّػت أنصػح ل سػالـ كأىلػو منػو"(ٔ) ،كقػاؿ

أُّػػك حػػاتـ" :أ ُّػػت النػػاس ةػػي اُّػػف يََّّنػػل الحمَّػػدم ،كىػػك ر ػػَّس أصػػحاب اُّػػف يََّّنػػل ،كىػػك قػػل إمػػاـ"(ٕ)،

كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات ةقػػاؿ" :صػػاحب سػػنل كةضػػؿ كدَّػػف"(ٖ) ،كقػػاؿ اُّػػف يػػدمُ" :ػػاف مػػف خَّػػار
(ٗ)
طنً ٌي" :أصػحاب اُّػف يََّّنػل الحمػاظ ،مػنيـ الحمَّػدم"(َُ) ،كقػاؿ أُّػك ُُّػر الَُّّيقػي:
الناس"  ،كقاؿ الػ ند ىارقي ٍ
ىج ػ ٌؿ
"حجػػل قػػل"(ُُ) ،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل" :أحػػد أرُػػاف الحػػدَّث"(ُِ) ،كقػػاؿ
الذىُّي":مح ػ ندث م ٌُػػل كةقَّييػػا ،كأ ى
ي
أصػػحاب يسػ ٍمَّاف ُّػػف يي ىَّ ٍَّ ىنػػل"(ُّ) ،كقػػاؿ مػرة انَّػػل" :كقػػد ُػػاف مػػف ُُّػػار أ مػػل الػػدَّف"(ُْ) ،كقػػاؿ مػرة ال ػػل:
"ُاف إمامان حجل"(ُٓ) ،كقاؿ اُّف حجر " :قػل حػاةظ ةقَّػو أجنػؿ أصػحاب اُّػف يََّّنػل"(ُٔ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل:
"كىك إماـ َُُّّر مصنؼ"(ُٕ) ،كقاؿ الحاُـ " :قل مَمكفُ ،اف الُّخارم إذا كجد الحدَّث يند الحمَّدم َل
َّعدكه إلى يَّره"(ُٖ).

(ُ( سَّر أيالـ النُّالء(ٗ.)ُّ/
(ِ( الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ْْ/
(ّ( سَّر أيالـ النُّالء(ٗ.)ُّ/
(ْ( تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ُِٓ/
(ٓ( سَّر أيالـ النُّالء(ٗ.)ُّ/
(ٔ(المعرةل كالتارَّخ(ّ.)ُْٖ/
(ٕ(الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ٕٓ/
(ٖ( ال قات َلُّف حُّاف(ٖ.)ُّْ/
(ٗ( تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ُِٓ/
(َُ( العلؿ للدارقطني(َُ.)ِّٓ/
(ُُ( َعب اإلَّماف(ٖ.)ّٓٗ/
(ُِ( معرةل السنف كاآل ار(ّ.)َّٗ/
(ُّ( تارَّخ اإلسالـ(ٓ.)ِّْ/
(ُْ( تذُرة الحماظ(ِ.)ّ/
(ُٓ( العُّر ةي خُّر مف يُّر(ُ.)ِٕٗ/
(ُٔ( تقرَّب التيذَّب(.)َّّ/
(ُٕ( ةتح الُّارم َلُّف حجر(ُ.)َُ/
(ُٖ( تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ُِٓ/
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"كالحمَّدم لو مُانل َُُّّرة ةيك يمحدث ىم نُػل كةقَّييػا ،ىكأجنػؿ أصػحاب سػمَّاف ُّػف يََّّنػل"(ُ)،كقػاؿ
"مػػا دمػػت ُّالحجػػاز ىكأحمػػد ُّػػالعراؽ ىكًا ٍسػ ىػحاؽ ُّخ ارسػػاف ىَل َّغلُّنػػا أحػػد"(ِ)،كقػػاؿ الحػػاُـ" :ممتػػي
الحمَّػػدم :ى
أىػؿ مُػػل كمحػػد يـ كىػػك يىػػؿ الحجػاز ةػػي السػػنلَُ ،حمػػد ُّػػف حنُّػؿ يىػػؿ العػراؽ"(ّ)،كركل َّعقػػكب ُّػػف

سمَّاف يف الحمَّدم قاؿُ" :نت ُّمصر كُاف لسعَّد ُّػف منصػكر حلمػل ةػي مسػجد مصػر ،كَّجتمػع إلَّػو

أىػػؿ خ ارسػػاف كأىػػؿ الع ػراؽ ،ةجلسػػت إلػػَّيـ ،ةػػذُركا َػػَّخا لسػػمَّاف ةقػػالكاُ :ػػـ َُّػػكف حدَّ ػػو ةقلػػتُ :ػػذا
كُػػذا .قػػاؿ :ةى ىَػن ىج(ْ) سػػعَّد ُّػػف منصػػكر كأنُػػر ذلػػؾ ،كأنُػػر ٍاُّػ يػف ىد ٍَّ ىسػوػـ(ٓ) أى ىَػ ند ىيلىػ ني ،ةَقُّلػػت يلػػى سػػعَّد
ةقلتُ :ـ تحمظ يف سمَّاف ينو ةذُر النصؼ مما قلت ،كأقُّلت يلى اُّف دَّسـ ةقلتُ :ػـ تحمػظ يػف
سمَّاف ينو ةذُر زَّادة يلى ما قاؿ سعَّد نحك ال ل َّف مما قلت أنا .ةقلت لسعَّد :تحمظ مػا ُتُّػت يػف

سػمَّاف ينػػو قػاؿ :نعػػـ .ةقلػػت :قػد قػػاؿ ةعػػده ،ػـ قلػػت َلُّػف دَّسػػـ :يػػد مػا ُتُّػػت يػػف سػمَّاف ينػػو .ةػ ذا

ب يلى سعَّد َُّحادَّث ُ َّرة ،ة ذا قد ذىػب يلَّيمػا
ب يلى اُّف دَّسـ َُّحادَّث كاُّف دَّسـ يَّ ٍغ ًر ي
سعَّد يَّ ٍغ ًر ي
أحادَّث نسَّاىا ،قاؿ :ةذُرت ما قد ذىب يلَّيـ ،قاؿ ةرأَّت الحَّاء كالخجؿ ةي كجيَّيما"(ٔ).
كلـ تَر ُتب التراجـ إلى مكلد الحمَّدم ،كُّالنسُّل إلػى كةاتػو ،قػاؿ اُّػف سػعد :مػات ُّمُػل سػنل

ُِٗق (ٕ) ،كقَّؿ :مات سػنل َِِق(ٖ) ،كقػاؿ َّعقػكب ُّػف سػمَّاف :تػكةي ُِٗق(ٗ) ،كزاد اُّػف سػعد ةػى

َير رَُّّع ايكؿ(َُ)،كقاؿ اُّف حجر :تكةيُِٗ:ق ،كقَّؿُّ :عدىا(ُُ).

(ُ) الكاةي ُّالكةَّات(ُٕ.)ٗٓ/
(ِ( طُّقات الَاةعَّل الُُّرل(ِ.)ُُْ/
(ّ( إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٕ.)ّْٓ/
ن
ص .مستماد مف النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُِّ،)َّٓ/تصرؼ.
(ْ( تىقىُّنض ك تىىقل ى
)ٓ) ىس ٍعر ُّف ىس ىكادة ٍ ،اُّ يف ىد ٍَّ ىسـ  ،العامرم ،الُناني ،كيَّقاؿ :الدؤلي .تيذَّب الُماؿ(َُ.)ِّْ /
(ٔ) المعرةل كالتارَّخ(ِ.)ُٕٗ/
(ٕ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ْْ/
(ٖ( تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ُِٓ/
(ٗ( المعرةل كالتارَّخ(ُ.)َِّ/
(َُ) طُّقات الَاةعَّل الُُّرل(ِ.)ُُْ/
(ُُ( تقرَّب التيذَّب(.)َّّ/
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الفصل الثاىي
منت الرشــــــــــالة
وهو لب البحث وموضوع الرشالة ويعتنل على:
س ززبِةًزه جاََة حه ز-
 هملبحمزهر ل:زهشتنلزع ىزأحاا مزهملفاا سزمً(أَبيزعُبَ ِة َ
هاجنُطَّ ِبِزبًِز َأبِيز َاَهعَألَ) .ز
 هملبحمزهاثاىي:زهشتنلزع ىزأحاا ةمزهملفاا ةسزمةًزز(عُكجبَةألَزبِةًزهاجحَةاا ِز-ز
قَ ِسزبًِزعَنِ ) .ز
 هملبحمزهاثاام:زهشتنلزع ىزأحاا مزهملفاا ةسزمةًزز(حَبِ ةبززبِةًزمَسِة َنَألَز-ز
َ ِبُز ِبًُزخَيِبَضٍ) .ز

املبحث األول
اظتنل على أحاديث املفاريد مً ز
نطَّ ِبِزبًِزأَبِيز َاَهعَألَ) ز
َ حه -هاج ُ
(أَبيزعُبَ ِسَ زبًِزه جا َ
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اح
الحديث األول  :أَبو ُع َب ْي َدةُ ْب ِن ا ْل َج َّر ِ

قال اإلمام الحميدي (رحمو اهلل):
ً ً
كف مكلىى ً
حؿ ىس يم ىرةى ىي ٍف ىس ٍعًد ٍُّ ًف ىس يم ىرةى ،ىي ٍف أىًَُّّ ًػو ،ىي ٍػف أىًُّػي يي ىُّ ٍَّػ ىدةى
نا يس ٍم ىَّ ي
َّـ ٍُّ يف ىم ٍَّ يم و ى ٍ
اف ،نا إ ٍُّ ىراى ي
ىف رس ى ن ً
كد اٍل ًح ىج ًاز(ُ) ًم ىف اٍل ًح ىج ًاز".
ٍُّ ًف اٍل ىج نر ً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -قى ى
اؿ" :أ ٍ
ىخ ًريجكا ىَّيي ى
كؿ اللو  -ى
اح أ ن ى ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف أحادَّث أُّي يَُّّدة ُّف الجراح
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ ،)ُٖٗ/حدَّث رقـ ٖٓ،

ِ -أخرجو الدارمي ةي سننو ةي ُتاب السَّرُّ ،اب إخراج المَرَُّف مف جزَّرة العػرب(ّ،)ُِِٔ/
حػػدَّث رقػػـ َِْٓ ،مػػف طرَّػػؽ َّحَّػػى ُّػػف سػػعَّد القطػػاف يػػف إُّػراىَّـ ُّػػف مَّمػػكفُّ-ػػو ،جػػزء مػػف
حدَّث متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ّ ،)ُِِ/مف طرَّؽ َّحَّى ُّف سعَّد القطاف يف إُّراىَّـ ُّف مَّمػكف-
ُّو ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ .

رجال إسناد الحديث:

ُ -يس ٍم ىَّاف ُّف يي ىَّ ٍَّ ىنل ُّف أُّي ًي ٍمراف،اسمو :مَّمكف الياللػي(ِ) ،أُّػك محمػد الُػكةي ،مػكلى محمػد ُّػف
مزاحـ أخي الضحاؾ ُّف مزاحـ(،ت ُٖٗق) ،ركل لو الجمايل(ّ).

قاؿ اُّف سػعد  :قػل ُّػت ُ َّػر الحػدَّث حجػل(ْ) ،كقػاؿ اُّػف المػدَّني :مػا ةػي أصػحاب الزىػرم أتقػف مػف
اُّف يََّّنل(ٓ) ،كقاؿ العجلي :قل ُّت ةي الحدَّث(ٔ) ،كقاؿ أُّك حاتـ :إماـ قل ،كأ ُّػت أصػحاب الزىػرم
مالؾ كاُّف يََّّنل(ٕ)،

ت ُّػ ً
(ُ) ً
ػس ،ىحػ ن ً
كمخالًَّمييىػػا؛ ينيػػا ىح ىجػ ىػزت ُّ ى و ً
الخمػ ً
ػرة
ػاز :مُػلي كالمدَّنػلي كالطػا ً ي
ػالحر ًار ى
احتي ًج ىػز ٍ
ؼ ى
الح ىج ي
ػَّف ىن ٍجػ وػد كال نسػرًاة ،أك ينيػػا ٍ
يامػلى ،أك ُّ ى
ػَّف ىن ٍجػػد كت ى
و ًو
اف كالن ً
ػار .القػامكس المحػػَّط( ،)َٖٓ/كقَّػؿ  :حػاجز ُّػَّف الػػَّمف كالَػاـ كىػك مسػَّرة َػػير ،قايػدتيا مُػل ،حرسػػيا اهلل
ُّنػي يسػلىٍَّـ ككاقػـ كلىٍَّلىػػى ك ىَ ٍػكىر ى
تعالىَ ،ل َّستكطنيا مَرؾ كَل ذمػيُ ،انػت تقػاـ للعػرب ُّيػا أسػكاؽ ةػي الجاىلَّػل ُػؿ سػنل ،ةتجتمػع ُّيػا قُّػا ليـ َّتمػاخركف كَّػذُركف مناقػب حُّػا يـ

كمػا ُػػاف ليػػـ مػػف ايَّػػاـ ،كَّتناَػػدكف أَػػعارىـ التػي أحػػد كا .ح ػػار الػػُّالد كأخُّػػار العُّػػاد( ،)ٖٓ/كالحجػػاز :جُّػؿ ممتػ ٌػد حػػا ٌؿ ُّػػَّف الغػػكر ،يػػكر تيامػػل
كنجد ،ةَُنو منع ُ ٌؿ كاحد منيما أف َّختلط ُّاآلخر ةيك حاجز َُّّنيما .معجـ الُّلداف (ِ.)ُِٗ/

(ِ) نسػُّل إلػػى ىػػالؿ ُّػف يػػامر ُّػػف صعصػعل ُّػػف معاكَّػػل ُّػف ُُّػػر ُّػػف ىػكازف ،قَُّّلػػل َُُّّػرة َّنسػب إلَّيػػا ُ َّػػر مػف العلمػػاء مػػنيـ سػمَّاف ُّػػف يََّّنػػل.
اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)ّٗٔ/

(ّ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي  :الطُّقػػات الُُّػػرل َلُّػػف سػػعد (ٔ،)ِْ/ال قػػات للعجلػػي (ُ ،)ُْٗ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ (ْ،)ِِٕ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف
(ٔ ،)َّْ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ (ُُ،)ُٕٕ/الُاَ ػ ػػؼ(ُ،)ْْٗ/ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ(ْ،)َُُُ/إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ٓ ،)ُُْ/تي ػ ػػذَّب التي ػ ػػذَّب
(ْ،)ُُِ/تقرَّب التيذَّب( ،)ِْٓ/تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس (ُ.)ِّ/
(ْ) الطُّقات الُُّرل (ٔ.)ِْ/
(ٓ) تيذَّب الُماؿ (ُُ.)ُٕٕ/
(ٔ) تارَّخ ال قات (ُ.)ُْٗ/
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ (ْ.)ِِٕ/

12

كذُره اُّف حُّاف ةػي ال قػات(ُ) ،كقػاؿ الػذىُّي :قػل ُّػت حػاةظ إمػاـ(ِ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :اإلمػاـ

المَيكر ةقَّػو الحجػاز ةػي زمانػو ُػاف َّػدلس ،لُػف َل َّػدلس إَل يػف قػل(ّ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل :قػل حػاةظ
ةقَّو إماـ حجل إَل أنو تغَّر حمظو َُّخرة كُاف رُّما دلس لُف يف ال قات ،كُاف أ ُّت الناس ةي يمرك
ُّف دَّنار ،مف الطُّقل ال امنل(ْ) ،كقاؿ اُّف خراش :قل مَمكف ُّت(ٓ).

قمت :سمَّاف ُّف يََّّنل قل حاةظ حجلَ ،ل َّدلس إَل يف قل.
(ٕ)
(ٔ)
ً
الخنَّػػاط ،المعػػركؼ ُّالن نحػػاس،
م  ،ى
ػكف أيىُّػػك إً ٍسػ ىػح ى
َّـ ٍُّػ يػف ىم ٍَّ يمػ ى
ػاس  ،اٍل ىخنَّػػاطي ،اٍلمىػ نػزًار ٌ
اؽ الن نحػ ي
ٍِ -إُّػ ىػراى ي
مكلى حؿ ىس يم ىرة ُّف جندبُ ،كةي( ،تَُٓ-ُُْ:ق)(ٖ).

قاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ٗ) ،كقاؿ أُّك حاتـ  :محلو الصدؽ(َُ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُُ).
قمت :إُّراىَّـ ُّف مَّمكف قل .

م(ُِ).
ّ -ىس ٍع يد ًُّف ىس يم ىرة ٍُّف يج ٍن يدب اٍلمىزًار ٌ
قاؿ النسا ي :قل(ُّ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُْ) .
قمت :سعد ُّف سمرة قل.

ْ -أىًَُّّو  ،سمرةي ٍُّ يف يج ٍن يد ًب ًُّ ًف ًى ً
م ،صحاُّي مَيكر(،ت ٖٓق)،ركل لو الجمايل(ُٓ).
الؿ المى ىزًار ٌ
ى يى
ً
ً
ً نً ً
ػي ،أحػد
ٓ -أُّك يَُّّدة ُّف الجراح ،ىيام ير ٍُّ يف ىي ٍُّد اللو ٍُّف الجراح ٍُّف ىالؿ ٍُّف الحارث ٍُّف ةير القيىرَ ٌ
العَرة،أسلـ قدَّمان كَيد ُّد انر(،تُٖق)َ،يَّدان ُّطايكف يمكاس،ركل لو الجمايل(ُٔ).

(ُ) ال قات َلُّف حُّاف (ٔ.)َّْ/
(ِ) الُاَؼ (ُ.)ْْٗ/
(ّ( تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس (ُ.)ِّ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْٓ/
(ٓ) تيذَّب التيذَّب(ْ.)ُُِ/
(ٔ) ىذه النسُّل إلى مف َّعمؿ النحاس كأىؿ مصر َّقكلكف لمف َّعمؿ ايكاني الصمرَّل كََُّّّعيا ىنحناس.

اينساب(ُّ.)ْْ/

(ٕ) ىذه النسُّل إلى ةى ىزىارة ُّف ذَُّّاف ُّف ُّغَّض ُّف رَّث ُّف يطماف كىي قَُّّلل َُُّّرة مف قَّس يَّالف .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ِْٗ/
(ٖ) انظر إلى ترجمتو :تػارَّخ اُّػف معػَّف(ْ )ِٓ/ركاَّػل الػدكرم ،ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٔ،)ُٔ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ِ،)ُّٓ/تيػذَّب الُمػاؿ (ِ،)ِِٔ/
تارَّخ اإلسالـ(ّ،)ُُٖ/تيذَّب التيذَّب(ُ،)ُّٕ/تعجَّؿ المنمعل(ُ،)ُِٕ/ال قات ممف لـ َّقع ةي الُتب الستل(ِ.)ِٓٔ/
(ٗ) تارَّخ اُّف معَّف(ْ )ِٓ/ركاَّل الدكرم.
(َُ) الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)ُّٓ/
(ُُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ُٔ/
(ُِ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ة ػػي :التػػارَّخ الَُُّّػػر(ْ،)ٕٓ/ال ق ػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ،)ِْٗ/تعجَّػػؿ المنمع ػػل(ُ،)ْٕٓ/ال قػػات ممػػف ل ػػـ َّقػػع ةػػي الُت ػػب
الستل(ْ.)ّْْ/
(ُّ) تعجَّؿ المنمعل(ُ.)ْٕٓ/
(ُْ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِْٗ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٔ/
(ُٔ) المرجع الساُّؽ(.)ِٖٖ/
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الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

أراد النُّي –صلى اهلل يلَّو كسلـ – إخراج ُؿ مف داف ُّغَّػر اإلسػالـ مػف ُّػالد الحجػاز ،ةَّيػكد

الحج ػػاز ى ػػـ ال ػػذَّف ُ ػػانكا َّ ػػؤذكف النُّ ػػي-ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـ ،-كَّظ ػػاىركف المَ ػػرَُّف يلَّ ػػو ،ةالقػ ػكا
جػزاءىـ ُّػاإلجالء مػف جزَّػرة العػرب أك الحجػاز ،كأَّضػان أمػر ُّػ خراجيـ خػكؼ التػدلَّس مػنيـ ،ةمتػػى أركا

يدكان قكَّان صاركا معيـ ضد النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـُ ،-ما ةعلكا معػو َّػكـ ايحػزاب ،ةقػد ُػاف حخػر

ُالـ النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ -إخراج المَرَُّف مف جزَّرة العرب ،كالحجاز جزء مف جزَّرة العػرب،
ةَةاد الحدَّث تََُّد إخراج الَّيكد مف الحجاز ،كقد خػص الحجػاز ةػي ىػذا الحػدَّث ؛ينػو لػـ َُّػف َّكم ػذ

ل سالـ ظيكر ةي يَّرىا ،ةالكاجب يلى ُؿ إماـ إخراج الَّيكد مف ُؿ مصر يلب يلَّو اإلسالـ ،إذا
لـ َُّف مف ُّالدىـ التي صػكلحكا يلَّيػا ،إَل إذا ُػاف ىنػاؾ ضػركرة لعمارتيػا ،كلُػف مػع ايسػؼ الَػدَّد

نجػػد اآلف ُّعػػض النػػاس َّتسػػاُّقكف إلػػى جلػػب الَّيػػكد كالنصػػارل كالػػك نََّّف إلػػى ُّالدىػػـ للعمالػػل ،ةَّجػػب

الحذر مف استجالب الَّيكد إلى الجزَّرة ؛ينيا جزَّرة إسالـ(ُ).

الرو ِم ّي
ص َي ْيب ُّ
الحديث الثانيُ -

(ِ)
ػاؿ ٍاُّػػف يمػػر :ىذ ىىػػب رسػػك يؿ اللنػ ًػو -صػػلن
اهلل
ى
ػ
ق
:
ػاؿ
ػ
ق
ىسػلى ىـ ًُّ ًمننػػى
ى
ى
اف قىػ ى
ى
ى
ى
ي
ي
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :نػػا ىزٍَّػ يػد ٍُّػ يػف أ ٍ
ى
ي
ى
ى
ي
ى
ً
ؼ ًُّقيُّا(ّ) لًَّصلي ًة ً
يلى ٍَّ ًو كسلنـ -إًلىى مس ًجًد ُّنًي يم ًرك ٍُّ ًف يك و
صً
كف
َّو ،ةى ىد ىخلى ٍ
ى
ػار يَّ ىسػل يم ى
ت ىيلى ٍَّػو ًر ىجػا يؿ ٍاي ٍىن ى
ى ٍ ى ىٍ
ىٍ
ى ىىى
ي ى ى
ً
ً ن
ػؼ ىُػاف رسػك يؿ اللن ًػو  -ن
ػانكا
ػَّف ىُ ي
ىيلى ٍَّ ًو ،ةى ىسػَىٍل ي
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -ىَّ يػركد ىيلى ٍػَّ ًي ٍـ ح ى
صػيى ٍَّنُّا ىك ىُ ى
ى
ػاف ىم ىعػوي ىُ ٍَّ ى ى ى ي
ت ي
ً
اف :ةى يقٍل ي ً و
ىس ًم ٍعتىوي ًم ًف
اف يَّ ًَ يَّر إًلى ٍَّ ًي ٍـ ًُّىًَّد ًه،قى ى
صلي ةىقى ى
صيى ٍَّ ه
اؿ يس ٍم ىَّ ي
ب :ىُ ى
يَّ ىسل يم ى
ت ل ىريجؿ ىسٍلوي أ ى
اؿ ي
كف ىيلى ٍَّو ىك يى ىك يَّ ى
(ْ)
ً
ن ً
ن
ىس ًم ٍعتىوي ًم ىػف ٍاُّ ًػف يي ىم ىر ةىقى ى
ٍاُّ ًف يي ىم ىر ةىقى ى
ػاؿ :أى نمػا أ ىىنػا ةىقى ٍػد ىُل ٍمتيػوي ىك ىُل ىمنػي ىكلى ٍػـ ىَّ يق ٍػؿ ىسػم ٍعتيوي
املى أ ى
اؿ :ىَّا أ ىىُّا أ ى
يس ى
ًم ٍنوي.

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةػي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :إُمػاؿ المعلػـ ُّمكا ػد مسػلـ(ْ ،)ُِٔ/المنيػاج َػرح
صػحَّح مسػلـ ُّػف الحجػاج(ُُ ،)ْٗ/التكضػَّح لَػرح الجػامع الصػحَّح(ُٖ،)ِٖٔ/المرجػع السػاُّؽ(ُٖ،)َِٔ/ةػتح الُّػارم َػرح صػحَّح الُّخػػارم
(ٔ ،)ُِٕ/يمدة القارم َرح صحَّح الُّخارم (ُْ ،)ِٗٗ/الدرارم المضَّل َرح الدرر الُّيَّل (ِ.)ُْٔ/
الحرـ،سمي ُّذلؾ لما َّمنى ُّو مف الدماء أم َّراؽ .معجـ الُّلداف(ٓ.)ُٖٗ/
الحاج كَّرمي ةَّو الجمار مف
(ِ) منى :الذم َّنزلو
ٌ
ٌ
(ّ) اسػػـ ُّ ػػر ىنػػاؾ يرةػػت القرَّػػل ُّيػػا كىػػي مسػػاُف ُّنػػي يمػػرك ُّػػف يػػكؼ مػػف اينصػػار  .معجػػـ الُّلػػداف(ْ ،)َُّ/قُّػػاء  -الَّػػكـ ُّ -لػػدة يػػامرة
تطَّػػؼ ُّػػذلؾ المسػػجد َّ ُ ،ػرة الُّسػػاتَّف كالسػػُاف ،كتُػػاد تتصػػؿ ُّالمدَّنػػل يمرانَّ ػانُّ ،ػػؿ اتصػػلت المدَّنػػل ُّيػػا .معجػػـ المعػػالـ الجغراةَّػػل ةػػي السػػَّرة

النُّكَّل(.)ِْٗ/

)ْ( زَّد ُّف أسلـ مكلى يمر ُّف الخطاب ُنَّتو أُّك أسامل .ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِْٔ /
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تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث صػػيَّب

يػػف رسػػكؿ اهلل -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ-

(ُ ،)ِّٓ/حدَّث رقـ ُُّْٖ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الصالةُّ ،اب رد السالـ ةػي الصػالة (ُ ،)ِّْ/حػدَّث رقػـ
ِٓٗ ،مف طرَّؽ ناُّؿ صاحب العُّاء يف اُّف يمرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الصػػالةُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي اإلَػػارة ةػػي الصػػالة (ِ،)َِّ/
حدَّث رقـ ّٕٔ ،مف طرَّؽ ناُّؿ صاحب العُّاء يف اُّف يمرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الصالةُّ ،اب رد السالـ ُّاإلَارة ةي الصػالة (ّ ،)ٓ/حػدَّث
رقـُُٖٔ ،مف طرَّؽ ناُّؿ صاحب العُّاء يف اُّف يمرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننو ةي ُتاب الصالةُّ ،اب المصلي َّسلـ يلَّػو َُّػؼ َّػرد (ُ،)ِّٓ/
حدَّث رقـ َُُٕ،مف طرَّؽ يلي ُّف محمد الطناةسي يف سمَّافُّ -و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ةػػي ُتػػاب الصػػالةُّ ،ػػاب َُّػػؼ َّػػرد السػػالـ ةػػي الصػػالة(ِ،)ٖٓٗ/
حدَّث رقـ َُُْ ،مف طرَّؽ ناُّؿ صاحب العُّاء يف اُّف يمرُّ-و ،متقارب ايلماظ .

ٕ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ُّٖ ،)ُْٕ/اإلسناد الساُّؽ للحمَّدم ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ).
ً
م(ُ)،أُّ ػػك أس ػػامل،المدني ،المقَّ ػػو ،م ػػكلى يم ػػر ُّ ػػف الخط ػػاب( ،ت
الع ػ ىػد ًك ك
ِ -ىزٍَّ ػ يػد ُّ ػ يػف أ ٍ
ىسػ ػلى ىـ القيىرَ ػػي ،ى
ُّٔق) ،ركل لو الجمايل(ِ).

قػاؿ اُّػف سػعد :قل(ّ)،كقػاؿ اُّػف معػَّف :زَّػد ُّػف أسػلـ سػمع مػف اُّػف يمػر كلػـ َّسػمع مػف جػاُّر(ْ) ،كك قػو
أحمد ُّف حنُّؿ(ٓ) ،كأُّك زريل(ٔ) ،كَّعقكب ٍُّف ىَ ٍَّ ىُّل(ٕ) ،كالن ىسا ي(ٖ) ،كأُّك حاتـ(ٗ)،

(ُ) ىذه النسُّل إلى يدم ُّف ىُعب ٍُّف لؤم ُّف ىيالب ُّف ةير ُّف مالؾ ُّف الننضر اٍل ً
قرَي .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ِّٖ/
ٍ
ى
ى
(ِ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :الطُّق ػػات الُُّ ػػرل (ٓ،)ُّْ/ت ػػارَّخ اُّ ػػف مع ػػَّف(ّ،)ُِٗ/العل ػػؿ كمعرة ػػل الرج ػػاؿ(ُ ،)َْٗ/الض ػػعماء يُّ ػػي زري ػػل
(ّ ،)َٖٕ/الج ػ ػػرح كالتع ػ ػػدَّؿ (ّ ،)ٓٓٓ/ال ق ػ ػػات َلُّ ػ ػػف حُّ ػ ػػاف(ْ ،)ِْٔ/الُام ػ ػػؿ ة ػ ػػي الض ػ ػػعماء(ْ،)ُْٔ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(َُ ،)ُٕ/مَّػ ػ ػزاف
اَليتداؿ(ِ،)ٖٗ/تيذَّب التيذَّب(ّ ،)ّٕٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ِِِ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُّْ/
)ْ( تقرَّب التيذَّب(.)ِِِ/
(ٓ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َْٗ/
(ٔ) الضعماء يُّي زريل (ّ.)َٖٕ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ (َُ.)ُٕ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ.
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ (ّ.)ٓٓٓ/
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كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُ)،كك قو اُّف يدم(ِ) ،كالذىُّي(ّ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل يالـ كُػاف َّرسػؿ(ْ)،
كقاؿ اُّف خراش :قل(ٓ).

قمت  :زَّد ُّف أسلـ قل ،ةقد سمع مف اُّف يمر ُما قاؿ اُّف معَّف.
ّ -ىي ٍُّػ يػد اللنػ ًػو ٍُّػ يػف ييمػػر ٍُّػ ًػف اٍل ىخطنػ ً
م ،أُّػػك يُّػػد الػػرحمف يكلػػد ُّعػػد المُّعػػث َُّّسػػَّر ،كاستيصػػغر
العػ ىػد ًك ك
ػاب ى
ىى
(ٔ)
َّكـ أحد كىك اُّف أرُّع يَرة سنل ،كىك أحد المُ رَّف مف الصحاُّل كالعُّادلل  ،كُاف مف أَػد
الناس إتُّايان لأل ر(،ت ّٕق) ،ركل لو الجمايل(ٕ).
ب ٍُّ يف ًس ىن ً
الرٍك ًمي ،أيىُّك ىَّ ٍح ىَّى،أصلو مف الن ًم ًر ،كَّقاؿُ :اف اسمو
اف ك
صيى ٍَّ ي
ْ -الصحاُّي الجلَّؿ ي
يُّد الملؾ ،كصيَّب لقب صحاُّي َيَّر ،ساُّؽ الركـ(،ت ّٖق) ،ركل لو الجمايل(ٖ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو إُّاحل رد السالـ يلى المصلي ،كأَّضػان يلػى أف مػف السػنل رد السػالـ ةػي الصػالة

إَػػارةُ ،مػػا كرد ةػػي الحػػدَّث حَّنمػػا خػػرج النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -إلػػى قُّػػاء لَّصػػلي ةَّػػو ،ةجػػاء
سُاف قُّػاء مػف اينصػار َّسػلمكف يلَّػو ،ةػَدرُكه ةػي الصػالة ،ةُػانكا َّسػلمكف ،كُػاف َّػرد يلػَّيـ إَػارة،
ةالنُّي لـ َّنييـ مف رد السالـ يلى المصلي ،كيلى المصلي رد السالـ ،لقكلو تعالى" :كًا ىذا حََّّتيـ ًُّتى ًحَّ و
نل
ى ي ٍ
ً
كىا"(النساء ،)ٖٔ ،كةَّو :أف اإلَارة ةي الصالة ُّايصػُّع أك الَّػد أك الػرأس أك
ةى ىحكَّكا ًَُّ ٍ
ىح ىس ىف م ٍنيىا أ ٍىك يركد ى
يَّرىا َل تُّطليػا ،كةَّػو اسػتحُّاب الصػالة ةػي مسػجد قُّػاء ،لمػف َّػذىب إلػى المدَّنػل ،ةيػك المسػجد الػذم
ؽ أىف تىقيكـ ًة ً
قاؿ تعالى ةَّو" :لى ىم ٍس ًج هد أيس ىس ىيلىى التن ٍقكل ًم ٍف أ نىك ًؿ ىَّ ٍكوـ أ ى ك
َّو" (التكُّل.)ٗ()َُٖ ،
ىح ٍ ى
ى

(ُ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِْٔ/
(ِ( الُامؿ َلُّف يدم (ْ.)ُْٔ/
(ّ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ٖٗ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ِِِ/
(ٓ) تيذَّب الُماؿ (َُ.)ُٕ/
)ٔ )العُّادلل :يُّد اهلل ُّف يمر كيُّد اهلل ُّف ىيُّناس كيُّد اهلل ُّف ىم ٍس يعكد كيُّد اهلل ُّف الزَُّّر .المعجـ الكسَّط(ِ.)َٖٓ /
(ٕ)تقرَّب التيذَّب (.)ُّٓ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ(.)ِٕٖ/
(ٗ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتػُّس منيػا :ايكسػط ةػي السػنف كاإلجمػاع كاَلخػتالؼ(ّ،)ِْٗ/
معػػالـ السػػنف (َُ ،)ُِٗ/ػػرح صػػحَّح الُّخػػارم َلُّػػف ُّطػػاؿ (ّ ،)َِٕ/ذخَّ ػرة العقُّػػى ةػػي َػػرح المجتُّػػى (ُْ،)ُْٔ/نَّػػؿ ايكطػػار(ِ،)ّْٖ/
صحَّح ةقو السنل كأدلتو كتكضَّح مذاىب اي مل(ُ.)ُّٓ/
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ش ْاألَس ِدي ِ
ت َج ْح ٍ
َّة
ب ِب ْن ُ
الحديث الثالثَ -زْي َن ُ
َ

م  -ىَل ىن ٍحتى ً ً
ىخ ىُّ ىرنًي يي ٍركةي ٍُّ يف ك
اؿ :نا ك
ب
الزٍى ًر ك
ىحود -قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
الزىُّ ٍَّ ًر ،ىي ٍف ىزٍَّ ىن ى
اج ةَّو ًإلىى أ ى
ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ى
ػت أيـ حًَُُّّّػلى يػػف أيميػػا أيـ حًَُُّّّػلى ،يػػف ىزٍَّ ىنػػب ًُّ ٍنػ ً
ػت أىًُّػػي سػلىملى ،يػػف حًَُُّّّػلى ًُّ ٍنػ ً
ًُّ ٍنػ ً
ػت ىج ٍحػ و
اسػػتىٍَّقىظى
ػش قىالىػ ٍ
ى ى ىٍ
ى
ى ى ىٍ ى ى
تٍ :
ى ى ىٍ ى
ً ن ً
ن ن
ن ن
رسك يؿ اللن ًو  -ن
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -م ٍف ىن ٍكوـ ىك يى ىك يم ٍح ىمٌّر ىك ٍجييػوي ىك يى ىػك ىَّقيػك يؿ " ىَل إًلىػوى إًَل اللػوي ىَل إًلىػوى إًَل اللػوي
ى
ىي
)
ّ
(
)
ِ
(
)
ُ
(
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اف
ٍجك ىج ىك ىمػ ػَ ي
ب؛ ةيػػت ىح اٍل ىَّ ػ ٍػكىـ م ػ ٍػف ىرٍدـ ىَّػ ػَ ي
ىكٍَّػ ػ هؿ لٍل ىع ػ ٍػر ًب م ػ ٍػف ىَ ػ ْػر قى ػػد ا ٍقتىػ ىػر ى
ٍجك ىج م ٍػ ػ يؿ ىى ػػذه" ىك ىيقى ػ ىػد يسػ ػ ٍم ىَّ ي
(ٓ)
(ْ)
ً
ىحمىػظي
ػث " قى ى
كف قى ى
كؿ اللن ًػو أ ىىن ٍيلًػ ي
ت :ىَّا ىر يس ى
ػاؿ " :ىن ىع ٍػـ ًإ ىذا ىُ ي ىػر اٍل ىخ ىُّ ي
اف :أ ٍ
ىي ىَ ىرةن  ،يقٍل ي
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
ؾ ىكًة ىَّنػا الصنػال يح ى
ً ً
ً
صػػلنى اهلل ىيلى ٍَّػ ًػو ك ىسػػلنـٍ ً -نتىػ ٍَّ ًف ًمػ ٍػف أ ٍىزك ً
ػع نً ٍسػػكوة ًمػ ىػف ك
اجػ ًػو أي كـ
الزٍىػ ًػرم ىكقىػ ٍػد ىأرٍىَّػ ىػف النًُّػ ني  -ى
ي
ى ى
ى
ةػػي ىىػ ىذا اٍل ىحػػدَّث أ ٍىرىُّػ ى ى
ػت ىج ٍح و
كىػا ىي ٍُّػ يػد اللن ًػو ٍُّػ يػف
ػت أيـ ىسػلى ىملى ىك ىحًُّ ىَُّّػلي ًُّ ٍن ي
ػب ًُّ ٍن ي
ػب ًُّ ٍنػ ي
ػت أيـ ىحًُّ ىَُّّػلى أيىُّ ى
ػش ىكً ٍنتىػ ٍػَّ ًف ىرًُّ ىَُّّتىػاهي ىزٍَّ ىنػ ي
ىحًُّ ىَُّّػلى ىكىزٍَّ ىن ي
ات ًَُّ ٍىر ً
ىج ٍح و
ض اٍل ىح ىُّ ىَ ًل.
ش ىم ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسػنده ،مػف حػدَّث زَّنػب ُّنػت جحػش ايسػدَّل
رقـَُُّّ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ ،)ُّٓ/حػدَّث

ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب أحادَّػػث اينَُّّػػاءُّ ،ػػاب قصػػل َّػػَجكج كمػػَجكج (ْ،)ُّٖ/
حدَّث رقـ ّّْٔ ،مف طرَّؽ يقَّؿ ُّف خالد يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ .

ّ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحو ةي ُتاب المتف كأَػراط السػايلُّ ،ػاب اقتػراب المػتف كةػتح ردـ َّػَجكج
كمَجكج (ْ ،)َِِٕ /حدَّث رقـ َِٖٖ ،مف طرَّؽ يمرك الناقد يف سػمَّاف ُّػف يََّّنػل ُّ-ػو،

متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو الترمذم ةي سننو ةي أُّكاب المتفُّ ،اب ما جاء ةي خركج َّػَجكج كمػَجكج (ْ،)َْٖ /
حدَّث رقـ ُِٕٖ ،مف طرَّؽ سعَّد ُّف يُّد الرحمف كأُّي ُُّر ُّف نػاةع ُلَّيمػا يػف سػمَّاف ُّػف
يََّّنل–ُّو ،متقارب ايلماظ .

ٓ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننو ةػي ُتػاب المػتفُّ ،ػاب مػا َُّػكف مػف المػتف (ِ ،)َُّٓ/حػدَّث رقػـ
ّّٓٗ ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنل–ُّو ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ْٓ،)َّْ/أخرجو أحمد ُّاإلسناد الساُّؽ،متقارب ايلماظ .
(ُ( الكَّؿ :الحزف كاليالؾ كالمَقل مف العذاب  .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ِّٔ/
(ِ) ردـ :سػ ٌّػد يظػػَّـ "،ةى ػَ ً
ىج ىعػ ٍػؿ ىُّ ٍَّػ ىػن يُ ٍـ ىكىُّ ٍَّ ػ ىنيي ٍـ ىرٍد نمػػا "(الُيػػؼ .)ٗٓ،معجػػـ اللغػػل العرَُّّػػل المعاص ػرة(ِ .)ُٖٖ/كالػػردـ :مػػا َّسػػقط مػػف
ىي يَّنكنًي ًُّقيػ نػكوة أ ٍ
ى
الجدار إذا انيدـ .لساف العرب(ُِ.)ِّٔ/
ٍجك ىج
(ّ) مػػَجكج :قَُّّلػػل
ٌ
ىمجَّػػل َّقػػرف اسػػميا ُّػ ػ (َّػػَجكج) كىمػػا قَُّّلتػػاف مػػف كلػػد َّاةػػث ُّػػف نػػكح .كقػػد ُّنػػى ذك الق ػرنَّف ىس ػ جدا حجػػزىـ كراءه " ،إً نف ىَّ ػَ ي
ً
كف ًةي اي ٍىر ً
ض "(الُيؼ . )ْٗ،معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)َِٓٗ /
ىك ىمَ ي
ٍجك ىج يم ٍمس يد ى

(ْ) يقػػد العَػػر مػػف مكاضػػعات الحسػػاب ،كىػػك أف َّجعػػؿ رأس إصػػُّعو السػػُّاُّل ةػػي كسػػط إصػػُّعو اإلُّيػػاـ كَّعمليػػا ُالحلقػػل  .النياَّػػل ةػػي يرَّػػب
الحدَّث كاي ر(ُ . )ِْٕ/كالمعنى أنو لـ َُّّؽ لمجيء الَر إَل الَّسَّر مف الزمف.
(ٓ) الخُّث :المسؽ كالمجكر  .المرجع الساُّؽ(ِ.)ٔ/
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رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يم ىح نمػ يػد ٍُّػ يػف يم ٍسػػلًًـ ٍُّػ ًػف يي ىُّ ٍَّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف ىي ٍُّػػد اللنػػو ٍُّػػف َػػياب ُّػػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف اٍل ىحػ ً
ػار ًث ٍُّػ ًػف يزٍىػ ىػرةى ٍُّػ ًػف
ً ً
ً
ػاـ أيىُّػػك ىُّ ٍُػ وػر اٍلقيىرًَ ػ كي الزىػػرم المػػدني(،ت ُِٓق ،كقَّػػؿ :قُّػػؿ ذلػػؾ ُّسػػنل أك
ُػػالب ٍُّػ ًػف يم نرةى،اإل ىمػ ي
سنتَّف) ،ركل لو الجمايل.

(ُ)

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث كالعلػػـ كالركاَّػػل ةقَّيػان جامعػان(ِ)،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(ّ)،كقػػاؿ أُّػػك
حػػاتـ :الزىػػرم أحػػب إل ػ نى مػػف اييمػػش ،يَّحػػتج ُّحدَّ ػػو ،كسػ ؿ يػػف الزىػػرم ينػػدؾ ةقَّػػو ،ةقػػاؿ نعػػـ ةقَّػػو
كجعؿ َّمخـ أمره(ْ) ،كقاؿ الذىُّي :أحد اييالـ كحاةظ زمانو(ٓ)،كقاؿ مرة انَّل :حجل إماـ(ٔ) ،كقاؿ اُّف
حجر :المقَّو الحاةظ متمؽ يلى جاللتو كاتقانو(ٕ).

قمت :محمد ُّف مسلـ قل حاةظ.
ً
ً نً
ً
الزىُّ ٍَّػ ًػر ٍُّػ ًػف اٍل ىعػ نػك ًاـ ٍُّػ ًػف يخكٍَّلًػ ًػد ٍُّػ ًػف أ ى و ً
ّ -ييػ ٍػركةى ٍُّػ يػف ك
م
ىسػ ًػد ك
ػاـ اٍلمىقَّػػوي ،أيىُّػػك ىي ٍُّػػد اللػػو اٍلقيىرَ ػ كي اي ى
ىسػػد ،اإل ىمػ ي
ى
ى
(ٖ)
اٍل ىم ىدنً كي( ،ت ُْٗق) ،ركل لو الجمايل .

قاؿ اُّف سعدُ :ػاف ةقَّيػان يالمػان ُ َّػر الحػدَّث ُّتػان مَمكنػان(ٗ) ،كقػاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل (َُ)،كذُػره اُّػف
حُّاف ةي ال قات(ُُ) ،كقاؿ الذىُّي :اإلماـ يالـ المدَّنل(ُِ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ةقَّو مَيكر(ُّ).
قمت  :يركة ُّف الزَُّّر قل ةقَّو مَيكر.

(ُ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ ،)ّٕٓ/ال قػػات للعجلػػي(ِ،)ِّٓ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٖ ،)ْٕ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِٔ ،)ُْٗ/تػػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ْٗٗ/مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ (ُ،)ُٔٗ/تيذَّب التيذَّب (ٗ،)ْْٓ/تقرَّب التيذَّب (.)َٓٔ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّٕٓ/
(ّ) تارَّخ ال قات (ِ.)ِّٓ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ْٕ/
)ٓ( تارَّخ اإلسالـ(ّ.)ْٗٗ/
)ٔ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ (ُ.)ُٔٗ/
(ٕ( تقرَّب التيذَّب (ُ.)َٓٔ/
(ٖ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ ،)ُّٕ/ال قػػات للعجلػػي(ُ ،)ُّّ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف (ٓ ،)ُْٗ/تيػػذَّب الُمػػاؿ (َِ ،)ُُ/تػػارَّخ
اإلسالـ(ِ،)ُُّٗ/تذُرة الحماظ(ُ،)َٓ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٗ ،)ِِْ/تقرَّب التيذَّب( ،)ّٖٗ/تيذَّب التيذَّب(ٕ.)َُٖ/
(ٗ( الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُّٕ/
(َُ) تارَّخ ال قات للعجلي(ُ.)ُّّ/
(ُُ( ال قات َلُّف حُّاف (ٓ.)ُْٗ/
(ُِ( تذُرة الحماظ(ُ.)َٓ/
(ُّ( تقرَّب التيذَّب(ُ.)ّٖٗ/
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ت أىًُّي سلىملى ٍُّ ًف ي ًٍُّد ٍاي ً
ً ً
الم ٍخ يزك ًمَّػل ،رَُُّّّػل النُّػي –صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ،
ب ًُّ ٍن ي
ى
ْ -ىزٍَّ ىن ي
ى
ىسد ٍُّ ًف ى ىالؿ ى
ى ى
(تّٕق) ،ركل ليا الجمايل(ُ).
اف ٍُّ ًف ىح ٍر وب ،ليا صحُّل،
ٓ -ىحًُّ ىَُّّلى ًُّ ٍن ًت يي ىُّ ًٍَّد اللن ًو ٍُّ ًف ىج ٍحش ايسدَّل ،أميا أي نـ ىحًُّ ىَُّّلى ًُّ ٍن ى
ت أىًُّي يس ٍم ىَّ ى
كىاجرت مع أُّكَّيا إلى الحَُّل(ِ).

اف ٍُّ ًف ىح ٍر ًب ايمكَّل ،أي كـ ىحًُّ ىَُّّلى ،مَػيكرة ُُّنَّتيػا( ،تِْق أكْْق أكْٗق
ٔ -ىرٍملىلي ًُّ ٍن ي
ت أىًُّي يس ٍم ىَّ ى
أكَٓق) ،ركل ليا الجمايل(ّ).
ًً
ػاب اُّػػف َّعمػػر اي ً
ػت ىي ٍُّػ ًػد المطنلًػ ً
ػش ُّػ ًػف ًرىَّػ و
ػت ىج ٍحػ ً
ػب،
يم ٍَّ ىم ػلي ًُّ ٍنػ ي
ػب ًُّ ٍنػ ي
ٕ -ىزٍَّ ىنػ ي
ى
ي
المػ ٍػؤمن ٍَّ ىف أميػػا أ ى
ىسػػدَّل ،أي كـ ي
ىٍي
(ت َِق) ،ركل ليا الجمايل(ْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات ،كالحدَّث متمؽ يلَّو.

التعميق عمى الحديث:

َُّّنف النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ -ةي ىذا الحدَّث أف ىناؾ ةتنل يظَّمل قُّؿ قَّاـ السايل تمكج

ُمكج الُّحر ،كىي خركج ََّجكج كمَجكج ،ةقد ةيتح مػف ردميػـ ةػي زمػف النُّػي  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ،
":كٍَّػ هؿ لًٍل ىعػ ٍػر ًب ًم ٍػف ىَ ْػر قىػ ًػد
كمػا َّػزاؿ المػتح مسػػتم انر يلػى مػر ايكقػػات ،ةقػد قػاؿ -صػلى اهلل يلَّػػو كسػلـ -ى
خص العرب ُّالذُر؛ َلحتماؿ أنو أراد ةتنل قتؿ ي ماف ،كقَّؿ :احتماؿ ما سَّقع مف ممسػدة
ب" ،ةقد ن
ا ٍقتىىر ى

ََّجكج كمَجكج ،كقَّؿَّ :حتمؿ أنو أراد ما كقع مف التيرؾ مػف المماسػد العظَّمػل ةػي ُّػالد المسػلمَّف ،كىػـ
مػػف نسػػؿ َّػػَجكج كمػػَجكج ،ك تحػػد نا أـ المػػؤمنَّف زَّنػػب ُّنػػت جحػػش أف النُّػػي –صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ-

دخؿ يلَّيا ةزيان ،خا مان ،مضطرُّانَّ ،ليج لسانو ُُّلمل التكحَّدَّ ،قكؿ " ةتح الَّكـ مف ردـ ََّجكج كمَجكج

م ؿ ىذه" أم ةيتح الَّكـ مف سد ََّجكج كمَجكج الذم ُّناه ذك القرنَّف غرة صغَّرة م ػؿ الحلقػل التػي تيػرل
يند إَّصاؿ طرؼ السُّاُّل َُّصؿ ً
اإلُّياـ ،كالمراد ُّالتم َّؿ التقرَّب َل حقَّقل التحدَّد ،كىذا َّدؿ يلػى أف

النُّي  -صلى اهلل يلَّو كسلـ ُ -اف َّعلـ يلـ الحساب ،كََّجكج كمَجكج أمتاف يظَّمتاف مف ُّني حدـ،
أقكَّػاء َل طاقػل يحػد ُّقتػػاليـَّ ،حمػركف ُػؿ َّػػكـ حتػى َل َُّّقػى َُّّػنيـ كُّػػَّف أف َّخرقػكا النقػب إَل الَّسػػَّر،

ةَّقكلكف يػدان نػَتي ةنمػرغ منػو ،ةَّػَتكف ةػي الصػُّاح ةَّجدكنػو يػاد ُيََّتػو ،ك خػركجيـ مػف المَػرؽ حخػر

الزماف مف يالمات قَّاـ السايلُّ ،عد نزكؿ يَّسى -يلَّو السالـ ،-كىـ اآلف خلؼ السد الػذم ُّنػاه ذك
القرنَّف َّحجز َُّّنيـ كَُّّف مف استغا كا ُّو منيـ ،ةُّنػاه ُّػَّف جُّلػَّف ،ةػ ذا جػاء الكقػت المحػدد إنػد ن
ؾ السنػد،
ةخرج ػكا كأةسػػدكا ةػػي ايرض ،ػػـ َّػػديك يلػػَّيـ نُّػػي اهلل يَّسػػى– يلَّػػو السػػالـ  -كأصػػحاُّو ةَّمكتػػكف،

(ُ(المرجع الساُّؽ (.)ْٕٕ/
(ِ( المرجع الساُّؽ (.)ْٕٓ/
(ّ( المرجع الساُّؽ (.)ْٕٕ/
(ْ)المرجع الساُّؽ .
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كقالت زَّنب" :أنيلؾ كةَّنا الصالحكف" أم َُّؼ َّسلٌط اهلل يلَّنا ىذه الَعكب المتكحَل ةتيلُنا كتقضى
يلَّنا كةَّنا المؤمنكف الصالحكف ،ةقاؿ  -صلى اهلل يلَّو كسػلـ  :-نعػـ إذا ُ ػر الخُّػث " أم نعػـ َّيلػؾ

العام ػػل ُّمس ػػاد الخاص ػػل ،كل ػػك ُ ػػاف ة ػػَّيـ الص ػػالحكف إذا انتَ ػػرت المػ ػكاحش ،كةَ ػػت المنُػػرات كالمس ػػكؽ

كالمجكر ،كلـ َّنُرىا أحد(ُ).

ت ا ْل َح ِ
ار ِث
الحديث الرابعُ -ج َوْي ِرَي ُة ِب ْن ُ

ىخ ىُّ ىرنًي يي ىُّ ٍَّ يد ٍُّ يف ال نسُّنا ً
اؿ :نا ك
ت اٍل ىحا ًر ًث تىقيك يؿ:
الزٍى ًر ك
م قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
ؽ أىنوي ىس ًم ىع يج ىكٍَّ ًرىَّلى ًُّ ٍن ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
نً
ظ هػـ قى ٍػد
ػت :ىَل إً نَل ىي ٍ
ات ىَّ ٍػكوـ ةىقى ى
ػاؿ " :ىى ٍػؿ ًم ٍػف طى ىع وػاـ " ةى يقٍل ي
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ -ىذ ى
ىد ىخ ىؿ ىيلى ني ىر يسك يؿ اللو  -ى
(ِ)
ػاؿ أيىُّػك
ػت ىم ًحلنيىػا" قى ى
ندقى ًل ،ةىقى ى
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ" -قىرًَُّّ ًػو ةىقى ٍػد ىُّلى ىغ ٍ
يي ًط ىَّتٍوي ىم ٍكىَلةه لىىنا ًم ىف الص ى
أٍ
اؿ النًُّػ جي  -ى
ً
ً
ص ىدقىلن .
ىُّ ٍُ ور :ىَّ ٍعني لى ٍَّ ىس ى ىي ٍاآل ىف ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مسػػنده (ُ ،)َّ/م ػػف ح ػػدَّث جكَّرَّ ػػل ُّنػػت الح ػػارث
ُُّّٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

،ح ػػدَّث رق ػػـ

ِ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب الزُػػاةُّ ،اب(إُّاحػػل اليدَّػػل للنُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ-
كلُّني ىاَـ ،)ْٕٓ/ِ( )...حدَّث رقـ ُٗٔ،مف طرَّؽ اللَّث ُّف سعد يف اُّف َياب الزىرم
–ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ُّْٓ ،)َُْ/اإلسناد الساُّؽ للحمَّدم ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -اُّف َياب الزىرم :المقَّو الحاةظ متمؽ يلى جاللتو كاتقانو ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ّ) .

َّد ٍُّ يف ال نسُّنا ً
ؽ ال قمي المدني ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الجمايل(ّ).
ّ -يي ىُّ ي
ذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ْ)،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل(ٓ)،

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :إُمػاؿ المعلػـ ُّمكا ػد مسػلـ(ٖ ،)ُُْ/اإلةصػاح يػف
معػ ػػاني الصػ ػػحاح(ٔ ،)ِّّ/المنيػ ػػاج َػ ػػرح صػ ػػحَّح مسػ ػػلـ ُّػ ػػف الحجػ ػػاج(ُٖ،)ِ/يمػ ػػدة القػ ػػارم َػ ػػرح صػ ػػحَّح الُّخػ ػػارم (ُٓ ،)ِّٖ/المرجػ ػػع
امع الص ً
الساُّؽ(ِْ ،)ُُٖ/التننكَّر ىَرح الج ً
نغ ً
َّر(ٕ ،)ُْٕ/منار القارم َرح مختصر صحَّح الُّخارم (ْ.)ُّٖ/
ي ٍي ى
(ِ( المكلى :المعتًؽ ،كىك مكلى النعملَ .مس العلكـ كدكاء ُالـ العرب مف الُلكـ (ُُ.)َِٕٖ/
(ّ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :ت ػػارَّخ ال ق ػػات للعجل ػػي (ُ ،)ُِّ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ (ٓ ،) َْٕ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف (ٓ ،)ُّّ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ
(ُٗ ،)َِٕ/تارَّخ اإلسالـ (ِ ،)ٕٕٗ/الُاَؼ (ُ ،)َٔٗ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ (ٗ ،)َٗ/تيذَّب التيذَّب (ٕ ،)ٔٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٕ/
(ْ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُّّ/
(ٓ) تارَّخ ال قات للعجلي(ُ.)ُِّ/

22

كقاؿ الذىُّي :مف يلماء أىؿ المدَّنل(ُ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ِ).

قمت  :يي ىَُّّد ٍُّ ًف ال نسُّنا ً
ؽ قل.
ت اٍلح ًار ًث ٍُّ ًف أُّي ً
ض ىرار،الخزايَّل ،المصطلقَّل أـ المؤمنَّف ،سُّاىا
ْ -الصحاَُّّل يج ىكٍَّ ًرىَّلي ًُّ ٍن ي ى
رسكؿ اللن ًو -صلى اهلل يلَّو كسلـَّ -كـ المرَّسػَّع(ّ) ،كىػي يػزكة ُّنػي المصػطلؽ ،كُػاف اسػميا
ُّرة ةسماىا ىر يسكؿ اللن ًو -صلى اهلل يلَّو كسلـ -جكَّرَّل(،تَٓق)،ركل ليا الجمايل(ْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

َّػػدؿ الحػػدَّث يلػػى أف الصػػدقل إذا كصػػلت لَّػػد صػػاحُّيا ُّلغػػت محليػػا كحصػػؿ المقصػػكد كىػػك

ال كاب كصارت ملُان لو ،كتحكلتَّ ،عني خرجت مف ُكنيا صدقل ك َّحؽ لػو التصػرؼ ُّيػا َُّػؼ َػاء،
ص ندؽ يلَّو َُّّعان أك ىدَّل،كىػذا كاضػح ةػي قػكؿ النُّػي
المتى ى
كُّالتالي َّحؽ للغني كالياَمي أف ََّخذىا مف ي
– صلى اهلل يلَّو كسلـ( -قىرًُّ ً
ت ىم ًحلنيىا) ،ةمعنى قكلو– صلى اهلل يلَّو كسلـُّ( -لغت محليا)
َّو ةىقى ٍد ىُّلى ىغ ٍ
أم زاؿ ينيا حُـ الصدقل كصارت حالَلن لنا ،ةقد انتقلت مف ُّاب الصدقل إلػى ُّػاب اليدَّل،كَّؤخػذ مػف
الحدَّث جكاز اليدَّػل آلؿ َُّّػت النُّػكة كتحػرَّـ الصػدقل يلَّيـ،ةػالنُّي  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ َ -ل تحػؿ

لػػو الزُػػاة الكاجُّػػل ،كَل صػػدقل التطػػكع ،كُّنػػك ىاَػػـ كم ػكالَّيـ َل تحػػؿ ليػػـ الزُػػاة الكاجُّػػل ،كَل تحػػؿ ليػػـ
ً
ػاؿ:
ػي اهللي ىي ٍنػػوي قػ ى
صػػدقل التطػػكع؛ لَػػرؼ النُّػػكة ،كينيػػا أكسػػاخ َل تلَّػػؽ ُّػػذلؾ المقػػاـ ،ى
ةع ٍف أُّػػي يى ىرٍَّػ ىػرةى ىرضػ ى
ػاؿ رسػك يؿ ً
ً ً ً
أخ ىذ الحسف ٍُّف يلً ْي تمرةن ًمف تم ًر الص ى ً
اهلل  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ:
ى ى ىي ي ى
نػدقىل ،ةى ىج ىعلىيىػا ةػي ةَّػو ،ةىقى ى ى ي
ٍى ٍ ٍ
(ٔ) (ٕ)
ً ً (ٓ) ً ً
ندقىلى ) .
ت أنا َل ىن ٍَ يُ يؿ الص ى
أما ىيلً ٍم ى
(ُ ٍخُ ٍخ ٍ ،ارـ ُّيىا ،ى

(ُ) تارَّخ اإلسالـ(ِ.)ٕٕٗ/
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٕ/
الم ىرٍَّسػػَّعي:ىك اسػػـ مػػاء ةػػي ناحَّػػل قدَّػػد إلػػى السػػاحؿ ،سػػار النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -ةػػي سػػنل خمػػس ،كقَّػػؿ :سػػنل سػػت ،إلػػى ُّنػػي
(ّ) ي
المصطلؽ مف خزايل ،لما ُّلغو أف الحارث ُّف أُّي ضرار الخزايي قد جمػع لػو جمعػان ةكجػدىـ يلػى مػاء َّقػاؿ لػو المرَّسػَّع ،ةقػاتليـ كسػُّاىـ كةػي
السُّي جكَّرَّل ُّنت الحارث ُّف أُّي ضرار الخزايي زكجل النُّي -صلٌى اهلل يلَّو كسلٌـ .-معجـ الُّلداف(ٓ.)ُُٖ/

(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٓ/

صًُّي كردع كأمر ُّطرح ما ًةي ًة ً
َّو ًم نما ٍَّزجر ىينوي  .تمسَّر يرَّب ما ةي الصحَّحَّف الُّخارم كمسلـ (ُ.)ّّٗ/
ى
ى
(ٓ) ُخُخ :زجر لل ن ٌ
(ٔ) صحَّح مسلـُ،تاب الزُاةُّ ،اب تحرَّـ الزُاة يلى رسكؿ اهلل صلى اهلل يلَّو كسلـ (ِ،)ُٕٓ/حدَّث رقـُُٔ.
(ٕ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منياَ:ػرح صػحَّح الُّخػارم َلُّػف ُّطػاؿ(ّ،)ْٓٓ/المحلػى
ُّاآل ػ ػػار(ْ،)ِِٔ/التميَّ ػ ػػد لم ػ ػػا ة ػ ػػي المكط ػ ػػَ م ػ ػػف المع ػ ػػاني كايس ػ ػػانَّد(ٓ َ،)َُْ/ػ ػػرح الن ػ ػػككم يل ػ ػػى مس ػ ػػلـ(ٕ،)ُِٖ/التكض ػ ػػَّح لَ ػ ػػرح الج ػ ػػامع
الصػػحَّح(َُُّ،)ّٖٓ/س ػػتاف ايحُّ ػػار مختص ػػر نَّ ػػؿ ايكطػػار(ُ )ٓٔٗ/لمَّص ػػؿ ُّ ػػف يُّ ػػد العزَّ ػػز النجػػدم ،من ػػار الق ػػارم َ ػػرح مختص ػػر ص ػػحَّح
الُّخارم(ّ.)ٓٔ/
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ت ُع َم ْي ٍ
س
اء ِب ْن ُ
الحديث الخامس -أ ْ
َس َم ُ

ً
ً
اؿ :نػا ىي ٍم يػرك ٍُّ يػف ًد ىَّن و
اء
اف قى ى
ػار ،ىي ٍػف يي ٍػرىكةى ٍُّ ًػف ىيػام ور ،ىي ٍػف يي ىُّ ٍَّػد ٍُّ ًػف ًرةى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ايػلى ،ىي ٍػف أ ٍ
ىس ىػم ى
(ِ)
(ُ)
ً
ً
تَّ :ا رس ى ن ً
ًُّ ٍن ًت يي ىم ٍَّ و
ػاؿ :ى"ن ىع ٍػـ ،لى ٍػك
ىسػتىٍرًقي لىيي ٍػـ ةىقى ى
ػكؿ اللػو إً نف ىُّنػي ىج ٍعمى وػر تيص ي
ػَُّّيي يـ اٍل ىع ٍػَّ يف أىةىَ ٍ
س أىنيىا قىالى ٍ ى ى ي
ؽ اٍلقى ىدر(ّ) لى ىس ىُّقىتٍوي اٍل ىع ٍَّ يف".
اف ىَ ٍي هء ىساًُّ ي
ىُ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث أسػػماء ُّنػػت يمػػَّس
ُِّّّ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ ،)ِّٖ/حػػدَّث رقػػـ

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو ةي ُتاب أُّكاب الطبُّ ،اب ما جػاء ةػي الرقَّػل مػف العػَّف(ْ،)ّٗٓ/
حدَّث رقـ َِٗٓ ،مف طرَّؽ محمد ُّف َّحَّى ُّف أُّي يمر يف سمَّاف ُّ-و،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرج ػػو النس ػػا ي ة ػػي الس ػػنف الُُّ ػػرل ة ػػي ُت ػػاب الطب ُّ،ػػاب رقَّ ػػل الع ػػَّف (ٕ ،)ّٕ/ح ػػدَّث رق ػػـ
ْٕٓٗ ،مف طرَّؽ أَّكب السختَّاني يف يمرك ُّف دَّنارُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننو ةػػي ُتػػاب الطبُّ،ػػاب العػػَّف (ِ،)َُُٔ/حػػدَّث رقػػـ َُّٓ ،مػػف
طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ةي مسػنده،حدَّث أسػماء ُّنػت يمػَّس(ْٓ ،)ِْٔ/حػدَّث رقػـ َُِّْٕٕ ،اإلسػناد
الساُّؽُّ ،لمظو.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

الج ىمحػي(ْ)،مػكلى مكسػى ُّػف ُّػاذاـ(،تُِٔق) ،ركل
ِ -ىي ٍمرك ٍُّف دَّنار اٍل ىمُ ٌي ،أيىُّك يم ىح نمد اي رـ ي
لو الجمايل(ٓ).

قاؿ سمَّاف ُّف يي ىَّ ٍَّ ىنل :قل ،قل ،قل(ٔ)،كك قو أُّك زريل (ٕ)،كالن ىسا ي(ٖ)،

ً
ً
(ُ) العػػَّفَّ :قىػػا يؿ :أصػػاُّت ةيالن ػان يػ ٍػَّف إً ىذا ىنظػػر إًلىٍَّػ ًػو يػ يػدك أىك حسػػكد ةػػَ ن ٍ ً ً
ػاُّو
أصػ ى
ى
ى ى
ي
ةمػ ًػرض ًُّ ىسػػُُّّيا .يَّقىػػا يؿ :ىي ىانػػوي ىَّع يَّن ػو ىي ٍَّن ػان ةىييػ ىػك ىيػػا ف ،إً ىذا ى
ى ٌ ٍ ىي
رت ةَّػػو ى
ً
المصاب ىمعَّف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ِّّ/
ى
ُّالع ٍَّف ،ك ي
(ِ) الرقَّل :العكذة التي َّرقي ُّيا صاحب اآلةل ُالحمى كالصرع كيَّر ذلؾ مف اآلةات .المرجع الساُّؽ(ِ.)ِْٓ/

(ّ) سػاُّؽ القػدر :أم لسػاُّقتو العػَّف ةسػُّقتو .كالمقصػكد َُّّػػاف قػكة ضػرر العػَّف كَػدتو ُّحَّػث أنػو لػػك ُػاف ىنػاؾ َػيء حخػر يلػى خػالؼ مقتضػػى
التقدَّر لُاف ذلؾ الَيء ىك العَّف .حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ.)ّٓٔ/
(ْ) ىذه النسُّل إلى ُّني يج ىمح ،كىـ ُّطف مف قيىرٍَّش .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ُِٗ/
(ٓ) انظر إلػى ترجمتػو ةػي :الطُّقػات الُُّػرل (ٔ،)َّ/التػارَّخ الَُُّّػر(ٔ،)ِّٖ/الضػعماء يُّػي زريػل(ّ ،)ُٗٔ/تػارَّخ ال قػات للعجلػي(ُ،)ّّٔ/
الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٔ،)ُِّ/مَػػاىَّر يلمػػاء ايمصػػار(،)ُّٕ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِِ ،)ٓ/الُاَػػؼ(ِ ،)ٕٓ/تػػذُرة الحمػػاظ(ُ ،)ٖٓ/تػػارَّخ اإلس ػػالـ
(ّ ،)َْٕ/تيذَّب التيذَّب(ٖ. )ِٖ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ُِّ/
(ٕ)الضعماء يُّي زريل(ّ.)ُٗٔ/
(ٖ)تيذَّب الُماؿ(ِِ.)ٓ/
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كزاد الن ىسػػا يُّ :ػػت(ُ) ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :قػػل قػػل (ِ)،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات (ّ)،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قل
ُّػػت ُ َّػػر الحػػدَّث(ْ) ،كقػػاؿ العجلي:تػػاُّعي قػػل ،كُػػاف سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػل مػػف أركل النػػاس ينػػو(ٓ)،كقػػاؿ

اُّف حجر :قل ُّت(ٔ).

قمت :يمرك ُّف دَّنار قل ُّت.
ّ -يركة ُّف ي ً
امر القيىرًَ ٌي ،كيَّقاؿ :اٍل يجيىنً ٌي(ٕ) المُي ،مختلؼ ةي صحُّتو،ركل لو ايرُّعل(ٖ).
ى
يٍ ى
(ُُ)
)
َُ
(
)
ٗ
(
اُّف ًحُّناف ةي قػات التػاُّعَّف ،
قاؿ اُّف معَّف :لَّست لو صحُّل  ،كقاؿ أُّك حاتـ :تاُّعي  ،كذُره ي
(ُّ)
(ُِ)
ت يَّر كاحد لو صحُّل كَػؾ
كقاؿ ال ند ىارقي ٍ
طنً ٌي :قل  ،كقاؿ الخزرجي :تاُّعي ،كقاؿ اُّف حجر :أى ٍىُّ ى
ةَّػػو ُّعضػػيـ كركاَّتػػو يػػف ُّعػػض الصػػحاُّل َل تمنػػع أف َُّػػكف صػػحاَُّّان(ُْ) ،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل:مختلؼ ةػػي
صحُّتو(ُٓ) ،كلما ذُره اُّف قانع قاؿ :يركة ُّف يامر يندم لَّس لو ليقى ،كقاؿ قكـ :لػو صػحُّل ،كلػَّس
ُّصحَّح(ُٔ).

قمت :يركة ُّف يامر مختلؼ ةي صحُّتو ،كالراجح أنو تاُّعي قل.
الزٍرًقػػي(ُٕ) ،المػػدني،ركل لػػو الُّخػػارم كالنسػػا ي
ايػلى ٍُّػ ًػف ىرًاةػ ًػع ٍُّػ ًػف ىمالًػ ًػؾ ٍُّػ ًػف اٍل ىع ٍج ىال ًف ،ي
ْ -يي ىُّ ٍَّػ يػد ٍُّػ يػف ًرةى ى
كالُّاقكف سكل مسلـ(ُٖ).

)ُ )المرجع الساُّؽ.
(ِ)الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ُِّ/
(ّ)ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٕٔ/
(ْ) الطُّقات الُُّرل (ٔ.)َّ/
(ٓ) ال قات للعجلي(ُ.)ّّٔ/
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِْ/
(ٕ) نسُّل إلى يجيىٍَّىنل ،كىي قَُّّلل مف قضايل ،نزلت الُكةل كالُّصرة .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ُّٕ/
(ٖ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي  :تػػارَّخ اُّػػف معػػَّف(ّ )ٕٓٔ/ركاَّػػل الػػدكرم ،الم ارسػػَّؿ َلُّػػف أُّػػي حػػاتـ(،)ُْٗ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)ُٗٓ/مكسػػكيل
أقػكاؿ أُّػػي الحسػػف الػػدارقطني ةػػي رجػػاؿ الحػػدَّث كيللػػو(ِ ،)ْْٗ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٗ ،)ِِٖ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(َِ )ِٔ/اإلصػػاُّل ةػػي تمََّّػػز
الصحاُّل (ْ ،)َْْ/تقرَّب التيذَّب(ُ.)ُِْ/
(ٗ) تارَّخ اُّف معَّف(ّ )ٕٓٔ/ركاَّل الدكرم.
(َُ) المراسَّؿ َلُّف أُّي حاتـ(.)ُْٗ/
(ُُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٗٓ/
(ُِ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ْْٗ/
(ُّ) خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(ُ.)ِٔٓ/
(ُْ) تيذَّب التيذَّب(ٕ.)ُٖٓ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٖٗ/
(ُٔ) معجـ الصحاُّل َلُّف قانع(ِ.)ِِٔ/

ج،ك يى ىك يزىرٍَّؽ ُّف ىيامر ُّف يزىرٍَّؽ ُّف يُّد ىح ً
ارىل ُّف اٍل ىخ ٍزىرج  .اينساب(ٔ.)ِٖٓ/
(ُٕ) نسُّل إلى ُّني يزىرٍَّؽُّ ،طف مف ٍاي ٍىن ى
صار مف اٍل ىخ ٍزىر ى
(ُٖ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي  :ت ػػارَّخ اُّ ػػف مع ػػَّف (ّ )ُْٓ/ركاَّ ػػل ال ػػدكرم  ،ال ق ػػات للعجل ػػي (ِ ،)ُُٔ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ (ٓ ،)َْٔ/معرة ػػل
الصػػحاُّل يُّػػي نعػػَّـ (ْ ،)َُِٗ/تيػػذَّب الُمػػاؿ (ُٗ ،)َِٓ/جػػامع التحصػػَّؿ ةػػي أحُػػاـ الم ارسػػَّؿ ( ،)ِّْ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ (ٗ،)ٖٗ/
ال قات َلُّف حُّاف (ٓ ،)ُّّ/تيذَّب التيذَّب (ٕ.)ٔٓ/
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قػاؿ اُّػف معػَّف :لػػو صػحُّل(ُ) ،كقػاؿ العجلػي :تػػاُّعي قػل(ِ) ،كقػاؿ أُّػك زريػػل :قػل(ّ) ،كقػاؿ أُّػػك

حاتـ :لَّست لو صحُّل كَل يَُّّو كَل يخَّو(ْ) ،كذُره اُّف حُّاف ةػي ال قػات(ٓ) ،كقَّػؿ :إنػو أدرؾ النُّػي -

صلى اهلل يلَّو كسلـ ،-ىكيكلد ةي ييده ،مختلؼ ةَّػو(ٔ) ،كقػاؿ العال ػي :ىػك تػاُّعي(ٕ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر:
يكلد ةي ييد النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ.)ٖ(-

قمت :يَُّّد ُّف رةايل قل.
ت يي ىم ٍَّ و
س اٍل ىخ ٍ ىع ًمنَّلي(ٗ) ،صػحاَُّّل ،تزكجيػا جعمػر ُّػف أُّػي طالػب ػـ أُّػك ُُّػر ػـ يلػي،
اء ًُّ ٍن ي
ٓ -أ ٍ
ىس ىم ي
ككلدت ليـ ،كىى أخت مَّمكنل ُّنت الحارث أـ المؤمنَّف يميا ،ماتت ُّعد يلي(َُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو دلَّؿ أف العَّف حؽ ،كأف تػَ َّر العػَّف كاصػاُّتيا للمعػَّف ُّ-ػ ذف اهلل تعػالى -حػؽ َل

َػػؾ ةَّ ػػو ،كسػػُّب الع ػػَّف استحس ػػاف النػػاظر للَ ػػيء ،كةػػي الح ػػدَّث مَ ػػركيَّل الرقَّػػل ُّاآلَّ ػػات كايذُ ػػار

كايديَّػػل المػػَ كرة ،كمػػف ذلػػؾ ق ػراءة المعػػكذات ،كالماتحػػل ،كالتعاكَّػػذ النُّكَّػػل ،كمػػف رأل َػػَّ ان ةاستحسػػنو،

كخػػاؼ أف يَّصػػاب منػػو ُّػػالعَّف ،ةلَّػػدع لػػو ُّالُّرُػػل،أك ةلَّقػػؿ :مػػا َػػاء اهلل َل قػػكة إَلٌ ُّػػاهلل ،كةػػي الحػػدَّث
إ ُّػات للقػػدر ،ةايَػػَّاء ُليػػا ُّقػػدر اهلل تعػػالى ،ةػػال َّقػػع ضػػرر العػػَّف إَل ُّقػػدر اهلل تعػػالى ،ةالسػػَّدة أسػػماء
ُّنت يمَّس

تسَؿ النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ -أف أكَلد جعمر منيػا ،تػؤ ر ةػَّيـ العػَّف سػرَّعان

لُمػاؿ حسػػنيـ ،ةيػػؿ تػرقَّيـ ةقػػاؿ النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػو كسػػلـ : -نعػػـ ،ةلػػك ُػاف َػػيء سػػاُّؽ القػػدر

سمَّل تنُّعث مف يَّف العا ف ةتصَّب المعَّف ُّػ ذف اهلل،ةتؤذَّػو كقػد تيلُػو،
لسُّقتو العَّف ،ةالعَّف ليا قكة ٌ
كتُكف سُُّّان مف أسُّاب المنَّنل (ُُ).

(ُ) تارَّخ اُّف معَّف (ّ )ُْٓ/ركاَّل الدكرم.
(ِ) ال قات للعجلي (ِ.)ُُٔ/
(ّ) تارَّخ اإلسالـ (ّ.)َِٖ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ (ٓ.)َْٔ/
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف (ٓ.)ُّّ/
(ٔ) معرةل الصحاُّل يُّي نعَّـ(ْ.)َُِٗ /
(ٕ) جامع التحصَّؿ ةي أحُاـ المراسَّؿ (.)ِّْ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٕ/
(ٗ) نسُّل إلى خ عـ ُّف أ ٍىن ىمار ُّف إراش ُّف ىي ٍمرك ُّف يكث ُّف نُّت ُّف ىمالؾ ُّف زَّد ُّف ُيالف .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ِّْ /
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٕ/
(ُُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :إُمػاؿ المعلػـ ُّمكا ػد مسػلـ (ٕ ،)ٖٓ/يمػدة القػارم
َرح صحَّح الُّخارم(ُِ،)ِٕٔ/تحمل ايحكذم (ٔ ،)ُْٖ/منار القارم َرح مختصر صحَّح الُّخارم(ٓ.)ِِٔ/
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ت رِقيقَ َة َن ِس ِ ِ
يج َة
يبة َخد َ
َ
ُم ْي َم ُة ِب ْن ُ َ
الحديث السادس -أ َ

ت
اؿ :نا يم ىح نم يد ٍُّ يف اٍل يم ٍن ىًُد ًر قى ى
اف قى ى
ت ىرًقَّقىلى تىقيك يؿ :ىُّ ىاَّ ٍع ي
يم ٍَّ ىملى ًُّ ٍن ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ت أى
رسػ ى ن ً
ػاؿً " :ةَّمػػا اسػػتىطىعتي نف(ِ) كأىطى ٍقػػتي نف(ّ)" ةى يقٍلػ ي ن
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـً -ةػػي نً ٍسػ ىػكوة ةىقىػ ى
ػت :اللػػوي ىكىر يسػػكليوي
ى ٍ ٍ
ػكؿ اللػػو  -ى
ىي
ى
)
ْ
(
ًً ً
اؿ" :إًني ىَل أ ً
ػروىة
ػروىة ىُقى ٍػكلًي ًَل ٍم ىأ
ام ىأ
كؿ اللن ًو ىُّاًَّ ٍع ىنا ةىقى ى
أ ٍىر ىح يـ ًُّىنا ًم ٍف أ ٍىنمي ًس ىنا ىَّا ىر يس ى
ى
يصاة يح يُ نف إًن ىمػا قى ٍػكلًي لما ىػل ٍ
ػت رًقَّقىػلى ىن ًسػ (ٓ) ً
ػاؿ أىُّػػك ُّ ٍُ ور(الحمَّػػدم)ً :قَّػ ىػؿ لًسػ ٍمَّاف ةىػًنيـ َّقيكلي ً ً
ً و
ً
ػاؿ
َّجػلى ةىقىػ ى
ػَُّّلي ىخد ى
ى
ىكاح ىػدة" قىػ ى ي ى
ي ى ى يٍ ى ى
يم ٍَّ ىمػلي ُّ ٍنػ ي ى
ػكف ةَّػػو أ ى
ً
س ٍمَّ ً ً
َّجلى ىكلى ٍـ ىَّ يقٍلوي لىىنا ٍاُّ يف اٍل يم ٍن ىًُد ًر.
اف ى ىي ىنس ىَُّّلي ىخد ى
يى ي
(ُ)

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػ ػػو الحمَّػ ػ ػػدم ةػ ػ ػػي مسػ ػ ػػنده ،مػ ػ ػػف حػ ػ ػػدَّث أمَّمػ ػ ػػل ُّنػ ػ ػػت رقَّقػ ػ ػػل نسػ ػ ػػَُّّل خدَّجػ ػ ػػل
(ُ،)ّّٔ/حدَّث رقـ ُّّْْ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّػكاب السػػَّرُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي َُّّعػػل النسػػاء،)ُُٓ/ْ(،حػػدَّث رقػػـ
ُٕٗٓ،يف قتَُّّل ُّف سعَّد يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الَُّّعػػلُّ ،ػػاب َُّّعػػل النسػػاء،)ُْٗ/ٕ(،حػػدَّث رقػػـ ُُْٖ،مػػف
طرَّؽ يُّد الرحمف ُّف ميدم يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،جزء مف حدَّث متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننو ُ ،تاب الجيادُّ ،اب َُّّعل النساء،)ٗٓٗ/ِ(،حدَّث رقـ ِْٕٖ،مػف
طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو مالؾ ةي المكطَ ةي ُتاب الَُّّعلُّ ،اب ما جاء ةي الَُّّعػل(ِ،)ِٖٗ/حػدَّث رقػـ ِ ،مػف
طرَّؽ محمد ُّف المنُدر يف أمَّمل ُّنت رقَّقل ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ْْ،)ٓٓٔ/أخرجو أحمد ُّاإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

(ُ) يُّارة يف المعاقدة كالمعاىدةَُ ،ف ُؿ كاحد منيما ُّاع ما ينده مف صػاحُّو كأيطػاه خالصػل نمسػو كطايتػو كدخَّلػل أمػره .النياَّػل ةػي يرَّػب
الحدَّث كاي ر(ُ.)ُْٕ/
(ِ) أطػػاع :اتُّػػع ايمػػر كلػػـ َّخالمػػو ،كاَلسػػتطايل :القػػدرة يلػػى الَػػيء .المرجػػع السػػاُّؽ(ّ )ُِْ/كالم ػراد :أم ىػػذا ُلػػو ُّحسػػب طػػاقتُف .التعلَّػػؽ
الممجد يلى مكطَ محمد(ّ.)ُْٕ/
(ّ) أطػ ػػاؽ الَػ ػػيء :أم ةػ ػػي كسػ ػػعو .مختػ ػػار الصػ ػػحاح(،)ُْٗ/أم :أقصػ ػػى ياَّتػ ػػو ،كىػ ػػك اسػ ػػـ لمقػ ػػدار مػ ػػا َّمُػ ػػف أف َّمعلػ ػػو ُّمَػ ػػقل منػ ػػو .تػ ػػاج
العركس(ِٔ)َُْ/
ن
ً
َّدا َُّّد .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ُِٗٗ/
(ْ) تصاةح ال نَ
أحد يىما يلى اآلخر ن
خصاف :سلـ ي
ً
ىم قى ًرَُّّػػل .مختػػار الصػػحاح( .)َّٗ/أمَّمػػل ىػػي رقَّقػػل ُّنػػت خكَّلػػد،أخت خدَّجػػل ُّنػػت خكَّلػػد زكج النُّػػي  -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ .
(ٓ) ىنسػػَُّّل :أ ٍ
الطُّقات الُُّرل(ٖ.)َُِ/
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ً ً
ً
ً
ً
الحػ ًار ًث ُّ ًػف ىح ًارىػلى ُّ ًػف
الع نػزل ُّ ًػف ىيػام ًر ُّ ًػف ى
ِ -يم ىح نم يد ٍُّ يػف اٍل يم ٍن ىُػد ًر ُّ ًػف ىي ٍُّػد اهلل ُّػف اليي ىػد ٍَّ ًر ُّ ًػف ىي ٍُّػد ي
نً
ىس ػ ٍػعًد ُّ ػ ًػف تىػ ٍػًَّـ ُّ ػ ًػف م ػ نػرةى ُّ ػ ًػف ىُ ٍع ػ ً
ػي(ُ)(،ت َُّق أك ُّع ػػدىا)،ركل ل ػػو
ػب ُّ ػ ًػف ليػ ىػؤ ْ
ي
م ،القرَ ػػي الت ٍَّم ػ ٌ
الجمايل(ِ).

قػػاؿ الحمَّػػدم :حػػاةظ(ّ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل قلَّػػؿ الحػػدَّث(ْ)،كك قػػو اُّػػف معػػَّف(ٓ)،كأُّػػك حػػاتـ(ٔ)،كقػػاؿ
العجلػي :تػػاُّعي قػل ،رجػػؿ صػػالح(ٕ) ،كذُػره اُّػ يػف ًحنُّػاف ةػػي ال قػػات(ٖ)،كقػاؿ الػػذىُّي :إمػاـ حػػاةظ(ٗ)،كقػػاؿ
اُّف حجر :قل(َُ).
قمت :محمد ُّف المنُدر قل.

اس يـ أىًَُّّيىا ىي ٍُّ يد ٍُّ يف ًُّ ىج واد التنٍَّ ًم كي ،صحاَُّّل ،ليػا حػدَّ اف ،كىػي يَّػر أيمَّمػل ُّنػت يرقَّقػل
يم ٍَّ ىملي ًُّ ٍن ي
ت يرقى ٍَّقىل ،ىك ٍ
ّ -أ ى
تاُّعَّل ،ركل ليا ايرُّعل(ُُ).
قمَّل؛ يف تلؾ ٌ
ال ٌ

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الَُّّعػػل التػػي ذُرتيػػا أمَّمػػل ُّنػػت رقَّقػػل ةػػي الحػػدَّث ُانػػت ُّالمدَّنػػل ُّعػػد الحدََُّّّػػل ،كىػػي َُّّعػػل

ػاء ىؾ
النسػػاء؛ ينيػػا مػػذُكرة ةػػي سػػكرة الممتحنػػل كىػػي مدنَّػػل ،قػػاؿ اهلل –يػػز كجػػؿ :-ى"َّػػا أىَّكيىػػا النًُّػ كي إً ىذا ىجػ ى
ً
نً
َّف ًُّيُّ ٍيتى و
ػاف
َّف ىكَل ىَّ ٍقتيٍل ىف أ ٍىك ى
اٍل يم ٍؤ ًم ىن ي
ات يَّ ىُّاًَّ ٍع ىن ىؾ ىيلىى أ ٍ
َلد يى نػف ىكَل ىَّػٍَت ى
ىف َل يَّ ٍَ ًرٍُ ىف ًُّاللو ىَ ٍَّنا ىكَل ىَّ ٍس ًرٍق ىف ىكَل ىَّ ٍزنً ى
ػَّن ىؾ ًةػػي معػػر و
َّ ٍمتىًر ىَّنػو ُّػ ٍػَّف أ ٍىَّػ ًػدَّ ًي نف كأىرجلً ًيػ نػف كَل َّع ً
كؼ ةىىُّػػاًَّ ٍعيي نف" (الممتحنػػل ،)ُِ،ةالنسػػكة أردف مُّاَّعػػل
صػ ى
ىٍي
ى
يى ى
ى ىٍ
ى ٍي
النُّي  -صلى اهلل يلَّو كسلـ – ،ةقاؿ النُّي( :ةَّما استطعتف)أم أُّاَّعُف ةَّما استطعتف ،ةالنُّي-صلى
اهلل يلَّػػو كسػػلـ -أَػػمؽ يلػػَّيف ،ةقػػد قالػػت أمَّمػػل-رضػػي اهلل تعػػالى ينيػػا" :-اللنػػوي ىكىر يسػػكليوي أ ٍىر ىحػ يػـ ًُّىنػػا ًمػ ٍػف
أ ٍىنمي ًس ىنا "،كىذا َّدؿ يلى أف الرسكؿ  -صلى اهلل يلَّو كسلـَّ -تصؼ ُّالرحمػل كالَػمقل كال أرةػل َُّمتو،كقػد
(ُ) نسُّل إلى قُّا ؿ اسميا تَّـ ُّف يمرنة ،كىك أُّك يُّد اهلل ،كقَّػؿ أُّػك ُُّػر محمػد ُّػف المنُػدر ُّػف يُّػد اهلل ُّػف اليػدَّر ُّػف يُّػد العػزل ُّػف يػامر ُّػف
لؤم ُّف يالب ،التَّمي القرَي المدني .اينساب (ّ.)ُِّ/
الحارث ُّف حار ل ُّف سعد ُّف تَّـ ُّف مرة ُّف ُعب ُّف ٌ
(ِ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل (ٓ ،)ُّٔ/ال قات للعجلي(ُ ،)ُْْ/الجرح كالتعدَّؿ(ٖ ،)ٖٗ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ ،)َّٓ/تيػذَّب
الُمػػاؿ(ِٔ ،)َْٓ /الُاَػػؼ(ِ ،)ِِْ/سػػَّر أيػػالـ النػػُّالء (ٓ ،)ّّٓ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ ،)ُِٓ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ (َُ ،)ّٔٔ/تقرَّػػب
التيذَّب(ُ.)َٖٓ/
) )3تيذَّب الُماؿ(ِٔ.)َْٓ /
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُّٔ/
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ِٔ.)َْٓ /
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ٖٗ/
(ٕ) ال قات للعجلي(ُ.)ُْْ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َّٓ/
(ٗ) الُاَؼ(ِ.)ِِْ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)َٖٓ/
(ُُ) المرجع الساُّؽ(.)ّْٕ/
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أرادت أمَّمل مػف النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ -المصػاةحل ُّالَّػد ،ةقػاؿ (َل أصػاةحُف) ةػالنُّي-صػلى

اهلل يلَّو كسلـَ -ل َّرَّد أف َُّّاَر أَّدَّيف ،ةيك َّرَّد  -كاهلل أيلـ – اَلجتناب ،كىذا َّختلؼ يف مُّاَّعل
ًً ً
ػروىة ىُقىػ ٍػكلًي
امػ ىأ
الرجػػاؿ ،حَّػػث ةَّيػػا المصػػاةحل ،ةمنػػع ذلػػؾ ةػػي مُّاَّعػػل النسػػاء ،كقكلػػو (إًن ىمػػا قىػ ٍػكلًي لما ىػػل ٍ
ػروىة ك ً
ً
احػ ىػد وة) ،ةالمُّاَّعػػل مقصػػكرة يلػػى القػػكؿ دكف المعػػؿ ،كقكلػػو َلم ػرأة كاحػػدة ُقكلػػو لما ػػل ام ػرأة مػػف
َل ٍمػ ىأ ى

النسػػاء ،ةػػالمراد ُّالما ػػل الُ ػرة ،ةلػػَّس العػػدد م ػرادان ،ة ػَمره -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -لَػػخص ُّػػَمر َّعػػـ
جمَّع ايمل ،كىذا ةَّما إذا لـ َُّف دلَّالن يلى الخصكصَّل لذلؾ الَخص(ُ).

ِ
اء
الحديث السابعُّ -
الرَب ِّي ِع ِب ْنت ُم َع ِّوِذ ْاب ِن َع ْف َر َ

اؿ :نا ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف م ىح نمًد ٍُّ ًف ىي ًق ً
اؿ :أ ٍىر ىسلىنًي ىيلًػ كي ٍُّ يػف اٍل يح ىس ٍػَّ ًف
َّؿ ٍُّ ًف أىًُّي طىالً وب قى ى
اف قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ي
ً
ً ن
ػكؿ اللن ًػو  -ن
ضػكًء رس ً
ػاف ىَّتى ىكضنػَي
إًلىى ك
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -ىك ىُ ى
اء؛ أ ٍ
ى
ىسَىلييىا ىي ٍػف يك ي ى ي
الرىَُّّ ًع ًُّ ٍنت يم ىعكًذ ٍاُّ ًف ىي ٍم ىر ى
ػت إًلً ػ ني إً ىنػػاء َّ يُ ػكف م ػ جدا(ِ) أىك م ػ ندا كرٍُّعػػا ًُّمػػد ُّنًػػي ى ً
يخػ ًػريج
ػت أ ٍ
ًي ٍنػ ىػد ىىا ةىَىتىٍَّتييىػػا ةىَ ٍ
اَػ وػـ ةىقىالىػ ٍ
ىخ ىر ىجػ ٍ
ػت "ًُّيى ػ ىذا يُ ٍنػ ي
ى
ٍ ي ىي ن ي ى
نى ي ي
(ّ)
ً
ً
ً ن
ػكؿ اللنػ ًػو  -ن
لًرسػ ً
ىف يَّػ ٍػد ًخلىيما ًٍ
ػاء ،ينـ
ػكء ةىىَّ ٍُّػ ىػدأي ةىىَّ ٍغسػ ػ يؿ ىَّ ىد ٍَّػػو ى ىال نػػا قىٍُّ ػ ىػؿ أ ٍ
ص ػػلى اهللي ىيلى ٍَّػػو ىك ىسػػل ىـ -اٍل ىك ي
اإل ىن ػ ى
ضػ ى
ى
ىي
يى
)
ٓ
(
)
ْ
(
ضػػمض كَّسػػتىٍن ًر ى ىال نػػا ى ىال نػػا ،كَّ ٍغ ًسػ يؿ ك ٍجيػػو ى ىال نػػا ،يػ نـ َّ ٍغ ًسػ يؿ َّ ىد ٍَّػ ًػو ى ىال نػػا ى ىال نػػا ،يػ نـ َّمسػػح ًُّ أر ً
ٍسػ ًػو
ى
ى
ى ىي
ىى
ىٍ ى ي ى
ىَّتى ىم ٍ ى ي ى ى ٍ ي
ػاؿ :ىمػػا
ىخ ىُّ ٍرتيػػوي ةىقىػ ى
ػاءنًي ٍاُّػ يػف ىي نمتًػ ى
ػؾ ةى ىسػَىلىنًي ىي ٍنػػوي ةىَ ٍ
يم ٍقػًُّ نال ىك يمػ ٍػدًُّنرا ،ىكىَّ ٍغ ًسػ يؿ ًر ٍجلى ٍَّػ ًػو ى ىال نػػا ى ىال نػػا" قىالىػ ٍ
ػت :ىكقىػ ٍػد ىجػ ى
ىيلًم ىنػػا ًةػػي ًُتىػ ً
ػاب اللنػ ًػو إً نَل يي ٍس ػلى ٍَّ ًف ك ىم ٍسػ ىػحتىٍَّ ًف ىَّ ٍعنًػػي ٍاُّػ ىػف ىينُّػ و
اف اٍل ىم ٍسػ ىػح
ػاس قىػ ى
صػ ى
ػؼ لىىنػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
:كىك ى
ٍ
ػاؿ أيىُّػػك ىُّ ٍُ ور ى
ى
ً (ٔ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ض ىعيي ىما ىيلىى قى ٍرىن ٍَّو م ٍف ىك ىسط ىأرٍسو ،ينـ
ض ىع ىَّ ىد ٍَّو ىيلىى قى ٍرىن ٍَّو ينـ ىم ىس ىح ًُّ ًي ىما إًلىى ىج ٍُّيىتو ،ينـ ىرةى ىعيي ىما ىكىك ى
ةى ىك ى
ً
الرىَُّّػ ًػع ةىػ ىػز ىاد ًةػػي اٍل ىم ٍسػ ًػح
،ي ًف ك
ىم ىسػ ىػح إًلىػػى قىمىػػاهي قىػ ى
ػاف ٍاُّػ يػف ىي ٍجػ ىػال ىف ىح ػ ند ىىناهي أ نىكنَل ىيػ ًػف ٍاُّػ ًػف ىيقَّػ وػؿ ى
اف :ىك ىُػ ى
ػاؿ يس ػ ٍم ىَّ ي
َّؿ ي ٍنو ،لىـ َّ ً
ً
اؿ :ينـ مسح ًمف قىرىن ٍَّ ًو يلىى ي ًارض ٍَّ ًو(ٕ) حتنى ُّلى ىد طىر ى ً ً ً
ؼ لىىنا
ص ٍ
ؼ ل ٍح ىَّتو ،ىةلى نما ىسَىٍل ىنا ٍاُّ ىف ىيق و ى ي ٍ ى
ى ى
ى ى ى
قى ى ى ى ى ٍ ٍ
ى
ً
ىف أىٍلقىىنوي.
اف ًةي ًح ٍم ًظ ًو ىَ ٍي هء ةى ىُ ًرٍى ي
ت أٍ
ةي اٍل ىم ٍس ًح اٍل ىع ًار ى
ض ٍَّ ًف ،ىك ىُ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث الرَُّّػع ُّنػت معػكذ اُّػف يمػراء
رقـ ُّّْٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ّّٕ/حػدَّث

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا:المنتقى َػرح المكطػَ(ٕ ،)َّٕ/مرقػاة الممػاتَّح َػرح
مَ ػ ػ ػػُاة المص ػ ػ ػػاَُّّح(ٔ،)ِِٔٔ/التعلَّ ػ ػ ػػؽ الممج ػ ػ ػػد يل ػ ػ ػػى مكط ػ ػ ػػَ محم ػ ػ ػػد(ّ ،)ُْٕ/تحم ػ ػ ػػل ايح ػ ػ ػػكذم(ٓ ،)ُّٖ/ذخَّػ ػ ػ ػرة العقُّ ػ ػ ػػى ة ػ ػ ػػي َ ػ ػ ػػرح
المجتُّى(ِّ.)ِِٔ/

اما .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاَل ر(ْ.)َّٖ/
الم كدً :ر ٍ
نج ىؿ ىَّ ىد ٍَّ ًو ىةَّمأل ىُمٌَّو ى
الم ٌد يمق ندهر ًَُّ ٍ
ىف ىَّ يم ٌد الر ي
ط ىع ن
ط هؿ كيليث ،أك ًرطالف ،ك ي
(ِ) ي
ن
مسو .المرجع الساُّؽ(ٓ.)ُٗٓ/
الكضكء ىك المع يؿ ىن ي
الكضكء : ،الماء الذم يَّتىىكضنَ ُّو ،ك ي
(ّ) ى
(ْ) حرنُو كأداره ةي ةمو ،مف دكف أف َُّّلعو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)َُِٓ/
(ٓ) استن ر :أم استنَؽ الماء ـ استخرج ما ةي اينؼ ةَّن ره .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ُٓ/
ً
ضما ر ال نَ ٍع ًر .المرجع الساُّؽ(ْ.)ُٓ/
ضمَّرة م ٍف ى
(ٔ) قى ٍرف  :يُ كؿ ى
ةكؽ ن
الع ً
الذقىف .المرجع الساُّؽ (ّ.)ُِِ/
اللح ًى ى
ارض ًم ىف الل ٍحىَّ ًل :ىما ىَّ ٍن يُّت ىيلىى يي ٍرض ٍ
(ٕ) ى
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ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ،تاب الطيارةُّ،ػػاب صػػمل كضػػكء النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -
(ُ،)ُّ/حدَّث رقـ ُِٔ ،مف طرَّؽ َُّر ُّف الممضؿ يف اُّف يقَّؿُّ-و،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الطيارةُّ ،اب ما جاء أنو َُّّدأ ُّمػؤخر الػرأس (ُ ،)ْٖ/حػدَّث
رقـ ّّ،مف طرَّؽ َُّر ُّف الممضؿ يف يُّد اهلل ُّف محمد ُّف يقَّؿُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننو ةي ُتاب الطيارة كسننياُّ ،اب الرجؿ َّستعَّف يلى كضك و ةَّصب
يلَّػػو(ُ ،)ُّٖ/حػػدَّث رقػػـَّٗ ،مػػف طرَّػػؽ َ ػرَّؾ ُّػػف يُّػػد اهلل يػػف يُّػػد اهلل ُّػػف محمػػد ُّػػف
يقَّؿُّ-و ،جزء مف الحدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو الدارمي ةي سننوُ ،تاب الطيارةُّ ،اب الكضكء(ُ ،)ُْٓ/حدَّث رقـ ُٕٕ ،مف طرَّؽ
يَُّّد اهلل ُّف يمرك يف يُّد اهلل ُّف يقَّؿُّ-و،جزء مف الحدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُّْْ ،)ٓٔٓ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىيُّػػد اهلل ٍُّػػف يم ىحمػػد ٍُّػػف ىي ًقَّػػؿ ُّػػف أىُّػػي طالػػب ،القرَػػي الياَػػمي ،أيىُّػػك يم ىح نمػػد المػػدني ،أمػػو زَّنػػب
ُّنت ىيلً ٌي ٍُّف أىُّي طالب(،ت ُّعد َُْق) ،ركل لو الُّخارم ةي ايدب كةي أةعاؿ العُّاد ،كأُّك
داكد ،كالترمذم ،كاُّف ماجو(ُ).

قاؿ سمَّاف ُّف يََّّنل :رأَّتو َّحدث نمسو ،ةحملتو يلى أنػو قػد تغَّػر(ِ) ،كقػاؿ اُّػف سػعد :منُػر الحػدَّث،

َل َّحتجكف ُّحدَّ و ،كُاف ُ َّر العلـ(ّ) ،كقاؿ اُّف معَّفَ :ل َّحتج ُّحدَّ و(ْ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل :ضػعَّؼ

الحدَّث(ٓ) ،كقاؿ مرة ال ل :لَّس ُّذاؾ(ٔ) ،كقاؿ يلي ُّف المدَّنيُ :اف ضعَّمان(ٕ) ،كقاؿ أحمد ُّف حنُّؿ:
(ٗ)
(ٖ)
الج ٍكىز ىج ػانً ٌي :تكقػػؼ ينػػو ،يامػػل مػػا َّركَّػػو
منُػػر الحػػدَّث  ،كقػػاؿ الُّخػػارم :مقػػارب الحػػدَّث  ،كقػػاؿ ى
يرَّب(َُ) ،كقاؿ العجلي :تاُّعي ،جا ز الحدَّث(ُُ)،
(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل (ٓ ،)ِّٗ/تارَّخ اُّف معَّف(ُ )ِٕ/ركاَّل اُّف محرز ،سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّػف أُّػي َػَُّّل لعلػي
اُّػ ػ ػػف المػ ػ ػػدَّني(،)ٖٖ/ال قػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػػي(ُ ،)ِٕٕ/الجػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػػدَّؿ(ٓ ،)ُْٓ/تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ(ُٔ ،)ٕٖ/تيػ ػ ػػذَّب التيػ ػ ػػذَّب (ٔ ،)ُّ/تقرَّػ ػ ػػب
التيذَّب(.)ُِّ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُٔ.)ٕٖ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِّٗ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ُٔ.)ٕٖ/
(ٓ) تارَّخ اُّف معَّف(ُ )ِٕ/ركاَّل اُّف محرز.
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ُٔ.)ٕٖ/
(ٕ) سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلي ُّف المدَّني(.)ٖٖ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(ُٔ.)ٕٖ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ.
(َُ) المرجع الساُّؽ.
(ُُ) تارَّخ ال قات للعجلي(ُ.)ِٕٕ/
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كق ػػاؿ أُّ ػػك زري ػػلَّ :ختل ػػؼ ين ػػو ة ػػي ايس ػػانَّد(ُ) ،كق ػػاؿ الترم ػػذم :ص ػػدكؽ(ِ) ،كق ػػاؿ النس ػػا ي:

ضعَّؼ(ّ) ،كقاؿ أُّك حاتـ :لَّف الحدَّث ،لَّس ُّالقكم ،كَل ُّمف َّحتج ُّحدَّ وَُّ ،تب حدَّ و(ْ) ،كقاؿ اُّػف

حُّػػاف :ردئ الحمػػظ(ٓ) ،كقػػاؿ اُّػػف يػػدم :يَُّتػػب حدَّ ػػو(ٔ) ،كقػػاؿ اُّػػف حجػػر :صػػدكؽ ،ةػػي حدَّ ػػو لػػَّف،
كيَّقاؿ تغَّر َُّخرة(ٕ).
قمت :يُّد اهلل ُّف محمد ُّف يقَّؿ صدكؽ ةي حدَّ و لَّفُ ،ما قاؿ اُّف حجر.

ت يم ىعكًذ ًُّف ىي ٍم ىراء اينصارَّل ،الن ىجارَّل ،مف صغار الصحاُّل ،ركل ليا الجمايل(ٖ).
ّ -ك
الرىَُّّعي ًُّ ٍن ي

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف ةَّو ىيُّد اهلل ٍُّف يم ىحمػد ٍُّػف ىي ًقَّػؿ كىػك صػدكؽ الحػدَّث ،ةَّػو
لػػَّف ،كُّالمتاُّع ػػل(ٗ) َّرتقػػي إل ػػى الحس ػػف لغَّ ػره ،حَّ ػػث تاُّعػػو النعم ػػاف ُّ ػػف سػػالـ ي ػػف الرَُّّػػع ُّن ػػت مع ػػكذ،
كالنعماف ُّف سالـ قل(َُ).

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث َّػػدؿ يلػػى يػػدـ كجػػكب الترتَّػػب ُّػػَّف المضمضػػل كاَلستنَػػاؽ كيسػػؿ الكجػػو كالَّػػدَّف،

ةالمستحب أف َُّّدأ ُّيـ قُّؿ يسػؿ الكجػو؛ يف النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ – ُّػدأ ُّيمػا إَل َػَّ ان نػاد انر،
كةَّو أف النُّي ُاف َُّّدأ المسح مف مقدـ الرأس إلى منتياه ـ رد َّدَّو مف مؤخر الرأس إلى مقدمو(ُُ).

(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ُْٓ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُٔ.)ٕٖ/
(ّ) المرجع الساُّؽ.
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ُْٓ/
(ٓ) المجركحكف َلُّف حُّاف(ِ.)ّ/
(ٔ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٓ.)َِٗ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِّ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ (.)ْٕٕ/
(ٗ) انظػر إلػى المعجػـ ايكسػػط للطُّ ارنػي (ٕ ،)ُِْ/ح(َّٕٗ)؛ ينػو ذُػر تلػػؾ المتاُّعػل  ،مػف طرَّػػؽ النعمػاف ُّػف سػالـ يػػف الرَُّّػع ُّنػت معػػكذ،
مختلؼ ايلماظ  .كالمتاُّعل:أف ََّارؾ الراكم يَّره ةي ركاَّل الحدَّث ،كىي نكياف ايكلى متاُّعل تامل :كىي أف تحصػؿ المَػارُل للػراكم مػف أكؿ
اإلسناد ،كال انَّل متاُّعل قاصرة :كىي أف تحصؿ المَارُل للراكم ةي أ ناء اإلسناد .تَّسَّر مصطلح الحدَّث(.)ُٕٖ/
(َُ) تيذَّب الُماؿ(ِٗ.)ْْٖ/
(ُُ) كم ػ ػ ػػف أراد اَلس ػ ػ ػػتزادة ة ػ ػ ػػي المكض ػ ػ ػػكع ةلَّنظ ػ ػ ػػر ة ػ ػ ػػي المص ػ ػ ػػادر اآلتَّ ػ ػ ػػل ؛ يف الُ ػ ػ ػػالـ مقت ػ ػ ػػُّس مني ػ ػ ػػا :مع ػ ػ ػػالـ الس ػ ػ ػػنف(ُ ،)َّٕ/نَّ ػ ػ ػػؿ
ايكطار(ُ،)ُْٖ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ُ ،)َُٓ/تحمل ايحكذم(ُ.)ُُّ/
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حرٍام
الحديث الثامن -أ ُِّم َ

الرًملً كي،يف َّعلىى ٍُّ ًف ىَ ند واد أىًُّي ىاًُّ و
اؿ :نا ًى ىال يؿ ٍُّ يف ىم ٍَّ يم و
ػت،
كف اٍل يجيىنً كي ن
اف ٍُّ يف يم ىع ًاكىَّلى قى ى
ك نا ىم ٍرىك ي
ى ٍ ىٍ
(ِ)
(ُ)
نً
ىج ػ يػر ىَػ ػ ًي وَّد(ّ)،
ىي ػ ٍػف أيـ ىح ػ ىػرواـ قىالىػ ٍ
ص ػػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ػ ًػو ىك ىس ػػلن ىـ -يي ػ ىػزاةى اٍل ىُّ ٍح ػ ًػر لًٍل ىما ًػ ًػد أ ٍ
ػت :ىذ ىُ ػ ىػر ىر يس ػػك يؿ الل ػػو -ى
(ْ)
ػتَّ :ػا رس ى ً
كلًٍل ىغ ًرَّ ً
ػاؿ "اللنييػ نـ
ىف ىَّ ٍج ىعلىنًػي ًم ٍػنيي ٍـ ،قى ى
َّد ٍَّ ىف " قىالى ٍ
ىج ير ىَ ًي ى
ؽ أٍ
ػكؿ اللنػو ٍادعي اللنػوى ىي نػز ىك ىجػ نؿ أ ٍ
ت :ةى يقٍل ي ى ى ي
ى
ت.
ت ىداُّنتىيىا ةى ىسقى ى
ت ةى ىماتى ٍ
طٍ
ت ىرًُ ىُّ ٍ
اج ىعٍليىا ًم ٍنيي ٍـ" ةى ىغ ىز ًت اٍل ىُّ ٍح ىر ىةلى نما ىخ ىر ىج ٍ
ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف أحادَّ ػػث أـ حػ ػراـ
ُّالمتف كاإلسناد الساُّقَّف.

(ُ ،)ّّْ/ح ػػدَّث رق ػػـ ِّٓ،

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب الجياد كالسَّرُّ ،اب ةضؿ مف َّصرع ةػي سػَُّّؿ اهلل ةمػات
ةيك منيـ(ْ ،)ُٖ/حدَّث رقـ ِٕٗٗ،مف طرَّؽ أنس ُّف مالؾ يف أـ حراـ ُّنت ملحػاف ،جػزء
مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو مسلـ ةػي صػحَّحوُ ،تػاب اإلمػارةُّ ،ػاب ةضػؿ الغػزك ةػي الُّحػر(ّ،)ُُٓٗ/حػدَّث رقػـ
ُُِٗ ،مف طرَّؽ أنس ُّف مالؾ يف أـ حراـ ُّنت ملحاف ،جزء مف حدَّث مختلؼ اَللماظ.

ْ -أخرج ػػو أُّ ػػك داكد ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب الجي ػػاد ُّ ،ػػاب ةض ػػؿ الغ ػػزك ة ػػي الُّح ػػر(ّ،)ٕ/ح ػػدَّث رق ػػـ
ِّْٗ ،مف طرَّؽ محمد ُّف ُُّار العََّي ك يُّد الكىاب ُّف يُّد الػرحَّـ الجكُّرمُ،لَّيمػا يػف

مركاف ُّف معاكَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الجيػػاد ،ةضػػؿ الجيػػاد ةػػي الُّحػػر(ٔ،)ُْ/حػػدَّث رقػػـُِّٕ،
مف طرَّؽ أنس ُّف مالؾ يف أـ حراـ ُّنت ملحاف ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الجيػػاد ،ةضػػؿ الجيػػاد ةػػي الُّحػػر (ِ ،)ِٕٗ/حػػدَّث رقػػـ
ِٕٕٔ ،مف طرَّؽ أنس ُّف مالؾ يف أـ حراـ ُّنت ملحاف ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٕ -أخرج ػػو ال ػػدارمي ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب الجي ػػاد ُّ ،ػػاب ةض ػػؿ يػ ػزاة الُّح ػػر(ّ،)ُٓٔٗ/ح ػػدَّث رق ػػـ
ِْٓٔ ،مف طرَّؽ أنس ُّف مالؾ يف أـ ح ارـ ُّنت ملحاف ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٖ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ْْ ،)ُٖٓ/مف طرَّؽ أنس ُّف مالػؾ يػف أـ حػراـ ُّنػت ملحػاف ،جػزء
مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

العدك :ىاجمو ،سار إلى قتالو ةي أرضو ،و
كي جزل .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ُُٔٔ/
(ُ) ي از ن
كيزاة ي
ياز ممرد ،الجمع :يازكف ي
(ِ) الما ػػد :الػػذم َّرُػػب الُّحػػر ةتغ ػػي نمسػػو مػػف نػػتف مػػاء الُّحػػر ،حتػػى َّػػدار ُّػػو كَُّػػاد َّغَػػى يلَّػػو ،كالمػراد ىنػػا :ىػػك الػػذم َّػػدار ُّػرأس مػػف رَّػػح
الُّحر كاضطراب السمَّنل ُّايمكاج .تاج العركس(ٗ.)ُّٗ/
ً
ً
ؽ يلى مف سماه النُّي -صلى اهلل يلَّػو كسػلـ -مػف المُّطػكف ،كالغػرؽ،
َّد ةي ايصؿ مف قيتًؿ مجاىدان ةي سَُّّؿ اهلل ،ـ اتكسع ةَّو ةَي ٍ
طل ى
(ّ) ال نَ ًي ي
كالحرؽ ،كصاحب اليدـ ،كذات الجنب كيَّرىـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُّٓ/
ؽ ةىيي ىك ىي ًرَّؽ .المرجع الساُّؽ(ّ.)ُّٔ/
ُّالغ ىرؽ ،ىكًقَّ ىؿ :يى ىك النًذم ىيلىىُّو
الماء ىكلى ٍـ ىَّ ٍغ ىر ٍؽ ،ةىً ىذا ىي ًر ى
الغ ًرؽ  :النًذم ىَّ يمكت ى
(ْ) ى
ي
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رجال اإلسناد:

ً
اف ٍُّػ يػف يم ىع ًاكىَّ ػلى ٍُّػ ًػف اٍل ىحػ ً
صػ ًػف ٍُّػ ًػف يح ىذ ٍَّمى ػلى ٍُّ ػ ًف ىُّػ ٍػد ور اٍلمىػ ىػزًارمك،
ُ -ىمػ ٍػرىك ي
اء ٍُّػ ًػف ىخ ًار ىج ػلى ٍُّػ ًػف ح ٍ
ػارث ٍُّػ ًػف أ ٍ
ىسػ ىػم ى
ىكيَّ ٍُ ىنى أ ىىُّا ىي ًٍُّد اللن ًو ،الُكةي(،ت ُّٗق)،ركل لو الجمايل(ُ).
قاؿ اُّف سعد :قل(ِ) ،كقاؿ َّحَّى ٍُّف ىم ًعَّف :قل(ّ)،كقاؿ مرة انَّل :ما رأَّت أحَّػؿ للتػدلَّس منػو(ْ)،كقػاؿ
اُّف المدَّنيُ :اف َّك ؽ كُاف َّركم يف قكـ لَّسػكا قػات كَُّنػي يػف أسػما يـ(ٓ)،كقػاؿ أحمػد ُّػف حنُّػؿ:

ُّػت حػػاةظ(ٔ)،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :قػل(ٕ)،كقىػػاؿ العجلػػي :قػػل ُّػػت ،مػا حػػدث ىيػ ًػف المعػػركةَّف ةصػػحَّح ،كمػػا
و
َُّيء(ٖ) ،كقاؿ أُّػك داكد :مػركاف ُّػف معاكَّػل َّقلػب ايسػماء(ٗ)،
حدث ىي ًف المجيكلَّف ةمَّو ما ةَّو كلَّس
كقػػاؿ الن ىسػػا ي :قػػل(َُ)،ك قػػاؿ أُّ ػك حػػاتـ :صػػدكؽ كتُ ػػر ركاَّتػػو ىيػ ًػف الَػػَّكخ المجيػػكلَّف(ُُ)،كذُ ػره اُّػػف
(ُِ)
ةَّنظػر ةػي َػَّكخو(ُّ) ،كقػاؿ
حُّاف ةػي ال قػات ،كقػاؿ الػذىُّي :قػل حجػل لُنػو َُّتػب يمػف دب كدرج ي

اُّف حجر:مف أتُّاع التػاُّعَّف ُػاف مَػيك انر ُّالتػدلَّس كُػاف َّػدلس الَػَّكخ(ُْ)،كقػاؿ مػرة انَّػل :قػل حػاةظ
كُاف َّدلس أسماء الََّكخ(ُٓ).

قمت :مركاف ُّف معاكَّل قل حاةظ كُاف َّدلس أسماء الََّكخ.

(ُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّق ػػات الُُّػػرل (ٕ،)ِّٖ/س ػؤاَلت محمػػد ُّ ػػف ي مػػاف ُّػػف أُّػػي َػػَُّّل لعل ػػي ُّػػف المػػدَّني( ،)َُِ/العلػػؿ كمعرة ػػل
الرجػػاؿ(ِ ،)ْٕٗ /ال قػػات للعجلػػي(ِ ،)َِٕ/س ػؤاَلت أُّػػي يَُّّػػد اآلجػػرم أُّػػا داكد السجسػػتاني( ،)ُُٗ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٖ ،)ِِٕ/ال قػػات َلُّػػف
حُّ ػ ػ ػػاف(ٕ ،)ّْٖ/مَ ػ ػ ػػاىَّر يلم ػ ػ ػػاء ايمص ػ ػ ػػار( ،)ُِٕ/تي ػ ػ ػػذَّب الُم ػ ػ ػػاؿ (ِٕ ،)َّْ/المغن ػ ػ ػػي ة ػ ػ ػػي الض ػ ػ ػػعماء(ِ ،)ِٔٓ/إُم ػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػ ػػذَّب
الُماؿ(ُُ،)ُّٔ/تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس ( ،)ْٓ/تقرَّب التيذَّب(ُ. )ِٓٔ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل (ٕ.)ِّٖ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)َّْ/
(ْ) المدلسكف َلُّف العراقي(.)ِٗ/
(ٓ) سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلي ُّف المدَّني(.)َُِ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)َّْ/
(ٕ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ْٕٗ /
(ٖ) ال قات للعجلي(ِ.)َِٕ/
(ٗ) أم َّسمي الراكم ُّغَّر ما اَػتير ُّػو ينػد المحػد َّف ُػَف َّػذُره ُُّنَّتػو يَّػر المعركةػل أك ُّاسػمو كىػك مَػيكر ُُّنَّتػو أك يَّػر ذلػؾ كانمػا َّعمػد
المدلس ليذا ،لضعؼ مف َّركم ينو ةَّغَّر اسمو َُّال َّعرؼ ،يَّعمي ُّو يلى الناس .سؤاَلت أُّي يَُّّد اآلجرم أُّا داكد السجستاني (.)ُُٗ/
(َُ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)َّْ/
(ُُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ِِٕ/
(ُِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّْٖ/
(ُّ) المغني ةي الضعماء(ِ.)ِٔٓ/
(ُْ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ْٓ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٔ/
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ً
ً
الرملً ػ كي(ُ) ،قػػدـ
الم ًغَّػ ىػرة ،كيَّقػػاؿ :أُّػػك معُّػػد الملسػػطَّني ن
َّمػػكف ي
الجيىن ػ كي ،كيَّقػػاؿ :أُّػػك ي
ِ -ى ػالىؿ ٍُّػػف ىم ي
الُكةل ،ركل لو أُّك داكد ،كاُّف ماجو(ِ).

قاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قػل(ّ) ،كقػاؿ الن ىسػا ي :لػَّس ُّػو ُّػَس(ْ) ،كأُّػك حػاتـ :لػَّس ُّقػكمَُّ ،تػب حدَّ ػو(ٓ)،
كذُره اُّف ًحُّناف ةي ال قات(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :صدكؽ(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ(ٖ).
قمت :ىالؿ ُّف مَّمكف الجيني صدكؽ حسف الحدَّث.

ّ -ىَّ ٍعلىى ُّف ىَ نداد ُّف أكس ُّف اُّت اي ٍىن ً
م الخزرجي الُّخارم ،أُّك اُّت المقدسي،ركل لو أُّك
صار ٌ
داكد ،كاُّف ماجو(ٗ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل إف َػػاء اهلل(َُ) ،كذُػره اُّػػف حنُّػػاف ةػػي ال قػػات(ُُ)،كقػػاؿ الػػذىُّي :يك ػػؽ(ُِ)،كقػػاؿ م ػرة
انَّل ََّ :خ مستكر ،محلو الصدؽ كقد ك ؽ(ُّ) ،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ(ُْ).

قمت :ىَّ ٍعلىى ُّف َداد صدكؽ.
ت ًمٍلحاف ً ً و
و
صً
ػارَّنل ،صػحاَُّّل مَػيكرة ،ماتػت ةػي خالةػل
ْ -أ كـ ىح ىراـ ًُّ ٍن ي ى ى
ُّف ىخالػد ُّػف زَّػد ُّػف حراـ،اي ٍىن ى
ي ماف(ُٓ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد ؛ يف ةَّو َّعلى ُّف َداد ك ىالؿ ُّف مَّمكف الجيني ُلَّيما صدكؽ،

ُما حسنو ايلُّاني(ُٔ).

(ُ) نس ػ ػػُّل إل ػ ػػى مدَّن ػ ػػل الرمل ػ ػػل ،كى ػ ػػي م ػ ػػف ُّ ػ ػػالد ةلس ػ ػػطَّف م ػ ػػف ال نَ ػ ػػاـَّ ،نس ػ ػػب إًلَّي ػ ػػا ُ َّ ػ ػػر م ػ ػػف العلم ػ ػػاء كالص ػ ػػلحاءُّ ،ي ػ ػػا الرُّ ػ ػػاط للمس ػ ػػلمَّف.
اينساب(ٔ.)ُٔٗ/
(ِ) انظ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةػ ػػي :الجػ ػػرح كالتعػ ػػدَّؿ(ٗ،)ٕٔ/ال قػ ػػات َلُّػ ػػف حُّػ ػػاف(ٕ ،)ِٕٓ/تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(َّ ،)ّْٗ/الُاَػ ػػؼ(ِ ،)ِّْ/تػ ػػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ََُّ/تيذَّب التيذَّب(ُُ ،)ْٖ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ُِ ،)ُٕٗ/تقرَّب التيذَّب(ُ.)ٕٓٔ/
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ٕٔ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(َّ.)ّْٗ/
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ٕٔ/
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ِٕٓ/
(ٕ) الُاَؼ(ِ.)ِّْ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ٕٓٔ/
(ٗ) انظر إلى ترجمتو :الطُّقات الُُّرل (ٕ ،)ُِّ/ال قات َلُّف حُّاف(ٓ ،)ٓٓٔ/الُاَػؼ(ِ ،)ّٕٗ/تقرَّػب التيػذَّب(ُ ،)َٔٗ/الجػرح كالتعػدَّؿ
(ٗ ،)َِّ/تيذَّب الُماؿ(ِّ ،)ّٖٕ/تقرَّب التيذَّب(.)َٔٗ/
(َُ) الطُّقات الُُّرل (ٕ.)ُِّ/
(ُُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ٓٓٔ/
(ُِ) الُاَؼ(ِ.)ّٕٗ/
)ُّ) مَّزاف اَليتداؿ(ْ.)ْٕٓ /
(ُْ) تقرَّب التيذَّب(.)َٔٗ/
(ُٓ) المرجع الساُّؽ(.)ٕٓٓ/
)ُٔ) سنف أُّك داكد(ّ،)ٕ/حِّْٗ.
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التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو دلَّػػؿ يلػػى صػػدؽ مػػا أخُّػػر ُّػػو النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـُُّّ -قػػاء أمتػػو ُّعػػدهَُّ،ف

تُكف ليـ َكُل كقكة يدد كأنيـ َّغزكف كَّرُُّكف الُّحر ،كأف أـ حراـ تعَّش إلى ذلؾ الزماف ،كقد تحقؽ

ُؿ ذلؾ ُّمضؿ اهلل-يز كجؿ ،-ةي الحدَّث َّقكؿ النُّي -صلى اهلل يلَّػو كسػلـ -أف (الما ػد) كىػك مػف
رُػب الُّحػر كأصػاُّو دكراف ،ةلػػو أجػر َػيَّد إف رُُّػػو لطايػل ُػالغزك كالحػػج كتحصػَّؿ العلػـ ،أك للتجػػارة

إف لـ َُّف لو طرَّؽ سكاه ،كالغرَّػؽ ةػي الُّحػر لػو أجػر َػيَّدَّف ،أحػدىما لقعػكد الطايػل كاآلخػر للغػرؽ،
ةقالػػت أـ ح ػراـ َّ ػا رسػػكؿ اهلل ادع اهلل أف َّجعلنػػي مػػنيـ ؛ ينيػػا ةيمػػت مػػف أف سػػعَّيـ كجيػػادىـ مقُّػػكؿ
كحػاليـ ةػػي اآلخػرة حػػاؿ رضػا كرضػكاف ،ةػديا ليػػا رسػكؿ اهلل  -صػػلى اهلل يلَّػو كسػػلـ  ،-ةمػي الحػػدَّث

العدَّد مف المكا د منيا جكاز رُكب الُّحر للرجاؿ كالنساء،كقد ُره الُّعض رُكُّو للنساء؛ينو َل َّمُنيف

يالُّان التستر،كةَّو تمني الغزك كالَيادة ،كةَّو أف رؤَّا اينَُّّاء -يلػَّيـ الصػالة كالسػالـ -حػؽ ،كأف اهلل

تعالى استجاب دياء رسكؿ اهلل  -صلى اهلل يلَّو كسلـ  -ةي حؽ أـ حراـ ،كأف أـ حراـ إحدل خاَلت
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسػلن ىـ-مػف الرضػايل؛ ةليػذا ُػاف َّػدخؿ النُّػي ينػدىا كَّعمػؿ ينػدىا ،كةَّػو جػكاز
النُّي  -ى
إذف ذكات المحارـ محارميف ،كاف لـ َّحضر الزكج،كةي الحدَّث أف المكت ةػي سػَُّّؿ اهلل كالقتػؿ سػكاء
ةي ايجر؛ يف أـ حراـ ماتت كلـ تقتؿ،كقد ذُر أىؿ السَّر أف ىذه الغزاة ُانت ةى زمػف ي ماف،حَّػث

رُب معاكَّل الُّحر يازنَّا ُّالمسلمَّف ةي خالةل ي ماف إلى قُّػرص كمعػو أـ حػراـ  ،ةرُُّػت ُّغلتيػا حػَّف
خرجت مف السمَّنل ةصريت ةماتت(ُ).

ش ِر ٍ
يك
الحديث التاسع -أ ُِّم َ

َّد ٍُّ ىف اٍل يم ىسَّ ًب ىَّقيػك يؿ:
اف قى ى
اؿ :ىنًي ىي ٍُّ يد اٍل ىح ًم ًَّد ٍُّ يف يج ىُّ ٍَّ ًر ٍُّ ًف ىَ ٍَّ ىُّلى اٍل ىح ىجًُّ كي أىنوي ىس ًم ىع ىس ًع ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىخُّرتٍنًي أي كـ ىَ ًر و
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
َّؾ أ ن
اغ(ِ).
ىم ىرىىا ًُّقى ٍت ًؿ ٍاي ٍىكىز ً
ىف ىر يس ى
ى
أ ٍ ىى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ-أ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده،مف حػػدَّث أـ َ ػرَّؾ
كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ّْْ/حػػدَّث رقػػـُّّّٓ،اإلسػػناد

ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب ُّػػدء الخلػػؽُّ( ،ػػاب خَّػػر مػػاؿ المسػػلـ يػػنـ َّتُّػػع ُّيػػا )...
(ْ،)ُِٖ/حدَّث رقـَّّٕ ،مف طرَّؽ صدقل ُّف المضؿ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو.

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػاَ :ػرح صػحَّح الُّخػارل َلُّػف ُّطػاؿ(ٓ ،)ُُ/إُمػاؿ
المعل ػ ػػـ ُّمكا ػ ػػد مسػ ػ ػػلـ(ٔ ،)ّّٕ/اإلةص ػ ػػاح يػ ػ ػػف مع ػ ػػاني الصػ ػ ػػحاح(ٓ َ ،)ُِْ/ػ ػػرح الن ػ ػػككم يلػ ػ ػػى مس ػ ػػلـ(ُّ ،)ٖٓ/يمػ ػ ػػدة الق ػ ػػارم صػ ػ ػػحَّح
الُّخارم(ُْ ،)ٖٖ/مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ٔ.)ِْٖٓ/
ككٍزىياف.
(ِ) اٍل ىكىزغ :ىجمع ىكىزىي ىل ،ىي التي َّقاؿ ليا :ىسا كـ ٍأُّ ىرص ،كجمعيا :أ ٍىكىازغه ي
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النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ُُٖ/

ّ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب السػػالـُّ ،ػػاب اسػػتحُّاب قتػػؿ الػػكزغ(ْ،)ُٕٕٓ/حػػدَّث رقػػـ
ِِّٕ،مف طرَّؽ أُّي ُُّػر ُّػف أُّػي َػَُّّل كيمػرك الناقػد كاسػحاؽ ُّػف إُّػراىَّـ كمحمػد ُّػف َّحَّػى

اُّف أُّي يمر ُليـ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب مناسؾ الحجُّ ،اب قتؿ الكزغ(ٓ،)َِٗ/حدَّث رقـ ِٖٖٓ،مف
طرَّؽ محمد ُّف يُّد اهلل ُّف َّزَّد المقرئ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو اُّف ماجػو ةػي سػننوُ ،تػاب الصػَّدُّ ،ػاب قتػؿ الػكزغ(ِ،)َُٕٔ/حػدَّث رقػـِِّٖ ،مػف
طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو.

ٔ -أخرجو الػدارمي ةػي سػننوُ،تاب ايضػاحيُّ،اب ةػي قتػؿ الػكزغ(ِ،)ُُِٕ/حػدَّث رقػـَِّْ ،
مف طرَّؽ مف طرَّؽ يُّد الملؾ ُّف جرَّج يف يُّد الحمَّد ُّف جَُّّرُّ-و،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً ً
م (ُ)،اٍل ىح ىجًُّ ػ كي (ِ)،
ػاف ُّػػف أىُّػػي طلحػػل القرَػػي ،اٍل ىع ٍُّػ ىػد ًر ك
ِ -ىي ٍُّػ يػد اٍل ىحمَّػػد ٍُّػ يػف يج ىُّ ٍَّػ ًػر ٍُّػ ًػف ىَػ ٍػَّ ىُّلى ٍُّػ ًػف يي ٍ ىمػ ى
اٍل ىمُ ٌي(ّ)( ،تَُُُِّ-ق)،ركل لو الجمايل(ْ).

قاؿ اُّف سعد :قل قلَّؿ الحدَّث(ٓ) ،كقاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ٔ) ،كقاؿ النسا ي  :قل(ٕ)،كذُره اُّف حُّاف

ةي ال قات(ٖ) ،كقاؿ الذىُّي :قل ُّت(ٗ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(َُ).

قمت :يُّد الحمَّد ُّف يجَُّّر قل.
ً
ًو
و ً
ػاـ أيىُّػك
ّ -ىس ًع ي
َّد ٍُّ يف اٍل يم ىسَّ ًب ُّف ىح ٍزيف ٍُّ يف أىًُّي ىك ٍى ًب ٍُّ ًف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ىيا ذ ٍُّ ًف ي ٍم ىػر ى
اف ٍُّ ًػف ىم ٍخ يػزكـ ،اإل ىم ي
يم ىح نمود اٍلقيىرًَ كي اٍل ىم ٍخ يزك ًم كي اٍل ىم ىدنً كي ،سَّد التاُّعَّف(،تَٗق) ،ركل لو الجمايل(ُُ).

(ُ) نسُّل إلى يُّد الدار ،كالمَيكر ُّالنسُّل إلَّيـ يُّد الحمَّد ُّف زُرَّا ُّف الجيـ العُّدرم.

اينساب (ٗ.)ُْٖ/

(ِ) نسُّل إلى حجاُّل الَُّّت المعظـ كىـ جمايل مف ُّنى يُّد الدار كالَّيـ حجاُّل الُعُّل كممتاحيا  .المرجع الساُّؽ(ْ.)َٕ/
(ّ) نسُّل إلى أَرؼ ُّقعل يلى كجو ايرض منزؿ اينَُّّاء كميُّط الكحي .المرجع الساُّؽ (ُِ.)ُْٕ/
(ْ) انظػر إلػى ترجمتػو ةػي  :الطُّقػػات الُُّػرل (ٔ ،)ِٕ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٔ ،)ٗ/ال قػات َلُّػػف حُّػاف(ٕ ،)ُُٖ/تيػذَّب الُمػاؿ(ُٔ ،)ُْٔ/تػػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ِْٓ/الُاَؼ(ُ ،)ُْٔ/تيذَّب التيذَّب(ٔ ،)ُُُ/تقرَّب التيذَّب(ُ ،)ّّّ/خالصل تيذَّب الُماؿ(ُ.)ُِِ/
(ٓ) الطُّقات الُُّرل (ٔ.)ِٕ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ٗ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ُٔ.)ُْٔ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ُُٖ/
(ٗ) تارَّخ اإلسالـ(ّ.)ِْٓ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ّّّ/
(ُُ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي  :الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ْ ،)ٓٗ/ال ق ػػات للعجل ػػي(ُ ،)ُٖٖ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ْ ،)ِّٕ/مَ ػػاىَّر يلم ػػاء ايمص ػػار
(ُ ،)َُٓ/تحم ػ ػػل التحص ػ ػػَّؿ ة ػ ػػي ذُ ػ ػػر ركاة الم ارس ػ ػػَّؿ(ُ ،)ُِٖ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُُ ،)ٖٔ/س ػ ػػَّر أي ػ ػػالـ الن ػ ػػُّالء(ٓ ،)ُِْ/ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ
(ِ ،)َُُّ /إُماؿ تيذَّب الُماؿ (ٓ ،)ُّٓ/تيذَّب التيذَّب(ْ ،)ْٖ/تقرَّب التيذَّب(ُ.)ُِْ/
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(ُ)
قػ ػػاؿ يلػ ػػي ُّػػػف المػػػدَّني :ىػػػك ينػ ػػدم أجػ ػػؿ التػ ػػاُّعَّف ،كزادَ :ل أيلػ ػػـ ةػ ػػي التػ ػػاُّعَّف أحػ ػػدان أكسػ ػػع يلم ػ ػان

منػػو(ِ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :أةضػػؿ الت ػاُّعَّف سػػعَّد ُّػػف المسػػَّب(ّ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ م ػرة انَّػػل:
مرسالت سعَّد ُّف المسَّب صحاح(ْ)،كقاؿ العجلي :تاُّعي ،قل كُاف رجػالن صػالحان ةقَّيػان(ٓ) ،كقػاؿ أُّػك

زريل  :قل إماـ(ٔ)،كقاؿ أُّك حاتـ :لَّس ةػي التػاُّعَّف أنُّػؿ مػف سػعَّد ُّػف المسػَّب ،كىػك أ ُّػتيـ ةػي أُّػي

ىرَّ ػرة(ٕ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٖ) ،كقػػاؿ اُّػػف حُّػػاف :مػػف سػػادات التػػاُّعَّف ةقي ػان ككري ػان كيُّػػادة
كةضػالن كزىػػادة كيلمػان(ٗ)،كقػػاؿ الَػػاةعي :إرسػػاؿ سػػعَّد ُّػػف المسػػَّب ينػػدنا حسػػف(َُ)،كقػػاؿ الػػذىُّي :أحػػد

ايي ػػالـ كس ػػَّد الت ػػاُّعَّف(ُُ) ،كق ػػاؿ اُّ ػػف حج ػػر :أح ػػد العلم ػػاء اي ُّ ػػات المقي ػػاء الُُّ ػػار ،اتمقػ ػكا يل ػػى أف
مرسالتو أصح المراسَّؿ(ُِ).

قمت :سعَّد أحد العلماء اي ُّات المقياء الُُّار ،اتمقكا يلى أف مرسالتو أصح المراسَّؿ.
و
يمنَّػل السكػلى ًمنَّليَّ ،قػاؿ ليػا :أـ َػرَّؾ ،كَّقػاؿ ليػا :خكَّلػل ،صػحاَُّّل مَػيكرة،
ْ -خكلل ًُّ ٍن ي
ػت ىح ىُػَّـ ُّػف أ ى
صػ ػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ػ ًػو ىك ىس ػػلن ىـ -كُان ػػت قُّ ػػؿ تح ػػت ي م ػػاف ُّ ػػف
َّق ػػاؿ إني ػػا الت ػػي كىُّ ػػت نمس ػػيا للنُّ ػػي  -ى
مظعكف(ُّ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

أمر النُّي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـُّ -قتػؿ الػكزغ ،كىػك الػذم َّسػمى الَّػكـ (أـ ُّرَّص)،كقػد سػماه

النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ -ةاسقان،كسُّب الحث يلى قتلو ،ىك أنو ُاف َّنمخ النار يلػى إُّػراىَّـ حػَّف

ألق ػػاه أي ػػداؤه ة ػػي الن ػػار ،كى ػػذا َّ ػػدؿ يل ػػى يداكت ػػو التام ػػل يى ػػؿ التكحَّ ػػد كاإلخ ػػالص ،كأَّضػ ػان ين ػػو م ػػف
الحَرات المؤذَّات ،كَلستقذاره ،كنمػرة الطُّػع ينو،كقػد ذُػر ايطُّػاء أف الػكزغ مػف ذكات السػمكـ ،كلػذلؾ

َّنُّغي ل نساف أف َّتتُّع ايكزاغ كَّقتليا،ةقد ن
ػاؿ ىر يسػك يؿ
حث النُّي يلى قتلػو؛ لُكنػو مػف المؤذَّػات ،ةقػد قى ى

(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ٓٗ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُُ.)ٖٔ/
(ّ) المرجع الساُّؽ.
(ْ) تذُرة الحماظ(ُ.)ْٓ/
(ٓ) ال قات للعجلي(ُ.)ُٖٖ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ٓٗ/
(ٕ) المرجع الساُّؽ.
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِّٕ/
(ٗ) مَاىَّر يلماء ايمصار(ُ.)َُٓ/
(َُ) تيذَّب الُماؿ(ُُ.)ٖٔ/
(ُُ) الُاَؼ(ُ.)ْْْ/
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(ُ.)ُِْ/
(ُّ) المرجع الساُّؽ (.)ْٕٔ/
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ً
ً
و
ً
ً ن
اهلل  -ن
نرىُّ ًل
"م ٍف قىتى ىؿ ىكىزىيلن ةي أ نىك ًؿ ى
ى
ض ٍرىُّل ىةلىوي ىُ ىذا ىك ىُ ىذا ىح ىس ىنلن ،ىك ىم ٍف قىتىلىيىا ةي الض ٍ
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ :-ى
ضػ ٍػرىُّ ًل ال نالً ىػ ًػل ىةلىػػوي ىُ ػ ىذا ىك ىُ ػ ىذا ىح ىسػ ىػنلن ،لً ػ يد ً
ال نانًىَّػ ًػل ىةلى ػوي ىُ ػ ىذا ىك ىُ ػ ىذا ىح ىسػ ىػنلن ،لًػ يػد ً
كف ٍاييكلىػػى ،ىكًا ٍف قىتىلىيىػػا ًةػػي ال ن
كف
ن ً ً (ُ)
اؿ رسك يؿ ً
ً
ً ن
اهلل  -ن
ض ٍػرىُّ ول يُتًىُّ ٍ
ػت لىػوي
"م ٍػف قىتى ىػؿ ىكىزنيػا ةػي أ نىك ًؿ ى
ى
ال ان ىَّل"  ،كةي ركاَّل قى ى ى ي
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسػل ىـ :-ى
نً ً
ً
نً ً
و
ً
كف ىذلً ىؾ"(ِ) ،كسُّب تُ َّر ال كاب ةػي قتلػو ُّػَكؿ ضػرُّل
كف ىذل ىؾ ،ىكًةي ال ال ىل يد ى
ما ىلي ىح ىس ىنل ،ىكًةي ال ان ىَّل يد ى
ـ ما َّلَّيا ،للحث يلى المُّادرة ُّقتلو كتَجَّع قاتلو يلػى أف َّقتلػو ُّػَكؿ ضػرُّل ،كقػد يسػمي كزيػان لخمتػو
(ّ)

كسريل حرُتو ،كقد قَّؿ أف الكزغ أصـ ،كالسُّب ةي صممو ىك نمخو يلى إُّراىَّـ -يلَّو السالـ-

ِ
يرةَ
الحديث العاشرَ -بق َ

.

ً
ً ً
ً
ػرًىة
ام ىأ
اف قى ى
َّـ التنٍَّ ًم ني يَّ ىحد ي
اؿ :نا يم ىح نم يد ٍُّ يف إً ٍس ىح ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ث ىي ٍػف ىُّقَّ ىػرةى ٍ
اؽ أىنوي ىسم ىع يم ىح نم ىد ٍُّ ىف إ ٍُّ ىراى ى
ً
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
َّ":ػا
اٍلقى ٍعقى ً
ت ىر يس ى
ىسلى ًمي قىالى ٍ
ت :ىس ًم ٍع ي
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسػل ىـ -ىيلىػى اٍلم ٍن ىُّ ًػر ىَّقيك يؿ ى
اع ٍُّ ًف أىًُّي ىح ٍد ىرود ٍاي ٍ
ى
ن ً (ٓ)
ً (ْ)
ىى يؤىَل ًء إً ىذا ىس ًم ٍعتي ٍـ ًُّ ىج ٍَّ و
نايلي".
ؼ ًُّ ًو قى ًر نَُّّا ةىقى ٍد أى ى
ش قى ٍد يخس ى
ظلت الس ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ة ػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث ُّقَّ ػرة
كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ّْٓ/حػػدَّث رقػػـ ُّّْٓ ،اإلسػػناد

ِ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُّْٓ ،)ٗٗ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
نً
المطنلُّػ كي(ٔ)،مػكلى قى ٍػَّس ٍُّػف ىم ٍخ ىرىمػل(ٕ)،كَّقػاؿ:
ِ -يم ىح نم يد ٍُّ يػف إً ٍس ىػح ى
اؽ ُّػف ىَّسنػار،أيىُّك ىي ٍُّػد اللػو القرَػي ي
أيىُّك ىي ٍُّد اهلل ايحكؿ(ٖ)،أحد اييالـ كصاحب المغازم(،ت َُٓق ،كقَّؿ ُّعدىا)(ٗ).

(ُ) صحَّح مسلـُ ،تاب السالـُّ ،اب استحُّاب قتؿ الكزغ (ْ ،)ُٕٖٓ /حدَّث رقـ ُْٔ.
(ِ) صحَّح مسلـ ُ ،تاب السالـُّ ،اب استحُّاب قتؿ الكزغ (ْ ،)ُٕٖٓ /حدَّث رقـ ُْٕ.
(ّ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :إُمػاؿ المعلػـ ُّمكا ػد مسػلـ (َٕ ،)ُّٕ/ػرح النػككم
يلػػى مسػػلـ(ُْ ،)ِّٔ/تحمػػل ايُّ ػرار َػػرح مصػػاَُّّح السػػنل(ّ ،)ْٗ/إرَػػاد السػػارم لَػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(ٓ ،)ُُّ/تحمػػل ايحػػكذم(ٓ،)ْٖ/
َرح رَّاض الصالحَّف(ٔ.)ِٔٗ/
(ْ) الخس ػػؼ :ال ػػذىاب ة ػػي ايرض.
(ُ.)ّْٔ/

ايرض :ينَّ ػػُّيـ ةَّي ػػا .معج ػػـ اللغ ػػل العرَُّّ ػػل المعاصػ ػرة
خس ػػؼ اهللي ُّي ػػـ
ى
الق ػػامكس المح ػػَّط (ُ ،)َْٖ/ى

(ٓ) أم أقُّلت يلَُّـ كدنت منُـَُ ،نو ألقى يلَّيـ ظليا.

النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ ،)َُٔ/كالمراد أنيا اقترُّت كظيرت يالماتيا.

(ٔ) نسُّل إلى المطلب ُّف يُّد مناؼ ُّف قصي .اينساب (ُِ.)ُّٔ/
(ٕ) نسُّل إلى المسكر اُّف مخرمل ُّف نكةؿ ُّف أىَّب ُّف يُّد مناؼ القرَي .المرجع الساُّؽ (ُِ.)َُّ/
(ٖ) ىذا مف الحكؿ ةي العَّف .

اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ّّ/

(ٗ) انظػر إلػػى ترجمتػػو :الطُّقػػات الُُّػرل َلُّػػف سػػعد ( ،)َِْ/تػػارَّخ اُّػػف معػَّف(ّ )ِِٓ/ركاَّػػل الدكرم،سػؤاَلت محمػػد ُّػف ي مػػاف ُّػػف أُّػػي َػػَُّّل
لعلػػي ُّػػف المػػدَّني ( ،)ٖٗ/س ػؤاَلت أُّػػي داكد ل مػػاـ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي جػػرح الػػركاة كتعػػدَّليـ(ُِْ) ،ال قػػات للعجلػػي( ،)ََْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ
(ٕ ،)ُُٗ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف (ٕ ،)َّٖ/تيػػذَّب الُمػػاؿ (ِْ ،)ُُْ /تي ػػذَّب التيػػذَّب (ٗ ،)ّٖ/تقرَّػػب التيػػذَّب ( ،)ْٕٔ/الضػػعماء يُّ ػػي
زريل (ّ.)ِٗٔ /
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ق ػػاؿ محم ػػد ُّ ػػف س ػػعد :ق ػػل كم ػػف الن ػػاس م ػػف َّ ػػتُلـ ةَّ ػػو(ُ)،كق ػػاؿ اُّ ػػف مع ػػَّف :ق ػػل كلُن ػػو ل ػػَّس

ُّحجػػل(ِ)،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل :لػػَّس ُّػػو ُّػػَس(ّ)،كقػػاؿ م ػرة ال ل:صػػدكؽ(ْ) ،كقػػاؿ م ػرة راُّعػػل :لػػَّس ُّػػذاؾ،

ضػعَّؼ(ٓ)،كقػاؿ يلػي ُّػف المػدَّني :صػالح كسػط(ٔ)،كقػاؿ مػرة انَّل:حدَّ ػو ينػدم صػحَّح(ٕ)،كقػاؿ أحمػد

ُّف حنُّؿ :حسف الحدَّث(ٖ) ،كقاؿ مرة انَّل ُ:اف رجالن ََّتيي الحدَّث ةََّخػذ ُتػب النػاس ةَّضػعيا ةػي
ُتُّػػو(ٗ)،كقػػاؿ العجلػػي  :قػػل(َُ) ،كقػػاؿ أُّػػك زريػػل :صػػدكؽ(ُُ)،ك قػػاؿ الن ىسػػا ي :لػػَّس ُّػػالقكم(ُِ)،كقػػاؿ
أُّكحػػاتـَُّ :تػػب حدَّ ػػو(ُّ)،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :لػػَّس ُّػػالقكم(ُْ)،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ُٓ) ،كقػػاؿ مػرة
انَّلُ :اف مف أحسف الناس سَّاقان لألخُّار كأحمظيـ لمتكنيا(ُٔ)،كقاؿ الدارقطنيَ :ل َّحػتج ُّػو(ُٕ)،كقػاؿ

الذىُّي:صػػػدكؽ(ُٖ)،كقػ ػػاؿ م ػ ػرة انَّل:ةالػ ػػذم َّظيػ ػػر لػ ػػي أف اُّػ ػػف إسػ ػػحاؽ حسػ ػػف الحدَّث،صػ ػػالح الحػ ػػاؿ
صػػدكؽ،كما انمػػرد ُّػػو ةمَّػػو نُػػارة ،ة ػ ف ةػػي حمظػػو َػػَّ ان (ُٗ)،كقػػاؿ اُّػػف الع ارقػػي :أُ ػػر مػػف التػػدلَّس يػػف

الض ػػعماء (َِ) ،كق ػػاؿ اُّ ػػف حج ػػر :ص ػػدكؽ َّ ػػدلس كرم ػػي ُّالتَ ػػَّع كالق ػػدر(ُِ) ،كق ػػاؿ مػػرة انَّ ػػل :ص ػػدكؽ
مَيكر ُّالتدلَّس يف الضعماء كالمجيكلَّف كيف َر منيـ(ِِ).
قمت :يم ىح نمد ُّف إً ٍس ىحاؽ صدكؽ مدلس مف الراُّعل.

(ُ) الطُّقات الُُّرل (.)َِْ/
(ِ) تارَّخ اُّف معَّف(ّ.)ِِٓ/
(ّ) تارَّخ اإلسالـ (ْ.)ُّٗ/
(ْ) المرجع الساُّؽ.
(ٓ) المرجع الساُّؽ.
(ٔ) سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلي ُّف المدَّني(.)ٖٗ/
(ٕ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ(.)ّْْ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)ُُْ /
(ٗ) سؤاَلت أُّي داكد ل ماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي جرح الركاة كتعدَّليـ(ُِْ).
(َُ) ال قات للعجلي(.)ََْ/
(ُُ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ِٗٔ /
(ُِ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)ُُْ /
(ُّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٕ.)ُُٗ/
(ُْ) تارَّخ اإلسالـ (ْ.)ُّٗ/
(ُٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)َّٖ/
(ُٔ) مَاىَّر يلماء ايمصار(.)ِِِ/
(ُٕ) تارَّخ اإلسالـ(ْ.)ُّٗ/
(ُٖ) الُاَؼ(ِ.)ُٓٔ/
(ُٗ)مَّزاف اَليتداؿ(ّ.)ْٕٓ/
(َِ)المدلسكف(.)ُٖ/
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٔ/
(ِِ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ُٓ/
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ّ -مح نمد ُّف إً ٍُّر ً
اىَّـ ُّف اٍل ىح ًارث ُّػف ىخ ًالػد ُّػف صػخر ُّػف يػامر ُّػف ُعػب ُّػف سػعد ٍُّػف تػَّـ ٍُّػف مػره
يى
ى
القرَي التنٍَّ ًم ٌي ،أيىُّك ىيُّد اللنو المدني(تَُِق) ،ركل لو الجمايل(ُ).

قػ ػػاؿ اُّػ ػػف سػ ػػعد :قػ ػػل ُ َّػ ػػر الحػ ػػدَّث(ِ)،كقػ ػػاؿ أحمػ ػػد ُّػ ػػف حنُّػ ػػؿ :ةػ ػػي حدَّ ػ ػػو َػ ػػيءَّ ،ػ ػػركم أحادَّػ ػػث
منُرة(ّ)،كك قو اُّف معَّف(ْ)،كالعجلي (ٓ)،كالنسا ي (ٔ) ،كأُّك حاتـ (ٕ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٖ)،كقاؿ
اُّػػف يػػدمَ :ل ُّػػَس ُّػػو ،كَلى أيلػػـ لػػو َػػَّ ان منُ ػ انر إذا حػػدث ينػػو قػػل(ٗ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :ةقَّػػو قػػل جلَّػػؿ

القدر(َُ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل لو أةراد(ُُ).
قمت  :مح نمد ُّف إً ٍُّر ً
اىَّـ ُّف اٍل ىح ًارث قل.
يى
ى
ً (ُِ)(ُّ)
.
ىسلىم ٌي
ْ -ىُّقى ٍَّ ىرةى امرأةى اٍلقى ٍعقىاع ُّف أىًُّي ىح ٍد ىرود اي ٍ
أس ػلى ًمَّنل ىػػي أـ َل كقػػاؿ يَّ ػره :ىػػي ىاللَّػػل(ُْ)،كقػػاؿ اُّػػف حُّػػاف  :ليػػا
قػػاؿ اُّػػف أُّػػي خَّ مػػلَ :ل أدرم ٍ
صحُّل(ُٓ) ،كقد ذُرىا اُّف حُّاف :نقَّرة(ُٔ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد ؛يف ةَّو محمد ُّف إسحاؽ كىك صدكؽ مػدلس ،كَل َّقُّػؿ حدَّ ػو إَل

صرح ىنا ُّالسماع.
صرح ُّالسماع ،كقد ن
إذا ن

(ُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو :الطُّقػػات الُُّػػرل( ،)ََُ/العلػػؿ كمعرةػػل الرجػػاؿ(ُ ،)ٓٔٔ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ََْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٕ ،)ُْٖ/الُامػػؿ
ةػػي ض ػػعماء الرج ػػاؿ(ٕ ،)َّّ/ت ػػذُرة الحمػػاظ(ُ ،)ّٗ/ت ػػارَّخ اإلس ػػالـ(ّ ،)َّٔ/تي ػػذَّب الُمػػاؿ(ِْ ،)َِّ/تقرَّ ػػب التي ػػذَّب( ،)ْٔٓ/تي ػػذَّب
التيذَّب(ٗ.)ٓ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(.)ََُ/
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ٓٔٔ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)َِّ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ََْ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)َِّ/
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ٕ.)ُْٖ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُّٖ /
(ٗ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٕ.)َّّ/
(َُ) تذُرة الحماظ(ُ.)ّٗ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٔٓ/
(ُِ) نسػػُّل إلػػى أسػػلـ ُّػػف أقصػػى ُّػػف حار ػػل ُّػػف يمػػرك ُّػػف يػػامر ُّػػف حار ػػل اُّػػف امػػرئ القػػَّس ُّػػف علُّػػل ُّػػف مػػازف ُّػػف ايزد .اللُّػػاب ةػػي تيػػذَّب
اينساب (ُ.)ٖٓ /
(ُّ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي  :اَلسػػتَّعاب ةػػي معرةػػل ايصػػحاب(ْ ،)ُٕٗٔ/الضػػعماء الصػػغَّر للُّخػػارم( ،)ُُٓ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ّ،)ّٖ/
أسد الغاُّل (ٕ،)ّٗ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٖ.)ِٓ/
(ُْ) اَلستَّعاب ةي معرةل ايصحاب (ْ.)ُٕٗٔ/
(ُٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ّ.)ّٖ/
(ُٔ) المرجع الساُّؽ(ّ.)ِْْ/
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التعميق عمى الحديث:

سػػُّب كركد الحػػدَّث أف ُّقَّ ػرة ُانػػت جالسػػل مػػع النسػػاء ،ةسػػمعت رسػػكؿ اهلل -صػػلى اهلل يلَّػػو

كسػػلـَّ -خطػػب كىػػك ََّػػَّر َُّّػػده الَّسػػرل ،كَّقػػكؿَّ :ػػا ىػؤَلء إذا سػػمعتـ ُّجػػَّش قػػد خسػػؼ ُّػػو  ،...أم أف

اهلل-يزكجػػؿ -يَّ ىغَّػػُّيـ ةػػي ايرض ،كىػػذا الجػػَّش َّحتمػػؿ أف َُّػػكف الجػػَّش السػػمَّاني(ُ) ،كَّحتمػػؿ يَّ ػره،
ة ػ ذا خسػػؼ اهلل ُّيػػـ ايرض ،ةيػػي يالمػػل يلػػى اقت ػراب السػػايل ،كدنكىػػا مػػنُـ ،ككقػػكع الخسػػؼ إلنػػذار
العُّاد كتخكَّميـ مف يذاب َدَّد ،كيقكُّػل يىػؿ الُّػدع كالمعاصػي؛ ُػي َّعتُّػر النػاس كَّرجعػكا إلػى اهلل،
كَّعلمكا أف السايل قد اقترُّت(ِ).

ِ
ان
ص ْف َو َ
الحديث الحادي عشرُ -ب ْ
س َرةَ ِب ْنت َ

ػاؿ :تىػ ىذا ىُ ىر أىًُّػي ك يي ٍػركةي ٍُّ يػف ك
الزىُّ ٍَّ ًػر ىمػا يَّتى ىكضنػَي ًم ٍنػوي،
ػاؿ :نػا ىي ٍُّ يػد اللن ًػو ٍُّ يػف أىًُّػي ىُّ ٍُ وػر قى ى
اف قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ى ى
ػس ال نػذ ىُ ًر ،ةىقى ى ً ً
اف ٍُّػ يػف
ةىػ ىذ ىُ ىر يي ٍػرىكةي ىمػ ن
ت ًُّ ًػو ،قىػ ى
ػاؿ يي ٍػرىكةي :ىُّلىػى ،أ ٍ
ػي هء ىمػػا ىس ًػم ٍع ي
ىخ ىُّ ىرنًػػي ىم ٍػرىك ي
ػاؿ أىُّػػي :إ نف ىىػ ىذا لى ىَ ٍ
(ّ)
ً ن
ػكؿ اللن ًػو  -ن
":م ٍػف ىم ن
ت ىر يس ى
اف تىقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
اٍل ىح ىًُـ أىنوي ىس ًم ىع يُّ ٍس ىرةى ًُّ ٍن ى
ص ٍم ىك ى
ػس ىذ ىُ ىػرهي
ى
ت ى
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -ى
ً (ْ)
ت لًمػركاف ةىػًني أى ٍَػتى ًيي أىف تيرًس ىػؿ إًلى ٍَّيػا ،ةىَىرس ىػؿ إًلى ٍَّيػا ،كأ ىىنػا ىَ ً
ىةٍل ىَّتى ىك ن
ػي
ػاؿ ىح ىرس ْ
ػاى هد ىريج نػال ،أ ٍىك قى ى
ضٍَ" ،ةى يقٍل ي ى ٍ ى ى
ى ٍى
ٍ ٍ
ى ى
ً ن
ػاؿ رسػػك يؿ اللنػ ًػو  -ن
":مػ ٍػف ىمػ ن
ػاء ن
الر يسػػك يؿ ًمػ ٍػف ًي ٍنػ ًػد ىىا ةىقىػ ى
ػاؿ :إًنيىػػا قىالىػ ٍ
ػس ىذ ىُػ ىػرهي
ى
ػت :قىػ ى ى ي
ةى ىجػ ى
صػػلى اهللي ىيلى ٍَّػػو ىك ىسػػل ىـ -ى
ىةٍل ىَّتى ىك ن
ضٍَ".

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث ُّس ػرة

(ُ،)ّْٔ/حػػدَّث رقػػـ ُّّٓٓ،اإلسػػناد

كالمتف الساُّقَّف .

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارةُّ ،ػػاب الكضػػكء مػػف مػػس الػػذُر(ُ،)ْٔ/حػػدَّث رقػػـ
ُُٖ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-وُّ ،لمظو.

ّ -أخرجػو الترمػذم ةػػي سػننو ،أُّػكاب الطيػارةُّ ،ػػاب الكضػكء مػػف مػس الػػذُر(ُ،)ُِٔ/حػدَّث رقػػـ
ِٖ ،مف طرَّؽ ىَاـ ُّف يركة يف يركة ُّف الزَُّّرُّ -و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الطيارة ،الكضكء مػف مػس الػذُر(ُ،)ََُ/حػدَّث رقػـ ُّٔ،
مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

)ُ( السمَّاني المذُكر ةي ُتب المالحـ كالمتف أنو َّخرج ةي حخ ر الزماف َّقاؿ :إف ُّعض حؿ أُّي سمَّاف كضع خُّره لما زالت دكلتيـ .تُّصَّر
المنتُّو ُّتحرَّر المَتُّو(ِ ، )ّٕٓ/كَل َّصح ةي ذُر السمَّاني حدَّث مرةكع كَل مكقكؼ ،ةَم ؿ ما َّركل ما أخرجو الحاُـ كصححو ةي
مستدرُو مف طرَّؽ الكلَّد ُّف مسلـ يف ايكزايي لَّس ُّصحَّح ،ةالكلَّد َّدلس يف ايكزايي.
(ِ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػدرَّف اآلتَّػػَّف ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػَّض القػػدَّر(ُ،)ّْٖ/الَُّّػػاف كالتعرَّػػؼ ةػػي
أسُّاب كركد الحدَّث الَرَّؼ(ُ.)ٔٗ/
(ّ) إذا لمستو َُّّدؾ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ِّٗ/
(ْ) ىـ خدـ السلطاف المرتُّكف لحمظو كحراستو ،كالحرسي كاحد الحرس .المرجع الساُّؽ(ُ.)ّٕٔ/
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ٓ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارة كسػػننياُّ ،ػػاب الكضػػكء مػػف مػػس الػػذُر(ُ،)ُُٔ/
حدَّث رقـ ْٕٗ ،مف طرَّؽ ىَاـ ُّف يركة يف يركة ُّف الزَُّّرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارةُّ ،ػػاب الكضػػكء مػػف مػػس الػػذُر(ُ،)ْٓٔ/حػػدَّث رقػػـ
ُٕٓ ،مف طرَّؽ اُّف َياب الزىرم يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجو مالؾ ةي المكطَُ ،تػاب الطيػارةُّ ،ػاب الكضػكء مػف مػس المػرج(ُ،)ِْ/حػدَّث رقػـٖٓ،
مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٖ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ْٓ ،)ِٔٓ/مف طرَّؽ إسمايَّؿ ُّػف يلَّػل يػف يُّػد اهلل ُّػف أُّػي ُُّػر-
ُّوُّ ،لمظو.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ً
صً
م(،تُّٓق)،ركل لػو
ُّف أىًُّي ىُّ ٍُ ور ي
ِ -ىي ٍُّ يد اهلل ي
ػار ٌ
ُّف يم ىح نمػد ُّ ًػف ىي ٍم ًػرك ُّ ًػف ىح ٍػزوـ ،أيىُّػك يم ىح نمػد ٍاي ٍن ى
الجمايل(ُ).

قاؿ مالؾُ :اف ُ َّر ايحادَّث كُاف رجؿ صػدؽ(ِ) ،كقػاؿ اُّػف سػعد  :قػل ُ َّػر الحػدَّث(ّ) ،كقػاؿ اُّػف

معػػَّف :قػػل(ْ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :حدَّ ػػو َػػماء(ٓ) ،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(ٔ) ،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل
ُّػػت(ٕ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :قػػل(ٖ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٗ)،كقػػاؿ الػػدارقطني :مػػف ال قػػات (َُ)،كقػػاؿ

الذىُّي :حجل(ُُ)،كقاؿ مرة انَّل :أحد يلماء المدَّنل(ُِ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُّ).

قمت  :يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّر قل.
ّ -يي ٍركةى ٍُّ يف ك
الزىُّ ٍَّ ًر ٍُّ ًف اٍل ىع نك ًاـ :قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ّ).
ى

(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّػرل (ٓ،)ََْ/العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ِ ،)ٕٓٓ/ال قػات للعجلػي( ،)ُِٓ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٓ،)ُٕ/ال قػات
َلُّػػف حُّػػاف(ٓ ،)ُٔ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُْ ،)ّْٗ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ ،)ٕٔٔ/الُاَػػؼ(ُ،)ُْٓ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٕ ،)ِٔٗ/تيػػذَّب التيػػذَّب
(ٓ،)ُْٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٗ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ّْٗ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل (ٓ.)ََْ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ّْٗ/
(ٓ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ٕٓٓ/
(ٔ) ال قات للعجلي(.)ُِٓ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ّْٗ/
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ُٕ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٔ/
(َُ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ُّٓ/
(ُُ) الُاَؼ(ُ.)ُْٓ/
(ُِ) تارَّخ اإلسالـ(ّ.)ٕٔٔ/
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٗ/
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س ُّػ ًػف ي ٍُّػ ًػد م ىنػ و
ً
يمنَّػلى ُّػ ًػف ىي ٍُّػ ًػد ىَػ ٍػم و
العػ ً
ػاؼ ،أيىُّػػك ىي ٍُّػ ًػد
ػاص اي ىيمػ ًػك ك
اف ُّػ يػف ى
ْ -ىمػ ٍػرىك ي
الح ىُػػـ ُّػ ًػف أىًُّػػي ى
ى ى
مٍ ،اُّػ ًػف أ ى
الملً ًؾ القيىرًَ كي ،لـ َّصح لو سماع مف النُّي ( ،تٓٔق) ،ركل لو الجمايل سكل مسلـ(ُ).
ى

قاؿ اُّف سعد :تكةي النُّي-صلى اهلل يلَّػو كسػلـ ،)ِ( -كلمػركاف مػاف سػنَّف ،كلػـ َّحمػظ ينػو َػَّ ان(ّ)،ك

قػ ػػاؿ الُّخػ ػػارم :لػ ػػـ َّػ ػ ىػر النُّػ ػػي -صػ ػػلى اهلل يلَّػ ػػو كسػ ػػلـ ،)ْ(-كقػ ػػاؿ أُّػ ػػك زريػ ػػل :لػ ػػـ َّسػ ػػمع مػ ػػف النُّػ ػػي
ََّ ان(ٓ)،كقاؿ الذىُّي :لـ َّصح لو سماع(ٔ)،كقاؿ اُّف حجرَ :ل ت ُّت لو صحُّل(ٕ).
قمــت :مػػركاف ُّػػف الحُػػـ َل ت ُّػػت لػػو صػػحُّل ،كمػػف ُػػاف ُػػذلؾ ةيػػك قػػل ،إَل إذا ُػػاف يػػده ةػػي

الصحاُّل مف قَُّّؿ الكىـ الكاضح(ٖ).
ً
ت ص ٍمكاف ٍُّ ًف ىنكىة ًؿ ٍُّ ًف أ ً
ص ْي ،صحاَُّّل ليا ساُّقل كىجرة(ٗ).
ٓ -يُّ ٍس ىرةي ًُّ ٍن ي ى ى ى
ىسد ٍُّ ًف ىي ٍُّد اٍل يع نزل ٍُّ ًف قي ى
ى
ٍ

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

ػس
ػس الػػذُر ،كاحػػتج الَػػاةعي كأحمػػد ُّيػػذا الحػػدَّثُّ ،ػػَف مػ ٌ
اختلػػؼ المقيػػاء ةػػي الكضػػكء مػػف مػ ٌ
الذُر ناقض للكضكء ،إَل أف الَاةعي َّرل َُّف اللمس َُّكف ُُّّاطف الُػؼ ،كُػاف اإلمػاـ مالػؾ َّػرل أف
ايمر لالستحُّاب َل للكجكب ،كالمراد اللمس مػف يَّػر حا ػؿ ،كُّالتػالي كجػب يلَّػو الكضػكء ،كلُػف ىػذا
الحدَّث لـ َّخرجو الُّخارم كَل مسلـ ؛ لالختالؼ ةي ىؿ سمع يركة ُّف الزَُّّر مف ُّسرة أك َل ،ةمركاف

ُّف الحُـ ح ندث يركة ُّف الزَُّّر ُّيذا الحدَّث ،ةاستراب يركة ةػي ذلػؾ ،ةَرسػؿ مػركاف رجػالن مػف حرسػو

إلى ُّسرة ،ةعاد إلى مركاف َُّنيا قالت ذلؾ ،كقد جزـ اُّف خزَّمل كيَّر كاحد مف اي مل ُّػَف يػركة سػمع
الحدَّث مف ُّسرة ،ةمي صحَّح اُّف خزَّمل كاُّف حُّافَُّ ،ف يركة ذىب إلى ُّسرة ةصدقتو(َُ).

(ُ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٓ ،)ِٔ/تحم ػػل التحص ػػَّؿ ة ػػي ذُ ػػر ركاة الم ارس ػػَّؿ( ،)ِٖٗ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٖ ،)ُِٕ/تي ػػذَّب
الُمػػاؿ(ِٕ،)ّٖٕ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُُ ،)ُُّ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ِ ،)َٕٔ/الُاَػػؼ(ِ ،)ِّٓ/أسػػد الغاُّػػل(ٓ ،)ُّٗ/اإلصػػاُّل ةػػي تمََّّػػز
الصحاُّل(ٔ ،)َِّ/تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٓ/
(ِ) تحمل التحصَّؿ ةي ذُر ركاة المراسَّؿ(.)ِٖٗ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِٔ/
(ْ) تحمل التحصَّؿ ةي ذُر ركاة المراسَّؿ(.)ِٖٗ/
(ٓ) المرجع الساُّؽ.
(ٔ) الُاَؼ(ِ.)ِّٓ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٓ/
(ٖ) التلخَّص الحَُّّر(ُ)ِْٓ/؛ ينو قاؿ ةي أسماء ُّنػت سػعَّد ُّػف زَّػد ،كقػد اختلػؼ ةػي صػحُّتيا...":أما حاليػا ةقػد ذُػرت ةػي الصػحاُّل،كاف لػـ
ت ُّت ليا صحُّل ،ةم ليا َل َّسَؿ يف حاليا" .كانظر إلى :مقدمل الدُتكر محمد يكامل لتقرَّب التيذَّب(.)ُْ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ْْٕ/
(َُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :معػػالـ السػػنف(ُ ،)ٔٔ/اَلسػػتذُار(ُ،)ُِٓ /
المنتقػػى َػػرح المكطػػَ(ُ ،)َٗ/يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف القػػَّـ(ُ،)ُُِ /التننػكَّر ىَػػرح الجػ ً
صػ ًػغ ً
َّر(َُ ،)َْٕ/حاَػػَّل السػػندم يلػػى سػػنف
ػامع ال ن
ي ٍي ى
اُّف ماجو(ُ،)ُٕٔ/تحمل ايحكذم(ُ.)ِّٓ/
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الحديث الثاني عشرَ -خ ْولَ َة ِب ْن ِت قَ ْي ٍ
ام َأر َِة َح ْم َزةَ ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمطَّمِ ِب
س ْ

ىخ ىُّ ىرنًػي يي ىم يػر ٍُّ يػف ىُ ًَّ ًػر ٍُّ ًػف أى ٍةلى ىػح ،ىي ٍػف يي ىُّ ٍَّ وػد ىس يػنكطىا
ػاؿ :نػا ىَّ ٍح ىَّػى ٍُّ يػف ىس ًػع وَّد قى ى
اف قى ى
ػاؿ :أ ٍ
ك نا يسػ ٍم ىَّ ي
ت رس ى ن ً
ً
ػرىةى ىحم ىػزةى ٍُّػ ًػف ىي ٍُّ ًػد اٍلمطنلً ً
ػت قى ٍػَّ و
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو
قى ى
ت ىخ ٍكلىػلى ًُّ ٍنػ ى
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
ػكؿ اللػو  -ى
ػب تىقيػك يؿ :ىسػػم ٍع ي ى ي
ام ىأ ٍ
س ٍ
ي
ً (ّ)
(ِ)
ً (ُ)
ىخػ ىذ ىىا ًُّ ىحقيىػا يُّ ً
ػكر ىؾ(ْ) لىػوي ًةَّيىػا ،ىكير ن
ب
اؿ" :إً نف ال كد ٍن ىَّا يحٍل ىكةه ىخ
ىك ىسلن ىـ -يَّ ىذ
اُ ير ىح ٍم ىزةى ال كد ٍن ىَّا ةىقى ى
ض ىرةه ةىػً ٍف أ ى
ً
ًً
ً نً
متى ىخك و (ٓ) ً
ً
ام ًل).
نما قى ى
اف ى
اؿ يس ٍم ىَّ ي
(َّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى
ض ةي ىماؿ اللو ىك ىماؿ ىر يسكلو لىوي الن يار ىَّ ٍكىـ ىٍَّلقىاهي" ،ىكيرُّ ى
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث خكلػػل ُّنػػت قػػَّس
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ّْٕ/حػػدَّث رقػػـ ّٔٓ،

ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب ةػػرض الخمػػسُّ ،ػػاب قىػػك ًؿ اللنػ ًػو تىعػػالىى" :ةى ػَ ن ًن ً
ىف للػػو يخ يم ىسػػوي
ى
ى ي ٍ
كلً نلرس ً
كؿ" (ْ،)ٖٓ/حدَّث رقـ ُُّٖ ،مف طرَّؽ النعماف ُّف أُّي يَّاش يف خكلل ُّنت قَّس،
ى ي
جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب الزىػػدُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي أخػػذ المػػاؿ(ْ،)ٖٕٓ/حػػدَّث رقػػـ
ِّْٕ ،مف طرَّؽ سعَّد المقُّرم يف يَُّّد سنكطاُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ْْ،)َٕٔ/مف طرَّؽ َّزَّد ُّف ىػاركف يػف َّحَّػى ُّػف سػعَّد-
ُّو ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ُّف قى ٍَّ ً
س ً
ُّف ىس ًع ًٍَّد ً
ُّف ىي ٍم ورك ُّف ىس ًيؿ ُّف ى ٍعلىىُّل ُّف اٍل ىح ًارث ُّف ىزٍَّد ٍُّف علُّل ٍُّف ينـ ٍُّف
ِ -ىَّ ٍح ىَّى ي
ىمالًػؾ ُّػػف النجػػار ،كيَّقػػاؿ :ىَّ ٍح ىَّػػى ُّػ يػف ىسػ ًػع ًٍَّد ُّ ًػف قىػ ٍػَّ ً
س ُّػ ًػف قيػ وػد اي ٍىنصػ ً
م ،النجػػارم(ٔ) ،أىيُّػػك ىسػ ًػعَّد
ػار ٌ
المدني ،قاضي المدَّنل(،ت ُْْق ،قَّؿُّ :عدىا) ،ركل لو الجمايل(ٕ).

(ُ) ُالمو ةَّو ،كخاض معو ةي حدَّ و  .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ُْٖ/
ُّف ي ٍُّ ًد مىن و
(ِ) ىحم ىزةي ُّف ىي ٍُّ ًد المطنلً ًب ً ً ً
صي ً
اؼ ً
ُّف ًُالى ًب الصحاُّي  .سَّر أيالـ النُّالء(ُٕ.)ِّٔ/
ٍ ي
ُّف قي ى
ُّف ىىاَـ ً ى ى
ي
(ّ) أم يضل نايمل طرَّل  .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُْ/
(ْ) النماء كالزَّادة .مختار الصحاح(.)ّّ/
(ٓ) أصػؿ الخػكض :المَػػي ةػي المػاء كتحرَُّػػو ،ػـ اسػتعمؿ ةػػي التلػُّس ُّػػايمر كالتصػرؼ ةَّػو .كالمػراد :رب متصػرؼ ةػي مػػاؿ اهلل تعػالى ُّمػػا َل
َّرضاه اهلل ،كقَّؿ :ىك التخلَّط ةي تحصَّلو مف يَّر كجيو َُّؼ أمُف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ٖٖ/
(ٔ) نسُّل إلى قَُّّلل مف الخػزرج َّقػاؿ ليػـ ُّنػك النجار،كةَّيػا ُّطػكف كأةخػاذ كةصػا ؿ كمحلػل ُّالُكةػل كالػى مػذىب ةػايكؿ النسػُّل إلػى النجػار كاسػمو
تَّـ الالت ُّف علُّل ُّف يمرك ُّف الخزرج ،كانما قَّؿ النجار ينو اختتف ُّقدكـ،كقَّؿ ينو ضرب رجػالن ُّقػدكـَّ ،نسػب إلَّػو خلػؽ ُ َّػر مػف الصػحاُّل
ةمف ُّعدىـ ،منيـ أُّك سعَّد َّحَّى ُّف سعَّد ُّف قَّس.

اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ)ِٖٗ/

(ٕ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل (ٓ،)ِّْ/تارَّخ اُّف معػَّف( )ْْ/ركاَّػل الػدارمي،ال قات للعجلػي(،)ِْٕ/الجػرح كالتعػدَّؿ (ٗ،)ُْٗ/
ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ ،)ُِٓ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُّ ،)ّْٔ/تػػارَّخ اإلسػػالـ (ّ ،)ََُٗ/الُاَػػؼ(ّ ،)ّٔٔ/سػػَّر أيػػالـ النػػُّالء (ٔ،)ُٕٕ/إُمػػاؿ
تيذَّب الُماؿ(ُِ ،)ُّٔ/تقرَّب التيذَّب( ،)ُٓٗ/تيذَّب التيذَّب(ُُ.)ُِِ/
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قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث حجػػل ُّػػت(ُ)،كقػػاؿ َّحَّػػى ُّػػف معػػَّف  :قػػل(ِ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ

َّقػػكؿ :أ ُّػػت النػػاس(ّ)،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(ْ)،كقػػاؿ أُّػػك زريػػل :قػػل(ٓ)،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل ُّػػت(ٔ)،
كقػػاؿ مػرة انَّػػل :قػػل مػػَمكف(ٕ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :قػػل(ٖ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٗ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي:

حاةظ ةقَّو حجل(َُ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت(ُُ).

قمتَّ :حَّى ُّف سعَّد قل ُّت.
ّ -يي ىمػ يػر ُّػ يػف ىُ ً ٍَّػ ًػر ُّػ ًػف أى ٍةلىػ ىػح المػػدني ،مػػكلى أىًُّػػي أَّػػكب اي ٍىنصػ ً
م ،ت َُُ - َُُ(:ق)،ركل لػػو
ػار ٌ
النسا ي كالُّاقكف(ُِ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل لػػو أحادَّػػث(ُّ) ،كقػػاؿ اُّػػف المػػدَّني :قػػل(ُْ) ،كقػػاؿ العجلػػي :قػػل(ُٓ)،كقػػاؿ النسػػا ي:
(ُٔ)
لقَّػػو للصػػحاُّل(ُٕ) ،كقػػاؿ مػرة
قػػل  ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي قػػات أتُّػػاع التػػاُّعَّفَُ ،نػػو لػػـ َّصػػح ينػػده ٌ
انَّل :مف متقني أىؿ المدَّنل كق ار يـ(ُٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُٗ).

قمت :يمر ُّف ُ َّر قل.

(ُ) الطُّقات الُُّرل (ٓ.)ِّْ/
(ِ) تارَّخ اُّف معَّف( )ْْ/ركاَّل الدارمي.
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ُْٗ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ِْٕ/
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ُّ.)ّْٔ/
(ٔ) المرجع الساُّؽ.
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ُُ.)ُِِ/
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ُْٗ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُِٓ/
(َُ) الُاَؼ(ّ.)ّٔٔ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُٓٗ/
(ُِ) انظر إلى ترجمتو ةي  :الطُّقات الُُّرل(ٓ ،)ُُْ/ال قات للعجلػي( ،)َّٔ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٔ،)َُّ/مَػاىَّر يلمػاء ايمصػار (،)ُِّ/
ال ق ػ ػػات َلُّ ػ ػػف حُّ ػ ػػاف (ٕ ،)ُٔٔ /تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُِ ،)ُْٗ /إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ (َُ ،)ُُّ/الُاَ ػ ػػؼ(ِ ،)ٖٔ/تي ػ ػػذَّب التي ػ ػػذَّب(ٕ/
ّْٗ)،تقرَّب التيذَّب (.)ُْٔ/
(ُّ) الطُّقات الُُّرل (ٓ.)ُُْ/
(ُْ) تيذَّب الُماؿ (ُِ.)ُْٗ /
(ُٓ) ال قات للعجلي (.)َّٔ/
(ُٔ) تيذَّب الُماؿ (ُِ.)ُْٗ /
(ُٕ) ال قات َلُّف حُّاف (ٕ.)ُٔٔ /
(ُٖ) مَاىَّر يلماء ايمصار (.)ُِّ/
(ُٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ُْٔ/
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(ُ)
طا ،أيىُّك اٍل ىكلً ًَّد المدني ،مف المكالي(ِ).
طا  ،كقَّؿ :يي ىَُّّد ٍُّف ىسينك ن
ْ -يي ىُّ ٍَّ يد ىسينك ن
اس هـ ةى ًارًس هي(ّ)،كقىاؿ العجلي :تاُّعي قل(ْ) ،كذُره
عض ىكلىًد يي ىُّ ٍَّود :يى ىك ٍاُّ ًف ىسينك ن
قاؿ الُّخارم كقاؿ ىُّ ي
طا ٍ -
اُّف ًحُّناف ةي ال قات(ٓ) ،كقاؿ الذىُّي :يكًؽ(ٔ).
ي

قمت :يي ىُّ ٍَّ يد ىسينكطىا قل.
ً
ػت قى ػ ٍػَّ ً
صػ ً
ػارنَّلي ،زكج حمػ ػزة ُّ ػػف يُّ ػػد المطل ػػب ،ص ػػحاَُّّل لي ػػا
ٓ -ىخ ٍكلىػ ػلي ًُّ ٍن ػ ي
س ٍُّ ػ ًػف قى ٍي ػػد ٍُّ ػ ًػف ى ٍعلىىُّػ ػلى ٍاي ٍىن ى
حدَّث(ٕ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

كصػ ػػؼ النُّػ ػػي– صػ ػػلى اهلل يلَّػ ػػو كسػ ػػلـ – الػ ػػدنَّا ُّػ ػػالحلكة الخض ػ ػرة ،ةَّحتمػ ػػؿ أف الم ػ ػراد لػ ػػذتيا

كنضارتيا ُالماُيل الحلكة الخضراء ،كَّحتمؿ أنيا مَتياة تعجب النػاظرَّف ،كقػد كصػميا ُّالخضػرة التػي
تَُليػا اينعػاـ ،إَػارة أف المسػتُ ر منيػا ُالُّيَّمػل ،كاَػارة لسػريل زكاليػا ،ةمػف أخػذىا ُّحقيػا كُّػػالحالؿ،
ُّػػكرؾ لػػو ةَّيػػا ُّالتنمَّػػل كالُّرُػػل كال ػكاب ةػػي اآلخ ػرة ،كمػػف ُػػاف منيمػػؾ ةػػي الػػدنَّا كَّتصػػرؼ ةػػي مػػاؿ

اهلل(الزُػػاة كالغنَّمػػل) ُّالُّاطػػؿ كُّغَّػػر قسػػمل حػػؽ حسػػب ريُّاتػػو كأىكا ػػو ،ةلػػو النػػار َّػػكـ القَّامػػل ،ةمػػي ىػػذا
الحػدَّث َّحػذر النُّػي– صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ – مػػف اَليتػرار ُّالػدنَّا ،ةقػد ذُػر النُّػي – صػلى اهلل يلَّػػو
كسلـ  -معنَّػَّف تتعلػؽ ُّيمػا النمػكس ،المعنػى ايكؿ مػف جيػل الطعػـ كىػك الحػالكة ،ةػالنُّي – صػلى اهلل

يلَّو كسلـُ -اف َّحب الحلكل كالعسؿ ،كىػك أُمػؿ الَُّػر ،ةػالنمس اإلنسػانَّل يجُّلػت يلػى حػب ايَػَّاء
الحلػكة ،كالمعنػى ال ػاني مػػف جيػل اللػكف ،ةػػالنمس اإلنسػانَّل تُّػتيج ُّػػاللكف ايخضػر ،ةػالنُّي – صػػلى اهلل
يلَّو كسلـ – كصؼ الدنَّا ُّالحلكة الخضرة ،كلُف الدنَّا لَّسػت ُػذلؾ ةػي حقَّقتيػا ،ةيػي َل تسػاكم ينػد

اهلل جناح ُّعكضل ،ةَّنُّغي للمسلـ أف َّتمتع ُّيا ُّقدر ما ُتب اهلل لو ُّيا كََُّر اهلل يلى نعمو

(ٖ)

.

الس ينكط :ىك الذم يلى ذقنو َعرات قلَّلل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ُْٗ/
(ُ) ى
(ِ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو :الت ػػارَّخ الَُُّّ ػػر(ٓ ،)َْٓ/ال ق ػػات للعجل ػػي( ،)ِّْ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٓ ،)َْٖ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ٓ ،)ُّٔ/تي ػػذَّب
الُماؿ (ُٗ ،)ِِٓ /الُاَؼ(ُ ،)ّٔٗ/إُماؿ تيػذَّب الُمػاؿ(ٗ ،)َُٖ/تيػذَّب التيػذَّب(ٕ ،)ٕٗ/تقرَّػب التيػذَّب( ،)ّٕٗ/التحمػل اللطَّمػل ةػي
تارَّخ المدَّنل الَرَّمل(ِ.)ِّٕ/
(ّ) التارَّخ الَُُّّر(ٓ.)َْٓ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ِّْ/
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُّٔ/
(ٔ) الُاَؼ(ُ.)ّٔٗ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٔ/
(ٖ) كمػ ػػف أراد اَلسػ ػػتزادة ةػ ػػي المكضػ ػػكع ةلَّنظ ػ ػر ةػ ػػي المصػ ػػادر اآلتَّػ ػػل ؛ يف الُػ ػػالـ مقتػ ػػُّس منيا:إُمػ ػػاؿ المعلػ ػػـ ُّمكا ػ ػػد مسػ ػػلـ(ّ،)ٖٓٗ /ةػ ػػتح
الُّ ػ ػػارم(ٔ،)ُِٖ/ة ػ ػػَّض الق ػ ػػدَّر َ ػ ػػرح الج ػ ػػامع الص ػ ػػغَّر(ّ،)ْٓٓ/التَّس ػ ػػَّر َُّ ػ ػػرح الج ػ ػػامع الص ػ ػػغَّر(ِ،)ُّ/التننػ ػ ػكَّر ىَ ػ ػػرح الج ػ ػ ً
ص ػ ػ ًػغ ً
َّر
ػامع ال ن
ي ٍي ى
(ٔ،)ُّٓ/تحمل ايحكذم(ٕ.)ّٔ/
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ش َة
الحديث الثالث عشرَ -ك ْب َ

ىخ ىُّ ىرنًػي ىي ٍُّ يػد ال نػر ٍح ىم ًف ٍُّ يػف أىًُّػي ىي ٍمػ ىرةى،
ػاؿ :نػا ىَّ ًزَّ يػد ٍُّ يػف ىَّ ًزَّ ىػد ٍُّ ًػف ىجػاًُّ ور ٍاي ٍىزًد ك
م قى ى
اف قى ى
ػاؿ :أ ٍ
ك نا يسػ ٍم ىَّ ي
ً (ُ)
نً
ب ًمػ ٍػف ةػػي
ىيػ ٍػف ىج ندتًػ ًػو ىُ ٍُّ ىَ ػلى قىالىػ ٍ
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ -ىذ ى
ات ىَّػ ٍػكوـ "ةى ىَػ ًػر ى
ػت :ىد ىخػ ىػؿ ىيلى ػ ني ىر يسػػك يؿ اللػػو  -ى
(ِ)
ً ً
ػؾ ىَّقيػػك يؿ
اف ىُ ٍُّ ىَػلي أ ٍىك يُ ىُّ ٍَّ ىَػلي ىكأى ٍُ ىػ يػر ىذلًػ ى
نمػػا قىػ ى
ًق ٍرىُّ وػل يم ىعلنقىػ وػل ىك يىػ ىػك قىػػا ً هـ" ،قىالىػ ٍ
ػت :ةىقىطى ٍعػ ي
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
ػت ةىػ ىػـ اٍلق ٍرىُّػػل ىكيرُّ ى
يُ ىُّ ٍَّ ىَلي.

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّػدم ةػي مسػنده ،مػف حػدَّث َُُّػل
كالمتف الساُّقَّف.

(ُ ،)ّْٖ/حػدَّث رقػـ ُّّٕٓ ،اإلسػناد

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب ايَرُّلُّ ،اب ما جاء ةي الرخصل ةي ذلؾ(ْ ،)َّٔ/حػدَّث
رقـ ُِٖٗ ،مف طرَّؽ محمد ُّف أُّي يمر يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب ايَرُّلُّ ،اب الَرب قا مػان(ِ ،)ُُِّ/حػدَّث رقػـ ِّّْ،
مف طرَّؽ محمد ُّف الصُّاح يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ُّْٓ ،)ّْٖ/اإلسناد الساُّؽ للحمَّدم ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
م(ّ) ،ال نَػ ً
ىخػػك ىي ٍُّػ ًػد الػ نػر ٍح ىم ًف ُّػ ًػف ىَّ ًزٍَّػ ىػد ُّػػف جػػاُّر،
ِ -ىَّ ًزٍَّػ يػد ُّػ يػف ىَّ ًزٍَّػ ىػد ُّػ ًػف ىجػػاًُّ ور اي ٍىزًد ك
ػام كي ،الد ىم ٍَػ ًػق كي ،أ ي
أصػػلو مػػف الُّص ػرة(،تُّْق،كقَّػػؿ :قُّػػؿ ذلػػؾ) ،ركل لػػو مسػػلـ ،كأُّػػك داكد ،كالترمػػذم ،كاُّػػف
ماجو(ْ).

قػ ػػاؿ اُّػ ػػف سػ ػػعد :قػ ػػل إف َػ ػػاء اهلل(ٓ) ،كقػ ػػاؿ اُّػ ػػف معػ ػػَّف :قػ ػػل(ٔ) ،كقػ ػػاؿ اُّػ ػػف حنُّػ ػػؿَ :ل ُّػ ػػَس ُّػ ػػو مػ ػػف
صػػالحَّيـ(ٕ) ،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(ٖ) ،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل(ٗ) ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات ،كقػػاؿ:

(ُ) ةـ القرُّل ،ةتحتيا ،أكليا  .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُّّ )ُْْٕ/تصرؼ.
(ِ) ًق ٍرىُّل  :كياء ًم ٍف ًجٍلد يَّ ٍخرز مف جانب كاحد َّستعمؿ لً ًح ٍم ًظ السكا ؿ .المرجع الساُّؽ(ّ.)ُِٕٗ/
كءة كىك أ ٍىزد ُّف اٍل ىغ ٍكث ُّف نُّت ُّف ىمالؾ ُّف زَّد ُّف ُيالف ُّف سَُّ .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ْٔ/
م :ىذه النسُّل إلى أ ٍىزد ي
(ّ) ٍاي ٍىزًد ٌ
َن ى

(ْ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٕ،)ِّّ/تارَّخ اُّف معَّف(ْ ،)ْٓٔ/مكسكيل أقكاؿ اإلمػاـ أحمػد ُّػف حنُّػؿ ةػي رجػاؿ الحػدَّث كيللػو
(ْ ،)ُُٔ/التػ ػ ػػارَّخ الَُُّّػ ػ ػػر (ٖ،)ّٔٗ/ال قػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػػي( ،)ّْٖ/الجػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػػدَّؿ(ٗ،)ِٗٔ/ال قػ ػ ػػات َلُّػ ػ ػػف حُّػ ػ ػػاف(ٕ،)ُٔٗ/تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ
(ِّ،)ِّٕ/تارَّخ اإلسالـ(ّ،)ٕٕٓ/الُاَؼ(ِ ،)ُّٗ/تقرَّب التيذَّب( ،)َٔٔ/تيذَّب التيذَّب(ُُ ،)َّٕ/لساف المَّزاف(ٕ.)ْْْ/
(ٓ) الطُّقات الُُّرل (ٕ.)ِّّ/
(ٔ) تارَّخ اُّف معَّف(ْ )ْٓٔ/ركاَّل الدكرم.
(ٕ) مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ْ.)ُُٔ/
(ٖ) ال قات للعجلي(.)ّْٖ/
(ٗ) تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ِّٕ /
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ُػػاف مػػف ًخ ىَّػػار يُّػػاد اللنػػو(ُ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :قػػل صػػالح(ِ) ،كقػػاؿ اُّػػف حجػػرُ :ػػاف حاةظػان قػػل يػػاقالن(ّ)،
كقاؿ مرة انَّل :قل ةقَّو(ْ).

ُّف ىَّ ًزٍَّ ىد ً
م قل.
ُّف ىجاًُّ ور اي ٍىزًد ك
قمت :ىَّ ًزٍَّ يد ي
ً
صػ ً
ػاص(ٓ)َّ ،قػػاؿ :كلػػد ةػػي ييػػد النُّػػي-
م اٍل ىمػ ىػدنً كي اٍلقىػ ك
الن ىجػػار ك
ػار ك
م ى
ّ -ىي ٍُّػػد الػ نػر ٍح ىم ًف ُّػ ًػف أىًُّػػي ىي ٍمػ ىػرةى اي ٍىن ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ(،-ت َُُ - َُُ :ق) ،ركل لو الجمايل(ٔ).
ى
)
ٖ
(
)
ٕ
(
قػػاؿ اُّػػف سػػعد ُ :ػػاف قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :لَّسػػت لػػو صػػحُّل ،كذُ ػره اُّػػف ًحنُّػػاف ةػػي
(َُ)
(ٗ)
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ.)ُُ(-
ال قات  ،كقاؿ الذىُّي :قل ،كقاؿ اُّف حجر :يَّقاؿ يكلد ةي ييد النُّي  -ى
الر ٍح ىم ًف ً
ُّف أىًُّي ىي ٍم ىرةى قل.
قمت :ىي ًٍُّد ن
ت ىاًُّ ًت ٍُّ ًف اٍل يم ٍنًذ ًر اينصارَّل ،ليا صحُّل كحدَّث ،كُاف َّقاؿ ليا :الُّرصاء(ُِ).
ْ -ىُ ٍُّ ىَلي ًُّ ٍن ي

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ،يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

دخؿ النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ – يلى َُُّل ،ةَرب مف ةـ القرُّل ،ةقامت الصحاَُّّل َُُّل

-رضي اهلل ينياُّ-قطع ةـ القرُّل ،للتُّرؾ كاَلستَماء ُّو ؛ لكصكؿ ةػـ النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ –

إلَّػػو ،كَّحتمػػؿ أنيػػا قطعتػػو حتػػى تصػػكف مكضػػعان أصػػاُّو ةػػـ رسػػكؿ اهلل  -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ  -أف

َُّّتذؿ كَّمسو ُؿ أحد ،كَّدؿ الحدَّث يلى أف النيي يف الَرب مف ةـ القرُّػل قا مػان لػَّس للتحػرَّـ كلُػف

للتنزَّو ،كَّمُف أف النُّي – صلى اهلل يلَّو كسلـ -ةعؿ ذلؾ لعدـ إمُانَّل الَرب قا مان حَّن ذ إَل ُػذلؾ،
كقد جاءت أحادَّث تدؿ يلى النيي يف الَرب مف ةـ القرُّػل لَُّّػاف ايُمػؿ كايةضػؿ ُّعػدـ الَػرب مػف

ةػػـ القرُّػػل ،ةػػالنيي للُ ارىػػل كلػػَّس للتح ػرَّـ ،كلُػػف جػػاء ىػػذا الحػػدَّث لَُّّػػَّف ج ػكاز الَػػرب مػػف ةػػـ القرُّػػل،
(ُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ُٔٗ /
(ِ) الُاَؼ(ِ.)ُّٗ/
(ّ) لساف المَّزاف(ٕ.)ْْْ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)َٔٔ/
(ٓ) ىذه نسُّل إلى القصص كالمكيظل .اينساب (َُ.)ِٗٗ/
(ٔ) انظر إلى ترجمتػو :الطُّقػات الُُّػرل(ٓ ،)ُٔ/الم ارسػَّؿ َلُّػف أُّػي حػاتـ(،)ُُِ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٓ،)ِّٕ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ،)ُٗ/تيػذَّب
الُمػ ػػاؿ(ُٕ،)ُّٖ/الُاَػ ػػؼ(ُ ،)ّٖٔ/تػ ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ّ ،)ٖٖ/اإلصػ ػػاُّل ةػ ػػي تمََّّػ ػػز الصػ ػػحاُّل(ٓ ،)ّٔ/تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(ٔ ،)ِِْ/تقرَّػ ػػب
التيذَّب(. )ّْٕ/
(ٕ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُٔ/
(ٖ) المراسَّؿ َلُّف أُّي حاتـ(.)ُُِ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٗ/
(َُ) الُاَؼ(ُ.)ّٖٔ/
)ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٕ/
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٓ/

46

صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ َ -ػرب قا مػان لضػَّؽ
كأَّضان لَُّّاف جكاز الَرب قا مان لعذر ،ةقد قَّؿ إف النُّػي  -ى
المُاف كلـ َّتمُف مف الجلكس ،كالحُمل مف النيي مف الَرب مف ةـ القرُّػل أنػو َل َّػؤمف دخػكؿ اليػكاـ
كالحَػرات ةػػي جػػكؼ السػػقاء ،ةَّػػدخؿ ةػػـ الَػػارب كىػػك َل َّػػدرم ،كلُػػف لػػك مػػأل القرُّػػل ُّالمػػاء ػػـ رُّطيػػا

رُّطػان محُمػان ،ةيػػذا َل َّتناكلػػو النيػػي ،كأَّضػان النيػػي مػػف الَػػرب مػػف ةػػي القرُّػػل يف ذلػػؾ َّنتنػػو ،كُػػذلؾ
الذم ََّرب مف ةي السقاء َل ََّمف أف تُّتؿ َّاُّو أك ََّرؽ ُّو ،كقَّؿ إف الماء َّنزؿ ُّقكة ةَّقطع العركؽ
الضعَّمل التي ُّ زاء القلب ،ةرُّما ُاف سُُّّا لليالؾ ،كلُف ىذا ايمر َل َّنطُّؽ يلى الكضع المعاصر ؛
يف العلل يَّر مكجكدة ،ةالعلب مكجكدة ُُّ رة مقملل(ُ).

الحديث الرابع عشر -حديث عمة حصين بن محصن

ىخ ىُّ ىرنًػػي يُّ ىَػ ٍػَّ ير ٍُّػ يػف ىَّ ىسػ و
صػ ٍػَّ ًف ٍُّػ ًػف
ػاؿ :نػػا ىَّ ٍح ىَّػػى ٍُّػ يػف ىسػ ًػع وَّد قىػ ى
اف قىػ ى
كقىػ ى
ػاؿ :أ ٍ
ػاؿ :نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
ػار ،ىيػ ٍػف يح ى
ت رس ى ن ً
ً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ك ىسػلنـ ً -ةػي ىُّ ٍع ً
ػاؿ " ىَّػا ىى ًػذ ًه
اج ًػل ةىقى ى
ص وف ،ىي ٍف ىي نم ول لىوي قىالى ٍ
ػض اٍل ىح ى
كؿ اللو -ى
ت :أىتىٍَّ ي ى ي
م ٍح ى
ى ى
(ْ)
(ّ)
(ِ)
ػاؿ
ت ىي ٍنػوي قى ى
ت :ىن ىع ٍـ قى ى
اؿ "ةىَ ٍىَّ ىف أ ٍىن ًت ًم ٍنػوي " قىالى ٍ
ػت :ىمػا حليػك إً نَل ىمػا ىي ىج ٍػز ي
ػت :ةى يقٍل ي
ات ىُّ ٍع وؿ أ ٍىن ًت " يقٍل ي
أى ىذ ي
"ةىَ ٍىَّ ىف أ ٍىن ًت ًم ٍنوي ةىًنوي ىجنتي ًؾ ىكىن يارًؾ".

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث يمل حصَّف ُّف محصف
ُّّٖٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

)ُ ،)ّْٗ/حدَّث رقـ

ِ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده (ُّ ،)ُّْ/مػػف طرَّػػؽ َّزَّػػد ُّػػف ىػػاركف يػػف َّحَّػػى ُّػػف
سعَّدُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ُّف ىس ًع ًٍَّد اينصارم :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُِ) .
ِ -ىَّ ٍح ىَّى ي
(ٓ)
صػ ً
الحػ ً
ّ -يُّ ىَػ ٍػَّ ير ُّػ يػف ىَّ ىسػ و
م ،م ػكَلىـ ،المػػدني ،كُنَّتػػو َّسػػار أيىُّػػك َُّسػػاف ،تػػكةي ُّعػػد
ػار ى
ػار ٌ
ػار ي اي ٍىن ى
الما ل (ٔ) ،ركل لو الجمايل(ٕ).

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيا :ةػتح الُّػارم َلُّػف حجػر(َُ،)ِٗ/يمػدة القػارم َػرح
صحَّح الُّخارم(ُِ،)ُٗٗ /مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح (ٕ،)ِّٕٓ /تحمل ايحكذم (ٔ.)ُّ/
الُّ ٍعؿ :الزكج  .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ُُْ/
(ِ) ى
ت ًة ً
َّو .مقاََّّس اللغل(ُ ،)ُِٖ/كالمقصكد :ما أقصر ةي أمره ةي َيء إَل ما يجزت ينو.
ت ًةي ال نَ ٍي ًء حليك :إً ىذا قى ن
ص ٍر ي
(ّ) يَّقىا يؿ :أىلى ٍك ي
(ْ) الع ٍجزً :
يدـ القي ٍد ىرة .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ُٖٔ/
ى
(ٓ) الحار ي :نسُّل إلى ُّني حار ل ُّطف مف الخزرج كمف مراد كيَّرىما .لب اللُّاب ةي تحرَّر اينساب(.)ْٕ/
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٔ/
(ٕ) انظ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةػ ػػي :الطُّقػ ػػات الُُّ ػػرل(ٓ ،)ِِّ/تػ ػػارَّخ اُّػ ػػف معػ ػػَّف(ّ )ُٕٓ/ركاَّػ ػػل ال ػػدكرم ،التػ ػػارَّخ الَُُّّػ ػػر(ِ،)ُِّ/ال قػ ػػات َلُّػ ػػف
حُّػػاف(ْ ،)ّٕ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ْ ،)ُٖٕ /تػػارَّخ اإلس ػػالـ(ّ ،)ُٖ/الُاَ ػػؼ(ُ ،)ِِٕ/تيػػذَّب التي ػػذَّب(ُ ،)ِْٕ/التحم ػػل اللطَّمػػل ة ػػي ت ػػارَّخ
المدَّنل الَرَّمل(ُ.)ُِٖ /
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قاؿ اُّف سعدُ :اف ََّخان َُُّّ انر ةقَّيان ،قلَّؿ الحدَّث(ُ) ،كقػاؿ اُّػف معػَّف :قػل(ِ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي
ال قات(ّ) ،كقاؿ الن ىسا ي :قل(ْ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ةقَّو(ٓ).
ُّف ىَّ ىس وار قل ةقَّو.
قمت :يُّ ىَ ٍَّ ير ي
ً
صف اي ٍىن ً
ط ًمي(ٔ) ،المدني ،كَّقاؿ :يُّد اهلل ُّف محصف(ٕ).
م ،اٍل ىخ ٍ
صار ٌ
ص ٍَّ ًف ٍُّ ًف م ٍح ى
ْ -يح ى
ذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي قػػات التػػاُّعَّف ،كقػػاؿ لػػو صػػحُّل (ٖ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :تػػاُّعي مجيػػكؿ(ٗ) ،كقػػاؿ اُّػػف

حجػػر :اختلػػؼ ةػػي صػػحُّتو ،كذُ ػره يُّػػداف كاُّػػف َػػاىَّف العسػػُرم كالطُّ ارنػػي ةػػي الصػػحاُّل ،كقػػاؿ اُّػػف
السػػُفَّ :قػػاؿ :إف لػػو صػػحُّل ،يَّػػر أف ركاَّتػػو يػػف يمتػػو ،كلػػَّس لػػو ركاَّػػل يػػف-النُّػػي صػلٌى اللنػػو يلَّػػو
ٌ
(َُ)
م كاُّ ػػف أُّ ػػي ح ػػاتـ كاُّ ػػف حُّ ػػاف  ،كق ػػاؿ اُّ ػػف حج ػػر :مع ػػدكد ة ػػي
كسػ ػلٌـ ،-كذُػ ػره ة ػػي الت ػػاُّعَّف الُّخ ػػار ٌ

الصحاُّل(ُُ).

قمت :حصَّف ُّف محصف معدكد ةي الصحاُّل.
ً
ص وف(ُِ).
ص ٍَّ ًف ٍُّ ًف م ٍح ى
ٓ -ىي نملي يح ى
قاؿ اُّف حجر :اسميا أسماء كىي صحاَُّّل ليا حدَّث(ُّ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

سػػُّب كركد ىػػذا الحػػدَّث أف يمػػل حصػػَّف ُّ ػػف محصػػف دخلػػت يلػػى النُّػػي –صػػلى اهلل يلَّ ػػو
كسلـ ،-كذُرت زكجيا للنُّي–صلى اهلل يلَّو كسلـ ،-ةقاؿ النُّي –صلى اهلل يلَّو كسلـ -ليا " :ىَّػا ىى ًػذ ًه
ات ىُّ ٍع وؿ أ ٍىن ًت " أم ىؿ لؾ زكج ،ةقاؿ ليا "ةىَ ٍىَّ ىف أ ٍىن ًت ًم ٍنوي "أم َُّؼ أنت لزكجػؾ ةػي الرضػا كالسػخط
أى ىذ ي
(ُ) الطُّقات الُُّرل (ٓ.)ِِّ/
(ِ) تارَّخ اُّف معَّف (ّ )ُٕٓ/ركاَّل الدكرم.
(ّ) ال قات َلُّف حُّاف (ْ.)ّٕ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ (ْ.)ُٖٕ/
(ٓ) تقرَّب التيذَّب (.)ُِٔ/
طمي :ىذه النسُّل إلى ُّطف مف اينصار َّقاؿ لو خطمل ُّف جَـ ُّف مالؾ ُّف ايكس ُّف حار ل.
الخ ٍ
(ٔ) ى

اينساب (ٓ.)ُّٔ /

(ٕ) انظػر إلػػى ترجمتػو ةػػي :الجػرح كالتعػػدَّؿ (ّ ،)ُٗٔ/ال قػات َلُّػػف حُّػاف (ْ ،)ُٕٓ/تيػػذَّب الُمػاؿ (ٔ ،)ّٖٓ /الُاَػػؼ (ُ ،)ّّٗ /مَّػزاف
اَليتػ ػػداؿ (ُ ،)ْٓٓ /المغنػ ػػي ةػ ػػي الضػ ػػعماء ( ،)ُٕٖ/إُمػ ػػاؿ تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ٖ ،)ُٕٔ/أسػ ػػد الغاُّػ ػػل(ِ،)ّٔ/اإلصػ ػػاُّل ةػ ػػي تمََّّػ ػػز الصػ ػػحاُّل
(ِ ،)ٕٖ/تيذَّب التيذَّب (ِ ،)ّٖٗ/تقرَّب التيذَّب (.)َُٕ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف (ْ.)ُٕٓ/
(ٗ) المغني ةي الضعماء (.)ُٕٖ/
(َُ) اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل (ِ.)ٕٖ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب (.)َُٕ/
(ُِ) انظر إلى ترجمتيا ةي :الطُّقات الُُّرل(ٖ ،)ّّٔ/أسد الغاُّل(ٕ ،)ُْٔ/تقرَّب التيذَّب( ،)ُٕٔ/يكامض ايسماء المُّيمل(ُ.)َٕ/
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ُٕٔ/
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كالخدمل ىؿ أنت قرَُّّل منو ،مسعمل لػو ةػي الَػدة كملَُّّػل لديكتػو أـ ُّعَّػدة ينػوُ ،ػاةرة للعَػرة ،ةقالػت
ت ىي ٍنػوي أم َل أقصػر ةػي خدمتػو كرضػا و مػا اسػتطعت ،ةينػا النُّػي –صػلى
المرأة :ىما حليػك إً نَل ىمػا ىي ىج ٍػز ي
اهلل يلَّػػو كسػػلـَّ -رَّػػد مػػف الم ػرأة التمُػػر كالتَمػػؿ ىػػؿ الػػزكج ر و
اض ينيػػا أـ َل ،ةرضػػاه ينيػػا سػػُّب ةػػي
دخكليا الجنل ،كسخطو يلَّيا سُّب ةي دخكليا النار ،كالحدَّث ةَّو الُ َّر مف المكا د كالدَلَلت منيا:

ُ -طايل المرأة لزكجيا مف أسػُّاب دخػكؿ الجنػل ،كالطايػل ىنػا لَّسػت طايػل مطلقػل ،أم لػَّس ةػي
معصَّل اهلل -يز كجؿَُ ،-ف تخلع حجاُّيا أك تتػرؾ صػالتيا  ،...ةقػد قػاؿ النُّػي -صػلى اهلل
صَّ ًل ً
اهلل ،إًنما الطنايلي ًةي اٍلمعر ً
ً
ط ً
كؼ(ُ)".
ى
ايلى ةي ىم ٍع ى
يلَّو كسلـ " :-ىَل ى ى
ى ٍي
ى
ِ -الزكج ىك الُّايث لدخكؿ الجنل كالنار ،كىذا َّدؿ يلى ًيظىـ حؽ الزكج يلى زكجتو.
ّ -كنقؿ المناكم يف الذىُّي أف النَكز

(ِ)

َُُّّرة مف الُُّا ر(ّ).

ْ -مسؤكلَّل النُّي  -صلى اهلل يلَّو كسلـ ،-كةتح الُّاب ةي كجو ذم الحاجل كتكجَّيو لألمل(ْ).

َح َو ِ
ص
سمَ ْي َم َ
ان ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ْاأل ْ
الحديث الخامس عشر -أ ُِّم ُ

ً
و
ىحك ً
ث ىي ٍف أيم ًو
اف قى ى
ص يَّ ىحد ي
اؿ :نا ىَّ ًز ي
َّد ٍُّ يف أىًُّي ًزىَّاد أىنوي ىسم ىع يسلى ٍَّ ىم ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اف ٍُّ ىف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ٍاي ٍ ى
(ٓ)
ت رس ى ن ً
ط ًف اٍل ىك ًادم ىك يى ىك ىيلىى ىُّ ٍغلى ول(ٔ) ىك يى ىػك
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىَّ ٍرًمي اٍل ىج ٍم ىرةى ًم ٍف ىُّ ٍ
قىالى ٍ
كؿ اللو  -ى
ت :ىأرٍىَّ ي ى ي
نُ ىَّنلى(ٕ) ىَل َّ ٍقتي يؿ ُّعض يُـ ُّعضا ،كيلى ٍَّ يُـ ًم ٍ ىؿ حصى اٍل ىخ ٍذ ً
َّقيك يؿ" :أىَّكيا الناس يلى ٍَّ يُـ الس ً
ؼ(ٖ)".
ى
ى ى
ى ىٍ ي ٍ ىٍ ن ى ى ٍ
ى
ي ى ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث أـ سلَّماف ُّف يمرك ُّػف ايحػكص
حدَّث رقـ ُُّّٔ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ُّٓ/

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب المناسؾُّ ،اب ةي رمي الجمار(ِ،)ََِ/حدَّث رقػـ ُٔٔٗ،
مف طرَّؽ يلي ُّف مسير يف َّزَّد ُّف أُّي زَّادُّ-و ،متقارب ايلماظ.

(ُ) صحَّح مسلـُ ،تاب اإلمارةُّ ،اب (كجكب طايل ايمراء ةي يَّر معصَّل،)ُْٔٗ/ّ( )...حدَّث رقـّٗ.
اىلي ُؿ ك و
كسكء ًي ٍَرتو لىوي .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ٓٔ/
صاحُّو،
احد ًم ٍنيي ىما
(ِ) الكن يَ ي
كز :ىُ ىر ى
ى
ي
(ّ) ةَّض القدَّر َرح الجامع الصغَّر(ّ.)َٔ/
(ْ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :ةػَّض القػدَّر(ّ ،)َٔ/الَُّّػاف كالتعرَّػؼ ةػي أسػُّاب
ػامع الص ً
كركد الحدَّث الَرَّؼ(ُ،)َُّ/التننػكَّر ىَػرح الج ً
نػغ ً
َّر(ْ ،)ِٖٖ/التعلَّػؽ الممجػد يلػى مكطػَ محمػد(ّ ،)ْٖٓ/صػحَّح ةقػو السػنل كأدلتػو
ي ٍي ى
كتكضَّح مذاىب اي مل(ّ.)ُِٗ/
معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ُّٗ/

(ٓ) حصاة صغَّرة ،كاحدة الجمرات التي يَّرمى ُّيا ةي الحج.
الح ٍمؿ ،أُّكه حمار كأ كمو ةرس ،كىك يقَّـ َل َّلد.
أىلي للركُكب ك ى
(ٔ) حَّكاف ٌ

المرجع الساُّؽ(ُ.)ِِٗ/

(ٕ) الكقار كالتَني ةي الحرُل كالسَّر .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاَل ر(ِ.)ّٖٓ/
(ٖ) الخذؼ :ىك رمَّؾ حصػاة أك نػكاة تَخػذىا ُّػَّف سػُّاُّتَّؾ كترمػي ُّيػا ،أك تتخػذ مخذةػل مػف خَػب ػـ ترمػي ُّيػا الحصػاة ُّػَّف إُّيامػؾ كالسػُّاُّل.
المرجع الساُّؽ (ِ.)ُٔ/
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ّ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب المناسػػؾُّ ،ػػاب قػػدر حصػػى الرمػػي(ِ،)ََُٖ/حػػدَّث رقػػـ
َِّٖ ،مف طرَّؽ يلي ُّف مسير يف َّزَّد ُّف أُّي زَّادُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػنده(ِٓ ،)ْٗٓ/مػػف طرَّػػؽ محمػػد ُّػػف ةضػَّؿ يػػف َّزَّػػد ُّػػف أُّػػي
زَّادُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ُّف أىًُّي ًزىَّاد القرَي الياَمي ،أُّك ىيُّد اهلل الُكةي ،أخك ُّرد ٍُّف أىُّي زَّاد ،مكلى ىيُّػد اللن ًػو
ِ -ىَّ ًزٍَّ يد ي
ٍُّف الحارث ٍُّف نكةؿ( ،تُّٔق) ،ركل لو مسلـ مقركنا ُّغَّره ،كاحتج ُّو الُّاقكف(ُ).

قاؿ اُّف سعدُ :اف قل ةي نمسو إَل أنو اختلط ةي حخر يمره ةجاء ُّالعجا ب(ِ)،كقاؿ َّحَّى ُّػف معػَّف:

لَّس ُّذاؾ(ّ)،كقاؿ اُّف معَّف مرة انَّػلَ :ل َّحػتج ُّحدَّ ػو(ْ) ،كقػاؿ مػرة ال ػل :ضػعَّؼ الحػدَّث(ٓ) ،كقػاؿ
(ٕ)
(ٔ)
الج ٍكىز ىجػانً ٌي :سػمعتيـ
أحمد ُّف حنُّؿ :لـ َُّف ُّالحاةظ ،لَّس ُّذاؾ ،كقاؿ اُّف المُّارؾ :ارـ ُّو  ،كقاؿ ى
َّضعمكف حدَّ و(ٖ) ،كقاؿ العجلي :جا ز الحدَّث ،كُاف ُّآخرة َّلقف(ٗ)،قاؿ أُّك زريل  :لػَّف َُّتػب حدَّ ػو

كَل َّحتج ُّو(َُ)،كقاؿ أُّك داكدُّ :تَ ،ل أيلـ أحدان ترؾ حدَّ و ،كيَّره أحب إل ني منو(ُُ)،كقػاؿ النسػا ي:
لػَّس ُّػػالقكم(ُِ)،كقػػاؿ أُّػػك حػاتـ :لػػَّس ُّػػالقكل(ُّ) ،كقػػاؿ اُّػف حُّػػاف ُ :ػػاف َّزَّػػد صػدكقان إَل أنػػو لمػػا ىُيُّػ ىػر
ساء حمظو كتغَّر ،ةُاف َّتلقف ما لقف ةكقػع المنػاَُّر ةػي حدَّ ػو مػف تلقػَّف يَّػره إَّػاه كاجاُّتػو ةَّمػا لػَّس
مف حدَّ و لسكء حمظو ةسماع مف سمع منو قُّؿ دخكلو الُكةل ةي أكؿ يمره سماع صحَّح كسماع مف

سمع منو ةي حخر قدكمو الُكةل ُّعد تغَّر حمظو كتلقنو ما َّلقف سماع لَّس َُّيء(ُْ)،

(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٔ ،)َّّ/تارَّخ اُّف معَّف(ّ ،)ُّٔ /الجػرح كالتعػدَّؿ(ٗ ،)ِٔٓ/العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ِ،)ْْٖ /
أحػ ػكاؿ الرج ػػاؿ(،)ُُٓ/ال ق ػػات للعجل ػػي( ،)ْٕٗ/الض ػػعماء يُّ ػػي زري ػػل(ّ،)ّٖٓ /الض ػػعماء كالمت ػػركَُّف ( ،)ُُُ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٗ،)ِٔٓ/
المجركحَّف َلُّف حُّاف(ّ ،)ٗٗ/الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٗ ،)ُْٔ/تيػذَّب الُمػاؿ(ِّ ،)ُّٓ /المغنػي ةػي الضػعماء(ِ ،)ْٕٗ /سػَّر أيػالـ
النُّالء(ٔ ،)ِٕٔ /تيذَّب التيذَّب(ُُ،)ِّٗ/تقرَّب التيذَّب(.)َُٔ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)َّّ/
(ّ) تارَّخ اُّف معَّف(ّ )ُّٔ/ركاَّل الدكرم.
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ِٔٓ/
(ٓ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٗ.)ُّٔ/
(ٔ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ْْٖ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ُُ.)ِّٗ/
(ٖ) أحكاؿ الرجاؿ(.)ُُٓ/
(ٗ) ال قات للعجلي(.)ْٕٗ/
(َُ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ّٖٓ/
(ُُ) سؤاَلت أُّي يَُّّد اآلجرم أُّا داكد السجستاني ةي الجرح كالتعدَّؿ(.)ُٖٓ/
(ُِ) الضعماء كالمتركُكف(.)ُُُ/
(ُّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ِٔٓ/
(ُْ) المجركحكف َلُّف حُّاف(ّ.)ٗٗ/
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كقػػاؿ اُّػػف يػػدم :مػػع ضػػعمو يَُّتػػب حدَّ ػػو(ُ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :يػػالـ ةيػػـ صػػدكؽ ردئ الحمػػظ لػػـ
َّترؾ(ِ) ،كقاؿ مرة انَّل :مَيكر سيء الحمظ(ّ)،كقػاؿ اُّػف حجػر :تغَّػر ةػي حخػر يمػره كضػعؼ ُّسػُّب

ذلؾ(ْ)،كقاؿ مرة انَّل :ضعَّؼ ىُيُّ ىر ةتغَّر كصار َّتلقف(ٓ).
ُّف أىًُّي ًزىَّاد ضعَّؼ .
قمت :ىَّ ًزٍَّ يد ي
ً (ٔ)
ىحك ً
ُّف ىي ٍم ًرك ً
اف ً
م ،كَّقػاؿ :الُّػارقي(ٕ) ،ال يُػكًةي ،تػكةي
ّ -يسلى ٍَّ ىم ى
ص اٍل يج ىَػمي  ،كيَّقػاؿٍ :اي ٍىزًد ٌ
ُّف اي ٍ ى
ُّعد الما ل ،ركل لو ايرُّعل(ٖ).

قاؿ اُّف القطاف :مجيكؿ(ٗ) ،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات(َُ) ،كقػاؿ الػذىُّي :قػل(ُُ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر:
.

مقُّكؿ(ُِ).

ىحك ً
ُّف ىي ٍم ًرك ً
اف ً
ص مقُّكؿ.
قمت :يسلى ٍَّ ىم ى
ُّف اي ٍ ى
ْ -الصحاَُّّل الجلَّلل أي كـ يج ٍن يد وب اي ٍىزًدنَّلي ،صحاَُّّل ليا حدَّث(ُّ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف َّزَّدان ضعَّؼ ،كسلَّماف مقُّكؿ كلـ يَّتاُّع.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو اسػػتحُّاب أف َُّػػكف حصػػى الخػػذؼ ُّمقػػدار حُّػػل الُّػػاقالء (الُّػػازَّالء) كذلػػؾ رحمػػل

ُّايمل ةي حاؿ الزحاـ ،كلك رمى َُُُّّر أك أصغر جاز ذلؾ مع الُراىل ،كالخذؼ ىك أف تضع الحصاة
ُّػػَّف سػػُّاُّتَّؾ كترمػػي ُّيػػا ،أك أف تَخػػذ مخذةػػل مػػف خَػػب كتضػػعيا ُّػػَّف اإلُّيػػاـ كالسػػُّاُّل كترمػػي ُّيػػا،

ةالنُّي –صلى اهلل يلَّو كسلـَّ -رمي الجمرة مف ُّطػف الػكادم كىػك مسػَّؿ المػاء ،كقػد أجػاز ُّعػض أىػؿ
العلـ إف لـ َّتمُف مف الرمي مف ُّطف الكادم ةَّرمي مػف حَّػث قػدر يلَّػو ،كمػف السػنل "أف َّقػؼ للرمػي
ةي ُّطف الكادم ُّحَّث تُكف منى كيرةات كالمزدلمل يف َّمَّنو كمُل يف َّساره كىذا ىك الصحَّح الذم

(ُ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٗ.)ُْٔ/
(ِ) الُاَؼ(ِ.)ِّٖ/
(ّ) المغني ةي الضعماء(ِ.)ْٕٗ/
(ْ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ْٖ/
(ٓ) تقرَّب التيذَّب(.)َُٔ/
(ٔ) ىذه النسُّل إلى قُّا ؿ منيا جَـ ُّف الخزرج .اينساب (ّ.)ِٕٗ/
(ٕ) الُّارقي:ىذه النسُّل إلى ُّارؽ كىك جُّؿ نزلو ايزد ُُّّالد الَّمف .المرجع الساُّؽ(ِ.)ِٖ/
(ٖ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ْ،)ُِّ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ ،)ُّْ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُِ ،)ْٗ /الُاَػػؼ(ُ ،)ّْٔ /إُمػػاؿ
تيذَّب الُماؿ(ٔ ،)ٕٗ/تيذَّب التيذَّب(ْ ،)ُِِ /تقرَّب التيذَّب(.)ِّٓ/
(ٗ) تيذَّب التيذَّب(ْ.)ُِِ /
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ُّْ /
(ُُ) الُاَؼ(ُ.)ّْٔ /
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٓ/
(ُّ) المرجع الساُّؽ(.)ٕٓٓ/
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جػاءت ُّػو ايحادَّػػث الصػحَّحل ،كقَّػػؿَّ :قػؼ مسػتقُّؿ الُعُّػػل كَُّممػا رمػػى أجػزأه ُّحَّػث َّسػػمى رمَّػان ُّمػا
َّسػػمى حجػ انر (ُ)" ،ةقػػد قػػاؿ النُّػػي –صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -يلػػَُّـ ُّالتػػَني ةػػي الحرُػػل كالسػػَّر؛ حتػػى َل
َّقتؿ ُّعضُـ ُّعضان مف الزحػاـ كالرمػي ُّالحصػى الَُُّّػرة" ،ةقػد قػاؿ الَػاةعي حصػى الخػذؼ أصػغر مػف

كيرضػػا ،كمػػنيـ مػػف قػاؿُ :قػػدر النػكاة ،كمػػنيـ مػػف قػاؿ :م ػػؿ الُّػػاقالء ،كُػػؿ ىػػذه المقػػادَّر
اينملػل طػكنَل
ن
متقارُّل؛ يف الخذؼ َل َُّكف إَل ُّالصغَّر ،ة ف رمى ُّحجػر َُُّّػر أجػزأه لكقػكع اَلسػـ يلَّػو(ِ)" ،كَّجػب
التمرَّػػؽ ُّػػَّف الحصػػَّات ةَّجػػب رمػػَّيف كاحػػدة كاحػػدة ،كاف رمػػى السػػُّع م ػرة كاحػػدة حسػػُّت كاحػػدة ،كَّسػػف

التَُُّّر مع ُؿ حصاة (ّ).

ص ْي ٍن
الحديث السادس عشرَ -ح ِد ُ
يث أ ُِّم ُح َ

و
صػ ٍػَّ ًف
اف قىػ ى
اؽ يَّ ىحػػد ي
ػكن يس ٍُّػ يػف أىًُّػػي إً ٍسػ ىػح ى
ػاؿ :نػػا يَّػ ي
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ث ،ىيػ ًػف اٍل ىعَّػ ىػزًار ٍُّػ ًػف يح ىرٍَّػػث ،ىيػ ٍػف أيـ اٍل يح ى
(ٕ)
و (ٔ)
(ٓ)
(ْ)
ً
ن
ػكؿ اللن ػ ًػو  -ن
ػت ىر يس ػ ى
قىالى ػ ٍ
ػت " :ىأرٍىَّ ػ ي
ضػ ػلىتيوي
ػب ىك يى ػ ىػك ىمتىلىم ػػعه ًُّيُّ ػ ٍػرىدة  ،ىك ىي ى
ص ػػلى اهللي ىيلى ٍَّ ػػو ىك ىس ػػل ىـ :-ىَّ ٍخطي ػ ي
ى
تىٍرتى كج(ٖ)".

تخريج الحديث:

أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث أـ حصػػَّف -رضػػي اهلل ينيػػا،)ِّٓ/ُ(-حػػدَّث رقػػـ
ُِّّٔ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
اؽ ،كاسػ ػػمو يمػ ػ ًػرك ُّػ ػ ًػف يُّػ ػ ًػد ً
اهلل اليى ٍمػ ػ ىػدانً كي(ٗ)ال نس ػ ػًُّ ٍَّ ًع كي(َُ) ،أيىُّػ ػػك إس ػ ػ ار َّؿ
ِ -يَّػ ػ ٍػكين يس ُّػ ػ يػف أىًُّػ ػػي إً ٍسػ ػ ىػح ى
ىٍ
ىٍ
الُكةي(،تُِٓق) ،ركل لو الُّخارم ةي ُتاب القراءة خلؼ اإلماـ كيَّره ،كالُّاقكف(ُُ).

(ُ) المنياج َرح صحَّح مسلـ ُّف الحجاج(ٖ.)ُُٗ/
نً
َلُّ ًف اي ً ٍَّر(ّ.)ّٓٗ/
ةي ىَ ٍرح يم ٍسىند ال نَ ًاةعي ٍ
(ِ) الَاةي ٍ
)،الم ٍعلػػـ ُّمكا ػػد مسػػلـ
(ّ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا  :المنتقػػى َػػرح المكطػػَ(ّ ْٕ/ي

(ِ،)ٖٕ/إُم ػػاؿ المعل ػػـ ُّمكا ػػد مس ػػلـ(ْ ،)ِْٖ/ة ػػتح الُّ ػػارم َ ػػرح ص ػػحَّح الُّخ ػػارم(ٗ َ ،)َٕٔ/ػػرح س ػػنف اُّ ػػف ماج ػػو للس ػػَّكطي( ،)ُِٕ/مرق ػػاة
المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ٓ،)ُُٖٓ/ةَّض القدَّر(ُ ،)ْٕٗ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٓ ،)َّٗ/تحمل ايحكذم (ّ.)ْٕٓ/
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

اٍل يخطُّل ًُّالضنـ ةيك مف القكؿ كالُالـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ْٓ/
ً
ن
ص ُّال نكب :تغطنى ُّو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة (ّ .)َِِّ/تىلىمن ىع ًُّال ٍك ًب :إً ىذا ا ٍَتى ىم ىؿ ًُّو .المرجع الساُّؽ(ْ.)ُِٔ/
تلمنع ال نَ ٍخ ي
ُساء يٍَّلتىحؼ ُّو ُالعُّاءة .المرجع الساُّؽ (ُ.)ُٖٓ/
و
ً
ك
صٍلُّل مُتىنزة .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ِّٓ/
ضلىل ةي ى
الع ى
الُّ ىدف يُؿ لى ٍح ىمل ي
ى
مف الرنج :كىك الحرُل الَدَّدة .المرجع الساُّؽ (ِ.)ُٕٗ/

(ٗ) نسُّل إلى ىمداف ،كىي قَُّّلل مف الَّمف،نزلت الُكةل .اينساب(ُّ.)ُْٗ/
(َُ) نسُّل إلى إلى سَُّّع كىك ُّطف مف ىمداف .المرجع الساُّؽ(ٕ.)ٖٔ/
(ُُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ ،)ّْْ /تػػارَّخ اُّػػف معػػَّف( )َٔ/ركاَّػػل الػػدارمي ،ال قػػات للعجلػػي ( ،) ْٖٔ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ
(ٗ ،)ِْْ/ال قػػات َلُّ ػػف حُّػػاف(ٕ ،)َٔٓ /الُام ػػؿ ةػػي ض ػػعماء الرج ػػاؿ(ٖ ،)ِٓٓ/تيػػذَّب الُم ػػاؿ(ِّ ،)ْٖٖ/تػػارَّخ اإلس ػػالـ(ْ ،)ِٓٔ/س ػػَّر
أيالـ النُّالء (ٔ ،)ْٖٔ/تيذَّب التيذَّب(ُُ ،)ّّْ/تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/
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(ُ)
ػت ًةَّػ ًػو يملػػل(ِ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل إف
قػػاؿ اُّػػف ميػػدم :لػػـ َُّػػف ُّػػو ُّػػَس  ،كقػػاؿ َّحَّػػى القطنػػاف :ىُ ىانػ ٍ
َػػاء اهلل(ّ) ،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ْ)،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل :لػػَّس ُّػػو ُّػػَس(ٓ) ،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :حدَّ ػػو

مضػػطرب(ٔ) ،كقػػاؿ العجلػػي :جػػا ز الحػػدَّث(ٕ) ،كقػػاؿ النسػػا ي :لػػَّس ُّػػو ُّػػَس(ٖ) ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـُ :ػػاف
ص ػػدكقان إَل أن ػػو َل َّح ػػتج ُّحدَّ ػػو(ٗ) ،كذُػ ػره اُّ ػػف حُّ ػػاف ة ػػي ال ق ػػات(َُ) ،كق ػػاؿ اُّ ػػف ي ػػدم :ل ػػو أحادَّ ػػث
حساف(ُُ)،كقاؿ الذىُّي :صدكؽ(ُِ) ،كقاؿ مرة انَّل :قل(ُّ) ،كقاؿ مػرة ال ػل :صػدكؽ يَّ ٍغػ ًرب(ُْ) ،كقػاؿ

الساجي :صدكؽ(ُٓ)،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ َّيـ قلَّالن(ُٔ).

اؽ صدكؽ.
ُّف أىًُّي إً ٍس ىح ى
قمت :يَّ ٍكين يس ي
م(ُٕ) اٍل يُكًة كي ،كالد الكلَّػد ٍُّػف العَّػزار ،تػكةي ُّعػد الما ػل ،ركل لػو مسػلـ،
ّ -اٍل ىع ٍَّ ىزيار ٍُّ يف يح ىرٍَّ وث اٍل ىع ًٍُّد ك
كأُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ُٖ).

ك قو اُّف معَّف(ُٗ) ،العجلي(َِ) ،النسا ي(ُِ) ،كك قو اُّف حُّاف(ِِ) ،كقاؿ الذىُّي :ك قكه(ِّ).

(ُ(تارَّخ اإلسالـ(ْ.)ِٓٔ/
(ِ)المرجع الساُّؽ.
(ّ( الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّْْ /
(ْ( تارَّخ اُّف معَّف( )َٔ/ركاَّل الدارمي.
(ٓ( تيذَّب التيذَّب(ُُ.)ّّْ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ْٖٖ/
(ٕ) ال قات للعجلي (.) ْٖٔ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ُُ.)ّّْ/
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ِْْ/
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)َٔٓ /
(ُُ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٖ.)ِٓٓ/
(ُِ) الُاَؼ(ِ.)َِْ/
(ُّ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ(.)ِٓٔ/
(ُْ( دَّكاف الضعماء(.)َْٓ/
(ُٓ) تيذَّب التيذَّب(ُُ.)ّّْ/
(ُٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/
(ُٕ) ى ػػذه النس ػػُّل إل ػػى يُّ ػػد الق ػػَّس م ػػف رَُّّع ػػل ُّ ػػف نػ ػزار ،كى ػػك يُّ ػػد الق ػػَّس ُّ ػػف أةص ػػى ُّ ػػف ديم ػػي ُّ ػػف جدَّل ػػل ُّ ػػف أس ػػد ُّ ػػف رَُّّع ػػل ُّ ػػف نػ ػزار.
اينساب(ٗ)َُٗ/
(ُٖ( انظػ ػ ػ ػ ػػر إلػ ػ ػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػ ػ ػػو ةػ ػ ػ ػ ػػي :ال قػ ػ ػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػ ػ ػػي( ،)ّٕٖ/الجػ ػ ػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػ ػ ػػدَّؿ(ٕ ،)ّٕ/ال قػ ػ ػ ػ ػػات َلُّػ ػ ػ ػ ػػف حُّػ ػ ػ ػ ػػاف(ٓ ،)ِّٖ /تيػ ػ ػ ػ ػػذَّب
الُماؿ(ِِ،)ٕٖٓ/الُاَؼ(ِ،)َُٖ/تارَّخ اإلسالـ(ِ ،)ُُْٓ /تيذَّب التيذَّب(ٖ.)َِّ/
(ُٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ٕ.)ّٕ/
(َِ) ال قات للعجلي(.)ّٕٖ/
(ُِ) تيذَّب الُماؿ(ِِ.)ٕٖٓ/
(ِِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ِّٖ /
(ِّ) الُاَؼ(ِ.)َُٖ/

53

قمت :اٍل ىع ٍَّ ىزيار ٍُّ يف يح ىرٍَّ وث قل.
ىح ىم ًسنَّلي ،صحاَُّّلَ ،يدت حجل الكداع ،ركل ليا مسلـ كايرُّعل(ُ).
ص ٍَّ ًف اي ٍ
ْ -أي كـ اٍل يح ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد ؛ يف َّكنس صدكؽ.

التعميق عمى الحديث:

َّدؿ الحدَّث يلى مَركيَّل الخطُّل ةي المناسُّات ،كأنو َّنُّغػي أف َُّػكف الخطَّػب مرتمعػان يػف

الناس ،حتى لك ُاف َّرُب يلى داُّل؛ لَّتمُنكا مف سماع خطُّتػوَ ،ل سػَّما ةػي ايزمنػل الماضػَّل ،التػي
لـ َُّف َّكجد ةَّيا مُُّرات للصكت.

الحديث السابع عشر -سيل بن حنيف األنصاري

ً
ػاف ىَّػ ٍػكيـ
اف قىػ ى
ت ىَػ ًػق ى
ىي ىمػ ى
ػش ىَّقيػػك يؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ت ٍاي ٍ
ػاؿ ىسػ ًػم ٍع ي
َّؽ ٍُّػ ىػف ىسػلى ىملى أ ىىُّػػا ىكا ػ وػؿ ىَّقيػػك يؿ :لى نمػػا ىُػ ى
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
(ّ)
ت سػػي ىؿ ٍُّػػف ح ىن ٍَّػ و
صػػمَّف(ِ) كح ىُػػـ اٍلح ىُمػ ً ً
ً
ػؼ ىَّقيػػك يؿ :ىَّػػا أىَّكيػػا النػ ي ن ً
ػع
ػاف ىسػػم ٍع ي ى ٍ ى ي
ى
ػاس اتي يمػكا ىأرىٍَّ يُػ ٍػـ  ،ىكلىقىػ ٍػد ىأرٍىَّ ىنػػا ىمػ ى
ى ىى ى ى ى
(ْ)
ً نً
ً
ً
ً نً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو
صلنى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسلن ىـ ىَّ ٍكىـ أىًُّي ىج ٍن ىد وؿ ىكلى ٍك ىن ٍستىطَّعي أ ٍ
ىف ىن يرند ىيلىى ىر يسكؿ اللو  -ى
ىر يسكؿ اللو ى
ً ً (ٔ)
ن ً (ٓ)
ً
ن
ً (ٕ) ن
ت
ىسيىلى ٍ
ىك ىسل ىـ -أ ٍىم ىرهي لى ىرىد ٍد ىناهي ،ىك ٍاَّ يـ اللو ىما ىك ى
ىسلى ٍم ىنا ي ٍىم ور يَّ ٍمظ يع ىنا إًَل أ ٍ
ض ٍع ىنا يسيَّكةىىنا ىيلىى ىي ىكاتق ىنا يم ٍن يذ أ ٍ
ً
ًُّىنا إًلىى أىم ور ىنع ًرةيو ،كًا نف ى ىذا ٍايىمر كاللن ًو ما س ند ًة ً
َّو يخ (ٖ) ن
حخ ير ".
ص هـ ى
ٍ ٍ ي ى ى
ص هـ إًَل ٍانمىتى ىح ىيلى ٍَّ ىنا م ٍنوي يخ ٍ
ٍ
ٍى ى ى ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث س ػػيؿ ُّ ػػف حنَّ ػػؼ اينص ػػارم

(ُ،)ّٖٓ/ح ػػدَّث

رقـَْٖ.

ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب الجزَّػػلُّ ،ػػاب كحػػد نا يُّػػداف اُّػػف أُّػػي ركاد (ْ،)َُّ/
حدَّث رقـ ُُّٖ ،مف طرَّؽ محمد ُّف مَّمكف(أُّك حمزة) يف اييمش –ُّو ،متقارب ايلماظ.
(ُ) تقرَّب التيذَّب(.)ٕٓٔ/
ػي ،رضػي اهلل ينػو ،كمعاكَّػل ةػي سػنل ّٕ ةػي ي ٌػرة صػمر ،كاختلػؼ ةػي ي ٌػدة أصػحاب ُػؿ كاحػد مػف المػرَّقَّف ،كقيتػؿ ةػي
(ِ( كقعل صمٌَّف َُّّف يل ٌ
ػي خمسػػل
ػي خمسػػل كيَػػركف ألم ػان ،كمػػف أصػػحاب معاكَّػػل خمسػػل كأرُّعػػكف ألم ػان ،كقتػػؿ مػػع يلػ ٌ
الحػػرب َُّّنيمػػا سػػُّعكف ألم ػان ،مػػنيـ مػػف أصػػحاب يلػ ٌ

مدة المقاـ ُّصمَّف ما ل َّكـ كيَرة ٌأَّاـ .معجـ الُّلداف(ّ.)ُْْ/
كيَركف
صحاَُّّا ُّدرٌَّا ،كُانت ٌ
ٌ
(ّ) اتيمكا رأَُّـ ةي ىذا القتاؿ،أم َّعظ المرَّقَّف ،يف ُؿ ةرَّؽ منيما َّقاتؿ يلى رأم َّراه كاجتياد َّجتيده .يمدة القارم(ُٓ.)َُّ/
ُّف يم ورك الع ً
ً
و
اصُ ،اف مف خَّار الصحاُّل ،كقد أسػلـ كحُّسػو أُّػكه كقَّػده ،ةلمػا ُػاف َّػكـ صػلح
ام ًر ك
اص ي
م ،ىك ٍ
الع ي
اس يموي :ى
ى
الع ي
(ْ) أ يىُّك ىج ٍن ىدؿ ى
ُّف يسيىٍَّؿ ً ى ٍ
الحدََُّّّػل،ىرب َّحجػػؿ ةػي قَّػػكده ،كأُّػكه حاضػػر ُّػَّف َّػػدم النُّي،لُتػاب الصػػلح،ةقاؿ :ىػػذا أكؿ مػف أقاضػػَّؾ يلَّػو َّػػا محمػد ،ةقػػاؿ :ىُّػو لػػي ،ةػػَُّى،
ةرده كىك َّصَّح كَّقكؿَّ :ا مسلمكف! أرد إلى الُمر ـ إنو ىرب.
(ٓ) أَّـ اهلل مف ألماظ القسـُ ،قكلؾ لعمر اهلل كييد اهلل.

سَّر أيالـ النُّالء(ّ.)ُِِ/

النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ٖٔ/

(ٔ ) مكضع الرداء مف المنُب ،أك ما َُّّف المنُب كالعنؽ .

المصُّاح المنَّر ةي يرَّب الَرح الَُُّّر(ِ.)ِّٗ/

(ٕ) الممظع :الَدَّد الَنَّع،أم َّكقعنا ةي أمر ةظَّع َدَّد.

النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر (ّ.)ْٓٗ/

(ٖ ) خصـ  :الطرؼ كالجانب،كأراد اإلخُّار يف انتَار ايمر كَدتو ،كأنو َل َّتيََّ إصالحو كتالةَّو .المرجع الساُّؽ(ِ.)ّٖ/
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ّ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب الجياد كالسَّرُّ ،اب صلح الحدََُّّّل ةي الحدََُّّّػل(ّ،)ُُِْ/
حدَّث رقـ ٓٗ ،مف طرَّؽ محمد ُّف خازـ (أُّك معاكَّل) يف اييمش –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُِّٓ ،)ّْٔ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب اَللماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ػاىلً كي(ِ) اٍل يُػػكًة كي اٍلحػ ً
م(ُ) مػػكَلىـ ،اٍل ىُػ ً
اإلمػػاـ أىُّػػك مح نمػ وػد اي ً
ً
ػاةظي
ىي ىمػ ي
اف اي ٍ
ى
ػش ً ،ى ي ي ي ى
اف ٍُّػ يػف م ٍيػ ىػر ى
ِ -يس ػلى ٍَّ ىم ي
ى
ىسػػد ك ى ٍ ي ي
ىي ً
الـ(،تُْٕأكُْٖق)(ّ).
ىح يد ايىً نم ًل اي ٍ
اٍل يم ٍق ًرئي ،أ ى

(ٓ)
(ْ)
قاؿ اُّف معَّف :قل  ،كقاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :ةي حدَّ و اضطراب ُ َّر  ،كقاؿ العجلػيُ :ػاف قػل ُّتػان

ة ػػي الح ػػدَّث(ٔ) ،كق ػػاؿ أُّ ػػك زري ػػل :إم ػػاـ(ٕ) ،كق ػػاؿ النس ػػا ي :ق ػػل ُّ ػػت(ٖ)،كق ػػاؿ أُّ ػػك ح ػػاتـ :ق ػػل َّح ػػتج

ُّحدَّ و(ٗ) ،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي قػات التػاُّعَّف(َُ) ،كقػاؿ اُّػف حُّػافُ :ػاف مدلسػان(ُُ) ،كقػاؿ الػدارقطني:
ىك أحمظ لحدَّث أُّي كا ؿ مف كاصؿ ُّف حَّاف(ُِ)،قاؿ الذىُّي :أحد اييػالـ(ُّ) ،كقػاؿ مػرة انَّػلً :قىػل

جُّؿ ىكلُنو يَّ ىدلس(ُْ)،كقاؿ مرة ال ل :الحاةظ ال قل ََّخ اإلسالـ(ُٓ) ،كقػاؿ مػرة راُّعػل :ىػك َّػدلس ،كرُّمػا
دلس يف ضعَّؼ ،كَل َّدرل ُّو ،ةمتى قاؿ حد نا ةال ُالـ ،كمتى قاؿ" يف" تطرؽ إلى احتماؿ التدلَّس
إَل ةػػي َػػَّكخ لػػو أُ ػػر يػػنيـ ُ :ػ ُّراىَّـ ،كاُّػػف أُّػػي كا ػػؿ ،كأُّػػي صػػالح السػػماف ،ة ػ ف ركاَّتػػو يػػف ىػػذا

(ُ( ىذه النسُّل إلى ايزد ةَُّّدلكف السَّف مف الزام .اينساب(ُ.)ُِّ/
(ِ ) ىذه النسُّل إلى ُّنى ُاىؿ ،كالمنتسب إلَّو أُّك محمد سلَّماف ُّف ميراف اييمش الُاىلي .المرجع الساُّؽ(ُُ.)ِّ/
(ّ) انظػ ػ ػ ػػر إلػ ػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػ ػػو ةي:الطُّقػ ػ ػ ػػات الُُّػ ػ ػ ػػرل(ٔ ،)ّّّ/ال قػ ػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػ ػػي(،)َِْ/الضػ ػ ػ ػػعماء يُّػ ػ ػ ػػي زريػ ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػػرازم(ّ،،)ٖٕٖ/الجػ ػ ػ ػػرح
كالتع ػ ػػدَّؿ(ْ،)ُْٕ/ال ق ػ ػػات َلُّ ػ ػػف حُّ ػ ػػاف(ْ ،)َِّ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُِ ،)ٕٔ /الُاَ ػ ػػؼ(ُ،)ْْٔ/المغن ػ ػػي ة ػ ػػي الض ػ ػػعماء(ُ،)ِّٖ /مَّػ ػ ػزاف
اَليتػػداؿ(ِ،)ِِْ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)ّٖٖ/التَُّّػػَّف يسػػماء المدلسػػَّف(،)ُّ/تعرَّػػؼ أىػػؿ التقػػدَّس ُّم ارتػػب المكصػػكةَّف ُّالتػػدلَّس( ،)ّّ/تيػػذَّب
التيػػذَّب (ْ،)ِِِ/تقرَّػػب التيػػذَّب( ،)ِْٓ/مكسػػكيل أق ػكاؿ اإلمػػاـ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي رجػػاؿ الحػػدَّث كيللػػو (ِ ،)َُٖ/مكسػػكيل أق ػكاؿ أُّػػي
الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ُ.)َّّ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ُْٕ/
(ٓ) مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو (ِ.)َُٖ/
(ٔ) ال قات للعجلي(.)َِْ/
(ٕ) الضعماء يُّي زريل الرازم(ّ.)ٖٕٖ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ْ. )ِِِ/
(ٗ( الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ُْٕ/
(َُ( ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)َِّ/
(ُُ) مَاىَّر يلماء ايمصار(.)ُٕٗ/
(ُِ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ُ.)َّّ/
(ُّ) الُاَؼ(ُ.)ْْٔ/
(ُْ) المغني ةي الضعماء(ُ.)ِّٖ /
(ُٓ) تذُرة الحماظ(ُ.)ُُٔ/
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الصػػنؼ محمكلػػل يلػػى اَلتصػػاؿ(ُ)،كقػػاؿ اُّػػف حجػػرُ :ػػاف َّػػدلس(ِ)،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل :قػػل حػػاةظ لُنػػو
َّدلس(ّ).

قمت  :سلَّماف ُّف ميراف قل حاةظ ،لُنو َّدلس مف ال انَّل كَل َّضر تدلَّسو.
ً
ًو
ًو
ً
ً
ىس يػد
ىس ًػد ك
ىسًد ك
ّ -ىَ ًق ٍَّ ي
ؽ ي
م ،أ ى
ػاـ ال ىًُُّ ٍَّ يػر ،ىَ ٍػَّ يخ ال يُ ٍكةىػل ،أيىُّػك ىكا ػؿ اي ى
ُّف ىسلى ىملى أيىُّك ىكا ؿ اي ى
م ال يُ ٍػكة كي ،اإل ىم ي
(ْ)
صػ ػػلنى اللنػ ػػوي ىيلى ٍَّػ ػ ًػو ىك ىسػ ػػلن ىـ -ىك ىمػ ػػا ىرحهي ،تػ ػػكةي قُّػ ػػؿ
يخ ىزٍَّ ىم ػ ػلى ،ال يُػ ػ ٍػكًة كي ،يم ىخ ٍ
ضػ ػ ىػرهـ ،أ ٍىد ىر ىؾ النًُّ ػ ػ ني  -ى
الما ل،ركل لو الجمايل(ٓ).

قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ٔ) ،كقاؿ اُّف معَّف :قل َل َّسَؿ ينو(ٕ) ،قاؿ العجلي :رجؿ صػالح(ٖ)،

صػػالح(ٖ) ،كقػػاؿ اُّػػف حُّػػاف :أدرؾ النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -كلَّسػػت لػػو صػػحُّل(ٗ)،كقػػاؿ كَُّػػع ُّػػف
الجػ ػراح :ق ػػل(َُ) ،كق ػػاؿ أُّ ػػك نع ػػَّـ :أدرؾ زم ػػاف النُّ ػػي -ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـ ،-كل ػػـ َّػ ػره ،كل ػػـ َّس ػػمع

منو(ُُ) ،كقاؿ الذىُّي :مخضرـ مف العلماء العاملَّف(ُِ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل مخضرـ(ُّ).

قمتَ :قَّؽ ُّف سلمل قل مخضرـ.
ً
و
صػ ً
م اي ٍىك ًس ػ كي ،صػػحاُّي مػػف أىػػؿ ُّػػدر (،تّٖق) ،ركل لػػو
ػار ك
ْ -ىسػ ٍػي يؿ ُّػ يػف يح ىن ٍَّػػؼ ًُّػػف ىكاىػػب اي ٍىن ى
الجمايل(ُْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

(ُ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ِِْ/
(ِ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ّّ/
(ّ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْٓ/
(ْ( مف أدرؾ الجاىلَّل كاإلسالـ  .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ِْ/
(ٓ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ةي:الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٔ،)ُٓٗ/ال ق ػػات للعجل ػػي(،)ُِِ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ْ،)ُّٕ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ْ،)ّْٓ/معرة ػػل
الص ػ ػػحاُّل يُّ ػ ػػي نع ػ ػػَّـ(ّ،)ُْْٗ /تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُِ،)ْٖٓ/س ػ ػػَّر أي ػ ػػالـ الن ػ ػػُّالء(ٓ،)ٖٕ/أس ػ ػػد الغاُّ ػ ػػل (ِ ،)ّٔٔ/إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ
(ٔ،)ِٖٖ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ّ ،)ُُّ/تيذَّب التيذَّب(ْ،)ُّٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٔ/
(ٔ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ُٓٗ/
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ُّٕ/
(ٖ) تارَّخ ال قات للعجلي(.)ُِِ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ّْٓ/
(َُ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ُّٕ/
(ُُ) معرةل الصحاُّل يُّي نعَّـ(ّ.)ُْْٗ /
(ُِ) الُاَؼ(ُ.)ْٖٗ/
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٔ/
(ُْ( المرجع الساُّؽ(.)ِٕٓ/
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التعميق عمى الحديث:

قاـ سيؿ ُّف حنَّؼ َّكـ معرُل صمَّف َّعظ المرَّقَّف ؛ يف ُؿ ةرَّؽ َّقاتؿ يلى أرَّػو كاجتيػاده،

ةقاؿَََّّ :يا الناس اتيمكا رأَُّـَّ ،عني أف اإلنسػاف قػد َّػرل أرَّػان ،كلُػف الصػكاب يَّػره ،ةػالمعنى َل ت ُّتػكا
يلى ح ار ُـ ،ةَنتـ تقػاتلكف إخػكانُـ المسػلمَّف ُّػرأم رأَّتمػكه ،ةقػد تػرُتـ رأم يلػي ُّػف أُّػي طالػب

َّػكـ

صمَّف حتى جرل ما ،ةلك ُاف الرأم َّقضي لقضَّت ُّرد أمر النُّي َّكـ أُّي جندؿ ،كقد نسب الَّكـ إلَّو

كلـ َّقؿ َّكـ الحدََُّّّل ؛ يف رده إلى المَرَُّف ُاف َاقان ،كصعُّان يلى المسلمَّف ،كأَّضان ُما حدث مع

يمر ُّف الخطاب

َّكـ صلح الحدََُّّّل ،حَّنما رأل خالؼ ما رأل رسكؿ اهلل-صلى اهلل يلَّػو كسػلـ،

ػػـ تُّ ػػَّف أف رأم الرس ػػكؿ-ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـ -ى ػػك الصػ ػكاب ،كذل ػػؾ حَّنم ػػا ُت ػػب المس ػػلمَّف م ػػع

المَػػرَُّف ُتاُّ ػان ،كُػػاف ةَّػػو :أف مػػف أتػػى محمػػدان مػػنيـ ُّغَّػػر إذف كلَّػػو رده إلَّػػو ،كمػػف أتػػى قرََّ ػان مػػف
المسػػلمَّف لػػـ َّػػردكه ،كىػػذا الػػذم أزيػج يمػػر

يف ةَّػػو النقَّصػػل ،كلُػػف النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ-

أيلـ ُّالمصلحل ،ةقد ىرند النُّ ني-صلى اهلل يلَّو كسلـ -أُّا جندؿ إلى أَُّّو(سيَّؿ ُّف يمرك) ،ةقد قاؿ أُّك
جنػػدؿَّ :ػػا معَػػر المسػػلمَّف ،أيرد إلػػى المَػػرَُّف لَّمتنػػكني يػػف دَّنػػي ،ةطلػػب منػػو النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو
كس ػػلـ -الص ػػُّر كالكة ػػاء ُّالَ ػػرط ،كذل ػػؾ تحقَّقػ ػان لمص ػػلحل المس ػػلمَّف ،كلي ػػذا ق ػػاؿ س ػػيؿ ُّ ػػف حنَّ ػػؼ :ل ػػك

أستطَّع رد أمر رسكؿ اهلل -صلى اهلل يلَّو كسلـ -لرددتو ،كالنُّي أسلمو يَُّّو ،كايب َل َّقتؿ اُّنػو ،ػـ
إف أُّا جندؿ أةلت منيـ كجاء للنُّي كلـ َّزؿ َّغزك معو حتى تكةي النُّي-صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ،-كقكلػو

لك نستطَّع رد أمر رسكؿ اهلل لرددناه ،ةقد أَار ُّيذا الُػالـ إلػى الػذَّف اتيمػكه ُّالتقصػَّر ةػي القتػاؿ َّػكـ
ص ػػمَّف ،ةق ػػاؿ َُّ :ػػؼ تتيم ػػكني ُّالتقص ػػَّر ،ةل ػػك اس ػػتطعت رد أم ػػر النُّ ػػي َّ ػػكـ الحدََُّّّ ػػل لرددت ػػو ،كلُ ػػف
امتنػػايي يػػف القتػػاؿ َّكم ػػذ يجػػؿ أمػػر النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـُّ -الص ػلح ،كقكلػػو( :ةمػػا كضػػعنا
سَّكةنا) َّعنى :ما جردنا السَّكؼ هلل يمر َدَّد كيظَّـ ،إَل أقضت ُّنا سَّكةنا إلى أسيؿ مف ىذا ايمر
كىك المتف التي كقعت َُّّف المسلمَّف ةي صدر اإلسالـ ،كىى استعارة للخركج إلى السعل مػف الضػَّؽ،

كالػػى اللػػَّف مػػف الَػػدة ،كقكلػو":إف ىػػذا ايمػػر كاهلل مػػا سػػد ةَّػػو خصػػـ إَل انمػػتح يلَّنػػا منػػو خصػػـ حخػػر"،
الخصـ ىك جانب العدك ،كىػذا ُناَّػل يػف َػدة ايمػر كصػعكُّل تالةَّػو ،ىػك َّرَّػد المتنػل مػع أىػؿ الَػاـ،
كنسػػتمَّد مػػف ىػػذا الحػػدَّث  :الصػػُّر يلػػى المػػتف ،ك صػػلل المقػػاطع أنجػػع ةػػي سَّاسػػل النمػػكس كأةضػػؿ

ياقُّػل ،أف رسػػكؿ اهلل –صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـُ -ػػاف َّػدَّر ُ َّػر مػػف الحػػركب ُّحسػػب أرَّػػو ،كيىػػؿ العلػػـ
اَلجتيػ ػػاد ةػ ػػي الن ػ ػكازؿ ةَّمػ ػػا َل نػ ػػص ةَّػ ػػو مػ ػػف الُتػ ػػاب كالسػ ػػنل ،ج ػ ػكاز مصػ ػػالحل الُمػ ػػار ينػ ػػد الحاجػ ػػل

كالمصلحل(ُ).

ً
ُمػا يؿ
(ُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػاَ :ػرح صػحَّح الُّخػارل َلُّػف ُّطػاؿ(ٓ،)ّّٔ/إ ى
الم ٍعلً ػ ًػـ ُّمى ىكا ً ػ ًػد يم ٍس ػػلًـ(ٔ َُ،)ُٓٓ/ػػؼ المَ ػػُؿ م ػػف ح ػػدَّث الص ػػحَّحَّف(ِ،)ُُُ/المني ػػاج َ ػػرح ص ػػحَّح مس ػػلـ ُّ ػػف الحج ػػاج(ُِ ،)َُْ/ة ػػتح
ي
الُّػارم(ُّ،)ِٖٖ/يمػدة القػارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(ُٓ)َُّ/الػدَُّّاج يلػى صػحَّح مسػلـ ُّػف الحجػاج(ْ،)ّٖٗ/إرَػاد السػارم لَػرح صػػحَّح
الُّخارم(ٓ)ِْْ/
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ىخ ىُّ ىرنًػي يي ىُّ ٍَّ يػد اللن ًػو ٍُّ يػف ىي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف ييتٍىُّػلى ،ىي ًػف ٍاُّ ًػف ىينُّ و
ػاؿ :نػا ك
ػاس-
الزٍى ًػر ك
م قى ى
اف قى ى
ػاؿ :أ ٍ
ك نا يسػ ٍم ىَّ ي
ىف رس ى ن ً
ػاؿ :ى"َل ىَّ ٍػد يخ يؿ
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسػلن ىـ-قى ى
كؿ اللو -ى
ص ًارم أ ن ى ي
رضي اهلل ينيما ،-ىي ٍف أىًُّي طىٍل ىحلى ٍاي ٍىن ى
ؾ(ُ)ُّ ٍَّتنا ًة ً
كرةه".
َّو ىٍُل ه
اٍل ىملى ي ى
ب ىكىَل ي
صى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مػف حػدَّث أُّػي طلحػل اينصػارم
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ّٗٗ/حػدَّث رقػـّْٓ،

ِ -أخرجػو الُّخػارم ةػي صػحَّحوُ ،تػػاب ُّػدء الخلػؽُّ ،ػاب (ُّػاب إذا كقػػع الػذُّاب ةػي َػراب أحػػدُـ
ةلَّغمسو،)َُّ/ْ( )...حدَّث رقـ ِِّّ ،مف طرَّؽ يلي ُّف يُّد اهلل يف سمَّاف ُّف يََّّنو-
ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب اللُّػػاس كالزَّنػػلُّ ،ػػاب َل تػػدخؿ المال ُػػل َُّّتػػا ةَّػػو ُلػػب كَل
صػكرة (ّ،)ُٔٔٓ/حػدَّث رقػػـّٖ،مػف طرَّػػؽ َّحَّػى ُّػػف َّحَّػى كأُّػك ُُّػػر ُّػف أُّػػي َػَُّّل كيمػػرك
الناقد كاسحاؽ اُّف إُّراىَّـ ُليـ يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػي سػػننوُ ،تػػاب اللُّػػاسُّ ،ػػاب ةػػي الصػػكر(ْ ،)ّٕ/حػػدَّث رقػػـ ُْٓٓ ،مػػف
طرَّؽ زَّد ُّف خالد يف أُّي طلحل ،متقارب اَللماظ.

ٓ -أخرج ػ ػػو الترم ػ ػػذم ة ػ ػػي س ػ ػػننو ،أُّػ ػ ػكاب اللُّ ػ ػػاس ُّ ،ػ ػػاب م ػ ػػا ج ػ ػػاء ة ػ ػػي الص ػ ػػكرة(ٓ،)ُُْ/ح ػ ػػدَّث
رقـَِْٖ،مف طرَّؽ معمر ُّف راَد يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب اَللماظ.

ٔ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الصػػَّد كالػػذُّا ح ،امتنػػاع المال ُػػل مػػف دخػػكؿ َُّّػػت ةَّػػو ُلػػب
(ٕ ،)ُٖٓ/حػػدَّث رقػػـِِْٖ ،مػػف طرَّػػؽ قتَُّّػػل ُّػػف سػػعَّد كاسػػحاؽ ُّػػف منصػػكر ُلَّيمػػا يػػف
سمَّاف اُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب اللُّػػاسُّ ،ػػاب الصػػكر ةػػي الَُّّػػت(ِ،)َُِّ/حػػدَّث رقػػـ
ّْٗٔ ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٖ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُِّٔ،)ِّٕ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -محمد ُّف مسلـ ُّف يَُّّد اهلل ُّف يُّد اهلل ُّف َػياب الزىػرم  :المقَّػو الحػاةظ متمػؽ يلػى جاللتػو
كاتقانو ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِ) .

(ُ) أراد المال ُل ال نسَّ ً
ناحَّف ،يَّر الحمظل كالحاضرَّف يند المكت .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ّٓٗ/
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ّ -يي ىَُّّػػد اهلل ٍُّػػف يتُّػػل ٍُّػػف مسػػعكد الُّػػاىلي(ُ) ،أيىُّػػك ىي ٍُّػػد اللنػ ًػو اٍل ىمػ ىػدنً ٌي ،المقَّػػو ،اييمػػى ،أحػػد المقيػػاء
السُّعل ُّالمدَّنل( ،ت ْٗق كقَّؿٖٗ :ق كقَّؿ :يَّر ذلؾ )،ركل لو الجمايل(ِ).

قاؿ الكاقدمُ :اف قل ةقَّيان ُ َّر الحدَّث(ّ) ،كقاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل(ْ) ،كقػاؿ أُّػك زريػل :قػل مػَمكف
إمػػاـ(ٓ)،كقػػاؿ اُّػػف حُّػػاف ُ :ػػاف مػػف سػػادات التػػاُّعَّف(ٔ)،كقػػاؿ الػػذىُّي :المقَّػػو اييمػػىُ ،ػػاف مػػف ُّحػػكر
العلـ(ٕ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ةقَّو ُّت(ٖ).

قمت :يَُّّد اهلل ُّف يتُّل قل ُّت.

ْ -الصحاُّي الجلَّؿ يُّد اهلل ُّف يُّاس ُّػف يُّػد المطلػب ُّػف ىاَػـ ُّػف يُّػد منػاؼ اُّػف يػـ رسػكؿ
اهلل –صلى اهلل يلَّو كسلـ ،-كلد قُّؿ اليجرة ُّ الث سنَّف ،كديا لو رسكؿ اهلل –صلى اهلل يلَّو
كسلـُّ -الميـ ةي القرحف ،ةُاف َّسمى الُّحر كالحُّر؛ لسعل يلمو(،ت ٖٔق) ةي الطا ؼ ،كىك

أحد المُ رَّف مف الصحاُّل ،كأحد العُّادلل مف ةقياء الصحاُّل ،ركل لو الجمايل(ٗ).

ٓ -زَّػػد ُّػػف سػػيؿ ُّػػف ايسػػكد ُّػػف حػراـ اينصػػارم ،النجػػارم ،أُّػػك طلحػػل ،مَػػيكر ُُّنَّتػػو مػػف ُُّػػار
الصػحاُّلَ ،ػيد ُّػػد انر كمػا ُّعػدىا(،تّْق) ،كقػػاؿ أُّػك زريػػل الدمَػقي يػاش ُّعػػد النُّػي –صػػلى
اهلل يلَّو كسلـ  -أرُّعَّف سنل ،ركل لو الجمايل(َُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ،يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو دلَّؿ يلى أف المال ُل َل تػدخؿ َُّّتػان ةَّػو صػكرة أك ُلػب ،كالمقصػكد ُّالمال ُػل ىنػا

السَّاحكف ،الذَّف َّطكةكف ُّالرحمل كاَلستغمار كاستماع الػذُر ،كلػَّس الحمظػل كالُتُّػل كالحاضػركف ينػد
المكت ،كقد است نى الحمظل؛ ينيػـ َل َّمػارقكف الَػخص ُُّػؿ حػاؿ ،كقَّػؿ :إف المػراد ُّالمال ُػل ةػي ىػذا
الحدَّث مال ُل الكحي م ؿ جُّرَّؿ كاسراةَّؿ ،كالَُّّت ىك المُاف الذم َّستقر ةَّو اإلنساف سكاء ُاف َُّّتنا
(ُ) نس ػػُّل إلػ ػػى ُّاىلػ ػػل كىػ ػػي ُّاىلػ ػػل ُّ ػػف أيصػ ػػر ،كُػ ػػاف العػ ػػرب َّسػ ػػتنُمكف م ػػف اَلنتسػ ػػاب إلػ ػػى ُّاىلػ ػػل َُنيػ ػػا لَّس ػػت ةَّمػ ػػا َُّّػ ػػنيـ مػ ػػف ايَ ػ ػراؼ.
اينساب(ِ.)َٕ/
(ِ( انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :ال ق ػػات للعجل ػػي(،)ُّٕ/الض ػػعماء يُّ ػػي زري ػػل(ّ،)َٗٔ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ٓ ،)ّٔ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ُٗ،)ْٕ/
الُاَػػؼ(ُ ،)ِٖٔ/ت ػذُرة الحمػػاظ للػػذىُّي(ُ ،)ّٔ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ِ،)ُُّٕ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٗ ،)ّّ/تيػػذَّب التيػػذَّب(ٕ ،)ِّ/تقرَّػػب
التيذَّب( ،)ِّٕ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُِٓ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ُٗ.)ْٕ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ُّٕ/
(ٓ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)َٗٔ/
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ّٔ/
(ٕ) الُاَؼ(ُ.)ِٖٔ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٕ/
(ٗ(المرجع الساُّؽ (.)َّٗ/
(َُ) المرجع الساُّؽ(.)ِِّ/
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أك خَّمل أك يَّرىما ،ةال تدخؿ المال ُل َُّّتان ةَّو ُلب ،كَّست نى منو الُالب التي أيذف ةي اتخاذىا نحك

ُػػالب الصػػَّد كالماَػػَّل كالػػزرع ،ةيػػي جػػا ز اتخاذىػػا َػػريان ينػػد الحاجػػل ،كقػػد اختيلػػؼ ةػػي سػػُّب امتنػػاع
المال ُل مف دخكؿ الَُّّت الذم ةَّو ُلب ،ةقَّؿ لُكنػو نجػس العػَّف ،كقَّػؿ :لُكنػو مػف الَػَّاطَّف ،كقَّػؿ:

يجؿ النجاسل التي تتعلؽ ُّو ةيك يَُّ ر أُؿ النجاسل ،كقَّؿ :لقػُّح ار حػل الُلػب ،كالمال ُػل تُػره ال ار حػل
القَُّّحل ،كيف الُالب منيي يف اتخاذىا ،ةعكقب متخذىا ُّحرمانو دخكؿ المال ُل َُّّتو ،كصػالتيا ةَّػو،
كاستغمارىا لو كتُّرَُّيا يلَّو كةي َُّّتو كدةعيا أذل للََّطاف ،كأَّضػان َل تػدخؿ المال ُػل َُّّتػان ةَّػو صػكرة؛

لُكنيػػا معصػػَّل ةاحَػػل ،كةَّيػػا مضػػاىاة لخلػػؽ اهلل تعػػالى ،كُّعضػػيا ةػػي صػػكرة مػػا َّعُّػػد مػػف دكف اهلل

تعالى ،ك لحرمل التصكَّر ،كمَاُّيتو َُّّت ايصناـ ،كالمراد الصكر التي ةَّيػا ركح ممػا لػـ يَّقطػع أرسػو،
كلُف الصكر ةي الُّساط كالكسادة كيَّرىما ةال َّمنع دخكؿ المال ُل ُّسُُّّو(ُ).

س َوْي ِد ْب ِن ُّ
الن ْع َم ِ
ان
الحديث التاسع عشرُ -

ًو
ت يس ىػكٍَّ ىد
ص ًار ك
ىخ ىُّ ىرنًي يُّ ىَ ٍَّ ير ٍُّ يف ىَّ ىس وار قى ى
م قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اؿ :نا ىَّ ٍح ىَّى ٍُّ يف ىسعَّد ٍاي ٍىن ى
ً نً
ا ٍُّ ىف الكن ٍع ىم ً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسػلن ىـ -إًلىػى ىخ ٍَّ ىُّ ىػر(ِ) ىحتنػى إً ىذا يُنػا
ص ًار ن
م ىَّقيك يؿ :ىخ ىر ٍج ىنا ىم ىع ىر يسكؿ اللو  -ى
اف ٍاي ٍىن ى
(ٓ)
(ْ)
ً (ّ)
نً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ػ ًػو ك ىس ػػلنـًُّ -ػ ن
ت إً نَل
صػ ٍػي ىُّ
ًُّال ن
اء ىكىُّ ٍَّ ىن ىن ػػا ىكىُّ ٍَّ ىنيىػػا ىرٍك ىحػ ػله ى
ػالزًاد ىةلىػ ٍػـ يَّ ػ ٍػؤ ى
"د ىي ػػا ىر يسػػك يؿ الل ػػو  -ى
ى ى
ضػمض(ٖ) رسػك يؿ اللن ًػو  -ن
ً ن
ؽ(ٔ) ةى ىال ىُو(ٕ) رسػك يؿ اللن ًػو ن
ًُّ ىس ًكَّ و
ى
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ ىكلي ٍُ ىنػاهي ىم ىعػوي يػ نـ ىم ٍ ى ى ى ي
ى
ي ىي
صػلى اهللي
ض ىنا معو ينـ ن
صلنٍَّ ىنا ىم ىعوي ىكلى ٍـ ىَّتى ىك ن
ض ٍَ(ٗ)".
ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىك ىم ٍ
صلى ًُّىنا اٍل ىم ٍغ ًر ى
ض ىم ٍ ى ى ي
ب ىك ى
ى

(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػاَُ :ػػؼ المَػػُؿ مػػف حػػدَّث الصػػحَّحَّف(ِ،)ّٕ/
المنيػػاج َػػرح صػػحَّح مسػػلـ ُّػػف الحجػػاج (ُْ ،)ْٖ/يمػػدة القػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(ِِ،)ٔٗ/المرجػػع السػػاُّؽ (ُُ ،)ِِْ/يػػكف المعُّػػكد
كحاََّل اُّف القَّـ(ُُ ،)ُّٗ/إرَاد السارم لَرح صحَّح الُّخارم(ٖ،)َْٖ/مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ِ.)َْْ/
(ِ) تقػػع ةػػي َػػماؿ المدَّنػػلُ ،انػػت تَػػتمؿ يلػػى حصػػكف كم ػزارع كنخػػؿ ُ َّػػر ،ةتحيػػا النُّػػي -ص ػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -سػػنل سػػُّع لليج ػرة .معجػػـ
الُّلداف(ُِّ )َْٗ/تصرؼ.
المرجع الساُّؽ(ّ.)ّْٓ/

اء :كىك اسـ مكضع َُّّنو كَُّّف خَُّّر ركحل.
ص ٍيىُّ ي
(ّ) ى
(ْ) أم مقػػدار ركحػػل ،كىػػي الم ػرة مػػف الػػركاح .النياَّػػل ةػػي يرَّػػب الحػػدَّث كاي ػػر(ِ ،)ِْٕ/الػػركاح  :ىػػك كقػػت مػػف الػػزكاؿ إلػػى اللَّػػؿ .مختػػار
الصحاح( .)ُُّ/كالمعنى مساةتيا تحتمؿ مسَّر ىذه المدة مف الزمف .
(ٓ) الزاد :طعاـ السمر كالحضر جمَّعا .تاج العركس(ٖ.)ُّٓ/
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

طعاـ َّصنع مف دقَّؽ الحنطل أك ال نَعَّر ،يسمي ُّذلؾ َلنسَّاقو ةي الحٍلؽ.
أم َّمضغيا .كاللكؾ :إدارة الَيء ةي المـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ِٕٖ/
مضمض الماء ةي ً
ةمو :حرنُو كأداره ةَّو مف دكف أف َُّّلعو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)َُِٓ/
ى
الغ ٍسػػؿ كالمسػػح مػػع الننَّػػل يلػػى أيضػػاء مخصكصػػل ،أك إَّصػػاؿ المػػاء إلَّيػػا كىػػي :الَّػػداف ،كالكجػػو ،كالػػرنأس ،كالػػرجالف .المرجػػع
الكضػػكء :ى
ي
معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ُُّٗ/

الساُّؽ(ّ.)ِْْٓ/
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تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث سػ ػ ػ ػكَّد ُّ ػ ػ ػػف النعم ػ ػ ػػاف
رقـُُّْْ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)َْْ/ح ػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب ايطعملُّ ،اب (لَّس يلى اييمى حرج ،كَل يلػى اييػرج
حرج،)َٕ/ٕ( )...حدَّث رقـ ّْٖٓ ،مف طرَّؽ يلي ُّف يُّد اهلل يف سػمَّاف ُّػف يََّّنػل –ُّػو،
متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػ ػ ػػو النسػ ػ ػػا ي ةػ ػ ػػي سػ ػ ػػننوُ ،تػ ػ ػػاب الطيػ ػ ػػارة ،المضمضػ ػ ػػل مػ ػ ػػف الس ػ ػ ػكَّؽ(ُ،)َُٖ/حػ ػ ػػدَّث
رقـُٖٔ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف َّحَّى ُّف سعَّدُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارة كسػػننياُّ ،ػػاب الرخصػػل ةػػي ذلػػؾ(ُ ،)ُٔٓ/حػػدَّث
رقـِْٗ ،مف طرَّؽ يلي ُّف مسير يف َّحَّى ُّف سعَّد –ُّو ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو مالؾ ةي المكطَُ ،تاب الطيارةُّ ،اب ترؾ الكضكء مما مستو النػار(ُ،)ِٔ/حػدَّث رقػـ
َِ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف َّحَّى ُّف سعَّدُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ِٓ ،)ٖٗ/مف طرَّؽ َعُّل ُّػف الحجػاج يػف َّحَّػى ُّػف سػعَّد
–ُّو ،مختلؼ ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ُّف ىس ًع ًٍَّد  :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُِ) .
ِ -ىَّ ٍح ىَّى ي
ََُّّّ -ر ُّف َّسار  :قل ةقَّو ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ُْ).

ُّف الكن ٍع ىم ً
م ،صحاُّي َيد أحدان كما ُّعدىا ،ما ركل ينو سكل َُّػَّر
ص ًار ك
ْ -يس ىكٍَّ يد ي
اف ُّف مالؾ اي ٍىن ى
اُّف َّسار ،ركل لو الُّخارم ،كالن ىسا ي ،كاُّف ماجو(ُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو العدَّد مػف الػدَلَلت منيػا  :أخػذ الػزاد كتحمػؿ قلػو ةػي السػمر ،لمعػؿ النُّػي –صػلى

اهلل يلَّو كسلـ -كىذا َل َّناةي التكُؿ ،كاستحُّاب المضمضل مف أُؿ السكَّؽ ،كاف لـ َُّف لو دسكمل
َلحتُّاس ُّقاَّاه َُّّف ايسناف ،ةََّغلو تتُّعو يف أحكاؿ الصالة ،كالسكَّؽ طعاـ َّصنع مف دقَّؽ الحنطل

أك ال نَػػعَّر ،كيػػدـ الكضػػكء ممػػا مسػػت النػػار ،كجمػػع الرةقػػاء يلػػى ال ػزاد ةػػي السػػمر إذا اَػػتدت الحاجػػل،
كاَلَتراؾ يلى ايُؿ كاف ُاف ُّعضيـ أُ ر أُالن ،كخلط الطعاـ يند الحاجػل ؛ لَّصػَّب مػف َل زاد لػو،

(ُ) تقرَّب التيذَّب(.)َِٔ/
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كأنو جا ز ل ماـ يند قلل الطعاـ ،كارتماع السعر كيالء ايقكات ،أف َّػَمر مػف ينػده طعػاـ َّمضػؿ يػف

قكتػػو أف َّخرجػػو للَُّّػػع ،كَّجُّػره يلػػى ذلػػؾ ،لمػػا ةَّػػو مػػف صػػالح النػػاس ،كجػكاز صػػالتَّف ُّكضػػكء كاحػػد،
كةَّو دلَّؿ يلى أف أُؿ ما مستو النار لَّس ُّناقص للكضكء ،كقد ُاف الكضػكء مػف ذلػؾ كاجُّػان ةػي ٌأكؿ

اإلسالـ ،ةالكضكء مما مست النار متقدـ ،كخَُّّر ُانت سنل سُّع ،كأنو َل َّجب الكضكء لُؿ صالة مػا

لػ ػػـ َّحػ ػػدث ،كأف القػ ػػكـ إذا ةنػ ػػي أُ ػ ػػر زادىػ ػػـ ،ةكاجػ ػػب أف َّتكاس ػ ػكا ةػ ػػي زاد مػ ػػف ُّقػ ػػي مػ ػػف زاده َػ ػػيء،
كالمضمضػػل ُّعػػد الطعػػاـ سػػنل مؤُػػدة ،ةقػػد ُػػاف النُّػػى–صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـَّ -كاظػػب يلػػى ةعػػؿ ذلػػؾ،
كَّحض أمتو يلى تنظَّؼ أةكاىيـ كتطَُّّيا؛ مف أجؿ الصالة كمف أجؿ مُّاَرة ُالـ الناس(ُ).

الحديث العشرون -قَ ْي ِ
س ْب ِن أَِبي َغ ْرَزةَ

ىيػَّف ،كي ً
ًً
ًو
ً
اص يػـ ٍاُّ يػف ىُّ ٍي ىدلىػلى أىنيي ٍػـ ىس ًػم يعكهي ًم ٍػف أىًُّػي ىكاًَّ وػؿ
ك نا ىجامعي ٍُّ يف أىًُّي ىراَد ،ىك ىي ٍُّ يػد اٍل ىملػؾ ٍُّ يػف أ ٍ ى ى ى ى
ً (ِ)
ً نً
ً
ً
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو
ىَّقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
نماس ىػرةى ىيلىػى ىي ٍيػد ىر يسػكؿ اللػو  -ى
ت قى ٍَّ ىس ٍُّ ىف أىُّػي ىي ٍػرىزةى ىَّقيػك يؿ يُنػا ين ىسػ نمى الس ى
ً (ّ)
ػاؿ ى"َّػػا ىم ٍع ىَػ ىػر(ْ) التك نجػ ً
ػار(ٓ)"
ىك ىسػػلن ىـ -ةىَىتى ىانػػا ىكىن ٍحػ يػف ًُّػػاٍل ىُّق ً
ىح ىسػ يػف ًم ٍنػػوي ةىقىػ ى
اسػوػـ يىػ ىػك أ ٍ
صػػا ةى ىسػ نم ىانا ًُّ ٍ
َّع ىك ىم ىع ىنػػا اٍل ىع ى
(ٖ)
اؿ" :إً نف ى ىذا اٍلُّ ٍَّع(ٔ) َّ ٍحضره اٍلحلً ي (ٕ) ً
ندقى ًل".
اجتى ىم ٍع ىنا إًلى ٍَّ ًو ةىقى ى
ب ةى يَكيُّكهي ًُّالص ى
ةى ٍ
ؼ ىكاٍل ىُذ ي
ى ى ى ى ي يي ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػو الحمَّػدم ةػي مسػنده ،مػف حػدَّث قػَّس ُّػف أُّػي يػرزة

(ُ،)َْٓ/حػدَّث رقػـِْْ،

ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الَُّّػػكعُّ ،ػػاب ةػػي التجػػارة َّخالطيػػا الحلػػؼ كاللغػػك (ّ،)ِِْ/
حدَّث رقـ ِّّٔ ،مف طرَّؽ سلَّماف ُّف ميراف يف َقَّؽ ُّف سلمل (أُّػي كا ػؿ)ُّ-ػو ،متقػارب

ايلماظ.

(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػاَ :ػػرح صػػحَّح الُّخػػارم َلُّػػف ُّطػػاؿ(ٓ،)ُْٓ/
(ُ ،)َْٓ/ٗ( ،)ُّٕ/التميَّػػد لمػػا ةػػي المكطػػَ مػػف المعػػاني كايسػػانَّد(ِّ،)ُٕٔ/التكضػػَّح لَػػرح الجػػامع الصػػحَّح(ُ،)ِّْ/ةػػتح الُّػػارم َػػرح
صحَّح الُّخارم(ُ،)ُِّ/يمدة القارم َرح صحَّح الُّخارم(ُِ،)ّْ/منار القارم (ُ.)ِٕٖ/
(ِ) السنم ً
اس ىرةي :ىج ٍمعي ًس ٍم ىسار ،كىك القىَّـ ُّايمر الحاةظ لو ،كىك ةي الَُّّع اسـ للذم َّدخؿ َُّّف الُّا ع كالمَترم متكسطا إلمضاء الَُّّع .
ى
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ََْ/
ػمعى :قطعػػت يرقػػدات ةػػى ىػػذا المكضػػع ،حػػَّف دةػػف ةَّػػو ي مػػاف ُّػػف مظعػػكف ،ةسػ ٌػمى ُّقَّػع الغرقػػد
(ّ) ىػػك ُّقَّػػع الغرقػػد ،مقُّػرة المدَّنػػل ،قػػاؿ ايصػ ٌ
ليذا،كالغرقدَ :جر ُاف َّنُّت ىناؾ  .معجـ ما استعجـ مف أسماء الُّالد كالمكاضع(ُ.)ِٔٓ/
(ْ) اٍلمع ً
مختار الصحاح(.)َِٗ/
اَ ير :جمايات الناس،الكاحد ىم ٍع ىَهر.
ىى
(ٓ) الَخص الذم َّمارس اييماؿ التجارَّل يلى كجو اَلحتراؼَُّ ،رط أف تُكف لو أىلَّل اَلَتغاؿ ُّالتجارة ،كالجمع تجار.
المعجـ الكسَّط(.)ِٖ/
َّتـ ُّمكجُّيا تُّادؿ ال ٌَيء ُّال ٌَيء أك ُّما َّساكم قَّمتو.
(ٔ) صمقل ٌ
العَّف(ّ.)ُِّ/
(ٕ) الحلؼ :القسـ.

معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ِّٕ/

(ٖ) كأصؿ الَكب :الخلط ،كالمعنى :أمرىـ ُّالصدقل لما َّجرم َُّّنيـ مف الُذب كالرُّا كالزَّادة كالنقصاف ةي القكؿ ،لتُكف ُمارة لذلؾ.
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)َٖٓ/
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ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو،أُّكاب الَُّّعُّ ،اب ما جاء ةػي التجػار كتسػمَّل النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو
كسػػلـ -إَّػػاىـ (ّ ،)َٓٔ/حػػدَّث رقػػـَُِٖ ،مػػف طرَّػػؽ أُّػػي ُُّػػر ُّػػف يَّػػاش يػػف ياصػػـ ُّػػف

ُّيدللُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب ايَّماف كالنذكر ،ةي الحلؼ كالُذب لمف لـ َّعتقد الَّمػَّف ُّقلُّػو

(ٕ ،)ُْ/حدَّث رقـّٖٕٗ،مف طرَّػؽ سػمَّاف ُّػف يََّّنػل يف(يُّػد الملػؾ كياصػـ كجػامع)ُّ-ػو،
ُّلمظو.

ٓ -أخرج ػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب التج ػػارات ُّ ،ػػاب الت ػػكقي ة ػػي التج ػػارة (ِ ،)ِٕٔ/ح ػػدَّث
رقـُِْٓ ،مف طرَّؽ سلَّماف ُّف ميراف يف َقَّؽ ُّف سلمل (أُّي كا ؿ)ُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٔ ،)ٓٔ/مػػف طرَّػػؽ سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػل يػػف (يُّػػد الملػػؾ
كياصـ كجامع)ُّ-وُّ ،لمظو.

رجال اإلسناد:

اَود اٍل ىُ ً
امع ٍُّف أىًُّي ر ً
ً
نَّ ىرًة كي(ُ)اٍل يُكًة كي(،تكةي ُّعد الما ل) ،ركل لو الجمايل(ِ).
اىلً كي الص ٍ
ُ -ىج ي ي
ى
قاؿ أحمد ُّف حنُّؿََّ :خ قل(ّ)،كقاؿ العجلي :قل ُّت صالح(ْ)،كقاؿ الن ىسا ي :قل(ٓ)،كذُره اُّف حُّاف

ةي ال قات(ٔ) ،كذُره اُّف َاىَّف ةي ال قات(ٕ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ٖ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ةاضؿ(ٗ).
قمت  :جامع ُّف أُّي راَد قل ةاضؿ.
ىي ىَّ ىف اٍل يُكًة كي ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الجمايل(َُ).
ِ -ىي ٍُّ يد اٍل ىملً ًؾ ٍُّ يف أ ٍ

(ُ( ىذه نسُّل معركةل لمف ََُّّّع الذىب كىـ الصَّارةل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ِْٓ/
(ِ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي  :العلػػؿ كمعرةػػل الرجػػاؿ(ُ ،)َٓٓ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ْٗ/الجػػرح كالتع ػدَّؿ(ِ ،)َّٓ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٔ،)ُِٓ/
تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ْ ،)ْٖٓ/الُاَ ػ ػػؼ(ُ ،)ِٖٖ/ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ(ّ،)ّٖٔ/إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ّ ،)ُٓٓ/تي ػ ػػذَّب التي ػ ػػذَّب(ِ،)ٓٔ/تقرَّ ػ ػػب
التيذَّب(.)ُّٕ/
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َٓٓ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ْٗ/
(ٓ( تيذَّب الُماؿ (ْ.)ْٖٓ/
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ُِٓ/
(ٕ) تارَّخ أسماء ال قات(.)ٓٔ/
(ٖ) الُاَؼ(ُ.)ِٖٖ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ُّٕ/
(َُ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّػرل(ٔ،)ُّٕ/العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ُ ،)ُٓٓ/الضػعماء الصػغَّر( ،)ٖٕ/ال قػات للعجلػي (ِ )َُِ/ط
ال ػ ػػدار ،الج ػ ػػرح كالتع ػ ػػدَّؿ(ٓ،)ّّْ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُٖ ،)ِِٖ/م ػ ػػف تُل ػ ػػـ ةَّ ػ ػػو كى ػ ػػك مك ػ ػػكؽ( ،)ّْٗ/ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ(ّ،)ْٓٔ/المغن ػ ػػي ة ػ ػػي
الضعماء(ِ ،)َْْ/تيذَّب التيذَّب(ٔ ،)ّٖٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ِّٔ/
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قاؿ اُّف يََّّنوََّ :عي راةضي صػاحب رأم(ُ)،كقػاؿ اُّػف معػَّف :لػَّس َُّػيء(ِ)،كقػاؿ أحمػد ُّػف حنُّػؿ :

ُاف َّتََّع(ّ)،كقاؿ الُّخارمُ :اف ََّعَّان(ْ)،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل(ٓ)،كقاؿ أُّػك حػاتـ  :محلػو الصػدؽ،
صالح الحدَّثَُّ ،تب حدَّ و(ٔ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات كقػاؿُ :ػاف َّتَػَّع(ٕ)،كقػاؿ الػذىُّيَ :ػَّعي

صدكؽ ركل لو الُّخارم كمسلـ مقركنان ُّآخر(ٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ ََّعي(ٗ).

قمت :يُّد الملؾ ُّف أيَّف صدكؽ ََّعي.
ً
الم ٍقػ ًػرئ،
ىسػ ًػد ك
ىسػ ًػد ك
م ،ىمػ ٍػكَلى يىـ ،ال يُػ ٍػكًة كي ،أيىُّػػك ىُّ ٍُػ وػر اي ى
ّ -ىياصػ يػـ ٍُّػ يػف ىُّ ٍي ىدلىػلى ،كىػػك اُّػ يػف أىًُّػػي الن يجػ ٍػكًد اي ى
م ي
(تِٖق) ،ركل لو الُّخارم ،كمسلـ مقركنان ُّغَّره ،كاحتج ُّو الُّاقكف(َُ).

ق ػػاؿ اُّ ػػف س ػػعد ُ :ػػاف ق ػػل ،إَل أن ػػو ُ ػػاف ُ َّ ػػر الخط ػػَ ة ػػي حدَّ ػػو(ُُ)،كق ػػاؿ اُّ ػػف مع ػػَّف :ق ػػل َل ُّ ػػَس

ُّو(ُِ)،كقاؿ أحمد ُّف حنُّػؿُ :ػاف خَّػ انر قػل(ُّ) ،كقػاؿ العجلػي :قػل(ُْ) ،كقػاؿ أُّػك زريػل :قػل(ُٓ) ،كقػاؿ
الن ىسا ي :لَّس ُّو َُّس(ُٔ) ،كقاؿ أُّك حاتـ :محلو يندم محؿ الصػدؽ ،صػالح الحػدَّث ،كلػـ َُّػف ُّػذاؾ

الحػاةظ(ُٕ) ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ُٖ) ،كقػػاؿ الػػدارقطني :ةػػي حمظػػو َػػيء(ُٗ)،كقػػاؿ الػػذىُّي :ىػػك
ةي الحدَّث دكف ال ُّت صدكؽ َّيـ(َِ)،

(ُ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٖ.)َّّ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)ِِٖ/
(ّ( العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ُٓٓ/
(ْ) الضعماء الصغَّر(.)ٖٕ/
(ٓ) ال قات للعجلي (.)َِْ/
(ٔ( الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ّّْ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ْٗ/
(ٖ) الُاَؼ(ُ.)ّٔٔ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٔ/
(َُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ ،)ُّٕ/مػػف ُػػالـ أُّػػي زُرَّػػا َّحَّػػى ُّػػف معػػَّف ةػػي الرجػػاؿ()ْٔ/ركاَّػػل طيمػػاف ،العلػػؿ كمعرةػػل
الرجػ ػ ػ ػػاؿ(ُ ،)َِْ/ال قػ ػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػ ػػي( ،)ِّٗ/ال قػ ػ ػ ػػات َلُّػ ػ ػ ػػف حُّػ ػ ػ ػػاف(ٕ ،)ِٓٔ/تيػ ػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػ ػػاؿ (ُّ ،)ّْٕ/الُاَػ ػ ػ ػػؼ(ُ ،)ُٖٓ/مَّ ػ ػ ػ ػزاف
اَليتداؿ(ِ ،)ّٕٓ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٕ ،)ََُ/تيذَّب التيذَّب(ٓ ،)ّٖ/تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٓ/
(ُُ( الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ُّٕ/
(ُِ) مف ُالـ أُّي زُرَّا َّحَّى ُّف معَّف ةي الرجاؿ()ْٔ/ركاَّل طيماف.
(ُّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َِْ/
(ُْ) ال قات للعجلي(.)ِّٗ/
(ُٓ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٖٓ/
(ُٔ) تيذَّب الُماؿ (ُّ.)ّْٕ/
(ُٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ُّْ /
(ُٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ِٓٔ/
(ُٗ) تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ّٖ/
(َِ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ّٕٓ/
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كقاؿ الذىُّي مرة انَّل :ك ؽ(ُ) ،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ لو أكىاـ حجل(ِ).
قمت  :ياصـ ُّف ُّيدلل صدكؽ لو أكىاـ .

َْ -قَّؽ ُّف سلمل قل مخضرـ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ُٕ).
(ّ)
ً
ٓ -الصحاُّي الجلَّؿ قى ٍَّ ً
س ً
نحاًُّ ٌي ،نزؿ الُكةل ،ركل لو ايرُّعل(ْ).
م  ،الص ى
ُّف أىًُّي ىي ىرىزةى اٍلغمى ًار ٌ

الحكم عمى الحديث:

الحػػدَّث صػػحَّح ُّيػػذا اإلسػػناد؛ يف ركاتػػو قػػات ،كيُّػػد الملػػؾ ُّػػف أيػػَّف ك ياصػػـ ُّػػف ُّيدلػػل

الصدكقاف قرنا ُّجامع ُّف أُّي راَد ال قل.

التعميق عمى الحديث:

ةي ىذا الحدَّث ،مر النُّي –صلى اهلل يلَّو كسلـ – ُّالسماسرة كسػماىـ ُّاسػـ ىػك أحسػف منػو،

ةق ػػاؿ َّ ػػا معَ ػػر التج ػػار ،ةق ػػد قَّ ػػؿ :إف لم ػػظ السمسار(اس ػػـ لل ػػذم َّ ػػدخؿ ُّ ػػَّف الُّ ػػا ع كالمَ ػػترم متكس ػػطان
إلمضػػاء الَُّّػػع) أيجمػػي ،ةغَّ ػره النُّػػي  -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -إلػػى التجػػارة التػػي ىػػي مػػف ايسػػماء

العرَُّّػػل ،كقَّػػؿ :يف اسػػـ التػػاجر أَػػرؼ مػػف اسػػـ السمسػػار ةػػي العػػرؼ العػػاـ ،كلعػػؿ أف لمػػظ السماس ػرة
ً
َّف(ٓ) ،أك لعؿ ىذا اَلسـ ةي زمػف النُّػي  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ ُ -ػاف َّطلػؽ
الم نُاس ى
تطلؽ اآلف يلى ى
يلػػى مػػف ةَّػػو نقػػص ،كلُػػف ايحسػػف ُّػػَف اهلل ذُػػر التجػػارة ةػػي الق ػرحف الُ ػرَّـ أُ ػػر مػػف م ػرة يلػػى سػػَُّّؿ
ً ً
المدحُ ،ما قاؿ تعالى :ى ك
ً و ً
ػارةه ىكىَل
"ى ٍؿ أ يىدل يُ ٍـ ىيلىى ت ىج ىارة تيٍنجَّ يُ ٍـ"(الصؼ ،)َُ ،كقكلو"ً :ر ىجا هؿ ىَل تيٍليَّيي ٍـ ت ىج ى
ػاة َّ ىخ ػػاةيكف َّكم ػػا تىتىىقلن ػ ً ً
ػاء ن ً
ص ػ ىػال ًة كًاَّتىػ ً
ػار" (الن ػػكر،
ىُّ ٍَّ ػػعه ىي ػ ٍػف ًذ ٍُ ػ ًػر اللنػ ًػو ىكًاقى ػ ًػاـ ال ن
ػب ةَّ ػػو اٍل يقلي ػ ي
ي
الزىُ ػ ى
ػكب ىك ٍايىٍُّ ى
صػ ي
ى ىٍ ن
ى
ّٕ)،كيَّرىػػا مػػف اآلَّػػات ،تنَُّّي ػان ليػػـ ُّيػػذا اَلسػػـ لَّتصػػمكا ُّيػػذه النعػػكت ،ةػػالَُّّع يالُّ ػان َّخػػتلط ُّػػو ُ ػرة

الحلػػؼ ،أك الُػػذب ةػػي الحلػػؼ ،كىػػذا مكجػػب لسػػخط اهلل ،ةلػػذلؾ اخلط ػكا الَُّّػػع ُّالصػػدقل ،ة نيػػا تطم ػ

ايتىىرةيػكا
يضب الرب ،كالحسنات َّذىُّف السَّ ات ،كةي ذلؾ إَارة إلى قػكؿ اهلل -يػز كجػؿ :-ى"ك ى
كف ٍ
حخ يػر ى
ً
ن
ػَّـ" (التكُّػػل،
صػػالً نحا ىك ى
حخػ ىػر ىسػػَّنا ىي ىسػػى اللنػػوي أ ٍ
ىف ىَّتيػ ى
ًُّ ػ يذينكًُّ ًي ٍـ ىخلىطي ػكا ىي ىمػ نػال ى
ػكب ىيلىػ ٍػَّ ًي ٍـ إً نف اللػػوى ىيميػ ه
ػكر ىرحػ ه

َُِ) ،كقَّؿ رُّما َّحصػؿ مػف ُ ػرة الحلػؼ كالُػذب ُػدكرة ةػي الػنمس ،ةالُّػد مػف إزالتيػا ُّالصػدقل ،ةمػي
الحػػدَّث ج ػكاز الدَللػػل كالسمس ػرة ،كاإلَػػعار ُُّ ػرة التصػػدؽ ،كأف الصػػدقل تُمػػر الخطاَّػػا ،كأنػػو َّنُّغػػي
للتجػػار أف َُّ ػػركا مػػف الصػػدقل ؛ يف تجػػارتيـ َل تخلػػك مػػف ايَّمػػاف كالمكايَّػػد الُاذُّػػل ،ةَُّمػػركف ينيػػا

(ُ) الُاَؼ(ُ.)ُٖٓ/
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٓ/

ُن ىانل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ّٖٕ/
مرة ُّف ُُّر ُّف يُّد ىمىناة ُّف ى
(ّ) نسُّل إًلى يمار ُّف ملَّؿ ُّف ى
ض ى
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٓ/
ً
الع نَ يار .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ّْٗ/
(ٓ(
المُس :الضرَُّّل التي ََّخذىا الماُ يس ،ىك يى ىك ى
ي
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ُّالصدقل ،كأَّضان َل َّنُّغي للمسلـ أف َُّ ر الحلؼ أك َُّذب ةي الَُّّع كالَراء؛ حتى َل يَّعد متساىالن ةي
دَّنو(ُ) .

ِ ِ
صِ
ي
ار ِّ
ص ٍن ْاألَ ْن َ
الحديث الحادي والعشرونُ -ع َب ْيد المَّو ْب ِن ُم ْح َ

يي ىُّ ًٍَّد
ًم ٍن يُ ٍـ

صً
ػارمك ،ىي ٍػف ىسػلى ىملى ٍُّ ًػف
اف ٍُّ يف يم ىع ًاكىَّلى اٍلمى ىزًار ك
م قى ى
ك نا ىم ٍرىك ي
اؿ :نػا ىي ٍُّ يػد ال نػر ٍح ىم ًف ٍُّ يػف أىًُّػي يَ ىػمٍَّلىلى ٍاي ٍىن ى
نً
ً ن
ػاؿ رسػك يؿ اللن ًػو  -ن
ىص ىػُّ ىح
ص ًارم ،ىي ٍف أىًَُّّ ًػو قى ى
"م ٍػف أ ٍ
ى
ػاؿ :قى ى ى ي
ص وف ٍاي ٍىن ى
اللو ٍُّ ًف يم ٍح ى
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ :-ى
(ْ)
(ّ)
ً (ِ)
ت(ٓ) لىوي ال كد ٍن ىَّا".
حمننا ًةي ًس ٍرًُّ ًو يم ىعاةنا ًةي ًج ٍس ًم ًو ًي ٍن ىدهي ى
اـ ىَّ ٍك ًم ًو ةى ىَُىن ىما ًح ىَّز ٍ
ط ىع ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػو الحمَّػػدم ةػي مسػػنده ،مػػف حػدَّث يَُّّػػد اهلل ُّػػف محصػف اينصػػارم

(ُ،)َْٕ/حػػدَّث

رقـ ُّّْْ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو الُّخػارم ةػي ايدب الممػرد ُّ ،ػاب مػف أصػُّح حمنػا ةػي سػرُّو( ،)ُُِ/حػدَّث رقػـََّ،
يف طرَّؽ َُّر ُّف مرحكـ يف مركاف ُّف معاكَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي الجامعُ ،تاب الزىدُّ ،اب التكُػؿ يلػى اهلل ،حػدَّث رقػـ ِّْٔ،مػف طرَّػؽ
يمرك ُّف مالؾ كمحمكد ُّف خداش ُلَّيما يف مركاف ُّف معاكَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الزىػػدُّ ،ػػاب القنايػػل(ِ ،)ُّٖٕ/حػػدَّث رقػػـُُْْ ،مػػف
طرَّؽ سكَّد ُّف سعَّد كمجاىد ُّف مكسى ُلَّيما يف مركاف ُّف معاكَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو الَُّّيق ػػي ة ػػي الزى ػػد الَُُّّ ػػر ،ةص ػػؿ ة ػػي َُّّ ػػاف الزى ػػد كأنكاي ػػو ،كم ػػف ى ػػك الج ػػدَّر ُّاس ػػـ
الزاىد( ،)ٖٖ/حدَّث رقـ َُٓ ،يف طرَّؽ َُّر ُّف مرحكـ يف مركاف ُّف معاكَّلُّ-و ،متقارب
ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -مركاف ُّف معاكَّل :قل حاةظ كُاف َّدلس أسماء الََّكخ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ٖ).

ُّف أىًُّي يَ ىمٍَّلىلى اي ٍىنص ً
م ،المػدني ،القُّػا ي(ٔ) ،تػكةي ُّعػد الما ػل ،ركل لػو الُّخػارم
ِ -ىي ٍُّ يد ن
الر ٍح ىم ًف ي
ػار ٌ
ةي ُتاب ايدب ،كأُّك داكد ةي ةضا ؿ اينصار ،كالترمذم ،كاُّف ماجو(ٕ).
(ُ) كمػف أراد اَلسػتزادة ةػي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :معػالـ السػنف(ّ ،)ْٓ/مرقػاة الممػاتَّح َػرح مَػُاة
المصاَُّّح(ٓ،)ُُُٗ /يكف المعُّػكد كحاَػَّل اُّػف القػَّـ(ٗ،)ُِٓ/حاَػَّل السػندم يلػى سػنف اُّػف ماجػل(ِ ،)ْ/تحمػل ايحػكذم (َْ ،)ّّْ /ػرح
سنف اُّف ماجل للسَّكطي(،)ُٓٓ/ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(َّ.)ّٖٔ /

ن
اطمَف كلـ َّخؼ .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ُِِ/
(ِ(

(ّ) أم ةي نمسو .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ّٓٔ/
(ْ) أصحنوَ ،ماه كأُّرأه مف مرضو ً
كيلنتو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ُِّٓ /

ن
ضمو كمل ىُو ،حصؿ يلَّو كنالو .المرجع الساُّؽ(ُ.)َٖٓ/
(ٓ) حاز يلى الَيءٌ :
(ٔ) نسُّل إلى قُّاء كىك مكضع ُّالمدَّنل كُّيا المسجد الذم أسس يلى التقكل .اينساب (َُ)ِّّ/
(ٕ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ،)ِْٓ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٕ،)ٕٗ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٕ ،)ُٕٓ/تيػػذَّب التيػػذَّب(ٔ،)ُٗٔ/تقرَّػػب
التيذَّب(.)ِّْ/
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قاؿ اُّف معَّف :مَػيكر(ُ) ،كقػاؿ أُّػك حػاتـ :مَػيكر ُّركاَّػل حمػاد ُّػف زَّػد ينػو(ِ) ،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي

ال قات(ّ)،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ

(ْ)

.

قمت :يُّد الرحمف ُّف أُّي َمَّلل مقُّكؿ.
ً
ً ن
ط ًم كي ،المػدني ،كَّقػاؿ :لػو
الخ ٍ
صف ،اينصارم ،ى
ّ -ىسلى ىملي ٍُّ يف ىي ٍُّد اللو ،كَّقاؿٍ :اُّف يي ىُّ ٍَّ يد اهلل ي
ُّف م ٍح ى
صحُّل ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الُّخارم ةي ايدب ،كالترمذم ،كاُّف ماجو حدَّ ان كاحدان(ٓ).
قػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿَ :ل أيرةػػو(ٔ)،كقػػاؿ العقَّلػػي :مجيػػكؿ َل َّتػػاُّع يلػػى حدَّ ػػو(ٕ) ،كذُ ػره اُّػػف

حُّاف ةي ال قات(ٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :مجيكؿ(ٗ).

قمت :سلمل ُّف يُّد اهلل مجيكؿ.
ْ -ىيُّد اللن ًو ُّف محصف اي ٍىن ً
م ،كيَّقاؿ :يي ىَُّّد اللنو ،كرجح مختلؼ ةي صحُّتو ،لو حدَّث(َُ).
صار ٌ

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيػذا اإلسػناد ؛ يف يُّػد الػرحمف ُّػف أُّػي َػمَّلل مقُّػكؿ كلػـ يَّتػاُّع ،كسػلمل ُّػف

يُّد اهلل مجيكؿ  ،كلُف الحدَّث َّرتقي للحسف لغَّره ،ةقد قاؿ الترمذم ةي الجامع حسف يرَّب،
كُذلؾ حسنو ايلُّاني ةي ايدب الممرد.

التعميق عمى الحديث:

الرسكؿ –صلى اهلل يلَّو كسلـَّ -خاطب الحاضرَّف ةي مجلسوَُّ ،ف مف أصُّح منُـ حمنان مػف

يػػدكه يلػػى نمسػػو كيَّالػػو كأىلػػو كمالػػو ،كخالَّػان مػػف ايسػػقاـ كايكجػػاع كايمػراض ،كينػػده مػػا َّحتاجػػو مػػف

طعػػاـ كَ ػراب ،ةَُنمػػا أيطػػي الػػدنَّا َُّسػػرىاَّ ،عنػػي مػػف جمػػع اهلل لػػو ُّػػَّف العاةَّػػل كالصػػحل كايمػػف مػػف
العدك ،ةقد جمع اهلل لػو جمَّػع نعػـ الػدنَّا ،ةَّنُّغػي أف ََّػُر اهلل يلػى نعمػو ،كأف َّصػرةيا ةػي طايتػو –
يزكجؿَ -ل ةي معصَّتو(ُُ).

(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ِْٓ/
(ِ) المرجع الساُّؽ(ٕ.)ٕٗ/
(ّ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ٕٗ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّْ/
(ٓ) انظ ػ ػػر إل ػ ػػى ترجمت ػ ػػو ةي:العل ػ ػػؿ كمعرة ػ ػػل الرج ػ ػػاؿ(ِ ،)ِٕٓ/الض ػ ػػعماء الَُُّّ ػ ػػر(ِ ،)ُْٔ/ال ق ػ ػػات َلُّ ػ ػػف حُّ ػ ػػاف(ٔ ،)ّٖٗ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ
(ُُ ،)ِٗٓ/الُاَؼ(ُ ،)ّْٓ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٔ ،)ُٔ/تقرَّب التيذَّب( ،)ِْٕ/مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّػؿ ةػي رجػاؿ الحػدَّث
كيللو(ِ.)ُٖ/
(ٔ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ِٕٓ/
(ٕ) الضعماء الَُُّّر(ِ.)ُْٔ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ّٖٗ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْٕ/
(َُ) المرجع الساُّؽ(.)َِّ/
(ُُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيا:مرقاة الممػاتَّح َػرح مَػُاة المصػاَُّّح (ٖ،)َِّٓ/
ةَّض القدَّر(ٔ ،)ٖٔ/دلَّؿ المالحَّف لطرؽ رَّاض الصالحَّف(ْ ،)ْٕٔ/تحمل ايحكذم(ٕ.)ٗ/
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ض ِل ْب ِن َعب ٍ
َّاس
الحديث الثاني والعشرون -ا ْلفَ ْ

ب ،ىي ًف ٍاُّ ًف ىيُّ و
ناس-رضي اهلل ينيمػا،-
اؿ :نا يم ىح نم يد ٍُّ يف أىًُّي ىح ٍرىملىلى قى ى
اف قى ى
اؿ :نا يُ ىرٍَّ ه
ك نا يس ٍم ىَّ ي
(ُ)
ً نً
ضػ ًػؿ ٍُّػ ًػف ىينُّػ و
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـً -مػ ىػف اٍل يم ٍزىدلًمىػ ًػل(ِ) ىحتنػػى ىرىمػػى
ػاف ًرٍد ى
ىيػ ًػف اٍلمى ٍ
ػاس ىك ىُػ ى
ؼ ىر يسػػكؿ اللػػو  -ى
(ّ)
اؿ " :لىـ أ ىىز ٍؿ أىسمع رس ى ن ً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -يَّلىُّي(ْ) ىحتنى ىرىمى اٍل ىج ٍم ىرةى".
اٍل ىج ٍم ىرةى قى ى
كؿ اللو  -ى
ٍى ي ى ي
ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث المضػػؿ ُّػػف يُّػػاس
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ ،)ِْْ/حػػدَّث رقػػـْٕٔ،

ِ -أخرجو مسلـ ةػي صػحَّحوُ ،تػاب الحػجُّ(،ػاب اسػتحُّاب إدامػل الحػاج التلَُّّػل ، )ُّٗ/ِ( )...
حدَّث رقـِٕٔ،مف طرَّؽ يطاء ُّف أُّي رُّاح يف يُّد اهلل ُّف العُّاس –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرج ػ ػػو أُّ ػ ػػك داكد ة ػ ػػي س ػ ػػننوُ ،ت ػ ػػاب المناس ػ ػػؾ ُّ ،ػ ػػاب مت ػ ػػى َّقط ػ ػػع التلَُّّ ػ ػػل(ِ،)ُّٔ/ح ػ ػػدَّث
رقـُُٖٓ،مف طرَّؽ يطاء ُّف أُّي رُّاح يف يُّد اهلل ُّف العُّاس –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو،أُّكاب الحػػجُّ ،ػػاب مػػا جػػاء متػػى تقطػػع التلَُّّػػل ةػػي الحػػج(ّ)ُِٓ/
،حدَّث رقـُٖٗ ،مف طرَّؽ يطاء ُّف أُّي رُّاح يف يُّد اهلل ُّف العُّاس –ُّو،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػ ػػو النسػ ػػا ي ةػ ػػي سػ ػػننوُ،تاب مناسػ ػػؾ الحػ ػػجُّ ،ػ ػػاب التلَُّّػ ػػل ةػ ػػي السػ ػػَّر(ٓ ،)ِٖٔ/حػ ػػدَّث
رقـَّٓٓ ،مف طرَّؽ يطاء ُّف أُّي رُّاح يف يُّد اهلل ُّف العُّاس –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػ ػ ػػو الػ ػ ػػدارمي ةػ ػ ػػي سػ ػ ػػننو،مف ُتػ ػ ػػاب المناسػ ػ ػػؾُّ ،ػ ػ ػػاب ةػ ػ ػػي رمػ ػ ػػي الجمػ ػ ػػار َّرمَّيػ ػ ػػا راُُّ ػ ػ ػان
(ِ،)َُُِ/حدَّث رقـ ُّْٗ،مف طرَّؽ سعَّد ُّف جَُّّر يف اُّف يُّاسُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ّ ،)َُّ/مػف طرَّػؽ يطػاء ُّػف أُّػي رُّػاح يػف يُّػد اهلل ُّػف
العُّاس –ُّو ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يم ىح نمػ يػد ٍُّػ يػف أىًُّػػي ىح ٍرىملىػلى اٍلقيىرًَػ كي ،أيىُّػػك ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ،اٍل ىمػ ىػدنً كي ،مػػكلى يُّػػد الػػرحمف ٍُّػػف أىُّػػي سػػمَّاف ُّػػف
حكَّطب ُّف يُّد العزل ،تكةي سنل ما ل كُّضع ك ال َّف،ركل لو الجمايل سكل اُّف ماجو(ٓ).

(ُ( ً
رُب خلمو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)َٖٖ/
(ِ) قَّؿ :مف اَلزدَلؼ كىك اَلقتراب؛ ينيا ُّػالقرب مػف مُػل أك منػى ،كَّسػمى جمعػان؛ ينػو َّجمػع ةَّيػا ُّػَّف المغػرب كالعَػاء ،كىػى أرض كاسػعل

َُّّف جُّاؿ دكف يرةل إلى مُل ،كُّيا المَعر الحراـ ،كىك الجُّؿ الصغَّر ةي كسطيا َّقػؼ اإلمػاـ ،كيلَّػو مسػجد َّصػلٌى ُّػو الصػُّح ،كَّقػؼ ُّػو ،ػـ
َّسَّر إلى منى ُّعد طلكع المجر .مراصد اَلطالع يلى أسماء ايمُنل كالُّقاع(ّ.)ُِٔٓ/

(ّ( الحصى التي َّيرمى ُّيا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ِِٗ/
ؾ .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)ُّٗٗ/
ؾ اللنيي نـ لىُّ ٍنَّ ى
الحج :قاؿ :لىُّ ٍنَّ ى
(ْ) لُّنى ةي ٌ
(ٓ( انظ ػ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػ ػػى ترجمت ػ ػ ػ ػػو ة ػ ػ ػ ػػي :الطُّق ػ ػ ػ ػػات الُُّ ػ ػ ػ ػػرل(ٓ، )ِِْ/الج ػ ػ ػ ػػرح كالتع ػ ػ ػ ػػدَّؿ(ٕ ،)ُِْ /ال ق ػ ػ ػ ػػات َلُّ ػ ػ ػ ػػف حُّ ػ ػ ػ ػػاف(ٓ،)ّٔٓ /تي ػ ػ ػ ػػذَّب
الُماؿ(ِٓ،)ْٖ/الُاَؼ(ِ،)ُّٔ /تيذَّب التيذَّب(ٗ،)َُُ/تقرَّب التيذَّب(.)ّْٕ/
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قاؿ اُّف سعد َّ ُ:ر الحدَّث(ُ) ،كقاؿ الن ىسا ي :قػل(ِ)،كذُػره اُّػف حنُّػاف ةػي ال قػات(ّ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر:
قل(ْ).
قمت :محمد ُّف أُّي حرملل قل.
ً
ػب ٍُّػ ػ يػف أىًُّػ ػػي يم ٍسػ ػػلًوـ اٍل ىمُ ػ ػ كي ،ىمػ ػ ٍػكلىى ٍاُّػ ػ ًػف ىينُّػ ػ و
َّف(،تٖٗق) ،ركل لػ ػػو
ّ -يُ ىرٍَّػ ػ ي
ػاس ،يُ ٍن ىَّتيػ ػػوي أيىُّػ ػػك ًر ٍَػ ػػد ى
الجمايل(ٓ).

قاؿ اُّف سعد :قل حسف الحدَّث(ٔ)،كك قو اُّف معَّف(ٕ)،كالنسا ي(ٖ)،كاُّف حُّاف(ٗ)،كاُّف حجر(َُ).

قمتُ :رَّب ُّف أُّي مسلـ قل.
ناس ٍاُّ ًف ي ًٍُّد اٍلمطنلً ًب ٍُّ ًف ى ً
ْ -ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىيُّ ً
اَوـ :صحاُّي ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُٖ) .
ى
ى ي
ً ً (ُُ)
نً
ً
ض يؿ ٍُّ يف اٍل ىعُّ ً
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ-
ٓ -اٍلمى ٍ
ناس ٍُّ ًف ىي ٍُّد اٍل يمطل ًب ،اٍليىاَم ٌي ،اُّف يػـ رسػكؿ اهلل  -ى
كأُُّر كلد العُّاس ،استَيد ةي خالةل يمر ،ركل لو الجمايل(ُِ).

الحكم عمى الحديث :

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النُّػي  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ – صػػلى المجػر ةػي مزدلمػل ،ػـ أرُػػب المضػؿ ُّػف العُّػاس خلمػػو

يلى راحلتو متكجيان إلى منى ،ةح ندث المضؿ ُّف العُّاس يف تلَُّّل الرسكؿ  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ ،-

ةقد أخُّر ي نما أُّصره ُّعَّنو ،ةذُر أف النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ – استمر ةي التلَُّّل لَّلل يَّػد النحػر
كصَُّّحل النحر إلػى أف رمػى جمػرة العقُّػل ،ةلػـ َّقطػع التلَُّّػل حتػى رمػى جمػرة العقُّػل ،كالحػدَّث ةَّػو أنػو

يَّطلػب مػف الحػػاج أف َّسػتمر ةػي التلَُّّػػل حتػى َّرمػػي جمػرة العقُّػل َّػػكـ النحػر ،ػـ َّقطػػع التلَُّّػل ،كاختلػػؼ

(ُ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِِْ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ِٓ.)ْٖ/
(ّ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ّٔٓ /
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٕ/
(ٓ( انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٓ ،)ِِْ/الجرح كالتعدَّؿ(ٕ ،)ُٖٔ/ال قات َلُّػف حُّػاف(ٓ،)ّّٗ/تيػذَّب الُمػاؿ (ِْ،)ُِٕ/تػارَّخ
اإلسالـ(ِ،)ُُُٔ/تيذَّب التيذَّب(ٖ،)ّّْ/تقرَّب التيذَّب(.)ُْٔ/
(ٔ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِِْ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)ُِٕ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ.
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ّّٗ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُْٔ/
ً
مناؼ جد النًُّي -صلى اهلل ىيلىٍَّو ىكسلـ . -اللُّاب ةي التيذَّب اينساب(ّ.)َّٖ/
(ُُ) نسُّل إلى ىىاَـ ُّف يُّد ى
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)ْْٔ/
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المقيػػاء ىػػؿ تيقطػػع التلَُّّػػل ينػػد الرمػػي ُّػػَكؿ حصػػاة أك ينػػد الم ػراغ مػػف الرمػػي ةقػػد ذىػػب الجميػػكر إلػػى
ايكؿ ،كأحمد إلى ال اني(ُ).

الحديث الثالث والعشرونَ -خالِ ِد ْب ِن ا ْلولِ ِ
يد
َ

اؿ:
ىخ ىُّ ىرنًي أيىُّك ىن ًج و
َّح ،ىي ٍف ىخالًًد ٍُّ ًف ىح ًُ ًَّـ ٍُّ ًف ًح ىزواـ قى ى
اؿ :نا ىي ٍم يرك ٍُّ يف ًد ىَّن وار قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اح ريج نال ًم ٍف أ ٍ ً
ً ً
ت
ػي وء ةى ىُلن ىمػوي ًةَّ ًػو ىخالً يػد ٍُّ يػف اٍل ىكلًَّ ًػد ةىًقَّ ىػؿ لىػوي :أ ٍ
ض ٍػُّ ى
ىي ى
تىىن ىاك ىؿ أيىُّك يي ىُّ ٍَّ ىدةى ٍُّ يف اٍل ىج نر ً ى
ىىػؿ ٍاي ٍىرض ُّ ىَ ٍ
ت رس ى ن ً
ً
ً
اؿ ىخالً هد :إًني لىـ أ ًيرٍد أىف أ ٍ ً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسػلن ىـ -ىَّقيػك يؿ" :أى ىَػ كد
ٍاي ًىم ىَّر ةىقى ى
ٍ
كؿ اللو  -ى
ييض ىُّوي ىكلىُ ٍف ىسم ٍع ي ى ي
ٍ
ً
ً نً
ام ًل أى ىَ كد يى ٍـ ىي ىذ ناُّا لًلن ً
الن ً
اس ًةي ال كد ٍن ىَّا".
اس ىي ىذ ناُّا ي ٍن ىد اللو ىَّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ةػػػي مس ػػنده ،مػػػف ح ػػدَّث خالػػػد ُّ ػػف الكلَّ ػػد

(ُ،)ْٕٗ/ح ػػدَّث رقػػػـِٕٓ،

ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرج ػػو أحم ػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ ة ػػي مس ػػنده(ِٖ،)َِ/ح ػػدَّث رق ػػـُُُّٖٗٔ،اإلس ػػناد الس ػػاُّؽ،متقارب
ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -يمرك ُّف دَّنار  :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ٓ) .
ن ً (ِ)
المُ ػ كي ،كالػػد ىي ٍُّػػد اللنػ ًػو ٍُّػػف أىُّػػي نجػػَّح ،مػػكلى ايخػػنس ٍُّػػف َػ ػرَّؽ
ّ -أيىُّػػك ىن ًجػػَّح ،ىَّ ىسػػار،ال قىم ٌي
ى
ال قمي(،ت َُٗق) ،ركل لو مسلـ ،كأُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ّ).

قاؿ كَُّع ُّف الجراح قل(ْ)،كقاؿ اُّف سعد  :قل قلَّؿ الحدَّث(ٓ) ،كقاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ٔ)،

(ُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيػاَ :ػرح صػحَّح الُّخػارل َلُّػف ُّطػاؿ(ْ ،)َّٕ/إُمػاؿ
المعلػػـ ُّمكا ػػد مسػػلـ(ْ ،)ّٕٓ/مرقػػاة الممػػاتَّح َػػرح مَػػُاة المصػػاَُّّح(ٓ ،)َُٖٗ/سػػُّؿ السػػالـ(ُ ،)ْٕٔ/منػػار القػػارم َػػرح مختصػػر صػػحَّح
الُّخارم(ّ.)ُِٗ/
ن
ً
ً
صػكر ُّػف ًي ٍُ ًرىمػل ُّػف خصػمل ُّػف قػَّس ٍاُّػف يػَّالف ،نزليػكا الطػا ًؼ كانتَػركا ًةػي
ىكازف ُّف ىم ٍن ي
(ِ( نسُّل إلى ىقَّؼ ،ىك يى ىك ىقَّؼ ُّف يمىنٌُّو ُّف ُُّر ُّف ى
اٍلًُّ ىالد ًةي ًٍ
اإل ٍس ىالـ .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ُِْ/
(ّ) انظر إلى ترجمتو ةي  :الطُّقات الُُّرل(ٔ ،)ِٓ/ال قات للعجلي(ِ )ُّٕ /ط الدار،الضعماء يُّي زريل(ّ،)ٗٓٔ /الجرح كالتعدَّؿ

(ٗ،)َّٔ /ال قػ ػػات َلُّػ ػػف حُّػ ػػاف(ٓ ،)ٓٓٔ /تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ِّ ،)ِٗٗ /الُاَػ ػػؼ(ِ،)ِّٗ /تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(ُُ ،)ّٕٕ /تقرَّػ ػػب التيػ ػػذَّب
( ،)َٕٔ/مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ِْٕ /
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ِٗٗ /
(ٓ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِٓ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ِٗٗ /
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كك قػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ(ُ) ،كالعجلػػي(ِ) ،كك قػػو أُّػػك زريػػل(ّ) ،كاُّػػف حُّػػاف(ْ) ،كالػػدارقطني(ٓ) ،كالػػذىُّي(ٔ)،
كاُّف حجر(ٕ).

قمتَّ :سار المُي قل.
ً
ْ -ىخالً يد ٍُّف ح ًُ ًَّـ ٍُّ ًف ًح ىزًاـ ٍُّ ًف يخكٍَّلًًد ٍُّ ًف أ ً
ص ْي(ٖ).
ي ى
ىسد ٍُّ ًف ىي ٍُّد اٍل يع نزل ٍُّ ًف قي ى
ى
ى
(َُ)
(ٗ)
ك قو َّحَّى ُّف معَّف  ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات .

قمت  :خالد ُّف حَُّـ قل.
ٓ -ىخالًػ يػد ٍُّػ يػف اٍلكلًَّػ ًػد ٍُّػ ًػف اٍلم ًغَّػ ً
ػرة ٍُّػ ًػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف يي ىم ٍَّػ ًػر ٍُّػ ًػف مخزكـَُّ،نػػى أُّػػا سػػلَّماف ،مػػف ُُّػػار
ي ى
ى
الصػػحاُّل ،كُػػاف إسػػالمو ُّػػَّف الحدََُّّّػػل كالمػػتح ،كُػػاف أمَّ ػ انر يلػػى قتػػاؿ أىػػؿ الػػردة كيَّرىػػا مػػف
المتكح( ،تُِ أكِِق)(ُُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

أُّك يَُّّدة ُّف الجراح ضرب رجالن مف أىػؿ الَػاـ ،ةنيػاه خالػد ُّػف الكلَّػد ،ةقَّػؿ لػو أيضػُّت أُّػا

يَُّّدة ،ةقاؿ خالد ُّف الكلَّد :إنػي لػـ أرد أف أيضػُّو ،كلُػف سػمعت رسػكؿ اهلل –صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ-
ً
ً نً
َّقكؿ(:أى ىَ كد الن ً
ام ًل ،)......أم مف ُػاف معػذُّان لعُّػاد اهلل ةػي الػدنَّا ُّغَّػر حػؽ،
اس ىي ىذ ناُّا ي ٍن ىد اللو ىَّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى
اء يلػى تعذَُّّػو العُّػاد ةػي الػدنَّا،
ُحُاـ الجكر كأيكانيـ ،ةيك أَد الناس يذاُّان يند اهلل َّكـ القَّامل ،جز ن

ةُما تدَّف تداف ،كَّؤخذ مف الحدَّث مف ُاف رةَّقان ُّالناس ُّالدنَّا ،ةتُكف لو الرةعل ُّاآلخرة(ُِ).

(ُ)تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ِٗٗ /
(ِ) ال قات للعجلي(ِ )ُّٕ /ط الدار.
(ّ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٗٓٔ /
(ْ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ٓٓٔ /
(ٓ( مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ِْٕ /
(ٔ) الُاَؼ(ِ.)ِّٗ /
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)َٕٔ/
(ٖ) انظر إلػى ترجمتػو ةػي :الطُّقػات الُُّػرل -مػتمـ الصػحاُّل( ،)ِّّ/تػارَّخ اُّػف معػَّف()َُْ/ركاَّػل الػدارمي ،التػارَّخ الَُُّّػر(ّ ،)ُّْ/الجػرح
كالتعدَّؿ(ّ ،)ِّْ/أسد الغاُّل(ِ ،)ُُٖ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ِ.)ُٗٔ/
(ٗ) تارَّخ اُّف معَّف()َُْ/ركاَّل الدارمي.
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ُٕٗ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُُٗ/
(ُِ) كمػف أراد اَلسػػتزادة ةػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػي المصػػدرَّف اآلتَّػػَّف ؛ يف الُػالـ مقتػػُّس منيػا :ةػػَّض القػػدَّر(ُ ،)ُٓٔ/التنػكَّر َػػرح الجػػامع
الصغَّر(ِ.)ّٕٗ/
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الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي َب ْك ٍر
الحديث الرابع والعشرونَ -ع ْب ِد َّ

ىخ ىُّ ىرنًي ىي ٍم يرك ٍُّ يػف أ ٍىك و
س ال نقىًمػ كي ،أ ن
ىف ىي ٍُّ ىػد ال نػر ٍح ىم ًف ٍُّ ىػف
اؿ :نا ىي ٍم يرك ٍُّ يف ًد ىَّن وار قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
(ّ)
ً ن
كؿ اللن ًػو  -ن
أىًُّي ىُّ ٍُ ور الصدَّ ً
ىخ ىُّ ىرهي "أ ن
ؼ(ُ) ىيا ً ىَػلى(ِ) ةىيَّ ٍع ًم يرىىػا
ىف ىر يس ى
ؽ أٍ
ىف يَّ ٍػرًد ى
ىم ىػرهي أ ٍ
ى
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -أ ى
(ْ)
ىخُّره َّقيك يؿ :متن ً
ً ن
ىف النًُّ ني  -ن
ىخ ىُّ ىرهي أ ن
ص هؿ.
ًم ىف التنٍن ًع ًَّـ "،قى ى
اف :ىك ىى ىذا ىُّ ياُّوي يَ ٍع ىُّلي أ ٍ
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -أ ٍ ى ى ي ى
اؿ يس ٍم ىَّ ي
ى
ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث يُّػػد الػػرحمف ُّػػف أُّػػي ُُّػػر
ُّّٕٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)َْٖ/حػػدَّث رقػػـ

ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي صػػحَّحو،أُّكاب العم ػرةُّ ،ػػاب يم ػرة التنعػػَّـ(ّ،)ْ/حػػدَّث رقػػـ ُْٖٕ،يػػف
طرَّؽ يلي ُّف يُّد اهلل يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّوُّ ،لمظو.

ّ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب الحػػجُّ ،ػػاب (َُّّػػاف كجػػكه اإلح ػراـ ،كأنػػو َّجػػكز إة ػراد الحػػج
كالتمتع كالقراف،)َٖٖ/ِ( )...حدَّث رقـ ُُِِ،مف طرَّؽ أُّي ُُّػر ُّػف أُّػي َػَُّّل كاُّػف نمَّػر

ُلَّيما يف سمَّاف يف يمرك ُّف دَّنارُّ-وُّ،لمظو.

ْ -أخرج ػػو أُّ ػػك داكد ة ػػي س ػػننوُ،تاب المناس ػػؾ ُّ ،ػػاب (الميل ػػل ُّ ػػالعمرة تح ػػَّض ةَّ ػػدرُيا الح ػػج)...
(ِ ،)َِٔ/حػػدَّث رقػػـُٓٗٗ،م ػػف طرَّػػؽ حمص ػػل ُّنػػت يُّ ػػد الػػرحمف ُّ ػػف أُّػػي ُُّ ػػر يػػف يُّ ػػد
الرحمف ُّف أُّي ُُّر،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّػكاب الحػػجُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي العمػرة مػػف التنعػػَّـ(ّ،)ِْٔ/حػػدَّث

رقـّْٗ ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف مكسػى كمحمػد ُّػف أُّػي يمرُ،لَّيمػا يػف سػمَّاف ُّػف يََّّنػلُّ-ػو،
متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب المناسؾُّ ،اب العمرة ،مف التنعَّـ(ِ ،)ٕٗٗ/مػف طرَّػؽ أُّػي
ُُّػر ُّػػف أُّػي َػػَُّّل كأُّػي إسػحاؽ الَػػاةعي إُّػراىَّـ ُّػػف محمػػد ُّػف العُّاسُ،لَّيمػػا يػف سػػمَّاف ُّػػف
يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو.

ٕ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،مف ُتاب المناسؾُّ ،اب المَّقات ةػي العمػرة (ِ،)ُُّٖ/حػدَّث رقػـ
َُْٗ ،مف طرَّؽ صدقل ُّف المضؿ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

(ُ) َّرُُّيا كراءه يلى ناقتو.

المصُّاح المنَّر ةي يرَّب الَرح الَُُّّر(ُ.)ِِْ/

صػ ػػلنى اهللي ىيلىٍَّػ ػ ًػو ىك ىسػ ػػلن ىـ -إَل خدَّجػ ػػل(،تٕٓق) .تقرَّػ ػػب
)ِ( يا َػ ػػل ُّنػ ػػت أُّػ ػػي ُُّػ ػػر الصػ ػػدَّؽ ،أـ المؤمنَّف،أةقػ ػػو النساء،كأةضػ ػػؿ أزكاج النُّػ ػػي -ى
التيذَّب(.)َٕٓ/
(ّ) العمرة :الزَّارة ،كىك ةي الَرع :زَّارة الَُّّت الحراـ َُّركط مخصكصل مذُكرة ةي المقو .النياَّػل ةػي يرَّػب الحػدَّث كاي ػر(ّ،)ِٕٗ/كالمػراد:
مف أيمر يَّره إذا أيانو يلى أداء العمرة.
(ْ) مكضػػع ُّمُػػل ةػػي الحػػؿ ،كىػػك ُّػػَّف مُػػل كسػػرؼ ،يلػػى ةرسػػخَّف مػػف مُػػل كقَّػػؿ يلػػى أرُّعػػل ،كسػػمي ُّػػذلؾ يف جػػُّالن يػػف َّمَّنػػو َّقػػاؿ لػػو نعػػَّـ

كحخػػر يػػف َػػمالو َّقػػاؿ لػػو نػػايـ ،كالػكادم نعمػػاف ،كُّػػالتنعَّـ مسػػاجد حػػكؿ مسػػجد يا َػػل كسػقاَّا يلػػى طرَّػػؽ المدَّنػػل ،منػػو َّحػػرـ المَُّػػكف ُّػػالعمرة.

معجـ الُّلداف(ِ.)ْٗ/
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ٖ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُّّ ،)ِِّ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -يمرك ُّف دَّنار :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ٓ).
س ٍُّ ًف أىًُّي أ ٍىك و
ّ -ىي ٍم يرك ٍُّ يف أ ٍىك ً
س ال نقىًمػ كي اٍل ىمُػ كي الطػا مي(ُ) ،كاسػمو حذَّمػل ،تػكةي ُّعػد التسػعَّف مػف
اليجرة ،ركل لو الجمايل(ِ).
قاؿ أُّك ىرَّرة لرجؿ مف قَّؼ :تسَلني كةػَُّـ يمػرك ُّػف أكس(ّ)،كذُػره اُّ يػف ًحنُّػاف ًةػي ال قػات كقػاؿ :لػو
صػػػحُّل(ْ)،كقػ ػػاؿ الػ ػػذىُّي:كُاف مػػػف المقيػ ػػاء ال قػ ػػات(ٓ)،كقػ ػػاؿ اُّػ ػػف حجر:تػ ػػاُّعي مَػ ػػيكر(ٔ) ،كقػ ػػاؿ م ػ ػرة
انَّػػل:ذُره مسػػلـ ةػػي الطُّقػػل ايكلػػى مػػف التػػاُّعَّف(ٕ) ،كقػػاؿ م ػرة ال ػػل:تاُّعي َُُّّػػر ،كىػػـ مػػف ذُ ػره ةػػي

الصحاُّل(ٖ).

قمت :يمرك ُّف أكس تاُّعي َُُّّر قل.
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف أىًُّي ىُّ ٍُ ور الصدَّ ً
ؽَ ،قَّؽ يا َل ،تَخر
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف يم ىح نمًد ٍُّ ًف ىي ًٍُّد ن
ْ -ىي ٍُّ يد ن
إسالمو إلى قَُّّؿ المتح،كَيد الَّمامل كالمتكح(،تّٓق كقَّؿ ُّعد ذلؾ)،ركل لو الجمايل(ٗ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

حَّنمػػا حجػػت أـ المػػؤمنَّف يا َػػل-رضػػي اهلل ينيػػا -مػػع النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -حجػػل

الكداع ،ةاتتيا العمرة قُّؿ الحج ُّسػُّب الحػَّض ،ةلمػا طيػرت كطاةػت طػكاؼ اإلةاضػل ،قالػتَّ :ػا رسػكؿ
اهلل أتنطلقكف ُّعمرة كحجل كأنطلؽ ُّػالحج أم أتعػكدكف إلػى المدَّنػل ،ةطلػب النُّػي مػف يُّػد الػرحمف ُّػف
أُّي ُُّر أف يَّ ٍرًُب أختو خلمو يلى ظير الُّعَّر ةَّجعليا تعتمػر مػف التنعػَّـ ،ةمػي الحػدَّث أف المعتمػر

(ُ) ىذه النسُّل إلى الطا ؼ ،كىي مدَّنػل يلػى ا نػي يَػر ةرسػخان مػف مُػل ،حاصػرىا رسػكؿ اهلل -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـُّ -عػد ةػتح مُػل لمػا ةػرغ
مف حنَّفُ ،اف ُّيا جمايل مف العلماء كاي مل قدَّمان كحدَّ ان،كالمَيكر ُّيذه النسُّل محمد ُّف مسلـ الطا مي .اينساب (ٗ.)ُٗ/

(ِ) انظػ ػ ػػر إلػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػػو ةي:الجػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػػدَّؿ(ٔ ،)َِِ/ال قػ ػ ػػات َلُّػ ػ ػػف حُّػ ػ ػػاف(ّ،)ِٕٕ/معرةػ ػ ػػل الصػ ػ ػػحاُّل يُّػ ػ ػػي نعػ ػ ػػَّـ(ْ،)َُِِ/تيػ ػ ػػذَّب
الُم ػ ػ ػ ػػاؿ(ُِ ،)ْٓٗ/ت ػ ػ ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػ ػ ػػالـ(ِ،)َُُٓ/الُاَ ػ ػ ػ ػػؼ(ِ،)ِٕ/أس ػ ػ ػ ػػد الغاُّ ػ ػ ػ ػػل(ْ،)ُّٖ/إُم ػ ػ ػ ػػاؿ تي ػ ػ ػ ػػذَّب الُم ػ ػ ػ ػػاؿ(َُ،)ُِّ/تي ػ ػ ػ ػػذَّب
التيذَّب(ٖ،)ٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ُْٖ/
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)َِِ/
(ْ) ال قات َلُّف حُّاف(ّ.)ِٕٕ/
(ٓ) تارَّخ اإلسالـ(ِ.)َُُٓ/
(ٔ) اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٓ.)ُِِ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ٖ.)ٔ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ُْٖ/
(ٗ( المرجع الساُّؽ(.)ّّٕ/

73

المُي َل ُّد لو مف الخركج إلى الحؿ ل حراـ منػو ،كقػد ذُػر التنعػَّـ دكف المكاضػع ايخػرل التػي خػارج

الحرـ ؛ ينو أقرب الحؿَ ،ل أنو ايةضؿ ،كةَّو َّستحب لمف حج ممردان أف َّعتمر ُّعػد حجػو ُّػَف َّػذىب

للمَّقػات ل حػراـ ،كَل َّخػتص ذلػػؾ ُّػالتنعَّـ ،كةَّػػو جػكاز ةسػػخ الحػج مػػف أجػؿ العمػرة ،كىػك مػػذىب أحمػػد

كالظاىرَّ ػػل خالةػ ػان للجمي ػػكر ،كةَّ ػػو جػ ػكاز الخل ػػكة ُّالمح ػػارـ س ػػم انر كحضػ ػ انر ،كأَّضػ ػان جػ ػكاز إرداؼ المح ػػرـ

لمحرمو(ُ).

ُم َّي َة
ص ْف َو َ
الحديث الخامس والعشرونَ -
ان ْب ِن أ َ

ً
ػار ًث ٍُّ ًػف ىن ٍكىة ًػؿ ٍُّ ًػف اٍل ىح ً
يمنَّػلى ،ىي ٍػف ىي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف اٍل ىح ً
ػار ًث ٍُّ ًػف
اف قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ػاؿ :نػا ىي ٍُّ يػد اٍل ىُ ًػرَّـ أيىُّػك أ ى
ػاؿ :يػ نػرس(ِ) ًُّػػي أىًُّػػي ًةػػي إًمػػارًة ي ٍمػػاف ةىػ ىػديا النػػاس ًةػػي كلًَّمػ وػل(ّ) لىىنػػا ،ك ىُػ ً
ىي ٍُّػ ًػد اٍلمطنلًػ ً
ػَّم ٍف أىتى ىانػػا
ى ى ي ى ى ى
ى ى
ى
ػب قىػ ى ى ى
ػاف ةػ ى
ى ى
ي
)
ْ
(
ت رس ػ ى ن ً
ً
ن
ص ػػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ػ ًػو ىك ىس ػػلن ىـ-
يمنَّػ ػلى ةىقى ػ ى
صػ ػ ٍم ىك ي
ػكؿ الل ػػو  -ى
ػاؿٍ :انتى ًي يَػ ػكا الل ٍح ػ ىػـ ىن ٍي نَ ػػا ةىػ ػًني ىس ػػم ٍع ي ى ي
ى
اف ٍُّ ػ يػف أ ى
(ٔ)
(ٓ)
ىى ىنَي ىكأ ٍىُّ ىأير ".
ىى ىنَي ىكأ ٍىم ىأير أ ٍىك أ ٍ
":ى ىك أ ٍ
ىَّقيك يؿ ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث ص ػ ػ ػػمكاف ُّ ػ ػ ػػف أمَّ ػ ػ ػػل

(ُ،)ُْٖ/ح ػ ػ ػػدَّث

رقـُّْٕٓ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

اللحػـ(ّ،)َّٓ/حػدَّث رقػـ ّٕٕٗ،
ِ -أخرجو أُّػك داكد ةػي سػننوُ ،تػاب ايطعمػلُّ ،ػاب ةػي أُػؿ ٍ
ماف ُّف أُّي سلَّماف يف صمكاف ُّف أمَّل ،مختلؼ ايلماظ.
مف طرَّؽ ي ى
ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو،أُّكاب ايطعملُّ ،اب ما جاء أنػو قػاؿ :انيسػكا اللحػـ نيسػان(ْ،)ِٕٔ/
حدَّث رقـ ُّٖٓ ،مف طرَّؽ أحمد ُّف منَّع يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو،كمف ُتػػاب ايطعمػػلُّ،اب ةػػَّمف اسػػتحب أف َّػػنيس اللحػػـ ،كَل َّقطعػػو
(ِ،)ُُّٓ/حدَّث رقـُُِْ،مف طرَّؽ اُّف المدَّني يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و،متقارب ايلماظ

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّْ،)ٗ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػاَ :ػرح صػحَّح الُّخػارل َلُّػف ُّطػاؿ(ْ،)َّٕ/إُمػاؿ
المعلػػـ ُّمكا ػػد مسػػلـ(ْ ،)ّٕٓ/مرقػػاة الممػػاتَّح َػػرح مَػػُاة المصػػاَُّّح(ٓ ،)َُٖٗ/سػػُّؿ السػػالـ(ُ ،)ْٕٔ/منػػار القػػارم َػػرح مختصػػر صػػحَّح
الُّخارم(ّ.)ُِٗ/

ً
َّملن.
(ِ( اتن ٌخ ىذ يي ٍرسان ،أىم ىكل ى
معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)ِْْٗ/
العرس.
(ّ) ُ كؿ طعاـ يَّتنخذ ى
لج ٍمع أك لديكة أك ةرح ،مَدُّل ،طعاـ ي
أخذ اللنحـ ًَُّى ٍ ً
ايسناف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ُّٔ/
ني يسٍ :
ط ىراؼ ٍ
نيش :أخذ اللحـ ُّجمَّع ايسناف ،لُف الن ٍ
(ْ) الن ٍ
ً
ً
انحػدر ىي ٍنيىػا طىَُّّػان .المرجػع السػاُّؽ(ْ .)ُّّ /ىنَّنػا مرَّنػا :ديػاء ل ُػؿ كال ٌَػارب
المع ىػدة ،ك ى
ػاـ ،كأ ٍ
ىم ىأىرنػي ،إ ىذا لى ٍػـ ىَّ ٍقيػؿ ىيلىػى ى
(ٓ) يَّقىا يؿ :ىم أىرنػي الطع ي
ُّاَلستمتاع كالصحل .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)ِّٔٗ/
كف ًم ٍنوي ىمرض .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ُُِ/
(ٔ( أ ىىر ىاد أىننوي ىَل ىَّ يُ ي
تاج العركس(ُٔ.)ِْٖ/
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رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ً
ػار ً
الم ىخػ ً
صػ ًػرمك ،نػػزؿ مُػػل( ،تُِٔق)،استَػػيد ُّ ػو الُّخػػارم،
ؽ ،اٍل يم ىعلػ يػـ اٍل ىُّ ٍ
ِ -ىي ٍُّػ يػد ال ىُػ ًػرٍَّـ ُّػ يػف أىُّػػي ي
كركل لو مسلـ ةي المتاُّعات ،كأُّك داكد ةي ُتاب المسا ؿ ،كالُّاقكف(ُ).
(ّ)
(ِ)
الج ٍكىز ىجػانً ٌي :يَّػر قػل(ْ) ،كقػاؿ
قاؿ اُّف معَّف :لَّس َُّيء  ،كقاؿ أحمػد ُّػف حنُّػؿ :ضػعَّؼ  ،كقػاؿ ى
أُّك زريل :لَّف(ٓ)،كقاؿ النسا ي :متركؾ(ٔ) ،كقاؿ أُّك حاتـ  :ضعَّؼ الحدَّث(ٕ) ،كقاؿ اُّػف حُّػافُ :ػاف

ُ َّر الكىـ ةاحش الخطَ ةلما ُ ر ذلؾ منو ُّطؿ اَلحتجػاج ُّػو(ٖ) ،كقػاؿ اُّػف يػدم :الضػعؼ ُّػَّف ىيلىػى
ُؿ ما َّركَّو(ٗ)،كقاؿ الدارقطني :متركؾ(َُ)،كقاؿ الذىُّيً :
م تى ٍعًلَّقا
ضعَّؼ تىرُو ىُّعضيـ ركل لىوي ي
ى
الُّ ىخ ًار ٌ
اُّعػػل(ُُ)،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :لػػَّس ُّقػػكم الحػػدَّث(ُِ) ،كقػػاؿ العال ػػي :أحػػد المػػتُلـ ةػػَّيـ(ُّ) ،كقػػاؿ
ىك يمسػػلـ يمتى ى

اُّف حجر :ضعَّؼ(ُْ).

قمت :يُّد الُرَّـ ُّف أُّي المخارؽ ضعَّؼ.
ً
ً
نً
ًو
ً
نً ً
،كلىقىيُّوي :ىُّنُّػلي(،ت ٕٗق كقَّػؿ ْٖق )،
ّ -ىي ٍُّ يد اللو ٍُّ يف اٍل ىح ًارث ٍُّ ًف ىن ٍكىةػؿ ٍُّ ًػف ىي ٍُّػد اٍل يمطلػب ٍُّ ًػف ىىاَػـ ى
ركل لو الجمايل(ُٓ).

قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ُٔ)،كك قو اُّف معَّف(ُٕ)،

(ُ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :تػػارَّخ اُّػػف معػػَّف ()ُٖٔ /ركاَّػػل الػػدارمي ،العلػػؿ كمعرةػػل الرجػػاؿ(ُ،)ُِْ/أح ػكاؿ الرجػػاؿ(،)ُُٔ/الضػػعماء يُّػػي
زريل(ّ ،)ُٖٔ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٔ،)ٓٗ/تيػذَّب الُمػاؿ(ُٖ ،)ِٓٗ /تػذُرة الحمػاظ(ُ ،)َُٔ /الُاَػؼ(ُ ،)ُٔٔ /تيػذَّب التيػذَّب(ٔ،)ّٕٔ/
تارَّخ اإلسالـ(ّ ،)ْٓٓ/تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/
(ِ) تارَّخ اُّف معَّف ( )ُٖٔ /ركاَّل الدارمي.
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ُِْ/
(ْ) أحكاؿ الرجاؿ(.)ُُٔ/
(ٓ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ُٖٔ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)ِٓٗ /
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ٓٗ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ٔ.)ّٕٖ /
(ٗ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٕ.)ُْ/
(َُ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)َِْ/
(ُُ) المغني ةي الضعماء(ِ.)َِْ/
(ُِ) تذُرة الحماظ(ُ.)َُٔ /
(ُّ) جامع التحصَّؿ ةي أحُاـ المراسَّؿ(.)ِِٗ/
(ُْ) تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/
(ُٓ( انظر إلى ترجمتو ةي:الطُّقات الُُّرل(ٓ،)ِٗٓ/ال قات للعجلػي( ،)ِّٓ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٓ ،)ُّ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ،)ٗ/إُمػاؿ تيػذَّب
الُماؿ(ٕ،)ِٗٓ/تارَّخ اإلسالـ(ِ،)ْٗٓ/تيذَّب التيذَّب(ٓ،)َُٖ/تقرَّب التيذَّب( ،)ِٗٗ/الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٖٖ/
(ُٔ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِٗٓ/
(ُٕ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ّٗٔ/
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كك ق ػػو اُّ ػػف الم ػػدَّني(ُ) ،كأُّ ػػك يزٍرىي ػػل(ِ) ،كالن ىس ػػا ي(ّ) ،كق ػػاؿ العجل ػػي :ت ػػاُّعي ق ػػل(ْ) ،كق ػػاؿ َّعق ػػكب ُّ ػػف

سمَّاف :قل قػل(ٓ) ،كقػاؿ َّعقػكب ُّػف َػَُّّل :قػل ظػاىر الصػالح(ٔ) ،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات(ٕ)،كقػاؿ

اُّف يُّد الُّر :اتمقكا يلى تك َّقو(ٖ)،كقاؿ الذىُّيَّ ُ:ر الحدَّث(ٗ)،كقاؿ اُّف حجػر :لػو رؤَّػل كيَُّّػو كجػده

صحُّل(َُ).

قمت :يُّد اهلل ُّف الحارث قل.
ٔ -صػ ٍمكاف ٍُّػػف ي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف صػ ٍمكاف ٍُّػ ًػف أيمنَّػلى ٍُّػ ًػف ىخلىػ و
ػؼ ،اٍل يج ىم ًحػ كي ،اٍل ىمُػ كي ،صػػحاُّي مػػف المؤلمػػل،
ى ى ي ي ى
ى ى ى
ى
مػػات أَّػػاـ قتػػؿ ي مػػاف (ت ُْق أك ِْق) ،ةػػي أكا ػػؿ خالةػػل معاكَّػػل ،ركل لػػو الُّخػػارم ةػػي
التعالَّؽ ،كالُّاقكف(ُُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف يُّد الُرَّـ ُّف أُّػي المخػارؽ ضػعَّؼ ،كُّالمتاُّعػل

(ُِ)

َّرتقػي

إلى الحسف لغَّره.

التعميق عمى الحديث:

ػاء كلػذة،
ايمر ُّانتياش اللحـ (إزالل اللحـ يف العظـ ُّالمـ) ةي الحدَّث ل رَاد ؛ ينػو أَػد ىن ن
كأم أر أم َل َّ قؿ يلػى المعػدة كسػيؿ اليضػـ ،كُػاف سػا غان جارَّػان ةػي الحلػؽ ُّػدكف تعػب ،كأُّػ أر أم أسػلـ

مػػف الػػداء ،كأَّضػان لُ ارىػػل تقلَّػػد العجػػـ كاسػػتعماؿ يػػاداتيـ ةػػي ايُػػؿ ،كلػػـ َّ ُّػػت النيػػي يػػف قطػػع اللحػػـ
ُّالسػػَُّف ،كلُػػف إذا ُػػاف اللحػػـ حجمػػو َُُّّ ػ انر ،ةػػال َُّ ػره قطعػػو ُّالسػػَُّف ،كلُػػف انتياَػػو ُّػػالمـ للتكاضػػع
كالتخلص مف الُُّر(ُّ).

(ُ) المرجع الساُّؽ.
(ِ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٖٖ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ّٗٔ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ِّٓ/
(ٓ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٕ.)ِٗٓ/
(ٔ) اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٓ.)ٗ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ٗ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ.
(ٗ) تارَّخ اإلسالـ(ُ.)ََِ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٗٗ/
(ُُ) المرجع الساُّؽ(.)ِٕٔ/
)ُِ) سنف أُّك داكد (ّ ،)َّٓ/حّٕٕٗ ،مف طرَّؽ ي ماف ُّف أُّي سلَّماف يف صمكاف ُّف أمَّل.
(ُّ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػتح الُّػػارم (ٗ ،)ْٓٓ /مرقػػاة الممػػاتَّح َػػرح
مَػػُاة المص ػػاَُّّح (ٗ ،)ِٖٓٔ /ة ػػَّض الق ػػدَّر(ّ ،)ّٔ/الَُّّ ػػاف كالتعرَّ ػػؼ ة ػػي أس ػػُّاب كركد الح ػػدَّث الَػ ػرَّؼ (ُ ،)ْٓ/التننػ ػكَّر ىَ ػػرح الج ػ ً
ػامع
ي ٍي ى
الص ً
نغ ً
َّر (ُ.)ْٕٓ /
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ان ْب ِن طَ ْم َح َة ا ْل َح َج ِب ِّي
الحديث السادس والعشرونُ -عثْ َم َ

ىخ ىُّ ىرنًي ىخالًي يم ىس ًاةعي ٍُّ يػف ىَ ٍػَّ ىُّلى ىي ٍػف
كر ٍُّ يف ىي ًٍُّد ن
الر ٍح ىم ًف اٍل ىح ىجًُّ كي قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اؿ :نا ىم ٍن ي
صي
ت :أ ٍ ً
ػاف ٍُّ ىػف
ىى ًؿ ىد ًارًى ٍـ أىنيىا ىسػَىلى ٍ
ام ىأرىةه ًم ٍف ىُّنًي يسلى ٍَّوـ ىكلى ىد ٍ
ص ًمنَّلى ًُّ ٍن ًت ىَ ٍَّ ىُّلى قىالى ٍ
ت ىيا نملى أ ٍ
ت يي ٍ ىم ى
أيمي ى
ىخ ىُّ ىرتٍني ٍ
اؿ :قى ى ً
ً نً
ً
صلنى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -إًَّناهي ىُّ ٍع ىد يد يخكلً ًو اٍل ىُ ٍع ىُّلى ةىقى ى
اؿ لي النًُّ كي  -ى
طىٍل ىحلى ىي ٍف يد ىياء ىر يسكؿ اللو  -ى
(ِ)
ت قى ٍرىن ًي(ُ) اٍل ىُ ٍُّ ً
ش ًةي اٍل ىُّ ٍَّ ًت ةىىن ًس ي
ت ىأرٍىَّ ي
اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ" -إً ٍف يُ ٍن ي
حم ىر ىؾ أ ٍ
َّت أ ٍ
ىف تي ىخم ىريى ىما ةى ىخم ٍريى ىما ةىًنوي
ىف ي
ً
ىَل َّ ٍنُّ ًغي أىف َّ يُ ً
صلي".
ىى
ٍ ى ى
كف ةي اٍل ىُّ ٍَّت ىَ ٍي هء ىَّ ٍَ ىغ يؿ اٍل يم ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث ي ماف ُّف طلحػل(ُ ،)ِْٖ/حػدَّث رقػـُّٕٓٓ ،اإلسػناد
كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرج ػ ػػو أُّ ػ ػػك داكد ة ػ ػػي س ػ ػػننوُ ،ت ػ ػػاب المناس ػ ػػؾ ُّ ،ػ ػػاب ة ػ ػػي دخ ػ ػػكؿ الُعُّ ػ ػػل(ِ ،)ُِٓ/ح ػ ػػدَّث
رق ػػـََِّ،م ػػف طرَّ ػػؽ أحم ػػد ُّ ػػف يم ػػرك ُّ ػػف الس ػػرح كس ػػعَّد ُّ ػػف منص ػػكر كمس ػػدد ُّ ػػف مس ػػرىد،
جمَّعيـ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
طٍلحػلى ٍُّػ ًػف اٍلحػ ً ً
العػ نػزل ُّػػف ي مػػاف ُّػػف يُّػػد الػ ندار ُّػػف
ى
صػػكر ٍُّػ يػف ىي ٍُّػػد الػ نػر ٍح ىمف ٍُّػ ًػف ى ى
ػارث ُّػػف يُّػػد ي
ِ -ىم ٍن ي
الح ىجُّ كي(ّ) اٍل ىمُ كي(،تّٕق أك ّٖق)،ركل لو الجمايل سكل الترمذم(ْ).
قصي العُّدر ك
م ى
قاؿ اُّف يََّّنل َّ :نى يلَّو(ٓ) ،كقاؿ اُّف سعد :قل قلَّؿ الحدَّث(ٔ)،كقاؿ النسا ي :قل(ٕ)،كقاؿ أُّك حاتـ:

صػالح الحػدَّث(ٖ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػػي ال قػات(ٗ) ،كقػػاؿ مػرة انَّػلُ :ػػاف مػف المتقنػَّف كأىػػؿ المضػؿ ةػػي

الدَّف(َُ) ،كقاؿ مرة ال لُ :اف ُّتان قل(ُُ) ،كقاؿ الذىُّي :صدكؽ(ُِ)،

ػرف" .معجػـ اللغػل العرَُّّػل المعاصػرة(ّ .)َُٖٓ/كالمراد:قرنػا الُػُّش الػذم ةيػدم ُّػو إسػمايَّؿ يلَّػو السػالـ؛
(ُ) ما لو قرناف ،يُسو أقرع "ُُّش أق ي
كُانا معلٌقَّف داخؿ الَُّّت.
ً
َّر :التن ٍغ ًطَّو .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ٕٕ/
(ِ( التن ٍخم ي
)ّ) ىذه النسُّل إلى حجاُّل الَُّّت المعظـ كىـ جمايل مف ُّنى يُّد الدار كالَّيـ حجاُّل الُعُّل كممتاحيا .اينساب(ْ.)َٕ /
(ْ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ّْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٖ،)ُْٕ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٕ،)ْٕٔ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِٖ ،)ّٖٓ/تػػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ُْٕ/تيذَّب التيذَّب (َُ ،)َُّ/تقرَّب التيذَّب (.)ْٕٓ/
(ٓ( تيذَّب التيذَّب(َُ.)َُّ/
(ٔ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّْ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ِٖ.)ّٖٓ/
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ُْٕ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ْٕٔ/
(َُ) مَاىَّر يلماء ايمصار(ُ.)ِِّ/
(ُُ) تيذَّب التيذَّب(َُ.)َُّ/
(ُِ) مَّزاف اَليتداؿ(ْ.)ُٖٔ/
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كقاؿ اُّف حزـ :لَّس ُّالقكل ،أك نحك ذا(ُ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل أخطَ اُّف حزـ ةي تضعَّمو(ِ).
قمت  :منصكر ُّف يُّد الرحمف قل.

اف ،تكةي ُّعد
اف اٍلقيىرًَ كي اٍل ىع ٍُّ ىد ًر ك
م اٍل ىح ىجًُّ كي اٍل ىمُ كي ،أيىُّك يسلى ٍَّ ىم ى
ّ -يمساةع ُّف يُّد اهلل ٍُّ ًف ىَ ٍَّ ىُّلى ٍُّ ًف يي ٍ ىم ى
ً
م(ّ).
الما ل،ركل لو مسلـ ،كأُّك داكد ،كالت ٍرًمذ ٌ

قاؿ اُّف سعد:قلَّؿ الحدَّث(ْ)،كقاؿ العجلي :تػاُّعي قػل(ٓ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات(ٔ)،كقػاؿ الػذىُّي:
قل(ٕ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٖ).

قمت :مساةع ُّف يُّد اهلل قل.
ً
ػاف اٍل ىح ىجًُّػ ػػي ،اٍلقيىرًَ ػ ػنَّلي اٍل ىع ٍُّ ىد ًرنَّ ػ ػلي ،ليػ ػػا رؤَّػ ػػل(،ت-ُٖ:
صػ ػػمَّنل ُّنػ ػػت ىَػ ػ ٍػَّ ىُّل الحاجػ ػػب ُّػ ػػف يي ٍ ىمػ ػ ى
ْ -ى
َٗق)،ركل ليا الجمايل(ٗ).

قاؿ العجلي :تاُّعَّل قل(َُ) ،كذُرىا اُّف حُّاف ةي قات التاُّعَّف(ُُ) ،كقاؿ الدارقطني  :لَّس تصػح ليػا

رؤَّل(ُِ) ،كقاؿ الذىُّي :اختلؼ ةي صحُّتيا(ُّ) ،كقاؿ اُّف حجر :ليا رؤَّل(ُْ).
قمت :صمَّل ُّنت ََُّّل قل.

ً
ً
ً نً
صػ ْي
ػاف ٍُّ يػف طىٍل ىحػلى ٍُّػ ًػف أىًُّػي طىٍل ىحػلى ىي ٍُّػد اللػػو ٍُّ ًػف ىي ٍُّػد اٍل يعػ نػزل ٍُّ ًػف يي ٍ ىم ى
ٕ -يي ٍ ىم ي
ػاف ٍُّ ًػف ىي ٍُّػػد الػ ند ًار ٍُّ ًػف قي ى
م اٍل ىح ىجًُّ كي ،صحاُّي َيَّر(،ت ِْق)(ُٓ).
اٍلقيىرًَ كي اٍل ىع ٍُّ ىد ًر ك

(ُ) مَّزاف اَليتداؿ(ْ.)ُٖٔ/
(ِ( تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٓ/
(ّ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ِٔ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ِْْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٖ،)ِّْ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ ،)ْْٔ /تػػارَّخ
دمَػؽ َلُّػف يسػاُر(ٕٓ ،)ُّٖ /تيػذَّب الُمػاؿ(ِٕ،)ِّْ /الُاَػػؼ(ِ،)ِْٓ /تػارَّخ اإلسػالـ(ّ ،)ُٔٓ /تيػذَّب التيػذَّب(َُ،)َُِ/تقرَّػػب
التيذَّب(.)ِٕٓ/
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِٔ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ِْْ/
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ْْٔ /
(ٕ) الُاَؼ(ِ.)ِْٓ /
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٓ/
(ٗ) انظػ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةي:ال قػ ػػات للعجلػ ػػي(،)َِٓ/ال قػ ػػات َلُّػ ػػف حُّػ ػػاف(ْ ،)ّٖٔ /تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ّٓ،)ُُِ /تػ ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ِ،)ْٕٗ /
الُاَؼ(ِ،)ُِٓ /اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٖ،)ُِّ /تقرَّب التيذَّب (.)ْٕٗ/
(َُ) ال قات للعجلي(.)َِٓ/
(ُُ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ّٖٔ /
(ُِ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو (ِ.)ّٕٕ /
(ُّ) أسد الغاُّل(ٕ.)َُٕ /
(ُْ) تقرَّب التيذَّب (.)ْٕٗ/
(ُٓ) المرجع الساُّؽ(.)ّْٖ/
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الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

إف امرأة مف ُّني سلَّـ سػَلت ي مػاف ُّػف طلحػل لمػاذا ديػاؾ الرسػكؿ –صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ،-

ةقاؿ ليا :إف النُّي رأل قرني الُُّش ةي الُعُّل ،كنسي أف ََّمرني أف أيطَّيما ،ةَمرني ُّتغطَّتيما،قاؿ
إني ُنت رأَّت قرني الُُّش حَّف دخلػت الُعُّػل كنسػَّت أف حمػرؾ أف تغطَّيمػا،ةال َّنُّغػي أف َُّػكف ةػي

الَُّّػػت َػػيء ََّػػغؿ المصػػلَّف ،ةمػػي الحػػدَّث دلَّػػؿ يلػػى ج ػكاز الصػػالة ةػػي الُعُّػػل ،كةَّػػو ُ ارى ػل ت ػزََّّف
المصػػلى ُّالصػػكر كالػػنقش ممػػا ََّػػغؿ المصػػلي ،كأف تغطَّػػل الصػػكر مزَّػػؿ للُ ارىػػل َلرتمػػاع العلػػل كىػػي
َغؿ قلب المصلي ُّالنظر إلَّيا(ُ).

َس َوِد
الحديث السابع والعشرونُ -م ِط ِ
يع ْب ِن ْاأل ْ

ىخ ىُّ ىرنًػي ىي ٍُّ يػد اللن ًػو ٍُّ يػف يم ًطَّ وػع ،ىي ٍػف
ػاؿ :نػا ىزىُ ًرنَّػا ٍُّ يػف أىًُّػي ىازً ىػدةى ،ىي ًػف ال نَ ٍػعًُّي قى ى
اف قى ى
ػاؿ :أ ٍ
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػاة قيػػرٍَّ و ً
أىًَُّّػ ًػو م ًطَّػ ًػع ٍُّػ ًػف ٍايىسػػكًد ك ىُػػاف ًمػػف ي ً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو
ػاص "ةى ىس ػ نماهي النًُّ ػ كي  -ى
ش م نمػ ٍػف يَّ ىس ػ نمى اٍل ىعػ ى
ٍى ى ى ٍ ي ى
صػ ى
ي
ت رس ى ن ً
ً
اإلس ىػالـ ًمػف يص ً
ً
ً
ن
ػاة قي ىػرٍَّ و
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو
ػكؿ اللػو  -ى
ش ىي ٍَّ يػرهي ،ىَّقيػك يؿ :ىسػم ٍع ي ى ي
َّعػا" ىكلى ٍػـ يَّ ٍػد ًرؾ ًٍ ٍ ى ٍ ي ى
ىك ىسل ىـ -يمط ن
(ِ)
ً
ن
ن
اف ى"َّ ٍعنًي ىيلىى اٍل يُ ٍم ًر".
ص ٍُّ نار ىُّ ٍع ىد ىى ىذا اٍل ىَّ ٍكًـ أ ىىُّ ندا" ،قى ى
اؿ يس ٍم ىَّ ي
ىك ىسل ىـ -ىَّ ٍكىـ ةىتٍ ًح ىمُلى ىَّقيك يؿ :ى"َل يَّ ٍقتى يؿ قيىرَ ٌّي ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مػف حػدَّث مطَّػع ُّػف ايسػكد(ُ،)ْْٖ/حػدَّث رقػـُّٖٕٓ ،اإلسػناد
كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػ ػ ػػو مسػ ػ ػػلـ ةػ ػ ػػي صػ ػ ػػحَّحوُ ،تػ ػ ػػاب الجيػ ػ ػػاد كالسػ ػ ػػَّرُّ ،ػ ػ ػػاب َل َّقتػ ػ ػػؿ قرَػ ػ ػػي صػ ػ ػػُّ انر ُّعػ ػ ػػد
المتح(ّ ،)َُْٗ/حدَّث رقـ ُِٖٕ ،مف طرَّؽ يلي ُّف مسير ككَُّع ُّف الجراح ُلَّيما يػف
زُرَّا ُّف أُّي از دة –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،كمف ُتاب الدَّاتُّ ،اب َل َّقتؿ قرَػي صػُّ انر(ّ،)ُِْٓ/مػف طرَّػؽ
جعمر ُّف يكف يف زُرَّا ُّف أُّي از دة –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِْ،)ُّْ/يػػف طرَّػػؽ َّحَّػػى ُّػػف سػػعَّد يػػف زُرَّػػا ُّػػف أُّػػي
از دة –ُّو،متقارب ايلماظ.

(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا:ةتح الُّػػارم(ِ،)ِْٗ/يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف
إلَّضاح ىم ىعاني التنَّسَّر(ّ ،)ّٕٓ/نَّؿ ايكطار(ِ.)ُِٗ/
القَّـ(ٔ،)ٖ/التنحَُّّر
ى
و
ً ً
ك
ص ٍُّ انر .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ٖ/
(ِ) أىصؿ الص ٍ
نُّر :ى
الح ٍُّس ،ة يُؿ ىم ٍف قيتؿ ةي ىي ٍَّ ًر ىم ٍع ىرىُل ىكىَل ىح ٍرب ىكىَل ىخطَ ةىًننوي ىم ٍقتيك هؿ ى
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رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىزىُ ًرَّنا ٍُّ يف أىًُّػي ىازً ىػدةى اٍليى ٍم ىػدانً كي ،أيىُّػك ىَّ ٍح ىَّػى ،كاسػمو خالػد ٍُّػف مَّمػكف ٍُّػف ةَّػركز ،مػكلى ىي ٍمػرك ٍُّػف
ىيُّد اهلل الكاديي ،كيَّقاؿ :مكلى يم ىح نمد ٍُّف المنتَر اليمداني( ،تُْٗق) ،ركل لو الجمايل(ُ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث(ِ)،قػػاؿ َّحَّػػى ُّػػف معػػَّف  :صػػالح(ّ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :قػػل حلػػك

الحػػدَّث(ْ) ،كقػػاؿ العجلػػي :قػػل(ٓ)،كقػػاؿ أُّػػك يزٍرىيػػل :صػكَّلح َّػػدلس ُ َّػ انر يػػف الَػػعُّي(ٔ)،كقػػاؿ أُّػػك داكد:
قل ،كلُنو َّدلس(ٕ)،كقاؿ َّعقكب ُّف سمَّاف :قل(ٖ)،كقاؿ الن ىسػا ي :قػل(ٗ)،كقػاؿ أُّػك حػاتـ :لػَّف الحػدَّث،
ُاف َّدلس(َُ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُُ) ،كقاؿ الذىُّي :قل َّدلس يف ََّخو الَعُّي(ُِ)،كقاؿ مرة
انَّل :صػدكؽ مَػيكر(ُّ)،كقػاؿ اُّػف حجػر :مػف أتُّػاع التػاُّعَّف أُ ػر يػف الَػعُّي(ُْ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل:
قل كُاف َّدلس ،مف السادسل (ُٓ).

قمت :زُرَّا ُّف أُّي از دة قل ،ةقد صرح زُرَّا ُّالسماع مف الَعُّي ةي ركاَّل أحمد.
امر ُّف َر ً
ً
احَّؿ ،كقَّؿٍ :اُّف ىيُّد اللن ًو ٍُّف َػراحَّؿ ،كقَّػؿٍ :اُّػف َػراحَّؿ ٍُّػف ىي ٍُّػد ،ال نَ ٍػعًُّ كي(ُٔ)،
ى
ّ -ىي ي
ب ىى ٍم ىداف ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الجمايل(ُٕ).
أيىُّك ىي ٍمرك الُكةي ،مف ىَ ٍع ي

(ُ) انظػ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةي:الطُّقػ ػػات الُُّػ ػػرل(ٔ،)ّّٗ/العلػ ػػؿ كمعرةػ ػػل الرجػ ػػاؿ(ُ،)َُْ/ال قػ ػػات للعجلػ ػػي(،)ُٔٓ/الجػ ػػرح كالتعػ ػػدَّؿ(ّ،)ْٓٗ/
الُاَػ ػ ػػؼ(ُ،)َْٓ/المغنػ ػ ػػي ةػ ػ ػػي الضػ ػ ػػعماء(،)ِّٗ/مَّ ػ ػ ػزاف اَليتػ ػ ػػداؿ(ِ ،)ّٕ/تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ(ٗ،)ّٓٗ/المدلسػ ػ ػػَّف(،)ْٗ/تيػ ػ ػػذَّب التيػ ػ ػػذَّب
(ّ،)ِّٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٔ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّّٗ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ّٓٗ/
(ْ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َُْ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ُٔٓ/
(ٔ) تيذَّب التيذَّب (ّ.)ِّٗ/
(ٕ) سؤاَلت أُّي يَُّّد اآلجرم أُّا داكد السجستاني ةي الجرح كالتعدَّؿ(.)ُٖٓ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)ِّٗ/
(ٗ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ّٓٗ/
(َُ( الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ْٓٗ/
(ُُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ّّْ/
(ُِ) الُاَؼ(ُ.)َْٓ/
(ُّ) المغني ةي الضعماء(.)ِّٗ/
(ُْ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ُّ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٔ/
اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ُٖٗ/

مداف.
(ُٔ) نسُّل إلى ىَ ٍعب ،ىك يى ىك ُّطف مف ىى ى
(ُٕ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ِٓٗ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ِْْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٔ ،)ِِّ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ ،)ُٖٓ/تػػذُرة
الحم ػ ػ ػػاظ(ُ ،)ّٔ/ت ػ ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػ ػػالـ(ّ ،)َٕ/تحم ػ ػ ػػل التحص ػ ػ ػػَّؿ ة ػ ػ ػػي ذُ ػ ػ ػػر ركاة الم ارس ػ ػ ػػَّؿ(،)ُّٔ/إُم ػ ػ ػػاؿ تي ػ ػ ػػذَّب الُم ػ ػ ػػاؿ(ٕ،)ُِٖ/تي ػ ػ ػػذَّب
الُماؿ(ُْ،)ِٖ/تيذَّب التيذَّب(ٓ،)ٔٓ/تقرَّب التيذَّب( ،)ِٖٕ/الضعماء يُّي زريل (ُ.)َْ/
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قاؿ َّحَّػى ُّػف معػَّف  :إذا حػ ندث الَػعُّي يػف رجػؿ ةسػماه ،ةيػك قػل َّحػتج ُّحدَّ ػو(ُ)،كقػاؿ العجلػي:
يم ٍر ىسؿ الَعُّي صحَّحَ ،ل َُّاد يَّ ٍرًسؿ إَل صػحَّحان(ِ) ،كقػاؿ أُّػك زريل :قػل(ّ)،كقػاؿ اُّػف حُّػاف ةػي قػات
التاُّعَّف ُاف ةقَّيان َاي انر(ْ) ،كقاؿ الذىُّي :أحد اَليالـ(ٓ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل مَيكر ةقَّو ةاضؿ(ٔ).
امر ُّف َر ً
ً
احَّؿ قل مَيكر .
ى
قمت :ىي ي
ىس ىكًد ُّف ىح ًار ل ٍُّف نضػلل ُّػف يػكؼ ُّػف يي ىَُّّػد ٍُّػف يػكَّج ٍُّػف يػدم ٍُّػف
ْ -ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف يم ًط ً
َّع ٍُّ ًف اي ٍ
ً نً
ً
ً
ً
صػلنى اللنػوي ىيلى ٍَّ ًػو
ُعب ٍاُّف لؤم ٍُّف يالب ،اٍلقيىرًَ كي اٍل ىع ىد ًك ك
م اٍل ىم ىػدن كي ،يكلً ىػد ةػي ىح ىَّػاة ىر يسػكؿ اللػو  -ى
ىك ىسلن ىـ  ،-كأ نمره اُّف الزَُّّر يلى الُكةل ،ـ قتؿ معو سنل ّٕق(ٕ).
قاؿ اُّف حُّاف :لو صحُّل(ٖ)،كقاؿ اُّف حجر:لو رؤَّل(ٗ).

قمت :يُّد اهلل ُّف مطَّع  :قل.
م اٍل ىم ىػدنً كي ،صػحاُّي،مات ةػي خالةػل ي مػاف ،ركل لػو
ىس ىكًد ُّف حار ل اٍلقيىرًَ كي اٍل ىع ىد ًك ك
ٓ -يم ًط ً
َّع ٍُّ ًف اي ٍ
الُّخارم ةي ايدب ،كمسلـ(َُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو إيالـ مف النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـَُّ -ف قرََّان َّسلمكف ُليـ ،كأنيػـ َل َّرتػدكف

ُّعػػدهُ ،مػػا ارتػػد يَّػػرىـ ُّعػػده -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -ممػػف حػػكرب كقيتػػؿ صػػُّ انر ،ةػػال يَّقتػػؿ قرَػػي يلػػى
ةَّقتػؿ ،أم أنيػػـ َل َّعػكدكف ُمػا انر َّغػػزكف حتػى َّقتلػكا يلػػى الُمػر ،كَل تعػكد مُػػل دار
الُمػر ،أك َل َُّمػر ي

(ُ( الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ِِّ/
(ِ) ال قات للعجلي(.)ِْْ/
(ّ) الضعماء يُّي زريل (ُ.)َْ/
(ْ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٖٓ/
(ٓ) الُاَؼ(ُ.)ِِٓ/
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٕ/
(ٕ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٓ،)َُٗ/الجرح كالتعدَّؿ(ٓ،)ُّٓ/ال قات َلُّف حُّػاف(ٓ،)ْٕ/تيػذَّب الُمػاؿ(ُٔ،)ُِٓ/أسػد الغاُّػل
(ّ،)َّٗ/الُاَػػؼ(ُ،)ٓٗٗ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ِ،)ّٖٓ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُم ػػاؿ(ٖ،)َُِ/اإلصػػاُّل ةػػي تمََّّػػز الصػػحاُّل(ٓ،)ُِ/تيػػذَّب التي ػػذَّب
(ٔ،)ّٔ/تقرَّب التيذَّب(،)ِّْ/خالصل تيذَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُِٓ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ْٕ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّْ/
(َُ) المرجع الساُّؽ(.)ّٓٓ/
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ُمر ،كىذا الُالـ ةَّو مدح لقرَّش كتعظَّميـ ،كلُف لَّس الم ارد أنيـ َل َّقتلكف ظلمان صُّ انر ،ةقد كجد مف

قيتؿ منيـ صُّ انر ةي المتف كيَّرىا ،كلـ َّكجد مف قيتؿ منيـ صُّ انر كىك اُّت يلى الُمر(ُ).

الحديث الثامن والعشرونَ :ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َزْم َع َة

نً
اؿ :نا ًى ىَاـ ٍُّف يركةى ،يف أىًُّ ً
ىس ىػكًد ىَّقيػك يؿ
َّو قى ى
اف قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ي ي يٍ ى ى ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ت ىي ٍُّ ىد اللو ٍُّ ىف ىزٍم ىعػلى ٍُّ ًػف ٍاي ٍ
(ِ)
ػاؿً ٍ :
ت رسػ ى ن ً
ً
ب(ّ) لىيىػػا ىريج ػ هؿ يذك
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ -ىَّ ػ ٍذ يُ ير النػ ًػذم ىيقىػ ىػر الناقى ػلى ةىقىػ ى
"انتيػػد ى
ػكؿ اللػػو  -ى
ىسػػم ٍع ي ى ي
ًيْز(ْ) ىك ىم ىن ىع ول(ٓ) ًةي قى ٍك ًم ًو ىَُىًُّي ىزٍم ىعلى".

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػػو الحمَّ ػ ػػدم ة ػ ػػي مس ػ ػػنده ،م ػ ػػف ح ػ ػػدَّث يُّ ػ ػػد اهلل ُّ ػ ػػف زمع ػ ػػل
ُّٕٗٓ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ْٖٓ/ح ػ ػػدَّث رق ػ ػػـ

ػاى ٍـ
ػكد أ ى
ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تػاب أحادَّػث اينَُّّػاءُّ ،ػاب قػكؿ اهلل تعػالى :ى"كًالىػى ى يم ى
ىخ ي
صػػالً نحا" (ايي ػراؼ،)ُْٖ/ْ()ّٕ ،حػػدَّث رقػػـّّٕٕ ،يػػف طرَّػػؽ الحمَّػػدم يػػف سػػمَّاف ُّػػف
ى
يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو.

ّ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب الجنػػل كصػػمل نعَّميػػا كأىليػػاُّ ،ػػاب النػػار َّػػدخليا الجُّػػاركف
كالجنػل َّػدخليا الضػعماء(ْ،)ُُِٗ/حػدَّث رقػـِٖٓٓ،مػف طرَّػؽ يُّػد اهلل ُّػف نمَّػر يػف ىَػاـ

اُّف يركة –ُّو ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو الترمذم ةي سػننو ،أُّػكاب تمسػَّر القػرحفُّ ،ػاب كمػف سػكرة كالَػمس كضػحاىا(ٓ،)َْْ/
حدَّث رقـّّّْ ،مف طرَّؽ يُّدة ُّف سلَّماف يف ىَاـ ُّف يركة –ُّو ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٔ ،)َُٔ/مػػف طرَّػػؽ محمػػد ُّػػف خػػازـ (أُّػػك معاكَّػػل) يػػف
ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل؛ يف الُالـ مقتُّس منيا :إُمػاؿ المعلػـ ُّمكا ػد مسػلـ (َُٔ ،)ُْٖ/ػؼ المَػُؿ
مػػف حػػدَّث الصػػحَّحَّف (َْ ،)ُٖٓ/ػػرح النػػككم يلػػى مسػػلـ (ُِ ،)ُّْ/طػػرح الت رَّػػب ةػػي َػػرح التقرَّػػب (ٓ ،)ٖٖ/مرقػػاة الممػػاتَّح َػػرح مَػػُاة
المصاَُّّح(ٗ.)ُّٖٕ/

ً
ً
ُّالسَّؼ ىك يى ىك قا هـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ُِٕ /
الَاة
أ ًىك
المرجع الساُّؽ (ٓ.)ّْ /

ض ٍرب قكا ًـ اٍلىُّ ًع ً
َّر
الع ٍقر :ى
(ِ) أص يؿ ى
اب.
ىم ىُّ ىع ٍتيو ى
ىج ى
كد ىيكتيو ةىَ ى
(ّ) ندب :أ ٍ
(ْ) ً
ً
الغلىُّل .المرجع الساُّؽ (ّ.)ِِٖ /
الع نزة ًةي
ايصؿ :القينكة كالَ ندة ك ى

ُّسكء .المرجع الساُّؽ (ْ.)ّٔٓ /
ىم قينكةه تى ٍمىنعي ىمف يَّر ي
(ٓ) ىمىن ىعل :أ ٍ
َّد يىـ ي
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ً
ً
ًً
ً
م ك
ًِ -ى ىَ ػػاـ ُّ ػ يػف يي ػ ٍػركةى ُّ ػ ًػف ك
م
الزىُّ ٍَّ ػ ًػر ك
ىس ػ ًػد ك
الع ػ نػكاـ ُّ ػ ًػف يخ ىكٍَّل ػػد ،أيىُّ ػػك اٍل يم ٍن ػػذ ًر اٍلقيىرَػ ػ كي اي ى
الزىُّ ٍَّ ػ يػر ُّ ػ يػف ى
ي
ى
(ِ)
اٍل ىم ىدنً كي(،ت ُْٓأك ُْٔق) ،ركل لو الجمايل .

(ُ)

قاؿ محمد ُّف سعد :قلُّ ،تانَّ ُ ،ػر الحػدَّث ،حجػل(ّ) ،كقػاؿ اُّػف معػَّف :قػل(ْ) ،كقػاؿ العجلػي :قػل(ٓ)،
كقاؿ َّعقكب ُّف ََُّّلُّ :ت ،قل ،لـ َّنُر يلَّو َيء إَل ُّعدما صار إلى العراؽ(ٔ) ،كقػاؿ اُّػف خػراش:

ُػػاف مالػػؾ َل َّرضػػاه ،كُػػاف ىَػػاـ صػػدكقان تػػدخؿ أخُّػػاره ةػػي الصػػحَّح ،كمػرة :قػػاؿ ُّلغنػػي أف مالُػان نقػػـ
يلَّو حدَّ و يىػؿ العػراؽ(ٕ)،كقػاؿ أُّػك حػاتـ :قػل ،إمػاـ ةػي الحػدَّث(ٖ) ،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات(ٗ)،

كق ػػاؿ ال ػػدارقطني :ق ػػل(َُ)،كق ػػاؿ ال ػػذىُّي :أح ػػد اي م ػػل ايي ػػالـ(ُُ) ،كق ػػاؿ اُّ ػػف حج ػػر :ت ػػاُّعي ص ػػغَّر

مَيكر(ُِ) ،كقاؿ مرة انَّل :قل ةقَّو رُّما دلس(ُّ).
قمت :ىَاـ ُّف يركة قل .

ّ -يركة ُّف الزَُّّر :قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
م ،ص ػػحاُّي مَ ػػيكر ،استَ ػػيد َّ ػػكـ ال ػػدار م ػػع
ْ -ىي ٍُّ ػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّ ػ ًػف ىزٍم ىعػ ػلى ٍُّ ػػف ايس ػػكد اٍلقيىرًَػ ػ كي ايس ػػد ك
ي ماف ،ركل لو الجمايل(ُْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النُّي –صلى اهلل يلَّو كسلـُ -اف َّخطب ُّالناس ،كذُر قصل ياقر الناقػل ،كأف سػُّب يقػرىـ

للناقل أنيـ طلُّكا مف صػالح -يلَّػو السػالـ -ناقػل ،ةَجػاُّيـ إلػى ذلػؾ ُّعػد أف تىقننتػكا ةػي كصػميا ،ةػَخرج
(ُ( نسُّل إلى الزَُّّر ُّف العكاـ اُّف يمل النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ .-اينساب(ٔ.)ِٔٓ/
(ِ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ ،)ّٕٓ /ال قػػات للعجلػػي( ،)ْٓٗ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٗ ،)ْٔ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(َّ ،)ِِّ/تػػذُرة
الحم ػػاظ(ُ ،)َُٗ/ت ػػارَّخ اإلس ػػالـ(ّ،)ََُُ /إُم ػػاؿ تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ُِ ،)ُْٖ/تعرَّ ػػؼ أى ػػؿ التق ػػدَّس ُّم ارت ػػب المكص ػػكةَّف ُّالت ػػدلَّس(،)ِٔ/
تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٓ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّٕٓ /
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ْٔ /
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ْٓٗ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(َّ.)ِِّ /
(ٕ) المرجع الساُّؽ.
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ْٔ /
(ٗ( ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َِٓ /
(َُ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ُٔٗ /
(ُُ) تارَّخ اإلسالـ(ّ.)ََُُ /
(ُِ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ِٔ/
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٓ/
(ُْ) المرجع الساُّؽ(.)َّّ/
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ليـ اهلل الناقػل مػف الصػخرة ُمػا طلُّكىػا ،ةػآمف ُّعػض كُمػر ُّعػض ،كاتمقػكا يلػى أف َّترُػكا الناقػل تريػى

حَّث َاءت ،كقد ُانت ترد الماء َّكمان ُّعد َّػكـ ،كُػانكا َّرةعػكف حػاجتيـ مػف المػاء ةػي َّػكميـ للغػد ،ػـ
ضاؽ ُّيـ ايمر ،ةانتدُّكا ليا "قدار ُّف سالؼ" ،ةعقرىا ،ةُّلد ذلؾ صالح –يلَّو السػالـ ،-ةػَيلميـ أف

العذاب سَّقع ُّيـ ُّعد ال ل أَّاـ ،ةكقع ُّيـ العذاب ُما أخُّر اهلل – ن
يز كجؿ -ةي ُتاُّو ،كَُّنو النُّي –

صلى اهلل يلَّو كسلـ -ياقر الناقل َُُّّي زمعل ،كىك ايسكد ُّف المطلب ُّف أسد ُّف يُّد العزل كىك جد
ػاةرا ،كقػػد ُػػاف ذا ي ػزة كمنعػػل ةػػي قكمػػو ،كقػػد ُػػاف
يُّػػد اهلل ُّػػف زمعػػل راكم الحػػدَّث كمػػات ايسػػكد ُػ ن
َّضرب ُّو الم ؿ ةي الَؤـ(ُ).

الحديث التاسع والعشرونُ -كر ِز ْب ِن ع ْمقَم َة ا ْل ُخ َز ِ
اع ِّي
ْ
َ َ

ت يُػػرىز ٍُّػػف يٍلقىمػلى اٍل يخ ىز ً
الزُّ ٍَّػ ًػر قىػ ى ً
ػاؿ :نػػا ك
ايػ ني
الزٍىػ ًػر ك
م قىػ ى
اف قىػ ى
ػاؿ :نػػا ييػ ٍػرىكةي ٍُّػ يػف ك ى
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :ىسػػم ٍع ي ٍ
ى ى ى
ىؿ رج هؿ رس ى ن ً
ػاؿ
كؿ اللن ًو ىى ٍؿ لً ٍ ً ٍس ىالًـ ًم ٍف يم ٍنتىينػى ةىقى ى
اؿ :ىَّا ىر يس ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ةىقى ى
كؿ اللو  -ى
ىَّقيك يؿ :ىسَ ى ى ي ى ي
ً ن
رسك يؿ اللن ًو  -ن
ىى ًؿ ىُّ ٍَّ وت ًم ىف اٍل ىع ىر ًب أ ًىك اٍل ىع ىجًـ(ِ) أ ىىر ىاد اللنوي ًُّ ًي ٍـ ىخ ٍَّ نار أ ٍىد ىخ ىؿ
كما أ ٍ
ى
ىي
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ :-ى"ن ىع ٍـ أىَّ ى
)
ٓ
(
)
ْ
(
)
ّ
(
ىيلى ٍَّ ًيـ ًٍ
الريجػ يؿ :ىُ نػال
ػاؿ لىػوي ن
ػاؿ " :يػ نـ تىقىػعي اٍل ًمػتى يف ىَُىنيىػا الظكلىػ يؿ " ةىقى ى
ػكؿ اللن ًػو قى ى
ػاؿ :يػ نـ ىم ٍػو ىَّػا ىر يس ى
اإل ٍس ىال ىـ" قى ى
ي
ػاؿ رسػػك يؿ اللنػ ًػو -صػػلنى اهلل يلى ٍَّػ ًػو كسػػلنـُّ" :-لىػػى كالن ػًذم ىن ٍم ًسػػي ًَُّّػ ًػدهً
ً
نً
ن
ن
ً
ػاء اللػػوي ىَّػػا ىر يسػ ى
ى
ى
ػكؿ اللػػو ةىقىػ ى ى ي
ىكاللػػو إ ٍف ىَػ ى
ي ى ىى ى ى ى
(ٕ)
(ٔ)
لىَّعػ ي ً
ػاؿ ك
ػاب ىُّ ٍعػ و
ىسػ ً
ىف
ػاكىد
الزٍىػ ًػر ك
ػض" قىػ ى
ىسػ ىػكيد اٍل ىحنَّػلي إً ىذا أ ىىر ىاد ٍ
صػُّجا ىَّ ٍ
ت أٍ
ضػػيي ٍـ ًرقىػ ى
ب ىُّ ٍع ي
ضػ ًػر ي
م ى"ك ٍاي ٍ
ي
ػكد نف ةَّيىػػا أ ى
ىي
)
ٖ
(
ث ًُّيػ ىذا اٍلح ًػد ً
ػاؿ سػ ٍمَّ ً
ً
ص ك
َّث :ىَل تيىُّػالًي
ػع اٍل يح ىم ٍَّ ًػد ك
تىٍنيى ى
ى
ش تىٍنتىص ي
اف ح ى
ػب ،قى ى ي ى ي
م ىَّ ىػدهي يػ نـ تىٍن ى
ػَّف ىحػ ند ى ى
ب ىى ىُػ ىذا" ىكىرةى ى
أ نىَل تى ٍسمع ىى ىذا ًم ًف ٍاُّ ًف ًَي و
اب.
ى
ىى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّثُ ،ػػرز ُّػػف يلقمػػل الخ ازيػػي

(ُ ،)ْٖٗ/حػػدَّث

رقـُّْٖٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٓ ،)ِٓٗ/يػػف طرَّػػؽ سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػل يػػف الزىػػرمُّ-ػػو،
متقارب ايلماظ.
(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػتح الُّػػارم(ٔ،)ّٕٗ/يمػػدة القػػارم َػػرح صػػحَّح
الُّخارم(ُٓ،)ِْٕ /إرَاد السارم لَرح صحَّح الُّخارم(ٓ،)ّٕٔ/الُكاُب الدرارم ةي َرح صحَّح الُّخارم(ُْ.)ّٓ /
الع ىج ًػـُّ :ػالد الميػ ٍػر ً
س ،إَّػراف حالجَّػا .معجػػـ
الع ىجػـ :مػف لػػـ َُّكنػكا مػف العػػرب ،نطقػكا ُّالعر ٌَُّّػل أك لػػـ َّنطقػكا ،كتيطلػؽ مجػ نا
ػاز يلػى المػرس ،كُّػ ي
ػالد ى
(ِ( ى
اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ُِْٔ/
ةَُّ ىد ىؿ ايىلىؼ ىىاءً ،لٍلكٍق ً
ؼ كال نس ٍُت .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ّٕٕ/
لالستمياـٍ ،
ىم ةى ىما ىذاٍ ،
(ّ) أ ٍ
ن ى
ؾ يػف ً
ً
ً
ً ً
اآلخ ى ً
َُّّف ًة ىر ً
ػرة
الؼ النًذم
كب ك ٍ
اَلختً ي
ػكف ُّػذل ى ى
َُّكف ىما يٍَُّّلى ٍك ىف ًُّػو مػف ًز ىَّنػل الػ كدنَّا ك ىَػيىكاتيىا ي
الح ير ي
(ْ) القى ٍت يؿ ك ي
ةَّ ٍمتىين ى
الم ٍسلمَّف إًذا تى ىح نزُّكا ،ك ي
َُّكف ى
ي
ؽ ي
تاج العركس(ّٓ.)ّْٗ/
الع ىمؿ لىيىا.
ك ى
كن
ً
ن
كحب .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)َُٔ/
(ٓ) الظلؿ :ىي ُ كؿ ىما أىظىلؾ ،كاح ىدتييا :ظلل ،أ ىىر ىاد َُننيا الجُّا يؿ أ ًىك الس ي
أيظميا .المرجع الساُّؽ(ِ.)ُْٗ/
ىس ىكيد
ي
(ٔ) ٍاي ٍ
أخُّث الحَّنات ك ي
صن
ص يُّكب ،قىا ىؿ الننضر :ن
ب ىيلىى المٍل يدكغ .المرجع الساُّؽ (ّ.)ٓ/
(ٕ) الص ٌ
ىس ىكىد ًإ ىذا أ ىىر ىاد أ ٍ
إف ٍاي ٍ
ىف ىَّ ٍنيش ٍارتمع ينـ ٍان ى
كب :ىجمع ى
(ٖ) النيش  :أخذ اللحـ ُّجمَّع ايسناف .المرجع الساُّؽ (ٓ.)ُّٔ/
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رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ).

ِ -محمد ُّف مسلـ (اُّف َياب الزىرم) قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).

ّ -يركة ُّف الزَُّّر قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
ْ -يُرز ُّف ىيٍلقىمل ٍُّ ًػف ًى ىػال ًؿ ٍُّ ًػف يخرٍَّ ىُّػلى ٍُّ ًػف ىي ٍُّ ًػد ىني ًػـ ٍُّ ًػف ىحلًَّ ًػؿ ٍُّ ًػف ىح ىُّ ًَػنَّلى ٍُّ ًػف سػلي ً
كؿ ٍُّ ًػف ىُ ٍع ً
ػب ٍُّ ًػف
ى
ٍ
ٍ
ى
(ُ)
ىي ٍم ورك الخزايي( ،تَُٓٔ-ق) ،لو صحُّل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـَّ -حذر الناس مف الكقكع ةي المتف ؛ ة نف مػف خػالط المػتف لػـ َّسػلـ
دَّنػػو مػػف اإل ػػـ ،كقػػد مػػدح اهلل مػػف ةػ نػر ُّدَّنػػو خَػػَّل المتنػػل ،ةقػػاؿ  -حُاَّػػل يػػف أصػػحاب الُيػػؼ -ى"كًاًذ
ايتىىزٍلتيمػػكىـ كمػػا َّعُّػ يػدكف إًَلن اللنػػو ةىػٍَككا إًلىػػى اٍل ىُيػ ً
ػؼ" (الُيػػؼ،)ُٔ ،ةمػػي الصػػحَّحَّف حَّنمػػا سػػَؿ حذَّمػػل
ٍ ي يٍ ى ى ى ٍي ى
ٍ
ى ي

النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ -ي نما َّمعلو كقت المتف ةقاؿ ":تلزـ جمايل المسلمَّف كاماميـ " قاؿ :ة ف لـ
َُّف جمايل كَل إماـ قاؿ " :ةايتزؿ تلؾ المرؽ ُليػا ،كلػك أف تعػض َُّصػؿ َػجرة حتػى َّػدرُؾ المػكت

كأنت يلى ذلؾ "(ِ) ،ةمي زمف المتنل َُّػكف النػاس ُايسػاكد كىػك أخُّػث الحَّػات كأيظميػا ،التػي تػنيش
ػػـ ترتمػػع كتنصػػب لتػػنيش م ػرة أخػػرل ،ةقػػد َػػُّييـ النُّػػي ُّػػذلؾ ُّسػػُّب مػػا َّقكمػػكف ُّػػو مػػف المػػتف كالقتػػؿ

كايذل ،ةيذا ايمر كقع ةي زمننا الحاضر كىك زمف المتف كالقتؿ

ِ
صِ
ي
ار ِّ
الحديث الثالثونْ -اب ِن م ْرَب ٍع ْاألَ ْن َ

(ّ)

.

ً
ً نً
اؿ :نا ىي ٍم يرك ٍُّ يف ًد ىَّن وار قى ى
اف قى ى
اؿ :أ ٍ
اف اٍل يج ىمحػ كي أىنػوي
صػ ٍم ىك ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىخ ىُّ ىرنًي ىي ٍم يرك ٍُّ يف ىي ٍُّد اللػو ٍُّ ًػف ى
ً
م ىكىن ٍح يػف ًُّ ىع ىرةىػلى ًةػي
ص ًار ك
اف قى ى
ىخ ىكالً ًو ًم ىف ٍاي ٍىزًد يَّقى ى
ىس ًم ىع ىريج نال ًم ٍف أ ٍ
اؿ لىوي ىَّ ًز ي
َّد ٍُّ يف ىَ ٍَّ ىُّ ى
اؿ :أىتى ىانا ٍاُّ يف م ٍرىُّ وع ٍاي ٍىن ى
ً نً
اي يده يمرك ًمف مكًق ً
م ىُ و ً
ؼ ًٍ
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ -إًلى ٍػَّ يُ ٍـ
اؿ :ةىقى ى
اإل ىم ًاـ قى ى
اؿ :إًني ىر يسػك يؿ ىر يسػكؿ اللػو  -ى
اف يَّ ىُّ ي ى ٍ ه ٍ ى ٍ
ى
)
ٓ
(
)
ْ
(
ً و ً ً ً ً ً
ً
ًً ً
ػاف
َّـ ىيلى ٍَّ ًو الس ى
نال يـ" قى ى
ىَّقيك يؿ " :يُ ي
اؿ أيىُّك ىُّ ٍُػر :ى"ك ىُ ى
كنكا ىيلىى ىم ىَاي ًريُ ٍـ ىىذه ةى ن يُ ٍـ ىيلىى إ ٍرث م ٍف إ ٍرث إ ٍُّ ىراى ى
اؿ ا ٍُّتيكا كرُّنما قى ى ً ً ً
َّـ".
يس ٍم ىَّ ي
نما قى ى ي ى ي ى
اف يرُّ ى
اؿ أىَُّّ يُ ٍـ إ ٍُّ ىراى ى
(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي :الجرح كالتعدَّؿ(ٕ،)َُٕ/معجـ الصحاُّل َلُّف قانع(ِ ،)ِّٕ/تارَّخ اإلسالـ(ِ.)ّْٓ/
(ِ) صحَّح الُّخارمُ ،تاب المتفُّ ،ابَُّ :ؼ ايمر إذا لـ تُف جمايل(ٗ،)ُٓ /حدَّث رقـ َْٖٕ.
(ّ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصدرَّف اآلتََّّف ؛ يف الُالـ مقتػُّس منيػا :ةػتح الُّػارم َلُّػف رجػب(ُ ،)َُٗ /ذخَّػرة العقُّػى
ةي َرح المجتُّى(ّٕ.)ّٕٕ /

ض اللنَّىنػلي)َّ ،صػعد يلَّيػا ُّعػض الحجػاج
ػالُّ ٍرث( ٍاي ٍىر ي
(ْ( المَعر المعركؼ مف مَاير الحج،كُّعرةات جُّليا المَيكر كىك أُمل صغَّرة ََُّّيل ُّ ى
َّػػكـ الكقػػكؼ ،كالكقػػكؼ ُّيػػا ُّعػػد صػػالة الظيػػر مػػف الَّػػكـ التاسػػع مػػف ذم الحجػػل ،كَّجػػكز الكقػػكؼ إلػػى ةجػػر الَّػػكـ العاَػػر .معػػالـ مُػػل التَرَّخَّػػل
كاي رَّل(.)ُِٖ/
َّر ىيي ٍـ ًملنتىوي .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ّٕ /
َّد ًُّ ًو ًم ىا
(ٓ( يَّ ًر ي
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تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث اُّػػف مرُّػػع
كالمتف الساُّقَّف.

(ُ ،)ُْٗ/حػػدَّث رقػػـ ُّٕٖٓ ،اإلسػػناد

ِ -أخرج ػػو أُّ ػػك داكد ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب المناس ػػؾ ُّ ،ػػاب مكض ػػع الكق ػػكؼ ُّعرة ػػل(ِ،)ُٖٗ/ح ػػدَّث
رقـُُٗٗ ،مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف محمد ُّف نمَّؿ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الحجُّ(،اب ما جاء ةػي الكقػكؼ ُّعرةػات،)ُِِ/ّ()...حػدَّث
رقـّٖٖ ،مف طرَّؽ قتَُّّل ُّف سعَّد يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرج ػػو النس ػػا ي ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب المناس ػػؾ ،رة ػػع الَّ ػػدَّف ة ػػي ال ػػدياء ُّعرة ػػل(ٓ،)ِٓٓ/ح ػػدَّث
رقـَُّْ،مف طرَّؽ قتَُّّل ُّف سعَّد يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو ُّدكف(ىذه).

ٓ -أخرج ػ ػػو اُّ ػ ػػف ماج ػ ػػل ة ػ ػػي س ػ ػػننوُ ،ت ػ ػػاب المناس ػ ػػؾ ُّ ،ػ ػػاب المكق ػ ػػؼ ُّعرة ػ ػػل(ِ،)ََُُ/ح ػ ػػدَّث
رقـَُُّ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُِّٖ ،)ْٖٔ/اإلسناد الساُّؽُّ ،لمظو ُّدكف (يلَّو السالـ).

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يمرك ُّف دَّنار :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ٓ) .

ً نً
م كالُّاقكف سكل مسلـ(ُ).
ص ٍم ىكاف ٍُّف أيمَّنل ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو اٍليُّ ىخ ًار ٌ
ّ -ىي ٍم ىرك ٍُّ ىف ىيٍُّد اللو ٍُّ ًف ى
(ِ)
اُّف ًحُّناف ةي ال قات(ّ)،كقاؿ الذىُّي :يك ؽ(ْ)،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ(ٓ).
قاؿ اُّف سعد :قلَّؿ الحدَّث ،كذُره ي

قمت :يمرك ُّف يُّد اهلل صدكؽ.

م ،صحاُّي لو حدَّث ،ركل لو ايرُّعل(ٔ).
اف اي ٍىزد ك
ْ -ىَّ ًز ي
َّد ٍُّ يف ىَ ٍَّ ىُّ ى
ً
م ،صحاُّي أُ ر ما َّجيء مُّيمان ،كقَّؿ اسمو َّزَّد ،ركل لو ايرُّعل(ٕ).
ص ًار ك
ٓ -ىزٍَّ يد ٍُّ يف م ٍرىُّ وع اي ٍىن ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد؛ يف يم انر ُّف يُّد اهلل صدكؽ.

(ُ) انظر إلى ترجمتػو ةػي  :الطُّقػات الُُّػرل(ٔ،)ِٓ/التػارَّخ الَُُّّػر(ٔ ،)ّْٔ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٔ ،)ِِْ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ ،)ُٕٕ/تيػذَّب
الُماؿ(ِِ ،)ٗٗ/الُاَؼ(ِ ،)ِٖ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(َُ ،)َُِ/تيذَّب التيذَّب(ٖ ،)ِٔ/تقرَّب التيذَّب (.)ِّْ/
(ِ( الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِٓ/
(ّ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٕٕ/
(ْ) الُاَؼ(ِ.)ِٖ/
(ٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّْ/
(ٔ) المرجع الساُّؽ(.)َِٔ/
(ٕ( المرجع الساُّؽ(.)ِِْ/
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التعميق عمى الحديث:
الح ػػدَّث ةَّ ػػو  :الكق ػػكؼ ُّعرة ػػل -أيظ ػػـ رُ ػػف م ػػف أرُ ػػاف الح ػػج ،-ةعرة ػػل مكق ػػؼ إُّػ ػراىَّـ ،كر ػػكه من ػػو،

كالكاقػػؼ ُّػػَم جػػزء مػػف يرةػػل حت ُّسػػنل النُّػػي كمتُّػػع ليػػا ،كاف ُّعػػد مكقمػػو يػػف مكقػػؼ النُّػػي –صػػلى اهلل يلَّػػو
كسػػلـ،-ةقػػد ُّعػػث النُّػػي اُّػػف مرُّػػع اينصػػارم للنػػاس ،لتطََّّػػب قل ػكُّيـ حتػػى َل َّحزن ػكا ُّسػػُّب ُّعػػدىـ يػػف مكقػػؼ

رسكؿ اهلل ،كَّركا أف ُّعدىـ نقصان ةي الحج أك ن
أف مُانيـ لَّس ُّمكقؼ ،كَّحتمؿ َُّّػاف أف ىػذا المكقػؼ خَّػر ممػا
ُانت يلَّو قػرَّش مػف الكقػكؼ ُّمزدلمػل خػارج الحػرـ ،حَّػث قػالكا َل نخػرج مػف الحػرـ ،ةػرند يلػَّيـ النُّػي ُّ ن
ػَف ىػذا

َيء اختريكه مف يند أنمسيـ ،كلُف سَّدنا إُّراىَّـ أكر يـ الكقكؼ ُّعرةل ،كجعليا مَع انر كمكقمان للحاج(ُ).

ِ
اع َة
الحديث الحادي والثالثين -ا ْل ُمطَّم ِب ْب ِن أَِبي َوَد َ

نً
ً
ػض أ ٍ ً ً
اؿ :ىنًػي ىُ ًَّػر ٍُّ يػف ىُ ًَّ ًػر ٍُّ ًػف اٍلمطنلً ً
ػب ،ىي ٍػف ىُّ ٍع ً
ػب ٍُّ ىػف
اف قى ى
ىىلػو أىنػوي ىسػم ىع ىجػ ندهي اٍل يمطل ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ي
ي
ً
ً ً
ً ن
ػكؿ اللنػ ًػو  -ن
و
ػاس
ايػلى ىَّقيػػك يؿ :ىأ
ػت ىر يسػ ى
"رٍىَّػ ي
صػػلي م نمػػا ىَّلػػي ىُّػ ى
أىًُّػػي ىكىد ى
ػاب ىُّنػػي ىسػ ٍػيـ ىكالنػ ي
صػػلى اهللي ىيلى ٍَّػػو ىك ىسػػل ىـ -يَّ ى
ى
َّم كركف ُّ ٍَّف َّ ىد ٍَّ ًو ،كلى ٍَّس ُّ ٍَّ ىنو كُّ ٍَّف الطك نك ً
اؼ يستٍ ىرةه(ِ)".
ىي ى ى ى ى
ى ى ى ي ىى ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث المطلب (ُ،)ِْٗ/حدَّث رقـ ُّٖٖٓ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب المناسؾُّ ،اب ةي مُل(ِ،)ُُِ/حدَّث رقـَُِٔ،مف طرَّؽ
أحمد ُّف حنُّؿ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو اُّػف ماجػو ةػي سػننوُ ،تػاب المناسػؾُّ ،ػاب الػرُعتَّف ُّعػد الطػكاؼ(ِ،)ٖٗٔ/حػدَّث رقػـ
ِٖٓٗ ،مف طرَّؽ يُّد الملؾ ُّف جرَّج يف ُ َّر ُّف ُ َّرُّ-و  ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسػا ي ةػي سػننوُ ،تػاب القُّلػل ،الرخصػل ةػي ذلػؾ(ِ،)ٕٔ/حػدَّث رقػـٖٕٓ،مػف طرَّػؽ
يُّد الملؾ ُّف يُّد العزَّز ُّف جرَّج يف ُ َّر ُّف ُ َّرُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُّْٓ،)ُِٓ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىُ ًَّػػر ٍُّ ػ يػف ىُ ًَّ ػ ًػر ٍُّ ػ ًػف اٍلمطنلًػ ً
ض ػ ىػُّ ٍَّ ىرةى ُّ ػػف ىس ػ ًػعَّد ُّػػف ىس ػ ٍػعد ُّ ػػف س ػػيـ اٍلقيىرًَػ ػ كي
ايػ ػلى ُّػػف ي
ػب ٍُّ ػػف أىًُّػػي ىكىد ى
ي
ي
(ْ)
ً (ّ)
نيم كي اٍل ىمُ كي(،ت َُّ - ُُِ :ق)،ركل لو الُّخارم ،كأُّك داكد ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو .
الس ٍ

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :معػالـ السػنف(ِ،)َِِ /يمػدة القػارم َػرح صػحَّح
الُّخارم(َُ،)ٓ/قكت المغتذم يلى جامع الترمذم (ُ،)ُِٗ /يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٓ،)ِٕٔ /حاَػَّل السػندم يلػى سػنف النسػا ي(ٓ/
ِٓٓ)،تحمل ايحكذم(ّ،)ُّٓ /العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم (ِ.)ِٓٔ /
ً
المغرب ةي ترتَّب المعرب(.)ُِٕ/
اموي ًم ٍف ىس ٍك وط أ ٍىك يي نُ ىازوة.
(ِ) الستٍ ير ىكقى ٍد ىيلىىُّ ٍ
ت ىيلىى ىما ىَّ ٍنص ي
ب اٍل يم ى
صلي قي ند ى
ص ٍَّ ً
ص ُّف ىُ ٍعب ُّف ىلؤم .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ُٖٓ /
(ّ( نسُّل إلى سيـ ُّف ىي ٍمرك ُّف يى ى

(ْ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٔ،)ّّ /العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ ،)ّٖٗ /الجرح كالتعػدَّؿ(ٕ،)ُٓٔ /ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٕ،)ّْٗ /
تيذَّب الُماؿ(ِْ،)ُُٓ /الُاَؼ(ِ ،)ُْٔ /تارَّخ اإلسالـ(ّ ،)ْْٖ /تيذَّب التيذَّب(ٖ ،)ِْٔ /تقرَّب التيذَّب(.)َْٔ/
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ق ػػاؿ اُّ ػػف س ػػعد :قلَّ ػػؿ الح ػػدَّث(ُ) ،كك ق ػػو اُّ ػػف مع ػػَّف(ِ) ،كأحم ػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ(ّ) ،كق ػػاؿ النس ػػا يَ :ل ُّ ػػَس
ُّو(ْ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٓ)،كقاؿ الذىُّي :قل(ٔ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٕ).
قمتَّ ُ :ر ُّف ُ َّر قل.

ّ -اسـ الراكم مُّيـ(ٖ).
ًً
نً
ً
ص ٍػَّ ً
اس يػموي اٍل ىح ً
ص
ػار ي
ث ٍُّ يػف ي
ب ٍُّ يف أىًُّي ىكىد ى
ْ -اٍل يمطل ي
ايلى ،ىك ٍ
ض ىػُّ ٍَّ ىرةى ٍُّ ًػف ىسػعَّد ٍُّ ًػف ىس ٍػيـ ٍُّ ًػف ىي ٍم ًػرك ٍُّ ًػف يى ى
اَ ًػـ ٍُّ ًػف ي ٍُّ ًػد م ىن و
ت اٍلح ًار ًث ٍُّ ًف ي ًٍُّد اٍلمطنلً ًب ٍُّ ًػف ى ً
اؼُّ،نػت يػـ
ا ٍُّ ًف ىُ ٍع ًب ٍُّ ًف لي ىؤ ْ
ى
م ،ىكأي كموي أ ٍىرىكل ًُّ ٍن ي ى
ى ى
ى ي
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ،-صحاُّي أسلـ َّكـ المتح،ركل لو الجمايل سكل الُّخارم(ٗ).
النُّي -ى

الحكم عمى الحديث:

الحػػدَّث ضػػعَّؼ ُّيػػذا اإلسػػناد ؛يف ةػػي سػػنده مجي ػكَلن ،ةُ َّػػر ُّػػف ُ َّػػر لػػـ َّسػػمع الحػػدَّث مػػف

أَُّّو ،كلُف سمعو يف ُّعض أىلو ،كلـ َّتـ تعََّّنوُ ،ما َُّّنو اُّف يََّّنل.

التعميق عمى الحديث:

السػػترة َل َُّّطػػؿ الصػػالة ،كةَّػػو
الحػػدَّث ةَّػػو أف مػػركر المػػار ُّػػَّف َّػػدم المصػػلي مػػع يػػدـ اتخػػاذ ي
يػدـ كجػػكب السػػترة ؛ ةػػالنُّي-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـَّ -صػػلي ممػػا َّلػػي ُّػػاب ُّنػػي سػػيـ كَّقػػع ةػػي الَػػماؿ
الغرُّي مف المسجد الحراـ كىك ُّاب العمػرة ،كلػـ َّتخػذ سػترة َُّّنػو كُّػَّف الُعُّػل ،ةمُػل لَّسػت ُغَّرىػا مػف

الُّلػداف ؛ يف النػاس َُّ ػػركف ُّيػا يجػؿ قضػػاء نسػُيـ ،ةلػك منػػع المصػلي مػف َّجتػػاز ُّػَّف َّدَّػو ،لضػػاؽ
يلى الناس أداء نسُيـ(َُ).

(ُ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّّ /
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)ُُٓ /
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ّٖٗ /
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)ُُٓ /
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّْٗ /
(ٔ) الُاَؼ(ِ.)ُْٔ /
(ٕ( تقرَّب التيذَّب(.)َْٔ/
(ٖ) لـ أقؼ يلى اسمو ةي ُتب المُّيمات التي تكةرت لدم.
(ٗ( تقرَّب التيذَّب(.)ّٓٓ/
(َُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :نَّػؿ ايكطػار(ّ،)ُِ /يػكف المعُّػكد كحاَػَّل اُّػف
القَّـ(ٓ،)ّْٓ /ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(ٗ.)ّْٖ /
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املبحث الثاىي
اظتنل على أحاديث املفاريد مً
ث  -قَيِض بًِ عَنِرو).
(مً ُع ْكبَةِ ِبًِ ا ْلحَارِ ِ
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ار ِث َّ
الحديث الثاني والثالثونُ -ع ْق َب َة ْب ِن ا ْل َح ِ
الن ْوَفمِ ِّي

ً ً
يمنَّلى ،ىي ًف ٍاُّ ًف أىًُّي يملى ٍَّ ىُلى أىنوي ىس ًم ىع يي ٍق ىُّلى ٍُّ ىػف اٍل ىح ً
ػت
ػار ًث ىَّقيك يؿ:تىىزنك ٍج ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اف قىا ىؿ إ ٍس ىمايَّ يؿ ٍُّ يف أ ى
ػت رسػ ى ن ً
ػاب ةىجػ ً
ص ػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو
امػ ىأ
اء ةىقىالىػ ٍ
ػت :إًنػػي قىػ ٍػد أ ٍىر ى
ػكؿ اللػػو  -ى
ضػ ٍػعتي يُ ىما ةىَىتىٍَّػ ي ى ي
ػرىةه ىسػ ٍػكىد ي
ٍاُّ ىن ػلى أىًُّػػي إً ىىػ و ى ى
ػاءت ٍ
ض ىينػػي ،ينـ أىتىٍَّتيػوي ًمػ ٍػف ىيػ ٍػف ىَّ ىس ً
ػارًه،ةىَ ٍ
ىك ىسػلن ىـً -مػ ٍف ىي ٍػف ىَّ ًمَّنًػ ًػو ةى ىسػَىٍلتيوي ةىػَ ٍ
اسػػتى ٍقىٍُّلتيوي ةى ىسػَىٍلتيوي
ىي ىر ى
ىي ىر ى
ض ىينػػي ،يػ نـ ٍ
نً
تَّ:ا رس ى ن ً
َّؿ".
ؼ ىكقى ٍد ًق ى
اء ىكًانيىا ىكًانيىا ،ةىقى ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ " :-ىُ ٍَّ ى
اؿ ىر يسك يؿ اللو -ى
كؿ اللو ىكًانيىا ىس ٍكىد ي
ةى يقٍل ي ى ى ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث يي ٍق ىُّ ػلى ٍُّػ ًػف اٍل ىحػ ً
ػار ًث النػ ٍػكىةلًي
َُّٗٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ،)ّْٗ/حػػدَّث رقػػـ

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب العلـُّ ،اب الرحلل ةي المسَلل النازلل كتعلَّـ أىلػو(ُ،)ِٗ/
حدَّث رقـ ٖٖ ،مف طرَّؽ يمر ُّف سعَّد يف يُّد اهلل ُّف أُّي ملَُّل –ُّوُّ ،لمظو.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّػكاب الرضػاعُّ ،ػاب مػا جػاء ةػي َػيادة المػرأة الكاحػدة ةػي الرضػاع

(ّ، )ْْٗ/حػػدَّث رقػػـُُُٓ ،مػػف طرَّػػؽ أَّػػكب السػػختَّاني يػػف يُّػػد اهلل ُّػػف أُّػػي ملَُّػػل ُّ-ػػو،
مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تػاب النُػاح ،الَػيادة ةػي الرضػاع(ٔ،)َُٗ/حػدَّث رقػـَّّّ،مػف
طرَّؽ أَّكب السختَّاني يف يُّد اهلل ُّف أُّي ملَُّل ُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرج ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػدارمي ة ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو ،كم ػ ػ ػػف ُت ػ ػ ػػاب النُ ػ ػ ػػاح ُّ ،ػ ػ ػػاب َ ػ ػ ػػيادة المػ ػ ػ ػرأة الكاح ػ ػ ػػدة يل ػ ػ ػػى
الرضػػاع(ّ،)ُْْٔ/حػػدَّث رقػػـَُِّ ،مػػف طرَّػػؽ يُّػػد الملػػؾ ُّػػف يُّػػد العزَّػػز ُّػػف ج ػرَّج يػػف
يُّداهلل ُّف أُّي ملَُّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّٔ ،)ُٕ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً ً
يمنَّ ػلى ٍُّػ ًػف ىي ٍمػ ًػرك ٍُّػ ًػف ىسػ ًػع ًَّد ٍُّػ ًػف اٍل ىعػ ً
ػاص ُّػػف أمَّػػل ُّػػف يُّػػد َػػمس ُّػػف يُّػػد منػػاؼ
ِ -إ ٍسػ ىػمايَّ يؿ ٍُّػ يػف أ ى
م اٍل ىمُ كي(،تُْْق كقَّؿ قُّليا)،ركل لو الجمايل(ُ).
القرَي اي ىيم ًك ك

قاؿ سمَّاف ُّف يََّّنلُ :اف حاةظان للعلـ مع كرع كصدؽ(ِ)،كقاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ّ)،

(ُ( انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٓ،)ّٔٗ /ال قات للعجلي(،)ْٔ/الضػعماء يُّػي زريػل(ّ ،)ْٖٓ /الجػرح كالتعػدَّؿ(ِ،)ُٓٗ /ال قػات
َلُّػػف حُّػػاف(ٔ،)ِٗ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ّ،)ْٓ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)ُّٔ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِ،)ُٓٓ/الُاَػػؼ(ُ،)ِْْ /تيػػذَّب التيػػذَّب(ُ/
ِّٖ)،تقرَّب التيذَّب(.)َُٔ/
(ِ( تيذَّب التيذَّب(ُ.)ِّٖ /
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّٔٗ /
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كك قو اُّف معَّف(ُ) ،كالعجلي(ِ) ،كأُّك زريل(ّ) ،كالنسا ي(ْ) ،كأُّك حاتـ(ٓ) ،كزاد أُّك حاتـ  :صالح(ٔ)،
كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٕ)،كقاؿ الذىُّي :قل(ٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت(ٗ).

قمت :إسمايَّؿ ُّف أمَّل قل ُّت.
اهلل ُّػ ًػف يَُّّػ ًػد ً
ّ -يُّ ًػد ً
اهلل ُّػ ًػف أىًُّػػي يملى ٍَّ ىُػلى التنٍَّ ًمػ كي اٍل ىمُػ كي ،كاسػػمو زىَّػػرُّ ،ػف ىيُّػػد اهلل ُّػػف جػػدياف ٍُّػػف
ي ىٍ
ىٍ
(َُ)
ىي ٍمرك ٍُّف ُعب ٍُّف سعد ٍُّف تَّـ ٍُّف مره القرَي التنٍَّ ًم ٌي(،ت ُُٕق) ،ركل لو الجمايل .

قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ُُ) ،كقاؿ العجلي :تػاُّعي قػل(ُِ) ،كك قػو أُّػك زريػل(ُّ)،كأُّػك حػاتـ(ُْ)،

كقاؿ اُّف حُّاف :رأل مانَّف مف الصحاُّل(ُٓ) ،كقاؿ الدارقطني :قل(ُٔ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ةقَّو(ُٕ).

قمت :يُّد اهلل ُّف أُّي ملَُّل قل ةقَّو.
ً
ً
ً
ً
ً
ػي ،أيىُّػك ىس ٍػرىك ىيلى اٍلقيىرًَػ كي ،صػحاُّي،
صْ
ْ -يي ٍق ىُّلي ٍُّ يف اٍل ىح ًارث ٍُّ ًف ىيام ًر ٍُّ ًف ىن ٍكىةؿ ٍُّ ًف ىي ٍُّد ىم ىنػاؼ ٍُّ ًػف قي ى
أسلـ َّكـ المتح( ،ت ُٔ  َٕ -ق)(ُٖ) ،ركل لو الُّخارم ،كأُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ُٗ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات ،ةقد أخرجو الُّخارم ةي صحَّحو.

(ُ) تيذَّب الُماؿ (ّ.)ْٓ /
(ِ) ال قات للعجلي(.)ْٔ/
(ّ) الضعماء يُّي زريل (ّ.)ْٖٓ /
(ْ) تيذَّب الُماؿ (ّ.)ْٓ /
(ٓ) المرجع الساُّؽ.
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ (ِ.)ُٓٗ /
(ٕ( ال قات َلُّف حُّاف (ٔ.)ِٗ/
(ٖ) الُاَؼ (ُ.)ِْْ /
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)َُٔ/
(َُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :التػػارَّخ الَُُّّػػر(ٓ ،)ُّٖ /ال قػػات للعجلػػي(،)ِٖٔ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ ،)ٗٗ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ ،)ِ/إُمػػاؿ
تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٖ ،)ْٔ /الُاَػػؼ( ،)ُٕٓ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٓ،)ِٓٔ /تيػػذَّب التيػػذَّب(ٓ،)َّٔ /تقرَّػػب التيػػذَّب( ،)ُِّ/مكسػػكيل أقػكاؿ أُّػػي
الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ّْٔ /
(ُُ) تيذَّب الُماؿ(ُٓ.)ِٓٔ /
(ُِ) ال قات للعجلي(.)ِٖٔ/
(ُّ) تيذَّب الُماؿ(ُٓ.)ِٓٔ /
(ُْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ٗٗ /
(ُٓ( ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ِ/
(ُٔ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ّْٔ /
(ُٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِّ/
(ُٖ) تارَّخ اإلسالـ(ِ.)ُٖٔ /
(ُٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٗ/
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التعميق عمى الحديث:

يقُّػػل ُّػػف الحػػارث تػػزكج أـ َّحَّػػى ُّنػػت أُّػػي إىػػاب ،ةجػػاءت ام ػرأة سػػكداء (لػػـ يَّعػػرؼ اسػػميا)قد
أرضعت يقُّل كالتي ىتزىكج ُّيا ،ةسَؿ النُّي،ةقاؿ لو النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـَُّ -ؼ تُّاَرىا كتمضي

إلَّيػػا ،كقػػد قالػػت الم ػرأة أنيػػا أرضػػعتُما ،كةػػي ركاَّػػل للُّخػػارم ةمارقيػػا يقُّػػل كنُحػػت يَّ ػره ،كقػػد اختلػػؼ
المقي ػػاء ة ػػي َ ػػيادة المػ ػرأة الكاح ػػدة يل ػػى الرض ػػاع ،ةق ػػاؿ أحم ػػد تج ػػكز َ ػػيادتيا يل ػػى ح ػػدَّث يقُّ ػػل ُّ ػػف

الحػػارث ،كأَّضػان ىػػذا قػػكؿ ي مػػاف كاُّػػف يُّػػاس كاسػػحاؽ ،كقػػاؿ ُّعػػض أىػػؿ العلػػـَ :ل تجػػكز َػػيادة امػرأة
كاحػػدة يلػػى الرضػػاع حتػػى َُّػػكف أُ ػػر كىػػك قػػكؿ الَػػاةعي ،كذىػػب الجميػػكر إلػػى أنػػو َل َُّمػػي ةػػي ذلػػؾ

َيادة امراة كاحدة ،ةلك ةيتح ىذا الُّاب لـ تََ امرأة أف تمػرؽ ُّػَّف الػزكجَّف إَل ةعلػت ،كقػاؿ مالػؾ :تيقُّػؿ
مع أخرل ،كالنُّي -صلى اهلل يلَّػو كسػلـَّ -قػكؿ لػو ةػي الركاَّػاتَُّ":ؼ كقػد قَّػؿ" ،كةػي ُّعضػيا "دييػا
حمػػؿ يلػػى التنزَّػػو،كةي ُّعضػػيا "َل خَّػػر لػػؾ
ينػػؾ " يَّحمػػؿ يلػػى اإلرَػػاد ،كةػػي ُّعضػػيا "ةنيػػاه ينيػػا" يَّ ى
ةَّيػػا" ،ةػػالحؽ كجػػكب العمػػؿ ُّقػػكؿ الم ػرأة المرضػػعل ح ػرة ُانػػت أك أمػػل ،كقػػكؿ النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو
كسػػلـَُّ" -ػػؼ كقػػد قَّػػؿ" يََّػ ًػعر َُّنػػو أم ػره ُّم ػراؽ ام أرتػػو َلحتمػػاؿ أف َُّػػكف قػػكؿ الم ػرأة السػػكداء صػػحَّحان
ةَّرتُب الحراـ ،ةَمره ُّمراقيا احتَّاطان ،كقَّؿ :إف النُّػي-صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ قىًُّ ىػؿ َػيادة المػرأة كحػدىا،
كةػي الحػػدَّث جػكاز إيػراض ً ً
المسػػتىمتًي يلػى أف الحُػػـ ةَّمػػا سػَلو الُػػؼ ينػو ،كةَّػػو جػكاز
الممتػػي ل ىَّتننُّػو ي
ي
(ُ)
تُرار السؤاؿ لمف لـ َّميـ المراد .

يص َة ْب ِن ُم َخ ِ
ار ٍ
ق ا ْل ِي َال لِ ِّي
الحديث الثالث والثالثون -قَ ِب َ

ت ًُ ىن ىانلى ٍُّػف ىن ًع و
كف ٍُّ يف ًرً و
اف يَّ ٍخ ًمي ك
ث،
الزٍى ىد ،قى ى
اف ،قى ى
ػَّـ يَّ ىحػد ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى
اب ،ىك ىُ ى
اؿ :نا ىى يار ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
و (ِ)
ػت رسػ ى ن ً
ػاؿ :تىح نمٍلػ ي ً
ػار ً
َّصػلى ٍُّػ ًػف اٍل يم ىخػ ً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ ةى ىسػَىٍلتيوي(ّ)،
ؽ ،قىػ ى ى
ػكؿ اللػػو ى
ػت ًُّح ىمالىػػل  ،ةىَىتىٍَّػ ي ى ي
ىيػ ٍػف قىًُّ ى
(ٓ)
(ْ)
ت إً نَل ًةػي ى ىػال وث:
ندقى ًل" ،ينـ قى ى
قى ى
اؿ " :إً نف اٍل ىم ٍسَىلىلى يحرىم ٍ
ت ىن ىع هـ لًلص ى
اؿ :ي"ن ىؤدَّيىا أ ٍىك ين ٍخ ًريجيىا ىي ٍن ىؾ إً ىذا قىًد ىم ٍ
(ٕ)
ً (ٔ)
و
اجله ىحتنى
ىريج وؿ تى ىح نم ىؿ ًُّ ًح ىمالى ول ةى ىحلن ٍ
ىص ىاُّتٍوي ةىاقىله ىك ىح ى
ت لىوي اٍل ىم ٍسَىلىلى ىحتنى يَّ ىؤند ٍَّيىا ،ينـ يَّ ٍمس ٍؾ  ،ىكىريجؿ أ ى

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيػا :ةػتح الُّػارم َلُّػف حجػر(ُ/ٓ( ،)ِّٗ /ْ(،)ُْٖ /
ِٖٔ) ،)ُّٓ /ٗ(،حاََّل السندم يلى سنف النسا ي(ٔ ،)َُٗ /تحمل ايحكذم(ْ،)ُِٔ /العرؼ الَذم (ِ.)ّٖٗ /
(ِ) الحمالل  :ما ىَّتى ىح نمليوي اإلنساف يف يَّره مف ًدىَّل أك يرامل ،م ؿ أف َّقع حرب َُّّف ةرَّقَّف تسمؾ ةَّيػا الػدماء ،ةَّػدخؿ َُّّػنيـ رجػؿ َّتحمػؿ دَّػات
القتلى لَّصلح ذات الَُّّف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ِْْ/
معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)َُُٗ/

َّعطَّو ٌإَّاه.
(ّ) طلب منو أف
ى
(ْ) (الننعـ) ك ً
(اي ٍىن ىع ًاـ)،كىي الماؿ الرنايَّل كأُ ر ما َّقع ىذا اَلسـ يلى اإلُّؿ .مختار الصحاح( .)ُّْ/كالمراد :إُّؿ الصدقل.
اح يد ٍ
ىي ى
(ٓ) التسكؿ كطلب العطَّل كالصدقل .مستماد ُّتصرؼ ،المصدر الساُّؽ.

(ٔ) منع ،كالمراد  :منع نمسو يف السؤاؿ  .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)َِٖٗ/
الحاجل كالمى ٍقر .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)َْٖ/
(ٕ) المىاقىل:
ى
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ً
ىَ ًي ىد أىك تى ىُلنـ ى ىال ىله ًمف ىذ ًكم اٍل ًحجا(ُ) ًمف قىك ًم ًو أ ن ً
ػَّب
اجلن ،ةى ىحلن ٍ
ٍ
ت لىوي اٍل ىم ٍسَىلىلي ىحتنػى يَّص ى
ىف ًُّو ةىاقىلن ىك ىح ى
ى
ٍ ٍ
ٍ ى
(ْ)
(ّ)
ً
ً
ً
ن
امػا م ٍػف ىي ٍػَّ و
ىس ىد نادا(ِ) ًم ٍػف ىي ٍػَّ و
ش ،يػ نـ يَّ ٍمسػ ي
ػت ىمالىػوي ،ةى ىحل ٍ
اح ٍ
ػاُّتٍوي ىجا ىحػله ٍ
ػت لىػوي
اجتى ى
ىص ى
ؾ ،ىكىريج ٍػؿ أ ى
ش أ ٍىك قىك ن
ً
اما ًم ٍف ىي ٍَّ و
َّب ىس ىد نادا ًم ٍف ىي ٍَّ و
ت(ٓ) ".
ش ،ينـ يَّ ٍم ًس ي
ؾ ،ىك ىما ًس ىكل ىذلً ىؾ ةىيي ىك يس ٍح ه
اٍل ىم ٍسَىلىلي ىحتنى يَّص ى
ش أ ٍىك قىك ن

تخريج الحديث:

ػار و
َّصػلى ٍُّ ًػف يم ىخ ً
ؽ اٍل ًي ىاللًػي
 -1أخرجو الحمَّدم ةي مسنده  ،مف حػدَّث قىًُّ ى
ُّّٖٖ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ْٔ /حػدَّث رقػـ

 -2أخرجػ ػػو مسػ ػػلـ ةػ ػػي صػ ػػحَّحوُ ،تػ ػػاب الزُػ ػػاةُّ ،ػ ػػاب مػ ػػف تحػ ػػؿ لػ ػػو المسػ ػػَلل(ِ ،)ِِٕ/حػ ػػدَّث
رقـَُْْ ،مف طرَّؽ حماد ُّف زَّد يف ىاركف ُّف ر ابُّ-و ،متقارب ايلماظ.

 -3أخرجػ ػػو أُّػ ػػك داكد ةػ ػػي سػ ػػننوُ ،تػ ػػاب الزُػ ػػاةُّ ،ػ ػػاب مػ ػػا تجػ ػػكز ةَّػ ػػو المسػ ػػَلل(ِ ،)َُِ/حػ ػػدَّث
رقـَُْٔ ،مف طرَّؽ حماد ُّف زَّد يف ىاركف ُّف ر ابُّ-و ،متقارب ايلماظ.

 -4أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الزُاة ،الصدقل لمف تحمؿ ُّحمالل(ٓ ،)ٖٗ/حدَّث رقـَِٖٓ،
مف طرَّؽ حماد ُّف زَّد يف ىاركف ُّف ر ابُّ-و ،متقارب ايلماظ.

 -5أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ،مػػف ُتػػاب الزُػػاةُّ ،ػػاب مػػف تحػػؿ لػػو الصػػدقل(ِ ،)َُْْ/حػػدَّث
رقـَُِٕ ،مف طرَّؽ حماد ُّف زَّد يف ىاركف ُّف ر ابُّ-و ،متقارب ايلماظ.

 -6أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّٓ ،)ِٕٓ/اإلسناد الساُّؽ(للحمَّدم) ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً (ٔ)
ً ً
ِ -ىىػػارك يف ُّػ يػف ًرىػ و
م ،تػػكةي ُّعػػد
يسػػَّد ك
الح ىسػػف ،ى
م  ،كيَّقػػاؿ :أيىُّػػك ى
الُّ ٍ
صػ ًػر ٌ
ػاب ،أيىُّػػك ىُّ ٍُػ وػر التنم ٍَّمػ كي ػػـ اي ى
يٍ
(ٕ)
الما ل ،ركل لو مسلـ ،كأُّك داكد ،كالنسا ي .

قاؿ اُّف سعد :قل ،قلَّؿ الحدَّث(ٖ) ،كك قو اُّف معَّف(ٗ) ،كأحمد ُّف حنُّؿ(َُ) ،كالعجلي(ُُ)،
(ُ( أم مف ذكم العقؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ّْٖ/
ت ًُّ ًو ىخلىالن ،أم ما َُّمي حاجتو .المرجع الساُّؽ (ِ.)ّّٓ/
(ِ) الس ىد ي
اد  ُ :كؿ ىَ ٍي وء ىس ىد ٍد ي
ً
ن
ادهي الذم َّقكـ ُّو.أم ما َّقكـ ُّحاجتو الضركرَّل .المرجع الساُّؽ (ْ.)ُِْ/
(ّ) ًق ىك ياـ الَيء :ي ىم ي

المصَُّّل .يرَّب الحدَّث َلُّف الجكزم(ُ.)ُٕٗ/
(ْ) الجا حل :ي
(ٓ) السحت :الحراـ الذم َل َّحؿ ُسُّو؛ ينو َّسحت الُّرُل :أم َّذىُّيا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ّْٓ/
يسَّد ُّف أُّي اٍلعَّص ُّف أيمَّنل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)َٔ/
(ٔ) نسُّل إلى أ ى
(ٕ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٕ ،)ُُٖ/العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ُ ،)ُْٗ/ال قػات للعجلػي(،)ْْٓ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٗ ،)ٖٗ/تيػذَّب
الُماؿ(َّ ،)ِٖ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ُِ ،)َُٔ/تارَّخ اإلسالـ(ّ ،)ّْٓ/تقرَّب التيذَّب(.)ٖٓٔ/
(ٖ( الطُّقات الُُّرل(ٕ.)ُُٖ/
(ٗ) تيذَّب الُماؿ(َّ.)ِٖ/
(َُ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ُْٗ/
(ُُ) ال قات للعجلي(.)ْْٓ/
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كك قو َّعقكب ُّف سمَّاف(ُ) ،كالنسا ي(ِ) ،كاُّف حُّاف(ّ) ،كالذىُّي(ْ) ،كاُّف حجر(ٓ).

قمت  :ىاركف ُّف ر اب قل.
م ،ت ػػكةي ُّع ػػد الما ػػل ،ركل ل ػػو مس ػػلـ ،كأُّ ػػك داكد،
ص ػ ًػر ك
ّ ًُ -ىن ىانػ ػلي ٍُّ ػ يػف ين ىع ػ ٍػَّوـ اٍل ىع ػ ىػد ًك ك
م ،أيىُّ ػػك ىُّ ٍُ ػػر اٍل ىُّ ٍ
كالنسا ي(ٔ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعدُ :ػػاف معركة ػان قػػل إف َػػاء اهلل(ٕ) ،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي ،قػػل(ٖ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي

ال قات(ٗ) ،كقاؿ الذىُّي :ك ؽ(َُ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُُ).
قمتُ :نانل ُّف نعَّـ قل.

ػار ً
َّص ػلي ٍُّػ يػف اٍل يم ىخػ ً
ؽ ٍُّػ ًػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو الياللػػي(ُِ) ،صػػحاُّي ،سػػُف الُّص ػرة ،ركل لػػو مسػػلـ ،كأُّػػك
ْ -قىًُّ ى
داكد ،كالنسا ي(ُّ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو دلَّؿ يلى أف المسػَلل تحػرـ إَل ل ال ػل :ايكؿ ىم ٍػف تحمػؿ يػف يَّػره دَّنػان أك ًد ىَّػل أك
َّقػػع حػػرب ُّػػَّف قػػكمَّف يَّسػػمؾ ةَّػػو الػػدماء ةَّػػدخؿ َُّّػػنيـ كَّصػػالحيـ ةتحػػؿ لػػو المسػػَلل كَّعطػػى مػػف الزُػػاة
َُّػػرط أف َّسػػتدَّف لغَّػػر معصػػَّل اهلل،ة ػ ذا أخػػذ مػػف الصػػدقات مػػا َّػػؤدم ذلػػؾ الػػدَّف َل َّجػػكز أخػػذ َػػيء

حخر منيا كَّمسؾ يف السؤاؿ ،كال اني مػف أصػاب مالػو مصػَُّّل كحةػل سػماكَّل أك أرضػَّل ُػالُّرد كالغػرؽ
كالحرؽ كةساد الزرع كنحكه كلـ َُّّؽ لو ما َّقكـ ُّو كَُّمَّو ،كال الث مف أصاُّتو حاجل كةقر ةػال تحػؿ لػو

المسَلل إَل َُّيادة ال ل مػف ذكم العقػكؿ مػف قكمػو؛ ينيػـ أىػؿ الخُّػرة ُُّّاطنػو ،كاَػتراط العقػؿ للتنَُّّػو

(ُ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ُِ.)َُٔ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(َّ.)ِٖ/
(ّ( ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َٖٓ/
(ْ) الُاَؼ(ِ.)ِّٗ/
(ٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ٖٓٔ/
(ٔ( انظػر إلػى ترجمتػو ةي:الطُّقػات الُُّػػرل(ٕ ،)ُٔٗ/ال قػات للعجلػي( ،)ّٖٗ/ال قػات َلُّػػف حُّػاف(ٓ ،)ّّٖ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٕ ،)ُٔٗ/تيػػذَّب
الُماؿ(ِْ ،)ِِٕ/تارَّخ اإلسالـ(ِ ،)ُُِٔ/تيذَّب التيذَّب(ٖ،)ْْٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ِْٔ/
(ٕ( الطُّقات الُُّرل(ٕ.)ُٔٗ/
(ٖ) ال قات للعجلي(.)ّٖٗ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ّّٖ/
(َُ) الُاَؼ(ِ.)َُٓ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْٔ/
ً
ً
ىكازف قَُّّلل َُُّّرة .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)ّٗٔ/
(ُِ) نسُّل إلى ى ىالؿ ُّف ىيامر ُّف صعصعل ُّف يم ىعاكىَّل ُّف ُُّر ُّف ى
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٓ/
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يلػػى أنػػو يََّػػترط ةػػي الَػػاىد التػػَّقظ كلػػَّس الغملػػل ،ةمػػا سػػكل ىػػذه الحػػاَلت الػ الث َُّػػكف ح ارمػان َل َّحػػؿ
ُسُّو(ُ).

ِ
ص ٍام ا ْل ُم َزِن ِّي
الحديث الرابع والثالثون -ع َ

اؿ :نا ي ٍُّ يد اٍلمٍل ًؾ ٍُّف ىنكىة ًؿ ٍُّ ًف مس ً
اح و
ؽ ،أىنوي ىس ًم ىع ىريج نال ًم ٍف يم ىزٍَّ ىنلى(ِ) يَّقىا يؿ لىػوي ٍاُّ يػف
اف ،قى ى
ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
يى
ي ٍ
ى
(ّ)
نً
ً
ػاؿ" :إً ىذا
ػث ىسػ ًػرنَّلن  ،قىػ ى
ث ،ىيػ ٍػف أىًَُّّػ ًػو ،قىػ ى
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ -إً ىذا ىُّ ىعػ ى
صػ وػاـ يَّ ىحػػد ي
ػاؿ :ىُػ ى
ػاف ىر يسػػك يؿ اللػػو  -ى
ي ى
ػاؿ :ةىُّع ٍىنػػا رسػ ى ن ً
ً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـً -ةػػي
ىأرٍىَّػػتي ٍـ ىم ٍسػ ًػج ندا ،أ ٍىك ىسػػم ٍعتي ٍـ يم ىؤذننػػا ةىػ ىػال تى ٍقػػتيلي نف أ ى
ػكؿ اللػػو  -ى
ىحػ نػدا" ،قىػ ى ى ى ى ي
(ٓ)
(ْ)
ً ً
ً ً
و
ػاؿ :ىك ىمػػا
ىسػػلً ٍـ ،ةىقىػ ى
امػلى  ،ةىَ ٍىد ىرٍُ ىنػػا ىريجػ نػال ىَّ يسػ ي
ػكؽ ًُّظى ىعػػاًَّ ىف  ،ةى يقٍل ىنػػا لىػػوي :أ ٍ
ىم ىرىنػػا ُّػ ىذل ىؾ ،ةى ىخ ىر ٍج ىنػػا قىُّػ ىػؿ تيى ى
ىس ًػرَّنل ،ةىَ ى
ً
ًٍ
ػاؿ :يقٍل ىنػػا:
ػاؿ :أىةىػ ىأ
كف قىػ ى
ىخ ىُّ ٍرىنػػاهي ًُّػ ًػو ،ةىػً ىذا يىػ ىػك ىَل ىَّ ٍع ًرةيػػوي ،ةىقىػ ى
اإل ٍسػ ىػال يـ ةىَ ٍ
صػػان يع ى
ػرٍىَّتي ٍـ إً ٍف أ ىىنػػا لىػ ٍػـ أى ٍة ىعػ ٍػؿ ةى ىمػػا أ ٍىنػػتي ٍـ ى
ػاؿ :ةىػَ ٍىد ىر ىؾ الظن ىعػػاًَّ ىف،
ػاؿ :ةىيى ٍػؿ أ ٍىنػػتي ٍـ يم ٍن ًظػ ًػر ن
كؾ ،قى ى
م ىحتنػى أ ٍيد ًر ىؾ الظن ىعػػاًَّ ىف يقٍل ىنػػا :ىن ىع ٍػـ ،ىكىن ٍحػ يػف يمػ ٍػد ًريُ ى
ػؾ ،قىػ ى
ىن ٍقتيلي ى
ش ،ةىقىالىػ ً
ش قىٍُّػ ىػؿ ىنمىػ ً
ػاد اٍل ىعػ ٍػَّ ً
ػاؿ
ىسػػلً ٍـ ىي ٍَػ نػرا ،ىك ىسػ ٍػُّ نعا ًكتٍػ نػرا ،ىكى ىمانًنَّػػا تىتٍػ نػرا ،يػ نـ قىػ ى
ةىقىػ ى
ػت ٍاي ٍ
ىسػػلً ًمي يح ىنػ ٍػَّ ي
يخػ ىػرل :أ ٍ
ػاؿ :أ ٍ
ًَ ٍع نرا:
أ ٍىك أ ٍىد ىرٍُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتي يُ ٍـ ًُّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاٍل ىخكانً ً
ؽ
أىتىػ ػ ػ ٍذ يُ ير إً ٍذ طى ػ ػػالى ٍُّتي يُ ٍـ ةى ىك يج ػ ػ ٍػدتي يُ ٍـ ًُّ ىحٍل ىُّ ػ ػ وػل
ى
ػكؿ ي ً
ػؼ إً ٍد ىَل ىج ال كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرل كاٍلكىدا ًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ؽ
ػؽ
أىلىػ ػ ػ ػ ٍػـ ىَّػ ػ ػ ػ ػ ي
اَ ػ ػ ػ ػ ه
تى ىُلنػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ؾ ىحقجػ ػ ػ ػػا أ ٍ
ىف ىَّين ػ ػ ػ ػ ى ى
ى ى
ً
ص ػػمىا ً ً
ؽ
ىىليىن ػػا ىم نع ػػا
ص ػ وػؿ قىٍُّ ػ ىػؿ إً ٍح ػ ىػدل ال ن
ػت إً ٍذ أ ٍ
ػب ًل ػػي إً ٍذ يقٍل ػ ي
ةى ػ ىػال ىذ ٍن ػ ى
أى ًَُّّ ػػي ًُّ ىك ٍ
ً
كىَّ ٍنػ ػ ػ ػَىل ٍايى ًمَّ ػ ػ ػػر ًُّاٍل ىحًَُّّ ػ ػ ػ ً
ػار ً
ػب اٍل يممى ػ ػ ػ ً
ؽ
ط الن ػ ىػكل
ىف ىَّ ٍَػ ىػح ى
صػ وػؿ قىٍُّػ ىػؿ أ ٍ
أى ًَُّّػػي ًُّ ىك ٍ
ي
ى
ً
ً
ػاء
امػ ىأ
ػع إًلى ٍَّ ىنػػا ،ةىقىػ ى
قىػ ى
ضػ ىػرٍُّ ىنا ييينقىػػوي ،ىك ٍان ىحػ ىػد ىر ًت ٍاي ٍ
ػاؿ :ىَ ػَ ىٍن يُ ٍـ ،ةىقى ػ ند ٍم ىناهي ىك ى
ػرىةه أ ٍىد ىمػ ي
يخػ ىػرل مػ ٍػف ىى ٍكىدجيىػػا ٍ
ػاؿ :يػ نـ ىر ىجػ ى
ت.
ًُّ ىح ْ
ت ىيلى ٍَّ ًو ىحتنى ىماتى ٍ
ص ،ةى ىج ى ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسػنده ،مػف حػدَّث يصػاـ المزنػي
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ٔٓ/حػدَّث رقػـُّّٖٗ،اإلسػناد

)ُ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :المنيػػاج َػػرح صػػحَّح مسػػلـ(ٕ ،)ُّْ/حاَػػَّل
الس ػػَّكطي يل ػػى س ػػنف النس ػػا ي(ٓ،)ٖٗ/ال ػػدَُّّاج يل ػػى ص ػػحَّح مس ػػلـ ُّ ػػف الحج ػػاج (ّ،)ُِْ/ي ػػكف المعُّ ػػكد كحاَ ػػَّل اُّ ػػف الق ػػَّـ(ٓ ،)ّٓ/حاَ ػػَّل
السندم(ٓ.)ٖٗ/
(ِ( يم ىزَّنل :قَُّّلل مف مضر ،كىك  :يم ىزَّنل ُّف أ ٌيد ُّف طاُّخل .العَّف(ٕ.)ّٕٔ/
(ّ) طا مل مف الجَّش َُّّلد أقصاىا أرُّعما ل تُّعث إلى العدك .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ّّٔ/
(ْ) أرض تيامل قطعل مف الَّمف كىي جُّاؿ مَتُُّل أكليػا ةػي الُّحػر القلزمػي كمَػرةل يلَّػو كحػدكدىا ةػي يرَُّّيػا ُّحػر القلػزـ كةػي َػرقَّيا جُّػاؿ
متصلل مف الجنكب إلى الَماؿ .الركض المعطار ةي خُّر ايقطار(.)ُُْ/
ك
ً
ً
ً
نً
ً
ً
ً
ػع الػ نػزكج
ىم يَّسػار ،ىكًقَّػ ىؿ لٍل ىم ٍأ
ػرىة ظىع ىَّنػػل ،يىننيىػا تى ٍ
رحػؿ كيَّ ٍ
(ٓ) الظ يعػف :النسػاء ،كاح ىػدتيا :ظىع ىَّنػل ،كأصػ يؿ الظع ىَّنػل :الرناحلىػلي التػي يَّ ى
ظ ىعػ يػف ىيلىٍَّيىػا:أ ٍ
ظ ىع يػف ىم ى
نً
حَّ يما ظىعف ،أىك ينيػا تي ٍحمػؿ يلىػى الر ً
ناحلىػل إً ىذا ظى ىعىن ٍ ً
ظ ىعػاف .النياَّػل
المػرأةي ًةػي اٍليى ٍػكىد ًج ،ىك ىج ٍمػعي الظن ًع ىَّنػل :ظي ٍعػف كظي يعػف كظى ىعػا ًف كأى ٍ
ى ى
ى
ػت .ىكقَّػ ىؿ الظع ىَّنػل :ى
ىى ٍ
ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ُٕٓ /
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ِ -أخرج ػ ػػو أُّ ػ ػػك داكد ة ػ ػػي مس ػ ػػندهُ ،ت ػ ػػاب الجي ػ ػػاد ُّ ،ػ ػػاب ة ػ ػػي دي ػ ػػاء المَ ػ ػػرَُّف(ّ ،)ّْ/ح ػ ػػدَّث
رقـِّٓٔ ،مف طرَّؽ سعَّد ُّف منصكر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب السَّرُّ ،ػاب حػد نا محمػد ُّػف َّحَّػى العػدني(ْ ،)َُِ/حػدَّث
رقـ ُْٗٓ ،مف طرَّؽ محمد ُّف َّحَّى العدني يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُِّْ ،)ْٖٖ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ؽ ٍُّ ًػف ي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف م ٍخرمػلى ،أىُّػك ىنكىة وػؿ اٍلقيرًَػ كي اٍلع ً
ِ -ي ٍُّ يػد اٍلملً ًػؾ ٍُّػف ىنكىةػ يؿ ٍُّػف مسػ ً
ػاح ً
م اٍل ىمػ ىػدنً كي،
ػام ًر ك
ى
ى
ى
ي يى
ى
ى ىى ي ٍ
ي ٍ
ى
(تَُٓ-ُُْ:ق) ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي حدَّ ان كاحدان(ُ).

ذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ِ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ّ) ،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ(ْ).

قمت :يُّد الملؾ ُّف نكةؿ صدكؽ.
ً
ص واـ اٍل يم ىزنًي(ٓ) ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ٔ).
ّ -ىي ٍُّ يد اهلل ٍُّ يف ي ى
قاؿ يلي ُّف المدَّني :لـ َّعرؼ كلـ َّنسب(ٕ)،كقاؿ اُّف حجرَ :ل َّعرؼ حالو(ٖ).
ً
ص واـ اٍل يم ىزنًي مجيكؿ.
قمتٍ :اُّ يف ي ى
ً
اـ اٍل يم ىزنًي ،صحاُّي لو حدَّث كاحد ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ٗ).
ْ -ي ى
صي

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف اُّف يصاـ المزني مجيكؿ.

(ُ( انظػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :المعجػـ الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ ،)ِّٕ/ال قػػات َلُّػػف حُّػاف (ٕ ،)َُٕ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٖ ،)ِْٗ /تػػارَّخ اإلسػػالـ (ّ/
ُِٗ) ،الُاَؼ(ُ ،)َٕٔ /إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٖ ،)ّْٓ /تيذَّب التيذَّب(ٔ ،)ِْٖ /تقرَّب التيذَّب(.)ّٔٔ/
(ِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)َُٕ/
(ّ) الُاَؼ(ُ.)َٕٔ /
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٔٔ/
:ىػ ًػذه الن ٍسػ ىػُّل لكلػػد يي ٍ ىمػػاف ىكأ ٍىكس ٍاُّنػػي ىي ٍمػػرك ُّػػف أد ُّػػف طاُّخػػل ُّػػف إٍلىَّػػاس ُّػػف يمضػػر نسػػُّكا إًلىػػى مزَّنػػل ُّنػػت ُلػػب ُّػػف كُّ ػرة أـ يي ٍ ىمػػاف
(ٓ( اٍل يم ىزنًػػي ى
ىكأ ٍىكس كىـ قىَُّّلىل ىًُُّ ىَّرة  .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ)َِٓ/
(ٔ) انظر إلى ترجمتو ةي :تيذَّب الُماؿ(ّْ،)ِْٔ/مَّزاف اَليتداؿ(ْ،)ْٓٗ/تيذَّب التيذَّب(ُِ ،)َّْ/تقرَّب التيذَّب(.)ٔٗٔ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ُِ.)َّْ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ٔٗٔ/
(ٗ( المرجع الساُّؽ(.)َّٗ/
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التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو دلَّػػؿ يلػػى أف سػػماع ايذاف أك كجػػكد المسػػجد ةػػي الُّلػػد ُػػاؼ ةػػي اَلسػػتدَلؿ يلػػى

إسالـ أىلو ،ةالنُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ – ُاف ََّمر جََّو ُّعدـ القتاؿ يند كجػكد المسػجد أك سػماع
ايذاف؛ حتى َّمَّزكا المؤمف مف الُاةر ،كذلؾ لالحتَّاط ةي أمر الدماء(ُ).

الس ِائ ِب
الحديث الخامس والثالثونَ -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َّ

اؿ :نا ٍاُّ يف يح ىرٍَّ وج ،ىي ًف ٍاُّ ًف أىًُّي يملى ٍَّ ىُلى ،ىي ٍف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف السنا ً ًب" ،أ ن
كؿ اللن ًػو
ىف ىر يس ى
اف ،قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ً
ػر سػػكرةى اٍلمػػؤ ًمنًَّف ،ىةلى نمػػا ُّلىػ ى ً
ً ن
 نصػػلنى ًُّالنػ ً
َّسػػى
ػاس ال ك
ى
صػ ٍػُّ ىح ىَّػ ٍػكىـ اٍلمىػػتٍ ًح ،ةىقىػ ىأى ي ى ي ٍ ى
ػد ذ ٍُػ ىػر ي ى
صػػلى اهللي ىيلى ٍَّػػو ىك ىسػػل ىـ -ى
ى
(ّ)
(ِ)
ىخ ىذتٍوي ىس ٍعلىله  ،أ ٍىك ىَ ٍرقىله ةى ىرىُ ىع".
ىكأيم ًو أ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث يُّ ػ ػ ػػد اهلل ُّ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػػا ب
رقـَُّْٖ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ٕٔ/ح ػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب إقامػػل الصػػالة ُّ ،ػػاب القػراءة ةػػي صػػالة المجػػر (ُ،)ِٔٗ/
حدَّث رقـَِٖ،مف طرَّؽ ىَاـ ُّف يمار يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ِ -ي ٍُّ يد ً ً
الع ًزٍَّ ًز ً
الرك ًم كي ،مػكلى أمَّػل
ُّف يج ىرٍَّ وج القرَي ،اي ىيم ًكم ،أيىُّك اٍل ىكلً ًَّد ىكأيىُّك ىخالًود ك
ى
الملؾ ي
ُّف ىي ٍُّد ى
ى
اُّػف خالػد ،كقَّػؿ :مػكلى ىيُّػػد اللن ًػو ٍُّػف أمَّػل ُّػف ىيُّػػد اللن ًػو ُّػف خالػد ٍُّػف أسػػَّد ٍُّػف أىُّػي العػَّص ُّػػف
أمَّػل اي ىيمػ ًػكم( ،تَُٓ:ق أك ُّعػدىا ،كقػػد جػاز السػػُّعَّف كقَّػؿ :جػػاز الما ػل كلػػـ َّ ُّػت)،ركل لػػو

الجمايل(ْ).

قاؿ اُّف سعدُ :اف قل ُ َّر الحدَّث جدان(ٓ) ،كقاؿ اُّف معَّف :قل(ٔ)،
(ُ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا:ةتح الُّػػارم َلُّػػف رجػػب(ٓ،)ِّّ /مرقػػاة الممػػاتَّح
َرح مَُاة المصاَُّّح(ٔ ،)ِّّٓٗ /نَّؿ ايكطار(ٕ،)ِٖٗ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٕ ،)ُِْ/تحمل ايحكذم(ٓ. )َُّ/

ػخص :جػػاء ُّحرُػػل مصػػحكُّل ُّصػػكت مػػف المػػـ ،تػػدةع ُّيػػا الطَُّّعػػل أ نذل يػػف الر ػػل كاييضػػاء المتٌصػػلل ُّيػػا ،أخػػذه ال كسػػعاؿُ ،ػػح.
(ِ( سػ ىػعؿ ال نَػ ي
معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)َُٔٗ/
ً
ؽ ًُّ ىدم ًع ػ ًػو َّعنًػػي ًلٍل ًق ػػراء ًة ،كًقَّػ ػ ىؿ :أر ىاد أىن ػػو ىَ ػ ًػر ى ً ً ً
(ّ) ال نَ ػ ٍػرقىلي :الم ػػرنة ًم ػ ىػف ال نَ ػ ىػر ً
ػع .النياَّ ػػل ة ػػي يرَّ ػػب الح ػػدَّث
ي
ىم ىَ ػ ًػر ى ٍ ى ٍ
ؽ :أ ٍ
ؽ ُّ ًرَّق ػػو ةتىػ ػرؾ القػ ػراءة ىكىرىُ ػ ى
ىى ى
كاي ر(ِ.)ْٔٓ/
(ْ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٔ ،)ّٖ/ال ق ػػات للعجل ػػي(،)َُّ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ (ٓ،)ّٓٔ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ُٖ،)ّّٖ/ت ػػارَّخ
اإلسػ ػ ػ ػ ػػالـ(ّ،)ُٗٗ/مػ ػ ػ ػ ػػف تُلػ ػ ػ ػ ػػـ ةَّػ ػ ػ ػ ػػو كىػ ػ ػ ػ ػػك مك ػ ػ ػ ػ ػػؽ( ،)ُِٓ/تيػ ػ ػ ػ ػػذَّب التيػ ػ ػ ػ ػػذَّب(ٔ ،)َِْ/تقرَّػ ػ ػ ػ ػػب التيػ ػ ػ ػ ػػذَّب(،)ّّٔ/إُمػ ػ ػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػ ػ ػػذَّب
الُماؿ(ٖ،)ُّٗ/المدلسَّف(.)ٔٗ/
(ٓ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّٖ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)ّّٖ/
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كقػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػؿُ :ػػاف مػػف أكيَّػل العلػػـ(ُ)،كقػػاؿ العجلػي :قػػل(ِ) ،كقػػاؿ أُّػك زريػػلُّ :ػػخ مػػف

اي مػػل(ّ)،كقػػاؿ اُّػػف خ ػراشُ :ػػاف صػػدكقان(ْ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :صػػالح الحػػدَّث(ٓ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي

ال قػػات ،كقػػاؿُ :ػػاف مػػف ةقيػػاء أىػػؿ الحجػػاز كقػ ار يـ كمتقنػػَّيـ كُػػاف َّػػدلس(ٔ)،كقػػاؿ الػػدارقطني :يَّجتنػػب
تدلَّس ػػو؛ة نو كح ػػش الت ػػدلَّس َل َّ ػػدلس إَل ةَّم ػػا ق ػػد س ػػمعو م ػػف مج ػػركح(ٕ) ،كق ػػاؿ ال ػػذىُّي :المقَّ ػػو أح ػػد

اييػالـ(ٖ)،كقػاؿ مػرة انَّػل :قػػل مػدلس(ٗ) ،كقػاؿ اُّػػف حجػر :ةقَّػػو الحجػاز مَػيكر ُّػػالعلـ كالت ُّػتَّ ُ ،ػػر

الحدَّث(َُ) ،كقاؿ مرة انَّل :قل ةقَّو ةاضؿ ،كُاف َّدلس كَّرسؿ(ُُ).
قمت :اُّف جرَّج المُي قل .

ّ -يُّد اهلل ُّف أُّي ملَُّل :قل ةقَّو ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِّ) .
ً
ً
ً
صػ ٍػَّ ًمي ُّػ ًػف ىياًُّػ ًػد ُّػ ًػف يي ىمػ ىػر ُّػ ًػف ىم ٍخ يزٍكًـ،لػػو كيَُّّػػو صػػحُّل،
ْ -ىي ٍُّػ يػد اهلل ُّػ يػف ال نسػػا ًب ٍاُّػ ًػف أىًُّػػي ال نسػػا ًب ى
كُاف قارلء أىؿ مُل،مات سنل ُّضع كستَّف،ركل لو الُّخارم ةي ايدب كالُّاقكف(ُِ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

َل خػالؼ ةػػي جػكاز قطػػع القػراءة ةػي الصػػالة لعػػذر ،كَل ُ ارىػل إف ُػػاف القطػػع لغَّػر يػػذر كىػػذا

مذىب الجميكر ،كيف مالؾَُّ :ره قطع الصالة لغَّػر يػذر،كةي الحػدَّث :جػكاز القػراءة ُّػُّعض السػكرة،
كةَّو :استحُّاب القراءة الطكَّلل ةي صالة الصُّح ،كلُف ُّحسب حاؿ الجمايل(ُّ).

(ُ) المرجع الساُّؽ.
(ِ) ال قات للعجلي(.)َُّ/
(ّ( الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ّٓٔ/
(ْ) تيذَّب التيذَّب(ٔ.)َِْ/
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ّٓٔ/
(ٔ( ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّٗ/
(ٕ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس()ُْ/
(ٖ) الُاَؼ(ُ.)ٔٔٔ/
(ٗ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ(.)ُِٓ/
(َُ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ُْ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ّّٔ/
(ُِ) المرجع الساُّؽ(.)َّْ/
(ُّ( كمف أراد اَلستزادة ةػي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا:التكضػَّح لَػرح الجػامع الصػحَّح(ٕ،)َُّ/يمػدة
القارم َرح صحَّح الُّخارم(ٔ،)َْ/إرَاد السػارم لَػرح صػحَّح الُّخػارم(ِ،)ٗٓ/حاَػَّل السػندم يلػى سػنف اُّػف ماجػو(ُ،)ِّٕ/ذخَّػرة العقُّػى
ةي َرح المجتُّى(ُِ.)َِٔ/
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الحديث السادس والثالثونَ -ي ْعمَى ْب ِن ُم َّرةَ

ػاء ٍُّػ يػف ال نسػػا ً ًب ،ىيػ ٍػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف ىح ٍمػ و
ػاؿ:
ػص ،ىيػ ٍػف ىَّ ٍعلىػػى ٍُّػ ًػف يمػ نػرةى ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :نػػا ىيطىػ ي
ؽ(ُ) ،ةىقى ى ً
نً
ت :ىَل،
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىك ىأنا يمتى ىخل ه
ام ىأرىةه " ،ةى يقٍل ي
ص ىرنًي ىر يسك يؿ اللو  -ى
أ ٍىُّ ى
اؿ لي :ى"َّا ىَّ ٍعلىى ،أىلى ىؾ ٍ
(ِ)
ػكد ،ي ػ نـ
اي ًس ػٍلوي ىكىَل تى يعػ ٍػد" قىػ ى
قىػ ى
اي ًس ػٍلوي ىكىَل تى يعػ ٍػد  ،ي ػ نـ ٍ
ػاؿ" :ةى ٍ
ىيػ ي
ىيػ ي
ػكد ،ي ػ نـ ىي ىس ػٍلتيوي ىكىَل أ ي
ػاؿ ىَّ ٍعلىػػى" :ةى ىغ ىس ػٍلتيوي ىكىَل أ ي
كد".
ىي ي
ىي ىسٍلتيوي ىكىَل أ ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث َّعلى ُّف مرة

(ِ،)ٖٔ/حدَّث رقػـُُّْٖ ،اإلسػناد

كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػ ػ ػػو الترمػ ػ ػػذم ةػ ػ ػػي سػ ػ ػػننو،أُّكاب ايدبُّ ،ػ ػ ػػاب مػ ػ ػػا جػ ػ ػػاء ةػ ػ ػػي ُراىَّػ ػ ػػل التزيمػ ػ ػػر كالخلػ ػ ػػكؽ
للرجاؿ(ٓ ،)ُُِ/حدَّث رقـُِٖٔ،مف طرَّػؽ َػعُّل ُّػف الحجػاج يػف يطػاء ُّػف السػا بُّ-ػو،
جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ،تاب الزَّنػػل ،التزيمػػر كالخلػػكؽ (ٖ،)ُّٓ/حػػدَّث رقػػـُِٓٓ ،مػػف
طرَّؽ مكسى ُّف أيَّف الجزرم يف يطاء ُّف السا بُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٗ ،)ُُِ/مػػف طرَّػػؽ َػػعُّل ُّػػف الحجػػاج يػػف يطػػاء ُّػػف
السا بُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ػاء ٍُّػ يػف ال نسػػا ً ًب ٍُّػ ًػف ىمالًػ وػؾ ال نقىًم ػ كي ،أيىُّػػك ىزٍَّػ وػد اٍل يُػػكًة كي( ،تُّٔ:ق) ،ركل لػػو الُّخػػارم حػػدَّ ان
ِ -ىيطىػ ي
كاحدان متاُّعل ،كالُّاقكف سكل مسلـ(ّ).

قػػاؿ اُّػػف القطػػاف :تغَّػػر حمظػػو(ْ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعدُ :ػػاف قػػل ،كقػػد ركل ينػػو المتقػػدمكف ،كقػػد ُػػاف تغَّػػر
حمظػػو ُّػػآخره كاخػػتلط ةػػي حخػػر يم ػره(ٓ)،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :لػػـ َّسػػمع يطػػاء ُّػػف السػػا ب مػػف َّعلػػى ُّػػف

مػرة(ٔ)،كقػػاؿ مػرة انَّػػل  :يطػػاء ُّػػف السػػا ب اخػػتلط ةمػػف سػػمع منػػو قػػدَّمان ،ةيػػك صػػحَّح ،كمػػا سػػمع منػػو
(ُ) اٍل ىخليكؽ ىك طَّب معركؼ مرُب َّتخذ مف الزيمراف كيَّره مف أنكاع الطَّب ،كتغلب يلَّو الحمرة كالصمرة .كقد كرد تػارة ُّ ُّاحتػو كتػارة ُّػالنيي
ينو ،كالنيي أُ ر كأ ُّت ،كانما نيى ينو ينو مف طَّب النساء ،ىك يُف أُ ر استعماَلن لو منيـ ،كالظاىر أف أحادَّث النيي ناسخل.
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُٕٗ /

ىم ىرجع .كالمقصكدَ :ل ترجع إلى استعماؿ الخلكؽ .المرجع الساُّؽ(ّ.)ُّٔ /
(ِ) ىي ى
كم ىعادان :أ ٍ
اد ال نَ ي
يء ىَّ يعكد ىي ٍكدان ى
(ّ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ِّٖ /تػػارَّخ اُّػػف معػػَّف(ّ،)ْٔ/العلػػؿ كمعرةػػل الرجػػاؿ(،)ُْْ/ال قػػات للعجلػػي(،)ِّّ/الجػػرح
كالتعػػدَّؿ(ٔ،)ِّّ /الُامػػؿ ةػػي ضػػعماء الرجػػاؿ(ٕ ،)ٕٖ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(َِ،)ٖٔ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)ٖٔٗ /الُاَػػؼ(ِ،)ِِ /إُمػػاؿ تيػػذَّب
الُماؿ(ٗ،)ِْٓ /تيذَّب التيذَّب(ٕ،)َِّ /تقرَّب التيذَّب(.)ُّٗ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(َِ.)ٖٔ /
(ٓ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِّٖ /
(ٔ) تارَّخ اُّف معَّف(ّ)ْٔ/ركاَّل الدكرم.
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جرَّػر لػػَّس مػػف صػػحَّح حدَّ ػػو ،كقػػد سػػمع أُّػػك يكانػل مػػف يطػػاء ةػػي الصػػحل كةػػي اَلخػػتالط جمَّعػان كَل

َّحتج ُّحدَّ و(ُ)،كقاؿ مػرة ال ػلُ :ػؿ حدَّ ػو ضػعَّؼ إَل مػا ُػاف مػف حػدَّث َػعُّل ،كسػمَّاف ،كحمػاد ُّػف
(ِ)
اؾ(ّ)،كقاؿ مرة
صالح مف سمع ًم ٍنوي ىَّ ٍعنًي قىًدَّمان ،ىكقد تغَّر ةىًنوي لى ٍَّ ىس ًُّ ىذ ى
سلمل  ،كقاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :ى
انَّل :قل قل رجؿ صالح(ْ)،كقاؿ العجليُ :اف َػَّخان قػل قػدَّمان(ٓ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل :جػا ز الحػدَّث إَل

أنو تلقف ُّآخرة(ٔ) ،كقاؿ أُّك حػاتـُ :ػاف محلػو الصػدؽ قػدَّمان قُّػؿ أف َّخػتلط ،صػالح مسػتقَّـ الحػدَّث ػـ

َُّخرة تغَّر حمظو ،ةي حدَّ و تخالَّط ُ َّرة(ٕ)،كقاؿ النسا ي :قل ةي حدَّ و القدَّـ إَل أنو تغَّر(ٖ)،كذُػره
(ٗ)
ً
ً
ن
م ،ك يَػعُّل
اُّف حُّاف ةي ال قات ،كقاؿ اُّف يدم :اختلط ةي حخر يمره ةمف سمع م ٍنوي قدَّما م ؿ ال ٍكر ٌ
كمػ ٍػف سػػمع ًم ٍنػػوي ُّعػػد اَلخػػتالط ةَحادَّ ػػو ًةَّيىػػا ُّعػػض النُػرة(َُ) ،كقػػاؿ الػػدارقطني :تغَّػػر
ةحدَّ ػػو مسػػتقَّـ ،ى

حمظػػو ،كقػػاؿ اخػػتلط ةػػي حخػػر يم ػره ،كَل يَّحػػتج ُّحدَّ ػػو إَل القػػدَّـ(ُُ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :قػػل سػػاء حمظػػو
ُّآخره(ُِ) ،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ اختلط(ُّ) .

قمت :يطاء ُّف السا ب صدكؽ اختلط.
ّ -ىيُّد اللن ًو ُّف حمص ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الن ىسا ي(ُْ).
قػػاؿ َّحَّػػى ُّػػف معػػَّفَ :ل أيرةػػو(ُٓ) ،كقػػاؿ يلػػي ُّػػف المػػدَّنيَ :ل نعرةػػو كلػػـ َّػػرك ينػػو يَّػػر يطػػاء ُّػػف
السا ب(ُٔ) ،كقاؿ اُّف يدمَ :ل أيرةو(ُٕ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُٖ)،

(ُ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ِْٔ /
(ِ) تارَّخ اإلسالـ(ّ.)ٖٔٗ /
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(.)ُْْ/
(ْ( تيذَّب الُماؿ(َِ.)ٖٔ /
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ِّّ/
(ٔ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ِْٓ /
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ِّّ /
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(َِ.)ٖٔ /
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َٔ /
(َُ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٕ.)ٕٖ/
(ُُ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ُْٓ /
(ُِ( الُاَؼ(ِ.)ِِ /
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ُّٗ/
(ُْ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ،)ّٔ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)َٔ /الُامػػؿ َلُّػػف يػػدم(ٓ،)َُْ /تيػػذَّب الُمػػاؿ (ُْ)ِْٔ/
إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٕ،)َّٗ /دَّكاف الضعماء(،)ُِْ/الُاَؼ(ُ ،)ْٓٔ /تيذَّب التيذَّب(ٓ،)ُٖٗ /تقرَّب التيذَّب(.)ََّ/
(ُٓ( دَّكاف الضعماء(.)ُِْ/
(ُٔ) تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ُٖٗ /
(ُٕ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٓ.)َُْ /
(ُٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َٔ /
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كقاؿ الذىُّي :اختيًلػؼ يلَّػو ةػي الحػدَّث(ُ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :مجيػكؿ لػـ َّػرك ينػو يَّػر يطػاء
اُّف السا ب (ِ) ،كقاؿ الخزرجي :مجيكؿ(ّ).
قمت :يُّد اهلل ُّف حمص مجيكؿ.

ْ -ىَّ ىعلىػػى ُّػ ًػف يمػ نػرةى ُّػػف كىػػب ُّػػف جػػاُّر ال نقىًم ػ كي أُّػػك يم ػرًازـ ،كأمػػو ًسػػَّاُّل ،صػػحاُّي َػػيد الحدََُّّّػػل كمػػا
ُّعدىا ،ركل لو الُّخارم ةي ايدب كأُّك داكد ةي القدر كالُّاقكف سكل مسلـ(ْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد ؛ يف يُّد اهلل ُّف حمص مجيكؿ.

التعميق عمى الحديث:

صػػلنى اللنػػوي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ -رأل َّعلػػى ُّػػف مػرة كيلَّػػو خلػػكؽ -كىػػك نػػكع مػػف الطَّػػب-ةػػَمره
النُّػػي -ى
ُّاَليتسػػاؿ منػػو يػػدة م ػرات للمُّالغػػل ،ةػػاللكف َل َّختمػػي إَل ُّغسػػلو يػػدة مرات،ةػػَمر ُّغسػػلو ػػالث م ػرات

للمُّالغل ،كأمره أَل َّعكد إلى ذلؾ؛ ينو أمر َل َّلَّؽ ُّالرجاؿ(ٓ).

يك ا ْلع ِ
ش ِر ٍ
ي
ام ِر ِّ
ام َة ْب ِن َ
َ
الحديث السابع والثالثون -أ َ
ُس َ

َّؾ اٍلعػ ً
ت أيسػػاملى ٍُّػػف ىَػ ًػر و
ػاد ٍُّػػف ًي ىالقىػلى ،قىػ ى ً
ت
ػام ًرمن ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
ػاؿ :ىَػ ًي ٍد ي
ػاؿ :ىسػػم ٍع ي ى ى ى
ػاؿ :نػػي ًزىَّػ ي ي
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ى
(ٔ)
ػاؿً :
ٍايىي ًارَّب َّسَىليكف رس ى ن ً
ػاد
ػاح ًةػي ىُػ ىذا ًةػي ىُػ ىذا ةىقى ى
"ي ىُّ ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ ،-ىى ٍؿ ىيلى ٍَّ ىنا يج ىن ه
كؿ اللو -ى
ى ى ىٍ ى ىي
ض(ٗ) أ ً
اللن ًػو ،كض ن
(ٕ) ن
ض(ٖ) ًم ٍػف ًيػ ٍػر ً
ػؾ" قىػاليكا :ىَّػػا
ىخَّ ًػو ىَ ٍػَّنا ةىػ ىذلً ىؾ الن ًػذم ىح ًػرىج ىك ىىلىػ ى
ػع اللػػوي اٍل ىح ىػرىج إًَل ىم ًػف ا ٍقتىػ ىػر ى
ى ى ى
(ُُ)
)
َُ
(
ً
اؿ" :تى ىداككا ًيُّ ى ن ً
ن
ن
اء ،إً نَل اٍليى ىرىـ "
كؿ اللن ًو ىنتى ىد ىاكل قى ى
ىر يس ى
ىٍ ى
اء إًَل ىكقى ٍد أ ٍىن ىز ىؿ لىوي َمى ن
اد اللو ،ةىً نف اللوى لى ٍـ يَّ ٍن ًز ٍؿ ىد ن
ؽ ىح ىس هف".
يي ًط ىي اٍل ىع ٍُّ يد اٍل يم ٍسلً يـ قى ى
قىاليكا :ىَّا ىر يس ى
"خلي ه
اؿ :ي
كؿ اللن ًو ةى ىما ىخ ٍَّ ير ىما أ ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث أسػ ػػامل ُّػ ػػف َ ػ ػرَّؾ العػ ػػامرم
رقـُّْٖٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ّٕ/حػ ػػدَّث

(ُ) الُاَؼ(ُ.)ْٓٔ /
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)ََّ/
(ّ(خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُٗٓ/
(ْ( تقرَّب التيذَّب(.)َٔٗ/
(ٓ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي :مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ٕ)َِّٗ /ٗ( ،)ِِّٖ /؛ يف الُالـ مقتُّس منو.
اح :اإل ٍـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)َّٓ/
الجىن ي
(ٔ) ي
ً
ؽ الضَّؽ .المرجع الساُّؽ(ُ.)ُّٔ/
ىضىَّ ي
ىص ًؿ :الض ي
الح ىرج أ ٍ
َّؽ ،كىَّقىع ىيلىى اإل ٍـ ىكاٍل ىح ىرًاـ .كقَّؿ :ى
(ٕ) ى
الح ىريج ةي ٍاي ٍ
طعو ً
ً
ُّالغَُّّل .المرجع الساُّؽ (ْ.)ُْ/
(ٖ) القى ٍرض :القى ٍ
ىم ىنا ىؿ م ٍنوي ىكقى ى ى ي
طع ،أ ٍ
ً
نً
ً
اإلنسػػاف ،سػػكاء ىُػ ً
كح ىسػػُّو،
(ٗ) مكضػػعي المػ ٍػدح كالػ نػذـ ًمػ ىػف ٍ
صػػكنيو مػ ٍػف ىن ٍمسػػو ى
ىى ن ى
أمػ يػره ،كقَّػػؿ :يىػ ىػك ىجانُّيػػو الػػذم ىَّ ي
ػاف ةػػي ىن ٍمسػػو أ ٍىك ةػػي ىسػلىمو ،أ ٍىك ىمػػف ىٍَّلزمػػو ٍ
كَّح ً
ب .المرجع الساُّؽ (ّ.)َِٗ/
امي ىي ٍنوي أ ٍ
ىف يَّ ٍنتىقىص كيَّ ٍلى ى
يى
المرجع الساُّؽ (ٓ.)ُِٔ/

(َُ) الداء :المرض ،كالعَّب ظاى انر أك ُّاطنان.
ً
اء تى ًٍََُّّيان ًُّ ًو ،ن
ُايد ىكاء .المرجع الساُّؽ (ٓ.)ُِٔ/
ت ىَّتى ىعقنُّو
ٍ
الم ٍك ى
(ُُ) اٍليى ىريـ :الُىُّر ،ىج ىعؿ اٍليى ىرىـ ىد ن
يف ى
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ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب المناسؾُّ ،اب ةَّمف ق ندـ َػَّ ان قُّػؿ َػيء ةػي حجػو(ِ،)ُُِ/
حدَّث رقـ َُِٓ ،مف طرَّؽ أُّي إسحاؽ الََُّّاني يف زَّاد ُّف يالقػلُّ-ػو ،جػزء مػف الحػدَّث

مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو،أُّكاب الطبُّ،اب ما جاء ةي الدكاء(ْ،)ّّٖ/حدَّث رقـ َِّٖ،مػف
طرَّؽ كضاح ُّف يُّد اهلل يف زَّاد ُّف يالقلُّ-و ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب الطبُّ ،اب ما أنػزؿ اهلل داء ،إَل أنػزؿ لػو َػماء(ِ،)ُُّٕ/
حدَّث رقـ ّّْٔ ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّػف أُّػي َػَُّّل كىَػاـ ُّػف يمػار ُلَّيمػا يػف سػمَّاف ُّػف
يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(َّ ،)ّْٗ/مػػف طرَّػػؽ َػػعُّل ُّػػف الحجػػاج يػػف زَّػػاد ُّػػف
يالقلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
اد ٍُّ يف ًيالقىلى ٍُّ ًف ىمالً وؾ ال ن ٍعلىًُّ كي(ُ)،أيىُّك ىمالً وؾ اٍل يُكًة كي( ،تُّٓق)،ركل لو الجمايل(ِ).
ًِ -زىَّ ي
قػاؿ اُّػف معػَّف :قػل(ّ) ،كقػاؿ العجلػيُ :ػاف قػػل كىػك ةػي يػداد الَػَّكخ(ْ)،كقػاؿ أُّػك داكد :سػمعت أحمػػد

قػػاؿ :زَّػػاد ُّػػف يالقػػلُّ ،ػػت الحػػدَّث(ٓ)،كقػػاؿ َّعقػػكب ُّػػف سػػمَّاف :قػػل(ٔ)،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل(ٕ)،كقػػاؿ أُّػػك

حاتـ :صدكؽ الحدَّث(ٖ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٗ) ،كذُره اُّف َاىَّف ةي ال قات(َُ)،كقاؿ الػذىُّي:

الم ىعم ًرَّف(ُُ)،كقاؿ اُّف حجر :قل يرًم ىي ُّالنصب(ُِ).
أحد ال قات ي

(ُ( نسُّل إلى ُّنى علُّل ُّف سعد ُّف ذَُّّاف ُّف ُّغَّض ُّف رَّث ُّف يطماف .اينساب (ّ.)ُّّ/
(ِ) انظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ةي:الطُّقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الُُّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل(ٔ ،)ُّّ/الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدَّؿ(ّ ،)َْٓ/تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ(ٗ ،)ْٖٗ/تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارَّخ
اإلس ػػالـ(ّ،)ُِْ/الُاَ ػػؼ(ُ ،)ُِْ/إُم ػػاؿ تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ٓ ،)ُُٕ/تي ػػذَّب التي ػػذَّب(ّ ،)َّٖ/تقرَّ ػػب التي ػػذَّب ( ،)َِِ/مكس ػػكيل أقػ ػكاؿ
اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ُ.)َّْ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ْٖٗ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ُٖٔ/
(ٓ) سؤاَلت أُّي داكد ل ماـ أحمد ُّف حنُّؿ(.)َُّ/
(ٔ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)َّٖ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ْٖٗ/
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)َْٓ/
(ٗ( ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِٖٓ/
(َُ) تارَّخ أسماء ال قات(.)ِٗ/
(ُُ) تارَّخ اإلسالـ(ّ.)ُِْ/
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)َِِ/
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قمت :زَّاد ُّف يالقل قل.
ّ -أيساملي ٍُّف ىَ ًر و
َّؾ ال ن ٍعلىًُّ كي ،صحاُّي تمرد ُّالركاَّػل ينػو زَّػاد اُّػف يالقػل(،تَٕ-ُٔ:ق)،ركل لػو
ى ى ي
(ُ)
ايرُّعل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

ؼ اٍل ًُ ىُّ ًر )
(ض ٍع ي
الحدَّث ةَّو إ ُّات العالج كالطب كالتداكم كاُّاحتيا ،كةي الحدَّث تََُّّو اليى ىرـ ى
ُّالداء ؛يف اليرـ َّجلب التنلؼ كايمراض التي َّتعقنُّيػا المػكت ،كةَّػو أف التػداكم مػف قػدر اهلل،كةَّػو يػدـ

الخكض ةي أيػراض النػاس ،كاَلُّتعػاد يػف الغَُّّػل كاَّػذاء النػاس ؛ ينػو يَّسػترد منػو ةػي اآلخػرة ،كةَّػو أف
ىَّتى ىخلنؽ اإلنساف ُّايخالؽ الحسنل(ِ).

ط َب َة ْب ِن َمالِ ٍك
الحديث الثامن والثالثون -قُ ْ

ت
ت ىيمػػي قي ٍ
ػاد ٍُّػ يػف ًي ىالقىػلى ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
ػاؿ :نػػي ًزىَّػ ي
ط ىُّ ػلى ٍُّػ ىػف ىمالًػ وػؾ ،ىَّقيػػك يؿ " :ىسػ ًػم ٍع ي
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ك نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
اسقى و
كؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـٍ َّ -ق أير ًةي اٍلمى ٍج ًر :كالن ٍخ ىؿ ُّ ً
ات(ّ) ".
ىر يس ى
ى
ى
ي ى ىىى ىى
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حػدَّث قطُّػل ُّػف مالػؾ
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ْٕ/حػدَّث رقػـ ْٖٔ ُّاإلسػناد

ِ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب الصالةُّ ،اب القراءة ةي الصُّح(،)ّّٕ/حدَّث رقػـْٕٓ،مػف
طرَّؽ َرَّؾ ُّف يُّد اهلل ك زىَّر ُّف حرب ُلَّيما يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الصالةُّ ،اب ما جاء ةي القػراءة ةػي الصػُّح(ِ،)َُٖ/حػدَّث
رق ػػـ َّٔ،م ػػف طرَّ ػػؽ مس ػػعر ُّ ػػف ُ ػػداـ كاُّ ػػف يََّّن ػػل ُلَّيم ػػا ي ػػف زَّ ػػاد ُّ ػػف يالق ػػل ُّ-ػػو،متقارب
ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب اَلةتتاح ،القػراءة ةػي الصػُّح ُّػؽ(ِ،)ُٕٓ /حػدَّث رقػـ َٓٗ،
مف طرَّؽ َعُّل ُّف الحجاج يف زَّاد ُّف يالقلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

(ُ) المرجع الساُّؽ(.)ٖٗ/
(ِ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيػا :يػكف المعُّػكد َػرح سػنف أُّػي داكد(ٓ،)ّْْ/حاَػَّل
السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ،)ّّٗ/تحمل ايحكذم(َٔ،)َُٔ/رح سنف اُّف ماجو للسَّكطي(.)ِْٓ/
ً
(ّ)(ؽً ،)َُ،
ػكرةي ؽ مَُّػػل ،كيػػف اُّػػف يُّػػاس :إَل حَّػػل نزلػػت ُّالمدَّنػػل
ى
الم ٍرتىمػػع ةػػي ييليػ ٌػكه .النياَّػػل ةػػي يرَّػػب الحػػدَّث كاي ػػر(ُ .)ُِٖ/يسػ ى
الُّاسػػؽ :ي
كىي قكلو" :كلىقى ٍد ىخلى ٍقىنا السنماك ً
كف ك ىخ ٍم يس ىحَّل ُّال خالؼ .ىد ٍريج ال كدرر ةي تىًمسًَّ
ككر(ْ.)ُّٓٔ/
س
ال
ك
اآلم
ر
ع
ُّ
ىر
أ
كىي
،
)
ّٖ
(ؽ،
"
ض
ىر
اي
ك
ات
ً
ٍ
ىى ى ٍ ى
ى
ٍى ي ى ى
ى
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ٓ -أخرجو اُّف ماجو ةي سػننوُ،تاب إقامػل الصػالة كالسػنل ةَّيػاُّ ،ػاب القػراءة ةػي صػالة المجػر(ُ/
ِٖٔ) ،حدَّث رقـ ُٖٔ ،مف طرَّؽ َرَّؾ ُّف يُّد اهلل كسمَّاف ُّف يََّّنػل ُلَّيمػا يػف زَّػاد ُّػف
يالقلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػ ػػو الػ ػػدارمي ةػ ػػي سػ ػػننوُ ،تػ ػػاب الصػ ػػالةُّ ،ػ ػػاب قػ ػػدر الق ػ ػراءة ةػ ػػي المجػ ػػر(ِ،)ُِٖ/حػ ػػدَّث
رقـُّّٓ ،مف طرَّؽ قَُّّصل ُّف يقُّل يف سمَّاف ُّف يََّّنل –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ُّ،)ََِ /مف طرَّؽ مسعر ُّف ُداـ يف زَّاد ُّف يالقلُّ-وُّ ،لمظو.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -زَّاد ُّف يالقل :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّٕ) .
ط ىُّلي ٍُّ يف ىمالً وؾ ال ن ٍعلىًُّ ٌي ،ىك يى ىك ىي كـ ًزىَّ ًاد ٍُّ ًف ًي ىالقىلى،صحاُّي سُف الُكةل(،تَٔ-ُٓ:ق)،ركل لو
ّ -قي ٍ
الُّخارم ةي أةعاؿ العُّاد ،كالُّاقكف سكل أُّي داكد(ُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

(كالن ٍخ ػ ىػؿ
أم أف النُّ ػػي-ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـَّ-قػ ػ أر ة ػػي ص ػػالة المج ػػر س ػػكرة (ؽ) الت ػػي ةَّي ػػا ى
اسقى و
ُّ ً
ات) ،كىذا مف إرادة الُؿ ُّاسـ الجزء،كقد تعددت الركاَّات ،ةمػي ركاَّػل لمسػلـ أف النُّػي -صػلى اهلل
ى
قر ةي صالة المجر ؽ كالقرحف المجَّد،كركاَّل أخرل قػ أر ةػي أكؿ رُعػل كالنخػؿ ُّاسػقات ليػا
يلَّو كسلـ -أ

طلػػع نضػػَّد ،كالحػػدَّث ةَّػػو اسػػتحُّاب ق ػراءة سػػكرة (ؽ) ةػػي المجػػر ،كةَّػػو أف ق ػراءة ُّعػػض السػػكرة ُّعػػد أـ

القرحف تيجزئ المصلي(ِ).

صِ
ي
ار ِّ
الحديث التاسع والثالثونُ -م َج ِّم ٍع ْاألَ ْن َ

اؿ :نا ك
ىخ ىُّ ىرنًي يي ىُّ ٍَّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ى ٍعلىىُّلى ،أىنوي ىس ًم ىع
الزٍى ًرمك ،قى ى
اف ،قى ى
اؿ :أ ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ت رس ى ن ً
ً
صػلنى
ىي ًٍُّد ن
َّد ٍُّ ًف ىج ًارىَّلى ،قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف ىَّ ًز ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ػكؿ اللػو  -ى
ت ىيمي يم ىجم ىع ٍُّ ىف ىج ًارىَّلى ،ىَّقيك يؿ :ىسم ٍع ي ى ي
(ّ)
اؿ" :كالنًذم ىن ٍم ًسي ًُّىًَّد ًه لىىَّ ٍقتيلىوي ٍاُّ يف مرىَّـ ًُّىُّ ً
اب لي ْد(ْ)".
اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىكىذ ىُ ىر ال ندج ى
ىٍ ى
ناؿ  ،ةىقى ى ى
(ُ( تقرَّب التيذَّب(.)ْٓٓ/

ػاةي ة ػػي ىَ ػػرح مس ػ ىػند ال نَ ػ ً
(ِ) كم ػػف أراد اَلس ػػتزادة ة ػػي المكض ػػكع ةلَّنظ ػػر ة ػػي المص ػػادر اآلتَّ ػػل ؛ يف الُ ػػالـ مقت ػػُّس مني ػػا :ال نَ ػ ً
ػاةعي(ُ)ٕٓٗ /
ٍ ٍ يٍ
،المنيػػاج َػػرح صػػحَّح مسػػلـ(ْ،)ُٕٖ /يمػػدة القػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(ٔ ،)ُّ/حاَػػَّل السػػندم يلػػى سػػنف النسػػا ي(ِ ،)ُٖٓ /حاَػػَّل
السندم يلى سنف اُّف ماجو(ُ ،)ِِٕ /تحمل ايحكذم(ِ ،)ُّٖ /ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(ُِ.)ِّٗ /

(ّ( ىد ىج ىؿ:مف َُّ ر منو الُذب كالتنٍلًَُّّس ،كالدجاؿ:ىك الذم َّظير ةي حخر الزماف َّديي ايلكىَّل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)َُِ/
(ْ) مك ً
ضعه ًُّال نَاـ ،كقَّؿ ًُّملى ٍسطَّف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ِْٓ/
ىٍ
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تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث مجمع اينصارم
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ٕٕ/حدَّث رقـَُّٖٓ،اإلسناد

ِ -أخرجػ ػ ػػو الترمػ ػ ػػذم ةػ ػ ػػي سػ ػ ػػننو ،أُّ ػ ػ ػكاب المػ ػ ػػتفُّ ،ػ ػ ػػاب مػ ػ ػػا جػ ػ ػػاء ةػ ػ ػػي قتػ ػ ػػؿ يَّسػ ػ ػػى اُّػ ػ ػػف م ػ ػ ػرَّـ
الػػدجاؿ(ْ ،)ُٓٓ/حػػدَّث رقػػـِِْْ ،مػػف طرَّػػؽ اللَّػػث ُّػػف سػػعد يػػف اُّػػف َػػياب الزىػػرمُّ-ػػو،
متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّْ،)َِٗ /اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
ّ -يي ىَُّّد اللنو ُّف ىيُّد اللن ًو ُّف علُّل اي ٍىن ً
م المدني ،كقَّؿ ىيُّد اللن ًو ٍُّف يي ىَُّّد اللنو ٍُّف علُّل ،كقَّػؿ
صار ٌ
يَّر ذلؾ ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الترمذم حدَّ ان كاحدان،كلـ َّذُره الُّخارم ةي تارَّخو كَل اُّف
أُّي حاتـ ةي ُتاُّو(ُ).

ذُره اُّف خلمكف ةي ُتاب ال قات(ِ)،كقاؿ اُّف حجر :اختيلؼ يلَّو اختالةان ُ َّ انر(ّ) ،كقػاؿ مػرة انَّػلَ :ل
يَّعرؼ كاختيلؼ يلَّو ةي إسناد حدَّ و(ْ).

قمت :يَُّّد اهلل ُّف يُّداهلل مجيكؿ.
ً
صػ ً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ-
ػار ٌ
م ،يَّقػػاؿ يكلػػد ةػػي حَّػػاة النُّػػي  -ى
ْ -ىي ٍُّػػد الػ نػر ٍح ىم ًف ٍُّػ ًػف ىَّ ًزَّػ ىػد ٍُّػ ًػف ىج ًارىَّلى ٍاي ٍىن ى
،كذُره اُّف حُّاف ةي قات التاُّعَّف(،تّٗ:ق)،ركل لو الجمايل سكل مسلـ(ٓ).
قمت :يُّد الرحمف ُّف َّزَّد قل.

م المدني،صحاُّي كقَّؿ ىك مجمع اُّف جارَّل الماضي،
ص ًار ٌ
ٓ -يم ىجمع ُّف ىَّ ًزَّد ُّف ىج ًارَّل ٍاي ٍىن ى
(تَٔ-ُٓ :ق) ،ركل لو أُّك داكد كالترمذم كاُّف ماجو(ٔ).

(ُ( انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ُٗ ،)ٔٔ/الُاَ ػػؼ(ُ ،)ُٖٔ/إُم ػػاؿ تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ٗ ،)ُّ/تي ػػذَّب التي ػػذَّب(ٕ ،)ُِ/تقرَّ ػػب
التيذَّب( ،)ِّٕ/لساف المَّزاف(ٕ ،)ِٕٗ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُِٓ/
(ِ( إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ُّ/
(ّ) تيذَّب التيذَّب(ٕ.)ُِ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٕ/
(ٓ) المرجع الساُّؽ(.)ّّٓ/
(ٔ) المرجع الساُّؽ (.)َِٓ/
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الحكم عمى الحديث:

الحػدَّث ضػػعَّؼ ُّيػػذا اإلسػناد؛ يف يَُّّػػد اهلل ُّػػف يُّػداهلل مجيػػكؿ  ،كلُػػف َّرتقػي للحسػػف لغَّػره،

لكجػػكد َػػاىد

(ُ)

ةػػي صػػحَّح مسػػلـ ،كلقػػكؿ الترمػػذم :ىػػذا حػػدَّث صػػحَّح  ،كةػػي الُّػػاب يػػف يم ػراف ُّػػف

حصَّف ،كذُر أُ ر مف يَرة صحاُّل  ،كصححو ايلُّاني(ِ).

التعميق عمى الحديث:

نُّػػي اهلل يَّسػػى ُّػػف مػرَّـ – يلَّػػو السػػالـَّ -نػػزؿ مػػف السػػماء ينػػد قػػرب السػػايل ،كَّقتػػؿ الػػدجاؿ

يند ُّاب ليد ،كُّاب لػد ىػك جُّػؿ ُّالَػاـ أك ةلسػطَّف ،كقَّػؿ أنيػا ُّلػدة قرَُّّػل مػف َُّّػت المقػدس ،كالمَػيكر

أنػػو مػػف أُّ ػكاب مسػػجد القدس،كنزكلػػو –يلَّػػو السػػالـ -حجػػل قاطعػػل يلػػى أىػػؿ الضػػالؿ كالمسػػاد الػػذَّف
أنُركا نزكؿ يَّسى -يلَّو السالـ -مف السماء ،كالرد يلى الَّيكد الذَّف زيمػكا أنيػـ قتلػكا يَّسػى-يلَّػو
السالـ ،-كأنو حي كسَّقتؿ الدجاؿ ،كأَّضان تُذَّب النصارل الذَّف أىلنيكه ،كأنو َّمكت كَّػدةف ةػي ايرض
ُغَّره ،كأَّضان نزكلو إجاُّل لديكتو َُّف َُّكف مف أمل محمد-صلى اهلل يلَّػو كسػلـ ،-ةَّنػزؿ مػف السػماء
 ُّ-ذف اهلل -حخر الزماف مجددان يمر اإلسالـ(ّ).

الحديث األربعون -تَ ِم ٍيم الد ِ
ي
َّار ِّ

ىخُّرنًػػي يطىػػاء ٍُّػػف َّ ًزَّ ىػد اللنٍَّ ًػ كي ً
ػاف
صػػالً وح ،قى ى
اف ،قىػ ى
ى ي ي ى
صػػدَّقنا ىُػ ى
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
ى
ػاؿ :نػػا يسػيىٍَّ يؿ ٍُّػ يػف أىًُّػػي ى
ػاؿ :أ ٍ ى ى
ً
ن
ػاؿ رس ػػك يؿ اللن ػ ًػو  -ن
ىى ػ ًػؿ ال نَ ػ ًػاـ ،ي ػ ٍػف تى ًم ػ و
َّف
ػَّـ الػ ػ ند ًارم ،قى ػ ى
ًيىًُّ ػػي ًم ػ ٍػف أ ٍ
ى
ص ػػلى اهللي ىيلى ٍَّ ػػو ىك ىس ػػل ىـ" :-ال ػػد ي
ى
ػاؿ :قى ػ ى ى ي
(ْ)
ً
ً
ً
ػاؿ " :لًلنػ ًػو ىكلً ًُتىاًُّػ ًػو ،ىكلىىنًَُّّػ ًػو،
ػكؿ اللنػ ًػو ،قىػ ى
ػَّحلي" ،قىػػاليكا :لً ىمػ ٍػف ىَّػػا ىر يسػ ى
َّف النصػ ى
َّف النصػ ى
النص ى
ػَّحلي ،الػػد ي
ػَّحلي  ،الػػد ي
ًً
ً ً
َّف ،ىكلً ىعا نمتً ًي ٍـ" .
ىكًيى نمل اٍل يم ٍسلم ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث تمػػَّـ الػػدارم

(ِ،)ٖٓ/حػػدَّث رقػػـُّٖٗٓ ،اإلسػػناد

كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرج ػػو مس ػػلـ ة ػػي ص ػػحَّحوُ ،ت ػػاب اإلَّم ػػاف ُّ ،ػػاب َُّّ ػػاف أف ال ػػدَّف النص ػػَّحل(ُ،)ْٕ/ح ػػدَّث
رقـْٕ ،مف طرَّؽ محمد ُّف يُّاد المُي يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و،متقارب ايلماظ.

)ُ) صحَّح مسلـ(ْ،)َِِٓ/ح ِّٕٗ ،مف حدَّث النكاس ُّف سمعاف.
)ِ) سنف الترمذم(ْ،)ُٓٓ /ح ِِْْ.
(ّ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيا :مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح
( ٖ ،)ُّّْ/ةػػَّض القػػدَّر(ٓ ،)ّّٗ/التننػكَّر ىَػػرح الجػ ً
صػ ًػغ ً
َّر(ٗ،)َِّ/ُُ( ،)ِٗٔ/يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف القػػَّـ (ُُ،)َِّ/
ػامع ال ن
ي ٍي ى
تحمل ايحكذم(ٔ ،)ِْٓ/مكسكيل المقو اإلسالمي(ُ.)َِٓ/
و
ً
و
ً
ً
و ً
ً
ً
ىف يَّ ىعنُّػػر ىى ػ ىذا اٍل ىم ٍعىنػػى ًُّ ىُل ىمػػل ىكاحػ ىػدة تى ٍج ىمػػع ىم ٍعىنػػاهي ىي ٍَّ ًرىىػػا.
صػػك ًح لىػػوي ،ىكلىػ ٍػَّ ىس يَّمُػ يػف أ ٍ
ػي إً ىر ىادةي اٍل ىخ ٍَّػ ًػر لٍل ىم ٍن ي
(ْ( النصػػَّحل :ىُل ىم ػله يَّ ىعُّػ يػر ُّيىػػا ىيػ ٍػف يج ٍملىػػل ،ىػ ى
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ّٔ/
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ّ -أخرجػو أُّػك داكد ةػػي سػننوُ ،تػاب ايدبُّ ،ػػاب ةػي النصػَّحل(ْ،)ِٖٔ/حػػدَّث رقػـْْْٗ ،مػػف
طرَّؽ زىَّر ُّف معاكَّل يف سيَّؿ ُّف أُّي صالحُّ-و،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الَُّّعػػل ،النصػػَّحل ل مػػاـ(ٕ،)ُٓٔ /حػػدَّث رقػػـ ُْٕٗ،مػػف
طرَّؽ محمد ُّف منصكر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٖ ،)ُْٖ /يػػف طرَّػػؽ كَُّػػع ُّػػف الج ػراح يػػف سػػمَّاف ُّػػف
يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ِ -سػػيٍَّ يؿ ُّػػف أىًُّػػي ً
اف(ُ) ،أيىُّػػك ىَّ ًزَّػ ىػد اٍل ىمػ ىػدنً كي ،مػػكلى جكَّرَّػػل ُّنػػت
المػ ىػدن كي ،كاسػػمو ىذ ٍُػ ىػكاف ال نسػ نم ي
ي
ى
يى
صػػال وح ى
(ِ)
ايحمس امرأة مف يطماف( ،تَُْ-ُُّ:ق)،ركل لو الجمايل كالُّخارم مقركنان ُّغَّره .

قػػاؿ سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػلُّ :ػػت ةػػي الحػػدَّث(ّ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث(ْ) ،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف:

حدَّ ػػو لػػَّس ُّالحجػػل(ٓ) ،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :لػػَّس ُّػػالقكم ةػػي الحػػدَّث(ٔ) ،كقػػاؿ مػرة ال ل :قػػل(ٕ) ،كقػػاؿ مػرة

راُّعػػل :لػػـ َّػػزؿ أصػػحاب الحػػدَّث َّتقػػكف حدَّ ػػو(ٖ) ،كقػػاؿ م ػرة خامسػػل :ضػػعَّؼ(ٗ) ،كقػػاؿ م ػرة سادسػػل:
صكَّلح كةَّو لَّف(َُ) ،كقاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :ما أصلح حدَّ و(ُُ)،كقاؿ مرة انَّل :لَّس ُّػو ُّػَس(ُِ) ،كقػد

ػاؿ:
ػاؿ :ىمػا أقرُّيمػا ،نـ قى ى
ىَّيمػا أحػب إًلى ٍَّػؾ ةىقى ى
يس ؿ يف يسيىٍَّؿ ُّف أُّي ى
صالح ىك يم ىح ٌمد ُّف ىي ٍمرك ُّف ىيٍلقى ىمل أ ى
يسيىٍَّؿ ىَّ ٍعنًي أحب إًلى ٌي(ُّ) ،كقاؿ العجلي :قل(ُْ)،
(ُ) ىػػذه النسػػُّل إلػػى َُّّػػع السػػمف ،كأُّػػك صػػالح ذُػكاف ُّػػف يُّػػد اهلل السػػماف -كَّقػػاؿ :لػػو الزَّػػات أَّضػانُ ،ػػاف َّجلػػب السػػمف إلػػى الُكةػػل مػػف المدَّنػػل
كََُّّّعو ،كالزَّت أَّضان ةنسب إلى ذلؾ .اينساب (ٕ.)َِٖ/

(ِ) انظ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػػى ترجمت ػ ػ ػػو ة ػ ػ ػػي :الطُّق ػ ػ ػػات الُُّ ػ ػ ػػرل( )ّْٓ/م ػ ػ ػػتمـ الت ػ ػ ػػاُّعَّف ،ت ػ ػ ػػارَّخ اُّ ػ ػ ػػف مع ػ ػ ػػَّف(ّ)ُِٖ /ركاَّ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػػدكرم،العلؿ كمعرة ػ ػ ػػل
الرجػػاؿ(ِ،)ََٓ/ال قػػات للعجلػػي (،)َُِ/الضػػعماء يُّػػي زريػػل(ّ ،)ٖٕٗ /الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ْ،)ِْٔ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُِ،)ِِّ /الُاَػػؼ(ُ/
ُْٕ)،ت ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ّ ،)َٕٔ /تػ ػػذُرة الحم ػػاظ(ُ،)َُّ/مَّ ػ ػزاف اَليتػ ػػداؿ(ِ،)ِْْ /إُمػ ػػاؿ تي ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ٔ ،)َُٓ/تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(ْ/
ِّٔ) ،تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٗ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ُِ.)ِِّ /
(ْ) الطُّقات الُُّرل( )ّْٓ/متمـ التاُّعَّف.
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ِْٔ /
(ٔ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ِْْ /
(ٕ) تارَّخ اُّف معَّف(ّ )ُِٖ /ركاَّل الدكرم.
(ٖ) المرجع الساُّؽ.
(ٗ) المرجع الساُّؽ.
(َُ( تيذَّب التيذَّب(ْ.)ِّٔ /
(ُُ) تيذَّب الُماؿ(ُِ.)ِِّ /
(ُِ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ( )ِٔ/ركاَّل المركذم.
(ُّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ََٓ/
(ُْ) ال قات للعجلي(.)َُِ/
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كسػ ؿ أُّػك زريػػل يػف سػػيَّؿ ُّػف أُّػػي صػالح ك العػػالء اُّػف يُّػػد الػرحمف أَّيمػػا أحػب إلَّػػؾ ،ةقػاؿ :سػػيَّؿ
ي
(ِ)
(ُ)
أَُّو كأَير ،كأُّكه أَير قلَّالن  ،كقاؿ النسا ي :لَّس ُّو َُّس ،كقاؿ أُّك حاتـَُّ :تب حدَّ و كَل َّحتج

(ْ)
(ّ)
ػخ ،كىػك ينػدم ُّػت َل
ُّو  ،كذُره اُّف حُّػاف ةػي ال قػات كقػاؿ َّخطػ ،كقػاؿ اُّػف يػدم :كلسػيَّؿ ىن ٍس ه
َُّس ُّو مقُّكؿ ايخُّار(ٓ)،كقاؿ الذىُّي :قل تغَّر حمظو(ٔ) ،كقاؿ مرة انَّػل :ةػي يػداد الحمػاظ (ٕ)،كقػاؿ

اُّػػف حجر :قػػل يػػف أَُّّػػو(ٖ) ،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :صػػدكؽ تغَّػػر حمظػػو ُّػػَخرة(ٗ)،كقػاؿ الحػػاُـ :ركل لػػو مسػػلـ

الُ َّر ،كأُ رىا ةي الَكاىد(َُ).

قمت :سيَّؿ ُّف أُّي صالح صدكؽ.
َّد اللنٍَّ ً كي(ُُ) ـ اٍل يج ٍن ىد ًي كي(ُِ) ،أيىُّػك يم ىح نم وػد ،كقَّػؿ :أُّػك زَّػد ،اٍل ىم ىػدنً كي ،كيَّقػاؿ :الَػامي
اء ٍُّ يف ىَّ ًز ى
ّ -ىيطى ي
أَّضان؛ ينو سُف الَاـ( ،تَُٓ أك َُٕق) ،ركل لو الجمايل(ُّ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعدَّ ُ :ػػر الحػػدَّث(ُْ) ،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل ُماَّػػل(ُٓ) ،كقػػاؿ اُّػػف المػػدَّني :قػػل(ُٔ) ،كقػػاؿ

العجلػػي :تػػاُّعي ،قػػل(ُٕ) ،كقػػاؿ الن ىسػػا ي :قػػل(ُٖ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ُٗ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :قػػل
مَيكر(َِ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُِ).
(ُ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٕٗ /
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُِ.)ِِّ /
(ّ( الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ِْٔ /
(ْ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ُْٕ /
(ٓ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ْ.)ِِٓ /
(ٔ) المغني ةي الضعماء(ُ.)ِٖٗ /
(ٕ) تذُرة الحماظ(ُ.)َُّ/
(ٖ) لساف المَّزاف(ٕ.)َِْ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٗ/
(َُ( مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ِْْ /
ُن ىانل ىكًالىى لىٍَّث ُّف ُُّر ُّف يُّد ىمىناة .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ)ُّٕ/
(ُُ) نسُّل إلى :لىٍَّث ُّف ى
(ُِ( ىػػذه النسػػُّل إلػػى يج ٍنػ ىػدع كىػػك ُّطػػف مػػف لَّػػث ُّػػف ُُّػػر ُّػػف يُّػػد منػػاة اُّػػف ُنانػػل ،كالمنتسػػب إلَّػػو جمايػػل ُ َّ ػرة مػػنيـ يطػػاء ُّػػف َّزَّػػد اللَّ ػػي
الجنديي .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ِٗٓ/

(ُّ( انظػ ػ ػػر إلػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػػو ةػ ػ ػػي :الطُّقػ ػ ػػات الُُّػ ػ ػػرل(ٓ،)ُِٗ /العلػ ػ ػػؿ َلُّػ ػ ػػف المػ ػ ػػدَّني( ،)ٖٔ/الجػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػػدَّؿ(ٔ،)ّّٖ /مَػ ػ ػػاىَّر يلمػ ػ ػػاء
ايمصػػار(،)ُِٖ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(َِ ،)ُِٓ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)َُْ /الُاَػػؼ(ِ،)ِٓ/تيػػذَّب التيػػذَّب(ٕ ،)ُِٕ /تقرَّػػب التيػػذَّب(،)ِّٗ/
خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ِٕٔ/
(ُْ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُِٗ /
(ُٓ) مف ُالـ أُّي زُرَّا َّحَّى ُّف معَّف ةي الرجاؿ ( )ّٓ/ركاَّل طيماف.
(ُٔ) العلؿ َلُّف المدَّني(.)ٖٔ/
(ُٕ) ال قات للعجلي(.)ّّْ/
(ُٖ) تيذَّب الُماؿ(َِ.)ُِٓ /
(ُٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ََِ /
(َِ) مَّزاف اَليتداؿ(ّ.)ٕٕ /
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٗ/
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قمت :يطاء ُّف َّزَّد قل.
ْ -تى ًمػػَّـ ٍُّػ يػف أ ٍىك ً
س ٍُّػ ًػف ىخ ًار ىج ػلى ال ػ ند ًارم ،أُّػػك رقَّػػل ،صػػحاُّي مَػػيكر ،سػػُف َُّّػػت المقػػدس ُّعػػد قتػػؿ
ي
(ُ)
ي ماف(،قَّؿ تكةي َْق) ،ركل لو الجمايل سكل الُّخارم .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد؛ يف سيَّالن ُّف أُّي صالح صدكؽ.

التعميق عمى الحديث:

النصػػَّحل يمػػاد الػػدَّف كقكامػػو ،ةالنصػػَّحل هلل ىػػي اإلَّمػػاف ُّػػاهلل كحػػده كتػػرؾ الَػػرؾ كاإللحػػاد،

كاتُّػػاع أكام ػره كاجتنػػاب نكاىَّػػو ،كالنصػػَّحل لُتػػاب اهلل تُػػكف ُّتعظػػَّـ ُػػالـ اهلل-يزكجػػؿ-كاإلَّمػػاف َُّنػػو

ُالـ اهلل كأنو َل ََُّّو ُالـ الخلؽ ،كالتعُّد ُّتالكتو كتمسَّره ،كالنصػَّحل للرسػكؿ-صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ-
تُ ػػكف ُّاإلَّمػ ػاف ُّ ػػو كتص ػػدَّقو كاتُّ ػػاع أكامػ ػره كاجتن ػػاب نكاىَّ ػػو ،كاتُّ ػػاع س ػػنتو كنصػ ػرتو ،كتُّلَّ ػػد رس ػػالتو،
كالنص ػػَّحل لأل م ػػل تُ ػػكف ُّط ػػايتيـ ة ػػي الح ػػؽ ،كت ػػذَُّرىـ ُّ ػػاهلل ،كي ػػدـ الخ ػػركج يل ػػَّيـ ُّالس ػػَّؼ كنح ػػكه،

كمعػػاكنتيـ ُّػػالحؽ كتػػَلَّؼ قلػػكب النػػاس يلػػَّيـ ،كأمػػا نصػػَّحل العامػػل ةتُػػكف ُّاإلرَػػاد لمػػا ةَّػػو خَّػػر ةػػي

الػدنَّا كاآلخػرة ،ةالنصػػَّحل ةػػرض ُماَّػػل ،كىػػي َلزمػػل ُّقػػدر الطاقػػلَّ ،قػػكـ ُّيػػا الناصػػح إذا يلػػـ أنػػو يَّقُّػػؿ
نصحو ،ة ف خَي يلى نمسػو المُػركه ةيػك ةػي سػعل مػف ايمػر ،كُمػا أف النصػَّحل ةػرض للمػذُكرَّف،

ةيي ةرض للنمسَُّ ،ف َّنصحيا ُّاتُّاع ايكامر كاجتناب المعاصي(ِ).

ي
الحديث الحادي واألربعونُ -م َّرةَ ا ْل ِف ْي ِر ِّ

و
امػ ىأ
اف ،قىػ ى
ػروىة يَّقىػػا يؿ لىيىػػا أ ىين ٍَّ ىس ػلي ،ىيػ ٍػف أيـ ىسػ ًػع ًَّد ٍاُّ ىنػ ًػل يمػ نػرةى
ص ػ ٍم ىك ي
ك نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :نػػا ى
اف ٍُّػ يػف يس ػلى ٍَّـ ،ىيػ ًػف ٍ
ىف رس ى ن ً
ً
اؿ" :أ ىىنا ىك ىُ ًاة يؿ(ّ) اٍل ىَّتً ًَّـ(ْ) لىػوي ىكلً ىغ ٍَّ ًػرًه(ٓ) ًةػي
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ ،-قى ى
كؿ اللو  -ى
اٍلم ٍي ًرم ،ىي ٍف أىًَُّّيىا ،أ ن ى ي
(ٔ)
ً
ص ىُّ ىع ٍَّ ًو.
اٍل ىجنل ىُيىاتىٍَّ ًف " ىكأى ىَ ىار يس ٍم ىَّ ي
اف ًًُّ ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّػ ػػدم ةػػػي مس ػػنده ،مػػػف حػػػدَّث مػ ػرة الميػ ػػرم
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ٖٔ/ح ػػدَّث رقػػػـُٖٔ،

(ُ( المرجع الساُّؽ(.)َُّ/
(ِ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا:معػالـ السػنف(َْ،)ُِٔ /ػرح صػحَّح الُّخػارم َلُّػف
الم ٍعلػ ػػـ ُّمكا ػ ػػد مسػ ػػلـ(ُ ،)ِْٗ /المنيػ ػػاج َػ ػػرح صػ ػػحَّح مسػ ػػلـ ُّػ ػػف الحجػ ػػاج(ِ،)ّٕ/حاَػ ػػَّل السػ ػػندم يلػ ػػى سػ ػػنف النسػ ػػا ي
ُّطػ ػػاؿ(ُ ،)ُِٗ /ي
(ٕ،)ُٖٓ/ال ػػدَُّّاج يل ػػى ص ػػحَّح مس ػػلـ ُّ ػػف الحج ػػاج(ُ َ،)ٕٔ/ػػرح الطَُّّ ػػي يل ػػى مَ ػػُاة المص ػػاَُّّح(َُ.)ُّّٖ /ي ػػكف المعُّ ػػكد كحاَ ػػَّل اُّ ػػف
القَّـ(ُّ.)ُٗٔ /
(ّ ) الُاةؿ :القا ـ َُّمر الَّتَّـ المرُّي لو ،كىك مف الُمَّؿ :الضمَّف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ُِٗ/
ىص يؿ اٍلَّيتٍ يـ :اَلنمراد ،كاٍلَّيتٍ يـ ةي الناس :ةقد الصُّي أُّاه قُّؿ الُّلكغ ،كةي الدكاب :ةقد ايـ .المرجع الساُّؽ(ٓ.)ُِٗ/
( ْ) أ ٍ
(ٓ) الضمَّر ةي "لو" ك "لغَّره" راجع إلى الُاةؿ :أم أف الَّتَّـ سكاء ُػاف للُاةػؿ مػف ذكم رحمػو كأنسػاُّو ،أك ُػاف أجنَُّّػا لغَّػره ،تُمػؿ ُّػو .المرجػع
الساُّؽ (ْ.)ُِٗ/
(ٔ( "ُياتَّف" إَارة إلى أصُّعَّو السُّاُّل كالكسطى.

المرجع الساُّؽ.
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ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي ايدب الممػػردُّ ،ػػاب ةضػػؿ مػػف َّعػػكؿ َّتَّم ػان مػػف أُّكَّػػو( ،)َٔ/حػػدَّث رقػػـ
ُّّ ،مف طرَّؽ سمَّاف ُّف يََّّنل يف صمكاف ُّف سلَّـُّ-و،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
و
الم ىدنً كي ،أيىُّك ىي ٍُّد اللنو ،كقَّؿ :أيىُّك الحارث ،القرَي ،ك
م(،تُِّ:ق)،ركل
اف ي
ص ٍم ىك ي
الزٍى ًػر ٌ
ِ -ى
ُّف يسلى ٍَّـ ى
لو الجمايل(ُ).

قاؿ اُّف سعدُ :اف قل ُ َّر الحدَّث ياُّدان(ِ) ،كقاؿ اُّف معَّف  :قل(ّ)،كقػاؿ اُّػف المػدَّني :قػل(ْ) ،كقػاؿ
أحمػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ :قػػل م ػػف خَّ ػػار يُّ ػػاد اهلل الصػػالحَّف(ٓ)،كق ػػاؿ العجل ػػي  :ق ػػل(ٔ)،كقػػاؿ مػػرة انَّ ػػل :رج ػػؿ

ص ػػالح(ٕ) ،كق ػػاؿ َّعق ػػكب ُّ ػػف َ ػػَُّّل :ق ػػل ُّ ،ػػت ،مَ ػػيكر ُّالعُّ ػػادة(ٖ) ،كق ػػاؿ النس ػػا ي :ق ػػل(ٗ)،كق ػػاؿ أُّ ػػك
حاتـ :قػػل(َُ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات كقػػاؿُ :ػػاف مػػف يُّػػاد أىػػؿ المدَّنػػل(ُُ)،كقػػاؿ الػػذىُّي :قػػل
حجل(ُِ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ً
ممت ياُّد يرًم ىي ُّالقدر(ُّ).
قمت :صمكاف ُّف سلَّـ قل.

ّ -أ ىين ٍَّ ىسل ،تكةَّت ُّعد الما ل ،ركل ليا الُّخارم ةي "ايدب"(ُْ).
قاؿ اُّف حجرَ :ل تيعرؼ(ُٓ) ،كقاؿ مرة انَّل:تمرد ينيا صمكاف ُّف سلَّـ(ُٔ).
قمت :أنَّسل مجيكلل.

(ُ( انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقػات الُُّػرل(ٓ،)ُْٕ/العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ِ،)ْْٗ/ال قػات للعجلػي( ،)ِِٖ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ْ،)ِّْ/ال قػات
َلُّ ػ ػػف حُّ ػ ػػاف(ٔ ،)ْٖٔ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُّ ،)ُْٖ/ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ(ّ،)ِٕٔ/الُاَ ػ ػػؼ(ُ،)َّٓ/إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ٔ،)ِّٖ/تي ػ ػػذَّب
التيذَّب(ْ ،)ِْٓ/تقرَّب التيذَّب( ،)ِٕٔ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُْٕ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُْٕ/
(ّ) مف ُالـ أُّي زُرَّا َّحَّى ُّف معَّف ةي الرجاؿ( )َُٖ/ركاَّل طيماف.
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ُّ.)ُْٖ/
(ٓ) سؤاَلت أُّي داكد ل ماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي جرح الركاة كتعدَّليـ(.)ُُِ/
(ٔ) ال قات للعجلي(.)ِِٖ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ْ.)ِْٓ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(ُّ.)ُْٖ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ.
(َُ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ِّْ/
(ُُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ْٖٔ/
(ُِ( الُاَؼ(ُ.)َّٓ/
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٔ/
(ُْ) انظر إلى ترجمتيا ةي :تيذَّب الُماؿ(ّٓ ،)ُّٓ/تيذَّب التيذَّب(ُِ ،)َّْ/لساف المَّزاف(ٕ.)ِّٓ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ْْٕ/
(ُٔ) لساف المَّزاف (ٗ ،)ْٕٗ/ت أُّك يدة.
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الجمحَّػ ػػل(ُ) ،تكةَّػ ػػت ُّعػ ػػد الما ػ ػػل،ركل ليػ ػػا الُّخػ ػػارم ةػ ػػي
ػت يمػ ػ نػرة الميػ ػػرم ،كَّقػ ػػاؿ
ْ -أي كـ ىسػ ػ ًػع ًَّد ًُّ ٍنػ ػ ي
ٌ
"ايدب"(ِ).

قاؿ الذىُّيَ :ل تيعرؼ(ّ) ،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكلل(ْ) ،كقاؿ مرة انَّل :أـ سعَّد يف أَُّّيا َل يَّعرةاف(ٓ).

قمت :أـ سعَّد ُّنت مرة مقُّكلل.
ٓ -م نرةي ٍُّ يف ىيم ًرك ٍُّ ًف ىحًُّ ً
َّب ٍُّ ًف ىكا ًلىلى،المدني،صحاُّي قلَّؿ الحدَّث،ركل لو الُّخارم ةي ايدب(ٔ).
ٍ
ي

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد ؛ يف أنَّسل مجيكلل ،كأـ سعَّد مقُّكلل كلـ تيتاُّع ،كالحدَّث َّرتقي

للحسف لغَّره  ،لكجكد َاىد صحَّح ةي سنف الترمذم(ٕ) ،كصححو ايلُّاني ةي ايدب الممرد.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو :يظَّـ قدر ُاةؿ الَّتَّـ ،كقرب منزلتو مف منزلل النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ -ةي

الجنل ،كلعؿ الحُمل مػف ذلػؾ أف النُّػي يُّعػث إلػى قػكـ َل َّعقلػكف أمػر دَّػنيـ ةَُّػكف ُػاةالن كمرَػدان ليػـ،
كُػػذلؾ ُاةػػؿ الَّتػػَّـ َّتػػكلى أم ػره كَّرَػػده ،كةَّػػو َُّّػػاف أف ىنػػاؾ تماكتػان ُّػػَّف منزلػػل النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو
كسلـ -كُاةؿ الَّتَّـ ُّمقدار التماكت َُّّف السُّاُّل كالكسطى ،كىذا ايمر للحث يلى ُمالػل الَّتَّـ،كَّحتمػؿ

أف الم ػراد التمػػاكت ةػػي الػػدخكؿ ،ةػػالنُّي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ – أُّػػك ايمػػل كمرَػػدىاَّ ،ػػدخؿ أكَلن ػػـ
َّلحؽ ُّو ُاةؿ الَّتَّـ ،كةَّوَ :ل منزلل يند اهلل ةي اآلخرة أةضؿ مف مراةقل اينَُّّاء(ٖ).

الس ِ
ي
الحديث الثاني واألربعون -أَِبي ُح َم ْي ٍد َّ
اع ِد ِّ

ً
ك
ىخ ىُّ ىرىن ػػا يي ػ ٍػرىكةي ،أىن ػػوي ىس ػ ًػم ىع أ ىىُّ ػػا يح ىم ٍَّ ػ وػد
ػاـ ٍُّ ػ يػف يي ػ ٍػرىكةى ،قى ػ ى
اف ،قى ػ ى
ػاَل :أ ٍ
ك ن ػػا يسػ ػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :ن ػػا الزٍى ػ ًػرمك ،ىكى ىَ ػ ي
ك ً (َُ)
نً
ًً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىريج نػال ًم ىػف ٍاي ٍىزًد(ٗ) يَّقىػا يؿ لىػوي ٍاُّ يػف اللتًٍُّنَّػل
السنايدمن ،ىَّقيك يؿٍ :
استى ٍع ىم ىؿ ىر يسك يؿ اللو  -ى
(ُ) ىذه الن ٍسىُّل إًلىى ُّني جمح كىـ ُّطف مف قيىرٍَّش ىك يى ىك جمح ُّف ىي ٍمرك ُّف ىصَّص ٍاُّف ىُ ٍعب ُّف ىلؤم ُّف ىيالػب ُّػف ةيػر ُّػف ىمالػؾ ُّػف النضػر.
اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ُِٗ/
(ِ) انظر إلى ترجمتيا ةي:تيذَّب الُماؿ(ّٓ ،)ّْٔ/تيذَّب التيذَّب(ُِ،)ُْٕ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٖ.)َِْ/
(ّ) مَّزاف اَليتداؿ(ْ.)ُِٔ /
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ٕٕٓ/
(ٓ( لساف المَّزاف(ٕ.)ّّٓ /
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٓٓ/
)ٕ ) سنف الترمذم(ْ،)ُِّ/ح ُُٖٗ،مف حدَّث سيؿ ُّف سعد ،كقاؿ :ىذا حدَّث حسف صحَّح.

ً
الم ٍعلً ًػـ ُّمى ىكا ً ًػد يم ٍس ًػلـ (ٖ،)ِّٓ /المنيػاج َػرح
ُمػا يؿ ي
(ٖ( كمف أراد اَلست ازدة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيػا :إ ى
صحَّح مسلـ ُّف الحجاج(ُٖ،)ُُّ/التكضَّح لَرح الجػامع الصػحَّح(ِٖ،)َّٖ /ةػتح الُّػارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(َُ،)ّْٕ /يمػدة القػارم
َ ػ ػػرح ص ػ ػػحَّح الُّخ ػ ػػارم(َِ،)ِْٗ /مرق ػ ػػاة المم ػ ػػاتَّح َ ػ ػػرح مَ ػ ػػُاة المص ػ ػػاَُّّح(ٕ،)َُُّ /التننػ ػ ػكَّر ىَ ػ ػػرح الج ػ ػ ً
ص ػ ػ ًػغ ً
َّر(ْ،)ِٔٗ /تحم ػ ػػل
ػامع ال ن
ي ٍي ى
ايحكذم(ٔ.)َْ/
م :نسُّل إلى أ ٍىزد ُّف اٍل ىغ ٍكث ُّف نُّت ُّف ىمالؾ ُّف زَّد ُّف ُيالف ُّف سَُّ .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ْٔ/
(ٗ) ٍاي ٍىزًد ٌ
ك
ً
ن
ً
ك
ً
(َُ) نسُّل إلى ىُّني ليتٍ وب ،قَُّّلل معركةل .ذَّػؿ لػب اللُّػاب ةػي تحرَّػر اينسػاب( .)ُِّ/كقػاؿ الحػاةظ :اسػـ ُّػف اللتًٍُّنَّػل :ىي ٍُّ يػد اللػو ،ىكاللتًٍُّنَّػلي أي كمػوي لى ٍػـ
ؼ يلى اسميا  .ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم(ِ.)َُّ/
ىن ًق ٍ
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ػاؿ :ىػ ىذا مػػالي يُـ كىػ ىذا أ ٍ ً
يلىػػى ال ن ً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ-
م لًػػي ،قىػ ى
ػاء ،ةىقىػ ى ى ى ٍ ى ى
ى
ػاـ النًُّػ كي  -ى
يىػػد ى
صػ ىػدقىل ،ىةلى نمػػا ىجػ ى
ػاؿ :ةىقىػ ى
اؿ " :ما ُّا يؿ(ُ) اٍلع ً
ً
ً
ً ن
ىي ىمالً ىنػا ،ةىىَّقيػك يؿ:
ام ًؿ ىنًُّ ىع يوي ىيلىى اٍل ىع ىم ًؿ ًم ىف أ ٍ
ىيلىى اٍلم ٍن ىُّ ًر ،ةى ىحم ىد اللوى ،ىكأى ٍىنى ىيلى ٍَّو ،ينـ قى ى ى ى
ى
ػت أىًَُّّػ ًػو ،أىك ًةػػي ُّ ٍَّػ ً
يىػ ًػدم لًػػي ،ةىيػ نػال جلىػػس ًةػػي ُّ ٍَّػ ً
ػت أيمػ ًػو ،ةىىنظىػ ىػر ىىػ ٍػؿ ىٍََّتًَّػ ًػو ىى ىدنَّػله ،أ ٍىـ
ى
ى
ى ى ى
ىىػ ىذا ىمػػالي يُ ٍـ ىك ىىػ ىذا ىمػػا أ ٍ ى
ٍ
ً
ٍخ ػ يذ أىحػ هػد ًمػ ٍػن يُـ ًم ٍنيػػا ىَػ ٍػَّنا إً نَل جػ ً ً
ًً
ً
نً
ام ػ ًل ىَّ ٍح ًمليػػوي ىيلىػػى
ىَل " ،يػ نـ قىػ ى
ػاؿ " :ىكالػػذم ىن ٍمسػػي ًُّىَّػػده ىَل ىََّ ي ى
ى ى
ٍ ى
ػاء ُّػػو ىَّػ ٍػكىـ اٍلق ىَّ ى
رقىُّتً ًػو ،إًف ىُ ً
ػر لىػو رىيػاء(ِ) ،أىك ُّقىػرةه لىيػا يخػكار(ّ) ،أىك ىَػاةه تىٍَّعػر(ْ) ،يػ نـ رةىػع رسػك يؿ اللن ًػو  -ن
ىى
ػاف ىُّعَّ نا ي ي ه
ٍ ى
ى
ى ىىي
ه
ىي
ٍ ىى ى
صػػلى اهللي
ٍ
)
ٓ
(
اف:
ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىَّ ىد ٍَّ ًو ىحتنى ىأرٍىَّ ىنا ىي ٍم ىرةى إًًُّ ى
ػت " ،قى ى
ط ٍَّ ًػو ،يػ نـ قى ى
ػت اللنييػ نـ ىى ٍػؿ ىُّلن ٍغ ي
ػاؿ :اللنييػ نـ ىى ٍػؿ ىُّلن ٍغ ي
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
ً نً
ت ي ٍَّنًي كس ًػمع ٍ ً ً
و
ًً ً
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ،-
اـ :قى ى
ص ىر ٍ ى
ت أي يذنػي م ٍػف ىر يسػكؿ اللػو  -ى
ىى ى
اؿ أيىُّك يح ىم ٍَّد :ةىىُّ ي
ىكىز ىاد ةَّو ى ىَ ه
كسليكا ىزٍَّ ىد ٍُّف ىاًُّ وت ،ةىًنو ىُاف ح ً
اض نار ىم ًعي.
ي ى ى
ى
ىى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث أُّ ػ ػ ػػي حمَّ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػايدم
رقـُّّٖٔ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ٖٖ/ح ػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرج ػ ػ ػػو الُّخ ػ ػ ػػارم ة ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػحَّحوُ،تاب ايَّم ػ ػ ػػاف كالن ػ ػ ػػذكرُّ،اب َُّ ػ ػ ػػؼ ُان ػ ػ ػػت َّم ػ ػ ػػَّف النُّ ػ ػ ػػي
(ٖ،)َُّ/حدَّث رقـ ّٔٔٔ،مف طرَّؽ َعَّب ُّف دَّنار يف الزىرمُّ-و،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب اإلمارةُّ ،اب تحرَّـ ىداَّا العماؿ(ّ،)ُّْٔ /مف طرَّػؽ أُّػي
ُُّر اُّف أُّي ََُّّل،كيمرك الناقد،كاُّف أُّي يمرُ،ليـ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الخراج كاإلمارة كالميءُّ ،اب ةػي ىػداَّا العمػاؿ(ّ،)ُّْ /مػف
طرَّؽ أحمد ُّف السرح ك محمد ُّف أُّي خلؼ ُلَّيما يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو ال ػػدارمي ة ػػي س ػػننو ،م ػػف ُت ػػاب الزُ ػػاة ُّ ،ػػاب م ػػا َّي ػػدل لعم ػػاؿ الص ػػدقل لم ػػف ى ػػك(ِ/
َُّٖ) ،حدَّث رقـ َُّٖ ،مف طرَّؽ َعَّب ُّف دَّنار يف الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُّّٗ،)ٕ /اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -محمد ُّف َياب الزىرم :قل حاةظ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
ً
اـ ٍُّ يف يي ٍرىكةى  :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ِٖ).
ّ -ى ىَ ي

(ُ) ما ُّاؿ :ما ََنو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ِْٔ/
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

صكت ًٍ
اإلًُّ ًؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)َِْ/
اء:
الرى
ي
كي ي
الخ ىك يار :صكت الُّقر .المرجع الساُّؽ(ِ.)ٖٕ/
ي
ً
ً
احت .كأُ ر ما َّقاؿ لصكت المعز .المرجع الساُّؽ (ٓ.)ِٕٗ/
ص ى
الع ٍن يز تىٍَّع ير ،يَّ ىعا انر :أ ٍ
ىم ى
يَّقىاؿ :ىَّ ىع ىرت ى
كلُف ُلىكف ىيمىر ٍاي ٍىر ً
كجيييا .المرجع الساُّؽ (ّ.)ُِٔ/
َُّّاض لىٍَّ ىس ُّالنناصع،
الع ٍم ىرة:
ه
ض ،ىك يى ىك ٍ
ٍ
ي
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و
م الم ىدنً كي ،صحاُّي مَيكر اسمو ً
ْ -أىُّك حم ٍَّود الس ً
الم ٍنًذر أك اُّػف
نايًد ك
الم ٍنذ ير ي
م اي ٍىن ى
اُّف ىس ٍعد يُّن ي
ي
ص ًار ك ى
ي يى
ىمًال ػػؾ كقَّ ػػؿ اس ػػمو ىي ٍُّ ػ يػد ال ػ نػر ٍح ىم ًف كقَّ ػػؿ يمرك َ،ػػيد أح ػػدان كم ػػا ُّع ػػدىا ،كي ػػاش إل ػػى أكؿ خالة ػػل
َّزَّد(،تَٔق) ،ركل لو الجمايل(ُ).
ٓ -يركة ُّف الزَُّّر :قل ةقَّو مَيكر،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ)

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

المػ ٍػؤتىمف
الحػػدَّث ةَّػػو  :أف اإلمػػاـ َّخطػػب ُّالنػػاس ةػػي القضػػاَّا كايمػػكر الميمػػل ،كةَّػػو محاسػػُّل ي
كيلػػكؿ ُّسػػُّب الكَلَّػػلُّ ،خػػالؼ اليدَّػػل لغَّػػر
يلػػى أةعالػػو كمس ػ ككلَّاتو ،كأف ىػػداَّا العمػػاؿ ح ػراـ كسػػحت ي

العامؿ ةيى مستحُّل،ةيداَّا العماؿ تيجعػؿ ةػي َُّّػت مػاؿ المسػلمَّف كَل يَّؤخػذ منيػا إَل ُّػ ذف اإلمػاـ ،كةَّػو
يػػدـ اَلنمػراد ُّالمػػَخكذ مػػف اليػػداَّا ،كةَّػػو قطػػع ُػػؿ طرَّػػؽ َّػػؤدم لمحاُّػػاة المػػَخكذ منػػو ،كةَّػػو أف العقكُّػػل
ً
تُكف مف جنس الذنب(ج ً ً
ام ًل ىَّ ٍح ًمليوي ىيلىى ىرقىىُّتً ًػو) ،ةمػف أخػذ َػيء ُّغَّػر حػؽ ،جػاء ُّػو َّػكـ
ى ى
اء ُّو ىَّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى
الغلػكؿ ،قػاؿ اهلل تعػالى" :كمػف َّ ٍغلي ٍػؿ َّػَ ً
ٍت ًُّ ىمػا ىيػ نؿ
القَّامل تعػذَُّّان لػو كزَّػادة ةػي ةضػَّحتو ،كتعظَّمػان إل ػـ ي
ى
ىى ى
ً
ػت"
ام ًل" (حؿ يمراف،حَّلُٔ ) ،كةَّو أَّضػان جػكاز تػكَُّّخ العامػؿ المخطػ  ،كتُػرار " اللنييػ نـ ىى ٍػؿ ىُّلن ٍغ ي
ىَّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى
للتََُّد ،كلَّسمع مف لـ َّسمع،كَُّّلد الَاىد الغا ب(ِ).

س ْب َرةَ ْب ِن َم ْع َب ٍد ا ْل ُج َي ِن ِّي
الحديث الثالث واألربعونَ -

الرًَُّّع ٍُّف س ٍُّرةى ،يف أىًُّ ً
اؿ :نا ك
اؿ :ى"نيىى ىر يسك يؿ اللنػ ًو -
َّو ،قى ى
الزٍى ًرمك ،قى ى
اف ،قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىُّ ىرنًي ن ي ي ى ى ى ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ً (ّ)
اـ اٍلمىتٍ ًح(ْ)".
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىي ٍف نً ىُ ً
ى
اح اٍل يمتٍ ىعل ىي ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػػو الحمَّ ػ ػػدم ة ػ ػػي مس ػ ػػنده ،م ػ ػػف ح ػ ػػدَّث س ػ ػػُّرة ُّ ػ ػػف معُّ ػ ػػد الجين ػ ػػي

(ِ،)ٕٗ/ح ػ ػػدَّث

رقـُّٖٗٔ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ُ( تقرَّب التيذَّب(.)ّٔٓ/

ػاةي ة ػػي ىَ ػػرح مس ػ ىػند ال نَ ػ ً
(ِ) كم ػػف أراد اَلس ػػتزادة ة ػػي المكض ػػكع ةلَّنظ ػػر ة ػػي المص ػػادر اآلتَّ ػػل ؛ يف الُ ػػالـ مقت ػػُّس منيا:ال نَ ػ ً
َلُّ ػ ًػف اي ًَّ ػ ٍػر
ػاةعي ٍ
ٍ ٍ يٍ
(ّ،)ُِٓ/المني ػ ػاج َػ ػػرح صػ ػػحَّح مسػ ػػلـ ُّػ ػػف الحجػ ػػاج(ُِ،)ُِٖ/التكضػ ػػَّح لَػ ػػرح الجػ ػػامع الصػ ػػحَّح(ُٖ،)ِّّ/ةػ ػػتح الُّػ ػػارم َػ ػػرح صػ ػػحَّح
الُّخارم(ِ ،)َُّ/المرجع الساُّؽ(ُّ،)ُٕٔ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٖ.)ُُٔ/
ًً
(ّ) يىك النُاح إًلىى ى و
ً ن ك ً ن
ػاف مُّاحػان ًةػي أ نىك ًؿ ًٍ
اإل ٍس ىػالًـ .يػ نـ يحػرـ ،ىك يى ىػك ٍاآل يف ىجػا ًهز ًي ٍن ىػد الَػَّعل.
ػي ًءٍ :
اَلنتمػاع ُّػو ،ىكقى ٍػد ىُ ى ي
ى
أجػؿ يم ىعػَّنف ،ىك يى ىػك م ىػف الت ىمتػع ُّالَ ٍ
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ِِٗ/
(ْ) سُّب ةتح مُل أف قرََّان نقضػكا العيػد الػذم كقػع ُّالحدََُّّّػل ،ةُّلػد ذلػؾ النُّػي-صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ -ةغػزاىـ ،كُانػت ةػي َػير رمضػاف سػنل
ٖ ق ،كُاف خركج النُّي مف المدَّنل َّكـ ايرُّعاء لعَر لَّاؿ خلكف مف رمضاف .يمدة القارم َرح صحَّح الُّخارم(ُٕ.)ِّٕ/
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ِ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب النُاحُّ ،اب نُاح المتعل ،كَُّّاف أنو أَُّّح ،ـ نسخ ،ـ أُّػَّح،
ـ نسخ ،كاستقر تحرَّمو إلى َّػكـ القَّامػل(ِ ،)َُِٔ/حػدَّث رقػـَُْٔ ،مػف طرَّػؽ معمػر ُّػف

راَد يف الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو أُّك داكد ةػي سػننوُ ،تػاب النُػاحُّ ،ػاب ةػي نُػاح المتعػل(ِ ،)ِِٕ/حػدَّث رقػـَِّٕ،
مف طرَّؽ معمر ُّف راَد يف الزىرمُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةػي سػننوُ ،تػاب النُػاح ،تحػرَّـ المتعػل(ٔ،)ُِٔ/حػدَّث رقػـّّٖٔ،مػف طرَّػؽ
اللَّث ُّف سعد يف الرَُّّع ُّف سُّرة الجينيُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ،تاب النُ ػػاح ُّ ،ػػاب الني ػػي ي ػػف نُ ػػاح المتع ػػل(ُ،)ُّٔ/ح ػػدَّث
رقـُِٔٗ ،مف طرَّؽ يُّد العزَّز ُّف يمر يف الرَُّّع ُّف سُّرةُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،كمػف ُتػاب النُػاحُّ ،ػاب النيػي يػف متعػل النسػاء(ّ،)َُْْ/حػدَّث
رقـِِِْ ،مف طرَّؽ محمد ُّف َّكسؼ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ ،لمظو.

ٕ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ِْ،)ّٓ/مف طرَّؽ معمر ُّف راَد يف الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -محمد ُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
الرًَُّّػػعي ٍُّػ يػف ىسػ ٍػُّ ىرةى ٍُّػ ًػف ىم ٍع ىُّػ وػد اٍل يجيىنً ػ كي اٍل ىمػ ىػدنً ٌي،كيَّقاؿٍ :اُّػػف ىي ٍك ىسػ ىػجل(ُ)،تػػكةي ُّعػػد الما ػػل ،ركل لػػو
ّ -ن
الجمايل سكل الُّخارم(ِ).

قاؿ العجلي :تػاُّعي قػل(ّ)،كقػاؿ النسػا ي :قػل(ْ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات(ٓ) ،كقػاؿ الػذىُّي :قػل(ٔ)،
كقاؿ اُّف حجر :قل(ٕ).

قمت :الرَُّّع ُّف سُّرة قل.

الرًَُّّػ ػػع أك أيىُّػ ػػك ىًرٌَّػ ػػل ،اٍل يجيىنً ػ ػ كي كالػ ػػد الرَُّّػ ػػع ،لػ ػػو
ْ -ىسػ ػ ٍػُّ ىرة ُّػ ػ ىػف ىم ىع ٍُّػ ػػد أك ىسػ ػ ٍػُّرة ُّػ ػػف ىي ٍك ىسػ ػػجل ،أُّػ ػػك ن
صػ ػ ػػحُّل،كأكؿ مَػ ػ ػػاىده الخنػ ػ ػػدؽ(،تَٔ-ُٓ:ق)،ركل لػ ػ ػػو الُّخػ ػ ػػارم ةػ ػ ػػي التعػ ػ ػػالَّؽ ،كمسػ ػ ػػلـ
كالُّاقكف(ٖ).

الع ٍك ىس ًجي :نسُّل إلى ىي ٍك ىس ىجل كىك اسـ لجد محمد ُّف جعمر ُّف أحمد ُّف يكسجل  .اينساب (ٗ.)َّْ /
(ُ( ى
(ِ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ،)ُٗٓ /ال قػػات للعجلػػي(،)ُٓٔ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ،)ِِٕ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٗ،)ِٖ /تػػارَّخ
اإلسالـ(ّ،)ِّّ /إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ،)ّّٖ /تيذَّب التيذَّب(ّ،)ِْْ /تقرَّب التيذَّب(.)َِٔ/
(ّ) ال قات للعجلي(.)ُٓٔ /
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ِٖ /
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِِٕ /
(ٔ) الُاَؼ(ُ.)ُّٗ /
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)َِٔ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ(.)ِِٗ/
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الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو :أف نُػػاح المتعػػل ُػػاف جػػا انز ةػػي أكؿ اإلسػػالـ ،ةقػػد ُػػاف رخصػػل اسػػت نا َّل حػػاؿ

ت نسخو ُّايحادَّث الصحَّحل ،كقد انعقد إجماع العلماء يلى تحرَّمو ،إَل طا مل مػف
السمر ةقط ،ـ ىىُّ ى
المُّتديل ،كقد اختلمت الركاَّات ةي كقت تحرَّـ نُاح المتعل ،ةمي ُّعض الركاَّات ن
أف نُاح المتعل يحػرـ
َّكـ خَُّّر ،كةي ُّعضيا ةي ياـ المتح ،كُّعضػيا ةػي يػزكة تُّػكؾ ،كُّعضػيا ةػي حجػل الػكداع ،كُّعضػيا

ةي يمرة القضاء ،كلُػف الصػحَّح أف اإلُّاحػل كالتحػرَّـ ُانػت مػرتَّف ،ةقػد ُػاف نُػاح المتعػل حػالَلن قُّػؿ

ي ػػزكة خَُّّ ػػر ،ػػـ يح ػػرـ ة ػػي ي ػػزكة خَُّّ ػػر ،ػػـ أيُّ ػػَّح ي ػػاـ الم ػػتح ،ػػـ يح ػػرـ َّكم ػػذ تحرَّمػ ػان مؤُّ ػػدان إل ػػى َّ ػػكـ
القَّامل(ُ).

الحديث الرابع واألربعون -ثَا ِب ِت ْب ِن الضَّح ِ
َّاك

ػاؿ:
اف ،قىػ ى
ك نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
نً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو
ىر يسك يؿ اللو  -ى

تخريج الحديث:

ض ػح ً
نػػا أىكَّػػكب ال نس ػ ٍختًَّانً كي ،يػػف أىًُّػػي ًق ىالُّ ػلى ،يػػف ىاًُّػ ً
ػت ٍُّػ ًػف ال ن
ػاؿ
ػاؿ :قىػ ى
ناؾ ،قىػ ى
ى ىٍ
ىٍ
ى
ي
ً
كسلنـ" :-مف قىتى ىؿ ىن ٍمسو ًُّ ىَي وء ًةي ال كد ٍنَّا يذ ً ً
ام ًل".
ىٍ
ى ي ى
ب ُّو ىَّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى
ىىى
ىي ٍ

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث اُّ ػ ػ ػػت ُّ ػ ػ ػػف الض ػ ػ ػػحاؾ
رقـُّّٕٖ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ََُ/ح ػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب ايدبُّ ،ػاب مػا َّنيػى مػف السػُّاب كاللعػف(ٖ،)ُٓ /حػدَّث
رقـ َْٕٔ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف أُّي ُ َّر يف يُّد اهلل ُّف زَّدُّ-و ،جزء مف حدَّث ُّلمظو.

ّ -أخرجػو مسػلـ ةػػي صػحَّحوُ ،تػاب اإلَّمػػافُّ ،ػاب يلػظ تحػرَّـ قتػؿ اإلنسػاف نمسػػو ،كأف مػف قتػػؿ
نمسػػو َُّػػيء يػػذب ُّػػو ةػػي النػػار ،كأنػػو َل َّػػدخؿ الجنػػل إَل نمػػس مسػػلمل(ُ،)َُْ /حػػدَّث رقػػـ

َُُ ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف أُّي ُ َّر يف يُّد اهلل ُّف زَّدُّ-و ،جزء مف حدَّث ُّلمظو.

ْ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب ايَّماف كالنذكرُّ ،اب مػا جػاء ةػي الحلػؼ ُّػالُّراءة كُّملػل يَّػر
اإلسالـ(ّ،)ِِْ /حدَّث رقـ ِّٕٓ ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف أُّي ُ َّر يف يُّد اهلل ُّف زَّد
ُّ-و ،جزء مف حدَّث متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب اإلَّمػافُّ ،ػاب مػا جػاء ةػَّمف رمػى أخػاه ُُّمػر(ٓ،)ِِ /حػدَّث
رقػػـ ِّٔٔ،مػػف طرَّػػؽ َّحَّػػى ُّػػف أُّػػي ُ َّػػر يػػف يُّػػد اهلل ُّػػف زَّػػد (أُّػػي قالُّػػل)ُّ-ػػو ،جػػزء مػػف
حدَّث متقارب ايلماظ.
ً
الم ٍعلً ًػـ ُّمى ىكا ً ًػد يم ٍسػلًـ(ْ،) ّّٓ /المنيػاج َػرح
ُمػا يؿ ي
)ُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيػا :إ ى
صحَّح مسلـ ُّف الحجاج(ٗ ،)ُٖٕ /ةتح الُّارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(ٗ ،)ُٕٔ /يػكف المعُّػكد كحاَػَّل اُّػف القػَّـ(ٔ،)ٕٓ /تحمػل ايحػكذم(ْ/
ِِٓ) ،منار القارم َرح مختصر صحَّح الُّخارم(ٓ.)َُٓ/
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ٔ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب ايَّمػػاف كالنػػذكر ،النػػذر ةَّمػػا َل َّملػػؾ(ٕ ،)ُٗ/حػػدَّث رقػػـ
ُّّٖ ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف أُّي ُ َّر يف يُّد اهلل ُّف زَّدُّ-و ،جزء مف حدَّث ُّلمظو.

ٕ -أخرجػو الػدارمي ةػي سػننو ،كمػف ُتػاب الػػدَّاتُّ ،ػاب التَػدَّد يلػى مػف قتػؿ نمسػػو(ّ،)ُِٓٔ /
حدَّث رقـ َِْٔ ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف أُّي ُ َّر يػف يُّػد اهلل ُّػف زَّػد (أُّػي قالُّػل)ُّ-ػو ،جػزء

مف حدَّث ُّلمظو.

ٖ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ِٔ،)ُِّ /مف طرَّؽ َّحَّػى ُّػف أُّػي ُ َّػر يػف يُّػد اهلل ُّػف
زَّد (أُّي قالُّل)ُّ-و ،جزء مف حدَّث متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ).
ً ً (ُ)
ً
م(،تُُّ:ق) ،ركل لػػو
ب ُّػ يػف أىًُّػػي تىم ٍَّ ىم ػلى ال نس ػ ٍخت ىَّان كي ،كاسػػمو ىُ ٍَّسػػاف ،أيىُّػػك ُُّػػر ى
ِ -أىكَّ ػ ٍك ي
الُّ ٍ
صػ ًػر ٌ
الجمايل(ِ).

قػػاؿ اُّػػف ميػػدم :حجػػل أىػػؿ الُّص ػرة(ّ)،كقػػاؿ اُّػػف سػػعدُ :ػػاف قػػل ُّت ػان ةػػي الحػػدَّث،جامعان ُ َّػػر العلػػـ،
حجػػل ،يػػدَلن(ْ)،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ٓ)،كقػػاؿ أُّػػكداكد :اإلمػػاـ الحجػػل(ٔ)،كقػػاؿ اُّػػف خَّ مػػل :قػػل(ٕ)،كقػػاؿ
النسػػا ي :قل ُّػػت(ٖ)،كقػػاؿ أُّػػك حاتـ :قػػل َل يَّسػػَؿ يػػف م لػػو(ٗ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(َُ)،كقػػاؿ
الدارقطني :مف الحماظ اي ُّات(ُُ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت حجل مف ُُّار المقياء العُّاد(ُِ)،كقاؿ مػرة
انَّل :أحد اَل مل متمؽ يلى اَلحتجاج ُّو(ُّ).
قمت :أَّكب ُّف أُّي تمَّمل قل ُّت.

(ُ)ىذه الن ٍسىُّل إًلىى يمؿ ال نسختَّاف ىكَُّّعو ىك يى ىك اٍل يجليكد الضَنَّل لىٍَّ ىس َُّدـ .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)َُٖ/
(ِ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الطُّقػػات الُُّػػرل(ٕ،)ُّٖ /تي ػػذَّب الُمػػاؿ(ّ،)ْٕٓ /الُاَػػؼ(ُ ،)ُِٔ /تػػذُرة الحمػػاظ(ُ ،)ٖٗ /إُمػػاؿ تي ػػذَّب
الُماؿ(ِ،)ُِّ /تيذَّب التيذَّب(ُ،)ّٕٗ /تقرَّب التيذَّب(.)ُُٕ/
(ّ) تيذَّب التيذَّب(ُ.)ّٕٗ /
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٕ.)ُّٖ /
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ّ.)ْٕٓ /
(ٔ) سؤاَلت أُّي يَُّّد اآلجرم أُّا داكد(.)ٔٗ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ُ.)ّٕٗ /
(ٖ) المرجع الساُّؽ.
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ُ.)ُّّ /
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ّٓ /
(ُُ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(.)ُّٗ/
(ُِ) تقرَّب التيذَّب(.)ُُٕ/
(ُّ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ُٗ/
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(ُ)
ً
و
نً
ص ًػرمك(،تَُْ:ق ،كقَّػؿ ُّعػدىا) ،ركل لػو
ّ -ىي ٍُّ يد اللو ٍُّ يف ىزٍَّد ُّف ىي ٍمرك،أيىُّػك ق ى
الُّػلى ،اٍل ىج ٍرًمػ كي ،اٍل ىُّ ٍ
الجمايل(ِ).

قاؿ اُّػف سػعدُ :ػاف قػل ُ َّػر الحػدَّث(ّ) ،كقػاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل(ْ) ،كقػاؿ اُّػف خػراش :قػل(ٓ) ،كقػاؿ
أُّك حاتـ :قلَ ،ل َّعرؼ لو تدلَّس(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :إماـ َيَّر مف يلماء التاُّعَّف ،قػل ةػي نمسػو ،إَل
أنو َّدلس يمف لحقيـ كيمف لـ َّلحقيـ ،كُاف لو صحؼ َّحػدث منيػا كَّػدلس(ٕ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :قػل

ةاضؿ ُ َّر اإلرساؿ(ٖ).

قمت :يُّد اهلل ُّف زَّد قل.
ضح ً
ت ٍُّ يف ال ن
ناؾ ٍُّ ًف ىخلًَّمىلى ايى ٍَيىلً كي(ٗ) ،صحاُّي مَيكر(،تْٔ:ق) ،ركل لو الجمايل(َُ).
ْ -ىاًُّ ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو :أف قتػػؿ اإلنسػػاف نمسػػو مػػف ُُّػػا ر الػػذنكب التػػي َّسػػتحؽ ُّيػػا العػػذاب ،ك ن
أف الػػنمس

ملؾ هلل -يز كجؿ -ةال َّتصرؼ ُّيػا ُمػا ََّػاء ،ةمػف قتػؿ نمسػو ُّسػَُّف ،أك رصػاص ،أك َػرب يسػ نمان،

أك َػنؽ نمسػو ،أك يَّػر ذلػػؾ ييػذب ُّػو َّػػكـ القَّامػل ،ةػالجزاء مػػف جػنس العمػؿ ،كةَّػػو ن
:أف مػف قتػؿ نمسػػو
ةلَّس ُُّاةر ،ما لـ َُّف مستحالن لذلؾ ،كَل َّستحؽ الخلكد المؤُّد ةي النار ،ةيك يلى الكيَّد ،كاهلل –يز
كجؿُّ -الخَّار ،ةالمراد مف الحدَّث التيدَّد كالتنمَّر مف ىذا العمؿ(ُُ).

يمراف ُّف الحاؼ ُّف قضايل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ِْٕ/
(ُ) ىذه الن ٍسىُّل ًإلىى جرـ ىكًىي قىَُّّلىل ىك يى ىك جرـ ُّف ىرَّناف ُّف ى
(ِ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقػات الُُّػرل(ٕ ،)ُّٔ /ال قػات للعجلػي(ُ ،)ِٕٓ /الجػرح كالتعػدَّؿ(ٓ ،)ٕٓ /ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ ،)ِ/تيػذَّب
الُمػػاؿ(ُْ ،)ِْٓ /أسػػد الغاُّػػل(ّ ،)ِِٓ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ ،)ُّٗ /جػػامع التحصػػَّؿ ةػػي أحُػػاـ الم ارسػػَّؿ( ،)ُُِ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٕ/
ّٔٔ) ،تيذَّب التيذَّب(ٓ ،)ِِْ /تقرَّب التيذَّب( ،)َّْ/تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ُِ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٕ.)ُّٔ /
(ْ) ال قات للعجلي(ُ.)ِٕٓ /
(ٓ) تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ِِْ /
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ٕٓ /
(ٕ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ِْٔ /
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)َّْ/

صػػار .اللُّػػاب ةػػي تيػػذَّب
(ٗ) ىػػذه الن ٍسػ ىػُّل إًلىػػى يُّػػد ٍايى ٍَػػيىؿ ُّػػف جَػػـ ُّػػف اٍل ىحػ ٍػرث ُّػػف اٍل ىخػ ٍػزىرج ُّػػف ىي ٍمػػرك ٍاُّػػف ىمالػػؾ ُّػػف ٍاي ٍىكس ُّطػػف مػػف ٍاي ٍىن ى
اينساب(ُ.)ٖٔ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِّ/
(ُُ) كمػ ػػف أراد اَلسػ ػػتزادة ةػ ػػي المكضػ ػػكع ةلَّنظػ ػػر ةػ ػػي المصػ ػػادر اآلتَّػ ػػل ؛ يف الُػ ػػالـ مقتػ ػػُّس منيػ ػػا:ةتح الُّػ ػػارم َػ ػػرح صػ ػػحَّح الُّخػ ػػارم (ُُ/
ّٗٓ)،يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٗ،)ُٔ /تحمل ايحػكذم(ٕ،)ِّٓ /إحُػاـ اإلحُػاـ َػرح يمػدة ايحُػاـ(ِ،)َِٔ /ذخَّػرة العقُّػى ةػي َػرح
المجتُّى(َُٗ،)ِٖٔ /رح رَّاض الصالحَّف(ٔ.)ُْٗ /
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الحديث الخامس واألربعون -ع ْقب َة ْب ِن ع ِ
ام ٍر ا ْل ُج َي ِن ِّي
َ
ُ َ

ػاؿ :نػا يم ىح نم يػد ٍُّ يػف ىي ٍج ىػال ىف ،ىي ٍػف ىس ًػع ًَّد ٍُّ ًػف أىًُّػي ىس ًػع وَّد اٍل ىم ٍقيُّ ًػرم ،ىي نم ٍػف ىح ند ىػوي ،ىي ٍػف
اف ،قى ى
ك نا يسػ ٍم ىَّ ي
ي ٍقُّػلى ٍُّػ ًػف يػ ً
ػاؿ لًػػي " :يقػ ٍػؿ ىَّػػا يي ٍق ىُّػلي"،
ػاؿ :تىيىنُّ ٍ
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـً -مػ ٍػف ىنًنَّػ وػل ،ةىقىػ ى
ػام ور ،قىػ ى
طػ ي
ى
يى
ػع النًُّػػي  -ى
ػت ىمػ ى
ػاؿ لًػي " :يق ٍػؿ ىَّػا
ػؾ ،يػ نـ اٍلتىقى ٍَّ ىنػا ،ةىقى ى
ػت :اللنييػ نـ يرند ىىػا ىيلىػ ني ًم ٍػف ىنًَُّّ ى
ت :ىما أىقيك يؿ ىَّا ىر يس ى
كؿ اللن ًػو  ،ىكتىمىنرقىىنػا ،ةى يقٍل ي
ةى يقٍل ي
ػاؿ لًػي:
ػؾ ،يػ نـ اٍلتىقى ٍَّ ىنػا ،ةىقى ى
ت :اللنيي نـ يرند ىىػا ىيلىػ ني ًم ٍػف ىنًَُّّ ى
ت :ىما أىقيك يؿ ىَّا ىر يس ى
كؿ اللن ًو ينـ تىمىنرٍق ىنا ،ةى يقٍل ي
يي ٍق ىُّلي" ،ةى يقٍل ي
ن
ىيػكيذ ًُّػ ىرب اٍل ىملىػ ً
ىيػكيذ
كؿ اللن ًو ةىقى ى
ت :ىما أىقيك يؿ ىَّا ىر يس ى
" يق ٍؿ ىَّا يي ٍق ىُّلي" ،ةى يقٍل ي
ؽ ،ىكيق ٍػؿ أ ي
ىح هػد ،ىكيق ٍػؿ أ ي
اؿ " :يق ٍؿ يى ىك اللوي أ ى
ًُّ ىرب الن ً
استى ىعا ىذ يم ٍستى ًعَّ هذ ًُّ ًم ٍلً ًي نف قىطك".
اس ،ىما تى ىع نكىذ يمتى ىعكهذ ىكىَل ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث يقُّل ُّف يامر الجيني
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)َُُ/حدَّث رقـْٕٖ،

ِ -أخرجػ ػػو مسػ ػػلـ ةػ ػػي صػ ػػحَّحوُ،تاب صػ ػػالة المسػ ػػاةرَّف كقصػ ػػرىاُّ،اب ةضػ ػػؿ ق ػ ػراءة المعػ ػػكذتَّف
(ُ، )ٖٓٓ/ح ػػدَّث رق ػػـِْٔ،م ػػف طرَّ ػػؽ ق ػػَّس ُّ ػػف أُّ ػػي ح ػػازـ ي ػػف يقُّ ػػل ُّ ػػف ي ػػامر،جزء م ػػف
الحدَّث مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرج ػػو أُّػػػك داكد ة ػػي سػػػننو ُّ ،ػػاب تمرَّػ ػػع أُّػ ػكاب الػػػكتر ُّ ،ػػاب ةػػػي المع ػػكذتَّف(ِ،)ّٕ/حػػػدَّث
رقـُِْٔ ،مف طرَّؽ القاسـ ُّف يُّد الرحمف يف يقُّل ُّف يامر مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو الترمذم ةي سػننو ،أُّػكاب ةضػا ؿ القػرحفُّ ،ػاب مػا جػاء ةػي المعػكذتَّف(ٓ،)َُٕ/حػدَّث
رقـَِِٗ،مف طرَّؽ قَّس ُّف أُّي حازـ يف يقُّل ُّف يامر،جزء مف الحدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب اَلسػتعاذة(ٖ،)ُِٓ /حػدَّث رقػـ ُّْٓ ،مػف طرَّػؽ معػاذ ُّػف
يُّد اهلل ُّف خَُّّب يف يقُّل ُّف يامر الجيني ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب ةضػػا ؿ القرحفُّ،ػػاب ةػػي ةضػػؿ المعػػكذتَّف(ْ،)ُِٕٔ /حػػدَّث
رقـ ّّْٖ،مف طرَّؽ اللَّث ُّف سعد يف محمد ُّف يجالفُّ-و ،متقارب ايلماظ .

ٕ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٖ،)ٕٓٗ /م ػف طرَّػػؽ مَػػرح ُّػػف ىايػػاف يػػف يقُّػػل ُّػػف
يامر،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ً
ً
نً
ً
َّعػلى،
المػ ىػدني ،ىم ٍكلىى ةىاط ىمػلى ًُّ ٍنػػت اٍل ىكلًَّػػد ٍُّػ ًػف ييتٍىُّػلى ٍُّػ ًػف ىرًُّ ى
ِ -يم ىح نمػ يد ُّػ يػف ىي ٍجػالى ىف القيىرَػ كي،أيىُّك ىي ٍُّػػد اللػػو ى
(ُ)
(تُْٖ :ق)،استَيد ُّو الُّخارم ةي الصحَّح ،كركل لو الُّاقكف

(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي:الطُّقات الُُّرل(ٓ،)َّْ /تارَّخ اُّف معَّف (ركاَّل الػدكرم)(ّ،)ُٗٓ /العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ِ،)ُٗ /الجػرح كالتعػدَّؿ
(ٖ،)ْٗ /تي ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ِٔ،)َُُ /الُاَػ ػػؼ(ِ،)ََِ /تػ ػػذُرة الحمػ ػػاظ(ُ،)ُِْ /تػ ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ّ،)ُٕٗ /تعرَّػ ػػؼ أىػ ػػؿ التقػ ػػدَّس ُّم ارتػ ػػب
المكصكةَّف ُّالتدلَّس(،)ْْ/تيذَّب التيذَّب(ٗ،)ُّْ /تقرَّب التيذَّب(.)ْٗٔ/
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قاؿ اُّف يََّّنل :قل(ُ)،كقاؿ اُّف القطافَ :ل يَّب ةَّو كىك أحد ال قػات إَل أنػو س نػكل أحادَّػث المقُّػرم(ِ)،
كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػلَّ ُ ،ػػر الحػػدَّث(ّ) ،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ْ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :قػػل(ٓ)،كقػػاؿ

العجلي :قػػل(ٔ)،كقػػاؿ أُّػػك زريػػل :صػػدكؽ كسػػط(ٕ) ،كقػػاؿ َّعقػػكب ُّػػف َػػَُّّل:مف ال قػػات(ٖ)،كقػػاؿ النسػػا ي:
ق ػػل(ٗ)،كق ػػاؿ العقَّل ػػيَّ :ض ػػطرب ة ػػي ح ػػدَّث ن ػػاةع(َُ)،كق ػػاؿ أُّ ػػك حاتـ :ق ػػل(ُُ)،كذُػ ػره اُّ ػػف حُّ ػػاف ة ػػي

ال قػػات(ُِ)،كقػػاؿ الػػدارقطني :قػػل(ُّ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي :المقَّػػو الصػػالح(ُْ) ،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل :إمػػاـ صػػدكؽ
مَيكر(ُٓ) ،كقاؿ اُّف حجر :تػاُّعي صػغَّر مَػيكر(ُٔ)،كقػاؿ مػرة انَّػل :صػدكؽ إَل أنػو اختلطػت يلَّػو
أحادَّث أُّي ىرَّرة(ُٕ).

قمت :محمد ُّف يجالف صدكؽ.
َُّسػػاف اٍلم ٍقُّػ ًػرم(ُٖ)أُّػػك سػػعد المػػدني ،مػػكلى ُّنػػي لى ٍَّػ ً
ًو
ًً
ػث ٍُّػ ًػف ىُّ ٍُػ ًػر ٍُّػ ًػف
ىي
ّ -ىسػػعَّد ٍُّػ ًػف أىًُّػػي ىسػػعَّد ،كاسػػمو ٍ ى
ىي ًٍُّد ىم ىناةى ٍُّ ًف ُنانل،مات ةي حدكد العَرَّف كقَّؿ :قُّليا كقَّؿُّ :عدىا،ركل لو الجمايل(ُٗ).

قاؿ اُّف سعد :قلَّ ُ ،ر الحدَّث(َِ) ،كقاؿ يلي ُّف المدَّني :قل(ُِ)،

(ُ) تيذَّب الُماؿ(ِٔ.)َُُ /

(ِ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(َُ ،)ُِٕ /تدلَّس التسكَّل :ىك ركاَّل الراكم يف ََّخو ،ـ إسقاط رواك ضعَّؼ َُّّف قتَّف لقي أحدىما اآلخر.
تَّسَّر مصطلح الحدَّث(.)ٖٗ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)َّْ /
(ْ) تارَّخ اُّف معَّف (ّ )ُٗٓ /ركاَّل الدكرم .
(ٓ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ُٗ /
(ٔ) ال قات للعجلي(.)َُْ/
(ٕ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ِّٗ /
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ٗ.)ُّْ /
(ٗ) تيذَّب الُماؿ(ِٔ.)َُُ /
(َُ( الضعماء الَُُّّر للعقَّلي(ْ.)ُُٖ /
(ُُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ْٗ /
(ُِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّٖٔ /
(ُّ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)َْٔ/
(ُْ) الُاَؼ(ِ.)ََِ /
(ُٓ) مَّزاف اَليتداؿ(ّ.)ْْٔ /
(ُٔ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ْْ/
(ُٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٗٔ/
ً
ً
ب إلَّيا .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)ِْٔ/
(ُٖ) نسُّل إلى اٍلم ٍق ىُّرة ،كُاف َّسُف ُّالقرب مف مقُّرة ةىينس ى
(ُٗ) انظػ ػ ػ ػػر إلػ ػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػ ػػو ةي:الطُّقػ ػ ػ ػػات الُُّػ ػ ػ ػػرل(ٓ،)ّّْ /التػ ػ ػ ػػارَّخ الَُُّّػ ػ ػ ػػر(ّ،)ْْٕ /ال قػ ػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػ ػػي(،)ُْٖ/تي ػ ػ ػ ػذَّب الُمػ ػ ػ ػػاؿ(َُ/
ْٔٔ)،الُاَ ػػؼ(ُ،)ّْٕ /مَّ ػ ػزاف اَليتػ ػػداؿ(ِ،)ُّٗ /المختلطػ ػػَّف للعال ػ ػػي(،)ّٗ/الج ػػرح كالتعػ ػػدَّؿ(ْ،)ٕٓ /تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(ْ،)ّٖ /تقرَّػ ػػب
التيذَّب(.)ِّٔ/
(َِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّّْ /
(ُِ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ْٔٔ /
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كقاؿ أحمد ُّػف حنُّػؿ :لػَّس ُّػو ُّػَس(ُ) ،كقػاؿ العجلي:تػاُّعي قػل(ِ)،كقػاؿ أُّػك زريل :قػل(ّ)،كقػاؿ َّعقػكب
ُّف ََُّّل :قد ُاف تغَّر كُُّر كاختلط قُّؿ مكتوَّ ،قاؿَُّ :رُّع سنَّف ،حتػى اسػت نى ُّعػض المحػد َّف ينػو

ما ُتػب ينػو ةػي ُُّػره ممػا ُتػب قُّلػو ،ةُػاف َػعُّل َّقػكؿ :حػد نا سػعَّد المقُّػرم ُّعػدما ُُّػر(ْ)،كقػاؿ اُّػف

خراش :قل(ٓ) ،كقاؿ النسا ي  :قل(ٔ)،كقاؿ أُّك حاتـ :صدكؽ(ٕ)،كذُره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات كقػاؿُ :ػاف
قػػد اخػػتلط قُّػػؿ أف َّمػػكت ُّػػَرُّع سػػنَّف(ٖ) ،كقػػاؿ اُّػػف يػػدم :أرجػػك أف ىسػ ًػعَّد مػػف أىػػؿ الصػػدؽ كقػػد قُّلػػو
الناس ،كركل ينو اي مل ،كال قات مف الناس ،كما تُلـ ةَّو أحد إَلن ُّخَّر(ٗ)،كقاؿ الذىُّي :قل حجل كلػـ
َّختلط(َُ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُُ).

قمت :سعَّد ُّف أُّي سعَّد قل.

ْ -اسـ مُّيـ(ُِ).
ً
الجيىنً كي،صػػحاُّي مَػػيكر،اختيلًؼ ةػػي ُنَّتػػو يلػػى سػػُّعل أقػكاؿ أَػػيرىا أنػػو أُّػػك
ٓ -يي ٍق ىُّػلي ُّػػف ىيػػام ور ي
حماد ،كلي إمرة مصر لمعاكَّل الث سنَّف ،مات ةي قرب الستَّف ،ركل لو الجمايل(ُّ).

الحكم عمى الحديث:

الحػػدَّث ضػػعَّؼ ُّيػػذا اإلسػػناد؛ ينػػو َّكجػػد انقطػػاع ةػػي السػػند ،كالحػػدَّث مكصػػكؿ مػػف ركاَّػػل

مسلـ،مف طرَّؽ قَّس ُّف أُّي حازـ يف يقُّل ُّف يامر ،كُّالتالي الحدَّث َّرتقي إلى الحسف لغَّره.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو :استحُّاب قراءة ىذه السكر ال الث قُّؿ النكـ كالتعكذ ُّيا ؛ صَّانل ل نساف كحمظان لو مف

ُّيف(ُْ).
الََّطاف ،كةَّو يظـ ةضؿ ىذه السكر ال الث ؛يف النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـُ -اف َّتعكذ ٌ
(ُ) مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ّْ/
(ِ) ال قات للعجلي(.)ُْٖ/
(ّ) تيذَّب التيذَّب(ْ.)ّٖ /
(ْ) المرجع الساُّؽ.
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ْٔٔ /
(ٔ) المرجع الساُّؽ.
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ٕٓ /
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِْٖ /
(ٗ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ْ.)ْْْ/
(َُ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ُّٗ /
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٔ/
(ُِ) لـ أقؼ يلى اسمو ةي ُتب المُّيمات التي تكةرت لدم.
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٗٓ/

(ُْ) كمػ ػ ػػف أراد اَلسػ ػ ػػتزادة ةػ ػ ػػي المكضػ ػ ػػكع ةلَّنظػ ػ ػػر ةػ ػ ػػي المصػ ػ ػػادر اآلتَّػ ػ ػػل ؛ يف الُػ ػ ػػالـ مقتػ ػ ػػُّس منيا:المنيػ ػ ػػاج َػ ػ ػػرح صػ ػ ػػحَّح مسػ ػ ػػلـ ُّػ ػ ػػف
الُّارم َرح صحَّح الُّخػارم(ٗ ،)ِٔ/يمػدة القػارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(َِ ،)ّْ/حاَػَّل السػندم يلػى سػنف النسػا ي(ِ ،)ُٖٓ/منػار القػارم
َرح مختصر صحَّح الُّخارم(ٓ.)ّٖ/
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الحديث السادس واألربعونُ -م َع ٍاذ التَّ ْي ِم ِّي أ ِ
َو ْاب ِن ُم َع ٍاذ

ً ً
ً
َّـ ،ىي ٍف ىريج وؿ ًم ٍف قى ٍك ًم ًو يَّقىا يؿ لىوي :يم ىعا هذ أ ًىك
اف ،قى ى
اؿ :نا يح ىم ٍَّ هد ٍاي ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىي ىريج ،ىي ٍف يم ىح نمد ٍُّ ًف إ ٍُّ ىراى ى
ً ن
كؿ اللن ًو -ن
اس ًُّ ًمننى م ىن ًازلىيـ ،ةىَ ٍىن ىز ىؿ اٍلمي ً
ٍاُّ يف يم ىع واذ ،أ ن
َّف ىكأ ٍىن ىز ىؿ
ىف ىر يس ى
اج ًر ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -أ ٍىن ىز ىؿ الن ى
ى
يى
ى يٍ
ػاؿ :كيلنػـ النػػاس م ىن ً
ن
اي ىنا ،ةىً نػا لىىن ٍس ىػمعي ىكىن ٍح يػف ًةػي ًر ىحالً ىنػػا،
اسػ ىُيي ٍـ ،قى ى
ىسػ ىػم ى
ػاؿ :ىكةىػتى ىح اللػوي أ ٍ
ٍاي ٍىن ى
صى
ى ى
ػار يَ ىػع ىُّيي ٍـ ،قى ى ى ى ى
اؿ" :إً ىذا رم ٍَّتيـ اٍلجمرةى ةىارمكىا ًُّ ًم ٍ ًؿ حصى اٍل ىخ ٍذ ً
ةى ىُ ً
ؼ(ُ)".
ىف قى ى
ى ى ي ى ٍى ٍ ي ى
َّما ىيلن ىم ىنا أ ٍ
ى
ى ى
اف ة ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّػ ػػدم ةػػػي مسػػػنده ،مػػػف حػػػدَّث معػ ػػاذ التَّمػػػي أك اُّػ ػػف معػ ػػاذ
رقـُّٕٖٓ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)َُِ/حػػػدَّث

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ،تاب المناسػػؾُّ،اب مػػا َّػػذُر اإلمػػاـ ةػػي خطُّتػػو ُّمنػػى(ِ،)ُٖٗ/
حػػدَّث رقػػـُٕٓٗ،مػػف طرَّػػؽ يُّػػد ال ػكارث ُّػػف سػػعَّد يػػف حمَّػػد اييػػرجُّ-ػػو،جزء مػػف الحػػدَّث
متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ،تاب مناسؾ الحج ،ما ذُر ةي منى(ٓ،)ِْٗ/حدَّث رقـِٔٗٗ،مػف
طرَّؽ يُّد الكارث ُّف سعَّد يف حمَّد اييرجُّ-و ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ .

ْ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو،مف ُتػػاب المناسػػؾُّ،اب ةػػي الرمػػي ُّم ػػؿ حصػػى الخػػذؼ(ِ)َُِٖ/
،حدَّث رقـُُْٗ،مف طرَّؽ خالد ُّف يُّد اهلل يف حمَّد اييرجُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو أحمػػد ةػػي مسػػنده(ِٕ،)ُّْ/مػػف طرَّػػؽ يُّػػد الػكارث ُّػػف سػػعَّد يػػف حمَّػػد اييػػرجُّ-ػػو،
متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يح ىم ٍَّػ يػد ُّػ يػف قىػ ٍػَّ و
ىيػ ىػريج اٍل ىم نُػػي ،أيىُّػػك صػػمكاف اٍلقىػ ً
ػارئ ايسػػدم،كىك قػػارئ أىػػؿ مُػػل(،تَُّ:ق
س اي ٍ
كقَّؿُّ :عدىا)،ركل لو الجمايل(ِ).

قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ّ)،كقاؿ اُّف معَّف :قل(ْ)،كقاؿ اُّف حنُّؿ:لَّس ُّالقكم ةي الحدَّث(ٓ)،

(ُ) الخذؼ :ىك رمَّؾ حصػاة أك نػكاة تَخػذىا ُّػَّف سػُّاُّتَّؾ كترمػي ُّيػا ،أك تتخػذ مخذةػل مػف خَػب ػـ ترمػي ُّيػا الحصػاة ُّػَّف إُّيامػؾ كالسػُّاُّل.
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر (ِ.)ُٔ/
(ِ( انظػر إلػى ترجمتػو ةي:الطُّقػات الُُّػرل(ٔ،)ّّ/سػؤاَلت اُّػف الجنَّػد يُّػي زُرَّػا َّحَّػى ُّػف معػَّف(،)ُْٖ/ال قػات للعجلػي(،)ُّٓ/الضػعماء
يُّػػي زريػػل(ّ،)ِٖٔ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ّ،)ِِٖ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٔ،)ُٖٗ/مَػػاىَّر يلمػػاء ايمصػػار(،)ِِٖ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٕ،)ّْٖ/تيػػذَّب
التيذَّب(ّ ،)ْٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّّ /
(ْ) سؤاَلت اُّف الجنَّد يُّي زُرَّا َّحَّى ُّف معَّف(.)ُْٖ/
(ٓ) مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ُ.)ُّٔ/
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كقاؿ الُّخارم :قل(ُ) ،كقاؿ العجلي :قل(ِ)،كقاؿ أُّػك زريػل :قػل(ّ)،كقػاؿ أُّػك داكد :قػل(ْ) ،كقػاؿ َّعقػكب

ُّف سمَّاف :قل(ٓ) ،كقاؿ اُّػف خػراش :قػل صػدكؽ(ٔ)،كقػاؿ الن ىسػا ي :لػَّس ُّػو ُّػَس(ٕ)،كقػاؿ أُّكحػاتـ :لػَّس
ُّػػو ُّػػَس(ٖ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٗ) ،كقػػاؿ اُّػػف يػػدم :لػػو أحادَّػػث صػػالحل،كىك ينػػدم َل ُّػػَس
ُّحدَّ و ،كانما َّؤتى مما َّقع ةي حدَّ و مف اإلنُار مف جيل مف َّركم ينو(َُ)،كقاؿ اُّف حجػر:لَّس ُّػو

َُّس(ُُ).

قمت :حمَّد ُّف قَّس لَّس ُّو َُّس.
ّ -مح نمد ُّف إً ٍُّر ً
اىَّـ ُّف اٍل ىح ًارث قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (َُ) .
يى
ى
نً
ػي ،صػحاُّي
ْ -ىي ٍُّد ن
الر ٍح ىمف ُّف معاذ ُّف ي ماف ُّف يمرك ُّف ُعب ُّف سػعد ُّػف تػَّـ ُّػف مػرة الت ٍَّم ٌ
َيد المتح ،ركل لو أُّك داكد كالنسا ي(ُِ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد؛ يف حمَّد ُّف قَّس لَّس ُّو َُّس.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو دلَّؿ يلى استحُّاب أف َُّكف حصى الخذؼ ُّمقدار حُّل الُّازَلء؛رحمل ُّالناس ةي

حاؿ الزحاـ،كَُّمَّل الرمي أف َّضع السُّاُّل يلى اإلُّياـ،كَّرمي ُّالحصاة ،كىػك ايصػح؛ينو أَّسػر كىػك

المعتاد(ُّ).

(ُ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)ْٔ /
(ِ) ال قات للعجلي(.)ُّٓ/
(ّ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ِٖٔ/
(ْ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)ْٔ /
(ٓ( المرجع الساُّؽ
(ٔ) المرجع الساُّؽ.
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ٕ.)ّْٖ/
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِِٖ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ُٖٗ/
(َُ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ّ.)ّٕ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
(ُِ) المرجع الساُّؽ(.)َّٓ/
)،الم ٍعلػػـ ُّمكا ػػد
(ُّ) كمػػف أراد اَلس ػػتزادة ةػػي المكض ػػكع ةلَّنظػػر ة ػػي المصػػادر اآلتَّ ػػل؛ يف الُػػالـ مقت ػػُّس منيػػا  :المنتق ػػى َػػرح المكط ػػَ(ّ ْٕ/ي
مسػػلـ(ِ،)ٖٕ/إُمػػاؿ المعلػػـ ُّمكا ػػد مسػػلـ(َْ ،)ِْٖ/ػػرح المَػػُاة للطَُّّػػي(ٔ ،)ُٗٔٗ/ةػػتح الُّػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(َٗ ،)َٕٔ/ػػرح سػػنف
اُّف ماجو للسَّكطي(،)ُِٕ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٓ،)َّٗ/تحمل ايحكذم(ّ.)ْٕٓ/
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ٍ
الحديث السابع واألربعونِ َّ -
صِ
ي
ار ِّ
السائ ِب ْب ِن َخ َّالد ْاألَ ْن َ

اؿ :نا ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يػف أىًُّػي ىُّ ٍُ ًػر ٍُّ ًػف يم ىح نم ًػد ٍُّ ًػف ىي ٍم ًػرك ٍُّ ًػف ىح ٍػزوـ ،ىي ٍػف ىي ٍُّ ًػد اٍل ىملً ًػؾ ٍُّ ًػف
اف ،قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
أىًُّػي ىُّ ٍُػ ًػر ٍاُّ ًػف ىي ٍُّػ ًػد ال نػر ٍح ىم ًف ٍُّػ ًػف اٍل ىح ً
ػار ًث ٍُّػ ًػف ًى ىَ وػاـ ،ىيػ ٍػف ىخ نػالًد ٍُّػ ًػف السنػا ً ًب ،ىيػ ٍػف أىًَُّّ ًػو ال نسػػا ً ًب ٍُّػ ًف ىخػ نػالود،
نً
ىف
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ " :-أىتىػػانًي ًج ٍُّ ًرَّ ػ يؿ ىيلى ٍَّػ ًػو ال نسػ ىػال يـ ،ةىقىػ ى
ػاؿ :قىػ ى
قىػ ى
ىصػ ىػح ىاُّ ىؾ أ ٍ
ػاؿ :يمػ ٍػر أ ٍ
ػاؿ ىر يس ػك يؿ اللػػو  -ى
(ِ)
(ُ)
ىصكاتىيـ ًُّ ًٍ
اف ٍاُّ يف يج ىرٍَّ وج ىُتى ىمنًي ىحًدَّ نا ،ىةلى نما قى ًػد ىـ
اؿًُّ :التنٍلًُّىَّ ًل "،قى ى
اإل ٍى ىال ًؿ  ،أ ٍىك قى ى
اف " :ىك ىُ ى
اؿ يس ٍم ىَّ ي
ىَّ ٍرةى يعكا أ ٍ ى ي ٍ
ؼ تي ٍخ ًمػي ىينػا
ىخ ىُّ ٍرهي ًُّ ًو ،ىةلى نما ىخ ىرىج إًلىى اٍل ىمًد ىَّن ًل ىح ند ٍتيوي ًُّ ًو ،ةىقى ى
ىيلى ٍَّ ىنا ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف أىًُّي ىُّ ٍُ ور لى ٍـ أ ٍ
اؿ لًي :ىَّا ىي ٍك ي
ىخُّرتىىنا ًُّيا ،كىَل أىرًك ً
ػب ًإلىػى ىي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف أىًُّػي
َّد أ ٍىرًكَّ ًػو ىي ٍن ى
ىح ًاد ى
َّو ىي ٍن ىؾ ،أىتيًر ي
ب أٍ
ػؾ ىك ىُتى ى
َّث ،ةىً ىذا ىذ ىى ى
ٍاي ى
ى ى ٍ
ىىلييىا أ ٍ ى ٍ
ُّ ٍُ ور ،ةى ىُتىب إًلى ٍَّ ًو ًُّ ًو ي ٍُّ يد اللن ًو ٍاُّف أىًُّي ُّ ٍُ ور ك ىُاف ٍاُّف جرٍَّ وج َّحد ي ً
ب إًلىى ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف أىًُّي ىُّ ٍُ ور".
ث ًُّو ،ىُتى ى
ى ى ى ي يى ي ى
ى
ى
ى
ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف ح ػػدَّث السػػا ب ُّػػف خػػالد اينصػػارم

(ِ،)َُّ/ح ػػدَّث

رقـُّٕٖٔ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػو أُّػك داكد ةػي سػننوُ ،تػاب المناسػػؾُّ ،ػاب َُّػؼ التلَُّّػل(ِ،)ُِٔ/حػدَّث رقػـُُْٖ،مػػف
طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الحجُّ ،اب ما جاء ةي رةع الصػكت ُّالتلَُّّػل(ِ،)ُِٖ/حػدَّث
رقـِٖٗ،مف طرَّؽ أحمد ُّف منَّع يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػػو النسػ ػػا ي ةػ ػػي سػػػننوُ ،تػ ػػاب مناسػ ػػؾ الحػػػج ،رة ػػع الص ػػكت ُّػ ػػاإلىالؿ(ٓ،)ُِٔ/حػ ػػدَّث
رقـِّٕٓ ،مف طرَّؽ إسحؽ ُّف إُّراىَّـ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب المناس ػػؾ ُّ ،ػػاب رة ػػع الص ػػكتُّ ،التلَُّّ ػػل(ِ،)ٕٗٓ/ح ػػدَّث
رقـِِِٗ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ،كمػػف ُتػػاب المناسػػؾُّ ،ػػاب ةػػي رةػػع الصػػكت ُّالتلَُّّػػل(ِ)ُُِْ/
،حدَّث رقـَُٖٓ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-و،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجو مالؾ ةي المكطػَُ ،تػاب الحػجُّ ،ػاب رةػع الصػكت ُّػاإلىالؿ(،)ّّْ/حػدَّث رقػـّْ،مػف
طرَّؽ يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّر يف يُّد الملؾ ُّف أُّي ُُّرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٖ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّٕ،)َُِ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّر :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُُ) .

نكت ُّالتٌٍلًُّىَّل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ُِٕ/
(ُ( ىرٍةع الص ٍ
ً
ؾ ىَّا ىرب .المرجع الساُّؽ(ْ.)ِِِ/
إجاُّتًي لى ى
ىم ى
(ِ) التنٍلًَُّّل:ىي إجاُّلي اٍل يمىنادم ،أ ٍ
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ػار ًث ٍُّ ًػف ًى ىَ ًػاـ ٍُّ ًػف اٍلم ًغَّ ً
ّ -ىي ٍُّ يد اٍل ىملً ًؾ ٍُّ يف أىًُّػي ىُّ ٍُ ًػر ٍُّ يػف ىي ٍُّ ًػد ال نػر ٍح ىم ًف ٍُّ ًػف اٍل ىح ً
ػرة اٍل ىم ٍخ يزك ًمػ كي اٍل ىم ىػدنً كي،
ي ى
(تَُُ-َُُ:ق)،ركل لو الجمايل(ُ).
قػػاؿ اُّػػف سػػعد  :قػػل كلػػو أحادَّػػث(ِ) ،كك قػػو العجلػػي(ّ) ،كالنسػػا ي(ْ)،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٓ)،

كك قو الذىُّي(ٔ)،كاُّف حجر(ٕ)،كأحمد ُّف صالح

(ٖ)

.

قمت :يُّد الملؾ ُّف أُّي ُُّر قل.
و
ً
م اٍل ىخ ٍزىرًج كي اٍل ىم ىدنً كي( ،تََُ-ُٗ:ق)،ركل لو ايرُّعل(ٗ).
ص ًار ك
ْ -ىخ ي
الد ٍُّ يف السنا ًب ٍُّ ًف ىخالد اي ٍىن ى
قػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(َُ) ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :لػػو صػػحُّل(ُُ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات كقػػاؿ :لػػو
صػػحُّل(ُِ)،كقػػاؿ اُّػػف حجػػر :قػػل ككىػػـ مػػف زي ػػـ أنػػو صػػحاُّي(ُّ)،كقػػاؿ اُّػػف يُّػػد الُّػػر :مختلػػؼ ة ػػي
صحُّتو(ُْ).

قمت :خالد ُّف السا ب تاُّعي قل.
و
ً
م اٍل ىخ ٍزىرًج كي اٍل ىم ىدنً كي،لو صحُّل(،تُٕ:ق)،ركل لو ايرُّعل(ُٓ).
ص ًار ك
ٓ -السنا ًب ٍُّ ًف ىخالد اي ٍىن ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

(ُ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:التػػارَّخ الَُُّّػػر(ٓ،)َْٖ/الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ،)ّٔٓ/ال قػػات للعجلػػي(،)َّٖ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ،)ّْْ/ال قػػات َلُّػػف
حُّػػاف (ٕ،)ّٗ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٖ،)ِٖٗ/الُاَػػؼ(ُ،)ّٔٔ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)ّٗ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٖ،)َّْ/تيػػذَّب التيػػذَّب(ٔ،)ّٖٕ/
تقرَّب التيذَّب(،)ِّٔ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ِّْ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّٔٓ/
(ّ) ال قات للعجلي(.)َّٖ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)ِٖٗ/
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّٗ/
(ٔ) الُاَؼ(ُ.)ّٔٔ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٔ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ٔ.)ّٖٕ/
(ٗ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:ال قػػات للعجلػػي(،)ُْْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ّ،)ّْٔ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ّ،)ُُُ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٖ ،)ّّٓ/الُاَػػؼ
(ُ،)ّٕٔ/أسد الغاُّل(ِ،)ُِٖ/تارَّخ اإلسالـ(ِ،)ََُٗ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ،)ُِّ/تيذَّب التيذَّب(ّ،)ُِٕ/تقرَّب التيذَّب (.)ُٗٔ/
(َُ) ال قات للعجلي(.)ُْْ/
(ُُ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ّْٔ/
(ُِ) ال قات َلُّف حُّاف(ّ.)ُُُ/
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ُٗٔ/
(ُْ)تيذَّب التيذَّب(ّ.)ُِٕ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ِِٖ/
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التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو دلَّػػؿ يلػػى أنػػو َّسػػتحب للرجػػؿ أف َّرةػػع صػػكتو ُّالتلَُّّػػل ،كلُػ نػف المػرأة تقتصػػر يلػػى

للن ٍػدب ينػد الجميػكر ،كللكجػكب ينػد الظاىرَّػل،
إسماع نمسيا ُّالتلَُّّل؛ ةايمر ُّرةػع الصػكت ةػي التلَُّّػل ى
كالتلَُّّل إلظيار َعار اإلحراـ ،كلتعلَّـ الجاىؿ أمكر دَّنو(ُ).

َّاح ع ْن أَِب ِ
يو
الحديث الثامن واألربعون -أَبو ا ْل َبد ِ َ

.

اح ،يف أىًُّ ً
ً
ً
َّو" ،أ ن
ىف ىر يسك ىؿ اللن ًػو -
اف ،قى ى
اؿ :نا ىي ٍُّ يد اللنو ٍُّ يف أىًُّي ىُّ ٍُ ور ،ىي ٍف أىًَُّّو ،ىي ٍف أىًُّي اٍل ىُّ ند ً ى ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ً (ّ)
صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـ -رنخ (ِ) ً
ىف ىَّ ٍريمكا ىكىَّ ٍد ييكا ىَّ ٍك نما".
ص للرىياء أ ٍ
ي ى ىىى ى ى
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػ ػػو الحمَّػ ػ ػػدم ةػ ػ ػػي مسػ ػ ػػنده ،مػ ػ ػػف حػػ ػػدَّث أُّػ ػ ػػي الُّػ ػ ػػداح يػ ػ ػػف أَُّّػ ػ ػػو
رقـُّٕٕٖ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)َُْ/حػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الحجُّ(،اب مػا جػاء ةػي الرخصػل للريػاء،)َِٖ/ّ()...حػدَّث
رقـٓٓٗ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّرُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يُّد اهلل ُّف أُّي ُُّر :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُُ) .
ّ -أيىُّك ىُّ ٍُ ًر ٍُّ يف يم ىح نمًد ٍُّ ًف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ىح ٍزوـ،اينصارم الخزرجي ـ النجارم المدني،كَّقاؿ :اسمو أُّػك
ُُّر(،تَُِ:ق كقَّؿ يَّر ذلؾ)،ركل لو الجمايل(ْ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث(ٓ)،قػػاؿ َّحَّػػى ُّػػف معػػَّف :قػػل(ٔ) ،كقػػاؿ اُّػػف خراش :قػػل(ٕ) ،كذُػره اُّػػف
حُّاف ةي ال قات(ٖ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٗ).

(ُ) كمػػف أراد اَلس ػػتزادة ةػػي المكض ػػكع ةلَّنظػػر ة ػػي المصػػادر اآلتَّ ػػل؛يف الُػػالـ مقت ػػُّس منيػػا :التميَّ ػػد لمػػا ة ػػي المكطػػَ م ػػف المعػػاني كايس ػػانَّد
(ُٕ ،)ِّٗ/اَلس ػػتذُار(ْ،)ٓٔ/ي ػػكف المعُّ ػػكد كحاَ ػػَّل اُّ ػػف الق ػػَّـ(ٓ،)ُِٖ/حاَ ػػَّل الس ػػندم يل ػػى س ػػنف اُّ ػػف ماج ػػو(ِ،)ُِٔ/تحم ػػل ايح ػػكذم
(ّ.)ْٕٖ/
ً
(ِ) رنخص لىوي ةي ٍايىمر :سيلو كَّسره  .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ْٖٕ/
(ّ) الرياء :جمع ر ً
الغىنـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ِّٓ/
ايي ى
ى ي
يى
(ْ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ةي:الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٓ ،)ّّٔ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٗ،)ّّٕ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ّّ،)ُّٕ/ت ػػارَّخ اإلس ػػالـ(ّ،)ُٖٔ/تي ػػذَّب
التيذَّب(ُِ،)ّٖ/تقرَّب التيذَّب(،)ِْٔ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ْْٓ/
(ٓ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّّٔ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ّّٕ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ّّ.)ُّٕ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٓٔ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْٔ/
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قمت:أُّك ُُّر ُّف يمرك قل.
ً
م(ُ)(،تَُُ:ق كقَّؿ ُّعد ذلؾ) ،ركل لو ايرُّعل(ِ).
م اٍلىُّلى ًك ك
ْ -أيىُّك ى
الُّ نداح ٍُّف ياصـ ٍُّف ىيد ٌ
قاؿ اُّف سعد :قل قلَّؿ الحدَّث(ّ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ،ككىـ مف قاؿ لو صحُّل(ْ).

قمت :أُّك الُّداح ُّف ياصـ قل.
ٓ -ي ً
م ٍُّ ًف اٍل ىجد ٍُّ ًف اٍل ىع ٍج ىال ًف اينصارم ،صحاُّي َيد أحدان ،مات ةػي خالةػل معاكَّػل
اص يـ ٍُّ يف ىيًد ْ
ى
(ٓ)
كقد جاز الما ل ،ركل لو ايرُّعل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

رخص النُّي –صلى اهلل يلَّو كسلـ -لريػاة اإلُّػؿ أف ىَّرمػكا َّػكـ العَّػد جمػرة العقُّػل كُػذلؾ يػف
ن

الَّكـ الالحؽ ،ـ َل َّرمكا ُّالَّكـ ال اني ،ـ َّرمكف َّكـ اَلنصراؼ مف منى كىك الَّكـ ال الث يَر ،يف
النسؾ ،ةال َّمُف الرياء الجمع َُّّف الريي
يلَّيـ ريي اإلُّؿ كحمظيا للناس ُّسُّب تَايليـ ينيا َُّداء ي

كالرمي ،كُػذلؾ َّمُػنيـ أف ىَّرمػكا ةػي الَّػكـ ايكؿ مػف أَّػاـ التَػرَّؽ ،ػـ َّػذىُّكا ل ُّػؿ لرياَّتيػا ،ػـ َّػَتكا
ةي الَّكـ ال الث مف أَّاـ التَرَّؽ ةَّرمكا ما ةاتيـ مف الرمي ةي الَّكـ ال اني مع رمي الَّكـ ال الث ،كةي

الحدَّث جكاز ترؾ المَُّّت لرياة اإلُّؿ للعذر ُّرياَّل اإلُّؿ(ٔ).

ي
ستَ ْو ِرٍد ا ْل ِف ْي ِر ِّ
الحديث التاسع واألربعونُ -م ْ

اؿ :نا إًسم ً
ت قى ٍػَّ ىس ٍُّ ىػف أىًُّػي ىح ً
ت
ايَّ يؿ ٍُّ يف أىًُّػي ىخالً وػد ،قى ى
اف ،قى ى
ػازوـ ،ىَّقيػك يؿ :ىس ًػم ٍع ي
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ٍى
ت رس ى ن ً
ً
اٍلمستىكًرد أ ى ً ً
صػلنى اهلل ىيلى ٍَّ ًػو ك ىسػلنـ ،-ىَّقيػك يؿ" :مػا الػ كد ٍن ىَّا ًةػي ٍاآل ًخ ً
ػرة
ػكؿ اللػو  -ى
ىخا ىُّني ة ٍي ور ،ىَّقيك يؿ ىسم ٍع ي ى ي
ى
ى
ي
يٍٍ
ى ى
و
ً
ً
ً
ن
اف ٍاُّ يف أىًُّي ىخالد ،ىَّقيك يؿ
ص ىُّ ىعوي ةي اٍل ىَّـ ،ينـ ىَّ ٍنظيير ًُّ ىـ ىَّ ٍرًجعي إًلى ٍَّو" ،قى ى
إًَل ىُ ىما ىَّ ٍج ىع يؿ أ ى
اف " :ىك ىُ ى
اؿ يس ٍم ىَّ ي
ىح يد يُ ٍـ إً ٍ
ىخي ُّنًي ًةي ور ٍَّلحف ًة ً
ً
ًة ً
ىخا ىُّنًي ًة ٍي ور "
ت أ ىىنا :أ ى
َّو ،ةى يقٍل ي
َّو :ىس ًم ٍع ي
ت اٍل يم ٍستى ٍكًرىد أ ى
ٍ ى ىي

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث يم ٍس ػػتى ٍكًرود اٍل ًم ٍي ػ ًػرم
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)َُٓ/ح ػػدَّث رق ػػـ ٖٕٖ،

اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ُٕٕ/

(ُ) نسُّل إلى ُّلي ُّف ىي ٍمرك ُّف الحاؼ ُّف قضايل.
(ِ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٓ ،)َُِ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٗ ،)ّْٖ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ ،)ِٓٗ/تيػذَّب الُمػاؿ(ّّ ،)ٔٓ/تػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ّّْ/أسد الغاُّل(ٔ ،)ِْ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٕ ،)ُْ/تيذَّب التيذَّب(ُِ ،)ُٕ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٔ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)َُِ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٔ/
(ٓ) المرجع الساُّؽ(.)ِٖٓ/
)ٔ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :نَّػػؿ ايكطػػار(ٓ،)ٖٗ/يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف
القَّـ(ٓ،)ُّْ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ،)ِْْ/تحمل ايحكذم(ْ.)ِٔ/
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ِ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب الجنل كصمل نعَّميا كأىلياُّ ،اب ةناء الدنَّا كَُّّاف الحَر َّكـ
القَّامػػل(ْ،)ُِّٗ /حػػدَّث رقػػـ ِٖٖٓ،مػػف طرَّػػؽ يُّ ػػد اهلل ُّػػف إدرَّػػس ك محمػػد ُّػػف َُّ ػػر ك

مكسػػى ُّػػف أيػػَّف ك حمػػاد ُّػػف أسػػامل ك َّحَّػػى ُّػػف سػػعَّد ُليػػـ يػػف إسػػمايَّؿ ُّػػف أُّػػي خالػػد-

ُّو،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب الزىػػدُّ ،ػػاب منػػو(ْ،)ُٓٔ /حػػدَّث رقػػـ ِِّّ ،مػػف طرَّػػؽ
َّحَّى ُّف سعَّد يف إسمايَّؿ ُّف أُّي خالدُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الزىػػدُّ ،ػػاب م ػػؿ الػػدنَّا(ِ ،)ُّٕٔ/حػػدَّث رقػػـَُْٖ،مػػف
طرَّ ػػؽ يُّ ػػد اهلل ُّ ػػف نمَّ ػػر كمحم ػػد ُّ ػػف َُّ ػػر ُلَّيم ػػا ي ػػف إس ػػمايَّؿ ُّ ػػف أُّ ػػي خال ػػد ُّ-ػػو،متقارب

ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ِٗ ،)ّٓٓ/مف طرَّؽ كَُّع ُّػف الجػراح يػف إسػمايَّؿ ُّػف أُّػي خالػد-
ُّو ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -إًسػ ػػم ً
ىح ىم ًس ػ ػ كي(ُ)،اٍل يُكًة كي،أيىُّػ ػػك ىي ٍُّػ ػ ًػد اللنػ ػ ًػو(تُْٔ:ق)،ركل لػ ػػو
ايَّ يؿ ٍُّػ ػ يػف أىًُّػ ػػي ىخالًػ ػ وػد اٍل ىُّ ىجلً ػ ػ كي ،اي ٍ
ٍ ى
(ِ)
الجمايل .

قػػاؿ اُّػػف ميػػدم :قػػل(ّ) ،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ْ)،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿََّ :ػػرب العلػػـ َػرُّان(ٓ)،كقػػاؿ اُّػػف
يمار المكصلي :حجل(ٔ)،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل ،كُاف رجالن صالحان(ٕ) ،كقاؿ َّعقكب ُّف سمَّافُ:اف

حاةظان قل(ٖ)،كقاؿ َّعقكب ُّف أُّي ََُّّلُ :اف قل ُّتان(ٗ)،كقاؿ النسا ي :قل(َُ)،كقاؿ أُّك حاتـ :قل(ُُ)،

(ُ( نسُّل إلى أحمس كىي طا مل مف ُّجَّلل نزلكا الُكةل.

اينساب (ُ.)ُِٔ/

(ِ) انظر إلى ترجمتو ةي :العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ِ،)ُْٓ/ال قػات للعجلػي( ،)ْٔ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ِ،)ُْٕ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ْ ،)ُٗ/تيػذَّب
الُمػػاؿ(ّ ،)ٔٗ /سػػَّر أيػػالـ النػػُّالء(ٔ ،)َُّ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)ُٖٔ /الُاَػػؼ(ُ ،)ِْٓ /المدلسػػكف( ،)ّٔ/تعرَّػػؼ أىػػؿ التقػػدَّس ُّم ارتػػب
المكصكةَّف ُّالتدلَّس( ،)ِٖ/تيذَّب التيذَّب(ُ ،)ُِٗ /تقرَّب التيذَّب(.)َُٕ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ّ.)ٔٗ /
(ْ) المرجع الساُّؽ.
(ٓ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ُْٓ/
(ٔ) تيذَّب التيذَّب(ُ.)ُِٗ /
(ٕ) ال قات للعجلي(.)ْٔ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ُ.)ُِٗ /
(ٗ) المرجع الساُّؽ.
(َُ) تيذَّب الُماؿ(ّ.)ٔٗ /
(ُُ) الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)ُْٕ/
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كذُ ػ ػ ػره اُّػ ػ ػػف حُّػ ػ ػػاف ةػ ػ ػػي ال قػ ػ ػػات ،كقاؿُ:ػ ػ ػػاف َػ ػ ػػَّخان صػ ػ ػػالحان(ُ) ،كقػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػػدارقطني :قػ ػ ػػل(ِ) ،كقػ ػ ػػاؿ

الػ ػػذىُّي:الحاةظ(ّ) ،كقػ ػػاؿ اُّػ ػػف الع ارقػ ػػي  :ذُ ػ ػره النسػ ػػا ي كيَّ ػ ػره ُّالتػ ػػدلَّس(ْ) ،كقػ ػػاؿ اُّػ ػػف حجػ ػػر :قػ ػػل
ُّت(ٓ)،كقاؿ اُّف حجر :ال قل مف صغار التاُّعَّف كصمو النسا ي ُّالتدلَّس(ٔ).

قمت :إسمايَّؿ ُّف أُّي خالد قل ُّت.
ػازوـ ي ٍُّ يػد يػك ً
ً
ؼ ٍُّ يػف ىي ٍُّ ًػد اٍل ىح ً
ؼ ٍُّ ًػف اٍل ىح ً
ىح ىم ًسػ كي،أيىُّك ىي ٍُّ ًػد
ػار ًث ،ىكيَّقىػا يؿ :ىي ٍػك ي
ػار ًث اي ٍ
ّ -قى ٍَّ يس ٍُّ يف أىُّي ىح ً ى ى ٍ
ً
اهلل اٍل ىُّ ىجلً كي(،تكةي ُّعد التسعَّف أك قُّليا كقد جاز الما ل كتغَّر)،ركل لو الجمايل(ٕ).

قػػاؿ اُّػػف القطػػاف :منُػػر الحػػدَّث(ٖ)،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ٗ)،كقػػاؿ العجلي :قػػل(َُ)،كقػػاؿ أُّػػك داكد:أجػػكد
الت ػ ػ ػ ػػاُّعَّف إس ػ ػ ػ ػػنادان(ُُ)،كق ػ ػ ػ ػػاؿ اُّ ػ ػ ػ ػػف َ ػ ػ ػ ػػاىَّف :قل(ُِ)،كق ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػػذىُّي:تاُّعي َُُّّ ػ ػ ػ ػػر ةاتت ػ ػ ػ ػػو الص ػ ػ ػ ػػحُّل

(ُْ)
(ُّ)
الم ٍحتىج
ُّلَّاؿ،ك قكه ،كقاؿ مرة انَّل :قل جُّؿ ُاد أف َُّكف صحاَُّّان ،كقاؿ العال ي:مف أُاُّرالتاُّعَّف ي
الم ٍحػػتىج ُّيػػـ(ُٓ)،كقػػاؿ َّعقػػكب ُّػػف َػػَُّّل :قل(ُٔ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ُٕ)،كقػػاؿ اُّػػف حجػػر :قػػل
ي

مخضرـ،كَّقاؿ لو رؤَّل،كىك الذم يَّقاؿ إنو اجتمع لو أف َّركم يف العَرة(ُٖ).
قمت :قَّس ُّف أُّي حازـ قل.
م ،حجػازم نػزؿ الُكةػل ،لػو كيَُّّػو
مٍ ،اُّف ىي ٍم يرك اٍلقيىرًَ كي اٍل ًم ٍي ًػر ك
ْ-اٍل يم ٍستى ٍكًريد ٍُّ يف ىَ ند واد ،اٍلقيىرًَ كي اٍل ًم ٍي ًر ك
صحُّل( ،تْٓ:ق) ،استَيد ُّو الُّخارم ةي الصحَّح ،كركل لو الُّاقكف(ُٗ).
(ُ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ُٗ/
(ِ( مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ُ.)ُِٔ/
(ّ) الُاَؼ(ُ.)ِْٓ /
(ْ)المدلسكف(.)ّٔ/
(ٓ)تقرَّب التيذَّب(.)َُٕ/
(ٔ)تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ِٖ/

(ٕ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ ،)ُُّ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٕ ،)َُِ/تػػارَّخ أسػػماء ال قػػات( ،)ُُٗ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)َّٕ/
تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ِْ ،)ُُ /الُاَػ ػػؼ(ِ ،)ُّٗ /تػ ػػذُرة الحمػ ػػاظ(ُ ،)ْٗ/مػ ػػف تُل ػ ػػـ ةَّػ ػػو كىػ ػػك مك ػ ػػؽ( ،)ّْْ/أسػ ػػد الغاُّػ ػػل(ْ ،)ّٕٗ/مَّػ ػ ػزاف
اَليتداؿ(ّ ،)ِّٗ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٓ ،)ِّٗ/تيذَّب التيذَّب(ٖ ،)ّٖٔ /تقرَّب التيذَّب(.)ْٓٔ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(ِْ.)ُُ /
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ٕ.)َُِ/
(َُ) ال قات للعجلي(.)ِّٗ/
(ُُ( سؤاَلت أُّي يَُّّد اآلجرم أُّا داكد السجستاني(.)ُُّ/
(ُِ) تارَّخ أسماء ال قات(.)ُُٗ/
(ُّ) الُاَؼ(ِ.)ُّٗ /
(ُْ) المغني ةي الضعماء(ِ.)ِٓٔ /
(ُٓ) المختلطكف للعال ي(.)ٗٗ/
(ُٔ) خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُّٕ/
(ُٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َّٕ/
(ُٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٓٔ/
)ُٗ) المرجع الساُّؽ(.)ِٕٓ/
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الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

َُّّػػَّف الحػػدَّث أف الػػدنَّا ةػػي قصػػر مػػدتيا كةنػػاء لػػذاتيا مقارنػػل مػػع اآلخػرة ُّػػدكاـ نعَّميػػا كأَّاميػػا،
ُنسػُّل المػػاء الػػذم َّعلػؽ ُّاإلصػػُّع إلػػى ُّػاقي الُّحػػر ،قػػاؿ تعػالى" :ةىمػػا متىػػاعي اٍلحَّ ً
ػاة الػ كد ٍن ىَّا ًةػػي ٍاآل ًخػ ً
ػرة إً نَل
ىى
ى
ى ى
ىقلًَّ هؿ" (التكُّل.)ُ()ّٖ ،

سمِ َم َة ْب ِن قَ ْي ٍ
ش َج ِع ِّي
س ْاألَ ْ
الحديث الخمسونَ -

اؿ :نا م ٍنصكر ٍُّف اٍلمعتى ًم ًر،يف ًى ىال ًؿ ٍُّ ًف َّس و
اؼ ،ىي ٍف ىسًل ىملى ٍُّ ًف قى ٍَّ و
س ٍايى ٍَ ىج ًعي،
اف ،قى ى
ىٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ى ي ي ي يٍ
ىى
ً (ِ)
نً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ":-إً ىذا تى ىك ن
ت(ّ) ةىَ ٍىكتً ٍر(ْ)".
اؿ :قى ى
قى ى
استى ٍج ىم ٍر ى
ضَ ى
ٍت ةى ٍانتى ٍر  ،ىكًا ىذا ٍ
اؿ ىر يسك يؿ اللو  -ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث س ػػلمل ُّ ػػف ق ػػَّس ايَ ػػجعي
رقـُّٕٖٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)َُٔ/ح ػػدَّث

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو،أُّكاب الطيارةُّ،اب ما جاء ةي المضمضل(ُ،)َْ/حدَّث رقـِٕ،مف
طرَّؽ حماد ُّف زَّد كجرَّر ُّف يُّد الحمَّد ُلَّيما يف منصكر ُّف المعتمرُّ-وُّ ،لمظو.

ّ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الطيػارة ،ايمػر ُّاَلسػتن ار(ُ،)ٕٔ/حػدَّث رقػـٖٗ ،مػف طرَّػؽ
حماد اُّف زَّد يف منصكر ُّف المعتمرُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػو اُّػػف ماجػو ةػػي سػننوُ،تاب الطيارة،المُّالغػػل ةػي اَلستنَػػاؽ كاَلسػتن ار(ُ،)ُِْ/حػػدَّث
رقـ َْٔ،مف طرَّؽ سالـ ُّف سلَّـ كحماد ُّف زَّد ُلَّيما يف منصكر ُّف المعتمػرُّ-ػو،متقارب
ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُّ،)ُُٓ/مف طرَّؽ يُّد الرحمف ُّف ميدم يف سمَّاف ُّف
يََّّنل –ُّوُّ ،لمظو.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

)ُ) كم ػػف أراد اَلس ػػتزادة ة ػػي المكض ػػكع ةلَّنظ ػػر ة ػػي المص ػػادر اآلتَّ ػػل ؛ يف الُ ػػالـ مقت ػػُّس مني ػػا :المني ػػاج َ ػػرح ص ػػحَّح مس ػػلـ ُّ ػػف الحج ػػاج
(ُٕ،)ُّٗ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ،)ِٓٓ/تحمل ايحكذم(ٔ.)َٓٓ/
)ِ( ىن ىر َّ ٍن ًر ،إً ىذا امتى ىخطى ،كاستىٍن ىر :أىم استىٍن ىَػؽ اٍلمػاء يػ نـ اسػتى ٍخرج مػا ًةػي ٍاي ٍىن ً
ػؼ ةىىَّ ٍن ً يػرهي ،كقَّػؿ :ىػك مػف تحرَّػؾ الن ػرة كىػي طػرؼ اينػؼ .النياَّػل
ٍ
ٍ
ى ى
ٍ
ٍ ى
ى ى ي
ى
ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ُٓ/
ايحجار الص ىغ يار .المرجع الساُّؽ(ُ.)ِِٗ/
اَلستً ٍج ىمار :التن ىمسكح ُّال ًج ىمار ،ىكًى ىي ٍ
)ّ( ٍ
الحجارة التي تىستىٍنجي ًُّيا ةىردا ،إ نما ك ً
اجعؿ ً
اح ىدةن ،أ ٍىك ى ىال نا ،أ ٍىك ىخ ٍمسا .المرجع الساُّؽ(ٓ.)ُْٕ/
ٍ
)ْ( أىم ٍ ى
ى ٍ
ى
ى
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المعتى ًمػر ًُّػف ىيُّ ًػد اهلل ًُّػف ىرًُّ ٍَّ ىعػل،أُّك ىيتٌػاب ،السكػلى ًم كي ،ال يُػكة كي(،تُِّ:ق)،ركل لػو
ِ -ىمنصكر ٍُّػف ي
الجمايل(ُ).
قػػاؿ اُّػػف ميػػدمَ :ل يَّختلػػؼ ةػػي حدَّ ػػو(ِ)،كقػػاؿ اُّػػف سػػعدُ :ػػاف قػػل مَمكن ػان ُ َّػػر الحػػدَّث(ّ)،كقػػاؿ

العجليُ :كةي ،قلُّ ،ت ةي الحدَّث(ْ)،كقاؿ أُّك زريل :منصكر أ ُّػت أىػؿ الُكةػل(ٓ)،كقػاؿ أُّػك حػاتـ:
قػػل كىػػك أتقػػف مػػف اييمػػش َل َّخلػػط كَل َّػػدلس(ٔ)،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٕ) ،كقػػاؿ الػػدارقطني:

قل(ٖ)،كقاؿ الذىُّي :الحاةظ ،ال ُّت(ٗ)،كقاؿ مرة انَّل:مناقُّػو جمػل(َُ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :قػل ُّػت كُػاف

َل َّدلس(ُُ).

قمت :منصكر ُّف المعتمر قل ُّت.
ً (ُِ)
َلى يـ ،اٍل يُػػكًة كي(،تََُ-ُٗ:ق) ،استَػػيد ُّػػو
ًّ -ىػػال يؿ ٍُّػ يػف ىَّ ىسػ ى
ػاؼ ،أيىُّػػك اٍل ىح ىسػ ًػف ايى ٍَػ ىػجع كي  ،ىمػ ٍػك ي
الُّخارم ةي الصحَّح،كركل لو ةي ايدب ،كركل لو الُّاقكف(ُّ).

قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحػدَّث(ُْ) ،كقػاؿ اُّػف معػَّف  :قػل(ُٓ) ،كقػاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل(ُٔ)،كذُػره اُّػف

حُّاف ةي ال قات(ُٕ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ُٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُٗ).
قمت :ىالؿ ُّف َّساؼ قل.

(ُ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ِّٖ/ال قػػات للعجلػػي(،)ُْْ/الضػػعماء يُّػػي زريػػل(ّ،)ِْٗ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٖ ،)ُٕٕ/تيػػذَّب
الُمػ ػ ػ ػػاؿ(ِٖ،)ْٕٓ/تػ ػ ػ ػػارَّخ اإلسػ ػ ػ ػػالـ(ّ،)ُْٕ/تػ ػ ػ ػػذُرة الحمػ ػ ػ ػػاظ(ُ،)َُٕ/الُاَػ ػ ػ ػػؼ(ِ،)ِٕٗ/إُمػ ػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػ ػػاؿ(ُُ ،)ّّٕ/تيػ ػ ػ ػػذَّب
التيذَّب(َُ ،)ُِّ/تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٓ/
(ِ) تيذَّب التيذَّب(َُ.)ُِّ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِّٖ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ُْْ/
(ٓ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ِْٗ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ُٕٕ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّْٕ/
(ٖ) سنف الدارقطني(ّ.)َُٖ/
(ٗ) سَّر أيالـ النُّالء(ٔ.)ُِٖ/
(َُ) الُاَؼ(ِ.)ِٕٗ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٕٓ/
اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ْٔ/

كرة.
(ُِ) نسُّل إلى أى ٍَ ىجع ُّف رَّث ُّف يطماف ُّف سعد ُّف قَّس يَّالف قىَُّّلىل ىم ٍَيي ى
(ُّ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ََّ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٗ،)ِٕ/ال قػػات للعجلػػي( ،)َْٔ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)َّٓ/تيػػذَّب
الُمػ ػ ػػاؿ (َّ،)ّّٓ/الُاَػ ػ ػػؼ(ِ،) ّّْ/تػ ػ ػػارَّخ اإلسػ ػ ػػالـ(ِ،)ُُُٖ/إُمػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ(ُِ،)ُُٖ/تيػ ػ ػػذَّب التيػ ػ ػػذَّب(ُُ،)ٖٔ/تقرَّػ ػ ػػب
التيذَّب(.)ٕٓٔ/
(ُْ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ََّ/
(ُٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ٗ.)ِٕ/
(ُٔ( ال قات للعجلي(.)َْٔ/
(ُٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َّٓ/
(ُٖ) الُاَؼ(ِ.) ّّْ/
(ُٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ٕٓٔ/
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ْ -ىسلى ىملي ٍُّ يف قى ٍَّ و
س ٍايى ٍَ ىج ًع كي ،صحاُّي ،سُف الُكةل ركل لو الترمذم ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو(ُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو أف اَلستجمار كت انر مستحب كلَّس ُّكاجب ،كىذا ةَّما زاد يلى الث مسحات ،ةَما

ال الث َّجب ةعليا ،ة ف زاد يلى ال ال ل ةال حرج ،كالحجارة التي يَّستىٍن ىجى ُّيا تُكف إما كاحػدةن أك ال ػان
أك خمسػ ػان أك ة ػػكؽ ذل ػػؾ م ػػف ايكت ػػار ،ةق ػػد أم ػػر النُّ ػػي -ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـ ُّ -ػػالكتر ة ػػي الح ػػدَّث،
استحُّاُّان منو للكتر ،كلَّس ذلؾ مف طرَّؽ المرض كالكاجب،كالحدَّث ةَّو ن
أف اَلستن ار يَّر اَلستنَاؽ،
ةاَلنت ار ىك إخراج الماء مف اينؼ ُّعد اَلستنَاؽ،كمف ترؾ اَلستجمار كاستخدـ الماء ةال حرج(ِ).

ٍ
َسمَ ِم ِّي
الحديث الحادي والخمسونَ -ج ْرَىد ْاأل ْ

اؿ :ىم نر ًُّي
اؿ :ني يزٍرىيلي ٍُّ يف يم ٍسلًًـ ٍُّ ًف ىج ٍرىىود ،ىي ٍف ىجد ًه ىج ٍرىىود ،قى ى
ض ًر ،قى ى
ك نا ىسالً هـ أيىُّك الن ٍ
(ّ)
نً
ػاؿ النًُّػ كي -
ت ةى ًخػذم ،ةىقى ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىكأ ىىنا ًةي اٍل ىم ٍس ًجًد ،ىك ىيلى ني يُّ ٍرىدةه  ،ىكقىًد ٍان ىُ ىَػمى ٍ
ىر يسك يؿ اللو  -ى
"يط ةى ًخ ىذ ىؾ ىَّا ىج ٍرىىود ،ةىً نف اٍلمى ًخ ىذ ىي ٍكىرةه(ْ)".
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ :-ى
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث جرىػ ػػد ايسػ ػػلمي
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)َُٕ/حػ ػػدَّث رقػ ػػـَٖٖ،

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الحماـُّ ،اب النيي يف التعرم(ْ،)َْ/حدَّث رقـَُْْ،مف
طرَّؽ يُّد اهلل ُّف ذُكاف يف زريل ُّف جرىد –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب ايدبُّ ،ػػاب مػػا جػػاء أف المخػػذ يػػكرة(ٓ،)ُُُ/حػػدَّث رقػػـ
ِٖٕٗ ،مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف ذُكاف يف زريل ُّف جرىد –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،كمف ُتاب اَلسػت ذافُّ ،ػاب ةػي أف المخػذ يػكرة (ّ ،)ُّْٕ/حػدَّث
رقـ ِِٗٔ ،مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف ذُكاف يف زريل ُّف جرىد –ُّو ،مختلؼ ايلماظ.

(ُ) المرجع الساُّؽ(.)ِْٖ/
)ِ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منياَ:ػرح صػحَّح الُّخػارل َلُّػف ُّطػاؿ(ُ،)ِِٓ/المنيػاج
َ ػػرح ص ػػحَّح مس ػػلـ ُّ ػػف الحج ػػاج(ّ،)ُِٔ/ي ػػكف المعُّ ػػكد كحاَ ػػَّل اُّ ػػف الق ػػَّـ(ُ،)ّٔ/حاَ ػػَّل الس ػػندم يل ػػى سػ ػنف اُّ ػػف ماج ػػو(ُ،)َُٔ/تحم ػػل
ايحكذم(ُ،)ٕٗ/العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم(ُ.)ّٕ/
معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ُٖٓ/

)ّ( ُساء يٍَّلتىحؼ ُّو ُالعُّاءة.
الح ٌػرة جمَّػع جسػدىا إَل الكجػو كالَّػدَّف إلػى الُػكيَّف ،كةػي
)ْ( ُؿ مػا يَّ ٍسػتى ٍحَّا منػو إذا ظيػر ،كىػي مػف الرجػؿ مػا ُّػَّف السػرة كالرُُّػل ،كمػف المػرأة ي
ايمل م ؿ الرجؿ ،كمػا َُّّػدك منيػا ةػي حػاؿ الخدمػلُ ،ػالرأس كالرقُّػل كالسػايد ةلػَّس ُّعػكرة .كسػتر العػكرة ةػي الصػالة كيَّػر
أخمصيا خالؼ ،كمف ى
الصالة كاجب ،كةَّو يند الخلكة خالؼ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ُّٗ/
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ٓ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٓ ،)ِٕٗ/مػػف طرَّػػؽ يُّػػد اهلل ُّػػف ذُ ػكاف يػػف زريػػل ُّػػف
جرىد –ُّو ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ً
ُ -ىس ػػالً هـ ُّ ػ يػف أىًُّ ػػي أ ى ن
ض ػ ًػر،اٍل ىم ىدنً ٌي ،ىم ػ ٍػكلىى يي ىم ػ ىػر ٍُّ ػ ًػف يي ىُّ ٍَّ ػ ًػد اللن ػ ًػو اٍلقيىرًَ ػػي التنٍَّ ًم ػػي
ػي،أيىُّك الن ٍ
يمَّػ ػلى اٍلقيىرَ ػ ٌ
ىك ىُاتًيُّوي(،تُِٗ:ق) ،ركل لو الجمايل(ُ).
قاؿ اُّف يََّّنل :قػل(ِ) ،كقػاؿ اُّػف سػعد :قػل ُ َّػر الحػدَّث(ّ) ،كقػاؿ اُّػف معػَّف  :قػل(ْ) ،كقػاؿ أحمػد

ُّػػف حنُّؿ :قػػل(ٓ)،كقػػاؿ العجلي :قػػل ،رجػػؿ صػػالح(ٔ) ،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل(ٕ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :صػػالح قػػل

حسف الحدَّث(ٖ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٗ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(َُ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت ،كُاف

َّرسؿ(ُُ) ،كقاؿ اُّف يُّد الُّر :أجمعكا يلى أنو قل ُّت(ُِ).

قمت :سالـ ُّف أُّي أمَّل قل ُّت.
ىسػلى ًم ٌي المػدني ،كَّقػاؿ :يزٍرىيػلى ٍُّ ًػف يمسػلـ ٍُّ ًػف ىج ٍرىىػد كَل َّصػح،
ِ -يزٍرىيلي ٍُّ يف ىي ًٍُّد ن
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف ىج ٍرىى ىد ٍاي ٍ
تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ُّ).

قػػاؿ النسػػا ي قػػل(ُْ) ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات ،كقػػاؿ :مػػف زيػػـ أنػػو زريػػل ُّػػف مسػػلـ ُّػػف جرىػػد ةقػػد
كىـ(ُٓ) ،كقاؿ الذىُّي :ك قو النسا ي(ُٔ) ،كقاؿ اُّف حجر :ك قو النسا ي(ُٕ).

(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي:الطُّقات الُُّرل(ٓ،)ُِْ /تارَّخ اُّف معػَّف(ُ)ٗٗ/ركاَّػل اُّػف محػرز،مف ُػالـ أُّػي زُرَّػا َّحَّػى ُّػف معػَّف ةػي الرجػاؿ
(ركاَّػ ػػل طيمػ ػػاف)(،)َُٗ/ال قػ ػػات للعجلػ ػػي(،)ُٕٓ/الجػ ػػرح كالتعػ ػػدَّؿ(ْ،)ُٕٗ /ال قػ ػػات َلُّػ ػػف حُّػ ػػاف(ٔ،)َْٕ /تػ ػػارَّخ دمَػ ػػؽ(َِ،)ِٗ/تيػ ػػذَّب
الُمػ ػػاؿ(َُ،)ُِٕ /ت ػ ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ّ،)ُْٖ/الُاَ ػ ػػؼ(ُ،)ُِْ /تحمػ ػػل التحص ػ ػػَّؿ ةػ ػػي ذُ ػ ػػر ركاة الم ارسػ ػػَّؿ(،)ُُِ/إُم ػ ػػاؿ تيػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ
(ٓ،)ُٕٗ/تيذَّب التيذَّب(ّ،)ُّْ /تقرَّب التيذَّب(،)ِِٔ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُُّ/
(ِ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)ُّْ /
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُِْ /
(ْ) تارَّخ اُّف معَّف(ُ)ٗٗ/ركاَّل اُّف محرز.
(ٓ) مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ٓ/
(ٔ) ال قات للعجلي(.)ُٕٓ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ُِٕ /
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ُٕٗ /
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)َْٕ /
(َُ) الُاَؼ(ُ.)ُِْ /
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ِِٔ/
(ُِ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)ُّْ /
(ُّ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ّ،)َٔٔ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ،)ِٖٔ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٗ،)ّْٗ/الُاَػػؼ(ُ،)َْْ/إُمػػاؿ تيػػذَّب
الُماؿ(ٓ،)ٖٓ/تيذَّب التيذَّب(ّ،)ِّٔ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٓ/
(ُْ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ّْٗ/
(ُٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِٖٔ/
(ُٔ( الُاَؼ(ُ.)َْْ/
(ُٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٓ/
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قمت :زريل ُّف يُّد الرحمف قل.

صػ ػػمل(ُ)(،تُٔ:ق) ،استَػ ػػيد ُّػ ػػو
ّ -ىج ٍرىىػ ػػد ُّػ ػػف ًرىزاح ايسػ ػػلمي ،لػ ػػو صػ ػػحُّل ،كُػ ػػاف مػ ػػف أىػ ػػؿ ال ك
الُّخارم ،كركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ِ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػدَّث ةَّػػو دلَّػؿ أف المخػػذ يػكرة سػكاء ُػاف ذُػ انر أك أن ى،كيػكرة الرجػػؿ مػا ُّػػَّف السػرة كالرُُّػػل،

ةَّجب سترىا،كَّحرـ النظر إلَّيا كَّجب تغطَّتيا كىك قكؿ الجميكر،كقاؿ أىؿ الظاىرَُّ :ف العكرة القييُّػؿ
الديُّر ةقط(ّ).
كي

الحديث الثاني والخمسون -ا ْل َح َك ْم ْب ِن َع ْم ٍرو ا ْل ِغفَ ِ
ي
ار ِّ

و
ػاؿ :يقٍلػ ي ً
ػكف أ ن
ػكؿ اللنػ ًػو -
ىف ىر يسػ ى
اؿ :نػػا ىي ٍمػ يػرك ٍُّػ يػف ًد ىَّن وار،قىػ ى
اف ،قى ى
ػت ل ىجػػاًُّ ًر ٍُّػ ًػف ىزٍَّػػد:إًنيي ٍـ ىَّ ٍزيي يمػ ى
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
(ْ)
صػػلنى اهلل ىيلى ٍَّػ ًػو ك ىسػػلنـ -ى"نيىػػى ىيػ ٍػف لي يحػ ً
ػؾ ًي ٍنػ ىػد ىنا اٍل ىح ىُػ يػـ ٍُّػ يػف
ػاف ىَّقيػػك يؿ ىذلًػ ى
ىىلًنَّػ ًػل " ،ةىقىػ ى
ػكـ اٍل يح يمػ ًػر ٍاي ٍ
ػاؿ :قىػ ٍػد ىُػ ى
ى
ي
ى ى
)
ٔ
(
)
ٓ
(
ً
ن
ػكؿ اللنػ ػ ًػو  -ن
ك،ي ٍف رسػ ػ ً
ىي ٍمػ ػ وػرك اٍل ًغمىػ ػ ً
ػؾ اٍل ىُّ ٍحػ ػ يػر ىَّ ٍعنًػ ػػي ٍاُّػ ػ ىػف
،كلى ًُػ ػ ٍػف أ ىىُّػ ػػى ىذلًػ ػ ى
ى
ػارم ى ى ي
صػ ػػلى اهللي ىيلى ٍَّػ ػػو ىك ىسػ ػػل ىـ -ى
ىج يد ًةَّما أ ً
ناس،كقى أرى " :يق ٍؿ ىَل أ ً
يكح ىي إًلى ني يم ىح نرنما(ٕ)".
ىيُّ و ى ى
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث الحُػ ػػـ ُّػ ػػف يمػ ػػرك الغمػ ػػارم
رقـُِّٖٖ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)َُٖ/حػ ػػدَّث

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب الذُّا ح كالصَّدُّ ،ػاب لحػكـ الحمػر اإلنسػَّل(ٕ،)ٗٔ/حػدَّث
رقـ ِٗٓٓ،يف طرَّؽ يلي ُّف يُّد اهلل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ).
ِ -يمرك ُّف دَّنار :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ٓ).

ن ً
ً
ً
ً
الم ًدَّنل َّس يُ ينكنو .النياَّل ةي يرَّب
َككف إلىى ىمكضع يمظىلؿ ةي ىم ٍسجد ى
)ُ) يى ٍـ ةيقى ىراء ي
المياجرَّف ،ىك ىم ٍف لى ٍـ ىَّ يُف لىوي م ٍنيـ ىم ٍنزؿ ىَّ ٍس يُنو ة ىُ يانكا ىَّ ي
الحدَّث كاي ر(ّ.)ّٕ /
(ِ) المرجع الساُّؽ(.)ُّٖ/
(ّ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػاَ :ػػرح صػػحَّح الُّخػػارم َلُّػػف ُّطػػاؿ(ِ،)ّّ/يػػكف
المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ُُ،)ّٓ /تحمل ايحكذم(ٖ.)ْٔ/
ً
اإلن ًسٌَّلً ،
الكحََّل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ْٖ/
ض كد
اب ،ىكًى ىي ًم ٍ يؿ ٍ
ىص ىح ه
(ْ) ىي التي تٍَلؼ اٍلُّيَّي ى
كت ىكلىيىا أ ٍ
امتىىن ىع .مختار الصحاح(.)ُِ/
(ٓ) ٍ
ً
لسعل يٍلمو ىك ىُ ٍىرتًو .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ٗٗ/
(ٔ) يسم ىي ىُّ ٍح نار ى
(ٕ) (اينعاـ.)ُْٓ ،
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م اٍلَّ ٍحمػ ًػدمك ،اٍلُّصػػرم ،اٍلجػػكًة كي(ُ) ،أىُّػػك ال نَػػع ى ً
و
ً
ً
اء(،تّٗ:ق كقَّػػؿ َُّق)،
ي
ٍ
ى ٍ ٌ ىٍ
ّ -ىجػػاُّ ير ٍُّػ يػف ىزٍَّػػد اي ٍىزد ك ى ى
ركل لو الجمايل(ِ).

قاؿ اُّف معَّف :قل(ّ) ،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل(ْ)،كقػاؿ أُّػك زريػل :قػل(ٓ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات
كقاؿُ :اف ةقَّيان(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :اإلماـ(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ةقَّو(ٖ).

قمت :جاُّر ُّف زَّد قل.
ْ -اٍل ىح ىُ يـ ٍُّ يف ىي ٍم ورك اٍل ًغمى ً
م ،كَّقػاؿ لػو الحُػـ اُّػف ايقػرع ،صػحاُّي نػزؿ الُّصػرة( ،تَٓ:ق كقَّػؿ
ػار ك
قُّليا)،ركل لو الُّخارل كايرُّعل(ٗ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو تح ػرَّـ أُػػؿ لحػػكـ الحمػػر ايىلَّػػل ،كالعلػػل ُكنيػػا نجسػػل مسػػتخُّ ل ،كتح ػرَّـ الحمػػر

ايىلَّل ىك مذىب الجماىَّر مف الصحاُّل كالتاُّعَّف كمف ُّعدىـ ،كقاؿ اُّف يُّاس :لَّست ُّحراـ،مستدَلن

يلػػى يػػدـ تحرَّميػػا ُّاآلَّػػل الُرَّمل،كأنػػو لػػـ يَّحػ نػرـ إَل مػػا يذُػػر ةػػي اآلَّػػل ،كلعػػؿ اُّػػف يُّػػاس -رضػػي اهلل
ينيماُ -اف َّرل أف تحرَّميا َّكـ خَُّّر مف أجؿ أنيا ظير للرُكب(َُ).

َح َم ِس ِّي
الحديث الثالث والخمسونَ -جا ِب ٍر ْاأل ْ

اؿ :نا إًسم ً
ايَّ يؿ ٍُّف أىًُّي ىخالًود ،ي ٍػف ح ًُ ً
ػت ىيلىػى
ػَّـ ٍُّ ًػف ىجػاًُّ ور ،ىي ٍػف أىًَُّّ ًػو ،قى ى
اف ،قى ى
ػاؿ :ىد ىخٍل ي
ى ى
ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ٍى
(ُُ)
النًُّػػي -صػػلنى اهلل يلى ٍَّػ ًػو كسػػلنـ -ةى أرٍىَّػ ي ً
اؿ :ي"ن ٍُ ًػ يػر ًُّػ ًػو
ػكؿ اللنػ ًػو  ،ةىقىػ ى
ػت :ىمػػا ىىػ ىذا ىَّػػا ىر يسػ ى
ناء  ،ةى يقٍلػ ي
ػت ي ٍنػ ىػدهي الػ كدُّ ى
ى
ي ى ىى ى ى
ً (ُِ)
ىىل ىنا ".
اـ أ ٍ
طى ىع ى
(ُ) نسُّل إلى درب الجكؼ ،كىي محلل ُّالُّصرة كقَّؿ :الجكؼ مكضع ُّناحَّل يماف.

اينساب (ّ.)ُْٔ/

(ِ) انظػر إلػى ترجمتػو ةي:الطُّقػػات الُُّػرل(ٕ،)ُّّ/تػارَّخ اُّػػف معػَّف (ركاَّػل الػدكرم)(ْ،)ُٖ/ال قػػات للعجلػي(،)ّٗ/الجػرح كالتعػػدَّؿ(ِ،)ْْٗ/
ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ،)َُُ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ْ،)ّْٓ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ِ،)ُُٗٗ/تػػذُرة الحمػػاظ(ُ،)ٖٓ/الُاَػػؼ(ُ،)ِٖٕ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ
(ّ،)ُُِ/تيذَّب التيذَّب(ِ ،)ّٖ/تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/
(ّ) تارَّخ اُّف معَّف (ْ )ُٖ/ركاَّل الدكرم.
(ْ) ال قات للعجلي(.)ّٗ/
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)ْْٗ/
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)َُُ/
(ٕ) الُاَؼ(ُ.)ِٖٕ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ(.)ُٕٓ/
(َُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتػُّس منيػا:إحُػاـ اإلحُػاـ َػرح يمػدة ايحُػاـ(ِ ،)َِٖ/ةػتح
الُّارم َرح صحَّح الُّخارم(ٗ،)ٔٓٓ/سُّؿ السالـ(ِ،)ُّٓ/نَّؿ ايكطار(ُ.)َٗ/

ناءةه .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ٗٔ/
ناء :القى ٍرعي ،كاحدىا يدُّ ى
(ُُ) ال كدُّ ي
(ُِ) أم نصَّره ُّطُّخو معو ُ َّ انر لَُّمى العَّاؿ كايضَّاؼ .ةَّض القدَّر َرح الجامع الصغَّر(ٔ.)ِّٓ/
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تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث ج ػػاُّر ايحمس ػػي
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)َُٗ/ح ػػدَّث رق ػػـّٖٖ،

ِ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب ايطعمػػلُّ ،ػػاب الػػدُّاء(ِ ،)َُٖٗ/حػػدَّث رقػػـَّّْ ،مػػف
طرَّؽ كَُّع ُّف الجراح يف إسمايَّؿ ُّف أُّي خالدُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده ،أكؿ مسػػند الُػػكةََّّف ،حػػدَّث جػػاُّر ايحمسػػي -رضػػي اهلل
تعالى ينو ،)ْْٕ/ُّ( -حدَّث رقـََُُُّٗ ،اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -إسمايَّؿ ُّف أُّي خالد :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ْٗ) .
ً
ػار و
طػ ً
ىح ىم ًسػ كي اٍل يُػػكًة كي( ،تِٖ:كقَّػػؿ ٓٗكقَّػػؿ يَّػػر ذلػػؾ) ،ركل لػػو أُّػػك
ػَّـ ٍُّػ يػف ىجػػاًُّ ًر ٍُّػ ًػف ى
ؽ اي ٍ
ّ -ىحُػ ي
داكد ةي المراسَّؿ ،كالترمذم ةي الَما ؿ ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو(ُ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل قلَّػػؿ الحػػدَّث(ِ) ،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ّ) ،كقػػاؿ العجلػػي :قػػل(ْ) ،كقػػاؿ النسػػا ي:
قل(ٓ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٖ).
قمت:حَُّـ ُّف جاُّر قل.

ط ًار و
ؽ ،صحاُّي يمقؿ ،ركل لو الترمذم ةي "الَما ؿ" ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو(ٗ).
ْ -ىجاًُّير ٍُّ يف ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النُّي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ – ُػاف َّحػب القػرع؛ لمػا ةَّػو مػف زَّػادة العقػؿ كالرطكُّػل المعتدلػل،

كالقػػرع ََّػػد قلػػب الح ػزَّف ،كأف اهلل أكدع ُّػػو س ػ انر إذ خصػػو ُّاإلنُّػػات يلػػى سػػَّدنا َّػػكنس -يلَّػػو السػػالـ-

(ُ) انظػ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةػ ػػي :الطُّقػ ػػات الُُّػ ػػرل(ٔ،)ِْٗ/الجػ ػػرح كالتعػ ػػدَّؿ(ّ،)َُِ/ال قػ ػػات للعجلػ ػػي(،)ُِٖ/تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ٕ،)ُِٔ/تػ ػػارَّخ
اإلسالـ(ِ ،)ِٗٗ/الُاَؼ(ُ ،)ّْٕ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ ،)ُُْ/تيذَّب التيذَّب(ِ ،)ْْٓ/تقرَّب التيذَّب(.)ُٕٔ/
(ِ( الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِْٗ/
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)َُِ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ُِٖ/
(ٓ) تيذَّب التيذَّب(ِ.)ْْٓ/
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)َُٔ/
(ٕ) الُاَؼ(ُ.)ّْٕ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ُٕٔ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ(.)ُّٔ/

135

حتى ترُّى ةي ظلو ،ةُاف لو ُايـ الحاضنل ،كيَّندب محُّل ما ُاف َّحُّو النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ-
كةي الحدَّث أف اَليتناء ُّالطُّخ َل َّتناةى مع الزىد كالكرع كالتقكل(ُ).

الحديث الرابع والخمسونُ :ع َم َارةَ ْب ِن ُرَوْي َب َة الثَّقَ ِف ِّي

ً
كؿ
ت ىر يس ى
اؿ :نا ىي ٍُّ يد اٍل ىملً ًؾ ٍُّ ىف يي ىم ٍَّ ور،قى ى
اف ،قى ى
َّ،قيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت يي ىم ىارةى ٍُّ ىف يرىكٍَّ ىُّلى ال نقىم ني ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اللن ًو -صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـَّ،-قيك يؿ" :لى ٍف َّلًج(ِ) النار أىح هد ن
ن ً
،كىَل قىٍُّ ىؿ يي يركًُّيىا".
ى ى
ي ى ىىى ى
ى ى ى
ى
صلى قىٍُّ ىؿ طيليكًع الَ ٍمس ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث يمػ ػػارة ُّػ ػػف ركَُّّػ ػػل ال قمػ ػػي

(ِ ،)َُُ/حػ ػػدَّث

رقـُّْٖٖ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب المسػػاجدُّ ،ػػاب ةضػػؿ صػػالتي الصػػُّح كالعص ػر،كالمحاةظل
يلَّيمػػا(ُ،)َْْ/حػػدَّث رقػػـّْٔ،مػػف طرَّػػؽ أُّػػي ُُّػػر ُّػػف يمػػارة ُّػػف ركَُّّػػل يػػف يمػػارة ُّػػف

ركَُّّل،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػو أُّػك داكد ةػي سػننوُ ،تػاب الصػػالةُّ،اب ةػي المحاةظػل يلػى كقػت الصػػلكات(ُ، )ُُٔ/
حدَّث رقـِْٕ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف يمارة ُّف ركَُّّل يف يمارة ُّف ركَُّّل ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػ ػو النسػ ػػا ي ةػ ػػي سػػػننوُ ،تػ ػػاب الص ػػالةُّ ،ػ ػػاب ةضػ ػػؿ ص ػػالة الجمايػ ػػل(ُ ،)ُِْ/حػػػدَّث
رقـْٕٖ ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف يمارة ُّف ركَُّّل يف يمارة ُّف ركَُّّل ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّٖ ،)ْٓٔ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ن ً (ّ)
ً
ًً
ىي ً
الـ أيىُّك يي ىم ىر ،ىكيَّقىػا يؿ :أيىُّػك
ىح يد اي ٍ
ِ -ىي ٍُّ يد اٍل ىملؾ ٍُّ يف يي ىم ٍَّ ًر ٍُّ ًف يس ىكٍَّد ٍُّ ًف ىجارىَّلى الل ٍخم كي اٍل يُكًة كي ،أ ى
ىي ٍم ورك ،المعركؼ ُّالقُّطي(،تُّٔ:ق) ،ركل لو الجمايل(ْ).

)ُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا:يمػدة القػارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(ُِ،)ِٔ/ةػَّض
القػ ػػدَّر َػ ػػرح الجػ ػػامع الصػ ػػغَّر(ٔ،)ِّٓ/التننػ ػ ػكَّر ىَػ ػػرح الجػ ػ ً
صػ ػ ًػغ ً
َّر(ُُ،)ُٔ/حاَػ ػػَّل الس ػ ػػندم يلػ ػػى سػ ػػنف اُّػ ػػف ماجػ ػػو(ِ،)ُُّ/تحم ػ ػػل
ػامع ال ن
ي ٍي ى
ايحكذم(ٓ.)ّْٕ/
)ِ( اٍل يكليك يج :ال كدخكؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ِِْ/
(ّ( نسُّل إلى لخـ كاسمو مالؾ ُّف يدم ُّف الحارث ُّف َّعرب ُّف قحطاف ،كلخـ قَُّّلل مف الَّمف.اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)َُّ/

(ْ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٔ،)ُّّ/م ػػف ُ ػػالـ أحم ػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ ة ػػي يل ػػؿ الح ػػدَّث كمعرة ػػل الرج ػػاؿ(،)ٔٗ/ال ق ػػات للعجل ػػي
(،)ُُّ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ،)َّٔ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)ُُٔ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٖ،)َّٕ/المغنػػي ةػػي الضػػعماء(ِ،)َْٕ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ/
ٖٖٔ)،تػػذُرة الحمػػاظ(ُ،)َُِ/الُاَػػؼ(ُ،)ٕٔٔ/المختلطػػَّف للعال ػػي(،)ٕٔ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٖ،)ِّٗ /تيػػذَّب التيػػذَّب(ٔ،)ُُْ/تقرَّػػب
التيذَّب(.)ّْٔ/
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قاؿ اُّف معَّف :مخلط(ُ)،كقػاؿ أحمػد ُّػف حنُّػؿ :مضػطرب الحػدَّث جػدان مػع قلػل ركاَّتػو(ِ) ،كقػاؿ مػرة
انَّل:ضعَّؼ جدان(ّ)،كقػاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل(ْ) ،كقػاؿ النسػا ي :لػَّس ُّػو ُّػَس(ٓ) ،كقػاؿ أُّػك حػاتـ:

لَّس ُّحاةظ ،كىك صالح الحدَّث ،تغَّر حمظو قُّؿ مكتػو(ٔ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات كقػاؿُ :ػاف

مدلس ػان(ٕ)،كقػػاؿ الذىُّي :قػػل مَػػيكر(ٖ)،كقػػاؿ م ػرة انَّػػل:احتج ُّػػو الَػػَّخاف ،كمػػا اخػػتلط الرجػػؿ كلُنػػو
تغَّر تغَّر الُُّر ،كضعمو أحمد ُّػف حنُّػؿ لغلطػو(ٗ)،كقػاؿ الػذىُّي مػرة ال ػل:ك قكه(َُ)،كقػاؿ العال ػي:

أح ػػد التػ ػػاُّعَّف احػػػتج ُّ ػػو الَػػػَّخاف كيَّرىمػ ػػا(ُُ)،كق ػػاؿ اُّػػػف الع ارقػػػي :مَ ػػيكر ُّالتػ ػػدلَّس ذُ ػ ػره يَّػ ػػر

كاحد(ُِ)،كقاؿ اُّف حجر :تاُّعي مَيكر مف ال قات ،مَيكر ُّالتدلَّس(ُّ) ،كقاؿ مرة انَّل :احتج ُّػو
الجمايل ،كأخرج لو الََّخاف مف ركاَّل القدماء ينو ةي اَلحتجاج كمف ركاَّل ُّعػض المتػَخرَّف ينػو
ةي المتاُّعات ،كانما يَّب يلَّو أنو تغَّر حمظو لُُّر سنو(ُْ) ،كقاؿ مرة ال ل :قل ةصَّح يالـ تغَّػر

حمظو كرُّما دلس(ُٓ).

قمت :يُّد الملؾ ُّف يمَّر قل.
ّ -يي ىم ىارةى ٍُّ ًػف يرىكٍَّ ىُّػلى ال نقىًمػ كي ،أيىُّػك يزىى ٍَّػر ،صػحاُّي نػزؿ الُكةػل،كتكةي ُّعػد السػُّعَّف،ركل لػو مسػلـ،
كأُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ُٔ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)َّٔ/
(ِ) مف ُالـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي يلؿ الحدَّث كمعرةل الرجاؿ(.)ٔٗ/
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)َّٔ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ُُّ/
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)َّٕ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)َّٔ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُُٔ/
(ٖ) المغني ةي الضعماء(ِ.)َْٕ/
(ٗ) تذُرة الحماظ(ُ.)َُِ/
(َُ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ (.)ِّٓ/
(ُُ) المختلطَّف للعال ي(.)ٕٔ/
(ُِ) المدلسكف(.)َٕ/
(ُّ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ُْ/
(ُْ) ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم(ُ.)ِِْ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٔ/
(ُٔ) المرجع الساُّؽ(.)َْٗ/
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التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو  :مف صلى صالة المجر كالعصر كداكـ يلػى أدا يمػا لػف َّػدخؿ النػار للتعػذَّب،أك
ػص الصػػالتَّف ُّالػػذُر؛ يف الصػػُّح كقػػت
َلَّػػدخليا يلػػى كجػػو التََُّّػػد ،كىػػذا َل َّنػػاةي أنػػو قػػد يَّعػ نػذب ،كخػ ن
النكـ كالعصر كقت اَلَتغاؿ ُّالتجارة،ةال َّتمرغ للصالة إَل مف ُػاف قػكم اإلَّمػافُ ،مػا قػاؿ اهلل تعػالى:
الزىُػ ً
صػ ىػال ًة كًاَّتىػ ً
ً
ً ً ً
نً ً
ػاء ن
ػاة  "...اآلَّػػل (النػػكر )ّٕ،ةمػػف
ً"ر ىجػػا هؿ ىَل تيٍليػػَّي ٍـ ت ىجػ ى
ػارةه ىكىَل ىُّ ٍَّػػعه ىيػ ٍػف ذ ٍُػ ًػر اللػػو ىكًاقىػػاـ ال ن ى
حػػاةظ يلَّيمػػا ُػػاف الظػػاىر مػػف حالػػو المحاةظػػل يلػػى ُّػػاقي الصػػلكات ،كىػػذاف الكقتػػاف تَػػيدىما مال ُػػل

اللَّؿ كالنيار كتيرةع ةَّيما أةعاؿ العُّاد(ُ).

الحديث الخامس والخمسونُ -م َحِّرش ا ْل َك ْع ِب ِّي

احًـ ٍُّ ًف أىًُّي م ىز ً
ايَّ يؿ ٍُّف أيمنَّلى ،يف م ىز ً
اؿ :نا إًسم ً
احوـ ،ىي ٍف ىي ًٍُّد اٍل ىع ًز ً
َّز ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو
اف ،قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ي
ىٍ ي
ي ى
ٍى
نً
ًً
يس ػ ٍػَّود ،ىي ػ ٍػف يم ىح ػػر و
ص ػػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ػ ًػو ىك ىس ػػلن ىـً -م ػ ىػف
ش اٍل ىُ ٍعًُّ ػػي ،قى ػ ى
ػاؿٍ :
"ايتى ىم ػ ىػر ىر يس ػػك يؿ الل ػػو  -ى
ٍُّ ػ ًػف ىخال ػػد ٍُّ ػ ًػف أ ى
(ِ)
ً
نػل ،كأىصػُّح ىُُّا ًػ و
ً و
ػاف يسػ ٍم ىَّا يف،
ػت" قى ى
اٍل ًج ٍع ىرىان ًػل لى ٍػَّ نال ،ةىىنظى ٍػر ي
ت إًلىػى ظى ٍيػ ًػرًه ىَُىنػوي ىسػًَُّّ ىُلي ةض ى ٍ ى ى ى
ػاؿ اٍل يح ىم ٍَّػدمك " :ىك ىُ ى
ًً
ػاؿ :ىذا ،ىكىذا
نمػا قى ى
ىح هػد ،قى ى
ػاؿ :يم ىجػر ه
استى ٍميى ىموي أ ى
ىَّقيك يؿ :ةَّو يم ٍح ًر هَّر اٍل ىُ ٍعًُّ كي ،ةىً ًف ٍ
ش ،أ ٍىك يم ىجػر هس ،أ ٍىك يم ٍح ًػر هس ،يرُّ ى
ش".
ضى
ب ًةي ًاَل ٍسًـ " ،قى ى
اؿ اٍل يح ىم ًٍَّدمك :ى"ك يى ىك يم ىحر ه
اف أ ىىُّ ندا ىَّ ٍ
ط ًر ي
ىك ىُ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػ ػػو الحمَّػ ػ ػػدم ةػ ػ ػػي مسػػ ػػنده ،مػ ػ ػػف حػ ػ ػػدَّث محػ ػ ػػرش الُعُّػ ػ ػػي
ُّٖٖٔ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُُُ/حػ ػ ػػدَّث رقػ ػ ػػـ

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الحجُّ ،ػاب مػا جػاء ةػي العمػرة مػف الجع ارنػل(ّ،)ِْٔ/حػدَّث
رقـّٓٗ ،مف طرَّؽ اُّف جرَّج المُي يف مزاحـ ُّف أُّي مزاحـُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو النسا ي ةي سػننوُ ،تػاب مناسػؾ الحػج ،دخػكؿ مُػل لػَّالن(ٓ ،)ََِ/حػدَّث رقػـِْٖٔ،
مف طرَّؽ ىناد ُّف السرم يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،مف ُتاب المناسؾُّ ،اب المَّقات ةي العمرة (ِ ،)ُُِٖ/حدَّث رقـ
َُّٗ ،مف طرَّؽ اُّف جرَّج المُي يف مزاحـ ُّف أُّي مزاحـُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُِّْ ،)ُِٕ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ).
ِ -إسمايَّؿ ُّف أمَّل قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِّ).

(ُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيا:إُمػاؿ المعلػـ ُّمكا ػد مسػلـ(ِ،)ََٔ/حاَػَّل السػندم
يلى سنف النسا ي(ُ،)ِّٓ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ِ ،)ٖٔ/ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(ٔ.)ِٓٗ/
(ِ) ىي ماء َُّّف الطا ؼ كمُػل ،كىػي إلػى مُػل أقػرب ،نزليػا النُّػي ،صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ ،لمػا قسػـ ينػا ـ ىػكازف مرجعػو مػف يػزاة حنػَّف كأحػرـ
منيا -صلى اهلل يلَّو كسلـ ،-كلو ةَّيا مسجد ،كُّيا حُّار متقارُّل.

معجـ الُّلداف(ِ.)ُِْ/
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احـ ٍُّف أىًُّي م ىز ً
ً
احوـ المُي ،مكلى يمر ُّف يُّد العزَّز ،كقَّػؿ :مػكلى طلحػل ،أصػلو مػف سػُّي
ّ -يم ىز ي ي
ي
الُّرُّر ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ُ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قلَّػػؿ الحػػدَّث(ِ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قات،كقػػاؿَّ :ػػركم الم ارسػػَّؿ(ّ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي:
قل(ْ) ،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ(ٓ).

قمت :مزاحـ ُّف أُّي مزاحـ صدكؽ ،ةقد ُّتت ركاَّتو يف يُّد العزَّز ُما ةي تيذَّب الُماؿ.
ًً
ً نً
يس ًٍَّد ٍُّ ًف أىًُّي اٍل ًع ً
ْ -ىي ًٍُّد اٍل ىع ًز ً
م اٍل ىمُ كي،
يمنَّلى اي ىيم ًك ك
َّز ٍُّ ًف ىي ٍُّد اللو ٍُّ ًف ىخالد ٍُّ ًف أ ى
َّص ٍُّ ًف أ ى
(تَُُ-َُُ:ق) ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ٔ).

قاؿ النسا ي :قل(ٕ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٖ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ٗ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(َُ).
قمت :يُّد العزَّز ُّف يُّد اهلل قل.
ش اٍل ىُعًُّي اٍل يخ ىز ً
اي كي ،صحاُّي ،ركل أُّك داكد،كالترمذم ،كالنسا ي(ُُ).
ٓ -يم ىحر و ٍ

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد؛ يف مزاحمان ُّف أُّي مزاحـ صدكؽ.

التعميق عمى الحديث:

حَّنمػ ػػا يػ ػػاد النُّػ ػػي–صػ ػػلى اهلل يلَّػ ػػو كسػ ػػلـ -مػ ػػف يػ ػػزكة حنَّف،أحػ ػػرـ مػ ػػف الجع ارنػ ػػل لػ ػػَّالن يداء

العمرة،كذىػػب إلػػى مُػػل كقضػػى يمرتػػو ػػـ يػػاد إلػػى الجع ارنػػل ،ةَصػػُّح ُّيػػا ُمػػف ُػػاف ُّا ت ػان ُّيػػا ،كةػػي
الحدَّث تََُّّو النُّي–صلى اهلل يلَّو كسلـُّ-القطعل مف المضل ةي الصماء كالَُّّاض ،ةَةضؿ اَليتمػار
لمف ىك ُّمُل اإلحراـ مف الجعرانل ،ة ف لـ َّقدر ةمف التنعَّـ؛يف النُّي أيمر يا َل منيا،ة ف لػـ َّقػدر

ةمف الحدََُّّّل؛ يف النُّي صلى ُّيا(ُِ).

(ُ( انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٔ ،)ّٓ/الجرح كالتعدَّؿ(ٖ ،)َْٓ/ال قات َلُّػف حُّػاف(ٕ ،)ُُٓ/تػارَّخ دمَػؽ(ٕٓ ، )ّْٕ/تيػذَّب
الُماؿ(ِٕ ،)َِْ/تارَّخ اإلسالـ(ّ ،)ّّٓ/الُاَؼ(ِ ،)ِْٓ/تيذَّب التيذَّب(َُ ،)َُُ/تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٓ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّٓ/
(ّ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ُُٓ/
(ْ) الُاَؼ(ِ.)ِْٓ/
(ٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٓ/
(ٔ) انظ ػػر إلػ ػػى ترجمت ػػو ةػ ػػي :الج ػػرح كالتعػ ػػدَّؿ(ٓ ،)ّٖٔ/ال ق ػػات َلُّػ ػػف حُّ ػػاف(ٓ ،)ُِّ/الُاَػ ػػؼ(ُ ،)ٔٓٔ/ت ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ّ ،)ِٗ/تيػ ػػذَّب
التيذَّب(ٔ ،)ِّْ/تقرَّب التيذَّب( ،)ّٕٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)َِْ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)َُٓ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُِّ/
(ٗ) الُاَؼ(ُ.)ٔٓٔ/
(َُ( تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٓ/
(ُُ) المرجع الساُّؽ(.)ِِٓ/
ً
ً
ن
َلُّػ ػ ًػف
ػي ىَػ ػ ٍػرح يم ٍسػ ػ ىػند ال نَػ ػػاةعي ٍ
(ُِ( كمػ ػػف أراد اَلسػ ػػتزادة ةػ ػػي المكضػ ػػكع ةلَّنظػ ػػر ةػ ػػي المصػ ػػادر اآلتَّػ ػػل ؛ يف الُػ ػػالـ مقتػ ػػُّس منيا:الَػ ػػاةي ةػ ػ ٍ
اي ً ٍَّر(ّ ،)َّٕ/حاََّل السندم يلى سنف النسا ي(ٓ ،)ُٗٗ/تحمل ايحكذم(ْ ،)ْ/العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم(ِ.)ُِٖ/
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الحديث السادس والخمسونَ -كعب ْب ِن ع ِ
ي
ش َع ِر ِّ
اصٍم ْاألَ ْ
َ
ْ

ىخُّرنًي ص ػ ٍمكاف ٍُّػػف ي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف ص ػ ٍمكاف،يف أيـ ال ػ ندرىد ً
ت ك
اء ،ىيػ ٍػف
اف ،قى ى
:سػ ًػم ٍع ي
ى ى ى ىٍ
ى ى ي ي ى
ك نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
اؿ ى
ٍ
الزٍى ًرمن ،ىَّقيػػك يؿ:أ ٍ ى ى
(ُ)
ً
ىف رسػ ى ن ً
ًو
ىُ ٍعػ ً
ً
اـ ًةػػي
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ،-قىػ ى
ػكؿ اللػػو -ى
ػب ٍُّػ ًػف ىياصػػـ ٍايى ٍَػ ىػع ًرم،أ ن ى ي
ػاؿ":لىػ ٍػَّ ىس مػ ىػف اٍلُّػػر الصػ ىػَّ ي

السنمى ًر".

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث ُع ػػب ُّ ػػف ياص ػػـ ايَ ػػعرم
رقـُّٕٖٖ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُُّ/ح ػػدَّث

ِ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الصَّاـُّ ،اب ما َُّره مف الصَّاـ ةي السػمر(ْ ،)ُْٕ/حػدَّث
رقـ ِِٓٓ،مف طرَّؽ إسحاؽ ُّف إُّراىَّـ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ،لمظو.

ّ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الصػػَّاـُّ،اب مػػا جػػاء ةػػي اإلةطػػار(ُ،)ِّٓ/حػػدَّث رقػػـ
ُْٔٔ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل كمحمد ُّف الصُّاح ُلَّيما يف اُّف يََّّنلُّ-وُّ،لمظو.

ْ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو،كمف ُتػػاب الصػػكـُّ،اب الصػػكـ ةػػي السػػمر(ِ،)َُٕٔ/حػػدَّث رقػػـ
ُِٕٓ،مف طرَّؽ محمد ُّف أحمد يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-وُّ،لمظو.

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ّٗ،)ٖٓ/مف طرَّؽ اُّف جرَّج يف الزىرمُّ-وُّ ،لمظو.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
ّ -ص ٍمكاف ٍُّف ي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف صػ ٍمكاف ٍُّ ًػف أيمنَّػلى ٍُّ ًػف ىخلى و
ػؼ اٍل يج ىم ًحػ كي اٍل ىمُػ كي( ،تَٗ-ُٖ:ق)،ركل لػو
ى ى ي ي ى
ى ى ى
ى
(ِ)
الُّخارم ةي ايدب ،كمسلـ ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو .

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قلَّػػؿ الحػػدَّث(ّ)،كقػػاؿ العجلي:تػػاُّعي قػػل(ْ) ،كقػػاؿ النسػػا ي قػػل(ٓ)،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي

ال قات(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :ك ؽ(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٖ).
قمت :صمكاف ُّف يُّد اهلل قل.

ن
ايلى كالعُّادة .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ُُٔ /
(ُ) الط ى
(ِ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ةي:الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٔ،)ِٓ /ال ق ػػات للعجل ػػي(،)ِِٖ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ْ،)ُِْ /تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ُّ،)ُٖٗ /ت ػػارَّخ
اإلسالـ(ِ،)ْٕٗ /الُاَؼ(ُ،)َّٓ /تيذَّب التيذَّب(ْ،)ِْٕ /تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٕ/
(ّ( الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِٓ /
(ْ) ال قات للعجلي(.)ِِٖ/
(ٓ) تيذَّب التيذَّب(ْ.)ِْٕ /
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)َّٖ /
(ٕ) الُاَؼ(ُ.)َّٓ /
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٕ/
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ْ -أي كـ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ندرىد ً
اء ال ك
ص ػ ػ ػ ػ ػػاًُّنَّلي
ص ػ ػ ػ ػ ػ ٍػغ ىرل يى ىج ٍَّ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػلي ،ىكًقَّ ػ ػ ػ ػ ػ ىػؿ :يجيى ٍَّ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػلي اي ٍىك ى
ٍ
(ِ)
الدرداء(،تٖ:ق)،ركل ليا الجمايل .

(ُ)

اٍل ًح ٍم ىَّ ًرنَّػ ػ ػ ػ ػ ػلي ،زكج أُّ ػ ػ ػ ػ ػػي

قاؿ الذىُّي :ةقَّيل َُُّّرة القدر(ّ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ةقَّيل(ْ).

قمت:أـ الدرداء قل ةقَّيل.
ٓ -ىُعب ٍُّف ي ً
م ،صحاُّي نزؿ الَاـ كمصر ،لػو حػدَّ اف(،تَٕ-ُٔ:ق)،
اصوـ أيىُّك ىمالً وؾ ايى ٍَ ىع ًر ك
ٍ ي ي ى
(ٓ)
ركل لو النسا ي ،كاُّف ماجل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

سػػُّب كركد ى ػػذا الح ػػدَّث أف رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػلى اهلل يلَّػػو كس ػػلـ ُ -ػػاف ة ػػي س ػػمر،ةرأل رجػ ػالن

اجتمع يلَّو الناس ،ةقالكا  :ىذا رجؿ صا ـ ،ةقػاؿ رسػكؿ اهلل -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ ":-لػَّس مػف الُّػر
الصَّاـ ةي السمر"،كلَّس مف الطايل كالعُّادة الصَّاـ ةي السمر؛يف اإلةطار أُّػر منػو إذا ُػاف ةػي حػج

أك جياد أك يَّػره حتػى َّقػكل يلَّػو ،كقػد اختلػؼ العلمػاء ةػي الصػكـ ةػي السػمر ،ةقػاؿ مالػؾ ،كالَػاةعي،
كأُّكحنَّمػػل :أف الصػػكـ ةػػي السػػمر أةضػػؿ مػػف اإلةطػػار لمػػف قػػكم يلَّػػو ،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :اإلةطػػار

أةضػػؿ ،كقػػاؿ ُّعػػض أىػػؿ العلػػـ :أف أةضػػؿ ايمػرَّف أَّسػػرىما يلػػى المػػرء ،كالحػػدَّث محمػػكؿ يلػػى حػػاؿ
الجيػػد كالمَػػقل ،ةمػػف َل َّتػػَ ر ُّالجيػػد كالمَػػقل ةػػي حػػاؿ السػػمر ،ةالصػػحَّح أف َّصػػكـ ينػػو أَّسػػر يلػػى
المُلؼ ُّالصَّاـ مع الجمايل ،كىذا أَّسر لو مف القضاء ،كأسرع إلُّراء الذمل(ٔ).

(ُ) نسُّل إلى أكصاب كىي قَُّّلل مف حمَّر كالمنتسب إلَّيا أـ الدرداء  .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ.)ْٗ/
(ِ) انظر إلى ترجمتيا ةي:تيذَّب الُماؿ(ّٓ،)ِّٓ /تيذَّب التيذَّب(ُِ،)ْٔٓ /تذُرة الحماظ(ُ،)ْْ/تارَّخ اإلسالـ
(ِ،)َُِٓ /الُاَؼ(ِ،)ِْٓ /تقرَّب التيذَّب(.)ٕٓٔ/
(ّ) الُاَؼ(ِ.)ِْٓ /
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ٕٓٔ/
(ٓ) المرجع الساُّؽ(.)ُْٔ/
(ٔ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا:ةػتح الُّػارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(ْ،)ُّٖ/حاَػَّل
السػػندم يلػػى سػػنف النسػػا ي(ْ،)ُٕٓ /الَُّّػػاف كالتعرَّػػؼ ةػػي أسػػُّاب كركد الحػػدَّث الَ ػرَّؼ(ِ،)ُٕٖ /حاَػػَّل السػػندم يلػػى سػػنف اُّػػف ماجػػو (ُ/
َُٓ) ،العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم(ِ.)ُٕٓ/
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ان ْب ِن أَِبي ُزَى ْي ٍر ا ْل ُم َزِن ِّي
س ْف َي َ
الحديث السابع والخمسونُ -

اؿ :نا ًى ىَاـ ٍُّ يف يي ٍػركةى ،ىي ٍػف أىًَُّّ ًػو ،ىي ٍػف ىي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف ك
اف ٍُّ ًػف أىًُّػي
اف ،قى ى
الزىُّ ٍَّ ًػر ،ىي ٍػف يسػ ٍم ىَّ ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ي
ى
()1
ً
ً ن
ػكؿ اللنػ ًػو  -ن
ػكف
ت ىر يسػ ى
يزىى ٍَّػ وػر ،قىػ ى
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
صػػلى اهللي ىيلى ٍَّػػو ىك ىسػػل ىـ ،-ىَّقيػػك يؿ :ي"َّ ٍمػػتى يح اٍلػ ىػَّ ىم يف ،ةىىَّ ػٍَت ىي قىػ ٍػكهـ ىَّيُّ كسػ ى
ى
ً
ً
ةىَّ ٍحمليكف ًَُّ ٍ ً
كػكف
ػكف ،يػ نـ يَّ ٍمػتى يح اٍل ًع ىػر ي
ىىلَّ ًي ٍـ ىك ىم ٍف أىطى ى
اؽ ،ةىىَّػٍَتي قى ٍػكهـ ىَّيُّس ى
اييي ٍـ ،ىكاٍل ىمد ىَّنلي ىخ ٍَّهر لىيي ٍـ لى ٍك ىُ يانكا ىَّ ٍعلى يم ى
ي ى ى
ً
ً
ن
كػكف
ىىلًَّ ًي ٍـ ىك ىم ٍف أى ى
كف ًَُّ ٍ
اييي ٍـ ،ىكاٍل ىمًد ىَّنػلي ىخ ٍَّ هػر لىيي ٍػـ لى ٍػك ىُ ي
ط ى
ػاـ ،ةىىَّػٍَتي قى ٍػكهـ ىَّيُّس ى
ػانكا ىَّ ٍعلى يم ى
ةىىَّ ٍحملي ى
ػكف ،يػ نـ يَّ ٍمػتى يح الَ ي
ً
ً
كف".
ىىلًَّ ًي ٍـ ىك ىم ٍف أى ى
كف ًَُّ ٍ
ط ى
اييي ٍـ ،ىكاٍل ىمد ىَّنلي ىخ ٍَّهر لىيي ٍـ لى ٍك ىُ يانكا ىَّ ٍعلى يم ى
ةىىَّ ٍحملي ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث سمَّاف ُّف أُّي زىَّر المزنػي

(ِ،)ُُْ/حػدَّث رقػـ

ُّٖٖٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب ةضا ؿ المدَّنلُّ ،اب مف ريب يف المدَّنل(ّ،)ُِ/حدَّث
رقـُٕٖٓ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػ ػ ػ ػػو مسػ ػ ػ ػػلـ ةػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػحَّحوُ ،تػ ػ ػ ػػاب الحػ ػ ػ ػػج ُّ ،ػ ػ ػػاب التريَّػ ػ ػ ػػب ةػ ػ ػ ػػي المدَّنػ ػ ػ ػػل ينػ ػ ػ ػػد ةػ ػ ػ ػػتح

ايمصػػار(ِ ،)ََُٗ/حػػدَّث رقػػـُّٖٖ،مػػف طرَّػػؽ اُّػػف ج ػرَّج المُػػي يػػف ىَػػاـ ُّػػف يػػركة-
ُّو،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي السنف الُُّرلُ ،تاب المناسؾ ،الُراىَّل ةي الخركج مف المدَّنل (ْ،)ِِٓ/
حدَّث رقـِْْٗ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو مال ػػؾ ة ػػي المكط ػػَُ ،ت ػػاب الج ػػامع ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػي س ػػُنى المدَّن ػػل كالخ ػػركج مني ػػا
(ِ ،)ٖٖٕ/حدَّث رقـٕ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده (ّٔ ،)ِْٓ/مػػف طرَّػػؽ اُّػػف ج ػرَّج المُػػي يػػف ىَػػاـ ُّػػف
يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىَاـ ُّف يركة قل ةقَّو رُّما دلس ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِْ).

ّ -يركة ُّف الزَُّّر :قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
ً
ً
م ،أيىُّػػك ىُّ ٍُػ وػر ،كأيىُّػػك يخ ىُّ ٍَّػ و
ْ -ىي ٍُّػ يػد اللنػ ًػو ٍُّػ يػف ك
ػبُ ،ػػاف أكؿ مكلػػكد ةػػي
ىسػ ًػد ك
الزىُّ ٍَّػ ًػر ٍُّػ ًػف اٍل ىعػ نػكاـ اٍلقيىرَ ػ كي اي ى
ى
اإلسػ ػػالـ ُّالمدَّنػ ػػل مػ ػػف الميػ ػػاجرَّف ككلػ ػػي الخالةػ ػػل تسػ ػػع سػ ػػنَّف إلػ ػػى أف قيتػ ػػؿ ةػ ػػي ذم الحجػ ػػل
سنلّٕق ،ركل لو الجمايل(ِ).
كزج ٍرتىيا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ُِٕ /
(ُ) يَّقىا يؿ ىُّ ىس ٍس ي
ت النناقىلى كأ ٍىُّ ىس ٍستييىا إً ىذا يس ٍقتىيا ى
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)َّّ/
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م ،ال ىَػ ىػنا ًي(ُ)،ص ػػحاُّي َّعػػد ةػػي أى ػػؿ المدَّنػػل ،ركل لػػو الُّخ ػػارم،
ٓ -يس ػ ٍم ىَّاف ُّػػف أُّ ػػي يزىى ٍَّػػر ٍاي ٍىزًد ٌ
كمسلـ ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو(ِ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو معج ػزات لرسػػكؿ اهلل-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ،-ةقػػد أخُّػػر النُّػػي ُّمػػتح ايقػػالَّـ ،ةقػػد

ةيتحت الَّمف ةي ييد النُّػي-صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ ،-كةيتحػت الَػاـ كالعػراؽ ُّعػدىا ،كأف النػاس َّترُػكف
المدَّنل ،كَّذىُّكف إلى الرخاء ةي ايمصار ،كلك صُّركا يلى اإلقامل ُّالمدَّنػل لُػاف خَّػ انر ليػـ ،كأف ىػذه
ايقػػالَّـ تيمػػتح يلػػى ىػػذا الترتَّػػب ،كقػػد حػػدث ذلػػؾ ُّحمػػد اهلل كةضػػلو ،كالحػػدَّث ةَّػػو ةضػػؿ المدَّنػػل يلػػى
الُّالد المذُكرة،كالصُّر يلى َدتيا كضَّؽ العَّش ُّيا(ّ).

الحديث الثامن والخمسون -أَبو َرْمثَ َة

اؿ :نا ي ٍُّ يد اٍلملً ًؾ ٍُّف س ًع ًَّد ٍُّ ًف أ ٍىُّحر ،يف إًَّ ًاد ٍُّ ًف لىًق و
َّط ،ىي ٍف أىًُّي ىرٍم ىػلى السكػلى ًمي،
اف ،قى ى
ىى ى ٍ ى
ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ي ى
ى
(ْ)
ً نً
ػاؿ :ىد ٍينًػي
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ -ةى ىأ
ػرىل أىًُّػي الن ًػذم ًُّظى ٍي ًػرًه  ،ةىقى ى
قى ى
اؿ :ىد ىخٍل ي
ػع أىًُّػي ىيلىػى ىر يسػكؿ اللػو -ى
ت ىم ى
(ٓ)
اؿ" :إًن ىؾ رًة ه (ٔ) ن ن
نً
صػلنى
ظ ٍي ًر ىؾ ،ةىًني ى
ييالً يج النًذم ًُّ ى
اؿ :ىكقى ى
َّب" ،قى ى
ب  ،ةىقى ى
طُّ ٍنَّ ه
َّؽ  ،ىكاللوي الطًُّ ي
أى
اؿ ىر يسػك يؿ اللػو  -ى
ى
ً ن
ًً
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ:-
اؿٍ :اُّنًي أى ٍَيى يد لى ىؾ ًُّ ًو ،ةىقى ى
"م ٍف ىذا ىم ىع ىؾ " ،ةىقى ى
اؿ النًُّػ كي  -ى
اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ ،-يىُّي :ى
(ٕ)
ً نً
ع
ىما إًن ىؾ ىَل تى ٍجنًػي ىيلى ٍَّ ًػو ،ىكىَل ىَّ ٍجنًػي ىيلى ٍَّ ى
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ -ىرٍد ى
ػؾ" ،ىكىذ ىُ ىػر أىنػوي ىأرىل ًُّ ىر يسػكؿ اللػو  -ى
"أ ى
اٍل ًحن ً
اء.

تخريج الحديث:

ُ -اخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث أُّػػي رم ػػل
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُُٓ/حػػدَّث رقػػـَُّٖٗ ،اإلسػػناد

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الػػدَّاتُّ ،ػػاب َل َّؤخػػذ أحػػد ُّجرَّػرة أخَّػػو أك أَُّّػػو(ْ،)ُٖٔ /
حدَّث رقـ ْْٓٗ،مف طرَّؽ يَُّّد اهلل ُّف لقَّط يف إَّاد ُّف لقَّطُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.
كءة  ،كَنكءة يى ىك يُّد اهلل ُّف ىُ ٍعب ُّف يُّد اهلل ُّف ىُ ٍعب ُّف ىمالؾ ُّف نصر ٍاُّف ايزد .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ُُِ /
(ُ) أ ٍىزد َني ى
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْْ/
(ّ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا:التميَّػػد لمػػا ةػػي المكطػػَ مػػف المعػػاني كايسػػانَّد
(ِِ ،)ِِّ/اَلستذُار (ٖ ،)ِِٕ/المنياج َرح صحَّح مسلـ ُّف الحجاج(ٗ،)ُٖٓ/ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم(ْ.)ِٗ/
(ْ( أم :مػػف خػػاتـ النُّػػكة الػػذم خلػػؽ مػػع خلقػػو -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـُّ -الخلقػػل ايصػػلَّل ،كظػػف أنػػو سػػلعل ،كىػػي لحمػػل از ػػدة تحػػدث ةػػي الجسػػد
ُالغدة تجيء كتذىب َُّّف الجلد كاللحـ .مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ٔ)ِِِٕ /
ن ً نً ً
ًً
ي ً
الم ٍرضى .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)َُُ /
ُّايمكر
ايصؿ:
(ٓ) الطنًَُّّب ًةي
ي
ٍ
العارؼ ُّيىا ،ىكُّو يسمي الطَُّّب الذم َّيعالج ى
الحاذؽ ي
ن
ُّر و كَّ ً
نً
عاةَّو .المرجع الساُّؽ(ِ.)ِْٔ /
ت تىٍرةي ي
ىم ٍأن ى
ُّالم ًرَّض كتتلىطميو ،كاهللي الذم يَّ ً ي
(ٔ) أ ٍ
ؽ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الج ٍرـ كما ىَّ ٍم ىعليػو ًٍ
ػب ُّ ًجىن ىاَّػل ىي ٍَّ ًػرًه م ٍػف
المعىنػى :أىنػوي ىَل يَّطىالى ي
ػاف م نمػا يَّك ًجػب ىيلىٍَّػو الع ى
اإل ٍن ىس ي
صػاص ةػي الػ كد ٍنىَّا ىك ٍاآلخػ ى ًرةٍ ،
ػذاب أ ًىك الق ى
(ٕ) الجىن ىاَّل :الذ ٍنب ك ي ى ى
أقارُّو كأىُّ ً
يخرل .المرجع الساُّؽ(ُ.)َّٗ /
اآلخ ير ،ىُقى ٍكلً ًو تى ىعالىى ىكَل تى ًزير ك ًازىرةه ًكٍزىر أ ٍ
اي ًد ًه ،ةىً ىذا ىجىنى ي
ب ًُّيىا ى
أحدىما ًجىن ىاَّل ىَل يَّ ىعاقى ي
ً ىى
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ّ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب القسػػامل ،ىػػؿ َّؤخػػذ أحػػد ُّجرَّ ػرة يَّ ػره(ٖ،)ّٓ /حػػدَّث رقػػـ
ِّْٖ،مف طرَّؽ ىاركف ُّف يُّد اهلل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرج ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػدارمي ة ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو ،كم ػ ػ ػػف ُت ػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػػدَّات ُّ ،ػ ػ ػػاب َل َّؤخ ػ ػ ػػذ أح ػ ػ ػػد ُّجناَّ ػ ػ ػػل يَّػ ػ ػ ػره
(ّ ،)ُِْٓ /حػدَّث رقػـ ِّّْ ،مػػف طرَّػؽ جرَّػػر اُّػف حػػازـ يػف يُّػػد الملػؾ ُّػػف يمَّػرُّ-ػػو،
مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّٗ ،)ّٗ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ُّف ىس ًعَّد ًُّف ىحنَّػاف ٍُّ يػف أ ٍىُّ ىج ىػر اٍليى ٍم ىػدانً كي اٍل يُػكًة كي( ،تَُٓ-ُُْ:ق)،ركل لػو مسػلـ،
ِ -ىي ٍُّ يد اٍل ىملؾ ي
كأُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ُ).

قاؿ اُّف معَّف :قل(ِ) ،كقاؿ أحمد ُّػف حنُّػؿُّ :ػخ قػل(ّ) ،كقػاؿ العجلػي :قػل ،رجػؿ صػالح(ْ) ،كقػاؿ أُّػك
زريل :ىك أحب إلَّنا مف إس ار َّؿ(ٓ) ،كقاؿ َّعقكب ُّف سمَّافُ :اف مف خَّار الُػكةََّّف ك قػاتيـ(ٔ) ،كقػاؿ

النسػػا ي :قل(ٕ) ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :ىػػك أحػػب إلَّنػػا مػػف إس ػ ار َّؿ(ٖ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٗ) ،كقػػاؿ

الذىُّي :قل(َُ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ياُّد(ُُ).

قمت :يُّد الملؾ ُّف أُّجر قل.
ند ً
كس كي(ُِ) اٍل يُكًة كي( ،تَُِ-ُُُ:ق) ،ركل لػو الُّخػارم ةػي ايدب ،كالُّػاقكف
ّ -ىإَّاد ُّف لىًقَّط الس ي
سكل اُّف ماجو(ُّ).

(ُ) انظ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةي:ال ق ػػات للعجلػ ػػي(،)َّٖ/الجػ ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٓ،)ُّٓ/ال قػ ػػات َلُّػ ػػف حُّ ػػاف(ٕ،)ٗٔ/تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(ٔ،)ّْٗ/تػ ػػارَّخ
اإلسالـ(ّ،)ُٖٗ/الُاَؼ(ُ ،)ْٔٔ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٖ،)َُّ/تيذَّب التيذَّب(ٔ،)ّْٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ّّٔ/
(ِ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ُّٓ/
(ّ) المرجع الساُّؽ.
(ْ) ال قات للعجلي(.)َّٖ/
(ٓ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)َْٗ/
(ٔ) تيذَّب التيذَّب(ٔ.)ّْٗ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ُٖ.)ُّّ/
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ُّٓ/
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ٗٔ/
(َُ) الُاَؼ(ُ.)ْٔٔ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ّّٔ/
ً
لي ُّف ُُّر ُّف ىكا ؿ .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب (ِ.)َُٗ/
(ُِ( نسُّل إلى سدكس ُّف ىَ ىَُّّاف ُّف ذىؿ ُّف ى ٍعلىىُّل ُّف يُاُّل ُّف ى
صعب ُّف ىي ٌ
(ُّ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ِ،)ّْٓ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ،)ِٔ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ ،)َُِ/الُاَػػؼ(ُ،)ِٕٓ/إُمػػاؿ تيػػذَّب
الُماؿ(ِ،)َُّ/تيذَّب التيذَّب(ُ ،)ّٖٔ /تقرَّب التيذَّب(.)ُُٔ/
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قػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ُ) ،كقػػاؿ َّعقػػكب ُّػػف سػػمَّاف :قل(ِ)،كقػػاؿ النسػػا ي  :قػػل(ّ) ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ:

صالح الحدَّث(ْ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٓ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ٔ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٕ).
قمت :إَّاد ُّف لقَّط قل.

ناف التنٍَّ ًم ٌي ،كقَّؿ اسمو رةايل ُّف َّ رُّي ،كَّقػاؿ يُسػو ،كَّقػاؿ يمػارة ُّػف
ْ -أيىُّك ًرٍم ىلى ىحًُّ ي
َّب ٍُّ يف ىحَّ ى
َّ رُّػػي ،كَّقػػاؿ حَّػػاف ُّػػف كىَّػػب ،كقَّػػؿ جنػػدب ،كقَّػػؿ خَػػخاش ،صػػحاُّي ،قػػاؿ اُّػػف سػػعد مػػات
ُّ ةرَّقَّل ،ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كالنسا ي(ٖ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو أف اهلل ىػك المػداكم الحقَّقػي الػذم َّعلػـ ُّالػداء كالػدكاء ،كاإلنسػاف ىػك الرةَّػؽ الػذم

َّرةػؽ ُّػػالمرَّض كَّتلطػػؼ ُّػو ،كةَّػػو جػكاز تسػػمَّل اهلل ُّالطَُّّػب ةػػي حالػػل اَلستَػماء ،كةَّػػو ُراىَّػػل تسػػمَّل
المعػػالج طَُُّّّ ػان ،كةَّػػو أف ُػػؿ إنسػػاف مؤاخػػذ ُّجناَّتػػو كيَّػػر مطالػػب ُّجناَّػػل اآلخػػر ،ةػػال تػػزر كازرة كزر

أخرل(ٗ).

ِ ِ
س
س ْر ِج َ
الحديث التاسع والخمسونَ -ع ْبد المَّو ْب ِن َ

ػاؿ :نػػا ي ً
ظ ٍيػ ًػر
ػاؿ :ىأ
ػت النػ ًػذم ًُّ ى
ىحػ ىػك يؿ ،ىيػ ٍػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف ىسػ ٍػرًج ىس ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
"رٍىَّػ ي
اصػ هػـ ٍاي ٍ
ى
ك نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
(َُ)
اؿ س ٍمَّافً :
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
رس ً
نخ ىم ًل".
"م ٍ يؿ اٍل ىح ىج ىم ًل الض ٍ
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ىَُىنوي يج ٍمعه " قى ى ي ى ي
ى
ىي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده،مف حػػدَّث قػػَّس

(ِ،)ُُٔ/حػػدَّث رقػػـ ُُّٖٗ،اإلسػػناد كالمػػتف

الساُّقَّف.
(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)ّْٓ /
(ِ) المعرةل كالتارَّخ(ّ.)َُّ /
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ّ.)ّٖٗ /
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)ّْٓ /
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِٔ/
(ٔ) الُاَؼ(ُ.)ِٕٓ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ُُٔ/
(ٖ( المرجع الساُّؽ(.)َْٔ/

ػاةي ة ػػي ىَ ػػرح مس ػ ىػند ال نَ ػ ً
(ٗ) كم ػػف أراد اَلس ػػتزادة ة ػػي المكض ػػكع ةلَّنظ ػػر ة ػػي المص ػػادر اآلتَّ ػػل ؛ يف الُ ػػالـ مقت ػػُّس منيا:ال نَ ػ ً
َلُّ ػ ًػف اي ًَّ ػ ٍػر
ػاةعي ٍ
ٍ ٍ يٍ
(ٓ،)ُٕٓ/التنن ػ ػكَّر ىَػ ػػرح الجػ ػ ً
صػ ػ ًػغ ً
َّر(ّ،)ْٖ/حاَػ ػػَّل السػ ػػندم يلػ ػػى سػ ػػنف النسػ ػػا ي(ٖ،)ّٓ/الَُّّػ ػػاف كالتعرَّػ ػػؼ ةػ ػػي أسػ ػػُّاب كركد الحػ ػػدَّث
ػامع ال ن
ي ٍي ى
الَرَّؼ(ُ،)ُّْ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ُُ.)ُٕٓ/

ض نميا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ِٗٔ /
(َُ( م ؿ يج ٍم ًع ال ىُ ٌ
ؼ ،كىك أف َّجمع ايصاًُّع كىَّ ي
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رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ً
ً
م،مكلى ُّنػػي تمػػَّـ ،كَّقػػاؿ :مػػكلى
صػ ًػر ك
اف اي ٍ
ِ -ىياصػ يػـ ٍُّػ يػف يس ػلى ٍَّ ىم ى
ىحػ ىػك يؿ اٍل ىحػػاةظي،أيىُّك ىي ٍُّػػد الػ نػر ٍح ىم ًف اٍل ىُّ ٍ
ي ماف ُّف يماف ،كَّقاؿ :مكلى اُّف زَّاد(،تكةي ُّعدَُْق)،ركل لو الجمايل(ُ).

ق ػػاؿ َّحَّ ػػى ُّ ػػف س ػػعَّد القط ػػاف :ل ػػـ َُّ ػػف ُّالح ػػاةظ(ِ)،كق ػػاؿ الُّزار :ق ػػل(ّ) ،كق ػػاؿ اُّ ػػف س ػػعد  :ق ػػل ُ َّ ػػر

الحدَّث(ْ)،كقاؿ اُّف معَّف :قل(ٓ) ،كقاؿ يلي ُّف المدَّني :قل(ٔ)،كقاؿ أحمد ُّػف حنُّؿَ:ػَّخ قػل(ٕ) ،كقػاؿ

العجلػي :قػػل(ٖ)،كقػاؿ أُّكزريل :قػػل(ٗ)،كذُػره اُّػف حُّػػاف ةػػي ال قػات ،كقاؿُ:ػػاف َّحَّػػى القطػاف قلَّػػؿ المَّػػؿ
إلَّػػو(َُ)،كقػػاؿ اُّػػف يػػدم :كلػػـ أر ةػػي حدَّ ػػو حػػدَّ ان منُ ػ انر ،كَلى َػػَّ ان ةَّػػو اضػػطراب إَلن مػػا ذُرتػػو ،ىكىػػك
يندم َل َُّس ُّػو(ُُ)،كقػاؿ الػذىُّي :قػل مػف الحمػاظ(ُِ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :قػل،لـ َّػتُلـ ةَّػو إَل القطػاف
ةَُنو ُّسُّب دخكلو ةي الكَلَّل(ُّ)،كقاؿ أُّك أحمد الحاُـ :لَّس ُّالحاةظ يندىـ(ُْ).

قمت:ياصـ ايحكؿ قل.
ً نً
م ،حلَّػؼ ُّنػي مخػزكـ ،صػحاُّي ،سػُف الُّصػرة( ،ت-ُٖ:
ص ًػر ك
ّ -ىي ٍُّد اللو ٍُّ ًف ىس ٍرًج ىس اٍل يم ىزنًػ كي اٍل ىُّ ٍ
َٗق) ،ركل لو مسلـ كايرُّعل(ُٓ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي:الطُّقات الُُّرل(ٕ ،)َُٗ /ال قات للعجلي( ،)ُِْ/الجرح كالتعدَّؿ(ٔ ،)ّّْ /ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ ،)ِّٖ/تيػذَّب
الُم ػ ػػاؿ(ُّ،)ْٖٓ /الُاَ ػ ػػؼ(ُ ،)ُٓٗ /ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ(ّ ،)َِٗ /ت ػ ػػذُرة الحم ػ ػػاظ(ُ ،)ُُِ/مَّػ ػ ػزاف اَليت ػ ػػداؿ(ِ ،)َّٓ /إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب
الُماؿ(ٕ ،)َُّ/تيذَّب التيذَّب(ٓ ،)ِْ /تقرَّب التيذَّب(،)ِٖٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُِٖ /
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُّ.)ْٖٓ /
(ّ) تيذَّب التيذَّب(ٓ.)ِْ /
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٕ.)َُٗ /
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ُّ.)ْٖٓ /
(ٔ) سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلي ُّف المدَّني(.)ُْٓ/
(ٕ) مكسكيل أقكاؿ اإلماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)َِِ/
(ٖ) ال قات للعجلي(.)ُِْ/
(ٗ( الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٖٓ/
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ِّٖ/
(ُُ) الُامؿ َلُّف يدم(ٔ.)ُِْ/
(ُِ) الُاَؼ(ُ.)ُٓٗ /
(ُّ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٓ/
(ُْ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٕ.)َُّ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)َّٓ/
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التعميق عمى الحديث:

ََُّّّف الحدَّث حجـ خاتـ النُّكة الذم ُاف مكجكدان َُّّف ُتمي النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ،-ك أنو

م ؿ َُّّضل الحمامل

(ُ)

.

الحديث الستون :قَ ْي ٍ
س

ً ً
ً
ػاؿ :نػػا ىسػ ٍػع يد ٍُّػ يػف ىسػ ًػع ًَّد ٍُّػ ًػف قىػ ٍػَّ و
َّـ ٍُّػ ًػف اٍل ىحػ ً
صػ ً
ػار ًث
اف ،قىػ ى
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
س ٍاي ٍىن ى
ػارمك ،ىيػ ٍػف يم ىح نمػػد ٍُّػ ًػف إ ٍُّػ ىػراى ى
ً ن
اؿ :أ ٍىُّصرنًي رسك يؿ اللن ًو  -ن
التنٍَّ ًم كي ،ىي ٍف قى ٍَّ و
يصػلي ىرٍُ ىعتى ٍػَّ ًف ىُّ ٍع ىػد
س ىجد ىس ٍعود ،قى ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -ىكأ ىىنػا أ ى
ى
ىى ى ي
ػتَّ :ػا رسػ ى ن ً
الرٍُ ىعتىػ ً
"مػػا ىىاتى ً
ت ىرٍُ ىعتى ًػي اٍلمى ٍجػ ًػر
ػاف ن
كػُّ ًح ،ةىقى ى
صػػلنٍَّ ي
الص ٍ
ػكؿ اللػو إًنػي لىػ ٍػـ أى يُ ٍػف ى
ػاف ىَّػا قى ٍػَّ يس " ،ةى يقٍلػ ي ى ى ي
ػاؿ :ى
نً
الرٍُ ىعتىػ ً
ةىيي ىمػا ىىاتىػ ً
ػاء ٍُّػ يػف أىًُّػػي
ػاف ن
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ "-قىػ ى
ػاف" ،ةى ىسػ ىُ ٍ
اف :ىك ىُػ ى
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
ػاف ىيطىػ ي
ت ىر يسػػك يؿ اللػػو  -ى
َّث ،ىي ٍف ىس ٍعًد ٍُّ ًف ىس ًع وَّد.
ىرىُّ و
اح ،ىَّ ٍرًكم ىى ىذا اٍل ىحًد ى

تخريج الحديث:

أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث قى ٍَّ و
س

(ِ ،)ُُٕ/حدَّث رقـُِّٖٗ ،اإلسناد كالمػتف

الساُّقَّف.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ًو
ىخك ىَّ ٍح ىَّى ٍُّ يف ىس ًع وَّد(،تُُْ:ق)،استَيد
ص ًار ك
م اٍل ىم ىدنً كي،أ ي
ِ -ىس ٍع يد ٍُّ يف ىسعَّد ُّف قَّس ُّف ىي ٍم يرك اي ٍىن ى
ُّو الُّخارم ةي الجامع ،كركل لو ةي ايدب ،كركل لو الُّاقكف(ِ).

قاؿ اُّف سعد :قػل قلَّػؿ الحػدَّث(ّ)،كقػاؿ اُّػف معَّف:ضػعَّؼ(ْ)،كقػاؿ مػرة انَّل:صػالح(ٓ)،كقػاؿ أحمػد ُّػف

حنُّؿ :ضعَّؼ(ٔ)،كقاؿ النسا ي :لَّس ُّالقكم(ٕ)،كقاؿ أُّك حاتـ :مؤدمَّ ،عني أنوُ :اف َل َّحمظ كَّؤدم

ما سمع(ٖ)،

(ُ) كمػ ػ ػػف أراد اَلسػ ػ ػػتزادة ةػ ػ ػػي المكضػ ػ ػػكع ةلَّنظػ ػ ػػر ةػ ػ ػػي المصػ ػ ػػادر اآلتَّػ ػ ػػل ؛ يف الُػ ػ ػػالـ مقتػ ػ ػػُّس منيػ ػ ػػا:المنيػ ػ ػػاج َػ ػ ػػرح صػ ػ ػػحَّح مسػ ػ ػػلـ ُّػ ػ ػػف
الحجاج(ُٓ،)ٕٗ/تحمل ايحكذم(َُ.)ٖٗ/
(ِ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ،)ِْٓ/العلػػؿ كمعرة ػػل الرجػػاؿ(ُ،)ُّٓ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ْ،)ْٖ/ال قػػات َلُّػػف حُّ ػػاف(ٔ.)ّٕٗ/
الُامؿ َلُّف يدم(ْ،)ّٖٗ/تارَّخ اإلسالـ(ّ،)ُٖٕ/مف تُلـ ةَّو كىك مك كؽ(،)ُِٓ/تيذَّب التيذَّب(ّ،)َْٕ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِّ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِْٓ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ِِٔ /
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ْٖ/
(ٔ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ُّٓ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ِِٔ /
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ْٖ/
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كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات كقاؿُ:اف َّخط كلـ َّمحش خطَه ةلذلؾ سلُناه مسلؾ العدكؿ (ُ)،كقاؿ اُّف
يدم :لو أحادَّث صالحو تقرب مف اَلستقامل ،كَل أرل ُّحدَّ و َُّسان ُّمقدار ما َّركَّو(ِ) ،كقاؿ الػذىُّي:

صدكؽ(ّ) ،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ سيء الحمظ(ْ).

قمت :سعد ُّف سعَّد صدكؽ.
ّ -مح نمد ُّف إً ٍُّر ً
اىَّـ ُّف اٍل ىح ًارث :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (َُ).
يى
ى
ْ -قى ٍَّس ٍُّف ىي ٍمرك ُّػف ىس ٍػيؿ اينصػارم ،جػد َّحَّػى ُّػف سػعَّد ،صػحاُّي مػف أىػؿ المدَّنػل ،ركل لػو
ً
م ،كاُّف ماجو(ٓ).
أُّك داكد ،كالت ٍرًمذ ٌ

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد ؛ يف سعدان اينصارم صدكؽ.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو دلَّػػؿ يلػػى أف مػػف ةاتتػػو رُعتػػي المجػػر ةلَّصػػلَّيما ُّعػػد المرَّضػػل؛ يف ليمػػا سػػُُّّان

مقارنان للمرَّضل ،كاقرار النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـَّ-عد مف السنل التقرَّرَّل.

(ُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ّٕٗ/
)ِ( الُامؿ َلُّف يدم(ْ.)ّٖٗ/
)ّ( الُاَؼ(ُ.)ِْٖ /
)ْ( تقرَّب التيذَّب(.)ُِّ/
)ٓ( المرجع الساُّؽ(.)ْٕٓ/
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املبحث الثالث
اظتنل على أحاديث املفاريد مً
خيِ َبغٍ)
ً َ
ب ِب ُ
صلَنَةَ  -وَهِ ُ
حبِيبُ ِبًِ مَ ِ
(َ
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الحديث الحادي والستونَ -ح ِب ِ
ي
سمَ َم َة ا ْل ِف ْي ِر ِّ
يب ْب ِن َم ْ

ػكؿ ،يػف ًزَّ ً
ػاد ٍُّ ًػف ىج ًارىَّػلى ،ىيػ ٍػف
اف ،قى ى
ػاؿ :نػا ىَّ ًزَّ يػد ٍُّ يػف ىَّ ًزَّ ىػد ٍُّ ًػف ىجػاًُّ ور ٍاي ٍىزًدمك ،ىي ٍػف ىم ٍُ يح و ى ٍ ى
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
(ُ)
ت رس ى ن ً
ىحًُّ ً
ث ًةي ىُّ ٍد ً ًو(ِ)".
َّب ٍُّ ًف ىم ٍسلى ىملى اٍل ًم ٍي ًرم ،قى ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ " -ىَّ ٍن يم يؿ ال كلي ى
كؿ -اللو ى
اؿ :ىَ ًي ٍد ي ى ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث حَُّّػ ػػب ُّػ ػػف مسػ ػػلمل الميػ ػػرم

(ِ،)ُُٗ/حػ ػػدَّث

رقـُّٖٓٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الجيادُّ ،اب ةَّمف قاؿ الخمس قُّؿ النمؿ(ّ،)ٕٗ /حدَّث رقػـ
ِْٖٕ،مف طرَّؽ محمد ُّف ُ َّر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب الجيادُّ ،اب النمؿ(ِ،)ُٗٓ /حػدَّث رقػـ ُِٖٓ،مػف طرَّػؽ
كَُّع ُّف الجراح يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ،كمػػف ُتػػاب السػػَّرُّ ،ػػاب ةػػي النمػػؿ ُّعػػد الخمػػس(ّ،)ُُّٔ /حػػدَّث
رقـ ِِٔٓ،مف طرَّؽ الضحاؾ ُّف مخلد يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٗ،)ٖ /حػػدَّث رقػػـ ُّْٕٔ،مػػف طرَّػػؽ سػػعَّد ُّػػف يُّػػد
العزَّز يف مُحكؿُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ُّف ىَّ ًزٍَّ ىد ً
ُّف ىجاًُّ ور اي ٍىزًدمك :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُّ) .
ِ -ىَّ ًزٍَّ يد ي
ّ -ىم ٍُ يحك هؿ الَامي أيىُّك ىي ٍُّد اللنو ،كيَّقاؿ :أُّك أَّكب ،كيَّقاؿ :أيىُّػك مسػلـ ،الدمَػقي المقَّػو(،تكةي سػنل
ُّضع يَرة كما ل)،ركل لو الُّخارم ةي ُتاب" القراءة خلؼ اإلماـ" كيَّره ،كالُّاقكف(ّ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػاؿ ُّعػػض أىػػؿ الػػُّعضُ :انػػت ةَّػػو لي ٍُ ىنػػل كُػػاف َّقػػكؿ ُّالقػػدر كُػػاف ضػػعَّمان ةػػي حدَّ ػػو
كركاَّتو(ْ) ،كقاؿ اُّف يمار المكصلي :إماـ أىؿ الَاـ(ٓ)،كقاؿ العجلي  :تاُّعي قل(ٔ)،كقاؿ اُّف خراش:
صدكؽ(ٕ)،كقاؿ أُّك حاتـ :ما أيلـ ُّالَاـ أةقو مف مُحكؿ(ٖ)،

)ُ( الن ىنم يؿ ًُّالتن ٍح ًر ً
الغنًَّمل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاَل ر(ٓ.)ٗٗ /
َّؾ :ى
الغ ٍزك .المرجع الساُّؽ(ُ.)َُّ /
الُّ ٍدأ ًىةٍ :اُّتًداء ى
)ِ( أ ىىر ىاد ًُّ ى
(ّ( انظػػر إل ػػى ترجمتػػو ة ػػي :الطُّقػػات الُُّ ػػرل(ٕ،)ُّٔ /الجػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٖ،)َْٖ/ال قػػات َلُّ ػػف حُّػػاف(ٓ،)ْْٔ /تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ِٖ)ْْٔ /
،الُاَػ ػػؼ(ِ،)ُِٗ /إُمػ ػػاؿ تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ُُ،)َّٓ/تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(َُ،)ِٖٗ /تقرَّػ ػػب التيػ ػػذَّب(،)ْٓٓ/تعرَّػ ػػؼ أىػ ػػؿ التقػ ػػدَّس ُّم ارتػ ػػب
المكصكةَّف ُّالتدلَّس(،)ْٔ/اييالـ للزرُلي(ٕ.)ِْٖ /
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٕ.)ُّٔ /
(ٓ) تيذَّب التيذَّب(َُ.)ِٖٗ /
(ٔ) ال قات للعجلي(.)ّْٗ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ِٖ.)ْْٔ /
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)َْٖ/
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كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات كقػػاؿ :مػػف ةقيػػاء أىػػؿ الَػػاـ ،كرُّمػػا دلػػس(ُ) ،كقػػاؿ الػػدارقطني:

قل(ِ)،كقاؿ الذىُّي :ةقَّو الَاـ(ّ)،كقاؿ اُّف حجػر :قػل ةقَّػو ُ َّػر اإلرسػاؿ مَػيكر(ْ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل:

المقَّو المَيكر تاُّعي يَّقاؿ أنو لـ َّسمع مف الصحاُّل إَل يف نمر قلَّؿ(ٓ).
قمــت :مُحػػكؿ الَػػامي قػػل ةقَّػػو ُ َّػػر اإلرسػػاؿ ،ةقػػد ُّتػػت ركاَّتػػو يػػف زَّػػاد ُّػػف جارَّػػل ُمػػا ةػػي
تيذَّب الُماؿ.

مَّ ًم ػ كي الدمَػػقي ،كَّقػػاؿ :زَّػػد ،كَّقػػاؿَّ :زَّػػد ،كالص ػكاب زَّػػاد ،كَّقػػاؿ :إف لػػو
ًْ -زىَّػ ي
ػاد ٍُّػ يػف ىج ًارىَّ ػلى التن ٍ
صحُّل( ،تَٗ-ُٖ:ق)،ركل لو أُّك داكد ،كاُّف ماجو حدَّث النمؿ(ٔ).

قاؿ النسا ي :قل(ٕ)،كقاؿ أُّك حاتـََّ :خ مجيػكؿ(ٖ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات ،كقػاؿ :مػف قػاؿ "َّزَّػد

اُّػف جارَّػل" ةقػد كىػـ(ٗ) ،كقػاؿ الػػذىُّي :قَّػؿ لػو صػحُّل(َُ) ،كقػاؿ اُّػػف حجػرَّ :قػاؿ لػو صػحُّل(ُُ) ،كقػػاؿ
مرة انَّػل :أُّػك حػاتـ قػد ينُّػر ُّعُّػارة مجيػكؿ ةػي ُ َّػر مػف الصػحاُّل كلُػف جػزـ ُُّكنػو تاُّعَّػان اُّػف حُّػاف
كيَّره  ،كتك َّؽ النسا ي لو َّدؿ يلى أنو ينده تاُّعي(ُِ).

قمت :زَّاد ُّف جارَّل قل.
(ُّ)
ُي ،نزَّؿ الَاـ كُػاف يَّسػمى حَُّّػب الػركـ لُ ػرة دخكلػو
الم
،
م
َّب ٍُّ يف ىم ٍسلى ىملى اٍلقيىرًَ كي اٍل ًم ٍي ًر ك
ٓ -ىحًُّ ي
ى
ٌ
يلػػَّيـ مجاىػػدان ،مختلػػؼ ةػػي صػػحُّتو ،كالػراجح ُّكتيػػا ،لُنػػو ُػػاف صػػغَّ انر ،مػػات َُّرمَّنَّػػلُ ،ػػاف
أمَّ انر يلَّيا لمعاكَّل(،تِْ:ق)،ركل لو أُّك داكد ،كاُّف ماجو حدَّ ان كاحدان ةي النمؿ(ُْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

(ُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ْْٔ /
(ِ) مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ِ.)ُٔٔ /
(ّ) الُاَؼ(ِ.)ُِٗ /
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٓٓ/
(ٓ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ْٔ/
(ٔ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ّ،)ِٕٓ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ،)ِِٓ /مَّ ػزاف اَليتػػداؿ(ِ،)ٖٕ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ِ،)ّٗٔ /أسػػد
الغاُّل(ِ،)ِّّ /إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٓ،)ٕٗ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ِ،)ّٖٓ/تيذَّب التيذَّب(ّ ،)ّٓٔ /تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ّْٗ /
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِٕٓ /
(ٗ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِِٓ /
(َُ) الُاَؼ(ُ.)َْٖ /
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
(ُِ) تيذَّب التيذَّب(ّ.)ّٓٔ /
ُن ىانل .اينساب للسمعاني(َُ.)ِٖٔ/
(ُّ) نسُّل إلى ةير ُّف ىمالؾ ُّف الننضر ُّف ى
(ُْ) تقرَّب التيذَّب(.)ُُٓ/
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التعميق عمى الحديث:

النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـُ -اف َّعطػي الجػَّش زَّػادة مػف أجػؿ زَّػادة السػعي كاقتحػاـ الخطػر،

ةقد ُاف النُّي َّنمؿ ال لث ةي ُّداَّل سمر الغزك ،كةي ركاَّات أخرل أنو ُاف َّنمؿ الرُّع ةي ُّداَّل الغزك،
ة ذا رجعت طا مل منيـ كأكقعكا العدك مرة انَّل ُاف َّعطَّيـ مما ينمكا ال لث؛ يف الخطر كالمَػقل ةَّػو

أيظـ(ُ).

الحديث الثاني والستونَ -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أ َْرقَ َم ُّ
ي
الزْى ِر ِّ

َّو ،يف حًد ً
اؿ :نا ًى ىَاـ ٍُّف يركةى ،يف أىًُّ ً
َّث ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف أ ٍىرقىـ ك
الزٍى ًرم ،أىنوي ىخ ىػرىج
اف ،قى ى
ي ي يٍ ى ى ٍ
ىٍ ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ى
إًلىى م نُلى ةى ً
ػاؿ رسػك يؿ اللن ًػو  -ن
اـ الص ى
نالةى ىَّ ٍك نمػا ،ىكقىػ ند ىـ ىريج نػال ،ىكقى ى
صح ىُّوي قى ٍكهـ ،ةى ىُ ى
ى
ػاؿ :قى ى ى ي
ى
صػلى اهللي
ى
اف ىَّ يؤ كميي ٍـ ،ةىَىقى ى
)
ِ
(
ً ً
ً ن
ىح يد يُ يـ اٍل ىغا ًطى ىةٍل ىَّ ٍُّ ىدٍأ ًُّاٍل ىغا ً ًط".
َّم ًت الص ى
نالةي ىكىك ىج ىد أ ى
ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ" :-إ ىذا أيق ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث ىي ٍُّ ػ ًػد اللن ػ ًػو ٍُّ ػ ًػف أ ٍىرقى ػػـ ك
الزٍى ػ ًػرم
ى
رقـُّٖٔٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)َُِ/ح ػػدَّث

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارةُّ ،ػػاب أَّصػػلي الرجػػؿ كىػػك حػػاقف (ُ ،)ِِ/حػػدَّث
رقـٖٖ ،مف طرَّؽ زىَّر ُّف معاكَّل يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الطيارةُّ ،اب ما جػاء إذا أقَّمػت الصػالة ككجػد أحػدُـ الخػالء
ةلَُّّػدأ ُّػػالخالء(ُ ،)ِِٔ/حػػدَّث رقػػـُِْ ،مػف طرَّػػؽ محمػػد ُّػػف خػازـ(أُّك معاكَّػػل) يػػف ىَػػاـ
ُّف يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب اإلمامل ،العذر ةػي تػرؾ الجمايػل(ِ ،)َُُ/حػدَّث رقػـِٖٓ،
مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب الطي ػػارة كس ػػننيا ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػي الني ػػي للح ػػاقف أف

َّصػػلي(ُ ،)َِِ/حػػدَّث رقػػـُٔٔ ،مػػف طرَّػػؽ محمػػد ُّػػف الصػػُّاح يػػف سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػلُّ-ػػو،

متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو مالػػؾ ةػػي المكطػػَُ ،تػػاب قصػػر الصػػالة ةػػي السػػمرُّ ،ػػاب النيػػي يػػف الصػػالة كاإلنسػػاف
َّرَّػػد حاجػػل ( ،)ُٓٗ/حػػدَّث رقػػـْٗ ،مػػف طرَّػػؽ ىَػػاـ ُّػػف يػػركة يػػف يػػركة ُّػػف الزَُّّػػرُّ-ػػو،

متقارب ايلماظ.

(ُ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منياَ :ػرح صػحَّح الُّخػارم َلُّػف ُّطػاؿ(ٓ ،)ِٗٗ /مرقػاة
المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ٔ،)ِٖٖٓ /يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٕ.)ََّ /
)ِ( الغا ط :مكضع قضاء الحاجل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ّٗٓ/
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ٕ -أخرجو الدارمي ةي سننوُ ،تاب الصالةُّ ،اب النيي يف دةع ايخُّ َّف ةي الصالة (ِ،)ْٖٗ/
حدَّث رقـُْٕٔ،مف طرَّؽ محمد ُّف ُنانل يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٖ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ِٓ ،)ُّٕ/مف طرَّؽ َّحَّى ُّف سعَّد يف ىَاـ ُّف يػركة-
ُّو ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىَاـ ُّف يركة :قل ةقَّو رُّما دلس ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ِْ) .

ّ -يركة ُّف الزَُّّر :قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
ْ -يُّ يد ً
ثً ُّ ،ػف ي ٍُّ ًػد م ىن و
ػاؼ ُّ ًػف يزٍى ىػرةى القيىرًَػ كي ك
م ،صػحاُّي معػركؼ
الزٍى ًػر ك
اهلل ُّ يػف اي ٍىرقى ًػـ ُّ ًػف ىي ٍُّ ًػد ىَّ يغ ٍػك ى
ىٍ
ى ى
(ُ)
كَله يمر َُّّت الماؿ كمات ةي خالةل ي ماف ،ركل لو ايرُّعل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو أنػػو َل َّصػػلي أحػػد كىػػك حػػاقف َػػَّ ان مػػف الُّػػكؿ كالغػػا ط؛ يف ذلػػؾ ََّػػكش الخَػػكع

كحضكر القلب ،كقد اختلؼ المقيػاء ةػَّمف صػلى كىػك حػاقف ،ةقػد قػاؿ مالػؾ إذا َػغلو ذلػؾ يػف الصػالة

ةَّستحب لو أف َّعَّد الصالة ةي الكقت كُّعده ،كقاؿ الَاةعي كأُّػك حنَّمػل :مُػركه أف َّصػلي كىػك حػاقف
ي
(ِ)
كلُف الصالة جا زة .

ٍِ
صِ
ي
ار ِّ
الحديث الثالث والستونَ -ك ْع ِب ْب ِن َمالك ْاألَ ْن َ

ً
ًو
اؿ :نا ىيمرك ٍُّ يف ًد ىَّن وار ،ىي ٍف ٍاُّ ًف ًَي و
اف ،قى ى
اب ،ىي ٍف ٍاُّ ًف ىُ ٍع ًب ٍُّ ًف ىمالؾ ،ىي ٍف أىًَُّّو ،أىنػوي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ى
ٍي
ىى ىُػ ىذا
ػت لىػوي أي كـ يم ىَُّ وػر(ّ) :ا ٍق ىٍأ
ػر ىيلىػى يم ىَُّ وػر الس ى
نػال ىـ ،ةىقى ى
ض ىػرتٍوي اٍل ىكةىػاةي ،قىالى ٍ
ػاؿ لىيىػا ىُ ٍع ه
ػب :ىَّػا أي نـ يم ىَُّ وػر ،أ ى
لى نما ىح ى
نً
ػاؿ
ػب :قىػ ى
ىسػػتى ٍغ ًم ير اللنػػوى ،ةىقىػ ى
قىػ ى
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ ، -ةىقىالىػ ٍ
ػاؿ ىُ ٍعػ ه
ضػ يػع ٍم ي
ػت :ىَل أ ٍىد ًرم ى
ت ةىَ ٍ
ػاؿ ىر يسػػك يؿ اللػػو  -ى
(ْ)
طا ًر ىخ ً
نً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ" :-أ ن
ؽ(ٓ) ًم ٍف ى ىم ًر اٍل ىجن ًل".
ضهر تى ٍعلى ي
ىر يسك يؿ اللو  -ى
ىف ىن ىس ىملى اٍل يم ٍؤ ًم ًف ى ه

(ُ( تقرَّب التيذَّب(.)ِٗٓ/
)ِ( كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيا :التميَّػد لمػا ةػي المكطػَ مػف المعػاني كايسػانَّد (ِِ/
َِّ)،يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ُ،)ُُُ/تحمل ايحكذم(ُ،)ّٔٗ/العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم(ُ.)ُُٔ /

)ّ) أي كـ يمىَُّر اي ٍىن ً
صارٌَّل ،امرأة زَّد ُّف حار ل ،ليا صحُّل .تيذَّب الُماؿ(ّٓ.)ّٖٓ /
الرك يح .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ْٗ/
نس ىملي :الن ٍمس ىك ك
)ْ( الن ى
ً
ً
ً
ةنق ىؿ إًلىى الطن ٍَّر .المرجع الساُّؽ(ّ.)ِٖٗ/
ت تى ٍعلي ي
ضاه ،يَّقىا يؿ ىيلىقى ٍ
ؽ ييليكقان ،ي
ىص ًؿ ل ٍ ً ًُّ ًؿ إً ىذا أ ىُلىت الع ى
ىم تَ يُؿ ،ىك يى ىك ةي ٍاي ٍ
)ٓ( أ ٍ
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تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث ُع ػػب ُّ ػػف مال ػػؾ اينص ػػارم
رقـُّٕٖٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُُِ/ح ػػدَّث

ِ -أخرجػو الترمػذم ةػي سػننو ،أُّػكاب ةضػا ؿ الجيػادُّ ،ػاب مػا جػاء ةػي ػكاب الَػػيداء (ْ،)ُٕٔ/
حدَّث رقـُُْٔ ،مف طرَّؽ محمد ُّف أُّي يمر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الجنػػا ز ،أركاح المػػؤمنَّف(ْ ،)َُٖ/حػػدَّث رقػػـَِّٕ ،مػػف
طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجػػو مالػػؾ ةػػي المكطػػَُ ،تػػاب الجنػػا زُّ ،ػػاب جػػامع الجنػػا ز( ،)َِْ/حػػدَّث رقػػـْٗ ،مػػف
طرَّؽ اُّف َياب الزىرم يف يُّد الرحمف ُّف ُعبُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ِٓ ،)ٓٓ/مف طرَّؽ معمر ُّف راَد يف الزىرمُّ-و،مختلؼ ايلماظ .

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يمرك ُّف دَّنار :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ٓ) .

ّ -محمد ُّف مسلـ(اُّف َياب الزىرم) :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
ًو
صػ ً
م ال نس ػلى ًم كي(ُ) اٍل ىمػ ىػدنً كي( ،تَُُ-َُُ:ق) ،ركل لػػو
ػار ك
ْ -ىي ٍُّػ يػد الػ نػر ٍح ىم ًف ٍُّػ يػف ُعػػب ٍُّػ ًػف ىمالػػؾ اي ٍىن ى
الجمايل(ِ).

قاؿ اُّف سعد :قل(ّ) ،كقَّؿ يُّػي زُرَّػا :يُّػد الػرحمف ُّػف ُعػب ُّػف مالػؾ أدرؾ النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو

كسلـ ،-لو ركاَّل ،ةقاؿَ :ل(ْ)،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل(ٓ) ،كقاؿ الذىُّي :قل مُ ر(ٔ) ،كقاؿ اُّف حجػر:
قل مف ُُّار التاُّعَّف(ٕ).

قمت:يُّد الرحمف ُّف ُعب قل.

ػي ُّػػف أىسػػد ُّػػف سػػاردة ٍاُّػػف تزَّػػد ُّػػف جَػػـ ُّػػف اٍل ىخػ ٍػزىرج .اللُّػػاب ةػػي تيػػذَّب
ػلمل ُّطػػف مػػف ٍاي ٍىن ى
صػػار ،ىك يىػ ىػك ىسػ ى
(ُ) نسػػُّل إلػػى ىسػ ى
ػلمل ُّػػف سػػعد ُّػػف ىيلػ ٌ
اينساب(ِ.)ُِٗ/
(ِ) انظػر إلػى ترجمتػو ةػي :الطُّقػات الُُّػرل(ٓ،)َِٗ/مػػف ُػالـ أُّػي زُرَّػا َّحَّػى ُّػف معػػَّف ةػي الرجػاؿ (ركاَّػل طيمػاف)(،)ُُٔ/ال قػات للعجلػػي
(،)ِٖٗ/مَ ػػاىَّر يلم ػػاء ايمص ػػار(،)ُُٕ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ُٕ،)ّٔٗ/ت ػػارَّخ اإلس ػػالـ(ّ،)ٖٗ/الُاَ ػػؼ(ُ،)ُْٔ/تي ػػذَّب التي ػػذَّب(ٔ،)ِٓٗ/
اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٓ،)ّٕ/تقرَّب التيذَّب(.)ّْٗ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)َِٗ/
(ْ) مف ُالـ أُّي زُرَّا َّحَّى ُّف معَّف ةي الرجاؿ ( )ُُٔ/ركاَّل طيماف.
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ِٖٗ/
(ٔ) الُاَؼ(ُ.)ُْٔ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْٗ/
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ً
صػ ً
م ال كس ػلى ًم كي ،المػػدني ،صػػحاُّي مَػػيكر كىػػك أحػػد ال ال ػػل الػػذَّف يخلمي ػكا،
ػار ك
ٓ -ىُ ٍعػ ي
ػب ٍُّػ يػف ىمالػػؾ ٍاي ٍىن ى
مات ةي خالةل يلي(،تَٓ-ُْ:ق)،ركل لو الجمايل(ُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو أف ركح المؤمف الَيَّد تتَُؿ َُّمر اهلل إلى طا ر ََُّؿ مف َػجر الجنػل ،كيَّحتمػؿ

أف الركح تدخؿ ةي ُّػدف الطػا ر ،كقػد قَّػؿ :إف ىػذا الحػدَّث خػاص ُّالَػيداء ،كقَّػؿ :إنػو يػاـ ُّالَػيداء
كيَّرىـ ةي حاؿ يدـ اإلتَّاف ُّالُُّا ر التي تحُّسيـ يف الجنل(ِ).

الحديث الرابع والستونَ -ع ِّم ْاب ِن َك ْع ِب ْب ِن َمالِ ٍك

اؿ :نا ك
ىخ ىُّ ىرنًػي ٍاُّ يػف ىُ ٍعػ ًب ٍُّ ًػف ىمالً وػؾ ،ىي ٍػف ىيم ًػو" ،أ ن
ػكؿ
ىف ىر يس ى
الزٍى ًػرمك ،قى ى
اف ،قى ى
ػاؿ :أ ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ً ن ً
ن
م  -إًلىى ٍاُّ ًف أىًُّػي اٍل يحقى ٍَّػ ً
ث ةي ىالننا  -ىس نماهي ك
ؽ(ّ) ىنيىػاهي ىي ٍػف قى ٍت ًػؿ
الزٍى ًر ك
َّف ىُّ ىع ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ح ى
ى
(ْ)
ىكاٍل ًكٍل ىد ً
اف ".

تخريج الحديث:

أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث يػ ػػـ اُّػ ػػف ُعػ ػػب ُّػ ػػف مالػ ػػؾ
رقـُّٖٖٗ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

اللن ًػو -
النس ً
ػاء
ى

(ِ،)ُِِ/حػ ػػدَّث

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
ً
ٍّ -اُّػ يػف ىُ ٍع ػ ًب ٍُّػ ًػف مالًػ وػؾ  ،ىي ٍُّػ يػد الػ نػر ٍحم ًف ٍُّػ ًػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف ىُ ٍعػ و
صػ ً
م ال نس ػلى ًم كي ،أُّػػك
ػار ك
ػب ُّػػف ىمالػػؾ اي ٍىن ى
ى
ى
(ٓ)
الخطاب المدني( ،تَُُ-َُُ:ق)،ركل لو الُّخارم ،كمسلـ ،كأُّك داكد ،كالنسا ي .

(ُ) المرجع الساُّؽ(.)ُْٔ/
(ِ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :اَلسػػتذُار(ّ،)ُٗ/قػػكت المغتػػذم يلػػى جػػامع
الترمذم(ُ،)َِْ/حاََّل السندم يلى سنف النسا ي(ْ،)َُٖ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ،)َٕٓ/تحمل ايحكذم (ٓ.)ِِِ/
(ّ) ىك أُّك راةع يُّػد اهلل كقَّػؿ :سػالـ ،كُػاف مػف تجػار الَّيػكد كُُّػارىـ كأينَّػا يـ كمقػدمَّيـ ،كُػاف ةػي حصػف لػو ُّػَرض الحجػاز كقَّػؿُّ :خَُّّػر،
ػاَل مػف اينصػار كأ نمػر يلػَّيـ يُّػد اهلل ُّػف يتَّػؾ،
كايكؿ أصح ةُاف َّػؤذم النُّػي  -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ  -كَّعػَّف يلَّػو ،ةَنمػذ إلَّػو مػف قتلػو رج ن
نً
ةي ىَ ٍرح يم ٍسىند ال نَ ًاةعي(ٓ.)ّّٔ/
ةمضكا كقتلكه .الَاةي ٍ
صػًُّنَّلي كجمعيػػا كىَل ًػ يػد ،كَّقىػػا يؿ لًٍلع ٍُّػ ًػد ًحػػَّف َّستىك ً
ً
ً ً
ً
ىمػ ًػل ىكلًَّػ ىػدةه .المغػػرب ةػػي
صػ ي
صػًُّ ٌّي ىك ىج ٍم يعػػوي ًكٍلػ ىػد ه
ػؼ قىٍُّػ ىؿ أ ٍ
ىي
ى
(ْ) اٍل ىكلًَّػ يػد :ى
ىف ىَّ ٍحػػتىل ىـ ىكلَّػ هػد ،ىكل ٍأل ى
ى ىٍٍ
اف ،ىكاٍل ىكلَّػ ىػدةي :ال ن ى ى ٍ ي ى ى
ترتَّب المعرب(.)ْْٗ/

(ٓ( انظر إلى ترجمتػو ةػي :الطُّقػات الُُّػرل(ٓ ،)ّّٖ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٓ،)ِْٗ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٓ ،)َٖ/تيػذَّب الُمػاؿ(ُٕ ،)ِّٖ/تػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ٖٕ/الُاَؼ(ُ ،)ّّٔ/تيذَّب التيذَّب(ٔ ،)ُِْ/تقرَّب التيذَّب(،)ّْْ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)َِّ/
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قاؿ اُّف سعد :قلَّؿ الحدَّث(ُ)،كقاؿ النسا ي :قل(ِ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل يالـ(ّ).

قمت :يُّد الرحمف ُّف يُّد اهلل قل.
ْ -ىيم ًو  ،ىك يي ىُّ ٍَّ يػد اللن ًػو ٍُّ يػف ىُ ٍع ً
ػب ٍُّ ًػف ىمالً ًػؾ ايىنص ً
م ،قػل ،تػكةي ُّعػد الما ػل ،ركل لػو الُّخػارم،
ػار ٌ
كمسلـ ،كأُّك داكد ،كالن ىسا ي(ْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو أف اُّػػف أُّػػي الحقَّػػؽ ُػػاف َّػػؤذم النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -كَّعػػَّف يلَّو،ةقػػد

أي ػػاف يطم ػػاف كيَّ ػػرىـ م ػػف مَ ػػرُي الع ػػرب ُّالم ػػاؿ الُ َّ ػػر يل ػػى رس ػػكؿ اهلل -ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـ-
،ةاسػػتَذف الصػػحاُّل مػػف النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ – ُّقتلػػو،ةَذف ليػػـ ُّػػذلؾ،كأ نمر يلػػَّيـ يُّػػد اهلل ُّػػف
يتَّؾ،كنياىـ يف قتػؿ النسػاء كالكلػداف ؛لضػعؼ النسػاء ،كلقصػكر الصػَُّّاف يػف ةعػؿ الُمر،كلالسػتمادة
كاَلنتماع ُّيـ ُّالرؽ أك ُّالمداء،كةَّو رحمل النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـُّ -النساء كايطماؿ،كةَّػو طايػل

كاستجاُّل أكامر النُّي–صلى اهلل يلَّو كسلـ.)ٓ(-

ش ِن ِّي
الحديث الخامس والستون -أَِبي ثَ ْعمَ َب َة ا ْل ُخ َ

ت ك
َّس اٍل يخكىَلنً كي ،ىي ٍف أىًُّي ى ٍعلىىُّلى اٍل يخ ىَنًي:
اف ،قى ى
الزٍى ًرمن ،ىَّقيك يؿ :أ ٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىخ ىُّ ىرنًي أيىُّك إً ٍد ًر ى
(ٔ)
كؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـ -ىنيى يف أى ٍُ ًؿ ًذم ىن و ً
ػاؿ ك
"أ ن
ىس ىػم ٍع
الزٍى ًػر ك
نػُّ ًع " ،قى ى
ىف ىر يس ى
ي ى ى ى ى ى ىٍ
اب م ىػف الس ي
م " :ىكلى ٍػـ أ ٍ
ى
َّث ىحتنى أىتىٍَّ ي ن
اـ".
ىى ىذا اٍل ىح ًد ى
ت الَ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث أُّ ػ ػ ػػي علُّ ػ ػ ػػل الخَ ػ ػ ػػني
رقـُّٖٗٗ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُِْ/ح ػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب الطبُّ ،اب ألُّاف اييتي ًف(جمع أتاف كىي الحمارة)
(ٕ،)َُْ /حدَّث رقـ َٖٕٓ،مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف محمد يف اُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

(ُ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّّٖ /
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُٕ.)ِّٖ /
(ّ) تقرَّب التيذَّب(.)ّْْ/
(ْ) المرجع الساُّؽ(.)ّّٕ/
ً
ً
ً
ن
ن
َلُّػ ًػف اي َّػ ٍػر(ٓ/
ػي ىَػ ٍػرح يم ٍسػ ىػند الَػػاةعي ٍ
(ٓ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :الَػػاةي ةػ ٍ
ّّٔ)،يمدة القارم َرح صحَّح الُّخارم(َُٕ ،)ُّٔ/رح الزرقاني يلى مكطَ اإلماـ مالؾ(ّ.)ُٕ /
)ٔ( ىك ما َّمترس الحَّكاف كََُّلو قي انر كقس انرُ ،ايسد كالنمر كالذ ب كنحكىا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ّّٕ/
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ّ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب الصػَّد كالػذُّا ح كمػا َّؤُػؿ مػف الحَّػكافُّ ،ػاب تحػرَّـ أُػؿ ُػؿ
ذم نػػاب مػػف السػػُّاع ،كُػػؿ ذم مخلػػب مػػف الطَّػػر(ّ،)ُّّٓ /حػػدَّث رقػػـ ُِّٗ،مػػف طرَّػػؽ
يمرك اُّف الحارث يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب ايطعمػلُّ ،ػاب النيػي يػف أُػؿ السػُّاع(ّ،)ّٓٓ /حػدَّث رقػـ
َِّٖ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو الترم ػػذم ة ػػي س ػػننو ،أُّػ ػكاب ايطعم ػػل ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػي ُراىَّ ػػل ُ ػػؿ ذم ن ػػاب كذم

مخلػػب(ْ،)ّٕ /حػػدَّث رقػػـ ُْٕٕ،مػػف طرَّػػؽ مالػػؾ ُّػػف أنػػس يػػف اُّػػف َػػياب الزىػػرمُّ-ػػو،
متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الصَّد كالذُّا حُّ ،اب تحرَّـ أُؿ السُّاع(ٕ،)ََِ /حدَّث رقػـ
ِّْٓ،مف طرَّؽ محمد ُّف الم نى يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظٕ.

ٕ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب الصَّدُّ ،اب أُؿ ُؿ ذم ناب مف السُّاع(ِ،)َُٕٕ/حدَّث
رقـ ِِّّ ،مف طرَّؽ محمد ُّف الصُّاح يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٖ -أخرجػ ػ ػػو الػػ ػػدارمي ةػػ ػػي سػ ػ ػػننو ،مػػ ػػف ُتػػ ػػاب ايضػػ ػػاحيُّ ،ػ ػ ػػاب م ػ ػػا َل َّؤُػ ػ ػػؿ م ػ ػػف السػ ػ ػػُّاع(ِ/
َُِٔ)،حدَّث رقـ َِِّ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٗ -أخرجو مالؾ ةػي المكطػَُ ،تػاب الصػَّدُّ ،ػاب تحػرَّـ أُػؿ ُػؿ ذم نػاب مػف السػُّاع(ِ،)ْٗٔ /
حدَّث رقـ ُّ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.
َُ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ِٗ،)ِٕٓ/مف طرَّؽ معمر ُّف راَد يف الزىرمُّ-و،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
ػس اٍل يخػكىَلنً كي ،يا ػذ اللنػو ٍُّػف ىي ٍُّػد اللن ًػو ُّػف يمػرك ،كَّقػاؿ :يَّػذ اللن ًػو ٍُّػف إدرَّػس ٍُّػف يا ػذ
ّ -أيىُّػك إً ٍد ًرَّ ى
(ُ)
نً
ن
كينُّػادىـ ،كقػ ار يـ(،تَٖ:ق) ،ركل
اللو ٍُّف ىي ٍُّد اللو ٍُّػف ييتٍُّػل ُ ،ػاف مػف يلمػاء أىػؿ الَػاـ ،ي
لو الجمايل(ِ).

(ُ( نسػػُّل إلػػى خ ػكَلف ُّػػف ىي ٍمػػرك ُّػػف ىمالػػؾ ُّػػف اٍل ىحػ ً
ػارث ُّػػف مػ ٌػرة ُّػػف أدد ُّػػف ََّػػجب ُّػػف زَّػػد ُّػػف ُيػػالف ُّػػف سػػَُّ .اللُّػػاب ةػػي تيػػذَّب اينسػػاب(ُ/
ِْٕ).
(ِ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٕ،)ُِّ /ال قػػات للعجلػػي(،)ِْٔ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٕ،)ّٕ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)ِٕٕ /تيػػذَّب
الُمػ ػ ػػاؿ(ُْ،)ٖٖ /تػ ػ ػػارَّخ اإلسػ ػ ػػالـ(ِ،)َٖٗ/تػ ػ ػػذُرة الحمػ ػ ػػاظ(ُ،)ْٓ /إُمػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ(ٕ،)ُٕٓ /تيػ ػ ػػذَّب التيػ ػ ػػذَّب(ٓ،)ٖٓ/تقرَّػ ػ ػػب
التيذَّب(.)ِٖٗ/
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ق ػػاؿ مُح ػػكؿ الَ ػػامي :م ػػا أرَّ ػػت أيل ػػـ م ػػف أُّ ػػي إدرَّ ػػس(ُ)،كق ػػاؿ الزى ػػرم ُ :ػػاف ق ػػاص أى ػػؿ الَ ػػاـ

كقاضػػَّيـ(ِ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل(ّ) ،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(ْ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :قػػل(ٓ) ،كذُ ػره اُّػػف
حُّػ ػػاف ةػ ػػي ال قػ ػػات كقػ ػػاؿُ :ػ ػػاف أُّػ ػػك إدرَّػ ػػس مػ ػػف يُّػ ػػاد أىػ ػػؿ الَػ ػػاـ كق ػ ػ ار يـ(ٔ)،كقػ ػػاؿ الػ ػػذىُّي :أحػ ػػد

اييػػالـ(ٕ)،كقػػاؿ اُّػػف حجػػر :كلػػد ةػػي حَّػػاة النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـَّ -ػػكـ حنػػَّف كسػػمع مػػف ُُّػػار
الصحاُّل(ٖ).

قمت :أُّك إدرَّس الخكَلني قل.
ً
جرٍىـ أك
ْ -أيىُّك ى ٍعلىىُّلى اٍل يخ ىَن كي ،صحاُّي مَيكر ُُّنَّتو ،قَّؿ :اسمو يج ٍر كـ أك يج ٍر كمل أك يجريـ أك ي
ً
َلَر كيَّر ذلؾ ،كاختلؼ ةي اسـ أَُّّو أَّضػان(،تٕٓ:ق ،كقَّػؿ قُّػؿ ذلؾ)،مػات ةػي أكؿ خالةػل
معاكَّل ،ركل لو الجمايل(ٗ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات ،كأخرجو الُّخارم كسلـ.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو تحرَّـ أُؿ ُػؿ ذم نػاب مػف السػُّع ُايسػد كالنمػر كالػذ ب كالُلػب كنحػكىـ ممػا لػو

ناب َّصطاد كَّتقكل ُّو ،كىك قكؿ الجميكر ،كقاؿ مالؾ يَُّره كَل َّحرـ(َُ).

(ُ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ٖٖ /
(ِ) المرجع الساُّؽ.
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٕ.)ُِّ /
(ْ) ال قات للعجلي(.)ِْٔ/
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ٕ.)ّٕ /
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ِٕٕ /
(ٕ) الُاَؼ(ُ.)ِٖٓ /
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٗ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ(.)ِٕٔ/
(َُ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :التميَّػػد لمػػا ةػػي المكطػػَ مػػف المعػػاني كايسػػانَّد
(ُُ،)ٔ/المنيػػاج َػػرح صػػحَّح مسػػلـ ُّػػف الحجػػاج(ُّ،)ِٖ/ةػػتح الُّػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(ٗ،)ٕٔٓ /يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف القػػَّـ(َُ/
ُٕٗ)،حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ.)ِٗٓ /تحمل ايحكذم(ٓ.)ْْ/
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الحديث السادس والستون -إِ َي ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أَِبي ُذ َباب

ىخ ىُّرنًي يي ىُّ ٍَّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ييمر ٍُّ ًف اٍل ىخطن ً
اب ،ىي ٍف إً ىَّ ً
اؿ :نا ك
ػاس
الزٍى ًرمك ،قى ى
اف ،قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىى
اؿ :أ ٍ ى
نً
ٍُّػ ًػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف أىًُّػػي يذ ىُّػ و
ػاء(ُ) اللنػ ًػو"،
ػاؿ :قىػ ى
ػاب ،قىػ ى
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ " :-ىَل تى ٍ
ضػ ًػريُّكا إً ىمػ ى
ػاؿ ىر يسػػك يؿ -اللػػو ى
ً (ِ)
ػاؿَّ :ػا رس ى ن ً
ػاء ىيلىػى أ ٍىزك ً
ض ٍػرًُّ ًي نف ،ةىػًَىذ ىف
قى ى
اج ًي نػف يمػ ٍذ ىنيى ٍَّ ى
ػت ىي ٍػف ى
ػكؿ اللػو قى ٍػد ىذ ٍػرىف الن ىس ي
ػاء يي ىم يػر ،ةىقى ى ى ى ي
اؿ :ةى ىج ى
ى
نً
و ً
ػاؼ ًُّػ ً
ػاؼ
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ" :-لىقىػ ٍػد أى ى
ضػ ىػريُّكا ،ةىَى ى
ػاء ىُ ًَّػ هػر ،ةىقىػ ى
طػ ى
طػ ى
لىييػ ٍػـ ،ةى ى
ػآؿ يم ىح نمػػد ن ىسػ ه
ػاؿ ىر يسػػك يؿ اللػػو  -ى
ً
و
ك
اللنٍَّلىلى ًُّ ً
كف أيكلى ً ىؾ ًخ ىَّ ىاريُ ٍـ".
ام ىأىرةن يُليي نف تى ٍَتىُي ىزٍك ىجيىا ،ىكىَل تى ًج يد ى
آؿ يم ىح نمد ىس ٍُّ يع ى
كف ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث إَّػػاس

(ِ،)ُِٓ/حػػدَّث رقػػـََُّٗ،اإلسػػناد كالمػػتف

الساُّقَّف.

ِ -أخرج ػػو أُّ ػػك داكد ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب النُ ػػاح ُّ ،ػػاب ة ػػي ض ػػرب النس ػػاء(ِ،)ِْٓ /ح ػػدَّث رق ػػـ
ُِْٔ،مف طرَّؽ أحمد ُّف يمرك ُّف السرح يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب اَللماظ.

ّ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب النُاحُّ ،ػاب ضػرب النسػاء(ُ،)ّٖٔ/حػدَّث رقػـُٖٓٗ،مػف
طرَّؽ محمد ُّف الصُّاح يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،كمف ُتاب النُػاحُّ ،ػاب ةػي النيػي يػف ضػرب النسػاء(ّ،)ُِْْ /
حدَّث رقـ ِِٓٔ،مف طرَّؽ أحمد ُّف أُّي خلؼ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
ّ -يي ىُّ ٍَّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىي ٍُّ ًد اللن ًو ٍُّ ًف ييمر ٍُّ ًف اٍل ىخطن ً
اب العدكم،أيىُّك ىُّ ٍُ ور(،تَُٔ:ق)،ركل لو الجمايل(ّ).
ىى
(ٔ)
(ٓ)
قاؿ اُّف سعد :قل قلَّؿ الحدَّث(ْ) ،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل ،كقػاؿ أُّػك زريػل :قػل  ،كقػاؿ النسػا ي:
قل(ٕ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٗ).

الح نرًة ،كالجمع إماء و
كحـ .الصحاح تاج اللغل كصحاح العرَُّّل(ٔ .)ُِِٕ /كالمراد ُّيػا ىنػا المػرأة نمسػيا ُانػت حػرة أك أمػل؛
ىملي :خالؼ ي
ه
(ُ) اي ى
ً
ً
ن
ن
ةي ىَ ٍرح يم ٍسىند الَاةعي(ْ)َْٓ/
يف النساء ُليف إماء اهلل ُما أف الرجاؿ ُليـ يُّاد اهلل .الَاةي ٍ
ً
ً
ً
ً ً
ىم ناَهز ،كُذا الرجؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُُٓ/
)ِ( ىن ىَ ٍزف يلَّيـ ىك ٍ
اجتىىأر ى
ٍف ،يَّقىاؿ :ىذ ىرت المرأة تى ٍذأ يىر ةى ًي ىي ىذ ر ك ىذا هر :أ ٍ
(ّ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ ،)ُٓٓ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ُّٕ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ ،)َِّ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٗ ،)ٕٕ /تػػارَّخ
اإلسالـ(ّ ،)ٗٓ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٗ ،)ّٗ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(،)ُِٓ/تيذَّب التيذَّب(ٕ،)ِٓ /تقرَّب التيذَّب(.)ِّٕ/
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُٓٓ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ُّٕ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)َِّ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ٕ.)ِٓ /
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ْٔ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٕ/
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قمت :يَُّّد اهلل ُّف يُّد اهلل قل.

ْ -إَّاس ُّف يُّد اهلل ُّف أُّي ذُّاب ،نزَّػؿ مُػل ،ركل لػو أُّػك داكد ،كالنسػا ي ،كاُّػف ماجػو ،مختلػؼ

ةي صحُّتو(ُ) ،كقاؿ اُّف حجػر :جػزـ أحمػد ُّػف حنُّػؿ كالُّخػارم كاُّػف حُّػاف ُّػَف َل صػحُّل لػو،
كلػػـ َّخػػرج أحمػػد حدَّ ػػو ةػػي مسػػنده ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي قػػات التػػاُّعَّف كذُ ػره ةػػي الصػػحاُّل،

كالراجح صحُّتو(ِ).

قمت :إَّاس ُّف يُّد اهلل قل.

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو ن
أف ضرب النساء مُّاح يلى ٌأَل َُّكف ضرُّان مُّرحان ،كلُف تى ىح كمؿ سكء أخالقيف كالصػُّر

ُّيف ،كةَّػػو ن
أف الػػذَّف َّض ػرُّكف أزكاجيػػـ كَُّّػػالغكف ةَّو،لَّس ػكا ُّخَّػػار الرجاؿ،قػػاؿ
يلػػَّيف أةضػػؿ مػػف ض ػر ٌ
ً
ً
نً
ض ً
كى نف"(النساء.)ّ()ّْ ،
كف ين يَ ى
كى نف ىك ٍ
اج ًع ىك ٍ
اض ًريُّ ي
اى يج ير ي
كزيى نف ةىعظي ي
كى نف ةي اٍل ىم ى
تعالى ":ىكالالتي تى ىخاةي ى

َسمَ ِم ِّي
الحديث السابع والستونَ -حج ٍ
َّاج ْاأل ْ

ناج ٍايىسلى ًمي ،يف أىًُّ ً
ً
ً
ت :ىَّا
َّو ،قى ى
اف ،قى ى
اؿ :يقٍل ي
ىٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اـ ٍُّ يف يي ٍرىكةى ،ىي ٍف أىًَُّّو ،ىي ًف اٍل ىحج ً ٍ
اؿ :نا ى ىَ ي
(ْ)
ً
رس ى ن ً
اؿ" :اٍل يغ نرةي(ٓ) اٍل ىع ٍُّ يد أ ًىك ٍاي ىىملي".
ض ً
اع قى ى
ب ىيني ىم ىذ نملى الر ى
كؿ اللو ،ىما يَّ ٍذى ي
ىي

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث حج ػػاج ايس ػػلمي
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُِٔ/ح ػػدَّث رق ػػـَُٗ،

ض ًػخ ًي ٍن ىػد اٍل ًمص ً
ػاؿ(ِ،)ِِْ /حػدَّث رقػـ
ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تػاب النُػاحُّ ،ػاب ةػي ن
الر ٍ
ى
َِْٔ،مػػف طرَّػػؽ محمػػد ُّػػف خػػازـ ك يُّػػد اهلل ُّػػف إدرَّػػس ُلَّيمػػا يػػف ىَػػاـ ُّػػف يػػركةُّ-ػػو،
ُّلمظو.
(ُ) المرجع الساُّؽ(.)ُُٕ/
)ِ( تيذَّب التيذَّب(ُ.)ّٖٗ/
)ّ( كمػ ػػف أراد اَلسػ ػػتزادة ةػ ػػي المكضػ ػػكع ةلَّنظػ ػػر ةػ ػػي المصػ ػػادر اآلتَّػ ػػل؛ يف الُػ ػػالـ مقتػ ػػُّس منيػ ػػا:ةتح الُّػ ػػارم َػ ػػرح صػ ػػحَّح الُّخػ ػػارم َلُّ ػ ػػف
امع الص ً
حجر(ٗ،)َّّ/التننكَّر ىَرح الج ً
نغ ً
َّر(ُُ،)َُِ /يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٔ،)ُِٗ /حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو
ي ٍي ى
(ُ.)ُِٔ /
نً
الحػ ك
الحػ ك
ؽ الػػالزـ ُّسػػُّب الرضػػاع ،ةَُنػػو سػػَؿ مػػا َّي ٍسػ ًػقط ينػػي حػػؽ المرضػػعل حتػػى
ضػ ٌػَّعيا ،كمذمػػل الرضػػاع :ى
الح ٍرمػػل التػػي َّيػ ىذ كـ يم ى
ؽك ي
)ْ( اٍل ىم ىذ نمػػل :ى
أُكف قد أدَّتو ُامالن كُانكا َّستحُّكف أف يَّ ٍعطكا للمرضعل يند ةصاؿ الصُّي ََّ ا سكل أجرتيا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُٔٗ/
الغػرنة :الَُّّػاض الػذم َُّػكف ةػي كجػو المػرس ،ةػال َّقُّػؿ ةػي الدَّػل يُّػد أسػكد كَل جارَّػل سػكداء ،كلػَّس ذلػؾ
ىمػلي ،كأصػؿ ي
)ٓ( ي
الغرنة :العُّد نمسو أك ٍاي ى
الغرنة يندىـ ما ُّلد منو نصؼ يَر الدَّل مف العَُّّد كاإلماء .المرجع الساُّؽ(ّ.)ّّٓ/
َرطان يند المقياء ،كانما ي
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ً
ب ىم ىذ نمػلى الرضػػاع(ّ)ُْٓ /
ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّػكاب الرضػػاعُّ ،ػػاب مػػا جػػاء مػػا يَّػ ٍذى ي
،حدَّث رقـ ُُّٓ ،مف طرَّؽ حاتـ ُّف إسمايَّؿ يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.
ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب النُاح ،حؽ الرضاع كحرمتو (ٔ ،)َُٖ /حدَّث رقـ ِّّٗ،
مف طرَّؽ َّحَّى ُّف سعَّد القطاف يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ،كمػػف ُتػػاب النُػػاحُّ ،ػػاب مػػا َّػػذىب مذمػػل الرضػػاع(ّ،)ُْْٔ /
حدَّث رقـ ََِّ ،مف طرَّؽ يُّدة ُّف سلَّماف يف ىَاـ ُّف يركةُّ-وُّ ،لمظو.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ِٓ ،)ٕ/مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف نمَّػر يػف ىَػاـ ُّػف يػركة –
ُّو ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -ىَاـ ُّف يركة :قل ةقَّو رُّما دلس ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِْ).
ّ -يركة ُّف الزَُّّر :قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
ػاج ُّػ ػػف ىح نجػ ػػاج ٍُّػ ػ يػف ىمالًػ ػ وػؾ ايىَػ ػ ىػج ًعي ،تػ ػػكةي ُّعػ ػػد الما ػ ػػل ،ركل لػ ػػو أُّػ ػػك داكد ،كالترمػ ػػذم،
ْ -ىح نجػ ػ ي
كالنسا ي(ُ).
قاؿ اُّف حُّاف :كمف زيـ أف لو صحُّل ةقد كىـ ،حدَّث الرضاع سمعو مػف أَُّّػو يػف النُّػي -صػلى اهلل

يلَّو كسلـ ،)ِ(-كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ ،كيَُّّو صحُّل(ّ).

قمت :حجاج ُّف حجاج مقُّكؿ.
ً
ًو
ىس ػلى ًم كي ،صػػحاُّي ،ركل لػػو أُّػػك داكد ،كالترمػػذم،
ٓ -ىح نجػ ي
ػاج ٍُّػ يػف ىمالػػؾ ُّػػف ييػ ىػكٍَّمر ُّػػف أُّػػي أسػػَّد ٍاي ٍ
كالنسا ي(ْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف حجاجان ُّف حجاج مقُّكؿ ،كلـ يَّتاُّع.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو دلَّػػؿ يلػػى اسػػتحُّاب العطَّػػل للمرضػػعل ينػػد المطػػاـ؛ حتػػى تػػذىب مذمػػل الرضػػاع،

َُّف َل َُّكف مذمكمان يند الناس ،ةَُّاة يا ُّخادـ يُّد أك أمل جزاء يلى إحسانيا(ٓ).

(ُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ّ،)ُٕٓ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ ،)ُْٓ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٓ،)َّْ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ّ،)ُّٗ/
تيذَّب التيذَّب(ِ،)ُٗٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٓ/
(ِ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ُْٓ/
(ّ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٓ/
(ْ) المرجع الساُّؽ(.)ُّٓ/
(ٓ) كمػف أراد اَلسػتزادة ةػي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيا:حاَػَّل السػندم يلػى سػنف النسػا ي(ٔ،)َُٖ/مرقػاة
المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح(ٓ،)َِْٖ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٔ،)ْٗ/تحمل ايحكذم(ْ.)ِْٔ/
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صِ
ي
ار ِّ
ص َة ْب ِن َم ْ
س ُعوٍد ْاألَ ْن َ
س ْع َدةَ ْب ِن ُم َح ِّي َ
الحديث الثامن والستونَ -

اف :ىىػ ىذا الن ًػذم ىَل ىَػ ن
اؿ :نا ك
ؾ ًةَّ ًػو،
ىخ ىُّ ىرنًي ىح ىرياـ ٍُّ يػف ىس ٍػعود ،قى ى
الزٍى ًرمك ،قى ى
اف ،قى ى
اؿ :أ ٍ
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
صػػلنى اهلل ىيلى ٍَّػ ًػو ك ىسػػلنـ -ىيػ ٍػف ىُ ٍسػ ً
ىكأ ىىراهي قىػ ٍػد ىذ ىُػ ىػر ىيػ ٍػف أىًَُّّػ ًػو ،أ ن
ػب(ُ) ىح نجػ وػاـ(ِ) لىػػوي،
ص ػلى ،ىس ػَ ى
ىؿ النًُّ ػ ني  -ى
ىف يم ىحَّ ى
ي
ى ى
(ْ)
ايلً ٍمو(ّ) ىن ً
ط ًع ٍموي ىرًقَّقى ىؾ(ٓ)".
اض ىح ىؾ  ،أ ٍىك أى ٍ
"ةىىنيىاهي ىي ٍنوي" ،ىةلى ٍـ ىَّ ىز ٍؿ يَّ ىُل يموي ىحتنى قى ى
اؿ لىوي ٍ " :ي

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مػف حػدَّث سػعدة
الساُّقَّف.

(ِ ،)ُِٕ/حػدَّث رقػـَُِّٗ،اإلسػناد كالمػتف

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الَُّّػػكع ،أُّ ػكاب اإلجػػارةُّ ،ػػاب ةػػي ُسػػب الحجػػاـ(ّ،)ِٔٔ/
حدَّث رقـِِّْ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب الَُّّػػكعُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي ُسػػب الحجػػاـ(ّ،)ٕٓٔ/حػػدَّث
رقـُِٕٕ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب التجاراتُّ ،ػاب ُسػب الحجػاـ(ِ ،)ِّٕ/حػدَّث رقػـُِٔٔ،
مف طرَّؽ محمد ُّف أُّي ذ ب يف الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ّٗ ،)ٗٔ/مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف الزىرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
ً
ً
كد ٍُّػ ًػف ىُ ٍعػ و
نصػلى ٍُّػ ًػف م ٍسػ يػع و
صػ ً
الحػ ً
ػارمك،
ػب ٍُّػ ًػف ىيػػامر ٍُّػ ًػف يػػدم ٍُّػ ًػف ى
ػارث اي ٍىن ى
ّ -ىحػ ىػرياـ ٍُّػ يػف ىسػ ٍػعد ٍُّػ ًػف يم ىحَّ ى
ى
اٍل ىم ىدنً كي( ،تَُِ-ُُُ:ق) ،ركل لو ايرُّعل(ٔ).

قاؿ اُّف سعد :قل قلَّؿ الحدَّث(ٕ) ،كذُره ُّف حُّاف ةي ال قات(ٖ)،

(ُ( الُسب :الطلب ،كالسعي ةي طلب الرزؽ كالمعََّل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ْ.)ُُٕ /
ً
ً
ن
ً
صاصػو ةىػـ ً
ً
ص) ،كالحجناـ :المصناص ،قىػا ىؿ ايىزىػرمَّ :قػا يؿ للحػا ًجـ :الح ٌجػاـ؛ َلمتً
الم ٍح ىج ىمػل ،كالم ٍح ىج يػـ :اآللىػلي التػي يَّ ٍج ىمػع ةَّيىػا ىد يـ
(الم ك
ٌ ي
(ِ) ى
ي
ى ي ٍ
ى ي ى
الح ٍج يـ :ى
ى
ً
ً
المص .تاج العركس(ُّ.)ْْٓ/
جامل ي ٍند ى
الح ى
(ّ) يلؼ :ىك ما تَُلو الماََّل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ِٖٕ /
احدىا :ىن ً
(ْ)الننك ً
اض يحًٍ :
اض هح .المرجع الساُّؽ(ٓ.)ٔٗ/
اإلًُّ يؿ النتًي يَّ ٍستىقىى ىيلىٍَّيىا ،ك ي
ى
(ٓ) الرنقَّؽ :المملكؾ .المرجع الساُّؽ(ِ.)ُِٓ/

(ٔ( انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٓ ،)ُٗٗ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ّ ،)ُِٖ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ْ ،)ُْٖ/تيػذَّب الُمػاؿ(ٓ ،)َِٓ/تػارَّخ
اإلسالـ(ّ،)ِِِ/الُاَؼ(ُ،)ُّٔ/تيذَّب التيذَّب(ِ ،)ِِّ/تقرَّب التيذَّب( ،)ُٓٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ْٕ/
(ٕ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُٗٗ/
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ُْٖ/
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كقاؿ الذىُّي :قل(ُ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ِ).

قمت :حراـ ُّف سعد قل.

نصلى ٍُّ ًف م ٍس يع و
م اٍل ىم ىدنً كي ،ركل يف النُّي -صلى اهلل يلَّو كحلو كسلـ،-
ص ًار ك
كد اي ٍىن ى
ْ -ىس ٍعدةي ٍُّ يف يم ىحَّ ى
ى
َّقاؿ مرسؿ ،كلو صحُّل ،ركل لو أُّك داكد ةي ُتاب التمرد(ّ).

قاؿ اُّف حجر :قَّؿ لو صحُّل أك رؤَّل كركاَّتو مرسلل(ْ).
قمت :سعد ُّف محَّصل قل.

نصلى ٍُّ ًف م ٍس يع و
كد ٍُّ ًف ىُ ٍع وب ،الخزرجي أُّك ىس ٍعد اٍل ىم ىدنً ٌي ،صحاُّي ،ركل لو ايرُّعل(ٓ).
ٓ -يم ىحَّ ى
ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النيػػي ةػػي الحػػدَّث للتنزَّػػو يػػف دن ػ الُسػػب ،كالتحلػػي ُّمُػػارـ ايخػػالؽ ،ةمحَّصػػل ُّػػف مسػػعكد

سػػَؿ النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ-ةػػي أف َّػػرخص لػػو ةػػي ايُػػؿ مػػف أج ػرة ىح نجػػاـ لػػو ،ةقػػد ُػػاف أُ ػػر
الصػػحاُّل ينػػدىـ أرقػػاء كُػػانكا َّػػَُلكف مػػف ُسػػُّيـ كَّعػػدكف ذلػػؾ أطَّػػب الُسػػب ،ةلػػـ َّػػزؿ َّسػػَؿ النُّػػي –
صلى اهلل يلَّو كسلـُّ -ذلؾ ،حتى نياه النُّي يف ذلؾ ،كقاؿ لو َُّف يَّطعـ ىذا الُسب ُّ طعاـ الماَػَّل
ُّػػالعلؼ ،كاطعامػػو للعُّػػد المملػػكؾ؛ يف ُػالن منيمػػا لػػَّس ينػػده َػػرؼ كيلػػك مُانػػل َّتنػػاةى مػػع دنػػاءة ىػػذا

الحجناـ حالؿ للعُّد دكف الحر كىذا رأم الحناُّلل ،كالحدَّث
الُسب ُّخالؼ الحر ،كالحدَّث ةَّو أف أجرة ى
الحجناـ لَّست ُّحراـ(ٔ).
ةَّو أف أجرة ى

الحديث التاسع والستونَ -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر

ػاد ٍُّػػف سػػعود ،كمح نمػ يػد ٍُّػػف ي ٍجػ ىػالف ،أىنيمػػا سػ ًػمعا يػ ً
ػام ىر ٍُّػ ىػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف
اف ،قىػ ى
ي ى ى يى ى ى ى
ػاؿ :نػػا ًزىَّػ ي ي ى ٍ ى ي ى
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
كؿ اللن ًػو -صػلنى اهلل يلى ٍَّ ًػو كسػلنـ ٍ َّ-ػديك ًةػي الص ى ً
ث ،يف أىًُّ ً
ك
ض
َّو ،أىنوي " ىأرىل ىر يس ى
الزىُّ ٍَّ ًر يَّ ىحد ي ى ٍ
نػالة ىى ىُػ ىذا" ىكقى ىػُّ ى
ي ى ىى ى ى ي
ى
نً
ػاؿ أىُّػك يلً ْ ً
م أىصاًُّعو ٍايىرُّعػلى كأى ىَػار ًُّالسنػُّ ً
ً
ػؼ
ص ى
ناُّل قى ى ي ى
ى
كسػى" :أىيُّػك ىُّ ٍُ وػر الػذم ىك ى
ػي ىَّ ٍعنػي ًُّ ٍَ ىػر ٍُّ ىػف يم ى
اٍل يح ىم ٍَّد ك ى ى ي ٍ ى ى ى ى
اع ٍاُّ ًف ك
الزىُّ ٍَّ ًر ،ىي ًف النًُّي -
اؿ اٍل يح ىم ًٍَّدمك :ىكقى ى
لىىنا" ،قى ى
اد ٍُّ يف ىس ٍعود قى ٍد ىح ند ىنًي ًَُّ ٍىرىُّ ىع ول ىس ىم ى
اف ًزىَّ ي
اف " :ىك ىُ ى
اؿ يس ٍم ىَّ ي
اد :إًن ىما ًى ىي أ ٍىرىُّ ىعله ".
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىكىرىكٍَّتيوي ةىىن ًسَّتيوي إً نَل ىى ىذا ،ةىقى ى
اؿ لًي ًزىَّ ه
ى
(ُ) الُاَؼ(ُ.)ُّٔ/
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)ُٓٓ/
(ّ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :معرة ػػل الص ػػحاُّل يُّ ػػي نع ػػَّـ(ّ ،)ُِْٕ/أس ػػد الغاُّ ػػل(ِ،)ْٕٓ/اإلص ػػاُّل ة ػػي تمََّّ ػػز الص ػػحاُّل(ّ ،)َِّ/تي ػػذَّب
التيذَّب(ّ ،)ُْٖ/تقرَّب التيذَّب(.)ِِّ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ِِّ/
(ٓ) المرجع الساُّؽ(.)ِّٓ/
(ٔ) كمف أراد اَلسػتزادة ةػي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :معػالـ السػنف(َّ،)َُِ/ػرح صػحَّح الُّخػارم َلُّػف
ُّطاؿ(ٔ،)َُْ/يمدة القارم َرح صحَّح الُّخارم(ُُ،)َِْ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٗ،)َُِ/تحمل ايحكذم(ْ.)ُْٓ/
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تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػ ػػو الحمَّ ػ ػ ػػدم ة ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػنده ،م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػدَّث يُّ ػ ػ ػػد اهلل ُّ ػ ػ ػػف الزَُّّ ػ ػ ػػر
رقـَُّّٗ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُِٖ/ح ػ ػ ػػدَّث

ِ -أخرج ػ ػػو ال ػ ػػدارمي ة ػ ػػي س ػ ػػننوُ ،ت ػ ػػاب الص ػ ػػالة ُّ ،ػ ػػاب اإلَ ػ ػػارة ة ػ ػػي التَ ػ ػػيد(ِ،)ْْٖ/ح ػ ػػدَّث
رقـُّٕٕ،مف طرَّؽ أُّي الكلَّد الطَّالسي يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو النسػػا ي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب السػػيكُّ ،ػػاب ُّسػػط الَّسػػرل يلػػى الرُُّػػل(ّ،)ّٕ/حػػدَّث رقػػـ
َُِٕ،مف طرَّؽ اُّف جرَّج يف زَّاد ُّف سعد يف محمد ُّف يجالفُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

 -1سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ً
و
اس ػػانً كي(،تَُٓ-ُُْ:ق)،ركل ل ػػو
ًِ -زىَّ ػ ي
ػاد ٍُّ ػ يػف ىس ػ ٍػعد ،أيىُّ ػػك ىي ٍُّ ػػد ال ػ نػر ٍح ىم ًف ىَ ػ ًػرَّؾ ُّ ػػف يج ػ ىػرٍَّج اٍل يخ ىر ى
الجمايل(ُ).

قاؿ اُّف يََّّنل :زَّاد ُّف سعد أ ُّت أصحاب الزىرم(ِ)،كقاؿ اُّف معَّف :قل(ّ) ،كقاؿ اُّػف المػدَّنيُ :ػاف

م ػػف أى ػػؿ الت ُّ ػػت كالعل ػػـ(ْ) ،كق ػػاؿ أحم ػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ :ق ػػل(ٓ) ،كق ػػاؿ العجل ػػي :ق ػػل(ٔ)،كق ػػاؿ أُّ ػػك زري ػػل:
قػػل(ٕ)،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل ُّػػت(ٖ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :قػػل(ٗ) ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات كقػػاؿُ :ػػاف مػػف

الحمػػاظ المتقنػػَّف(َُ)،كقػػاؿ الػػدارقطني :مػػف الحمػػاظ ال قػػات(ُُ)،كقػػاؿ الخلَّلػػي :قػػل َّحػػتج ُّػػو(ُِ)،كقػػاؿ

الذىُّي :قل ُّت ةي الزىرم(ُّ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت(ُْ).
قمت :زَّاد ُّف سعد قل ُّت.

(ُ) انظر إلى ترجمتو ةي:تارَّخ اُّف معَّف (ّ)ّٕ/ركاَّل الدكرم،سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلػي ُّػف المػدَّني(،)ُِْ/العلػؿ كمعرةػل
الرجػ ػ ػ ػ ػػاؿ(ُ،)ُّْ/ال قػ ػ ػ ػ ػػات للعجلػ ػ ػ ػ ػػي(،)ُٖٔ/الجػ ػ ػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػ ػ ػػدَّؿ(ّ ،)ّْٓ/تيػ ػ ػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػ ػ ػػاؿ(ٗ،)ْْٕ/تػ ػ ػ ػ ػػذُرة الحمػ ػ ػ ػ ػػاظ(ُ،)ُْٕ/تػ ػ ػ ػ ػػارَّخ
اإلسالـ(ّ،)ٖٕٔ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٓ،)َُٖ /تيذَّب التيذَّب(ّ،)ّٔٗ/تقرَّب التيذَّب(،)ُِٗ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُِٓ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ْْٕ/
(ّ) تارَّخ اُّف معَّف (ّ)ّٕ/ركاَّل الدكرم.
(ْ) سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلي ُّف المدَّني(.)ُِْ/
(ٓ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ُّْ/
(ٔ) ال قات للعجلي(.)ُٖٔ/
(ٕ) الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٔٗ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(ٗ.)ْْٕ/
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ّْٓ/
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ُّٗ/
(ُُ( مكسكيل أقكاؿ أُّي الحسف الدارقطني ةي رجاؿ الحدَّث كيللو(ُ.)ِٔٗ /
(ُِ) اإلرَاد ةي معرةل يلماء الحدَّث(ُ.)ِّٖ /
(ُّ) الُاَؼ(ُ.)َُْ /
(ُْ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٗ/
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ّ -محمد ُّف يجالف :صدكؽ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث(ْٓ).
الزُّ ٍَّػ ًػر ٍُّػ ًػف اٍلعػ نػك ًاـ أىُّػػك اٍلحػ ً ً
ً نً
ً
م اٍل ىمػ ىػدنً كي(،تُُِ:ق) ،ركل لػػو
ىسػ ًػد ك
ى
ي
ْ -ىيػػام ير ٍُّػ يػف ىي ٍُّػػد اللػػو ٍُّػ ًػف ك ى
ػارث اي ى
ى
الجمايل(ُ).

قاؿ اُّف سعدُ :اف قل مَمكنان كلو أحادَّث َّسَّرة(ِ) ،كقاؿ اُّف معَّف :قل(ّ) ،كقاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :قػل

مف أك ؽ الناس(ْ) ،كقاؿ العجلي :تػاُّعي قػل(ٓ) ،كقػاؿ النسػا ي :قػل(ٔ) ،كقػاؿ أُّػك حػاتـ :قػل صػالح(ٕ)،
كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات كقاؿُ :اف يالمان ةاضالن(ٖ) ،كقاؿ الخلَّلػي :أحادَّ ػو ُليػا َّحػتج ُّيػا(ٗ)،كقػاؿ

اُّف حجر :قل ياُّد(َُ).

قمت :يامر ُّف يُّد اهلل قل.

ٓ -يُّ ػػد اهلل ُّ ػػف الزَُّّ ػػر ُّ ػػف العػ ػكاـ القرَ ػػي ايس ػػدم ُ ،ػػاف أكؿ مكل ػػكد ة ػػي اإلس ػػالـ ُّالمدَّن ػػل م ػػف

المياجرَّف ،ككلي الخالةل تسع سنَّف إلى أف قيتؿ ةي ذم الحجل سنل ّٕق ،ركل لو الجمايل(ُُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف محمد ُّف يجالف (صدكؽ) قرف ُّال قل زَّاد ُّف سعد.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو أف النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـُ -اف َّقُّض أصاُّعو ايرُّعل كَََّّر ُّالسُّاُّل كقت

التَػػيد ،كةَّػػو تسػػمَّل التَػػيد ُّالػػدياء َلَػػتمالو يلَّػػو ،كةَّػػو رةػػع ايصػػُّع إلػػى كحدانَّػػل اهلل –يػػزك جػػؿ-
أ ناء التَيد ،ةقد ذىب جميكر المقياء إلى أنو َّستحب للمصلي اإلَارة ُّالسُّاُّل ةي التَيد(ُِ).

(ُ) انظ ػ ػػر إل ػ ػػى ترجمت ػ ػػو ة ػ ػػي :الطُّق ػ ػػات الُُّ ػ ػػرل(ٓ،)ِّٗ /العل ػ ػػؿ كمعرة ػ ػػل الرج ػ ػػاؿ(ِ،)ْٗٓ /ال ق ػ ػػات للعجل ػ ػػي(،)ِْٓ/الج ػ ػػرح كالتع ػ ػػدَّؿ(ٔ/
ِّٓ)،ال قات َلُّف حُّاف(ٓ،)ُٖٔ /تيذَّب الُماؿ(ُْ،)ٕٓ /تارَّخ اإلسالـ(ّ،)ّْٖ/الُاَؼ(ُ،)ِّٓ/إُماؿ تيػذَّب الُمػاؿ(ٕ،)ُُْ/تيػذَّب
التيذَّب(ٓ،)ْٕ /تقرَّب التيذَّب(،)ِٖٖ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ُْٖ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِّٗ /
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ِّٓ /
(ْ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ْٗٓ /
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ِْٓ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ُْ.)ٕٓ /
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ِّٓ /
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُٖٔ /
(ٗ) اإلرَاد ةي معرةل يلماء الحدَّث(ُ.)ُِٔ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٖ/
(ُُ) المرجع الساُّؽ(.)َّّ/
ً
الجػػامع
َّر ىَػ ٍػريح ى
(ُِ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػَّض القػػدَّر(ٓ ،)ُِِ/التنن ػك ي
الص ً
نغ ً
َّر(ٖ،)ٕٕٓ /يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ّ ،)ُٗٔ/ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(ُٓ.)ٔٗ/
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الحديث السبعونَ -نا ِجي َة ا ْل ُخ َز ِ
اع ِّي
َ

ِ
اح ِب ب ْد ِن رس ِ ِ
ص ِ
سمَّ َم-
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ -
ُ َ ُ
َ

ايي ص ً
اجَّلى اٍل يخ ىز ً
ً
ً
اح ًب يُّ ٍد ًف(ُ) رس ً
ػكؿ اللن ًػو -
اف ،قى ى
اـ ٍُّ يف يي ٍرىكةى ،ىي ٍف أىًَُّّو ،ىي ٍف ىن ً ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىي
ى
اؿ :نا ى ىَ ي
ً (ِ)
ػاؿٍ " :ان ىح ٍػرهي(ّ)،
ػب ًم ىػف اٍليُّ ٍػد ًف قى ى
ت :ىَّا ىر يس ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ ،-قى ى
كؿ اللن ًو ىُ ٍَّ ى
اؿ :يقٍل ي
ىص ىػنعي ًُّ ىمػا ىيط ى
ػؼ أ ٍ
ى
ص ٍم ىحتىوي ،ينـ ىخؿ ىُّ ٍَّ ىنوي كىُّ ٍَّ ىف الن ً
اس".
ينـ ٍ
اض ًر ٍ
اي ًم ٍس يخمنوي ًةي ىد ًم ًو ،ينـ ٍ
ب ًُّيىا ى
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مػف حػدَّث ناجَّػل الخ ازيػي
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُِٗ/حػدَّث رقػـ َُّْٗ،اإلسػناد

ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب المناسػػؾُّ ،ػػاب ةػػي اليػػدم إذا يطػػب قُّػػؿ أف َُّّلػػد (ِ،)ُْٖ/
حدَّث رقـ ُِٕٔ،مف طرَّؽ محمد ُّف ُ َّر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّػكاب الحػػجُّ ،ػػاب مػػا جػػاء إذا يطػػب اليػػدم مػػا َّصػػنع ُّػػو(ّ،)ِْْ/
حدَّث رقـَُٗ،مف طرَّؽ يُّدة ُّف سلَّماف يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرج ػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب المناس ػػؾ ُّ ،ػػاب ة ػػي الي ػػدم إذا يط ػػب(ِ ،)َُّٔ/ح ػػدَّث
رقـَُّٔ ،مف طرَّؽ كَُّع ُّف الجراح يف ىَاـ ُّف يركة –ُّو ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو الدارمي ةي سننو ،مف ُتاب المناسؾُّ ،اب سنل الُّدنل إذا يطُّػت(ِ ،)ُُِٓ/حػدَّث رقػـ
َُٓٗ ،مف طرَّؽ َعَّب ُّف إسحاؽ يف ىَاـ ُّف يركةُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُّ ،)ِّٕ/مف طرَّػؽ كَُّػع ُّػف الجػراح يػف ىَػاـ ُّػف يػركة –
ُّو،متقارب ايلماظ

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -ىَاـ ُّف يركة :قل ةقَّو رُّما دلس ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِْ) .

ّ -يركة ُّف الزَُّّر :قل ةقَّو مَيكر ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ).
اج ىَّػلي ٍُّػ يػف يج ٍنػ يػد ًب ٍُّػ ًػف ىُ ٍعػ و
ْ -ىن ً
ىسػلى ًم كي ،الخ ازيػػي صػػحاُّي ،تمػػرد ُّالركاَّػػل ينػػو يػػركة ُّػػف الزَُّّػػر،
ػب ٍاي ٍ
(تَٓ-ُْ:ق) ،ركل لو الجمايل(ْ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

ُّدنلن لً ًعظى ًميا ً
كس ٍمىنيا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)َُٖ /
الُّ ىدىنل تقع يلى الجمؿ كالناقل كالُّقرة ،كىي ُّاإلُّؿ أَُّو ،كسمَّت ى
(ُ) ى
ً
ةَّ ٍن ىح ير .المرجع الساُّؽ(ّ.)ِٓٔ/
(ِ) ىيطىب اليى ٍدم :ىال يُو ،كقد يَّ ىعُّنر ًُّو ىي ٍف حةىل تى ٍعتى ًرَّو
كتمنعو ىي ًف الس ٍنَّر ي
ي
نحر ال ٌَاةى :ذُّحيا .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)ُِٕٔ/
(ّ) ى
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ٕٓٓ/
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التعميق عمى الحديث:

النُّي-صلى اهلل يلَّػو كسػلـ -أمػر ُّغمػس النعػؿ ةػي الػدـ؛ حتػى َّعلػـ المػار أنػو ىػدم ،ةَّجتنُّػو

مضطر إلػى ايُػؿ منػو ،كقكلػو ":ػـ خػؿ َُّّنػو كُّػَّف النػاس" َّػدؿ يلػى أنػو َل َّحػرـ يحػد أف
إذا لـ َُّف
ٌان
ََُّؿ منو ما داـ محتاجان(ُ).

سٍ
ي
ان ْب ِن َع َّ
ال ا ْل ُم َر ِاد ِّ
ص ْف َو َ
الحديث الحادي والسبعونَ -

ػاؿ :نػػا ي ً
اف ٍُّػ ىػف ىي نسػ و
ىخ ىُّ ىرىنػػا ًزكر ٍُّ يػف يح ىُّػ ٍػَّ و
ػاؿ
ش ،قى ى
اف ،قى ى
اص يػـ ٍُّػ يػف ىُّ ٍي ىدلىػلى ،أ ٍ
ػاؿ :أىتىٍَّػ ي
ى
صػ ٍم ىك ى
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػت ى
(ِ)
ً
ػؾ يقٍلػ ي ً
اٍلمػػرًادمن ،ةىقىػ ى ً
طالًػ ً
ػب اٍل ًعٍلػًػـ
ىجنً ىحتىيىػػا لً ى
ػاء اٍل ًعٍلػًػـ ،قىػ ى
ػاء ًُّػ ى
ضػػعي أ ٍ
ػاؿ :إً نف اٍل ىم ىال ىُػلى تى ى
ػتٍ :اُّت ىغػ ي
ػاؿ لػػي :ىمػػا ىجػ ى
يى
)
ٓ
(
)
ْ
(
)
ّ
(
ً
ً
ً
ً
ً
ام ىػرنءا م ٍػف
ضا ًُّ ىما ىَّ ٍ
ت :ىح ى
اؾ ةػي ىن ٍمسػي ىم ٍس ه
ػح ىيلىػى اٍل يخمن ٍػَّ ًف ىُّ ٍع ىػد اٍل ىغػا ط ىكاٍل ىُّ ٍػك ًؿ ،ىك يُ ٍن ى
ب ،يقٍل ي
طلي ي
ًر ن
ػت ٍ
ً نً
ػكؿ اللنػ ًػو  -ن
ت ًمػ ٍػف رسػ ً
ىصػ ىػح ً
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ ،-ةىَىتىٍَّتيػ ى
ىس ػَىلي ىؾ ىىػ ٍػؿ ىسػ ًػم ٍع ى
ػؾ أ ٍ
أ ٍ
ى
ىي
اب ىر يسػػكؿ اللػػو  -ى
صػػلى اهللي
ً ن ً ً
ً ن
اؿ :ىنعـ " ،ىُاف رسك يؿ اللن ًو  -ن
ٍم يرىنا إً ىذا يُنػا ىسػمىنار أ ٍىك
ى
ى ىي
ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ةي ىذل ىؾ ىَ ٍَّنا ةىقى ى ى ٍ
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ىََّ ي
(ٕ)
(ٔ)
ً
ػت:
ىف ىَل ىن ٍن ًز ى
ع ًخمىاةىىنا ى ىال ىلى أىنَّ وػاـ ىكلىىَّػالًَّ ًي نف ،إً نَل ًم ٍػف ىج ىن ىاُّ وػل  ،لى ًُ ٍػف ًم ٍػف ىيػا ً وط ىكىُّ ٍػك وؿ ىكىن ٍػكوـ" ،يقٍل ي
يم ىساة ىرٍَّ ىف أ ٍ
و
أ ً
ً
ىي ىارًُّػ ٌّ
ػي وء قىػ ى
ػاؿ :ىن ىعػ ٍػـ ،ىُّ ٍَّ ىن ىمػػا ىن ٍح ػ يػف ىم ىعػػوي ًةػػي ىم ًسػػَّر لىػػوي إً ٍذ ىنػ ى
ػاداهي أ ٍ
صػ ٍػكت لىػػوي
ػي ًُّ ى
ى
ىسػػم ٍعتىوي ىَّ ػ ٍذ يُ ير اٍليىػ ىػكل ُّ ىَ ػ ٍ
(ٗ)
)
ٖ
(
ً
ً
ً
ن
م  َّ،ػػا مح نم ػ يػد ،ةىَىجاُّ ػػو النًُّػ ػ كي -ن
ىجييػ ً
ػاؤيـ " ،ةى يقٍل ىن ػػا لى ػػوي:
ىىي
ػكر ْ ى ي ى
ص ػ ٍػكتًو " :ىى ػ ي
ص ػػلى اهللي ىيلى ٍَّ ػػو ىك ىسػ ػل ىـًُّ -ىن ٍح ػ وػك م ػ ٍػف ى
ى
ً
ايض ٍ (َُ) ً
ػكؿ
اؿ :ىَّػا ىر يس ى
ص ٍكتًي ،ةىقى ى
َّت ىي ٍف ىى ىذا ،ةىقى ى
اؿ :ىَل ىكاللن ًو ىَل أ ٍ
ص ٍكتً ىؾ ،ةىًن ىؾ ين ًي ى
ض ي
ىي ي
ٍ ي
ض م ٍف ى
ض م ىف ى
ىح ن
اللن ًو اٍل ىم ٍريء يَّ ًح ك
ػاؿ :يػ نـ لى ٍػـ ىَّ ىػز ٍؿ يَّ ىحػد يىنا ىر يسػك يؿ
ػاؿ :قى ى
ػب" ،قى ى
ؽ ًُّ ًي ٍـ ،قى ى
ب اٍلقى ٍكىـ ،ىكلى نما ىٍَّل ىح ي
ػع ىم ٍػف أ ى
اؿ" :اٍل ىم ٍػريء ىم ى
ً ً
ً
اللنػ ًػو -صػػلنى اهلل ىيلى ٍَّػ ًػو كسػػلنـ -ىحتنػػى قىػ ى ً ً ً ً
ً
كف
ػكف أ ٍىك ىسػ ٍػُّ يع ى
ػَّرةي ىي ٍرضػػو أ ٍىرىُّ يعػ ى
ى
ػاؿ" :إ نف مػ ٍػف قىُّػػؿ اٍل ىم ٍغػ ًػرب ىُّ ناُّػػا ىمسػ ى
ي
ىى ى
ؽ الس ً
ن ًن ً
طلي ىع ال نَ ٍم يس ًم ٍنوي".
ض ،ىكىَل يَّ ٍغًلقيوي ىحتنى تى ٍ
نم ىاكات ىك ٍاي ٍىر ى
اما ،ةىتى ىحوي اللوي للت ٍكىُّل ىَّ ٍكىـ ىخلى ى ى
ىي ن
(ُ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف القػػَّـ(ٓ،)ُِٓ/تحمػػل
ايحكذم(ّ،)َٓٔ/العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم(ِ.)ِٔٗ/

ػاء لػػو إذا مَػػى ،كقَّػػؿ :ىػػك ُّمعنػػى التكاضػػع لػػو تعظَّمػان لحقػػو ،كقَّػػؿ :أراد ُّكضػػع ايجنحػػل نػػزكليـ ينػػد مجػػالس العلػػـ
(ِ) أم تضػػعيا لتُػػكف ًكطىػ ن
كترؾ الطَّراف ،كقَّؿ :أراد ُّو إظالليـ ُّيا .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)َّٓ/
صدرم :ىر ىس ىخ .القامكس المحَّط(.)ّٖٗ/
(ّ) حاؾ الَيء ةي ى
ػؼ فممػػرد  :ج أخمػػاؼ ً
كخمػػاؼ :مػػا يَّلػػُّس ةػػي الرجػػؿ مػػف جلػػد رقَّػػؽ ،نػػكعه مػػف ايحذَّػػل ،حػػذاء خمَّػػؼ لػػَّس لػػو ُعػػب َّمُػػف ارتػػداؤه كنزيػػو
(ْ) يخػ ٌ
ُّسيكلل كيادة ما يَّلُّس داخؿ الَُّّت .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ِٕٔ/
(ٓ) الغا ط :مكضع قضاء الحاجل .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)ّٗٓ/
ً
َّف  .المرجع الساُّؽ(ِ.)ُّٕ/
)ٔ( الَؾ مف الراكم ةي ال نس ٍمر ىكاٍل يم ىساة ًر ى
ً
ػي أف َّقػػرب مكاضػػع الصػػالة مػػا لػػـ َّتطيػػر ،كقَّػػؿ
الج ينػػب :الػػذم َّجػػب يلَّػػو ي
)ٕ( ي
الغ ٍسػػؿ ُّالجمػػاع كخػػركج المنػػي ،كسػػمي اإلنسػػاف يج ينُّ ػان ين ػو ينيػ ى
لمجانُّتو الناس حتى َّغتسؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)َِّ/
)ٖ( أم و
َدَّد و
ياؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ُِّ/
اؤٍـُّ :معنى تعاؿ ،كُّمعنى خذ ،كانما رةع صكتو يلَّو الصالة كالسالـ مف طرَّؽ الَمقل يلَّو ،لػ ال َّحػُّط يملػو ،مػف قكلػو تعػالى َل ترةعػكا
)ٗ( ىى ي
ً
أصػكاتُـ ةػػكؽ صػػكت النُّػػي ةى ىع ػ ىذره ل ىجيلػػو ،كرةػػع النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -صػػكتو حتػػى ُػػاف م ػػؿ صػػكتو أك ةكقػػو ،لمػػرط رأةتػػو ُّػػو .المرجػػع
الساُّؽ(ٓ.)ِْٖ/
)َُ( أم اخمض صكتؾ كَل ترةعو .مستماد ُّتصرؼ مف المرجع الساُّؽ(ّ.)ُّٕ/
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تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث صػػمكاف ُّػػف يسػػاؿ الم ػرادم
َُّٓٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)َُّ/حػػدَّث رقػػـ

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الديكاتُّ ،اب ةي ةضؿ التكُّل كاَلستغمار كما ذُر مف
رحمل اهلل ُّعُّاده(ٓ ،)ْٓٓ/حدَّث رقـّّٓٓ ،مف طرَّػؽ اُّػف أُّػي يمػر يػف سػمَّاف ُّػف يََّّنػل-
ُّو ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرج ػػو النس ػػا ي ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب الطي ػػارة ُّ ،ػػاب التكقَّ ػػت ة ػػي المس ػػح يل ػػى الخم ػػَّف للمس ػػاةر
(ُ ،)ّٖ /حػػدَّث رق ػػـ ُِٕ ،م ػػف طرَّ ػػؽ َّحَّ ػػى ُّ ػػف حدـ يػػف س ػػمَّاف ُّ ػػف يََّّن ػػل ُّ-ػػو ،ج ػػزء م ػػف
الحدَّث متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارة كسػػننياُّ ،ػػاب الكضػػكء مػػف النػػكـ(ُ ،)ُُٔ/حػػدَّث
رقـْٖٕ ،مف طرَّؽ أُّي ُُّر ُّف أُّي ََُّّل يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-ػو ،جػزء مػف الحػدَّث متقػارب
ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننوُّ ،ػػاب ةػػي ةضػػؿ العلػػـ كالعػػالـ(ُ ،)َّٕ/حػػدَّث رقػػـّٗٔ ،مػػف طرَّػػؽ
حماد ُّف سلمل ،يف ياصـ ُّف أُّي النجكدُّ-و ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(َّ ،)ُُ/يف طرَّؽ َّحَّى ُّف حدـ يف سمَّاف ُّػف يََّّنػلُّ-ػو،
جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ياصـ ُّف ُّيدلل :صدكؽ لو أكىاـ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(َِ).
طػر و
ش ٍُّ ًػف يح ىُّا ىَػلى ٍُّ ًػف أ ٍىك و
ًّ -زكر ٍُّ يف يح ىُّ ٍَّ و
ؼ،
ىس ًػد ك
م اٍل يُػكًة كي .ىكيَّقىػا يؿ :أيىُّػك ىم ٍػرىَّ ىـ ىكأيىُّػك يم ى
س ،أيىُّػك ىم ٍػرىَّ ىـ اي ى
مخضرـ أدرؾ الجاىلَّل( ،ت ُٖ:ق أكِٖ ق أكّٖق) ،ركل لو الجمايل(ُ).

قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ِ) ،كقاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ّ)،كقاؿ العجلي :قل(ْ)،كقاؿ اُّػف حجػر:
قل جلَّؿ مخضرـ(ٓ).

قمت :زر ُّف حَُّّش قل.
(ُ( انظر إلػى ترجمتػو ةػي :الطُّقػات الُُّػرل(ٔ ،)ُُٔ/ال قػات للعجلػي(،)ُٔٓ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ّ ،)ِِٔ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ْ ،)ِٔٗ/تيػذَّب
الُمػ ػػاؿ(ٗ،)ّّٓ/الُاَػ ػػؼ(ُ ،)َِْ/تػ ػػذُرة الحمػ ػػاظ(ُ ،)ْٔ/تػ ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ِ ،)ّٗٓ/إُمػ ػػاؿ تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ٓ،)ّٓ/اإلصػ ػػاُّل ةػ ػػي تمََّّػ ػػز
الصحاُّل(ِ ،)ِِٓ/تيذَّب التيذَّب(ّ ،)ُِّ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٓ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ُُٔ/
(ّ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِِٔ/
(ْ) ال قات للعجلي(.)ُٔٓ/
(ٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٓ/
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ً
م(ُ) ،ص ػ ػػحاُّي مع ػ ػػركؼ ن ػ ػػزؿ الُكة ػ ػػل(،تَْ-ّٓ:ق) ،ركل ل ػ ػػو
الم ػ ػ ىػراد ٌ
ْ -ى
صػ ػ ػ ٍمكاف ٍُّ ػ ػػف ىي ٌس ػ ػػاؿ ي
الترمذم ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو(ِ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد؛ يف ياصـ ُّف ُّيدلل صدكؽ لػو أكىػاـ ،كُّالمتاُّعػل

(ّ)

الحارث – كىك قل ُّت(ْ)– لعاصـ ُّف ُّيدلل َّرتقي إلى الصحَّح لغَّره.

مػف زَُّّػد ُّػف

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو ةضؿ العلـ كتعظَّمو ،كأنو ةي حاؿ الجناُّل َّتـ نزع الخؼ لاليتساؿ ،كيػدـ نزييػا

مف يا ط كُّكؿ لمدة ال ل أَّاـ ةي حػاؿ الكضػكء ،كلُػف َّػتـ المسػح يلػى الخػؼ كىػذا ةػي حػاؿ السػمر،
أما ةي الحضػر ةَّػكـ ك لَّلػل  .كةػي الحػدَّث ةضػؿ حػب اهلل كالرسػكؿ كالحػث يلػى مصػاحُّل الصػالحَّف

كايخَّػار مػػف أجػؿ اللحػػاؽ ُّيػـ كاَلُّتعػػاد يػف النػػار ،كةَّػػو النيػي يػػف رةػع الصػػكت ةػكؽ صػػكت النُّػػي-
ً
ص ٍػكتًي" ؛ ينػػو ُػاف جلمػان جاةَّػان ،كةَّػػو َػػمقل
صػلى اهلل يلَّػػو كسػلـ ،-كقػػكؿ ايي ارُّػي ى"َل أ ٍ
ضػ ي
ىي ي
ػض مػ ٍػف ى
النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ كرأةتو ُّاييراُّي حتى َل َّحُّط يملو ،كالحدَّث ةَّػو أف اهلل َّقُّػؿ التكُّػل مػف
يُّاده حتى تطلع الَمس مف المغرب ،ةال َّنمع نمس إَّمانيا ما لـ تُف حمنت مف قُّؿ(ٓ).

س َنة
الحديث الثاني والسبعونَ -ع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْاب ِن َح َ

ػش ،ىيػ ٍػف ىزٍَّػ ًػد ٍُّػ ًػف ك ٍىػ و
ػاف
ػب ،ىيػ ٍػف ىي ٍُّػ ًػد الػ نػر ٍح ىم ًف ٍاُّػ ًػف ىح ىسػ ىػنلى ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
ىي ىمػ ي
ػاؿ :نػػا ٍاي ٍ
ػاؿ :ىُػ ى
ك نػػا يس ػ ٍم ىَّ ي
ى
نً
ػاؿ ىر يسػك يؿ
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـ -ىك يى ىػك يم ٍسػتىتًهر ًُّ ىح ىجمى وػل(ٔ) ،ةىقىػاليكا :ىَّيُّػك يؿ ىُ ىمػا تىيُّػك يؿ اٍل ىم ٍأ
ػرىةي ةىقى ى
ىر يسك يؿ اللػو  -ى
نً
ػار ً
ضػػوي(ٕ) ًُّاٍل ىمقىػ ً
َّض(ٖ)،
ص ػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ" -إً نف ىُّنًػػي إً ٍسػ ىا
ػرً ى
ىحػ ىػد يى يـ اٍل ىُّػ ٍػك يؿ قى ىر ى
ػاب أ ى
ىصػ ى
َّؿ ىُػ ى
ػاف إً ىذا أ ى
اللػػو  -ى
ةىىنياىـ ص ً
ن
ب ًةي قى ٍُّ ًرًه".
اح ىُّيي ٍـ ىي ٍف ىذ ى
اؾ ،ةىيي ىك يَّ ىعذ ي
ى يٍ ى

اسػػمو َّحػػاُّر ُّػػف ىمالػػؾ ُّػػف أدد ُّػػف زَّػػد ُّػػف ََّػػجب ُّػػف يرَّػػب ُّػػف زَّػػد ٍاُّػػف ُيػػالف ُّػػف سػػَُّ ىك ىمالػػؾ ُّػػف أد .اللُّػػاب ةػػي تيػػذَّب
(ُ) نسػػُّل إًلىػػى يمػ ىػراد ك ٍ
اينساب(ّ.)ُٖٖ/
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٕٕ/
(ّ) المعجـ الَُُّّر للطُّراني(ٖ،)ْٓ /حدَّث رقـ ّْٖٕ ؛ ينو ذُر تلؾ المتاُّعل  ،مف طرَّػؽ زَُّّػد ُّػف الحػارث يػف زر ُّػف حُّػَّشُّ-ػو ،مختلػؼ
ايلماظ.
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِّ/
)ٓ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيا:معػػالـ السػػنف(ُ،)ُٔ /قػػكت المغتػػذم يلػػى جػػامع
الترمػػذم(ُ،)ُٖ/حاَػػَّل السػػندم يلػػى سػػنف النسػػا ي(ُ،)ّٖ/حاَػػَّل السػػندم يلػػى سػػنف اُّػػف ماجػػو(ِ،)َٓٓ/تحمػػل ايحػػكذم(ُ،)ِٖٔ/المرجػػع
الساُّؽ(ٕ ،)ِٓ/المرجع الساُّؽ(ٗ.)ّّٔ /

الح ىجمىل التكٍر يس .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ّْٓ/
)ٔ( ى
ً
ن
ب ًُّاٍلم ٍق ىر ً
اض .المغرب ةي ترتَّب المعرب(.)ّٕٗ/
ض :اٍلقى ٍ
ض ال ٍك ى
طعي ،يَّقىا يؿ قى ىر ى
)ٕ( اٍلقى ٍر ي
ً
ايظاةر .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ّ.)ََُٖ/
تقص ُّو
ص تيىقلن يـ ُّو
َّض :اسـ حللً ،مقى ٌّ
)ٖ( م ٍقراض (ممرد) ،ج مقار ي
ي
أيصاف ال ٌَجر أك ٌ
ي
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تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث يُّػ ػػد الػ ػػرحمف اُّػ ػػف حسػ ػػنل
رقـَُّٔٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُِّ/حػ ػػدَّث

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الطيارةُّ ،اب اَلستُّراء مف الُّكؿ(ُ ،)ٔ/حدَّث رقـ ِِ ،مف
طرَّؽ يُّد الكاحد ُّف زَّاد يف اييمشُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب الطيارةُّ ،اب التَدَّد ةي الُّػكؿ(ُ ،)ُِْ/حػدَّث رقػـّْٔ،
مف طرَّؽ محمد ُّف خازـ يف (سلَّماف ُّف ميراف) اييمش –ُّو ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٗ ،)ِّٗ/مػػف طرَّػػؽ محمػػد ُّػػف خػػازـ (أُّػي معاكَّػػل) يػػف
(سلَّماف ُّف ميراف) اييمش –ُّو ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -سلَّماف ُّف ميراف اييمش :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ُٕ) .
ً
ّ -ىزٍَّػ يػد ٍُّػ يػف ك ٍىػ و
اف ال يُػػكًةي ،رحػػؿ إلػػى النُّػػي -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -ةقيػًُّض
ػب اٍل يجيىن ػ كي ،أيىُّػػك يسػلى ٍَّ ىم ى
ى
(ُ)
كىك ةي الطرَّؽ(،تكةي ُّعد َٖ كقَّؿٗٔ :ق) ،ركل لو الجمايل .

قاؿ اييمش :إذا حد ؾ زَّد ُّف كىب يف أحد ةَُنؾ سػمعتو مػف الػذم حػد ؾ ينػو(ِ) ،كقػاؿ اُّػف سػعد:
قل ُ َّر الحدَّث(ّ) ،كقاؿ َّحَّػى ُّػف معػَّف :قػل(ْ) ،كقػاؿ العجلػي قػل(ٓ) ،كقػاؿ َّعقػكب ُّػف سػمَّاف :ةػي

حدَّ و خلؿ ُ َّر(ٔ) ،كقاؿ اُّف خراش :قل(ٕ) ،كقاؿ الذىُّي :إماـ مخضرـ(ٖ) ،كقاؿ اُّف حجر :مخضرـ
قل جلَّؿ لـ َّصب مف قاؿ ةي حدَّ و خلؿ(ٗ) ،كقاؿ مرة انَّل :كَذ َّعقكب ُّف سمَّاف المسكم ةقاؿ ةػي

حدَّ و خلؿ ُ َّر(َُ).

قمت :زَّد ُّف كىب قل.

(ُ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ ،)َُٔ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ُُٕ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ّ،)ْٕٓ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ، )َِٓ/تيػػذم
الُمػاؿ(َُ ،)ُُُ /تػذُرة الحمػاظ(ُ،)ّٓ/الُاَػؼ(ُ،)ُْٗ /تػارَّخ اإلسػػالـ(ِ،)ّٕٗ/أسػد الغاُّػل(ِ،)ّٕٕ/إُمػاؿ تيػذَّب الُمػػاؿ (ٓ، )ُِٕ/
اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ِ،)ّْٓ /تيذَّب التيذَّب(ّ،)ِْٕ/تقرَّب التيذَّب( ،)ِِٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ (.)ُِٗ/
(ِ( تيذَّب التيذَّب(ّ.)ِْٕ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)َُٔ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ْٕٓ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ُُٕ/
(ٔ) المعرةل كالتارَّخ(ِ.)ٕٔٗ /
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ُُُ /
(ٖ) تذُرة الحماظ(ُ.)ّٓ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِِٓ/
(َُ) ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم(ُ.)َْْ/
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الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىح ىس ىنلى اٍل يجيىنً كي ،صحاُّي لو حدَّث ،ركل لو أُّك داكد ،كالنسا ي كاُّف ماجو(ُ).
ْ -ىي ٍُّ يد ن

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـَُّ-و نيي الرجػؿ المسػلـ يػف المعػركؼ (يػدـ اَلحتػراز مػف الُّػكؿ)

ُّنيػػي صػػاحب ُّنػػي إسػ ار َّؿ يػػف المعػػركؼ ةػػي دَّػػنيـ كىػػك قطػػع مػػا أصػػاب ال ػػكب مػػف الُّػػكؿ ،ةقػػد ُػػاف

القطع مَمك انر ُّو ةي دَّنيـ ،كقد ُانت َيامل الرجاؿ ةي الجاىلَّل تقتضي يدـ التستر كالتَُّو ُّالنسػاء،
كُانػػت يػػادتيـ الُّػػكؿ قا م ػان ،ةالحػػدَّث ةَّػػو التحػػذَّر مػػف يػػدـ اَلحت ػراز مػػف الُّػػكؿ خَػػَّل الكقػػكع ةَّػػو،
كالحدَّث ةَّو التستر ُّالترس ،كذلؾ لَّس امتيانان آللل الحرب(ِ).

ش ِم ِّي
الحديث الثالث والسبعونَ -مالِ ٍك ا ْل ُج ْ

ص يػك ً
الزٍيػػر ً
ؼ ٍُّػ ًػف ىمالًػ وػؾ
اف ،قى ى
اء ىي ٍم يػرك ٍُّػ يػف ىي ٍمػ وػرك ،ىي ٍػف ىيمػ ًػو أىًُّػي ٍاي ٍ
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :نػػا أيىُّػك ن ى
ىحػ ىػك ً ى ٍ
ػكؿ اللنػ ًػو صػػلنى اهلل يلى ٍَّ ًػو كسػػلنـ ةىصػع ى ً
ػاؿ:
صػ نػكىُّوي ،يػ نـ قىػ ى
ػت ىر يسػ ى
اٍل يج ٍَ ًػمي ،ىيػ ٍػف أىًَُّّػ ًػو ،قىػ ى
ػاؿ :أىتىٍَّ ي
ص ًػر ىك ى
ند ةػ ني اٍل ىُّ ى
ي ى ىى ى ى
ى
ت ،أىك ر ك و
"أىر ك (ّ) ً ً و
ب ًٍ
ؼ ىر ك
ػتً :م ٍػف يُ ْػؿ قى ٍػد أىتىػانً ىي
اف يَّ ٍع ىر ي
اإلًُّ ًؿ ًم ٍف ىرب اٍل ىغ ىنًـ ًُّيى ٍَّ ىتً ًو ،ةى يقٍل ي
ب ىي ىنـ " ،ىك ىُ ى
ب إُّؿ أى ٍن ى ٍ ى
ى
)
ٔ
(
)
ٓ
(
)
ْ
(
ًً
ص ٍػرهـ  ،ىكتي ًي يػف ىى ًػذ ًه ةىتىقيػك يؿ
اللنوي ةىَى ٍُ ىىر ،ةىقى ى
ت تيٍنتً يجيىا ىك ًاة ىَّون أ ٍ
اؿ" :أىلى ٍس ى
ىييَّينيىا ىكح ىذ يانيىا ةىتى ٍج ىدعي ىىذه ىكتىقيك يؿ ي
(ٗ)
(ٖ)
ً (ٕ)
ً نً
ػكؿ اللن ًػو
ػت :ىَّػا ىر يس ى
ىف ىٍََّتًىَّ ى
اء ةى ىع ىػؿ " ،يقٍل ي
ػاء أ ٍ
كساهي أ ى
ص ٍػرىم ى
ػؾ ًُّيىػا ى
ىح كد ،لى ٍك ىَ ى
ىُّح ىَّرةه  ،ىك ىساي يد اللو أى ىَ كد ،ىك يم ى
ػاؿ ":أىتىتٍنًػي ًر ىسػالىله ًم ٍػف
ػت ًُّ ًػو قى ى
ػت :ىَّػا ىر يس ى
إً ٍَل ىـ تى ٍد ييك قى ى
ػكؿ اللن ًػو ،ىمػا يُّ ًع ٍ ى
ػي ىء إً نَل اللنػوى ىكال نػرًح ىـ" ،يقٍل ي
اؿ " :ىَل ىَ ٍ
رُّػػي ةى ً
ػت :ىَّػػا
ىف يَّ ىُػػذ ىُّنًي قىػ ٍػك ًمي ،ةىًقَّػ ىػؿ لًػػي :لىػػتى ٍم ىعلى نف أ ٍىك لىػ ىػن ٍم ىعلى نف ىُ ػ ىذا ،ىك ىُ ػ ىذا " ،يقٍلػ ي
ت ًُّيىػػا ىذ ٍرنيػػا ،ىك ًخ ٍمػ ي
ض ػ ٍق ي
ػت أ ٍ
ى
يي ًطَّ ًػو ،كىَل أ ً
ػاؿ:
ػاؿ :يػ نـ قى ى
ػؾ" ،قى ى
ػاؿ " :ىُم ٍػر ىي ٍػف ىَّ ًمَّنً ى
ىصػلىوي ،قى ى
ىر يس ى
ىحلً ي
كؿ اللن ًو ،ىٍََّتًَّنًي ٍاُّ يف ىيمػي ،ةىػَ ٍ
ؼ أٍ
ىف ىَل أ ٍ ى ى
ػؾ ىي ٍُّػ ىػد ً
ػؾ،
"أ ىأ
ػؾ ىحػ ًػدَّ نا ،ىكىَل ىَّ ٍُػ ًػذيُّ ىؾ ،ىك ٍاآل ىخػ يػر ،ىَّ ٍُػًذيُّ ىؾ ىكىَّ ٍُتي يمػ ى
ػؾ ،ىكىَل ىَّ ٍُتي يمػ ى
كنػ ى
ػاف لىػ ى
ىحػ يػد يى ىما ىَل ىَّ يخ ي
ىرٍىَّػ ى
اف أ ى
ػت لىػ ٍػك ىُػ ى
ىح ك
اؿ ىر يسك يؿ اللن ًػو -
اؿ :ةىقى ى
كننًي ،ىكىَل ىَّ ٍُتي يمنًي ،قى ى
ت :النًذم ىَل ىَّ ًٍُذيُّنًي ،ىكىَل ىَّ يخ ي
ب إًلى ٍَّ ىؾ"  ،يقٍل ي
ىكٍَّ يخ ي
كن ىؾ ،أىَّكيي ىما أ ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ" :-ةى ىُ ىذلً ىؾ أ ٍىنتي ٍـ ًي ٍن ىد ىرُّ يُ ٍـ".
ى
(ُ( تقرَّب التيذَّب(.)ّّٗ/
(ِ) كمف أراد اَلستزادة ةػي المكضػكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :حاَػَّل السػندم يلػى سػنف النسػا ي(ُ ،)ِٕ/يػكف
المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ُ ،)ِٕ /حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ُ.)ُّْ /
ً
ً
ط ي ً ك
(ّ( الر ك
الم ٍن ًعـ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُٕٗ/
نب :يَّ ٍ
الم ىرُّي ،كالقىَّـ ،ك ي
الم ىدُّر ،ك ي
لؽ ةي اللغل ىيلىى المالؾ ،ىكالسنَّد ،ك ي
طلؽ ىيلىب ىيلىٍَّ ًو .المرجع الساُّؽ(ُ.)ِْٔ/
الج ٍدع :قطع اينؼ ،كايذف -كالَمل ،كىك ُّاينؼ أخص ،أي ٍ
(ْ) ى
ص ٍريـ :القطع .المرجع الساُّؽ(ّ.)ِٔ/
ت أذنو :أم قطعت ،كال ن
ص ًرىم ٍ
ص ًرَّـ ،كىك الذم ي
(ٓ) ىي جمع ى

(ٔ) اٍليى يف كاٍليى كفُ :ناَّل يف الَيء َل تذُره ُّاسموَّ ،رَّد أنؾ تَؽ أذنيا أك تصَّب ََّ ا مف أيضا يا .المرجع الساُّؽ(ٓ.)ِٕٖ/
(ٕ) الجمع ُّحا ًر :ناقل أك َاة مَقكقل ايذف ،كُػاف العػرب ةػي الجاىلَّػل ،إذا كلػدت ناقػله أك َػاةه خمسػلى ٍأُّطػف -كقَّػؿ يَػرة -كُػاف ً
ػر
حخرىػا ذُ نا
ى ي
ماء كَل مرنيى ،كقد أُّطليا اإلسالـ  .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ُ.)ُْٔ/
أذنيا ك ٍ
َقٌكا ى
أيمكىا مف أف تيحلىب أك تيرُب ،كلـ َّمنعكىا ن
كمك و
ؽ ُّيا ال نَعر .المرجع الساُّؽ (ّ.)ُِّٖ/
اس :حلل أك أداة قاطعل ٌ
حادة الحاةل يَّحلى ي
ىم ىك ي
مكسى فممرد  :ج يم ى
كسى /ن
(ٖ) يم ى
كسَّات كأ ٍ
اس ى ى
(ٗ) أم لك أراد اهلل تحرَّميا َُّؽ حذانيا لخلقيا ُذلؾ ،ة نو َّقكؿ ليا ُكني ةتُكف .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ّٕٔ/
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تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث مالؾ
الساُّقَّف.

(ِ ،)ُّّ/حػدَّث رقػـَُّٕٗ ،اإلسػناد كالمػتف

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب اللُّاسُّ ،اب ةي يسؿ ال كب(ْ ،)ُٓ/حدَّث رقـَّْٔ ،مف
طرَّؽ أُّي إسحاؽ السَُّّعي يف أُّي ايحكص الجَميُّ-و ،جزء مف الحدَّث مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب الُّػػر كالصػػللُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي اإلحسػػاف كالعمػػك(ْ،)ّْٔ/
حدَّث رقـ ََِٔ ،مف طرَّؽ أُّػي أحمػد الزَُّّػرم يػف سػمَّاف ُّػف يََّّنػلُّ-ػو ،جػزء مػف الحػدَّث

مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب الزَّنل ،اٍل ىج ىال ًج يؿ(ٖ ،)ُُٖ/حدَّث رقـِِْٓ ،مػف طرَّػؽ أُّػي
إسحاؽ السَُّّعي يف أُّي ايحكص الجَميُّ-و ،جزء مف الحدَّث مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الُمػػاراتُّ ،ػػاب مػػف حلػػؼ يلػػى َّمػػَّف ة ػرأل يَّرىػػا خَّ ػ انر
الع ىدنً كي يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،جزء مف
منيا(ُ ،)ُٖٔ/حدَّث رقـَُِٗ ،مف طرَّؽ محمد ى
الحدَّث ُّلمظو.
ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده (ُِّٖ ،)ْْٔ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
الزٍيػر ً
ً
ِ -يمػرك ٍُّػف يمػرك ،كَّقػاؿ :اُّػف ي ً
اء الُػكةي ،تػػكةي
ػامر ُّػف ىمالًػؾ ُّػف ىن ٍ
ضػلىلى ي
ى
ىٍ
الج ىَػم ٌى ،أيىُّػك ن ى
ىٍي
(ُ)
ُّعد الما ل ،ركل لو الُّخارم ةي ُتاب "أةعاؿ العُّاد " ،كأُّك داكد ،كالنسا ي ،كاُّف ماجو .

قاؿ اُّف معَّف :قل(ِ) ،كقاؿ اُّف حنُّؿََّ :خ قػل(ّ)،كقػاؿ العجلػي :قػل(ْ) ،كقػاؿ النسػا ي :قػل(ٓ) ،كقػاؿ

أُّػػك حػػاتـ :صػػدكؽ(ٔ) ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ٕ) ،كقػػاؿ اُّػػف حجػػر :قػػل(ٖ) ،كقػػاؿ اُّػػف يُّػػد الُّػػر:

أجمعكا يلى أنو قل(ٗ).

(ُ) انظػ ػ ػػر إلػ ػ ػػى ترجمتػ ػ ػػو ةػ ػ ػػي :س ػ ػ ػؤاَلت اُّػ ػ ػػف الجنَّػ ػ ػػد يُّػ ػ ػػي زُرَّػ ػ ػػا َّحَّػ ػ ػػى ُّػ ػ ػػف معػ ػ ػػَّف(،)ُّٔ/العلػ ػ ػػؿ كمعرةػ ػ ػػل الرجػ ػ ػػاؿ(ُ،)َُْ /ال قػ ػ ػػات
للعجلػ ػ ػػي(،)ّٕٔ/الجػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػػدَّؿ(ٔ،)ُِٓ /ال قػ ػ ػػات َلُّػ ػ ػػف حُّػ ػ ػػاف(ٕ،)ِِٔ /تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ(ِِ،)ُٔٔ /الُاَػ ػ ػػؼ(ِ،)ْٖ/إُمػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػػذَّب
الُماؿ(َُ،)ِّٓ/تيذَّب التيذَّب (ٖ،)ِٖ /تقرَّب التيذَّب(.)ِْٓ/
(ِ( تيذَّب الُماؿ(ِِ.)ُٔٔ /
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َُْ /
(ْ) ال قات للعجلي(.)ّٕٔ/
(ٓ) تيذَّب التيذَّب(ٖ.)ِٖ /
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ُِٓ /
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ِِٔ /
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْٓ/
(ٗ) تيذَّب التيذَّب(ٖ.)ِٖ /
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قمت :يمرك ُّف يمرك قل.
(ُ)
ىحػ ىػكص اٍل يُػػكًة ٌي ،مػػف ُّنػػي يج ىَػػـ ُّػػف معاكَّػػل ُّػػف
ّ -ىيػ ٍػك ي
ضػلىلى ايىَػػجعي  ،أيىُّػػك ٍاي ٍ
ؼ ٍُّػ يػف ىمالًػ ًػؾ ٍُّػ ًػف ىن ٍ
ُُّر ُّف ىكازف ،تكؼ َُّّعد الما ل ،ركل لو الُّخارم ةي "ايدب" ،كيَّره ،كالُّاقكف(ِ).

قاؿ اُّف سعد :قل لو أحادَّث(ّ) ،كقاؿ َّحَّى ُّف معػَّف :قػل(ْ) ،كقػاؿ النسػا ي :قػل(ٓ)،كذُػره اُّػف حُّػاف

ةي ال قات(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :ك قكه(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٖ).
قمت :يكؼ ُّف مالؾ قل.

ض ػلىل ،كَّقػػاؿ اُّػػف يػػكؼ اُّػػف نضػػلل الجَػػمي ،كالػػد أُّػػي ايحػػكص ،صػػحاُّي قلَّػػؿ
ْ -ىمالػػؾ ٍاُّػػف ىن ٍ
الحدَّث ،ركل لو الُّخارم ًةي "أةعاؿ العُّاد" ،كايرُّعل(ٗ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّ ػػو الح ػػث يل ػػى إطع ػػاـ الطع ػػاـ ال ػػذم ىػػك م ػػف مُ ػػارـ ايخ ػػالؽ ،كةَّ ػػو مقاُّل ػػل الس ػػَّ ل

ُّالحسنل ،كةَّو صلل الرحـ ،كةَّو اإلحساف كالتجاكز يف الذنب ،كةَّو التُمَّر يػف الَّمػَّف ،ةَّنُّغػي يلػى

اإلنساف يدـ التسرع ةي حلؼ الَّمَّف(َُ).

(ُ) نسُّل إلى :أى ٍَ ىجع ُّف رَّث ُّف يطماف ُّف سعد ُّف قَّس يَّالف قَُّّلل مَيكرة .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ُ).)ْٔ/
(ِ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٔ،)ُِٗ /الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٕ،)ُْ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)ِْٕ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِِ،)ْْٓ /
الُاَؼ(ِ ،)َُُ /تيذَّب التيذَّب(ٖ ،)ُٔٗ /تقرَّب التيذَّب(.)ّّْ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ُِٗ /
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٕ.)ُْ /
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ِِ.)ْْٓ /
(ٔ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ِْٕ /
(ٕ) الُاَؼ(ِ.)َُُ /
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ّّْ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ(.)ُٖٓ/
)َُ( كم ػ ػ ػػف أراد اَلس ػ ػ ػػتزادة ة ػ ػ ػػي المكض ػ ػ ػػكع ةلَّنظ ػ ػ ػػر ة ػ ػ ػػي المص ػ ػ ػػادر اآلتَّ ػ ػ ػػل ؛ يف الُ ػ ػ ػػالـ مقت ػ ػ ػػُّس مني ػ ػ ػػا َ :ػ ػ ػػرح الطَُّّ ػ ػ ػػي يل ػ ػ ػػى مَ ػ ػ ػػُاة
المصاَُّّح(ٖ،)ِْْْ/تحمل ايحكذم(ٔ،)ُُِ /ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(ّٖ.)ّّّ/
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ص َة ْب ِن َم ْع َب ٍد
الحديث الرابع والسبعونَ -وا ِب َ

اؿ :نا حص ٍَّف ٍُّف ي ٍُّ ًػد ال نػر ٍحم ًف ،يػف ًى ىػال ًؿ ٍُّ ًػف َّس و
ػاد ٍُّ يػف
ػاؼ ،قى ى
اف ،قى ى
ػت أ ىىنػا ىكًزىَّ ي
ػاؿ :يُ ٍن ي
ى ىٍ
ي ى ي ي ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىى
(ُ)،
ً
ً
ػاؿ :ىزىيػ ىػـ ىى ػ ىذا" ،أ ن
ىف
ػامنًي ىيلىػػى ىريجػ وػؿ ًُّ ن
أىًُّػػي اٍل ىج ٍعػ ًػد ًُّ ن
الرقنػ ًػل ،ةىقىػ ى
ىخ ػ ىذ ًُّىَّػ ًػدم ًزىَّػ ي
الرقنػ ًػل ةىَ ى
ػاد ٍُّػ يػف أىُّػػي اٍل ىج ٍعػػد ةىَىقىػ ى
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو
ىر يس ى
صلي ىخٍل ى
ىم ىرهي النًُّ كي  -ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ىأرىل ىريج نال يَّ ى
ى
ؼ الصنؼ ىك ٍح ىدهي ،ةىَ ى
صلي ٍُّ يف ىم ٍع ىُّود.
ىف يَّ ًع ى
ىك ىسلن ىـ أ ٍ
َّد "-ىكا ٍس يموي ىكاًُّ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث كاُّص ػػل ُّ ػػف معُّ ػػد
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُّٓ/ح ػػدَّث رق ػػـَٖٗ،

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننو ،أُّكاب الصمكؼُّ ،اب الرجؿ َّصلي كحده خلػؼ الصػؼ (ُ،)ُِٖ/
حدَّث رقـِٖٔ ،مف طرَّؽ يمرك ُّف مرة يف ىالؿ ُّف َّساؼُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرج ػػو الترم ػػذم ة ػػي س ػػننو ،أُّػ ػكاب الص ػػالة ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػي الص ػػالة خل ػػؼ الص ػػؼ كح ػػده
(ُ ، )ْْٖ/حػػدَّث رقػػـُِّ ،مػػف طرَّػػؽ يمػػرك ُّػػف م ػرة يػػف ىػػالؿ ُّػػف َّسػػاؼُّ-ػػو ،متقػػارب
ايلماظ.

ْ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب إقامػل الصػالة كالسػنل ةَّيػاُّ ،ػاب صػالة الرجػؿ خلػؼ الصػؼ
كح ػػده (ُ،)ُِّ/ح ػػدَّث رق ػػـََُْ ،م ػػف طرَّ ػػؽ يُّ ػػد اهلل ُّ ػػف إدرَّ ػػس ي ػػف حص ػػَّف ُّ ػػف يُّ ػػد

الرحمفُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو الدارمي ةي سننوُ ،تاب الصالةُّ ،اب ةي صالة الرجػؿ خلػؼ الصػؼ كحػده(ِ،)ُٖٔ/
حدَّث رقـ ُِّّ ،مف طرَّؽ اُّف أُّي الجعد يف زَّاد ُّف أُّي الجعدُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسػنده (ِٗ ،)ِْٓ/حػدَّث رقػـَََُٖ ،مػف طرَّػؽ يمػرك ُّػف مػرة
يف ىالؿ ُّف َّساؼُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال اإلسناد:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
الر ٍح ىم ًف ال نسٍل ًم كي أيىُّك اٍليي ىذٍَّ ًؿ اٍل يُكًة كي(،تُّٔ:ق) ،ركل لو الجمايل(ِ).
ص ٍَّ يف ٍُّ يف ىي ًٍُّد ن
ِ -يح ى
قاؿ َّزَّد ُّف ىاركف :اختلط كأنُر ذلؾ اُّف المدَّني ةي يلكـ الحدَّث َُّنو اختلط كتغَّر(ّ)،

)ُ( أصػػلو ُػػؿ أرض إلػػى جنػػب كاد َّنُّسػػط يلَّيػػا المػػاء ،كجمعيػػا رقػػاؽ ،كقػػاؿ يَّ ػره :الرقػػاؽ ايرض اللَّنػػل الت ػراب ،كىػػي مدَّنػػل مَػػيكرة يلػػى
الرقٌػػل أرُّػػع كسػػتكف درجػػل ،كيرضػػيا سػػت
المػراتَُّّ ،نيػػا كُّػػَّف حػ ٌػراف ال ػػل ٌأَّػػاـ ،معػػدكدة ةػػي ُّػػالد الجزَّػرة ٌ
ينيػػا مػػف جانػػب المػرات الَػرقي ،طػػكؿ ٌ
ك ال كف درجل ،ةي اإلقلَّـ الراُّع ،كَّقاؿ ليا الرقل الَُّّضاء .معجـ الُّلداف(ّ.)ٓٗ/
(ِ) انظر إلى ترجمتو ةي :العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ،)ِّٓ/ال قات للعجلي(،)ُِِ/الضعماء كالمتركَُّف للنسا ي(،)َّ/الجرح كالتعدَّؿ
(ّ،)ُّٗ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٔ،)َُِ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٔ،)ُٓٗ /تػػذُرة الحمػػاظ(ُ ،)َُٖ/تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ ،)ّّٔ /مػػف تُلػػـ ةَّػػو كىػػك
مك ؽ(،)ُِٕ/المختلطَّف للعال ي(،)ُِ/تيذَّب التيذَّب(ِ،)ُّٖ /تقرَّب التيذَّب(،)َُٕ/الضعماء يُّي زريل(ّ.)ٖٖٓ/
(ّ) المختلطكف للعال ي(.)ُِ/
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كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف :قػػل(ُ) ،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :ال قػػل المػػَمكف مػػف ُُّػػار أصػػحاب الحػػدَّث(ِ)،

كقاؿ العجلي :قل ُّت(ّ) ،كقاؿ أُّك زريل :قل(ْ) ،كقاؿ النسا ي :تغَّر(ٓ) ،كقاؿ أُّك حاتـ :صػدكؽ قػل
ةي الحدَّث كةي حخر يمره ساء حمظو(ٔ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٕ) ،كقاؿ اُّػف يػدم :لػو أحادَّػث

كأرجك أنو َل َُّس ُّو(ٖ) ،كقاؿ الػذىُّي :قػل حجػل(ٗ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :قػل تغَّػر حمظػو ةػي اآلخػر(َُ)،
كقاؿ مرة انَّل :متمؽ يلى اَلحتجاج ُّو إَل أنو تغَّر ةي حخر يمره(ُُ).
قمت :حصَّف ُّف يُّد الرحمف قل.

ّ -ىالؿ ُّف َّساؼ :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (َٓ) .
اد ٍُّ يف أىًُّي اٍل ىج ٍعًد،كاسمو:راةع،ايَجعي ،تكةي ُّعد الما ل،ركل لو الترمذم،كاُّف ماجو(ُِ).
ًْ -زىَّ ي
ذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُّ) ،كقاؿ الذىُّي :يك ؽ(ُْ) ،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ(ُٓ).

قمت :زَّاد ُّف أُّي الجعد مقُّكؿ.
و
كيمر إلى قرب سنل تسػعَّف( ،تَٔ-ُٓ:ق)،
ىسًد ك
صلي ٍُّ يف ىم ٍع ىُّد اي ى
ٓ -ىكاًُّ ى
م ،صحاُّي نزؿ الجزَّرة ٌ
ركل لو أُّك داكد ،كالترمذم ،كاُّف ماجو(ُٔ).

الحكم عمى الحديث:

الحػدَّث ضػعَّؼ ُّيػذا اإلسػػناد؛ يف زَّػادان ُّػف أُّػػي الجعػد مقُّػكؿ ،كُّالمتاُّعػػل َّرتقػي إلػى الحسػػف

لغَّره ،يمرك ُّف راَد كىك مقُّكؿ

(ُٕ)

ةقد تاُّع

(ُٖ)

زَّاد ُّف أُّي الجعد.

(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ُّٗ /
(ِ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ِّٓ/
(ّ) ال قات للعجلي(.)ُِِ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ُّٗ /
(ٓ) الضعماء كالمتركَُّف للنسا ي(.)َّ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ُّٗ /
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)َُِ /
(ٖ( الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ّ.)َِّ /
(ٗ) الُاَؼ(ُ.)ّّٖ /
(َُ( تقرَّب التيذَّب(.)َُٕ/
(ُُ) ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم(ُ.)ّٖٗ /
(ُِ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ ،)ِّٓ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٗ،)ْْْ/الُاَػػؼ(ُ،)َْٗ/إُمػػاؿ تيػػذَّب الُمػػاؿ(ٓ ،)ٗٗ/تيػػذَّب
التيذَّب(ّ،)ّٓٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
(ُّ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِّٓ/
(ُْ) الُاَؼ(ُ.)َْٗ/
(ُٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
(ُٔ( المرجع الساُّؽ(.)ٕٓٗ/
(ُٕ) المرجع الساُّؽ(.)ُِْ/
(ُٖ) سػػنف أُّػػي داكد(ُ،)ُِٖ/ح(ِٖٔ)؛ينػػو ذُػػر تلػػؾ المتاُّعػػل  ،مػػف طرَّ ػؽ يمػػرك ُّػػف م ػرة يػػف ىػػالؿ ُّػػف َّسػػاؼ يػػف يمػػرك ُّػػف ارَػػد يػػف
كاُّصل ُّف معُّد  ،متقارب ايلماظ.
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التعميق عمى الحديث:

اختلؼ العلماء ةي صالة المَمكـ خلؼ الصؼ كحده ،ةقد قاؿ أحمدَ :ل َّجكز للمػَمكـ الصػالة

خلؼ الصؼ كحده ،كقاؿ مالؾ كالَاةعي ُّجكاز الصالة لكحده خلػؼ الصػؼ ،كقػاؿ أُّػك حنَّمػلُ :راىَّػل

الص ػػالة خل ػػؼ الص ػػؼ منم ػػردان ،ة ػػايمر ُّ ي ػػادة الص ػػالة ة ػػي الح ػػدَّث لالس ػػتحُّاب ،يف ايم ػػر للتغل ػػَّظ
كالتَدَّد ،كذلؾ للمُّالغل ةي المحاةظل يلى اي ٍىكلى ،ةاَلنمراد ةي الصالة َل يَّمسد الصالة(ُ).

الحديث الخامس والسبعون َ -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن ُم َغ َّف ٍل

ؼ(ِ) قى ىرىاُّػلي ىي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف
ككب ال نس ٍختًىَّانً كي ،ىي ٍػف ىس ًػع ًَّد ٍُّ ًػف يج ىُّ ٍَّ وػر ،قى ى
اف ،قى ى
ػاؿ :ىخػ ىذ ى
اؿ :نا أىَّ ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اؿ :إًنيا ىَل تى ً
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
اؿ ":أ ن
َّد
ىف ىر يس ى
يم ىغ نم وؿ ًي ٍن ىدهي ،ةىىنيىاهي ىي ٍنيىا ،ىكقى ى
صي
ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ىنيىى ىي ٍنيىا ،ىكقى ى ى
(ْ)
(ّ)
يحػد ي ىؾ
ؼ ،ةىقى ى
ػاد ةى ىخػ ىذ ى
ص ٍَّ ندا ،ىكىَل تىٍن ىُػَي ىي يػد جكا ،ىكًانيىػا تى ٍمقىػَي اٍل ىع ٍػَّ ىف ،ىكتى ٍُ ىس يػر الس نػف " ةى ىع ى
ػاؿ لىػوي ٍاُّ يػف يم ىغ نم وػؿ" :أ ى
ى
ً نً
كد ،ىَل أي ىُل يم ىؾ أ ىىُّ ندا".
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ أىنوي ىنيىى ىي ٍنيىا ىكتى يع ي
ىي ٍف ىر يسكؿ اللو ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث يُّػػد اهلل ُّػػف مغمػػؿ

(ِ ،)ُّٓ/حػػدَّث رقػػـُُٗ،

ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػػو الُّخػػارم ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب الػػذُّا ح كالصػػَّدُّ ،ػػاب الخػػذؼ كالُّندقػػل(ٕ ،)ٖٔ/حػػدَّث
رقـْٕٗٓ ،مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف ُّرَّدة يف يُّد اهلل ُّف مغمؿ ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب النػػكـُّ ،ػػاب ةػػي الخػػذؼ(ْ ،)ّٖٔ/حػػدَّث رقػػـَِٕٓ ،مػػف
طرَّؽ يقُّل ُّف صيُّاف يف يُّد اهلل ُّف مغمؿ ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب القساملُّ ،اب دَّل جنَّف المرأة(ٖ ،)ْٕ/حدَّث رقـُْٖٓ ،مف
طرَّؽ يُّد اهلل ُّف ُّرَّدة يف يُّد اهلل ُّف مغمؿ ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو اُّػ ػػف ماجػػػو ةػ ػػي سػػػننوُ ،تػ ػػاب الصػػػَّدُّ ،ػ ػػاب النيػ ػػي يػػػف الخ ػػذؼ(ِ ،)َُٕٓ/حػػػدَّث
رقـِِّٔ ،مف طرَّؽ إسمايَّؿ ُّف يلنَّل يف أَّكب السختَّانيُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننوُّ( ،ػػاب تعجَّػػؿ يقكُّ ػل مػػف ُّلغػػو يػػف النُّػػي ،)َْٔ/ُ( )...حػػدَّث
رقـّْٓ ،مف طرَّؽ حماد ُّف زَّد يف أَّكب السختَّانيُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجو أحمد ةي مسنده (ّْ ،)َُٕ/مف طرَّؽ اُّف يلَّل يف السختَّانيُّ-و ،متقارب ايلماظ.
(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :ةػتح الُّػارم َػرح صػحَّح الُّخػارم(ِ ،)ِٖٔ/مرقػاة
المم ػػاتَّح َ ػػرح مَ ػػُاة المص ػػاَُّّح(ّ،)ٖٓٓ/ي ػػكف المعُّ ػػكد كحاَ ػػَّل اُّ ػػف الق ػػَّـ(ِ ،)ِٔٓ/تحم ػػل ايح ػػكذم(ِ ،)َِ/الع ػػرؼ الَ ػػذم َ ػػرح س ػػنف
الترمذم(ُ.)ِّٗ/

ً
ً
ناُّ ًل .النياَّػل ةػي
صاة أ ٍىك ىن ىكاةن تىَ ي
صػاةى ىُّ ٍػَّ ىف ٍإُّيامػؾ ىكالسنػُّ ى
ٍخ يذ ىىا ىُّ ٍَّ ىف يسُّ ى
ناُّتىَّؾ كتىٍرمي ًُّيىا ،أ ٍىك تىتنخ يذ م ٍخ ىذةىلن م ٍف ىخ ىَ وب يػ نـ تىٍرًمػي ًُّيىػا اٍل ىح ى
(ِ) يى ىك ىرٍمَّؾ ىح ى
يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ُٔ/
ً
ً
ً
و
ً
(ّ) َّقىا يؿ :ىن ىُ ٍَّ ي ً
العدك أ ٍىن ًُي ن ىُ ىاَّلن ةىَىىنا ىناؾ ،إً ىذا أ ٍُ ى ى ً ً
ؾ .المرجع الساُّؽ(ٓ.)ُُٕ/
ةك ىىنكا ل ىذل ى
ي
ت ةي ي ٌ
رت ةَّي يـ الجراح كالقى ٍتؿ ،ى
ن
ك
ص .المرجع الساُّؽ(ّ ،)ُْٔ/كالمراد َؽ العَّف كازالتيا.
خ
الُّ
ك
ؽ
َ
ال
ء:
ؽ
الم
(ْ) ى ٍ
ىٍ ي
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رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -أَّكب ال نسختَّاني :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ْْ).
ً و
م اٍل ىكالًًُّ كي(ُ) ،أيىُّك ىي ًٍُّد اللن ًو(،تٗٓ:ق)  ،ركل لو الجمايل(ِ).
ىسًد ك
ّ -ىس ًع ي
َّد ُّف جَُّّر ُّف ى ىَاـ اي ى
ُ ػػاف اُّ ػػف يُّ ػػاس إذا أت ػػاه أى ػػؿ الُكة ػػل َّس ػػتمتكنو َّق ػػكؿ :أل ػػَّس ة ػػَُّـ اُّ ػػف أـ ال ػػدىماء َّعن ػػي س ػػعَّد ُّ ػػف

جَُّّر(ّ) ،قاؿ اُّف معَّف :قل(ْ) ،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل(ٓ) ،كقػاؿ أُّػك زريػل :قػل(ٔ) ،كذُػره اُّػف حُّػاف

ةي ال قات كقاؿُ :اف ةقَّيػان ياُّػدان كريػان ةاضػالن(ٕ)،كقػاؿ الػذىُّي :أحػد اَليػالـ(ٖ) ،كقػاؿ اُّػف حجػر :قػل
ُّت ةقَّو(ٗ).

قمت :سعَّد ُّف جَُّّر قل ُّت.
ني(َُ) ،صػحاُّي ُّػاَّع تحػت الَػجرة كنػزؿ
ْ -ىي ٍُّد اللن ًو ُّف يم ىغ نم يؿ ٍُّف ىي ٍُّد ين ٍيـ ،أيىُّك ىي ٍُّد ن
الر ٍح ىم ًف ي
الم ىز ٌ
الُّصرة(،تٕٓ:ق كقَّؿ ُّعد ذلؾ)،ركل لو الجمايل(ُُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو النيي يف الخذؼ؛ ةيك ضرر يلػى النػاس كممسػدة َل مصػلحل ةَّػو ،كةَّػو اَلُّتعػاد

يف أىؿ الُّدع كالمسكؽ كىجرىـ(ُِ).

(ُ( نسُّل إلى كالب ُّف اٍل ىح ً
ارث ُّف ى ٍعلىىُّل ُّف دكداف ُّف أىسد ُّف يخ ىزٍَّ ىمل ىك يى ىك ُّطف مف ُّني أىسد .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)َّٓ/
(ِ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :ال ق ػػات للعجل ػػي(،)ُُٖ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ْ،)ٗ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ْ،)ِٕٓ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(َُ،)ّٖٓ/كةَّ ػػات
اييَّػ ػ ػ ػػاف(ِ،)ُّٕ/الُاَػ ػ ػ ػػؼ(ُ،)ّّْ/تػ ػ ػ ػػارَّخ اإلسػ ػ ػ ػػالـ(ِ،)ََُُ/إُمػ ػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػ ػػاؿ(ٓ،)ِٕٔ/تيػ ػ ػ ػػذَّب التيػ ػ ػ ػػذَّب(ْ،)ُُ/تقرَّػ ػ ػ ػػب
التيذَّب(،)ِّْ/أُّك زريل الرازم كجيكده ةي السنل النُّكَّل(ُ.)َْ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(َُ.)ّٖٓ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ٗ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ُُٖ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ٗ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ِٕٓ/
(ٖ) الُاَؼ(ُ.)ّّْ/
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّْ/

(َُ) نسػُّل إلػى كلػد يي ٍ ىمػاف ىكأ ٍىكس ٍاُّنػي ىي ٍمػرك ُّػف أد ُّػػف طاُّخػل ُّػف إٍلىَّػاس ُّػف يمضػر نسػُّكا إًلىػػى مزَّنػل ُّنػت ُلػب ُّػف كُّػرة أـ يي ٍ ىمػاف ىكأ ٍىكس كىػػـ
قىَُّّلىل ىًُُّ ىَّرة .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)َِٓ/
(ُُ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٓ/

(ُِ) كم ػ ػػف أراد اَلس ػ ػػتزادة ة ػ ػػي المكض ػ ػػكع ةلَّنظ ػ ػػر ة ػ ػػي المص ػ ػػادر اآلتَّ ػ ػػل ؛ يف الُ ػ ػػالـ مقت ػ ػػُّس مني ػ ػػا :المني ػ ػػاج َ ػ ػػرح ص ػ ػػحَّح مس ػ ػػلـ ُّػ ػ ػف
الحجػػاج(ُّ،)َُٓ/ةػػتح الُّػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(ٗ،)َٕٔ/الػػدَُّّاج يلػػى صػػحَّح مسػػلـ ُّػػف الحجػػاج(ٓ،)ِِ/يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف
القَّـ(ُْ،)ُُِ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ُ.)ُُ/
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الحديث السادس والسبعونَ -ع ِط َّي َة ا ْلقَُر ِظ ِّي

ت ىَّ ٍػكىـ ىح ىُ ىػـ
اؿ :نا ىي ٍُّ يد اٍل ىملً ًؾ ٍُّ يف يي ىم ٍَّ ور ،قى ى
اف ،قى ى
ت ىي ًطنَّلى اٍلقيىر ًظ ني ،ىَّقيك يؿ " :يُ ٍن ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
سػػع يد ٍُّػػف معػ و
ػاذ ًةػػي ىُّنًػػي قيىرٍَّظى ػلى يي ىال نمػػا ،ةىىنظىػ يػركا إًلىػػى يمػ ٍػؤتىىزًرم(ُ) ،ىةلىػ ٍػـ ىَّ ًجػ يػدكنًي أ ٍىن ىُّػ ك
ػت(ِ) ،ةىيىػػا أ ىىنػػا ىذا ىُّػ ٍػَّ ىف
ى ٍ ي يى
ظيي ًريُ ٍـ".
أى ٍ

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػػػنده ،مػ ػػف حػػػدَّث يطَّػػػل القرظػ ػػي
ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُّٖ/ح ػػدَّث رقػ ػػـُِٗ،

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الحدكدُّ ،اب ةي الغالـ َّصػَّب الحػد (ْ ،)ُُْ /حػدَّث رقػـ
َْْْ،مف طرَّؽ محمد ُّف ُ َّر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجػػو الترمػػذم ةػػي سػػننو ،أُّ ػكاب السػػَّرُّ ،ػػاب مػػا جػػاء ةػػي النػػزكؿ يلػػى الحُػػـ(ْ،)ُْٓ /
حدَّث رقـ ُْٖٓ،مف طرَّؽ كَُّع ُّف الجراح يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةػي سػننوُ ،تػاب الطػالؽُّ ،ػاب متػى َّقػع طػالؽ الصػُّي(ٔ،)ُٓٓ /حػدَّث رقػـ
َّّْ ،مف طرَّؽ محمد ُّف منصكر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الحػػدكدُّ ،ػػاب مػػف َل َّجػػب يلَّػػو الحػػد(ِ ،)ْٖٗ/حػػدَّث
رقـُِْٓ،مف طرَّؽ كَُّع ُّف الجراح يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ،كمػػف ُتػػاب السػػَّرُّ ،ػػاب حػػد الصػػُّي متػػى َّقتػػؿ(ّ،)َُِٔ /حػػدَّث
رقـ َِٕٓ ،مف طرَّؽ محمد ُّف َّكسؼ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٕ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُِّّ ،)ُْٔ /اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -يُّد الملؾ ُّف يمَّر :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ْٓ) .
ّ -ىي ًطنَّ ػلي اٍلقيىر ًظػ ػ كي ،ص ػػحاُّي ص ػػغَّر ل ػػو حػػدَّث ،يَّق ػػاؿ :س ػػُف الُكة ػػل( ،تَٕ-ُٔ:ق) ،ركل ل ػػو
ايرُّعل(ّ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

(ُ) ًً
اإلزار :ما َّستر أسمؿ الُّدف كَل َُّكف مخَّطان .تاج العركس(َُ.)ّْ /
ػؼ يلػى ُّلػكييـ مػف جيػل
(ِ) أراد نُّات َعر العانل ،ةجعلو يالمل للُّلكغ ،كلَّس ذلؾ ىح ندا يند أُ ر أىؿ العلـ ،إَل ةي أىؿ الَرؾ؛ ينيـ َل يَّكقى ي
السػػف ،كَل َّمُػػف الرجػػكع إلػػى قػػكليـ ،للتيمػػل ةػػي دةػػع القتػػؿ كأداء الجزَّػػل ،كقػػاؿ أحمػػد :اإلنُّػػات حػػد معتُّػػر تقػػاـ ُّػػو الحػػدكد يلػػى مػػف أنُّػػت مػػف
المسلمَّف .كَّحُى م لو يف مالؾ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ٓ.)ٓ/
(ّ( تقرَّب التيذَّب (.)ّّٗ/
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التعميق عمى الحديث:

النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -جعػػؿ اإلنُّػػات يالمػػل كدلػػَّالن يلػػى مػػف يَّقتػػؿ مػػف ال نسػ ٍػُّ ًي كمػػف لػػـ
يَّقتؿ؛ ةقد اييتُّر ةي المَرَُّف اإلنُّات ُعالمل يلى الُّلكغ ،إذ لك س لكا يف السف لـ َّتُلمكا ُّالصدؽ ؛
لػػدةع القتػػؿ يػػف أنمسػػيـ ،كأ نمػػا المسػػلمكف ةػػَّمُف الكقػػكؼ يلػػى أيمػػارىـ ؛ يف مكاقَّػػت كَلدتيػػـ مؤرخػػل
كمعلكمل(ُ).

الحديث السابع والسبعونُ -د َك ْي ِن ْب ِن س ِع ٍ
يد ا ْل ُم َزِن ّي
َ

ت قى ٍَّ نسػػا ،ىَّقيػػك يؿ :نػػي يد ىُػ ٍػَّ يف ٍُّػ يػف ىسػ ًػع وَّد اٍل يم ىزنًػ كي،
ػاؿ :نػػا ٍاُّػ يػف أىًُّػػي ىخالًػ وػد ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ن
ً ن ً
كؿ اللن ًو  -ن
ًً ً ً و
ب
ػاـ ،ةىقى ى
اؿ :أىتىٍَّ ىنا ىر يس ى
قى ى
ػاؿ " :ىَّػا يي ٍم يػر ا ٍذ ىىػ ٍ
ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ةػي أ ٍىرىُّعما ىػل ىراُػب ىن ٍسػَىليوي الط ىع ى
(ّ)
ً (ِ)
ػاؿ أيىُّػػك
ػكؿ اللنػ ًػو ىمػػا ًي ٍنػ ًػدم إً نَل
ةىػَى ٍ
حصػ وػع ًمػ ٍػف تى ٍمػ وػر ىمػػا تىًقػػَّظي ًي ىَّػػالًي ،ةىقىػ ى
ػاؿ :ىَّػػا ىر يسػ ى
ىي ًط ًيػ ٍػـ" ،قىػ ى
ط ًع ٍميي ٍـ ،ىكأ ٍ
ؽ يمػر حتنػى أىتىػى ًيٍلَّػلن(ْ) لىػو ،ةىػَ ٍ ً
ُّ ٍُ ور :اسمع كأ ً
احػا
ايػله ،قى ى
ىط ٍع ،ةىقى ى
ػاؿ :ةى ٍ
ىخ ىرىج م ٍمتى ن
ي
ى
ػانطىلى ى ي ى ي ى
ػاؿ يي ٍم يػر :ىس ٍػمعه ىكطى ى
ى
ٍى ٍ ى
)
ٓ
(
ػت ً
ت ،يػ نـ اٍلتىمىػ ك
ت
ًم ٍػف يح يج ىزتًػ ًػو ةىمىتى ىحيىػػا ،ةىقى ى
ت ىكأ ى
حخػ ىػر اٍلقى ٍػكًـ يد يخػكنَل ،ةىَ ى
ىخػ ٍذ ي
ىخػ ٍذ ي
ػاؿ لًٍلقىػ ٍػكًـٍ :اد يخليػكا ةى ىػد ىخليكا ،ىك يُ ٍنػ ي
ةىً ىذا ًم ٍ يؿ اٍلمى ً
صً
َّؿ(ٔ) ًم ىف التن ٍم ًر.

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث دُػ ػػَّف ُّػ ػػف سػ ػػعَّد المزنػ ػػي

(ِ ،)َُْ/حػ ػػدَّث

رقـُُّٕٗ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب ايدب ،أُّكاب النكـُّ ،اب ةي اتخاذ اٍل يغ ىرؼ(ْ ،)َّٔ /حدَّث
رقػػـ ِّٖٓ،مػػف طرَّػػؽ يَّسػػى ُّػػف َّػػكنس يػػف إسػػمايَّؿ ُّػػف أُّػػي خالػػدُّ-ػػو ،جػػزء مػػف الحػػدَّث
متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو أحمد ُّف حنُّػؿ ةػي مسػنده(ِٗ ،)ُُٕ /مػف طرَّػؽ كَُّػع ُّػف الجػراح يػف إسػمايَّؿ ُّػف
أُّي خالدُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ُ).

(ُ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :يػكف المعُّػكد كحاَػَّل اُّػف القػَّـ(ُِ ،)ِٓ /حاَػَّل
السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ ،)ُُِ/تحمل ايحكذم(ٓ.)ُّٕ/

ػب أٍلمى ػ ػ ػ ً
ب ًة ػ ػ ػػي ت ٍم ًس ػ ػ ػػَّر يرَّ ػ ػ ػ ً
ػاظ
ص ػ ػ ػػا وع ،أى ػ ػ ػػؿ الحج ػ ػ ػػاز َّجمع ػ ػ ػػكف الص ػ ػ ػػاع يل ػ ػ ػػى حص ػ ػ ػػع كأص ػ ػ ػػكع .الػ ػ ػ ػن ٍ
الم ٍس ػ ػ ػػتى ٍع ىذ ي
حصػ ػ ػ ػ وع" يى ػ ػ ػ ىػك ىج ٍم ػ ػ ػػعي ى
(ِ) ي
ظ يـ ي
الميى ٌذ ًب(ُ،)ُٕٗ/كالصاع :مَُّاؿ َّسع أرُّعل أمداد ،كالمد مختلؼ ةَّو ،ةقَّؿ ىػك رطػؿ ك لػث ُّػالعراقي ،كُّػو َّقػكؿ الَػاةعي كةقيػاء الحجػاز ،كقَّػؿ
ىك رطالف ،كُّو أخذ أُّك حنَّمل كةقياء العراؽ ،ةَُّكف الصاع خمسل أرطاؿ ك لي ان ،أك مانَّل أرطاؿ .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ّ.)َٔ /
ىم ىما تى ٍُمَّيـ لقىٍَّ ًظيـ ،ىَّ ٍعنًي ىزماف ًَ ند ًة الحر .المرجع الساُّؽ(ْ.)ُِّ /
(ّ( أ ٍ
ً
الع ىاللي .المرجع الساُّؽ(ّ.)ِٗٓ /
(ْ) ي
الغرةل ،ىكاٍل ىج ٍمعي :ى
ىم ىم ىَ ٌد إز ًاره ،كتي ٍجمع ىيلىى يح ىجز .المرجع الساُّؽ(ُ.)ّْْ /
(ٓ) أ ٍ
صَّ يؿ :كلى يد النناقى ًل إً ىذا ةي ً
(ٔ) اٍلمى ً
ص ىؿ ىي ٍف أيم ًو .مختار الصحاح( .)َِْ/تقرَّب التيذَّب(.)َُِ/
ى
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ِ -إسمايَّؿ ُّف أُّي خالد :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ْٗ).

ّ -قَّس ُّف أُّي حازـ :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ(ْٗ).
ْ -يد ىُ ٍَّ يف ٍُّ يف ىس ًع وَّد اٍل يم ىزنً كي ،كقَّؿ اٍل ىخ ٍ ىع ًمي ،صحاُّي نزؿ الُكةل ،ركل لو أُّك داكد حدَّ ان كاحدان(ُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو معجزة مف معجزات الرسكؿ-صلى اهلل يلَّو كسلـ -كىػي تُ َّػره للقلَّػؿ مػف التمػر،

كةَّو رةؽ النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـَُّ -متو(ِ).

الس َو ِائ ّي
س ُم َرةَ ُّ
الحديث الثامن والسبعونَ :جا ِب ِر ْب ِن َ

اؿ :نا ًمسعر ،ي ًف ٍاُّ ًف اٍل ًق ٍُّ ًطَّ ً
اؿ :يُنػا ين ن
ػع النًُّػي
نل ،ىي ٍف ىجاًُّ ًر ٍُّ ًف ىس يم ىرةى ،قى ى
اف ،قى ى
ٍ ىه ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ى
صػل ٍي ىم ى
ن
ً ن
 ننػال يـ
نػال يـ ىيلى ٍػَّ يُ يـ الس ى
ىح يد ىنا ىرىمى ًُّىَّ ًػد ًه ىي ٍػف ىَّ ًمَّنً ًػو ىك ىي ٍػف ًَ ىػمالً ًو ىى ىُػ ىذا :الس ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ ،-ةىً ىذا ىسل ىـ أ ى
ى
(ّ)
ً
ً ن
اؿ النًُّ كي  -ن
ػاب ىخٍَّ وػؿ يَ ٍػم و
س  ،أ ىىكىَل
ىيلى ٍَّ يُ ٍـ ،ةىقى ى
ػكف ًَُّ ٍىَّػدَّ يُ ٍـ ىَُىنيىػا أى ٍذ ىن ي
صلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ " :-ىمػا ىُّػالى يُ ٍـ تىٍريم ى
ى
ىخ ً
َّ ٍُ ًمي أىح ىد يُـ ،أىك إًنما َّ ٍُ ًمي أىح ىد يُـ أىف َّضع َّ ىده يلىى ةى ًخًذ ًه ،ينـ َّسلـ يلىى أ ً
َّو ًم ٍف ىي ٍف ىَّ ًمَّنً ًو ىك ًم ٍف ىي ٍف
يى ي ى
ى ٍ ٍ ى ىىى ي ى
ى ٍ ٍ ى ى
ى
نال يـ ىيلى ٍَّ يُ ٍـ ىكىر ٍح ىملي اللن ًو".
نال يـ ىيلى ٍَّ يُ ٍـ ىكىر ٍح ىملي اللن ًو ،الس ى
ًَ ىمالً ًو ،الس ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث جػ ػػاُّر ُّػ ػػف سػ ػػمرة الس ػ ػكا ي
رقـَُِّٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ ،)ُّْ/حػ ػػدَّث

ِ -أخرجػػو مسػػلـ ةػػي صػػحَّحوُ ،تػػاب الصػػالةُّ(،ػػاب ايمػػر ُّالسػػُكف ةػػي الصػػالة، )ِِّ /ُ()...
حدَّث رقـ ُّْ،مف طرَّؽ كَُّع ُّف الجراح ك اُّف أُّي از ػدة ُلَّيمػا يػف مسػعر ُّػف ُػداـُّ-ػو،

مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرج ػ ػ ػػو أُّ ػ ػ ػػك داكد ة ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػننو ُّ ،ػ ػ ػػاب تمرَّ ػ ػ ػػع أُّػ ػ ػ ػكاب الرُ ػ ػ ػػكع كالس ػ ػ ػػجكد ُّ ،ػ ػ ػػاب ة ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػالـ
(ُ ،)ِِٔ /حدَّث رقـ ٖٗٗ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف زُرَّػا ككَُّػع ُّػف الجػراح ُلَّيمػا يػف مسػعر
ُّف ُداـُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تاب السيكُّ ،اب مكضع الَّدَّف ينػد السػالـ (ّ ،)ُٔ /حػدَّث رقػـ
ُُّٖ ،مف طرَّؽ المضؿ ُّف دَُّف يف مسعر ُّف ُداـُّ-و ،متقارب ايلماظ.

(ُ) تقرَّب التيذَّب(.)َُِ/
ً
الجػػامع
َّر ىَػ ٍػريح ى
(ِ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػَّض القػػدَّر(ٓ ،)ُِِ/التنن ػك ي
الص ً
نغ ً
َّر(ٖ،)ٕٕٓ /يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ّ ،)ُٗٔ/ذخَّرة العقُّى ةي َرح المجتُّى(ُٓ.)ٔٗ/
)ّ( جمع يَ يم و
كس ،كىك الننميكر مف ال ندكاب الذم ىَل َّستىًق ٌر ل ىَ ىغُّو كح ندتو .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)َُٓ/
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ٓ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ّْ،)َِْ /مف طرَّؽ اُّف ىاركف يف اُّف ُداـُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ً
ًِ -مسػػعر ُّػػف ًُػ ىػد ًاـ ُّػ ًػف ظيي ٍَّػ ًػر ُّػ ًػف يُّ ٍَّػ ىػدةى ُّػػف الحػ ً ً
ً ً
صػػعل الياللػػي
ى
يى
ٍ ىي ي
ص ٍع ى
ػارث ُّػػف ىػ ىػالؿ ُّػػف ىيػػامر ُّػػف ى
ى
(ُ)
م ،أُّك سلمل الُكةي( ،ت ُّٓ:أك ُٓٓق) ،ركل لو الجمايل .
العامر ٌ
ى

ُػػاف اييمػػش َّقػػكؿَ :ػػَّطاف مسػػعر َّستضػػعمو ةََّػػُُو ةػػي الحػػدَّث(ِ) ،كقػػاؿ كَُّػػع ُّػػف الج ػراحَ :ػػؾ

مسػعر َُّقػَّف يَّػره(ّ) ،كقػاؿ سػمَّاف ُّػػف يََّّنػل :قػالكا لأليمػػش :إف مسػع انر ََّػؾ ةػػي حدَّ ػو ،ةقػاؿَ :ػػُو
َُّقَّف يَّره(ْ) ،كقاؿ َّحَّى ُّف سعَّد القطاف :ما رأَّت م لو ُاف مف أ ُّت الناس(ٓ)،كقاؿ اُّف سعدُ :اف

قل قلَّؿ الحػدَّث(ٔ) ،كقػاؿ َّحَّػى ُّػف معػَّف :قػل(ٕ)،كقػاؿ أحمػد ُّػف حنُّػؿُ :ػاف قػل خَّػا انر حدَّ ػو حػدَّث

أىػؿ الصػػدؽ(ٖ) ،كقػػاؿ اُّػػف يمػػار المكصػػلي :حجػػل ،كمػف ُّالُكةػػل م لػػو (ٗ)،كقػػاؿ العجلػػي :قػػل ُّػػت ةػػي

الحػػدَّث(َُ)،كقػػاؿ أُّػػك زريػػل :قػػل(ُُ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :مسػػعر أتقػػف ،كأجػػكد حػػدَّ ان ،كأيلػػى إسػػنادان مػػف
ال ػػػكرم ،كمسػ ػػعر أتقػػػف مػ ػػف حمػ ػػاد ُّػ ػػف زَّػػػد(ُِ) ،كذُ ػ ػره اُّػ ػػف حُّػ ػػاف ةػ ػػي ال قػ ػػات كقػ ػػاؿُ :ػ ػػاف ُّت ػ ػان ةػ ػػي

الحدَّث(ُّ)،كقاؿ أُّك نعػَّـ ُ :ػاف مسػعر َػُاُان ةػي حدَّ ػو ،كلػَّس َّخطػ ةػي َػيء مػف حدَّ ػو إَل ةػي
حػػدَّث كاحػػد(ُْ)  ،كقػػاؿ الػػذىُّي :أحػػد اييػػالـ(ُٓ)،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :اإلمػػاـ ال ُّػػتَ ،ػػَّخ العػراؽ(ُٔ)،كقػػاؿ

اُّف حجر :قل ُّت ةاضؿ(ُٕ).

(ُ( انظ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػػى ترجمت ػ ػ ػػو ة ػ ػ ػػي :الطُّق ػ ػ ػػات الُُّ ػ ػ ػػرل(ٔ،)ّْٔ /الج ػ ػ ػػرح كالتع ػ ػ ػػدَّؿ(ٖ،)ّٖٔ /ال ق ػ ػ ػػات َلُّ ػ ػ ػػف حُّ ػ ػ ػػاف(ٕ،)َٕٓ /ت ػ ػ ػػارَّخ أس ػ ػ ػػماء
ال ق ػ ػػات(،)ُِٖ/تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ (ِٕ ،،)ُْٔ /ت ػ ػػارَّخ اإلسػ ػ ػػالـ(ْ ،)ُِِ /ت ػ ػػذُرة الحم ػ ػػاظ(ُ،)ُُْ /تي ػ ػػذَّب التي ػ ػػذَّب(َُ،)ُُّ /تقرَّػ ػ ػػب
التيذَّب(،)ِٖٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ( ،)ّْٕ/الضعماء يُّي زريل(ّ.)ّٖٗ /
(ِ( تيذَّب التيذَّب(َُ.)ُُّ /
(ّ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ُُ.)ُٕٓ /
(ْ) تارَّخ اإلسالـ(ْ.)ُِِ /
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)ُْٔ /
(ٔ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّْٔ /
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)ُْٔ /
(ٖ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ّٖٔ /
(ٗ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)ُْٔ /
(َُ) ال قات للعجلي(ِ)ِْٕ /ط الدار.
(ُُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ّٖٔ /
(ُِ) المرجع الساُّؽ.
(ُّ) تيذَّب الُماؿ(ِٕ.)ُْٔ /
(ُْ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)َٕٓ /
(ُٓ) الُاَؼ(ِ.)ِٓٔ /
(ُٔ) سَّر أيالـ النُّالء(ٔ.)ٕٕٓ /
(ُٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ِٖٓ/
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قمتً :م ٍس ىع ير ُّف ُداـ قل ُّت.
ّ -يَُّّد اهلل ُّػف ً
القُّطنَّػل الُػكةي(،تَُِ-ُُُ:ق) ،ركل لػو الُّخػارم ةػي ُتػاب "رةػع الَّػدَّف ةػي
يى
الصالة" ،كمسلـ ،كأُّك داكد ،كالنسا ي(ُ).

قاؿ َّحَّػى ُّػف معػَّف :قػل(ِ)،كقػاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل(ّ) ،كقػاؿ أُّػك زريػل  :قػل(ْ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي

ال قات(ٓ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٔ).

قمت :يَُّّد اهلل ُّف القُّطَّل قل.
ككا ً كي(ٕ)،صحاُّي اُّف صحاُّي نزؿ الُكةل (تكةي ُّعد سنل َٕق)،
ْ -ىجاًُّير ٍُّ يف ىس يم ىرةى ٍُّ ًف يج ىن ى
ادةى ،الس ى
ركل لو الجمايل(ٖ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػدَّث ةَّػو النيػػي يػف رةػػع الَّػدَّف إَػػارة إلػى الجػػانَُّّف ينػد السػػالـ مػف الصػػالة ،ةقػد ُػػانكا إذا

صػػلكا م ػع النُّػػي-صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ -قػػالكا :السػػالـ يلػػَُّـ كرحمػػل ،اهلل السػػالـ يلػػَُّـ كرحمػػل اهلل،
كأَاركا ََُّّدَّيـ إلى الجانَُّّف ،ةَُّو النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ -إَارتيـ ََُّّدَّيـ إلى الجانَُّّف َُّذناب

النميكر مف الدكاب ذات ايذناب التي َل تستقر كتضطرب ،ةَُّمي أحػدُـ أف َّضػع َّػده
خَّؿ َمس كىك ي
يلى ةخذه ـ َّسلـ مف يلى الَّمَّف كالَّسار(ٗ).

(ُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ ،)ِّّ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ ،)ْٕ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ُٗ ،)ُِْ /تػػارَّخ اإلسػػالـ(ّ،)ِٕٓ /
الُاَؼ(ُ ،)ٖٔٔ /تيذَّب التيذَّب(ٕ ،)ْْ /تقرَّب التيذَّب( ،)ّّٕ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ِّٓ/
(ِ( تيذَّب الُماؿ(ُٗ.)ُِْ /
(ّ) ال قات للعجلي(ِ)ُُّ /ط الدار.
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ِّّ /
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ْٕ /
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ّّٕ/
(ٕ) نسُّل إلى :سكاءة ُّف ىيامر ُّف صعصعل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ُِٓ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ُّٔ/

(ٗ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظػر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :حاَػَّل السػندم يلػى سػنف النسػا ي(ّ ،)ْ/المرجػع
الساُّؽ(ّ،)ِٔ/الدَُّّاج يلى صحَّح مسلـ ُّف الحجاج(ِ ،)ُْٗ /يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ّ.)َِٗ /
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الر ْح َم ِن ْب ِن أ َْزَىر
الحديث التاسع والسبعونَ -ع ْب ِد َّ

اؿ :نا ىم ٍع ىمهر ،ىي ًف ك
ػاؿ :يج ًػرىح ىخالً يػد ٍُّ يػف اٍل ىكلًَّ ًػد
الزٍى ًرم ،ىي ٍف ىي ٍُّ ًػد ال نػر ٍح ىم ًف ٍُّ ًػف أ ٍىزىى ىػر ،قى ى
اف ،قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ً ن
َّكـ ح ىن ٍَّ وف(ُ) ،ةىم نر ًُّي رسك يؿ اللن ًو  -ن
"م ٍػف ىَّ يػد كؿ ىيلىػى ىر ٍح ًػؿ
ىٍ ى ي
ى
ىي
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -ىكأ ىىنػا يي ىػال هـ ،ىك يى ىػك ىَّقيػك يؿ :ى
ى
ً نً
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ ،-ىكأ ىىنا أىقيك يؿ :ىم ٍف ىَّ يد كؿ ىيلىػى
ىخالًًد ٍُّ ًف اٍل ىكلً ًَّد" ،ةى ىخ ىر ٍج ي
ىسعى ىُّ ٍَّ ىف ىَّ ىد ٍ
تأٍ
م ىر يسكؿ اللو  -ى
ً
ً ن
ر ٍحػ ًػؿ ىخالًػ ًػد ٍُّػ ًػف اٍلكلًَّػ ًػد حتنػػى أىتىػػاه رسػػك يؿ اللنػ ًػو  -ن
و
ػاُّتٍوي
ىصػ ى
ى
صػػلى اهللي ىيلى ٍَّػػو ىك ىسػػل ىـ -ىك يىػ ىػك يم ٍسػػتىن هد إًلىػػى ىر ٍحػػؿ قىػ ٍػد أ ى
ى
يىي
ى
ى
)
ِ
(
اؿ" :كأىرل ًة ً
ً ن ً
ًجراحله ةىجلىس رسك يؿ اللن ًو  -ن
ث ىيلى ٍَّ ًو".
َّو ىكىنمى ى
ى
ى ى ى ى ىي
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ -ي ٍن ىدهي ىكىد ىيا لىوي ،قى ى ى ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػ ػػو الحمَّ ػ ػػدم ة ػ ػػي مس ػ ػػنده ،م ػ ػػف ح ػ ػػدَّث يُّ ػ ػػد ال ػ ػػرحمف ُّ ػ ػػف أزى ػ ػػر

(ِ،)ُْْ/ح ػ ػػدَّث

رقـُُِّٗ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الحدكدُّ ،اب إذا تتاُّع ةي َرب الخمر(ْ،)ُٔٔ /حدَّث رقػـ
ْْٖٗ ،مف طرَّؽ أسامل ُّف زَّد يف الزىرمُّ-و ،جزء مف حدَّث مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ِٕ،)ّٔٔ/مف طرَّؽ يُّد الرزاؽ يف اُّف راَدُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىم ٍع ىم ػ ػ ػػر ٍُّ ػ ػ ػػف ارَػ ػ ػ ػػد ،أيىُّ ػ ػ ػػك يي ػ ػ ػػركة ايزدمك ،مػ ػ ػ ػػكلى يُّ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػالـ ُّػ ػ ػ ػػف يُّ ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػدكس سػ ػ ػ ػػُف
الَّمف(،تُْٓ:ق) ،ركل لو الجمايل(ّ).

قاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ْ)،قػاؿ أحمػد ُّػف حنُّػؿ :إف معمػ انر َػرب مػف العلػـ ُّػَنمع(ٓ)،كقػاؿ العجلػي :قػل

رج ػػؿ ص ػػالح(ٔ)،كق ػػاؿ َّعق ػػكب ُّ ػػف َ ػػَُّّل :قػ ػػل ،كص ػػالح الت ُّ ػػت ي ػػف الزى ػػرم(ٕ) ،كق ػػاؿ النس ػػا ي :قػػػل
مَمكف(ٖ)،كقاؿ أُّك حاتـ :ما ح ندث معمر ُّالُّصرة ةَّو أيالَّط ،كىك صالح الحدَّث(ٗ)،

(ُ) يزكة حنَّف ُانت ةي َكاؿ سنل ماف مف ىجرة الٌنُّي صلٌى اهلل يلَّو كسلـ ،كسُُّّيا أف اهلل ج ٌؿ جاللو ،حَّنما ةتح يلػى رسػكلو مُػل ،كدانػت
لػػو ق ػرَّش ُّعػػد ُّغَّيػػا كيػػدكانيا ،مَػػت أَ ػراؼ ى ػكازف ك قَّػػؼ ُّعضػػيا إلػػى ُّعػػض ،كقػػد تػػكير صػػدكرىـ للنصػػر الػػذم حتػػاه اهلل رسػػكلو كالمػػؤمنَّف،
ةحَػػدكا حَػػكدا َُُّّ ػرة ،كجمػػع أمػػرىـ مالػػؾ ُّػػف يػػكؼ سػ ٌػَّد ىػكازف ،كأجمع ػكا المسػػَّر إلػػى رسػػكؿ اهلل ص ػلٌى اهلل يلَّػػو كسػػلـ .ةقػػو السػػَّرة النُّكَّػػل مػػع
مكجز لتارَّخ الخالةل الراَدة (.)ِْٖ/
(ِ( النمثَُّ :و النمخ َُّكف ةي الرقَّل كَل رَّؽ معو ،ة ف ُاف معو رَّؽ ةيك التمؿ .تاج العركس(ٓ.)ّّٕ/
(ّ) انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٔ،)ِٕ /الجرح كالتعدَّؿ(ٖ،)ِٕٓ /ال قات َلُّف حُّػاف(ٕ،)ْْٖ /تيػذَّب الُمػاؿ(ِٖ ،)َّّ /تػذُرة
الحم ػ ػ ػػاظ(ُ،)ُِْ /مَّػ ػ ػ ػزاف اَليت ػ ػ ػػداؿ(ْ،)ُْٓ/ت ػ ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػ ػػالـ(ْ،)ِِّ /م ػ ػ ػػف تُل ػ ػ ػػـ ةَّ ػ ػ ػػو كى ػ ػ ػػك مك ػ ػ ػػكؽ(،)ََٓ/إُم ػ ػ ػػاؿ تي ػ ػ ػػذَّب الُم ػ ػ ػػاؿ
(ُُ،)ََّ/تيذَّب التيذَّب(َُ،)ِّْ /تقرَّب التيذَّب(.)ُْٓ/
(ْ( تيذَّب الُماؿ(ِٖ.)َّّ /
(ٓ) المرجع الساُّؽ.
(ٔ) ال قات للعجلي(ِ)َِٗ /ط الدار.
(ٕ) تيذَّب الُماؿ(ِٖ.)َّّ /
(ٖ) المرجع الساُّؽ.
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)ِٕٓ /
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كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات ،كقاؿُ :اف ةقَّيان متقنػان حاةظػان كريػان(ُ)،كقػاؿ الػذىُّي :قػل إمػاـ كلػو

أكىاـ احتملت لو(ِ)،كقاؿ مرة انَّل :قل حاةظ(ّ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت ةاضؿ(ْ).
قمت :معمر ُّف راَد قل ُّت.

ّ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .

الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف أ ٍىزىى ىر ك
م(ٓ)،أُّك يج ىَُّّر ،صحاُّي(،تَٕ-ُٔ:ق)،ركل لو أُّك داكد(ٔ).
الزٍى ًر ك
ْ -ىي ٍُّ يد ن

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ -سَؿ يف منزؿ خالد ُّف الكلَّد؛ ينو يجرح َّكـ حنَّف ،ةجلس ينده
النُّي كديا لو كنمث يلَّو ،ةالحدَّث ةَّو دلَّؿ يلى مَركيَّل الرقَّل ،كالنمػث يلَّيػا ،سػكاء ُػاف المػرض
حسػػَّان أـ معنكَّ ػانُ ،مػػا أف ةَّػػو الػػدياء للم ػرَّض ُّالَػػماء ،كُػػؿ ذلػػؾ َّحتػػاج إلػػى قػػكة إَّمػػاف ةػػي المعػػالًج
كالمعالىج ُلَّيما(ٕ).

ي
َّم ِر ِّ
ُم َّي َة الض ْ
الحديث الثمانونَ -ع ْم ِرو ْب ِن أ َ

ىخ ىُّ ىرنًي ىيلً كي ٍُّ يف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ىيُّ و
اف :ك ىح ند ىىنا ك
ناس ،ىي ٍػف أىًَُّّ ًػو ،ىك ىج ٍعمى يػر ٍُّ يػف ىي ٍم ًػرك
الزٍى ًرمك :أ ٍ
كقاؿ يس ٍم ىَّ ي ى
(ٖ)
ػؼ ىَ و
ىف رس ى ن ً
ً
ػاة ةىَى ىُ ىػؿ ًم ٍنيىػا ،يػ نـ
احتىنز ىُتً ى
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـٍ -
كؿ اللو  -ى
نم ًرمك ،ىي ٍف أىًَُّّو" :أ ن ى ي
يمنَّلى الض ٍ
ٍُّ ًف أ ى
قىاـ إًلىى الص ى ً
ً ن
ػاؿ ٍاآل ىخػر" :أى ىُ ىػؿ النًُّػ كي  -ن
صلنى ىكلى ٍـ ىَّتى ىك ن
صػلنى
ضٍَ" ،ىكقى ى
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ -لى ٍح نمػا ،ىك ى
ى
نالة ،ةى ى
ي
ى
َّث ىذا ًمػف ح ًػد ً
م ىح ند ىىنا ىي ٍنيما ،إًنما أى يَػ ك
ضٍَ" ،ىَل أى ىَ ك
ىف ك
ىكلى ٍـ ىَّتى ىك ن
ؾ أن
ػاؿ
الزٍى ًر ن
َّث ىذا " قى ى
ؼ ىح ًػد ى
ىي ًػر ي
ؾ ًيىنػي ىَل أ ٍ
ٍ ى
ى
يى
ضَي ًم نما مس ً
اف ك
م ى"َّتى ىك ن
نت الن يار".
الزٍى ًر ك
اف :ىك ىُ ى
يس ٍم ىَّ ي
ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػ ػػو الحمَّػ ػػدم ةػ ػػي مسػ ػػنده ،مػ ػػف حػ ػػدَّث يمػ ػػرك ُّػ ػػف أمَّػ ػػل الضػ ػػمرم
رقـُِِّٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُْٓ/حػ ػػدَّث

(ُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ْْٖ /
(ِ) المغني ةي الضعماء(ِ.)ُٕٔ /
(ّ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ(.)ََٓ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)ُْٓ/
مرة ُّف ىُ ٍعب ُّف ىلؤم .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ِٖ/
ىرة ُّف ُالب ُّف ٌ
(ٓ) نسُّل إلى ز ى
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)ّّٔ/
(ٕ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػدرَّف اآلتَّػػَّف ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيمػػا :يػػكف المعُّػػكد كحاَػػَّل اُّػػف القػػَّـ(ُِ،)ُِٕ/
نً
ةي ىَ ٍرح يم ٍسىند ال نَ ًاةعي(ٓ.)ِّٖ /
الَاةي ٍ
الح نزةي كىي :القطعل مف اللحـ كيَّره .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ّٕٕ/
الحز :القى ٍ
طع ،كمنو ي
(ٖ( مف ى
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ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب الجياد كالسَّرُّ ،اب ما َّذُر ةي السَُّف (ْ،)ِْ /حدَّث
رقـ ِِّٗ،مف طرَّؽ إُّراىَّـ ُّف سعد يف الزىرم يف جعمر ُّف يمرك ُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػ ػ ػػو مسػ ػ ػػلـ ةػ ػ ػػي صػ ػ ػػحَّحوُ ،تػ ػ ػػاب الحػ ػ ػػَّضُّ ،ػ ػ ػػاب نسػ ػ ػػخ الكضػ ػ ػػكء ممػ ػ ػػا مسػ ػ ػػت النػ ػ ػػار
(ُ ،)ِّٕ /حدَّث رقـ ّٓٓ ،مف طرَّؽ إُّراىَّـ ُّف سعد يف الزىرم يف جعمر ُّف يمرك ُّف
أمَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب ايطعملُّ ،اب ما جاء يف النُّي -صلى اهلل يلَّو كسلـ -مف
الرخصل ةي قطع اللحـ ُّالسَُّف(ْ،)ِٕٔ /حدَّث رقـ ُّٖٔ ،مف طرَّؽ معمر ُّف ارَػد يػف

الزىرم يف جعمر ُّف يمرك ُّف أمَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الطيػػارة كسػػننياُّ ،ػػاب الرخصػػل ةػػي ذلػػؾ(ُ ،)ُٔٓ/حػػدَّث
رقـَْٗ،مف طرَّؽ ايكزايي يف الزىرم يف جعمر ُّف يمرك ُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرجو الدارمي ةي سننوُ ،تاب الطيارةُّ ،اب الرخصل ةي ترؾ الكضكء(ُ،)ٓٔٔ /حدَّث رقػـ
ْٕٓ ،مف طرَّؽ يقَّؿ ُّف خالد يف الزىرم يف جعمر ُّف يمرك ُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٕ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٗ ،)ُّٓ/مػػف طرَّػػؽ إُّ ػراىَّـ ُّػػف سػػعد يػػف الزىػػرم يػػف
جعمر ُّف يمرك ُّف أمَّلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
نً
نً
السجناد ،كَّقػاؿ :أُّػك يُّػد اهلل،
ّ -ىيل كي ٍُّف ىي ٍُّد اللو ٍُّف ىيُّناس ٍُّف ىي ٍُّد اٍل يمطل ًب الياَمي،أيىُّك يم ىح نمد ٌ
كَّقاؿ :أُّك المضؿ(،تُُٖ:ق يلى الصحَّح)،ركل لو الُّخارم ةي ايدب كالُّاقكف(ُ).

قػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل قلَّػػؿ الحػػدَّث(ِ) ،كقػػاؿ العجلػػي :تػػاُّعي قػػل(ّ) ،كقػػاؿ أُّػػك زريػػل  :قػػل(ْ)،كذُػره اُّػػف
حُّاف ةي ال قات(ٓ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ياُّد(ٔ).
قمت :يلي ُّف يُّد اهلل ُّف يُّاس قل.

(ُ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٓ ،)َِْ/ال ق ػػات للعجل ػػي(ِ ،)ُٓٔ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٔ ،)ُِٗ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ٓ،)َُٔ/
مَاىَّر يلماء ايمصار ( ،)َُٕ/تارَّخ دمَؽ َلُّف يسػاُر(ّْ،)ّٕ/تيػذَّب الُمػاؿ(ُِ ،)ّٓ /الُاَػؼ(ِ ،)ّْ/تػارَّخ اإلسػالـ(ّ،)ِْٖ /
إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٗ ،)ّْٓ/تقرَّب التيذَّب( ،)َّْ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ِٕٓ/
(ِ( الطُّقات الُُّرل(ٓ)َِْ/
(ّ) ال قات للعجلي(ِ.)ُٓٔ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)ُِٗ/
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َُٔ/
(ٔ) تقرَّب التيذَّب(.)َّْ/
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ناس ٍاُّ ًف ي ًٍُّد اٍلمطنلً ًب ٍُّ ًف ى ً
ْ -ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىيُّ ً
اَوـ :صحاُّي ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُٖ).
ى
ى ي
م ( ،تٗٓ:ق أكٔٗق) ،ركل لو الجمايل سكل أُّي داكد(ُ).
نم ًر ك
يمنَّلى الض ٍ
ٓ -ىج ٍعمىير ٍُّ يف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف أ ى

قاؿ اُّف سعد :قل كلو أحادَّث(ِ)،كقاؿ العجلي :قل مف ُُّار التاُّعَّف(ّ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ْ).

قمت :جعمر ُّف يمرك ُّف أمَّل قل.
يمنَّػلى ٍُّػ ًػف يخكٍَّلًػ ًػد ٍُّػ ًػف ىي ٍُّػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّػ ًػف إً ىَّػ و
يمنَّػلى ال ن
م ،صػػحاُّي مَػػيكر ،أكؿ
ضػ ٍػم ًر ك
ػاس ،أيىُّػػك أ ى
ٔ -ىي ٍمػ يػرك ٍُّػ يػف أ ى
ى
مَاىده ُّ ر معكنل ،مات ةي خالةل معاكَّل (تَٓ-ُْ:ق) ،ركل لو الجمايل(ٓ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو أف ايُؿ مما مست النار (ُالطعاـ المطُّكخ كالخُّز كَ )...ل يَُّّطؿ الكضكء؛ ةيذا
الحدَّث ناسخ يحادَّث الكضكء مما مسػت النػار ،كقَّػؿ :إف الحُمػل مػف الكضػكء ممػا مسػت النػار أكؿ

اإلسالـ ُّسُّب قلل النظاةل ،ةلما جاء اإلسالـ نسخ الكضكء مما مست النار؛ تَّسَّ انر يلى النػاس كرحمػل

ُّيـ(ٔ).

الر ْحم ِن ْب ِن يعمر الد ِ
ِ
ِّيم ِّي
َ ْ ََ
الحديث الحادي والثمانونَ -ع ْبد َّ َ

()7

ػاؿ:
ػي وء ىك ىج ٍػد ىناهي ًي ٍن ىػدهي ،قى ى
اف ٍُّ يف ىس ًػع وَّد ال ن ٍػكًرمك ،قى ى
اف ،قى ى
اف :ىك ىىػ ىذا أ ٍ
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
اؿ :نا يس ٍم ىَّ ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىج ىػكيد ىَ ٍ
طو
ػكؿ اللن ًػو  -ن
اء اللنٍَّ ً كي ،ىي ٍف ىي ًٍُّد ن
ىخ ىُّ ىرنًي يُّ ىُ ٍَّ ير ٍُّ يف ىي ى
ت ىر يس ى
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف ىَّ ٍع ىم ىر الدَّلًي ،قى ى
أٍ
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
ى
صػلى اهللي
ػاـ ًمننػػى ى ىال ىػله ةى ىمػ ٍػف
ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ ،-ىَّقيػػك يؿ" :اٍل ىحػ كج ىي ىرةىػ ه
ػات ،ىمػ ٍػف أ ٍىد ىر ىؾ ىي ىرةىػلى قىٍُّػ ىػؿ اٍلمى ٍجػ ًػر ةىقىػ ٍػد أ ٍىد ىر ىؾ اٍل ىحػجن ،أىنَّػ ي
نؿ(ٖ) ًةي ىَّ ٍك ىم ٍَّ ًف ةى ىال إً ٍ ىـ ىيلى ٍَّ ًو ،ىك ىم ٍف تىَى نخ ىر ةى ىال إً ٍ ىـ ىيلى ٍَّ ًو".
تى ىعج ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث يُّػػد الػػرحمف ُّػػف َّعمػػر الػػدَّلي
رقـُِّّٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُْٕ/حػػدَّث

(ُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ ،)ُُٗ/ال قػػات للعجلػػي( ،)ٖٗ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ِ،)ْْٖ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ْ ،)َُْ/تػػارَّخ
دمَ ػػؽ(ِٕ ،)ُّٗ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ٓ ،)ٕٔ/ت ػػارَّخ اإلس ػػالـ(ِ ،)َُٖٔ/إُم ػػاؿ تي ػػذَّب الُم ػػاؿ (ّ ،)ِِٓ/تي ػػذَّب التي ػػذَّب(ِ ،)ََُ/تقرَّ ػػب
التيذَّب( ،)َُْ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ّٔ/
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُُٗ/
(ّ) ال قات للعجلي(.)ٖٗ/
(ْ) تقرَّب التيذَّب(.)َُْ/
(ٓ) المرجع الساُّؽ(.)ُْٖ/
)ٔ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػتح الُّػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم َلُّػػف رجػػب
(ٔ ،)َُٔ/ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم َلُّف حجر(ُ ،)ُُّ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ُ،)ُٕٗ /تحمل ايحكذم (ٓ.)ِْٔ/
)ٕ) ن سُّل إلى ُّنى الدَّؿ ُّف ىداد ُّف زَّد مناة ُّف الحجر ،مف ايزد .اينساب (ٓ.)ْْٗ /

)ٖ( تعجنؿ ةي ايمر :أسرع ةَّو مف يَّر ْ
تَف.

معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)ُُْٔ /
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ِ -أخرجػػو أُّػػك داكد ةػػي سػػننوُ ،تػػاب المناسػػؾُّ ،ػػاب مػػف لػػـ َّػػدرؾ يرةػػل (ِ ،)ُٗٔ /حػػدَّث رقػػـ
ُْٗٗ،مف طرَّؽ محمد ُّف ُ َّر يف سمَّاف ال كرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرج ػػو الترم ػػذم ة ػػي س ػػننو ،أُّػ ػكاب الح ػػج ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػَّمف أدرؾ اإلم ػػاـ ُّجم ػػع ةق ػػد أدرؾ
الحػج(ّ،)ِِٖ /حػػدَّث رقػػـ ٖٖٗ،مػػف طرَّػؽ َّحَّػػى ُّػػف سػػعَّد كيُّػد الػػرحمف ُّػػف ميػػدم ُلَّيمػػا
يف سمَّاف ال كرمُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرج ػػو النس ػػا ي ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب مناس ػػؾ الح ػػج ،ة ػػَّمف ل ػػـ َّ ػػدرؾ ص ػػالة الص ػػُّح م ػػع اإلم ػػاـ
ُّالمزدلمل(ٓ،)ِْٔ /حدَّث رقـ َّْْ،مف طرَّؽ اُّف القطاف يف ال كرمُّ-و،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننو ،مػػف ُتػػاب المناسػػؾُّ ،ػػاب ُّمػػا َّػػتـ الحػػج (ِ،)ََُِ /حػػدَّث رقػػـ
ُِٗٗ،مف طرَّؽ َعُّل ُّف الحجاج يف َُُّّر ُّف يطاءُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرج ػػو أحم ػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ ة ػػي مس ػػنده(ُّ ،)ٔٓ/م ػػف طرَّ ػػؽ َ ػػعُّل ُّ ػػف الحج ػػاج ي ػػف َُُّّ ػػر ُّ ػػف
يطاءُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
اف ٍُّ يف ىس ًع ًَّد ٍُّ ًف ىم ٍس يرك ً
طاًُّ ىخػلى ٍُّ ًػف
ؽ ،أيىُّك ىي ًٍُّد اللن ًو ال نٍكًرمك ،مف ى ٍكًر ٍُّ ًػف ىي ٍُّ ًػد ىم ىنػاةى ٍُّ ًػف أىد ٍُّ ًػف ى
ِ -يس ٍم ىَّ ي
اإلسػ ػ ػ ً
ىى ػ ػ ًػؿ ىزىمانً ػ ػ ًػو ًيٍل نمػ ػ ػػا
ػالـ ،اٍل يُ ػ ػػكًة كي ،المقَّ ػ ػػو -ىسػ ػ ػػَّ يد أ ٍ
ػاس ٍاُّ ػ ػ ًػف يم ى
ض ػ ػ ىػر ٍُّػ ػ ػ ًػف نػ ػ ػزار ،ىَ ػ ػ ٍػَّ يخ ً ٍ
إًٍل ىَّ ػ ػ ى
ىك ىي ىمال(،تُُٔ:ق) ،ركل لو الجمايل(ُ).

مَمكنػػا ُّتنػػا ُ َّػػر
قػػاؿ اُّػػف ميػػدم :مػػا أرَّػػت أحمػػظ للحػػدَّث مػػف ال ػػكرم(ِ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعدُ :ػػاف قػػل
ن
الحدَّث حجل(ّ) ،كقاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ْ)،كقاؿ مرة انَّل :أمَّر المؤمنَّف ةي الحدَّث(ٓ)،كقػاؿ يلػي
ُّػػف المػػدَّنيَ :ل أيلػػـ سػػمَّاف صػحنؼ ةػػي َػػيء قػػط إَل ةػػي اسػػـ امػرأة أُّػػي يَُّّػػد(ٔ)،كقػػاؿ العجلػػي :قػػل،

(ٕ)
أجػ ٌؿ مػف أف َّقػاؿ ةَّػو قػل ،كىػك أحػد
رجؿ صالح ،زاىد ،ياُّدُّ ،ت ةي الحدَّث  ،كقاؿ النسا ي :ىػك ى
اي مل الذَّف أرجك أف َُّكف اهلل ممف جعلو للمتقَّف إمامان(ٖ)،

(ُ) انظ ػػر إل ػػى ترجمت ػػو ة ػػي :الطُّق ػػات الُُّ ػػرل(ٔ،)َّٓ /الت ػػارَّخ الَُُّّ ػػر(ْ،)ِٗ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ْ ،)ِِٓ /ال ق ػػات للعجل ػػي(،)َُٗ/كةَّ ػػات
اييَّػ ػ ػػاف(ِ،)ّٖٔ/تيػ ػ ػػذَّب الُمػ ػ ػػاؿ(ُُ ،)ُْٓ /الُاَػ ػ ػػؼ(ُ،)ْْٗ /مَّ ػ ػ ػزاف اَليتػ ػ ػػداؿ(ِ ،)ُٔٗ /تػ ػ ػػذُرة الحمػ ػ ػػاظ(ُ،)ُُٓ/إُمػ ػ ػػاؿ تيػ ػ ػػذَّب
الُمػاؿ(ٓ،)ّٖٕ/تعرَّػؼ أىػؿ التقػػدَّس ُّم ارتػب المكصػكةَّف ُّالتػػدلَّس( ،)ِّ/تيػذَّب التيػذَّب(ْ ،)ُُُ/تقرَّػػب التيػذَّب(،)ِْْ/خالصػل تػػذىَّب
تيذَّب الُماؿ( ،)ُْٓ/الضعماء يُّي زريل(ُ.)ُْ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُُ.)ُْٓ /
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)َّٓ /
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ِِٓ /
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ُُ.)ُْٓ /
(ٔ) المرجع الساُّؽ.
(ٕ) ال قات للعجلي(.)َُٗ/
(ٖ) تيذَّب التيذَّب(ْ.)ُُُ /
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كقاؿ أُّك حاتـ :ةقَّو حاةظ زاىد ،إماـ أىؿ العراؽ(ُ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات كقاؿُ :اف مػف سػادات

أىؿ زمانو ةقيان ككريان كحمظان كاتقانان(ِ)،كقاؿ الذىُّي :أحد اييالـ يلمان كزىدان(ّ)،كقاؿ مرة انَّل :الحجػل
ال ُّت ،متمؽ يلَّو ،مع أنو ُاف َّدلس يف الضعماء ،كلُف لو نقد كذكؽ ،كَل يُّرة لقكؿ مف قاؿَّ :دلس

كَُّتب يف الُذاَُّّف(ْ)،كقػاؿ اُّػف الع ارقػي :مَػيكر ُّالتػدلَّس(ٓ)،كقػاؿ اُّػف حجػر :اإلمػاـ المَػيكر المقَّػو

العاُّد الحاةظ الَُُّّر(ٔ)،كقاؿ مرة انَّل :قل حاةظ ةقَّو ياُّد إماـ حجل ،كُاف رُّما دلس(ٕ)،كقاؿ الحػاُـ

:إماـ يصره ةي الحدَّث كالمقو كالزىدُ،اف أزىد أىؿ زمانو كأكرييـ كأُ رىـ اجتيادان كجيادان(ٖ).

قمت :سمَّاف ال كرم قل حاةظ ةقَّو ياُّد إماـ حجل ،كُاف رُّما دلس ،كَل َّدلس إَل يف قل.
طاء اللنٍَّ ًي ال يُكًة ٌي ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو ايرُّعل(ٗ).
ّ -يُّ ىُ ٍَّ ير ٍُّ يف ىي ى
قػاؿ َّحَّػى ُّػف معػػَّف :قػل(َُ)،كقػاؿ أُّػك داكد :قػػل(ُُ) ،كقػاؿ َّعقػكب ُّػف سػػمَّاف :قػل(ُِ)،كقػاؿ النسػػا ي:
قل(ُّ) ،كقاؿ أُّك حاتـََّ :خ صالح كَل َُّس ُّػو(ُْ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات كقػاؿ :لػو صػحُّل(ُٓ)،

كقاؿ الذىُّي :قل(ُٔ)،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُٕ).

قمتَُُّّ :ر ُّف يطاء قل.
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىَّ ٍع ىم ىر الدَّلً ٌي ،صحاُّي  ،كيَّقاؿ مات ُّخراساف،ركل لو ايرُّعل(ُٖ).
ْ -ىي ٍُّ يد ن

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد ؛ يف ركاتو قات.

(ُ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)ِِٓ /
(ِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)َُْ /
(ّ) الُاَؼ(ُ.)ْْٗ /
(ْ) مَّزاف اَليتداؿ(ِ.)ُٔٗ /
(ٓ) المدلسكف(.)ِٓ/
(ٔ) تعرَّؼ أىؿ التقدَّس ُّمراتب المكصكةَّف ُّالتدلَّس(.)ِّ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْْ/
(ٖ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٓ.)ّٖٕ /
(ٗ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:الت ػػارَّخ الَُُّّػػر(ِ،)ُُُ/الجػػرح كالتع ػػدَّؿ(ِ،)َِْ/ال قػػات َلُّػػف حُّ ػػاف(ْ،)ٕٔ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ْ ،)ِْٗ/الُاَ ػػؼ
(ُ،)ِٕٔ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ّ،)ُّ/تيذَّب التيذَّب(ُ،)ْْٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
)َُ( الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)َِْ/
)ُُ( تيذَّب التيذَّب(ُ.)ْْٗ/
)ُِ(المعرةل كالتارَّخ(ّ.)ٗٓ /
)ُّ( تيذَّب الُماؿ(ْ.)ِْٗ/
)ُْ( الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)َِْ/
)ُٓ( ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ٕٔ/
)ُٔ( الُاَؼ(ُ.)ِٕٔ/
)ُٕ( تقرَّب التيذَّب(.)ُِٖ/
)ُٖ( تقرَّب التيذَّب(.)ّّٓ/
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التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو أةضػػلَّل يرةػػل ؛ ةمعظػػـ الحػػج يرةػػل ،ةمػػف أدرؾ َّػػكـ يرةػػل ةقػػد أدرؾ الحػػج ،كأَّػػاـ

ًمننى ىي أَّاـ التَرَّؽ كأَّاـ رمي الجمار ،ةمف تعجنؿ ُّػالخركج مػف منػى ةػي الَّػكمَّف ايخَّػرَّف مػف أَّػاـ
التَ ػرَّؽ ُّعػػد رمػػي الجمػػار ةػػال إ ػػـ يلَّػػو ُّالتعجَّػػؿ ،كمػػف تػػَ نخر إلػػى الَّػػكـ ال الػػث كُّػػات لَّلتيػػا ،كرمػػى
الجمػػار ةػػي الَّػػكـ ال الػػث ةػػال ذنػػب يلَّػػو كىػػك ايةضػػؿ ؛ يف العمػػؿ ةَّػػو أُمػػؿ ،ةقػػد ُػػاف أىػػؿ الجاىلَّػػل
َّركف أف المتعجؿ كالمتَخر ح ـ ،كىذا الحدَّث ََُّّّف نمي الحرج ينيما(ُ).

ضِّرس
الحديث الثاني والثمانونُ -ع ْرَوةَ ْب ِن ُم َ
ػاؿ :إًسػػم ً
ضػػر ً
س ٍُّػ ًػف
ايَّ يؿ ٍُّػ يػف أىًُّػػي ىخالًػ وػد ،ىيػ ًػف ال نَػ ٍػعًُّي ،قىػ ى
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ت ييػ ٍػرىكةى ٍُّػ ىػف يم ى
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
اف ،قىػ ى ٍ ى
(ِ)
ػت رس ى ن ً
أ ٍىك ً
ػت :ىَّػا
س ٍُّ ًف ىح ًارىلى ٍُّ ًف ىَلوـ الطنا ً ني ،قى ى
صػلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًػو ىك ىسػلن ىـًُّ -اٍل يم ٍزىدلًمى ًػل  ،ةى يقٍل ي
ػكؿ اللػو  -ى
اؿ :أىتىٍَّ ي ى ي
ت(ْ) ر ً
ػت حتنػػى أىتٍعُّػ ي ً
ػت ًمػػف جُّلىػػي ى (ّ) ن ً
ر يس ى ن ً ً
ػت
احلىتًػػي ،ىك ىمػػا تىىرٍُػ ي
ػت ىن ٍمسػػي ىكأ ٍىن ى
ىى
طَّػ و ىكاللػػو ىمػػا ًج ٍ ي ى
ضػ ٍػَّ ي ى
ى
ػكؿ اللػو ج ٍ ػ ي ٍ ى ى ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ن
ن
ن
ن
ػاف
"م ٍػف ىَػ ًي ىد ىم ىع ىنػا ىىػذه الص ى
ت ىيلى ٍَّو ،ةىقى ى
ىج ىُّالن إًَل ىكقى ٍم ي
نػالةى ىكقى ٍػد ىُ ى
ػاؿ ىر يسػك يؿ اللػو  -ى
صػلى اهللي ىيلى ٍَّػو ىك ىسػل ىـ :-ى
ضى تىمى ىوي(ٓ)".
ؼ ًُّ ىع ىرةىلى قىٍُّ ىؿ ىذلً ىؾ لى ٍَّ نال أ ٍىك ىنيى ىا
ىكقى ى
ار ةىقى ٍد تىٌّـ ىحجكوي ىكقى ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث يػػركة ُّػػف مضػػرس

(ِ،)ُْٖ/حػػدَّث رقػػـِْٗ،

ُّاإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػ ػػو أُّػ ػػك داكد ةػ ػػي سػ ػػننوُ ،تػ ػػاب المناسػ ػػؾُّ ،ػ ػػاب مػ ػػف لػ ػػـ َّػ ػػدرؾ يرةػ ػػل(ِ،)ُٗٔ/حػ ػػدَّث
رقـَُٓٗ،مف طرَّؽ يامر الَعُّي يف يركة ُّف مضرس ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرج ػػو الترم ػػذم ة ػػي س ػػننو ،أُّػ ػكاب الح ػػج ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػَّمف أدرؾ اإلم ػػاـ ُّجم ػػع ةق ػػد أدرؾ

الحػػج(ّ ،)ِِٗ/حػػدَّث رقػػـ ُٖٗ ،مػػف طرَّػػؽ زُرَّػػا ُّػػف أُّػػي از ػػدة يػػف يػػامر الَػػعُّيُّ-ػػو،
متقارب ايلماظ.

)ُ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :حاَػػَّل السػػندم يلػػى سػػنف النسػػا ي(ٓ،)ِٓٔ /
يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٓ ،)ِٗٔ /تحمل ايحكذم(ّ.)َْٓ /
)ِ( مػػف اَلزدَلؼ كىػػك اَلقتػراب؛ ينيػػا ُّػػالقرب مػػف مُػػل أك منػػى ،كَّسػػمى جمعػان ينػػو َّجمػػع ةَّيػػا ُّػػَّف المغػػرب كالعَػػاء ،كىػػى أرض كاسػػعل ُّػػَّف
جُّػػاؿ دكف يرةػػل إلػػى مُػػل ،كُّيػػا المَػػعر الحػراـ ،كىػػك الجُّػػؿ الصػػغَّر ةػػى كسػػطيا َّقػػؼ اإلمػػاـ ،كيلَّػػو مسػػجد َّصػلٌى ُّػػو الصػػُّح ،كَّقػػؼ ُّػػو ،ػػـ
َّسَّر إلى منى ُّعد طلكع المجر .مراصد اَلطالع يلى أسماء ايمُنل كالُّقاع(ّ.)ُِٔٓ/
مسالؾ ايُّصار ةي ممالؾ ايمصار(ْ.)ِٖٓ/

ىجَ كسلمى.
)ّ( جُّلي طَّ :جُّلي أ ى
ػالف ُّعَّػ ىػره ،أم ىى ىزلىػػوي .الصػػحاح تػػاج اللغػػل كصػػحاح
ػمار ةيػػي يم ٍنضػػاةه ،ك ٍأنضػػى ةػ ه
ضػ يػك :الُّعَّػػر الميػػزكؿ ،كالناقػػل نً ٍ
)ْ( النً ٍ
ضػ ىػكةه ،كقػػد ٍأن ى
ضػػتٍيا ايسػ ي
العرَُّّل(ٔ.)ُُِٓ/
ث :كىك ما َّمعلو المحرـ ُّالحج إذا ىح نؿُ ،قص الَارب كايظمار ،كنتؼ اإلُّط ،كحلػؽ العانػل .كقَّػؿ ىػك إذىػاب ال نَ ىػعث كالػ ند ىرف ك الكسػخ
)ٓ( التنمى ي
مطلقان .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ُُٗ/
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ْ -أخرج ػػو النس ػػا ي ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب مناس ػػؾ الح ػػج ،ة ػػَّمف ل ػػـ َّ ػػدرؾ ص ػػالة الص ػػُّح م ػػع اإلم ػػاـ

ُّالمزدلمل(ٓ ،)ِْٔ/حدَّث رقـَِّْ ،مف طرَّؽ يُّد اهلل ُّف أُّػي السػمر يػف يػامر الَػعُّي-

ُّو ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب المناس ػػؾ ُّ ،ػػاب م ػػف أت ػػى يرة ػػل ،قُّ ػػؿ المج ػػر ،لَّل ػػل جم ػػع

(ِ ،)ََُْ/حدَّث رقـَُّٔ ،مػف طرَّػؽ كَُّػع ُّػف الجػراح يػف إسػمايَّؿ ُّػف أُّػي خالػدُّ-ػو،
متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػ ػػو الػ ػػدارمي ة ػ ػي سػ ػػننو ،مػ ػػف ُتػ ػػاب المناسػ ػػؾُّ ،ػ ػػاب ُّمػ ػػا َّػ ػػتـ الحػ ػػج(ِ ،)َُُِ/حػ ػػدَّث
رقـَُّٗ ،مف طرَّؽ َّعلى ُّف يَُّّد يف إسمايَّؿ ُّف أُّي خالدُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٕ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(َّ ،)ِّٓ/مػػف طرَّػػؽ يُّػػد اهلل ُّػػف أُّػػي السػػمر يػػف يػػامر
الَعُّيُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -إسمايَّؿ ُّف أُّي خالد :قل ُّت ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ْٗ).
امر ُّف َر ً
ً
احَّؿ الَعُّي :قل مَيكر ةقَّو ةاضؿ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِٕ).
ى
ّ -ىي ي
ضر و
س الطنا ًي(ُ) ،صحاُّي لو حدَّث كاحد ةي الحج ،ركل لو ايرُّعل(ِ).
ْ -يي ٍرىكةي ٍُّ يف يم ى

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو أف معظػػـ الحػػج ىػػك الكقػػكؼ ُّعرةػػل ،ةمػػف كقػػؼ ُّعرةػػل ُّعػػد الػػزكاؿ إلػػى أف َّطلػػع

المجر مف َّكـ النحر ةقد أدرؾ الحج ،كمف لـ َّقؼ ُّعرةل حتى يركب الَمس لـ َّدرؾ الحج ،كقكلػو –

صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ":-لػػَّالن أك نيػػا انر" َّػػدؿ يلػػى أف الجمػػع ُّػػَّف جػػزء مػػف اللَّػػؿ كجػػزء مػػف النيػػار لػػَّس
َرطان أ ناء الكقكؼ ُّعرةل؛ ةلك قضى جزءان مف اللَّؿ كحده ةقد أدرؾ الحج(ّ).

اسمو جليمل ُّف أدد ُّف زَّد ُّف ََّجب ُّف يرَّب ُّف زَّػد ُّػف ُيػالف ُّػف سػَُّ ُّػف ََّػجب ُّػف َّعػرب ُّػف قحطػاف .اللُّػاب ةػي
(ُ( نسُّل إلى طي ك ٍ
تيذَّب اينساب(ِ.)ُِٕ/
(ِ) تقرَّب التيذَّب(.)َّٗ/
(ّ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةػي المصػادر اآلتَّػل ؛ يف الُػالـ مقتػُّس منيػا :حاَػَّل السػندم يلػى سػنف النسػا ي(ٓ،)ِّٔ/يػكف
المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٓ،)ِٖٗ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ،)ِّٗ/تحمل ايحكذم(ّ.)ِْٓ/
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س َارقَ َة ْب ِن َمالِك
الحديث الثالث والثمانونُ -

ػرقىلى أ ًىك اًُّػف أ ً
ت ك
ػاؿ:
ػرقىلى ،ىي ٍػف يس ىا
ىخػي يس ىا
م يَّ ٍخًُّ يػر ،ىي ًػف ٍاُّ ًػف يس ىا
الزٍى ًر ن
ػرقىلى ،قى ى
اف ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ٍ
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ً (ُ)
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
كؿ اللن ًو ،إًني
ت :ىَّا ىر يس ى
ت ىر يس ى
ىسَىليوي ىي ٍنوي ،ةى يقٍل ي
أىتىٍَّ ي
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـًُّ -اٍل ًج ٍع ىرىانل  ،ىةلى ٍـ أ ٍىد ًر ىما أ ٍ
ى
(ِ)
أىمػ ىػألي حك ً
ػاؿ
ضػػي ،أ ٍىنتى ًظػ يػر ى
ىجػ وػر ةىقىػ ى
ب ،ةىيىػ ٍػؿ لًػػي ًةػػي ىذلًػ ى
ػؾ ًمػ ٍػف أ ٍ
ػيء اٍليُّ ٍي ىم ػلي ةىتى ٍَػ ىػر ي
ظ ٍيػ ًػرم ىَّػ ًػريد ىيلى ػ ني ،ةىتى ًجػ ى
ٍ ىٍ
)
ّ
(
نً
ػت ىي ًػف
اف :ىى ىذا الن ًػذم ىح ًم ٍ
ىجهر" ،قى ى
ظ ي
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ" :-لى ىؾ ًةي يُؿ ىًُُّود ىح نرل أ ٍ
اؿ يس ٍم ىَّ ي
ىر يسك يؿ اللو  -ى
الزٍى ًػرم ُّعػض ىػ ىذا اٍل ىُ ىػالًـ ىَل أ ٍ ً
ًً
ً
ىخ ىُّ ىرنًي كا ًػ يؿ ٍُّ يػف ىداكىد ،ىي ًػف ك
ك
ػص
ػي هء ةىػَ ٍ
الزٍى ًرم ،ىك ٍ
ىٍ ى ى
يخل ي
ي
ى
اختىلىطى ىيلى ني م ٍف أ نىكلػو ىَ ٍ
نً
ػت ىيػ ًػف ك
صػػلنى اهللي ىيلى ٍَّػ ًػو ىك ىسػػلن ىـ ىك يىػ ىػك
ػاؿ يسػ ىا
ىمػػا ىح ًم ٍ
ىخ ىُّ ىرنًَّػ ًػو ىكا ً ػ هؿ ،قىػ ى
الزٍىػ ًػرم ،ىك ىمػػا أ ٍ
ػرقىلي :أىتىٍَّػ ي
ظػ ي
ػت ىنًُّ ػ ني اللػػو ى
ػار إً نَل قىريػكا أر ً
ػب(ْ) ًمػ ٍػف مقىانًػ ً
ػت ىَل أىمػ كػر ىيلىػػى ًم ٍق ىنػ و
صػ ً
ػؾ ،ىةلى نمػػا
ػؾ إًلى ٍَّػ ى
ٍسػػي ،ىكقىػػاليكا إًلى ٍَّػ ى
ًُّاٍل ًج ٍع ىرىانػ ًػل ،ةى ىج ىعٍلػ ي
ػب ٍاي ٍىن ى
ىي ى
ى
ي
اؿ :كقى ٍد ىُاف ىُتى ً
ت :أ ىىنا َّا رس ى ن ً
ت ًإلى ٍَّ ًو رةىع ي ً
ػاؿ النًُّػ كي
ىم نانا ًةػي يرٍق ىع وػل ،ةىقى ى
اب ،ىكيقٍل ي
ٍانتىيى ٍَّ ي
ى ى
ت اٍلُتى ى
ى ٍ
ى ىي
ب لي أ ى
كؿ اللو ،قى ى ى
اء كًُّْر ك ً
و
ً ن
ن
ص ٍد و
ؽ".
ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ :ى"ن ىع ٍـ ،اٍل ىَّ ٍكيـ ىَّ ٍكيـ ىكةى ى ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث سراقل ُّف مالؾ
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُْٗ/حدَّث رقـُِّٔٗ،اإلسػناد

ِ -أخرجػ ػػو اُّػ ػػف ماجػ ػػو ةػ ػػي سػ ػػننوُ ،تػ ػػاب ايدبُّ ،ػ ػػاب ةضػ ػػؿ صػ ػػدقل المػ ػػاء(ِ،)ُُِٓ/حػ ػػدَّث
رقـّٖٔٔ،مف طرَّػؽ محمػد ُّػف إسػحاؽ يػف الزىػرم يػف يُّػد الػرحمف ُّػف مالػؾ يػف مالػؾ ُّػف
جعَـ يف سراقل ُّف جعَـ ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي مسػػنده(ِٗ ،)ُِٕ /مػػف طرَّػػؽ الزىػػرم يػػف يػػركة ُّػػف الزَُّّػػر يػػف
سراقل ُّف مالؾ ،جزء مف الحدَّث متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىمالً ًؾ ٍُّ ًف يج ٍع يَوـ اٍل يم ٍدلً ًج كي(ٓ) ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو الُّخارم ،كاُّف ماجو(ٔ).
ّ -ىي ٍُّ يد ن
(ُ)كىي ماء َُّّف الطا ؼ كمُل ،كىي إلى مُل أقرب ،نزليػا النُّػي -صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ -لمػا قسػـ ينػا ـ ىػكازف مرجعػو مػف يػزاة حنػَّف كأحػرـ
منيا -صلى اهلل يلَّو كسلـ -كلو ةَّيا مسجد.

معجـ الُّلداف(ِ.)ُِْ /

ضَ ً
الُّ ٍيـ ىج ٍمعي ىُّ ٍي ىمل كىى كلد ال ن
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(.)ُٖٔ/
ٍف الذُر كاين ى.
(ِ) ى
(ّ) الحرنلَّ :رَّد أننيا لً ًَ ٌدة حرىا قى ٍػد ً
ط ً
ػش ،ىكاٍل ىم ٍعىنػى أ ن
الحػرنل ىحَّػاة
ػت ًم ىػف اٍل ىع ى
ػت كًَُّّ ىس ٍ
يط ىَ ٍ
ىف ًةػي ىسػ ٍقي ُػؿ ًذم ىًُُّػد ىح نػرل ٍ
أجػ انر ،ىكًقَّػ ىؿ :أر ىاد ُّال ىُُّػد ى
ى
ي
ى
َّو حَّاةهَّ ،عنًي ًةي س ٍقي ُؿ ًذم ركح ً
صاحُّياً ،يىننو إًننما تى يُكف ًُُّ يده حرنل إً ىذا ىُاف ًة ً
ً
الحىَّكاف .المرجع الساُّؽ (ُ)ّْٔ/
ف
م
ى
ى
ى
ى
ي
ىٍ
ى
ي
ي ى
(ْ) ً
المرجع الساُّؽ (ْ.)ُُُ/
الخَّؿ كالمي ٍرساف.
الم ٍقىنب :ىجمايل ٍ
ً
ُن ىانل .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ّ.)ُّٖ /
ُن ىانل ُّطف ىًَُُّّر مف ى
مرة ُّف يُّد ىمىناة ُّف ى
(ٓ( نسُّل إلى يم ٍدلج ُّف ٌ

(ٔ) انظر إلى ترجمتو ةي :الجػرح كالتعػدَّؿ(ٓ ،)ِٖٔ/ال قػات َلُّػف حُّػاف(ٕ ،)ْٔ/تيػذَّب التيػذَّب(ٔ ،)ِّٔ/تقرَّػب التيػذَّب( ،)ّْٗ/خالصػل
تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ِّْ/
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قاؿ النسا ي :قل(ُ) ،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ِ).
قمت :يُّد الرحمف ُّف مالؾ قل.

ْ -س ارقىلي ٍُّف مالؾ ٍُّف جع يَـ ،أىُّك س ٍمَّاف ً
جي ،صحاُّي مَػيكر(،تِْ:ق كقَّػؿ ُّعػدىا)،ركل
ي يى
ي
يى
ي
الم ٍدل ٌ
(ّ)
لو الُّخارم كايرُّعل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػدَّث ةَّػػو أف سػقي ُػػؿ ذم ركح مػػف الحَّػكاف ُّػػو أجػر ك ػكاب ،إَل أف َُّػػكف ىنػاؾ أمػهػر ُّقتلػػو
ُالحَّل كالعقرب ،كةَّو أف اإلحساف إلى الحَّكاف سُّب لمغمرة الذنكب كتُ َّر ال كاب(ْ).

الحديث الرابع والثمانونْ -اب ِن ُب َح ْي َن َة

ػاؿ :نػػا ك
"صػػلنى ًُّىنػػا
ث ىيػ ًػف ٍاُّػ ًػف يُّ ىح ٍَّ ىنػلى ،قىػ ى
الزٍىػ ًػرمك ،قىػ ى
اف ،قىػ ى
ىيػ ىػرىج ،يَّ يحػػد ي
ت ٍاي ٍ
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ك نػػا يسػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ :ى
ً
رسك يؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـ -ص ىالةن أىظي كف أىنيا اٍلعصر ،ةىقى ً ن ً ً
اف ًةػي
اـ ةي ال ان ىَّل ،ىكلى ٍـ ىَّ ٍجل ٍس ،ىةلى نما ىُ ى
ي ى ىىى ى
ى
ىي
ى ى ٍي
ى
(ٓ)
ً
ًً
ً
ىف يَّ ىسل ىـ" .
ص ىالتو ىس ىج ىد ىس ٍج ىدتىٍَّ ًف م ٍف قىٍُّ ًؿ أ ٍ
حخ ًر ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػو الحمَّػدم ةػي مسػنده ،مػف حػػدَّث اُّػف ُّحَّنػل(ِ،)َُٓ/حػدَّث رقػـُِّٕٗ،اإلسػناد كالمػػتف
الساُّقَّف.

ِ -أخرجو الُّخارم ةي صحَّحوُ ،تاب ايذافُّ ،اب التَيد ةي ايكلى(ُ،)ُٔٔ/حدَّث رقـَّٖ،
مف طرَّؽ جعمر ُّف رَُّّعل يف يُّد الرحمف اييرجُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب المساجد كمكاضع الصػالةُّ ،ػاب السػيك ةػي الصػالة كالسػجكد
لػو(ُ،)ّٗٗ/حػدَّث رقػػـَٕٓ ،مػف طرَّػػؽ مالػؾ ُّػػف أنػس يػف اُّػػف َػياب الزىػػرمُّ-ػو ،مختلػػؼ
ايلماظ.

ْ -أخرج ػػو أُّػ ػػك داكد ةػ ػػي سػ ػػننوُ ،تػ ػػاب الرُػػػكع كالسػ ػػجكدُّ ،ػ ػػاب م ػػف قػ ػػاـ مػ ػػف نت ػػَّف كلػ ػػـ َّتَػ ػػيد
(ُ ،)ُِٕ/حدَّث رقـَُّْ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف الزىرمُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

(ُ) تيذَّب الُماؿ(ُٕ.)ّٕٗ/
(ِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ْٔ/
)ّ( تقرَّب التيذَّب(.)ِِٗ/
ً
الجػػامع
َّر ىَػ ٍػريح ى
)ْ( كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :ةػػَّض القػػدَّر(ٓ،)ُْٕ /التنن ػك ي
الص ً
نغ ً
َّر(ٕ ،)ّٓٓ /حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ.)ّْٗ/
ً
المَّسنر(ُ.)ّّٖ/
)ٓ( ما َُّكف ةي حخر الصالة أك ُّعدىا؛ لجُّر خلؿ؛ ُّترؾ مَمكر ُّو ،أك ةعؿ منيي ينو دكف تعمد .المقوي ى
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ٓ -أخرج ػػو الترم ػػذم ة ػػي س ػػننو ،أُّػ ػكاب الص ػػالة ُّ ،ػػاب م ػػا ج ػػاء ة ػػي س ػػجدتي الس ػػيك قُّ ػػؿ الس ػػالـ
(ِ ،)ِّٓ/حدَّث رقـُّٗ،مف طرَّؽ اللَّث ُّف سعد يف الزىرمُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٔ -أخرج ػػو النس ػػا ي ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب الس ػػيك ،م ػػا َّمع ػػؿ م ػػف ق ػػاـ م ػػف ا نت ػػَّف ناس ػػَّا كل ػػـ َّتَ ػػيد
(ّ،)ُٗ/حدَّث رقـُِِِ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف الزىرمُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٕ -أخرجو اُّف ماجو ةي سننوُ ،تاب إقامل الصالة ،كالسنل ةَّياُّ ،اب ما جاء ةَّمف قاـ مف ا نتَّف
سػػاىَّان(ُ ،)ُّٖ/حػػدَّث رقػػـَُِٔ،مػػف طرَّػػؽ ي مػػاف كأُّػػك ُُّػػر اُّنػػي أُّػػي َػػَُّّل كىَػػاـ ُّػػف
يمار ُليـ يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٖ -أخرجػػو الػػدارمي ةػػي سػػننوُ ،تػػاب الصػػالةُّ ،ػػاب إذا ُػػاف ةػػي الصػػالة نقصػػاف(ِ،)َْٗ/حػػدَّث
رقـَُْٓ ،مف طرَّؽ مالؾ ُّف أنس يف اُّف َياب الزىرمُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٗ -أخرجو مالؾ ةي المكطَُ ،تاب الصالةُّ ،اب مف قاـ ُّعد اإلتماـ أك ةي الرُعتَّف(،)ٗٔ/حدَّث
رقـٔٔ،مف طرَّؽ َّحَّى ُّف سعَّد يف يُّد الرحمف ُّف ىرمزُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

َُ -أخرجو أحمد ُّف حنُّؿ ةي مسنده(ُّّٖ،)ٖ/اإلسناد الساُّؽ ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .

ِ -اُّف َياب الزىرم :قل حاةظ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ّ) .
الم ىدنً كي( ،تُُٕ:ق)،ركل لو الجمايل(ُ).
ّ -ىي ٍُّ يد ن
ُّف يى ٍريم ىز اي ٍ
الر ٍح ىم ًف ي
ىي ىريج ،أيىُّك ىد ياكد ى
قاؿ اُّف سعد :قل ُ َّر الحدَّث(ِ) ،قاؿ يلي ُّف المدَّني :قل(ّ)،كقػاؿ العجلػي :تػاُّعي قػل(ْ)،كقػاؿ أُّػك

زريل :قل(ٓ)،كقاؿ اُّف خراش :قػل(ٔ)،كقػاؿ أُّػك حػاتـ :قػل(ٕ)،كذُػره اُّػف حُّػاف ةػي ال قػات(ٖ) ،كقػاؿ اُّػف
حجر :قل ُّت يالـ(ٗ).

قمت :يُّد الرحمف اييرج قل ُّت.
(ُ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ،)ُِٔ/ال قػػات للعجلػػي(،)ََّ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ،)ِٕٗ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)َُٕ /تػػارَّخ
دمَ ػ ػػؽ َلُّ ػ ػػف يس ػ ػػاُر(ّٔ،)ِّ /تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُٕ،)ْٕٔ /ت ػ ػػذُرة الحم ػ ػػاظ(ُ،)ٕٓ/ت ػ ػػارَّخ اإلس ػ ػػالـ(ّ،)ِّٕ /إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ٖ/
ِْٓ)،الُاَؼ(ُ،)ْٕٔ /تيذَّب التيذَّب(ٔ ،)َِٗ /تقرَّب التيذَّب(،)ِّٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ( ،)ِّٔ/الضعماء يُّي زريل
(ّ.)َِٗ /
(ِ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ُِٔ/
(ّ) تيذَّب الُماؿ(ُٕ.)ْٕٔ /
(ْ) ال قات للعجلي(.)ََّ/
(ٓ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ِٕٗ /
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ُٕ.)ْٕٔ /
(ٕ) التعدَّؿ كالتجرَّح ،لمف خرج لو الُّخارم(ِ.)ٖٕٖ /
(ٖ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)َُٕ /
(ٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٓ/
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ْ -يُّػ يػد ً
اهلل ٍُّػ يػف مالًػ ًػؾ ٍُّػ ًػف ىسػ ٍػعًد ٍُّػ ًػف اٍل ًق ٍَػ ً
ايزدم أُّػػك محمػػد حلَّػػؼ ُّنػػي المطلػػب يَّعػػرؼ ُّػػاُّف
ػب،
ىٍ
ٌ
ى
ُّحَّنل ،صحاُّي معركؼ ،مات ُّعد الخمسَّف ،ركل لو الجمايل(ُ).

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو أنو َل أحد َّسلـ مف الكىـ كالنسَّاف؛ ةقد ايترل ذلؾ اينَُّّاء ،كىذه نعمػل مػف اهلل-

يز كجؿ-يلى ايمل لَّقتدكا ُّنَُّّيـ يند السيك ،كالحُمل مف سيك النُّي-صلى اهلل يلَّو كسلـ -تحقَّؽ
َُّرَّل النُّي ؛حتى َل َُّكف ىناؾ مدخؿ للغالة ةي إيطا و صمات إليَّل ،كةَّػو أف مػف قػاـ كايتػدؿ مػف

ا نتَّف ةي صالة لَّس لو أف َّرجع كَّجلس ،كةَّو أف ترؾ الجلكس ايكؿ ةػي الصػالة َل يَُّّطػؿ الصػالة،
كلُػف َّجُّػره سػػجدتا السػيك قُّػػؿ التسػػلَّـ ،كةَّػػو إذا ُػاف نقصػػانان ةػػي الصػػالة ةالسػجكد َُّػػكف قُّػػؿ السػػالـ،

كقد يسمَّت سجدتا السيك ُّيذا اَلسـ؛ تريَّمان كاذَلَلن للََّطاف الذم ىك سُّب السيك(ِ).

َسمَ ِم ِّي
الحديث الخامس والثمانونُ -ب َرْي َدةَ ْاأل ْ

و
َّم كي ك ىُ ً ً
اؿ :نا قىعنب(ّ) التن ًم ً
اف ٍُّ ًػف
اف ،قى ى
ػارا ،ىي ٍػف ىيٍلقى ىمػلى ٍُّ ًػف ىم ٍرىػد ،ىي ٍػف يسػلى ٍَّ ىم ى
ى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ٍ
ػاف قىػلن خ ىَّ ن
ًً
ًً
ً ً
ُّرٍَّ ىدةى ،يف أىًُّ ً
ً ن
اؿ رسك يؿ اللن ًو  -ن
َّف
َّو ،قى ى
ىٍ
َّف ىيلىى اٍلقىايػد ى
صلى اهللي ىيلى ٍَّو ىك ىسل ىـ " :-يح ٍرىملي ن ىساء اٍل يم ىجاىد ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
يى
ًً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ػؼ ريجػ نػال ًمػ ىػف اٍلميػ ً
ىىلًػ ًػو،
َّف ًةػػي أ ٍ
َّف اٍل يم ىجاىػػد ى
ػاج ًر ى
ةػػي اٍل يح ٍرىمػػل ىَُي نميىػػات ًي ٍـ ،ىك ىمػػا مػ ٍػف ىريجػ وػؿ مػ ىػف اٍلقىايػػد ى
يى
َّف ىَّ ٍخليػ ي ى

ً
ةىَّ ىخُّػػب(ْ) ًةػػي أ ٍ ً ً ن ً
ػؾ ،ةى يخػ ٍذ ًمػ ٍػف
امػ ًػل ،ةىيَّقىػػا يؿ لىػػوي :ىَّػػا ةيػ ىػال يف ىىػ ىذا ةيػ ىػال يف ٍُّػ يػف ةيػ ىػال وف ىخ ىانػ ى
ىىلػػو إًَل ينصػ ى
ي ي
ػب لىػػوي ىَّػ ٍػكىـ اٍلق ىَّ ى
نً
اؿ" :ةى ىما ظىكن يُ ٍـ ".
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ ،-ةىقى ى
ت " ،ينـ اٍلتىمى ى
ىح ىس ىناتً ًو ىما ًَ ٍ ى
ت إًلى ٍَّ ىنا ىر يسك يؿ اللو  -ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجو الحمَّدم ةي مسنده ،مف حدَّث ُّرَّػدة ايسػلمي
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُّٓ/حػدَّث رقػـُُّّٗ،اإلسػناد

ِ -أخرجو مسلـ ةي صحَّحوُ ،تاب اإلمارةُّ ،اب حرمل نساء المجاىدَّف كا ـ مف خانيـ ةَّيف(ّ/
َُٖٓ)،حػػدَّث رقػػـ ُٕٖٗ،مػػف طرَّػػؽ سػػمَّاف ال ػػكرم كمسػػعر ُّػػف ُػػداـ ُلَّيمػػا يػػف يلقمػػل ُّػػف

مر دُّ-و ،متقارب ايلماظ.
(ُ) المرجع الساُّؽ(.)َِّ/
(ِ( كمػ ػػف أراد اَلس ػ ػػتزادة ةػ ػػي المكض ػ ػػكع ةلَّنظػ ػػر ة ػ ػػي المص ػ ػػادر اآلتَّػ ػػل ؛ يف الُ ػ ػػالـ مقتػ ػػُّس مني ػ ػػا :التميَّ ػ ػػد لمػ ػػا ة ػ ػػي المكطػ ػػَ م ػ ػػف المع ػ ػػاني
كايس ػ ػػانَّد(َُ،)ُْٖ/اَلس ػ ػػتذُار(ُ،)ُِٓ/المني ػ ػػاج َ ػ ػػرح ص ػ ػػحَّح مس ػ ػػلـ ُّ ػ ػػف الحج ػ ػػاج(ٓ،)ٖٓ/ة ػ ػػتح الُّ ػ ػػارم َ ػ ػػرح ص ػ ػػحَّح الُّخ ػ ػػارم َلُّ ػ ػػف
رج ػ ػػب(ٗ ،)ّٖٓ/ة ػ ػػتح الُّ ػ ػػارم َ ػ ػػرح ص ػ ػػحَّح الُّخ ػ ػػارم َلُّ ػ ػػف حج ػ ػػر(ِ،)ُُّ/ي ػ ػػكف المعُّ ػ ػػكد كحاَ ػ ػػَّل اُّ ػ ػػف الق ػ ػػَّـ(ّ،)ِْْ/تحم ػ ػػل ايح ػ ػػكذم
(ِ،)ّّٔ/العرؼ الَذم َرح سنف الترمذم(ُ.)ّٔٗ/
)ّ) تحرؼ ةي المطُّكع مف مسند الحمَّدم إلى "معتب" .تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ِٔٓ /

(ْ) اٍل ىخ ك
ب :اٍل ىخ نداعي  .النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ِ.)ْ/
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ّ -أخرجو أُّك داكد ةي سننوُ ،تاب الجيادُّ ،اب ةي حرمل نساء المجاىدَّف يلػى القايػدَّف(ّ)ٖ/
 ،حدَّث رقـ ِْٔٗ،مف طرَّؽ سعَّد ُّف منصكر يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ،تاب الجياد،مف خاف يازَّان ةي أىلو(ٔ،)ُٓ /حدَّث رقـ ُُّٗ،مف
طرَّؽ يُّد اهلل ُّف محمد ُّف يُّد الرحمف يف سمَّاف ُّف يََّّنلُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرج ػػو أحم ػػد ة ػػي مس ػػنده(ّٖ،)ٕٔ/ي ػػف طرَّ ػػؽ اُّ ػػف الجػ ػراح يػ ػف س ػػمَّاف ال ػػكرم ُّ-ػػو،متقارب
ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -قىعنب التن ًم ً
َّم كي الُكةي ،تكةي ُّعد الما ل ،ركل لو مسلـ ،كأُّك داكد ،كالنسا ي حدَّ ان كاحدان(ُ).
ٍ
(ّ)
(ِ)
قػػاؿ سػػمَّاف ُّػػف يََّّنػػلُ :ػػاف قػػل خَّػػا انر ،كقػػاؿ أُّػػك داكدُ :ػػاف رج ػالن صػػالحان ،كذُ ػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي

ال قات(ْ)،كقاؿ اُّف حجر :صدكؽ(ٓ).

قمت :قعنب التمَّمي صدكؽ.

الحض ىرًم ٌي ،أيىُّك الحارث الُكة كي( ،تَُِ-ُُُ:ق)،ركل لو الجمايل(ٔ).
ّ -ىيٍلقى ىمل ٍُّف ىم ٍرىد
ٍ
قاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :قل ُّت الحػدَّث(ٕ) ،كقػاؿ العجلػي :قػل(ٖ) ،كقػاؿ َّعقػكب ُّػف سػمَّاف :قػل(ٗ) ،كقػاؿ
النسػػا ي :قػػل(َُ)،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ :صػػالح الحػػدَّث(ُُ) ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات(ُِ) ،كقػػاؿ الػػذىُّي:
قل(ُّ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُْ).

قمت :يلقمل ُّف مر د قل.

(ُ( انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٕ ،)ُْٖ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٗ ،)ِّ /تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِّ ،)ِْٔ /الُاَػػؼ(ِ ،)ُّٖ /تيػػذَّب
التيذَّب(ٖ ،)ّْٖ /تقرَّب التيذَّب(.)ْٓٔ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ِْٔ /
(ّ) المرجع الساُّؽ.
(ْ) ال قات َلُّف حُّاف(ٗ.)ِّ /
(ٓ) تقرَّب التيذَّب(.)ْٓٔ/
(ٔ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةي:العلػػؿ كمعرةػػل الرجػػاؿ(ِ،)ُِّ /ال قػػات للعجلػػي(،)ُّْ/الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٔ،)َْٔ /ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٕ،)َِٗ /
تيذَّب الُماؿ(َِ،)َّٗ /تارَّخ اإلسالـ(ّ،)ِِٖ/الُاَؼ(ِ،)ّْ /إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ٗ،)ِّٕ/تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٗ/
(ٕ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ِ.)ُِّ /
(ٖ) ال قات للعجلي(.)ُّْ/
(ٗ) المعرةل كالتارَّخ(ّ.)ُٖٗ /
(َُ) تيذَّب الُماؿ(َِ.)َّٗ /
(ُُ) الجرح كالتعدَّؿ(ٔ.)َْٔ /
(ُِ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)َِٗ /
(ُّ) الُاَؼ(ِ.)ّْ /
(ُْ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٗ/
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ْ -سػ ػلى ٍَّماف ٍُّ ػػف ُّرٍَّ ػ ىػدةى ٍُّ ػ ًػف اٍلحص ػ ٍػَّ ًب اي ً
م( ،تَُٓ:ق) ،ركل ل ػػو الجماي ػػل س ػػكل
ٍ
الم ػ ٍػرىكز ٌ
ي ى
ي ى ي ي يى
ىسػ ػلىم كي ى
الُّخارم(ُ).

قػاؿ كَُّػػع ُّػػف الجػراحَّ :قكلػػكف إف سػػلَّماف ُّػػف ُّرَّػػدة ُػاف أصػػح حػػدَّ ان كأك ػػؽ مػػف يُّػػد اهلل ُّػػف ُّرَّػػدة(ِ)،
كقاؿ َّحَّى ُّف معَّف :قل(ّ)،قاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :سلَّماف ُّف ُّرَّدة أك ؽ مف يُّد اهلل ُّف ُّرَّدة(ْ) ،كقاؿ

العجلي :تاُّعي قل(ٓ) ،كقاؿ أُّك حاتـ :قل(ٔ) ،كقاؿ الذىُّي :قل(ٕ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ٖ).
قمت :سلَّماف ُّف ُّرَّدة قل.

ً نً
ُّٓ -رٍَّ ػ ىػدةي ٍُّ ػػف الحص ػػَّب ٍُّ ػ ًػف ي ٍُّ ػ ًػد اللنػ ًػو ٍُّ ػ ًػف اٍلح ػ ً ً
ىسػ ػلى ًم كي ،ص ػػحاُّي أس ػػلـ قُّ ػػؿ
ى
ى
ػارث ،أيىُّ ػػك ىي ٍُّ ػػد الل ػػو ٍاي ٍ
ي ي ى
يى
(ٗ)
ُّدر(،تّٔ:ق)،ركل لو الجمايل .

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث حسف ُّيذا اإلسناد؛ يف قعنُّان التمَّمي صدكؽ ،كُّالمتاُّعل(َُ)مف يمرك ُّف قَّس –

كىك قل متقف(ُُ)– لقعنب التمَّمي َّرتقي إلى الصحَّح لغَّره.

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو تَدَّد كتغلَّظ يلػى كجػكب الحمػاظ يلػى نسػاء المجاىػدَّف كتػكقَّرىف كالحمػاظ يلػَّيف

مف نظرة محرمل ،أك خلكة تديك إلى الَؾ ك ً
ػَّيف دكف
الرَُّّل ،كأَّضان َّجب قضاء حػكا جيف كاإلحسػاف إل ٌ
كرَُّّل ،ةمف خاف المجاىد كالغازم أ ناء إصالح حاؿ يَّالػو كقضػاء حػكا جيـ،
أف َّنتيج يف ذلؾ ممسدة ى
ةالمجاىد ََّخذ مف حسنات الخا ف َّكـ القَّامل ما َاء كَّستُ ر منيا ،كَُنو-صلى اهلل يلَّو كسلـَّ-رَّد

سؤاليـ ُّمعنى :ةماذا تظنكف ىؿ ََّخذ ُؿ حسناتو أك جزءان منيا(ُِ).

(ُ) انظػ ػػر إلػ ػػى ترجمتػ ػػو ةػ ػػي :تػ ػػارَّخ اُّػ ػػف معػ ػػَّف ( )ُُٕ/ركاَّػ ػػل الػ ػػدارمي ،العلػ ػػؿ كمعرةػ ػػل الرجػ ػػاؿ(ُ ،)َْٗ/ال قػ ػػات للعجلػ ػػي(،)ََِ/الجػ ػػرح
كالتعػ ػػدَّؿ(ْ،)َُِ/تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ُُ ،)َّٕ/تػ ػػارَّخ اإلسػ ػػالـ(ّ ،)ٓٓ/إُمػ ػػاؿ تيػ ػػذَّب الُمػ ػػاؿ(ٔ ،)ْْ/تيػ ػػذَّب التيػ ػػذَّب(ْ ،)ُْٕ/تقرَّػ ػػب
التيذَّب( ،)َِٓ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)َُٓ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ُُ.)َّٕ/
(ّ) تارَّخ اُّف معَّف ( )ُُٕ/ركاَّل الدارمي.
(ْ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َْٗ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ََِ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ْ.)َُِ/
(ٕ) الُاَؼ(ُ.)ْٕٓ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)َِٓ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ(.)ُُِ/
)َُ) مسػتخرج أُّػي يكانػػل(ْ ،)ّْٖ/حػػدَّث رقػػـ ُِْٕ ؛ينػػو ذُػػر تلػػؾ المتاُّعػػل مػػف طرَّػؽ يمػػرك ُّػػف قػػَّس يػػف يلقمػػل ُّػػف مر ػػدُّ-ػػو ،متقػػارب
ايلماظ.
)ُُ( تقرَّب التيذَّب(.)ِْٔ/
)ُِ( كم ػػف أراد اَلس ػػتزادة ة ػػي المكض ػػكع ةلَّنظ ػػر ة ػػي المص ػػادر اآلتَّ ػػل ؛ يف الُ ػػالـ مقت ػػُّس مني ػػا :المني ػػاج َ ػػرح ص ػػحَّح مس ػػلـ ُّ ػػف الحج ػػاج
(ُّ،)ُْ/حاََّل السندم يلى سنف النسا ي(ٔ،)َٓ/يكف المعُّكد كحاََّل اُّف القَّـ(ٕ.)ُِْ/
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الحديث السادس والثمانونِ -ب َال ِل ْب ِن ال َح ِ
ار ٍث ا ْل ُم َزِن ِّي

ػاؿ :نػا يم ىح نم يػد ٍُّػ يػف ىي ٍم ًػرك ٍُّ ًػف ىيٍلقى ىمػلى اللنٍَّ ًػ كي ،ىي ٍػف أىًَُّّػ ًػو ،ىي ٍػف ىجػد ًه ،ىي ٍػف ًُّ ىػال ًؿ ٍُّػ ًػف
اف ،قى ى
ك نػا يسػ ٍم ىَّ ي
ً
ً
"الريج يؿ لى ٍَّتى ىُلن يـ ًُّاٍل ىُلً ىم ًل ًم ٍف ىس ىػخط(ُ)ً اللن ًػو ىمػا
اؿ :ن
صلنى اهللي ىيلى ٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ ،-قى ى
اٍل ىح ًارث اٍل يم ىزنًي ىٍَُّّليدي ًُّو النًُّ ني  -ى
ً ً
ً
ػد مػا تىٍُّليػدي ،ةىىَّ ٍُتي ي ن ً
ض ىػك ً
اف
ام ًػل ،ىكًا نف ن
الريج ىػؿ لى ٍَّػتى ىُلن ىـ ًُّاٍل ىُلً ىم ًػل ًم ٍػف ًر ٍ
ىَّظي كف أ ٍ
ػب اللػوي ُّيىػا ىس ىػخطىوي إلىػى ىَّ ٍػكـ اٍلق ىَّ ى
ىف تىٍُّلي ى ى
ً
ً ً
ً
ػب اللنػوي ًُّيػا ًر ى ً
"ىػ ىذا ىمػا ًي ٍن ًػدم
ام ًػل" ،قى ى
ىف تىٍُّلي ىد ىما ىُّلى ىغ ٍ
ػاؿ اٍل يح ىم ٍَّػدمك :ى
اللنو ىما ىَّظي كف أ ٍ
ػت ،ةىىَّ ٍُتي ي
ى
ضػاهي إلىػى ىَّ ٍػكـ اٍلق ىَّ ى
ً
اف ىَّقيكليوي أ نىك يؿ".
ىٍَُّّليدي ًُّو ىُ ىما ىُ ى

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف حػػػدَّث ُّ ػػالؿ ُّ ػػف الح ػػارث المزن ػػي

(ِ ،)ُٖٓ/حػػػدَّث

رقـُّّٓٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

ِ -أخرجػو الترمػذم ةػي سػننوُّ ،ػاب ةػي قلػل الُػالـ(ْ ،)ٓٓٗ/حػدَّث رقػـُِّٗ ،مػف طرَّػؽ يُّػػدة
ُّف سلَّماف يف محمد ُّف يمركُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجػػو اُّ ػػف ماج ػػو ة ػػي س ػػننوُ ،ت ػػاب المػػتف ُّ ،ػػاب ُ ػػؼ اللس ػػاف ة ػػي المتن ػػل(ِ ،)ُُِّ/ح ػػدَّث
رقـّٗٔٗ ،مف طرَّؽ محمد ُّف َُّر يف محمد ُّف يمركُّ-و ،ةَّو قصل .

ْ -أخرجػو مالػؾ ةػػي المكطػَُ ،تػػاب الُػالـُّ ،ػػاب مػا َّػؤمر ُّػػو مػف الػػتحمظ ةػي الُػػالـ (ِ، )ٖٗٓ/
حدَّث رقـٓ،مف طرَّؽ محمد ُّف يمرك ُّف يلقمل يف يمرك ُّف يلقمل ُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمػد ةػي مسػنده(ِٓ ،)َُٖ/مػف طرَّػؽ أُّػي معاكَّػل يػف محمػد ُّػف يمػرك اللَّ ػيُّ-ػو،
متقارب ايلماظ.

ٔ -أخرجػػو الطُّ ارنػػي ةػػي المعجػػـ الصػػغَّرُّ ،ػػاب العػػَّف ،مػػف اسػػمو يُّػػداف(ُ،)ِّٗ /حػػدَّث رقػػـ
ٕٓٔ ،مف طرَّؽ يمر ُّف يُّد اهلل ،يف ُّالؿ ُّف الحارث ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -يم ىح نم يد ٍُّ يف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ىيٍلقى ىملى ٍُّ ًف كقن و
اص ،أيىُّك اٍل ىح ىس ًف اللنٍَّ ً كي اٍل ىم ىدنً كي( ،تُْٓ:ق يلى الصحَّح)،
ى
(ِ)
ركل لو الُّخارم مقركنان ُّغَّره ،كمسلـ ةي المتاُّعات ،كاحتج ُّو الُّاقكف .

)ُ( ً
ةالف يلى ةالفُ :رىو ،يضب يلَّو ،لـ َّرضو .معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة(ِ.)َُْٓ/
سخط ه
(ِ( انظر إلى ترجمتو ةي :الطُّقات الُُّرل(ٓ ،)ّّْ/سؤاَلت محمػد ُّػف ي مػاف ُّػف أُّػي َػَُّّل لعلػي ُّػف المػدَّني(،)ْٗ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ٖ)َّ/
،ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٕ،)ّٕٕ/الُامػػؿ ةػػي ضػػعماء الرجػػاؿ(ٕ،)ْٖٓ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِٔ،)ُِِ/مػػف تُلػػـ ةَّػػو كىػػك مك ػػؽ(،)َْٔ/تػػارَّخ اإلسػػالـ
(ّ،)ّٕٗ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(َُ،)َُّ/تيذَّب التيذَّب(ٗ،)ّٕٓ/تقرَّب التيذَّب(،)ْٗٗ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ّْٓ/
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ق ػ ػػاؿ اُّ ػ ػػف المُّ ػ ػػارؾ :ل ػ ػػـ َُّ ػ ػػف ُّ ػ ػػو ُّ ػ ػػَس(ُ)،كق ػ ػػاؿ َّحَّ ػ ػػى القط ػ ػػاف :رج ػ ػػؿ ص ػ ػػالح ل ػ ػػَّس ُّ ػ ػػَحمظ الن ػ ػػاس

للحدَّث(ِ)،كقاؿ اُّف سعدُ :اف ُ َّ انر َّستضعؼ(ّ)،كقاؿ َّحَّى ُّف معَّف :ما زاؿ الناس َّتقكف حدَّ و(ْ)،
(ٓ)
زجػانً ٌي:
الج ٍك ى
كقػػاؿ يلػػي ُّػػف المػػدَّنيُ :ػػاف قػػو كُػػاف َّحَّػػى ُّػػف سػػعَّد َّضػػعمو ُّعػػض الضػػعؼ  ،كقػػاؿ ى
لَّس ُّقكم الحدَّث كََّػتيي حدَّ ػو(ٔ) ،كقػاؿ َّعقػكب ُّػف َػَُّّل :ىػك كسػط كالػى الضػعؼ مػا ىػك(ٕ)،كقػاؿ
النسا ي :لػَّس ُّػو ُّػَس ،كقػاؿ ةػي مكضػع حخػر :قػل(ٖ)،كقػاؿ أُّػك حػاتـ :صػالح الحػدَّثَُّ ،تػب حدَّ ػو،
كىػػك َػػَّخ(ٗ) ،كذُػره اُّػػف حُّػػاف ةػػي ال قػػات ،كقػػاؿُ :ػػاف َّخطػ (َُ)،كقػػاؿ اُّػػف يػػدم :لػػو حػػدَّث صػػالح،
كأرجك أنػو َل ُّػَس ُّػو(ُُ)،كقػاؿ الخلَّلػيَُّ :تػب حدَّ ػو كَل َّحػتج ُّػو(ُِ)،كقػاؿ الػذىُّي :صػدكؽ(ُّ)،كقػاؿ

اُّف حجر :صدكؽ لو أكىاـ(ُْ) ،كقاؿ الحاُـ :لَّس ُّالحاةظ يندىـ(ُٓ).

قمت :محمد ُّف يمرك صدكؽ لو أكىاـ.
ّ -ىي ٍمػػرك ٍُّ ػ ًػف ىيٍلقى ىم ػػل ٍُّ ػ ًػف كقنػ و
ػاص ،اللنٍَّ ًػ ػ كي ،ت ػػكةي ُّع ػػد الما ػػل ،ركل ل ػػو الترم ػػذم ،كالنس ػػا ي ،كاُّ ػػف
ى
ماجو(ُٔ).

ذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ُٕ)،قاؿ الذىُّي :ك ؽ(ُٖ)،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ(ُٗ).
قمت :يمرك ُّف يلقمل مقُّكؿ.

(ُ) تيذَّب التيذَّب(ٗ.)ّٕٓ/
(ِ) تيذَّب الُماؿ(ِٔ.)ُِِ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ّّْ/
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)َّ/
(ٓ) سؤاَلت محمد ُّف ي ماف ُّف أُّي ََُّّل لعلي ُّف المدَّني(.)ْٗ/
(ٔ) أحكاؿ الرجاؿ(.)ِّْ/
(ٕ) تيذَّب التيذَّب(ٗ.)ّٕٓ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ(ِٔ.)ُِِ/
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ٖ.)َّ/
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ٕ.)ّٕٕ/
(ُُ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ٕ.)ْٖٓ/
(ُِ) اإلرَاد ةي معرةل يلماء الحدَّث(ُ.)ِِٓ /
(ُّ) مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ(.)َْٔ/
(ُْ( تقرَّب التيذَّب(.)ْٗٗ/
(ُٓ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(َُ.)َُّ/
(ُٔ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الجػػرح كالتعػػدَّؿ(ٔ ،)ُِٓ/ال قػػات َلُّػػف حُّػػاف(ٓ،)ُْٕ/تيػػذَّب الُمػػاؿ(ِِ ،)َُٔ/مَّ ػزاف اَليتػػداؿ(ّ،)ُِٖ/
الُاَؼ(ِ،)ْٖ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(َُ ،)ُِّ/تيذَّب التيذَّب(ٖ،)ٕٗ/تقرَّب التيذَّب(.)ِْْ/
(ُٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ٓ.)ُْٕ/
(ُٖ) الُاَؼ(ِ.)ْٖ/
(ُٗ) تقرَّب التيذَّب(.)ِْْ/
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ْ -ىيٍلقى ىملي ٍُّ يف كقن و
م
اص اللنٍَّ ً كي اٍل يعتٍ ىك ًار ك
ى
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
قاؿ اُّف سعد :قلَّؿ الحدَّث ،كقاؿ النسا ي :قل ،كقاؿ العجلي :تاُّعي قل ،
(ُ)

اٍل ىم ىدنً كي(،تَٖ-ُٕ:ق) ،ركل لو الجمايل(ِ).

كقاؿ الذىُّي :قل(ٔ)،كقاؿ اُّف حجر :قل ُّت ،أخطَ مف زيـ أف لو صحُّل(ٕ).

قمت :يلقمل ُّف كقاص قل ُّت.

الر ٍح ىمف اٍل يمزنً ٌي ،صحاُّي(،تَٔ:ق)،ركل لو ايرُّعل(ٖ).
ٓ ًُّ -ىالؿ ُّف اٍل ىح ًارث أيىُّك يُّد ن

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف يم انر ُّف يلقمل مقُّكؿ كلـ يَّتاُّع ،كمحمدان ُّف يمرك صدكؽ

لو أكىاـ ،كُّالمتاُّعل

َاىد

(َُ)

(ٗ)

َّرتقي إلى الحسف لغَّػره ،كأَّضػان قػاؿ الترمذم:ىػذا حػدَّث حسػف صػحَّح ،كىنػاؾ

صحَّح ةي صحَّح الُّخارم مف حدَّث أُّي ىرَّرة.

التعميق عمى الحديث:

يلى اإلنساف أف َّحمظ لسانو ،كَل َّػتُلـ إَل ُّمػا َّرضػي اهلل ،كأف يلَّػو النظػر ةػي حسػف الُػالـ

كقُّحػػو ،كأف مػػف َّػػتُلـ ُُّلمػػل ينػػد السػػلطاف الجػػا رً يلَّػزَّف ُّيػػا ُّػػاطالن كَّرضػػي السػػلطاف ُّيػػا ،ةَّنػػاؿ ُّيػػا
سخط اهلل ،كُذلؾ الُلمل التي تيرضي اهلل يند السلطاف لَّصرةو يف ظلمو ،ةَّناؿ ُّيا رضكاف اهلل(ُُ).

(ُ) نسُّل إلى :ييتٍكارة ُّف يامر ُّف لَّث ُّف ُُّر ُّف يُّد ىمناة ُّف ُنانل اُّف يخزَّمل .يجالل المُّتدم كةضالل المنتيي ةي النسب(.)َٗ/
(ِ) انظػػر إل ػػى ترجمتػػو ة ػػي :الطُّقػػات الُُّ ػػرل(ٓ،)ْْ/ال قػػات للعجل ػػي(،)ِّْ/الجػػرح كالتع ػػدَّؿ(ٔ،)َْٓ/ال قػػات َلُّ ػػف حُّػػاف(ٓ،)َِٗ/تي ػػذَّب
الُمػاؿ(َِ،)ُّّ/تػارَّخ اإلسػالـ(ِ ،)ْٖٔ/تػذُرة الحمػاظ(ُ،)ّْ/أسػػد الغاُّػل(ْ،)ٖٓ/الُاَػؼ(ِ،)ّٓ/إُمػاؿ تيػذَّب الُمػاؿ(ٗ ،)ِٕٓ/تيػػذَّب
التيذَّب(ٕ،)َِٖ/تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٗ/
(ّ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ْْ/
(ْ) تيذَّب الُماؿ(َِ.)ُّّ/
(ٓ) ال قات للعجلي(.)ِّْ/
(ٔ) الُاَؼ(ِ.)ّٓ/
(ٕ) تقرَّب التيذَّب(.)ّٕٗ/
(ٖ) المرجع الساُّؽ(.)ُِٗ/
)ٗ)المعجـ الصغَّر للطُّراني(ُ،)ِّٗ /ح ٕٓٔ ،مف طرَّؽ معتمر ُّف سلَّماف يف يَُّّد اهلل ُّف يمر يف يمر ُّف يُّد اهلل يف ُّالؿ ُّف
الحارث.
)َُ) صحَّح الُّخارم(ٖ،)ََُ/ح ْٕٕٔ .
(ُُ) كمػ ػػف أراد اَلسػ ػػتزادة ةػ ػػي المكضػ ػػكع ةلَّنظػ ػػر ةػ ػػي المصػ ػػادر اآلتَّػ ػػل ؛ يف الُػ ػػالـ مقتػ ػػُّس منيػ ػػا :التميَّػ ػػد لمػ ػػا ةػ ػػي المكطػ ػػَ مػ ػػف المعػ ػػاني
كايسانَّد(ُّ،)ْٗ/اَلستذُار(ٖ ،)ْٓٓ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ ،)ِْٕ/تحمل ايحكذم(ٔ.)َُٓ/
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الحديث السابع والثمانون -ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أَ ْقرم ا ْل ُخ َز ِ
اع ِّي
َ
ََ

س اٍلمى نػراء ،يػف يُّ ٍَّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف ي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف أى ٍقػرـ اٍل يخ ىز ً
اؿ :نا ىداكيد ٍُّ يف قى ٍَّ و
ايػي ،ىي ٍػف
اف ،قى ى
ى
ي ى ٍ يى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ىى
ي
ً (ِ)
كؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـًُّ -اٍلقى ً (ُ) ً
أىًُّ ً
ػاض إًًُّطى ٍَّ ًػو
ت ىر يس ى
َّو ،قى ى
صػلي ،ةى ىأرٍىَّ ي
اؿ " :ىأرٍىَّ ي
ػت ىُّ ىَّ ى
ػاع م ٍػف ىنم ىػرةى يَّ ى
ى
ي ى ىىى
إً ىذا ىس ىج ىد".

تخريج الحديث:

ُ -أخرج ػػو الحمَّ ػػدم ة ػػي مس ػػنده ،م ػػف ح ػػدَّث يُّ ػػد اهلل ُّ ػػف أق ػػرـ الخ ازي ػػي
رقـُِّٓٗ ،اإلسناد كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُٕٔ/ح ػػدَّث

ِ -أخرجو الترمذم ةي سننو ،أُّكاب الصالةُّ ،اب ما جاء ةي التجاةي ةي السػجكد(ِ،)ِٔ/حػدَّث
رقـ ِْٕ،مف طرَّؽ أُّي خالد ايحمر يف داكد ُّف قَّسُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ّ -أخرجو النسا ي ةي سننوُ ،تػاب التطَُّّػؽُّ ،ػاب صػمل السػجكد(ِ،)ُِّ/حػدَّث رقػـَُُٖ،مػف
طرَّؽ إسمايَّؿ ُّف جعمر يف داكد ُّف قَّسُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ْ -أخرجػػو اُّػػف ماجػػو ةػػي سػػننوُ ،تػػاب إقامػػل الصػػالة كالسػػنل ةَّيػػاُّ ،ػػاب السػػجكد(ُ،)ِٖٓ/حػػدَّث
رقـُٖٖ ،مف طرَّؽ كَُّع ُّف الجراح يف داكد ُّف قَّسُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

ٓ -أخرجو أحمد ُّػف حنُّػؿ ةػي مسػنده(ِٔ،)ِّٖ/مػف طرَّػؽ أُّػي نعػَّـ المضػؿ ُّػف دُػَّف يػف داكد
ُّف قَّسُّ-و ،مختلؼ ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ِ -ىداكيد ٍُّػ يػف قىػ ٍػَّ و
اء الػػدُّاغ ،أيىُّػػك يس ػلى ٍَّماف القرَػػي ،م ػكَلىـ ،اٍل ىمػ ىػدنً كي ،استَػػيد ُّػػو الُّخػػارم ةػػي
س اٍلمىػ نػر ي
ي
(ّ)
"الجامع" كركل لو ةي "القراءة خلؼ اإلماـ" ،ايدب الممرد"  ،كركل لو الُّاقكف .
قاؿ الَاةعي :قل حاةظ(ْ) ،كقاؿ اُّف سعدُ :اف قل لو أحادَّث صالحل(ٓ)،

(ُ) ىػػك مػػا انُّسػػط مػػف ايرض الحػ ٌػرة السػػيلل الطػػَّف الت ػي َل َّخالطيػػا رمػػؿ ،ةََّػػرب ماءىػػا ،كىػػي مسػػتكَّل لػػَّس ةَّيػػا تطػػامف كَل ارتمػػاع .المعػػالـ
اي َّرة ةي السنل كالسَّرة(.)ُِِ/
نمػرة َّمصػػؿ سػػَّؿ يرىنػلى ُّػػَّف يرةػػل كمسػػجدىا كُّػػَّف ً
(ِ) ىن ًمػرة :جَُّّػػؿ تػراه يػػرب مسػػجد يرةػػل ،كمسػػجد يرةػػل َّسػػمى مسػػجد ً
نمػرة كىػػي يلػػى حػػدكد
يى
يى
ىى
الح ػػرـ ،كُ ػػاف رس ػػكؿ الليػ ػو  -ص ػػلى اهلل يلَّ ػػو كس ػػلـ َّ -ن ػػزؿ ً
نمػ ػرة َّ ػػكـ ىي ىرة ػػل ،حت ػػى إذا ح ػػاف ال ػػزكاؿ انتق ػػؿ إل ػػى ىي ىرة ػػل .مع ػػالـ مُ ػػل التَرَّخَّ ػػل
كاي رَّل(.)َُّ/

(ّ) انظػػر إلػػى ترجمتػػو ةػػي :الطُّقػػات الُُّػػرل(ٓ،)ِْٓ/تػػارَّخ اُّػػف معػػَّف (ّ )ُٗٓ/ركاَّػػل الػػدكرم ،العلػػؿ كمعرةػػل الرجػػاؿ()ُُٖ/ركاَّػػل المػػركذم
كيَّػ ػره ،سػ ػؤاَلت أُّ ػػي داكد ل م ػػاـ أحم ػػد ُّ ػػف حنُّ ػػؿ(،)َِٕ/الج ػػرح كالتع ػػدَّؿ(ّ،)ِِْ/ال ق ػػات َلُّ ػػف حُّ ػػاف(ٔ،)ِٖٖ/تي ػػذَّب الُم ػػاؿ(ٖ،)ّْٗ/
الُاَؼ(ُ،)ِّٖ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ ،)ِّٔ/تقرَّب التيذَّب(،)ُٗٗ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)َُُ/
(ْ( تيذَّب الُماؿ(ٖ.)ّْٗ/
(ٓ) الطُّقات الُُّرل(ٓ.)ِْٓ/
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كقػػاؿ َّحَّػػى ُّػػف معػػَّفُ :ػػاف صػػالح الحػػدَّث(ُ) ،كقػػاؿ مػرة انَّػػل :قػػل(ِ) ،كقػػاؿ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ :قػػل(ّ)،

كقػػاؿ أُّػػك زريػػل  :قػػل(ْ) ،كقػػاؿ النسػػا ي :قػػل(ٓ) ،كقػػاؿ السػػاجي :قػػل(ٔ) ،كقػػاؿ أُّػػك حػػاتـ  :قػػل(ٕ) ،كذُػره

اُّف حُّاف ةي ال قات(ٖ)،كقاؿ الذىُّي :قل مف العُّاد(ٗ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل ةاضؿ(َُ).

قمت :داكد ُّف قَّس قل.
ً
ً
ً نً
نً
م ،ت ػػكةي ُّع ػػد الما ػػل ،ركل ل ػػو الترم ػػذم،
ّ -يي ىُّ ٍَّ ػ يػد الل ػػو ٍُّ ػ يػف ىي ٍُّ ػػد الل ػػو ٍُّ ػ ًػف أى ٍق ػ ىػرىـ اٍل يخ ىزايػ ػ كي ،ح ىج ػػاز ٌ
كالنسا ي ،كاُّف ماجو حدَّ ان كاحدان(ُُ).
قاؿ النسا ي :قل(ُِ) ،كقاؿ الذىُّي :ك ؽ(ُّ) ،كقاؿ اُّف حجر :قل(ُْ).

قمت :يَُّّد اهلل ُّف أقرـ قل.
ْ -يُّ يد ً
اهلل ٍُّف أى ٍقرـ اٍل يخ ىز ً
صحاُّي مقؿ ،ركل لو الترمذم كالنسا ي كاُّف ماجو(ُٓ).
اي كي أيىُّك ىم ٍع ىُّود،
ىٍ
ي ىى
ٌ

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث صحَّح ُّيذا اإلسناد؛ يف ركاتو قات.

التعميق عمى الحديث:

الحػػدَّث ةَّػػو أف السػػنل أ نػػاء السػػجكد ىػػي مجاةػػاة الَّػػدَّف يػػف الجنػػب ،كيػػدـ ضػػميما إلَّػػو؛ حتػػى

َّظير َُّّاض اإلُّطَّف(ُٔ).

(ُ) تارَّخ اُّف معَّف (ّ )ُٗٓ/ركاَّل الدكرم.
(ِ) تارَّخ اُّف معَّف ( )َُٕ/ركاَّل الدارمي.
(ّ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ()ُُٖ/ركاَّل المركذم كيَّره.
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِِْ/
(ٓ) تيذَّب الُماؿ(ٖ.)ّْٗ/
(ٔ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ.)ِّٔ/
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِِْ/
(ٖ( ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ِٖٖ/
(ٗ) الُاَؼ(ُ.)ِّٖ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ُٗٗ/
(ُُ) انظ ػ ػػر إل ػ ػػى ترجمت ػ ػػو ة ػ ػػي :تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ُٗ،)ٔٔ/الُاَ ػ ػػؼ(ُ،)ُٖٔ/إُم ػ ػػاؿ تي ػ ػػذَّب الُم ػ ػػاؿ(ٗ،)َّ/تي ػ ػػذَّب التي ػ ػػذَّب(ٕ)ُِ/تقرَّ ػ ػػب
التيذَّب(.)ِّٕ/
(ُِ) تيذَّب الُماؿ(ُٗ.)ٔٔ/
(ُّ) الُاَؼ(ُ.)ُٖٔ/
(ُْ) تقرَّب التيذَّب(.)ِّٕ/
(ُٓ) المرجع الساُّؽ(. )ِٗٔ/
(ُٔ) كمف أراد اَلستزادة ةي المكضكع ةلَّنظر ةي المصادر اآلتَّل ؛ يف الُالـ مقتُّس منيػا :قػكت المغتػذم يلػى جػامع الترمػذم(ُ،)ُّٖ/حاَػَّل
السػ ػػندم يلػ ػػى سػ ػػنف النسػ ػػا ي(ِ،)ُِّ/حاَػ ػػَّل السػ ػػندم يلػ ػػى سػ ػػنف اُّػ ػػف ماجػ ػػو(ُ،)ِٖٕ/تحمػ ػػل ايحػ ػػكذم(ِ،)ُِٗ/العػ ػػرؼ الَػ ػػذم َػ ػػرح سػ ػػنف
الترمذم(ُ.)ِٕٔ/
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الحديث الثامن والثمانون -قَ ِ
ار ٍب الثَّقَ ِف ِّي

ً ً
ػار وب ،أ ٍىك ىم ً
ػب ٍُّ يػف ىي ٍُّ ًػد اللن ًػو ٍُّ ًػف قى ً
ػار وب ،ىيػ ٍف
اف ،قى ى
َّـ ٍُّ يػف ىم ٍَّ ىس ىػرةى ،أ ٍ
ىخ ىُّ ىرنًػي ىك ٍى ي
ك نا يس ٍم ىَّ ي
اؿ :نػا إ ٍُّ ىػراى ي
ػكؿ اللن ًػو -صػػلنى اهلل يلى ٍَّ ًػو كسػلنـً -ةػػي ًحج ً
ن
نػل اٍل ىػكىد ً
ت ىر يسػ ى
أىًَُّّ ًػو ،ىي ٍػف ىجػػد ًه ،قى ى
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
اع ،ىَّقيػػك يؿ" :يَّ ٍػر ىح يـ اللػػوي
ى
ي ى ىى ى
ً (ُ)
م َّ ًم ىَّنػو ،قىػاليكاَّ :ػا رس ى ن ً
ً
ًً
ن
َّف ،ةىقى ى
ػاؿ " :ىَّ ٍػر ىح يـ اللػوي
َّف " ىكأى ىَ ىار ًُّىَّده ىى ىُ ىذا ،ىك ىمػ ند اٍل يح ىم ٍَّػد ك ى ي
ػكؿ اللػو ىكاٍل يمقىص ًػر ى
اٍل يم ىحلق ى
ى ىي
ً
اٍلمحل ًق ػػَّف"  ،قى ػػاليكا َّ :ػػا رس ػ ى ن ً
ن
ػكؿ اللن ػ ًػو
ػَّف"  ،قى ػػاليكا :ىَّ ػػا ىر يس ػ ى
َّف ،ةىقى ػ ى
ػاؿ " :ىَّ ػ ٍػر ىح يـ الل ػػوي اٍل يم ىحلق ػ ى
ػكؿ الل ػػو ىكاٍل يمقىص ػ ًػر ى
يى ى
ى ىي
ت ًةػػي
ػار اٍل يح ىم ٍَّػ ًػد ك
م ًُّىَّػ ًػد ًه ،ىةلىػ ٍػـ ىَّ يمػ ند ًم ٍػ ىػؿ ٍاي نىك ًؿ ،قىػ ى
َّف ،ةىقىػ ى
اف " :ىك ىجػ ٍػد ي
ػاؿ يسػ ٍم ىَّ ي
ػاؿ " :ىكاٍل يمقىصػ ًػر ى
ىكاٍل يمقىصػ ًػر ى
َّف" ىكأى ىَػ ى
ً ً
ً ً
ػكف :قى ً
َّـ ٍُّ ًف ىم ٍَّ ىس ىرةى ،ىي ٍف ىك ٍى ًب ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ىم ًار وب  ،ىك ًح ٍم ًظي قى ً
ب
ػار ه
ػاس ىَّقيكلي ى
ػار وب ،ىكالن ي
ُتىاُّي ىي ٍف إ ٍُّ ىراى ى
ب ".
ىُ ىما ىح ًم ٍ
ب ،أ ٍىك ىم ًار ه
ت ،ةىَ ىىنا أىقيك يؿ :قى ًار ه
ظي

تخريج الحديث:

أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث قػػارب ال قمػػي

(ِ ،)ُّٕ/حػػدَّث رقػػـَُّٔٗ ،اإلسػػناد

كالمتف الساُّقَّف.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل  ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ)
ً ً
َّـ ٍُّ يف ىم ٍَّ ىس ىرةى الطنا ًًم كي ،نزَّؿ مُل ،مف المكالي( ،تُِّ:ق)،ركل لو الجمايل(ِ).
ِ -إ ٍُّ ىراى ي

قػػاؿ اُّػػف يََّّنػػل :مػػف أك ػػؽ النػػاس كأصػػدقيـ(ّ) ،كقػػاؿ اُّػػف سػػعد :قػػل ُ َّػػر الحػػدَّث(ْ)،كقػػاؿ اُّػػف معػػَّف:
قػل(ٓ)  ،كقػاؿ اُّػػف حنُّػؿ :قػل(ٔ)،كقػػاؿ العجلػي :قػل(ٕ)،كقػػاؿ النسػا ي :قػل(ٖ)،كقػػاؿ أُّػك حػاتـ :صػػالح(ٗ)،

كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(َُ)،كذُره اُّف َاىَّف ةي ال قات(ُُ)،كقاؿ اُّف حجرُّ :ت حاةظ(ُِ).

الم ىحلقيكف  :الذَّف حلقكا َعكرىـ ةي الحج أك العمرة ،كانما خصيـ ُّالدياء دكف المقصرَّف،كىـ الذَّف أخذكا مف أطراؼ َعكرىـ ،كلـ َّحلقكا
) )1ي
النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر(ُ.)ِْٕ/
)ِ(انظر إلى ترجمتو ةي :التارَّخ الَُُّّر(ُ ،)ِّٖ/الطُّقات الُُّرل(ٔ ،)ِّ/تارَّخ اُّف معَّف (ركاَّل الدارمي)( ،)ٔٓ/العلؿ كمعرةل
الرجاؿ(ُ ،)َِْ/الجرح كالتعدَّؿ(ِ ،)ُّّ/ال قات َلُّف حُّاف(ْ ،)ُْ/تارَّخ أسماء ال قات( ،)ّّ/تارَّخ دمَؽ(ٕ ،)َِّ/تيذَّب
الُماؿ(ِ ،)ُِِ/الُاَؼ(ُ ،)ِِٔ/تارَّخ اإلسالـ(ّ ،)َُٔ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ُ ،)َِّ/تيذَّب التيذَّب(ُ ،)ُِٕ/تقرَّب
التيذَّب( ،)ْٗ/خالصل تذىَّب تيذَّب الُماؿ(.)ِِ/
)ّ) تيذَّب الُماؿ(ِ.)ِِِ/
(ْ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ِّ/
(ٓ) تارَّخ اُّف معَّف ( )ٔٓ/ركاَّل الدارمي.
(ٔ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)َِْ/
(ٕ) ال قات للعجلي(.)ٓٓ/
(ٖ) تيذَّب الُماؿ (ِ.)ُِِ/
(ٗ) الجرح كالتعدَّؿ(ِ.)ُّّ/
(َُ) ال قات َلُّف حُّاف(ْ.)ُْ/
(ُُ) تارَّخ أسماء ال قات()ّّ/
(ُِ( تقرَّب التيذَّب(.)ْٗ/
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قمت :إُّراىَّـ ُّف مَّسرة ُّت حاةظ.
ّ -كىب ٍُّف ىي ٍُّد اللنو ٍُّف قىارب ٍُّف ٍايسكد ٍُّف ىم ٍس يعكد ٍُّف معتب ٍُّػف ىمالػؾ ٍُّػف ىُ ٍعػب ٍُّػف ىي ٍمػرك ٍُّػف
سعد ٍُّف يكؼ ،ال ً
قمي حجازم(ُ).
ىٍ
)
ِ
(
الصحُّل كالرؤَّل لقارب ككلده يُّد اللنػو،
ذُره اُّف حُّاف ةي ال قات ،كقاؿ :لو صحُّل  ،كقاؿ أُّك نعَّـٌ :
كأما كىب ة نما ركل يف أَُّّو(ّ) ،كقاؿ اُّف حجر :مقُّكؿ(ْ).
قمت :كىب ُّف يُّد اهلل مقُّكؿ.
ام ًر ٍُّ ًػف مالً ًػؾ ٍُّ ًػف يم ًػرك ٍُّ ًػف سػعًد ٍُّ ًػف يػك ً
كد ٍُّ ًف ي ً
نً
ً
ىسكًد ٍُّ ًف م ٍس يع ً
ؼ ٍُّ ًػف
ى
ىٍ
ىٍ
ىٍ
ى
ى
ْ -يُّد اللو ٍُّ يف قى ًارب ٍُّ ًف ٍاي ٍ ى
َّؼ ٍُّ يف ىُّ ٍُ ًر ٍُّ ًف ىى ىك ًازىف(ٓ).
قى ًس ْي ىك يى ىك ىًق ي

(ٔ)
حُّػاف ةػي ال قػات كقػاؿ :لػو صػحُّل(ٕ)،
قاؿ أُّك حاتـ :أنو ُاف صدَّقان لعمػر ُّػف الخطػاب  ،كذُػره اُّػف ٌ
كذُره اُّف حجر ةي اإلصاُّل ،كقاؿ :إًنو ُاف صدَّقان لعمر(ٖ).
جد كىب ُّف يُّد اللنو ُّف قارب ،لو صحُّل(ٗ).
ٓ -قىارب ٍُّف ىي ٍُّد اللنو ٍُّف ٍايسكد ال نقىًم ٌي ٌ ،

الحكم عمى الحديث:

الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف كىب ُّف يُّد اهلل مقُّكؿ كلـ يَّتاُّع.

التعميق عمى الحديث:

ػص النُّػي-صػلى اهلل يلَّػو كسػلـ-المحلقػَّف
الحدَّث ةَّو أةضلَّل المحلنؽ يلى المقصنػر  ،ةقػد خ ن

ُّالدياء الث مرات دكف المقصرَّف؛ يف أُ ػر مػف أحػرـ مػع النُّػي لػـ َُّػف معػو ىػدم ،ةمػف ُػاف معػو
ىػػدم َل َّحلػػؽ حتػػى َّػػذُّح اليػػدم ،ةقػػد أمػػر النُّػػي مػػف لػػـ َُّػػف معػػو ىػػدم ُّػػالحلؽ ،ةلػػـ َّسػػتجَُّّكا يمػػر

الرسػكؿ ،ةقػد ُانػت طايػل الرسػكؿ أكلػى ليػـ  ،ةقػد قػامكا ُّالتقصػَّر ؛ يف التقصػَّر أخػؼ يلػى نمكسػيـ

مف الحلؽ ،ةلذلؾ ق ندـ المحلقَّف يلى المقصرَّف ةي الدياء ،كمما َّدؿ يلَّػو أَّضػان تمضػَّؿ الحلػؽ تقػدَّـ
ن
الرٍؤىَّا ًُّػاٍل ىحؽ لىتى ٍػد يخلي نف
ؽ اللنوي ىر يسكلىوي ك
ص ىد ى
اهلل –يز ك جؿ -المحلقَّف يلى المقصرَّف ةي قكلو تعالى":لقى ٍد ى
(ُ) انظػر يلػػى ترجمتػو ةػػي :التػػارَّخ الَُُّّػر(ٕ ،)ُٗٔ/الجػػرح كالتعػدَّؿ(ٗ ،)ِِ/ال قػػات َلُّػػف حُّػاف(ّ،)ِْٕ/أسػػد الغاُّػل(ٓ،)ِْٖ/اإلصػػاُّل ةػػي
تمََّّز الصحاُّل(ٔ.)َْٗ/
(ِ) ال قات َلُّف حُّاف(ّ.)ِْٕ/
(ّ) اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ٔ.)َْٗ/
)ْ ) تقرَّب التيذَّب(.)ٖٓٓ/
(ٓ) انظػر إلػى ترجمتػػو ةػي :الجػرح كالتعػػدَّؿ(ٓ ،)ُُْ/معجػـ الصػػحاُّل َلُّػف قػانع(ِ ،)ٖٓ/ال قػػات َلُّػف حُّػاف(ّ ،)َِْ/اَلسػػتَّعاب ةػي معرةػػل
ايصحاب(ّ ،)ِٗٔ/أسد الغاُّل(ّ ،)ّٓٗ/اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ْ.)ُٕٕ/
(ٔ) الجرح كالتعدَّؿ(ٓ.)ُُْ/
(ٕ) ال قات َلُّف حُّاف(ّ.)َِْ/
(ٖ) اإلصاُّل ةي تمََّّز الصحاُّل(ْ.)ُٕٕ/
(ٗ) المرجع الساُّؽ(ٓ.)َّٔ/
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اٍل ىم ٍس ًج ىد اٍل ىح ىر ىاـ
يد ً
كف َٰىذلً ىؾ ةىتٍ نحا

ً
إًف ىَ ن ً ً
كف ةى ىعًل ىػـ ىمػا لى ٍػـ تى ٍعلى يمػكا ةى ىج ىع ىػؿ ًمػف
َّف ىَل تى ىخػاةي ى
كس يُ ٍـ ىك يمقىص ًػر ى
َّف يم ىحلق ى
اء اللوي حمن ى
َّف يريء ى
ى
(ُ) (ِ)
قى ًر نَُّّا " .

الحديث التاسع والثمانونْ -اب ِن َخ ْن َب ٍ
ش

اؿ :نا ىداكيد ٍُّ يف ىَّ ًزَّ ىػد أيىُّػك ىَّ ًزَّ ىػد ٍاي ٍىكًدمك ،ىي ًػف ال نَ ٍػعًُّي ،ىي ًػف ٍاُّ ًػف ىخ ٍن ىػُّ و
ػاؿ :قىػا ىؿ
ش ،قى ى
اف ،قى ى
ك نا يس ٍم ىَّ ي
ي
رسك يؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلى ٍَّ ًو كسلنـ" :-يمرةه ًةي ىَي ًر رمضاف ىُ ًحج و
نل".
ٍ ىى ى ى
ى
ىي
ي ٍى
ي ى ىىى

تخريج الحديث:

ُ -أخرجػػو الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ،مػػف حػػدَّث اُّػػف خنػػُّش
كالمتف الساُّقَّف.

(ِ،)ُْٕ/حػػدَّث رقػػـُُّٔٗ،اإلسػػناد

ِ -أخرج ػػو اُّػ ػػف ماجػ ػػو ةػ ػػي سػ ػػننوُ ،تػ ػػاب المناسػ ػػؾُّ ،ػ ػػاب العم ػ ػرة ةػ ػػي رمضػ ػػاف(ِ،)ٗٗٔ/حػ ػػدَّث
رقـُِٗٗ،مف طرَّؽ َُّّاف ُّف َُّر كجاُّر ُّف َّزَّد ُلَّيما يف الَعُّيُّ-و ،متقارب ايلماظ.

ّ -أخرجو أحمد ةي مسنده(ِٗ،)ُُْ/مف طرَّؽ داكد الزياةرم يف الَعُّيُّ-و ،متقارب ايلماظ.

رجال إسناد الحديث:

ُ -سمَّاف ُّف يََّّنل  :قل حاةظ حجل ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ُ) .
ىكدم ى ً
ل(ّ) ،أيىُّػك َّزَّػد الُػكةي اييػرج(،تُُٓ:ق)،ركل
الزىيػاةر ٌ
ِ -ىد ياكد ُّف َّزَّد ُّف ىي ٍُّد الرحمف اي ً ٌ
لو الُّخارم ةي "ايدب" حدَّ ان كاحدان ،كالترمذم ،كاُّف ماجو(ْ).

قاؿ اُّف سعدُ :اف ضػعَّمان لػو أحادَّػث صػالحل(ٓ) ،كقػاؿ َّحَّػى ُّػف معػَّف :ضػعَّؼ(ٔ) ،كقػاؿ مػرة انَّػل:
لَّس حدَّ و َُّيء(ٕ) ،كقاؿ أحمد ُّف حنُّؿ :ضعَّؼ الحدَّث(ٖ) ،كقاؿ العجليَ :ل َُّس ُّو كةي مكضػع
حخرَُّ :تب حدَّ و ،كلَّس ُّالقكم(ٗ) ،كقاؿ أُّك داكد :ضعَّؼ(َُ)،

(ُ) (سكرة المتح.)ِٕ،
(ِ) كمػ ػ ػ ػػف أراد اَلسػ ػ ػ ػػتزادة ةػ ػ ػ ػػي المكضػ ػ ػ ػػكع ةلَّنظػ ػ ػ ػػر ةػ ػ ػ ػػي المصػ ػ ػ ػػادر اآلتَّػ ػ ػ ػػل ؛ يف الُػ ػ ػ ػػالـ مقتػ ػ ػ ػػُّس منيػ ػ ػ ػػا :يمػ ػ ػ ػػدة القػ ػ ػ ػػارم َػ ػ ػ ػػرح صػ ػ ػ ػػحَّح
الُّخارم(َُ،)ٔٓ/حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو(ِ ،)ِْٓ/تحمل ايحكذم(ّ.)ْٓٔ/
اسمو ىيامر ُّف ىح ٍرب ُّف سعد ُّف يمىنٌُّو ُّف أكد ُّطف مف أكد .اللُّاب ةي تيذَّب اينساب(ِ.)ٖٔ/
(ّ( ىذه النسُّل إلى الزياةر ،ك ٍ
(ْ) انظر إلى ترجمتػو ةػي :الطُّقػات الُُّػرل(ٔ ،)ّْْ/العلػؿ كمعرةػل الرجػاؿ(ُ ،)ّْٓ/الُاَػؼ(ُ،)ّّٖ/الجػرح كالتعػدَّؿ(ّ ،)ِْٕ/ال قػات
َلُّف حُّاف(ٔ ،)ِٖٕ/الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ّ ،)ِْٓ/العلػؿ للػدارقطني(ٖ ،)َِّ/الضػعماء كالمتركُػكف َلُّػف الجػكزم(ُ ،)ِٖٔ/تيػذَّب
الُماؿ(ٖ ،)ْٕٔ/مَّزاف اَليتداؿ(ِ ،)ُِ/تارَّخ اإلسالـ(ّ ،)ٖٖٓ/إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ ،)ُِٕ/تقرَّب التيذَّب(.)ََِ/
(ٓ) الطُّقات الُُّرل(ٔ.)ّْْ/
(ٔ) تيذَّب الُماؿ(ٖ.)ْٕٔ/
(ٕ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِْٕ/
(ٖ) العلؿ كمعرةل الرجاؿ(ُ.)ّْٓ/
(ٗ) ال قات للعجلي(.)ُْٖ/
(َُ) تيذَّب الُماؿ(ٖ.)ْٕٔ/
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كقػػاؿ النسػػا ي :لػػَّس ُّ قػػل(ُ) ،كقػػاؿ السػػاجي :صػػدكؽ َّيػػـ(ِ)،كقػػاؿ اُّػػف الجػػاركد :لػػَّس حدَّ ػػو

َُّيء(ّ) ،كقاؿ أُّك حاتـ :لَّس ُّقكمَّ ،تُلمكف ةَّو(ْ)،كذُره اُّف حُّاف ةي ال قات(ٓ)،كقاؿ اُّف يدم :لػـ
أر لو حػدَّ ان منُػ انر جػاكز الحػد إذا ركل ينػو قػل ،كاف ُػاف لػَّس ُّقػكم ةػي الحػدَّث ،ة نػو َُّتػب حدَّ ػو،
كَّقُّػػؿ إذا ركل ينػػو قػػل(ٔ) ،كقػػاؿ الػػدارقطني :متػػركؾ(ٕ) ،كقػػاؿ اُّػػف حجػػر :ضػػعَّؼ(ٖ) ،ك قػػاؿ الحػػاُـ:

لَّس ُّالقكم يندىـ(ٗ).

قمت :داكد ُّف َّزَّد ضعَّؼ.
ّ -ي ً
ام ير الَعُّي :قل مَيكر ةقَّو ةاضؿ ،سُّؽ ترجمتو ةي حدَّث رقـ (ِٕ) .
ى
(َُ)
ب ٍُّ يف ىخ ٍن ىُّ و
ش الطنا ً كي  ،صحاُّي نزؿ الُكةل  ،ركل لو النسا ي كاُّف ماجو .
ْ -ىك ٍى ي

الحكم عمى الحديث:

ضعَّؼ ،كُّالمتاُّعػل
الحدَّث ضعَّؼ ُّيذا اإلسناد؛ يف داكد
ه
لداكد ُّف َّزَّد َّرتقي إلى الحسف لغَّره.

(ُُ)

مػف ةػراس ُّػف َّحَّػى– قػل (ُِ)–

التعميق عمى الحديث:

الحدَّث ةَّو دَللػل يلػى ةضػؿ اَليتمػار ةػي َػير رمضػاف ،كةَّػو أف العمػرة ةػي رمضػاف تعػدؿ

حجل  ،كذلؾ ةػي ال ػكاب كايجػر كلػَّس ةػي إسػقاط ةرَّضػل الحػج ،كىػذا مػف ُّػاب التريَّػب كالحػث يلػى
اَليتمار ةي رمضاف ،كةَّو أف كاب العمؿ كىك العمرة َّزَّد َُّرؼ الكقت ةي رمضاف ،كأف العمػرة ةػي
رمضاف َل تجػزئ يػف ةرَّضػل الحػج ،كسػُّب كركد ىػذا الحػدَّث أف امػ أرة جػاءت إلػى النُّػي -صػلى اهلل

يلَّػػو كسػػلـ -تسػػَلو يػػف أم الَػػيكر مػػف أجػػؿ العم ػرة ةقػػاؿ ليػػا :ايتمػػرم ةػػي َػػير رمضػػاف  ،كذُػػر

الحدَّث(ُّ).

(ُ) المرجع الساُّؽ.
(ِ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ.)ُِٕ/
(ّ) المرجع الساُّؽ.
(ْ) الجرح كالتعدَّؿ(ّ.)ِْٕ/
(ٓ) ال قات َلُّف حُّاف(ٔ.)ِٖٕ/
(ٔ) الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ(ّ.)ِْٓ/
(ٕ) العلؿ للدارقطني(ٖ.)َِّ/
(ٖ) تقرَّب التيذَّب(.)ََِ/
(ٗ) إُماؿ تيذَّب الُماؿ(ْ.)ُِٕ/
(َُ) تقرَّب التيذَّب(.)ٖٓٓ/
(ُُ) المعجـ الَُُّّر(ِِ،)ُّْ/حدَّث رقـّٖٓ؛ينو ذُر تلؾ المتاُّعل  ،مف طرَّؽ ةراس ُّف َّحَّى يف يامر الَعُّيُّ-و ،متقارب ايلماظ.
(ُِ) تيذَّب الُماؿ(ِّ.)ُِٓ/
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الم ٍعلػػـ ُّمى ىكا ػػد يم ٍسػػلـ(ْ،)ّّّ/التكضػػَّح
ُمػػا يؿ ي
(ُّ) كمػػف أراد اَلسػػتزادة ةػػي المكضػػكع ةلَّنظػػر ةػػي المصػػادر اآلتَّػػل ؛ يف الُػػالـ مقتػػُّس منيػػا :إ ى
لَػػرح الجػػامع الصػػحَّح(ُِ ،)ُِّ/ةػػتح الُّػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم َلُّػػف حجػػر(ّ ،)َْٔ/يمػػدة القػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم(َُ،)ُُٕ/
الَُّّاف كالتعرَّؼ ةي أسُّاب كركد الحدَّث الَرَّؼ(ُ.)ِّٗ/
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الخاتمة

الحمد هلل الذم تتـ ُّنعمتو الصالحات ،كالصالة كالسالـ يلى خَّر ايناـ ،أما ُّعد:

ةقػػد انتيػػت الُّاح ػػل مػػف د ارسػػل أحادَّ ػػث الممارَّػػد ةػػي مس ػػند اإلمػػاـ الحمَّػػدم ،كُّع ػػد جمعيػػا كتخرَّجي ػػا
كد ارس ػػتيا كَُّّ ػػاف درجاتي ػػا قُّػ ػكَلن أك ردان ،كالتعلَّ ػػؽ يلَّي ػػاَّ ،مُ ػػف للُّاح ػػل أف تس ػػجؿ أُّ ػػرز النت ػػا ج الت ػػي
تكصلت إلَّيا مف خالؿ ىذه الدراسل ،كأُّرز التكصَّات التي تكصي ُّيػا الُّاح ػل طلُّػل العلػـ ،كذلػؾ مػف

خالؿ النقاط اآلتَّل:

أوالا -النتائج التي توصمت إلييا الباحثة من خالل الدراسة:

ُ -إف اإلمػػاـ الحمَّػػدم يػػاش ةػػي يصػػر ازدىػػار الخالةػػل العُّاسػػَّل ،مػػف الناحَّػػل العلمَّػػل كالمُرَّػػل،
ِ-

مما ُاف لو اي ر ةي نُّكيو ةي مجاؿ الحدَّث دراَّل كركاَّل.

إف ايحادَّث التي ركاىػا الحمَّػدم ةػي مسػنده ىػي مركَّاتػو يػف َػَّخو سػمَّاف ُّػف يََّّنػل –ةػي

الغالب ،-مع َُّّاف يلليا.

ّ -رتػػب الحمَّػػدم ايحادَّػػث يلػػى مسػػانَّد الصػػحاُّل ،كرتػػب أحادَّػػث المُ ػرَّف مػػف الصػػحاُّل يلػػى
أُّكاب المقو ةي الغالب.

ْ ُّ -ػػدأ الحمَّ ػػدم مس ػػانَّد الرج ػػاؿ ُّالعَػ ػرة المَُّػ ػرَّف ُّالجن ػػل ،إَل طلح ػػل ُّ ػػف ييَُّّ ػػد اهلل -رض ػػي اهلل
ينو -ةلـ َّذُره؛ ةلعلو لـ َّجد ركاَّل لو مف مركَّات ََّخو سمَّاف ُّف يََّّنل.
ٓ -جمػػع الحمَّػػدم مسػػانَّد الصػػحاَُّّات -رضػكاف اهلل يلػػَّيف – ةػػي أكا ػػؿ مسػػانَّد الرجػػاؿ ،كاُّتػػدأىا
كقدـ أـ المؤمنَّف يا َل -رضي اهلل ينيا،-
َُّحادَّث أميات المؤمنَّف -رضكاف اهلل يلَّيفٌ ،-
ـ ُّقَّل النساء.
ٔ -ايحادَّػػث التػػي أكردىػػا الحمَّػػدم ةػػي مسػػنده ىػػي أحادَّػػث صػػحَّحل كحسػػنل ،كةَّيػػا القلَّػػؿ مػػف
ايحادَّث الضعَّمل .

ٕ -تمَّز مسند الحمَّدم َُّنو مف مصادر السػنل ايصػَّلل المسػندة إلػى رسػكؿ اهلل -صػلى اهلل يلَّػو
كسلـ ،-كَّعد مف مظاف اإلسناد العالي ؛ لتقدـ كةاة الحمَّدم.

ٖ -تضمف المسند سؤاَلت الحمَّدم لََّخو سمَّاف ُّف ييََّّنل كَُّّػاف أقكالػو كأحكالػو ةػي الركاَّػل كمػا
َّتعلؽ ُّيا.
ُّٗ -لػػد يػػدد أحادَّػػث الرسػػالل تسػػعل ك مػػانَّف حػػدَّ ان ،منيػػا ا نػػاف ك ال ػػكف حػػدَّ ان أخرجيػػا الُّخػػارم
كمسػػلـ ةػػي صػػحَّحيما ،أك أخػػرج ُّعضػػيا أحػػدىما ،كيػػدد ايحادَّػػث الصػػحَّحل ُّنكيَّيػػا أرُّعػػل
كستكف حدَّ ان ،كالحسنل ُّنكيَّيا مانَّل أحادَّث ،كالضعَّمل سُّعل يَر حدَّ ان.
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ثاني ا -التوصيات:

ُ -تكجَّو طالب الدراسات اإلسالمَّل ُّدراسل السنل النُّكَّل ،كتمََّّز صحَّحيا مف سقَّميا.

ِ -أكصي طلُّل العلـ ُّ ُماؿ مَركع جمع ايَُّاه كالنظا ر مف مسػند اإلمػاـ الحمَّػدم ،كذلػؾ ُّػَف
َّتـ جمع مف لو حدَّ اف أك ال ل أك أرُّعػل أحادَّػث مػف الصػحاُّل ةَّػو ،أك جمػع ايحادَّػث ذات

ايسانَّد العالَّل ال ال َّل أك الرُّايَّل...إلخ منو.

ّ -أكصي طلُّل العلـ ُّالتجرد مف اليكل كاَللتزاـ ُّالنصكص الصحَّحل يند الُّحث يف أم قضَّل
دَّنَّل أك دنَّكَّل.

ُْ -ذلؾ أكصي ُّجمع ما َّتعلؽ ُّعلكـ الحدَّث كةنكنو مف ذلؾ المسند القَّـ.
ىػػذا كأسػػَؿ اهلل العلػػي العظػػَّـ التكةَّػػؽ كالسػػداد ،كصػػلى اهلل كسػػلـ يلػػى سػػَّدنا محمػػد كحلػػو كصػػحُّو

أجمعَّف.
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الفهارط الفيية
 فه سزهملصاااز همل هجع. فه سزهآل اي. فه سزأط هفزهرحاا مزهايب أل. -فه سزها ه زهملرتجهزهله .ز
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القرحف الُرَّـ.

أوالا -فيرس المصادر والمراجع

ُ-

أُّك زريل الرازم كجيكده ةي السػنل النُّكَّػل الرسػالل العلمَّػل ،سػعدم ُّػف ميػدم ،أُّػك زريػل الػرازم ،يمػادة

ِ-

ح ػػار الػػُّالد كأخُّػػار العُّػػاد ،زُرَّػػا ُّػػف محمػػد ُّػػف محمػػكد القزكَّنػػي(تِٖٔ :ى ػػ) دار صػػادرَُّّ ،ػػركت ،

ّ-

الُّحث العلمي ُّالجامعل اإلسالمَّل ،المدَّنل النُّكَّل،السعكدَّلَُِْ،ىػ ُِٖٗ،ـ ،يدد ايجزاء.ّ :

ُّدكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء. ُ :

إحُػاـ اإلحُػاـ َػرح يمػدة ايحُػاـ ،اُّػف دقَّػؽ العَّػػد ،مطُّعػل السػنل المحمدَّػل ُّػدكف طُّعػل كتػارَّخ ،يػػدد

ايجزاء.ِ :

ْ-

أحكاؿ الرجاؿ ،إُّراىَّـ ُّف َّعقكب ُّف إسحاؽ السػعدم الجكزجػاني(تِٓٗ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :يُّػد العلػَّـ يُّػد

ٓ-

الُّستكم ،حدَّث اُادمي  ،ةَّصؿ حُّادُّ ،اُستافُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء.ُ :
العظَّـ ى
ايدب الممرد،محمد ُّػف إسػمايَّؿ ُّػف إُّػراىَّـ ُّػف المغَّػرة الُّخػارم(تِٓٔ :ىػػ)،تحقَّؽ :محمػد ةػؤاد يُّػد

ٔ-

إرَػػاد السػػارم لَػػرح صػػحَّح الُّخػػارم ،أحمػػد ُّػػف محمػػد ُّػػف أُّػػى ُُّػػر ُّػػف يُّػػد الملػػؾ القسػػطالني( ،ت:

ٕ-

اإلرَاد ةي معرةل يلماء الحدَّث ،أُّك َّعلى الخلَّلي ،خلَّؿ ُّف يُّد اهلل ُّف أحمد ُّف إُّراىَّـ ُّػف

الُّاقي،دار الَُّا ر اإلسالمَّل َُّّ ،ركت،الطُّعل ال ال ل،ُٖٗٗ – َُْٗ،يدد ايجزاء.ُ :

ِّٗىػ) ،المطُّعل الُُّرل ايمَّرَّل ،مصر ،الطُّعل الساُّعل ُِّّ ،ىػ ،يدد ايجزاء.َُ:

الخلَّؿ القزكَّني (تْْٔ :ىػ) ،تحقَّؽ :د .محمد سعَّد يمػر إدرَّػس ،مُتُّػل الرَػد – الرَّػاض،
الطُّعل :ايكلى،َُْٗ ،يدد ايجزاء.ّ :
ٖ-
ٗ-

اَلستذُارَّ ،كسؼ ُّف يُّد اهلل القرطُّي (تّْٔ :ىػ) ،تحقَّػؽ :سػالـ محمػد يطػا ،محمػد يلػي معػكض،
دار الُتب العلمَّلَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى ُُِْ ،ق– َََِ ـ يدد ايجزاء.ٗ :

اَلستَّعاب ةي معرةل ايصحابَّ ،كسػؼ ُّػف يُّػد اهلل القرطُّػي (المتػكةىّْٔ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :يلػي محمػد

الُّجاكم ،دار الجَّؿَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى ُُِْ ،ىػ  ُِٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ْ :
َُ -أسد الغاُّل ةي معرةل الصحاُّل ،يلي ُّف أُّي الُرـ ُّف يُّد الكاحد ،يز الدَّف اُّػف اي َّػر (تَّٔ :ىػػ)،

تحقَّػػؽ :يلػػي معػػكض ،يػػادؿ يُّػػد المكجػػكد ،دار الُتػػب العلمَّػػل ،الطُّعػػل ايكلػػىُُْٓ،ى ػ  ُْٗٗ -ـ،
يدد ايجزاء. ٖ :

ُُ -اإلصػػاُّل ةػػي تمََّّػػز الصػػحاُّل ،أحمػػد ُّػػف يلػػي ُّػػف أحمػػد ُّػػف حجػػر العسػػقالني(تِٖٓ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ:
يػ ػ ػػادؿ يُّػ ػ ػػد المكجػ ػ ػػكد كيلػ ػ ػػي يػ ػ ػػكض ،دار الُتػ ػ ػػب العلمَّػ ػ ػػلَُّّ ،ػ ػ ػػركت ،الطُّعػ ػ ػػل ايكلػ ػ ػػىُُْٓ ،ى ػ ػ ػػ،
يدد ايجزاء.ٖ :
ػَُّّاني( ،تَٓٔ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ:
ُِ -اإلةصػػاح يػػف معػػاني الصػػحاحَّ ،حَّػػى ُّػػف محمػػد ُّػػف ىَُّّ ػرة الػػذىلي الَػ ٌ
ةؤاد يُّد المنعـ أحمد ،دار الكطفُُْٕ،ىػ،يدد ايجزاء.ٖ :
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ُّ -إُماؿ تيذَّب الُماؿ ةي أسماء الرجاؿ ،مغلطام ُّػف قلػَّج ُّػف يُّػد اهلل الُُّجػرم (تِٕٔ :ىػػ) ،تحقَّػؽ:
أُّك يُّد الرحمف يادؿ ُّف محمد ،أُّك محمد أسامل ُّف إُّراىَّـ ،الماركؽ الحدَّ ل للطُّايل كالنَػر ،الطُّعػل
ايكلى ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ ،يدد ايجزاء.ُِ :
ُْ -اينسػػاب ،يُّػػد الُ ػرَّـ ُّػػف محمػػد ُّػػف منصػػكر السػػمعاني(تِٓٔ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :يُّػػد الػػرحمف ُّػػف َّحَّػػى

المعلمي الَّماني كيَّره ،مجلس دا رة المعارؼ الع مانَّل ،حَّػدر حُّػاد ،الطُّعػل ايكلػىُِّٖ ،ى ػ ُِٗٔ-

ـ ،يدد ايجزاء.ُ:

ُٓ -ايكسط ةي السنف كاإلجماع كاَلختالؼ ،محمد ُّف إُّراىَّـ ُّف المنذر النَّساُّكرم (تُّٗ :ىػػ) ،تحقَّػؽ:
أُّك حماد صغَّر أحمػد ُّػف محمػد حنَّػؼ ،دار طَُّّػل  ،الرَّػاض  ،السػعكدَّل ،الطُّعػل ايكلػى  َُْٓ،ىػػ،
ُٖٓٗ ـ ،يدد ايجزاء.ُُ :

ُُّٔ -سػتاف ايحُّػػار مختصػػر نَّػػؿ ايكطػػار ،ةَّصػػؿ ُّػػف يُّػػد العزَّػػز ُّػػف ةَّصػػؿ النجػػدم (تُّٕٔ :ىػػ) ،دار
إََُّّلَّا للنَر كالتكزَّع ،الرَّاض ،الطُّعل ايكلى ُُْٗ ،ىػ  ُٖٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ِ :

الح ىس ػ ٍػَّني(ت:
ُٕ -الَُّّ ػػاف كالتعرَّ ػػؼ ة ػػي أس ػػُّاب كركد الح ػػدَّث الَػ ػرَّؼ ،إُّػ ػراىَّـ ُّ ػػف محم ػػد ُّ ػػف اُّ ػػف ىح ٍم ػ ىػزة ي
َُُِىػ) ،تحقَّؽ :سَّؼ الدَّف الُاتب ،دار الُتاب العرُّيَُّّ ،ركت ،يدد ايجزاء.ُ × ِ :
ػرزاؽ الملقٌػػب ُّمرتضػػى ،ن
الزَُّّػػدم (ت:
محمػػد ُّػػف يُّػػد الػ ٌ
محمػػد ُّػػف ٌ
ُٖ -تػػاج العػػركس مػػف ج ػكاىر القػػامكسٌ ،
َُِٓىػ) ،تحقَّؽ :مجمكيل مف المحققَّف ،دار اليداَّل.
ُٗ -تػػارَّخ اُّػػف معَّف(ركاَّػػل الػػدكرم)َّ ،حَّػػى ُّػػف معػػَّف ُّػػف يػػكف ُّػػف زَّػػاد (تِّّ :ىػ ػ) ،تحقَّػػؽ :د .أحمػػد

محم ػػد ن ػػكر س ػػَّؼ ،مرُ ػػز الُّح ػػث العلم ػػي كاحَّ ػػاء التػ ػراث اإلس ػػالمي ،مُ ػػل المُرم ػػل ،الطُّع ػػل ايكل ػػى،

ُّٗٗقُٕٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ْ :
َِ -تارَّخ اُّف معَّف(ركاَّل ي ماف الدارمي)َّ ،حَّى ُّف معَّف ُّف يكف ُّف زَّاد(تِّّ :ىػ) ،تحقَّػؽ :د.أحمػد
محمد نكر سَّؼ ،دار المَمكف للتراث ،دمَؽُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء.ُ :
ُِ -تارَّخ أسماء ال قات ،يمر ُّف أحمد ُّف ي مػاف ُّػف أحمػد(اُّف َػاىَّف)( ،تّٖٓ :ىػػ)  ،تحقَّػؽ :صػُّحي
السام ار ي ،الدار السلمَّل ،الُكَّت ،الطُّعل ايكلىَُْْ ،ق – ُْٖٗـ ،يدد ايجزاء.ُ:

ِِ -تػػارَّخ اإلسػػالـ كالمسػػلمَّف أزىػػى يصػػكر الخالةػػل العُّاسػػَّل ،مجػػدم ةتحػػي السػػَّد ،دار الصػػحاُّل للت ػراث،
طنطا ،الطُّعل ايكلىُٗٗٗ ،ـ ،الجزء ٔ.

ِّ -تارَّخ اإلسالـ ىكىكةَّات المَاىَّر ىكاييالـ ،محمد ُّف أحمد ُّػف ي مػاف ُّػف قى ٍاَّمػاز الػذىُّي (تْٕٖ :ىػػ)،
يكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسالمي ،الطُّعل ايكلى ََِّ،ـ ،يدد ايجزاء.ُٓ :
تحقَّؽَُّ :ار ٌ
ِْ -تارَّخ ايمـ اإلسالمَّل الدكلل العُّاسَّل ،محمد الخضرم ُّؾ ،دار المعرةلَُّّ ،ركتُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ.

ِٓ -تارَّخ ال قات ،أحمد ُّف يُّد اهلل ُّف صالح العجلى (تُِٔ :ىػ) ،دار الُّاز ،الطُّعل ايكلػىَُْٓ ،ى ػ-
ُْٖٗـ،يدد ايجزاء.ُ :

ِٔ -ت ػػارَّخ الخلم ػػاء ،يُّػ ػػد ال ػػرحمف ُّػ ػػف أُّ ػػي ُُّػ ػػر ،ج ػػالؿ الػ ػػدَّف الس ػػَّكطي (تُُٗ :ى ػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :حمػػػدم
الدمرداش ،مُتُّل نزار مصطمى الُّاز ،الطُّعل ايكلىُِْٓ :ىػََِْ-ـ ،يدد ايجزاء.ُ :
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ِٕ -التػػارَّخ الَُُّّػػر ،محمػػد ُّػػف إسػػمايَّؿ ُّػػف إُّ ػراىَّـ ُّػػف المغَّ ػرة الُّخػػارم ،أُّػػك يُّػػد اهلل (تِٓٔ :ى ػػ) ،دا ػرة
المعارؼ الع مانَّل ،حَّدر حُّاد – الدُف ،يدد ايجزاء.ٖ :
ِٖ -ت ػػارَّخ دمَ ػػؽ ،يل ػػي ُّ ػػف الحس ػػف ُّ ػػف ىُّ ػػل اهلل (اُّ ػػف يس ػػاُر)(تُٕٓ :ىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :يم ػػرك ُّ ػػف ي ارم ػػل
العمركم ،دار المُر للطُّايل كالنَر كالتكزَّع ُُْٓ،ىػ  ُٗٗٓ -ـ ،يدد ايجزاء. َٖ:

ِٗ -تُّصَّر المنتُّل تُّصَّر المنتُّو ُّتحرَّر المَتُّو،أحمد ُّف يلي ُّف محمد ُّف أحمد ُّف حجر العسقالني
(تِٖٓ :ىػ)،تحقَّؽ :محمد يلي النجار،المُتُّل العلمَّلَُّّ ،ركت – لُّناف،يدد ايجزاء.ْ :
َّ -التََُّّّف يسػماء المدلسػَّفُّ ،رىػاف الػدَّف الحلُّػي أُّػك الكةػا(تُْٖ :ىػػ) ،تحقَّػؽَّ :حَّػى َػمَّؽ حسػف ،دار
الُتب العلمَّلَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى َُْٔ ىػ  ُٖٗٔ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

إلَّضاح ىم ىعاني التنَّسَّر ،محمد ُّػف إسػمايَّؿ ُّػف صػالح ُّػف محمػد الحسػني ،المعػركؼ َُسػالةو
ُّ -التنحَُّّر
ى
الرَ ػػد ،الرَّ ػػاض ،المملُ ػػل
ص ػ ٍػُّحي ُّ ػػف ىح ىس ػػف ىح ػ ٌػالؽ ،ىمُتىىُّػ ػلي ك
ُّ ػػايمَّر (تُُِٖ :ىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :ى
مح نم ػػد ي
اٍل ىع ىرَُّّنل السعكدَّل ،الطُّعل ايكلى ُّّْ ،ىػ  َُِِ -ـ ،يدد ايجزاء.ٕ :
ِّ -تحمل ايُّرار َرح مصاَُّّح السنل ،ناصر الدَّف يُّد اهلل ُّف يمػر الَُّّضػاكم(ت ٖٓٔىػػ) ،تحقَّػؽ :لجنػل
مختصل ُّ َراؼ نكر الدَّف طالب ،ك ازرة ايكقاؼ كالَػؤكف اإلسػالمَّل ُّالُكَّػتُّّْ،قَُِِ -ـ،يػدد

ايجزاء.ّ :

ّّ -تحمػل ايحػػكذم َُّػػرح جػػامع الترمػػذم ،محمػػد يُّػد الػػرحمف ُّػػف يُّػػد الػػرحَّـ المُّػػارُمكرل (تُّّٓ :ىػػ)،
دار الُتب العلمَّل َُّّ ،ركت ،يدد ايجزاء. َُ :

ّْ -تحمػػل التحصػػَّؿ ةػػي ذُػػر ركاة الم ارسػػَّؿ ،أحمػػد ُّػػف يُّػػد الػػرحَّـ ُّػػف الحسػػَّف الُػػردم ،اُّػػف الع ارقػػي( ،ت:
ِٖٔىػ)،تحقَّؽ :يُّد اهلل نكارة ،مُتُّل الرَد ،الرَّاضُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء.ُ:
ّٓ -التحمػػل اللطَّمػػل ةػػي تػػارَّخ المدَّنػػل الَ ػرَّمل ،محمػػد ُّػػف يُّػػد الػػرحمف ُّػػف محمػػد السػػخاكم(،تَِٗ :ى ػػ)،
الُتب العلمَّلَُّّ ،ركت ،لُّناف ،الطُّعل اَلكلى ُُْْىػُّٗٗ-ـ،يدد ايجزاء.ِ:

ّٔ -تذُرة الحماظ ،محمد ُّف أحمد ُّف ي ماف ُّػف قى ٍاَّمػاز الػذىُّي(تْٕٖ :ىػػ)  ،دار الُتػب العلمَّػل َُّّػركت-
لُّناف ،الطُّعل ايكلىُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ،يدد ايجزاء.ْ :
ّٕ -تعجَّؿ المنمعل ُّزكا د رجاؿ اي مل ايرُّعل ،أحمد ُّف يلي ُّف محمد ُّف أحمػد ُّػف حجػر العسػقالني (ت:
ِٖٓىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ  :د .إُػ ػراـ اهلل إم ػػداد الح ػػؽ ،دار الَُّ ػػا ر َُّّ ،ػػركت ،الطُّع ػػل ايكل ػػىُٗٗٔ ،ـ ،ي ػػدد

ايجزاء.ِ :

ّٖ -التعػػدَّؿ كالتج ػرَّح ،لمػػف خػػرج لػػو الُّخػػارم ةػػي الجػػامع الصػػحَّح ،سػػلَّماف ُّػػف خلػػؼ ُّػػف سػػعد القرطُّػػي
الُّ ػػاجي ايندلس ػػي (تْْٕ :ىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :د .أُّ ػػك لُّاُّ ػػل حس ػػَّف ،دار اللػ ػكاء للنَ ػػر كالتكزَّ ػػع  ،الرَّ ػػاض،
الطُّعل ايكلى َُْٔ ،قُٖٗٔ -ـ ،يدد ايجزاء.ّ :

ّٗ -التعػػدَّؿ كالتج ػرَّح ،لمػػف خػػرج لػػو الُّخػػارم ةػػي الجػػامع الصػػحَّح ،سػػلَّماف ُّػػف خلػػؼ ُّػػف كارث التجَُّّػػي
القرطُّ ػػي الُّ ػػاجي ايندلس ػػي (تْْٕ :ىػ ػػ) ،المنتق ػػى َ ػػرح المكطػ ػ  ،مطُّع ػػل الس ػػعادة ُّ -جػ ػكار محاةظ ػػل
مصر ،الطُّعل ايكلى ُِّّ ،ق ،يدد ايجزاء.ٕ :
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َْ -تعرَّ ػػؼ أى ػػؿ التق ػػدَّس ُّم ارت ػػب المكص ػػكةَّف ُّالت ػػدلَّس ،أحم ػػد ُّ ػػف يل ػػي ُّ ػػف محم ػػد ُّ ػػف أحم ػػد ُّ ػػف حج ػػر
العسقالني (تِٖٓ :ىػ) ،تحقَّؽ :د .ياصـ ُّف يُّداهلل القرَّكتي ،مُتُّل المنػار ،يمػاف ،الطُّعػل ايكلػى،
َُّْ قُّٖٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :
ُْ -التعلَّػػؽ الممجػػد يلػػى مكطػػَ محمػػد ،محمػػد يُّػػد الحػػي ُّػػف محمػػد يُّػػد الحلػػَّـ اللُنػػكم( ،تَُّْ :ى ػػ)،
تحقَّؽ :تقي الدَّف الندكم ،دار القلـ ،دمَؽ ،الطُّعل الراُّعل ُِْ ،ىػ  ََِٓ -ـ ،يدد ايجزاء. ّ :

ِْ -تمسػػَّر يرَّػػب مػػا ةػػي الصػػحَّحَّف الُّخػػارم كمسػػلـ ،محمػػد ُّػػف ةتػػكح ُّػػف يُّػػد اهلل ايزدم (تْٖٖ :ى ػػ)،

تحقَّػػؽ :د .زَُّّػػدة محمػػد سػػعَّد يُّػػد العزَّػػز ،مُتُّػػل السػػنل ،القػػاىرة ،مصػػر ،الطُّعػػل ايكلػػى ُُْٓ ،ق–
ُٓٗٗـ،يدد ايجزاء.ُ :

ّْ -تقرَّب التيذَّب ،أحمد ُّف يلي ُّػف محمػد ُّػف أحمػد ُّػف حجػر العسػقالني (تِٖٓ :ىػػ) ،تحقَّػؽ  :محمػد
يكامل ،دار الرََّد  ،سكرَّا ،الطُّعل ايكلى َُْٔ ،ق– ُٖٔٗـ،يدد ايجزاء.ُ :

ْْ -التلخػػَّص الحَُّّػػر ةػػي تخ ػرَّج أحادَّػػث الراةعػػي الَُُّّػػر ،أحمػػد ُّػػف يلػػي ُّػػف محمػػد ُّػػف أحمػػد ُّػػف حجػػر
العسقالني (تِٖٓ :ىػ) ،دارالُتب العلمَّل ،الطُّعل ايكلى ُُْٗىػُٖٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ْ:

ْٓ -التميَّػػد لم ػػا ة ػػي المكط ػػَ م ػػف المع ػػاني كايس ػػانَّدَّ ،كسػػؼ ُّ ػػف يُّ ػػد اهلل ُّ ػػف محم ػػد النم ػػرم القرطُّػػي (ت:
ّْٔىػػ) ،تحقَّػؽ :مصػطمى ُّػف أحمػػد العلػكم ،محمػد يُّػد الَُُّّػػر الُُّػرم ،ك ازرة يمػكـ ايكقػاؼ كالَػػؤكف

اإلسالمَّل ،المغرب ُّٖٕ،ىػ  ،يدد ايجزاء.ِْ :
ْٔ -التننكَّر ىَرح الج ً
الص ًػغ ً
َّر ،محمػد ُّػف إسػمايَّؿ ُّػف صػالح ُّػف محمػد الحسػني ،الُحالنػي ،المعػركؼ
ػامع ن
ي ٍي ى
ُّػػايمَّر (تُُِٖ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ :د .مح نمػػد إسػػحاؽ مح نمػػد إُّػراىَّـ ،مُتُّػػل دار السػػالـ ،الرَّػػاض ،الطُّعػػل
ايكلى ُِّْ ،ىػ  َُُِ -ـ ،يدد ايجزاء.ُُ :

ْٕ -تيػػذَّب التيػػذَّب ،أحمػػد ُّػػف يلػػي ُّػػف محمػػد ُّػػف أحمػػد ُّػػف حجػػر العسػػقالني (تِٖٓ :ىػػ) ،مطُّعػػل دا ػرة
المعارؼ النظامَّل ،اليند ،الطُّعل ايكلىُِّٔ ،ىػ ،يدد ايجزاء.ُِ :
ْٖ -تيػػذَّب الُمػػاؿ ةػػي أسػػماء الرجػػاؿَّ ،كسػػؼ ُّػػف يُّػػد الػػرحمف ُّػػف َّكسػػؼ المػػزم(تِْٕ:ق) ،تحقَّػػؽ :د.
َُّار يكاد معركؼ ،مؤسسل الرساللَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى ََُْ،ق َُٖٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ّٓ:

ْٗ -التكضػػَّح لَػػرح الجػػامع الصػػحَّح ،تحقَّػػؽ :دار المػػالح للُّحػػث العلمػػي كتحقَّػػؽ الت ػراث ،س ػراج الػػدَّف أُّػػك
حمص يمر ُّف يلي ُّف أحمد( ،تَْٖ :ىػ) ،دار النكادر ،دمَؽ  ،سػكرَّا ،الطُّعػل ايكلػى ُِْٗ ،ى ػ
 ََِٖ -ـ ،يدد ايجزاء.ّٔ :

َٓ -التَّسَّر َُّرح الجامع الصغَّر ،يُّد الرؤكؼ ُّف تاج العارةَّف ُّف يلي ُّػف زَّػف العاُّػدَّف(تَُُّ :ىػػ)،
مُتُّل اإلماـ الَاةعي ،الرَّاض ،الطُّعل ال ال لَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ،يدد ايجزاء.ِ:

طلي ٍكىُّ ىغػػا ال كسػ ٍػكيد ٍكنًي (تٖٕٗ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ:
ُٓ -ال قػػات ممػػف لػػـ َّقػػع ةػػي الُتػػب السػػتل ،زَّػػف الػػدَّف قاسػػـ ُّػػف قي ٍ
َ ػػادم ُّ ػػف محم ػػد ُّ ػػف سػ ػالـ حؿ نعم ػػاف ،مرُ ػػز النعم ػػاف للُّح ػػكث كالد ارس ػػات اإلس ػػالمَّل كتحقَّ ػػؽ التػ ػراث
كالترجمل صنعاء ،الَّمف ،الطُّعل ايكلى ُِّْ ،ىػ  َُُِ -ـ ،يدد ايجزاء.ٗ:

الُّسػتي (تّْٓ :ىػػ) ،ك ازرة المعػارؼ للحُكمػل العالَّػل اليندَّػل ،دا ػرة
ِٓ -ال قات ،محمد ُّف حُّػاف ،أُّػك حػاتـ ي
المعارؼ الع مانَّل ُّحَّدر حُّاد الدُف اليند ،الطُّعل ايكلى ُّّٗ،ى ُّٕٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ٗ :
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ّٓ -جػػامع التحصػػَّؿ ةػػي أحُػػاـ الم ارسػػَّؿ ،خلَّػػؿ ُّػػف َُُّلػػدم ُّػػف يُّػػد اهلل العال ػػي( ،تُٕٔ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ:
حمدم يُّد المجَّد السلمي،يالـ الُتبَُّّ ،ركت،الطُّعل ال انَّل َُْٕ ،ق– ُٖٔٗ ـ،يدد ايجزاء. ُ :
ْٓ -الجػ ػػامع المسػ ػػند الصػ ػػحَّح المختصػ ػػر مػ ػػف أمػ ػػكر رسػ ػػكؿ اهلل -صػ ػػلى اهلل يلَّػ ػػو كسػ ػػلـ -كسػ ػػننو كأَّامػ ػػو
(صػػحَّح الُّخػػارم) ،محمػػد ُّػػف إسػػمايَّؿ أُّػػك يُّػػداهلل الُّخػػارم الجعمػػي ،تحقَّػػؽ :محمػػد زىَّػػر ُّػػف ناصػػر

الناصر ،دار طكؽ النجاة الطُّعل :ايكلىُِِْ ،ىػ،يدد ايجزاء.ٗ :

ٓٓ -الجرح كالتعػدَّؿ ،يُّػد الػرحمف ُّػف محمػد ُّػف إدرَّػس ،الػرازم اُّػف أُّػي حػاتـ (تِّٕ :ىػػ) ،طُّعػل مجلػس
دا ػرة المعػػارؼ الع مانَّػػلُّ ،حَّػػدر حُّػػاد الػػدُف ،الينػػد ،دار إحَّػػاء التػراث العرُّػػيَُّّ ،ػػركت ،الطُّعػػل ايكلػػى،

ُُِٕ ىػ ُِٓٗ ـ.
ٔٓ -الجػػزء المػػتمـ لطُّقػػات اُّػػف سػػعد (الطُّقػػل الراُّعػػل مػػف الصػػحاُّل ممػػف أسػػلـ ينػػد ةػػتح مُػػل كمػػا ُّعػػد ذلػػؾ)،
محمػد ُّػف سػعد ُّػف منَّػع ،المعػركؼ ُّػػاُّف سػعد(تَِّ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :د .يُّػد العزَّػز يُّػد اهلل السػػلكمي،

مُتُّل الصدَّؽ  ،الطا ؼ،السعكدَّل ُُْٔ،ىػ ،يدد ايجزاء.ُ :

ٕٓ -حاََّل السندم يلى سنف اُّف ماجو ،محمد ُّف يُّد اليادم التتكم ،أُّك الحسف ،نػكر الػدَّف السػندم (ت:
ُُّٖىػ) ،دار الجَّؿَُّّ ،ركتُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ.

ٖٓ -حاََّل السندم يلى سػنف النسػا ي ،محمػد ُّػف يُّػد اليػادم ،نػكر الػدَّف السػندم (تُُّٖ :ىػػ)  ،مُتػب
المطُّكيات اإلسالمَّل ،حلب ،الطُّعل ال انَّل َُْٔ ،قُٖٗٔ -ـ،يدد ايجزاء.ٖ :
ٗٓ -خالصػػل تػػذىَّب تيػػذَّب الُمػػاؿ ةػػي أسػػماء الرجػػاؿ ،أحمػػد ُّػػف يُّػػد اهلل الخزرجػػي( ،تُّ :عػػد ِّٗى ػػ)،
تحقَّؽ :يُّد المتاح أُّك يدة ،دار الَُّا ر ،حلبَُّّ ،ركت ،الطُّعل الخامسل ُُْٔىػ ،يدد ايجزاء.ُ :

َٔ -دار القل ػػـ ،محم ػػد ُّ ػػف محم ػػد حس ػػف يَ ػ نػراب ،المع ػػالـ اي َّػ ػرة ة ػػي الس ػػنل كالس ػػَّرة ،ال ػػدار الَ ػػامَّل ،دمَ ػػؽ،
َُّّركت ،الطُّعل ايكلى ُُُْ،ىػ،يدد ايجزاء.ُ :

ُٔ -الػدرارم المضػػَّل َػػرح الػػدرر الُّيَّػل ،محمػػد ُّػػف يلػػي ُّػػف محمػد ُّػػف يُّػػد اهلل الَػػكُاني (تَُِٓ :ىػػ) ،
دار الُتب العلمَّل ،الطُّعل ايكلى َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ،يدد ايجزاء.ِ :
اآلم كال كسػ ىػكر ،يُّػػد القػػاىر ُّػػف يُّػػد الػػرحمف ُّػػف محمػػد المارسػػي (تُْٕ :ى ػػ)،
ِٔ -ىد ٍريج ال ػ كدرر ةػػي تىًمس ػًَّر ً
محقؽ القسـ ايكؿ :طلعت صالح المرحاف ،محقؽ القسـ ال اني :محمػد أدَّػب َػُكر أمرَّػر ،دار المکػر،
يماف ،ايردف الطُّعل ايكلى َُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ِ :

ّٔ -دلَّػػؿ المػػالحَّف لطػػرؽ رَّػػاض الصػػالحَّف ،محمػػد يلػػي ُّػػف إُّػراىَّـ الُُّػػرم (تَُٕٓ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ :خلَّػػؿ

م ػػَمكف َ ػػَّحا ،دار المعرة ػػل للطُّاي ػػل كالنَ ػػر كالتكزَّ ػػع َُّّ ،ػػركت ،لُّن ػػاف ،الطُّع ػػل الراُّع ػػل ُِْٓ ،ى ػ ػ -

ََِْ ـ ،يدد ايجزاء.ٖ :
ْٔ -الدَُّّاج يلى صحَّح مسلـ ُّف الحجاج ،يُّد الرحمف ُّػف أُّػي ُُّػر ،جػالؿ الػدَّف السػَّكطي(تُُٗ :ىػػ)،
تحقَّػؽ :أُّػك إسػحاؽ الحػكَّني اي ػرم ،دار اُّػف يمػػاف للنَػر كالتكزَّػع ،المملُػل العرَُّّػل السػعكدَّل ،الخُّػػر،
الطُّعل ايكلى ُُْٔ ىػ  ُٗٗٔ -ـ ،يدد ايجزاء.ٔ :
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ٓٔ -دَّكاف الضعماء كالمتركَُّف كخلؽ مف المجيكلَّف ك قات ةَّيـ لَّف ،محمد ُّف أحمػد ُّػف ي مػاف ُّػف قى ٍاَّمػاز
الذىُّي(تْٕٖ :ىػ) ،تحقَّؽ :حماد ُّف محمد اينصارم ،مُتُّل النيضل الحدَّ ل  ،مُل ،الطُّعػل ال انَّػل،
ُّٕٖ ىػ  ُٕٗٔ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

الكلن ػ ًػكم ،دار المعػ ػراج الدكلَّ ػػل
ٔٔ -ذخَّػ ػرة العقُّ ػػى ة ػػي َ ػػرح المجتُّ ػػى ،محم ػػد ُّ ػػف يل ػػي ُّ ػػف مكس ػػى اإل َّػ ػكُّي ى
للنَر(جػ ُ – ٓ) ،دار حؿ ُّركـ للنَر كالتكزَّع (جػ ٔ – َْ) ،الطُّعل ايكلى ،يدد ايجزاء.ِْ :
ٕٔ -ذَّؿ لب اللُّاب ةي تحرَّػر اينسػاب ،أحمػد ُّػف أحمػد ُّػف إُّػراىَّـَ ،ػياب الػدَّف (تَُٖٔ :ىػػ) ،تحقَّػؽ:
دَ .ػػادم ُّػػف محمػػد ُّػػف سػػالـ حؿ نعمػػاف ،مرُػػز النعمػػاف للُّحػػكث كالد ارسػػات اإلسػػالمَّل كتحقَّػػؽ الت ػراث
كالترجمل ،الَّمف الطُّعل ايكلى ُِّْ ،ىػ  َُُِ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :
ٖٔ -الػػركض الػػداني (المعجػػـ الصػػغَّر) ،سػػلَّماف ُّػػف أحمػػد ُّػػف أَّػػكب ُّػػف مطَّػػر اللخمػػي الَػػامي ،أُّػػك القاسػػـ

الطُّ ارنػي (تَّٔ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػد َػػُكر محمػكد الحػػاج أمرَّػر ،المُتػػب اإلسػالمي  ،دار يمػػار -

َُّّركت  ،يماف،الطُّعل :ايكلى،ُٖٗٓ – َُْٓ ،يدد ايجزاء.ِ :

ٗٔ -الػػركض المعطػػار ةػػي خُّػػر ايقطػػار ،أُّػػك يُّػػد اهلل محمػػد ُّػػف يُّػػد اهلل ُّػػف يُّػػد المػػنعـ ً
الحمَّػػرل
(تََٗ :ىػ) ،تحقَّؽ :إحساف يُّاس ،مؤسسل ناصر لل قاةل َُّّ -ركت  -طُّع يلى مطاُّع دار
السراج ،الطُّعل :ال انَّل َُٖٗ ،ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

الخ ٍس ػ ىػرٍك ًجردم الخ ارسػ ػػاني ،أُّ ػػك ُُّػ ػػر الَُّّيقػػػي
َٕ -الزى ػػد الَُُّّػ ػػر ،أحم ػػد ُّػ ػػف الحس ػػَّف ُّػ ػػف يلػ ػػي ُّ ػػف مكسػ ػػى ي
(تْٖٓ :ىػ)،تحقَّؽ :يامر أحمػد حَّدر،مؤسسػل الُتػب ال قاةَّػل – َُّّركت،الطُّعػل :ال ال ػل،ُٗٗٔ ،يػدد
ايجزاء.ُ :

ُٕ -س ػ ػػُّؿ الس ػ ػػالـ ،محم ػ ػػد ُّ ػ ػػف إس ػ ػػمايَّؿ ُّ ػ ػػف ص ػ ػػالح ُّ ػ ػػف محم ػ ػػد الحس ػ ػػني ،الُحالن ػ ػػي ػ ػػـ الص ػ ػػنعاني،
(تُُِٖ :ىػ) ،دار الحدَّثُّ ،دكف طُّعل كُّدكف تارَّخ ،يدد ايجزاء.ِ :

ِٕ -سػػنف اُّػػف ماجػػو ،محمػػد ُّػػف َّزَّػػد القزكَّنػػي( ،تِّٕ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػػد ة ػؤاد يُّػػد الُّػػاقي ،دار إحَّػػاء
الُتب العرَُّّل ،ةَّصؿ يَّسى الُّاُّي الحلُّيُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء. ِ :
ّٕ -سنف أُّي داكد ،سلَّماف ُّف ايَعث السجستاني (تِٕٓ :ىػ) ،تحقَّؽ :محمد محَّػي الػدَّف يُّػد الحمَّػد،
المُتُّل العصرَّل ،صَّداَُّّ ،ركتُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء.ْ :

ْٕ -سنف الترمذم ،محمد ُّف يَّسى ُّف ىس ٍػكرة ُّػف مكسػى ُّػف الضػحاؾ ،الترمػذم ،أُّػك يَّسػى (تِٕٗ :ىػػ)،
تحقَّ ػػؽ :أحمػ ػػد محمػ ػػد َػ ػػاُر (جػ ػ ػ ُ ،)ِ ،كمحمػ ػػد ة ػ ػؤاد يُّػ ػػد الُّػ ػػاقي (جػ ػ ػ ّ) ،كاُّ ػ ػراىَّـ يطػ ػػكة يػ ػػكض
(جػ ػ ػ َْ ،)ٓ ،ػ ػػرُل مُتُّػ ػػل كمطُّعػ ػػل مصػ ػػطمى الُّػ ػػاُّي الحلُّػ ػػي ،مصػ ػػر ،الطُّعػ ػػل ال انَّػ ػػل ُّٗٓ ،ىػ ػ ػ -
ُٕٓٗـ ،يدد ايجزاء ٓ :أجزاء.
ٕٓ -سػػنف الػػدارمي ،يُّػػد اهلل ُّػػف يُّػػد الػػرحمف ُّػػف المضػػؿ ُّػػف ىُّيػراـ ُّػػف يُّػػد الصػػمد الػػدارمي( ،تِٓٓ :ىػػ)،
تحقَّؽ :حسَّف سلَّـ أسػد الػداراني ،دار المغنػي للنَػر كالتكزَّػع ،السػعكدَّل ،الطُّعػل ايكلػى ُُِْ ،ى ػ -
َََِ ـ ،يدد ايجزاء.ْ :
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ٕٔ -س ػؤاَلت اُّػػف الجنَّػػد يُّػػي زُرَّػػا َّحَّػػى ُّػػف معػػَّفَّ ،حَّػػى ُّػػف معػػَّف ُّػػف يػػكف ُّػػف زَّػػاد ُّػػف ُّسػػطاـ (ت:
ِّّى ػػ) ،تحقَّػػؽ :أحمػػد محمػػد نػػكر سػػَّؼ ،مُتُّػػل الػػدار ،المدَّنػػل المنػػكرة ،الطُّعػػل ايكلػػىَُْٖ ،ى ػػ،
ُٖٖٗـ،يدد ايجزاء.ُ :
ٕٕ -سؤاَلت أُّي داكد ل ماـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي جرح الركاة كتعدَّليـ،أحمد ُّف محمد ُّػف حنُّػؿ ُّػف ىػالؿ ُّػف

أسػػد الَػػَُّّاني (تُِْ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :د .زَّػػاد محمػػد منصػػكر ،مُتُّػػل العلػػكـ كالحُػػـ ،المدَّنػػل المنػػكرة،

الطُّعل ايكلى،ُُْْ ،يدد ايجزاء.ُ :

ٖٕ -س ػؤاَلت أُّػػي يَُّّػػد اآلجػػرم أُّػػا داكد السجسػػتاني ةػػي الجػػرح كالتعػػدَّؿ ،سػػلَّماف ُّػػف ايَػػعث ُّػػف إسػػحاؽ
ايزدم السجسػػتاني (تِٕٓ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػػد يلػػي قاسػػـ العمػػرم ،يمػػادة الُّحػػث العلمػػي ُّالجامعػػل
اإلسالمَّل ،المدَّنل المنكرة ،السعكدَّل ،الطُّعل ايكلىَُّْ ،ىػُّٖٗ/ـ،يدد ايجزاء.ُ :

ٕٗ -سػؤاَلت محمػػد ُّػػف ي مػػاف ُّػػف أُّػػي َػػَُّّل لعلػػي ُّػػف المػػدَّني ،يلػػي ُّػػف يُّػػد اهلل ُّػػف جعمػػر السػػعدم( ،ت:
ِّْى ػػ) ،تحقَّػػؽ :مكةػػؽ يُّػػد اهلل يُّػػد القػػادر ،مُتُّػػل المعػػارؼ ،الرَّػػاض ،الطُّعػػل ايكلػػى،َُْْ ،يػػدد

ايجزاء.ُ :

َٖ -سػ ػػَّر أيػ ػػالـ النػ ػػُّالء ،محمػ ػػد ُّػ ػػف أحمػ ػػد ُّػ ػػف ي مػ ػػاف ُّػ ػػف قى ٍاَّمػ ػػاز الػ ػػذىُّي(تْٕٖ :ى ػ ػػ) ،دار الحػ ػػدَّث،
القاىرةُِْٕ،ىػََِٔ-ـ،يدد ايجزاء.ُٖ :
ػاةي ةػي ىَػرح مس ىػند ال نَ ً
ُٖ -ال نَ ً
َلُّ ًػف اي ًَّ ٍػر ،مجػػد الػدَّف أُّػك السػعادات المُّػارؾ ُّػف محمػد الجػزرم اُّػػف
ػاةعي ٍ
ٍ ٍ يٍ
الر ٍَ ًػد ،الرَّػاض -
اي َّر (تَٔٔ :ىػ) ،تحقَّؽ :أحمد ُّف سػلَّماف  -أُّػي تمػَّـ ىَّاسػر ُّػف إُّػراىَّـ ،ىمُتىُّػلى ك
المملُل العرَُّّل السعكدَّل ،الطُّعل ايكلي ُِْٔ ،ىػ  ََِٓ -ـ ،يدد ايجزاء.ٓ :
َِٖ -ػػرح الزرقػػاني يلػػى مكطػػَ اإلمػػاـ مالػػؾ ،محمػػد ُّػػف يُّػػد الُّػػاقي ُّػػف َّكسػػؼ الزرقػػاني ،تحقَّػػؽ :طػػو يُّػػد
الرءكؼ سعد ،مُتُّل ال قاةل الدَّنَّل  ،القاىرة ،الطُّعل ايكلىُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ،يدد ايجزاء.ْ :
َ -38ػػرح الطَُّّػػي يلػػى مَػػُاة المصػػاَُّّح المسػػمى ُّػ ػ (الُاَػػؼ يػػف حقػػا ؽ السنف)َ،ػػرؼ الػػدَّف الحسػػَّف ُّػػف
يُّ ػػد اهلل الطَُّّ ػػي (تّْٕ:ىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :د .يُّ ػػد الحمَّ ػػد ىن ػػداكم ،مُتُّ ػػل نػ ػزار مص ػػطمى الُّ ػػاز ،مُ ػػل ،

الرَّاض ،يدد ايجزاء، ُّ :الطُّعل ايكلى ُُْٕ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ْٖ َ -ػػرح رَّ ػػاض الص ػػالحَّف ،محم ػػد ُّ ػػف صػ ػالح ُّ ػػف محم ػػد الع َّم ػػَّف(تُُِْ :ىػ ػػ) ،دار ال ػػكطف للنَ ػػر،
الرَّاض ُِْٔ،ىػ ،يدد ايجزاء.ٔ :

َٖٓ -رح سنف اُّف ماجو ،مجمكع مف ّ َركح(،مصػُّاح الزجاجػل) للسػَّكطي (ت ُُٗ ىػػ)(،إنجاح الحاجػل)
يُّػد الػرحمف ُّػف أُّػي ُُّػر ،جػالؿ الػدَّف السػَّكطي (تُُٗ :ىػػ) ،كحخػرَّف  ،محمػد يُّػد الغنػي المجػددم

الحنم ػػي (ت ُِٔٗ ىػ ػػ)(،ما َّلَّ ػػؽ م ػػف ح ػػؿ اللغ ػػات كَ ػػرح المَ ػػُالت) لمخ ػػر الحس ػػف ُّ ػػف يُّػػد ال ػػرحمف
الحنمي الُنُكىي (تُُّٓ ىػ) ،قدَّمي ُتب خانل ُ ،راتَي ،يدد ايجزاء.ُ :

َٖٔ -رح صػحَّح الُّخػارم َلُّػف ُّطػاؿ ،اُّػف ُّطػاؿ أُّػك الحسػف يلػي ُّػف خلػؼ ُّػف يُّػد الملػؾ (تْْٗ :ىػػ)،
تحقَّ ػػؽ :أُّ ػػك تم ػػَّـ َّاس ػػر ُّػ ػف إُّػ ػراىَّـ ،مُتُّ ػػل الرَ ػػد ،الس ػػعكدَّل ،الرَّ ػػاض ،الطُّع ػػل ال انَّ ػػلُِّْ،ى ػ ػ -

ََِّـ ،يدد ايجزاء.َُ :
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ًً ً ً ً
ٕٖ -ىَػرح ً
ً
الم ٍعلًػًػـ ُّمى ىكا ً ًػد يم ٍسػػلًـ ،يَّػاض ُّػػف مكسػى ُّػػف يَّػػاض
ٍي ى
ُمػا يؿ ي
الم ىسػ نمى إ ى
صػػحَّح يم ٍسػلـ للقىاضػػى يىَّػاض ي
َّحَّػػى إًسػػم ً
ايَّؿ ،دار الكةػػاء للطُّايػػل كالنَػػر
ُّػػف يمػػركف الَّحصػػُّي السػػُّتي( ،تْْٓ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ :د ٍ .ى
ٍى
كالتكزَّع ،مصر ،الطُّعل ايكلى ُُْٗ ،ىػ  ُٖٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ٖ :

َٖٖ -مس العلكـ كدكاء ُالـ العرب مف الُلكـ ،نَكاف ُّػف سػعَّد الحمَّػرل الَّمنػي(تّٕٓ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :د.
حسػػَّف ُّػػف يُّػػد اهلل العمػػرم ،مطيػػر ُّػػف يلػػي اإلرَّػػاني ،دَّ .كسػػؼ محمػػد يُّػػد اهلل ،دار المُػػر المعاصػػر

(َُّّركت ،لُّناف) ،دار المُر(دمَؽ ،سكرَّل)،الطُّعل ايكلىَُِْ،ىػ ُٗٗٗ-ـ  ،يدد ايجزاء.ُُ :

ٖٗ -الصحاح تاج اللغل كصحاح العرَُّّل ،إسمايَّؿ ُّف حماد الجػكىرم المػاراُّي (تّّٗ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :أحمػد
يُّػػد الغمػػكر يطػػار ،دار العلػػـ للمالَّػػَّفَُّّ ،ػػركت ،الطُّعػػل ال ارُّعػػل َُْٕ ى ػ  ُٖٕٗ -ـ ،يػػدد ايجػزاء:
ٔ.

َٗ -صػػحَّح ةقػػو السػػنل كأدلتػػو كتكضػػَّح مػػذاىب اي مػػلُ ،مػػاؿ ُّػػف السػػَّد سػػالـ ،المُتُّػػل التكةَّقَّػػل ،القػػاىرة،
مصر ََِّ،ـ ،يدد ايجزاء.ْ :

ُٗ -الضعماء الَُُّّػر ،محمػد ُّػف يمػرك ُّػف حمػاد العقَّلػي(تِِّ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :يُّػد المعطػي أمػَّف قلعجػي،
دار المُتُّل العلمَّل َُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلىَُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ،يدد ايجزاء.ْ :

ِٗ -الضػػعماء كالمتركُػػكف ،أحمػػد ُّػػف َػػعَّب ُّػػف يلػػي الخ ارسػػاني ،النسػػا ي(تَّّ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػػكد
إُّراىَّـ زاَّد ،دار الكيي ،حلب ،الطُّعل ايكلىُّٗٔ ،ىػ،يدد ايجزاء.ُ :
ّٗ -طُّقػات الحمػػاظ ،يُّػػد الػػرحمف ُّػػف أُّػػي ُُّػر ،جػػالؿ الػػدَّف السػػَّكطي (تُُٗ :ىػػ) ،دار الُتػػب العلمَّػػل ،
َُّّركت ،الطُّعل ايكلى،َُّْ ،يدد ايجزاء.ُ :

ْٗ -طُّق ػػات الَ ػػاةعَّل الُُّ ػػرل ،ت ػػاج ال ػػدَّف يُّ ػػد الكى ػػاب ُّ ػػف تق ػػي ال ػػدَّف الس ػػُُّي (تُٕٕ :ىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :د.
محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ،د .يُّػػد المتػػاح محمػػد الحلػػك ،ىجػػر للطُّايػػل كالنَػػر كالتكزَّػػع ،الطُّعػػل ال انَّػػل،
ُُّْىػ،يدد ايجزاء. َُ :

ٓٗ -طُّقػ ػ ػػات الَػ ػ ػػاةعََّّف ،إسػ ػ ػػمايَّؿ ُّػ ػ ػػف يمػ ػ ػػر ُّػ ػ ػػف ُ َّػ ػ ػػر القرَػ ػ ػػي الُّصػ ػ ػػرم ػ ػ ػػـ الدمَػ ػ ػػقي (ت:

ْٕٕىػ)،تحقَّؽ :د أحمد يمػر ىاَػـ ،د محمػد زَّػنيـ محمػد يػزب ،مُتُّػل ال قاةػل الدَّنَّػلُُّْ،

ىػ  ُّٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

ٔٗ -الطُّقػات الُُّػػرل ،محمػد ُّػػف سػعد ُّػػف منَّػػع الياَػمي ،المعػػركؼ ُّػاُّف سػػعد(تَِّ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػػد
يُّد القادر يطا ،دار الُتب العلمَّل َُّّ،ركت ،الطُّعل ايكلى َُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ٖ :

ٕٗ -طُّقػػات مجتمػػع ُّغػػداد ةػػي العصػػر العُّاسػػي ايكؿ ،إُّ ػراىَّـ سػػلماف الُػػركم ،مرُػػز اإلسػػُندرَّل للُتػػاب،
ُّدكف طُّعل كتارَّخ.
ٖٗ -العُّر ةي خُّػر مػف يُّػر ،محمػد ُّػف أحمػد ُّػف ي مػاف ُّػف قى ٍاَّمػاز الػذىُّي( ،تْٕٖ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :محمػد
السعَّد ُّف ُّسَّكني ،دار الُتب العلمَّلَُّّ ،ركت ،يدد ايجزاء.ْ :

ٗٗ -العػػرؼ الَػػذم َػػرح سػػنف الترمػػذم ،محمػػد أنػػكر َػػاه ُّػػف معظػػـ َػػاه الَُػػمَّرم الينػػدم (تُّّٓ :ىػػ)،
تصحَّح :محمكد َاُر ،دار التراث العرُّيَُّّ ،ركت ،لُّناف ،الطُّعل ايكلى ُِْٓ،ىػ ََِْ -ـ.
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ََُ -العلؿ الكاردة ةي ايحادَّث النُّكَّل ،يلي ُّف يمر ُّف أحمد الدارقطني (تّٖٓ :ىػػ) ،المجلػدات مػف(ُ-
ُُ) تحقَّ ػػؽ :محمػ ػػكظ ال ػػرحمف زَّػ ػػف اهلل السػ ػػلمي ،دار طَُّّ ػػل  ،الرَّػ ػػاض ،الطُّع ػػل ايكلػ ػػى َُْٓ ىػػ ػ -
ُٖٓٗ ـ ،كالمجلدات مف(ُِ )ُٓ-يلؽ يلَّو :محمد ُّف صػالح ُّػف محمػد الدُّاسػي ،دار اُّػف الجػكزم،
الدماـ ،الطُّعل ايكلى ُِْٕ ىػ.

َُُ -العلؿ كمعرةل الرجاؿ ،أحمد ُّف محمد ُّف حنُّؿ ُّف ىالؿ ُّف أسد الََُّّاني(تُِْ :ىػ) ،تحقَّػؽ :كصػي
اهلل ُّف محمد يُّاس،دار الخاني،الرَّاض ،الطُّعل ال انَّل ُِِْ،ىػ  ََِِ -ـ،يدد ايجزاء.ّ :

َُِ -العلؿ ،يلي ُّف يُّػد اهلل ُّػف جعمػر السػعدم المػدَّني(،تِّْ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :محمػد مصػطمى اييظمػي،
المُتب اإلسالميَُّّ ،ركت ،الطُّعل ال انَّلَُٖٗ ،ـ،يدد ايجزاء.ُ :
َُّ -يمػدة القػػارم َػرح صػػحَّح الُّخػارم ،محمػػكد ُّػف أحمػػد ُّػف مكسػػى ُّػدر الػػدَّف العَّنػى (تٖٓٓ :ىػػ) ،دار
إحَّاء التراث العرُّيَُّّ ،ركت ،يدد ايجزاء.ُِ × ِٓ :

َُْ -يكف المعُّكد َػرح سػنف أُّػي داكد ،كمعػو حاَػَّل اُّػف القػَّـ ،محمػد أَػرؼ ُّػف أمَّػر ،العظػَّـ حُّػادم (ت:
ُِّٗىػ) ،دار الُتب العلمَّل َُّّ ،ركت ،الطُّعل ال انَّل ُُْٓ ،ىػ ،يدد ايجزاء.ُْ :

َُٓ -العػَّف ،الخلَّػؿ ُّػف أحمػد ُّػف يمػرك ُّػػف تمػَّـ المراىَّػدم (تَُٕ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :د .ميػدم المخزكمػػي ،د.
إُّراىَّـ السام ار ي ،دار كمُتُّل اليالؿُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء.ٖ :

َُٔ -يرَّػب الحػػدَّث ،جمػػاؿ الػػدَّف أُّػػك المػػرج يُّػػد الػػرحمف ُّػػف يلػػي ُّػػف محمػػد الجػػكزم(تٕٓٗ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ:
الدُتكر يُّد المعطي أمَّف القلعجػي ،دار الُتػب العلمَّػل َُّّ ،ػركت ،لُّنػاف ،الطُّعػل ايكلػى َُْٓ ،ق-

ُٖٓٗـ،يدد ايجزاء.ِ :

َُٕ -ي ػكامض ايسػػماء المُّيمػػل الكاقعػػل ةػػي متػػكف ايحادَّػػث المسػػندة ،خلػػؼ ُّػػف يُّػػد الملػػؾ ُّػػف مسػػعكد ُّػػف
َُُّكاؿ الخزرجي (تٕٖٓ :ىػ) ،تحقَّؽ :د .يز الدَّف يلػي السػَّد  ،محمػد ُمػاؿ الػدَّف يػز الػدَّف يػالـ
الُتبَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى،َُْٕ ،يدد ايجزاء.ِ :
َُٖ -ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم :أحمػد ُّػف يلػي ُّػف حجػر العسػقالني ،دار المعرةػل َُّّ،ػركتُّٕٗ ،ـ،
يدد ايجزاء.ُّ :

َُٗ -ةػػتح الُّػػارم َػػرح صػػحَّح الُّخػػارم :أحمػػد ُّػػف يلػػي ُّػػف محمػػد ُّػػف أحمػػد ُّػػف حجػػر العسػػقالني (المتػػكةى:

ِٖٓى ػ ػ ػػ)ٍْ ،تحقَّػ ػ ػػؽ :يُّػ ػ ػػد المتػ ػ ػػاح أُّػ ػ ػػك يػ ػ ػػدة ،دار الَُّػ ػ ػػا ر اإلسػ ػ ػػالمَّل ،الطُّعػ ػ ػػل :ايكلػ ػ ػػى ََِِ،ـ،
يدد ايجزاء.َُ :

َُُ -ةتح الُّارم َرح صحَّح الُّخارم ،يُّد الرحمف ُّف أحمد ُّف رجب (تٕٗٓ :ىػ) ،مُتُّػل الغرُّػاء اي رَّػل،
المدَّنل النُّكَّل ،مُتب تحقَّؽ دار الحرمَّف ،القاىرة ،الطُّعل ايكلىُُْٕ ،قُٗٗٔ-ـ.
محمػد ىسػعَّد ىرمضػاف الُّػكطي ،دار المُػر ،دمَػؽ،
ُُُ -ةقو السَّرة النُّكَّػل مػع مػكجز لتػارَّخ الخالةػل ال ارَػدةٌ ،
الطُّعل الخامسل كالعَركف ُِْٔ ،ىػ ،يدد ايجزاء.ُ :
ً
المكسػى ،ىمػ ىػد يار
محمػػد المطلػؽ ،مح نمػد ُّػػف إُّػراىَّـ
المَّسنػر ،ىيُّػػد اهلل ُّػف محمػد ٌ
ُُِ -المقػوي ى
ى
الطَّػػار ،يُّػد اهلل ُّػف ٌ
ال ػ ىػكطف للنَ ػػر ،الرَّ ػػاض ،المملُ ػػل العرَُّّ ػػل الس ػػعكدَّل ،الطُّع ػػل :ج ػ ػ ٕ ك ُُ  :ُّ -ايكل ػػى ُِّْق-
َُُِـُّ ،اقي ايجزاء :ال انَّل ُّّْ ،ىػ  َُِِ -ـ ،يدد ايجزاء.ُّ :
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ُُّ -ةػػَّض القػػدَّر َػػرح الجػػامع الصػػغَّر ،يُّػػد الػػرؤكؼ ُّػػف تػػاج العػػارةَّف ُّػػف يلػػي ُّػػف زَّػػف العاُّػػدَّف (ت:
َُُّىػ) ،المُتُّل التجارَّل الُُّرل ،مصر ،الطُّعل ايكلى ،ُّٓٔ ،يدد ايجزاء.ٔ :
ُُْ -القامكس المحَّط ،مجد الدَّف أُّك طػاىر محمػد ُّػف َّعقػكب المَّػركز حُّػادل (تُٖٕ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :مُتػب
تحقَّ ػػؽ التػ ػراث ة ػػي مؤسس ػػل الرس ػػالل ،مؤسس ػػل الرس ػػالل َُّّ ،ػػركت ،لُّن ػػاف ،الطُّع ػػل ال امن ػػل ُِْٔ ،ى ػ ػ -

ََِٓ ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

ُُٓ -قػػكت المغتػػذم يلػػى جػػامع الترمػػذم ،يُّػػد الػػرحمف ُّػػف أُّػػي ُُّػػر ،جػػالؿ الػػدَّف السػػَّكطي (تُُٗ :ى ػػ)،

رسػالل دُتػكراه ،جامعػل أـ القػرل ،مُػل المُرمػلُ ،لَّػل الػديكة كأصػكؿ الػدَّف ،قسػـ الُتػاب كالسػػنلُِْْ،

ىػ ،يدد ايجزاء.ِ :
ُُٔ -الُاَػؼ ةػي معرةػل مػف لػػو ركاَّػل ةػي الُتػب السػػتل ،محمػد ُّػف أحمػد ُّػػف ي مػاف ُّػف قى ٍاَّمػاز الػػذىُّي (ت:
ْٖٕىػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػػد يكامػػل أحمػػد محمػػد نمػػر الخطَّػب ،دار القُّلػػل لل قاةػػل اإلسػػالمَّل ،مؤسسػػل يلػػكـ
القرحف ،جدة ،الطُّعل ايكلى ُُّْ ،ىػ  ُِٗٗ -ـ.

ُُٕ -الُامؿ ةي ضعماء الرجاؿ ،أحمد ُّف يدم الجرجاني (تّٔٓ :ىػ) ،تحقَّػؽ :يػادؿ أحمػد يُّػد المكجػكد،
يلػػي محمػػد معػػكض ،يُّػػد المتػػاح أُّػػك سػػنل ،الُتػػب العلمَّػػلَُّّ ،ػػركت ،لُّنػػاف ،الطُّعػػل ايكلػػىُُْٖ ،ق-

ُٕٗٗـ.

ُُُٖ -تػػاب الضػػعماء ،محمػػد ُّػػف إسػػمايَّؿ ُّػػف إُّ ػراىَّـ ُّػػف المغَّ ػرة الُّخػػارم (تِٓٔ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :أحمػػد ُّػػف
إُّراىَّـ ُّف أُّي العَّنَّف ،مُتُّل اُّف يُّاس ،الطُّعل ايكلى ُِْٔىػََِٓ/مػ،يدد ايجزاء.ُ :

َُُُٗ -ػؼ المَػُؿ مػف حػدَّث الصػحَّحَّف ،جمػاؿ الػدَّف أُّػك المػرج يُّػد الػرحمف ُّػف يلػي ُّػف محمػد الجػػكزم
(تٕٓٗ :ىػ) ،تحقَّؽ :يلي حسَّف الُّكاب ،دار الكطف ،الرَّاضُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ،يدد ايجزاء.ْ :
َُِ -الُكاُب الدرارم ةي َرح صحَّح الُّخارم ،محمد ُّف َّكسػؼ ُّػف يلػي ُّػف سػعَّدَ ،ػمس الػدَّف الُرمػاني
(تٕٖٔ :ىػ ػػ) ،دار إحَّ ػػاء التػ ػراث العرُّ ػػي َُّّ ،ػػركت ،لُّن ػػاف ،طُّع ػػل أكل ػػىُّٓٔ :ى ػ ػ ُّٕٗ -ـ ،طُّع ػػل
انَّلَُُْ :ىػ ُُٖٗ -ـ،يدد ايجزاء.ِٓ :

ُُِ -اللُّػػاب ةػػي تيػػذَّب اينسػػاب ،يلػػي ُّػػف أُّػػي الُػػرـ محمػػد الجػػزرم ،يػػز الػػدَّف اُّػػف اي َّػػر (تَّٔ :ىػػ)،
دار صادرَُّّ ،ركتُّ ،كف طُّعل كتارَّخ.

ُِِ -لساف العرب ،محمد ُّف مُرـ ُّف يلي ،الركَّمعي اإلةرَّقي (تُُٕ :ىػػ) ،دار صػادر َُّّ ،ػركت ،الطُّعػل
ال ال ل  ُُْْ،ىػ ،يدد ايجزاء.ُٓ :

ُِّ -لسػػاف المَّ ػزاف ،أحمػػد ُّػػف يلػػي ُّػػف محمػػد ُّػػف أحمػػد ُّػػف حجػػر العسػػقالني (تِٖٓ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :دا ػرة
المعػػرؼ النظامَّػػل – الينػػد ،مؤسسػػل اييلمػػي للمطُّكيػػات َُّّػػركت ،لُّنػػاف ،الطُّعػػل ال انَّػػل َُّٗ ،ىػ ػ -
ُُٕٗـ،يدد ايجزاء.ٕ :

ُِْ -المجتُّػػى مػػف السػػنف (السػػنف الصػػغرل للنسػػا ي) ،أحمػػد ُّػػف َػػعَّب ُّػػف يلػػي الخ ارسػػاني ،النسػػا ي (ت:
َّّى ػػ) ،تحقَّػػؽ :يُّػػد المتػػاح أُّػػك يػػدة ،مُتػػب المطُّكيػػات اإلسػػالمَّل ،حلػػب ،الطُّعػػل ال انَّػػلَُْٔ ،

قُٖٗٔ -ـ ،يدد ايجزاء.ٗ :
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ُِٓ -مجل ػػل الجامع ػػل اإلس ػػالمَّل ُّالمدَّن ػػل النُّكَّ ػػل :الجامع ػػل اإلس ػػالمَّل ُّالمدَّن ػػل النُّكَّ ػػل ،مكق ػػع الجامع ػػل يل ػػى
اإلنترنت ،يدد ايجزاء.َُِ:
ُِٔ -المحل ػػى ُّاآل ػػار ،يل ػػي ُّ ػػف أحم ػػد ُّ ػػف س ػػعَّد ُّ ػػف ح ػػزـ ايندلس ػػي القرطُّ ػػي الظ ػػاىرم (تْٓٔ :ىػ ػػ) ،دار
المُرَُّّ ،ركتُّ ،دكف طُّعل كُّدكف تارَّخ ،يدد ايجزاء.ُِ :

ُِٕ -مختار الصحاح ،محمد ُّف أُّي ُُّر ُّف يُّد القادر الحنمي الرازم (تٔٔٔ :ىػػ) ،تحقَّػؽَّ :كسػؼ الَػَّخ
محمػػد ،المُتُّػػل العص ػرَّل  ،الػػدار النمكذجَّػػلَُّّ ،ػػركت ،صػػَّدا الطُّعػػل الخامسػػل َُِْ ،ىػ ػ ُٗٗٗ /ـ،

يدد ايجزاء.ُ :

ُِٖ -المختلطكف ،خلَّؿ ُّف َُُّلدم ُّف يُّد اهلل الدمَقي العال ي (تُٕٔ :ىػ) ،تحقَّؽ :د .رةعػت ةػكزم يُّػد
المطلب ،يلي يُّد الُّاسط مزَّد ،مُتُّل الخانجي – القػاىرة ،الطُّعػل ايكلػىُُْٕ ،ى ػ ُٗٗٔ -ـ ،يػدد

ايجزاء.ُ :

ُِٗ -المدلسكف ،أحمد ُّف يُّد الرحَّـ ُّف الحسَّف الُردم ،اُّػف الع ارقػي (تِٖٔ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :د رةعػت ةػكزم
يُّد المطلب ،د .ناةذ حسَّف حماد ،دار الكةاء ،الطُّعل ايكلىُُْٓىػُٗٗٓ ،ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

َُّ -الم ارسػػَّؿ ،يُّػػد الػػرحمف ُّػػف محمػػد ُّػػف إدرَّػػس ُّػػف المنػػذر ،الػرازم اُّػػف أُّػػي حػػاتـ (تِّٕ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ:
َُر اهلل نعمل اهلل قكجاني ،مؤسسل الرساللَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى ُّٕٗ،ق ،يدد ايجزاء.ُ :

ُُّ -م ارص ػػد اَلط ػػالع يل ػػى أس ػػماء ايمُن ػػل كالُّق ػػاع ،يُّ ػػد الم ػػؤمف ُّ ػػف يُّ ػػد الح ػػؽ ،اُّ ػػف َ ػػما ؿ القطَّع ػػي
الُّغدادم( ،تّٕٗ :ىػ) ،دار الجَّؿَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلى ُُِْ ،ىػ يدد ايجزاء.ّ :

ُِّ -مرقاة المماتَّح َرح مَُاة المصاَُّّح ،يلي ُّف محمػد ،أُّػك الحسػف نػكر الػدَّف المػال اليػركم القػارم (ت:
َُُْىػ) ،دار المُرَُّّ ،ركت ،لُّناف ،الطُّعل ايكلىُِِْ ،ىػ ََِِ -ـ يدد ايجزاء.ٗ :
ُّّ -مس ػػالؾ ايُّص ػػار ة ػػي ممال ػػؾ ايمص ػػار ،أحم ػػد ُّ ػػف َّحَّ ػػى ُّ ػػف ةض ػػؿ اهلل القرَ ػػي الع ػػدكم العم ػػرم(،ت:
ْٕٗىػ)  ،المجمع ال قاةي ،أُّك ظُّي ،الطُّعل ايكلى ُِّْ ،ىػ ،يدد ايجزاء.ِٕ :
ُّْ -مستخرج أُّي يكانلَّ ،عقكب ُّف إسحاؽ ُّػف إُّػراىَّـ النَّسػاُّكرم( ،تُّٔ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :أَّمػف ُّػف يػارؼ
الدمَقي ،دار المعرةلَُّّ ،ركت ،الطُّعل ايكلىُُْٗ،ىػُٖٗٗ -ـ،يدد ايجزاء.ٓ :

ُّٓ -مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ،أحمػػد ُّػػف محمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ُّػػف ىػػالؿ ُّػػف أسػػد الَػػَُّّاني (تُِْ :ى ػػ)،
تحقَّؽَ :عَّب ايرنؤكط ،يادؿ مرَد ،كحخركف،مؤسسل الرسالل،الطُّعل ايكلى ُُِْ،ىػ  ََُِ -ـ.

ُّٔ -مس ػػند الحمَّ ػػدم ،يُّ ػػد اهلل ُّ ػػف الزَُّّ ػػر ُّ ػػف يَّس ػػى ُّ ػػف يَُّّ ػػد اهلل القرَ ػػي ايس ػػدم الحمَّ ػػدم المُ ػػي (ت:
ن
اني ،دار السػػقا ،دمَػػؽ – سػػكرَّا ،الطُّعػػل ايكلػػىُٗٗٔ،ـ،يػػدد
ُِٗى ػػ)،تحقَّؽ :حسػػف سػػلَّـ أسػػد ال ػد ىار ٌ
ايجزاء.ِ :

ُّٕ -المسػػند الصػػحَّح المختصػػر ُّنقػػؿ العػػدؿ يػػف العػػدؿ إلػػى رسػػكؿ اهلل -صػػلى اهلل يلَّػػو كسػػلـ،-مسػػلـ ُّػػف
الحج ػػاج أُّ ػػك الحس ػػف القَ ػػَّرم النَّس ػػاُّكرم (تُِٔ :ى ػ ػ) ،تحقَّػ ػؽ :محم ػػد ةػ ػؤاد يُّ ػػد الُّ ػػاقي ،دار إحَّ ػػاء

التراث العرُّيَُّّ ،ركت ،يدد ايجزاء.ٓ :

219

الُّسػػتي
ُّٖ -مَػاىَّر يلمػػاء ايمصػػار كأيػػالـ ةقيػاء ايقطػػار ،محمػػد ُّػػف حُّػاف ُّػػف أحمػػد ُّػػف حُّػاف أُّػػك حػػاتـ ي
(تّْٓ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :مػػرزكؽ يلػػى إُّ ػراىَّـ ،دار الكةػػاء للطُّايػػل كالنَػػر كالتكزَّػػع ،المنصػػكرة ،الطُّعػػل
ايكلى ُُُْ ىػ  ُُٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ:
ُّٗ -المصػ ػػُّاح المنَّػ ػػر ةػ ػػي يرَّػ ػػب الَػ ػػرح الَُُّّػ ػػر ،المُتُّػ ػػل العلمَّػ ػػل ،أحمػ ػػد ُّػ ػػف محمػ ػػد ُّػ ػػف يلػ ػػي المَّػ ػػكمي
(تَٕٕ:ىػ)َُّّ ،ركتُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ ،يدد ايجزاء.ِ :

َُْ -معػػالـ السػػنف ،حمػػد ُّػػف الخطػػاب الُّسػػتي المعػػركؼ ُّالخطػػاُّي (تّٖٖ :ى ػػ) ،المطُّعػػل العلمَّػػل ،حلػػب،
الطُّعل ايكلى ُُّٓ ىػ  ُِّٗ -ـ.

ُُْ -معالـ مُل التَرَّخَّل كاي رَّل ،ياتؽ ُّف يَّث ُّف زكَّػر ُّػف ازَّػر ُّػف حمػكد ُّػف يطَّػل ُّػف صػالح الػُّالدم
الحرُّي (تُُّْ :ىػ)،دار مُل للنَر كالتكزَّع،الطُّعل:ايكلىََُْ،ىػ  َُٖٗ-ـ ،يدد ايجزاء.ُ :

ُِْ -معجـ الُّلػدافَّ ،ػاقكت ُّػف يُّػد اهلل الركمػي الحمػكم (تِٔٔ :ىػػ) ،دار صػادرَُّّ ،ػركت ،الطُّعػل ال انَّػل،
ُٓٗٗ ـ ،يدد ايجزاء.ٕ :

ُّْ -معجـ الصحاُّل ،يُّد الُّاقي ُّف قانع (تُّٓ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :صػالح ُّػف سػالـ المصػراتي ،مُتُّػل الغرُّػاء
اي رَّل  ،المدَّنل المنكرة ،الطُّعل ايكلى ُُْٖ ،ق ،يدد ايجزاء.ّ :

ُْْ -المعجػػـ الَُُّّػػر ،سػػلَّماف ُّػػف أحمػػد ُّػػف أَّػػكب ُّػػف مطَّػػر اللخمػػي  ،أُّػػك القاسػػـ الطُّ ارنػػي (تَّٔ :ى ػػ)،
تحقَّؽ :حمدم ُّف يُّد المجَّد السلمي ،مُتُّل اُّف تَّمَّل ،القاىرة ،الطُّعل ال انَّل ،يدد ايجزاء.ِٓ:
ُْٓ -معجـ اللغل العرَُّّل المعاصرة ،أحمد مختار يُّد الحمَّد يمر(تُِْْ :ىػػ) ُّمسػايدة ةرَّػؽ يمػؿ ،يػالـ
الُتب ،الطُّعل ايكلى ُِْٗ ،ىػ  ََِٖ -ـ ،يدد ايجزاء. ْ :
ً ً ً
ًً
ػَّرًة الن ىُّ ًكنَّ ًػل ،يػاتؽ ُّػف يَّػث ُّػف صػالح الػُّالدم الحرُّػي (تُُّْ :ىػػ)،
ُْٔ -معجـ اٍل ىم ىعالـ اٍل يج ٍغ ىراةنَّػل ةػي الس ى
دار مُل للنَر كالتكزَّع ،مُل المُرمل ،الطُّعل ايكلى َُِْ ،ىػ  ُِٖٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :
ُْٕ -المعجػػـ الكسػػَّط ،إُّػ ػراىَّـ مصػػطمى ،أحم ػػد الزَّػػات  ،حام ػػد يُّػػد الق ػػادر  ،محمػػد النج ػػار ،مجمػػع اللغػػل
العرَُّّل ُّالقاىرة ،دار الديكةُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ.

ُْٖ -معجػػـ مقػػاََّّس اللغػػل ،أحمػػد ُّػػف ةػػارس ُّػػف زُرَّػػاء القزكَّنػػي ال ػرازم (تّٗٓ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :يُّػػد السػػالـ
محمد ىاركف ،دار المُرُّٗٗ،ىػ ُٕٗٗ -ـ،يدد ايجزاء.ٔ :

ُْٗ -معرةل ال قػات مػف رجػاؿ أىػؿ العلػـ كالحػدَّث كمػف الضػعماء كذُػر مػذاىُّيـ كأخُّػارىـ ،أحمػد ُّػف يُّػد اهلل
ُّف صالح العجلى(تُِٔ :ىػ) ،تحقَّؽ :يُّد العلَّـ يُّد العظَّـ الُّستكم ،مُتُّػل الػدار ،المدَّنػل المنػكرة ،

السعكدَّل ،الطُّعل ايكلى. ُٖٗٓ ، َُْٓ ،

َُٓ -معرةػل الرجػػاؿ يػػف َّحَّػػى ُّػػف معػػَّف  ،ركاَّػػل أحمػػد ُّػػف محمػد ُّػػف القاسػػـ ُّػػف محػػرزَّ ،حَّػػى ُّػػف معػػَّف ُّػػف
يػػكف ُّػػف زَّػػاد ُّػػف ُّسػػطاـ ُّػػف يُّػػد الػػرحمف المػػرم (تِّّ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :محمػػد ُامػػؿ القصػػار ،مجمػػع

اللغل العرَُّّل  ،دمَؽ ،الطُّعل ايكلىَُْٓ ،ىػُٖٗٓ -ـ،يدد ايجزاء.ِ :

ُُٓ -معرةػػل الصػػحاُّل ،أحمػػد ُّػػف يُّػػد اهلل ُّػػف مي ػراف ايصػػُّياني (تَّْ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :يػػادؿ ُّػػف َّكسػػؼ
العزازم ،دار الكطف للنَر ،الرَّاض ،الطُّعل ايكلى ُُْٗ ىػ  ُٖٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء. ٕ :
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ُِٓ -المعرة ػػل كالت ػػارَّخَّ ،عق ػػكب ُّػ ػف س ػػمَّاف ُّ ػػف جػ ػكاف المارس ػػي المس ػػكم (تِٕٕ :ىػ ػػ) ،تحقَّ ػػؽ :أُ ػػرـ ض ػػَّاء
العمرم ،مؤسسل الرساللَُّّ ،ركت ،الطُّعل ال انَّل َُُْ ،ىػ، ُُٖٗ -يدد ايجزاء.ّ :

ل (تَُٔ :ى ػػ) ،دار الُتػػاب العرُّػػيُّ ،ػػدكف طُّعػػل
المطىػػرًز ٌ
ُّٓ -المغػػرب ،ناصػػر ُّػػف يُّػػد السػػَّد أُّػػى المُػػارـ ي
كتارَّخ ،يدد ايج ازء.ُ :
ُْٓ -المغني ةي الضعماء ،محمد ُّف أحمد ُّف ي ماف ُّف قى ٍاَّمػاز الػذىُّي (تْٕٖ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :الػدُتكر نػكر
الدَّف يترُّ ،دكف طُّعل كتارَّخ.

ُٓٓ -مُتُّل المعارؼ للنَر كالتكزَّع ،محمػكد ُّػف أحمػد ُّػف محمػكد طحػاف النعَّمػي ،تَّسػَّر مصػطلح الحػدَّث،
الطُّعل العاَرة ُِْٓ ،ىػََِْ-ـ،يدد ايجزاء.ُ :
ُٔٓ -مف تُلـ ةَّو كىك مك ؽ أك صالح الحدَّث ،محمد ُّف أحمد ُّف ي ماف ُّػف قى ٍاَّمػاز الػذىُّي (تْٕٖ :ىػػ)،
تحقَّؽ :يُّد اهلل ُّف ضَّؼ اهلل الرحَّلي ،الطُّعل ايكلي ُِْٔىػ  ََِٓ -ـ ،يدد ايجزاء.ُ :
ُٕٓ -مف ُالـ أُّي زُرَّا َّحَّى ُّػف معػَّف ةػي الرجػاؿ (ركاَّػل طيمػاف)َّ ،حَّػى ُّػف معػَّف ُّػف يػكف ُّػف زَّػاد ُّػف
ُّسطاـ ،الُّغدادم (تِّّ :ىػ) ،تحقَّؽ :د .أحمد سَّؼ ،دار المَمكف للتراث ،دمَؽ،يدد ايجزاءُ. :

ُٖٓ -مف ُالـ أحمد ُّف حنُّؿ ةي يلؿ الحػدَّث كمعرةػل الرجػاؿ ،أحمػد ُّػف محمػد ُّػف حنُّػؿ ُّػف ىػالؿ ُّػف أسػد
الَػَُّّاني (تُِْ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ :صػػُّحي الُّػػدرم السػام ار ي ،مُتُّػػل المعػػارؼ ،الرَّػػاض ،الطُّعػػل ايكلػػى،
َُْٗ،يدد ايجزاء. ُ :
ُٗٓ -منػػار القػػارم َػػرح مختصػػر صػػحَّح الُّخػػارم ،حم ػزة محمػػد قاسػػـ ،راجعػػو :الَػػَّخ يُّػػد القػػادر ايرنػػؤكط،
ين ػػي ُّتص ػػحَّحو كنَػ ػره َُّ :ػػَّر محم ػػد يَّ ػػكف ،مُتُّ ػػل دار الَُّّ ػػاف ،دمَ ػػؽ ،الجميكرَّ ػػل العرَُّّػػل الس ػػكرَّل،

مُتُّل المؤَّد ،الطا ؼ ،السعكدَّل َُُْ،ىػ  َُٗٗ -ـ ،يدد ايجزاء.ٓ :
َُٔ -المنياج َرح صحَّح مسلـ ُّف الحجاج ،محَّي الػدَّف َّحَّػى ُّػف َػرؼ النػككم (تٕٔٔ :ىػػ) ،دار إحَّػاء
التراث العرُّيَُّّ ،ركت ،الطُّعل ال انَّل،ُِّٗ ،يدد ايجزاء. ُٖ :
ُُٔ -مكسكيل أقػكاؿ أُّػي الحسػف الػدارقطني ةػي رجػاؿ الحػدَّث كيللػو ،محمػد ميػدم المسػلمي ك مجمكيػل مػف
المؤلمَّف( ،أَرؼ يُّػد الػرحمف ،يصػاـ محمػكد ،أحمػد يُّػد الػرزاؽ يَّػد ،أَّمػف الزاملػي ،محمػكد خلَّػؿ) ،

الطُّعل ايكلى ََُِ،ـ ،يالـ الُتب للنَر كالتكزَّع َُّّ -ركت ،لُّناف.

ُِٔ -مكسػػكيل أق ػكاؿ اإلمػػاـ أحمػػد ُّػػف حنُّػػؿ ةػػي رجػػاؿ الحػػدَّث كيللػػو ،السػػَّد أُّػػك المعػػاطي النػػكرم ك حخ ػرَّف،
(أحمػػد يُّػػد الػػرزاؽ يَّػػد  ،محمػػكد محمػػد خلَّػػؿ) ،يػػالـ الُتػػب ،الطُّعػػل ايكلػػى ُُْٕ ،ىػ ػ  ُٕٗٗ /ـ،
يدد ايجزاء.ْ :

ُّٔ -مكسكيل التارَّخ اإلسالمي كالحضارة اإلسالمَّل ،أحمػد َػلُّي ،مُتُّػل النيضػل المصػرَّل ،الطُّعػل الحادَّػل
يَرُٗٗٔ،ـ.

ُْٔ -مكسكيل المقو اإلسالمي ،محمد ُّف إُّراىَّـ ُّف يُّد اهلل التػكَّجرمَُّّ ،ػت ايةُػار الدكلَّػل ،الطُّعػل ايكلػى،
َُّْ ىػ  ََِٗ -ـ ،يدد ايجزاء. ٓ :

ُٓٔ -مكطَ اإلماـ مالؾ ،مالؾ ُّف أنس ُّف مالؾ ُّف يامر ايصػُّحي (تُٕٗ :ىػػ) ،تحقَّػؽ :محمػد ةػؤاد يُّػد
الُّاقي ،دار إحَّاء التراث العرُّيَُّّ ،ركت ،لُّناف َُْٔ ،ىػ  ُٖٗٓ -ـ ،يدد ايجزاء. ُ :
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ُٔٔ -مَّػزاف اَليتػػداؿ ةػػي نقػػد الرجػػاؿ ،محمػػد ُّػػف أحمػػد ُّػػف ي مػػاف ُّػػف قى ٍاَّمػػاز الػػذىُّي(تْٕٖ :ىػػ) ،تحقَّػػؽ:
يلػػي محمػػد الُّجػػاكم ،دار المعرةػل للطُّايػػل كالنَػػرَُّّ ،ػػركت ،لُّنػػاف ،الطُّعػػل ايكلػػىُِّٖ،ى ػ ُّٗٔ -
ـ ،يدد ايجزاء.ْ :
ُٕٔ -نزىل اينظار ةي يجا ب التكارَّخ كايخُّػار ،محمػكد مقػدَّش ،تحقَّػؽ :يلػي الػزكارم ،محمػد محمػكظ دار

الغرب اَلسالميَُّّ ،ركت  ،لُّناف ،الطُّعل ايكلى ُٖٖٗ ،ـ ،يدد ايجزاء. ِ :
ػب أٍلمىػ ً
ب ًةػػي ت ٍم ًسػػَّر يرَّػ ً
ػاظ الميى ػ ٌذ ًب ،محمػػد ُّػػف أحمػػد ُّػػف محمػػد ُّػػف سػػلَّماف ُّػػف ُّطػػاؿ
ُٖٔ -ال ػن ٍ
الم ٍسػػتى ٍع ىذ ي
ظ يـ ي
الرُُّي ،المعركؼ ُُّّطاؿ (تّّٔ :ىػ) ،تحقَّؽ :د .مصػطمى يُّػد الحمػَّظ ىسػالًـ ،المُتُّػل التجارَّػل ،مُػل
المُرمل ُٖٖٗ،ـ (جزء ُ) ُُٗٗ ،ـ (جزء ِ).

ُٗٔ -النياَّل ةي يرَّب الحدَّث كاي ر ،مجد الدَّف أُّك السعادات المُّارؾ ُّػف محمػد الجػزرم ،اُّػف اي َّػر (ت:
َٔٔى ػػ) ،المُتُّػػل العلمَّػػل َُّّ ،ػػركتُّٗٗ ،ى ػ ُٕٗٗ -ـ،تحقَّػػؽ :طػػاىر أحمػػد ال ػزاكل  ،محمػػكد محمػػد

الطناحي ،يدد ايجزاء. ٓ :

َُٕ -نَّػػؿ ايكطػػار ،محمػػد ُّػػف يل ػي ُّػػف محمػػد ُّػػف يُّػػد اهلل الَػػكُاني(،تَُِٓ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :يصػػاـ الػػدَّف
الصُّاُّطي ،دار الحدَّث ،مصر ،الطُّعل ايكلىُُّْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ،يدد ايجزاء.ٖ :

ُُٕ -ال ػكاةي ُّالكةَّػػات ،خلَّػػؿ ُّػػف أَُّّػػؾ ُّػػف يُّػػد اهلل الصػػمدم (تْٕٔ :ى ػػ) ،تحقَّػػؽ :أحمػػد ايرنػػاؤكط كترُػػي
مصطمى ،دار إحَّاء التراث َُّّ،ركتَُِْ،ىػَََِ -ـ،يدد ايجزاء.ِٗ :
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ثاني ا  -فيرس اآليات القرآنية

السورة

اآلية
ً
كف ًةي اي ٍىر ً
الُيؼ
ض"
ٍجك ىج ىك ىمَ ي
"إً نف ىََّ ي
ٍجك ىج يم ٍمس يد ى
ً ً
النكر
صػ ىػال ًة
ػارةه ىكىَل ىُّ ٍَّػػعه ىيػ ٍػف ًذ ٍُػ ًػر اللنػ ًػو ىكًاقىػ ًػاـ ال ن
ً"ر ىجػػا هؿ ىَل تيٍليػػَّيي ٍـ ت ىجػ ى
الزىُ ًاة َّ ىخاةيكف َّكما تىتىىقلن ً ً
ً
ص يار"
ب ةَّو اٍل يقلي ي
ي
ىكًاَّتىاء ن ى
كب ىك ٍايىٍُّ ى
ى ىٍ ن
"ةىَ ً
الُيؼ
ىج ىع ٍؿ ىُّ ٍَّ ىن يُ ٍـ ىكىُّ ٍَّ ىنيي ٍـ ىرٍد نما "
ىي يَّنكنًي ًُّقي نكوة أ ٍ
التكُّل
"ةى ىما ىمتىاعي اٍل ىح ىَّ ًاة ال كد ٍن ىَّا ًةي ٍاآل ًخ ىرًة إً نَل ىقلًَّ هؿ"
ىج يد ًةَّما أ ً
" يق ٍؿ ىَل أ ً
اينعاـ
يكح ىي إًلى ني يم ىح نرنما".
ى
ن
الرٍؤىَّػا ًُّػاٍل ىحؽ لىتى ٍػد يخلي نف اٍل ىم ٍس ًػج ىد اٍل ىح ىػر ىاـ
ؽ اللنػوي ىر يسػكلىوي ك
ص ىػد ى
"لقى ٍػد ى
ً
ًإف ىَػ ن ً ً
المتح
كف
َّف ىَل تى ىخػػاةي ى
كس ػ يُ ٍـ ىك يمقىصػ ًػر ى
ػَّف يم ىحلقػ ى
ػاء اللػػوي حمنػ ى
ػَّف يريء ى
ى
"
َٰ
ً
ً
ةى ىعلً ىـ ىما لى ٍـ تى ٍعلى يمكا ةى ىج ىع ىؿ مف يد ً
كف ىذل ىؾ ةىتٍ نحا قى ًر نَُّّا
ؽ أىف تىقيكـ ًة ً
"لى ىم ٍس ًج هد أيس ىس ىيلىى التن ٍقكل ًم ٍف أ نىك ًؿ ىَّ ٍكوـ أ ى ك
التكُّل
َّو"
ىح ٍ ى
ى
ً
"ى ٍؿ أ يىدلك يُـ ىيلىى تً ىج و
الصؼ
ارة تيٍنجَّ يُ ٍـ"
ى
ى
ٍ
حخػ ىػر ىسػػَّنا التكُّل
صػػالً نحا ىك ى
ى"ك ى
كف ٍ
حخػ يػر ى
ايتىىرةيػكا ًُّ ػ يذينكًُّ ًي ٍـ ىخلىطي ػكا ىي ىمػ نػال ى
ً
ن
َّـ"
ىي ىسى اللنوي أ ٍ
ىف ىَّتي ى
كب ىيلى ٍَّ ًي ٍـ إً نف اللوى ىيمي ه
كر ىرح ه
ايتىىزٍلتيمكىـ كما َّعُّ يدكف إًَلن اللنو ةىٍَككا إًلىى اٍل ىُي ً
ً
الُيؼ
ؼ"
ى"كًاذ ٍ ي ي ٍ ى ى ى ٍ ي ى
ٍ
ى ي
ً
"كًا ىذا حََّّتيـ ًُّتى ًحَّ و
النساء
كىا"
نل ةى ىحكَّكا ًَُّ ٍ
ىح ىس ىف م ٍنيىا أ ٍىك يركد ى
ى ي ٍ
ً
ً
نً
ض ً
اج ًع النساء
كف ين يَ ى
كى نف ىك ٍ
اى يج ير ي
كزيى نف ةىعظي ي
كى نف ةي اٍل ىم ى
" ىكالالتي تى ىخاةي ى
كى نف"
ىك ٍ
اض ًريُّ ي
اييراؼ
صالً نحا"
كد أ ى
ى"كًالىى ى يم ى
ىخ ي
اى ٍـ ى
اسقى و
" كالن ٍخ ىؿ ُّ ً
ات"
ؽ
ى
ى
ً
ؽ
ض"
نم ىاكات ىك ٍاي ٍىر ى
ى"كلىقى ٍد ىخلى ٍق ىنا الس ى
ً
ن
ً ً
حؿ يمراف
ام ًل"
ى"ك ىمف ىَّ ٍغلي ٍؿ ىٍََّت ُّ ىما ىيؿ ىَّ ٍكىـ اٍلق ىَّ ى
ىف َل
ػات يَّ ىُّاًَّ ٍع ىنػ ػ ى
ػاء ىؾ اٍل يم ٍؤ ًم ىنػ ػ ي
ػؾ ىيلىػ ػػى أ ٍ
ى"َّػ ػػا أىَّكيىػ ػػا النًُّ ػ ػ كي إً ىذا ىجػ ػ ى
نً
َلد يى نػف ىكَل الممتحنل
َّف ىكَل ىَّ ٍقػتيٍل ىف أ ٍىك ى
يَّ ٍَ ًرٍُ ىف ًُّاللو ىَ ٍَّنا ىكَل ىَّ ٍس ًرٍق ىف ىكَل ىَّ ٍػزنً ى
ػاف َّ ٍمتىًر ىَّنػػو ُّػ ٍػَّف أ ٍىَّػ ًػدَّ ًي نف كأىرجلً ًيػ نػف كَل َّع ً
ً
ػَّن ىؾ ًةػػي
صػ ى
ىٍي
َّف ًُّيُّ ٍيتىػ و ى
يى ى
ىَّػٍَت ى
ى ىٍ
معر و
كؼ ةىىُّاًَّ ٍعيي نف"
ى ٍي
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ثالث ا :فيرس أطراف األحاديث النبوية
األحاديث النبوية

ىصكاتىيـ ًُّ ًٍ
اإل ٍى ىال ًؿ...
أىتىانًي ًجٍُّ ًرَّ يؿ ىيلىٍَّ ًو الس ى
نال يـ ،ةىقى ى
ىص ىح ىاُّ ىؾ أ ٍ
اؿ :يم ٍر أ ٍ
ىف ىَّ ٍرةى يعكا أ ٍ ى ي ٍ
كد اٍل ًح ىج ًاز ًم ىف اٍل ًح ىج ًاز.
أٍ
ىخ ًر يجكا ىَّيي ى
ً ً
ط ىةٍلىٍَُّّ ىدٍأ ًُّاٍل ىغا ً ًط .
َّم ًت ن
ىح يد يُ يـ اٍل ىغا ً ى
الص ىالةي ىكىك ىج ىد أ ى
إ ىذا أيق ى
ً
إً ىذا تىىك ن
ت ةىَ ٍىكتً ٍر.
استى ٍج ىم ٍر ى
ضَ ى
ٍت ةى ٍانتى ٍر ،ىكًا ىذا ٍ
ً
ىح ندا .
إً ىذا ىأرٍىَّتيٍـ ىم ٍس ًج ندا ،أ ٍىك ىسم ٍعتيٍـ يم ىؤذننا ةى ىال تى ٍقتيلي نف أ ى
إً ىذا رمٍَّتيـ اٍلجمرةى ةىارمكىا ًُّ ًم ٍ ًؿ حصى اٍل ىخ ٍذ ً
ؼ.
ى ى ي ى ٍى ٍ ي ى
ى ى

ت ،أ ٍىك ىر ك
أ ىىر ك
ب ىيىنوـ ...
ب إًًُّ وؿ أٍىن ى
ً
ً نً
ام ًل أى ىَ كد يى ٍـ ىي ىذ ناُّا لًلن ً
أى ىَ كد الن ً
اس ًةي ال كدٍنىَّا .
اس ىي ىذ ناُّا يٍن ىد اللو ىَّ ٍكىـ اٍلقىَّ ى
نً
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـً -م ىف اٍل ًج ٍع ىرىان ًل لىٍَّ نال ...
ٍ
ايتى ىم ىر ىر يسك يؿ اللو  -ى
ايلً ٍمو ىن ً
ط ًع ٍموي ىرًقَّقى ىؾ .
اض ىح ىؾ ،أ ٍىك أى ٍ
ٍ ي
إً نف ال كدٍنَّا حٍلكةه ىخ ً
ىخ ىذ ىىا ًُّ ىحقيىا يُّ ً
كر ىؾ لىوي ًةَّيىا ...
ض ىرةه ةىً ٍف أ ى
ى يى
ضوي ًُّاٍل ىمقى ًار ً
َّض ...
إً نف ىُّنًي إً ٍس ىارً ى
ىح ىد يى يـ اٍلىُّ ٍك يؿ قى ىر ى
اب أ ى
ىص ى
َّؿ ىُ ى
اف إً ىذا أ ى
ىف رس ى ن ً
ؼ ىَ واة ةىَى ىُ ىؿ ًمٍنيىا ...
احتىنز ىُتً ى
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـٍ -
كؿ اللو  -ى
أن ى ي
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
أن
ؼ ىيا ًَل ...
ىف ىر يس ى
ىف يَّ ٍرًد ى
ىم ىرهي أ ٍ
ى
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -أ ى
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
أن
اغ .
ىم ىرىىا ًُّقى ٍت ًؿ ٍاي ٍىكىز ً
ىف ىر يس ى
ى
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -أ ى
ً ن ً
كؿ اللن ًو  -ن
ث ةي ىالننا ًإلىى ٍاُّ ًف أىًُّي اٍل يحقىٍَّ ً
أن
ؽ ىنيىاهي ...
َّف ىُّ ىع ى
ىف ىر يس ى
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ح ى
ى
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
أن
ؼ الصنؼ ىك ٍح ىدهي ...
ىف ىر يس ى
صلي ىخٍل ى
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ىأرىل ىر يج نال يَّ ى
ى
كؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلىٍَّ ًو كسلنـ -رنخص لًلري ً
أن
ىف ىَّ ٍريمكا ىكىَّ ٍد ييكا ىَّ ٍك نما .
ىف ىر يس ى
اء أ ٍ
ى
ي ى ىىى ى ى
ى
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
صلنى ًُّالن ً
أن
كُّ ىح ىَّ ٍكىـ اٍلمىتٍ ًح ...
ىف ىر يس ى
اس الصٍ
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ى
ى
ىف رس ى ن ً
صلنى اهلل ىيلىٍَّ ًو ك ىسلنـ -ىنيى ىي ٍف أى ٍُ ًؿ ًذم ىن و
اب ًم ىف السينُّ ًع .
كؿ اللو  -ى
أن ى ي
ى ى ى
ي
ت قى ٍرىن ًي اٍل ىٍُُّ ً
ىف تي ىخم ىريى ىما ةى ىخم ٍريى ىما ...
حم ىر ىؾ أ ٍ
َّت أ ٍ
ش ًةي اٍلىٍَُّّ ًت ةىىن ًس ي
ت ىأرٍىَّ ي
ًإ ٍف يٍُن ي
ىف ي
ىف ىنسملى اٍلمؤ ًم ًف طىا ًر ىخ ً
ؽ ًم ٍف ى ىم ًر اٍل ىجن ًل .
ضهر تى ٍعلى ي
أن ىى يٍ
ه
ً
ندقى ًل .
ب ةى يَكيُّكهي ًُّالص ى
ض يرهي اٍل ىحًل ي
ؼ ىكاٍل ىُذ ي
إً نف ىى ىذا اٍلىٍَُّّ ىع ىَّ ٍح ي
أىىنا ىك ىُ ًاة يؿ اٍلىَّتً ًَّـ لىوي ىكلً ىغٍَّ ًرًه ًةي اٍل ىجن ًل ىُيىاتىٍَّ ًف .
ً
ب لىيىا ىر يج هؿ يذك ًيْز ىك ىمىن ىع ول ًةي قى ٍك ًم ًو ىَُىًُّي ىزٍم ىعلى ...
ٍانتيد ى
ص ٍم ىحتىوي ،ينـ ىخؿ ىٍَُّّىنوي ىكىٍَُّّ ىف الناس .
ٍان ىح ٍرهي ،ينـ ٍ
اض ًر ٍ
اي ًم ٍس يخمنوي ًةي ىد ًم ًو ،ينـ ٍ
ب ًُّيىا ى
إًن ىؾ رًة ه ن ن
َّب .
َّؽ ،ىكاللوي الطًُّ ي
ى
ً
صٍَّ ندا ،ىكىَل تىٍن ىَُي ىي يد جكا ،ىكًانيىا تى ٍمقىَي اٍل ىعٍَّ ىف ،ىكتى ٍُ ىس ير الس نف .
إًنيىا ىَل تىص ي
َّد ى
ً
ضا ...
ض يُ ٍـ ىُّ ٍع ن
اس ىيلىٍَّ يُ يـ السنُ ىَّنلى ىَل ىَّ ٍقتي يؿ ىُّ ٍع ي
أىَّكيىا الن ي
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ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
يخ ًريج لًرس ً
كء ةىىَّ ٍُّ ىدأي ةىىَّ ٍغ ًس يؿ ىَّ ىدٍَّ ًو ...
ًُّيى ىذا يٍُن ي
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -اٍل ىك ي
ض ى
ى
ت أٍ ى ي
ات ،ىم ٍف أ ٍىد ىر ىؾ ىي ىرةىلى قىٍُّ ىؿ اٍلمى ٍج ًر ةىقى ٍد أ ٍىد ىر ىؾ اٍل ىح نج .
اٍل ىح كج ىي ىرةى ه

ًً
ًً
ً ً
َّف ًةي اٍل يح ٍرىم ًل ىَُي نميىاتً ًي ٍـ ...
َّف ىيلىى اٍلقىايد ى
يح ٍرىملي ن ىساء اٍل يم ىجاىد ى
ً ن
ىد ىخ ىؿ يلى ني رسك يؿ اللن ًو  -ن
ب ًم ٍف ًةي ًق ٍرىُّ ول يم ىعلنقى ول ...
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ىذ ى
ات ىَّ ٍكوـ ةى ىَ ًر ى
ى
ى ىي
ىد ىخٍلت يلىى النًُّي -صلنى اهلل يلىٍَّ ًو كسلنـ -ةى أرٍىَّ ً
ناء ...
ي ى ىىى ى ي
ي ى
ت يٍن ىدهي ال كدُّ ى
ى
ىديا رسك يؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلىٍَّ ًو كسلنـ ًُّ -ن ً
ت إً نَل ًُّ ىس ًكَّ و
ؽ ...
الزاد ىةلى ٍـ يَّ ٍؤ ى
ى
ى ىي
ي ى ىىى
ً
ً
ً
َّحلي ...
َّف النص ى
َّف النص ى
َّف النص ى
َّحلي ،الد ي
َّحلي ،الد ي
الد ي
نً
ىج ير ىَ ًي وَّد ...
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -يي ىزاةى اٍلىُّ ٍح ًر لًٍل ىما ًًد أ ٍ
ىذ ىُ ىر ىر يسك يؿ اللو -ى
أرىل رس ى ن ً
الص ىال ًة ىى ىُ ىذا ...
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ-ىَّ ٍد ييك ًةي ن
كؿ اللو -ى
ى ىي
ً نً
أرٍىَّ ي نً
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىَُىنوي يج ٍمعه ...
ت الذم ًُّظى ٍي ًر ىر يسكؿ اللو  -ى
ى
كؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلىٍَّ ًو كسلنـًُّ -اٍلقى ً ً ً
صلي ...
ت ىر يس ى
ىأرٍىَّ ي
اع م ٍف ىنم ىرةى يَّ ى
ى
ي ى ىىى
ً ً
ً ن
كؿ اللن ًو  -ن
اب ىُّنًي ىس ٍيوـ ...
ت ىر يس ى
ىأرٍىَّ ي
صلي م نما ىَّلي ىُّ ى
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -يَّ ى
ى
ً ن
كؿ اللن ًو ن
ب ىك يى ىك ىمتىلىمعه ًُّيُّ ٍرىد وة ...
ت ىر يس ى
ىأرٍىَّ ي
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ :ىَّ ٍخطي ي
ى
ىف تىٍُّلي ىد ىما تىٍُّليدي ...
ن
الر يج يؿ لىٍَّتى ىُلن يـ ًُّاٍل ىُلً ىم ًل ًم ٍف ىس ىخ ًط اللن ًو ىما ىَّظي كف أ ٍ
اسقى و
كؿ اللن ًو -صلنى اهلل يلىٍَّ ًو كسلنـٍ َّ -ق أير ًةي اٍلمى ٍج ًر :كالن ٍخ ىؿ ُّ ً
ات .
ت ىر يس ى
ىس ًم ٍع ي
ى
ى
ي ى ىىى ىى
ى
ً ن
صلنى ًُّىنا رسك يؿ اللن ًو  -ن
ص ير ...
ص ىالةن أىظي كف أىنيىا اٍل ىع ٍ
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ى
ى
ىي
ى
ىخ ً
ض أً
ن
ًيُّ ى ن ً
ض ًم ٍف ًي ٍر ً
َّو ىٍََّنا ...
ض ىع اللوي اٍل ىح ىرىج إً نَل ىم ًف ا ٍقتىىر ى
اد اللو ،ىك ى
ى
ً
اف ىُ ًح نج ول .
يي ٍم ىرةه ةي ىَ ٍي ًر ىرىم ى
ض ى
اٍل يغنرةي اٍل ىعٍُّ يد أ ًىك ٍاي ىىملي .
ىيط ةى ًخ ىذ ىؾ ىَّا ىج ٍرىى ود ،ةىً نف اٍلمى ًخ ىذ ىي ٍكىرةه .
ت رس ى ن ً
ض ىيني ...
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـً -م ٍف ىي ٍف ىَّ ًمَّنً ًو ةى ىسَىٍلتيوي ةىَ ٍ
ىي ىر ى
كؿ اللو  -ى
ةىَىتىٍَّ ي ى ي
ً
كؿ اللن ًو ...
ت :اللنوي ىكىر يسكليوي أ ٍىر ىح يـ ًُّىنا ًم ٍف أٍىنمي ًسىنا ىَّا ىر يس ى
استىطى ٍعتي نف ىكأىطى ٍقتي نف ،ةى يقٍل ي
َّما ٍ
ةى
ن
ىيكيذ ًُّ ىرب الن ً
ىيكيذ ًُّ ىرب اٍل ىملى ً
اس ...
ؽ ،ىكيق ٍؿ أ ي
ىح هد ،ىكيق ٍؿ أ ي
يق ٍؿ يى ىك اللوي أ ى
ً ن
ىُاف رسك يؿ اللن ًو  -ن
ٍم يرىنا ًإ ىذا يُنا ىسمى نار أ ٍىك يم ىس ًاة ىرٍَّ ىف ...
ى
ى ىي
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ىََّ ي
ً
ً ن
ىُاف رسك يؿ اللن ًو  -ن
كف ...
َّف ىُ يانكا يَّ ىسل يم ى
صلى اهللي ىيلىٍَّو ىك ىسل ىـ -ىَّ يركد ىيلىٍَّ ًي ٍـ ح ى
ى
ى ىي
ت ىَّ ٍكىـ ىح ىُ ىـ ىس ٍع يد ٍُّ يف يم ىع واذ ًةي ىُّنًي قيىرٍَّظىلى يي ىال نما ،ةىىنظى يركا ًإلىى يم ٍؤتىىزًرم ...
يٍُن ي
كنكا يلىى م ىَ ً
اي ًريُ ٍـ ىى ًذ ًه ةىًن يُ ٍـ ىيلىى إً ٍر وث ...
يُ ي ى ى
ً
ً
ً
ن
ن
ب ...
ىَل ًإلىوى ًإ نَل اللوي ىَل ًإلىوى ًإ نَل اللوي ىكٍَّ هؿ لٍل ىع ٍر ًب م ٍف ىَْر قىد ا ٍقتىىر ى
اء اللن ًو ...
ىَل تى ٍ
ض ًريُّكا إً ىم ى
ؾ ٍَُّّتنا ًة ً
كرةه .
َّو ىٍُل ه
ىَل ىَّ ٍد يخ يؿ اٍل ىملى ي ى
ب ىكىَل ي
صى
ً
صٍُّ نار ىُّ ٍع ىد ىى ىذا اٍلىَّ ٍكًـ أىىُّ ندا .
ىَل يَّ ٍقتى يؿ قيىرَ ٌّي ى
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ىجهر .
لى ىؾ ًةي يُؿ ىًُُّود ىحنرل أ ٍ
لىـ أ ىىز ٍؿ أىسمع رس ى ن ً
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -يَّلىُّي ىحتنى ىرىمى اٍل ىج ٍم ىرةى .
كؿ اللو  -ى
ٍى ي ى ي
ٍ
ً
صلنى قىٍُّ ىؿ طيليكًع ال نَ ٍم ً
س ،ىكىَل قىٍُّ ىؿ يي يركًُّيىا.
لى ٍف ىَّل ىج الن ىار أ ى
ىح هد ى
ً ً
اـ ًةي السنمى ًر.
لىٍَّ ىس م ىف اٍلُّر الصىَّ ي
ً
ً ن
صىُّ ىعوي ًةي اٍلىَّـ ...
ىما ال كدٍنىَّا ةي ٍاآلخ ى ًرة إًَل ىُ ىما ىَّ ٍج ىع يؿ أ ى
ىح يد يُ ٍـ إً ٍ
ىيمالًنا ،ةىَّقيك يؿ :ى ىذا مالي يُـ كى ىذا ما أ ٍ ً
ً
ً
م لًي ...
ىما ىُّا يؿ اٍل ىعام ًؿ ىنًُّ ىع يوي ىيلىى اٍل ىع ىم ًؿ م ىف أ ٍ ى ى ى
يىد ى
ى ى ٍ ىى ى
ً
اب ىخٍَّ وؿ يَ ٍم و
س.
كف ًٍَُّىَّدَّ يُ ٍـ ىَُىنيىا أى ٍذىن ي
ىما ىُّالى يُ ٍـ تىٍريم ى
الرٍُ ىعتى ً
ىما ىىاتى ً
كؿ اللن ًو إًني ...
اف ن
ت :ىَّا ىر يس ى
اف ىَّا قىٍَّ يس  ،ةى يقٍل ي
ت لىوي اٍل ىم ٍسَىلىلى ...
ت إً نَل ًةي ى ىال وث :ىر يج وؿ تى ىح نم ىؿ ًُّ ًح ىمالى ول ةى ىحلن ٍ
اٍل ىم ٍسَىلىلى يحرىم ٍ
ً ً ًً ً
ً ً ً ًً
ً
اـ ىَّ ٍك ًم ًو ...
ىم ٍف أ ٍ
ىصىُّ ىح مٍن يُ ٍـ حمننا ةي س ٍرُّو يم ىعاةنا ةي ج ٍسمو يٍن ىدهي طى ىع ي
ؼ ًُّ ىع ىرةىلى ...
ىم ٍف ىَ ًي ىد ىم ىعىنا ىى ًذ ًه ن
الص ىالةى ىكقى ٍد ىُا ىف ىكقى ى
م ٍف قىتى ىؿ ىن ٍمسو ًُّ ىَي وء ًةي ال كدٍنَّا يذ ً
القَّامل.
ب ًُّو ىَّ ٍكىـ ى
ى ي ى
ى
ىي ٍ
ىم ٍف ىم نس ىذ ىُ ىرهي ىةٍلىَّتىىك ن
ض ٍَ .
ىم ٍف ىَّ يد كؿ ىيلىى ىر ٍح ًؿ ىخالً ًد ٍُّ ًف اٍل ىكلً ًَّد ...
ؽ اٍلقى ىدر لى ىسىُّقىتٍوي اٍل ىعٍَّ يف .
اف ىَ ٍي هء ىساًُّ ي
ىن ىع ٍـ ،لى ٍك ىُ ى
نً
اح اٍل يمتٍ ىع ًل ىي ىاـ اٍلمىتٍ ًح .
صلنى اهللي ىيلىٍَّ ًو ىك ىسلن ىـ -ىي ٍف نً ىُ ً
ىنيىى ىر يسك يؿ اللو  -ى
ىىلًَّ ً
ىنيىى ىي ٍف لي يح ً
نل .
كـ اٍل يح يم ًر ٍاي ٍ
ندقى ًل ...
ت :ىَل ًإ نَل ىي ٍ
يي ًطىَّتٍوي ىم ٍكىَلةه لىىنا ًم ىف الص ى
ظ هـ قى ٍد أ ٍ
ىى ٍؿ ًم ٍف طى ىع واـ ةى يقٍل ي
ىىىنَي ىكأٍىُّ ىأير .
ىىىنَي ىكأ ٍىم ىأير أ ٍىك أ ٍ
يى ىك أ ٍ
كالنًذم ىن ٍم ًسي ًُّىَّ ًد ًه لىىَّ ٍقتيلىوي ٍاُّ يف م ٍرىَّـ ًُّىُّ ً
اب لي ْد .
ى ى
ى
ىَّا أىَّكيا الناس اتن ًيمكا أرىٍَّ يُـ ،كلىقى ٍد أرٍىَّىنا مع رس ً
كؿ اللن ًو ...
ي ى ٍ ى ى ىىىي
ي
ى
ً
ن
ً
ً
ً
ن
ً
اؿ ىر يسك يؿ اللو ...
كؿ اللو ىى ٍؿ ل ٍ ً ٍس ىالـ م ٍف يمٍنتىينى ةىقى ى
ىَّا ىر يس ى
ىي ًط ًي ٍـ ...
ب ةىَى ٍ
ط ًع ٍميي ٍـ ،ىكأ ٍ
ىَّا يي ٍم ير ا ٍذ ىى ٍ
اؿ :ةىٍَىَّ ىف أىٍن ًت ًمٍنوي ...
ت :ىن ىع ٍـ،قى ى
ات ىُّ ٍع وؿ أٍىن ًت يقٍل ي
ىَّا ىى ًذ ًه أى ىذ ي
ؼ ًُّ ًو قى ًرَُّّا ةىقى ٍد أى ىن ً
ىَّا ىى يؤىَل ًء إً ىذا ىس ًم ٍعتيٍـ ًُّ ىجٍَّ و
نايلي .
ش قى ٍد يخ ًس ى
ظلت الس ى
ن
ً
ن
َّف ...
يَّ ٍر ىح يـ اللوي اٍل يم ىحلق ى
َّ ٍمتىح اٍلَّمف ،ةىٍََّتًي قىكـ َُّّسككف ةىَّ ٍحمليكف ًَُّ ٍ ً
اييي ٍـ ...
ىىلَّ ًي ٍـ ىك ىم ٍف أىطى ى
ي ي ى ى ي ى ى ٍ ه ىي ى ي ى ى
ث ًةي ىُّ ٍد ً ًو .
ىٍَّن يم يؿ ال كلي ى
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رابع ا -فيرس الرواة المترجم ليم

الرواة

ً ً
َّـ ٍُّ يف ىم ٍَّ ىس ىرةى الطنا ًًم كي
إ ٍُّ ىراى ي
ً
ناس
كف أيىُّك ًإ ٍس ىح ى
َّـ ٍُّ يف ىم ٍَّ يم ى
اؽ النح ي
ٍإُّ ىراى ي
ً
م أيىُّك ىي ٍمرك اٍل ىم ىدنً ٌي
م اٍلىُّلى ًك ك
أيىُّك ى
الُّ نداح ٍُّف ياصـ ٍُّف ىيد ٌ
أيىُّك ىُّ ٍُ ًر ٍُّ يف يم ىح نمًد ٍُّ ًف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ىح ٍزوـ،
أيىُّك ى ٍعلىىُّلى اٍل يخ ىَنً كي
أىُّك حم ٍَّود الس ً
الم ىدنً كي
ص ًار ك
نايًد ك
م اي ٍىن ى
م ى
ي يى
ناف التنٍَّ ًم ٌي
أيىُّك ًرٍم ىلى ىحًُّ ي
َّب ٍُّ يف ىحَّ ى
اَود اٍل ىُ ً
امع ٍُّف أىًُّي ر ً
ً
نَّ ىرًة كي ،اٍل يُكًة كي
اىلً كي الص ٍ
ىج ي ي
ى
أيساملي ٍُّف ىَ ًر و
َّؾ ال ن ٍعلىًُّ كي
ى ى ي
ت يي ىم ٍَّ و
س اٍل ىخ ٍ ىع ًمنَّلي
اء ًُّ ٍن ي
أٍ
ىس ىم ي
إًسم ً
ايَّ يؿ ٍُّ يف أىًُّي ىخالًود اٍل ىُّ ىجلً كي
ٍى
ً ً
يمنَّلى ٍُّ ًف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ىس ًع ًَّد ٍُّ ًف اٍل ىع ً
اص
إ ٍس ىمايَّ يؿ ٍُّ يف أ ى
ىح ىم ًسنَّلي
ص ٍَّ ًف اي ٍ
أي كـ اٍل يح ى
أي كـ ال ندرىد ً
صاًُّنَّلي
كغ ىرل يى ىج ٍَّ ىملي ،ىكًق ى
اء الص ٍ
َّؿ :يجيى ٍَّ ىملي اي ٍىك ى
ٍ
أي كـ يج ٍن يد وب اي ٍىزًدنَّلي
أ كـ حرواـ ًُّ ٍن ي ً
اف ً
ُّف ىخالًود ُّف زَّد ُّف حراـ
ت مٍل ىح ى
ىى
الجمحَّل
ت يم نرة الميرم،كَّقاؿ
أي كـ ىس ًع ًَّد ًُّ ٍن ي
ٌ
يم ٍَّ ىملى ًُّ ٍن ًت يرقى ٍَّقىل
أى

أ ىين ٍَّ ىسل

ند ً
كس كي اٍل يُكًة ٌي
ىإَّاد ُّف لىًقَّط الس ي
إَّاس ُّف يُّد اهلل ُّف أُّي ذُّاب
ُّف أىًُّي تى ًم ٍَّ ىملى الس ٍختًىَّانً كي
أىَّ ٍكك ي
ب ي
صَّب ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف اٍل ىح ًار ًث
يُّ ىرٍَّ ىدةي ٍُّ يف ي
الح ى
ً
ت ص ٍمكاف ٍُّ ًف ىنكىة ًؿ ٍُّ ًف أ ً
ص ْي
يُّ ٍس ىرةي ًُّ ٍن ي ى ى ى
ىسد ٍُّ ًف ىي ٍُّد اٍل يع نزل ٍُّ ًف قي ى
ى
ٍ
م
ُّف ىَّ ىس وار ى
يُّ ىَ ٍَّ ير ي
ص ًار ٌ
الح ًار ي اي ٍىن ى
ىسلى ًم ٌي
ىُّقى ٍَّ ىرةى امرأةى اٍلقى ٍعقىاع ُّف أىًُّي ىح ٍد ىرود اي ٍ
طاء اللنٍَّ ًي ال يُكًة ٌي
يُّ ىُ ٍَّ ير ٍُّ يف ىي ى
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الر ٍح ىمف اٍل يمزنً ٌي
ًُّ ىالؿ ُّف اٍل ىح ًارث أيىُّك يُّد ن
تى ًمَّـ ٍُّ يف أ ٍىك ً
س ٍُّ ًف ىخ ًار ىجلى ال ند ًارم ،أُّك رقَّل
ي
ضح ً
ت ٍُّ يف ال ن
ناؾ ٍُّ ًف ىخلًَّمىلى ايى ٍَيىًل كي
ىاًُّ ى
ً
م ،اٍل ىج ٍكًة كي
ىجاًُّير ٍُّ يف ىزٍَّود اي ٍىزًد ك
م اٍل ىَّ ٍح ىمدمك،اٍل ىُّ ٍ
صر ٌ
ككا ً كي
ىجاًُّير ٍُّ يف ىس يم ىرةى ٍُّ ًف يج ىن ى
ادةى،الس ى
ىجاًُّير ٍُّ يف طى ًار و
ؽ
اَود اٍل ىُ ً
امع ٍُّف أىًُّي ر ً
ً
نَّ ىرًة كي اٍل يُكًة كي
اىلً كي الص ٍ
ىج ي ي
ى
ىج ٍرىىد ُّف ًرىزاح ايسلمي
م اٍل ىم ىدنً كي
نم ًر ك
يمنَّلى الض ٍ
ىج ٍعمىير ٍُّ يف ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف أ ى
ت اٍلح ًار ًث ٍُّ ًف أُّي ً
ض ىرار
يج ىكٍَّ ًرىَّلي ًُّ ٍن ي ى
ُي
َّب ٍُّ يف ىم ٍسلى ىملى اٍلقيىرًَ كي اٍل ًم ٍي ًر ك
ىحًُّ ي
م ى
الم ٌ
ىحًُّ ىَُّّلى ًُّ ٍن ًت يي ىُّ ًٍَّد اللن ًو ٍُّ ًف ىج ٍحش ايسدَّل
ًو
ىَج ًعي
ناج ُّف ىحجناج ٍُّ يف ىمالؾ اي ى
ىحج ي
ً
ًو
ىسلى ًم كي
ىحج ي
ناج ٍُّ يف ىمالؾ ُّف يي ىكٍَّمر ُّف أُّي أسَّد ٍاي ٍ
ً
نصلى ٍُّ ًف م ٍس يع و
كد ٍُّ ًف يدم
ىح ىرياـ ٍُّ يف ىس ٍعد ٍُّ ًف يم ىحَّ ى
ى
الر ٍح ىم ًف ال نسٍل ًم كي
ص ٍَّ يف ٍُّ يف ىي ًٍُّد ن
يح ى
ً
صف اي ٍىن ً
م
صار ٌ
ص ٍَّ ًف ٍُّ ًف م ٍح ى
يح ى
م
اٍل ىح ىُ يـ ٍُّ يف ىي ٍم ورك اٍل ًغمى ًار ك
ً
ط ًار و
ىح ىم ًس كي اٍل يُكًة كي
َّـ ٍُّ يف ىجاًُّ ًر ٍُّ ًف ى
ؽ اي ٍ
ىحُ ي
ُّف قى ٍَّ و
ىي ىريج
س اي ٍ
يح ىم ٍَّ يد ي
ىخالً يد ٍُّ يف اٍلكلً ًَّد ٍُّ ًف اٍلم ًغ ً
َّرة
ي ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ص ْي
ىخال يد ٍُّ يف ىحَُّـ ٍُّ ًف ح ىزاـ ٍُّ ًف يخ ىكٍَّلد ٍُّ ًف قي ى
و
ً
م اٍل ىخ ٍزىرًج كي
ص ًار ك
ىخ ي
الد ٍُّ يف السنا ًب ٍُّ ًف ىخالد اي ٍىن ى
و
يمَّنل ال كسلى ًمنَّلي
خكلل ًُّ ٍن ي
ت ىح ىَُّـ ُّف أ ى
ً
ت قى ٍَّ ً
ص ًارنَّلي
ىخ ٍكلىلي ًُّ ٍن ي
س ٍُّ ًف قى ٍيد ٍُّ ًف ى ٍعلىىُّلى ٍاي ٍىن ى

ىداكيد ٍُّ يف قى ٍَّ و
اء الدُّاغ ،أيىُّك يسلى ٍَّماف القرَي
س اٍلمىنر ي
ي
ىكدم ى ً
ل
الزىياةر ٌ
ىد ياكد ُّف َّزَّد ُّف ىي ٍُّد الرحمف اي ً ٌ
يد ىُ ٍَّ يف ٍُّ يف ىس ًع وَّد اٍل يم ىزنً كي ،كقَّؿ اٍل ىخ ٍ ىع ًمي
الرًَُّّعي ٍُّ يف ىس ٍُّ ىرةى ٍُّ ًف ىم ٍع ىُّود اٍل يجيىنً كي اٍل ىم ىدنً ٌي
ن
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ت يم ىعكًذ ًُّف ىي ٍم ىراء اينصارَّل،الن ىجارَّل
ك
الرىَُّّعي ًُّ ٍن ي
اف ٍُّ ًف ىح ٍر ًب ايمكَّل
ىرٍملىلي ًُّ ٍن ي
ت أىًُّي يس ٍم ىَّ ى

ش ٍُّ ًف يح ىُّا ىَلى ٍُّ ًف أ ٍىك و
ًزكر ٍُّ يف يح ىُّ ٍَّ و
م
ىسًد ك
س ،أيىُّك ىم ٍرىَّ ىـ اي ى
ىسلى ًم ٌي المدني
يزٍرىيلى ٍُّ ًف ىي ًٍُّد ن
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف ىج ٍرىى ىد ٍاي ٍ
ىزىُ ًرَّنا ٍُّ يف أىًُّي ىازً ىدةى اٍليى ٍم ىدانً كي
اد ٍُّ يف أىًُّي اٍل ىج ٍعًد
ًزىَّ ي
مَّ ًم كي الدمَقي
ًزىَّ ي
اد ٍُّ يف ىج ًارىَّلى التن ٍ
اسانً كي
اد ٍُّ يف ىس ٍعود،أيىُّك ىي ًٍُّد ن
ًزىَّ ي
الر ٍح ىم ًف ىَ ًرَّؾ ُّف يج ىرٍَّج اٍل يخ ىر ى
اد ٍُّ يف ًيالقىلى ٍُّ ًف ىمالً وؾ ال ن ٍعلىًُّ كي
ًزىَّ ي
زَّاد ُّف يالقل

ىسلى ىـ
ىزٍَّ يد ي
ُّف أ ٍ
زَّد ُّف سيؿ ُّف ايسكد ُّف حراـ
ً
م
ص ًار ك
ىزٍَّ يد ٍُّ يف م ٍرىُّ وع اي ٍىن ى
ىزٍَّ يد ٍُّ يف ىك ٍى وب اٍل يجيىنً كي
ت أىًُّي سلىملى ٍُّ ًف ي ًٍُّد ٍاي ً
ً ً
الم ٍخ يزك ًمَّل
ب ًُّ ٍن ي
ى
ىزٍَّ ىن ي
ى
ىسد ٍُّ ًف ى ىالؿ ى
ى ى
ُّف ًرىَّ و
ت ىج ٍح ً
ش ً
ىسًدَّل
ب ًُّ ٍن ي
ىزٍَّ ىن ي
اب اُّف ىَّ ٍع يمر اي ى
ىس ًالـ ي ً
يمنَّلى اٍلقيىرًَ ٌي
ُّف أىُّي أ ى
و
ً
م اٍل ىخ ٍزىرًج كي اٍل ىم ىدنً كي
ص ًار ك
السنا ًب ٍُّ ًف ىخالد اي ٍىن ى

ُّف ىم ىع ٍُّد أك ىس ٍُّرة ُّف ىي ٍك ىسجل
ىس ٍُّ ىرة ى
س ارقىلي ٍُّف مالؾ ٍُّف جع يَـ،أىُّك س ٍمَّاف ً
جي
ي يى
ي
يى
ي
الم ٍدل ٌ
ًو
م اٍل ىم ىدنً كي
ص ًار ك
ىس ٍع يد ٍُّ يف ىسعَّد ُّف ىي ٍم يرك اي ٍىن ى
م
ىس ٍعد ًُّف ىس يم ىرة ٍُّف يج ٍن يدب اٍلمىزًار ٌ
ً
نصلى ٍُّ ًف م ٍس يع و
م اٍل ىم ىدنً كي
ص ًار ك
كد اي ٍىن ى
ىس ٍعد ٍُّ ًف يم ىحَّ ى
ى
َُّ ىساف اٍل ىم ٍقيُّ ًرم أُّك سعد المدني
ىس ًع ًَّد ٍُّ ًف أىًُّي ىس ًع وَّد ،كاسمو ٍ
َّد ٍُّ يف اٍل يم ىسَّ ًب
ىس ًع ي
ً و
م اٍل ىكالًًُّ كي
ىسًد ك
ىس ًع ي
َّد ُّف جَُّّر ُّف ى ىَاـ اي ى
يس ٍم ىَّاف ُّف
اف ٍُّ يف
يس ٍم ىَّ ي
يس ٍم ىَّاف ُّف

م الَنا ي
أُّي يزىى ٍَّر ٍاي ٍىزًد ٌ
ىس ًع ًَّد ٍُّ ًف ىم ٍس يرك ً
ؽ ال كرم
يي ىَّ ٍَّ ىنل ُّف أُّي ًي ٍمراف
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ىسلى ىملى ٍُّ ًف
ىسلى ىملي ٍُّ يف

ىي ًٍُّد اللنو
قى ٍَّ و
س ٍايى ٍَ ىج ًع كي

سلى ٍَّماف ٍُّف ُّرٍَّ ىدةى ٍُّ ًف اٍلحص ٍَّ ًب اي ً
م
ٍ
الم ٍرىكز ٌ
ي ى
ي ى ي ي يى
ىسلىم كي ى
ىحك ً
ُّف ىي ٍم ًرك ً
اف ً
ص اٍل يج ىَ ًمي
يسلى ٍَّ ىم ى
ُّف اي ٍ ى
ً
ش
ىي ىم ي
اف اي ٍ
اف ٍُّ يف م ٍي ىر ى
يسلى ٍَّ ىم ي
سمرةي ٍُّ يف يج ٍن يد ًب ًُّ ًف ًى ً
م
الؿ المى ىزًار ٌ
ى يى
ً
و
م اي ٍىك ًس كي
ص ًار ك
ىس ٍي يؿ ي
ُّف يح ىن ٍَّؼ ًُّف ىكاىب اي ٍىن ى
سيٍَّ يؿ ُّف أىًُّي ً
الم ىدنً كي
يى ي
ى
صال وح ى
ُّف الكن ٍع ىم ً
م
ص ًار ك
يس ىكٍَّ يد ي
اف ُّف مالؾ اي ٍىن ى

ًو
م ال يُ ٍكًة كي
ىسًد ك
ىَ ًق ٍَّ ي
ؽ ي
ُّف ىسلى ىملى أيىُّك ىكا ؿ اي ى
و
الم ىدنً كي
اف ي
ص ٍم ىك ي
ى
ُّف يسلى ٍَّـ ى
ص ٍمكاف ٍُّف ي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ص ٍمكاف ٍُّ ًف أيمنَّلى ٍُّ ًف ىخلى و
ؼ
ى ى ي ي ى
ى ى ى
ى
ً
م
الم ىراد ٌ
ى
ص ٍمكاف ٍُّف ىي ٌساؿ ي
ً
اف اٍل ىح ىجًُّي
صمَّنل ُّنت ىَ ٍَّ ىُّل الحاجب ُّف يي ٍ ىم ى
ى
ب ٍُّ يف ًس ىن ً
الرٍك ًمي
اف ك
صيى ٍَّ ي
ي
ي ً
اص يـ ٍُّ يف ىُّ ٍي ىدلىلى
ى
ً
ىح ىك يؿ
اف اي ٍ
ىياص يـ ٍُّ يف يسلى ٍَّ ىم ى
ي ً
م ٍُّ ًف اٍل ىجد ٍُّ ًف اٍل ىع ٍج ىال ًف اينصارم
اص يـ ٍُّ يف ىيًد ْ
ى
َر ً
احَّؿ
ى
ي ًٍُّد اللنوً
ى
ىي ًٍُّد اللن ًو

يً
ام ير ُّف
ى
يً
ٍُّ ًف الجراح،أُّك يَُّّدة ُّف الجراح
ام ير ٍُّ يف
ى
يً
ٍُّ ًف ك
الزىُّ ٍَّ ًر ٍُّ ًف اٍل ىع نك ًاـ
ام ير ٍُّ يف
ى
يا ذ اللنو ٍُّف ىي ٍُّد اللن ًو ُّف يمرك،أُّك إدرَّس الخكَلني
ًً
اف ُّف أىُّي طلحل
ىي ٍُّ يد اٍل ىحمَّد ٍُّ يف يج ىُّ ٍَّ ًر ٍُّ ًف ىَ ٍَّ ىُّلى ٍُّ ًف يي ٍ ىم ى
ُّف أىًُّي يَ ىمٍَّلىلى اي ٍىن ً
م
ىي ٍُّ يد ن
الر ٍح ىم ًف ي
صار ٌ
الر ٍح ىم ًف ً
م
ص ًار ك
ىي ًٍُّد ن
ُّف أىًُّي ىي ٍم ىرةى اي ٍىن ى
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف أ ٍىزىى ىر ك
م
الزٍى ًر ك
ىي ٍُّ يد ن
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىح ىس ىنلى اٍل يجيىنً كي
ىي ٍُّ يد ن
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ىُ ٍع وب ُّف ىمالًؾ
ىي ٍُّ يد ن
الر ٍح ىمف
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف يم ىح نمًد ٍُّ ًف ىي ًٍُّد ن
ىي ٍُّ يد ن
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الر ٍح ىم ًف
ىي ٍُّ يد ن
الر ٍح ىم ًف
ىي ٍُّ يد ن

ٍُّ يف
ٍُّ يف

ًو
م ال نسلى ًم كي اٍل ىم ىدنً كي
ص ًار ك
ُعب ٍُّ ًف ىمالؾ اي ٍىن ى
ىمالً ًؾ ٍُّ ًف يج ٍع يَوـ اٍل يم ٍدلً ًج كي

ىي ىريج
ىي ٍُّ يد ن
ُّف يى ٍريم ىز اي ٍ
الر ٍح ىم ًف ي
م
ىي ًٍُّد ن
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف ىَّ ًز ى
ص ًار ٌ
َّد ٍُّ ًف ىج ًارىَّلى ٍاي ٍىن ى
الر ٍح ىم ًف ٍُّ يف ىَّ ٍع ىم ىر الدَّلً ٌي
ىي ٍُّ يد ن
ًً
ً نً
ىي ًٍُّد اٍل ىع ًز ً
يس ًٍَّد
َّز ٍُّ ًف ىي ٍُّد اللو ٍُّ ًف ىخالد ٍُّ ًف أ ى
ىي ٍُّ يد ال ىُ ًرًٍَّـ ي ً
الم ىخ ًار ً
ؽ
ُّف أىُّي ي
ً
ُّف ىي ٍم ًرك ً
ُّف يم ىح نمًد ً
ُّف ىح ٍزوـ
ُّف أىًُّي ىُّ ٍُ ور ي
ىي ٍُّ يد اهلل ي
يُّ يد ً
اهلل ٍُّف أى ٍقرـ اٍل يخ ىز ً
اي كي
ىٍ
ي ىى
ً
ُّف ي ًٍُّد م ىن و
اؼ ً
ُّف اي ٍىرقىًـ ً
ُّف ىي ًٍُّد ىَّ يغ ٍك ى
ُّف يزٍى ىرةى
ىي ٍُّ يد اهلل ي
ث ً ،ى ى
ي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف اٍلح ًار ًث ٍُّ ًف ىنكىة ًؿ ٍُّ ًف ي ًٍُّد اٍلمطنلً ًب ٍُّ ًف ى ً
اَوـ
ى
ى
ى
ى ي
ٍ
ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف ك
الزىُّ ٍَّ ًر ٍُّ ًف اٍل ىع نك ًاـ
ً
ُّف ال نسا ً ًب
ىي ٍُّ يد اهلل ي
ىيُّد اللن ًو ُّف حمص
م
ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ىزٍم ىعلى ٍُّف ايسكد اٍلقيىرًَ كي ايسد ك
ً
و
نً
م
ص ًر ك
ىي ٍُّ يد اللو ٍُّ يف ىزٍَّد ُّف ىي ٍمرك ،أيىُّك ق ى
الُّلى،اٍل ىج ٍرًم كي اٍل ىُّ ٍ
ً نً
م
ص ًر ك
ىي ٍُّد اللو ٍُّ ًف ىس ٍرًج ىس اٍل يم ىزنً كي اٍل ىُّ ٍ
يُّد اهلل ُّف يُّاس ُّف يُّد المطلب ُّف ىاَـ ُّف يُّد مناؼ
ُّف يًَُّّد ً
ً
اهلل ً
ُّف أىًُّي يملى ٍَّ ىُلى التنٍَّ ًم كي اٍل ىمُ كي،
ىي ًٍُّد اهلل ً ي ى ٍ
ً
ص واـ اٍل يم ىزنًي
ىي ٍُّ يد اهلل ٍُّ يف ي ى
ن
نً
م
الع ىد ًك ك
ىي ٍُّ يد اللو ٍُّ يف يي ىم ىر ٍُّ ًف اٍل ىخطاب ى
نً
ىس ىكد
ىي ٍُّ يد اللو ٍُّ يف قى ًار ًب ٍُّ ًف ٍاي ٍ
يُّ يد ً
اهلل ٍُّ يف ىمالً ًؾ ٍُّ ًف ىس ٍعًد ٍُّ ًف اٍل ًق ٍَ ًب
ىٍ
ىيُّد اللن ًو ُّف محصف اي ٍىن ً
م
صار ٌ
ىيُّد اهلل ٍُّف يم ىحمد ٍُّف ىي ًقَّؿ ُّف أىُّي طالب
ىس ىكًد
ىي ٍُّ يد اللن ًو ٍُّ يف يم ًط ً
َّع ٍُّ ًف اي ٍ
يُّد اللن ًو ُّف يم ىغ نم يؿ ٍُّف ىي ٍُّد ين ٍيـ
الر ٍح ىم ًف ٍُّ ًف اٍل ىح ًار ًث
ىي ٍُّ يد اٍل ىملً ًؾ ٍُّ يف أىًُّي ىُّ ٍُ ًر ٍُّ يف ىي ًٍُّد ن
ىي ىَّ ىف اٍل يُكًة كي
ىي ٍُّ يد اٍل ىمًل ًؾ ٍُّ يف أ ٍ
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ىي ًٍُّد اٍل ىملًؾ ُّف ىس ًعَّد ًُّف ىحَّناف ٍُّ يف أ ٍىُّ ىج ىر اٍليى ٍم ىدانً ٌي
ً
ي ٍُّ يد ً ً
الع ًزٍَّ ًز ً
ُّف يج ىرٍَّ وج القرَي
ى
الملؾ ي
ُّف ىي ٍُّد ى
ى
ىي ٍُّ يد اٍل ىملً ًؾ ٍُّ يف يي ىم ٍَّ ًر ٍُّ ًف يس ىكًٍَّد ٍُّ ًف ىجارىَّلى اللن ٍخ ًمي
ي ٍُّ يد اٍلملً ًؾ ٍُّف ىنكىة يؿ ٍُّف مس ً
اح ً
ؽ ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ىم ٍخ ىرىملى
ى
ي يى
ي ٍ
ى
يَُّّد اهلل ُّف ً
القُّطَّنل الُكةي
يى
يُّ ٍَّ يد اللن ًو ٍُّف ي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف أى ٍقرـ اٍل يخ ىز ً
اي كي
ي ى
يى
ىى
يي ىَُّّد اللنو ُّف ىيُّد اللن ًو ُّف علُّل
يي ىُّ ٍَّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف ييمر ٍُّ ًف اٍل ىخطن ً
اب العدكم
ىى
يي ىَُّّد اهلل ٍُّف يتُّل ٍُّف مسعكد الُّاىلي
يي ىُّ ٍَّ يد اللن ًو ٍُّ يف ىُ ٍع ًب ٍُّ ًف ىمالً ًؾ اي ً
م
ىنصار ٌ
يي ىَُّّد ٍُّ ًف ال نسُّنا ً
ؽ ال قمي المدني
ايلى ٍُّ ًف ىرًاة ًع ٍُّ ًف ىمالً ًؾ ٍُّ ًف اٍل ىع ٍج ىال ًف
يي ىُّ ٍَّ يد ٍُّ يف ًرةى ى
يي ىُّ ٍَّ يد ىسينكطنا
اف ٍُّ يف طىٍل ىحلى ٍُّ ًف أىًُّي طىٍل ىحلى
يي ٍ ىم ي
يي ٍركةى ٍُّ يف ك
الزىُّ ٍَّ ًر ٍُّ ًف اٍل ىع نك ًاـ
ى
يركة ُّف ي ً
امر القيىرًَ ٌي
ى
يٍ ى
ضر و
س الطنا ًي
يي ٍرىكةي ٍُّ يف يم ى
ً
ص واـ اٍل يم ىزنًي
ي ى
اء ٍُّ يف السنا ً ًب ٍُّ ًف ىمالً وؾ ال نقىًم كي
ىي ى
ط ي
َّد اللنٍَّ ً كي
اء ٍُّ يف ىَّ ًز ى
ىيطى ي
ىي ًطنَّلي اٍلقيىر ًظ كي
ي ٍقُّلي ٍُّف اٍلح ًار ًث ٍُّ ًف ي ً
ام ًر ٍُّ ًف ىن ٍكىة ًؿ
ى
يى ي ى
ً
الجيىنً كي
يي ٍق ىُّلي ُّف ىيام ور ي

الحض ىرًم ٌي
ىيٍلقى ىمل ٍُّف ىم ٍرىد
ٍ
ىيٍلقى ىملي ٍُّ يف كقن و
م اٍل ىم ىدنً كي
اص اللنٍَّ ً كي اٍل يعتٍ ىك ًار ك
ى
ىيل كي ٍُّف ىي ٍُّد اللن ًو ٍُّف ىيُّناس ٍُّف ىي ٍُّد اٍل يمطنلً ًب الياَمي
يي ىم ىارةى ٍُّ ًف يرىكٍَّ ىُّلى ال نقىًم كي
ً
ص وف
ص ٍَّ ًف ٍُّ ًف م ٍح ى
ىي نملي يح ى
ُّف ىُ ً ٍَّ ًر ً
يي ىم ىر ً
ُّف أى ٍةلى ىح المدني
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قل

ُِ

ىي ٍم يرك

ىي ٍم يرك

ٍُّ يف
ٍُّ يف

ىي ٍمرك ٍُّف
ىي ٍم ىرك ٍُّ ىف

يمنَّلى ٍُّ ًف يخكٍَّلًًد ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو ٍُّ ًف إً ىَّ و
اس
أى
ى
س ٍُّ ًف أىًُّي أ ٍىك و
أ ٍىك ً
س ال نقىًم كي

دَّنار اٍل ىمُ ٌي
ً نً
ص ٍم ىكاف ٍُّف أيمَّنل
ىي ٍُّد اللو ٍُّ ًف ى
ىيٍلقى ىمل ٍُّ ًف كقن و
اص ،اللنٍَّ ً كي
ى

ىي ٍمرك ٍُّ ًف
ىي ٍم يرك ٍُّف ىي ٍمرك
ضلىلى ايىَجعي
ىي ٍك ي
ؼ ٍُّ يف ىمالً ًؾ ٍُّ ًف ىن ٍ
م اٍل يُكًة كي
اٍل ىع ٍَّ ىزيار ٍُّ يف يح ىرٍَّ وث اٍل ىع ًٍُّد ك
ض يؿ ٍُّ يف اٍل ىعُّ ً
ناس ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اٍل يمطنلً ًب
اٍلمى ٍ
قىارب ٍُّف ىي ٍُّد اللنو ٍُّف ٍايسكد ال نقىًم ٌي
َّصلي ٍُّ يف اٍل يم ىخ ًار ً
ؽ ٍُّ ًف ىي ًٍُّد اللن ًو الياللي
قىًُّ ى
ط ىُّلي ٍُّ يف ىمالً وؾ ال ن ٍعلىًُّ ٌي
قي ٍ
قىعنب التن ًم ً
َّم كي الُكةي
ٍ
قى ٍَّس ٍُّف أىًُّي ح ًازوـ ي ٍُّ يد يك ً
ؼ ٍُّ ًف اٍل ىح ًار ًث
ى
ي ي
ى ىٍ
ً
قى ٍَّ ً
س ً
م
ُّف أىًُّي ىي ىرىزةى اٍلغمى ًار ٌ
قى ٍَّس ٍُّف ىي ٍمرك ُّف ىس ٍيؿ اينصارم
ت ىاًُّ ًت ٍُّ ًف اٍل يم ٍنًذ ًر اينصارَّل
ىُ ٍُّ ىَلي ًُّ ٍن ي
نً
ىُ ً يَّر ٍُّ يف ىُ ً ً
ايلى
َّر ٍُّ ًف اٍل يمطل ًب ٍُّف أىًُّي ىكىد ى
يُ ٍرز ُّف ىيٍلقىمل ٍُّ ًف ًى ىالؿ
ب ٍُّ يف أىًُّي يم ٍسلًوـ
يُ ىرٍَّ ي
ىُعب ٍُّف ي ً
م
اصوـ أيىُّك ىمالً وؾ ايى ٍَ ىع ًر ك
ٍ ي ي ى
ً
م ال كسلى ًم كي
ص ًار ك
ىُ ٍع ي
ب ٍُّ يف ىمالؾ ٍاي ٍىن ى

م
ًُ ىن ىانلي ٍُّ يف ين ىع ٍَّوـ اٍل ىع ىد ًك ك
ضلىل ،كَّقاؿ اُّف يكؼ اُّف نضلل الجَمي
ىمالؾ ٍاُّف ىن ٍ

م المدني
ص ًار ٌ
يم ىجمع ُّف ىَّ ًزَّد ُّف ىج ًارَّل ٍاي ٍىن ى
ش اٍل ىُعًُّي اٍل يخ ىز ً
اي كي
يم ىحر و ٍ
مح نمد ُّف إً ٍُّر ً
اىَّـ ُّف اٍل ىح ًارث التنٍَّ ًم ٌي
يى
ى
يم ىح نم يد ٍُّ يف أىًُّي ىح ٍرىملىلى اٍلقيىرًَ كي
يم ىح نم يد ٍُّ يف إً ٍس ىحاؽ ُّف ىَّسنار
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قل
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يم ىح نمًد ٍُّ ًف
ُّف
يم ىح نم يد ي
يم ىح نم يد
يم ىح نم يد

ٍُّ يف
ٍُّ يف

ُّف يًُّد ً
اهلل ُّف اليي ىد ٍَّر
اٍل يم ٍن ىًُدر ً ى ٍ
ىي ٍجالى ىف القيىرًَ كي

ىي ٍم ًرك ٍُّ ًف ىيٍلقى ىملى ٍُّ ًف كقن و
اص
ى
يم ٍسلًًـ ٍُّ ًف يي ىُّ ًٍَّد اللن ًو ٍُّف َياب الزىرم

نصلى ٍُّ ًف م ٍس يع و
كد ٍُّ ًف ىُ ٍع وب
يم ىحَّ ى
ى
م نرةي ٍُّ يف ىيم ًرك ٍُّ ًف ىحًُّ ً
َّب ٍُّ ًف ىكا ًلىل
ٍ
ي
ً
الع ً
الح ىُـ ً
م
اص اي ىيم ًك ك
ُّف ى
اف ي
ىم ٍرىك ي
ُّف أىًُّي ى
اف ٍُّ يف يم ىع ًاكىَّلى ٍُّ ًف اٍل ىح ًارث
ىم ٍرىك ي
احـ ٍُّف أىًُّي م ىز ً
ً
احوـ المُي
يم ىز ي ي
ي
يمساةع ُّف يُّد اهلل ٍُّ ًف ىَ ٍَّ ىُّلى اٍل ىمُ كي
اٍل يم ٍستى ٍكًريد ٍُّ يف ىَ ند واد
ً
ُّف ظييى ٍَّ ًر ً
ُّف ًُ ىد ًاـ ً
الح ًار ًث
ُّف يي ىُّ ٍَّ ىدةى ُّف ى
م ٍس ىع ير ي
نً
ايلى
ب ٍُّ يف أىًُّي ىكىد ى
اٍل يمطل ي
م اٍل ىم ىدنً كي
ىس ىكًد ُّف حار ل اٍلقيىرًَ كي اٍل ىع ىد ًك ك
يم ًط ً
َّع ٍُّ ًف اي ٍ
اف اٍلقيىرًَ كي التنٍَّ ًم كي
ىي ٍُّ يد ن
ُّف يمعاذ ٍُّ يف يي ٍ ىم ى
الر ٍح ىم ًف ي
م
ىم ٍع ىمر ٍُّف راَد ،أيىُّك ييركة ايزد ك
ىم ٍُ يحك هؿ الَامي أيىُّك ىي ٍُّد اللنو
المعتى ًمر ًُّف ىي ًُّد اهلل ًُّف ىرًُّ ٍَّ ىعل
ىمنصكر ٍُّف ي
صكر ٍُّ يف ىي ٍُّد ن
الر ٍح ىمف ٍُّ ًف ى
طٍل ىحلى
ىم ٍن ي
ىن ً
ىسلى ًم كي ،الخزايي
اج ىَّلي ٍُّ يف يج ٍن يد ًب ٍُّ ًف ىُ ٍع وب ٍاي ٍ

م
يسًَّد ك
ـ اي ى
ً
ُّف يخ ىكٍَّلًًد

ُّف ًرى و
اب ،أيىُّك ىُّ ٍُ ور التن ًم ٍَّ ًم كي
ىى يارٍك يف ي
ً
ُّف ك
ُّف يي ٍرىكةى ً
الع نك ًاـ
الزىُّ ٍَّ ير ي
اـ ي
ُّف ى
ى ىَ ي
ً
الجيىنً كي
َّمكف ي
ىالىؿ ٍُّف ىم ي
اؼ ،أيىُّك اٍل ىح ىس ًف ايى ٍَ ىج ًع كي
ًىال يؿ ٍُّ يف ىَّ ىس ى
و
م
ىسًد ك
صلي ٍُّ يف ىم ٍع ىُّد اي ى
ىكاًُّ ى
ب ٍُّ يف ىخ ٍن ىُّ و
ش الطنا ً كي
ىك ٍى ي
كىب ٍُّف ىي ٍُّد اللنو ٍُّف قىارب ٍُّف ٍايسكد
ُّف قى ٍَّ ً
ُّف ىس ًع ًٍَّد ً
س
ىَّ ٍح ىَّى ي
ُّف أىًُّي ًزىَّاد القرَي الياَمي
ىَّ ًزٍَّ يد ي
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م
اف اي ٍىزد ك
ىَّ ًز ي
َّد ٍُّ يف ىَ ٍَّ ىُّ ى
ُّف ىَّ ًزٍَّ ىد ً
م
ُّف ىجاًُّ ور اي ٍىزًد ك
ىَّ ًزٍَّ يد ي
نً
ً
المُ كي
ىَّ ىسار ،أيىُّك ىنجَّح ،ال قىم ٌي ى
ىَّ ٍعلىى ُّف ىَ نداد ُّف أكس ُّف اُّت اي ٍىن ً
م الخزرجي
صار ٌ
ىَّ ىعلىى ً
ُّف يم نرةى ُّف كىب ُّف جاُّر ال نقىًم كي أُّك يمرًازـ
اؽ اليى ٍم ىدانً كي
ُّف أىًُّي إً ٍس ىح ى
يَّ ٍكين يس ي
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