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إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها للذين عانوا الصعاب ألصل إلى أرفع

الدرجات في العلم والمعرفة ،وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحرهما وحنانهما ليخففا من آالمي ،إلى

والدي  ،ووالـدتي أطال اهلل عمرهما ،وغفر لهما ،وختم لهما بالخير ،إلى من كن يضئن لي الطريق

ويساندنني ويتنازلن عن حقوقهن إلرضائي ،أخواتي؛ إلى نجوم أضاءت لي دربي ،أبنائي وبناتي

وزوجي وعائلتي.

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره ،أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه ،فأظهر بسماحته

تواضع العلماء ،وبرحابته سماحة العارفين ،ثم إلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه يضيء

الطريق أمامي ،إلى أساتذتي وزمالئي ،إلى كل من ساعدني ولو بحرف.

إلى األقصى الذي يئن كل يوم من حصار الغاصبين ،والى طلبة العلوم الشرعية ومحبي السنة

النبوية الشريفة.

إلى جامعة األزهر– غزة  ،هذا الصرح العلمي الشامخ.
أهدي لهم جميعا جهد المقل سائال المولى  -عز وجل  -القبول والمغفرة والسداد.

أ

لَئِن َش َك ْرمُْت ألَ ِز َيدنَّ مك ْم 

( )

أخير وأثني عليه
شكر دائما خالصا كثيرا ،وأحمده حمدا طيبا أوال و ا
ا
أشكر اهلل  -جل وعال -
الخير كله ،الذي وفقني إلتمام بحثي هذا ،ولوال توفيقه  -ج ّل وعال  -لما خرج هذا البحث إلى النور،
علي أن هيَّأ لي من األساتذة واألهل واألحبة من آزرني في
فهو أهل للشكر والثناء ،وان من مِّنه َّ

مشوار بحثي هذا ،ووقوفا عند قول النبي  فيما رواه عنه أبو هرْيرة  قال :قال رسول اللَّه  :م ْن ل ْم
ي ْشك ْر َّ
الناس ل ْم ي ْشك ْر اللَّه ع َّز وج َّل"( ) ،وكذلك ع ْن ع ْبد اللَّه ْبن عمر  قال :قال رسول اللَّه " :من
استعاذ باللَّه فأعيذوه وم ْن سأل باللَّه فأ ْعطوه وم ْن دعاك ْم فأجيبوه وم ْن صنع إل ْيك ْم م ْعروفا فكافئوه فإ ْن
ْ
ل ْم تجدوا ما تكافئونه ف ْادعوا له حتَّى ترْوا أَّنك ْم ق ْد كافأْتموه"( ) ،فإن الواجب يدفعني إلى أن أخص
بالذكر بعد اهلل.
األستاذ الدكتور الفاضل /محمد مصطفى محمد نجمم  -المشمر لىمى همذل الرسمال  -بمار

ـت بإشـرافه علـى الرسـالة ،حيــث
اهلل فيم  ،الـذي نهلـت مـن معينــه الفيـا طيلـة الفصـول الد ارسـية ،وت ِّوجـ ْ
غمرني بوافر علمه ،واثراءاته المميزة السديدة ،وبتوجيهاته المفيدة ،وطيبـة أخالقـه ،فأسـأل اهلل أن يجزيـه
خيــر الج ـزاء ،وأن ينفــع بعلمــه اإلســالم والمســلمين ،والشــكر موصــول إلــى كـ ِّـل األســاتيذ األفاضــل فــي

جامعــة األزهــر – كليــة التربيــة – قســم الد ارســات اإلســالمية ،وال أنســى أن أشــكر زمالئــي طلبــة العلــم ،
وكــل مــن ســاعدني فــي إخـراج هــذا البحــث ،وأســأل اهلل  -جــل وعــال  -أن يمكننـي مــن رد جمــيلهم ،كمــا
وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى من َّشرفني بمناقشة هذه الرسالة:
خارجيا.
شا
– مناق ً
ً

فضيى الدكتور /رأفت منسي نصار

داخىيما.
شا
– مناق ً
ً

وفضيى األستاذ الدكتور /لىي رشيد النجار

اللذين تلطفا وتكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة  ،وتسديدها  ،وتقويمها  ،وتصويب ما فيها ؛
من أجل أن تخرج بثوب بديع يليق بها ،وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين.

) ( سورة إبراهيم ،آية.7

) ( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (

،)27 /والترمذي في جامعه (3 /2

) ) 2( ،كتاب البر والصلة ) 3( ،باب ما جاء

في الشكر لمن أحسن إليك حديث رقم ( ،) 333وقال  ":هذاحديث حسن صحيح .

) ( أخرجه أبو داود في سننه (  )3( ،)3 /كتاب الزكاة ) 2( ،باب عطية من سأل باهلل حديث رقم (. ) 772


ب

مىخص الرسال :
يعد موضوع الرسالة موضوعا مهما؛ ألنه تناول بالبحث بع

األسانيد العالية –نسبيا -في

مسند اإلمام أبي يعلى ،حيث تم تخريج خمسين ومائة حديث من ذلكم المسند ودراسة أسانيدها وبيان
درجتها من حيث القبول والرد ،باإلضافة إلى بيان الكلمات الغريبة الواردة في متونها ،وذلك كله تم
بالرجوع إلى مصادره األصيلة المتخصصة في الحديث وعلومه ،واشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين
وخاتمة جاءت على النحو التالي:المقدمة :تحتوي أهمية الموضوع ودواعي اختياره ،وأهداف البحث ،ومنهج البحث،
والدراسات السابقة وخطة البحث ،التمهيد وفيه مبحث واحد تكلم فيه الباحث عن اإلمام أبي يعلى ،اسمه نسبه،
ونشأته،شيوخه وتالميذه ،ومذهبه ،مصنفاته ،ثناء العلماء عليه ووفاته ،ثم الفصل األول :تكلم فيه الباحث بتعريف
ذاكر فيه :منهج أبي يعلى في تصنيف كتب السنة ونقد الرجال ،والنقد الذي وجه إليه ،تعريف بالمسند ودرجته
ا
بالمسند
بين الكتب ،ومميزاته ،ورواياته وطبعاته ،وجاء الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية ،وتحتوي على رباعيات اإلمام أبي يعلى
في مسنده مسند جابر بن عبد اهلل أنس بن مالك من حديث رقم ) 337( :إلى حديث رقم3 ( :


ت

).

Abstract

The importanse for this topic because it is talking about some of the higer in
Mosnad AbyYalam that he study One hundred vivty Hadeth from the Mosnad, and he
study the Isnad then he gave the degree for the Hadeeth refent to it is available or not. So
he gave the meaning for the strange word in the research. He used the orginal book's in the
ALhadeeth Research plan:
This research consists of introduction, preface, two chapters and a conclusion, The
introduction includes the importance of the research, its aims, previous studies, the
researcher’s methodology and the research plan. In the preface the researcher talked
aboutthe Imam AbyYala, his name, teachers, students, what other scholar said about him,
his efforts in Sunnah and his books. Chapter one: it includes a bio about the Imam
AbyYala, his name, teachers, students, what other scholar said about him, his efforts in
Sunnah and his books, Chapter two: it includes the applicable study which incorporates the
quarters of al Imam AbyYala in his Musnad from hadeeth No:1996 to Hadeeth No:3293.
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مقدمممممممممم ________________________________________________________________________:

A

:

الحمد هلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفوا أحد ،وأشهد أن ال

إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،أما بعد:

فإن من مصادر التشريع اإلسالمي القرآن الكريم الذي هو المنهج لهذه األمة وسبيلها نحو الجنة بإذن
اهلل تعالى ،ولذلك حفظ اهلل القرآن من التحريف والضياع فقال تعالى :إَّنا ن ْحن ن َّزْلنا ِّ
الذ ْكر واَّنا له

لحافظون ،) (كما وكانت السنة النبوية المطهرة التي هي إخبار من الرسول  عن ربه الذي أوحى
له ،وذلك مصداقا لقوله تعالى:ما ض َّل صاحبك ْم وما غوى*وما ي ْنطق عن اْلهوى* إ ْن هو إ َّال و ْحي
يوحى ،) (فصاحبكم المقصود به رسولنا األكرم محمد  ،فقد أبلغنا ما أوحي إليه من ربه وأمرنا

وأرشد صحابته الكرام إلى عالج الفتن والخالفات في المجتمعات إذا ظهرت بين أظهرهم " فع ْن
ت م ْنها العيون
الع ْربا ْبن سارية ،قال :وعظنا رسول اللَّه  ي ْوما ب ْعد صالة الغداة م ْوعظة بليغة ذرف ْ
ت م ْنها القلوب ،فقال رجل :إ َّن هذه م ْوعظة موِّدع فماذا ت ْعهد إل ْينا يا رسول اللَّه؟ قال" :أوصيك ْم
ووجل ْ
َّ
اختالفا كثيرا ،وايَّاك ْم وم ْحدثات
َّمع والطَّاعة ،وا ْن ع ْبد حبش ٌّي ،فإَّنه م ْن يع ْش م ْنك ْم يرى ْ
بت ْقوى الله والس ْ
الراشدين الم ْهديِّين ،عضوا عل ْيها
األمور فإَّنها ضاللة فم ْن أ ْدرك ذلك م ْنك ْم فعل ْيه بسَّنتي وسنَّة الخلفاء َّ
بالنَّواجذ"(،)4فما على األمة اليوم إال أن تتمسك بسنة رسولنا محمد  ، وأخبرنا بأن من سار عليها

نجا ؛ ومن تركها هلك ،وقد ضرب رسول اهلل  ألمته مثال فخط لهم خطامستقيما وخط عن يمينه

وعن شماله خطوطا منحرفة ،وقال :وأ َّن هذا صراطي م ْستقيما فاتَّبعوه وال تتَّبعوا السبل فتف َّرق بك ْم ع ْن
سبيله ذلك ْم وصَّاك ْم به لعلَّك ْم تتَّقون ،)2(ولهذا فإن تميز نبينا محمد  عن باقي األنبياء والمرسلين
مما أعطاه اهلل من العلم وحسن السيرة والخصال الحميدة والقرآن الكريم والسنة النبوية الشارحة المفصلة
المتواصلة باإلسناد ،كان ذلك دليال لالقتداء والتمسك بها ،وعلى هذا سار العلماء األجالء في جمع

أحاديث النبي  ،واالجتهاد عليها وتمحيصها وبيان الصحيح منها والحسن والضعيف ،وقد اجتهدوا
في علوم الجرح والتعديل لرواة أحاديث النبي  ،وقد صنف العلماء الكرام الصحاح  ،فكان أصح

كتابين بعد القرآن الكريم هما صحيحا البخاري ومسلم ،ومن السنن كانت سنن أبي داود والترمذي
والنسائي وابن ماجه ،ومن المسانيد الكثير الكثير ،وبعد كل هذا الجهد سخر اهلل علماء كرسوا حياتهم

للدراسة والشرح واالستنباط والتخريج واالختصار والفهرسة.
وعلى طريق أهل العلم سار الباحث في جمع بع

الرباعيات من مسند أبي يعلى الموصلي،

وستكون إن شاء اهلل حسب الخطة اآلتية :
( ( سورة الحجر  :آية . 3
( ) سورة النجم  :آية

.2-

اجتناب البدع ،22/3 ،رقم الحديث  ، 777وهذا حسن صحيح .
( ) ت  :كتاب العلم – 7 ،باب ما جاء في األ ْخذ بالسَّنة و ْ
( )2سورة األنعام  :آية . 3

1

مقدمممممممممم ________________________________________________________________________:

أوالً -أهمي الموضوع ودوالي اختيارل:

 توضيح مكانة السنة النبوية  -المصدر الثاني للشريعة اإلسالمية السمحاء ، -التي جاءتمفصلة لما أجمل في القرآن الكريم.

 دراسة األسانيد الواردة في نصيبي من رباعيات مسند أبي يعلى من حيث القبول والرد ؛ لمالهذه األسانيد من أهمية في خدمة السنة النبوية والدين اإلسالمي.

 -مساعدة الباحثين من بعدي في مثل هذا الموضوع.

 -2التعرف إلى الجهد المبذول من الصحابة الكرام  ،في حملهم ألحاديث النبي  ،والتنقيب عن
العلم أينما سار.

 -3ألن الرباعيات تعد من األسانيد العالية  ،ومعلوم أنها تقدم غالبا على النازلة .
 -7للموضوع عالقة مباشرة بعلمي الحديث دراية

ثانياً  -أهدا

( )

ورواية

( )

.

البحث:

 إضافة أبحاث جديدة إلى خدمة السنة النبوية الشريفة  ،ومساعدة طلبة العلم. -جمع بع

األسانيد الرباعية عند اإلمام أبي يعلى في كتاب مستقل.

 -تمييز المقبول من المردود من تلك األحاديث .

 -2معرفة مكانة مسند أبي يعلى الموصلي بين كتب األحاديث عامة  ،والمسانيد خاصة .
 -3المساهمة بفهرسة علمية لرباعيات أبي يعلى.

ثالثاً  -منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج االستقرائي لكافة األحاديث في مسند أبي يعلى ،واخراج نصابي من

رباعياته  ،وترتيبها حسب ورودها في المسند  ،مع ذكر اسم المسند ورقم الحديث الذي وردت فيه،
ويتمثل منهجي في البحث في النقاط اآلتية :
-7

منهجي في ترجم الرواة:

 بينت ترجمة الراوي بذكر :اسمه،و نسبه ،وكنيته ،ولقبه ،وتاريخ وفاته إن وجد.

 اعتمدت على رأي ابن حجر في التقريب إذا كان ثقة ،وأتوسع في أقوال علماء الجرح
والتعديل إذا كان غير ذلك.

 ذكرت كلمة "قال" في بداية الترجمة للراوي ،ثم أعطف البقية عليها.

( ) علم الحديث رواية  :علم يشتمل على أقوال النبي  وأفعاله  ،وروايتها  ،وضبطها  ،وتحرير ألفاظها  ( .تدريب الراوي  :ص ) 1
( )علم الحديث دراية  :علم يعرف منه حقيقة الرواية  ،وشروطها  ،وأنواعها  ،وأحكامها  ،وحال الرواة  ،وشروطهم  ،وأصناف المرويات ،
وما يتعلق بها  ( .تدريب الراوي  :ص ) 1

2

مقدمممممممممم ________________________________________________________________________:

 اكتفيت بترجمة الرواة في أول ورود للراوي في البحث  ،مع اإلحالة إلى الترجمة السابقة،
-6

و ذكر مرتبة الراوي مختصرة.

منهجي في التخريج:

 ذكرت قبل سند الحديث األول عبارة قال اإلمام أبو يعلى( ،رحمه اهلل) مكتفيا بذلك،
عاطفا سائر األسانيد عليها .

 سردت الحديث سندا ومتنا مشكال بالحركات مع ضبط ألفاظه.
 خرجت الحديث من الكتب التسعة مكتفيا بالصيحين أوال ،ثم أتوسع في فيها إن لم أجد
 ،وان لم أجد في الكتب التسعة انتقلت إلى غيرها من كتب الحديث قدر االستطاعة.

 بينت المتابعات والشواهد المتعلقة بالحديث.
-4

 جمع طرق الحديث والحكم عليه.

منهجي في التوثيق والعزو لند التخريج:

 عزوت اآليات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم اآلية.
 استخدمت الرموز الدالة على كتب الحديث الشريف.

 ذكرت اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث.
-3

 رقمت األحاديث مع مراعاة التكرار فيها.
منهجي في الحكم لىى األحاديث:

 الحكم على إسناد الحديث وفق أقوال علماء الجرح والتعديل.
 عند تعار

الجرح والتعديل في أحد الرواة  ،عملت على ترجيح ما هو مناسب بناء

على قواعد الجرح والتعديل.

-3

 استعنت بأقوال العلماء في الحكم على الحديث.
منهجي في خدم متن الحديث الشري .

 عرفت األماكن الغريبة الواردة في الحديث من كتب معاجم البلدان.
 بينت غريب ألفاظ الحديث.

 ضبطت الحديث من كتب اللغة حسب حاجة البحث إليه .

رابعاً  -الدراسات السابق :

بعد المطالعة وسؤال أصحاب االختصاص لم يتم العثور على أي دراسة تتعلق بجمع رباعيات

اإلمام أبي يعلى حسب حدود علم الطالب ،لذلك اختار الباحث المساهمة في جمع تلكم الرباعيات،

وقد تم دراسة جملة من رباعيات اإلمام أبي يعلى وهي:

3

مقدمممممممممم ________________________________________________________________________:

 رباعيات اإلمام أبي يعلى في مسنده من حديث رقم (32
للطالب :أسامة محمد النجار.

) إلى حديث رقم (،) 332

 رباعيات اإلمام أبي يعلى في مسنده من حديث رقم ( ) 333إلى حديث رقم (،) 2 3
للطالب :إبراهيم جهاد وادي.

 رباعيات اإلمام أبي يعلى في مسنده من حديث رقم ( ) 221إلى حديث رقم (،)2133
للطالب :سعيد خليل عودة.

 رباعيات اإلمام أبي يعلى في مسنده من حديث رقم ( )3773إلى نهاية مسند سهل بن سعد
الساعدي ،للطالب :نافذ أحمد العجرمي.

خامساً  -حدود الدراس :

رباعيات اإلمام أبي يعلى في مسنده جمعا وتخريجا ودراسة  ،من حديث رقم  337من مسند جابر
من مسند أنس بن مالك  ،وبلغ عددها (مائة وخمسين) حديثا.

بن عبد اهلل ،إلى حديث رقم 3

سادساً  -المراد بالرباليات :

المراد برباعيات اإلمام أبي يعلى الموصلي  ،تلكم األسانيد التي يوجد فيها أربعة رواة بين أبي يعلى
والنبي  ، -  -خال أبي يعلى والنبي . -  -

سابعا -خط البحث :
ً

يحتوي البحث على مقدمة تشتمل على أهمية الموضوع ودواعي اختياره وأهداف البحث ومنهج

البحث والدراسات السابقة ،وخطة البحث التي تشمل تمهيدا وفصلين  ،وخاتمة  ،وفهارس .

التمهيد وفي مبحث واحد :
مبحث  -ترجم اإلمام أبي يعىى
المطىب األول -اسمه ونسبه ونشأته.

وفي خمس مطالب:

المطىب الثاني -شيوخه وتالميذه.

المطىب الثالث -مذهبه.

المطىب الرابع -مصنفاته.

المطىب الخامس -ثناء العلماء عليه ووفاته.

4

مقدمممممممممم ________________________________________________________________________:

الفصل األول -التعري

بمسند أبي يعىى

وفي مبحثان:

المبحث األول :جهود أبي يعىى في خدم السن
وفي ثالث مطالب:

المطىب األول -منهج أبي يعلى في تصنيف كتب السنة.

المطىب الثاني -منهج أبي يعلى في نقد الرجال.

المطىب الثالث -النقد الذي وجه ألبي يعلى.

المبحث الثاني -مسند أبي يعىى
المطىب األول -التعريف بالمسند.

وفي أربع مطالب-:

المطىب الثاني -درجة المسند بين كتب السنة.

المطىب الثالث -مميزات مسند أبي يعلى.
المطىب الرابع -روايات المسند وطباعته.

الفصل الثاني  -الدراس التطبيقي

الدراسة التطبيقية في مسند اإلمام أبي يعلى  ،وذلك بتخريج مائة وخمسين حديثا  ،من  :مسند

جابر بن عبد هلل  ،ومسند عبد اهلل بن عباس  ،وجزء من مسند أنس بن مالك  ،ضمن مسند اإلمام
أبي يعلى من حديث ( ) 337إلى ( 3

).

الخاتم :

وتشتمل على  :أهم النتائج  ،والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

الفهارس:

 -فهرس الموضوعات.

 فهرس المراجع والمصادر. -فهرس اآليات القرآنية.

 -2فهرس األحاديث النبوية.
 -3فهرس أسماء الرواة.
 -7فهرس األنساب .

 -7فهرس األلفاظ الغريبة .
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التمهيد  :ترجم اإلمام أبي يعىى________________________________________________________ :

مبحث
ترجم اإلمام أبي يعىى

المطىب األول  -اسم ونسب ونشأت .
االسم ونسب :

هو اإلمام الحافظ ،شيخ اإلسالم أحمد بن علي بن المثني بن يحيى بن عيسى بن هالل بن

دينار( ،)7التَّم ْيم ِّي ( ،)6الّ ْموصلي ( ،)4كنيته أبي يعلى( ،)3ولد اإلمام الحافظ في الموصل في الثالث من

شهر شوال لعام عشر ومائتين( ،)5وكان عمره سبعا وتسعين سنة( ،)2وكان هو أكبر من اإلمام النسائي
بخمس سنين وأعلى إسنادا منه (.)1

نشأة اإلمام ورحالت :
نشأ أبو يعلى في بيئة تقسم بالعلم وقد وجه عنايته في بداية حياته بحفظ القرآن الكريم ودراسته

كونه المصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي ،ثم درس بعد ذلك الحديث والفقه وعندما كان أبو

يعلى يتصف بالذكاء وسرعة الحفظ فضال عن حضوره لجميع اللقاءات وحلق العلم والذكر في

المساجد ،قال ابن المقرئ :سمعت أبا يعلى يقول :عامة سماعي بالبصرة مع أبي زرعة( ،)8ولم يكن
هذا المصدر الوحيد للتعلم عند اإلمام أبي يعلى  ،بل كان عنده سماع ببغداد عن أحمد بن حاتم

الطويل سنة خمس وعشرين ومائتين( ،)9وكان قد لقي الكبار وارتحل في حداثته إلى األمصار بإعتناء
أبيه وخاله محمد بن أحمد بن أبي المثنى ثم بهمته العالية(.)71

( ) انظر  :سير أعالم النبالء ، 72/ 2 :رقم  ، 11تهذيب األسماء والصفات ،3 7/ :وفيات األعيان ،23/7 :شذرات

الذهب :البداية والنهاية3/3 :

.

( ) التَّم ْيم ِّي :بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين ،هذه النسبة إلى
تميم ،والمنتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين( .األنساب( ، )272/ :المؤتلف والمختلف :ص) 7

( ) الّ ْموصلي :بالفتح والسكون وكسر المهملة ،وهذه نسبة إلى الموصل ،مدينة بالجزيرة وسميت بهذا ألنها وصلت بين الجزيرة
والعراق ،وقيل وصلت بين نهري دجلة والفرات( .معجم البلدان/3 :

(األنساب.)217/3:

( )2العبر في خبر من غبر ،23 -23 / :تاريخ الموصل.2 3/ :
( )3سير أعالم النبالء ، 72/ 2 :رقم . 11
( )7المصدر السابق.

( )7سير أعالم النبالء :

. 17 /

( )2المصدر السابق . 21/ 2 :
( )3تذكرة الحفاظ.712/ :

( ) 1سير أعالم النبالء. 72/ 2 :
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) ( ،اللباب في تهذيب األسماء،) 71- 73/ :

التمهيد  :ترجم اإلمام أبي يعىى________________________________________________________ :

المطىب الثاني  -شيوخ وتالميذل
شيوخ :

تعلم الحافظ أبي يعلى على يد شيوخ الموصل ،وجمع من خالل ذلك أحاديث من أعالم

الزمان في عصره ،وممن سبقه من المحدثين والفقهاء ومن الشيوخ والفقهاء ،ولم يكتف بل تنقل في

ربوع األر

طلبا للعلم والبحث عنه في األمصار والبلدان  ،ونهل منهم واستفاد وأفاد وذلك برعاية

والده وخاله( ،)7ونذكر هنا عددا من شيوخ اإلمام أبي يعلى الموصلي ،الذين تتلمذ على أيديهم في شتى

العلوم وهم( :)6إسحاق بن محمد الغروي(:ت7:
عمرو الضبي(:ت2:
(ت3

ه) ،ويحيى بن عبد الحميد الحماني( :ت2:

ه) ،وحوثرة بن أشرس( :ت:

موسى( :ت:

ه) ،وغسان بن الربيع( :ت7 :

(ت2:

ه) ،ومنصور بن مزاحم(:ت2:

(ت2:

ه) ،وبشير بن الوليد الكندي(:ت2:

القواريري( :ت3:

ه) ،وخلف بن هشام البزار:

ه) ،وهارون بن معروف المروزي( :ت:

ه) ،وابراهيم بن الحجاج بن زيد السامي(:ت:

ه) ،والحكم بن

ه) ،وأبو خيثمة زهير بن حرب:

ه) ،وهدبة بن خالد(:ت3:

ه) ،وأحمد بن إبراهيم الموصلي( :ت7:

ه) ،وداود بن

ه) ،وعبيد اهلل بن عمر

ه) ،ومحمد ابن عبيد بن حساب:

ه) ،وجعفر بن حميد الكوفي( :ت 21:ه) ،وخليفة

بن خياط( :ت 21 :ه) ،وسويد بن سعيد الهروي(:ت 21 :ه) ،وأحمد بن حنبل( :ت 2 :ه)،

وأحمدابن عيسى التستري( :ت 2 :ه) ،ولإلمام خلق كثير من الشيوخ مذكورون في مسنده(.)4

تالميذل :بعد أن أتم أبو يعلى الموصـلي تعلمـه علـى يـد شـيوخه ،ذاع صـيته حتـى عـد فـي ذلـك الوقـت
أعلــم أهــل زمانــه وأحســنهم ســوقا للحــديث ،ومــن هنــا بــدأت مرحلــة العطــاء فكــان إقبــال طلبــة العلــم عليــه
ينهلون من العلوم والمعارف التي تعلمها ،فكان من البارزين أعالم أجالء ومنهم:

الحسن بن محمد النيسابوري( :ت 23:ه) ،وأحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن( :ت 1 :ه)،

ويزيد بن محمد األزدي( :ت2:

ه) ،وأبو حاتم بن حبان( :ت 32:ه) ،وحمزة بن محمد الكناني:

(ت 37:ه) ،والطبراني( :ت 71:ه) ،وعبد اهلل بن عدي أبو أحمد( :ت 73 :ه) ،وأحمد بن إبراهيم
اإلسماعيلي أبو بكر(ت 7 :ه) ،وأبو الفتح األزدي(:ت 72:ه) ،والقاضي يوسف بن القاسم

الميانجي(:ت 73:ه) ،ومحمد بن النضر النحاس(:ت 73:ه) ،ومحمد بن إبراهيم المقرئ أبو
بكر(:ت 2 :ه)،ونصر بن أحمد الخليل المرجيء(:ت 31:ه) ،وخلق كثير سواهم(.)3

( )" مقدمة خليل شيحا " مسند أبي يعلى  :ص.2
( ) البداية والنهاية:

1/

( ) مسند أبي يعلى :ص.3

 ،سير أعالم النبالء. 77- 72/ 2 :

( )2سير أعالم النبالء. 77/ 2 :
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التمهيد  :ترجم اإلمام أبي يعىى________________________________________________________ :

المطىب الثالث  -مذهب

كان أبو يعلى حنفي المذهب ،ويدل على ذلك قول عبد الغني األزدي  ":أبو يعلى أحد

الثقات األثبات وكان على رأي اإلمام أبي حنيفة " ( ،) 7وقال أبو علي الحافظ "الحسين بن علي
النيسابوري " :لو لم يشتغل أبو يعلى بكتب أبي يوسف على بشر بن الوليد الكندي ،ألدرك بالبصرة
سليمان بن حرب ،وأبا داود الطيالسي" (.)6

المطىب الرابع  -ثناء العىماء لىي

وحتى تتضح لنا الصورة الحقيقية لمكانة أبي يعلى العلمية وفضله  ،وتوثيق العلماء القدامى والمحدثين

له ،نستعر

أقوالهم فيه والتي تبين وتشهد بغ ازرة العلم والمعرفة الزائدة في كل المجاالت  ،وفيما يلي

أهم اآلراء التي قيلت في حقه.
-1

قال أبو موسى المديني" :إن والد أبي عبد اهلل بن منده رحل إلى أبي يعلى ،وقال له :إنما رحلت

-2

السلمي يصفه بقوله :سألت الدارقطني عن أبي يعلي فقال :ثقة مأمون(.)3

-3

قال يزيد بن محمد األزدي":كان من أهل الصدق واألمانة والدين والحلم.وكان عاقال،حليما

-4

وعن أبي عمرو بن حمدان :إنه يفضل أبا يعلى الموصلي ،على الحسن بن سفيان فقيل له" :

إليك إلجماع أهل العصر على ثقتك واتقانك"( ).

صبورا ،حسن األدب"(.)3

كيف تفضله ومسند الحسن أكبر ،وشيوخه أعلى؟ قال :ألن أبا يعلى كان يحدث احتسابا،
والحسن بن سفيان كان يحدث اكتسابا " (.)7

-5

قال ابن حبان " :هو من المتقنين المواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعة ثم قال :بينه وبين

-6

قال ابن عدي  " :ما سمعت " مسندا " على الوجه إال مسند أبي يعلى ،ألنه كان يحدث هلل -

-7

قال الحافظ عبد الغني األزدي " :أبو يعلى أحد الثقات األثبات ،كان على رأي أبي حنيفة"(.)3

رسول اهلل  ثالثة أنفس " (.)7
عز وجل .)2( " -

( ) سير أعالم النبالء ، 73/ 2 :المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي :ص.3
( ) تذكرة الحفاظ. 11/ :

( ) مسند أبي يعلى الموصلي.2/ :
( )2تاريخ الموصل3/ :
( )3تاريخ الموصل3/ :

( )7طبقات الحفاظ. 13/ :

 ،سؤاالت السلمي للدارقطني :ص.72

 ،تاريخ اإلسالم:

( )7الثقات.33/2 :

( )2الكامل في ضعفاء الرجال2/7 :
( )3سير أعالم النبالء. 73/ 2 :

. 1 /

.
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التمهيد  :ترجم اإلمام أبي يعىى________________________________________________________ :

-8

قال ابن منده  :أحد الثقات(.)7

-9

قال أبو عبد اهلل الحاكم " :كنت أرى أبا علي الحافظ معجبا بأبي يعلى الموصلي وحفظه واتقانه
وحفظه للحديث ،حتى كان ال يخفى عليه منه إال اليسير" ( ) ،ثم قال الحاكم" :هوثقة مأمون"( ).

 -11وقال عنه اإلمام القزويني الحافظ" :ثقة متفق عليه"(.)2

 -11ووصفه الذهبي بقوله" :وانتهى إليه علو اإلسناد ،وازدحم عليه أصحاب الحديث"(.)3

 -12إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ يقول" :قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند ابن
يكون مجتمع األنهار"(.)7
منيع وهي كاألنهار  ،ومسند أبي يعلى كالبحر ِّ

 -13وقال عنه اإلمام السيوطي" :الثقة محدث الجزيرة  ،أي العراق"(.)7

خير حسن التصنيف عدال فيما يرويه ضابطا لما ِّ
يحدث
 -14ويصفه ابن كثير بقوله" :وكان حافظا ا
به"(.)2

 -15وقال الذهبي" :صنف التصانيف ،وكان ثقة صالحا متقنا يحفظ حديثه ،ونعته أيضا :بمحدث
الموصل"(.)3

 -16وقال عنه الخليلي" :ثقة متفق عليه ،صاحب المسند والمعجم ،رضيه الحفاظ وأخرجوه في
صحيحهم"(.) 1

 -17وقال ابن المقرئ" :سمعت أبا إسحاق بن حمزة يثني على "مسند" أبي يعلى ويقول :من كتبه ق ّل
ما يفوته من الحديث( )".
 -18وروى أبو الطيب محمد بن جعفر الوراق قال" :قرأت على ظهر كتاب ألبي يعلى أحمد بن علي

بكد جوارح األبدان،جمعت على ب ْعد
بن المثنى الموصلي قوله:هذاكتاب فوائد مجموعة جمعت ّ
المشقة والنوى والسير بين فيافي البلدان"( ).

ومن مجمل هذه األقوال نرى أن أبا يعلى قد استحق بهذا الثناء مكانة علمية وثقته وحفظه واتقانه.
( ) سير أعالم النبالء. 73/ 2 :
( ) طبقات الحفاظ :ص. 13
( ) النجوم الزاهرة. 73/ :
( )2التقييد. 3 / :

( )3سير أعالم النبالء. 21- 72/ 2:
( )7طبقات الحفاظ. 13/3:

( )7طبقات الحفاظ :ص ،71رقم .71
( )2البداية والنهاية:

1/

.

( )3سير أعالم النبالء ،3 / 7:العبر في خبر من غبر.23 / :
( ) 1اإلرشاد ،7 1-7 3/ :سير أعالم النبالء.777/ 7 :
(
(

) سير أعالم النبالء. 72/ 2 :
) تقييد العلم2/ :

.
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التمهيد  :ترجم اإلمام أبي يعىى________________________________________________________ :

المطىب الخامس  -وفات

توفي اإلمام أبو يعلى  -محدث الموصل  -ليلة الخميس ،ودفن الجمعة في رابع عشر
( )7

جمادى األولى ،سنة سبع وثالث مائة  ،وله سبع وتسعون سنة ،وغلقت أكثر األسواق يوم موته،
وحضر جنازته من الخلق جمع عظيم

() 6

 ،قال الذهبي " :انتهى إليه علو اإلسناد ،وازدحم عليه

أصحاب الحديث  ،وعاش سبعا وتسعين سنة "

(

) البداية والنهاية:

(

) سير أعالم النبالء. 21/ 2 :

(

1/

()4

.

 ،كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد. 73/ :

) الوافي بالوفيات. 2 /7 :
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الفصل األول

املبحث األول  -جهود أبي يعلى يف خدمة السنة
املبحث الثاني  -مسند أبـــي يعلــــى

الفصل األول_____________________________________________________________________ :

الفصل األول

المبحث األول  -جهود أبي يعىى في خدم السن
المطىب األول -منهج أبي يعىى في تصني

كتب السن :

لم تتوقف جهود أبي يعلى العلمية على مجال التدريس فقط ،بل أضاف إلى هذا األمر
جهودا كبيرة في مجال التأليف في ميدان علوم الحديث ،وهي على النحو التالي:

( )

 -1المعجم :قال الذهبي " :وقد خرج لنفسه معجم شيوخه في ثالثة أجزاء"  ،وحيث إنه صنفه
وجمع فيه أسماء العلماء الذين روى وتعلم عنهم ،ورتب معجمه على الحروف ويروي عن كل
شيخ حديثا أو حديثين ،وقد خرج من خالله فوائد كثيرة.

 -2المسند :وألبي يعلى روايتان لمسنده ،سيأتي تفصيل ذلك في عنوان مستقل.
 -3الفوائد :ذكره األزدي في تاريخ ال ْموصل والذهبي في السير( ).
 -4المفاريد :ذكره الدكتور فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي( ).

()3

 -5الزهد والرقائق :ذكره األزدي في "تاريخ الموصل" ،والذهبي في السير .
 -6حديث محمد بن بشار عن شيوخه :ذكره عبد اهلل الجديع في مقدمة تحقيقه لكتاب المفاريد،
()5

ومنه نسخة محققة مطبوعة .

المطىب الثاني -منهج أبي يعىى في نقد الرجال

تمتَّع اإلمام الحافظ أبو يعلى ال ْموصلي بسعة المعرفة ودقة النقد للرجال ،واليه انتهت اإلمامة
في هذا العلم ،وقد أثنى عليه األئمة في هذا الشأن ،وال يعرف العالم في الحديث إال إذا تمكن من علم

الجرح والتعديل ،وتاريخ الرواة وأسمائهم ،وكان أبو يعلى متقنا لهذا العلم و قد تعامل أئمة الجرح

والتعديل مع أقواله واعتمدوا عليها جرحا وتعديال فأصبح مرجعا في ذلك ،ومن األئمة الذين تناقلوا

أقواله في مصنفاتهم:

 -1ابن حجر :في تهذيب التهذيب.

 -2المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
 -3أبو الوليد الباجي :التجريح والتعديل.

 -4ابن عدي  :الكامل في ضعفاء الرجال .
( ) تذكرة الحفاظ. 33/ :

( ) سير أعالم النبالء. 72/ 2 :
( ) تاريخ التراث العربي.2 1/ :

( )2سير أعالم النبالء. 21/ 2 :

( )3كتاب المفاريد "تحقيق عبد اهلل بن جديع في المقدمة" ص.7
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الفصل األول_____________________________________________________________________ :

 -5الضعفاء والمتروكين ،البن الجوزي.

()7

 -6الذهبي ،ميزان االعتدال.وغيرهم كثير .
ومن األقوال التي صدرت لن في حق الرواة:
()6

 -1هدبة بن خالد األسود :ثقة .

()4

 -2عمرو بن مالك النكري :ضعيف .
()3

 -3محمد بن نجيح السندي :ثقة .

()5

 -4عبد اهلل بن أبي بكر المقدمي بصري :كان ضعيفا .

()2

 -5الصقر بن عبد الرحمن أبي جعفر الكوفي :كان ضعيفا .
()1

 -6سعيد بن أبي الربيع :كان أوثق من أبيه .
()8

 -7أسامة بن زيد الليثي :ثقة صالح .

()9

 -8أحمد بن نافع أبو سلمة الموصلي :لم يكن أهال للحديث .

()71

.

 -9محمد بن منهال الضرير :أحفظ من كان بالبصرة في وقته وأثبتهم في يزيد بن زريع

المطىب الثالث -النقد الذي وج ألبي يعىى

وصف أبو أحمد بن عدي اإلمام أبا يعلى الموصلي بالتدليس ،فقال  ":كان أبو يعلى والحسن

ابن سفيان إذا حدثانا عنه يقوالن :حدثنا سليمان أبو أيوب ،لم يزيدا فيرد لسانه ويسترانه"

()77

 .والرد

على ذلك أن اإلمام أبا يعلى لم يدلس ،وانما ذكره في معجم شيوخه االسم كامال ولقبه ،وال يوجد في
()76

شيوخه اسم سليمان بن داود إال ثالثة هم َّ
الشا ْذكوني ،و َّ
الزْهراني ،والختَّلي

( )"مقدمة خليل شيحا" مسند أبو يعلى :ص. 7- 3
( ) التعديل والتجريح27/ :

( ) العلل المتناهية.2 7/ :

.

( )2تهذيب الكمال.331/ 7 :

( )3الضعفاء والمتروكون -ابن الجوزي 7/ :-
( )7المصدر السابق ،37/ :رقم . 71

 ،رقم . 333

( )7الكامل في الضعفاء. 77/ :
( )2تهذيب التهذيب. 12/ :

( )3الضعفاء والمتروكون -ابن الجوزي ،3 / :-رقم . 73

( ) 1من روى عنهم البخاري في الصحيح ، 73/ :رقم . 3
(
(

) الكامل في ضعفاء الرجال ، 33/ :رقم  ،773ميزان االعتدال. 13/ :

)"مقدمة خليل شيحا" مسند أبي يعلى  :ص.7
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الفصل األول_____________________________________________________________________ :

وقد أشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى أن " :أبا عبادة َّ
الزْرقي متروك ،وأسقطه أبو يعلى من
()7
أخير ما ذكره الذهبي أن أبا يعلى
السند"  ،وهذا ال حجة له فقد يكون أسقط االسم من أي نسخة ،و ا
ابتلى "علي بن محمد الزهري" ،أحد الرواة وكان كذبا ،ولم يثبت وجود لهذه الروايات ،ولربما أسقطت
()6

في وقت مبكر .
الخالص  :اتهام أبي يعىى بالتدليس غير صحيح.

المبحث الثاني

المطىب األول  -التعري

بالمسند:

أما الكتاب فهو المسند ،كتاب عظيم في بابه وجليل في مادته ومحتواه ،ذكره األئمة األعالم
()4

وذاع واشتهر على ألسنة المؤرخين بمسند اإلمام أبي يعلى الموصلي واليه نسب .
فنجد اإلمام ابن العماد الحنبلي في كتابه في ترجمة أسعد بن أبي غانم الثقفي الضرير يقول:
()3

"سمع هو وأخوه زاهر الثقفي مسند أبي يعلى"  ،ويذكره اإلمام القزويني في كتابه في ترجمة علي بن
() 5

محمد بن الحسين البيهقي قائال" :سمع مسند أبي يعلى الموصلي"  ،ويذكره أيضا اإلمام الذهبي
بقوله " :أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التيمي صاحب
()2

المسند الكبير"  ،ونختم بقول اإلمام صديق بن حسين القنوجي في كتابه" :إذا أطلق المسانيد يراد بها
()1

في اصطالحهم مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،ومسند أبي يعلى الموصلي .
وللمسند روايتان :مختصرة ومطولة ،موضوعه جمع مرويات كل صحابي على حدة  ،ويعد
()8

من المسانيد الجامعة على قلة األحاديث الضعيفة ويأتي بعد الصحاح والسنن  ،قال إسماعيل بن
محمد التميمي الحافظ " :قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند ابن منيع وهي كاألنهار  ،ومسند أبي

يكون مجتمع األنهار"
يعلى كالبحر ِّ

()9

.

( ) مجمع الزوائد.3 /3 :

( ) ميزان االعتدال. 33/ :
(

)"مقدمة خليل شيحا" مسند أبي يعلى :ص

( )2شذرات الذهب2/ :

.

.

( )3التدوين في أخبار قزوين.21 / :
( )7تذكرة الحفاظ. 33/ :
( )7أبجد العلوم. 23/ :

(")2مقدمة خليل شيحا" مسند أبي يعلى  :ص. 3
( )3طبقات الحفاظ :ص. 13
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الفصل األول_____________________________________________________________________ :

وقد أكد الذهبي قوله فقال :صدق ،وال سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن

المقرئ عنه فإنه كبير جدا ،بخالف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حمدان فإنه
()7

مختصر  ،وقد بلغ عدد الصحابة الذين أخرج لهم في المسند (مائتين وعشرة) من الصحابة ،وتبلغ
()6

أحاديث المسند سبعة آالف وخمسمائة وخمسين حديثا ،أغلبها من المرفوع .

طريق الترتيب لىمسند:

 -بدأ الرجال بمسند أبي بكر الصديق وهو من العشرة المبشرين بالجنة ،وأول الخلفاء الراشدين

وأكمل الخلفاء وقد خال من مسند عثمان بن عفان في الرواية المختصرة ،وذكره في الرواية

المطولة ،ثم ذكر مرويات مجموعة من الصحابة المقلين للحديث ،كوهب بن عبد اهلل أبي جحيفة،
وعامر بن واثلة الكناني أبي الطفيل وعبد اهلل بن أنيس وخفاف بن إيماء الغفاري ،ثم انتقل إلى

المكثرين للحديث من الصحابة ،كجابر بن عبد اهلل وابن عباس ،وأنس بن مالك ،والسيدة عائشة
أم المؤمنين وعبد اهلل بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ،وانتقل إلى قرابة النبي وآل بيته كالفضل

بن العباس ،وفاطمة والحسن والحسين ،وقد راعى في التصنيف أوصافا عديدة منها :كثرة
()4

المرويات والقبائل والقرابة وآل البيت .
 وضع مسند أم المؤمنين عائشة  -رضي اهلل عنها  -في مسانيد المكثرين ،وبقية النساء ذكرهن()3

مجتمعات في آخر الكتاب  ،وبدأ بذكر أمهات المؤمنين .
 رتب مرويات المكثرين بحسب الرواة عنهم ،وهذا يظهر في مسند جابر وأنس –مثال ، -وقد ترجم()5

الرواة عن أنس في مسنده بعنوان ظاهر .
 -2ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات ،ومثاله رجل غير مسمى عند النبي ،وختم الكتاب بمرويات
()2

مجموعة من رجال الصحابة بعد مرويات النساء .
 -3أحاديث الصحابي ال يربطها ترتيب معين ،بل لكل منها وحدة قائمة بذاتها  ،ويراعي التكرار
واختالف الموضوع فيجمعهم في كان واحد.

ما يالحظ لىى الكتاب:

 لم يخرج مسندا لعثمان بن عفان وغيره من الصحابة والصحابيات.) ) سير أعالم النبالء. 21/ 2 :
( )
(

الثقات.33/2 :

)"مقدمة خليل شيحا" مسند أبي يعلى  :ص. 1

(")2مقدمة خليل شيحا" مسند أبي يعلى  :ص
( )3المصدر السابق :ص .377
( )7المصدر السابق :ص1

.2

.
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الفصل األول_____________________________________________________________________ :

 إنه ربما خرج حديثا لصحابي في مسند آخر ،لكن له تعليقا بموضوع الحديث. -أخر مرويات النساء والمجاهيل والمقلين إلى نهاية الكتاب.

المطىب الثاني -درج المسند بين كتب السن :

اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب عناية بالغة بهذا الكتاب ،وأبرز من خدمه الكتاب الحافظ نور
()7

الدين الهيثمي ؛ وقد أفرد زوائده في كتابه المتمثل في الكتب الستة وضم إليها زوائد مسندي أحمد،
والبزار ،ومعاجم الطبراني ،وعمل على تجديد األسانيد جميعها ورتبها على األبواب مع اإليعاز لكل
حديث إلى مخرجه ثم الحكم عليه في كتابه الشهير مجمع الزوائد ومنبع الزوائد ومنبع الفوائد.

كما اعتنى أيضا بالكتاب الحافظ ابن حجر فضل زوائده مع زوائد سبعة مسانيد أخرى في

كتاب "المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية".

وقد أكثر أهل العلم من اإلفادة واالستعانة بهذا الكتاب  ،ال سيما في مجال التخريج والعزو

إليه  ،ومنهم:

 المنذري :في الترتيب أكثر من اثنين وخمسين ومائة موضع. -الزيلعي :في نصب الراية أكثر من خمس وثمانين موضعا.

 -وابن حجر :في فتح الباري أكثر من ستة وعشرين ومائتي موضع.

 -2المناوي :في في

القدير في أكثر من تسعة ومائة موضع ،وغيرهم الكثير.

()6

ومما نستدل على عظمة هذا الكتاب  ،ما أورده الذهبي وابن حجر من تراجم وعزوها إليه .

المطىب الثالث :مميزات مسند أبو يعىى

 .يعد من المصادر الحديثية األصيلة المسندة  ،التي لها أثرها في علوم الحديث إسنادا ومتنا.
 .شموله أحاديث ثابتة زائدة على مرويات الكتب الستة.

 .إثبات صحبة عدد من الصحابة ،إذا أثبت اإلسناد إليه  ،وقد أخرج لهم في مسنده لعشر
ومائتي صحابي ( ).

( ) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى. 3/ :

( ) اإلصابة في تمييز الصحابة ، 1 /2 :سير أعالم النبالء ، 37/ :مجمع الزوائد ، 23/3 :في
الراية ، 71/ :التلخيص والحبير. 13/ :

( ) مسند أبي يعلى" مقدمة حسين أسد" :ص

.
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القدير ، 72/ :نصب

الفصل األول_____________________________________________________________________ :

المطىب الرابع  -روايات المسند وطبعات :
روايات المسند:

لمسند أبي يعىى روايتان لىى المشهور:

األولى:

الرواية المختصرة ،وهي رواية أبي عمرو :محمد بن أحمد بن ح ْمدان الحيري المتوفى سنة
 77ه عن أبي يعلى الموصلي ،التي اعتمد عليها الحافظ علي ابن أبي بكر الهيثمي

المتوفى 217ه في كتابه "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" ،وهي التي حققها حسين سليم أسد،
الثانية:

ونشرتها دار المأمون للتراث( ).

الرواية المطولة وتسمى "المسند الكبير" ،وهي رواية أبي بكر :محمد بن إبراهيم بن علي بن
عاصم بن المقرئ األصبهاني المتوفى سنة  2ه عن أبي يعلى الموصلي ،واعتمد عليها

العالمة أبو العباس :أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوفى سنة 221ه ،في كتابه "إتحاف

تتبعه لما
السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة "واعتمد عليها أيضا الحافظ ابن حجر في ّ
فات الهيثمي ،وقد أودعها ابن حجر كتابه " المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"( ).

طبعات المسند:

 -مسند أبي يعلى ،تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ،صدر الكتاب عن دار المعرفة ،بيروت،

لبنان ،الطبعة األولى لعام  2 7هـ  113 -م في مجلد واحد ،وبلغت عدد صفحاته ، 237

حسب ترقيمه وبلغت عدد األحاديث (  ،)333والتي اعتمدت عليها في هذه الدراسة.

 -مسند أبي يعلى ،تحقيق حسين سليم أسد على حسب الرواية المختصرة  -وهي رواية أبي

عمرو بن ح ْمدان عن أبي يعلى ،-وطبع الكتاب في دار المأمون للتراث ،الطبعة األولى لعام
 212هـ ،في ستة عشر مجلدا مع الفهارس ،وبلغ عدد األحاديث حسب ترقيمه سبعة آالف
وخمسمائة وخمسة وخمسين حديثا ،وقد اعتنى المحقق بتحقيق :النص ،وتخريج األحاديث،
وترقيمها ،وأعد فهارس متنوعة ،منها :فهرس لألحاديث ،وفهرس للصحابة الذين روى لهم أبو

يعلى في مسنده ،وهي الطبعة التي اعتمدت عليها.

 مسند أبي يعلى ،تحقيق إرشاد الحق األثري ،صدر الكتاب عن دار القبلة ،ومؤسسة علومالقرآن ،الطبعة األولى لعام  212هـ ،في ستة مجلدات ،وبلغ عدد األحاديث حسب ترقيمه
سبعة آالف وخمسمائة وسبعة عشر حديثا.

( ( المقصد العلي في زوائد أبي يعلى/ :
( ) المصدر السابق.

.
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الفصل الثاني

لُبُّ البَحْثِ وَمَوضُوع الدراسة
الدراسة التطبيقية

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

الصحابــــي

جابر بن عبداهلل األنصاري
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

َن َر ُج ًال
 -7قال اإلمام أبو يعىى (رحم اهلل):حدثنا لبيد اهلل ،حدثنا حماد ،حدثنا لمرو ،لن جابر :أ َّ
م َّر ِبأَسهٍم ِفي ا ْلمس ِج ِد قَ ْد أ َْب َدى ُنصولَها( " ،)7فَأ ِ
سىِ ًما"(.)6
صولِ َها َك ْي َال َي ْخ ِد َ
ُم َر أ ْ
ش ُم ْ
َ ْ
ُ َ
ُْ
َن َيأْ ُخ َذ ِب ُن ُ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الفتن -7 ،باب قول النبي  من حمل علينا السالح3 / 2 ،

 ،حديث رقم ،7172

عن أبي النعمان -محمد بن الفضل -عن حماد به ،فيه تقديم المسجد على األسهم.

 م :كتاب البر والصلة واألدب - 2 ،باب أمر من مر بسالح في مسجد أو سوق أو غيرهما،...
ص 73

 ،حديث رقم  ، 7 2عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع  -سليمان بن داود العتكي -

كليهما عن حماد به  ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 لبيد اهلل :هو عبيد اهلل بن عمر بن ميسرة الجشمي( )القواريري( ،)2أبو سعيد البصري(،)7()3ثقةثبت ،مات سنة خمس وثالثين وله خمس وثمانون سنة(.)7

(( ) 1

 -حماد:هو حماد بن زيد بن درهم األ ْزدي()2الج ْهضمي( ،)3أبو إسماعيل البصري األزرق

) ،ثقة

ثبت فقيه  ،قيل إنه كان ضري ار ولعله ط أر عليه ألنه صح أنه كان يكتب  ،مات سنة تسع وسبعين
وله إحدى وثمانون سنة( ).

(

) النصل :حديدة الرمح والسهم والسكين(.المعجم الوسيط :ص . )3 7

( ) مسند أبي يعلى :ص ،223حديث رقم . 337
( )
ش ِمي :بضم الجيم وفتح الشين وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج(.األنساب)7 / :
الج َ
ُ
( )2القَ َو ِاريري :بفتح القاف والواو والراء المكسورة بعد األلف والياء ،وهي نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها(.األنساب. )337/2 :

( )3البصري :بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى البصرة وشهرتها أغتني عن ذكرها ويقال

لها قبة اإلسالم ،وخزانة العرب( ،األنساب. ) 7 / :
( )7تهذيب الكمال في أسماء الرجال1/ 3 :
( )7تقريب التهذيب :ص  ، 7رقم 3

.2

.

( )2األ َْزِدي :بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة ،وتعود إلى أزد بن الغوث(.األنساب1/ :

).

()3
ضمي :بفتح الجيم والضاد وسكون الهاء ،وهي نسبة إلى الجهاضمة وهي محلها البصرة(.األنساب/ :
الج ْه َ
َ

األزد ،وهم ينسبون إلى جهضم بن عوف ،وقبل غير ذلك(،اللباب في تهذيب األنساب7/ :

).

) وهم بطن من

(1

) األزرق:بفتح األلف وسكون الزاي وفتح الراء وفي آخرها القاف ،هذه الصفة كان يعرف بها اإلمام أبو إسماعيل حماد بن زيد

(

) تهذيب الكمال3/7 :

بن درهم( ،األنساب1/ :
(

.

).

) تقريب التهذيب :ص  ، 72رقم . 232
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :
( )

 -4لمرو:هو عمرو بن دينار المكي( ) ،أبو محمد األثْرم
ست وعشرين ومائة(.)3

الجمحي( )موالهم( ،)2ثقة ثبت،مات سنة

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي ،صحابي ابن صحابي غ از
تسع عشرة غزوة ،ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين(.)7

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

( )
الم ِّكي :بفتح الميم وتشديد الكاف ،وهي نسبة إلى أطهر بقعة في األر (.األنساب. ) 77/3 :
َ
( ) األَثَْرم :بفتح األلف وسكون الثاء وفتح الراء ،وهذه النسبة لمن كانت سنه مفتته(.األنساب. )2 / :
( )
الج َم ِحي :بضم الجيم وفتح الميم ،وهي نسبة إلى بني جمح(.األنساب)23/ :
ُ
( )2تهذيب الكمال.3/ :

( )3تقريب التهذيب :ص

 ،2رقم .31 2

( )7اإلصابة في تمييز الصحابة :

/

 ،رقم

 ، 1تقريب التهذيب :ص 7
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 ،رقم .27

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

س ِج َد
ِّث أ َّ
ت َجا ِب ًار ُي َحد ُ
َس ِم ْع َ
َن َر ُجال َد َخ َل ا ْل َم ْ
 -6وحدثنا إسحاق ،حدثنا سفيان ،قال :قىت لعمرو:أ َ
ِ
الَ :ن َع ْم (.)7
صالِ َها"؟ قَ َ
ِب ِس َه ٍام ،فَقَ َ
سو ُل الىَّ ُ " :خ ْذ ِبأَ ْن َ
ال َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الصالة - 77 ،باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد،

 ، 7 /حديث رقم

 23؛ و كتاب الفتن  -7 ،باب قول النبي  من حمل علينا السالح3 / 2 ،

 ،حديث رقم

 ،717عن قتيبة وعلي بن عبد اهلل كليهما عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب البر والصلة واآلدب - 2 ،باب أمر من مر بسالح في مسجد أو سوق أو غيرهما،...
ص 73

 ،حديث رقم1

 ، 7 2 -عن أبو بكر بن شيبة واسحاق بن إبراهيم كليهما عن

سفيان به ،متقارب األلفاظ .

 ن :كتاب المساجد - 7 ،باب إظهار السالح في المسجد ،ص1

،حديث رقم ،7 2عن عبد

اهلل بن محمد بن عبد الرحمن و محمد بن منصور كليهما عن سفيان به ،بلفظه.

 جه :كتاب األدب،

 -3باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها ،ص

 ، 777عن هشام بن عمار عن سفيان كليهما به ،متقارب األلفاظ .

 ، 7حديث رقم

رجال اإلسناد:

 إسحاق:هو إسحاق بن إبراهيم بن م ْخلد بن إبراهيم بن مطر الح ْنظلي ( ) ،أبو يعقوبالم ْروزي ( ) المعروف بابن راهوْيه ( ) 2نزيل نيسابور ( ،) 3ثقة حافظ مجتهد ،مات سنة ثمان
وثالثين ،وله ثنتان وسبعون سنة(.)7

(
(
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،223رقم . 332
)
الح ْنظَىِي :بفتح الحاء وسكون النون وفتح الظاء ،وهي نسبة إلى بني حنظلة وهم جماعة من غطفان( .األنساب) 73/ :
َ
)
الم ْرَو ِزي :بفتح الميم والواو ،بينهما الراء الساكنة ،وفي آخرها الزاي ،هذه النسبة إلى مروالشاهجان ،وانما قيل لها الشاهجان
َ

يعني شاه جاء في موضع الملوك(.األنساب. ) 73/3 :

()2
اهويي :بفتح الراء وضم الهاء وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ،وهي نسبة إلى إسحاق المعروف ابن راهويه،
الر ُ
َ

ويقال :ابن راهويه( .األنساب/ :

.) 2-

( )7تقريب التهذيب :ص  ،33رقم

.

( )3تهذيب الكمال ، 7 / :رقم

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -سفيان :هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران -ميمون -الهاللي( ) ،أبو محمد الكوفي

( )

ثم

المكي( ) ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير بأخرة وكان ربما دلس لكن الثقات ،وكان
أثبت الناس في عمرو بن دينار  ،مات في رجب سنة ثمان وتسعين ،وله إحدى وتسعون

سنة( ،)2وكان ال يدلس إال عن ثقة.

 -لمرو :هو عمرو بن دينار المكي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث األول.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات؛ والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) ال ِهاللي :بكسر الهاء ،وهي نسبة إلى بني هالل ،وهي قبيلة نزلت الكوفة والمنتسب إليها والء ابن عيينة(.األنساب)737/3 :

(

) تهذيب الكمال:

( ) ال ُكوِف ِّي :وهي نسبة إلى بلدة بالعراق؛ وهي من أمهات بالد المسلمين ،بنيت في زمن عمر وخرج منها العلماء
والمحدثون(.األنساب) 13/3 :
 ، 77/رقم

. 2

( )2تقريب التهذيب :ص  ، 23رقم . 23
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -4وحدثنا لبيد اهلل ،حدثنا حماد ،حدثنا لمرو ،لن جابر-قال حماد" :وال ألىم إال قد رفع  -أن
َنهى ل ْن ِكر ِ
اء( )7األ َْر ِ
ض"(.)6
َ َ َ
تخريج الحديث:
 ،ص  ، 7 7حديث رقم  ، 3 7عن أبو كامل

 م  :كتاب البيوع  - 7 ،باب كراء األر

الجحدري عن مطر بن الوراق عن عطاء عن جابر  ،بلفظه .

 ن :كتاب المزارعة - 23 ،باب ذكر األحاديث المختلفة في النهي عن كراء األر  ،ص ،337
حديث رقم  ، 272عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حماد عن مطر عن عطاء
عن جابر به ،جزء من الحديث بلفظه.

 حم ، 23/ :حديث رقم  ، 3 2عن سريج عن حماد به ،بزيادة رسول اهلل .

ولىحديث شاهد :

 خ  :كتاب اإلجارة ،
27

 -باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما ،

2 /

 ،حديث رقم

 ،عن رافع بن خديج  ،مختلف األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 لبيد اهلل :هو عبيد اهلل بن عمر القواريري ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث األول. حماد :هو حماد بن زيد األزدي ،ثقة ثبت فقيه ،سبقت ترجمته في الحديث األول. -لمرو :هو عمرو بن دينار المكي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمه في الحديث األول.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رجال ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(
(

) كراء :أجر المستأجر( .لسان العرب  -مادة كرى -
) مسند أبي يعلى :ص ،223حديث رقم . 332

)2 /

25

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -3وحدثنا إسحاق ،حدثنا سفيان ،لن ابن المنكدر ،لن جابر قال:ما ِ
ش ْي ًئا قَط،
سو ُل الىَّ ِ َ 
سئ َل َر ُ
َ ُ
الَ :ال(.)7
فَقَ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األدب - 3 ،باب حسن الخلق وما يكره من البخل، 37 / 2 ،حديث رقم ،71 2
عن محمد بن كثير عن سفيان به ،بلفظه.

 م :كتاب فضائل النبي  - 2 ،باب ما سئل رسول اهلل  شيئا قط ،...ص:

 ،عن أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كليهما عن سفيان به  ،بلفظه.

رقم

 ،حديث

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 -سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر بن عبد اهلل بن الهذير بن القرشي التَّم ْيم ِّي المدني( )،ثقةفاضل ،مات سنة ثالثين أبو بعدها( ).

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،227رقم . 112

(

) تقريب التهذيب :ص  ،312رقم 7

(

) تهذيب الكمال ،31 / 7 :رقم

.37

.7
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -5وحدثنا إسحاق ،حدثنا سفيان ،لن محمد بن المنكدر ،سمع جابر بن لبد اهلل يقول :قال لي
()7
ال" :إِ َّن َها
ول الىَّ ِ ! َوأ ََّنى لَ َنا أَ ْن َماطًا؟َ قَ َ
س َ
ْت أَ ْن َماطًا ؟ ُق ْى ُ
رسول اهلل " :يا جابرَ ،ه ِل اتَّ َخذ َ
ي َر ُ
ت :أ َ
ون"(.)6
ستَ ُك ُ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب عالمات النبوة-المناقب - 3،-باب عالمات النبوة في اإلسالم  ، 3 7 / ،حديث
رقم

 ، 7عن عمرو بن العباس عن ابن مهدي عن سفيان به ،فيه قصة.

 م :كتاب اللباس -7 ،باب جواز اتخاذ األنماط ،ص7
واسحاق كلهم عن سفيان به ،متقارب األلفاظ.

،حديث رقم  ، 12عن قتيبة وعمرو

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(

) أنماط :ضرب من البسط له خمل رقيق( .النهاية في غريب الحديث واألثر)723/ :
) مسند أبي يعلى :ص ،222حديث رقم . 1 2
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -2وحدثنا إسحاق ،حدثنا سفيان ،لن محمد بن المنكدر ،سمع جابر بن لبد اهلل يقولُ :ولِ َد لِ َر ُج ٍل
()7
اسم ،فَقُ ْى َنا :ال ُن َك ِّني َ أَبا ا ْلقَ ِ
ِ
ِ
اسِم َوال َن ْن َعم َل ْي ًنا  ،فأتى رسوالهلل ،فَ َذ َك َر َذلِ َ
َ
م َّنا ُغالم فَ َ
س َّمالُ ا ْلقَ َ
الر ْح َم ِن"(.)6
س ِّم َل ْب َد َّ
لَ ُ ،فَقَ َ
ال" :ا َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األدب - 13،باب أحب األسماء إلى اهلل عز وجل7 / 2 ،
 - 17باب قول النبي  سموا باسمي وال تكنوا بكنيتي7 / 2 ،

 ،حديث رقم  ،7 27و

 ،حديث رقم  ،7 23عن

صدفة بن الفضل و عبد اهلل بن محمد كليهما عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب اآلدب-االستئذان - ،-باب النهي عن التكني بأبي القاسم ،ص 2

،حديث رقم

 ،عن عمرو الناقد ومحمد بن عبد اهلل بن نمير كليهما عن سفيان به ،متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(

) ننعم ليناً:ال نكرمك وال نقر عينك بهذا االسم " أبو القاسم "(.شرح السنة:
) مسند أبي يعلى :صفحة  ،222حديث رقم . 1 3
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/

 ،حديث رقم 77

).

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

-1وحدثنا إسحاق ،حدثنا سفيان ،لن لبد اهلل بن محمد بن لقيل و محمد بن المنكدر ،لن جابر

ضأْ،
ضأَْ ،وأ َّ
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
َن أ ََبا َب ْك ٍر أَ َك َل لَ ْح ًما ،ثُ َّم َ
بن لبد اهلل أن النبي أَ َك َل لَ ْح ًما ثُ َّم َ
()7
ضأْ.
َوأ َّ
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
َن ُل َم َر بن الخطاب أَ َك َل لَ ْح ًما ،ثُ َّم َ
تخريج الحديث:
 جه :كتاب الطهارة -77 ،باب الرخصة في ذلك ،ص ،33حديث رقم  ،223عن محمد بن
الصباح عن سفيان عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار عن جابر به ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 17/ :حديث رقم  ، 2 31عن سفيان عن محمد بن عقيل به ،متقارب األلفاظ .
رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -لبد اهلل :عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي

( )

الهاشمي ( ) ،أبو محمد

المدني(،)2قال ابن سعد :منكر الحديث ال يحتجون بحديثه( ،)3وابن معين :ضعيف الحديث(،)7
وابن المديني :ضعيف ( ،) 7والبخاري :مقارب الحديث ( ،) 2والعجلي :ثقة جائز الحديث ( ،) 3وأبو
(

حاتم :لين الحديث ليس بالقوي وال ممن يحتج بحديثه( ،) 1و الترمذي :صدوق

)

 ،وأحمد بن

جنبل  :منكر الحديث  ،وابن حبان  :رديء الحفظ ( ) ،وأبو زرعة :يختلف عنه في األسانيد

(
(
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،222حديث رقم . 1 1
) القَُر ِش ِّي :نسبة إلى قبيلة قرْيش(.األنساب)271/2 :
) الهاشمي :بفتح الهاء وبعد األلف شين معجمة وميم ،هذه نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي ( ، اللباب في تهذيب

األسماء) 21/ :

( )2تهذيب الكمال ،72/ 7 ،رقم . 32
( )3الطبقات ،22 /7 :رقم . 373
( )7الضعفاء للعقيلي3/ :

 ،الكامل البن عدي7/2 :

 ،رقم .373

( )7سؤاالت محمد بن أبي شيبة لعلي بن المديني ،22/ :رقم .2
( )2تهذيب الكمال.22/ 7 :

( )3الثقات ،32/ :رقم .37
(1
(

) الجرح والتعديل. 32/3 :
) سنن الترمذي.22/ :

( ) المجروحون :
(

(

)،

.1/

) الجرح والتعديل. 32/3 :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

والنسائي :ضعيف( ) ،وابن عدي :يكتب حديثه ( )  ،والج ْوزجاني  :توقف عنه عامة ما يرويه
غريب ( )،وابن حجر :صدوق في حديثه لين  ،ويقال تغير بأخرة  ،مات بعد األربعين.)2(.فالراوي

لندي :صدوق.

 ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح لغيرل بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد اهلل -الصدوق -قد قرن أبو يعىى بمحمد بن

المنكدر -الثق  ،-وتابع لمرو بن دينار (-)5الثق  -لند ابن ماج .

(

) تهذيب الكمال.22/ 7 :

) ) الكامل في ضعفاء الرجال . 02 / 5 :

) )1تهذيب الكمال. 27/ 7 :
( )2تقريب التهذيب :ص
( )3تهذيب الكمال:

 ،رقم . 33

 ،3/رقم ( . 271عمرو بن دينار المكي ،أبو محمد الجمحي) .
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ت،
ضُ
 -8وحدثنا إسحاق ،حدثنا سفيان ،لن محمد بن المنكدر ،سمع من جابر من لبد اهلل قالَ :م ِر ْ
ِ
فَأَتَ ِاني النبي َ وأ َُبو َب ْك ٍرَ ،و ُه َما َي ْم ِش َي ِ
ب
ان ،فَ َو َج َد ِاني قَ ْد ُغشي َلىَ َّي ،فَتََو َّ
ص َّ
سو ُل الىَّ  ،فَ َ
ضأَ َر ُ
ِ
ِ
ِ
ت :يا رس َ ِ
آي ُ
وءلَُّ فَأَفَ ْق ُ
لىى ُو ُ
َص َنعُ في َمالي؟ َفىَ ْم ُي ِج ْبني َحتَّى َن َزلَ ْت َ
ول الىَّ َ ،ك ْي َ أ ْ
ت ،فسألت ف ُق ْى ُ َ َ ُ
ض َ
()7
ا ْل ِمير ِ
اث" :يوصيكم اهلل في أوالدكم"
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب المرضى -3 ،باب عيادة المغمى عليه ، 3/2 ،حديث رقم  ،373وكتاب الفرائ
 -باب قول اهلل تعالى:يوصيكم اهلل في أوالدكم3/2،

 -2باب ما كان النبي



،حديث رقم

،

 ،77وكتاب االعتصام،

يسأل ما لم ينزل عليه الوحي فيقول ال أدري، 77/2 ،حديث رقم

 ، 7 13عن عبد اهلل بن محمد وقتيبة بن سعيد وعلي بن عبد اهلل كلهم عن سفيان به ،متقارب

األلفاظ .

 م :كتاب الفرائ

،

 -باب ميراث الكاللة ،ص ،22حديث رقم  ، 7 7عن عمرو الناقد عن

سفيان به  ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،222حديث رقم

. 1
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ال :قَ َ ِ
اء
انَ ،ل ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل ُم ْن َك ِد ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
س َح ُ
س ْف َي ُ
 -9و َح َّدثََنا إِ ْ
سو ُل الىَّ  :لَ ْو َج َ
ال لي َر ُ
اقَ ،ح َّدثََنا ُ
()7
ات َن ْحو أر ِ
ث حثَي ٍ
ِِ
ْس ِ (َ )6فىَ ْم َي ْق َد ْم َما ُل
ط ْيتُ َ َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا َو َحثَا
َل َ
س ْف َي ُ
َما ُل ا ْل َب ْح َرْي ِن أ ْ
ان ُي ِري َنا ِب َيدل ثََال َ َ َ
ُ
َ َ
ض رسو ُل الىَّ ِ صىَّى اهلل لىَ ْي ِ وسىَّمَ ،فىَ َّما أ ْ ِ
الَ :م ْن َكا َن ْت
ام أَُبو َب ْك ٍر فَقَ َ
َ
ا ْل َب ْح َرْي ِن َحتَّى قُ ِب َ َ ُ
َن قَد َم َما ُل ا ْل َب ْح َرْي ِن قَ َ
ُ َ َ َ َ
ول الىَّ ِ صىَّى اهلل لىَ ْي ِ وسىَّم ِل َدة أَو َد ْين َف ْىيأ ِ
الن ِب َّي َ َّ
س ِ
ت :إِ َّن َّ
ْت ،قَ َ
ال َجا ِبر :فَأَتَْيتُ ُ فَ ُق ْى ُ
َ
ْ
َ
لَ ُ َل َىى َر ُ
صىى اهللُ
ُ َ َ َ َ
ِ
َل َ ِ
ِ
سأَْلتُ َ َفىَ ْم
سىَّ َم َو َل َد ِني ،قَ َ
َسأَلُ َُ ،فىَ ْم ُي ْع ِط ِني ،ثَُّم أَتَْيتُ ُ الثَّ ِالثَ َ َف ُق ْى ُ
ال :فَأ ْ
طاني ثَُّم أَتَْيتُ ُ َب ْع َد َذل َ أ ْ
ت :قَ ْد َ
َلىَ ْي َو َ
()4
ال :وأَي الد ِ
ِِ
َّاء أ َْد َوأُ
ِم َن ا ْل ُب ْخ ِل َما َم َن ْعتُ َ
َن تُ ْع ِط َيَ ،وِا َّما أ ْ
ت َفىَ ْم تُ ْع ِط ِني ،فَِإ َّما أ ْ
سأَْل ُ
َن تَْب َخ َل َلىَ َّي فَقَ َ َ
تُ ْعطني َو َ
ُل ِطي َ (. )3
يد أ ْ
ِم ْن َمَّرٍة إَِّال َوأََنا أ ُِر ُ
َن أ ْ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الهبة - 2 ،باب إذا وهب هبة أو وعد7/ ،
اهلل عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب الفرائ
رقم 2

،حديث رقم  ، 332عن علي بن عبد

 - 2 ،باب ما سئل رسول اهلل  شيئا فقال ال وكثرة عطائه ،ص

 ،عن عمرو الناقد عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

،حديث

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(

) حثا:أعطاه ش ْيئا يسي ار(.المعجم الوسيط ) 37/
) حثيات :ثالث غرف بيد ْيه( .النهاية في غريب الحديث و األثر3/ :

).

( ) ْأد َوأُ:أي عيب أقبح م ْنه( .النهاية في غريب الحديث و األثر. ) 2 / :
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،222حديث رقم . 1
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ان ،ل ْن مح َّم ِد ْب ِن ا ْلم ْن َك ِد ِرِ ،
ُح ٍد
س َح ُ
سم َع َجا ِب ًراَ ،يقُو ُل :قُت َل أَِبي َي ْوَم أ ُ
س ْف َي ُ َ ُ َ
 -71و َح َّدثََنا إِ ْ
َ
اقَ ،ح َّدثََنا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
س ِ
َن أَ ْك ِش َ َل ْن ُ َوَي ْن َه ِاني قَ ْو ِمي
يد أ ْ
ت أ ُِر ُ
ول  ،فَ َج َع ْى ُ
يء ِب َوقَ ْد ُمثِّ َل ِب  ،فَ ُوض َع َب ْي َن َي َد ْ
ي َر ُ
فَ ِج َ
الِ :
م َّرتَْي ِن ،فَأَمر ِب ِ َّ
صِ
ص ِائ َح ٍ ،
الن ِبي  فَُرِف َع ،قَ َ
ص ْو َ
س ْف َي ُ
ت َ
سم َع َ
ارِل ِه ْم ،قَ َ َ
انَ :كأ ََّن ُه ْم ُردوا إِلَى َم َ
ال ُ
ََ
َ
الَ " :فىِ َم تَ ْب ِكي؟  -أ َْو َال تَ ْب ِكي  -فَ َما َازلَ ِت
الَ " :م ْن َه ِذ ِل؟" فَقَالُواْ :اب َن ُ َل ْم ٍرو أ َْو أ ْ
ت َل ْم ٍرو ،قَ َ
فَقَ َ
ُخ ُ
()7
َج ِن َح ِت َها َحتَّى ُرِف َع"
ا ْل َم َال ِئ َك ُ تُ ِظى ُ ِبأ ْ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجنائز - 2 ،باب  ، 32/ ،حديث رقم 3
المالئكة على الشهيد1/ ، ،

 ،وكتاب الجهاد - 1 ،باب ظل

 ،حديث رقم  ، 2 7عن علي بن عبد اهلل وصدقة بن الفضل

كليهما عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب فضائل الصحابة - 7 ،باب من فضائل عبد اهلل بن عمرو بن حرام ،...ص37
حديث رقم  ، 27عن عبيد اهلل بن عمر القواريري عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،223 - 222حديث رقم . 1 2
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :
()7
ان ،ل ِن ْاب ِن ا ْلم ْن َك ِد ِرِ ،
سو ُل الىَّ ِ 
س َح ُ
سم َع َجا ِب ًراَ ،يقُو ُلَ :ن َد َ
س ْف َي ُ َ
 -77و َح َّدثََنا إِ ْ
ب َر ُ
َ
اقَ ،ح َّدثََنا ُ
ُ
ِ
ِ
ب َّ
َّ
اس َي ْوَم ا ْل َخ ْن َد ِ
سو ُل الىَّ ِ " :لِ ُك ِّل َن ِب ٍّي
ب الزَب ْي ُر ،فَقَ َ
اس فَا ْنتُد َ
ب الزَب ْي ُر ،ثُ َّم َن َد َ
ق فَا ْنتُد َ
ال َر ُ
الن َ
الن َ

َح َو ِ
اري

()6

َو َح َو ِ
ي الزَب ْي ُر"(.)4
ار َّ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجهاد -2 ،باب هل يبعث الطليعة لوحده2/ ،
بن الفضل عن سفيان به ،بلفظه.

،حديث رقم  ، 227عن صدقة

 م :كتاب فضائل الصحابة - 7 ،باب من فضائل طلحة والزبير  ،ص 7
 ، 2 3عن عمرو الناقد عن سفيان به ،بلفظه.

 ،حديث رقم

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(
(

)
ي بعثْته ودعوته(.النهاية في غريب الحديث و األثر) 2/3 :
ندب:أ ْ
) حواري:خاصَّتي من أصحابي وناصري( .النهاية في غريب الحديث و األثر)237/ :

) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم . 1 3
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِ
سو ُل الىَّ ِ :
س ِم َع َجا ِب ًراَ ،يقُو ُل :قَ َ
س َح ُ
س ْف َي ُ
 -76و َح َّدثََنا إِ ْ
ال َر ُ
انَ ،ل ْن ُم َح َّمد ْب ِن ا ْل ُم ْن َكد ِرَ ،
اقَ ،ح َّدثََنا ُ
()4
()6
"ا ْلم ِدي َن ُ َكا ْل ِك ِ (ِ )7
خ َبثَها وَي ْنصعُ طَ ِّي ُبها" .
َ
ير تَ ْنفي َ َ َ َ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب أبواب فضائل أبواب المدينة - 1 ،باب المدينة تنفي خبثها، 3/ ،حديث رقم ، 22
عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن عن سفيان به ،فيه قصة.

 م :كتاب الحج -22 ،باب المدينة تنفي شرارها ،ص ،727حديث رقم 2
يحيى عن مالك عن ابن المنكدر به ،فيه قصة.

 ،عن يحيى بن

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) الكير :الزق الذي ينفخ به النار(.النهاية في غريب الحديث و األثر7/2 :

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم . 1 7

(

) ينصع :خلص وطهر ووضح(.النهاية في غريب الحديث و األثر. )73/3 :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِ
ود تَقُو ُل:
س ِمعَ َجا ِب ًراَ ،يقُو ُلَ ":كا َن ْت َي ُه ُ
س َح ُ
س ْف َي ُ
 -74و َح َّدثََنا إِ ْ
انَ ،ل ْن ُم َح َّمد ْب ِن ا ْل ُم ْن َكد ِرَ ،
اقَ ،ح َّدثََنا ُ
()6
()7
ِ
اؤ ُك ْم َح ْرث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أَنَّى
َم ْن أَتَى
سُ
ام َأرَتَ ُ ِفي قُُبىِ َها ِم ْن ُد ُب ِرَها َك َ
ان ا ْل َولَ ُد أ ْ
َح َول ،فَ َن َزلَ ْت (ن َ
ْ
ِش ْئتُ ْم)"(.)3()4
تخريج الحديث:
 خ :كتاب التفسير سورة البقرة - 3 ،باب نساؤكم حرث لكم، 1 / ،حديث رقم  ،23 2عن أبو
نعيم عن سفيان به ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب النكاح - 3 ،باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير مقصد
الدبر ،ص

 ،7حديث رقم  ، 2 3عن قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد

كلهم عن سفيان به ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(
(

) أَتَى :مباشرة ا ْلم ْ أرة ( .المعجم الوسيط)2/ :
) ا ْلقبل:ا ْلع ْورة األمامية للمرأة( .المعجم الوسيط/ :
) سورة البقرة :آية

.

. )7

( )2مسند أبي يعلى :ص ، 223حديث رقم . 1 7
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الش ْع ِب ِّيَ ،ل ْن َجا ِب ٍرَ ،ل ِن َّ
ش ْيمَ ،ل ِن َّ
استَ ْحىَ َ ْاب َن ْي
 -73و َح َّدثََنا َزَك ِريَّاَ ،ح َّدثََنا ُه َ
الن ِب ِّي  " أ ََّن ُ ْ
ث سأَلَهما ل ِن َّ ِ
استَ ْحىَفَ ُهما َك ْي َ تَ ِج َد ِان ِ ِفي ِكتَ ِ
ال:
اب الىَّ ِ ِفي ِكتَا ِب ُك ْم؟ قَ َ
ورَيا( ) َح ْي ُ َ ُ َ َ
الر ْجم ( ) ،فَ ْ
ُ
ص ْ
َ
ِ
ِ ِ
ون َح َّد ( ) ِّ
الزَنى ِفي
وسى َك ْي َ تَ ِج ُد َ
فَ ْ
استَ ْحىَفَ ُه َما ِبالىَّ الَّذي َال إِلَ َ إَِّال ُه َو الَّذي أَ ْن َز َل التَّْو َارةَ َلىَى ُم َ
ِكتَا ِب ُك ْم

()2

"

تخريج الحديث:
 د :كتاب الحدود - 7 ،باب في رجم اليهوديين ،ص  ،773حديث رقم  ،223عن يحيى بن
موسى البلخي عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي به ،متقارب األلفاظ وفيه قصة الرجم.

 جه :كتاب األحكام - 1 ،باب بما يستحلف أهل الكتاب ،ص  ، 32حديث رقم 2
علي بن محمد عن أبي أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي به ،متقارب األلفاظ.

 حميدي ،32 / :حديث رقم 32

 ،عن

 ،عن سفيان عن مجالد عن الشعبي به ،متقارب األلفاظ

وذكر الرجم مفصال.
رجال اإلسناد:
-7

زكريا :هو زكريا بن عدي بن زريق بن إسماعيل ،يقال :ابن عدي بن الصلت بن بسطام

التميمي ،أبو يحيى الكوفي (،) 3
ومائتين(.)7

ثقة جليل يحفظ ،مات سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة

مي ( ،) 7أبو معاوية بن أبي خازم
 -6هشيم :هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السل ِّ
الواسطي( ،)3(،)2قال حماد بن زيد :ما رأيت في المحدثين أنبل منه( ،) 1و ابن مهدي :كان أحفظ

(

)ابن صوريا :عبد اهلل بن صوريا الفطيوني من بني ثعلبة بن فطيون ،ويقال بنصور اإلسرائيلي ،أحد علماء وأحبار اليهود

(

) الحد :الحاجز بين الشيئين ومن كل شيء طرفه الرقيق الحاد ومنتهاه ويقال وضع حدا لألمر أنهاه ومن كل شيء حدته ومن

المعاصرين للنبي ّإبان الدعوة اإلسالمية .كان أعلم أهل الحجاز بالتوراة ،وكان أعور(.اإلصابة في تمييز الصحابة/2 :
( )
الر َج ُم ِبالتَّ ْح ِري ِ  :حجارة م ْجتمعة يجمعها الناس للبناء وط ِّي ْاآلبار( .النهاية في غريب الحديث و األثر) 13/ :
َّ

).

الخمر والشراب ،و -في اصطالح الشرع :عقوبة مقدرة وجبت على الجاني( -المعجم الوسيط) 71/ :
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،23رقم . 1 3
( )3تهذيب الكمال. 332 ، 72/3 :

( )7تقريب التهذيب :ص 7
( )7السىَ ِم ِّي :بضم السين وفتح الالم نسبة إلى سليم وهي من القبائل المشهورة( .األنساب) 72/ :
( )2الو ِ
اس ِطي :بكسر السين و الطاء وهي نسبة إلى خمس مواضع منها :واسط العراق ،الرقة ،نوفان،مرزاباد ،قرية ببلخ(.األنساب:
 ،رقم . 1 2

. )37 /3

( )3تهذيب الكمال ، 7 / 1:رقم .7333
(1

) سير أعالم النبالء. 31/2 :
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للحديث من سفيان ( ) ،وابن سعد :ثقة كثير الحديث ثبت يدلس ( ) ،وعلي بن المديني :أمير
المؤمنين في الحديث( )،وأحمد بن حنبل :ليس أحد أصح حديثا من هشيم( ،)2والعجلي :ثقة وكان

يدلس( ،)3وأبو حاتم :ثقة( ،)7وأبو زرعة :هشيم أحفظ من جرير( ،)7والذهبي :ثقة مدلس( ،)2وابن

حجر :ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي ،مات سنة ثالث وثمانين ،وقد قارب الثمانين(،)3
وقد ذكره ابن حجر ضمن المرتبة الثالثة للمدلسين ،الذين ال تقبل روايتهم إال إذا صرحوا

بالسماع( .) 1فالراوي لندي:ثقة ثبت  ،يدلس ومرسل.

 الشعبي :هو عامر بن عبد اهلل شراحبيل َّالشعبي( ) ،أبو عمرو الكوفي( ) ،ثقة مشهور فقيه
فاضل ،مات بعد المائة وله نحو من الثمانين( ).

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد  ،ألن روات ثقات .

(

) طبقات الحفاظ. 3/ :

(

) العلل البن المديني ،21/ :رقم

(

) الطبقات الكبرى3/3 :

 ،رقم .2 3

( )2سير أعالم النبالء. 3 /2 :
( )3الثقات2/ :

 ،رقم

( )7الجرح والتعديل7/3 :
( )7الجرح والتعديل7/3 :
( )2الكاشف2/ :

. 3

.

.

 ،رقم 3373

( )3تقريب التهذيب :ص  ،372رقم
(1
(
(
(

.

) تعريف أهل التقديس :ص  ،27رقم

.7

.

) َّ
الشعبي :بفتح الشين وسكون العين ،وهي نسبة إلى ش ْعب وهو بطن من حمدان(.األنساب/ :
) تهذيب الكمال ، 2/ 2 :رقم . 12
) تقريب التهذيب :ص  ، 27رقم . 13
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِ ِِ
الص ْى ِتَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُم ْن َك ِد ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر،
س َوُر ْب ُن َّ
 -75و َح َّدثََنا ِب ْ
ش ُر ْب ُن ا ْل َولِيد ا ْلك ْنديَ ،ح َّدثََنا م ْ
الرج ُل لىَى أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ول الىَّ ِ  ،أ ََّن ُ قَا َلُ :كل معرو ٍ
س ِ
ص َدقَ ،
ص َدقَ َ ،و َما أَ ْنفَ َ
َهى َو َمال ُكت َ
ق َّ ُ َ
ب لَ ُ َ
َ
َل ْن َر ُ
َ ُْ
()7
ال :و ُكل َنفَقَ ِ م ْؤ ِم ٍن ِفي َغ ْي ِر مع ِ
َو َما َوقَى
ص َي ٍ فَ َعىَى الىَّ ِ َخىَفُ ُ
ِب ِ ِل ْر َ
َْ
ص َدقَ  ،قَ َ َ
ض ُ فَ ُه َو لَ ُ َ
ُ
ان قَ َ ِ
ضِ
ام ًنا إَِّال َنفَقَتَ ُ ِفي ُب ْن َي ٍ
اد
س َور :قَ َ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر :فَ ُق ْى َنا لِ َجا ِب ِر ْب ِن َل ْب ِد الىَّ ِ َ :ما أ ََر َ
َ
ال م ْ
ال :يع ِطي َّ ِ
سِ
ال َجا ِبرَ :كأ ََّن ُ َيقُو ُل :الَِّذي
ان .قَ َ
ِبقَ ْولِ ِ َ :و َما َوقَى ِب ِ ا ْل َم ْرُء ِل ْر َ
ض ُ؟ قَ َ ُ ْ
الشال َرَ ،وَذا الىِّ َ
ِ
سا ُن ُ (. )6
ُيتَّقَى ل َ
تخريج الحديث:
 خ  :كتاب األدب ،

 -باب كل معروف صدقة  ، 33 / 2 ،حديث رقم

بن عياش عن أبو غسان عن محمد بن المنكدر  ،جزء من الحديث بلفظه .

 حم :

 ، 71عن علي

 ، 22 /حديث رقم  ، 2713عن إسحاق بن عيسى عن المنكدر بن محمد عن أبيه

 ،جزء من الجديث بلفظه .

 هق :كتاب الشهادات ،باب ما جاء في عطاء الشعراء ، 2 / 1 ،عن أبي علي الروذباري عن
إسماعيل ابن محمد الصفار عن سعيد بن سليمان

وللحديث شواهد :


( )

عن مسور به ،بلفظه.

م  :كتاب الزكاة  - 7 ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على  ، ...ص  ، 23حديث رقم

 ، 113عن قتيبة بن سعيد عن أبو عوانة عن أبي مالك األشجعي عن ربعي بن حراش  ،جزء

من الحديث بلفظه .

 د  :كتاب األدب  - 71 ،باب في المعونة للمسلم  ،ص  ، 3 7حديث رقم  ، 2327عن محمد
بن كثير عن سفيان عن عن أبي مالك األشجعي عن ربعي بن حراش  ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

ي( ،)2أبو عبد اهلل الكندي،
 -بشر بن الوليد:هو بشر بن الوليد الك ْند ِّ

(

) وقى:صانه عن األذى وحماه( .المعجم الوسيط) 13 / :

(

) سعيد بن سىيمان:الضبي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد،البزاز ،لقبه سعدويه -ثقة حافظ  -مات سنة خمس وعشرين ومائتين

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،23حديث رقم . 12
 ،رقم 3

)

وله مائة سنة(.تقريب التهذيب 7/
(ِ ) 2
ي :بسكر الكاف وسكون النون وآخرها الهاء المهملة ،وهي نسبة إلى ك ْندة؛ وهي قبيلة مشهورة باليمن(.األنساب:
الك ْن ِد ِّ
.) 12/3
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قال الدارقطني :ثقة ( ) ،وصالح بن محمد جزرة :صدوق ولكنه ال يعقل كان قد خرف ( ) ،و

السليماني :منكر الحديث( ) ،و أبو داود :ضعيف( ،)2و ابن حجر :مجهول(.)3فالراوي لندي:
ضعيف.

 -6مسور بن الصىت :هو مسور بن الصلت بن ثابت بن وْردان بالكوفي( ،)7قال يحيى بن معين:
يحدث بأحاديث الشيعة (،) 7وأحمد :ضعيف ( ،) 2واألزدي :متروك ( ،) 3والبخاري :ضعيف متروك
الحديث

(1

) ،وابن عدي :ليس له كثير حديث( ) ،وأبو زرعة :ضعيف الحديث( ) ،وأبو حاتم:

ضعيف الحديث

) ،والنسائي :متروك الحديث

(

(2

) ،وابن حبان :كان غاليا في التشيع يشتم

الصحابة  ،وكان يروي عن الثقات الموضوعات  ،ال يجوز االحتجاج به وكان أحمد يكذبه وأما
يحيى بن معين فحسن القول فيه ،وصالح بن جزرة  :سألت يحيى عنه فقال  :شيخ صدوق

() 3

،والدارقطني :ضعيف(،) 7فالراوي لندي:ضعيف.

 -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

بهذا اإلسناد؛ ألن بشر بن الوليد ومسور بن الصىت  -ضعيفان -وبالمتابع

الحديث ضعي

يرتقي إلى الحسن لغيرل .

(

) الوافي بالوفيات ،32/ 1 :حديث رقم 2

(

) لسان الميزان7/ :

(

) سير أعالم النبالء.773/ 1 :

( )2ميزان االعتدال7/ :

( )3تقريب التهذيب :ص2
( )7تاريخ بغداد7/ 3 :
( )7تاريخ بغداد3/ 3 :

 ،رقم

. 3

 ،رقم 3

 ،رقم .713

.

.

 ،رقم .7 32
.

( )2المغني في الضعفاء ، 11/ :رقم .7 27
( )3الضعفاء والمتروكون  -النسائي  :-ص 3
(1

) الضعفاء الصغير  :ص 3

(

) الجرح والتعديل. 32/2 :

(2

) الضعفاء والمتروكون  :ص . 32

.

 ،رقم .711

(

) مختصر الكامل في الضعفاء ،72 / :رقم . 313

(

) الجرح والتعديل ، 32/2 :رقم 72

5

.

) ) المجروحون البن حبان . 1 / 1 :
(7

) الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ، 7 / :-رقم .313

41

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ ِ
صالِ ُح ْب ُن َم ِال ٍ َ ،ح َّدثََنا َل ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
سىَ َم َ َ ،ل ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر،
يز ْب ُن َل ْبد الىَّ ْب ِن أَِبي َ
 -72و َح َّدثََنا َ
)
7
(
ت ا ْلج َّن َ  ،فَِإ َذا أََنا ِبالرم ْيص ِ
ِ
ام َأر َِة أَِبي طَ ْى َح َ ،
اء
َل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
سو ُل الىَّ ِ : أ ُِر ُ
يت أ َِّني أ ُْدخىَ ُ َ
َ َ
ال َر ُ
ْ
شفًا ( )6أَم ِ
ض
الَ :ه َذا ِب َال ل ،قَ َ
تَ :م ْن َه َذا َيا ِج ْب ِري ُل؟ قَ َ
قَ َ
ت َخ َ
ص ًار أ َْب َي َ
الَ :و َأر َْي ُ
امي فَ ُق ْى ُ
س ِم ْع ُ
ت قَ ْ
الَ :و َ
َ
ِ ِ ِ ()4
اري  ،فَ ُق ْى ُ ِ
صر؟ فَقَالَ ْت :لِ ُعمر ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
َن أ َْد ُخىَ ُ فَأَ ْنظُ َر إِلَ ْي ِ ،
ِبف َنائ
ت أْ
اب ،فَأ ََرْد ُ
َج ِ َ
ََ
ت :ل َم ْن َه َذا ا ْلقَ ْ ُ
ول الىَّ ِ  ،أ َْو َلىَ ْي َ أَ َغ ُار ( ).
ت َوأ ِّ
س َ
ت َغ ْي َرتَ َ َيا ُل َم ُر " فَقَ َ
ال ُل َم ُرِ :بأَِبي أَ ْن َ
فَ َذ َك ْر ُ
ُمي َيا َر ُ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب فضائل الصحابة -7 ،باب مناقب عمر بن الخطاب، 2/ ،حديث رقم  ، 773عن
حجاج بن منهال عن عبد العزيز بن الماجشون به ،متقارب األلفاظ.
 م :كتاب فضائل الصحابة - 3 ،باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبالل بن رباح ،
ص ، 31حديث رقم  ، 237عن أبي جعفر محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب عن عبد
العزيز به ،متقارب األلفاظ .
رجال اإلسناد:
()7
()3
 -7صالح بن مال :هو صالح بن مالك الخوارزمي  ،أبو عبد اهلل ،سكن بغداد  ،قال ابن حبان:
مستقيم الحديث(،)7والخطيب :صدوق(،)8فالراوي لندي :صدوق.
 لبد العزيز بن لبد اهلل:عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة الماجشون( ،)3واسم أبي سلمة( )
ميمون ،ويقال دينار المكي ،أبو عبد اهلل( ،) 1ثقة فقيه مصنف ،مات سنة مائة و أربع وستين
 ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع. -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:
()76
الثق و زيد بن
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن صالحاً صدوق ،وقد تابع حجاج
الحباب( )74الصدوق ،فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.
( ) الرميصاء :هي أم سليم بنت ملحان ،أم أنس بن مالك  ،لقبت بذلك لرمص كان بعينها والرمص :هو وسخ أبي
يجتمع في موق العين( .النهاية في غريب الحديث واألثر)731/ :
( ) خشف  :الحس والحركة وقيل الصوت(.النهاية في غريب الحديث واألثر)23 / :
( ) الفناء:الساحة في َّ
الدار أو بجانبها( .المعجم الوسيط. )712/ :
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،237حديث رقم . 177
( )3الخوارزمي :نسبة إلى بلدة خوارزم(.األنساب)213/ :
( )7تاريخ بغداد ،2 / 1 :رقم .2213
( )7الثقات. 2/2 :
( )2تاريخ بغداد ،2 / 1 :رقم .2213
( )3الماجشون :قال إبراهيم الحربي إنما سمي بذلك ألن وجنتيه كانتا حمراوين؛ فسمي بالفارسية المايكون ،فتشبه وجنتيه بالخمر،
فعربه أهل المدينة؛ فقالوا :الماجشون(.تهذيب التهذيب)322/ :
( ) 1تهذيب التهذيب.327/ :
( ) تقريب التهذيب :ص  ، 37رقم .2 12
( ) حجاج بن المنهال األنماطي :أبو محمد السلمي،موالهم البصري - ،ثقة فاضل  -مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين
)
(تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم 7
جامد

(

) زيد بن الحباب :أبو الحسين العكلي  -صدوق يخطئ  -مات سنة ثالثين ومائتين(.تقريب التهذيب :ص
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 ،رقم 2

)

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

سو ُل
ش ْي َب َ َ ،ح َّدثََنا ْاب ُن ُل َي ْي َن َ َ ،ل ْن َل ْم ٍروَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
 -71و َح َّدثََنا أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َ
الَ " :ن َهى َر ُ
الىَّ ِ َ ل ِن ا ْل ُم َخ َاب َرِة"(.)6()7
تخريج الحديث:
 خ :كتاب المساقاة - 7 ،باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل71/ ،
،حديث رقم 2

 ،عن عبد اهلل بن محمد عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر

به ،بلفظه وفيه زيادة.

 م :كتاب البيوع - 7 ،باب كراء األر  ،ص  ،21حديث رقم  ، 3 7عن أبي بكر بن شيبة
عن سفيان به ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 أبو بكر بن أبي شيب :عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي( ) ( ،)2ثقةحافظ ،مات سنة مائتين وخمس وثالثين(.)3

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -لمرو :هو عمرو بن دينار المكي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث األول.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) المخابرة :المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرها(.النهاية في غريب الحديث واألثر)272/ :

( ) مسند أبي يعلى :ص  ،237حديث رقم . 177
( )
الع ْب ِس ِّي :نسبة إلى عبس القبيلة المشهورة التي ينتسب إليها العبسيون بالكوفة(.األنساب. ) 21/2 :
َ
( )2تهذيب الكمال ، 2/ 7 :رقم . 3 7
( )3تقريب التهذيب :ص 1

 ،رقم . 373
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِ ِ
ٍ
يسى ْب ِن َج ِ
ال:
ارَي َ َ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
 -78و َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن ُح َم ْيدَ ،ح َّدثََنا َي ْعقُ ُ
وب ْب ُن َل ْبد الىَّ َ ،ل ْن ل َ
ال :يا رس َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اءلُ ْاب ُن أ ُِّم م ْكتُ ٍ
ص ِر
ول الىَّ أََنا َم ْكفُو ُ ا ْل َب َ
وم فَقَ َ َ َ ُ
سو ُل الىَّ ِ بقَ ْت ِل ك َال ِب ا ْل َمدي َن  ،فَ َج َ
َم َر َر ُ
َ
"أ َ
ِ ()7
َم َر ِبقَ ْت ِل َك ْى ِب ِ  ،فَقُِت َل"(.)6
َو َم ْن ِزلِي َ
شاسع َولِي َك ْىب ،فََر َّخ ْ
َّاما ،ثُ َّم أ َ
ص لَ ُ أَي ً
تخريج الحديث:
 حم7/ :
بلفظه.

 حم :

األلفاظ .

 ،حديث رقم  ، 2272عن عبد اهلل عن أبيه عن إسماعيل بن أبان عن يعقوب به،

 ، 77 /حديث رقم  ، 2322عن إسماعيل بن أبي الوراق  ،عن يعقوب  ،متقارب

 طس ، 17/2 :حديث رقم  ، 7 3عن عثمان بن عبيد اهلل الطلحي عن جعفر بن حميد به،
بلفظه.

 طب ، 12/2 :عن يحيى بن عباد عن يعقوب به ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 جعفر بن حميد :هو جعفر بن حميد القرش ِّي ،وقيل الع ْبس ِّي ،أبو محمد الكوف ِّي( ) ،ثقة ،ماتسنة مائتين وأربعين(.)2

 -يعقوب :هو يعقوب بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أبي عامر األشعري

أبو الحسن الق ِّمي( ،)7()3مات سنة مائة وأربع وسبعين( ،)7قال ابن معين :ثقة( ،)2والنسائي:

(

) شاسع :المكان البعيد( .لسان العرب1/7 :

(

) تهذيب الكمال ، 1/3 :رقم .3 7

(

).

) مسند أبي يعلى :ص  ،237حديث رقم . 173

( )2تقريب التهذيب :ص ، 21رقم .3 2

( )3القُ ِّمي :بضم القاف وتشديد الميم المكسورة؛ وهي نسبة إلى بلدة قم في إيران ،وأكثر أهلها شيعة(.األنساب)32 /2 :
( )7تهذيب الكمال ، 22/ :رقم .713
( )7تقريب التهذيب2/ :

( )2سؤاالت ابن الجنيد/ :

 ،رقم .723

 ،2رقم .73
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ليس به بأس( )،وذكره ابن حبان في الثقات( )،والدارقطني:ضعيف( ) ،وأبو القاسم الطبراني:

كان ثقة( ،)2والذهبي :صدوق( ، )3وابن حجر :صدوق يهم(،)7فالراوي لندي :صدوق.

 -ليسى بن جاري  :عيسى بن جارية األنصاري المدني( ،)7قال يحيى بن معين :عنده أحاديث

مناكير( ،)2والبخاري :ضعيف( ،)3وأبو زرعة :ال بأس به( ،) 1وأبو داوود :منكر الحديث( )،
والنسائي :منكر ومتروك الحديث

الضعفاء

(2

(

) ،وذكره ابن حبان في الثقات

) ،وابن عدي :أحاديثه غير محفوظة

المائة(.) 7فالراوي لندي :ضعيف.

(3

(

) ،ذكره العقيلي في

) ،وابن حجر :فيه لين ،مات بعد

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث لَ ِّين بهذا اإلسناد؛ ألن ليسى بن جاري ضعي  ،ولم أق

(

) تهذيب الكمال:

(

) العلل للدارقطني:

(

) الثقات.723/7 :

( )2تهذيب الكمال:

. 23/
7/

. 23/

.

( )3الكاشف ، 32/ :رقم .7 3
( )7تقريب التهذيب :ص  ،712رقم
( )7تهذيب الكمال:

 ،322/رقم 3

.72
.2

( )2تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ، 2 / :-رقم .22 3
( )3التاريخ الكبير ، 23/7 :رقم

. 7

(1

) المغني في الضعفاء ،237/ :رقم .2722

(

) الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ، 77/ :-رقم .222

) تاريخ اإلسالم ،2 3/7 :رقم .3 2

(

1

( ) تهذيب التهذيب . 02 / 8 :
(2

) ضعفاء العقيلي ، 2 / :رقم

(7

) تقريب التهذيب :ص  ،2 2رقم .3 22

(3

. 2

) الكامل في ضعفاء الرجال ، 22/3 :رقم 3

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ٍ
يسى ْب ِن َج ِ
اء ْاب ُن أ ُِّم
ارَي َ َ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
 -79و َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن ُح َم ْيدَ ،ح َّدثََنا َي ْعقُ ُ
الَ :ج َ
وبَ ،ل ْن ل َ
ِ ()7
ال :يا رس َ ِ
م ْكتُوٍم إِلَى َّ
ان،
ص ِر َو َم ْن ِزلِي َ
َس َمعُ ْاألَ َذ َ
شاسع َ ،وأََنا أ ْ
ول الىَّ  ،إِ ِّني َم ْكفُو ُ ا ْل َب َ
الن ِب ِّي فَقَ َ َ َ ُ
َ
()4
()6
ان فَأ ِ
َج ْبَ ،ولَ ْو َح ْب ًوا َولَ ْو َز ْحفًا" .
قَ َ
س ِم ْع َ
ت ْاألَ َذ َ
ال " :فَِإ ْن َ
تخريج الحديث:
 حم ، 77/ :حديث رقم

 ، 23عن إسماعيل بن أبان الوراق عن يعقوب به ،بلفظه.

 طس ، 17/2 :حديث رقم  ، 7 7عن عثمان بن عبيد اهلل الطلحي عن جعفر بن حميد به،
بلفظه.
رجال اإلسناد:

 -7جعفر :هو جعفر بن حميد القرش ِّي،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر.
 -6يعقوب:هو يعقوب بن عبد اللهاألشعري،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر.
-4

ليسى:عيسى بن جارية األنصاري المدني،ضعيف ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر.

 -3جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث لَ ِّين بهذا اإلسناد؛ ألن ليسى بن جاري ضعي  ،ولم أق

(
(
(

)
ش ِ
اسع :البعيد(.النهاية في غريب الحديث و األثر. )27 / :
َ

)
الحب ُو :أن يمشي على يد ْيه ورْكبت ْيه أو إسته ( .النهاية في غريب الحديث و األثر7/ :
ْ
) مسند أبي يعلى :ص  ،237حديث رقم . 177
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لىى من تابع .

).

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِ
ٍ
يسى ْب ِن َج ِ
ارَي َ َ ،ل ْن َجا ِب ٍر
 -61و َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن ُح َم ْيد ا ْل ُكوِفيَ ،ح َّدثََنا َي ْعقُ ُ
وب َي ْعني ا ْلقُ ِّم َّيَ ،ل ْن ل َ
ال ،فَقَِدم ِب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ،فَ َحم َل ِم ْن َها ِبم ٍ
قَ َ
سىِ ِم َ
الَ :ك َ
يع َها م َن ا ْل ُم ْ
ان َر ُجل َي ْحم ُل ا ْل َخ ْم َر م ْن َخ ْي َب َر إِلَى ا ْل َمدي َن فَ َي ِب ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ث ا ْنتَ َهى َلىَى
ض َع َها َح ْي ُ
ين ،فَقَ َ
سىِ ِم َ
الَ :يا فَُال ُن ،إِ َّن ا ْل َخ ْم َر قَ ْد ُحِّرَم ْت ،فَ َو َ
ا ْل َمدي َن َ َ ،فىَق َي ُ َر ُجل م َن ا ْل ُم ْ
سجَّى(َ )7لىَ ْي َها ِب ْاألَ ْك ِس َي ِ  ،ثُ َّم أَتَى َّ
َن ا ْل َخ ْم َر قَ ْد ُحِّرَم ْت،
ول الىَّ ِ َ ،بىَ َغ ِني أ َّ
س َ
الن ِب َّي  فَقَ َ
الَ :يا َر ُ
تَ ٍّل َو َ
َه ِد َي َها
صىُ ُح َرد َها" ،قَ َ
َّها َلىَى َم ِن ْابتَ ْعتُ َها ِم ْن ُ ،قَ َ
َج ْل" ،قَ َ
قَ َ
َن أ ْ
ال :إِلَى أ ْ
َن أ ََرد َ
ال :إِ َلى أ ْ
ال" :أ َ
الَ" :ال َي ْ
()6
ِ
ِ
لِم ْن ي َك ِ
ال" :إِ َذا أَتَا َنا َما ُل ا ْل َب ْح َرْي ِن
امى ِفي ِح ْج ِري  ،قَ َ
الَ" :ال" ،قَ َ
اف ُئ ِني ِم ْن َها ،قَ َ
َ ُ
ال :إِ َّن ف َ
يها َم ًاال ل َيتَ َ
ِ
الرج ُل :يا رس َ ِ
ادى ِبا ْل َم ِدي َن ِ  ،قَا َل :فَقَ َ
ام َ ِم ْن َمالِ ِه ْم" ،ثُ َّم َن َ
فَأ ِْت َنا ُن َع ِّو ُ
ول الىَّ ْ ،األ َْو ِل َي ُ َن ْنتَفعُ
ال َّ ُ َ َ ُ
ض أ َْيتَ َ
()4
ِ
استَقََّر ْت ِفي َب ْط ِن ا ْل َو ِادي(.)3
ِب َها؟ قَ َ
صب ْ
َّت َحتَّى ْ
ال" :فَ ُحىوا أ َْوك َيتَ َها " ،فَا ْن َ

تخريج الحديث:
لم أق

لىى تخريج لهذا الحديث  ،وانفرد ب اإلمام أبي يعىى في مسندل ،ولند اإلمام:

 طس ، 17/2 :حديث رقم  ، 7 7عن عثمان بن عبد اهلل الطلحي عن جعفر بن حميد به،
مختلف األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 -7جعفر :هو جعفر بن حميد القرش ِّي  ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر.
 يعقوب:هو يعقوب بن عبد اهلل األشعري،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر.-

ليسى:عيسى بن جارية األنصاري المدني،ضعيف ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث لَ ِّين بهذا اإلسناد؛ ألن ب ليسى بن جاري  -ضعي

(
(

 -ولم أق

)
س ِّجى :أي غطى ،والمتسجِّي :المتغطي من الليل(.النهاية في غريب الحديث واألثر. ) 23/ ،
َ
) ِ
الح ْجر:كنفه وحمايته(.المعجم الوسيط. ) 37/ :

لىى من تابع .

( ) ْأو ِك َي ِت َها :الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرها(.النهاية في غريب الحديث واألثر. )277/ ،
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،237حديث رقم . 177
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ْض ُل ا ْل ِج َه ِاد َم ْن
انَ ،ل ْن أَِبي الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍرَ ،ي ْبىِّغُ ِب ِ قَ َ
س ْف َي ُ
 -67و َح َّدثََنا َه ُار ُ
ال" :أَف َ
ونَ ،ح َّدثََنا ُ
يق َد ُم ُ"(.)7
ادلَُ ،وأ ْ
ُه ِر َ
ُل ِق َر َج َو ُ
تخريج الحديث:
 مي :كتاب الجهاد،

 -باب أي الجهاد أفضل، 72/ ،حديث رقم 3

 ،عن محمد ابن

يونس عن مالك بن مغول عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر به ،متقارب األلفاظ.

 حم:

 ، 11/حديث رقم 1

 ، 2عن وكيع عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر به،

متقارب األلفاظ؛ و  ، 27/حديث رقم  ، 27 7عن موسى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به،

بلفظه.

 طس ،3 / :حديث رقم 3

خالد عن أبي الزبير به ،بلفظه.

 ،عن أحمد عن أزهر بن جميل عن عبد الرحمن عن قرة بن

 حميدي ،3 7/ :رقم الحديث 77

 ،عن سفيان عن أبي الزبير به ،جزء من حديث بلفظه.

درج الحديث:

 هارون:هارون بن معروف الم ْروزي ،أبو علي الخ َّزاز( ) ،الضرير( ) ( ،)2ثقة ،مات سنة مائتينواحدى وثالثين(.)3

 -أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي األسدي ( ،) 7أبو الزبير المكي ،مولى حكيم بن

حزام ( ،) 7مات سنة مائة وست وعشرين (،) 2قال ابن سعد :ثقة كثير الحديث ( ،) 3وابن معين:
ثقة( ،) 1وابن المديني :ثقة( ) ،وذكره ابن حبان في الثقات( ).

( ) مسند أبي يعلى :ص  ،232حديث رقم . 122
)
( ) ال َخَّزاز :هو بائع الخز وصانعه ،والخز :ما ينسج به الثياب من الصوف(.المعجم الوسيط/ :
( )
الضرير :بفتح الضاد المنقوطة ،والرائين المهملتين بينهما ياء منقوطة بنقطتين من تحتها ،هذه الصفة كانت لجماعة كثيرة من
َ
أهل العلم( .األنساب. ) 3/2 :
( )2تهذيب الكمال ، 17/ 1 :رقم .73 7
( )3تقريب التهذيب :ص  ،373رقم .7 2
()7
َس ِدي :هذه النسبة إلي أسد وهو اسم عدة من القبائل فهم أسد بن عبد العزي بن قصي ،وفي األنساب هده النسبة إلى األزد
األ َ
فيبدلون السين من الزاي( .اللباب في تهذيب األنساب )3 / :و(األنساب. ) 7/ :
( )7تهذيب الكمال ،21 / 7 :رقم .371
( )2تقريب التهذيب :ص  ،317رقم .7 3
( )3الطبقات الكبرى ،2 /2 :رقم . 21
( ) 1تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي  :-ص  ، 37رقم .7
( ) إسعاف المبطأ. 3 / :
(

) الثقات. 3 /3 :
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والعجلي :ثقة ( ) ،ويعقوب بن أبي شيبة :ثقة ( ) ،والنسائي :ثقة ( ) ،والذهبي :ثقة (،) 2قال أيوب

السختياني :ضعيف( ،)3وابن جريج :ضعيف( ،)7وشعبة :ضعيف( ،)7وابن عيينة :ضعيف( ،)2وذكره
العقيلي في الضعفاء( ،)3وقال الشافعي :يحتاج إلى دعامة( ،) 1وقال أحمد:ليس به بأس( ) ،قال أبو

حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ) ،وقال ابن حجر :صدوق( ) .وقد وصفه أبو زرعة :بالمدلس(،) 2
وكذلك النسائي( ،) 3وكذلك الذهبي(،) 7وكذلك ابن حجر(.) 7فالراوي لندي :ثقة يدلس من الثالثة ولم

يصرح بالسماع .

 -سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ أبو الزبير ثق يدلس وان لم يصرح في هذل الرواي بالسماع ،

فقد ورد سؤال صراح لجابر في رواي أحمد  ،وهذا يدل لىى سمال من  ،فانتفت لىى

التدليس وهو أوثق الناس في جابر .

(

) معرفة الثقات ، 3 / :رقم . 723

(

) تهذيب التهذيب.732/ :

(

) تهذيب التهذيب.732/ :

( )2الكاشف7/ :

 ،رقم .3 23

( )3الجرح والتعديل.73/2 :

( )7الضعفاء والمتروكون -ابن الجوزي  ، 11/ :-رقم 32
( )7المصدر السابق.
( )2المصدر السابق.

( )3ضعفاء العقيلي1/2 :

.

 ،رقم . 731

(1

) الجرح والتعديل.77/2 :

(

) المصدر السابق.

(2

) المدلسون.22/ :

(7

) الكاشف7/ :

(

) المصدر السابق.

(

) تقريب التهذيب :ص  ،317رقم .7 3

(3

) تعريف أهل التقديس :ص . 1 /22

(7

) تعريف أهل التقديس :ص . 1 /22

 ،رقم .3 23

48

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

انَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُم ْن َك ِد ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر،
سىَ ْي َم َ
ْب ُن ُ
ِ
ِ ِ
ب الزَب ْي ُر .ثُ َّم َن َد َب ُه ْم
َيأْت ِي ِب َخ َب ِر َبني قَُرْيظَ َ  ،فَا ْنتَ َد َ

شر ْب ُن ا ْلولِ ِ
يد ا ْل ِك ْن ِديَ ،ح َّدثََنا ُفىَ ْي ُح
َ
 و َح َّدثََنا ِب ْ ُق َّ
سو ُل الىَّ ِ َ ي ْوَم ا ْل َخ ْن َد ِ
اسَ ،م ْن
قَ َ
الَ :ن َد َ
الن َ
ب َر ُ
ال َّ
ًّاو َح َو ِ
الن ِبي ":إِ َّن لِ ُك ِّل َن ِب ٍّي َح َو ِ
ي الزَب ْي ُر"(.)7
ار َّ
ب الزَب ْي ُر ،ثََال ثًا فَقَ َ
فَا ْنتَ َد َ
اري َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجهاد والسير - 21 ،باب فضل الطليعة2/ ،

،حديث رقم  ، 227عن أبي نعيم

عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر به  ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب فضائل الصحابة - 7 ،باب من فضائل طلحة والزبير  -رضي اهلل عنهما  ،-ص
7

 ،حديث رقم  ، 2 3عن عمرو الناقد عن سفيان عن محمد بن المنكدر به ،متقارب

األلفاظ .

رجال اإلسناد:

ي ،ضعيف ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس
 -7بشر بن الوليد :هو بشر بن الوليد الك ْند ِّ
عشر.

 فىيح بن سىيمان:فليح بن سليمان بن أبي المغيرة ،واسمه رافع ويقال :نافع بن حنين الخزاعياألسلمي( ) ،أبو يحيى المدني( ) ،مات سنة مائة وثمانية وستين( ،)2قال ابن معين :ليس
ويقال ْ
بالقوي ال يحتج بحديثه( )3وفي موضع آخر ضعيف( ،)7و ابن المديني قوله :ليس بشيء(،)7
وقال البخاري :ضعيف ( ،) 2وأبو زرعة :ضعيف الحديث ( ،) 3وأبو حاتم :ليس بالقوي

والنسائي:ليس بالقوي( ) ،والحاكم  :اتفق الشيخان عليه يقوى أمره
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،232حديث رقم . 123

(

(1

)،

) ،والساجي :من أهل

(

)األسىمي:بفتح األلف وسكون السين المهملة وفتح الالم وكسر الميم ،هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو وهما

(

) تهذيب الكمال:

إخوان خزاعة وأسلم( .األنساب ) 3 / :و (اللباب في تهذيب األنساب. )32/ :
7/

 ،رقم .2773

( )2تقريب التهذيب :ص  ،222رقم .322

( )3تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ، 23/ :-رقم

.

( )7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي  ، 31/ :-رقم .733
( )7سؤاالت ابن أبي شيبة  :ص 7
( )2التاريخ الكبير/7 :

.

 ،رقم .71

( )3الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي. 77/ :
(1

) الجرح والتعديل ، 7/ :رقم .273

)

) تهذيب التهذيب 12 / 2 :

(

) الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ، 37/ :-رقم .3 1
.
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الصدق يهم( )،وابن عدي :ال بأس به( )،والدارقطني :ضعيف( ) ،وابن حجر :صدوق كثير

الخطأ( ،)2فالراوي لندي:صدوق كثير الخطأ.

 -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن بش ارً ضعي

 ،وفىيحاً صدوق كثير الخطأ ،وقد تابع لمرو

الناقد وأبو نعيم بش ارً  ،متابع قاصرة  ،فيرتقي إلى الحسن لغيرل  ،والحديث أصى في البخاري
ومسىم .

(

) تهذيب التهذيب.212/ :

(

) ضعفاء العقيلي ،277/ :رقم

(

) الكامل في الضعفاء ، 1/7 :رقم . 373
. 3

( )2تقريب التهذيب :ص  ،222رقم .322
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 -64وح َّدثََنا م ْنصور ْب ُن أَِبي م َز ِ
الر ْح َم ِن ْب ُن أَِبي ا ْل َم َو ِالَ ،ل ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل ُم ْن َك ِد ِرَ ،ل ْن
احٍمَ ،ح َّدثََنا َل ْب ُد َّ
َ
َ ُ ُ
ُ
)
7
(
ِ
ِ
يث"السورة من القرآن يقول
س ِت َخ َارةَ َك َما ُي َعىِّ ُم َنا ( َوَذ َك َر ا ْل َح ِد َ
َجا ِب ٍر ،قَ َ
الَ " :ك َ
سو ُل الىَّ ُ ي َعىِّ ُم َنا اال ْ
ان َر ُ
إذا هم أحدكم باألمر فىيركع ركعتين من غير الفريض

() 6

ثم ليقل الىهم إني أستخير بعىم

وأستقدر بقدرت وأسأل من فضى العظيم فإن تقدر وال اقدر وتعىم وال الىم وأنت لالم الغيوب
()4

الىهم فإن كنت تعىم هذا األمر ويسمي باسم خي ار لي في ديني ومعاشي

ولاقب

()3

أمري فاقدرل

لي ويسرل لي ثم بار لي في الىهم وان كنت تعىم ش ار لي في ديني ومعاشي ولاقب أمري

فاصرفني لن واصرف لني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني ب (.)5
تخريج الحديث:

 خ :كتاب أبواب التهجد - 2 ،باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، 7 / ،حديث رقم 77
وكتاب الدعوات - 22 ،باب الدعاء عند االستخارة ، 72/2،حديث رقم

،

 ،7 2عن قتيبة

ومطرف بن عبد اهلل كليهما عن عبد الرحمن بن أبي الموال به ،فيه قصة الصالة.
رجال اإلسناد:

 منصور بن أبي مزاحم:منصور بن أبي مزاحم بشير التركي( ،)7أبو نصر البغدادي ،ثقة ،ماتمائتين وخمس وثالثين(.)7

 لبد الرحمن بن أبي الموال :عبد الرحمن بن أبي الموال ،وقيل :عبد الرحمن بن زيد بن أبيالموال المدني أبو محمد ( ،)2مات سنة مائة وثالث وسبعين () 3؛ قال الترمذي :ثقة (،) 1وابن

معين :ثقة( ).
(

) االستخارة :اسم بمعنى طلب الخير في الشيء(.المعجم الوسيط) 72/ :

(

) الفريض  :ما أوجبه اهلل على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به وما نهى عنه والحصة المفروضة على إنسان بقدر معلوم

(

) المعاش :ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما(.المعجم الوسيط)721/ :

ومن الدواب المسنة(.المعجم الوسيط)72 / :

( )2العاقب  :الولد والنسل والجزاء بالخير وآخر كل شيء أو خاتمته(.المعجم الوسيط/ :
( )3مسند أبي يعلى :ص  ،233حديث رقم . 123

)7

( )7التركي:بضم التاء المنقوطة بنقطتين من فوق وسكون الراء المهملة والكاف ،هذه النسبة إلى الترك وهم طائفة من قبل المشرق

من الكفار أسلم جماعة( .األنساب)232/ :
( )7تقريب التهذيب :ص  ،327رقم .7317
( )2تهذيب الكمال ،227/ 7 :رقم . 37
( )3تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم
(1
(

) سنن الترمذي. 27/ :

.21

) تاريخ ابن معين  -رواية الدوري 7/ :-

 ،رقم .777
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وأحمد بن حنبل :ثقة( ) ،وأبو داوود :ثقة( ) ،والنسائي :ثقة( ) ،وذكره ابن حبان في الثقات(،) 2
والذهبي :ثقة()3؛ وقال ابن خراش :صدوق( ،)7وأبو زرعة :ال بأس به( ،)7وأبو حاتم :ال بأس

به( ،)2وابن عدي :مستقيم الحديث( ،)3وابن حجر :صدوق ربما أخطأ( .) 1فالراوي لندي :ثقة .
 -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(

) تاريخ بغداد:

(

) المصدر السابق.

(

.232/

) تهذيب الكمال.222/ 7 :

( )2الثقات.3 /7 :

( )3المغني في الضعفاء ،322/ :رقم . 721
( )7تاريخ بغداد:

.232/

( )7الجرح والتعديل. 3 /3 :
( )2المصدر السابق.

( )3الكامل في الضعفاء. 12/2 :
(1

) تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم

.21
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ات ْب ُن أَِبي ا ْلفُر ِ
الس ِ
ِ ِ
اء
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
َّاج َّ
ت َل َ
ات ا ْلقَُر ِشي ،قَ َ
س ِم ْع ُ
اميَ ،ح َّدثََنا ا ْلفَُر ُ
ط َ
الَ :
َ
 -63و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
س ِ
ت
ْب َن أَِبي َرَب ٍ
احُ ،ي َحد ُ
ِّث َل ْن َجا ِب ِر ْب ِن َل ْب ِد الىَّ ِ  ،قَ َ
ت ،ثُ َّم ِن ْم ُ
استَ ْيقَ ْظ ُ
ول الىَّ ِ فَ ِن ْم ُ
ت ثُ َّم ْ
الُ :ك َّنا َم َع َر ُ
ِ
ِ
الص َالةَ َّ
الَّ :
الص َالةَ .قَ َ
ين فَقَ َ
ْس ُ
استَ ْيقَ ْظ ُ
سىِ ِم َ
ام َر ُجل م َن ا ْل ُم ْ
ثُ َّم ْ
سو ُل الىَّ َ و َأر ُ
ال :فَ َخ َر َج إِلَ ْي َنا َر ُ
ت ،فَقَ َ
()7
ش َّ
ال َ "
الص َالةَ َه ِذ ِل َّ
صىوا َه ِذ ِل َّ
ق َلىَى أ َّ
صىَّى ِب َنا ،ثُ َّم قَ َ
َن أَ ُ
ت أْ
ال" :لَ ْوَال أ ْ
َح َب ْب ُ
ُم ِتي َأل ْ
الس َ
َن ُي َ
َي ْقطُُر ،فَ َ
()6
ِ
شاء .
قَ َ
ال ا ْلفَُر ُ
ات :أَظُن َها ا ْلع َ َ
تخريج الحديث:
 طحاوي - 3 :باب مشكل ما روي عن رسول اهلل



في النوم الذي ،77/3 ،...عن يزيد ابن

سنان عن حرمي بن حفص عن الفرات بن أبي الفرات به ،بلفظه.

ولىحديث شاهد لن ابن لباس:

 خ :كتاب مواقيت الصالة - 2 ،باب النوم قبل العشاء لمن غلب ، 33/ ،حديث رقم ،37
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب المساجد ومواضع الصالة - 3 ،باب وقت العشاء وتأخيرها ،ص  ، 13حديث رقم
 ،72عن محمد بن رافع عن عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به ،متقارب

األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج:إبراهيم بن حجاج بن زيد السامي الناجي( ) ،أبو إسحاق البصري ،ثقة يهمقليال ،مات سنة مائتين واحدى وثالثين(.)2

 -الفرات بن أبي الفرات :الفرات بن أبي الفرات القرشي ،البصري ( ،) 3قال :ابن معين :ليس

بشيء ( ،) 7وأبو حاتم :صدوق ال بأس به ( ،) 7والساجي :ضعيف ويحدث بمناكير (،) 2
وابن حبان:حسن االستقامة في الروايات(،)3وابن عدي :والفرات بن أبي الفرات غير ما ذكر من

(

) المشق :العناء( .المعجم الوسيط)223/ :

(

)
لؤي(.األنساب)22 /3 :
الناجي:بالنون المشددة والجيم بعد األلف ،هذه النسبة إلى بنى ناجية ،وهم عدة كثير من بنى سامة بن ّ

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،233حديث رقم . 13

( )2تقريب التهذيب :ص  ،22رقم . 7
( )3الجرح والتعديل ،21/7 :رقم .23

( )7تاريخ ابن معين  -رواية الدوري / :-
( )7الجرح والتعديل ،21/7 :رقم .23
( )2لسان الميزان3/7 :
( )3الثقات/7 :

.

 ،رقم

 ،رقم .2213

.71
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الحديث والضعف يتبين على رواياته وأحاديثه ( ) ،وذكره ابن الجوزي في الضعفاء( ) ،والذهبي:
صدوق يخطئ( ).فالراوي لندي:صدوق يخطئ.

 لطاء بن أبي رباح :عطاء بن أبي رباح القرشي المكي ،ثقة فقيه فاضل؛ لكنه كثير اإلرسال،مات سنة مائة وأربع عشرة(.)2

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن الفرات بن أبي الفرات صدوق يخطئ ،وبالشواهد الصحيح

من حديث ابن لباس وابن لمر ،يرتقي الحديث إلى الحسن لغيرل ،والحديث أصى في البخاري

ومسىم.

(

) الكامل في الضعفاء/7 :

(

) المغني في الضعفاء ،33/ :رقم .2232

(

 ،رقم . 373

) الضعفاء والمتروكون -ابن الجوزي  ،2/ :-رقم . 737

( )2تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم .323
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ان ،ل ْن س ِع ِ
ِ
يد ْب ِن ا ْل َح ِ
ار ِثَ ،ل ْن َجا ِب ِر ْب ِن َل ْب ِد
 -65و َح َّدثََنا ِب ْ
سىَ ْي َم َ َ َ
ش ُر ْب ُن ا ْل َولِيدَ ،ح َّدثََنا ُفىَ ْي ُح ْب ُن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صِ
اء ِفي
الىَّ ِ  ،قَ َ
سو ُل الىَّ َ و َر ُجل م ْن أ ْ
ارَ ،و ُه َو َي َح ِّو ُل ا ْل َم َ
َص َحا ِب َلىَى َر ُج ٍل م َن ْاألَ ْن َ
الَ :د َخ َل َر ُ
()6
()7
ِ ِ
سو َل
ش ٍّن َ ،وِاَّال َك َر ْل َنا "قَ َ
َح ِائ ِط ِ  ،فَقَ َ
ات َه ِذ ِل الىَّْيىَ َ ِفي َ
ان ِل ْن َد َ َماء َب َ
ال" :إِ ْن َك َ
الَ :بىَى ل ْندي َيا َر ُ
شاةً لىَى م ٍ
ات ِفي ِسقَ ٍ
ال :فَا ْنطَىَ ْق َنا إِلَى ا ْل َع ِر ِ
ش ٍّن قَا َل:
اء .قَ َ
ات ِفي َ
اء َب َ
يش ،فَا ْنطَىَ َ
الىَّ ِ َماء َب َ
ق فَ َحىَ َ
ب َ َ َ
ش ِرب ص ِ
ش ِرب رسو ُل الىَّ ِ  ،ثُ َّم ل ْد ُ ِ ِ
اح ُب ُ(.)4
ُ
ت ِبم ْث ِل َذل َ فَ َ َ َ
فَ َ َ َ ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األشربة - 2 ،باب شرب اللبن بالماء ، 7/2،حديث رقم
، 3/2،حديث رقم

الكرع في الحو

 ،37و  - 1باب

 ،37عن يحيى بن صالح وعبد اهلل بن محمد عن أبي

عامر كليهما عن فليح به ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب األشربة - 2 ،باب في الكرع ،ص ،37حديث رقم  ، 7 2عن عثمان ابن أبي
شيبة عن يونس بن محمد عن فليح به ،جزء من الحديث بلفظه.

 جه :كتاب األشربة - 3 ،باب الشرب باألكف والكرع ،ص  ،372حديث رقم
أحمد بن منصور عن يونس عن فليح به ،متقارب األلفاظ.

 ، 2عن

رجال اإلسناد:

ي ،ضعيف ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -7بشر بن الوليد :هو بشر بن الوليد الك ْند ِّ

 -6فىيح بن سىيمان:فليح بن سليمان بن أبي المغيرة،صدوق يخطئ  ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والعشرين.

 -4سعيد بن الحارث:سعيد بن الحارث بن أبي سعيد المعلِّي األنصاري المدني ،ثقة ،مات بعد
المائة(.)3

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث ضعي

البخاري.
(
(
(

بهذا اإلسناد؛ ألن بش ارً ضعي

 ،وفىيحاً صدوق يخطئ ،والحديث أصى في

) شن  :األسقية الخلقة وهي أشد تبريدا للماء من الجدد(.النهاية في غريب الحديث واألثر ،232/ :رقم ) 137
) كرلنا :تناول الماء بفيه من غير أن يشربه بكفه وال باإلناء(.النهاية في غريب الحديث واألثر/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،271حديث رقم 11

( )2تقريب التهذيب :ص 2

 ،رقم 21

.

.
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 ،3رقم 11

)
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ضو ِء ِم َّما
ْب َن ا ْل ُم ْن َك ِد ِرَ ،ل ِن ا ْل ُو ُ
ِ
ضأْ َب ْع َد
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
الىَّ  ،فَ َ

 -62و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َب َّك ٍ
ت
ش ٍر ،قَ َ
ارَ ،ح َّدثََنا أ َُبو َم ْع َ
سأَْل ُ
الَ :
س ِت َّ
ت َم َع
َم َّ
الَ :ح َّدثَِني َجا ِب ُر ْب ُن َل ْب ِد الىَّ ِ  ،قَ َ
الن ُار ،فَقَ َ
ال" :أَ َك ْى ُ
ضأْ ،ثُ َّم
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
ضأْ ،ثُ َّم أَ َك ْى ُ
ضوِئ ِ ْاأل ََّو ِل ،ثُ َّم أَ َك ْى ُ
َو ُ
ت َم َع ُل َم َر فَ َ
ت َم َع أَِبي َب ْك ٍر فَ َ
()7
ضأْ"
صىَّى َولَ ْم َيتََو َّ
أَ َك ْى ُ
ت َم َع ُلثْ َم َ
ان فَ َ
ُم َح َّم َد
س ِ
ول
َر ُ

تخريج الحديث:
 خ  :كتاب األطعمة  - 3 ،باب المنديل  ، 227 / ،حديث رقم  ، 3237عن إبراهيم بن
المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر  ،مختلف األلفاظ .
 ش :كتاب الطهارة - 7 ،باب من كان ال يتوضأ مما مست النار ، 37/ ،حديث رقم ،3 3
عن هشيم بن علي بن زيد عن محمد بن المنكدر به ،متقارب األلفاظ.
 طس ، 73/3 :حديث رقم  ،2372عن القاسم بن زكريا عن بشر بن معاذ عن زهير بن إسحاق
عن يونس بن عبيد عن محمد بن المنكدر به ،متقارب األلفاظ.
وللحديث شاهد :
 م  :كتاب الحي  - 2 ،باب نسخ الوضوء مما مست النار  ،ص  ، 37حديث رقم ، 32
عن عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس
 ،مختلف األلفاظ .
رجال اإلسناد:
 محمد بن بكار:محمد بن بكار بن الريان الهاشمي ،موالهم أبو عبد اهلل البغدادي الرصافي( )،ثقة ،مات سنة مائتين وثمانية وثالثون( ).
 أبو معشر:نجيح بن عبد الرحمن السندي( ،)2أبو معشر المدني(،)3مات سنة سبعين ومائة(،)7قال ابن مهدي :يعرف وينكر( ،)7وابن معين :ليس بالقوي( ،)2وأحمد بن حنبل :صدوق ال يقيم
اإلسناد(،)3والبخاري :منكر الحديث( ،) 1وأبو زرعة :صدوق ليس بالقوي( ).

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،271حديث رقم 1

.

( )الرصافي :بضم الراء وفتح الصاد المهملة وبعد األلف الساكنة فاء  -وهي نسبة إلى الرصافة وهي مدينة بالشام( .اللباب في
تهذيب األسماء) 3/ :
( ) تقريب التهذيب :ص  ،271رقم .3732
( )2السندي:بكسر السين المهملة وسكون النون وكسر الدال المهملة ،هذه النسبة إلى السند ،وهي من بالد الهند( .األنساب:
. ) 1/
()2
ساني :نسبة إلى قبيلة غسان نزلت بالد الشام(.األنساب. ) 33/2 :
ال َغ َّ
.
( )3تهذيب الكمال/ 3 :
( )7تقريب التهذيب :ص  ،333رقم .7 11
( )7ميزان االعتدال. 27/2 :
 ،رقم .2 3
( )2تاريخ ابن معين  -رواية الدرامي  :-ص
( )3الجرح والتعديل.232/2 :
( ) 1التاريخ الكبير ، 2/2 :رقم . 37
( ) الجرح والتعديل.233/2 :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

وأبو داود :ضعيف له مناكير( ) ،وأبو حاتم :ليس بقوي( ) ،وصالح بن جزرة :ال يسوى حديثه

شيئا( ) ،والنسائي :ضعيف( ،)2والساجي :منكر الحديث( ،)3وذكره العقيلي في الضعفاء( ،)7وابن

حبان :كثير المناكير في روايته( ،)7وابن عدي :مع ضعفه يكتب حديثه(،)2والدارقطني :ضعيف(،)3

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء( ،) 1والخليلي  :اختلط قبل موته بسنتين تغي ار شديدا  ،وأمسك
عن

الشافعي

الرواية

عنه

فالراوي لندي :ضعيف مختلط .

(

)،

وابن

حجر:

ضعيف

أسن

واختلط

(

).

 -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن أبا معشر ضعي

إلى الحسن لغيرل  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

( ) تهذيب التهذيب. 2/2 :
( ) الجرح والتعديل.232/2 :
( ) تهذيب التهذيب. 3/2 :
( )2الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ، 3/ :-رقم .7 2
( )3تهذيب التهذيب. 3/2 :
( )7ضعفاء العقيلي ، 12/2 :رقم . 313
( )7المجروحون.71/ :
( )2الكامل في الضعفاء ،37/7 :رقم . 322
( )3الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ، 2 / :-رقم .331
( ) 1المصدر السابق ، 37/ :رقم . 317

) ) اإلرشاد :
(

. 100 /

) تقريب التهذيب :ص  ،333رقم .7 11
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مختىط  ،وقد توبع متابع تام  ،فيرتقي

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

َن َّ
ار قَ ْد ُو ِس َم(ِ )7في
الن ِب َّي َ أرَى ِح َم ًا
انَ ،ل ْن َح َّم ٍادَ ،ل ْن أَِبي الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،أ َّ
 -61و َح َّدثََنا َغ َّ
س ُ
ض ْر ِب ا ْل َو ْج ِ (.)6
َو ْج ِه ِ ،قَ َ
ال":أَلَ ْم أَ ْن َ َل ْن َه َذا؟لَ َع َن الىَّ ُ َم ْن فَ َعىَ ُ" َوَن َهى َل ْن َ
تخريج الحديث:

 م :كتاب اللباس والزينة3 ،
،حديث رقم 7

 -باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه ،ص

 ،عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير

به ،متقارب األلفاظ.

 حب :كتاب الحظر واإلباحة ،باب ذكر الزجر عن وسم شيء من ذوات األربع على وجهه،
،22 /حديث رقم  ،37 7عن أحمد بن علي بن المثنى عن غسان بن الربيع به ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 غسان :غسان بن الربيع بن منصور ،أبو محمد الغسَّاني األزدي من أهل الموصل( ) ،ذكرهابن حبان في الثقات ( ،) 2قال الدارقطني :ضعيف ( ،) 3ذكره ابن الجوزي في الضعفاء (،) 7

والذهبي :ليس بحجة في الحديث( ،)7وابن حجر :ليس بحجة في الحديث(.)2فالراوي لندي:
ضعيف.

 حماد :حماد بن سلمة بن دينار البصري ،أبو سلمة ،ثقة عابد أثبت الناس في ثابت ،ماتمائة وسبع وستين(.)3

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.

درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن ب غسان ضعي

 ،وبالمتابع يرتقي إلى الحسن لغيرل .

(

) وسم :أثر الشيء ومعلم ،ووسمت الشيء وسما أي أثرت فيه بسمة(.معجم مقاييس اللغة1/7 :

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،27حديث رقم 1

الكي ( .لسان العرب) 1 / 3 :
(

) تاريخ بغداد ، 23/ 2 :رقم

( )2الثقات. /3 :

.77

( )3سنن الدارقطني1/ :

 ،رقم 22

( )7ميزان االعتدال2/ :

 ،رقم .7733

.

.

( )7الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ، 27/ :-رقم . 773
( )2لسان الميزان ، 12/7 :رقم .3331

( )3تقريب التهذيب :ص  ، 72رقم . 233
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) ؛ وقيل :أن الوسم من أثر

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ظىَ َ ْب ِن أَِبي ل ِ
شر ْب ُن ا ْلولِ ِ
ام ٍر
ان ْب ِن َل ْب ِد الىَّ ِ ْب ِن َح ْن َ
يدَ ،ح َّدثََنا َل ْب ُد َّ
سىَ ْي َم َ
َ
الر ْح َم ِن ْب ُن ُ
َ
 -68و َح َّدثََنا ِب ْ ُ
يل ،ل ْن ل ِ
ود( )7ا ْل ُمقَ َّن َع ْب َن ِس َن ٍ
ال
ا ْل ِغ ِّ
ان َخ َ
ادةََ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
اء َي ُع ُ
اصِم ْب ِن ُل َم َر ْب ِن قَتَ َ
ان َو َك َ
سِ َ َ
الَ :ج َ
ِ
ُم ِ  ،فَسىَّم لىَ ْي ِ و ُهو ِفي ِرَد ٍ
ل ِ
اء َوِا َز ٍ
شتَ ِكيَ ،وقَ ْد َم َّ
َخا أ ِّ
الَ :ما َذا تَ ْ
اصٍم أ َ
ص ُرلُ ،فَقَ َ
ْس ُ
ار َوقَ ْد أُص َ
َ
س َأر َ
يب َب َ
ََ َ َ َ
()6
ولِ ْحيتَ ُ ِب َ ٍ ِ
الُ :خ َّراج م َن َع ِني َّ
َّاما ،
َس َه َرِني ،قَ َ
ص ْف َرٍة ،قَ َ
َ َ
الن ْوَم َوأ ْ
ش ْيء م ْن ُ
ال َجا ِبرَ :يا ُغ َال ُم ْادعُ لَ َنا َحج ً
َ
()4
ال ا ْلمقَنَّع :وما تَص َنع ِبا ْلحج ِ
ق ِفي ِ ِم ْح َج ًما  ،قَ َ
َّام َيا أ ََبا َل ْب ِد الىَّ ِ ؟ قَ َ
يد أ ْ
الَ :غفََر الىَّ ُ
ُلىِّ َ
ال :أ ُِر ُ
َن أ َ
قَ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
()3
صيب ِني ،أ َِو الذباب يقَع لىَ َّي ي ْؤِذ ِ
ِ
ِ
شأَ ُي َح ِّدثَُنا
ينيَ ،فىَ َّما َأرَى َج َز َل ُ ِم ْن َذلِ َ أَ ْن َ
َ ُ َ ُ َ ُ
ب لَ ُي ُ
لَ َ َ ،والىَّ إِ َّن الثَّْو َ
س ِ
ش ْي ٍء ِم ْن أ َْد ِوَي ِت ُك ْم َخ ْير  -أ َْو إِ ْن َي ُك ْن -
ال :قَ َ
ول الىَّ ِ  قَ َ
ان ِفي َ
سو ُل الىَّ ِ " :إِ ْن َك َ
ال َر ُ
َل ْن َر ُ
ق َداء ،وما أ ِ
شرب ٍ ِم ْن لس ٍل ،أَو لَذْل ٍ ِب َن ٍ (ِ )5
فَ ِفي َ ِ ِ ٍ
ي" فَ َد َلا
ُحب أ ْ
َ
ش ْرطَ م ْح َجم ،أ َْو َ ْ َ
ْ
َن أَ ْكتَ ِو َ
ََ
ار تَُواف ُ ً َ َ
ق ا ْل ِم ْحجم ِفي ُخ َّر ِ ِ
وء َح ِ
ش َرطَ ٍ َم َع ُ ،فَأ ْ
ش َرطَ ُ ِب ِم ْ
َخ َر َج الىَّ ُ تََب َار َ
اج ِب ِ َ
َّام فَأَ ْلىَ َ
اج َ ،فىَ َّما َبىَغَ َحىُ َ
ََ
ا ْل َحج َ
()7
ضِّرِل َو ُلوِف َي
َوتَ َعالَى َما َك َ
ان ِفي ِ ِم ْن ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الطب - 2 ،باب بالعسل وقوله " فيه شفاء للناس "/2،

،حديث رقم  ،372و

 - 7باب من أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، 7/2،حديث رقم  ،3712عن أبي نعيم و
أبي الوليد هشام كليهما عن عبد الرحمن الغسيل به ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب السالم - 7 ،باب لكل داء ودواء واستحباب التداوي ،ص 71

 ،حديث رقم 13

،

عن نصر بن علي الجهني عن أبيه عن عبد الرحمن به ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:

ي ،ضعيف ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -بشر بن الوليد :هو بشر بن الوليد الك ْند ِّ

 لبد الرحمن بن سىيمان:عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اهلل بن حنظلة األنصاري األوسي(،)7أبو سليمان المدني المعروف بابن الغسيل(.)2

(
(

) يعود :ازره( .المعجم الوسيط)7 3/ :

) الحجام :محترف الحجامة( .المعجم الوسيط) 32/ :

( )

محجم :هي اآللة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص .والمحجم :مشرط الحجَّام(.النهاية في غريب الحديث واألثر:

 ، 21/رقم )777

( )2جزل :لم يصبر على ما نزل به( .المعجم الوسيط/ :

).

( )3لذل نار :اللذع هو الخفيف من حرق النار(.فتح الباري شرح صحيح البخاري) 27/ 1 :
( )7مسند أبي يعلى :ص  ،27حديث رقم 1

.

( )7األوسي:بفتح األلف وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة ،هذه النسبة إلى األوس وهو بطن من األنصار(.األنساب2/ :
( )2تهذيب الكمال ، 32/ 7 :رقم . 221
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).

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

مات مائة واثنين وسبعين( ،)7قال ابن معين :ثقة( ) ،وأبوزرعة :كوفي ثقة( ) ،والنسائي :ثقة( ،)2وذكره

ابن حبان في الثقات( ،)3وابن عدي :يعتبر حديثه ويكتب(،)7والدارقطني :ثقة()7؛ وقال أحمد :صالح(،)2

واألزدي :ليس بالقوي عندهم( ،)3والنسائي :ليس بالقوي( ،) 1وابن حبان :كان ممن يخطئ ويهم كثي ار

فيه صدق( ) ،وذكره ابن الجوزي في الضعفاء( ) ،وابن حجر :صدوق فيه لين( ) .فالراوي لندي:
صدوق.

 -4لاصم بن لمر :عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوسي األنصاري ،أبو عمرو المدني ،ثقة
عالم بالمغازي ،مات بعد العشرين ومائة(.) 2

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث ضعي

إلى الحسن لغيرل .

بشرً ضعي
بهذا اإلسناد؛ ألن ا

(

) تقريب التهذيب :ص  ، 2رقم . 227

(

) الجرح والتعديل3/3 :

(

) تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي  :-ص  ، 27رقم .72

( )2تهذيب التهذيب/ :
( )3الثقات.23/3 :

.

 ،رقم 2

.3

( )7الكامل في الضعفاء ، 2 /2 :رقم 1
( )7تاريخ بغداد:

 ،231/رقم 1

( )2تهذيب التهذيب/ :
( )3المصدر السابق.

.3

.3

.

(1

) تاريخ بغداد:

(

) الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي  ،37/ :-رقم . 273

(2

) المصدر السابق :ص  ، 27رقم . 17

 ،231/رقم 1

.3

(

) المجروحون.37/ :

(

) تقريب التهذيب :ص  ، 2رقم . 227
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 ،وقد توبع من أبي نعيم وأبو الوليد  ،فيرتقي

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -69وح َّدثََنا مح َّم ُد ْب ُن لب ٍ
َن َّ
س ِئ َل
َّاد ا ْل َم ِّكيَ ،ح َّدثََنا ْاب ُن ُل َي ْي َن َ َ ،ل ْن أَِبي الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،أ َّ
َ
َُ
َ
الن ِب َّي ُ 
()6()7
الىِ ْف ُ َن ِ
ل ْن َكس ِب ا ْلحج ِ
.
اض َح ُك ْم"
َّام ،فَقَ َ
س ُب ُ قَا َلْ " :-
ال -أ ْ
َ
َ
ْ
َح َ
تخريج الحديث:
 حم ، 17/ :حديث رقم  ، 2 2و  ، 2 /حديث رقم  ، 3 23عن سفيان ابن عيينة عن
أبي الزبير به ،بلفظه.

ولىحديث شاهد لن سعد بن محيص :
 د :كتاب أبواب اإلجارة - 3 ،باب في كسب الحجام ،ص

 ،3حديث رقم

 ، 2عن عبد

اهلل بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه به ،متقارب األلفاظ.

 ش :كتاب البيوع1 ،

 -باب في كسب الحجام،

 ،77/حديث رقم 72

 ،عن ابن عيينة

عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه به ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 محمد بن لباد:محمد بن عباد الزْبرقان( ) ،أبو عبد اهلل الم َّكي ،سكن بغداد ومات ببغداد(،)2مات سنة مائتين وأربع وثالثين( ،)3ذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال ابن قانع :ثقة ()7؛ وقال
أبو زرعة عن ابن معين :ال بأس به(،)2وأحمد بن حنبل :حديثه حديث الصدق ،وأرجو أن ال

يكون به بأس ،ومرة أخرى قال يقع في قلبي صدوق( ،)3وصالح بن جزرة :ال بأس به(،) 1

وابن حجر :صدوق يهم( ) .فالراوي لندي :صدوق يهم.

 ابن ليين  :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.(

) ناضحكم :اإلبل التي يستقى عليها(.النهاية في غريب الحديث واألثر ،732/ :رقم ) 2 2

(

) ِ
الزْب ِرقَان :بكسر الزاي وسكون الباء وكسر الراء وفتح القاف ،وهو اسم لبع

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،27حديث رقم 7
/

).

( )2تهذيب الكمال ،2 3/ 3 :رقم

.

.3

( )3تقريب التهذيب :ص  ،227رقم .333
( )7الثقات.31/3 :

( )7تهذيب التهذيب.711/ :

( )2الجرح والتعديل ، 2/2 :رقم .71

( )3العلل ومعرفة الرجال ،213/ :رقم
(1
(

) تاريخ بغداد. 72/ :

. 2

) تقريب التهذيب :ص  ،227رقم .333
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أجداد المنتسب إليه مخلد بن الزْبرقان( .األنساب:

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن لباد صدوق  ،وقد تابع اإلمام أحمد فيرتقي إلى

الصحيح لغيرل  ،وأما تدليس أبي الزبير فقد صرح بالسماع في رواي أحمد .

ٍ
س ِّمي
انَ ،ل ْن أَِبي الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
س ْف َي ُ
ال" :لَ ْم َن ُك ْن ُن َ
 -41و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َلبَّادَ ،ح َّدثََنا ُ
()7
ِ
ا ْلم َن ِ
س ِ
ول الىَّ ِ "
ين ُكفَّ ًا
اف ِق َ
ار َلىَى َل ْهد َر ُ
ُ
تخريج الحديث:
لم أق

لىى تخريج لهذا الحديث  ،وانفرد ب اإلمام أبي يعىى في مسندل.

رجال اإلسناد:

 محمد بن لباد:محمد بن عباد الزْبرقان،صدوق،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والعشرين. -سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

-

أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،تقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحادي
والعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن لباد صدوق .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،27حديث رقم 2

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

انَ ،ل ْن َل ْم ِرو ْب ِن ِدي َن ٍ
س ِم َع َجا ِب َر ْب َن َل ْب ِد الىَّ ِ َ ،يقُو ُل:قَا َل
س َح ُ
س ْف َي ُ
 -47و َح َّدثََنا إِ ْ
ارَ ،
اقَ ،ح َّدثََنا ُ
ِ
ب ُخ ْد َل "(.)7
سو ُل الىَّ " :ا ْل َح ْر ُ
َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجهاد37 ،

 -باب الحرب خدعة77/ ،

الفضل عن ابن عيينة به ،بلفظه.

،حديث رقم  ، 1 1عن صدقة بن

 م :كتاب الجهاد - 3 ،باب جواز الخدع في الحرب ،ص  ،3 3حديث رقم  ، 7 3عن علي
ابن حجر السعدي وزهير بن حرب واللفظ لعلي كليهما عن سفيان به ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -إسحاق :هو إسحاق بن راهويه ،ثقة حافظ مجتهد ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -لمرو :هو عمرو بن دينار المكي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث األول.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

)مسند أبي يعلى :ص  ،272حديث رقم 2

.
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َن َّ
ت ُم َح َّم َد ْب َن ا ْل ُم ْن َك ِد ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،أ َّ
ام َأرَةً
انَ ،ح َّدثََنا َج ِرير ،قَ َ
 -46و َح َّدثََنا َ
س ِم ْع ُ
ش ْي َب ُ
الَ :
الن ِب َّي  أَتَى ْ
ِ
ِ
ور َو َر َّ
ص ٍ
صِ
ش ْت َح ْولَ َُ ،وَذ َب َح ْت َ
اما ،فَأَ َك َل َوأَ َك ْى َنا َم َع ُ
شاةًَ ،و َ
سطَ ْت لَ ُ ل ْن َد ُ
ار فَ َب َ
م َن ْاألَ ْن َ
ص َن َع ْت لَ ُ طَ َع ً
ِ
ضأَ لِ ِ
ضىَ ً  ،فَ َه ْل
س َ
ضىَ ْت ِل ْن َد َنا ِم ْن َ
ش ِات َنا فَ ْ
ول الىَّ ِ  ،قَ ْد فَ َ
صىَّى ،فَقَالَت ا ْل َم ْأرَةَُ :يا َر ُ
ص َالة الظ ْه ِر فَ َ
ثُ َّم تََو َّ َ
()7
ش ِ
ضأْ.
ص َرَولَ ْم َيتََو َّ
اء؟ قَ َ
لَ َ ِفي ا ْل َع َ
صىَّى ا ْل َع ْ
الَ " :ن َع ْم" فَأَ َك َل َوأَ َك ْى َنا ثُ َّم َ
تخريج الحديث:
 حب :كتاب الطهارة - 2 ،باب نواق
حديث رقم 2

الوضوء  -ذكر بيان بأن أكل المصطفى،2 1/ ،...

 ،عن عبد اهلل األزدي عن إسحاق بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن أبيه عن

محمد بن المنكدر  ،متقارب األلفاظ .

 حميدي :أحاديث جابر/ ،

 ،3حديث رقم 77

 ،من طريق بشر بن موسى عن الحميدي

عن سفيان عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن جابر به ،متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -7شيبان:شيبان بن فروخ بن أبي شيبة الحبطي( )،األبلِّي( ) ،أبو محمد ،مات سنة مائتين وخمس
وثالثين( ،)2قال أحمد بن حنبل :ثقة( ،)3و مسلمة بن القاسم :ثقة( ،)7و الذهبي :ثقة( ،)7وقال أبو

زرعة :صدوق( ،)2و أبو حاتم :يرى القدر واضطر الناس إليه بأخرة وأنه تفرد باألسانيد العالية
( ،)3و زكريا الساجي :قدري إال أنه كان صدوق( ،) 1و ابن قانع البغدادي :صالح( ) ،وأبو زرعة

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،273حديث رقم 72

.

(

) الحبطي :بفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الطاء المهملة ،هذه النسبة إلى الحبطات وهو بطن من تميم،

(

) األبىي :هذه النسبة إلى األبلة بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة وهي أقدم من البصرة ،وقيل إنها :إنها من جنان الدنيا،

(األنساب. ) 73/ :
(األنساب. )73/ :
( )2تهذيب الكمال:

 ،332/رقم . 723

( )3خالصة تهذيب الكمال. 77/ :
( )7تهذيب التهذيب. 22/ :
( )7المغني في الضعفاء/ :

( )2الكاشف ،23 / :رقم 7

 ،2رقم . 213
.

( )3الجرح والتعديل ، 37/2 :رقم . 37
(1
(

) تهذيب التهذيب. 23/ :
) المصدر السابق.
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 :يهم كثي ار
(

( )

 ،والذهبي  :ما علمت به بأسا وال استنكروا شيئا من أمره ولكنه ليس في الذروة

) ،و ابن حجر :صدوق يهم رمي بالقدر( ) .فالراوي لندي:صدوق.

 -6جرير:جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل األزدي ،أبو النضر البصري ،مات سنة سبعين ومائة،
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وأوهام إذا حدث من لفظه .

()2

 -ابن المنكدر :هو محمد بن المنكدر ،ثقة فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن شيبان صدوق  ،وأما اختالط جرير وتدليس ال يضر ،
وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح لغيرل .

( ) سؤاالت البرذعي  :ص . 2
. 0 /
) ) سير أعالم النبالء :
(

) تقريب التهذيب :ص  ، 73رقم . 2 2

( )2تقريب التهذيب :ص 2

 ،رقم

.3
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ار ْب ِن أَِبي َل َّم ٍ
سىَ َم َ َ ،ل ْن َل َّم ِ
ان
ارَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
 -44و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ ْب ُن َخالِ ٍدَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الَ :ك َ
اد ْب ُن َ
ي َلىَى أَِبي َد ْي ُن تَ ْم ٍرَ ،وتَر َ أَِبي َح ِديقَتَ ْي ِنَ ،وتَ ْمر ا ْل َي ُه ِ
لِ َي ُه ِ
ال لَ ُ َّ
الن ِبي
ود ٍّ
ود ِّ
ب ا ْل َح ِديقَتَ ْي ِن ،فَقَ َ
ستَ ْو ِل ُ
ي َي ْ
ُ
َ
ضا إِلَى قَا ِب ٍل؟" فَأ ََبى( )7ا ْل َي ُه ِ
ودي .فَقَا َل لِي َّ
الن ِبي َ " :يا
َ " :ه ْل لَ َ أ ْ
ضا َوتُ َؤ ِّخ َر َب ْع ً
ام َب ْع ً
َن تَأْ ُخ َذ ا ْل َع َ
ِ
ِ
ضر ا ْل ِج َد ُ (ِ )6
اء َّ
ِ
َس َف ِل
الن ِبي َ وأ َُبو َب ْك ٍر َو ُل َم ُر ،فَ ُجع َل ُي َكا ُل لَ ُ م ْن أ ْ
اد فَآذ ِّني" فَآ َذ ْنتُ ُ ،فَ َج َ
َجا ِب ُر إ َذا َح َ َ
ِ
الن ْخ ِل َو َّ
َّ
اه ْم
َص َغ ِر ا ْل َح ِديقَتَ ْي ِن .قَ َ
الن ِبي َ ي ْد ُلو ِبا ْل َب َرَك ِ  ،فَ َوفَّ ْي َنالُ َحقَّ ُ ،قَ َ
ال :ثُ َّم أَتَ ْي َن ُ
ال َل َّمار :أ َُرالُ م ْن أ ْ
الن ِبي َ ":ه َذا ِم َن َّ ِ ِ ِ
ال َّ
ون َل ْن ُ"(.)4
ش ِرُبوا،ثُ َّم قَ َ
ِب ُر ْط ٍب فَأَ َكىُوا َو َ
سأَلُ َ
النعيم الَّذي تُ ْ
تخريج الحديث:
 ن :كتاب الوصايا -2 ،باب قضاء الدين قبل الميراث ،ص  ،377حديث رقم  ، 7 3عن
إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي عن أبيه عن حماد به ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 3 / :حديث رقم  ، 3 77عن عفان عن حماد به ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 -7هدب :هدبة بن خالد األسود القيسي( ،)2أبو خالد البصري ،مات سنة بضع وثالثين ومائتين ،ثقة
()3

عابد.

 -6حماد:حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.

 -لمار بن أبي لمار:عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم ،أبو عمر ويقال أبو عبد اهلل ،من مات

بعد المائة(،)7قال أحمد بن حنبل :ثقة( ،)7وأبو زرعة :ثقة ال بأس به( ،)2و أبو داود :ثقة( ،)3وأبو

حاتم :ثقة ال بأس به( ،) 1والذهبي :وثقوه( ).
(
(

) أبى :استعصى الشيء كرهه ولم يرضه( .المعجم الوسيط)2/ :
) الجداد :أوان قطع ثمر النخل(.المعجم الوسيط) 13/ :

( ) مسند أبي يعلى :ص  ،271حديث رقم 73
( )2القَ ْي ِسي :وهذه النسبة إلى جماعة اسمهم قيس(.األنساب )373/2 :وهي نسبة إلى قيس بن ثعلبة( .اللباب في تهذيب األنساب:
.

. )73/

( )3تقريب التهذيب :ص  ،37رقم .7 73

( )7المصدر السابق :ص  ،212رقم .22 3
( )7العلل ألحمد ،23/ :رقم . 31
( )2الجرح والتعديل ، 23/7 :رقم 77

.

( )3سؤاالت أبي عبيدة اآلجري :ص  ، 27رقم .333
(1
(

) الجرح والتعديل ، 23/7 :رقم 77
) الكاشف ،3 / :رقم . 332

.
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وقال البخاري :ال يتابع عليه( ) ،والنسائي :ليس به بأس( ) ،وابن حبان :كان يخطئ( ) ،وابن

حجر :صدوق ربما أخطأ( ،)2وأما قوله ربما أخذها من ابن حبان  ،فالراوي لندي :ثقة .

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ واختالط حماد ال يضرل .

(

) تهذيب التهذيب. 1 / :

(

) الثقات. 77/3 :

(

) المصدر السابق.

( )2تقريب التهذيب :ص  ،212رقم .22 3
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 -43و َح َّدثََنا ُج َب َارةُ ْب ُن
احتَ َج َم
س َ
ول الىَّ ِ ْ 
َر ُ
ُي ْع ِط ِ "(.)6
تخريج الحديث:
لم أق

سَ ،ح َّدثََنا أ َُبو َب ْك ٍر َّ
ُم َغىِّ ٍ
شىِيَ ،ح َّدثََنا ا ْل َه ْيثَ ُم ْب ُن أَِبي ا ْل َه ْيثَِم،
الن ْه َ
()7
َج َرلَُ ،ولَ ْو
ِفي ْاأل ْ
َّام أ ْ
َخ َد َل ْي ِن َ ،وَب ْي َن ا ْل َك ِتفَ ْي ِن َوأ ْ
َلطَى ا ْل َحج َ

َن
َل ْن َجا ِب ٍر" ،أ َّ
اما لَ ْم
َك َ
ان َح َر ً

لىى تخريج لهذا الحديث من طريق جابر ،وانفرد ب اإلمام أبي يعىى في مسندل.

ولىحديث شاهد من طريق ابن لباس:

 خ :كتاب البيوع - 3 ،باب ذكر الحجام، 31/ ،حديث رقم 1

 ،عن مسدد بن خالد عن

ابن عبد اهلل عن عكرمة عن ابن عباس به ،باستثناء األخدعين بين الكتفين.

 د :كتاب البيوع - 3 ،باب في كسب الحجام ،ص

،3حديث رقم

 ، 2عن مسدد بن يزيد

بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به ،باستثناء األخدعين بين الكتفين.

 حم2/ :

 ،حديث رقم ، 373عن هشام عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس به،

متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 جبارة بن َم ْغىَس:جبارة بن المغلس الحماني ( ) ،أبو محمد الكوفي ،مات سنة مائتين واحدىوأربعين(،)2قال مسلمة بن القاسم :ثقة إن شاء اهلل( ،)3قال ابن سعد :كان يضعف( ،)7ويحيى بن

معين :كذاب ( ،) 7وابن نمير :صدوق (،) 2وأحمد بن حنبل :بع

أحاديثه موضوعة مكذوبة (،) 3

والبخاري :حديثه مضطرب( ،) 1وأبو زرعة :ال يتعمد الكذب يوضع له الحديث فيقرؤه( ) ،وأبو

داود :في أحاديثه مناكير( ).
(

) األخدلين :عرقان في جانبي العنق(.النهاية في غريب الحديث واألثر ،273/ :رقم )33

(

)الحماني:بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المشددة ،آخرها نون بعد األلف ،هذه النسبة إلى بنى حمان ،وهي قبيلة نزلت الكوفة.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،277حديث رقم 13

.

(األنساب) 37/ :

( )2تهذيب الكمال ،223/2 :رقم .23
( )3تهذيب التهذيب. 23/ :

( )7الطبقات الكبرى ،321/2 :رقم . 72
( )7الجرح والتعديل ،331/ :رقم 22

.

( )2الضعفاء والمتروكون -ابن الجوزي  ، 73/ :-رقم .7 3
( )3المصدر السابق.
(1

) التاريخ األوسط. 23/ :

(

) تهذيب التهذيب. 23/ :

(

) الجرح والتعديل ،331/ :رقم 22

.
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وأبو حاتم :ضعيف الحديث( ) ،وأبو بكر البزار :كان كثير الخطأ( ) ،وابن جزرة :كان رجال صالحا( )،
ونصر الكندي :صدوق( ،)2والنسائي :ضعيف( ،)3وذكره العقيلي في الضعفاء( ،)7وابن حبان :كان

يقلب األسانيد( ،)7وقال ابن عدي :ال بأس به(،)2والدارقطني :متروك( ،)3والذهبي :ضعيف( ،) 1وابن

حجر :ضعيف( ) ،فالراوي لندي :ضعيف.

 أبو بكر َّشىِّي :عبد اهلل بن معاوية بن قطاف ،مات سنة ست وستين ومائة( ) ،قال ابن
الن ْه َ

مهدي :من ثقات مشيخة الكوفة( )،وأحمد بن حنبل :ثقة( ،) 2ويحيى بن معين :ثقة( ،) 3والعجلي:
ثقة( ،) 7وأبو داوود :ثقة كوفي مرجئ( ،) 7ويعقوب الفسوي :ثقة(،) 2والدارقطني :ثقة( ،) 3والذهبي:
ثقة( ،) 1وابن سعد :كان مرجئا ومنهم من يستضعفه( ) ،وأبو حاتم :شيخ صالح يكتب حديثه( )،
وابن حبان :كان شيخا صالحا يهم( ).

(

) الجرح والتعديل ،331/ :رقم 22

(

) المصدر السابق.

(

) تهذيب التهذيب. 23/ :

.

( )2المصدر السابق.

( )3الضعفاء والمتروكون -النسائي  :-ص  ،7رقم . 1
( )7ضعفاء العقيلي ، 17/ :رقم . 37
( )7المجروحون/ :

.

( )2الكامل في الضعفاء ، 21/ :رقم . 73
( )3تهذيب التهذيب. 23/ :
(1

) الكاشف ، 23/ :رقم .722

(

) تهذيب الكمال:

(2

) ميزان االعتدال ،237/2 :رقم . 1112

(7

) المغني في الضعفاء ،23 / :رقم 2

(2

) المعرفة والتاريخ. 21/ :

(1

) الكاشف ،2 2/ :رقم .7322

(

) الجرح والتعديل ، 22/3 :رقم . 3 7

(

) تقريب التهذيب :ص 7

(

) المصدر السابق.

 ،رقم .231

.7 77 ، 73/

(3

) تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ، 27/ :-رقم

(7

) سؤاالت أبي عبيد اآلجري :ص  ، 12رقم 2

(3

) سنن الدارقطني ، 27/ :رقم 32

(

) الطبقات ،233/2 :رقم . 22

(

) المجروحون. 23/ :

.7

. 7

.

.
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وأبو بكر البيهقي :ليس ممن يحتج براويته ( ) ،وابن حجر :صدوق رمي باإلرجاء ( )،فالراوي

لندي :ثقة.

( )

 -الهيثم بن أبي الهيثم :الهيثم بن الحبيب و هو الهيثم بن أبي الهيثم الصيرفي

الكوفي،مات بعد

المائة( ،)2قال يحيى بن معين :ثقة(،)3وأحمد بن حنبل :ما أحسن أحاديثه وأشد استقامته( ،)7وأبو
زرعة :ثقة( ،)7وأبو حاتم :ثقة( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وابن حجر :صدوق( ،) 1فالراوي
لندي :ثقة.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن جبارة بن َم ْغىَس ضعي

.

(

) معرفة السنن واآلثار/ :

(

) الصيرفي:بفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها الفاء ،هذه نسبة معروفة لمن يعامل الذهب.

(

 ،2رقم 73

) تقريب التهذيب :ص  ،7 3رقم .211

.

(األنساب)372/ :

( )2تهذيب الكمال ، 73/ 1 :رقم .772
( )3تهذيب التهذيب. 33/2 :
( )7المصدر السابق.

( )7الجرح والتعديل ،2 /3 :رقم 7
( )2المصدر السابق.

.

( )3الثقات.377/7 :
(1

) تقريب التهذيب :ص  ،377رقم .7 71
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ط ٍ
سو ُل الىَّ ِ :
ونَ ،ل ْن َل َ
ال :قَ َ
اءَ ،ل ْن َجا ِب ٍر ،قَ َ
ْب ُن َه ُار َ
ال َر ُ
ِ ِ
ق ِم ْن َُ ،و َما أَ َكىَ ِت الطَّ ْي ُر ِم ْن ُ،
س ِر َ
ص َدقَ ً َ :ما أُك َل م ْن َُ ،و َما ُ
لَ ُ َ

يد
 -45و َح َّدثََنا أ َُبو َخ ْيثَ َم َ َ ،ح َّدثََنا َي ِز ُ
()7
"ما ِم ْن م ٍِ
ان
سا إَِّال َك َ
ُْ
س َغ ْر ً
سىم َي ْغ ِر ُ
َ
()6
ش ِم ْن ُ" .
َو َما أَ َكىَ ِت ا ْل َو ْح ُ
تخريج الحديث:
 م :كتاب المساقاة - ،باب فضل الغرس والزرع ،ص ،2 1حديث رقم  ، 33عن ابن نمير
عن أبيه عن عبد الملك عن عطاء به ،متقارب األلفاظ.
،حديث رقم  ، 1عن ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن
 حميدي :مسند جابر ،ص
عبد الملك عن أبي سليمان عن عطاء به ،متقارب األلفاظ.
 هق :كتاب المزارعة ،باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، 7/7 ،عن علي بن داوود الرزاز
عن عثمان الدقاق عن محمد بن عبيد اهلل المنادي عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي
سليمان عن عطاء به ،بلفظه.
ولىحديث شواهد :

 خ  :كتاب المزارعة  - ،باب فضل الزرع والغرس  ، 3 / ، ...حديث رقم 1
قتيبة بن سعيد وأبو عوانة عن قتاة عن أنس  ،متقارب األلفاظ .
 ت  :كتاب األحكام  - 21 ،باب ما جاء في فضل الغرس  ، 737 / ،حديث رقم 2
عن قتيبة عن أبو عوانة عن قتادة  ،متقارب األلفاظ .

 ،عن
،

رجال اإلسناد:
 -7أبو خيثم :زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي  ،مات سنة أربع وثالثين ومائتين،
ثقة ثبت ( ).
 -6يزيد بن هارون :يزيد بن هارون بن زادان السلمي أبو خالد الواسطي ،مات سنة ست ومائتين،
( )

ثقة متقن عابد(.)3
 لطاء:عطاء بن أبي رباح ،ثقة فقيه فاضل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين. -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) غرس:ما يغرس منالشجر ونحوه غرسا أثبته في األر

(

) النسائي:بفتح النون والسين المهملة بعدها الهمزة المفتوحة ،هذه النسبة إلى بلدة بخراسان ،يقال لها :نسا ،والنسبة المشهورة إلى

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،272حديث رقم 7

.

فهو مغروس( .المعجم الوسيط)723/ :

هذه البلدة النسوي( .األنساب. )22 /3 :
( )2تقريب التهذيب :ص 7

 ،رقم . 12

( )3المصدر السابق :ص  ،717رقم .7723
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -42وح َّدثََنا َك ِ
س ْع ٍد،
ام ُل ْب ُن َ
ط ْى َح َ َ ،ح َّدثََنا الىَّ ْي ُ
َ
ث ْب ُن َ
()7
الَ " :غطوا ِْ
اء ،
اءَ ،وأ َْو ُكوا ِّ
سو َل الىَّ ِ  قَ َ
السقَ َ
اإل َن َ
َر ُ
ِ
َح ُد ُك ْم إَِّال
اءَ ،وِا ْن لَ ْم َي ِج ْد أ َ
َوَال ُي ْفتَ ُح َب ًابا َوَال َي ْكش ُ إِ َن ً
()3
()4
َه ِل ا ْل َب ْي ِت َب ْيتَ ُه ْم"(.)5
ض ِرُم َلىَى أ ْ
فَِإ َّن ا ْلفُ َوْي ِسقَ َ تُ ْ

ال :إِ َّن
َح َّدثََنا أ َُبو الزَب ْي ِر أ َّ
َن َجا ِب َر ْب َن َل ْب ِد الىَّ ِ قَ َ
ِ ِ
اج()6؛ فَِإ َّن َّ
اء
َوأَ ْط ِف ُئوا ِّ
الش ْيطَ َ
الس َر َ
ان َال َيحل سقَ ً
ودا َوَي ْذ ُك َر الىَّ َ َف ْى َي ْف َع ْل؛
أْ
ض َلىَى إِ َن ِائ ِ ُل ً
َن َي ْع ِر َ

تخريج الحديث:
 ب ــاب األمـ ــر بتغطي ــة اإلنـ ــاء وايك ــاء السـ ــقاء واغ ــالق األب ـ ـواب ،...ص م :كت ــاب األش ـ ـربة،
، 172حــديث رقــم  ، 1عــن قتيبــة بــن ســعيد عــن ليــث عــن محمــد رمــح عــن الليــث بــه ،بزيــادة
أغلقوا األبواب.
 عوانة :كتاب األشربة - ،باب بيان األخبـار الموجبـة تغطيـة اإلنـاء وايكـاء السـقاء، 2 /3 ،...
حديث رقم  ،2 3عن أبي يحيى بن أبي مسرة عن المقرئ عن الليث به ،بلفظه.
 ،حـديث رقـم  ، 2 1عـن محمـد
 جه  :كتاب األشربة  - 7 ،باب تخمير اإلنـاء  ،ص 2
بن رمح عن الليث بن سعد  ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:
 كامل بمن طىحم :كامـل بـن طلحـة الجحـدي( ،)7أبـو يحيـى البصـري ،مـات سـنة إحـدى أو اثنتـينوثالثين ومائتين( ،)7قال الدارقطني :ثقة( ،)2ذكره ابن حبان في الثقات( ،)3قال يحيى بن معين:
ليس بشيء( ،) 1وأحمد :ال أعلم أحدا يدفعه بحجة( ) ،وأبو داود :رميت بكتبه( ).
وأبو حاتم :ال بأس به ( ) ،والذهبي :صدوق ( ،) 2وابن حجر :ال بأس به (،) 3فالراوي لندي:
صدوق.
( ) أوكوا السقاء :أي شدوا رؤوسها لئال يدخلها حيوان أو يسقط بها شيء(.النهاية في غريب الحديث واألثر ،277/ :رقم
.)2 3
( ) السراج :المصباح الزاهر(.المعجم الوسيط. )2 3/ :
( ) الفوسيق  :هي الفأرة التي تخرج من جحرها على الناس وافسادها(.النهاية في غريب الحديث واألثر ، 7 / :رقم ) 2 7
( )2تضرم:اشتعال َّ
النار( .المعجم الوسيط. )3 3/ :
( )3مسند أبي يعلى :ص  ،222حديث رقم . 7
(  )7الجحدري :بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى ج ْحدر ،وهو اسم رجل.
(األنساب( ،) 3/ :اللباب في تهذيب األنساب.) 71/ :
( )7تقريب التهذيب :ص  ،233رقم .371
( )2ميزان االعتدال ،211/ :رقم .73 2
( )3الثقات. 2/3 :
( ) 1المغني في الضعفاء ، 7/ :رقم .3172
( ) الضعفاء والمتروكون -البن الجوزي  ، 1/ :-رقم . 72
( ) المغني في الضعفاء ، 7/ :رقم .3172
( ) الجرح والتعديل ، 7 /7 :رقم .32
( ) 2سير أعالم النبالء ، 17/ :رقم . 2
( ) 3تقريب التهذيب :ص  ،233رقم .371
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري( ) ،مات سنة
خمس وسبعين ومائة ،ثقة ثبت فقيه إمام مشهور( ).

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع لند مال .

(
(

) المصري:بكسر الميم وسكون الصاد وكسر الراء المهملتين ،هذه النسبة إلى مصر وديارها(.األنساب1/3 :
) تقريب التهذيب :ص  ،272رقم .3722

73

)

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -41وح َّدثََنا َك ِ
ال:
ام ُلَ ،ح َّدثََنا لَ ْي ُ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
الَ :وقَا َل أ َُبو الزَب ْي ِر :إِ َّن َجا ِب ًار قَ َ
س ْع ٍد قَ َ
َ
ال :إِ َّن َر ُ
ث ْب ُن َ
()7
الشم ِ
الشم ِ
ال؛ فَِإ َّن َّ
ال"
الش ْيطَ َ
ان َيأْ ُك ُل ِب ِّ َ
"َال تَأْ ُكىُوا ِب ِّ َ
تخريج الحديث:
 -باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ،ص

، 12حديث رقم

 م :كتاب األشربة،

 جه :كتاب األطعمة - 2 ،باب األكل اليمين ،ص  ،33حديث رقم 72

 ،عن محمد رمح

 ، 1 3عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن محمد بن رمح عن الليث به ،بلفظه.
عن الليث به ،بلفظه.

 عوانة :كتاب األطعمة،

 -باب النهي عن األكل والشرب بالشمال وحظره والتشديد عليه

ووجوب األكل باليمين ، 7 /3 ،حديث رقم  ،2 27عن عيسى بن أحمد عن يونس عن

محمد عن الليث بن سعد به ،بلفظه.

ولىحديث شواهد :

 د  :كتاب األطعمة  - 3 ،باب األكل باليمين  ،ص  ، 2 7حديث رقم  ، 777عن أحمد
ابن حنبل عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد عن ابن عمر  ،مختلف األلفاظ .

 حم :

/

 ،حديث رقم  ، 2227عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر

ابن عبيد عن ابن عمر  ،مختلف األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،222حديث رقم 7

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -48وح َّدثََنا َك ِ
س ْع ٍد َح َّدثََنا أ َُبو
ام ُلَ ،ح َّدثََنا لَ ْي ُ
َ
ث ْب ُن َ
)
6
(
)
7
(
اء ِفي ثَو ٍب و ِ
اء و ِاال ْح ِتب ِ
َّ ِ
ش ِتم ِ
اح ٍد،
ال
َ
ْ َ
الص َّم َ
َل ِن ا ْ َ
ستَ ْى ٍ
ق(َ )4لىَى ظَ ْه ِرِل"(.)3
ُم ْ

س ِ
ول
الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر َل ْن َر ُ
الرج ُل إِ ْح َدى ِر ْجىَ ْي ِ
َوأ ْ
َن َي ْرفَ َع َّ ُ

الىَّ ِ  أ ََّن ُ " َن َهى
ُخ َرى َو ُه َو
َلىَى ْاأل ْ

تخريج الحديث:
 م :كتاب اللباس والزينة،
على األخرى ،ص 2

 -باب في منع االستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين

،حديث رقم 13

 ،عن قتيبة عن ليث عن ابن رمح عن الليث به،

متقارب األلفاظ .

 ت :كتاب األدب - 1 ،باب ما جاء في الكراهية لذلك ،ص
قتيبة عن الليث به ،بلفظه.

 ،7حديث رقم  ، 777عن

 حم ، 23/ :حديث رقم  ، 2771عن حجين ويونس كليهما عن الليث به ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(

) اشتمل :بثوبه أداره على جسده كله حتى ال تخرج منه يده وقالوا اشتمل الصماء وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده

(

) االحتباء:يقال احتبى بالثوب أداره على ساقيه وظهره وهو جالس(.المعجم الوسيط. ) 32/ :

اليسرى وعاتقه األيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه األيمن فيغطيهما جميعا(.المعجم الوسيط. )233/ :

(

) استىقى:على ظهره نام( .المعجم الوسيط. )2 7/ :

( )2مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم 72

.
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 -49وح َّدثََنا َك ِ
ض َلىَ َّي
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْيثَ ،ح َّدثََنا أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر أ َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
الُ " :ل ِر َ
َ
َن َر ُ
)
7
(
ش ُنوءةَ .و أر َْي ُ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ضرب ِم َن ِّ ِ
ب َم ْن
يسى فَِإ َذا أَق َْر ُ
تل َ
يعا فَِإ َذا ُم َ
اء َجم ً
ْاألَ ْن ِب َي ُ
وسى َ ْ
الر َجال َكأَن ُ م ْن ِر َجال َ َ َ َ
ِ
ِ
ود .و أر َْي ُ ِ ِ
ش َب ًها ُل ْرَوةُ ْب ُن م ْ ٍ
ت ِب ِ َ
ت ِب ِ َ
سُ
ب َم ْن َأر َْي ُ
َأر َْي ُ
يم فَِإ َذا أَق َْر ُ
صاح ُب ُك ْم َ -ي ْعني َن ْف َ
ش َب ًها َ
س ُع َ َ
َ
ت إ ْب َراه َ
()6
ش َب ًها ِد ْح َي ُ "
ت ِج ْب ِر َ
ت ِب ِ َ
ب َم ْن َأر َْي ُ
 َو َأر َْي ُيل فَأَق َْر ُ
تخريج الحديث:
 م :كتاب اإليمان - 72 ،باب اإلسراء برسول اهلل  إلى السموات وفر
حديث رقم  ، 7عن قتيبة عن محمد بن رمح عن الليث به ،بلفظه.

 ت :كتاب المناقب،
الليث به ،بلفظه.

 حم2/ :

الصلوات ،ص ،31

 -باب في صفة النبي  ،ص  ،2 3حديث رقم  ، 723عن قتيبة عن

 ،حديث رقم  ، 2323عن يونس وحجين كليهما عن الليث به ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(
(

) ضرب الرجال :الخفيف اللحم الممشوق(.النهاية في غريب الحديث واألثر ،7 / :رقم 3
) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم 73

.

76

)

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -31وح َّدثََنا َك ِ
ول الىَّ ِ 
الَ :ح َّدثَِني أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ِر ْب ِن َل ْب ِد الىَّ ِ أ َّ
س َ
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْيث قَ َ
َ
َن َر ُ
النوِم فَقَ ْد ر ِ
ِ ِ
قَ َ
آني؛ فَِإنَّ ُ
الَ " :م ْن َرآني في َّ ْ
َ
ان ِب ِ
َح ُد ُكم فَ َال ُي ْخ ِب ِر َّ
اس ِبتَىَع ِب َّ
الش ْيطَ ِ
الن َ
أَ ْ

َال َي ْن َب ِغي لِ َّ
ىش ْيطَ ِ
َن َيتَ َمثَّ َل
ان أ ْ
ِفي ا ْل َم َن ِام"(.)6

()7

ال" :إِ َذا َحىَ َم
ورِتيَ ".وقَ َ
ُ
ص َ

تخريج الحديث:
 م :كتاب الرؤيا،
72

 -باب قول النبي  من رآني في المنام فقد رآني ،ص 1

 ،عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن رمح عن الليث به ،بلفظه.

 جه :كتاب تعبير الرؤيا،

 ،حديث رقم

 -باب رؤية النبي  في المنام ،ص  ،72حديث رقم  ، 13عن

محمد بن رمح عن الليث به ،بلفظه.

 حم ، 31/ :حديث رقم  ، 2773عن حجين ويونس كليهما عن الليث به ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت
ترجمته في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديثالحادي والعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث
األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(
(

) المثل :الشبه والنظير( .المعجم الوسيط)232/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم 77

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -37وح َّدثََنا َك ِ
س ْع ٍدَ ،ح َّدثََنا أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْي ُ
َ
ث ْب ُن َ
سِ
ستَِع ْذ
صْ
"إِ َذا َأرَى أ َ
ارِل ثََال ثًاَ ،وْل َي ْ
ق َل ْن َي َ
َح ُد ُك ُم الر ْؤَيا َي ْك َرُه َها َف ْى َي ْب ُ
()7
ان َلىَ ْي ِ "(.)6
َل ْن ِشقِّ ِ الَِّذي َك َ

س ِ
ول الىَّ ِ  أ ََّن ُ قَا َل:
َجا ِب ٍر َل ْن َر ُ
ِبالىَّ ِ ِم َن َّ
الش ْيطَ ِ
ان ثََال ثًاَ ،وْل َيتَ َح َّو ْل

تخريج الحديث:

 م :كتاب الرؤيا ،المقدمة ،ص 1
عن ليث بن سعد بلفظه.

 ،حديث رقم 7

 ،عن قتيبة بن سعيد وابن رمح كليهما

 د :كتاب األدب - 37 ،باب ما جاء في الرؤيا ،ص  ،73حديث رقم
خالد و قتيبة بن سعيد كليهما عن الليث ،بلفظه.

 ،31عن يزيد بن

 جه :كتاب تعبير الرؤيا - 2 ،باب من رأى رؤيا يكرهها ،ص  ،722حديث رقم  ، 312عن
محمد بن رمح عن الليث بلفظه.

 حم ، 31/ :حديث رقم  ، 2721عن حجين ويونس كليهما عن الليث بلفظه.
 حب :كتاب الرؤيا ،باب ذكر األمر لمن رأى في منامه ما يكره ،...ص ،2 2حديث رقم ،7171
عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن يزيد بن موهب عن الليث بلفظه.

 ش :كتاب الرؤيا - 3 ،باب إذا رأى ما يكره فليتعوذ ،3 / 7،حديث رقم 2

 ،عن أحمد بن

عبد اهلل عن ليث بن سعد بلفظه.

 عم :مسند جابر ،ص 3

 ،حديث رقم  ، 127عن أحمد بن يونس عن الليث بن سعد بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث
السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .
(
(

) الشق:شق الشيء جزؤه ونصفه وجانبه(.المعجم الوسيط)223/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم 77

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -36وح َّدثََنا َك ِ
التََز َل
الَ :ح َّدثَِني أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر قَ َ
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْيث قَ َ
الَ :ك َ
سو ُل الىَّ ِ ْ 
َ
ان َر ُ
ين .فَ ُق ْى َنا :إِ َّنما م َ ِ
ِ
ِ
ال" :إِ َّن َما َّ
الش ْه ُر َه َك َذا".
سع َو ِل ْ
س ٍع َو ِل ْ
ش ُروَنفَقَ َ
اءلُ َ
ش ِر َ
ضى ت ْ
ش ْه ًرا ،فَ َخ َر َج لَ ْيىَ َ ت ْ
س َ
نَ
َ َ
ات ،و َخ َنس إِصبعا و ِ
ق ثََال َ ٍ
اح ًدا ِفي ْاْل ِخ َرِة(.)7
صفَّ َ
ث َم َّر َ َ ْ َ ً َ
َو َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب الصيام - 2 ،باب الشهر يكون تسعا وعشرين ،ص  ،3 2حديث رقم  ، 122عن
محمد بن رمح و قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ،متقارب األلفاظ.

 حم2/ :

 ،حديث رقم  ، 2323عن حجين ويونس كليهما عن ليث بن سعد متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(

) مسند أبي يعلى ،صفحة  ،223رقم الحديث 72

79

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -34وح َّدثََنا َك ِ
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْي ُ
الَ :ح َّدثَِني أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ِر ْب ِن َل ْب ِد الىَّ ِ  ،أ ََّن ُ أ ْ
س ْع ٍد قَ َ
َخ َب َرلُ
َ
ث ْب ُن َ
أ َّ ِ
سو ُل الىَّ ِ 
س َ
ب إِلَى أ ْ
ول الىَّ ِ  أ ََر َ
ب ْب َن أَِبي َب ْىتَ َع َ َكتَ َ
َن َحاط َ
اد َغ ْزَو ُه ْم ،فَ َد َّل َر ُ
َه ِل َم َّك َ َي ْذ ُك ُر أَ َّن َر ُ
ِ
َخ َذ ِكتَابها ِم ْن أر ِ
ِ
ال:
س َل إِلَ ْي َها ،فَأ َ
ت؟" قَ َ
ْس َها فَقَ َ
ب أَفَ َع ْى َ
َلىَى ا ْل َم ْأر َِة الَِّتي َك َ
الَ " :يا َحاط ُ
ان َم َع َها ا ْلكتَ ُ
ََ
اب فَأ َْر َ
َ
َنعم .أَما إِ ِّني لَم أَفْع ْى ُ ِغ ًّ ِ
س ِ
سولَ ُ َو ُمتَ ِّمم لَ ُ أ َْم َرلُ.
ت أ َّ
ول الىَّ ِ َ وَال ِنفَاقًا .قَ ْد َلىِ ْم ُ
َن الىَّ َ ُم ْظ ِهر َر ُ
شا ل َر ُ
ْ َ
َْ َ
)
7
(
ال لَ ُ ُل َم ُر :أََال
ت َب ْي َن َ
َن أَتَّ ِخ َذ َها ِل ْن َد ُه ْم .فَقَ َ
ت أْ
ظ ْه َار َن ْي ِه ْم َ ،و َكا َن ْت َوالِ َد ِتي َم َع ُه ْم ،فَأ ََرْد ُ
َغ ْي َر أ َِّني ُك ْن ُ
ال:
َه ِل َب ْد ٍر فَقَ َ
ق َه َذا؟ فَقَ َ
َه ِل َب ْد ٍر؟ َو َما ُي ْد ِري َ لَ َع َّل الىَّ َ قَِد اطَّىَ َع َلىَى أ ْ
ال":تُ ْقتَ ُل َر ُج ًال ِم ْن أ ْ
ب ُل ُن َ
أ ْ
َض ِر ُ
ال َمىُوا َما ِش ْئتُ ْم"(.)6
ْ
تخريج الحديث:
 حم ، 31/ :حديث رقم  ، 2772عن حجين ويونس كليهما عن الليث  ،بلفظه.
 حب :كتاب السير،
ذنوب،...

/

 -باب الخروج وكيفية الجهاد ذكر مغفرة اهلل  -جل وعال -

 ،حديث رقم  ،2737عن ابن قتيبة عن يزيد بن موهب عن الليث بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت
ترجمته في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(
(

) ظهرانيهم:فهو مكنوف م ْن جانبيه(.النهاية في غريب الحديث و األثر.) 77/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم . 73

81

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -33وح َّدثََنا َك ِ
ال" :إِ َّن َخ ْي َر َما ُرِك َب ْت
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْيثَ ،ح َّدثََنا أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ٍر أ َّ
ول الىَّ ِ قَ َ
س َ
َ
َن َر ُ
()6
)
7
(
إِلَ ْي ِ َّ ِ
يق" .
ت ا ْل َع ِت ُ
س ِج ِدي َه َذا َوا ْل َب ْي ُ
الرَواح ُل َم ْ
تخريج الحديث:
 سي :كتاب التفسير سورة الحج - 23 ،باب قوله "وليطوفوا بالبيت العتيق"  ، 3 / 1 ،حديث
رقم 22

 ،عن قتيبة بن سعيد عن الليث  ،بلفظه.

 حم ، 31/ :حديث رقم  ، 272عن حجين ويونس كليهما عن الليث  ،بلفظه.

 حب :كتاب الصالة - 7 ،باب المساجد  -ذكر المساجد المستحب للمرء الرحلة إليها،233/2 ،
حديث رقم  ، 7 7عن عمر بن محمد الهمداني عن عيسى بن حماد عن الليث بن سعد بلفظه.

 طس ، 33/2 :حديث رقم  ،22 1عن عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز عن العالء بن موسى
عن الليث بن سعد ،بلفظه.

 عم :مسند جابر ،ص 1

 ،حديث رقم  ، 123عن أحمد بن يونس عن ليث بن سعد ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(
(

) الراحى  :من اإلبل الصالح لألسفار واألحمال( .المعجم الوسيط2/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،223حديث رقم 71

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -35وح َّدثََنا َك ِ
ال:
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْيث قَ َ
َ
ِ
ِ
"استَأْ َذ َن ْت رس َ َّ ِ
ام ِ ،
ْ
َ ُ
ول الى  في ا ْلح َج َ
ِ ()7
ال " .
اها ِم َن َّ
أَ
َخ َ
الر َ
ض َ

َح َّدثَِني أ َُبو الزَب ْي ِرَ ،ل ْن َجا ِب ِر ْب ِن َل ْب ِد الىَّ ِ أ َّ
سىَ َم َ
َن أ ُِّم َ
ان
ت أ ََّن ُ قَ َ
َم َر أ ََبا طَ ْي َب َ فَ َح َج َم َها"قَ َ
ال أ َُبو َي ْعىَىَ :ح ِس ْب ُ
الَ :ك َ
فَأ َ

تخريج الحديث:
 م :كتاب السالم - 7 ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،ص 7
عن قتيبة ومحمد بن رمح كليهما عن الليث بن سعد ،متقارب األلفاظ .

 د :كتاب اللباس - 3 ،باب في العبد ينظر إلى شعر موالته ،ص

 ،حديث رقم 17

،

 ،7حديث رقم ،2 13

عن قتيبة ابن سعيد ويزيد بن خالد كليهما عن الليث بن سعد ،متقارب األلفاظ .

 جه :كتاب الطب - 1 ،باب الحجامة ،ص ،32حديث رقم  ، 221عن محمد بن رمح
المصري عن الليث بن سعد  ،متقارب األلفاظ .

 حم ، 31/ :حديث رقم  ، 2773عن حجين ويونس كليهما عن الليث  ،متقارب األلفاظ .
 حب :كتاب الحظر واإلباحة ،باب ذكر األمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة،...
 ،2 7/حديث رقم  ،371عن ابن قتيبة عن يزيد بن موهب عن الليث بن سعد ،متقارب

األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث
السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

-

أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديث الحادي
والعشرين.

 -2جابر :جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،227حديث رقم 7

.
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 -32وح َّدثََنا َك ِ
الَ :ح َّدثَِني أ َُبو الزَب ْي ِر َم ْولَى َح ِك ِيم ْب ِن ِح َزٍامَ ،ل ْن َجا ِب ٍر أ ََّن ُه ْم َكا ُنوا إِ َذا
املَ ،ح َّدثََنا لَ ْيث قَ َ
َ
()6
)
7
(
ول الىَّ ِ  ح ِ
س ِ
اء ِم َّنا تََر َ .
ين " َي ْب َع ُ
َح َرَم َو َم ْن َ
ث ِبا ْل َه ْد ِي  ،فَ َم ْن َ
اض ِر َ
اء ِم َّنا أ ْ
َ
ش َ
ش َ
َكا ُنوا َم َع َر ُ
تخريج الحديث:
 سي :كتاب المناسك - 7 ،باب هل يحرم إذا قلد ،73/2 ،حديث رقم  ، 733عن قتيبة عن
الليث ،بلفظه.

 حم ، 31/ :حديث رقم  ، 2777عن حجين ويونس كالهما عن الليث  ،متقارب األلفاظ.

 حب :كتاب الحج ،باب الهدي  -ذكر اإلباحة للحاج بعث الهدي وسوقها من المدينة،
/3

،حديث رقم  ، 333عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن يزيد بن موهب عن الليث،

بلفظه.
رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 -6الىيث بن سعد:الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري،ثقة ،سبقت ترجمته
في الحديث السادس والثالثين.

 أبو الزبير:محمد بن مسلم بن تدرس القرشي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الحاديوالعشرين.

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن كامل بن طىح صدوق  ،وقد توبع فيرتقي إلى الصحيح لغيرل ،

وأما تدليس أبو الزبير فال يضرل فقد صرح بالسماع .

(
(

) الهدي :ما يهدى إلى الحرم من النعم واألسير( .المعجم الوسيط. )373/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،227حديث رقم 7

.
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َل َم ِ
سو ُل الىَّ ِ َ ل ْن ثَ َم ِن
ال :قَ َ
ش قَ َ
 -31و َح َّدثََنا ْاب ُن ُن َم ْي ٍرَ ،ح َّدثََنا َو ِكيعَ ،ل ِن ْاأل ْ
ال َجا ِبرَ " :ن َهى َر ُ
()7
ان َذ َك َرلُ(.)6
ا ْل َك ْى ِب َو ِّ
الس َّن ْو ِر " ،قَ َ
َل َم ُ
س ْف َي َ
ال ْاأل ْ
ش :أَظُن أ ََبا ُ
تخريج الحديث:
 م :كتاب المساقاة - 3 ،باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع
السنور ،ص  ،2 2حديث رقم  ، 373من طريق سلمة بن شيبة عن الحسن بن أعين عن معقل
عن أبي الزبير عن جابر  ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب البيوع - 72 ،باب في ثمن السنور ،ص  ،3 3حديث رقم  ، 273من طريق إبراهيم

الرازي عن الربيع وعلي بن بحر كالهما عن عيسى عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر ،

بلفظه.

 ت :كتاب البيوع - 23 ،باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ،ص  ، 12حديث رقم
73

 ،من طريق علي بن حجر وعلي بن خشرم كالهما عن عيسى بن يونس عن األعمش

عن أبي سفيان عن جابر  ،بلفظه.

 ن :كتاب البيوع - 3 ،باب ما استثنى ،ص

،7حديث رقم  ،2772من طريق إبراهيم بن

الحسن عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بزيادة إال كلب الصيد.

 جه :كتاب التجارات - 3 ،باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل،
ص  ، 7حديث رقم 7

 ،من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلمة عن ابن لهيعة

عن أبي الزبير عن جابر  ،بإسقاط لفظ الكلب.

رجال اإلسناد:

 ابن نمير :هو عبد اهلل بن نمير الهمداني،الخارقي ،أبو هشام الكوفي،مات سنة تسع وتسعينومائة( ،)4ثقة صاحب حديث من أهل السنة(.)3

 وكيع :هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ،أبو سفيان الكوفي ،من قيس عيالن( ،)5مات سنةسبع وتسعين ومائة( ،)2ثقة حافظ عابد(.)1
( (
الس َّن ْور :الهر وهو القط(.سنن ابن ماجه :ص ) 7
ِّ
( (مسند أبي يعلى :ص  ،227حديث رقم . 73
( (تهذيب الكمال ، 3/ 7 :رقم . 7 2
((2تقريب التهذيب :ص ، 7 :رقم . 772
.
((3تهذيب الكمال ،27 / 1 :رقم 7733
((7العبر في خبر من غبر. 3 / :

((7تقريب التهذيب :ص ،32 :رقم .72 2
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 -األلمش :هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي

( )

موالهم ،أبو محمد الكوفي األعمش ،وكاهل

هو ابن أسد بن خزيمة( ،)6مات سنة ثمان وأربعين ومائة( ،)4ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه

يدلس( ،)3وقد ذكره في الطبقة الثانية فيمن يحتمل تدليسه إلمامته(.)5

 -2جابر :هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث األول
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(

) الكاهىي:هذه النسبة إلى بنى كاهل( .األنساب/3 :

(

(العبر في خبر من غبر. 71/ :

(

(تهذيب الكمال:

 ،77/رقم . 371

)

((2تقريب التهذيب :ص ، 32 :رقم . 7 3
((3تعريف أهل التقديس :ص

 ،رقم .33
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الصحابــــي

عبداهلل بن عباس 
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ِ ِ
َّان
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
َّاجَ ،ح َّدثََنا َحي ُ
 -38و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
ال :وح َّدثََنا ل ْب ُد الىَّ ِ
ِم ْجىَ ٍزَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
َ
َّاس قَ َ َ َ
()7
ض"(.)6
اء َولِ َو ُ
اؤلُ أ َْب َي َ
س ْوَد َ
َ

ْب ُن
ْب ُن

َّان أ َُبو ُزَه ْي ٍر ا ْل َع َد ِويَ ،ح َّدثََنا أ َُبو
ُل َب ْي ِد الىَّ ِ ْب ِن َحي َ
س ِ
ول الىَّ ِ َ كا َن ْت
ُب َرْي َدةََ ،ل ْن أَِبي ِ " :أ َّ
َن َر َاي َ َر ُ

تخريج الحديث:
 ت :كتاب الجهاد - 1 ،باب ما جاء في الرايات ،ص  ، 3حديث رقم  ، 72عن محمد بن
رافع عن يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان عن أبو مجلز  -الحق بن حميد  ، -بلفظه.

 جه :كتاب الجهاد - 1 ،باب الرايات واألولوية ،ص  ،273حديث رقم  ، 2 2عن عبد اهلل بن
إسحاق عن يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان عن أبو مجلز  ،بلفظه.

 طب -33 :باب بريدة بن الحصيب/ ،
 ، 17/حديث رقم 313

 ،حديث رقم 7

 ،باب أبو مجلز عن ابن عباس،

 ،عن عبد اهلل بن أحمد وموسى بن هارون كليهما عن إبراهيم بن

الحجاج  ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 -حيان بن لبيد اهلل :حيان بن عبيد بن حيان ،أبو زهير العدوي( ) ،شيخ بصري عن أبي

مجلز( ،)2قال إسحاق بن راهويه :رجل صدق( ،)3والبخاري :ذكر الصلت منه االختالط(،)7
وأبو حاتم :صدوق( ،)7والعقيلي :الحديث ال يتابع عليه( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال

ابن عدي :عامة حديثه أفراد انفرد بها

(1

) ،وابن حزم الظاهري :مجهول

(

)،

(

) الىواء :العلم وهو دون الراية(.المعجم الوسيط)222/ :

(

)العدوي :بفتح العين والدال المهملتين ،هذه النسبة إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جد أمير المؤمنين عمر بن

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،311حديث رقم 72

.

الخطاب ورهطه وأوالده ومواليه ينتسبون إليه(.األنساب ، ) 77/2:و (اللباب في تهذيب األنساب2/ :

( )2لسان الميزان ، 13/ :رقم . 22
( )3المصدر السابق.

( )7ميزان االعتدال/ :

 ،7رقم 22

( )2ضعفاء العقيلي3/ :

. 3 ،

.

( )7الجرح والتعديل ، 27/ :رقم . 13
( )3الثقات1/7 :
(1
(

.

) الكامل في ضعفاء الرجال ،2 3/ :رقم .32
) لسان الميزان ، 13/ :رقم . 22
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وأبو بكر البيهقي :تكلموا فيه( ) ،والذهبي :ليس بحجة( ) ،وابن حجر :لم يصب ابن حزم في

تجهيله( )،فالراوي لندي :صدوق.

()2

 أبو مجىز :الحق بن حميد بن سعيد السدوسيأو تسع ومائة ،ثقة(.)3

البصري ،أبو مجلز ،مات سنة ست ومائة

 -2ابن لباس :عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،ابن عم الرسول



ولد قبل الهجرة بثالث سنين ،دعا له الرسول بالفهم فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه،

مات سنة ثمان وستين ،صحابي(.)7
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن حيان بن لبيد اهلل صدوق ،وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح

لغيرل .

(

)لسان الميزان. 13/ :

(

) لسان الميزان ، 13/ :رقم . 22

(

) المغني في الضعفاء ، 3 / :رقم . 2 7

()2

السدوسي :بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة ،هذه النسبة إلى جماعة قبائل ،منها سدوس بن

شيبان(.األنساب2/ :

)

( )3تقريب التهذيب :ص  ،327رقم .7231

( )7اإلصابة  ، 31 / 2 :رقم  ، 277تقريب التهذيب  :ص  ، 13رقم . 213
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ِ
َسىَمَ ،ل ِن ْاب ِن َو ْلىَ َ َ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ال" :أَي َما
َّاس َل ِن النَّ ِب ِّي  قَ َ
َ -39و َل ِن ْاب ِن ُل َي ْي َن َ َ ،ل ْن َزْيد ْب ِن أ ْ َ
إِ َه ٍ
اب(ُ )7د ِبغَ( )6فَقَ ْد طَ ُه َر"(.)4
تخريج الحديث:
 م :كتاب الحي

 - 7 ،باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ،ص  ، 27حديث رقم  ، 77عن

يحيى بن يحيى عن سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم  ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب اللباس - 2 ،باب في أهب الميتة ،ص  ،7 3حديث رقم

 ،2عن محمد بن كثير

عن سفيان متقارب األلفاظ.

 ت :كتاب اللباس - 7 ،باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ،ص ،21حديث رقم ، 7 2
عن قتيبة عن سفيان وعبد العزيز بن محمد كليهما عن زيد بن أسلم  ،بلفظه.

 ن :كتاب الفرع والعتيرة - 2 ،باب جلود الميتة ،ص  ،732حديث رقم  ،2 2عن قتيبة وعلي
ابن حجر كليهما عن سفيان بلفظه.

 جه :كتاب األضاحي - 1 ،باب االستمتاع بجلود الميتة ،ص  ،33حديث رقم  ، 323ص:
 ،71و كتاب اللباس - 3 ،باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ،حديث رقم  ، 713عن محمد

ابن يوسف و أبي بكر كليهما عن سفيان  ،بلفظه.

 حم3/ :

 ،حديث رقم  ، 233عن سفيان ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 زيد بن أسىم:زيد بن أسلم القرشي العدوي ،أبو أسامة المدني ،ثقة عالم وكان يرسل ،مات سنةست وثالثين ومائة(.)2

 -ابن ولى  :عبد الرحمن بن وعلة ،ويقال ابن أسميفع ،ويقال ابن السميفع بن وعلة السَّبئي(،)3

المصري مات بعد المائة ( ،) 7قال يحيى بن معين :ثقة ( ،) 7والعجلي :ثقة ( ،) 2وأبو زرعة
( ) إِ َهاب:يقال ل ْلج ْلد قْبل َّ
الد ْبغ(.النهاية في غريب األثر. )2 / :
( ) دبغ:الجلد دبغا ودباغة عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن( .المعجم الوسيط. ) 71/ :
( ) مسند أبي يعلى :ص  ،31حديث رقم . 23
.
 ،رقم 7
( )2تقريب التهذيب :ص

(  )3السبئي:هذه النسبة بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بنقطة واحدة وفتحها إلى سبإ بن يشجب بن يعرب بن
قحطان ،وهم رهط ينتسبون إليه ،عامتهم مصريون( .األنساب. ) 13/ :
( )7تهذيب الكمال ،272/ 7 :رقم . 323
.
( )7تاريخ دمشق/ 2 :
( )2معرفة الثقات ،31/ :رقم . 127
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عنه:شيخ( ) ،وأبو حاتم :شيخ( ) ،ويعقوب الفسوي :ثقة( ) ،والنسائي :ثقة( ،)2وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)3وقال النووي :ثقة( ،)7وابن حجر :صدوق(،)7فالراوي لندي :ثقة.

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(

) تاريخ دمشق/ 2 :

(

) المعرفة والتاريخ.3 1/ :

(

.

) الجرح والتعديل ، 37/3 :رقم . 21

( )2ميزان االعتدال ،337/ :رقم .2332
( )3الثقات. 13/3 :

( )7تهذيب األسماء واللغات. 22/ :

( )7تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم .21 3
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ت ْاب َن َلب ٍ
َّاسَ ،يقُو ُل:
يد ،قَ َ
س ِم ْع ُ
 -51و َح َّدثََنا ُزَه ْيرَ ،ح َّدثََنا ْاب ُن ُل َي ْي َن َ َ ،ح َّدثََنا ُل َب ْي ُد الىَّ ِ ْب ُن أَِبي َي ِز َ
الَ :
()7
ت ِم َّم ْن قَِدم َّ
َهىِ ِ ِم َن ا ْل ُم ْزَدلِفَ ِ إِلَى ِم ًنى(.)6
ض َعفَ ِ أ ْ
ُك ْن ُ
الن ِب َّي ِ في َ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الحج - 32 ،باب من قدم ضعفة أهله بليل/ ،
عن سفيان  ،متقارب األلفاظ.

، 3حديث رقم  ، 772عن علي

 م :كتاب الحج - 23 ،باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء ،...ص ،72حديث رقم
3

 ،عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان  ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب المناسك - 77 ،باب التعجيل من جمع ،ص  ، 37حديث رقم  ، 3 3عن أحمد بن
حنبل عن سفيان ،متقارب األلفاظ.

 ن :كتاب مناسك الحج - 12 ،باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة،ص ،272حديث
رقم

 ، 1عن الحسين بن حريث عن سفيان  ،متقارب األلفاظ.

 جه :كتاب المناسك - 7 ،باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار ،ص

 ،3حديث

رقم  ، 1 7عن أبي بكر بن شيبة عن سفيان عن عمرو وعطاء كليهما عن ابن عباس ،
متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 زهير :زهير بن حرب بن شداد ،أبو خيثمة النسائي ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديثالخامس والثالثين.

 -سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 لبيد اهلل :عبيد اهلل بن أبي يزيد المكي :مولى آل قارظ بن شيبة ،مات سنة ست وعشرينومائة ،ثقة كثير الحديث( ).

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) ضعف :المرأة والمملوك( .المعجم الوسيط. )231/ :

(

) المصدر السابق :ص  ، 73رقم .2 3

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،31حديث رقم 31

.
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ِ ِ
يم ْب ُن
َ -57و َل ِن ْاب ِن ُل َي ْي َن َ َ ،ح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
ِ َّ ٍ ()7
ول الىَّ ِ
ِ
س َ
ص ِبيًّام ْن م َحف لَ َها ،فَقَالَ ْتَ :يا َر ُ
َ

ُل ْق َب َ َ ،ل ْن ُك َرْي ٍبَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
َخ َر َج ْت
َّاس "أ َّ
ام َأرَةً أ ْ
َن ْ
َجر"(.)6
أَلِ َه َذا َحج؟ قَ َ
الَ " :ن َع ْم َولَ ِ أ ْ

تخريج الحديث:
 م :كتاب الحج - 7 ،باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ،ص ،772حديث رقم 7

،

عن أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر كلهم عن سفيان  ،فيه قصة.

 د :كتاب المناسك - 2 ،باب في الصبي يحج ،ص ، 77حديث رقم  ، 7 7عن أحمد بن حنبل
عن سفيان  ،فيه قصة.

 ن :كتاب مناسك الحج - 3 ،باب الحج بالصغير ،ص

،2حديث رقم  ، 723عن محمد بن

المثنى عن يحيى عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب  ،بلفظه.

 ط :كتاب الحج - 2 ،باب جامع الحج ،ص
ابن عقبة  ،بلفظه.

 ،حديث رقم  ، 22عن مالك عن إبراهيم

 حم ، 22/ :رقم الحديث  ، 7 1عن نوح بن ميمون عن عبد اهلل العمري عن محمد بن عقبة
عن إبراهيم بن عقبة  ،متقارب األلفاظ .

ولىحديث شاهد لن جابر:
 جه :كتاب المناسك،

 -باب حج الصبي ،ص  ،23حديث رقم  ، 3 1عن علي بن محمد

ومحمد ابن طريف كالهما عن معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر ،

بلفظه .

رجال اإلسناد:

 سفيان :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني. -إبراهيم بن لقب  :إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش األسدي ،مات بعد المائة ،ثقة( ).

 كريب :كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي المدني ،أبو ر ْشدين ،مولى ابن عباس ،مات سنةثمان وتسعين ومائة ،ثقة(.)2

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث :الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(

) محف  :هودج ال قبة له تركب فيه المرأة(.المعجم الوسيط :ص . ) 27

(

) تقريب التهذيب :ص  ،3رقم 7

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،312حديث رقم 212
.

( )2المصدر السابق :ص  ،27رقم .37 2
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ِ ِ
َّاجَ ،ح َّدثََنا
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
 -56و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
َّاس رِدي َ (َّ )7
الن ِب ِّي ِ م ْن َل َرفَ َ فَ َج َع َل
َلب ٍ َ
َو ْج َه ُ ِب َي ِد ِل ِم ْن َخ ْى ِف ِ َو َج َع َل ا ْلفَتَى ُي َال ِحظُ
ِ ِ
سا َن ُ ُغ ِف َر لَ ُ"(.)6
ص َرلُ َولِ َ
س ْم َع ُ َوَب َ
في َ

ِس ِّكينَ ،ح َّدثََنا أَِبيَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ض ُل ْب ُن
َّاس قَ َ
ان ا ْلفَ ْ
الَ :ك َ
اء َوَي ْنظُر إِلَ ْي ِه َّن َو َج َع َل َّ
ا ْلفَتَى ُي َال ِحظُ ِّ
ص ِر ُ
الن ِبي َ ي ْ
س َ
الن َ
ُ
ال لَ ُ َّ
إِلَ ْي ِه َّن .فَقَ َ
الن ِبي ْ " :اب َن أَ ِخي إِ َّن َه َذا َي ْوم َم ْن َمىَ َ

تخريج الحديث:
 ،حديث رقم  ، 12بلفظه .و  ، 37/حديث رقم 31

 حم3/ :

كليهما عن سكين بن عبد العزيز بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ .
/

 طب:

 ،المعجم الكبير ،حديث رقم 372

 ،من طريق عفان ووكيع

 ،من طريق محمد بن علي بن شعيب عن

خالد بن خداش عن سكين بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ .

 هيثمي ،333/ :حديث رقم  ،3323من طريق عبد العزيز بن قيس العبدي ،متقارب األلفاظ .
 هق :باب الوقوف يوم عرفة بعرفات وما جاء في فضله واألصل في رمي الجمار والذبح،
 ،233/3حديث رقم  ، 777من طريق أبي عبد اهلل الحافظ عن العباس األصم عن محمد
الصنعاني عن يحيى بن إسحاق عن سكين بن عبد العزيز بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ .
رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 -سكين :سكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي( )،العطار البصري ،وهو سكين بن أبي الفرات ،من

السابعة مات بعد المائة( ،)2قال وكيع بن الجراح :ثقة( ،)3و العجلي :ثقة( ،)7ويحيى بن معين:

ثقة(،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال محمد بن نمير :ليس به بأس(.)3
(

) ردي  :ركب خلفه وتبعه( .المعجم الوسيط :ص ) 33

(

)العبدي :بفتح العين المهملة وسكون الباء المنقوطة بواحدة من آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى عبد القيس( ...األنساب:

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،313حديث رقم . 222

3/2

) و(اللباب في تهذيب األنساب2/ :

( )2تهذيب الكمال:

 ، 13/رقم

. 2

).

( )3الجرح والتعديل ، 17/2 :رقم .232
( )7معرفة الثقات ،2 3/ :رقم .7 7

( )7تاريخ ابن معين -رواية الدارمي :-ص 7
( )2الثقات/7 :

.2

 ،رقم . 37

( )3تهذيب التهذيب.7 / :
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و أبو داود:ضعيف( ) ،وأبو حاتم :ال بأس به( ) ،والنسائي :ليس بالقوي( ) ،و ابن خزيمة :أنا برئ

من عهدته( ،)2وابن عدي :ال بأس به( ،)3وابن حجر :صدوق يروي عن ضعفاء(،)7فالراوي لندي:
صدوق.

 لبد العزيز بن قيس :عبد العزيز بن قيس العبدي البصري ،من الرابعة مات قبل المائة( ،)7قالالعجلي :ثقة ( ،) 2وذكره ابن حبان في الثقات ( ،) 3وأبو حاتم :مجهول
مقبول( )،فالراوي لندي :ضعيف.

(1

) ،وابن حجر:

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن لبد العزيز ضعي

(

) ميزان االعتدال ، 72/ :رقم 7

(

) الضعفاء والمتروكون  -البن الجوزي  ،3/ :-رقم . 233

(

) الجرح والتعديل ، 17/2 :رقم .232

.

( )2تهذيب التهذيب.7 / :

( )3الكامل في ضعفاء الرجال.27 / :

( )7تقريب التهذيب :ص  ، 23رقم . 27
( )7تهذيب الكمال ، 23/ 2 :رقم . 272
( )2معرفة الثقات ،33/ :رقم 3
( )3الثقات2/3 :
(1
(

.

.

) الجرح والتعديل ، 3 /3 :رقم . 2 2
) تقريب التهذيب :ص  ، 32رقم 7

.2
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ش ٍر ،ل ْن س ِع ِ
 -54ول ْن ُه َ ٍ
س ِ
يد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ول
َّاس أ َّ
َن " َر ُج ًال َك َ
ََ
ان َم َع َر ُ
ش ْيمَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ِب ْ َ َ
)
6
(
)
7
(
ال رسو ُل الىَّ ِ " :ا ْغ ِسىُول ِبم ٍ
ِ
اء َو ِس ْد ٍر َو َكفِّ ُنولُ ِفي ثَْوَب ْي ِن؛
صتْ ُ َناقَتُ ُ فَ َم َ
ات فَقَ َ َ ُ
الىَّ ُ م ْح ِرًما فَ َوقَ َ
ُ َ
ِ
ام ِ ُمىَ ِّب ًدا(.)3()4
فَِإ َّن ُ ُي ْب َع ُ
ث َي ْوَم ا ْلق َي َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجنائز،

 -باب كيف يكفن المحرم3 / ، ،

النعمان عن أبي عوانة عن أبي بشر متقارب األلفاظ.

،حديث رقم 77

 ،عن أبي

 م :كتاب الحج - 2 ،باب ما يفعل المحرم إذا مات ،ص  ،332حديث رقم  ، 1 7عن
محمد ابن الصباح ويحيى بن يحيى كليهما عن هشيم ،بلفظه وفيه زيادة ال تمسوه بطيب وال
تخمروا رأسه.

 ن :كتاب الحج - 37 ،باب غسل المسلم بالسدر إذا مات ،ص  ،22حديث رقم  ، 23عن
يعقوب ابن إبراهيم عن هشيم متقارب األلفاظ.

 ،3حديث رقم  ، 122من طريق علي

 جه :كتاب المناسك - 23 ،باب المحرم يموت ،ص

بن محمد عن وكيع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير متقارب األلفاظ.

رجال الحديث:

 -هشيم:هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع عشر.

 أبو بشر :جعفر بن إياس ،أبو بشر بن أبي وحشية ،أبو بشر الواسطي ،مات سنة خمس أو ستوعشرين ومائة ،ثقة(.)3

 سعيد بن جبير :سعيد بن جبير بن هشام األسدي ،قتل عام خمس وتسعين ومائة ،ثقة ثبتفقيه(.)7

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

( ) وقصت  :الوقص كسر العنق(.النهاية في غريب الحديث و األثر2/3 :
( ) سدر :شجرة النبق(.النهاية في غريب الحديث و األثر) 3 / :
( ) مىبد :تلبيد الشعر وهو أن يجعل فيه شيء من صمغ عند اإلحرام لئال يشعث ويقمل (النهاية في غريب األثر2/2 :
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،3 2حديث رقم 277
( )3تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم .3 1
( )7المصدر السابق :ص  ، 2رقم . 72
)
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ط ٍ
اءَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ان ُيىَ ِّبي
َّاس أ َّ
ش ْيٍمَ ،ح َّدثََنا ْاب ُن أَِبي لَ ْيىَىَ ،ل ْن َل َ
س َ
َ -53و َل ْن ُه َ
ول الىَّ ِ َ "ك َ
َن َر ُ
ستَىِ َم( )7ا ْل َح َج َر"(.)6
ِبا ْل ُع ْم َرِة َحتَّى َي ْ
تخريج الحديث:
 د :كتاب المناسك - 3 ،باب متى يقطع المعتمر التلبية ،ص  ، 73حديث رقم  ، 2 7عن
مسدد عن هشيم متقارب األلفاظ.

 ت :كتاب الحج - 73 ،باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة ،ص
عن هناد عن هشيم متقارب األلفاظ.

 ،حديث رقم ،3 3

 هق :كتاب الحج ،باب ال يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف ، 13/3،عن أبو عبد اهلل وأبو
سعيد كليهما عن أبو العباس عن العباس الدوري عن شاذان عن زهير والحسن بن صالح كلهم
عن ابن أبي ليلى ،بلفظه وفيه زيادة كلمة الحج حتى يرمي الجمرة.

رجال الحديث:

 هشيم :هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع عشر. -ابن أبي ليىى :عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري المدني ،الكوفي ،مات قبل المائة ،ثقة( ).

 لطاء :عطاء بن أبي رباح ،ثقة فقيه فاضل كثير اإلرسال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات .

(

) استىم :الحاج الحجر األسود بالكعبة لمسه بالقبلة أو اليد(.المعجم الوسيط)227/ :

(

) تقريب التهذيب :ص  ، 23رقم . 33

(

) مسند أبي يعلى :صفحة  ،3 3حديث رقم . 273
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ِ
ٍ
سٍمَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ال" :الىَّ ُه َّم
َّاس أ َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
َ -55و َل ْن ُه َ
ش ْيٍمَ ،ل ْن َي ِز َ
َن َر ُ
يد ْب ِن أَِبي ِزَيادَ ،ل ْن م ْق َ
الرِب َع ِ :
ال ِفي الثَّالِثَ ِ أ َِو َّا
ين" .فَقَا َل َر ُجلَ :وا ْل ُمقَ ِّ
ين" قَ َ
ين فَقَ َ
ال" :الىَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ ْى ُم َحىِّ ِق َ
ص ِر َ
ا ْغ ِف ْر لِ ْى ُم َحىِّ ِق َ
ين"(.)7
" َوا ْل ُمقَ ِّ
ص ِر َ
تخريج الحديث:
 سي :كتاب المناسك - 3 ،باب فضل التقصير ، 1 /2 ،حديث رقم  ،2 1من طريق بشار
عن عبد الرحمن عن شعبة عن يحيى بن حصين عن حوثة متقارب األلفاظ.

 ،حديث رقم  ، 233من طريق هشيم عن يزيد ،بهذا اإلسناد بلفظه.

 حم 7/

 حم  ، 3 /حديث رقم

 ،من طريق يزيد عن محمد بن إسحاق عن عبد اهلل بن نجيح

عن مجاهد عن ابن عباس ،متقارب األلفاظ.
 ،213/حديث رقم 23

 طب:

 ،من طريق محمد بن الحسين عن يحيى بن معين ،عن

هشيم ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

ولىحديث شاهدان لن أبي هريرة وابن لمر :
 م :كتاب الحج -33 ،باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ،ص
1

،3حديث رقم

 ،من طريق أبي بكرة بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل عن

عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة ،بلفظه.

 ، 1حديث رقم  ، 12من طريق أبي بكر بن

 جه :كتاب المناسك -7 ،باب الخلق ،ص

شيبة وعلي بن محمد عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة،

بلفظه.

 خز :كتاب المناسك – 723 ،باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق، 33/2 ،...
حديث رقم  ، 3 3من طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهلل عن نافع عن

ابن عمر ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 هشيم :هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ،ثقة يدلس ويرسل ،سبقت ترجمته في الحديث الرابععشر.

 يزيد بن أبي زياد :القرشي الهاشمي أبو عبد اهلل الكوفي ،مولى عبد اهلل بن الحارث ،مات سنةسبع وثالثين ومائة (.) 6قال ابن سعد :ثقة في نفسه إال أنه اختلط في آخر عمره فجاء

(
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،3 3حديث رقم 221
) تهذيب الكمال:

3/

 ،رقم .733
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بالعجائب( ،)7وأحمد بن صالح :ثقة وال يعجبني قول من تكلم فيه( ،)6ويعقوب الفسوي :إن كانوا

يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة ( ،) 4وقال شعبة بن الحجاج :كان رفاعا (،) 3وابن

المبارك :ارم به ( ،) 5وكيع بن الجراح :ليس بشيء (،) 2وحماد بن أسامة الكوفي :لو حلف لي

خمسين يمينا قسامة ما صدقته ( ،) 1ويحيى بن معين :ال يحتج بحديثه ( ،) 8ضعيف

الحديث(،)9وأحمد بن حنبل :لم يكن بالحافظ ،وزاد مرة أخرى حديثه ليس بذاك( ،)71وابراهيم بن
يعقوب الجوزجاني :سمعتهم يضعفون حديثه ( ،) 77ومسلم بن الحجاج :ذكره فيمن اسم الستر

والصدق يشملهم ( ،) 76وأحمد بن صالح العجلي :جائز الحديث ،وكان بآخره يلقن ( ،) 74وأبو

زرعة :لين ،يكتب حديثه وال يحتج به( ،)73وأبو داود :ال أعلم أحدا ترك حديثه ،وغيره أحب إلي

منه( ،)75وأبو حاتم الرازي :ليس بالقوي(،)72وأحمد بن هارون :ليس هو بالقوي( ،)71والنسائي:
ليس بالقوي( ،)78وابن خزيمة :في القلب منه(،)79وابن حبان :كان صدوقا ،إال أنه لما كبر ساء

حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن ،فوقع المناكير في حديثه ( ،) 61وعبد الباقي بن قانع:

ضعيف ( ،) 67وابن عدي :من شيعة أهل الكوفة ،ومع ضعفه يكتب حديثه ( ،) 66وأبو أحمد

كثير ،ويلقن إذا لقن(،)63والذهبي:
ا
الحاكم :ليس بالقوي عندهم( ،)64والدارقطني :ضعيف يخطئ
( ) الطبقات الكبرى ،271/2 :رقم . 31
( ) تاريخ أسماء الثقات ، 37/ :رقم . 37
( ) تهذيب التهذيب .2 2/2 :
.
( )2الجرح والتعديل ، 73/3 :رقم 2
( )3ميزان االعتدال ،2 /2 :رقم .3733
( )7ضعفاء العقيلي. 21/2 :
.
( )7سير أعالم النبالء/7 :
( )2تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ،22/ :-رقم . 22
( )3الكامل في الضعفاء  ، 73/7رقم . 72
( ) 1المصدر السابق.
( ) أحوال الرجال :ص  ، 3رقم . 2
( ) تهذيب التهذيب.2 2/2 :
( ) معرفة الثقات ، 72/ :رقم . 1 3
( ) 2الجرح والتعديل. 73/3 :
( ) 3سير أعالم النبالء  ، 1/71رقم 2
.
( ) 7الجرح والتعديل ، 73/3 :رقم 2
( ) 7تهذيب التهذيب.2 2/2 :
( ) 2الضعفاء والمتروكون -النسائي  :-ص  ، 37رقم .72
( ) 3تهذيب التهذيب.2 2/2 :
( ) 1المجروحون.33/ :
( ) تهذيب التهذيب.2 2/2 :
( ) الكامل في ضعفاء الرجال. 77/7 :
( ) تهذيب التهذيب.2 2/2 :
(2

)تهذيب التهذيب.2 2/2 :
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ردئ الحفظ ال يترك( ،)7وابن حجر :ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن(،)6فالراوي لندي :ضعيف

شيعي .

 مقسم بن ُب ْج َرة:ويقال ابن بجرة ،على مثال شجرة ،ويقال :ابن نجده ،أبو القاسم ،ويقال أبوالعباس ،مولى عبد اهلل بن الحارث بن نوفل ،ويقال مولى ابن عباس ،من الرابعة مات سنة

إحدى ومائة( ،)4قاألحمد بن صالح المصري :ثقة ثبت ال شك فيه( ،)3وأحمد العجلي :ثقة(،)5
ويعقوب الفسوي :ثقة( ،)2والدارقطني :ثقة( ،)1وقال ابن سعد :كثير الحديث ضعيف ( ،)8وأبو

حاتم :صالح الحديث ال بأس به (،) 9والساجي :تكلم الناس في بع

روايته ( ،) 71وابن حزم

الظاهري :ليس بالقوي()77وابن حجر :صدوق وكان يرسل( ،)76فالراوي لندي :صدوق.

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:
لغيرل

بهذا اإلسناد ؛ ألن يزيد بن أبي زياد ضعي

الحديث ضعي

(

) الكاشف ، 2 / :رقم .7 13

(

) تهذيب الكمال ،27 / 2 :رقم .7 77

(

) تقريب التهذيب :ص  ،71رقم .77 7

( )2تاريخ أسماء الثقات/ :

 ،رقم . 2 2

( )3معرفة الثقات ، 37/ :رقم . 72
( )7تهذيب التهذيب. 27/2 :

( )7موسوعة أقوال الدارقطني ،77 / :رقم . 373
( )2الطبقات الكبرى/2 :

 ،رقم 71

.

( )3الجرح والتعديل ،2 2/2 :رقم . 223
(1

) تهذيب التهذيب. 27/2 :

(

) تقريب التهذيب :ص ،323رقم .727

(

) المحلى. 23/ :
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الن ِبي  أر ِ
س َح َّ
ش ْيٍمَ ،ح َّدثََنا َخالِدَ ،ل ْن ِل ْك ِرَم َ َ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ْسي َوَد َلا لِي
َّاس قَ َ
َ -52و َل ْن ُه َ
ال " َم َ
َ
ِبا ْل ِح ْك َم ِ "(.)7
تخريج الحديث:
 خ :كتاب فضائل الصحابة - 2 ،باب ذكر ابن عباس / ،

 ،حديث رقم  ، 737عن

مسدد عن عبد الوارث عن خالد  ،متقارب األلفاظ .

 ت :كتاب المناقب -2 ،باب مناقب عبد اهلل ابن عباس ،ص  ،27حديث رقم

 ، 2من

ط ريق محمد بن حاتم عن القاسم بن مالك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن
عباس  ،بلفظه.

 جه :كتاب المقدمة،

 -باب في فضائل أصحاب رسول اهلل  ،ص ،23حديث رقم ، 77

عن محمد بن المثنى عن أبو بكر بن خالد عن عبد الوهاب عن خالد  ،متقارب األلفاظ .
رجال اإلسناد:

 -هشيم :هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ،ثقة ثبت  ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع عشر.

 خالد :خالد بن مهران الحذاء( ) ،أبو المنازل البصري ،من الخامسة مات بعد المائة ،ثقة يرسل( )،وقد ذكره ابن حجر ضمن المرتبة األولى للمدلسين ممن احتمل األئمة تدليسهم (.)2

 لكرم  :عكرمة أبو عبد اهلل ،مولى ابن عباس ،أصله بربري ،مات سنة أربع ومائة ،ثقة ثبتعالم بالتفسير(.)3

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،3 3حديث رقم . 22

)
الحذّاء :بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة المشددة’ هذه النسبة إلى حذو النعل وعملها ،وأما أبو عبد الرحمن عبيدة بن حميد
َ

الحذاء التميمي الضبي لم يكن بح ّذاء ،كان يجلس إلى الح ّذائينفنسب إليهم .األنساب(  ، ) 3 - 31/وقال أحمد :لم يكن ح ّذاءا.

تاريخ بغداد(
(

. )2 3/

) تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم . 721

( )2تعريف أهل التقديس :ص  ، 1رقم . 1
( )3تقريب التهذيب :ص  ، 37رقم .277
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ش ٍر ،ل ْن س ِع ِ
َن َّ
يد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
س ِئ َل َل ْن
َّاس أ َّ
ش ْيٍمَ ،ل ْن أَِبي ِب ْ
َ -51و َل ْن ُه َ
الن ِب َّي ُ " 
َ َ
()7
َلىَم ِبما َكا ُنوا ل ِ
ين فَقَ َ َّ
َذ َر ِ
ين"(.)6
اري ا ْل ُم ْ
امىِ َ
ش ِرِك َ
َ
ال" :الى ُ أ ْ ُ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب بدئ الوحي -3 ،باب ما قيل في أوالد المشركين ، 2 2/ ،حديث رقم 2

،

وكتاب القدر - ،باب اهلل أعلم بما كانوا عاملين ، 13/7،حديث رقم  ،7337من طريق حبان
عن عبد اهلل و محمد بن بشار عن غندر كليهما عن شعبة عن أبي بشر ،بهذا اإلسناد بلفظه.

 م :كتاب القدر -7 ،باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت ،...ص  ، 177حديث
رقم  ، 771من طريق يحيى بن يحيى عن أبي عوانة عن أبي بشر بهذا اإلسناد ،بزيادة " إذ
خلقهم " .
رجال اإلسناد:

 هشيم :هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع عشر. -أبو بشر :جعفر بن إياس ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والخمسين.

 سعيد بن جبير :سعيد بن جبير بن هشام األسدي ،ثقة ثبت فقيه ،سبقت ترجمته في الحديثالخامس والثالثين.

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(
(

) ذري  :نسل اإلنسان والنساء واألطفال(.المعجم الوسيط :ص 1
) مسند أبي يعلى :ص ،3 3حديث رقم . 22
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ط ْى َح َ َ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ود ْب ُن ِخ َد ٍ
ال :لَ َّما
اشَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُل َب ْي ٍدَ ،ل ْن َ
َّاس ،قَ َ
 -58و َح َّدثََنا َم ْح ُم ُ
ِ
َّ ِ
ِ َّ
َما َوالىَّ ِ َ ،أل ْ
َحب ِب َال ِد الىَّ ِ إِلَ َّي َوأَ ْك َرُم ُ
َخ ُر ُج ِم ْن ِ َ ،واِ ِّني َأل ْ
َلىَ ُم أ ََّن أ َ
َر ُ
سو ُل الى  م ْن َمك َ  ،قَا َل" :أ َ
تَ ،يا َب ِني َل ْب ِد َم َنا ٍ إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُوَالةَ َه َذا ْاأل َْم ِر ِم ْن َب ْع ِدي ،فََال
الىَّ ِ َ ،ولَ ْوَال أ َّ
َهىَ ِ أ ْ
َن أ ْ
َخ َر ُجوِني َما َخ َر ْج ُ
ِ ِ
ِ
ال ً ِم ْن لَ ْي ٍل َوَال َن َه ٍ
َخ َب ْرتُ َها َما لَ َها ِل ْن َد الىَّ ِ ،
َن تَ ْط َغى قَُرْيش َأل ْ
ارَ ،ولَ ْوَال أ ْ
س َ
تَ ْم َن ُعوا طَائفًا ِب َب ْيت الىَّ َ
ق ِ
آخ َرُه ْم َن َو ًاال"(.)7
ْت أ ََّولَ ُه ْم َوَب ًاال فَأ َِذ ْ
الىَّ ُه َّم إِ َّن َ أَ َذق َ
َخ َر َج
َلىَى

تخريج الحديث:
 حم ، 2 / :حديث رقم 71

 ،من طريق عبد اهلل عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن األعمش

عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ،جزء من حديث بلفظه.

 هيثمي :كتاب الحج - 2 ،باب فضل الكعبة ،ص  ،271حديث رقم  ، 27من طريق أبي نعيم
عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس ،متقارب األلفاظ.

ولىحديث شاهد لن نافع بن جبير لن أبي .
 طب2/ :

 ،حديث رقم  ، 377من طريق محمد الصائغ عن أحمد الوكيعي عن أبو معاوية

عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه ،جزء من حديث متقارب

األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 محمود بن خراش :محمود بن خراش الطالقاني( ) ،أبو محمد ،مات سنة خمسين ومائتين( )،قال يحيى بن معين :ثقة ال بأس به( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال مسلمة بن القاسم:
ثقة ( ،) 7و أبو الفتح األزدي :من أهل الصدق والثقة (،) 7والذهبي :ثقة ( ،) 2وابن حجر:

صدوق(،)3فالراوي لندي :ثقة.
(

) مسند أبي يعلى :ص  ،33حديث رقم . 772

(

)الطالقاني:بفتح الطاء المهملة وتشديدها وسكون الالم وبعدها القاف المفتوحة وفي آخرها النون ،طالقان بلدة بين مروالروذ وبلخ

(

) تقريب التهذيب :ص

مما يلي الجبال ،وطالقان أيضا والية عند قزوين( .األنساب) 3/2 :
 ،3رقم

.73

( )2تاريخ بغداد ، 17/ 3 :رقم .71 7
( )3الثقات. 1 /3 :

( )7تهذيب التهذيب. 3/2 :
( )7تاريخ بغداد. 17/ 3 :

( )2الكاشف ، 23/ :رقم 3
( )3تقريب التهذيب :ص

.3

 ،3رقم

.73
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 -محمد بن لبيد :محمد بن عبيد الكوفي األحدب ،مات بعد أربع ومائتين ،ثقة يحفظ( ).

 طىح  :طلحة بن عبد اهلل بن عوف القرشي الزهري( ) ،أبو عبد اهلل ،مات سنة سبع وتسعينومائة ،ثقة مكثر للحديث( ).

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات .

(

) تقريب التهذيب :ص  ،233رقم 2

(

) تقريب التهذيب :ص  ، 2رقم . 1 3

.7

( )
لؤي وهي من
الزهري:بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء ،هذه النسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن ّ
قريش(.األنساب) 21/ :
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ِ
 -59وح َّدثََنا َنصر ْب ُن لىِ ِّي ْب ِن َنص ٍر ا ْلجه َ ِ
وسى
َ
َ
َْ
ْ
يرِةَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ُم َ
ضميَ ،ح َّدثََنا ُم َ
وسى ْب ُن ا ْل ُمغ َ
ُْ
ت ْاب َن َلب ٍ
ْض ُل
س ِئ َل :أَي َّ
َّ
ال :قَ َ
ْض ُل؟ قَ َ
الصفَ ُار ،قَ َ
سأَْل ُ
سو ُل الىَّ ِ  " :أَف َ
الص َدقَ ِ أَف َ
ال َر ُ
َّاس أ َْو ُ
الَ :
يضوا لىَي َنا ِم َن ا ْلم ِ
َّ ِ
َه ِل َّ
الن ِ
اء أ َْو
استَ َغاثُوا ِبأ ْ
س َم ْع إِلَى أ ْ
َه ِل ا ْل َج َّن ِ قَالُوا:أ َِف ُ َ ْ
ار لَ َّما ْ
اء ،أَلَ ْم تَ ْ
الص َدقَ ا ْل َم ُ
َ
ِم َّما َرَزقَ ُك ُم الىَّ ُ.)6()7(
تخريج الحديث:
 طب ، 1 / :حديث رقم

 ، 1و ، 1 /7حديث رقم  ،7 3من طريق أحمد عن محمد

بن موسى و محمد بن الحنفية عن محمد بن موسى كليهما عن موسى بن المغيرة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 نصر بن لىي:نصر بن علي بن ص ْهبان األزدي،الجهضمي البصري ،مات قبل الخمسين ومائة ،ثقة( ). موسى بن المغيرة :هو موسى بن المغيرة ،قال أبو حاتم :مجهول ( ،) 2و ذكره ابن الجوزي فيالضعفاء( ،)3وقال الذهبي :مجهول( ،)7و ابن حجر :مجهول(،)7فالراوي لندي :مجهول.

 أبو موسى الصفار :هو أبو موسى الصفا ر ، 2قال أبو حاتم :مجهول ( ،) 3وذكره ابن الجوزي فيالضعفاء( ،) 1وقال الذهبي :مجهول( ) ،وابن حجر :ال يعرف( )،فالراوي لندي :مجهول.

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.

درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ،ألن موسى بن المغيرة وأبا موسى الصفار مجهوالن .

(

) سورة األعراف :آية .31

(

) تقريب التهذيب :ص  ،37رقم 3

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،33حديث رقم 772

( )2الجرح والتعديل ، 7 /2 :رقم .7 1

.7

( )3الضعفاء والمتروكون ، 31/ :رقم . 27
( )7المغني في الضعفاء2/ :
( )7لسان الميزان/2 :

 ،رقم .73 1

 ،رقم .21 3

( )2الصفار:بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة ،يقال لمن يبيع األواني الصفرية :الصفار(.األنساب:
)327/

( )3الجرح والتعديل ،2 2/3 :رقم 1

.

(1

) الضعفاء والمتروكون -ابن الجوزي ، 2 / :رقم . 331

(

) لسان الميزان/2 :

(

) المغني في الضعفاء ،311/ :رقم .777
 ،رقم .21 3
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ِِ
ٍِ
ِ
ش ٍبَ ،ل ِن ْاب ِن
ش ْه ِر ْب ِن َح ْو َ
امَ ،ل ْن َ
 -21و َح َّدثََنا َم ْن ُ
ص ُ
ور ْب ُن أَبي ُم َزاحمَ ،ح َّدثََنا َل ْب ُد ا ْل َحميد ْب ُن َب ْه َر َ
ال لَها" :إِ َّن َخ ْير ِنس ٍ
َن َّ
ام َأرَةً ِم ْن قَُرْي ٍ
َلب ٍ
َل َج َاز
َّاس ،أ َّ
اء َرِك ْب َن أ ْ
الن ِب َّي َ خطَ َ
س ْوَدةُ ،فَقَ َ َ
َ َ
ش ُيقَا ُل لَ َها َ
ب ْ
ص َغ ِرِل ،وأَرلال لىَى بع ٍل ِفي َذ ِ
َح َنال لىَى ولٍَد ِفي ِ
ِْ ِ
اء قَُرْي ٍ
ات َي ِد ِل (.)7
َ ْ َ ُ َ َْ
ش ،أ ْ ُ َ َ
س ُ
اإل ِب ِل ن َ
تخريج الحديث:
 ،حديث رقم  ، 3 3من طريق أبو النضر بن عبد الحميد بهذا االسناد ،متقارب

 حم2/ :
األلفاظ.

 طب:

 ، 22/حديث رقم 1 2

بهرام ،بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 ،من طريق أبو خليفة عن أبو الوليد عن عبد الحميد بن

رجال اإلسناد:

 -منصور بن أبي مزاحم :أبو نصر البغدادي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين.

 -لبد الحميد بن بهرام الفزاري،المدائني()6مات بعد المائة( ) ،قال يحيى بن معين :ثقة( ،)3وعلي

بن المديني :ثقة( ،)5وأحمد بن حنبل :ثقة( ،)2وأحمد المصري :ثقة ويعجبني( ،)1وأبو داود :ثقة(،)8

والذهبي :ثقة( ،)9قال شعبة بن الحجاج :صدوق( ،)71والعجلي :ال بأس به( ،)77وأبو حاتم :ليس
به بأس( ،)76وصالح بن جزرة :ليس بشيء وعنده صحيفة منكرة(.)74

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،332حديث رقم . 727

(

) المدائني :بفتح الميم والدال المهملة وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وفي آخرها نون ،هذه النسبة إلى المدائن ،وهي

(

)تهذيب الكمال ،213/ 7 :رقم . 717

بلدة قديمة مبنية على الدجلة ،وكانت دار مملكة األكاسرة على سبعة فراسخ من بغداد( .األنساب1/3 :
( )2تاريخ ابن معين -رواية الدوري  ، 22/ :-رقم .223
( )3الضعفاء والمتروكون  -البن الجوزي .22/ :-
( )7الجرح والتعديل ،3/7 :رقم .2

( )7تاريخ أسماء الثقات :ص ، 71رقم

( )2ميزان االعتدال ،3 2/ :رقم .2777

.3

( )3المغني في الضعفاء ،3 7/ :رقم . 222
(1

) الضعفاء والمتروكون  -البن الجوزي .22/ :-

(

) الجرح والتعديل ،3/7 :رقم .2

(

) معرفة الثقات ،73/ :رقم . 112

(

) تاريخ بغداد:

/

 ،رقم .3732
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والنسائي :ليس به بأس(،)7والعقيلي :ضعيف( ،)6ابن حبان :يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات( ،)4وابن

عدي :ال بأس به( ،)3وابن حجر :صدوق( ،)5فالراوي لندي:صدوق .

حوشب األشعري:أبو معين ويقال :أبو عبد اهلل الشامي

 -شهر ب

() 7

الحمصي ( ،) 7ويقال:

الدمشقي(،)2مولى بنت يزيد بن السكن األنصارية ،مات سنة اثني عشرة ومائة( ،)3قال يحيى بن
()71

معين :ثقة

ومرة ثبت( ،)77وأحمد بن حنبل :ثقة( ،)76والعجلي :ثقة( ،)74ويعقوب بن شيبة :ثقة

فيه( ،)73ويعقوب الفسوي :ثقة( ،)75قال شعبة :لقيته فلم أعتد به( ،)72وابن سعد:

مع طعن البع

ضعيف في الحديث (،) 71والبخاري :حسن حديثه وقوي أمره (،) 78وابراهيم بن يعقوب :ضعيف

أحاديثه ال يشبه حديث الناس(،)79وأبو زرعة :ال بأس به( ،)61وأبو حاتم :ال يحتج بحديثه(،)67

وصالح بن جزرة :لم يوقف منه على كذب ،وروى أحاديث ينفرد بها( ،)66وموسى بن هارون:

(

) الضعفاء والمتروكون -البن الجوزي .22/ :-

(

) الثقات1/7:

(

) ضعفاء العقيلي ،2 / :رقم .333
.

( )2الكامل في ضعفاء الرجال1/3:
( )3تقريب التهذيب :ص

 ،رقم . 273

 ،رقم . 73

()7
فلين وقيل :الشامي ،وهي بالد بين الجزيرة
الشامي:بتشديد الشين المعجمة وفتحها وفي آخرها ميم ،هذه النسبة إلى الشأم بالهمزة ّ
والغور إلى الساحل ،وانما سميت الشام بسام بن نوح ،وسام اسمه بالسريانية شام( .األنساب) 27/ :

()7الحمصي :حمص ،بكسر الحاء وسكون الميم والصاد غير المنقوطة ،بلد من بالد الشام(.األنساب) 7 / :

()2الدمشقي:بكسر الدال المهملة والميم المفتوحة والشين المعجمةالساكنة و في آخرها القاف هذه النسبة إلى دمشق ،وهي أحسن

مدينة بالشام ،وانما سميت دمشق بدماشق بن قانى بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح( .األنساب.)23 / :
( )3تهذيب الكمال:

 ،372/رقم . 72

(1

) تاريخ ابن معين  -رواية الدوري . 71/ :-

(

) الجرح والتعديل. 2 /2 :

(2

) تهذيب التهذيب. 2 / :

(7

) الكاشف ،23 / :رقم 2

(2

) سير أعالم النبالء. 72/2 :

(1

) الجرح والتعديل. 2 /2:

(

)سير أعالم النبالء. 73/2 :

(

) تاريخ ابن معين  -رواية الدوري 3/ :-

(

) معرفة الثقات ،27 / :رقم .72

(3

) المعرفة والتاريخ.37/ :

(7

) الطبقات الكبرى ،23 /3 :رقم .2777

(3

) أحوال الرجال ، 37/ :رقم . 22

(

) الجرح والتعديل ، 2 /2:رقم . 772

 ،رقم .3 33

.
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ضعيف( ،)7والنسائي :ليس بالقوي( ،)6وأبو بشر الدوالبي :أحاديثه ال تشبه أحاديث الناس

(،)4

قال

ابن حبان :يروي عن الثقات المعضالت وعن األثبات المقلوبات( ،)3وابن عدي :ليس بالقوي في

الحديث وهو ممن ال يحتج بحديثه وال يتدين به ( ،) 5والدارقطني :ليس بالقوي ( ،) 2وابن حزم:

ساقط ( ،) 1وأبو بكر البيهقي :ضعيف (،) 8ويحي بن سعيد القطان :لم يكن يحدث عنه ( ،) 9وابن

حجر :صدوق كثير اإلرسال واألوهام( ،)71فالراوي لندي :ليِّن.

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد؛ ألن لبد الحميد بن بهرام صدوق  ،وشهر بن حوشب لين ،

وبالمتابع يرتقي إلى الحسن لغيرل .

(

) تهذيب التهذيب. 2 / :

(

) سير أعالم النبالء. 77/2:

(

) الضعفاء والمتروكون -للنسائي :-ص2

 ،رقم 1

.

( )2المجروحون. 7 / :

( )3الكامل في ضعفاء الرجال ،21/2 :رقم .232
( )7سنن الدارقطني ، 2 / :رقم . 37
( )7تهذيب التهذيب. 2 / :
( )2المصدر السابق.

( )3سير أعالم النبالء. 73/2 :
(1

) تقريب التهذيب :ص  ، 73رقم . 2 1
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ِ
 -27و َح َّدثََنا ُل َب ْي ُد الىَّ ِ ْب ُن ُل َم َرَ ،ح َّدثََنا َل ْب ُد َرِّب ِ ْب ُن َب ِ
ار ٍ
س ِم َع َجدَّلُ ِس َما ًكا ا ْل َح َن ِف َّي،
ق ا ْل َح َنفي ،أ ََّن ُ َ
()7
َن َّ
ِّثَ ،ل ِن ْاب ِن َلب ٍ
ان لَ ُ فَ َرطَ ِ
ُم ِتي َد َخ َل ِب ِه َما
َّاس ،أ َّ
ان ِم ْن أ َّ
ُي َحد ُ
الن ِب َّي  ،قَ َ
الَ " :يا َل ِائ َ
ش ُ َ ،م ْن َك َ
ان لَ ُ فَ َرط؟ قَ َ
ان لَ ُ فَ َرط َيا ُم َوفَّقَ ُ " قَالَ ْتِ :بأَِبي فَ َم ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُ
الَ " :و َم ْن َك َ
ا ْل َج َّن َ " قَالَ ْتِ :بأَِبي فَ َم ْن َك َ
ال" :فَأََنا فَرطُ أ َّ ِ
ص ُابوا ِب ِم ْثىِي"(.)6
فَ َرط ِم ْن أ َّ
ُم ِت َ  ،قَ َ
ُمتي ،لَ ْم ُي َ
َ
تخريج الحديث:
 ت :كتاب الجنائز -73 ،باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا ،ص  ، 3حديث رقم  ، 17من
طريق نصر بن علي الجهضمي وزياد بن يحيى البصري عن عبد ربه بن بارق ،متقارب األلفاظ.

 حم2/ :

،حديث رقم  ، 132من طريق عبد الصمد بن عبد ربه ،بلفظه.

 هق :كتاب الجنائز ،باب ما يرجى في الصيبة باألوالد ،72/2 ،من طريق أبي الطاهر الفقيه أبي
العباس عبد اهلل بن يعقوب الكرماني ،عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن بارق ،متقارب األلفاظ.

 طب:

 ، 37/حديث رقم 221

 ،من طريق علي بن المبارك ،عن زيد بن المبارك ،عن عبد

ربه ابن بارق ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 -لبيد اهلل :هو عبيد اهلل بن عمر القواريري ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث األول.

 -لبد رب بن بارق :عبد ربه بن بارق الحنفي ،أبو عبد اهلل الكوفي ،ويقال البصري ،مات بعد

المائتين( ،)4قال يحيى بن معين :ضعيف(،)3وأحمد بن حنبل :ما أرى به بأسا( ،)5وعمرو بن

خير ( ،) 2والنسائي :ليس بالقوي ( ،) 1والساجي :حدث عنه الحرشي
ا
الفالس :أثنى عليه

(

)فرط:له ولد سبقه إلى الجنة( .المعجم الوسيط)72 / :

(

) تهذيب الكمال ،27 / 7 :رقم . 7 7

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،373حديث رقم . 73

( )2ميزان االعتدال ،322/ :رقم .2737
( )3الجرح والتعديل ،2 /7 :رقم 1
( )7المصدر السابق.

.

( )7الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي ،27/ :-رقم . 2 7
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()6

بمناكير( ،)7وذكره العقيلي في الضعفاء

يخطئ(،)3فالراوي لندي :صدوق يخطئ .

 ،وابن عدي :قليل الحديث( ،)4وابن حجر :صدوق

 -سما الحنفي :سماك بن الوليد الحنفي ،أبو زميل ،اليماني ،الكوفي ،مات بعد المائة( ،)5قال

يحيى بن معين :ثقة(،)2وأحمد بن حنبل :ثقة( ،)1والعجلي :ثقة( ،)8وابن عبد البر األندلسي:

أجمعوا على أنه ثقة ( ،) 9وأبو زرعة :ثقة ( ،) 71وذكره ابن حبان في الثقات ( ،) 77وأبو حاتم:
صدوق ال بأس به( ،)76والنسائي :ليس به بأس( ،)74وابن حجر :ليس به بأس(،)73فالراوي

لندي:صدوق

 -2ابن لباس :هو عبد اهلل ابن عباس ،صحابي ،سبقت ترجمته في الحديث الثامن واألربعين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن ب لبد رب بن بارق صدوق يخطئ  ،وقد توبع متابع

قاصرة  ،ويرتقي إلى الحسن لغيرل .

(

) تهذيب التهذيب.22 / :

(

) الكامل في ضعفاء الرجال ، 73/2 :رقم .33

(

) ضعفاء العقيلي ،32/ :رقم . 17

()2تقريب التهذيب :ص 3

 ،رقم . 72

()3تقريب التهذيب :ص  ، 37رقم . 7 2

()7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي :-ص 3
()7الجرح والتعديل ، 21/2 :رقم 12

()2معرفة الثقات ،2 7/ :رقم .72
()3تهذيب التهذيب7/ :

.

.

(1

)الجرح والتعديل ، 21/2 :رقم 12

.

(

)الجرح والتعديل ، 21/2 :رقم 12

.

(2

)تقريب التهذيب :ص  ، 37رقم . 7 2

(

)الثقات. 21/2 :

(

)تهذيب التهذيب7/ :

.

 ،رقم

.3

119
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أنس بن مالك 
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س ُنَ ،ل ْن أََن ِ
ان
ان ْب ُن فَر ٍ
س ْب ِن َمالِ ٍ  ،قَ َ
َ -26ح َّدثََنا َ
الَ :ك َ
ش ْي َب ُ
وخَ ،ح َّدثََنا ُم َب َار ُ ْب ُن فَ َ
ضالَ َ َ ،ح َّدثََنا ا ْل َح َ
رسو ُل الىَّ ِ  ي ْخطُب يوم ا ْلجمع ِ إِلَى ج ْن ِب َخ َ ٍ
س ِن ُد ظَ ْهرلُ إِلَ ْي َهاَ ،فىَ َّما َكثُر َّ
الْ :اب ُنوا لِي
اس ،قَ َ
َ
ش َب ُي ْ
الن ُ
َ ُ َْ َ ُ ُ َ
َ ُ
َ
َ
)
7
(
ِ
س ِ
ِم ْن َب ًار فَ َب َن ْوا لَ ُ ِم ْن َب ًار لَ ُ َلتََبتَ ِ
ول الىَّ ِ  ، قَا َل
ب َح َّن ِت ا ْل َخ َ
ام َلىَى ا ْلم ْن َب ِر َي ْخطُ ُ
ش َب ُ إِلَى َر ُ
انَ ،فىَ َّما قَ َ
أََنس :وِا ِّني ِفي ا ْلم ِ
ين( )6ا ْل َوالِ ِ  ،فَ َما َازلَ ْت تَ ِحن َحتَّى َن َز َل إِلَ ْي َها
س ِم َع ِت ا ْل َخ َ
ين َح َّن ْت َح ِن َ
ش َب َ ِح َ
َ ْ
س ِجد فَ َ
َ
َّث ِبه َذا ا ْلح ِد ِ
َّاد
يث َب َكى ثُ َّم قَ َ
س َك َن ْت ،قَ َ
الَ :يا َلب َ
ال :فَ َك َ
احتَ َ
سو ُل الىَّ ِ  فَ ْ
َ
س ُن إِ َذا َحد َ َ
ان ا ْل َح َ
ض َن َها ،فَ َ
َر ُ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
س ِ
شتَاقُوا إِلَى ِلقَ ِائ ِ (.)4
َن تَ ْ
ول الىَّ ِ َ 
الىَّ ِ ا ْل َخ َ
َحق أ ْ
ش ْوقًا إِلَ ْي ل َم َكان م َن الىَّ  ،فَأَ ْنتُ ْم أ َ
ش َب ُ تَحن إِلَى َر ُ
تخريج الحديث:
 ت :كتاب المناقب -7 ،آيات نبوة النبي  وما قد خصه اهلل -عز وجل ،332/3 ، -حديث رقم
 ، 7 7من طريق محمود بن غيالن عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن

عبد اهلل بن أبي طلحة عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 حم7/ :

 ،حديث رقم

7

 ،من طريق هاشم عن المبارك عن الحسن بهذا اإلسناد،

متقارب األلفاظ.

 طب ، 12/ :حديث رقم  ، 212من طريق أحمد بن يحيى بن محمد السكن ،عن حبان بن
هالل ،عن يزيد ابن إبراهيم التستري عن الحسن بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين.

 -مبار بن فضال :بن أبي أمية القرشي العدوي ،أبو فضالة البصري ،مات سنة ست وستين

ومائة( ،)3قال هشيم بن بشير الواسطي :ثقة( ،)5وعفان بن مسلم الصفار:ثقة وكان من النساك(،)2
ويحيى بن معين :ثقة( ،)1وأبو داود :ثبت وكان يدلس( ،)8وأبو زرعة :ثقة(،)9والذهبي :أحد علماء

البصرة(،)71وابن سعد :فيه ضعف ،لم يبلغ حديثه درجة الصحة(،)77

( ) حنا:عليه حنوا عطف والمرأة على ولدها عطفت وأشفقت فلم تتزوج بعد أبيهم والشيء ثناه( .المعجم الوسيط. ) 12/ :
( )
صل الحنين :ت ْرجيع َّ
الناقة ص ْوتها إثْر ولدها( .النهاية في غريب األثر)23 / :
َح َن َن:نزع وا ْشتاق .وأ ْ
( ) مسند أبي يعلى :ص ،377حديث رقم . 737
( )2تهذيب الكمال ، 21/ 7 :رقم .3777
( )3تهذيب التهذيب. 3/2 :
( )7الكاشف ، 2/ :رقم . 372
( )7تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،73/ :-رقم. 22
( )2تهذيب التهذيب. 3/2 :
( )3الجرح والتعديل ، 3/2 :رقم . 337
( ) 1تذكرة الحفاظ ، 11/ :رقم . 3
( ) المصدر السابق . 1 / :
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ويحيى بن معين :ضعيف الحديث( ،)7وعلي بن المديني :صالح الحديث(،)6وأحمد بن حنبل:

ضعيف( ،)4والعجلي :ال بأس به( ،)3وأبو داود :شديد التدليس(،)5والنسائي :ضعيف(،)2والساجي:
صدوق وفيه ضعف( ،)1وذكره العقيلي في الضعفاء( ،)8وابن حبان :كان يخطئ( ،)9وقال ابن

عدي :عامة أحاديثه أرجوا أن تكون مستقيمة ،فقد احتمل من قد رمي بالضعف()71والدراقطني:

لين كثير الخطأ ويعتبر به()77وابن حجر :صدوق يدلس ويسوي()76وقد ذكره ابن حجر في المرتبة

الثالثة وال يقبل حديثه إال إذا صرح بالسماع(،)74فالراوي لندي:صدوق يدلس ويسوي .

 الحسن بن أبي الحسن البصري:اسم أبيه يسار األنصاري،مات سنة عشر ومائة( ،)73قال ابنكثير ويدلس( ،)72وقد ذكره ابن حجر في الطبقة
حجر :ثقة فقيه فاضل مشهور( ،)75وكان يرسل ا
الثانية ممن يقبل تدليسه.

 -2أنس بن مال  :بن النضر األنصاري الخزرجي خادم رسول اهلل  خدمه عشر سنين،مشهور،
() 7

مات سنة اثنتين وقيل ثالث وتسعين وقد جاوز المائة.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن شيبان بن فروخ ومبار بن فضال

صدوقان  ،وقد زالت لى

تدليس مبار ؛ ألن صرح بالسماع من الحسن ،وتدليس الحسن ال يضر ألن ممن احتمل تدليسهم

 ،وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح لغيرل .

( ) الضعفاء والمتروكون  -البن الجوزي / :-
( ) تاريخ بغداد. 23/ 3 :
( ) الضعفاء والمتروكون  -البن الجوزي  ، / :-رقم . 2 7
( )2معرفة الثقات ، 7 / :رقم . 72
( )3تذكرة الحفاظ  ، 11/ :رقم . 3
( )7الضعفاء والمتروكون  -للنسائي :-ص ، 3رقم .71
( )7تهذيب التهذيب. 3/2 :
( )2ضعفاء العقيلي ، 2/2 :رقم . 2 7
( )3الثقات.31 /7 :
 ،رقم . 21
( ) 1الكافل في ضعفاء الرجال/7 :
( ) تاريخ بغداد. 22/ 3 :
( ) تقريب التهذيب :ص ،3 3رقم .7272
( ) تعريف أهل التقديس :ص  ،2رقم .3
.
( ) 2تقريب التهذيب :ص ، 71رقم 7
( ) 3المصدر السابق.
( ) 7تعريف أهل التقديس :ص ، 3رقم.21
) ) 7اإلصابة  :ص  ، 7رقم  ، 73تقريب التهذيب :ص ، 3رقم .373
 ،رقم . 2 7
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ِ
ِ ِ
ِّثَ ،ل ْن أََن ِ
س ْب ِن
س َنُ ،ي َحد ُ
صالِح ا ْل ُمِّري ،قَ َ
س ِم ْع ُ
ت ا ْل َح َ
الَ :
يم التَّْر ُج َمانيَ ،ح َّدثََنا َ
 -24و َح َّدثََنا أ َُبو إ ْب َراه َ
اح َدة لَ َ  ،وو ِ
اح َدة ِم ْنه َّن لِي ،وو ِ
ال ( ،)7و ِ
ِ
ِ
ٍِ
صٍ
َّ
اح َدة
يما َي ْر ِوي َل ْن َرِّب ِ  ،قَ َ
ُ
ََ
ََ
َ
ال :أ َْرَبعُ خ َ
َمال َ ،ل ِن الن ِب ِّي  ف َ
ِ ِ
ِ
ِ
َما
ش ْي ًئاَ ،وأ َّ
يما َب ْي َن َ َوَب ْي َن ِل َب ِادي ،فَأ َّ
َما الَِّتي لِي فَتَ ْع ُب ُد ِني َال تُ ْ
ش ِر ُ ِبي َ
يما َب ْيني َوَب ْي َن َ َ ،و َواح َدة ف َ
ف َ
ِ
ِ
ت ِم ْن َخ ْي ٍر ج َزْيتُ َ ِب ِ  ،وأ َّ ِ
اء َو َلىَ َّي ِْ
َما
اإل َج َاب ُ َ ،وأ َّ
الَِّتي لَ َ َلىَ َّي فَ َما َل ِم ْى َ
َ
َما الَّتي َب ْيني َوَب ْي َن َ فَم ْن َ الد َل ُ
َ
ضى لِ َن ْف ِس َ (. )6
الَِّتي َب ْي َن َ َوَب ْي َن ِل َب ِادي فَ ْار َ
ض لَ ُه ْم َما تَْر َ
تخريج الحديث:

 هق ، 77/ :حديث رقم  ، 177من طريق صالح عن الحسن بهذا اإلسناد ،جزء من حديث
بلفظه.

 هق:

،237/حديث رقم  ، 177من طريق علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبيد

الصفار عن محمد بن أبي الدنيا عن إسماعيل بن إبراهيم ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 هيثمي :كتاب اإليمان ،باب في حق اهلل تعالى على العباد ، 13/ ،حديث رقم  ، 3من
طريق صالح المري عن الحسن بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 طب :الدعاء  ،73 / ،حديث رقم  ، 7من طريق حفص بن عمر الرقي عن حجاج بن بنهال
عن أحمد بن رشد عن إسماعيل من إبراهيم الترجماني عن صالح الري ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 إسماليل بن إبراهيم بن بسام البغدادي:أبو إبراهيم الترجماني ( ) ،مات سنة ست وثالثينومائتين( ،)3قال ابن قانع :ثقة( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات(،)2وقال يحيى بن معين :ليس به
()9

بأس( ،)1وأحمد بن حنبل :ليس به بأس( ،)8وأبو داود :ليس به بأس

.

( ) الخصى  :خلق في اإلنسان يكون فضيلة أو رذيلة(.المعجم الوسيط3/ :
( ) مسند أبي يعلى :ص ،377حديث رقم . 732
( )الترجماني :بفتح التاء ثالث الحروف وضم الجيم بينهما الراء الساكنة والميم المفتوحة بعدها األلف وفي آخرها النون ،هذه
النسبةإلى الترجمان وهو اسم لجد أبى الحسن ،وقيل لجده الترجمان؛ ألنه كان ترجمان سيف الدولة( .األنساب)233/ :
( )2تهذيب التهذيب. 2/ :
( )3المصدر السابق.
( )7الثقات. 1 /2 :
( )7تهذيب التهذيب. 2/ :
( )2تاريخ بغداد ، 23/7 :رقم . 31
( )3المصدر السابق.
)
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وأبو حاتم :شيخ()7والنسائي :ليس به بأس( ،)6والذهبي :صدوق( ،)4وابن حجر :ال بأس به(،)3فالراوي

لندي:صدوق.

 صالح بن بشير:بن وادع بن أبي األقعس القارئ،أبو بشر القاص المعروف بالمري ،مناألقاكسة ،مات سنة ست وسبعين ومائة( ،)5قال إسماعيل بن علية :ليس بثقة( ،)2ويحيى بن

معين :ليس به بأس ،ضعيف(،)1ليس بشيء( ،)8وعلى بن المديني :ليس بشيء ضعيف (،)9
وأحمد بن حنبل :ال يعرف الحديث( ،)71وعمرو بن الفالس :منكر الحديث جدا ،يحدث عن
قوم ثقات بأحاديث مناكير ( ،) 77والبخاري :منكر الحديث ( ،) 76و إبراهيم بن يعقوب :واهي

الحديث ( ،) 74وأبو داوود :ال يكتب حديثه ( ،) 73وأبو حاتم :منكر الحديث يكتب حديثه (،) 75

وصالح بن جزرة :كان يقص وليس هو شيئا في الحديث ،يروي أحاديث مناكير (،) 72
والنسائي :متروك الحديث( ،)71والساجي :ضعيف( ،)78وابن حبان :غلب عليه الخير والصالح
حتى غفل عن اإلتقان في الحفظ( ،)79وابن عدي فقال :عامة أحاديثه والتي لم أذكر منكرات
()67

ينكرها األئمة عليه( ،)61وأبو أحمد الحاكم :ليس بالقوي

والدارقطني :ضعيف( ،)66والذهبي:

ضعفوه( ،)64وابن حجر ضعيف وزاهد(.)63فالراوي لندي :ضعيف.

( ) الجرح والتعديل ، 37/ :رقم .3 7
( ) المصدر السابق.
( ) الكاشف ، 2 / :رقم . 27
( )2تقريب التهذيب :ص ، 13رقم .2
( )3تهذيب الكمال/ 7/ :رقم . 737
( )7تهذيب التهذيب. 31/ :
( )7تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ،22/ :-رقم  ، 2الجرح والتعديل . 37/2
( )2الكامل في ضعفاء الرجال ،71/2 :رقم .3
( )3تاريخ بغداد.2 1/ 1 :
( ) 1الجرح والتعديل. 37/2 :
( ) الكامل في ضعفاء الرجال ،71/2 :رقم .3
( ) التاريخ الكبير ، 7 /2 :رقم . 72
( ) أحوال الرجال :ص ، 12رقم . 11
.
( ) 2الكاشف ،23 / :رقم 7
( ) 3الجرح والتعديل ، 37/2 :رقم . 7 1
( ) 7تاريخ بغداد.2 3/ 1 :
( ) 7الضعفاء والمتروكون  -للنسائي  :-ص  ، 7رقم . 7
( ) 2تاريخ بغداد.2 3/ 1 :
( ) 3المجروحون. 7 / :
( ) 1الكامل في ضعفاء الرجال.72/2 :
( ) تهذيب التهذيب. 31/ :
( ) تهذيب التهذيب. 31/ :
( ) الكاشف ،23 / :رقم 7
(2

) تقريب التهذيب :ص  ، 7رقم . 223
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 الحسن البصري :الحسن بن يسار البصري األنصاري ،ثقة فقيه ،سبقت ترجمته في الحديثالثاني والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

لغيرل .

بهذا اإلسناد ؛ ألن صالح بن بشير ضعي

 ،وبالمتابع يرتقي إلى الحسن

س َنَ ،ل ْن أََن ٍ
ال لِ َّىن ِب ِّي :
س ،أ َّ
َن َر ُج ًال قَ َ
س ِم ْع ُ
ت ا ْل َح َ
َ
يرا ،إَِّال
ت لَ َها؟ قَ َ
َل َد ْد ُ
َل َد ْد َ
الَ :ما أ ْ
 ،فَ َما َذا أ ْ
ت لَ َها َك ِب ً

ال:
وح َّدثََنا ُه ْد َب ُ ْب ُن َخ ِال ٍدَ ،ح َّدثََنا ُم َب َار  ،قَ َ
َ -23
َّ ِ
َما إِ َّن َها قَ ِائ َم
َمتَى َّ
ال ُ ؟ فَقَ َ
الس َ
ال َر ُ
سو ُل الى  :أ َ
ِ
سأَلُوِني
ت ثُ َّم قَ َ
س ْب َ
َح َب ْب َ
سو ُل الىَّ ِ  : فَأَ ْن َ
تَ ،ولَ َ َما ْ
ت َم َع َم ْن أ ْ
ال :تَ ْ
احتَ َ
سولَ ُ ،قَا َل َر ُ
أ َِّني أُحب الىَّ َ َو َر ُ
()7
ِ
ِ
ال ِ َوالَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِلَ ،ما َلىَى ْاأل َْر ِ
س َن ٍ  ،قَا َل
وس
َل ِن َّ
الس َ
ا ْل َي ْوَم تَأْتي َلىَ ْي َها م َائ ُ َ
ض َن ْفس َم ْنفُ َ
()6
الس ِ
ال :أ َْي َن َّ ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل تُْر َل ُد
يء ِب َّ
سىَّ َم ،ثُ َّم قَ َ
السائ ُل َل ِن َّ َ
ال  ،فَ ِج َ
صىَّى اهللُ َلىَ ْي َو َ
سو ُل الىَّ َ
صىَّى َر ُ
فَ َ
ِ
سو ُل الىَّ ِ  إِلَى ُغ َالٍم ِم ْن َد ْو ٍ
ش َه َذا َال َي ْه َرُم (َ )4حتَّى
س ْع ُد ،فَقَ َ
ال :إِ ْن َي ِع ْ
س ُيقَا ُل لَ ُ َ
ص ُ ،فَ َنظَ َر َر ُ
فَ َرائ ُ
ال أََنسَ :وأََنا َي ْو َم ِئ ٍذ قَ ْد ُر ا ْل ُغ َالِم (. )3
وم َّ
ال ُ  ،قَ َ
الس َ
تَقُ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب فضائل الصحابة - 7 ،مناقب عمر بن الخطاب ، 7/ ،حديث رقم  ، 722من
طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 خ :كتاب األدب -33 ،باب ما جاء في قول رجل (ويلك) /2 ،

 ،حديث رقم  ،7 77من

طريق عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 خ :كتاب األدب -37 ،باب عالمة الحب في اهلل/2 ،

 ،حديث رقم  ،7 7من طريق

عبدان عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن مرة ،عن سالم بن أبي الجعد ،عن أنس ،جزء من حديث

بلفظه .

(
(

)
وس ٍ :مولودة( .النهاية في غريب الحديث و األثر)33/3 :
َم ْنفُ َ

) ترلد :ارتعد وترجرج من السمن أو الرخاوة( .المعجم الوسيط) 3 / :

( ) ا ْل َه َرُم :الكبر(.النهاية في غريب الحديث و األثر) 7 /3 :
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،377حديث رقم . 733
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 م :كتاب الفتن ،باب  - 2باب ما بين النفختين ،ص  ، 33حديث رقم  ، 33من طريق
حجاج بن الشاعر ،حدثنا سليمان بن حرب ،عن حماد بن زيد ،عن معبد بن حالل ،عن أنس،

جزء من حديث بلفظه.

 م :كتاب البر والصلة ،باب ، 31ص  ، 132حديث رقم  ، 7 3من طريق أبو بكر بن أبي
شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد اهلل بن نمير وابن أبي عمر واللفظ لزهير عن

أنس ،جزء من حديث بلفظه .

 حم ، 12/ :حديث رقم

1

 ،من طريق ابن أبي عدي عن حميد عن أنس ،متقارب

األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -مبار  :مبارك بن فضالة القرشي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والستين.

 الحسن البصري :الحسن بن يسار البصري األنصاري ،ثقة فقيه سبقت ترجمته حديث الثانيوالستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن ب مبار بن فضال

صدوق  ،والحسن ال يضرل تدليس ألن

ممن احتمل تدليس  ،وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح لغيرل  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .
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ِ ِ
الن ِ
س ِن َّ
س ُنَ ،ل ْن
ون ْب ُن َن ِج ٍ
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
َّاجَ ،ح َّدثََنا َم ْي ُم ُ
اجيَ ،ح َّدثََنا ا ْل َح َ
يح أ َُبو ا ْل َح َ
 -25و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
أََن ٍ
الَ :ه ْل َب ِق َي ِم ْن
ال :إِ ِّني أَ ْ
اد َوَال أَق ِْد ُر َلىَ ْي ِ  ،قَ َ
سو َل الىَّ ِ  ، فَقَ َ
س ،قَ َ
شتَ ِهي ا ْل ِج َه َ
ال :أَتَى َر ُجل َر ُ
ت حاج ومعتَ ِمر ومج ِ
ال :فَأ َْب ِل ( )7الىَّ َ ِفي ِبِّرَها ،فَِإ َذا فَع ْى َ ِ
ِ
اهد ،فَِإ َذا
ال :أ ِّ
ُمي ،قَ َ
َحد؟ قَ َ
ََُ
َوال َد ْي َ أ َ
ت َذل َ فَأَ ْن َ َ َ ُ ْ
َ
رِ
ض َي ْت َل ْن َ أُم َ فَاتَّ ِ
ق الىَّ َ َوِب َّرَها (.)6
َ
تخريج الحديث:
 طب ، 33/ :حديث رقم  ، 3 3من طريق إبراهيم عن ميمون ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.
 طب ، 7 /2 :حديث رقم  ،2277من طريق عبد اهلل بن محمد العباس الضبي ،عن إبراهيم
بن الحجاج ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 هق ، 31/ 1 :حديث رقم  ،723من طريق أبو منصور الظفر بن محمد ،عن أبو حامد أحمد
بن الليث ،عن أبو عبد اهلل بن النضر الشيباني ،عن إبراهيم بن الحجاج ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 ميمون بن نجيح:أبو الحسن الناجي من أهل البصرةيخطئ(.)3فالراوي لندي :ضعيف.

(4

) ،قال ابن حبان :كان

 الحسن البصري :الحسن بن يسار البصري األنصاري ،ثقة فقيه ،سبقت ترجمته في الحديثالثاني والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن ميمون بن نجيح ضعي

.

( ) أبل  :أَيْ أعْ طِ ه وأ ْبلِغ الع ُْذر فِيهَا إِلَ ْي ِه ،ا ْل َمعْ َنى أحْ سِ ن فِيمَا َب ْي َنك َو َب ْينَ َ
ّللاِ َتعَالَى َببر ك ك إيَا ا ( .النهاية في غريب األثر :
) 55
( )مسند أبي يعلى :ص  ،372حديث رقم . 77
(

)لسان الميزان ، 21/2 :رقم .2171

()2الثقات.27 /7 :
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سَ ،ل ِن َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ال" :إِ َّن لِ ُك ِّل َن ِب ٍّي
الن ِب ِّيقَ َ
 -22و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ ْب ُن َخ ِال ٍدَ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
()7
ُم ِتي(.")6
ال ً ِأل َّ
يب لَ َُ ،وِا ِّني ْ
ْت َد ْل َوِتي َ
اختََبأ ُ
شفَ َ
استُ ِج َ
َد ْل َوةً َد َلا ِب َها فَ ْ
تخريج الحديث:

 خ :كتاب الدعوات - ،باب لكل نبي دعوة مستجابة ، 3 /2 ،حديث رقم  ،7 13من طريق
خليفة عن معتمر عن أبيه عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 32/ :حديث رقم 713

 ،من طريق عفان عن همام ،بهذا اإلسناد بلفظه.

 حب :باب البيان بأن كل نبي من األنبياء له دعوة مستجابة في أمته كان يدعو بها،77/ 2 ،
حديث رقم  ،7 37من طريق الفضل بن الحباب ،عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن

شعبة عن قتادة،متقارب األلفاظ.

 هق،22 / :حديث رقم  ، 1من طريق عبد اهلل بن يوسف األصبهاني ،عن أبي سعيد بن
األعرابي ،عن الحسن بن محمد الزعفراني ،عن روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة ،متقارب

األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.

 همام بن يحيى بن دينار العوذي:أبو عبداهلل ،أو أبو بكر البصري ،مات سنة أربع أو خمسوستين( ،)4قال ابن حجر :ثقة ربما وهم (.)3

 قتادة بن دلام :بن قتادة السدوسي،أبو خطاب البصري ،يقال ولد أكمه( ،)3وهو رأس الطبقةالرابعة ،مات سنة سبعة بضع عشر ومائة ،ابن حجر :ثقة( ،)2وقد ذكره في الطبقة الثالثة التي
ال يقبل حديث أصحابها إال إذا صرحوا بالسماع(.)1

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

(
(
(

)
ْتّ :ادخ ْرتها وجع ْلتها ع ْنده لي خبيئة(.النهاية في غريب األثر) / :
ْ
اختََبأ ُ
) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 22

) تقريب التهذيب :ص ،372رقم 3

( )2المصدر السابق.

.7

()3الكم  :هو العمى يولد به اإلنسان( .معجم المقاييس في اللغة :ص . )312
( )7تقريب التهذيب :ص  ،23رقم .33 2
( )7تعريف أهل التقديس :ص  ،2رقم .3
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ول الىَّ ِ  ،قَ َ ِ
ِ َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
َم َرِني
س :أ َّ
س َ
 -21و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ل ْن قَتَ َ
َن َر ُ
ال أل َُب ٍّي" :إ َّن الى َ أ َ
س َّما َ لِي" ،فَ َج َع َل أ َُبي َي ْب ِكي(.)7
س َّم ِاني لَ َ ؟ قَ َ
َن أَ ْق َأرَ َلىَ ْي َ " فَقَ َ
أْ
ال" :الىَّ ُ َ
ال :إِ َّن الىَّ َ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب مناقب األنصار ،باب  - 2مناقب أبي بن كعب ،23/ ،حديث رقم  ، 213من
طريق محمد ابن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 خ :كتاب تفسير القرآن ،سورة البينة ،باب 3/ ،
حسان ،عن همام عن قتادة ،بلفظه وزيادة اآلية.

 ،حديث رقم  ،2371من طريق حسان بن

 م :كتاب الصالة ،باب  - 3باب استحباب قراءة القرآن مع أهل الفضل والحذاق ،...ص

،

حديث رقم  ،733من طريق هداب ابن خالد عن همام بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 -باب من فضائل أبي بن كعب ،ص ، 111حديث رقم

 م :كتاب فضائل الصحابة ،باب

 ، 273من طريق هداب ابن خالد عن همام بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 ت :كتاب المناقب ،باب

 -باب مناقب معاذ وزيد وأبي ، 773/3 ،حديث رقم  ، 73من

طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 حم1/ :

 ،حديث رقم 1

بلفظه بزيادة آية.

 ،من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بهذا اإلسناد،

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 222

119

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
ال" :إِ َّن الىَّ َ َال َي ْظىِ ُم
س :أ َّ
ول الىَّ ِ  ،قَ َ
س َ
 -28و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ل ْن قَتَ َ
َن َر ُ
()7
افر فَيعطَى حس َن ِات ِ
ِ
ق ِفي الد ْن َيا َوُي ْج َزى ِب َها ِفي ْاْل ِخ َرِةَ ،وأ َّ
اب َلىَ ْي َها ِّ
الرْز َ
س َن ً ُيثَ ُ
َما ا ْل َك ُ ُ ْ
َ َ
ا ْل ُم ْؤ ِم َن َح َ
()6
ِ
س َن ُي ْعطَى ِب َها َخ ْي ًار"(.)4
َحتَّى إِ َذا أَف َ
ْضى إِلَى ْاْلخ َرِة لَ ْم َي ُك ْن لَ ُ َح َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب الجنة والنار،
في الدنيا ،ص 3

 -باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا واآلخرة وتعجيل حسنات الكافر

 ،حديث رقم  ، 212من طريق أبي بكر ابن شيبة وزهير بن حرب عن

يزيد بن هارون عن همام بهذا اإلسناد ،بلفظه ،وفيه زيادة "يعظم بحسنات ما عمل بها هلل في

الدنيا".

 حم/ :

 ،حديث رقم 7

 ،من طريق يزيد عن همام عن قتادة وبهز عن همام عن

قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 2 / :حديث رقم  ، 21 2من طريق عفان وبهز عن همام ،بهذا اإلسناد ،بلفظه وزيادة
" يعظم بحسناته في الدنيا ".

 حب :كتاب البر واإلحسان ،باب  -باب ما جاء في الطاعات وثوابها ،وفي البيان بأن اهلل

 جل وعال  -قد يجازي المؤمن على حسناته ، 1 / ،...حديث رقم  77من طريق الحسنعن سفيان عن هدبة بهذا اإلسناد ،بلفظه وفيه زيادة " فيطعم بحسناته في الدنيا" .

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

(

) أثاب  :أعاده ورجعه( .المعجم الوسيط) 1 / :

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 223

(

) أفْضى :ا ْلمكان فضاوسعه وأخاله( .المعجم الوسيط. )73 / :
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ص ٍر
 -29و َح َّدثََنا أ َُبو َن ْ
َلوُذ ِب َ ِم ْن
"الىَّ ُه َّم إِ ِّني أ ُ

َن َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ِ
ان َيقُو ُل:
س ْب ِن َمالِ ٍ  ،أ َّ
التَّ َّم ُارَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن قَتَ َ
الن ِب َّيَ ك َ
()7
س َمعُ"(.)6
ِل ْى ٍم َال َي ْنفَعَُ ،و َل َم ٍل َال ُي ْرفَعَُ ،وَق ْى ٍب َال َي ْخ َ
شعُ َ ،وقَ ْو ٍل َال ُي ْ

تخريج الحديث:
 ن :كتاب االستعاذة ،باب

 -باب االستعاذة من الشيطان والنفاق وسوء األخالق،737/2 ،

حديث رقم  ،3223من طريق قتيبة عن خلف عن حفص عن أنس ،جزء من حديث بلفظه .

 حم ، 3 / :حديث رقم 11

 ،من طريق بهز أبي كامل عن حماد بن سلمة ،بهذا اإلسناد،

 حم ، 33/ :حديث رقم 772

 ،من طريق حسن بن موسى عن حماد ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

بلفظه وفيه تقديم وتأخير.

 طس:

 ،من طريق أبو داود عن حماد بن سلمة ،بهذا اإلسناد،

 ،223/حديث رقم 3

بلفظه ،وابدال قول بدعاء.

 حب :كتاب العلم ،باب ما يجب على المرء أن يسأل اهلل  -جل وعال  ، 2 / ، -حديث رقم
 ،2من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي عن أبو نصر التمار ،بهذا اإلسناد،

بلفظه.

 ش ، 1 /2 :حديث رقم 7

 ،من طريق حجاج بن عمران عن سليمان بن داود الشاذكوني،

عن ابن وهب عن أسامة بن زيد ،عن سليمان بن موسى ،عن مكحول ،عن أنس ،جزء من

حديث بلفظه.
رجال اإلسناد:

 لبد المى بن لبد العزيز القشيري :النسائي ،أبو نصر التمار( ) :مات سنة ثمان وعشرينومائتين( ،)3قال ابن حجر :ثقة عابد(.)5

 حماد بن سىم :بن دينار البصري،أبو سلمة ،مات سنة سبع وستين ومائتين ( ،) 2قال ابنحجر :ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة(.)1

(
(

) يخشع:خضع وذل وخاف( .المعجم الوسيط3/ :
) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 227

)

( )التمار :بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ،وتشديد الميم و في آخرها الراء ،وهذه النسبة إلى بيع التمر ،وكان جماعة
يبيعونه( .األنساب)277/ :
( )2تقريب التهذيب :ص  ، 7رقم .2 32
( )3المصدر السابق.
( )7تقريب التهذيب :ص ، 72رقم . 233
( )7المصدر السابق.
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 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

ادةََ ،ل ْن أََن ِ
ان َيقُو ُل" :الىَّ ُه َّم
س ،أ َّ
 -11و َح َّدثََنا إبراهيم بن الحجاجَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن قَتَ َ
َن رسولَ ك َ
َلوُذ ِب َ " فذكر مثل حديث أبي نصر"(.)7
إِ ِّني أ ُ
تخريج الحديث:

سبق تخريج الحديث،انظر إلى الحديث التاسع والستين.
رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسعوالستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 227
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ت ِألَ َن ٍ
ير ْب ُن َح ِ
ش ْع ُر
ان ْب ُن فَر َ
ادةُ ،قَ َ
ان َ
 -17و َح َّدثََنا َ
الُ :ق ْى ُ
ازٍمَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
سَ :ك ْي َ َك َ
ش ْي َب ُ
وخَ ،ح َّدثََنا َج ِر ُ
()7
الس ْب ِط( )6ب ْي َن ا ْل ِج ِ
س ِ
يد َو َل ِات ِق ِ "(.)4
س ِبا ْل َج ْع ِد َ ،وَال ِب َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
ان َ
الَ " :ك َ
َ
ش ْع ًار َر ِج ًال لَ ْي َ
َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اللباس  - 72 ،باب الجعد ،72/2 ،حديث رقم  ،3313من طريق عمرو بن علي عن
وهب بن جرير عن أبيه عن قتادة ،بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الفضائل ،باب  - 7باب صفة شعر النبي  ،ص  ،33حديث رقم 2
طريق شيبان بن بهذا اإلسناد ،بلفظه وابدال الجيد بأذنيه.

 حم3/ :

 ،حديث رقم 2

 ،من

 ،من طريق بهز عن جرير ،بلفظه ،وابدال الجيد بأذنيه.

رجال اإلسناد:

 شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين. -جرير :جرير بن حازم األزدي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

(
(
(

)
األسر والخ ْلق( .النهاية في غريب الحديث و األثر.) 73/ :
الج ْع ُدْ :
َ
فالمدح م ْعناه أ ْن يكون شديد ْ
)
الرجال الطَّويل ومن ال ّش ْعر المسترسل(.المعجم الوسيط :ص .)2 2
السبط:من ِّ

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 222
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ِ
اح ِد ْب ُن ِغي ٍ
 -16وح َّدثََنا ل ْب ُد ا ْلو ِ
اثَ ،و ْاب ُن ِح َ ٍ
يم
َ
َ
َ
َ
سابَ ،وِا ْب َراه ُ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
ال:
س ،قَ َ
التَّْر ُج َم ِاني ،قَالُواَ :ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
الس ُح ِ
ور َب َرَك ً "(.)7
َّ

ْب ُن
ال
قَ َ

ِ ِ
َّاج ،وِا ِ
يم
ا ْل َحج ِ َ ْ
س َمالي ُل ْب ُن إ ْب َراه َ
ِ
َّروا فَِإ َّن ِفي
سو ُل الىَّ " :تَ َ
َر ُ
سح ُ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الصوم - 1 ،باب بركة السحور من غير إيجاب ، 7/ ،حديث رقم
طريق آدم بن إياس عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ،بلفظه.

 ، 3من

 م :كتاب الصيام-3 ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ،ص ،2 2حديث رقم  ، 133من
طريق قتيبة بن سعيد عن أبو عوانة عن قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 لبد الواحد بن غياث:الم ْرتدي البصري ،أبو بحر الصيرفي( ) ،مات سنة أربعين ومائتين ،ذكرهابن حبان في الثقات( ،)4وقال الخطيب البغدادي :ثقة( ،)3قال أبو زرعة :صدوق( ،)5وصال صالح
بن جزرة :ال بأس به( ،)2والذهبي :صدوق( ،)1وابن حجر :صدوق(،)8فالراوي :صدوق.

 ابن حساب:محمد بن عبيد بن حساب الغبري ،البصري(،)3مات سنة ثمان وثالثين ومائتين .قال
ابن حجر :ثقة(.)71

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع
والعشرين.

 إسماليل بن إبراهيم:أبو إبراهيم الترجماني ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والستين.

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 223

(

) الثقات.2 7/2 :

(

)تهذيب الكمال ،277/ 2 :رقم . 33

( )2تاريخ بغداد:

 ، 31/رقم .3717

( )3الجرح والتعديل/7 :

( )7تهذيب التهذيب/ :

 ،رقم 3
7

.

( )7الكاشف ،77 / :رقم . 317

( )2تقريب التهذيب :ص ، 77رقم .2 27
( )3المصدر السابق :ص ،233رقم 3
(1

) المصدر السابق.

.7
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 أبو َلوان :وضاح اليشكري ،الواسطي ،البزار( )،مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة( ،)6قالابن حجر :ثقة ثبت(.)4

 -قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن لبد الواحد بن غياث واسماليل الترجماني

وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح لغيرل .

صدوقان ،

(

)البزار :بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينهما ألف ،هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب واشتهر جماعة بها

(

)تقريب التهذيب :ص ،321رقم .7217

من المتقدمين والمتأخرين( .األنساب2/ :
(

).

)المصدر السابق.
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اح ِد ْب ُن ِغي ٍ
ش ٍام ،ول ْب ُد ا ْلو ِ
ِ
اث،
َ
 -14و َح َّدثََنا َخىَ ُ ْب ُن ه َ َ َ
َ
ان ِم ْن م ٍ
آد َم َو ِاد َي ِ
ال
قَ َ
ان ِال ْب ِن َ
سو ُل الىَّ ِ " :لَ ْو َك َ
ال َر ُ
َ
اب"(.)4
ْاب ِن َ
وب الىَّ ُ َلىَى َم ْن تَ َ
ابَ ،وَيتُ ُ
آد َم إَِّال الت َر ُ
تخريج الحديث:

ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
س،
قَ َاالَ :ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
()6
()7
َال ْبتَ َغى إِلَ ْي ِه َما َو ِاد ًيا ثَالِثًاَ ،وَال َي ْم ََلُ َج ْو َ

 خ :كتاب الرقاق - ،باب ما يتقى من فتنة المال ، 21/2 ،..حديث رقم  ،72 3من طريق
عبد العزيز بن عبد اهلل عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أنس ،متقارب

األلفاظ.

 م :كتاب الزكاة - 3 ،باب لو أن ألبن آدم واديين البتغى ثالثا ،ص  ،21حديث رقم ، 122
من طريق يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة بهذا اإلسناد،

بلفظه.

 حم/ :

 ،حديث رقم 2

" أشيء نزل عليه" .

 حم ، 3 / :حديث رقم 337

رجال اإلسناد:
 -خى

 ،من طريق يزيد عن شعبة عن قتادة بهذا اإلسناد ،بلفظه زيادة
 ،من طريق بهز وعفان عن أبان بن يزيد عن قتادة ،بلفظه.

بن هشام:بن ثعلب البزار المقرئ( ،)2البغدادي،مات سنة تسع وعشرين ومائتين( ،)5قال ابن

حجر :ثقة له اختيار في القراءات(.)2

 لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق،
والسبعين.

سبقت ترجمته في الحديث الثاني

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،ولبد الواحد الصدوق قرن بخى

أصى في البخاري ومسىم .
(
(
(

) ْابتغى َّ
الش ْيء :أراده وطلبه(.المعجم الوسيط:ص )73
) ا ْلجو :من كل ش ْيء باطنه الَّذي يقبل ال ّشغل والفراغ( .المعجم الوسيط :ص ) 22
) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 231

الثق  ،والحديث

()2المقرئ:هذه النسبة إلى قراءة القرآن واقرائه ،واختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين( .األنساب) 77/3 :
( )3تقريب التهذيب :ص ، 32رقم . 7 7
( )7المصدر السابق.
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ان رسو ُل الىَّ ِ
 -13وح َّدثََنا َخىَ  ،ول ْبد ا ْلو ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
س" ،قَ َ
اح ِد ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
ََ
َ
ال َك َ َ ُ
َ
ٍ ()7
َخ َّ َّ
الن ِ
ص َالةً ِفي تَ َمام" .
 أَ
اس َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب الصالة - 7 ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام ،ص ، 37حديث رقم ،273
من طريق يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة ،بلفظه.

 ت :أبواب الصالة - 73 ،باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف ،27 / ،حديث رقم 7
من طريق قتيبة عن أبي عوانة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 ن :كتاب السهو2 ،

 -باب تخفيف الصالة في تمام3/ ،

 ،حديث رقم

،

 ،7من طريق

أحمد بن سليمان الرهاوي ،عن يزيد عن شعبة عن قتادة ،بلفظه.

 مي :كتاب الصالة -27 ،باب ما أمر اإلمام من التخفيف في الصالة ،21 / ،حديث رقم
33

 ،من طريق هاشم بن القاسم عن شعبة عن قتادة بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 حم ، 73/ :رقم 22
 حم/ :

 ،من طريق وكيع عن هشام عن قتادة ،بلفظه.

 ،رقم الحديث 2 2

 ،من طريق أسباط بن محمد ،عن سعيد ،عن قتادة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:
 -خى

بن هشام:خلف بن هشام بن ثعلب،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والسبعين.

 لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والسبعين.

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالكبن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،ولبد الواحد الصدوق قرن بخى

والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 23
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 -15و َح َّدثََنا َخىَ
َّ
الَ " :ما
الن ِب َّي  قَ َ
ص َدقَ " (.)7
َ

ِ
ِِ
س ٍ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
َن
س ،أ َّ
اب ،قَالُواَ :ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
َ ،و َل ْب ُد ا ْل َواحدَ ،و ْاب ُن ح َ
ِم ْن م ِِ
ان لَ ُ
يم إَِّال َك َ
ُْ
سا أ َْو َي ْزَرعُ َزْر ًلا فَ َيأْ ُك ُل طَ ْير أ َْو إِ ْن َ
س َغ ْر ً
سىم َي ْغ ِر ُ
سان أ َْو َب ِه َ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الحرث والزرع ،باب  -فضل الزرع والغرس ، 3 / ،حديث رقم 1
عبد الرحمن بن المبارك ،عن أبي عوانة ،بلفظه.

 ،من طريق

 م :كتاب المساقاة ،باب  -فضل الغرس والزرع ،ص  ،7 3حديث رقم  ، 33من طريق
يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد ،عن أبي عوانة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

رجال اإلسناد:
 -خى

بن هشام:خلف بن هشام بن ثعلب،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والسبعين.

 لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والسبعين.
 ابن ِحساب:محمد بن عبيد ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،ولبد الواحد الصدوق قرن بخى

الثقتين  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 23

128

وابن حساب

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ان رسو ُل الىَّ ِ
 -12وح َّدثََنا َخىَ  ،ول ْبد ا ْلو ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
س" ،قَ َ
اح ِد ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
ََ
َ
ال َك َ َ ُ
َ
ٍ ()7
َخ َّ َّ
الن ِ
ص َالةً ِفي تَ َمام" .
 أَ
اس َ
تخريج الحديث:

سبق تخريج الحديث،انظر إلى الحديث الرابع والسبعين.
رجال اإلسناد:
 -خى

بن هشام:خلف بن هشام بن ثعلب ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والسبعين.

 لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والسبعين.

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،ولبد الواحد الصدوق قرن بخى

والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 23
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الثق ،

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -11وح َّدثََنا َك ِ
َن َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
ي 
س ،أ َّ
ام ُل ْب ُن َ
الن ِب َّ
سىَ َم َ َ ،ل ْن قَتَ َ
ط ْى َح َ ا ْل َج ْح َد ِريَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
َ
اد ْب ُن َ
ِ ِ
التَِدلُوا ِفي الس ُج ِ
ال ْي ِ َكا ْل َك ْى ِب".)7(.
قَ َ
الْ " :
َح ُد ُك ْم َباسطًا ذ َر َ
ودَ ،وَال َي ُك ْن أ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اآلذان  - 2 ،باب ال يفترش ذراعيه في السجود، 73/ ،حديث رقم

 ،2من

طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر ،عن شعبة ،عن قتادة ،بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الصالة ،باب  -23باب االعتدال في السجود ،...ص  ، 1حديث رقم  ،23من
طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،عن وكيع ،عن شعبة ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب الصالة ،باب  - 3باب صفة السجود ،ص 7

 ،حديث رقم  ،237من طريق مسلم

بن إبراهيم عن شعبة ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 جه :كتاب إقامة الصالة ،باب

 -باب االعتدال في السجود ، 22/ ،حديث رقم  ،23من

طريق نصر بن علي عن عبد األعلى عن سعيد عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم2/ :
األلفاظ.

 ،حديث رقم

 ،من طريق عبد الملك بن عمرو عن هشام عن قتادة ،متقارب

رجال اإلسناد:

 -7كامل بن طىح  :كامل بن طلحة الجحدي ،أبو يحيى البصري ،صدوق ،سبقت ترجمته في
الحديث السادس والثالثين.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن كامل بن طىح

لغيرل .

(
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صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -18وح َّدثََنا ل ْب ُد ا ْلو ِ
سَ ،ل ِن َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
الَ " :م ْن َن ِس َي
الن ِب ِّي  قَ َ
اح ِدَ ،ح َّدثََنا أَُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
َ
َ
َ
()7
صىِّ َها إِ َذا َذ َك َرَها" .
ص َالةً َف ْى ُي َ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب مواقيت الصالة - 7 ،باب من نسى صالة فليصل إذا ذكرها، 1 / ،حديث رقم

 ،337من طريق أبي نعيم وموسى بن إسماعيل ،عن همام ،عن قتادة ،بلفظه وفيه زيادة "ال

كفارة لها".

 م :كتاب المساجد ،باب  -33باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ،ص، 71
حديث رقم  ،722من طريق هداب بن خالد ،عن همام عن قتادة ،بلفظه ،وفيه زيادة "ال كفارة

لها".

 حم ، 2 / :حديث رقم 331

 ،من طريق سريج ،عن أبي عوانة ،بهذا اإلسناد بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق،

سبقت ترجمته في الحديث الثاني

والسبعين.

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الواحد بن غياث صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى

الصحيح لغيرل .

(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -19وح َّدثََنا ل ْب ُد ا ْلو ِ
سَ ،ل ِن َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
الَ " :م ْن َن ِس َي
الن ِب ِّي  قَ َ
اح ِدَ ،ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
َ
َ
َ
()7
صىِّ َها إِ َذا َذ َك َرَها" حدثنا خى بن هشام بإسنادل مثى .
ص َالةً َف ْى ُي َ
َ
تخريج الحديث:

سبق تخريج الحديث،انظر إلى الحديث الثامن والسبعين.

رجال اإلسناد:

 -لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق،

سبقت ترجمته في الحديث الثاني

والسبعين.

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الواحد بن غياث صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى

الصحيح لغيرل .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،32حديث رقم . 237
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
الَ " :م ْن َن ِس َي
س ،أَ ِن رسول اهلل  قَ َ
 -81و َح َّدثََنا ُهدب بن خالدَ ،ح َّدثََنا همامَ ،ل ْن قَتَ َ
صىِّ َها إِ َذا َذ َك َرَها ،ال كفارة( )7لها إال ذل "(.)6
ص َالةً َف ْى ُي َ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب مواقيت الصالة - 7 ،باب من نسى صالة فليصل إذا ذكرها ، 1 / ،حديث رقم
 ،337من طريق أبي نعيم وموسى بن إسماعيل ،عن همام ،عن قتادة ،بلفظه.

 م :كتاب المساجد ،باب  - 33باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ،ص، 71
حديث رقم  ،722من طريق هداب بن خالد ،عن همام عن قتادة ،بلفظه .

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

( )
يست ْغفر به اآلثم من صدقة وصوم ون ْحو ذلك وقد حددت َّ
الص ْوم
الشريعة أنواعا من ا ْلكفَّارة م ْنها كفَّارة ا ْليمين وكفَّارة َّ
ا ْل َكفَّ َارة :ما ْ
ْ
وكفَّارة لترك بع مناسك ا ْلحج( .المعجم الوسيط)73 / :
(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِِ
س ٍ
ادةََ ،ل ْن أَ َن ٍ
ال:
سَ ،ل ِن  قَ َ
اب ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
 -87و َح َّدثََنا َل ْب ُد ا ْل َواحدَ ،و ْاب ُن ح َ
()7
ِ
آدم وتَ ِشب ِم ْن ُ اثْ َنتَ ِ ِ
ص(َ )6لىَى ا ْلم ِ
ص َلىَى ا ْل ُع ْم ِر" (.)4
الَ ،وا ْلح ْر ُ
ان :ا ْلح ْر ُ
" َي ْه َرُم ْاب ُن َ َ َ
َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الرقاق -3 ،باب من بلغ ستين سنة ،فقد أعذر اهلل إليه في العمر ، 77/2 ،حديث رقم
 ،72من طريق مسلم بن إبراهيم ،عن هشام ،عن قتيبة ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الزكاة - 2 ،باب كراهة الحرص على الدنيا ،ص  ،21حديث رقم  ، 127من
طريق يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور ،وقتيبة بن سعيد ،عن قتادة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 ،7 7/2 ،حديث رقم  ، 233من طريق قتيبة ،عن أبي

 ت :كتاب صفة القيامة ،باب
عوانة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 جه :كتاب الزهد - 7 ،باب األول واآلجل ، 2 3/ ،حديث رقم 2

 ،2من طريق بشر بن

معاذ ،عن أبي عوانة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 حم ، 3 / :حديث رقم 332

 ،من طريق عفان وبهز ،عن أبي عوانة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. ابن ِحساب:محمد بن عبيد ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.
 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،ولبد الواحد الصدوق قرن بابن حساب الثق ،

والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(
(

) ا ْل َهرمَّ :
الش ْيخ يبلغ أ ْقصى ا ْلكبر وا ْلعقل و َّ
النفس( .المعجم الوسيط)32 / :
) حرص:حرصا جشع وعلى َّ
الش ْيء اشتدت رغبته فيه(.المعجم الوسيط) 77/ :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

اح ِد ْب ُن ِغي ٍ
 -86وح َّدثََناَ ل ْب ُد ا ْلو ِ
اث وابن حساب قَ َاال:
َ
َ
َ
َ
آد َم َو ِاديي ِن ِم ْن
سو ُل الىَّ ِ  كان يقول" :لَ ْو أ َن ِال ْب ِن َ
َر ُ
اب(.")7
ْاب ِن َ
وب الىَّ ُ َلىَى َم ْن تَ َ
ابَ ،وَيتُ ُ
آد َم إَِّال الت َر ُ

ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
س ،أن
َح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
مٍ
ال َال ْبتَ َغى إِلَ ْي ِه َما َو ِاد ًيا ثَالِثًاَ ،وَال َي ْم ََلُ َج ْو َ
َ

تخريج الحديث:

سبق تخريج الحديث،انظر إلى الحديث الثالث والسبعين.

رجال اإلسناد:

 -لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق،

سبقت ترجمته في الحديث الثاني

والسبعين.
 ابن ِحساب:محمد بن عبيد ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،ولبد الواحد الصدوق قرن بابن حساب الثق ،

والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
س" ،أ َّ
س َ
ُض ِح َيتَ ُ
ول الىَّ ِ َ ذ َب َح أ ْ
يدَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ان ْب ُن َي ِز َ
 -84و َح َّدثََنا ُه ْد َب َُ ،ح َّدثََنا أ ََب ُ
َن َر ُ
ِب َي ِد ِلَ ،و َكب ََّر َلىَ ْي َها"(.)7
تخريج الحديث:
 حم 2/
بلفظه.

 ،حديث رقم 2

 حم ، 22/ :حديث رقم 277

 ،من طريق وكيع ،عن شعبة ،عن قتادة ،جزء من حديث
 ،من طريق يونس ،عن أبان ،بهذا اإلسناد  ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.

 أبان بن يزيد العطار البصري:أبو يزيد ( ) ،مات في حدود الستين ومائة ،قال ابن حجر :ثقة(.)4

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات.

(

) مسند أبي يعلى :ص ،322حديث رقم . 27

(

) المصدر السابق.

(

) تقريب التهذيب :ص ،27رقم . 2
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
شد فََر ًحا
س ،أ َّ
سو َل الىَّ ِ  قَ َ
ال" :إِ َّن الىَّ َ أَ َ
 -83و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َر ُ
ِبتَوب ِ ل ْب ِد ِل ِم ْن أ ِ
َضىَّ ُ ِبأ َْر ٍ
استَ ْيقَظَ َلىَى َب ِع ِ
ض فَ َال ٍة(.)6( ")7
يرِل قَ ْد أ َ
َ
َْ َ
َحد ُك ُم ْ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الدعوات -2 ،التوبة ، 32/2 ،حديث رقم  ،7 13من طريق إسحاق ،عن حبان ،عن
همام ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب التوبة ،باب  -في الح

على التوبة والفرح بها ،ص ، 133حديث رقم  ، 727من

طريق هداب بن خالد ،عن همام ،بلفظه.

 حم/ :

 ،حديث رقم 7

 ،من طريق عبد الصمد ،عن عمر بن إبراهيم ،عن قتادة،

بلفظه.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات.

(
(

) الفالة :األ ْر
) مسند أبي يعلى :ص ،322حديث رقم . 27

الواسعة المقفرة(.المعجم الوسيط)71 / :
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 -85وح َّدثََنا ل ْب ُد ا ْلو ِ
ادةََ ،وثَا ِب ٍتَ ،و ُح َم ْي ٍدَ ،ل ْن
سىَ َم َ َ ،ل ْن قَتَ َ
اح ِدَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
َ
َ
اد ْب ُن َ
َ
ول الىَّ ِ  فَقَالُوا يا رس َ ِ
ِ
س ِ
ِّ
س ِّع ْر لَ َنا ،فَقَ َ
ال" :إِ َّن الىَّ َ
ول الىَّ َ :
َ َ ُ
الس ْع ُر َلىَى َل ْهد َر ُ
ِ ()6
َحد ِم ْن ُك ْم َي ْطىُ ُب ِني ِب َم ْظىِ َم ٍ ِفي َن ْف ٍ
الر ِ
س َوَال
س ِّع ُر َّ
قَ ،وِا ِّني َأل َْر ُجو أ ْ
از ُ
س أَ
َن أَْلقَى الىَّ َ َولَ ْي َ
ا ْل َباسطُ  ،ا ْل ُم َ
مٍ
ال" (.)4
َ

أََن ٍ
الَ :غ َال
س ،قَ َ
ض(،)7
ُه َو ا ْلقَا ِب ُ

تخريج الحديث:
 د :كتاب أبواب اإلجارة ،باب في التسعير ،ص ، 23حديث رقم  ، 23من طريق عثمان بن
أبي شيبة ،عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ،بلفظه وابدال نفس بدم".

 ت :كتاب البيوع ،باب  - 7باب ما جاء في التسعير  ،337/حديث رقم 2

 ،من طريق

 جه :كتاب التجارات - 7 ،باب من كره أن يسعر ،ص  ،72 /حديث رقم 11

 ،من طريق

محمد بن بشار ،عن الحجاج ،عن حماد بن سلمة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه وبإبدال نفس بدم.
محمد بن المثنى ،عن حجاج ،عن حماد بن سلمة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 جه :كتاب البيوع،

 -باب النهي عن أن يسعر في المسلمين ، 732/ ،حديث رقم ، 327

من طريق عمرو بن عون ،عن حماد بن سلمة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 حم ، 27/ :حديث رقم  ، 2137من طريق عفان ،عن حماد بن سلمة ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثانيوالسبعين.

 -حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 ثابت بن أسىم البناني(:)3أبو محمد البصري ( ،)3مات سنة بضع وعشرين ومائة ،قال ابن
حجر :ثقة عابد (.)2

( )
اسم من أسماء اهلل ا ْلحسنى فهو ا ْلقابضيقال صار َّ
الش ْيء في قبضه في ملكه( .المعجم الوسيط/ :
ا ْلقَا ِبضْ :
( ) الباسط :من أ ْسمائه عز وجل(.المعجم الوسيط. )37/ :
( ) مسند أبي يعلى :ص  ،322حديث رقم . 27
()2البناني :بضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة ،والنون المفتوحة ،فهذه النسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب .قاله ابن
حبان كما في (األنساب . ) 33/ :وقال السمعاني" :وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة بها" ( .األنساب:
.) 33/وقال ابن األثير" :البناني سكة بنانة بالبصرة منها عبد العزيز بن صهيب" ( .اللباب في تهذيب األنساب. ) 72/ :
 ،رقم .2 1
( )3تقريب التهذيب :ص

.)7

( )7المصدر السابق.
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 حميد بن أبي حميد الطويل:أبو عبيدة الخزاعي ،البصري ،مولى طلحة الطلحات ،ويقال

السلمي ،واسم أبي حميد تير ،ويقال طرفان ،مات سنة اثنان وأربعون ومائة(.)7ابن حجر:
ثقة مدلس( ،)6وقد ذكره من الطبقة الثالثة الذين ال يقبل حديثهم إال إذا صرحوا بالسماع(.)4

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الواحد بن غياث صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى

الصحيح لغيرل.

(

) تهذيب الكمال ، 33/7 :رقم . 3 3

(

) تعريف أهل التقديس :ص ، 2رقم .7

(

) تقريب التهذيب :ص  ، 2رقم . 322
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 -82وح َّدثََنا ل ْب ُد ا ْلو ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
ان َي ُمر
س" ،أ َّ
س َ
سىَ َم َ َ ،ل ْن قَتَ َ
اح ِدَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
ول الىَّ ِ َ ك َ
َ
َ
َن َر ُ
اد ْب ُن َ
َ
()7
ص َدقَ ً " .
َن َيأْ ُخ َذ َها إَِّال َم َخافَ ُ أ ْ
ِبالتَّ ْم َرِة فَ َال َي ْم َن ُع ُ أ ْ
َن تَ ُك َ
ون َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اللقطة -7 ،باب إذا وجد تمرة في الطريق ، 23/ ،حديث رقم

 ، 2من طريق

محمد بن يوسف ،عن سفيان ،عن منصور ،عن طلحة ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الزكاة - 31 ،باب تحريم الزكاة على رسول اهلل  ،ص  ،2 2حديث رقم  ، 17من
طريق يحيى بن يحيى ،عن وكيع ،عن سفيان ،عن منصور ،عن طلحة ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب الزكاة - 3 ،باب الصدقة على نبي هاشم ،ص ، 33حديث رقم  ، 73من طريق
موسى ابن إسماعيل ،ومسلم بن إبراهيم ،عن حماد بن سلمة ،بلفظه وزيادة " العائرة ".

 حم ، 3 / :حديث رقم 113

 ،من طريق بهز عن حماد ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق،

سبقت ترجمته في الحديث الثاني

والسبعين.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسعوالستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الواحد بن غياث صدوق  ،والحديث أصى في البخاري

ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،322حديث رقم . 272
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ادةُ،
َ
انَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ِه َال ٍلَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ش ْي َب ُ
إِيم َ ِ
ين لِ َم ْن َال
َما َن َ لَ َُ ،وَال ِد َ
ان ل َم ْن َال أ َ
َ

 -81و َح َّدثََنا

ال "َال
 إَِّال قَ َ

طب َنا رسو ُل الىَّ ِ
َل ْن أََن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍ  ،قَ َ
الَ :ما َخ َ َ َ ُ
َل ْه َد لَ ُ"(.)7

تخريج الحديث:
 حم3/ :
 حم :

 ،حديث رقم 2

 ،من طريق بهز عن أبي هالل ،عن قتادة ،بلفظه.

 ، 32 /حديث رقم 377

 ،عن حسن عن أبو الهالل الراسبي  ،بلفظه .

 طب ،32/ :حديث رقم  ، 717من طريق أبي مسلم عن سليمان بن حرب عن أبي هالل،
بلفظه.

 ش :باب  -33باب ال إيمان لمن ال أمانة له  ،2 / ،حديث رقم  ،223من طريق عبد
الرحمن بن عمر المصري ،عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن أبي هالل ،بلفظه.

 هق ، 37/7 :حديث رقم  ،2123من طريق أبي الخير عن أبي الطاهر المحمد أبادي عن
عثمان بن سعيد ،عن مسلم بن إبراهيم ،عن أبي هالل ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين.الراسبي( ) البصري،مولى بني سامة بن لؤي ،ولم يكن من بني راسب،
سىِ ْيم:أبي هالل َّ
 محمد بن ُوانما نزل فيهن فنسب إليهم ،مات في آخر سبع وستين ومائة(،)4قال من أبو داود :ثقة( ،)3وأبو
نعيم األصبهاني :بصري ثقة(،)5قال يحيى بن معين :صدوق( ،)2وأبو حاتم :محله الصدق ،ولم

كثير من غير تعمد حتى
ا
يكن بذاك المتين( ،)1وابن حبان :شيخ صدوق ،إال أنه كان يخطئ

صار يرفع المراسيل( ،)8وابن حجر :صدوق فيه لين( ،)9قال يزيد بن زريع :عدلت عنه عمدا ،ال

شيء(.)71
(

)مسند أبي يعلى :ص ،223حديث رقم . 273

(

) تهذيب الكمال ، 3 / 3 :رقم .3 37

(

)الراسبي:بكسر السين والباء الموحدة منسوب إلى بنى راسب ،وهي قبيلة نزلت البصرة( .األنساب) 3/ :

( )2الكاشف ، 77/ :رقم .222

( )3حلية األولياء ، 23/ :رقم . 32

( )7تاريخ ابن معين :ص ،23رقم . 2

( )7الجرح والتعديل ، 72/7 :رقم . 222
( )2المجروحون. 2 / :

( )3تقريب التهذيب :ص  ،22رقم
(1

.33

) الجرح والتعديل ، 7 /7 :رقم . 222
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ويحيى بن سعيد القطان :ال يحدث عنه (،) 7وابن مهدي :كان يحدث عنه ( ،) 6وابن سعد :فيه

ضعف (،)4وأحمد بن حنبل :يحتمل في حديثه ،وهو مضطرب (،)3والبخاري :أدخله في الضعفاء(،)5

وأبو زرعة :لين وليس بالقوي( ،)2وأبو بكر البزار :احتمل الناس بحديثه ،وهو غير حافظ( ،)1والنسائي:

ليس بالقوي( ،)8والساجي :روي عنه حديث منكر( ،)9والعقيلي :ذكره في الضعفاء( ،)71وابن عدي :ما
ال يوافقه عليه الثقات ،وهو ممن يكتب حديثه( ،)77فالراوي لندي :صدوق فيه لين .

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

لغيرل .

بهذا اإلسناد ؛ ألن أبا هالل صدوق في لين  ،وبالمتابع يرتقي إلى الحسن

(

) ميزان االعتدال ،372/ :رقم .7727

(

) الطبقات الكبرى ، 72/3 :رقم .2 1

(

) تهذيب الكمال ، 32/ 3 :رقم .3 37

( )2الجرح والتعديل ، 7 /7 :رقم . 222
( )3الضعفاء الصغير ، 17/ :رقم 2
( )7المصدر السابق.

.

( )7تهذيب التهذيب.377/ :

( )2الضعفاء والمتروكون  -للنسائي  :-ص
( )3تهذيب التهذيب.377/ :
(1
(

 ،رقم .32

) الضعفاء للعقيلي ،72/2 :رقم . 7 1
) الكامل في ضعفاء الرجال7/7 :

 ،رقم . 723
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ان ِم ْن أ َْو َج ِز
س" ،أ َّ
س َ
 -88و َح َّدثََنا َ
ش ْي َبانَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ِه َال ٍلَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ول الىَّ ِ َ ك َ
َن َر ُ
َّ
الن ِ
ص َالةً ِفي تَ َم ٍام"(.)7
اس َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اآلذان -72 ،باب اإليجاز في الصالة واكمالها2/ ،

 ،حديث رقم  ،717من طريق

أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الصالة - 7 ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام ،ص  ، 37حديث رقم ،273
من طريق خلف بن هشام وأبي الربيع الزهراني ،عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 جه :كتاب إقامة الصالة والسنة فيها -22 ،باب من أم قوما فليخفف3/ ،

،حديث رقم ،323

من طريق أحمد بن عبدة وحميد بن مسعرة ،عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب ،عن

أنس ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 1 / :حديث رقم 331
األلفاظ.

 ،من طريق إسماعيل ،عن عبد العزيز ،عن أنس ،متقارب

رجال اإلسناد:

 .شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين.
 .أبو هالل:محمد بن سل ْيم،صدوق فيه لين  ،سبقت ترجمته في الحديث السابع والثمانين.
 .قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 .2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن أبا هالل صدوق في لين  ،وبالمتابع يرتقي إلى الحسن

لغيرل ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،322حديث رقم . 277
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
سو ُل الىَّ ِ َ" :ال َي َاز ُل
ال :قَ َ
س ،قَ َ
 -89و َح َّدثََنا َ
انَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ِه َال ٍلَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ش ْي َب ُ
ال َر ُ
ا ْلع ْب ُد ِب َخ ْي ٍر ما لَم يستَع ِج ْل" قَالُوا يا رس َ ِ
اب
ستَ ْع ِج ُل ،قَ َ
الَ " :يقُو ُل َد َل ْو ُ
ستَ َج ُ
ت فَ َال أ ََرى ُي ْ
ول الىَّ َ :و َك ْي َ َي ْ
َ ْ َْ ْ
َ َ ُ
َ
ِ ()7
لي" .
تخريج الحديث:
 حم ، 3 / :حديث رقم 112
 حم1/ :

 ،حديث رقم 32

 ،من طريق بهز عن أبي هالل ،متقارب األلفاظ.
 ،من طريق عبد الصمد عن أبي هالل ،بلفظه.

 طب ،73/ :حديث رقم  ، 237من طريق أبي مسلم عن سليمان بن حرب عن أبي هالل،
بلفظه.

 بز ، 1 /2 :حديث رقم  ،7777من طريق هارون بن سفيان ،وجعفر بن محمد بن الفضيل،
عن محمد بن القاسم ،عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين. أبو هالل:محمد بن سل ْيم،صدوق فيه لين ،سبقت ترجمته في الحديث السابع والثمانين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن أبا هالل صدوق في لين  ،وبالمتابع يرتقي إلى الحسن لغيرل

 ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
َن
س :أ َّ
 -91و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمام ،أ ْ
َخ َب َرَنا قَتَ َ
يل لَ َهاَ :م ْن فَ َع َل َه َذا ِب ِ ؟ فَُال ن؟ فَُال ن؟ َحتَّى ُذ ِك َر
َب ْي َن َح َج َرْي ِن ،فَ ِق َ
ِ
َن ُي َر َّ
ْس ُ ِبا ْل ِح َج َارِة"(.)3
سو ُل الىَّ ِ  أ ْ
ض َأر ُ
َم َر َر ُ
ا ْل َي ُهودي "فَأ َ

( )7
َج ِ
ْس َها قَ ْد ُر َّ
ض
ارَي ً ُو ِج َد َأر ُ
ْسها :فَأ ِ
ودي ،فَأَومأ ْ (ِ )4
َي ُه ِ
ُخ َذ
َت ِب َأر َ
َْ
()6

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الخصومات،

 -باب ما يذكر في األشخاص والمالزمة،...

 ، 2من طريق موسى عن همام ،بلفظه وزيادة " اعترف " .

 ، 21/حديث رقم

 م :كتاب القسامة والمحاربين ،باب  -باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر ،...ص ،73
حديث رقم  ، 77من طريق هداب بن خالد ،عن همام ،بهذا اإلسناد ،بلفظه وبإبدال فعل صنع

رجال اإلسناد:

 .هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
 .همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 .قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 .2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

) ا ْل َج ِ
ارَي ْ :األمة وان كانت عجو از(.المعجم الوسيط3/ :
) الرض:دقه جريشا أو كسره( .المعجم الوسيط. ) 31/ :

)

() ِ
الرْس(.النهاية في غريب الحديث واألثر)2 / :
الرْس وا ْليد وا ْلع ْين وا ْلحاجب ،واَّنما يريد به هاهنا َّأ
يماءْ :اإلشارة ب ْاأل ْعضاء ك َّأ
اإل َ
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،322حديث رقم . 272
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َن َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
الن ِب َّي َ ن َهى َل ِن الش ْر ِب قَ ِائ ًما"(.)7
س" ،أ َّ
 -97و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمام ،أ ْ
َخ َب َرَنا قَتَ َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب األشربة - 2 ،باب كراهية الشرب قائما ،ص ،2 2حديث رقم  ، 1 2من طريق
هداب بن خالد عن همام ،بلفظه ،وابدال نهي بزجر.

 جه :كتاب األشربة،

 -باب الشرب قائما/ ،

 ،حديث رقم  ، 2 2من طريق حميد ابن

مسعدة عن بشر بن المفضل ،عن سعيد عن قتادة ،بلفظه.

 مي :كتاب األشربة - 2 ،باب من كره الشرب قائما ،ص23
مسلم بن إبراهيم عن همام ،بلفظه.

 حم ، 2 / :حديث رقم 27
األكل ".

 حم ، 77/ :حديث رقم 32

 ،حديث رقم 7

 ،من طريق

 ،من طريق يحيى عن شعبة عن قتادة ،بلفظه وفيه زيادة "
 ،من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ان لَ ُ َح ٍاد ُيقَا ُل لَ ُ:
س ،أ َّ
س َ
 -96و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ول الىَّ ِ َ ك َ
َن َر ُ
()7
ال لَ ُ َّ
ش ُ َ ،ال تَ ْك ِس ِر ا ْلقَ َو ِ
ادةُ:
س َن َّ
ير " قَ َ
الص ْو ِت ،فَقَ َ
الن ِبي ُ " :رَوْي ًدا َيا أَ ْن َج َ
أَ ْن َج َ
ال قَتَ َ
ش ُ َ ،و َك َ
ان َح َ
ار َ
النس ِ
اء(.)6
َي ْع ِني َ
ض َعفَ َ ِّ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األدب7 ،

 -باب المعاري

إسحاق عن حبان ،عن همام ،بلفظه.

مندوحة1/2 ،

 ،حديث رقم

 ،7من طريق

 م :كتاب الفضائل ،باب  - 2باب رحمة النبي للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن،
ص ،331حديث رقم

 ،من طريق ابن المثنى عن عبد الصمد ،عن همام ،بلفظه.

 حب :كتاب الحظر واإلباحة ،باب  -2باب فضل ذكر األخبار ،ذكر البيان بأن أنجشة
السائق،...
بلفظه.

3/

 ،حديث رقم  ،321من طريق الحسن بن سفيان ،عن هدبة ،بهذا اإلسناد،

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

)
طيب( .المعجم الوسيط)7 3/ :
الزجاج تحفظ فيه السوائل ووعاء ال ّ
القارورة :وعاء من ّ
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َن رس َ ِ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
وق َب َد َن ً (،)7
س ُ
 -94و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ول الىَّ َ م َّر ِب َر ُج ٍل َي ُ
س ،أ َّ َ ُ
الْ " :ارَك ْب َهاَ ،وْيىَ َ "(.)6
ال :إِ َّن َها َب َد َن  ،قَ َ
الْ " :ارَك ْب َها" قَ َ
فَقَ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األدب -33 ،باب ما جاء في قول الرجل "ويلك" /2 ،
طريق موسى بن إسماعيل ،عن همام ،بلفظه.

 ،حديث رقم  ،7 33من

 م :كتاب الحج -73 ،باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ،ص

 ،3حديث رقم

 ،من طريق يحيى بن يحيى ،عن هيثم بن حميد عن ثابت ،بلفظه ،بدون ويلك.

 ن :كتاب المناسك -72 ،باب ركوب البدنة  ، 32/3 ،حديث رقم  ، 733من طريق إسحاق بن
إبراهيم ،عن عبدة بن سليمان ،عن سعيد عن قتادة ،عن أنس ،بلفظه ،وزيادة في الرابعة.

 حم ،33/ :حديث رقم 333

 ،من طريق هشيم عن حميد عن ثابت عن أنس ،بلفظه بدون

ويلك.

 بز ، 27/2 :حديث رقم  ،7171من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي ،عن
سعيد ،عن قتادة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

(

)
الب َد َن :تقع على ا ْلجمل و َّ
ت بدنة لعظمها وس ْمنها( .النهاية في غريب الحديث و األثر:
الناقة والْبقرة ،وهي ب ْاإلبل أ ْشبه ،وس ِّمي ْ
َ
.) 12/
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َن َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
الَ " :ال َل ْد َوى َوَال ِط َي َرةَ(،)7
س :أ َّ
الن ِب َّي  قَ َ
 -93و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
س َن ُ "(.)6
َوُي ْع ِج ُبني ا ْلفَأْ ُل :ا ْل َكى َم ُ الط ِّي َب ُ  ،ا ْل َكى َم ُ ا ْل َح َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الطب ،باب  -22باب الفأل ،27/2 ،حديث رقم  ،3737من طريق مسلم بن إبراهيم
عن هشام عن قتادة ،بلفظه ،وبدون الكلمة الطيبة.

 م :كتاب السالم - 2 ،باب الطيرة والفألوما يكون فيه من الشؤم ،ص ،3 2حديث رقم 2
من طريق هداب بن خالد ،عن همام عن ابن يحيى عن قتادة ،بلفظه ،وفيه تقديم وتأخير.

 حم1/ :

 ،حديث رقم

األلفاظ.

 حم ، 3 / :حديث رقم

،

 ،من طريق محمد بن جعفر ،عن شعبة عن قتادة ،متقارب

7

 ،من طريق عفان وبهز عن همام ،بلفظه ،وبإبدال الحسنة

بالصالحة.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام :همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

) الطِّ َيرة:بك ْسر الطَّاء وفتْح ا ْلياء ،وق ْد تس ّكن :هي التَّشاؤم ب َّ
الش ْيء(.النهاية في غريب الحديث و األثر. ) 3 / :
َ
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 -95و َح َّدثََنا
ال:
الىَّ ِ ؟ قَ َ

ِ
ِ
س ِ
ت ِألَ َن ٍ
ول
ادةُ ،قَ َ
الُ :ق ْى ُ
ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
صافَ َح ُ َلىَى َل ْهد َر ُ
س :أَ َكا َنت ا ْل ُم َ
ان ا ْلحس ُن يص ِ
اف ُح(.)6(")7
" َن َع ْم" ،قَ َ
ال قَتَ َ
ادةَُ :و َك َ َ َ ُ َ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب اإلستئذان - 7 ،باب المصافحة ، 22/2 ،حديث رقم  ،7 7من طريق عمرو بن
عاصم عن همام ،متقارب األلفاظ .

 ت :كتاب االستئذان ،باب

 -باب ما جاء في المصافحة ،73/3 ،حديث رقم  ، 7 3من

طريق سويد عن عبد اهلل عن همام ،بلفظه.

 هق :كتاب النكاح ،باب ما جاء في مصافحة الرجل للرجل ،33/7 ،من طريق أبي عبد اهلل
الحافظ وأبي سعيد بن أبي عمرو ،عن محمد بن يعقوب ،عن يحيى بن أبي طالب ،عن عبد

الملك بن إبراهيم ،عن همام ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام :همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات وقد صرح قتادة بالسماع ،والحديث أصى في

البخاري ومسىم .

(
(

)
ف بالك ِّ
صافَ َح  :وهي مفاعلة م ْن إ ْلصاق ص ْفح الك ِّ
الوجه( .النهاية في غريب الحديث واألثر.) 2/ :
الوجه على ْ
ف ،وا ْقبال ْ
الم َ
ُ
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َن َّ
التَ َم َر( )7أ َْرَب َع ُل َم ٍر
َخ َب َرلُ " أ َّ
ادةُ ،أ َّ
سا ،أ ْ
 -92و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
الن ِب َّي ْ 
َن أََن ً
ُكىه َّن ِفي ِذي ا ْلقَع َد ِة إَِّال الَّ ِتي مع حج ِ
َّت ِ ُ :ل ْم َرتُ ُ ِم َن ا ْل ُح َد ْي ِب َي ِ  ،أ َْو َزَم َن ا ْل ُح َد ْي ِب َي ِ ِفي ِذي ا ْلقَ ْع َد ِة،
ََ َ
ْ
ُ
)
6
(
س َم َغ َن ِائ َم ُح َن ْي ٍن ِفي ِذي
َو ُل ْم َرتُ ُ ِم َن ا ْل َع ِام ا ْل ُم ْق ِب ِل ِفي ِذي ا ْلقَ ْع َد ِةَ ،و ُل ْم َرتُ ُ ِم َن ا ْل ِج ِع َّار َن ِ َح ْي ُ
ث قَ َ
ا ْلقَع َد ِة ،ولمرتُ ُ مع حج ِ
َّت ِ "(.)4
ْ َ ُ َْ َ َ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب المغازي - 3 ،باب غزوة الحديبية7/ ،
خالد ،عن همام ،بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ .

 ،حديث رقم  ،2 22من طريق هدبة بن

 م :كتاب الحج - 3 ،باب بيان عدد عمر النبي وزمانهن ،ص ،237حديث رقم 3
طريق هداب بن خالد ،عن همام ،متقارب األلفاظ.

 ،من

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالثوالثالثين.

 -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات وقد صرح قتادة بالسماع ،والحديث أصى في

البخاري ومسىم .

(

(
(

)
الزيارة أي زار وقصد ،وهو في َّ
الشرع :زيارة الب ْيت ا ْلحرام بشروط م ْخصوصة(.النهاية في غريب الحديث و األثر:
الع ْم َرةّ :
ُ
.) 37/
) ِ
يم  :ما ي ْؤخذ من ا ْلمحاربين في ا ْلح ْرب قه ار( .المعجم الوسيط. )772/ :
ا ْل َغن َ
) مسند أبي يعلى :ص ،323حديث رقم . 272
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

س ِ
س :أَي الىِّ َب ِ
ت ِألَ َن ٍ
ول
َح َّ
ادةُ ،قَ َ
الُ :ق ْى ُ
 -91و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
اس َك َ
ان أ َ
ب إِلَى َر ُ
س ِ
ال :ا ْل ِح َب َرةُ(.)6(")7
ول الىَّ ِ ؟ قَ َ
الىَّ ِ أ َْو أ ْ
َل َج َ
ب إِلَى َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اللباس - 2 ،باب البرود والحبرة والشملة ،33/2 ،حديث رقم
عمرو بن عاصم ،عن همام ،بلفظه.

 ،32من طريق

 م :كتاب اللباس والزينة -3 ،باب فضل لباس ثياب الحبرة ،ص  ،27حديث رقم  ، 173من
طريق هداب بن خالد ،عن همام ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام :همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات وقد صرح قتادة بالسماع ،والحديث أصى في

البخاري ومسىم .

(
(

)
حبرة :ثوب من قطن أو كتَّانمخطط كان يصنع با ْليمن ومالءة من ا ْلحرير(.المعجم الوسيط. ) 3 / :
ا ْل َ
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َن رس َ ِ
اص َل َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
اس
 -98و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ل ْن قَتَ َ
الن ُ
اص َل فَ َو َ
ول الىَّ َ و َ
س ،أ َّ َ ُ
()7
صِ
ُسقَى"(.)6
ال َ ،وقَا َل" :إِ ِّني أُ ْط َع ُم إِ ْن َ
فَ َن َه ُ
اء الىَّ ُ َوأ ْ
ش َ
اه ْم َل ِن ا ْل ِو َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الصوم -22 ،باب الوصال ،22/ ،حديث رقم  ، 37من طريق مسدد عن يحيى
عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الصيام،

 -باب النهي عن الوصال في الصوم ،ص  ،2 7حديث رقم 12

 ،من

طريق عاصم بن النضر التميمي ،عن خالد بن الحارث ،عن حميد عن ثابت ،عن أنس ،متقارب

األلفاظ.

 ت :كتاب الصوم -7 ،باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم3/ ،

 ،حديث رقم ،772

من طريق نصر بن علي ،عن بشر بن المفضل وخالد بن الحارث ،عن سعيد عن قتادة ،متقارب

األلفاظ.

 حم ، 1 / :حديث رقم 122

 ،من طريق يزيد عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

) الوصال:الصِّيام لم ي ْفطر أيَّاما تباعا(.المعجم الوسيط. ) 1 7/ :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
سو َل
س ،أ َْو َل ْن َر ُج ٍلَ ،ل ْن أَِبي ُه َرْي َرةَ" :أ َّ
 -99و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َر ُ
()7
س َن ا ْل َو ْج ِ  ،لَ ْم أ ََر َب ْع َدلُ ِم ْثىَ ُ ."
الىَّ ِ َ ك َ
ض ْخ َم ا ْل َكفَّ ْي ِنَ ،
ان َ
ض ْخ َم ا ْلقَ َد َم ْي ِنَ ،ح َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اللباس  -72 ،باب الجعد ،72/2 ،حديث رقم  ،3317من طريق أبي النعمان عن
جرير عن حازم عن قتادة ،بلفظه وفيه زيادة " وكان بسط الكفين ".

 حم3/ :

 ،حديث رقم 77

 ،من طريق عبد الصمد عن همام ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالثوالثالثين.

 -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،323حديث رقم . 277
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
الَ " :ب ْي َنا أََنا
س ،أ َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
 -711و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ ْب ُن َخالِ ٍدَ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َر ُ
()6
َّ (ِ )7
ِ
َس ِ
ِ
الَ :ه َذا
تَ " :ما َه َذا َيا ِج ْب ِري ُل؟" قَ َ
اب الى ْؤلُ ِؤ ا ْل ُم َج َّو ِ " ،فَ ُق ْى ُ
ير في ا ْل َج َّن إِ َذا أََنا ِب َن ْه ٍر َحافتَالُ ق َب ُ
أ ُ
ِ
ِ
ِِ
س أَ ْذفَُر(.)3(")4
َلطَا َ َرب َ  ،فَ َ
ا ْل َك ْوثَُر الَِّذي أ ْ
ض َر َ
ب ا ْل َمىَ ُ ِب َيدل فَِإ َذا طينُ ُ م ْ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب تفسير القرآن - 17 ،سورة إنا أعطيناك الكوثر/ ،

طريق آدم عن شيبان عن قتادة ،جزء من الحديث ،متقارب األلفاظ .

 خ :كتاب الرقاق -3 ،باب في الحو
عن همام ،بلفظه وابدال اللؤلؤ بالدر.

 ،حديث رقم  ،2372من

 ، 17/2 ،حديث رقم  ،732من طريق أبي الوليد

 ت :كتاب تفسير القرآن -31 ،باب سورة الكوثر ،223/3 ،حديث رقم 71

 ،من طريق أحمد

بن منيع عن شريح بن النعمان عن الحكم بن عبد الملك ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 3 / :حديث رقم 323

 ،من طريق بهز وعفان عن همام ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(

) الحاف َّ :
الناحية أو ا ْلجانب(.المعجم الوسيط) 12/ :

(

) أذفر:جيد إلى ا ْلغايةاشتدت رائحته طيبة( .المعجم الوسيط/ :

(

قب :بناء مستدير مقوس مجوف(.المعجم الوسيط. )713/ :
) ا ْل َّ
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ش ْي ِن
س" :أ َّ
ضحَّى ِب َك ْب َ
 -717و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
سو َل الىَّ ِ َ 
َن َر ُ
()6
ِِ
ِ
س َّمى َو َكب ََّر"(.)4
أ َْمىَ َح ْي ِن أَق َْرَن ْي ِن ،فَ َو َ
ص ْف َحت ِه َما فَ َذ َب َح َها ِب َيدل َو َ
ض َع ِر ْجىَ ُ َلىَى َ

()7

تخريج الحديث:
 خ :كتاب األضاحي،

 -باب وضع القدم على صفحة الذبيحة ،2/2 ،حديث رقم  ،3372من

طريق حجاج بن منهال ،عن همام ،بدون وسمى وكبر.

 د :كتاب الضحايا ،باب ما يستحب من الضحايا ،ص7
ابن إبراهيم عن هشام ،عن قتادة ،فيه تقديم وتأخير.

 حم ، 32/ :رقم حديث 7 2

 ،حديث رقم  ، 732من طريق مسلم

 ،من طريق عفان وبهز ،عن همام ،متقارب األلفاظ .

 عوانة :كتاب األضاحي ،باب بيان السنة في اختيار الكبش في األضحية ،7 /3 ،...حديث رقم
 ،7733من طريق أبي يوسف الفارسي ،عن عمرو بن عاصم عن همام ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري.

(
(
(

) ا ْل َك ْبش :فحل َّ
الضأْن( .المعجم الوسيط. )772/ :
)
ص ْفح  :جانب العنق(.النهاية في غريب الحديث و األثر. ) 31/ :
َ
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 -716و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ ْب ُن َخالِ ٍد،
ِ
س ِ
ال " :أ َْرَب َع
ول الىَّ ِ  قَ َ
َل ْهد َر ُ
ِ
صِ
ار ُيقَا ُل لَ ُ :أ َُبو
َو َر ُجل م َن ْاألَ ْن َ

الُ :ق ْى َنا ِألَ َن ٍ
آن َلىَى
ادةُ ،قَ َ
َح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
سَ :م ْن َج َمعَ ا ْلقُ ْر َ
ِ
صِ
ار :أ َُبي ْب ُن َك ْع ٍبَ ،و ُم َعا ُذ ْب ُن َج َب ٍلَ ،و َزْي ُد ْب ُن ثَا ِب ٍت،
ُكى ُه ْم م َن ْاألَ ْن َ
َزْي ٍد"(.)7

تخريج الحديث:
 خ :كتاب فضائل القرآن ،باب  -2باب القرء من أصحاب النبي ،
 ،311من طريق حفص بن عمر ،عن همام ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب فضائل الصحابة،

 ، 2 /حديث رقم

 -باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة ، ...ص ،333حديث

رقم  ، 273من طريق أبي داود سليمان ابن معبد عن عمرو ابن عاصم عن همام ،متقارب
األلفاظ .

 حم ، 77/ :حديث رقم 32
األلفاظ .

 ،من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة ،متقارب

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،323حديث رقم . 221
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ول
س ،أ َّ
 -714و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمام ،أ ْ
س َ
َخ َب َرَنا قَتَ َ
َن َر ُ
ِ
ش َرةُ أ َْمثَالِ َها إَِّال َّ
َن َي ْر ِج َع إِلَى الد ْن َيا َولَ ُ َل َ
سرلُ أ ْ
يد ،فَِإ َّن ُ
الش ِه ُ
ا ْل َج َّن أ َ
َحد َي ُ
شر م َّر ٍ
ِ
ض ِل"(.)7
ات لِ َما َي َرى ِم َن ا ْلفَ ْ
فَقُت َل َل ْ َ َ

َه ِل
الىَّ ِ  قَ َ
الَ " :ما ِم ْن أ ْ
َوَّد لَ ْو أ ََّن ُ َر َج َع إِلَى الد ْن َيا

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجهاد والسير،

 -باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا1/ ،

 ،حديث رقم

 ، 2 7من طريق محمد بن بشار ،عن غندر ،عن شعبة ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب اإلمارة - 3 ،باب فضل الشهادة في سبيل اهلل تعالى ،ص  ،72حديث رقم ، 277
من طريق محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر ،عن شعبة ،عن قتادة ،متقارب

األلفاظ.

 ت :كتاب فضائل الجهاد - 3 ،باب في ثواب الشهيد  ، 27/2 ،حديث رقم  ، 77من
طريق محمد بن بشار ،عن معاذ عن هشام عن أبيه عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 23/ :حديث رقم  ، 212من طريق بهز عن همام ،متقارب األلفاظ .

 حب :كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ،باب  - 3باب وصف الجنة وأهلها ،223/ 7 ،حديث
رقم  ،723من طريق أحمد بن علي بن المثنى عن هدبة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام :همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى ،ص ،327رقم الحديث . 22
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةَُ ،ل ْن أَ َن ٍ
َن الزَب ْي َر
س ،أ َّ
 -713و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ش َك َيا إِلَى َّ
ص لَ ُه َما ِفي قَ ِم ِ
يص ا ْل َح ِر ِ
ير"،
َل ْو ٍ َ ،
الن ِب ِّي  ا ْلقَ ْم َل "فَ َر َّخ َ
ِ
يص َح ِر ٍ
ير"(.)7
قَم َ

الر ْح َم ِن ْب َن
ْب َن ا ْل َع َّو ِامَ ،و َل ْب َد َّ
ت لىَى ُك ِّل و ِ
اح ٍد ِم ْن ُه َما
فَ َأر َْي ُ َ
َ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجهاد والسير -3 ،باب الحرير في الحرب2/ ،
محمد بن سنان ،عن همام ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب اللباس والزينة،

 ،حديث رقم  ، 3 1من طريق

 -باب إباحة لبس الحرير للرجل ،...ص  ،27حديث رقم ، 177

من طريق زهير بن حرب عن عفان عن همام ،بلفظه وزيادة " في غزاة لهما"

 ت :كتاب اللباس - ،باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب  ، 32/2حديث رقم
 ، 7من طريق محمود بن غيالن عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام ،بلفظه وزيادة "

ورأيته عليها ".

 حم، 3 / :حديث رقم 721

 ،من طريق عفان عن همام ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام :همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،327حديث رقم . 22

159
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ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ول الىَّ ِ َ وأ ََبا َب ْك ٍر َو ُل َم َر َكا ُنوا
س " ،أ َّ
س َ
 -715و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َر ُ
يستَ ْف ِتح َ ِ
ين"(.)7
اءةَ ِبا ْل َح ْم ُد لِىَّ ِ َر ِّ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
َْ ُ
ون ا ْلق َر َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األذان ،باب  - 23باب ما يقول بعد التكبير ، 2 / ،حديث رقم  ،72من طريق
حفص بن عمر عن شعبة ،عن قتادة ،بلفظه.

 م :كتاب الصالة،

 -باب من قال :ال يجهر بالبسملة ،ص  ، 7حديث رقم  ، 33من

طريق ،محمد عبد المثنى ،عن محمد بن جعفر ،عن شعبة ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 ت :أبواب الصالة - 2 ،باب ما جاء في افتتاح القراءة ، 3/ ،...حديث رقم  ، 27من
طريق قتيبة عن أبي عوانة ،عن قتادة ،بلفظه ،وزيادة عثمان.

 حم ، 33/ :حديث رقم 721

 ،من طريق محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،327حديث رقم . 22
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(ِ )7
س ِ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ول الىَّ ِ ِ م ْن
س ،أ َّ
 -712و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َرْهطًا قَد ُموا َلىَى َر ُ
)
6
(
ِ
َم َرُه ْم
س َ
ُل َرْي َن َ  ،قَ َ
ول الىَّ ِ ْ ،
اجتََوْي َنا ا ْل َمدي َن َ فَ َعظُ َم ْت ُبطُوُن َناَ ،وا ْنتُ ِه َ
ال :فَقَالُواَ :يا َر ُ
وم َنا" ،فَأ َ
س ْت لُ ُح ُ
َّت جسومهم ،فَقَتَىُوا َّ ِ
ِ
ِ
ِ
فَأَتَوا ر ِ
استَاقُوا ِْ
اإل ِب َل
ال َي َّ
الص َدقَ ِ  ،فَ َ
الرال َي َو ْ
ش ِرُبوا م ْن أَْل َبان َها َوأ َْب َوال َها َحتَّى َ
صح ْ ُ ُ ُ ُ ْ
ْ َ
()4
ث رسو ُل الىَّ ِ ِ في أَثَ ِرِهم فَ ِجيء ِب ِهم ،فَقَ َ ِ
اه ْم
َل ُي َن ُه ْم َوأَْلقَ ُ
س َم َر أ ْ
ط َع أ َْيد َي ُه ْم َوأ َْر ُجىَ ُه ْمَ ،و َ
َو ْارتَدوا ،فَ َب َع َ َ ُ
َ ْ
ْ
ِفي ا ْل َح َّرِة"(.)3

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الزكاة -72 ،باب استعمال إبل الصدقة وألبانها ألبناء السبيل ،273/ ،حديث رقم
 ، 31من طريق مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس ،متقارب األلفاظ.
 خ :كتاب الطب -3 ،الدواء بأبوال اإلبل ، /2 ،حديث رقم  ،3727من طريق موسى بن
إسماعيل ،عن همام ،متقارب األلفاظ.
 م :كتاب القسامة والمحاربين - ،باب حكم المحاربين والمرتدين ،ص  ،73رقم الحديث ، 77
من طريق يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد
عن أنس ،متقارب األلفاظ.
 د :كتاب الحدود - ،باب ما جاء في المحاربة ،ص  ،277حديث رقم  ،2 72من طريق
سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس ،متقارب األلفاظ.
 ت :كتاب أبواب الطهارة -33 ،باب ماجاء في بول ما يؤكل لحمه ، 17/ ،حديث رقم  ،7من
طريق الحسن بن محمد الزعفراني ،عن عفان بن مسلم ،عن حماد بن سلمة ،عن حميد وقتادة
وثابت ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.
 حم ، 27/ :حديث رقم  ، 217من طريق عفان عن حماد عن قتادة وحميد وثابت ،عن
أنس ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:
 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين. قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين. -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(

)
الر ْهط :ا ْلجماعة من ثالثة أو س ْبعة إلى عشرة أو ما دون ا ْلع ْشرة(.المعجم الوسيط.) 77/ :
َّ
) اجتوى الطَّ َعام :كرهه ولم يوافقه والبلد كره ا ْلمقام به(.المعجم الوسيط.) 23/ :

( )
أحمى له ْم مسامير الحديد ث َّم كحلهم بها(.النهاية في غريب الحديث و األثر.) 33/ :
ي ْ
سمر:أ ْ
( )2مسند أبي يعلى :ص ،327حديث رقم . 222
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ول الىَّ ِ َ دلال َخيَّاط ِفي ا ْلم ِدي َن ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
س ،أ َّ
س َ
 -711و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ل ْن قَتَ َ
َ ُ
َن َر ُ
َ
ير وِا َهالَ ٍ ( ،)7و َك َ ِ
إِلَى ُخ ْب ِز َ ِ
ِّم ُ َب ْي َن َي َد ْي ِ ،
سو ُل الىَّ ِ ُ ي ْع ِج ُب ُ ا ْلقَ ْرعُ ،فَ ُك ْن ُ
يها قَ ْرع ،فَ َك َ
ان ف َ
ان َر ُ
َ
شع ٍ َ
ت أُقَد ُ
ال ا ْلقَ ْرعُ ُي ْع ِج ُب ِني"(.)6
ال أََنس :فَ َما َز َ
قَ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب البيوع  - 1 ،باب الخياط ،27/ ،حديث رقم  ، 13من طريق عبد اهلل بن يوسف
عن مالك عن إسحاق بن عبداهلل عن أبي طلحة ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 م:كتاب األشربة،

 -باب جواز أكل المرق ،...ص ،227حديث رقم  ، 12من طريق قتيبة

ابن سعيد ،عن مالك ،عن أنس ،عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ،عن أنس ،متقارب

األلفاظ.

 د :كتاب األطعمة،

 -باب في أكل الثرين ،ص ،2 7حديث رقم  ، 72من طريق القعبني

عن مالك عن إسحاق بن عبد اهلل ،بين أبي طلحة ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 23/ :رقم الحديث  ، 2123من طريق بهز عن همام ،متقارب األلفاظ .
 حب :كتاب األطعمة - ،باب الضيافة ،ذكر إباحة إجابة المرء،...
 ،3 3من طريق الحسن بن سفيان ،عن هدبة ،بلفظه.

 ، 1 /حديث رقم

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
(

) اإلهال َّ :
الش ْحم و َّ
الزْيت وكل ما اؤتدم به( .المعجم الوسيط/ :
) مسند أبي يعلى :ص ،327حديث رقم . 223
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َن َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
الَ" :ال َي ْب ُزقَ َّن
س ِن ،أ َّ
الن ِب َّي  قَ َ
 -718و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
سَ ،وا ْل َح َ
ِ ِِ
سِ
ارِل"(.)6
أَ
َح ُد ُك ْم َل ْن َيمين َ ،وْل َي ْب ُزقَ َّن َل ْن َي َ

()7

تخريج الحديث
 خ :كتاب الصالة - 3 ،باب ال يبصق عن يمينه في الصالة ، 31/ ،حديث رقم

 ،2من

طريق حفص بن عمر ،عن شعبة ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 خ :كتاب الصالة - 7 ،باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ، 31/ ،حديث رقم
 ،2من طريق آدم عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 77/ :حديث رقم 213
أنس ،متقارب األلفاظ.

 بز ،213/2 :حديث رقم 3
قتادة ،متقارب األلفاظ.

 ،من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وحجاج عن قتادة عن

 ،7من طريق أحمد بن المقدام عن خالد بن الحارث عن سعيد عن

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

) البزاق :البصاق(.المعجم الوسيط)32/ :
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ال" :ا ْلب َز ُ ِ
سَ ،ل ِن َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
س ِج ِد
الن ِب ِّي  قَ َ
 -719و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ُ
اق في ا ْل َم ْ
يئ َو َكفَّ َارتُ َها َد ْف ُن َها"(.)7
َخ ِط َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الصالة - 7 ،باب كفارة البزاق في المسجد ، 3 / ،حديث رقم  ،2 3من طريق
آدم عن شعبة عن قتادة ،بلفظه.

 م :كتاب المساجد،

 -باب النهي عن البصاق في المسجد ،ص

 ،حديث رقم  ،33من

طريق يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ،عن أبي عوانة ،عن قتادة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

الَ " :ي ْخر ُج قَ ْوم ِم َن َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
الن ِ
ار
س ،أ َّ
َن َن ِب َّي الىَّ ِ  قَ َ
 -771و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ُ
()7
ِ
ِ
ين"(.)6
س ِّمي ِه ْم أ ْ
َه ُل ا ْل َج َّن ِ ا ْل َج َه َّن ِم ِّي َ
س ْفع  ،فَ َي ْد ُخىُ َ
َب ْع َد َما ُيص ُ
ون ا ْل َج َّن َ فَ ُي َ
يب ُه ْم م ْن َها َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الرقاق - 31 ،باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ، 1 /2 ،حديث رقم
 ،7333من طريق هدبة ،بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 حم2/ :

 ،رقم حديث 73

 ،من طريق ،بهز عن همام ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(
(

) سفع:لفحته لفحا يسي ار فغيرت لون بشرته وسودته( .المعجم الوسيط/ :
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. )2

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
الَ" :ال ُي ْؤ ِم ُن َل ْبد
س ،أ َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
 -777و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َر ُ
ب ِأل ِ
َخي ِ َما ُي ِحب لِ َن ْف ِس ِ ِم َن ا ْل َخ ْي ِر"(.)7
َحتَّى ُي ِح َّ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب بدء الوحي -7 ،باب من اإليمان أن يجب ألخيه ما يحب لنفسه،
 ،من طريق مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ .

/

 ،حديث رقم

 م :كتاب اإليمان - 7 ،باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب ،...ص ،31حديث

رقم  ،23من طريق محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة،
بإسقاط كلمة من خير.

 ت :كتاب صفة القيامة ،باب  ،777/2 ، 33حديث رقم  ، 3 3من طريق سويد بن نصر عن
عبد اهلل بن المبارك ،عن شعبة ،عن قتادة ،بإسقاط كلمة من الخير.

 حم ، 17/ :حديث رقم 27

 ،من طريق روح عن حسين المعلم عن قتادة ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

َل َّ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
الر ُج ُل ُي ِحب
س :أ َّ
الَّ :
الن ِب َّي فَقَ َ
سأ َ
 -776و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ل ْن قَتَ َ
َن َر ُج ًالَ ،
ب"(.)7
َح َّ
ق ِب ِه ْم ،قَ َ
ا ْلقَ ْوَم َولَ َّما َي ْى َح ْ
ال" :ا ْل َم ْرُء َم َع َم ْن أ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األدب ،باب  -37باب عالمة الحب في اهلل/2 ،...

 ،حديث رقم  ، 77من

طريق عبدان عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن مرة ،عن سالم بن أبي الجعد ،عن أنس ،متقارب

األلفاظ.

 م :كتاب البر والصلة واآلداب -31 ،باب المرء مع من أحب ،ص ، 132حديث رقم ، 7 3
من طريق أبي الربيع العتكي ،عن حماد بن زيد ،عن ثابت البناني ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب األدب،

 -باب إخبار الرجل عجبه إياه ،ص  ،33حديث رقم 7

وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت ،عن أنس ،متقارب األلفاظ .

 ،3من طريق

 ت :كتاب الزهد - 31 ،باب ما جاء أن المرء مع من أحب ،333/3 ،حديث رقم 27

 ،من

طريق أبي هشام الرفاعي ،عن جعفر بن غياث ،عن أشعت عن الحسن عن أنس ،بلفظه ،وفيه
زيادة ،وفي  ،333/2حديث رقم 23
حميد ،عن أنس ،بلفظه ،وفيه زيادة.

 ،من طريق علي بن حجر ،و إسماعيل بن جعفر عن

 مي :كتاب العلم ،باب ذكر اإلباحة للعالم إذا سئل عن الشيء ، 12/ ،حديث رقم  ، 13من
طريق محمد بن أحمد بن أبي عون ،عن الحسين بن الحسن المروزي ،عن المعتمر بن سليمان
عن حميد الطويل عن أنس ،بلفظه وفيه زيادة.

 حم ، 33/ :رقم الحديث 7 3
بلفظه.

 ،من طريق أبي كامل ،عن حماد ،عن ثابت عن أنس،

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
َلىَ ُم
َّازلُ قَ ِائم ،فَقَ َ
ادةَ ،قَ َ
سا َو َخب ُ
 -774و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ل ْن قَتَ َ
الُ " :كىُوا ،فَ َما أ ْ
الُ :ك َّنا َنأْتي أََن ً
()7
ق ِبالىَّ ِ َل َّز َو َج َّل"(.)6
س َ
ول الىَّ ِ َ أرَى َرِغيفًا ُم َرقَّقًا َوَال َ
س ِميطًا ِب َع ْي ِن ِ قَط َحتَّى لَ ِح َ
شاةً َ
َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األطعمة - 7 ،باب شاة مسموطه والكتف والجنب ،2 3/ ،حديث رقم
طريق هدبة ،بهذا اإلسناد  ،فيه تقديم وتأخير.

 ،32من

 خ :كتاب الرقاق - 7 ،كيف كان عيش النبي  ، 22/2 حديث رقم  ،7237من طريق هدبة
بهذا اإلسناد ،فيه تقديم وتأخير.

 جه :كتاب األطعمة -23 ،باب الرقاق12/ ،

،حديث رقم 3

 ،من طريق إسحاق بن

منصور وأحمد الدارمي عن عبد الصمد بن عبد الوارث ،عن همام ،فيه تقديم وتأخير.

 حم2/ :

 ،حديث رقم 7

 ،من طريق بهز وعفان ،عن همام ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري .

(
(

)
ي م ْشويَّة( .النهاية في غريب الحديث و األثر. ) 33/ :
س َم َ
ط:أ ْ
َ
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
َن ُي ْن َب َذ
س" ،أ َّ
س َ
ول الىَّ ِ َ ن َهى أ ْ
 -773و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
َن َر ُ
ِ
َو َّ
يعا"(.)6
الزِب ُ
يب َجم ً

()7

التَّ ْم ُر

تخريج الحديث:
 حم2/ :

 ،حديث رقم 72

ولىحديث شاهد لن جابر :

 ،من طريق بهز عن همام ،بإبدال الزبيب البسر.

 م :كتاب األشربة -3 ،باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ،ص ،2 2حديث رقم ، 327
من طريق قتيبة بن سعيد عن ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ،بلفظه وفيه زيادة.

 جه :كتاب األشربة - ،النهي عن الخليطين3/ ،

 ،حديث رقم 33

بن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ،بلفظه وفيه زيادة.

 ،من طريق محمد

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات.

(
(

)
أسرع ل ِّ
لش َّدة والتَّ ْخمير(.النهاية في غريب الحديث واألثر.)7 / :
االنتباذ كان ْ
األنواع إذا اختلفت في ْ
ينبذ:واَّنما نهى ع ْنه أل َّن ْ
ت ْ
) مسند أبي يعلى :ص ،327حديث رقم . 23
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ال
س ْب ُن َمالِ ٍ  ،أ ََّن ُ قَ َ
 -775و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ادةَُ ،ح َّدثََنا أََن ُ
يث َال يح ِّدثُ ُكم ِب ِ أَحد بع ِدي س ِمعتُ ُ ِم ْن رس ِ ِ
ِبح ِد ٍ
ول الىَّ ِ 
س َ
س ِم ْع ُ
َ
َ ْ
َ َْ
ت َر ُ
ول الىَّ َ 
َ ُ
َُ ْ
)
7
(
شر ِ
ِ
ب
اط ا َّ
َّ
َن ُي ْرفَ َع ا ْل ِع ْى ُمَ ،وَي ْظ َه َر ا ْل َج ْه ُلَ ،وُي ْ
ال ُ  -أ َْو قَ َ
ال ِ أ ْ
ش َر َ
لس َ
الس َ
ال  -م ْن أَ ْ َ
ين ام أرَةً ا ْلقَ ِّيم( )6ا ْلو ِ
النساء ،حتَّى ي ُك َ ِ ِ
ِّ
اح ُد" (.)4
الزَنىَ ،وَي ِق َّل ِّ
الر َجا ُلَ ،وَي ْكثَُر ِّ َ ُ َ َ
َ
ون ل ْى َخ ْمس َ ْ َ
ُ

ُح ِّدثََّن ُك ْم
َي ْو ًماَ :أل َ
وم
َيقُو ُلَ" :ال تَقُ ُ
ا ْل َخ ْم ُرَ ،وَي ْظ َه َر

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الحدود - 1 ،باب إثم الزناة ، 3 /2 ،حديث رقم  ،7212من طريق داود بن شعيب،
عن همام ،بلفظه.

 م :كتاب العلم -3 ،باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل ،ص  ، 17حديث رقم  ، 77من
طريق ،محمد بن المثنى وابن بشار ،عن محمد بن جعفر عن شعبة ،عن قتادة ،بلفظه.

 ت :كتاب الفتن - 2 ،باب ما جاء في أشراط الساعة ،23 /2 ،حديث رقم 13

 ،من طريق

محمود بن غيالن عن النضر بن شميل ،عن شعبة عن قتادة ،بلفظه ،وابدال تظهر تفشو.

 جه :كتاب الفتن - 3 ،باب أشراط الساعة ،ص 2

 ،حديث رقم  ،2123من طريق محمد

ابن بشار ومحمد بن المثنى ،عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 1 / :حديث رقم 133

 ،من طريق يزيد عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(
(

)
ش َارطُ :العالمات(.النهاية في غريب الحديث و األثر. )271/ :
ْاألَ ْ
)
بأمرها وما ت ْحتاج إل ْيه(.النهاية في غريب الحديث و األثر3/2 :
القيم:قيِّم ا ْلم ْ أرة زوجها ،ألَّنه يقوم ْ
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ال" :لَ ْم
سو ُل الىَّ ِ  قَ َ
ادةُ ،قَ َ
سأَْل ُ
 -772و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
سا َه ْل َخ َ
ضَ
ب َر ُ
ت أََن ً
الَ :
()6
ان َ (ِ )7
ض َبا(ِ )4با ْل ِح َّنا ِء َوا ْل َكتَِم(.)5( ")3
َي ْبىُ ْغ َذلِ َ  ،إِ َّن َما َك َ
ص ْد َغ ْي ِ َ ،ولَ ِك َّن أ ََبا َب ْك ٍر َو ُل َم َر َخ َ
ش ْي ُب ُ في ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب اللباس -77 ،باب ما يذكر من الشيب ،7 /2 ،حديث رقم  ،3233من طريق سليمان
بن حرب عن حماد بن زيد ،عن ثابت عن أنس ،جزء من الحديث مختلف األلفاظ.

 م :كتاب الفضائل - 3 ،باب شيبة الرسول ،ص ،332حديث رقم 2
العتكي ،عن حماد عن ثابت عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 17/ :حديث رقم 2
األلفاظ.

 حم ، 3 / :حديث رقم 332
 بز7/2 :

 ،من طريق أبي الربيع

 ،من طريق روح عن هشام عن محمد عن أ،س ،متقارب

 ،من طريق بهز عن همام عن قتادة ،بلفظه.

 ،حديث رقم  ،77 2من طريق أبي كريب محمد بن العالء عن أبي معاوية ،عن

عاصم عن محمد بن سيرين عن أنس ،متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(
(

) الشيب :بيا ال ّش ْعر وربما سمي ال ّش ْعر نفسه شيبا( .المعجم الوسيط. )31 / :
) الصدغ :جانب ا ْلو ْجه من ا ْلعين إلى ْاألذن( .المعجم الوسيط. )3 1/ :
) خضب:غير لونه( .المعجم الوسيط3/ :

).

()2
صبغ به َّ
أسود( .النهاية في غريب الحديث و األثر. ) 31/2 :
الش ْعر ْ
َكتَ َم:ن ْبت ي ْخلطوي ْ
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ٍِ
َن ر ُج ًال رِف َع إِلَى َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ِ
الن ِب ِّي
 -771و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
س ْب ِن َمال " ،أ َّ َ ُ
ضربول ِبا ْلج ِر ِ
ِ
الن َع ِ
يد َو ِّ
س ِك َر
يبا ِم ْن ِل ْ
ش ِر َ
ين َر ُج ًال ،فَ َ َ ُ ُ َ
َم َر قَ ِر ً
ال" ،ثُ َّم ُرِف َع إِلَى أَِبي َب ْك ٍر قَ ْد َ
َ
سك َر ،فَأ َ
ِ
شار َّ
ينَ ،فىَ َّما َولِي ُلمر َوأ َْدم َن َّ
َن
ال َل ْب ُد َّ
اس ،فَقَ َ
الر ْح َم ِن" :أ ََرى أ ْ
أ َْرَب ِع َ
اس في ا ْل َخ ْم ِر ،فَ ْ
الن َ
الن َ
استَ َ َ
َ َُ
َ
ين"(.)7
َح ِس ُب ُ قَ َ
ال :ثَ َم ِان َ
تَ ْج َعىَ ُ"َ .وا ْنقَطَ َع َلىَى أَِبي َي ْعىَى َح ْر أ ْ

 قَ ْد
فَ َجىَ َدلُ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الحدود ،باب  -باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ، 23/2 ،حديث رقم ،777
من طريق حفص بن عمر ،عن هشام عن قتادة ،جزء من حديث ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب الحدود ،باب  - 2باب حد الخمر ،ص ،712حديث رقم  ، 317من طريق محمد بن
المثنى ،ومحمد بن بشار ،عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 27/ :حديث رقم 32

 ،من طريق عفان وبهز عن همام ،جزء من الحديث ،متقارب

األلفاظ .
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
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الن ِب َّي  مع أَصحا ِب ِ
ت َّ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
س ،أ ََّن ُ قَ َ
الَ " :
ش ِه ْد ُ
 -778و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ََ َْ
()7
الِ :ل ْن َد بي ِ
الزور ِ
ِ
اء  -أ َْو قَ َ
وت ا ْل َم ِدي َن ِ  -فَأ ََر َ
وء ،فَأ ُِت َي ِبقَ ْع ٍب ِفي ِ َماء َي ِسير ،فَ َو َ
اد ا ْل ُو ُ
ض َع َي َدلُ
ُُ
ض َ
ل ْن َد َّ ْ َ
(ِ )6
ت ِألَ َن ٍ
سَ :ك ْم ُك ْنتُ ْم؟
َصا ِب ِع ِ َحتَّى تََو َّ
ضأَ ا ْلقَ ْوُم ُكى ُه ْم "ُ ،ق ْى ُ
اء َي ْن ُبعُ م ْن َب ْي ِن أ َ
َلىَى ا ْلقَ ْع ِب فَ َج َع َل ا ْل َم ُ
اء ثََال ِث ِم َائ ٍ " (.)4
قَ َ
الُ :زَه َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب المناقب - 3 ،باب عالمات النبوة في اإلسالم/ ،

 ،3حديث رقم  ، 37من

طريق ،محمد بن بشار عن ابن عدي عن سعيد عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الفضائل - ،في معجزات النبي  ،ص ،3 3حديث رقم 73
غسان المسهمي ،عن معاذ ابن هشام عن أبيه عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 71/ :حديث رقم 72

 ،من طريق أبي

 ،من طريق ،محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة ،متقارب

األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(
(

) ا ْلقَ ْعب :قدح ضخم غليظ(.المعجم الوسيط. )722/ :
) ينبع:ت ْنشق ويخرج م ْنها ا ْلماء( .النهاية في غريب الحديث و األثر)7 /3 :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

َن أ َُّم سىَ ْيٍم ،بعثَ ْت مع ُ ِب َ ٍ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
س" ،أ َّ
 -779و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َه َّمامَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
س َّمالُ
ش ْيء َ
ََ َ َ
ُ
ض أ َْزَو ِ
َه َّمام ِفي ِ رطَب إِلَى َّ
ث ِب َها إِلَى َب ْع ِ
ضَ
ض َ فَ َي ْب َع ُ
اج ِ َ ،وَي ْق ِب ُ
الن ِب ِّي  ،فَ َج َع َل َي ْق ِب ُ
ض ا ْلقَ ْب َ
ض ا ْلقَ ْب َ
ُ
ِ ()7
شتَ ِهي " .
َوِا َّن ُ لَ َي ْ
تخريج الحديث:
 حم3/ :

 ،حديث رقم 77

 ،من طريق عبد الصمد ،عن همام ،بلفظه.

 حب :كتاب الرقائق -3 ،باب الفقر والزهد والقناعة ،ذكر ما يستحب للمرء أن يزود،273/ ،...
حديث رقم  ،733من طريق الحسن بن سفيان عن هدبة بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 بز ،227/2 :حديث رقم  ،7 12من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن همام ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. -همام:همام بن يحيى بن دينار ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات.

(
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
ان َيقُو ُل:
س ،أ َّ
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
س َ
َّاجَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن قَتَ َ
ول الىَّ ِ َ ك َ
َن َر ُ
 -761و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
َلوُذ(ِ )7ب َ ِم َن ا ْل َب َر ِ
ص(َ )6وا ْل ُج َذ ِام(َ )4وا ْل ُج ُن ِ
َسقَ ِام(.)5(")3
ون َو ِّ
"الىَّ ُه َّم إِ ِّني أ ُ
سي ِئ ْاأل ْ
تخريج الحديث:
 د :كتاب الوتر،

 -باب في االستعادة ،ص  ، 2حديث رقم  ، 332من طريق موسى بن

إسماعيل عن حماد ،متقارب األلفاظ .

 ن :كتاب االستعادة - 7 ،باب االستعاذة من الجنون ،772/2 ،حديث رقم  ،3312من طريق
محمد بن المثنى ،عن أبي داود ،عن همام ،بلفظه.

 حم ، 3 / :حديث رقم 112

 ،من طريق بهز وحسن بن موسى عن حماد ،متقارب األلفاظ.

 حب :كتاب الرقائق - 1 ،باب االستعادة ،ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ باهلل، 33/ ،...
حديث رقم  ، 1 7من طريق الفضل بن الحباب عن موسى بن إسماعيل ،عن حماد ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 .إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع
والعشرين.

 .حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين.
 .قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 .2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات.

(
(

) تعوذ :لجأ إل ْيه واعتصم( .المعجم الوسيط)7 3/ :
) البرص:بيا يقع في ا ْلجسد لعلَّة( .المعجم الوسيط)23/ :

( ) الجذام :علّة تتآكل م ْنها ْاأل ْعضاء وتتساقط( .المعجم الوسيط/ :
( )2األسقام:المر ( .النهاية في غريب الحديث و األثر. ) 21/ :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ِ
س ٍ
ادةََ ،ل ْن أَ َن ِ
ال
س ْب ِن َمالِ ٍ  ،قَ َ
ابَ ،ح َّدثََنا أ َُبو َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
 -767و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُل َب ْيد ْب ِن ح َ
()7
ِ
سو ُل الىَّ ِ َ " :ي ْجمعُ الىَّ ُ َّ
شفَ ْع َنا َلىَى َرِّب َنا
استَ ْ
ون َك َذلِ َ َيقُولُ َ
ام ِ  ،فَُي ْى َه ُم َ
ون :لَ ِو ْ
الن َ
َر ُ
اس َي ْوَم ا ْلق َي َ
َ
ِِ
آد ُم ،أ ََبا ا ْل َخ ْى ِ
يح َنا ِم ْن َم َك ِان َنا َه َذا ،قَ َ
َس َج َد لَ َ
ونَ :يا َ
ون َ
آد َم فَ َيقُولُ َ
ال فَ َيأْتُ َ
َحتَّى ُي ِر َ
ق َخىَقَ َ الىَّ ُ ِب َيدل َوأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
َم َال ِئ َكتَ ُ فَا ْ
ت ُه َنا ُك ْمَ ،وَي ْذ ُك ُر َخ ِط َ
سُ
َص َ
شفَ ْع لَ َنا ل ْن َد َرِّب َ َحتَّى ُي ِر َ
يح َنا م ْن َم َكان َنا ،فَ َيقُو ُل :لَ ْ
يئتَ ُ الَّتي أ َ
ِ
ِ ِ
ِ
س ٍ
ت ُه َنا ُك ْم
سُ
ول َب َعثَ ُ الىَّ ُ ،فَ َيأْتُ َ
ون ُن ً
ستَ ْح ِيي م ْن َرِّب م ْن َهاَ ،ولَك ِن ا ْئتُوا ُن ً
وحا فَ َيقُو ُل :لَ ْ
فَ َي ْ
وحا أ ََّو َل َر ُ
ال :فَيأْتُ َ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يئتَ ُ الَِّتي أَصاب فَي ِ ِ
ت
َوَي ْذ ُك ُر َخ ِط َ
سُ
يم ،قَ َ َ
يم ،فَ َيقُو ُل :لَ ْ
َ َ َْ
ون إ ْب َراه َ
ستَحي م ْن َرِّب َ ،ولَك ِن ا ْئتُوا إ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
وسى فَ َيقُو ُل:
ُه َنا ُك ْمَ ،وَي ْذ ُك ُر َخ ِط َ
وسى ،فَ َيأْتُ َ
َص َ
اب فَ َي ْ
ون ُم َ
ستَ ْح ِيي َربَّ ُ م ْن َها َولَك ِن ا ْئتُوا ُم َ
يئتَ ُ الَّتي أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الىَّ ِ َو َكىِ َمتَ ُ،
ت ُه َنا ُك ْمَ ،وَي ْذ ُك ُر َخ ِط َ
سُ
يسى ُر َ
َص َ
اب ،فَ َي ْ
لَ ْ
ستَ ْح ِيي َربَّ ُ م ْن َهاَ ،ولَك ِن ا ْئتُوا ل َ
يئتَ ُ الَّتي أ َ
ِ
ال :فَيأْتُ َ ِ
َّ
َّم ِم ْن َذ ْن ِب ِ َو َما
سُ
قَ َ َ
يسى فَ َيقُو ُل :لَ ْ
ون ل َ
ت ُه َنا ُك ْم َولَك ِن ا ْئتُوا ُم َح َّم ًدا َل ْب ًدا َغفََر الى ُ لَ ُ َما تَقَد َ
س ِ
تَأ َّ
َن
َخ َر ،قَ َ
اج ًدا فَ َي َد ُل ِني َما َ
اء الىَّ ُ أ ْ
ت َرِّبي َوقَ ْع ُ
َستَأ ِْذ ُن فَ ُي ْؤَذ ُن لِي ،فَِإ َذا َأر َْي ُ
ال :فَ َيأْتُوِني ،فَأ ْ
ش َ
ت َ
ْسي فَأحمد رِّبي ِبتَ ْح ِم ٍ
شفَّع ،فَأَرفَع أر ِ
ِ
يد
س ْل تُ ْع َ
طَ ،وا ْ
َي َد َلني فَ َيقُو ُلْ :ارفَ ْع ُم َح َّم ُدُ ،ق ْل ُي ْ
س َم ْعَ ،و َ
َ
شفَ ْع تُ َ ْ ْ ُ َ
ِ
ِ
س ِ
ُخ ِر ُج ُهم ِم َن َّ
الن ِ
اج ًدا فَأحمد َرِّبي
ُي َعىِّ ُم ِني ِ  ،ثُ َّم أَ ْ
َل ُ
ار فَأ ُْدخىُ ُه ُم ا ْل َج َّن َ  ،ثُ َّم أ ُ
ود َوأَقَعُ َ
شفَعُ فَ َي ُحد لي َحدًّا فَأ ْ ْ
ِ
ِ
ِبتَ ْح ِم ٍ
س ِ
ُخ ِر ُج ُهم ِم َن َّ
الن ِ
اج ًدا
يد ُي َعىِّ ُم ِني ِ  ،ثُ َّم أَ ْ
َل ُ
ار فَأ ُْدخىُ ُه ُم ا ْل َج َّن َ  ،ثُ َّم أ ُ
ود َوأَقَعُ َ
شفَعُ فَ َي ُحد لي َحدًّا فَأ ْ ْ
شفَّع ،فَأَرفَع أر ِ
ِ ِ
ٍِ
ْسي
س ْل تُ ْعطَ ،ا ْ
فَأحمد َرِّبي ِبتَ ْحميد ُي َعىِّ ُمني  ،ثُ َّم ُيقَا ُلَ :يا ُم َح َّم ُد ،قُ ْل ُي ْ
س َم ْعَ ،
شفَ ْع تُ َ ْ ْ ُ َ
ِ
فَأحمد رِّبي ِبتَ ْح ِم ٍ
ُخ ِر ُج ُهم ِم َن َّ
الن ِ
ال ِفي
يد ُي َعىِّ ُم ِني ِ  ،ثُ َّم أَ ْ
ار َوأ ُْد ِخىُ ُه ُم ا ْل َج َّن َ َ ،وقَ َ
شفَعُ فَ َي ُحد لي َحدًّا فَأ ْ ْ
َ
()6
الرِب َع ِ  :-فَ َال َي ْبقَى ِفي َّ
الن ِ
ود" .
الثَّ ِالثَ ِ  -أ َِو َّا
آن " قَ َ
ب ا ْل ُخىُ ُ
ال قَتَ َ
س ُ ا ْلقُ ْر ُ
َي َو َج َ
ادةُ :أ ْ
ار إَِّال َم ْن َح َب َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الرقاق -3 ،باب صفة الجنة والنار ، 1 /2 ،حديث رقم  ،7373من طريق مسدد
عن أبي عوانة ،مختلف األلفاظ.

 م :كتاب اإليمان - 22 ،باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ،ص ، 17حديث رقم  ، 3من
طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحيدري ومحمد بن عبيد الغبري ،عن أبي عوانة ،متقارب

األلفاظ.

 حم7/ :

 ،حديث رقم 3

 ،من طريق يحيى بن سعيد عن أبن أبي عوانة عن قتادة،

مختلف األلفاظ.

( )
َّدر يخص اهلل به بع
فَُي ْى َه ُمو َن ،اإللهام :إيقاع ش ْيء في ا ْلقلب يطمئن له الص ْ
(المعجم الوسيط)22 / :
(

) مسند أبي يعلى :ص ،322حديث رقم . 31
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أصفيائه وما يلقى في ا ْلقلب من معان وأفكار.

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

رجال اإلسناد:

 -ابن ِحساب:محمد بن عبيد ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 -أبو َلوان :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

ادةَُ ،وثَا ِبتَ ،و ُح َم ْيدَ ،ل ْن
 -766و َح َّدثََنا َل ْب ُد َّ
سىَ َم َ َ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
س َّالٍمَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
اد ْب ُن َ
الر ْح َم ِن ْب ُن َ
الص َال ِة َوقَ ْد َحفََزلُ(َّ )7
أََن ٍ
س ،أ َّ
اء َر ُجل فَ َد َخ َل ِفي َّ
س ،فَقَ َ
س َ
ال" :الىَّ ُ
ول الىَّ ِ َ ك َ
النفَ ُ
صىِّي ِب ِه ْم فَ َج َ
ان ُي َ
َن َر ُ
ِ
ال" :أَي ُك ُم ا ْل ُمتَ َكىِّ ُم
أَ ْك َب ُر ،ا ْل َح ْم ُد لِىَّ ِ َح ْم ًدا َك ِث ًا
ص َال تَ ُ قَ َ
ير طَ ِّي ًبا ُم َب َارًكا ِفي ِ "َ ،فىَ َّما قَ َ
سو ُل الىَّ َ 
ضى َر ُ
()6
ِ ِ
ِبا ْل َكىِم ِ
سو َل
ال َّ
ْسا" فَقَ َ
ات؟" فَأ ََرَّم ا ْلقَ ْوُم ،فَقَ َ
الر ُج ُل :أََنا َيا َر ُ
ال" :أَي ُك ُم ا ْل ُمتَ َكىِّ ُم ِبا ْل َكى َمات ،فَِإ َّن ُ لَ ْم َي ُق ْل َبأ ً
َ
()3
()4
ت َوقَ ْد َحفَ َزِني َّ
وها أَي ُه ْم َي ْرفَ ُع َها" .
س فَ ُق ْىتُ ُه َّن ،فَقَ َ
ت اثْ َن ْي َل َ
ش َر َمىَ ًكا ْابتَ َد ُر َ
ال" :لَقَ ْد َأر َْي ُ
الىَّ ِ ِ ،ج ْئ ُ
النفَ ُ
تخريج الحديث:
 م :كتاب المساجد - 7 ،باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة ،ص2

 ،حديث رقم ،711

من طريق زهير بن حرب عن عفان عن حماد بهذا اإلسناد ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب الصالة2 ،

 -باب ما يستفتح به من الدعاء ،ص  ، 1حديث رقم  ،77من طريق

موسى ابن إسماعيل عن حماد ،وقتادة وثابت وحميد ،عن أنس ،فيه زيادة.

 سي :كتاب الصالة ،ذكر اإلمامة والجماعة - 73 ،باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير
 ،277/رقم الحديث  ،377من طريق محمد بن المثنى عن حجاج عن حماد ،متقارب األلفاظ .

(
(
(

) حفزل:في م ْشيه جد واسراع وتهيَّأ للمضي( .المعجم الوسيط) 22/ :
) أرم:سكت(.المعجم الوسيط. ) 72/ :
) تبادر:تسارعوا( .المعجم الوسيط. )2 / :

( )2مسند أبي يعلى :ص ،322حديث رقم . 3 7
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 حم ، 17/ :حديث رقم 1 2
حميد عن أنس ،فيه زيادة.

 ،من طريق ابن أبي عدي وسهل بن يوسف المعنى ،عن

رجال اإلسناد:

 لبد الرحمن بن سالم:بن عبيد اهلل بن سالم الجمحي،أبو حرب البصري ،مات سنة إحدى وثالثينومائتين(.)7ذكرة ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الذهبي :ثقة(،)4وقال أبو حاتم صدوق( ،)3وصالح

جزرة :صدوق( ،)5وابن حجر :صدوق( ،)2فالراوي لندي :صدوق.

 حماد:حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 حميد:حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الرحمن الجمحي صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى

الصحيح لغيرل.

(

) تهذيب الكمال ، 7 / 7 :رقم . 22

(

) سير أعالم النبالء ،731/ 1 :رقم

(

) الثقات. 73/2 :

( )2الجرح والتعديل ، 2 /3 :رقم 32
( )3تهذيب التهذيب.3 2/ :

.

.

( )7تقريب التهذيب :ص  ، 2رقم . 231
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

يع ،و َه َذا لَ ْفظُ ل ْب ِد ا ْلو ِ
ِ ٍ
ِِ
اح ِد قَ َاالَ :ح َّدثََنا أ َُبو
يد ْب ُن أَِبي َّ
س ِع ُ
َ
َ
الرِب ِ َ
 -764و َح َّدثََنا َل ْب ُد ا ْل َواحد ْب ُن غ َياثَ ،و َ
()7
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
اء فَ َوقَعَ َلىَ ْي ِه ْم
س "أ َّ
َخ َذتْ ُه ُم َّ
َهىِي ِه ْم فَأ َ
ون ِأل ْ
َن ثََال ثَ ً ا ْنطَىِقُوا َي ْرتَ ُ
َل َوا َن َ َ ،ل ْن قَتَ َ
اد َ
الس َم ُ
ِ
ٍ
ض ُه ْم :قَ ْد َوقَ َع ا ْل َح َج ُر َو َلفَا(ْ )6األَثَُر َوَال َي ْعىَ ُم
اص ً  ،فَقَ َ
ال َب ْع ُ
ص َ
َح َجر ُمتَ َجا َحتَّى َما َي َر ْو َن م ْن ُ َخ َ
ان لِي َوالِ َد ِ
َم َكا َن ُك ْم إَِّال الىَّ ُ ،فَ ْاد ُلوا الىَّ َ ِبأ َْوثَ ِ
ت
ال :فَقَ َ
َل َمالِ ُك ْم ،قَ َ
ان فَ ُك ْن ُ
ال َر ُجل :الىَّ ُه َّم إِ َّن َ تَ ْعىَ ُم أ ََّن ُ َك َ
قأْ
ظا َكر ِ
ِ
اه َي َ
ستَ ْي ِق َ
ب لَ ُه َما ِفي إِ َن ِائ ِه َما ،فَِإ َذا َو َج ْدتُ ُه َما َر ِاق َد ْي ِن قُ ْم ُ
أْ
َحىُ ُ
ظا َمتَى ْ
ت َلىَى ُرُءوس ِه َما َحتَّى َي ْ
استَ ْيقَ َ َ
ت تَعىَم أ َِّني إِ َّنما فَع ْى ُ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اء َر ْح َم ِت َ َو َم َخافَ َ َل َذا ِب َ
أْ
ت َذل َ َر َج َ
َ َ
َن أ َُرَّد َو َ
س َن ُه َما في ُرُءوس ِه َما ،الى ُه َّم إ ْن ُك ْن َ ْ ُ
ت تَعىَم أَنَّ ُ أ ْ ِ
ث ا ْلحج ِر ،وقَ َ َّ ِ
َّ ِ
ام َأرَة َ -وأ ََّن ُ َج َع َل
فَاف ُْر ْج َل َّنا ،قَ َ
ال :فَ َاز َل ثُىُ ُ َ َ َ
َل َج َبتْني ْ
ال الثاني :الى ُه َّم إ ْن ُك ْن َ ْ ُ
َّ
ت تَعىَم أ ََّنما فَع ْى ُ ِ
اء
ت َذل َ َر َج َ
س َها -الىَّ ُه َّم إِ ْن ُك ْن َ ْ ُ َ َ
سىَّ َم لَ َها َن ْف َ
لَ َها َب َدًالَ ،فىَ َّما قَ َد َر َلىَ ْي َها َوف َر لَ َها ُج ْعىَ َها َو َ
ال ثُىُثَا ا ْلحج ِر ،وقَ َ ِ
ت
ال :فَ َز َ
َر ْح َم ِت َ َو َم َخافَ َ َل َذا ِب َ فَاف ُْر ْج َل َّنا ،قَ َ
ْج ْر ُ
استَأ َ
ال ْاْلخ ُر :الىَّ ُه َّم إِ َّن َ تَ ْعىَ ُم أ َِّني ْ
ََ َ
()4
ِ
أِ
َج ًا
َج َرلُ ،فَ َج َم ْعتُ ُ لَ ُ
َج َرلَُ ،وأََنا َغ ْ
ض َب ُ
ب َوتََر َ أ ْ
ب أْ
ان فَ َزَب ْرتُ ُ فَ َذ َه َ
ير َلىَى َل َم ٍل َي ْع َمىُ ُ لي فَأَتَى َي ْطىُ ُ
ِ
ان ِم ْن ُ ُكل ا ْلم ِ
َل َ
ط ْيتُ ُ َذا َ ُكىَّ َُ ،ولَ ْو ِش ْئ ُ
َوثَ َّم ْرتُ ُ َحتَّى َك َ
َل ِط ِ إَِّال أ ْ
ت لَ ْم أ ْ
َج َرلُ فَأ ْ
ب أْ
َج َرلُ
ال ،فَأَتَاني َي ْطىُ ُ
َ
ت تَعىَم أ َِّني فَع ْى ُ ِ
َّ ِ
ال ا ْل َح َج ُر
ال :فَ َز َ
اء َر ْح َم ِت َ َو َم َخافَ َ َل َذا ِب َ فَاف ُْر ْج َل َّنا ،قَ َ
ت َذل َ َر َج َ
َ
ْاأل ََّو َل ،الى ُه َّم إ ْن ُك ْن َ ْ ُ
ون"(.)3
َو َخ َر ُجوا َي ْم ُ
ش َ
تخريج الحديث:
 حم ، 2 / :حديث رقم 232
األلفاظ.

 ،من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن قتادة ،مختلف

 بز ،2 7/2:حديث رقم  ،7 22من طريق أبي كامل وهالل بن يحيى عن أبي عوانة ،متقارب
األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -لبد الواحد:عبد الواحد بن غياث الم ْرتدي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 سعيد بن أبي الربيع:بن سعيد السمان(،)3ويكنى أبا بكر( ،)7قال أحمد بن حنبل( :)1ما أراه
إال صدوقا.

(
(
(

) ارتاد :ألهله راد و َّ
الش ْيء طلبه( .المعجم الوسيط) 2 / :
) لفا:صفا وخلص( .النهاية في غريب الحديث و األثر) 77/ :
) زبرل :با ْلحجارة زب ار رماه بها( .المعجم الوسيط. ) 22/ :

( )2مسند أبي يعلى :ص  ،332حديث رقم . 3 3

()3السمان:بفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بيع السمن( .األنساب.) 3 / :
( )7تعجيل المنفعة ،321/ :رقم . 72
( )7الجرح والتعديل ،3/2 :رقم

.

179

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

و ابن حبان :يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه(،)7فالراوي لندي :كما قال ابن حبان.
 -أبو َلوان  :وضاح اليشكري،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح لغيرل .

ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
سو ُل الىَّ ِ " :ا ْنظُ ْر َم ْن
ال :قَ َ
س ،قَ َ
َلىَىَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن قَتَ َ
 -763و َح َّدثََنا َل ْب ُد ْاأل ْ
ال َر ُ
ِ
الص َال ِة
اء ثُ َّم َخ َر ْج َنا إِلَى َّ
ت ،فَِإ َذا َزْي ُد ْب ُن ثَا ِب ٍت فَ َد َل ْوتُ ُ ،فَأَ َك ْى َنا تَ ْم ًار َو َ
س ِج ِد" فَ َنظَ ْر ُ
تََرى في ا ْل َم ْ
ش ِرْب َنا َم ً
ِ
الص َالةُ"(.)6
يم ِت َّ
فَأُق َ
تخريج الحديث:
 خ :البخاري ،كتاب مواقيت الصالة - 7 ،باب وقت الفجر ، 37/ ،حديث رقم  ،377من
طريق حسن بن صباح ،عن روح ،عن سعيد ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الصيام -3 ،باب فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره وتعجيل الفطرة ،ص،2 3
حديث رقم  ، 137من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،عن وكيع ،عن هشام ،عن قتادة ،متقارب

األلفاظ.

 ت :كتاب الصوم - 2 ،باب ما جاء في تأخير السحور ،73/ ،حديث رقم  ،71من طريق
يحيى بن موسى ،عن أبي داود الطيالسي ،عن هشام الدستوائي ،عن قتادة ،متقارب األلفاظ.

 حم:

 ، 37/حديث رقم

1

 ،من طريق عبد الرزاق عن معمر ،عن قتادة ،متقارب

األلفاظ.

(
(

) الثقات. 72/2 :

) مسند أبي يعلى :ص  ،333حديث رقم . 323
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رجال اإلسناد:

 لبد األلىى الباهىي (:) 7موالهم أبو يحيى البصري ،المعروف بالترسي،مات سنة سبع وثالثينومائتين(،)6قال يحيى بن معين :ثقة( ،)4ال بأس به( ،)3وأبو حاتم :ثقة( ،)5وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)2وعبد الباقي ابن قانع :ثقة(،)1ومسلمة بن القاسم :ثقة(.)8

والدارقطني :ثقة ( ،) 9وأبو يعلى الخليلي :ثقة ( ،) 71والذهبي :الحافظ الثقة ( ،) 77قال عبد الرحمن بن

خراش :صدوق( ،)76وصالح بن جزرة :صدوق( ،)74والنسائي :ليس به بأس( ،)73وابن حجر :ال بأس
به( ،)75فالراوي لندي :ثقة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

)الباهىي :بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء والالم ،هذه النسبة إلى باهلة ،وهي باهلة بن أعصر ،وكان العرب يستنكفون

(

) تهذيب الكمال ، 22/ 7 :رقم . 72

من االنتساب إلى باهلة ،كأنها ليست فيما بينهم من األشراف(.األنساب ) 73/ :و(اللباب في تهذيب األنساب7/ :
(

) تاريخ بغداد:

. 37/

( )2سؤاالت ابن الجنيد/ :

 ،2رقم .737

( )3الجرح والتعديل ، 3/7 :رقم . 32
( )7الثقات.213/2 :

( )7تهذيب التهذيب.272/ :
( )2المصدر السابق.

( )3سؤاالت السلمي للدارقطني :ص  ، 1رقم . 33
(1

) تهذيب التهذيب.272/ :

(

) تهذيب الكمال. 3 / 7 :

(

) تذكرة الحفاظ ،277/ :رقم .272

(

) تاريخ بغداد:

(3

) تقريب التهذيب :ص

() 2

. 37/

المصدر السابق .

 ،رقم . 7 1
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اس ٍر ا ْلم ِ
 -765وح َّدثََنا أَبو ي ِ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
ال:
س ،قَ َ
س َوْيد أ َُبو َح ِاتٍم ا ْل َج ْح َد ِريَ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
ُ َ
َ
ُ ْ
ستَ ْمىيَ ،ح َّدثََنا ُ
ِ
س ِ
ال َّ
َّه ْت َن ِبيًّا ِم َن
ول الىَّ ِ َ فىُِد َغ ْت َر ُج ًال َب ْر ُغوث َفىَ َع َن َها ،فَقَ َ
الن ِبي َ" :ال تَ ْى َع ْن َها فَِإ َّن َها َنب َ
ُك َّنا ل ْن َد َر ُ
ْاألَ ْن ِبي ِ
ىص َال ِة"(.)7
اء لِ َّ
َ
تخريج الحديث:
 -باب النهي عن سب البراغيث ،ص ، 7 1حديث رقم  ، 137من طريق

 طب:الدعاء،

إبراهيم بن هشام البغوي ،عن عمار بن هارون ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 الدوالبي،2 2/ :حديث رقم  ،72من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ،عن صفوان بن عيسى
عن سويد ،بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -لمار بن هارون البصري:أبو ياسر المستملي

( )

الدالل ( ) ،مات بعد المائتين ( ،) 3قال ابن

المديني :لم يرضه(،)5وأبو حاتم :متروك الحديث( ،)2وموسى بن هارون :متروك الحديث( ،)1وابن

حبان :ربما أخطأ (،) 8وابن عدي :عامة ما يرويه غير محفوظ ،ضعيف يسرق الحديث (،) 9
والدارقطني :ضعيف( ،)71وابن حجر :ضعيف( ،)77فالراوي لندي :ضعيف.
(

 سويد بن إبراهيم الجحدري:أبو حاتم الحناط(

)

البصري ،مات سنة سبع وستين ومائة(.)74

) مسند أبي يعلى :ص  ،337حديث رقم . 333

(

)المستمىي:بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وسكون الميم وفي آخرها الالم ،اختص بهذه

(

)الدالل:بفتح الدال المهملة وتشديد الالم ألف ،هذه الحرفة لمن يتوسط بين الناس في البياعات وينادى على السلعة من كل

النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون لألكابر والعلماء( .األنساب) 27/3 :
جنس( .األنساب)3 3/ :
( )2تهذيب الكمال:

/

( )3تهذيب التهذيب13/ :

 ،رقم .2 7

( )7الجرح والتعديل ، 32/7 :رقم 37

.

( )7الضعفاء والمتروكون  -البن الجوزي  ، 1 / :-رقم . 2 2
( )2الثقات.3 2/2 :

( )3الكامل في ضعفاء الرجال ،73/3 :رقم 32

.

(1

) العلل للدارقطني:

(

)الحناط :بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها طاء مهملة ،هذه النسبة إلى بيع الحنطة( .األنساب ) 7 / :و(اللباب في

(

) تهذيب الكمال:

(

. 12/

) تقريب التهذيب :ص ،212رقم .22 3

تهذيب األنساب. ) 32/ :

 ، 2 /رقم . 721
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قال موسى بن إسماعيل :لم يكن بالصافي( ،)7ويحيى بن معين :ضعيف( ،)6والبخاري :لم يذكر فيه

جرحا وال تعديال( ،)4وأبو زرعة :ليس بالقوي ،حديثه حديث أهل الصدق( ،)3والنسائي :ضعيف(،)5
والعقيلي :ضعفه (،) 2وابن حبان :يروي الموضوعات عن الثقات ( ،) 1وابن عدي :إلى الضعف

أقرب(،)8وابن حجر :صدوق سيء الحفظ له أغالطه( ،)9فالراوي لندي :صدوق سيء الحفظ .
 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن لمار بن هارون ضعي

(

) ضعفاء العقيلي ، 32/ :رقم .77

(

) التاريخ الكبير ، 22/2 :رقم 72

(

) سؤاالت أبي عبيد اآلجري :ص ، 22رقم

( )2الجرح والتعديل7/2 :

.

.

 ،رقم . 1 7

( )3الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي 2/ :-
( )7ضعفاء العقيلي ، 32/ :رقم
( )7المجروحون. 31/ :

( )2الكامل في ضعفاء الرجال/ :

.

 ،رقم . 77

 ،2رقم .227

( )3تقريب التهذيب :ص ، 71رقم . 727
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ِ ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
الِ " :م ْن
س ،أ َّ
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
َّاجَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن قَتَ َ
َن َر ُ
 -762و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
شر ِ
َن ُي ْرفَ َع ا ْل ِع ْى ُم َوَي ْظ َه َر ا ْل َج ْه ُل"(.)7
اط َّ
ال ِ أ ْ
الس َ
أَ ْ َ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الحدود - 1 ،باب إثم الزناة ، 3 /2 ،حديث رقم  ،7212من طريق داود بن شبيب،
عن همام عن قتادة ،فيه زيادة.

 م :كتاب العلم -3 ،باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل ،ص  ، 17حديث رقم  ، 77من
طريق محمد بن المثنى وابن بشار ،عن محمد بن جعفر عن شعبة ،عن قتادة ،فيه زيادة.

رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في البخاري ومسىم.

(

) مسند أبي يعلى :ص ،337حديث رقم . 37
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ِ ِِ
ِ
ادةَ ،ل ْن أََن ٍ ِ
 -761وح َّدثََنا أَبو موسى ،ح َّدثََنا ِ
َّ
َّما
سعيدَ ،ل ْن قَتَ َ َ
ُ ُ َ َ
َ
َ
س ،م ْثىَ ُ َغ ْي َر أَن ُ قَا َل في َحديث َ :وُرب َ
ش َّ ِفي أََن ٍ
س"(.)7
َ
تخريج الحديث:
 ت :أبواب الصالة ،باب  - 2باب ما جاء في افتتاح القراءة ، 3/ ،...حديث رقم  ، 27من
طريق قتيبة عن أبي عوانة ،عن قتادة ،عن أنس ،بزيادة " النبي " .

 ن :كتاب الصالة - 1 ،باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ،271/ ،حديث رقم  ،31من
طريق قتيبة بن سعيد ،عن أبي عوانة ،عن قتادة ،عن أنس ،بدون كلمة عثمان.

 حم ، 72/ :حديث رقم 7 2
" النبي " .

 ،من أبو كامل عن حماد ،عن قتادة وثابت وحميد ،بزيادة

رجال اإلسناد:
 أبو موسى:محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي،البصري ،الحافظ المعروف بالزمن ،ماتسنة اثنتين وخمسين ومائتين( ،)6قال ابن حجر عنه :ثقة ثبت(.)4

 سعيد بن أبي لروب  :واسمه مهران العدوي ،أبو النضر البصري ،مات سنة ست وخمسين ومائة( ،)3قالابن حجر :ثقة حافظ ،كثير التدليس واختلط( ،)5وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية ممن احتمل األئمة
تدليسهم (.)2

 قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين. -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن روات ثقات.

(

) مسند أبي يعلى :ص ،711حديث رقم . 322

(

) تقريب التهذيب :ص ،313رقم .7 72

(

) تهذيب الكمال ، 33/ 7 :رقم .3373

( )2تهذيب الكمال:

 ،3/رقم 7

( )3تقريب التهذيب :ص3

 ،رقم 73

( )7تعريف أهل التقديس :ص

.

.

 ،رقم .31
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يَ ،ل ْن ُح َم ْي ٍدَ ،ل ْن أََن ٍ
ان،
س ،أ َّ
وسىَ ،ح َّدثََنا ْاب ُن أَِبي َل ِد ٍّ
َن أ ََبا َب ْك ٍرَ ،و ُل َم َرَ ،و ُلثْ َم َ
 -768و َح َّدثََنا أ َُبو ُم َ
فَ َذ َكر ِم ْثىَ َُ ،ولَم َي ْذ ُك ِر َّ
الن ِب َّي .)7("
ْ
َ
تخريج الحديث:
 ت :أبواب الصالة ،باب  - 2باب ما جاء في افتتاح القراءة ، 3/ ،...حديث رقم  ، 27من
طريق قتيبة عن أبي عوانة ،عن قتادة ،عن أنس ،بزيادة النبي.

 ن :كتاب الصالة - 1 ،باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ،271/ ،حديث رقم  ،31من
طريق قتيبة بن سعيد ،عن أبي عوانة ،عن قتادة ،عن أنس ،بدون كلمة عثمان.

 حم ، 72/ :حديث رقم 7 2

 ،من أبي كامل عن حماد ،عن قتادة وثابت وحميد ،بزيادة

النبي.
رجال اإلسناد:

 -أبو موسى:محمد بن المثنى ،ثقة ثبت ،سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين ومائة.

 ابن أبي لدي:محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي،موالهم أبو عمرو البصري ،مات سنةأربع وتسعين ومائتين( ،)6قال ابن حجر :ثقة(.)4

 -حميد:حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات.

(

) مسند أبي يعلى :ص ،711حديث رقم . 323

(

) تقريب التهذيب :ص ،273رقم .3737

(

) تهذيب الكمال/ 2 :

 ،رقم .31 3
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ِ
اقُ ،كى ُه ْم،
اجَ ،و َمطَر ا ْل َوَّر ُ
وس ُ َ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
 -769و َح َّدثََنا َل َّمار ،أ َْي ً
ادةَُ ،و َل ْب ُد الىَّ الدَّا َن ُ
ضاَ ،ح َّدثََنا ُي ُ
الن ِبي ِ م ْن َب ِ
الَ :خر َج َّ
َل ْن أََن ٍ
ون ِفي ا ْلقَ َد ِر،
اب ا ْل َب ْي ِت َو ُه َو ُي ِر ُ
س ِم َع قَ ْو ًما َيتََن َاز ُل َ
يد ا ْل ُح ْج َرةَ ،فَ َ
س ،قَ َ َ
ال :فَفَتَ َح َّ
اب ا ْل ُح ْج َرِة،
آي َ َك َذا َو َك َذا ،قَ َ
َو ُه ْم َيقُولُ َ
الن ِبي َ ب َ
آي َ َك َذا َو َك َذا ،أَلَ ْم َي ُق ِل الىَّ ُ َ
ون :أَلَ ْم َي ُق ِل الىَّ ُ َ
شب ِ
ِ
ِ
ِ
ئ ِفي َو ْج ِه ِ َحب الرَّم ِ
ال
ان ،فَقَ َ
ال" :أَِب َه َذا أُم ْرتُ ْم  -أ َْو ِب ِه َذا َلنيتُ ْم  -إِ َّن َما َه َى َ َم ْن قَ ْبىَ ُك ْم ِبأَ ْ َ
فَ َكأ ََّن َما فُق َ
ِ
سم ِع َّ
ض ُ ِب َب ْع ٍ
اس
َم َرُك ُم الىَّ ُ ِبأ َْم ٍر فَاتَِّب ُعولَُ ،وَن َها ُك ْم فَا ْنتَ ُهوا" قَ َ
اب الىَّ ِ َب ْع َ
َه َذاَ ،
ض َرُبوا كتَ َ
الن ُ
الَ :فىَ ْم َي ْ َ
ض ،أ َ
ِ
َّاج فَقَتَىَ ُ"(.)7
اء َم ْع َبد ا ْل ُج َه ِني فَأ َ
َخ َذلُ ا ْل َحج ُ
َب ْع َد َذل َ أ َ
َح ًدا َيتَ َكىَّ ُم َحتَّى َج َ

تخريج الحديث:
 حم، 33/ :حديث رقم  ،7223من طريق إسماعيل عن داود عن أبي هند ،عن عمرو بن
شعيب ،عن أبيه عن جده ،متقارب األلفاظ.
 حم، 72/ :حديث رقم  ،7772من طريق أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن
شعب عن أبيه وجده ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:
()4
()6
 لمار بن نصر السعدي :أبو ياسر الخراساني ،سكن بغداد ،مات سنة تسع وعشرين ومائتين ،قال يحيى بن معين :ليس ثقة( ،)3وأبو حاتم :صدوق( ،)5وصالح بن جزرة :كتب عنه ال بأس به
عندي( ،)2وموسى بن هارون الحمال :متروك الحديث( ،)1وابن حجر :صدوق( ،)8فالراوي لندي:
صدوق.
 يوس :يوسف بن عطية بن باب الصفار األنصاري السعدي،موالهم ،أبو سهل البصريالجفري( ،)3مات سنة سبع وثمانين ومائة( ،)71قال يحيى بن معين :ليس بشيء( ،)77وعلي بن
المديني :كان ضعيفا ( ،) 76وعمرو بن الفالس :كثير الوهم والخطأ ( ،) 74والبخاري :منكر
الحديث( ،)73وابراهيم بن يعقوب :ال يحمد حديثه( ،)75وأبو زرعة :ضعيف الحديث( ،)72وأبو داود:

.
( ) مسند أبي يعلى :ص  ،7 7حديث رقم 3
( )السعدي :بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهمالت ،هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم سعد من عبد شمس منهم أبو
الحسن علي بن ح ْجر(.األنساب ) 37/ :و (اللباب في تهذيب األنساب.) 2/ :
( ) تهذيب الكمال ، 1/ :رقم .2 7
( )2تاريخ دمشق. 27/2 :
( )3الجرح والتعديل ، 32/7 :رقم . 37
( )7تهذيب التهذيب. 13/ :
.
( )7تهذيب الكمال/ :
( )2تقريب التهذيب :ص ،212رقم .22 2
()3الجفري:بفتح الجيم وسكون الفاء وفي آخرها الراء و هذه النسبة إلى الجفروهو من ناحية ضرية من نواحي المدينة( .األنساب:
)7 /
( ) 1تهذيب الكمال ،22 / :رقم .7 23
( ) تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ، 73/ :-رقم . 332
( ) تهذيب التهذيب.232/2 :
( ) الكامل في ضعفاء الرجال. 3 /7 :
( ) 2التاريخ الكبير ، 27/2 :رقم . 2 2
( ) 3أحوال الرجال :ص ، 11رقم . 37
(7

) الجرح والتعديل7 :

 ،3رقم .331
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ليس بشيء( ،)7وأبو حاتم :ضعيف الحديث ،منكر الحديث( ،)6ويعقوب الفسوي :لين الحديث(،)4
وأبو بكر البزار :لين الحديث( ،)3والنسائي :متروك الحديث( ،)5والساجي :ضعيف الحديث( ،)2وأبو
بشر الدوالبي :متروك الحديث( ،)1والعقيلي :ذكر له حديث ليس له إسناد يثبت( ،)8وابن حبان:
يقلب األخبار ،ويلزق المتون الموضوعة باألسنايد الصحيحة وال يجوز االحتجاج به ( ،) 9وابن
عدي :عامة أحاديثه مما ال يتابع ( ،) 71والدارقطني :ضعيف الحديث ( ،) 77والحاكم النيسابوري:
روى عن ثابت أحاديث مناكير( ،)76والذهبي :مجمع على ضعفه( ،)74وابن حجر :متروك(،)73
فالراوي لندي :ضعيف.
 قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين. لبد اهلل بن فيروز:الداناج البصري ،وهو بالفارسية داناه ،وهو العالم ،مات بعد المائة ،قال ابن
حجر :ثقة(.)75
الخرساني ،مولى علباء السلمي (،) 7مات سنة خمس
ا
 مطر بن طهمان الوراق (:) 72أبو رجاء
وعشرين ومائة( .)78قال العجلي :صدوق( ،)79والساجي :صدوق يهم( ،)61والذهبي :صدوق(،)67
وابن حجر :صدوق كثير الخطأ( ،)66قال يحيى بن سعيد القطان :كان يشبه حديثه بابن أبي ليلى
(

) سؤاالت أبي عبيد اآلجري :ص ، 33رقم . 31

(

) المعرفة والتاريخ.71/ :

(

) الجرح والتعديل7/3 :

 ،رقم .331

( )2تهذيب التهذيب.232/2 :

( )3الضعفاء والمتروكون  -للنسائي  :-ص ، 27رقم .727
( )7تهذيب التهذيب.232/2 :
( )7تهذيب الكمال:

.227/

( )2ضعفاء العقيلي ،233/2 :رقم . 123
( )3المجروحون2/ :

.

(1

) الكامل في ضعفاء الرجال ، 32/7 :رقم . 17

(

) تهذيب التهذيب.232/2 :

(2

) تقريب التهذيب :ص

(7

)الوراق:بفتح الواو وتشديد الراء و في آخرها القاف ،هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها ،وقد يقال لمن يبيع

(7

) تهذيب الكمال ،3 / 2 :رقم .3332

(3

) معرفة الثقات ، 2 / :رقم . 7 7

(

) من تكلم فيه وهو موثق :ص ،223رقم 3

(

) الضعفاء والمتروكون  -ابن الجوزي / :-

(

) المغني في الضعفاء ،2 2/ :رقم .7 22

(3

 ،رقم . 232

 ،7رقم .727

) المصدر السابق  :ص2

 ،رقم . 3 3

الورق( .األنساب)322/3 :
(2

) التاريخ الصغير. 71/ :

(1

) تهذيب التهذيب.22/2 :

(

) تقريب التهذيب :ص ،3 2رقم .7733

.
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في سوء حفظه( ،)7وابن سعد :فيه ضعف في الحديث( ،)6وخليفة بن خياط :ال بأس به( ،)4ويحيى
بن معين :صالح( ،)3وعلي بن المديني :كان صالحا وسطا ،ولم يكن بالقوي( .)5وقال أحمد بن
حنبل :ضعيف في عطاء( ،)2والبخاري :ال بأس به( ،)1وأبو زرعة :صالح كأنه لين أمره( ،)8وأبو
داود :ليس بحجة ،ال يقطع به في حديث إذا اختلف( ،)9وأبو حاتم :صالح الحديث( ،)71وأبو بكر
البزار :ليس به بأس( ،)77والنسائي :ليس بالقوي( ،)76وابن حبان :كان ردئ الحفظ على صالح
فيه (،) 74وابن عدي :مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب (،) 73والدارقطني :ليس بالقوي ( ،) 75وعثمان
البستي :ال يساوي دستجة(،)72فالراوي لندي:صدوق كثير الخطأ .
 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:
الحديث ضعي بهذا اإلسناد ؛ ألن يوس بن لطي ضعي .

(

) ميزان االعتدال ، 77/2 :رقم .2327

(

) تهذيب التهذيب.22/2 :

(

) الطبقات الكبرى ، 3 /3 :رقم

.21

( )2الكاشف ، 72/ :رقم .327

( )3سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة :ص ،22رقم .
( )7العلل ومعرفة الرجال ،23 / :رقم 2
( )7تهذيب التهذيب.22/2 :

.

( )2الجرح والتعديل ، 22/2 :رقم 3

.

(1

) الجرح والتعديل  ، 22/2رقم 3

.

(

) الضعفاء والمتروكون  -للنسائي  :-ص7

(2

) الكامل في ضعفاء الرجال ، 37/7 :رقم . 22

(7

) سير أعالم النبالء ،2 3/3 :رقم . 1

( )3تهذيب التهذيب.22/2 :
(

) تهذيب التهذيب.22/2 :

(

) مشاهير علماء األمصار :ص1

(3

ت ،رقم .333

 ،رقم .733

) اإللزامات والتتبع :ص  ، 72رقم .2
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الر ْحم ِن ،ح َّدثََنا لمر ْب ُن س ِع ٍ
ِ
ادةََ ،ل ْن أََن ٍ
ان
س ،قَ َ
يدَ ،ل ْن قَتَ َ
الَ " :ك َ
َ
َ
 -741و َح َّدثََنا ُم َ
ُ َُ
وسى ْب ُن َل ْبد َّ َ
ق ا ْلم ِدي َن ِ و ِج َد ِم ْن ُ رِائح ُ ا ْل ِم ِ
رسو ُل الىَّ ِ  إِ َذا م َّر ِفي الطَّ ِري ِ ِ
سو ُل الىَّ ِ 
َ َ
ْ
س  ،قَالُواَ :م َّر َر ُ
ُ
َ ُ
ق م ْن طُُر ِ َ
َ
()7
ِفي َه َذا الطَّ ِري ِ
ق ا ْل َي ْوَم" .
تخريج الحديث:
لم أق

لىى تخريج لهذا الحديث  ،وانفرد ب اإلمام أبي يعىى في مسندل.

رجال اإلسناد:

 -7موسى بن لبد الرحمن:بن سعيد بن مسرون بن معدان بن المرزبان ،الكندي المروقي ،أبو

عيسى الكوفي ،مات سنة ثمان وخمسين ومائتين( ،)6قال ابن حجر :ثقة(.)4

 ُلمر بن حماد سعيد األبح()5(:)3قال البخاري :منكر الحديث( ،)2وأبو حاتم :ليس بالقوي( ،)1وذكرهالعقيلي في الضعفاء( ،)8وقال ابن حبان :كان ممن يخطئ ،ساقط االحتجاج()9وابن عدي :منكر
الحديث فيما يرويه عن سعيد إنكار(،)71فالراوي لندي :ضعيف.

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن لمر األبح ضعي

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،7 2حديث رقم

(

)تقريب التهذيب :ص  ،33رقم .7327

( )

تهذيب الكمال  ،32/ 3رقم .7 72

.

.

()2األبح:بفتح األلف والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الحاءالمشددة المهملة والبحح تغير في الصوت( .األنساب)71/ :
( )3لسان الميزان ،3 /7 :رقم .3712

( )7التاريخ الكبير ،2 /7 :رقم . 377
( )7الجرح والتعديل/7 :

 ،رقم .322

( )2ضعفاء العقيلي ، 77/ :رقم 37
( )3المجروحون.27/ :
(1

.

) الكامل في ضعفاء الرجال ،22/3 :رقم 2

.
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ِ ِ
ادةَُ ،ل ْن أََن ٍ
استَ َع َار
س ،قَ َ
َ -747ح َّدثََنا َب ْهزَ ،ح َّدثََنا ُ
ش ْع َب ُ َ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
الَ :ك َ
ان ِبا ْل َمدي َن فَ ْز َل  ،فَ ْ
الَ " :ما َأر َْي َنا ِم ْن فَ َز ٍعَ ،وِا ْن َو َج ْد َنالُ لَ َب ْح ًار(.)4(")6
سا ِألَِبي طَ ْى َح َ ُيقَا ُل لَ َُ :م ْن ُدوب ،فَ َرِك َب ُ َوقَ َ
 فَ َر ً

()7

َّ
الن ِبي

تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجهاد والسير - 27 ،باب اسم الفرس والحمار1/ ،
طريق محمد بن بشار عن غندر عن شعبة ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب الفضائل،
حديث رقم 17

،حديث رقم  ، 237من

 -باب في شجاعة النبي  -عليه السالم  -وتقدمه للحرب ،ص،323

 ،من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،عن وكيع ،عن شعبة ،بلفظه.

 د :كتاب األدب -73 ،باب ما روي في الرخصة في ذلك ،ص ،3 3حديث رقم  ،2322من
طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

الع َّمي:أبو األسود البصري ،مات بعد المائتين( ،)3قال ابن حجر :ثقة ثبت(.)5
 بهز بن أسد َ()7

 -شعب بن الحجاج:بن الورد العتكي

األزدي ،أبو بسطام الواسطي ،مولى عبدة بن األعز ،مات

سنة ستين ومائة( ،)1قال ابن حجر :ثقة حافظ متقن عابد(.)8

 -قتادة:قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(
(

)
تعار َّ
الش ْيء ِم ْن ُ :طلب أن ي ْعطيه إيَّاه عارية( .المعجم الوسيط. )7 7/ :
ْ
اس َ
)
ي واسع الج ْري( .النهاية في غريب الحديث و األثر)33/ :
لَ َب ْح ار :أ ْ

) مسند أبي يعلى :ص ،7 3حديث رقم

( )2تهذيب الكمال ، 37/2 :رقم .772

.

( )3تقريب التهذيب :ص2
()7
العتَ ِكي :بفتح العين المهملة ،والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف ،هذه النسبة إلى عتيك وهو بطن من األزد وهو
َ
عتيك بن النضر ابن األزد بن الغوث بن بنت مالك( .األنساب. ) 3 /2:
 ،رقم .77

( )7تهذيب الكمال:

 ،273/رقم . 7 3

( )2تقريب التهذيب :ص ، 77رقم . 731
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ص ٍر َل ْب ُد ا ْل َمىِ ِ ْب ُن َل ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
سىَ َم َ َ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن
يز ا ْلقُ َ
ش ْي ِريَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
 -746و َح َّدثََنا أ َُبو َن ْ
اد ْب ُن َ
الشهو ِ
ارِل(َ ،)7و ُحفَّ ِت َّ
أََن ٍ
سو ُل الىَّ ِ ُ " :حفَّ ِت ا ْل َج َّن ُ ِبا ْل َم َك ِ
ات(.)4(")6
س ،قَ َ
الن ُار ِب َّ َ َ
ال َر ُ
تخريج الحديث:
 م :كتاب الجنة وصفة نعيمها  ،المقدمة  ،ص 7

 ،حديث رقم

 ، 2من طريق عبد اهلل

ابن سلمة ابن قعنب ،عن حماد عن ثابت ،وحميد عن أنس ،بلفظه.

 ت :كتاب صفة الجنة،

 -باب ما جاء صفة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات،

 ،73 /2حديث رقم  ، 333من طريق ،عبد اهلل بن عبد الرحمن عن عمرو بن عاصم عن
حماد بن سلمة ،عن حميد وثابت ،بلفظه.

 مي :كتاب الرقاق7 ،

 -باب حفت الجنة بالمكاره ،ص ، 277حديث رقم  ، 223من طريق

سليمان بن حرب ،عن حماد ،بلفظه.

 ،من طريق حسن عن حماد بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 حم ، 3 / :حديث رقم 333
رجال اإلسناد:

 أبو نصر التمار:عبد الملك بن عبد العزيز،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(
(
(

) ا ْل ُم ْكرل :ما يكرهه ْاإل ْنسان ويشق عل ْيه( .المعجم الوسيط)723/ :
َّغبة َّ
) َّ
الشديدة وا ْلق َّوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى( .المعجم الوسيط)232/ :
الش ْه َوة :الر ْ
) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 72

.
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ِِ ِ ِ
ِ
انَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
ال:
س ،قَ َ
سىَ ْي َم َ
 -744و َح َّدثََنا َي ْح َيى ْب ُن َل ْبد ا ْل َحميد ا ْلح َّمانيَ ،ح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن ُ
ِ
سو ُل الىَّ ِ ِ في طَ ِري ٍ
يق؟ َم ْ  ،فَقَا َل
يق .فَقَالَ ِت :الطَّ ِر َ
اء ،فَقَا َل لَ َها َر ُجل :الطَّ ِر َ
س ْوَد ُ
ام َأرَة َ
َم َّر َر ُ
ق َو َم َّرت ْ
َّ
وها
الن ِبي َ " :د ُل َ

()7

ِ َّ
َّارة"(.)6
فَإن َها َجب َ

تخريج الحديث:
 طب/2 :

 ،حديث رقم  ،2 71من طريق موسى بن هارون ،عن يحيى بن عبد الحميد

الحماني ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 بز ، 37/2 :حديث رقم  ،722من طريق يحيى بن أبي يحيى عن جعفر ،بهذا اإلسناد،
بلفظه.

رجال اإلسناد:

 يحيى بن لبد الحميد:بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرحمن ،وميمون يلقب بشمين ،ويكنيأبا زكريا الحماني الكوفي ،من صغار التاسعة ،مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين( ،)4قال علي بن

حكيم :ما رأيت أحدا أحفظ لحديث شريك منه( ،)3ويحيى بن معين :ثقة( ،)5ومحمد بن نمير:
ثقة( ،)2وأبو داود :كان حافظا ( ،)1قال يحيى بن معين :صدوق مشهور( ،) 8ومحمد بن نمير:

جهار(،)77
ا
كذاب ( ،)9وعلي بن المديني :يحدث بما ال يحفظ( ،)71وأحمد بن حنبل :كان مكذب
ومحمد بن عمار الموصلي:سقط حديثه( ،)76وعبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي:أودعته كتبا لي

(

) يدع:ترك(.المعجم الوسيط/ :

(

) تاريخ بغداد 3 / 7 :ت ،رقم .72 3

(

.) 1

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 73

( )2الكامل في ضعفاء الرجال2/7 :

.

.

( )3تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي :-ص ، 27رقم .772
( )7تاريخ بغداد. 32/ 7:

( )7المصدر السابق. 37/ 7 :
( )2الجرح والتعديل. 73/3 :

( )3ميزان االعتدال ، 3 /2 :رقم .3377
(1

) تاريخ بغداد. 32/ 7 :

(

) تهذيب الكمال:

(

) المغني في الضعفاء ،217/ :رقم .7117
.2 2/
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فلما رجعت جحدني ( ،) 7ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة :كنا إذا قعدنا إلى الحماني لنا منه

باليا(.)6

والبخاري :رماهأحمد وابن نمير(،)4وابراهيم بن يعقوب :ساقط متلون ،ترك حديثه فال ينبعث( ،)3وأبو

حاتم :لين( ،)5وعثمان بن سعيد الدارمي :شيخ فيه غفلة( ،)2والنسائي :ضعيف( ،)1وابن عدي :أرجو
أنه ال بأس به ( ،) 8والذهبي :حافظ منكر الحديث ( ،) 9وابن حجر :حافظ إال أنه اتهم بسرقة

الحديث( ،)71فالراوي لندي :ضعيف.

 -جعفر بن سىيمان الضبعي (:) 77أبو سليمان البصري ،مولى بني الحريش،كان ينزل في بني

ضبيعة ،فنسب إليهم ،مات سنة ثمان وسبعين ومائة( ،)76قال ابن سعد :ثقة وكان يتشيع(،)74
ويحيى بن معين :ثقة ( ،) 73وعلي بن المديني :ثقة ( ،) 75وابراهيم بن يعقوب :ثقة متماسك (،) 72

والعجلي :ثقة وكان يتشيع( ،)71وأبو بكر البزار :لم نسمع أحدا يطعن عليه في الحديث وال في

خطأ فيه وانما كان من تشيعه ( ،) 78ابن حبان :من القات المتقنين ( ،) 79وأبو حفص عمر بن
شاهين ،ما رأيت من طعن في حديثه إال ابن عمار( ،)61والذهبي :صدوق صالح ثقة مشهور(.)67

(

) ميزان االعتدال ، 3 /2 :رقم .3377

(

) التاريخ الكبير ، 3 /2 :رقم . 1 7

(

) تهذيب الكمال:

.2 3/

( )2أحوال الرجال :ص7

 ،رقم 2

.

( )3الجرح والتعديل ، 71/3 :رقم .733
( )7الكامل في ضعفاء الرجال7/7 :

 ،رقم 2

.

( )2الكامل في ضعفاء الرجال3/7 :

 ،رقم 2

.

( )7الضعفاء والمتروكون  -للنسائي  :-ص ، 22رقم .737
( )3المغني في ضعفاء ،217/ :رقم .7117

( ) 1تقريب التهذيب :ص  ،33رقم .733
( )الض َب ِعي :بضم الضاد المعجمة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخره العين المهملة ،هذه النسبة إلى ضبيعة بن قيس ،نزل
أكثرهم البصرة ،وكان محلة ينسب إليهم يقال لهم بنو ضبيعة ،...وأبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري من أهل يمامة،
إنما قيل له الضبعي ألنه كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليها( .األنساب. )3-2/2 :
(

) تهذيب الكمال ،2 /3 :رقم .32

(2

) تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  ، 12/ :-رقم

(7

) أحوال الرجال :ص  ، 22رقم 77

(2

) تهذيب التهذيب. 17/ :

(1

) تهذيب التهذيب. 12/ :

(

) الطبقات الكبرى ، 23/3 :رقم 2

.2

. 3

(3

) سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة البن المديني :ص  ،3رقم . 2

(7

) معرفة الثقات ، 73/ :رقم

(3

) الثقات. 21/7 :

(

) المغني في الضعفاء ، 1 / :رقم 22

.

.
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قال حماد بن زيد الجهضمي :لم ينه عنه ،وانما كان يتشيع( ،)7ويزيد بن زريع العيشي :من أتى جعفر

بن سليمان الضبعي فال يقربني( ،)6ويحيى بن سعيد القطان :كان ال يروي عنه وكان يستضعفه(،)4

وعبد الرحمن ابن مهدي :ال ينشط حديثه( ،)3وأحمد بن حنبل :ال بأس به وكان يتشيع( ،)5والبخاري:
يخالف في بع

حديثه( ،)2وأحمد بن سنان القطان :أنا استشغل حديثه( ،)1وابن عدي :أحاديثه ليست

منكرة ،أرجو أن ال بأس به( ،)8وقال أبو أحمد الحاكم :حسن الحديث أرجو أنه ال بأس به( ،)9وأبو

الفتح األزدي :أحاديثه من ثابت وغيره فيه نظر ومنكر ( ،) 71وابن حجر :صدوق زاهد لكنه كان
يتشيع( ،)77فالراوي لندي :صدوق.

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث ضعي

بهذا اإلسناد ؛ ألن يحيى بن لبد الحميد ضعي

(

) الجرح والتعديل.22 / :

(

) المغني في الضعفاء ، 1 / :رقم 22

(

) سير أعالم النبالء32/2 :

( )2الجرح والتعديل ،22 / :رقم . 337

.

( )3المصدر السابق.

( )7تهذيب التهذيب. 17/ :

( )7الجرح والتعديل ،22 / :رقم . 337

( )2الكامل في ضعفاء الرجال ، 31/ :رقم . 2
( )3تهذيب التهذيب. 17/ :
(1
(

) المصدر السابق. 12/ :

) تقريب التهذيب :ص ، 21رقم .32

195

.

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

سىَ َم َ َ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
َن َر ُج ًال
س ،أ َّ
َلىَىَ ،و َح ْوثََرةُ ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا َح َّم ُ
 -743و َح َّدثََنا َل ْب ُد ْاأل ْ
اد ْب ُن َ
ال :يا رس َ َّ ِ
ضى َّ
ال ِ ؟"
الس ِائ ُل َل ِن َّ
ال" :أ َْي َن َّ
وم َّ
ص َال تَ ُ قَ َ
ال ُ ؟ َفىَ َّما قَ َ
الس َ
الس َ
الن ِبي َ 
قَ َ َ َ ُ
ول الى َ ،متَى تَقُ ُ
ت لَ َها ِم ْن َك ِب ِ
ير
ت لَ َها؟" قَ َ
ال :فَقَ َ
ول الىَّ ِ  ،قَ َ
س َ
قَ َ
َل َد ْد ُ
َل َد ْد َ
الَ :ما أ ْ
ال" :إِ َّن َها قَ ِائ َم فَ َما أ ْ
الَ :ها أََنا َذا َيا َر ُ
ِ
ِ
صِ
ار ُيقَا ُل
ت" .قَ َ
سولَ ُ .فَقَ َ
َح َب ْب َ
ال" :أَ ْن َ
ت َمعَ َم ْن أ ْ
الَ :و ِل ْن َدلُ ُغ َالم م َن ْاألَ ْن َ
َل َم ٍلَ ،غ ْي َر أ َِّني أُحب الىَّ َ َو َر ُ
ِ
َلىَى(.)7
وم َّ
لَ ُُ :م َح َّمد ،فَقَ َ
ال" :إِ ْن َي ِع ْ
س َخ ِ َل ْب ِد ْاأل ْ
الس َ
ال ُ " َو ُه َو م ْن ُن ْ
ش َه َذا َفىَ ْن ُي ْد ِر َ ا ْل َه َرَم َحتَّى تَقُ َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب البر والصلة - 31 ،باب المرء مع من أحب ،ص ، 132حديث رقم  ، 7 3من
طريق عثمان بن أبي شيبة واسحاق بن أبي إبراهيم ،عن منصور ،عن سالم بن أبي الجعد ،عن

أنس ،متقارب األلفاظ.

 ت :كتاب الزهد - 31 ،باب ما جاء أن المرء مع من أحب  ،333/2 ،حديث رقم 23
طريق علي بن حجر ،عن إسماعيل بن جعفر ،عن حميد ،عن أنس ،بلفظه.
1

 حم ، 2 / :حديث رقم
أنس ،بلفظه.

 ،من

 ،من طريق عفان ،عن مبارك بن فضالة ،عن الحسن ،عن

رجال اإلسناد:

 -لبد األلىى:عبد األعلى بن حماد،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين ومائة.

 حوثرة بن أشرس:بن عون بن مجشر بن جحين ،أبو عامر البصري ،مات سنة واحد

وثالثين ومائتين ( ،) 6ذكره ابن حبان في الثقات ( ،) 4والذهبي :ما علمت به بأسا (،) 3

صدوق ( ،) 5والهيثمي :ثقة (،) 2وابن حجر :لم يرد فيه جرح وال تعديل ( ،) 1ونور الدين

العيني :ثقة مشهور(،)8فالراوي لندي:صدوق .

 -حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين.

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 77

(

) الثقات3/2 :

(

) سير أعالم النبالء ،772/ 1:رقم . 22
.

( )2تاريخ األعالم ، 27/ 7 :رقم 3

.

.

( )3سير أعالم النبالء  ،772/: 1رقم . 22
( )7مجمع الزوائد ، 7/3 :رقم . 2 2
( )7تعجيل المنفعة ،221/ :رقم . 27
( )2شرح أبي داود للعيني. 72/ :
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 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،وقد قرن حوثرة الصدوق بعبد األلىى الثق ،

والحديث أصى في مسىم .

َلىَىَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ح َّدثََنا ثَا ِبتَ ،ل ْن أََن ٍ
الر ُج ُل
س ،أ َّ
ول الىَّ ِ َّ ،
س َ
َن َر ُج ًال قَ َ
 -745و َح َّدثََنا َل ْب ُد ْاأل ْ
الَ :يا َر ُ
ال ح َّماد :وقَا َل ِفي ا ْلح ِد ِ
يث" :فَ َما فَ ِر َح
َح َّ
ُي ِحب ا ْلقَ ْوَم َولَ ْم َي ْع َم ْل ِب َع َمىِ ِه ْم؟ قَ َ
َ
ب" قَ َ َ
ال" :ا ْل َم ْرُء َم َع َم ْن أ َ
َ
شي ٍء َب ْع َد ِْ
سىِ ُم َ ِ
س َالِم َما فَ ِر ُحوا ِب ِ "(.)7
اإل ْ
ا ْل ُم ْ
ون ب َ ْ
تخريج الحديث:
 م :كتاب البر والصلة -31 ،باب المرء مع من أحب ،ص ، 132حديث رقم  ، 7 3من طريق
أبي الربيع العتكي ،عن حماد بن زيد ،عن ثابت ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب األدب،

 -باب إخبار الرجل بمحبته إياه ،ص  ،33حديث رقم 7

وهب بن بقية ،عن خالد ،عن يونس بن عبيد ،عن ثابت ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 33/ :حديث رقم 7 3

 ،3من طريق

 ،من طريق أبي كامل ،عن حماد ،عن ثابت ،بلفظه.

ولىحديث شاهد لن أبو موسى:

 خ :كتاب األدب - 37 ،باب عالمة الحب في اهلل/2 ،...

 ،حديث رقم  ،7 71من طريق

أبي نعيم ،عن سفيان ،عن األعمش ،عن أبي وائل ،عن أبي موسى ،جزء من الحديث بلفظه.

رجال اإلسناد:

 -لبد األلىى:عبد األعلى بن حماد،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 77

.
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َلىَىَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
ال " :ثََالث َم ْن
س ،أ َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
 -742و َح َّدثََنا َل ْب ُد ْاأل ْ
َن َر ُ
َن َي ْر ِج َع َي ُه ِ
ُك َّن ِفي ِ َو َج َد َح َال َوةَ ِْ
يم ِ
ص َرِانيًّا"(.)7
َح َّ
ب إِلَ ْي ِ ِم ْن أ ْ
انَ :م ْن َك َ
سولُ ُ أ َ
وديًّا أ َْو َن ْ
ان الىَّ ُ َو َر ُ
اإل َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب اإليمان - 3 ،باب بيان خصال ،من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان ،ص ،31حديث
رقم  ،2من طريق إسماعيل بن منصور ،عن النضر بن شميل ،عن حماد ،فيه زيادة.

 حم1/ :

 ،من طريق يونس وحسن بن موسى ،عن حماد ،فيه زيادة.

 ،حديث رقم 217

 حب :كتاب اإليمان -3 ،صفات المؤمنين ذكر إثبات وجود حالوة اإليمان لمن أحب قوما هلل جال
وعال ،27 / ،حديث رقم 7

 ،من طريق عمران بن موسى بن مجاشع ،عن هدبة بن خالد،

عن حماد ،فيه زيادة.

 هق - 7 :باب في شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر، 77/ ،
حديث رقم  ، 312من طريق أبي الحسين بن الفضل القطان ،عن أبي سهل بن زياد ،عن
إسحاق بن الحسن الحربي ،عن عفان ،عن حماد ،فيه زيادة.

رجال اإلسناد:

 -لبد األلىى:عبد األعلى بن حماد،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في مسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 72

.
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اد ْب ُن َزْي ٍدَ ،ل ْن ثَا ِب ٍت ا ْل ُب َن ِان ِّيَ ،ل ْن أََن ِ
اء
الرِب ِ
 -741و َح َّدثََنا أ َُبو َّ
س ْب ِن َمالِ ٍ  ،قَ َ
يعَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الَ :ج َ
ال :أ ِ
ر ُجل إِلَى َّ
ول الىَّ ِ َ ،متَى َّ
ت لَ َها؟" قَ َ
ال ُ ؟ قَ َ
س َ
الن ِب ِّي  فَقَ َ
ُحب الىَّ َ
َل َد ْد َ
الَ " :ما أ ْ
الس َ
الَ :يا َر ُ
َ
()7
ِ
سولَ ُ" .
ت" قَ َ
سولَ ُ .قَ َ
َح َب ْب َ
ال" :فَِإ َّن َ َم َع َم ْن أ ْ
ال أََنس" :فَأََنا أُحب الىَّ َ َو َر ُ
َو َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب األدب - 37 ،باب عالمة الحب في اهلل/2 ،...

 ،حديث رقم  ،7 7من طريق

عبدان ،عن أبيه ،عن شعبة ،عن عمرو بن مرة ،عن سالم بن أبي الجعد ،عن أنس ،متقارب

األلفاظ .

 م :كتاب البر والصلة - 31 ،باب المرء مع من أحب ص ، 132حديث رقم  ، 7 3من طريق
عبد اهلل بن مسلمة ،ابن قعنب ،عن مالك ،عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ،عن أنس،

بلفظه.

 ،من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،عن منصور ،عن

 حم ، 7 / :حديث رقم 77

سالم بن أبي الجعد ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 ،من طريق محمد بن جعفر ،عن شعبة وحجاج ،عن قتادة،

 حم ، 7 / :حديث رقم 773
متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 سىيمان بن داود العتكي:أبي الربيع الزهراني البصري،سكن بغداد ،مات سنة أربع وثالثينومائتين( ،)6قال ابن حجر :ثقة(.)4

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسعوالستين.

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.

درج الحديث :

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .
(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 21

(

) تقريب التهذيب :ص  ، 3رقم . 337

(

) تهذيب الكمال:

/

 ،2رقم

. 3

.
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َلىَى ْب ُن َح َّما ٍدَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ِ
ول الىَّ ِ 
س ْب ِن َمالِ ٍ  ،أ َّ
س َ
 -748و َح َّدثََنا َل ْب ُد ْاأل ْ
َن َر ُ
اص َل َناس ِم ْن
ض َ
اص َل ِفي َرَم َ
ان ،فَ َو َ
َو َ
ون( )7تَ َعمقَ ُه ْم ،إِ ِّني أَظَل ُي ْط ِع ُم ِني
ا ْل ُمتَ َع ِّمقُ َ

ال" :لَ ْو ُم َّد لِي َّ
َص َحا ِب ِ  ،فَقَ َ
ص ًاال َي َدعُ
اص ْى ُ
أ ْ
ت ِو َ
الش ْه ُر لَ َو َ
َ
رِّبي ويس ِق ِ
يني"(.)6
َ ََ ْ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب التمني - 3 ،باب ما يجوز من اللو ، 3 /2 ،حديث رقم  ،7 2من طريق عياش
بن الوليد ،عن عبد األعلى ،عن حميد ،عن ثابت ،متقارب األلفاظ .

 م :كتاب الصيام،

 -باب النهي ،عن الوصال في الصوم ،ص ،2 7حديث رقم 12

 ،من

طريق عاصم بن النضر التميمي ،عن خالد ابن الحارث ،عن حميد ،عن ثابت ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 3 / :حديث رقم 737
 حب :كتاب التاريخ،
3/ 2

 ،من طريق عفان عن حماد بن سلمة ،متقارب األلفاظ.

 -باب صفته لها ،وأخباره ،ذكر ما خص اهلل  -جل وعال ،...-

 ،حديث رقم  ،72 2من طريق الحسن بن سفيان ،عن عبد األعلى ،عن حماد ،عن

عبد الواحد ابن غياث ،عن حماد ،متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 -لبد األلىى:عبد األعلى بن حماد،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

)
طلب أ ْقصى غايته( .النهاية في غريب الحديث و األثر) 33/ :
األمر المتش ِّدد فيه ،الَّذي ي ْ
المتَ َع ِّمق :المبالغ في ْ
ُ
) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم . 2
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َلىَى ْب ُن َح َّم ٍادَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
ت ِب َع ْب ِد الىَّ ِ ْب ِن
س ،قَ َ
الَ :ذ َه ْب ُ
 -749و َح َّدثََنا َل ْب ُد ْاأل ْ
ِ
ِ
أَِبي طَ ْىح َ إِلَى رس ِ ِ
اء ٍة َي ْه َنأُ َب ِع ًا
ير لَ ُ ،فَقَ َ
الَ " :ه ْل َم َع َ
َ
سو ُل الىَّ َو ُه َو في َل َب َ
ول الىَّ  ،فَتََن َاولَ ُ َر ُ
َ ُ
تَ :نعم ،فَ َناوْلتُ ُ تَمر ٍ
الص ِب ِّي فَ َم َّج ُ ِفي ِفي ِ فَ َج َع َل
اه َّن ِفي ِفي ِ فَ َال َك ُه َّن ،ثُ َّم فَ َغ َر فَا َّ
ات فَأَْلقَ ُ
َ
ََ
تَ ْمر؟" ُق ْى ُ َ ْ
ِ
صِ
س َّمالُ َل ْب َد الىَّ ِ "(.)7
َيتَىَ َّمظُ ُ ،فَقَ َ
ار التَّ ْم ُر" َو َ
سو ُل الىَّ ُ " :حب ْاألَ ْن َ
ال َر ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب العقيقة - ،باب تسمية المولود غداة يولد ،323/ ،...حديث رقم  ،3271من طريق
مطر بن الفضل عن يزيد بن هارون ،عن عبد اهلل بن عون عن أنس بن سيرين ،عن أنس،

متقارب األلفاظ.

 م :كتاب األدب -3 ،باب استحباب تحنيك المولود عند والدته ،...ص ،227حديث رقم 22
من طريق عبد األعلى بن حماد ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.

،

 د :كتاب األدب -7 ،باب في تغيير األسماء ،ص ،3 7حديث رقم  ،233من طريق موسى
ابن إسماعيل ،عن حماد ،بلفظه.

 حم/ :

األلفاظ .

 ،من طريق عبد الصمد عن حماد ،بهذا اإلسناد ،متقارب

 ،حديث رقم 1

رجال اإلسناد:

 -لبد األلىى:عبد األعلى بن حماد،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص  ،7 7حديث رقم 2

.
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ِ ِ
ِ
ِ
ص ِريَ ،ح َّدثََنا
 -731و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر ا ْل ُمقَدَّميَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ثَا ِبت ْب ِن ُل َب ْيد الىَّ ا ْل َع َ
ثَا ِبتَ ،ل ْن أََن ٍ
س ،قَ َال َر ُسو ُل الىَّ ِ َ " :شفَ َال ِتي ِأل َْه ِل ا ْل َك َب ِائ ِر(ِ )7م ْن أ َُّم ِتي"(.)6
تخريج الحديث:
 د :كتاب السنة - 1 ،باب في الشفاعة ،ص ،3 7حديث رقم  ،27 3من طريق سليمان بن
حرب ،عن بسطام بن حريث ،عن أشعث الحداني ،عن أنس ،بلفظه.

 -ما جاء في الشفاعة ،7 3/2 ،حديث رقم  ، 2 3من طريق

 ت :كتاب صفة القيامة،

العباس العنبري ،عن عبد الرزاق ،عن معمر ،عن ثابت ،بلفظه.

 حم/ :

 ،حديث رقم

أشعث الحداني ،عن أنس ،بلفظه.

 ،من طريق سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث ،عن

رجال اإلسناد:

 محمد بن أبي بكر:بن علي بن عطاء ابن مقدم المقدمي ،أبو عبد اهلل الثقفي( ) ،موالهم البصري،مات سنة أربع وثالثين ومائتين( ،)3قال ابن حجر :ثقة(.)5

 محمد بن ثابت العصري(:)2منسوب إلى بطن من عبد القيس وهو العبدي( ،)1قال يحيى بن معين:ضعيف( ،)8وأبو حاتم :يكتب حديثه وليس بقوي( ،)9فالراوي لندي :ضعيف.

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث:

بهذا اإلسناد ؛ ألن محمد بن ثابت ضعي

الحديث ضعي

.

( )
أمرها ،كالق ْتل ،و ِّ
الز ْحف ،وغ ْير ذلك.
يرة :وهي الف ْعلة ا ْلقبيحة من الذنوب الم ْن ِّ
الزنا ،والفرار من ّ
هي ع ْنها ش ْرعا ،العظيم ْ
ال َك ِب َ
(النهاية في غريب الحديث واألثر. ) 2 /2 :
(
(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 2

.

)الثقفي :بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء ،هذه النسبة إلى ثقيف بن منبه ،ونزلت أكثر هذه القبيلة الطائف وانتشرت منها في

البالد( .األنساب. )313-312/ :

( )2تهذيب الكمال ،3 2/ 2:رقم .3132

( )3تقريب التهذيب :ص ،271رقم .377

( )7العصري:بفتح العين والصاد المهملتين في آخرها راء مهملة ،هذه النسبة إلى عصر ،وهو بطن من عبد القيس(.األنساب:

) 1 /2

( )7تهذيب التهذيب.3 7/ :
( )2الجرح والتعديل7/7 :

رقم 13

.

( )3من كالم أبي زكريا في الرجال :ص ،32رقم . 32
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الس ِ
ِ ِ
يز ْب ُن ا ْل ُم ْختَ ِ
اميَ ،ح َّدثََنا َل ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ارَ ،ح َّدثََنا
يم ْب ُن ا ْل َحج ِ
َّاج َّ
 -737و َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
آني ِفي ا ْلم َن ِام فَقَ ْد ر ِ
ال :قَا َل رسو ُل الىَّ ِ " :م ْن ر ِ
آني ،فَِإ َّن َّ
ان
َح َّدثََنا أََنس ،قَ َ
الش ْيطَ َ
َ ُ
َ
َ َ
َ
ين ُج ْزًءا ِم َن الن ُب َّوِة"(.)7
َوُر ْؤَيا ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ُج ْزء ِم ْن ِستَّ ٍ َوأ َْرَب ِع َ

ثَا ِبت ا ْل ُب َن ِاني،
َال َيتَ َمثَّ ُل ِبي،

تخريج الحديث:
 خ :كتاب التعبير - 1 ،باب من رأى النبي في المنام ، 33/2 ،حديث رقم  ،7332من
طريق معلى بن أسد ،عن عبد العزيز بن مختار ،بلفظه.

 م :كتاب الرؤيا - ،باب قول النبي  من رآني ،...ص

 ،3حديث رقم  ، 772من طريق

عبيد اهلل بن معاذ ،عن أبيه ،عن شعبة ،عن ثابت ،جزء من حديث بلفظه.

 ،من طريق عفان عن عبد العزيز بن المختار ،بلفظه.

 حم ، 73/ :حديث رقم 223
رجال اإلسناد:

 إبراهيم بن الحجاج :أبو إسحاق البصري ،ثقة يهم قليال ،سبقت ترجمته في الحديث الرابعوالعشرين.

 لبد العزيز بن المختار األنصاري:أبو إسحاق ،ويقال أبو إسماعيل الدباغ البصري ،مولىحفصة بنت سيرين ،مات بعد المائة ( ،)6ابن حجر :ثقة(.)4

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث
الثاني والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 22

(

) تقريب التهذيب :ص ، 33رقم 1

(

) تهذيب الكمال ، 33/ 2 :رقم . 27

.

.2
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 -736و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ ْب ُن َخالِ ٍدَ ،ح َّدثََنا ُل َب ْي ُد
ال" :مثَ ُل ا ْلم ْؤ ِم ِن مثَ ُل الس ْنبىَ ِ
رس َ َّ ِ
ُ
َ ُ
َ
ُ
ول الى قَ َ َ

ِ
ْب ُن م ٍِ
يَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
َن
س ،أ َّ
ب َّ
السا ِب ِر ِّ
صاح ُ
ُْ
سىمَ ،
()7
َح َيا ًنا" .
وم أ ْ
تَ ِمي ُل أ ْ
َح َيا ًنا َوتَقُ ُ

تخريج الحديث:
 بز ،231/2 :حديث رقم 7
عن قتادة ،عن أنس ،بلفظه.

 الرامهرمزي :ص

بهذا اإلسناد ،بلفظه.

 ،7من طريق العباس بن جعفر ،عن فهد بن حيان ،عن همام،

 ،حديث رقم  ، 2من طريقمحمد بن علي بن الوليد السلمي عن هدبة،

 هيثمي :كتاب الجنائز - 3 ،باب مثل المؤمن كمثل السنبلة،

 ، 3 /حديث رقم  ، 727من

طريق هدبة ،بهذا اإلسناد ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 -هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.

 لبيد بن مسىم بياع السابري ( ) :يعد من البصريين (،) 4قال البخاري :لم يرد فيه جرح والتعديل (،) 3وأبو حاتم لم يرد فيه جرح وال تعديل ( ،) 5وذكره ابن حبان في الثقات (،) 2فالراوي

لندي:صدوق .

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبيداً صدوق .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 23

(

)السابري:بفتح السين المهملة بعدها األلف ثم الباء الموحدة ،وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال لها السابري.

(

) التاريخ الكبير ،2/7 :رقم . 23

يوسف بن عطية ،عن ثابت ،عن أنس.

 ،وفي ص ،777حديث رقم  ، 273من طريق أبي ياسر عمار بن نصر ،عن

(األنساب. ) 32/ :
( )2المصدر السابق.

( )3الجرح والتعديل ، /7 :رقم .7
( )7الثقات. 32/7 :
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 -734و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،و َح ْوثََرةُ ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
َه ُل
س ،قَ َ
ال :قَِد َم أ ْ
س ِ
َخ َذ ِب َي ِدي أَِبي ُل َب ْي َدةَ فَ َب َعثَ ُ َم َع ُه ْم
ال :فَأ َ
ول الىَّ ِ  قَالُواْ :اب َع ْث َم َع َنا َر ُج ًال ُي َعىِّ ُم َنا .قَ َ
َر ُ
ُم ِ "(.)7
ْمي ُن َه ِذ ِل ْاأل َّ
أ َ

ا ْل َي َم ِن َلىَى
الَ " :ه َذا
َوقَ َ

تخريج الحديث:
 خ :كتاب أخبار اآلحاد - ،باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ، 32/2 ،...حديث رقم ،7 33
من طريق سليمان بن حرب ،عن شعبة ،عن خالد ،عن أبي قالبة ،عن أنس ،متقارب األلفاظ.

 م :كتاب فضائل الصحابة - ،باب فضائل أبو عبيدة بن الجراح ،ص ،323حديث رقم ، 2 3
من طريق عمرو الناقد ،عن عفان ،عن حماد بن سلمة ،بلفظه.

 ،من طريق حسن ،عن حماد بن سلمة ،متقارب األلفاظ .

 حم ، 27/ :حديث رقم 22

 هق :كتاب الصالة ،باب وجوب تسلم ما تجزئ به الصلوات من التكبير والقرآن والذكر وغير
ذلك ، 7/ ،من طريق أبي عبد اهلل الحافظ عن أبي العباس محمد بن يعقوب ،عن محمد بن
إسحاق الصنعاني ،عن عفان ،عن حماد بن سلمة ،بلفظه.

ولىحديث شاهد لن حذيف :

 خ :كتاب المغازي -7 ،باب قصة أهل نجران ، 73/ ،حديث رقم  ،2 21من طريق عباس
بن الحسين ،عن يحيى بن آدم ،عن إسرائيل ،عن أبي إسحاق ،عن صلة بن زفر ،عن حذيفة،

بلفظه وفيه زيادة.
رجال اإلسناد:

 هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين. حوثرة:حوثرة بن أشرس،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،وقد قرن حوثرة الصدوق بهدب الثق ،

والحديث أصى في البخاري ومسىم .
(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 7حديث رقم 27

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
ٍِ
يرِةَ ،ح َّدثََنا ثَا ِبتَ ،ل ْن أََن ٍ
س :قَا َل
 -733و َح َّدثََنا َ
سىَ ْي َم ُ
ش ْي َب ُ
انَ ،و ُه ْد َب ُ ْب ُن َخالد ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا ُ
ان ْب ُن ا ْل ُمغ َ
()7
ٍ
رسو ُل الىَّ ِ  " :ولِ َد لِي الىَّْيىَ َ  ،فَس َّم ْيتُ ُ ِب ِ ِ ِ ِ
ام َأر َِة قَ ْي ٍن
ْ
يم ،ثُ َّم َدفَ ْعتُ ُ إِلَى أ ُِّم َ
َ
ُ
َ ُ
س ْي ْ :
اسم أَبي :إ ْب َراه َ
َ
ق يأ ِْتي ِ  -وِفي ح ِد ِ
ِبا ْلم ِدي َن ِ " وِفي ح ِد ِ
سو ُل الىَّ ِ َ يأ ِْتي ِ -
يث َ
يث ُه ْد َب َ  :فَا ْنطَىَ َ
ش ْي َب َ
َ
ان :فَا ْنطَىَ َ َ
َ
ق َر ُ
َ
َ
َ
)
6
(
ِ
س ْي ٍ َو ُه َو َي ْنفُ ُخ ِفي ِك ِ
ش َي َب ْي َن
ت ا ْل َم ْ
َس َر ْل ُ
امتَََلَ ا ْل َب ْي ُ
ت ُد َخا ًنا ،فَأ ْ
فَاتََّب ْعتُ ُ ،فَا ْنتَ َه ْي َنا إِلَى أَِبي َ
يرِل َ ،وقَد ْ
ِ
ِ
ٍ
س ِ
الص ِب ِّي،
سو ُل الىَّ ِ ِ ب َّ
ول الىَّ ِ َ وُق ْى ُ
َي َد ْ
سو ُل الىَّ فَأ َْمس ْ  .فَ َد َلا َر ُ
اء َر ُ
س ْي َ ،ج َ
تَ :يا أ ََبا َ
ي َر ُ
الَ :فىَقَ ْد أر َْيتُ ُ بع َد َذلِ َ و ُهو ي ِك ُ (ِ ِ )4
س ِ
ول
ول ،قَ َ
َن َيقُ َ
ض َّم ُ إِلَ ْي ِ َوقَ َ
ال َما َ
اء الىَّ ُ أ ْ
فَ َ
َ َ َ
يد ِب َن ْفس َب ْي َن َي َد ْ
َْ
ي َر ُ
ش َ
َ
ول الىَّ ِ
ول الىَّ ِ تَ ْدمع .وِفي ح ِد ِ
ِ ِ
ِ
س ِ
س ِ
يث َ
ش ْي َب َ
َ
ان - :فَ َد َم َع ْت َل ْي َنا َر ُ
َُ َ
الىَّ َ - وِفي َحديث ُه ْد َب َ َ :و َل ْي ُن َر ُ
ضي رَّب َنا" وِفي ح ِد ِ
ال رسو ُل الىَّ ِ " :تَ ْدمع ا ْلع ْي ُن وي ْح َز ُن ا ْل َق ْىب ،وَال َنقُو ُل إَِّال ما ير ِ
ان:
يث َ
ش ْي َب َ
َ
َ ُ َ ََ
َ
ُ َ
فَقَ َ َ ُ
َ ُْ
َ
ِ ِ
اهيم لَم ْح ُزوُن َ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ َّ
َّ ِ
ون"(.)3
يم لَ َم ْح ُزونُ َ
" َوالى إنا ِب َ َيا إ ْب َر ُ َ
ون"َ .وفي َحديث ُه ْد َب َ َ " :وِانا ب َ َيا إ ْب َراه ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب الجنائز  -2 ،باب قول النبي "إنا بك لمحزونون" ،21 / ،حديث رقم 1

 ،من

طريق الحسن بن عبد العزيز ،عن يحيى بن حسان ،عن قريش هو بن حبان ،عن ثابت ،متقارب

األلفاظ.

 م :كتاب الفضائل - 3 ،باب رحمته  الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكن ،ص،327
حديث رقم 3

 د :كتاب الجنائز،

 ،من طريق هداب بن خالد ،وشيبان بن فروخ ،عن سليمان ،متقارب األلفاظ .
 -باب في البكاء على الميت ،ص  ، 32حديث رقم 7

شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 32/ :حديث رقم 1 2

 ،من طريق

 ،من طريق بهز وعفان ،عن سليمان وهاشم ،عن عفان عن

ثابت ،عن أنس ،متقارب األلفاظ .
رجال اإلسناد:
-

شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين.


(
(

هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.

)
ثم أطلق على كل صانع( .المعجم الوسيط. )77 / :
ا ْلقَ ْين :ا ْلحداد َّ
) ا ْل ِكير :جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه ا ْلحداد وغيره للنفخ في َّ
النار إلشعالها(.المعجم الوسيط)217/ :

( ) الكيد :إرادة مضرَّة ا ْلغ ْير خ ْفية( .المعجم الوسيط)217/ :
( )2مسند أبي يعلى :ص  ،7 7حديث رقم . 27
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

 سىيمان بن المغيرة القيسي :أبو سعيد البصري ،مولى بني قيس بن ثعلبة من بكى بن وائل،مات سنة خمس وستين ومائة( ،)7قال ابن حجر :ثقة ثقة(.)6

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات  ،وقد قرن شيبان الصدوق بهدب الثق ،

والحديث أصى في البخاري ومسىم .

(
(

)تهذيب الكمال:

 ،73/رقم . 377

) تقريب التهذيب  :ص  ، 32رقم

. 7
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
سو ُل الىَّ ِ 
ال :قَ َ
يرِةَ ،ح َّدثََنا ثَا ِبت ،قَ َ
 -735و َح َّدثََنا َ
ال أََنسَ :ك َ
سىَ ْي َم ُ
ش ْي َب ُ
ان َر ُ
انَ ،ح َّدثََنا ُ
ان ْب ُن ا ْل ُمغ َ
ل ْن ُ إِ َذا لَم ي ُك ْن يع ِرفُ ُ ،فَِإ َذا أُثِْني لىَ ْي ِ
َ َ
َ
ْ َ َْ
ت
يت فَأ ْ
س َ
ُخ ِر ْج ُ
ت َكأ َِّني أ ُِت ُ
ول الىَّ ِ َ ،أر َْي ُ
َر ُ

ِ
َل
َّما َأرَى َّ
سأ َ
الر ُج ُل الر ْؤَيا فَ َ
تُ ْعج ُب ُ الر ْؤَيا ،فَُرب َ
ِ
َلج ِ
ام َأرَة فَقَالَ ْتَ :يا
أَْ َ
ب ل ُر ْؤَيالُ َلىَ ْي  .فَأَتَتْ ُ ْ
ت فَِإ َذا فَُال ُن ْب ُن فَُال ٍنَ ،وفَُال ُن ْب ُن
ت َو ْج َب ً ْارتَج ْ
َّت لَ َها ا ْل َج َّن ُ  ،فَ َنظَ ْر ُ
س ِم ْع ُ
فَأ ُْد ِخ ْى ُ
ت ا ْل َج َّن َ  ،فَ َ
ِ
ِ
يء ِب ِه ْم َلىَ ْي ِه ْم ِث َياب طُ ْىس(،)7
سو ُل الىَّ ِ  قَ ْد َب َع َ
اثْ َن ْي َل َ
ش َر َر ُج ًال َ -ك َ
س ِرَّي ً ِبم ْث ِل َذل َ  -فَ ِج َ
ث َ
ان َر ُ
()6
ِ
سوا(ِ )4في ِ  ،فَ َخ َر ُجوا
تَ ْ
ْه ُبوا ِب ِه ْم إِلَى َن َه ِر ا ْل َب ْي َذ ِج  -أ َِو ا ْل َب ْي ِر ِح  -قَ َ
اج ُه ْم ،فَ ِق َ
يل :اذ َ
ب أ َْوَد ُ
ش َخ ُ
ال :فَ ُغم ُ
()3
ِ
ِ
ٍ ِ
اءوا ،فَ َما
س ِرِل َما َ
َوُو ُج ُ
س َرة  ،فَأَ َكىُوا م ْن ُب ْ
يها ُب ْ
ص ْف َح م ْن َذ َه ٍب ف َ
ش ُ
وه ُه ْم َكا ْلقَ َم ِر لَ ْيىَ َ ا ْل َب ْد ِر ،فَأَتَ ْوا ِب َ
ِ
ي ْقىِبوَنها ِم ْن و ْج ٍ إَِّال أَ َكىُوا ِم َن ا ْلفَ ِ
ال:
ير ِم ْن ِت ْى َ َّ
الس ِريَّ ِ  ،فَقَ َ
ادواَ ،وأَ َك ْى ُ
اك َه ِ َما أ ََر ُ
َ ُ َ
ت َم َع ُه ْم ،فَ َج َ
َ
اء ا ْل َبش ُ
ِ
َك َ ِ
سو ُل الىَّ ِ  ا ْل َم ْأرَةَ
يب فَُال ن َوفَُال نَ ،حتَّى َل َّد اثْ َن ْي َل َ
ان م ْن أ َْم ِرَنا َك َذا َو َك َذا ،فَأُص َ
ش َر َر ُج ًال ،فَ َد َلا َر ُ
ال"(.)5
صي ُر ْؤَيا ِ " .فَقَ َّ
ال" :قُ ِّ
يء ِبفَُال ٍنَ ،ك َما قَ َ
فَقَ َ
يء ِبفَُال ٍنَ ،و ِج َ
صتْ َها َو َج َعىَ ْت تَقُو ُلِ :ج َ
ان
َم ْع ُروفًاَ ،ك َ
ِم َن ا ْل َم ِدي َن ِ ،
س َّم ِت
فَُال ٍن ،فَ َ

تخريج الحديث:
 حم 3/

 ،حديث رقم 23

 حم  ، 37/حديث رقم 732

 ،من طريق بهز ،عن سليمان بن المغيرة ،متقارب األلفاظ.
 ،من طريق عفان عن سليمان ،متقارب األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 -شيبان :شيبان بن فروخ بن أبي شيبة ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني والثالثين.

 سىيمان بن المغيرة:سليمان بن المغيرة القيسي ،ثقة ثقة،سبقت ترجمته في الحديث الرابع واألربعينومائة.

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:
لغيرل.

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن شيبان بن فروخ صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى الصحيح

(

) طُ ْىس:كان أغبر إلى السواد( .المعجم الوسيط)37 / :

(

) غمس:في الماء اغتط فيه( .المعجم الوسيط. )77 / :

(

) تشخب:تفجردما( .المعجم الوسيط. )273/ :

()2
النخل قبل أن يرطب والغ الطري من كل ش ْيء( .المعجم الوسيط. )37/ :
سر :ثمر ّ
ا ْل ُب ْ
( )3مسند أبي يعلى :ص ،7 2حديث رقم . 22
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

س َالٍم ا ْل ُج َم ِحيَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،و ُح َم ْي ٍدَ ،ل ْن أََن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍ ،
 -732و َح َّدثََنا َل ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن َ
ِ
ِِ
ضرْب ُ ِ
صالُ الى ْؤلُ ُؤ،
أ َّ
ول الىَّ ِ  قَ َ
س َ
ُل ِط ُ
ال" :أ ْ
ت ِب َيدي إِلَى تُْرَبت فَِإ َذا م ْ
س أَ ْذفَُرَ ،وِا َذا َح َ
َن َر ُ
يت ا ْل َك ْوثََر فَ َ َ
َّ ِ
اب الدِّر"(.)7
َوِا َذا َحافتَالُ ق َب ُ
تخريج الحديث:
 خ :كتاب تفسير القرآن - ،باب سورة إنا أعطيناك الكوثر/ ،

 ،حديث رقم  ،2372من

طريق آدم ،عن شيبان ،عن قتادة ،عن أنس ،جزء من حديث متقارب األلفاظ.

 ت :كتاب تفسير القرآن  - 31،باب من سورة الكوثر ،223/3 ،حديث رقم 71

 ،من طريق

أحمد بن منيع ،عن شريح بن النعمان ،عن الحكم بن عبد الملك ،عن قتادة ،عن أنس ،متقارب
األلفاظ.

 ،من طريق يونس عن شيبان عن قتادة ،عن أنس ،متقارب

 حم ، 17/ :حديث رقم 37
األلفاظ.

رجال اإلسناد:

 لبد الرحمن بن سالم:عبد الرحمن بن سالم الجمحي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديثالثاني والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 حميد :حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الرحمن الجمحي صدوق  ،والحديث أصى في البخاري .

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 2حديث رقم 23

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

الر ْح َم ِنَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،و ُح َم ْي ٍدَ ،ل ْن أََن ٍ
ان
س ،أ َّ
 -731و َح َّدثََنا َل ْب ُد َّ
س َ
ول الىَّ ِ َ ك َ
َن َر ُ
ي"
َر ُك ْم ِم ْن َخ ْى ِفي َك َما أ َا
استََو ْوا َ -م َّرتَ ْي ِن أ َْو ثََال ثًا َ -والَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِل ،إِ ِّني َأل َا
َر ُك ْم ِم ْن َب ْي ِن َي َد َّ
َيقُو ُلْ " :
ِ ِ
ِ
استََو ْوا(َ )7وتََراصوا"(.)6
َو َز َ
اد ُح َم ْيد ،في ا ْل َحديثْ " :
تخريج الحديث:
 ن :كتاب الصالة،

 -باب مرة يقول استووا/ ،

 ،2حديث رقم  ،223من طريق أبي

بكر محمد بن نافع البصري ،عن بهز بن أسد ،عن حماد ،عن ثابت ،عن أنس ،بلفظه .

 ،من طريق عفان ،عن حماد ،عن ثابت ،عن أنس ،بلفظه.

 حم ، 72/ :حديث رقم 2 2
رجال اإلسناد:

 لبد الرحمن بن سالم:عبد الرحمن بن سالم الجمحي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديثالثاني والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 حميد:حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن لبد الرحمن الجمحي صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى

الصحيح لغيرل.

(
(

) السوي:االعتدال( .المعجم الوسيط. )277/ :
) مسند أبي يعلى :ص ،7 2حديث رقم 31

.
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

الَ " :ي ْخر ُج ر ُج َال ِن ِم َن َّ
 -738و َح َّدثََنا ُه ْد َب ُ َ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
ضِ
الن ِ
ان
س ،قَ َ
ار فَ ُي ْع َر َ
ُ َ
ار  -فَ َذ َكر َن ْحو ح ِد ِ
َلىَى الىَّ ِ  ،فَ ُي َو َّج ُ ِب ِهما َلىَى َّ
الن ِ
ون ا ْل َج َّن َ "(.)7
يث َل ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن  -فَ َي ْد ُخىُ َ
َ َ َ
َ
تخريج الحديث:
 م :كتاب اإليمان - 22 ،باب أدنى أهل الجنة منزلة،ص  ، 17حديث رقم  ، 3من طريق
هداب بن خالد عن حماد عن أبي عمران عن ثابت ،متقارب األلفاظ.

 حم ، 7 / :حديث رقم 77
األلفاظ.

 حب :كتاب الرقائق،

 ،من طريق عبد الرزاق ،عن معمر ،عن قتادة وثابت ،متقارب

 -ذكر البيان بأن حسن الظن،...

 ،211 /حديث رقم

 ،7من

طريق الحسن بن سفيان عن هدبة ،بهذا اإلسناد .متقارب األلفاظ.
رجال اإلسناد:

 -هدب  :هدبة بن خالد األسود القيسي ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن روات ثقات ،والحديث أصى في مسىم .

(

)مسند أبي يعلى :ص ،7 2حديث رقم 3

.

211

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

ِ
الر ْح َم ِنَ ،ح َّدثََنا َح َّمادَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
سو َل
س ،أ َّ
 -739و َح َّدثََنا َل ْب ُد َّ
َسىَ َم قَ َ
َن فَتًى م ْن أ ْ
الَ :يا َر ُ
صِ
ان
ار ِّ
س لِي َما أَتَ َج َّه ُز ِب ِ  .قَا َل " :اذ َ
يد ا ْل ِج َه َ
الىَّ ِ  ،إِ ِّني أ ُِر ُ
ي ،فَِإ َّن ُ قَ ْد َك َ
ْه ْب إِلَى فَُال ٍن ْاألَ ْن َ
اد َولَ ْي َ
الر ُج ُل -
سو ُل الىَّ ِ َّ
ال َّ
ت ِب ِ " .فَأَتَالُ فَقَ َ
الس َال َم َوَيقُو ُل لَ َ ْ :ادفَ ْع لِي َما تَ َج َّه َز َ
تَ َج َّه َز ،فَ ُق ْل لَ ُُ :ي ْق ِرُئ ُ َر ُ
ش ْي ًئا فَ ُي َب َار ُ لَ َنا ِفي ِ "(.)7
ش ْي ًئا ،فَ َوالىَّ ِ َال تُ ْخ ِفي ِم ْن ُ َ
َح ِس ُب ُ ِال ْم َأرَِت ِ َ :-ال تُ ْخ ِفي ِم ْن ُ َ
أْ
تخريج الحديث:
 م :كتاب اإلمارة - 2 ،باب فضل إعانة الغازي في سبيل اهلل ،ص ،727حديث رقم  ، 232من
طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،عن عفان ،عن حماد ،متقارب األلفاظ.

 د :كتاب الجهاد - 73 ،باب فيما يستحب من إنقاذ مزاد في الغزو إذا قفل ،ص2
رقم  ، 721من طريق موسى بن إسماعيل ،عن حماد ،بلفظه.

 حم ، 17/ :حديث رقم 71

 ،حديث

 ،من طريق روح وعفان ،عن حماد ،متقارب األلفاظ .

رجال اإلسناد:

 لبد الرحمن بن سالم:عبد الرحمن بن سالم الجمحي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديثالثاني والعشرين ومائة.

 حماد بن سىم :حماد بن سلمة بن دينار ،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث التاسع والستين. -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.
درج الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن لبد الرحمن الجمحي صدوق  ،وبالمتابع يرتقي إلى

الصحيح لغيرل.

(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 2حديث رقم 3

.

212

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

َن َّ
الص َّوا ُ َ ،ح َّدثََنا َج ْعفَرَ ،ل ْن ثَا ِب ٍتَ ،ل ْن أََن ٍ
س ،أ َّ
ش ُر ْب ُن ِه َال ٍل َّ
 -751و َح َّدثََنا ِب ْ
الن ِب َّي َ ك َ
س َمعُ
ان " َي ْ
ِ ِ
الص ِغ ِ
الص َال ِة فَ َي ْق أرُ ِبالس ِ
س ْي ٍر ا ْل ُغ َب ِري،
الص ِب ِّي َو ُه َو ِفي َّ
اء َّ
ورِة ا ْل َخفيفَ " َح َّدثََنا قَطَ ُن ْب ُن ُن َ
ُب َك َ
يرة َوالس َ
ورة َّ َ
َ
َ
َح َّدثََنا َج ْعفَرَ ،ن ْح َولُ"(.)7
تخريج الحديث:
 م :كتاب الصالة - 7 ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام ،ص ، 37حديث رقم ،271
من طريق يحيى بن يحيى ،عن جعفر بن سليمان ،متقارب األلفاظ .

 ،من طريق إبراهيم بن مهدي ،عن جعفر بن سليمان ،متقارب

 حم ، 37/ :حديث رقم 327
األلفاظ .

 خز :كتاب اإلمامة في الصالة 2 ،

 -باب تخفيف اإلمام القراءة للحاجة تبدو لبع

المأمومين ،31/ ،حديث رقم  ، 713من طريق أبي الطاهر عن أبي بكر ،عن بشر بن هالل

الصواف ،بلفظه.
رجال اإلسناد:

 بشر بن هالل الصوا ()6النميري( :)4أبو محمد البصري ،مات سنة سبع وأربعين ومائتين(،)3قال ابن حجر :ثقة(.)5

 جعفر بن سىيمان:جعفر بن سليمان الضبعي ،صدوق ،سبقت ترجمته في الحديث الثالثوالثالثين ومائة.

 -ثابت:ثابت بن أسلم البناني،ثقة عابد ،سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.

 -2أنس:أنس بن مالك بن النضر األنصاري ،صحابي مشهور ،سبقت ترجمته في الحديث الثاني
والستين.

درج الحديث :الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن جعفر بن سىيمان صدوق  ،والحديث أصى في

مسىم
(

) مسند أبي يعلى :ص ،7 2حديث رقم 3

.

(

)الصوا :بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى بيع الصوف واألشياء المتخذة من الصوف.

(

)النميري :بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،هذه النسبة إلى بنى نمير ،وهو نمير بن عامر بن

(األنساب)37 / :

صعصعة( .األنساب)3 7/3 :

( )2تهذيب الكمال ، 33/2 :رقم
( )3تقريب التهذيب :ص2

.7

 ،رقم.717
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الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

الخاتم

الحمد هلل في البدء والختام ؛ ألنه أعانني على تسطير هذه الرسالة  ،من أول سندها إلى نهاية متنها  .وقد توصلت من
خاللها إلى نتائج اكتفيت بذكر أهمها  ،باإلضافة إلى توصياتي للباحثين .

أما أهم النتائج فهي :

 اإلمام أبو يعلى من العلماء الراسخين في الحديث رواية ودراية ،وهو كغيره من جهابذة المحدثين. مسند اإلمام أبي يعلى الموصلي من األسانيد الجامعة لألحاديث بطرق مختلفة.مصدر مهما لألحكام الشرعية.
ا
 -مسند اإلمام أبي يعلى الموصلي

 -2احتواؤه على مجموعه من األحاديث الصحيحة والزائدة على مرويات الكتب الستة.
 -3إن المسند يعد من كتب الفن دراية ورواية .
 -7إن أبا يعلى قد اهتم باألسانيد اهتمامه باألسانيد النازلة  ،وبرواية األصاغر عن األكابر  ،وبالعكس .
 -7إن الرباعيات  -موضوع البحث  -تعد جزءا من أسانيد أبي يعلى العالية .
 -2يحتوي المسند على الحديث  :الصحيح بنوعيه  ،والحسن بنوعيه  ،والضعيف  ،وهي على النحو التالي :
أ-

الصحيح لذات  97 :حديثاً  ،وجاءت باألرقام اْلتي :

(

،

،

،

،

، 1،3،2،7،3،2،

، 7، 2،

،

،

3،

،

، 7 ، 7 ، 71 ، 73 ، 72 ، 77 ، 77 ، 32 ، 37 ، 37 ، 32 ، 3 ، 3 ، 31 ، 23 ، 27 ،
32 ، 37 ، 37 ، 33 ، 32 ، 3 ، 3 ، 3 ، 31 ، 22 ، 2 ، 2 ، 2 ، 21 ، 77 ، 73 ، 72
1 ، 13 ، 12 ، 17 ، 17 ، 13 ، 12 ، 1 ، 1 ، 1 ، 11 ، 33 ،
2

،

2،

3،

7،

،

،

2،

3،

7،
7،

2،
7،

3،
2،

1،
3،

،

2،

7،

،

،

7،

،

) 22 ، 22 ، 2 ، 2 ،

ب -الصحيح لغيرل  71 :حديثاً  ،وجاءت باألرقام اْلتي :
(، 3، 7،7

،

، 23 ، 72 ، 77 ، 7 ، 72 ، 7 ، 22 ، 7 ،

27 ، 23 ،

) 23 ،
ت -الحسن لذات  72 :حديثاً  ،وجاءت باألرقام اْلتي :
( ، 27 ، 2 ، 27 ، 73 ، 27 ، 23 ، 22 ، 2 ، 2 ، 2 ، 21 ، 3 ، 2 ، 7 ، 1
) 31
ث -الحسن لغيرل  76 :حديثاً  ،وجاءت باألرقام اْلتي :
(، 3
ج -الضعي

) 22 ، 27 ، 7 ، 7 ، 71 ، 33 ، 2 ، 7 ، 7 ، 2 ،
 73 :حديثاً  ،وجاءت باألرقام اْلتي :

( 3 ، 23 ، 73 ، 33 ، 3 ، 2 ، 3 ، 1 ، 3 ، 2
214

3،

1،

،

) 21 ،

الفصل الثاني  :الدراس التطبيقي _______________________________________________________ :

إحصائية بأنواع احلديث واألرقام
م
.6
.9
.3
.4
.5

درجـة احلديث
صحيح لذاته
صحيح لغريه
حسن لذاته
حسن لغريه
ضعيف

العدد
96
61
61
69
64

100
90
80
70
سلسلة

60

سلسلة

50

سلسلة 1

40
30
20
10
0
ضعيف

حسن لغيره

حسن لذاته

صحيح لغيره

صحيح لذاته

وأما التوصيات فهي :

 ينبغي على طلبة العلم االهتمام بكتب السنة جميعها ،وأال يقتصروا في اطالعهم على صحيح البخاري ومسلم؛ لما فيها من أحاديث صحيحه غير موجودة في الصحيحين أو أحدهما .
 أن تهتم المؤسسات العلمية التي تصدر الموسوعات العلمية الشرعية بتحقيق كتب السنة وطباعتها وبثها فيالمكتبات العامة ومكاتبات الجامعة وغيرها.
 -األمانة العلمية في الكتابة والتحقيق والطباعة والنشر والحياد في نقد اآلراء.

215

المصادر والمراجع__________________________________________________________________ :

المصادر والمراجع:
م
-7
-6

اسم المرجع
ه ،إعداد

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ،لصديق بن حسن القنوجي ،المتوفى 17

وطباعة عبد الجبار زكار ،ط .منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي  -دمشق  372م ،عدد األجزاء .
أحوال الرجال ،إلبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ،المتوفي سنة  33ه ،تحقيق صبحي البدري السامرائي
مؤسسة الرسالة 213ه -بيروت  -عدداألجزاء .

-4

األدب المفرد ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق سمير بن أمير الزهيري ،ت 37 :ه ،ط  2 3 ،ه-

-3

اإلرشاد في معرفة علوم الحديث ،لإلمام أبي يعلى الخليل بن عبد اهلل بن أحمد بن الخليل الخليلي القزويني،

 332م ،مكتبة المعارف ،الريا

.

ت227:ه ،تحقيق د .محمد سعيد بن عمر إدريس ،ط  213 ،ه 323-م،مكتبة الرشد،الريا

،السعودية.

-5

أ ْسد الغابة في معرفة الصحابة ،لإلمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن األثير الجزري ،ت7 1 :ه.
اإلصابة في تمييز الصحابة ،لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ،المتوفى سنة

-1

اإللزامات والتتبع ،لعلي بن عمر بن أحمد المعروف بالدارقطني المتوفي سنة 3 3ه  333 -م ،تحقيق

-2

-8

23ه ،ط دار الفكر ،بيروت – لبنان.

الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ،ط.الثانية 213ه 323 -م.
أمثال الحديث ،تصنيف القاضي أبي محمد الحسن بن إبراهيم بن خالد الرامهرمزي ،حققه وعلق عليه عبد
العلي عبد الحميد األعظمي ،ط.األولى  212ه ،الدار السلفية.

-9

األنساب ،لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ،المتوفى سنة 37هـ  ،تقديم وتعليق عبد اهلل

-71

بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم ،ليوسف بن حسن بن عبد الهادي المتوفى سنة 313ه ،تحقيق د.

-77

عمر البارودي ،ط .دار الجنان ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  212هـ  322 -م.

وصي اهلل عباس ،ط .دار الراية للنشر والتوزيع ،الريا

 -السعودية ،ط .األولى  213ه  323 -م.

البحر الزخار المعروف بمسند البزار ،ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتيكي البزار ،ت 3 :ه،
تحقيق د .محفوظ الرحمن زين الدين ،ط  213 ،ه 322-م ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة،
ومؤسسة علوم القرآن ،بيروت ،لبنان.

-76

البداية والنهاية ،إلسماعيل بن كثير الدمشقي ،المتوفى سنة 772هـ  ،تحقيق د .أحمد أبي ملحم ،د .علي

نجيب عطوى ،أ .فؤاد السيد ،أ .مهدي ناصر الدين ،أ .علي عبد الساتر ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان  ،ط .الثالثة  217ه  327 -م.

-74
-73
-75

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم ،لعمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ،المتوفى سنة  23ه ،
تحقيق د .عبد المعطي أمين قلعجي ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى.
تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،د .حسن إبراهيم حسن ،ط ، 2 .مكتبة النهضة
المصرية ،القاهرة  -مصر ،عدد األجزاء .
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفى سنة 722ه  ،تحقيق
عمر عبد السالم تدمري ،ط .دار الكتاب العربي ،بيروت –لبنان ،ط .الثانية  2 1هـ  331 -م.
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-72

التاريخ األوسط ،لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،ت 37 :ه  ،تحقيق محمود إبراهيم

-71

تاريخ الثقات ،ألحمد بن عبد اهلل بن صالح أبي الحسن العجلي ،المتوفى سنة  7ه  ،ترتيب نور الدين

زايد ،ط  217 ،ه 327-م ،دار المعرفة ،بيروت.

علي بن أبي بكر الهيثمي ،المتوفى سنة 217ه  ،تحقيق د .عبد المعطي قلعجي ،ط .دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،ط .األولى  213ه  322 -م.

-78

التاريخ الكبير ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،المتوفى سنة  37ه  ،متضمنا كتاب الكنى ،وكتاب بيان خطا
البخاري في تاريخه ،لإلمام الرازي ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت –

لبنان ،ط .األولى
-79

 2ه  11 -م.

تاريخ بغداد ،أو تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها ،ألحمد بن
علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،المتوفى سنة 27ه  ،تحقيق د .بشار عواد معروف ،ط .دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط .األولى

-61

 2ه  11 -م.

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ،لإلمام
الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي ،المعروف بابن عساكر ،تحقيق محب

الدين أبي سعيد عمرو بن غراقة العمري ،ط .دار الفكر ،بيروت  -لبنان ،ط 2 3 .ه  333 -م.
-67

التدوين في أخبار قزوين ،لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ،تحقيق عزيز اهلل العطاري ،ط بدون،
 ، 327دار الكتب العلمية ،بيروت.

-66

تذكرة الحفاظ ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة722هـ ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت–لبنان.

-64

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني،المتوفى سنة

-63

23هـ تحقيق :د .إكرام اهلل إمداد الحق ،ط .دار البشائر ـبيروت ،الطبعة :األولى 337م ،عدداألجزاء. :
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ،المتوفى
سنة 23هـ  ،تحقيق د .عبد الغفار البنداري ،محمد عبد العزيز ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
ط .األولى  213هـ  322 -م.

-65

تعليقات الدارقطني على المجروحين  ،لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ،المتوفي سنة  32هـ ،
ومعه نقوالت من كتاب الضعفاء للساجي ،تحقيق خليل بن محمد العربي ،ط .دار الكتاب اإلسالمي ،الفاروق
الحديثة للطباعة والنشر ،القاهرة – مصر ،ط .األولى  2 2ه ـ  332 -م.

-62
-61
-68

تقريب التهذيب ،ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ،المتوفى سنة 23هـ  ،تحقيق محمد عوامة،
ط .دار الرشيد  ،حلب – سوريا ،ط .الثالثة

 2هـ  33 -م.

تقييد العلم ،ألحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،المتوفى سنة 27هـ ،ط .دار إحياء السنة النبوية،
ط .الثانية ،تحقيق يوسف العش.
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،لمحمد بن عبد الغني ،المعروف بابن نقطة ،المتوفى سنة 7 3هـ ،
تحت إشراف شرف الدين أحمد ،ط .مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد – الهند ،ط .األولى
 21هـ  32 -م.

-69

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني،
المتوفى سنة 23ه ،تحقيق حسن بن عباس بن قطب ،ط .مؤسسة قرطبة ،ط .األولى  2 7ه 333 -م
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-41

تهذيب األسماء واللغات ،لمحيي الدين بن شرف النووي ،المتوفى سنة 777هـ  ،ط .دار الكتب العلمية،

-47

تهذيب التهذيب ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ،المتوفى سنة 23هـ  ،اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل

-46

بيروت – لبنان.

مرشد  ،ط .مؤسسة الرسالة  ،عدد األجزاء .2
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،ليوسف المزي المتوفى سنة 72هـ  ،تحقيق الدكتور بشار عواد معروف،
ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،ط .الثانية  21هـ . 32 -

-44

الثقات ،لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت  32هـ 373 -م ،تحقيق :السيد شرف الدين أحمد،

-43

جامع األصول في أحاديث الرسول ،لعز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف ابن األثير

ط.دارالفكر ،الطبعةاألولى33 ،

333هـ 7 1 -م ،تحقيق عبد القادر األرناؤوط ،ط .مكتبة الحلواني ،مطبعة المالح ،مكتبة دار البيان ،ط.
23

-45

–  ، 373عدداألجزاء.3:

هـ –  373م.

الجامع لشعب اإليمان ،لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،ت232:ه ط ،
 11م ،مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع ،الريا

 2ه-

 ،المملكة العربية السعودية.

-42

الجرح والتعديل ،لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،المتوفى سنة 7

-41

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألحمد بن عبد اهلل األصفهاني ،المتوفى سنة 2 1هـ  ،ط .دار الكتب

لبنان.

هـ  ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت –

العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  213هـ  322 -م.

-48

خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،لإلمام الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد اهلل الخزرجي ،المتوفى

-49

الدعاء ،للحافظ اإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المتوفى  71ه ،تحقيق محمد سعيد البخاري،

سنة

3هـ ،تحقيق مجدي منصور الشوري،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ،ط .األولى

 2هـ 11 ،م.

ط.األولى ،دار البشائر اإلسالمية  -بيروت ،مجلد واحد.

-31

الرأي العام في القرن الثالث الهجري  32ه  33 -ه /

-37

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ،لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل أحمد بن عثمان الذهبي ،ت:

-36
-34
-33
-35

2م 317-م ،تأليف د.عادل محيي الدين

األلوسي ،ط .األولى  327م ،دار الشؤون الثقافية العامة  -بغداد.
722هـ  ،تحقيق محمد إبراهيم الموصلي ،ط ،

 2ه 33 -م ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت.

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفي سنة 722هـ،
تحقيق محمد إبراهيم الموصلي ط ،دارالبشائر اإلسالمية

 2هـ  33 -م ،بيروت– لبنان ،عدداألجزاء .

رواية الدارمي  ،المتوفى سنة  21هـ  ،عن أبي زكريا يحيى بن معين ،المتوفى سنة

هـ ،في تجريح

الرواة وتعديلهم ،تحقيق أحمد محمد نور سيف ،ط .دار المأمون للتراث ،دمشق ،بيروت.
رواية الدوري  ،المتوفى سنة  7هـ  ،عن أبي زكريا يحيى بن معين ،المتوفى سنة

هـ ،في تجريح

الرواة وتعديلهم ،تحقيق عبد اهلل أحمد حسن ،ط .دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
سنن ابن ماجه ،ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ ابن ماجه ،ت 7 :ه ،حكم على أحاديثه
وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ،ط  ،مكتبة
المعارف ،الريا

 ،السعودية.
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-32

سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعتالسجستاني ،ت 73:ه ،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه

محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ،ط  ،مكتبة المعارف،
الريا

-31

 ،السعودية.

سنن الترمذي ،وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل  ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه
العمل ،ومعه الشمائل المحمدية والخصائص الصفوية وشفاء الغلل في شرح كتاب العلل ،لمحمد بن عيسى
بن سورة الترمذي ،المتوفى سنة  73هـ  ،تحقيق صدقي محمد العطار ،ط .دار الفكر ،بيروت  -لبنان ،ط.
 2 2هـ –  332م.

-38
-39

سنن الدارقطني ،لإلمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ،المتوفى سنة  23هـ  ،تحقيق مجدي بن منصور
بن سيد الشوري ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  27هـ  337 -م.
السنن الكبرى ،ألحمد بن الحسين البيهقي ،المتوفى سنة 232هـ  ،وفي ذيله الجوهر النقي ،لعالء الدين بن
علي بن عثمان المارديني ،الشهير بابن التركماني ،المتوفى سنة 723هـ  ،ط .مجالس دائرة المعارف،
الريا

-51

– السعودية ،ط .األولى 22

السنن الكبرى ،للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،ت232 :هـ  ،وفي ذيله الجوهر النقي ،للعالمة
عالء الدين بن علي بن عثمان المارديني ،الشهير بابن التركماني ،ت723 :هـ  ،ط 22 ،

دائرة المعارف ،الريا
-57
-56

هـ.
ه ،مجالس

.

السنن الكبرى ،لإلمام عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،ت 1 :ه ،تحقيق حسن عبد المنعم شلبي،
ط ،

 2ه 11 -م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.

سنن النسائي ،ألحمد بن شعيب بن علي النسائي ،المتوفى سنة  1هـ  ،مذيال بزهر الربى على المجتبى،
لإلمام السيوطي ،المتوفى سنة

3هـ  ،وحاشية اإلمام السندي ،المتوفى سنة  1 2هـ  ،تحقيق صدقي

جميل العطار ،ط .دار الفكر ،بيروت – لبنان  ،ط 2 3 .هـ  333 -م.
-54
-53

سؤاالت ابن الجنيد أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل الختلي ،ت 71 :هـ ،ليحيى بن معين ،ت:

هـ ،

تحقيق د .أحمد محمد نور سيف ،ط  212 ،ه 322-م ،مكتبة الدار ،المدينة النبوية ،السعودية.
سؤاالت أبي بكر البرقاني لإلمام الدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الحديث ،ويليه مرويات البرقاني عن
اإلمام الدارقطني في غير كتابه السؤاالت ،جمع أبي عمر محمد بن علي األزهري ،ط  2 7 ،ه-

 117م ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
-55

السج ْستتاني المتوفي سنة  73هـ،ألحمد بن حنبل المتوفي سنة
سؤاالت أبي داود سليمان بن األشعث ِّ
 2هـ ،في جرح الرواة وتعديلهم .تحقيق الدكتور زياد محمد منصور .مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة.

-52

ط األولى  2 2هـ  332/م.

سؤاالت أبي عبيد اآلجِّري أبا داود سليمان بن األشعث السِّج ْستتانيالمتوفي سنة  73هـ في الجرح والتعديل.
تحقيق محمد علي قاسم العمري .المجلس العلمي إحياء التراث اإلسالمي .الطبعة األولى

 21هـ

 32 /م.
-51

سؤاالت البرذعي ألبي زرعة،لعبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي المتوفي سنة  72هـ ،ضمن كتاب أبي زرعة
الرازي وجهوده في السنة .تحقيق الدكتور سعد الهاشمي .دار الوفاء – المنصورة .الطبعة الثانية  213هـ.
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-58

سؤاالت السلمي للدارقطني ،لعليبنعمرالدارقطني ،المتوفى سنة  23هـ 333 -م  ،تحقيق فريق من الباحثين،

-59

سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة البن المديني .ألبي الحسن علي بن عبد اهلل بن جعفر

بإشراف د .سعد بن عبد اهلل الحميد ،د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،ط .األولى  2 7هـ  117 -م.
المديني،المتوفي سنة 2

-21
-27
-26

هـ .تحقيق موفق عبد اهلل عبد القادر .مكتبة المعارف – الريا

 .الطبعة األولى

 212هـ  322/م.

سير أعالم النبالء ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفى سنة 722هـ  ،ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت
 21هـ  32 -م.

– لبنان ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،ط .الثانية

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة  123ه ،ط .دار إحياء
التراث العربي ،بيروت – لبنان.
شرح السنة لإلمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ،ت3 7:ه ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،ط ،
 211ه 321-م ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان.

-24

شرح سنن أبي داوود ،لإلمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني ،المتوفى 233ه،

-23

ه ،تعليق شعيب األرنؤوط،

-25

تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري ،ط.األولى  2 1ه ،مكتبة الرشيد  -الريا
شرح مشكل اآلثار ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي ،ت:

 ،عدد األجزاء .7

ط  2 3 ،ه 332-م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،لإلمام الحافظ عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،ت ،7 3 :تحقيق
شعيب األرناؤوط ،ط  2 2 ،ه 337-م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.

-22

صحيح ابن خزيمة ،لإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،ت:

-21

صحيح البخاري ،لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي،

-28
-29
-11

األعظمي ،ط ،

 2ه 33 -م ،المكتب اإلسالمي ،بيروت – لبنان.

هـ تحقيق د .محمد مصطفى

ت 37:ه ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
صحيح البخاري،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،المتوفى سنة  37هـ  ،تحقيق محب الدين الخطيب ،قصي
محب الدين الخطيب ،ط .دار المعرفة ،بيروت – لبنان.
صحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،المتوفى سنة  7هـ  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
ط .دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة – مصر.
الضعفاء الصغير ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،المتوفى سنة  37هـ  ،ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين
لإلمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي ،المتوفى سنة

 1هـ  ،تحقيق محمود إبراهيم زايد ،ط .دار

المعرفة ،بيروت  -لبنان ،ط .األولى  217هـ  327م.
-17
-16
-14

الضعفاء الكبير ،لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ت

هـ 3 2 -م ،تحقيق د .عبد المعطي

أمين قلعجي ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
الضعفاء والمتروكون ألحمد بن علي بن شعيب النسائي المتوفى سنة  1هـ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد
ط .دارالمعرفة بيروت  -لبنان طبعة جديدة ومنقحة ط:االولى  217ه  327 -م.
الضعفاء والمتروكين ،لإلمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ،ت332 :هـ،
تحقيق أبي الفداء عبد اهلل القاضي ،ط  217 ،ه 327-م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
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-13

الضعفاء والمتروكين ،للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ،ت 23 :هـ  ،تحقيق موفق عبد

-15

الضعفاء ،للحافظ أحمد بن عبد اهلل بن أحمد أبي نعيم األصبهاني ،ت2 1 :هـ  ،تحقيق د.فاروق

-12

اهلل عبد القادر ،ط  212 ،ه 322-م ،مكتبة المعارف ،الريا

 ،السعودية.

حمادة،ط  213 ،ه 322-م ،دار الثقافة ،الدار البيضاء – المغرب.
طبقات ابن سعد ،لمحمد بن سعد بن منيع البصري ت 1

هـ  223 -م ،تحقيق محمد عبد القادر عطا،

ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  2 1هـ  331 -م.

-11

طبقات الحفاظ ،لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،المتوفى سنة

-18

العبر في خبر من غبر ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفى سنة 722هـ ،تحقيق محمد السعيد بن

-19
-81
-87

3هـ  ،تحقيق لجنة من العلماء ،بإشراف

الناشر ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .الثانية  2 2هـ  332 -م.
بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

عصر النهضة في اإلسالم ،تأليف أ .آدم متز ،ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ،أعد فهارسه رفعت
البدراوي ،ط .الخامسة ،دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان.
العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ،المتوفى 337ه،
ضبطه الشيخ خليل الميس ،ط.األولى ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان  21ه ،عدد األجزاء .
العلل الواردة في األحاديث النبوية ،لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ،المتوفى سنة  23هـ ،

تحقيق د .محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي ،ط .دار طيبة ،الريا

 -السعودية ،ط .األولى  213هـ -

 11م.
-86
-84
-83
-85
-82

العلل ومعرفة الرجال،ألحمد بن محمد بن حنبل ،المتوفى سنة  2هـ ،برواية المروذي وصالح بن أحمد
والميموني،تحقيق د .وصي اهلل بن محمد عباس،ط .دار أحمد،القاهرة– مصر ،ط .األولى 2 7هـ 117-م.
العلل ،لعلي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي المديني ،المتوفى سنة 2

هـ  ،تحقيق محمد مصطفى

األعظمي ،ط .المكتب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط .الثانية  321م.
العلل ،لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ،المتوفى سنة 7

هـ و تحقيق فريق من الباحثين،

بإشراف د .سعد بن عبد اهلل الحمد ،د .خالد بن عبد الرحمن الجريس ،ط .األولى  2 7هـ  117 -م.
العلل،لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ،المتوفى سنة 7

هـ و تحقيق فريق من الباحثين،

بإشراف د .سعد بن عبد اهلل الحمد ،د .خالد بن عبد الرحمن الجريس ،ط .األولى  2 7هـ  117 -م.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني ،المتوفى 23ه ،رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد
الباقي ،إشراف وطباعة محب الدين الخطيب ،دار المعرفة-بيروت -لبنان ،ط73 .

-81

في

-88

القاموس المحيط،لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ،المتوفى سنة 2 7هـ ،الهيئة المصرية العامة

-89

القدير شرح الجامع الصغير ،لمحمد المدعو عبد الرؤوف المناوي ،ط ،

ه ،عدد األجزاء:

المعرفة ،بيروت.
للكتاب 33

3

.

ه 37 -م ،دار

ه 373-م.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفى سنة 722هـ ،
وبهامشه ذيل الكاشف ،ألحمد بن عبد الرحيم العراقي ،المتوفى سنة 2 7هـ  ،تحقيق صدقي جميل العطار،
ط .دار الفكر ،بيروت – لبنان ،ط.األولى  2 2هـ  337 -م.
221

المصادر والمراجع__________________________________________________________________ :

-91

الكامل في ضعفاء الرجال ،لعبد اهلل بن عدي الجرجاني ،المتوفى سنة  73هـ  ،تحقيق يحيى مختار غزاوي،

-97

الكامل في ضعفاء الرجال ،لإلمام الحافظ أبي احمد عبد اهلل بن عدي الجرجاني ،ت 73 :هـ  ،تحقيق يحيى

-96

ط .دار الفكر ،بيروت – لبنان ،ط .الثالثة.
مختار غزاوي ،ط  ،دار الفكر ،بيروت.

كتاب الموضوعات ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي ،ت337ه ،تحقيق عبد الرحمن
محمد عثمان ،ط 27 ،

ه  377-م ،المكتبة السلفية ،المدينة المنورة ،السعودية.

-94

الكنى واألسماء ،لإلمام الحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي ،المتوفى سنة 1

-93

اللباب في تهذيب األنساب ،لعز الدين بن األثير الجوزي 211 ،ه 321 -م ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.

-95
-92

أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ،ط .دار ابن حزم ،بيروت – لبنان ،ط .األولى
لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي ،المتوفى سنة

هـ  ،تحقيق

 2هـ  111 -م.

7هـ ،ط .دار صادر ،بيروت – لبنان،

ط .األولى.
لسان الميزان ،ألحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقالني ،المتوفى سنة 23هـ  ،تحقيق عبد الفتاح أبو

غدة ،واعتنى بإخراجه سلمان عبد الفتاح أبو غدة ،ط .دار البشائر اإلسالمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى
 2هـ  11 -م.

-91
-98
-99
-711
-717

المجروحين من المحدثين ،لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم البستي ،المتوفى سنة  32هـ  ،تحقيق
حمدي عبد المجيد السلفي ،ط .دار الصميعي ،الريا

 -السعودية ،ط .األولى  2 1هـ  111 -م.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،لنور الدين علي أبي بكر الهيثمي ،ت217:ه ،تحقيق عبد اهلل محمد الدرويش،
ط  2 2 ،ه 332-م ،دار الفكر ،بيروت.
المحلى باآلثار ،لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت237 :ه ،تحقيق د .عبد الغفار
سليمان البنداري ،ط بدون ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
مختار الصحاح ،لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،المتوفي سنة

هـ ،ط :مكتبة لبنان ناشرون–

بيروت تحقيق :محمود خاطر ، 333 – 2 3 ،عدد األجزاء. :
مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث البن عدي ،تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت223ه ،تحقيق
أيمن بن عارف الدمشقي ،ط  332 ،م 2 3-ه مكتبة السنة ،دار أثير ،القاهرة.

-716

مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،لإلمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ،ت:

-714

المدلسين ،ألحمد بن عبد الرحيم العراقي،المتوفى سنة 217هـ ،تحقيق د .رفعت فوزي عبد المطلب ،د .نافذ

-713

روحية النحاس ،محمد مطيع الحافظ ،ط  212 ،ه 322-م ،دار الفكر ،بيروت.

7هـ  ،تحقيق

حسين حماد ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد الثالث ،العدد الثاني سنة  2 7هـ  333 -م.
المستدرك على الصحيحين في الحديث ،لمحمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه المعروف بالحاكم
النيسابوري ،المتوفى سنة 213هـ ،وفي ذيله تلخيص المستدرك ،لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن أحمد
الذهبي ،المتوفى سنة 722هـ  ،ط .دار الكتب العلمية.

-715

مسند أبي عوانة ،ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائيني ،ت7:
ط  2 3 ،ه 332-م ،دار المعرفة ،بيروت.
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-712

مسند أبي يعلى الموصلي ،لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي ،المتوفى  17ه ،حققه حسين

-711

مسند أبي يعلى ،لإلمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ،ت 17:هـ ،تحقيق :خليل مأمون

-718

سليم أسد ،دار المأمون للتراث ،عدد األجزاء . 2

شيحا ،ط  2 7 ،هـ  113 -م ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
مسند أحمد بن حنبل ،ألحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،المتوفى سنة  2هـ  ،تحيق شعيب األرناؤوط،
وجماعة ،ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،ط .الثانية  2 1هـ  333 -م.

-719

مسند اإلمام أبي بكر عبد اهلل بن الزبير القرشي الحميدي ،ت3:

-771

مسند الدارمي ،المعروف باسم سنن الدارمي ،ألبي محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام

-777
-776

 337م ،دار السقا ،دمشق ،سوريا.

الدارمي ،ت 33 :ه ،تحقيق حسين سليم أسد ،ط ،

ه ،تحقيق حسين سليم أسد ،ط ،

 2ه  111م ،دار المغني ،القاهرة.

مسند الشهاب للقاضي أبي عبد اهلل محمد بن سالمة القضاعي ،ت232:ه ،تحقيق حمدي عبد المجيد
السلفي ،ط  213 ،ه 323-م ،دار الرسالة ،بيروت.
مشاهير علماء األمصار ،لمحمد بن أحمد بن حبان البستي ،المتوفى سنة  32هـ  ،تحقيق مجدي بن
منصور بن سيد الشوري ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  2 7هـ  333 -م.

-774

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،ألحمد بن محمد بن علي المقري ت 227هـ  22 -م

-773

ه تحقيق محمد عوامه،

-775

الفيومي ،ط.المكتبة العلمية – بيروت ،عدداألجزاء. :

المصنف ألبن أبي شيبة ،لإلمام أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،ت3:
ط  2 7 ،ه 117-م ،دار قرطبة ،بيروت ،لبنان.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ،ت23 :ه ،تحقيق د.سمير
بن سليمان بن عبد العزيز الشتري ،ط  2 3 ،ه 332-م ،دار العاصمة ،الريا

 ،المملكة العربية

السعودية.
-772
-771
-778

المعجم األوسط ،لسليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 71 ،هـ ،تحقيق أيمن صالح شعبان ،سيد أحمد
إسماعيل ،ط .دار الحديث ،القاهرة – مصر ،ط .األولى  2 7هـ  337 -م.
معجم البلدان ،للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي ،دار
صادر  -بيروت 37

ه ،عدد األجزاء .3

المعجم الكبير ،للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،ت 71:ه ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي،
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.

-779

معجم المقاييس في اللغة ،لإلمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،ت 33 :هـ  ،تحقيق شهاب الدين

-761

المعجم الوسيط بإشراف جماعة من الباحثين ،ط .مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،ط .الرابعة.

-767

معرفة السنن واآلثار ،لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،المتوفى سنة 232هـ  ،تحقيق د .عبد

-766

المعرفة والتاريخ ،ليعقوب بن سفيان الفسوي ،المتوفى سنة  77هـ  ،تحقيق أكرم ضياء العمري ،ط .مكتبة

أبي عمرو ،ط  2 3 ،ه 332-م ،دار الفكر ،بيروت.

المعطي أمين قلعجي ،ط .القاهرة – مصر ،ط .األولى

الدار بالمدينة المنورة – السعودية ،ط .األولى  2 1هـ.
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 2هـ  33 -م.

المصادر والمراجع__________________________________________________________________ :

-764

المغني في الضعفاء ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفى سنة 722هـ  ،تحقيق حازم القاضي ،ط.

-763

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ،للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،ت217:ه،

دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  2 2هـ  337 -م.
تحقيق سيد كسروي حسن ،ط بدون،

 2ه 33 -م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

-765

الملل والنحل ،المؤلف :محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،حققه محمد سيد كيالني ،دار

-762

من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث ،للحافظ محمد بن احمد الذهبي ،ت 722ه تحقيق عبد اهلل بن

-761
-768
-769
-741

المعرفة  -بيروت  212ه ،عدد األجزاء .

ضيف اهلل الرحيلي ،ط  2 7 ،ه 113-م ،المدينة.
من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ،رواية أبي خالد يزيد بن الهيثم بن طهمان الدقان ،تحقيق د.
أحمد محمد نور سيف ،ط .دار المأمون للتراث ،دمشق.
المنتخب من مسند عبد بن حميد ،لإلمام أبي محمد عبد بن حميد ،المتوفى  23ه ،حققه وضبط نصه
صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي ،ط.األولى  212ه ،عالم الكتب  -مكتبة النهضة العلمية.
منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث الهجري ،تأليف د.ناصر بن يحيى
الحنيني ،ط .األولى

 2ه ،مركز الفكر المعاصر  -الريا

.

المؤتلف والمختلف ،لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي ،المتوفى سنة  23هـ  ،دراسة وتحقيق د .موفق بن

عبد اهلل بن عبد القادر ،ط .دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  217هـ  327 -م.

 -747ا موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله ،لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي ،جمع
وترتيب محمد المسلمي وآخرون ،عالم الكتب ،عدد األجزاء .

-746

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي،سنة النشر بال.

-744

الموطأ ،لمالك بن أنس المتوفى سنة  73هـ  ،ويليه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ ،لعبد الرحمن
السيوطي ،المتوفى سنة

3هـ  ،مراجعة نخبة من العلماء ،ط .دار ابن حزم ،بيروت –لبنان ،ط .الثالثة

 2 7هـ  337 -م.
-743

ميزان االعتدال في نقد الرجال ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المتوفى سنة 722هـ  ،ويليه ذيل ميزان
االعتدال ،لإلمام أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ،المتوفى سنة 217هـ  ،تحقيق علي محمد

معو

 ،عادل أحمد عبد الموجود ،عبد الفتاح أبو سنة ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى

 2 7هـ  333 -م.
-745
-742

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ليوسف بن تغري بردي ،المتوفى سنة 272هـ  ،تقديم وتعليق محمد
حسين شمس الدين ،ط .دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط .األولى

 2هـ  33 -م.

نصب الراية ألحاديث الهداية ،مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ،لعبد اهلل بن يوسف بن محمد
الزيلعي ،المتوفى سنة 77هـ  ،تحقيق محمد عوامة ،ط .مؤسسة الريان للطباعة للنشر ،لبنان _ بيروت،
دار القبلة.

-741

نهاية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ،لعلي رضا ،وهو تحقيق على كتاب االغتباط بمن رمي
باالختالط ،إلبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي ت 22هـ ،ط .دار الحديث ،القاهرة – مصر ،ط.
األولى  212هـ  322 -م.
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المصادر والمراجع__________________________________________________________________ :

-748

النهاية في غريب الحديث واألثر ،لعلي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف ابن األثير ت 717هـ

-749

الوافي بالوفيات ،لخليل بن أيبك الصفدي ،المتوفى سنة 772هـ  ،تحقيق أحمد األرناؤوط  ،تركي مصطفى،

-731

تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي ،دار إحياء التراث العربي -بيروت لبنان.
ط .دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان ،ط .األولى  2 1هـ  111 -م.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ،المتوفى سنة 72هـ  ،تحقيق
إحسان عباس ،ط .دار صادر ،بيروت – لبنان ،ط .السابعة  332م.
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فهرس اْليات القرآني
اْلي
لئن شك ْرت ْم ألزيدَّنك ْم 
إَّنا ن ْحن نَّزْلنا ِّ
الذ ْكر واَّنا له لحافظون

ما ض َّل صاحبك ْم وما غوى*وما ي ْنطق عن ا ْلهوى* إ ْن هو إ َّال و ْحي يوحى
وأ َّن هذا صراطي م ْستقيما فاتَّبعوه وال تتَّبعوا السبل فتفَّرق بك ْم ع ْن سبيله ذلك ْم
صاك ْم به لعلَّك ْم تتَّقون
و َّ
نساؤك ْم ح ْرث لك ْم فأْتوا ح ْرثك ْم أَّنى ش ْئت ْم
أفيضوا عل ْينا من ا ْلماء أ ْو م َّما رزقكم اللَّه
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فهرس أط ار
م

الحديث

طرف احلديث
-

أن رجال مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها.

-

أن رجال دخل المسجد بسهام.

صفحة

أنه نهى عن كراء األر .

3

ما سئل رسول اهلل  شيئا قط فقال :ال.

7

-5

هل اتخذتم أنماطا.

7

-2

ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم.

2

-2

أن النبي  أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ.

3

-8

مرضت فأتاني النبي  وأبو بكر وهما يمشيان.

-2

لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا.

-1
-

- 0
-

قتل أبي ي ْوم أحد فجيء به وق ْد مثِّل به.
ندب رسول اللَّه َّ 
الناس ي ْوم اْلخ ْندق ف ْانتدب الزب ْير.
اْلمدينة كاْلكير ت ْنفي خبثها وي ْنصع طيِّبها.

2
3

- 1

ام أرته في قبلها.
كان ْ
ت يهود تقول م ْن أتى ْ
عن النبي أنه استحلف ابني صوريا.

7

- 5

كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله.

3

- 2

أريت أني أدخلت الجنة فإذا أنا بالرميضاء.
نهى رسول اللَّه عن اْلمخابرة.

- 2

جاء ْابن أ ِّم م ْكتوم إلى َّ
النب ِّي .
كان رجل ي ْحمل اْلخ ْمر م ْن خ ْيبر إلى اْلمدينة فيبيعها.

-

- 2
- 8

- 0
- 1
- 5
- 2

أمر رسول اللَّه بق ْتل كالب اْلمدينة.

أ ْفضل اْلجهاد م ْن عقر جواده ،وأ ْهريق دمه.
ندب رسول اللَّه ي ْوم اْلخ ْندق َّ
الناس
كان رسول اللَّهيعلِّمنا اال ْستخارة.
َّ
ظت.
است ْيق ْ
كَّنا مع رسول اللهفن ْمت ث َّم ْ
َّ
صحابه على رجل من ْاأل ْنصار
دخل رسول الله  ورجل م ْن أ ْ
أكْلت مع رسول اللَّه  ،فصلَّى ول ْم يتو َّ
ض ْأ
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27
23
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- 2
- 8
- 2
-10
-1
-1
-11
-1
-15
-12
-12
-18
-12
- 0
- 1
- 5
- 2
- 2
- 8
- 2
-50
-5
-5
-51
-5

أ َّن َّ
ار ق ْد وسمفي و ْجهه.
النب َّي  أرى حم ا
إ ْن كان في ش ْيء م ْن أ ْدويتك ْم خ ْير.
أ َّن َّ
النب َّي  سئل ع ْن ك ْسب اْلحجَّام.

ار على ع ْهد رسول اللَّه .
ل ْم نك ْن نس ِّمي اْلمنافقين كفَّ ا
اْلح ْرب خ ْدعة.

أ َّن َّ
ت ح ْوله.
ت له ع ْند صور ور َّش ْ
ام أرة من ْاأل ْنصار فبسط ْ
النب َّي  أتى ْ
ه ْل لك أ ْن تأْخذ اْلعام ب ْعضا وتؤ ِّخر ب ْعضا إلى قابل.
خدع ْين.
احتجم في ْاأل ْ
أ َّن رسول اللَّه ْ 
ما م ْن م ْسلم ي ْغرس غ ْرسا إ َّال كان له صدقة.
طفئوا السِّراج.
غطوا ْاإلناء ،وأ ْوكوا السِّقاء ،وأ ْ

الشمال؛ فإ َّن َّ
الش ْيطان يأْكل ب ِّ
ال تأْكلوا ب ِّ
الشمال.
َّماء واال ْحتباء في ث ْوب واحد.
نهى عن ا ْشتمال الص َّ

الرجال.
عر عل َّي ْاأل ْنبياء جميعا فإذا موسى ض ْرب من ِّ
م ْن رآني في النَّ ْوم فق ْد رآني.

إذا أرى أحدكم الرْؤيا ي ْكرهها فْلي ْبص ْق ع ْن يساره ثالثا.
اعتزل نساءه ش ْه ار.
كان رسول اللَّه ْ 

أَّنه أ ْخبره أ َّن حاطب ْبن أبي بْلتعة كتب.
الرواحل م ْسجدي هذا واْلب ْيت اْلعتيق.
ت إل ْيه َّ
إ َّن خ ْير ما ركب ْ
ت رسول اللَّه  في اْلحجامة.
استأْذن ْ
ْ
أَّنه ْم كانوا إذا كانوا مع رسول اللَّه  حاضرين.
نهى رسول اللَّه  ع ْن ثمن اْلكْلب والسَّ
ِّن ْور
ت س ْوداء.
أ َّن راية رسول اللَّه  كان ْ
أيما إهاب دبغ فق ْد طهر.
ك ْنت م َّم ْن قدم النَّب َّي  في ضعفة.
ت صبيًّا م ْن محفَّةلها.
ام أرة أ ْخرج ْ
أ َّن ْ

صفحة
32
33
7
7
7
72
77
72
7
7
72
73
77
77
72
73
21
2
2
2
22
27
23
3

ضل ْبن عبَّاس رديف َّ
النب ِّي .
كان اْلف ْ
حرما فوقصتْه.
أ َّن رجال كان مع رسول اللَّه  م ْ
أ َّن رسول اللَّه " كان يلبِّي باْلع ْمرة حتَّى ي ْستلم اْلحجر.
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3
3
33
37

الفهارس العام ___________________________________________________________________ :
م

طرف احلديث

-55
-52
-52
-58
-52

اغف ْر لْلمحلِّقين.
اللَّه َّم ْ
مسح َّ
النبي  أرْسي ودعا لي باْلح ْكمة.

سئل ع ْن ذرارياْلم ْشركين فقال.
أما واللَّه ،أل ْخرج م ْنك ،واِّني أل ْعلم أَّنك أحب بالد اللَّه إل َّي.
أ ْفضل الصَّدقة اْلماء أل ْم ت ْسم ْع إلى أ ْهل َّ
النار.

-20

أ َّن َّ
ام أرة م ْن قرْيش يقال لها س ْودة.
النب َّي  خطب ْ
يا عائشة ،م ْن كان له فرطان م ْن أ َّمتي دخل بهما اْلجَّنة.

-21

أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك.

-2
-2

-2
-25
-22
-22
-28
-22
-20

استجيب له
إ َّن لك ِّل نب ٍّي د ْعوة دعا بها ف ْ
إ َّن اللَّه أمرني أ ْن أ ْق أر عل ْيك.
الرْزق في الد ْنيا.
ظلم اْلم ْؤمن حسنة يثاب عل ْيها ِّ
إ َّن اللَّه ال ي ْ
اللَّه َّم إِّني أعوذ بك م ْن عْلم ال ي ْنفع.
اللَّه َّم إِّني أعوذ بك" فذكر مثل.

-25

-22

اعتدلوا في السجود وال يك ْن أحدك ْم باسطا.
ْ
م ْن نسي صالة فْليصلِّها.

-80
-8
-8

12
13
12

أتى رجل رسول اهلل  فقال إني أشتهي الجهاد.

ما م ْن م ْسلم ي ْغرس غ ْرسا أ ْو ي ْزرع زْرعا.
قال كان رسول اللَّه  أخ َّ
ف َّ
الناس صالة في تمام.

-22

1

7

-21

-28

1

أن رجال قال للنبي  متى الساعة.

ل ْو كان ال ْبن آدم واديان م ْن مال ال ْبتغى إل ْيهما واديا ثالثا.
كان رسول اللَّه  أخ َّ
ف َّ
الناس صالة في تمام.

-22

11

3

-2

-2

37

كان رسول اهلل  يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة

كان ش ْع ار رجال ل ْيس باْلج ْعد ،وال بالس َّْبط ب ْين اْلجيد وعاتقه.
تسحَّروا فإ َّن في السَّحور بركة.

-2

صفحة

م ْن نسي صالة فْليصلِّها.
م ْن نسي صالة فْليصلِّها إذا ذكرها ال كفارة.
ي ْهرم ْابن آدم وتشب.

ل ْو أن ال ْبن آدم واديين م ْن مال.
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3
1

2
7
7
2
3
1

2
3
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ضحيته.
رسول اللَّه  ذبح أ ْ
اللَّه أشد فرحا بت ْوبة ع ْبده.
الرازق.
اللَّه هو اْلقاب اْلباسط ،اْلمسعِّر َّ
رسول اللَّه  كان يمر بالتَّ ْمرة فال ي ْمنعه.

-81

أ َّن

-8

إ َّن

-85

إ َّن

-82

أ َّن

-82

ال إيمان لم ْن ال أمانة له.
أ َّن رسول اللَّه  كان م ْن أ ْوجز.
ال يزال اْلع ْبد بخ ْير ما ل ْم ي ْست ْعج ْل.

-88
-82
-20

أ َّن

-2

أ َّن

-2

أ َّن

-21

أ َّن

-25

-22
-28
-22
- 00
- 0
- 0
- 01
- 0
- 05
- 02
- 02
- 08
- 02
0

-

7
2
21
2
22

جارية وجد أرْسها ق ْد ر َّ ب ْين حجرْين.
َّ
النب َّي  نهى عن الش ْرب قائما.
رسول اللَّه  كان له حاد يقال له أ ْنجشة.
رسول اللَّه  م َّر برجل يسوق بدنة.

أ َّن َّ
اعتمر أ ْربع عمر كله َّن.
النب َّي ْ 
أي اللِّباس كان أح َّ
ب إلى رسول اللَّه .
أ َّن رسول اللَّه  واصل فواصل َّ
الناس.

-22

7

2

ال ع ْدوى وال طيرة وي ْعجبني اْلفأْل.
أكانت اْلمصافحة على ع ْهد رسول اللَّه .

-2

صفحة

أ َّن رسول اللَّه  كان ض ْخم اْلكفَّْين.
أ َّن رسول اللَّه  قال ب ْينا أنا أسير في اْلجَّنة.
أ َّن رسول اللَّه  ضحَّى بك ْبش ْين أ ْملح ْين أ ْقرن ْين.
م ْن جمع اْلق ْرآن على ع ْهد رسول اللَّه .
أ َّن رسول اللَّه  قال ما م ْن أ ْهل اْلجَّنة.

شكيا إلى َّ
النب ِّي  اْلق ْمل فرَّخص لهما في قميص اْلحرير.
أ َّن رسول اللَّه  وأبا ب ْكر وعمر كانوا.
أ َّن رْهطا قدموا على رسول اللَّه  م ْن عرْينة.
أ َّن رسول اللَّه  دعاه خيَّاط في اْلمدينة.

أ َّن َّ
النب َّي  قالال ي ْبزق َّن أحدك ْم ع ْن يمينه.
اْلبزاق في اْلم ْسجد خطيئة.

ي ْخرج ق ْوم من َّ
النار ب ْعدما يصيبه ْم م ْنها س ْفع.
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أ َّن رسول اللَّه  قال ال ي ْؤمن ع ْبد حتَّى.
أ َّن رجال ،سأل َّ
الرجل يحب.
النب َّي فقال َّ
كلوا ،فما أ ْعلم رسول اللَّه  أرى رغيفا.
أ َّن رسول اللَّه  نهى أ ْن ي ْنبذ التَّ ْمر.
ال تقوم السَّاعة أ ْو قال م ْن أ ْشراط السَّاعة.

ل ْم يْبل ْغ ذلك إَّنما كان ش ْيبه في ص ْدغ ْيه.
أ َّن رجال رفع إلى َّ
النب ِّي  ق ْد سكر فأمر قريبا م ْن ع ْشرين رجال.
صحابه ع ْند َّ
شه ْدت َّ
الزْوراء.
النب َّي  مع أ ْ

ت معه بشيء س َّماه ه َّمام فيه رطب إلى َّ
النب ِّي .
أ َّن أ َّم سل ْيم ،بعث ْ
ْ
اللَّه َّم إِّني أعوذ بك من اْلبرص واْلجذام واْلجنون.
ي ْجمع اللَّه َّ
الناس ي ْوم اْلقيامة فيْلهمون كذلك يقولون.
أ َّن رسول اللَّه  كان يصلِّي به ْم فجاء رجل فدخل في الصَّالة.

أ َّن ثالثة ْانطلقوا ي ْرتادون أل ْهليه ْم فأخذتْهم السَّماء فوقع عل ْيه ْم حجر.
ْانظ ْر م ْن ترى في اْلم ْسجد فنظ ْرت.
ت رجال ب ْرغوث فلعنها.
كَّنا ع ْند رسول اللَّه  فلدغ ْ
ظهر.
م ْن أ ْشراط السَّاعة أ ْن ي ْرفع اْلعْلم وي ْ
م ْثله غ ْير أَّنه قال في حديثه :وربَّما ش َّ
ك.

فذكر م ْثله ،ول ْم ي ْذكر َّ
النب َّي .
خرج َّ
النبي  م ْن باب اْلب ْيت وهو يريد اْلح ْجرة.
كان رسول اللَّه  إذا م َّر في الطَّريق م ْن طرق اْلمدينة.

استعار َّ
النبي  فرسا.
كان باْلمدينة ف ْزعة ف ْ
حفَّت اْلجَّنة باْلمكاره ،وحفَّت َّ
النار.
َّ
ام أرة س ْوداء.
م َّر رسول الله  في طريق وم َّرت ْ
أ َّن رجال قال :يا رسول اللَّه ،متى تقوم السَّاعة.
الرجل يحب اْلق ْوم.
أ َّن رجال قال :يا رسول اللَّه َّ
أ َّن رسول اللَّه  قال ثالث م ْن ك َّن فيه وجد حالوة ْاإليمان.
جاء رجل إلى َّ
النب ِّي  فقال يا رسول اللَّه.
أ َّن رسول اللَّه  واصل في رمضان.
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قال :ذه ْبت بع ْبد اللَّه ْبن أبي طْلحة إلى رسول اللَّه .
شفاعتي أل ْهل اْلكبائر م ْن أ َّمتي.
م ْن رآني في اْلمنام فق ْد رآني فإ َّن َّ
الش ْيطان.
مثل اْلم ْؤمن مثل الس ْنبلة تميل أ ْحيانا.
قدم أ ْهل اْليمن على رسول اللَّه  قالوا.

َّ
اسم أبي إ ْبراهيم ث َّم دف ْعته إلى أ ِّم س ْيف.
ولد لي اللْيلة فس َّم ْيته ب ْ
الرجل الرْؤيا فسأل.
كان رسول اللَّه  ت ْعجبه الرْؤيا فربَّما أرى َّ
أ َّن رسول اللَّه  قال أ ْعطيت اْلك ْوثر فضرْبت.
استوْوا م َّرت ْين أ ْو ثالثا والَّذي ن ْفسي بيده.
ْ
ي ْخرج رجالن من النَّار في ْعرضان على اللَّه.
أ َّن فتى م ْن أ ْسلم قال يا رسول اللَّه إِّني أريد اْلجهاد.
أ َّن َّ
النب َّي  كان ي ْسمع بكاء الصَّب ِّي وهو في الصَّالة.
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أسماء الرواة حسب ورودها في الرسال
اسم الراوي

الرقم

ش ِمي
الج َ
لبيد اهلل بن لمر بن ميسرة ُ

حماد بن زيد بن درهم األ َْزِدي
لمرو بن دينار المكي

2

جابر بن لبد اهلل بن لمرو األنصاري
الح ْنظَىِي
إسحاق بن إبراهيم بن َم ْخىَد َ
سفيان بن ليين بن أبي لمران

7

محمد بن المنكدر بن لبد اهلل

3
7

الدرج

رقم حديث مسند
أبي يعىى

رقم

رقم

الحديث الصفح

ثقة ثبت
ثقة ثبت فقيه
ثقة ثبت

337

صحابي
ثقة حافظ مجتهد
ثقة حافظ فقيه إمام

332

2

حجة
ثقة فاضل

112

2

7

2

لبد اهلل بن محمد بن لقيل القرشي

صدوق

1 1

7

3

3

زكريا بن لدي بن زريق بن الصىت

ثقة جليل يحفظ

1

هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار

ثقة ثبت يدلس ومرسل

لامر بن لبد اهلل شراحبيل َّ
الشعبي
بشر بن الوليد ِ
ي
الك ْن ِد ِّ

7
1 3

2

ثقة مشهور فقيه

7
2

فاضل
ضعيف

12

3

3

مسور بن الصىت بن ثابت

ضعيف

21

2

صالح بن مال الخوارزمي

صدوق

2

3

لبد العزيز بن لبد اهلل بن أبي سىم
الماجشون

7

أبو بكر بن أبي شيب

7

جعفر بن حميد

2

يعقوب بن لبد اهلل األشعري أبو الحسن

3

ليسى بن جاري األنصاري

1

هارون بن معرو

ثقة فقيه مصنف
ثقة حافظ

177
177

7
7

القُ ِّمي

الم ْرَو ِزي
َ

173

2

ضعيف
ثقة

أبو الزبير المكي محمد بن مسىم

ثقة ثبت يدلس

سىيمان بن أبي المغيرة
فىيح بن ُ
منصور بن أبي مزاحم

صدوق كثير الخطأ
ثقة

2

لبد الرحمن بن أبي الموال

ثقة

3

إبراهيم بن الحجاج

ثقة يهم قليال

7

الفرات بن أبي الفرات

صدوق يخطئ
233

2
2

ثقة
صدوق

2

2
22
27

122

27
23

123

3

123
13

3
2

3
3
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اسم الراوي

الرقم

الدرج

7

لطاء بن أبي رباح القرشي المكي

2

سعيد بن الحارث

ثقة

3

محمد بن بكار

ثقة

1

أبو معشر نجيح بن لبد الرحمن

السندي

غسان بن الربيع بن منصور
حماد بن سىم بن دينار البصري
لبد الرحمن بن سىيمان
2

لاصم بن لمر بن قتادة األنصاري

ضعيف

32
11

3

ثقة عابد أثبت الناس

33
37

1

7

ضعيف

37
32

1

7

32

في ثابت
صدوق
ثقة عالم بالمغازي

3
7

جرير بن حازم بن زيد بن لبد اهلل

2

هدب بن خالد األسود القيسي

3

لمار بن أبي لمار

21

جبارة بن مغىس

ضعيف

2

أبو بكر النهشىي

ثقة

2

الهيثم بن أبي الهيثم

ثقة

2

زهير بن حرب بن شداد أبو خيثم

7

أبي يعىى

الحديث الصفح

ثقة فقيه فاضل

محمد بن لباد ِ
الزْب ِرقَان

الح َبطي
شيبان بن فروخ بن أبي شيب َ

رقم حديث مسند

رقم

رقم

صدوق

1
7

2
3

صدوق
ثقة

األزدي

ثقة عابد
ثقة

ثقة ثبت
ثقة متقن عابد

33
71
7
72

72

73
77

73

77
72

13

2

73
71

7

3

7

22

يزيد بن هارون

23

كامل بن طىح الجحدي

27

الىيث بن سعد

27

لبد اهلل بن نمير الهمداني

22

وكيع بن الجراح

ثقة حافظ عابد

23

سىيمان بن مهران األلمش

ثقة حافظ يدلس

23

31

حيان بن لبيد اهلل

صدوق

27

7

صدوق
ثقة ثبت فقيه إمام

7

7

7

7

مشهور
22

ثقة

ثقة

3

أبو مجىز الحق بن حميد

3

لبد اهلل بن لباس بن لبد المطىب

3

زيد بن أسىم القرشي العدوي

ثقة عالم وكان يرسل

32

ابن ولى لبد الرحمن بن ولى

ثقة

73

72

27

22

صحابي

234

22

22
22

23

23

23
23
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اسم الراوي

الرقم

الدرج
ثقة كثير الحديث

33

لبيد اهلل بن أبي يزيد المكي

37

إبراهيم بن لقب بن أبي لياش األسدي

ثقة

37

كريب بن أبي مسىم القرشي

ثقة

32

سكين بن لبد العزيز بن قيس

صدوق

33

لبد العزيز بن قيس

ضعيف

71

أبو بشر جعفر بن إياس

ثقة

7

سعيد بن جبير

7

لبد الرحمن بن أبي ليىى األنصاري

7

يزيد بن أبي زياد القرشي

ضعيف

72

مقسم بن بجرة

صدوق

73

خالد بن مهران الحذاء

77

لكرم أبو لبد اهلل ،مولى ابن لباس

77

محمود بن خراش

72

محمد بن لبيد

73

طىح بن لبد اهلل بن لو

71

ص ْهبان األزدي
نصر بن لىي بن ُ
موسى بن المغيرة

ضعيف

7

أبو موسى الصفار

ضعيف

7

لبد الحميد بن بهرام الفزاري

صدوق

ثقة ثبت فقيه
ثقة

المدني

7

ثقة يرسل
ثقة ثبت عالم

31

31

3

212

3

222

3

277

3

273

32

221

33

أبي يعىى

22

الحديث الصفح
3
3
3
32
33
33
37
37
33
11
37

11

ثقة
ثقة يحفظ

1
772

1

32

ثقة مكثر للحديث

1

ثقة

12

72
73

لبد رب بن بارق

صدوق

77

سما الحنفي

صدوق

77

مبار بن فضال

صدوق

72

الحسن البصري

ثقة فقيه وكان يرسل

73

أنس بن مال

صحابي

21

إسماليل بن إبراهيم الترجماني

صدوق

2

صالح بن بشير

ضعيف

2

ميمون بن نجيح

ضعيف

2

همام بن يحيى بن دينار

22

رقم حديث مسند

بالتفسير

شهر بن حوشب األشعري

قتادة بن دلام السدوسي

رقم

رقم

لين

ثقة
ثقة ثبت
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12
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7

13
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1

7

1
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7
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2
7
2
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اسم الراوي

الرقم

الدرج
ثقة

23

لبد المى بن لبد العزيز القشيري

27

حماد بن سىم بن دينار

ثقة عابد

27

لبد الواحد بن غياث

صدوق

22

محمد بن لبيد بن حساب

ثقة

23

وضاح اليشكري أبو لوان

ثقة ثبت

31

بن هشام بن ثعىب

رقم حديث مسند

رقم

227

73

أبي يعىى

رقم

الحديث الصفح

2
7

223

2
3

ثقة

231

7

7

3

أبان بن يزيد العطار

ثقة

27

2

7

3

ثابت بن أسىم البناني

ثقة عابد

3

حميد بن أبي حميد الطويل

ثقة يدلس

27

23

صدوق فيه لين

273

27

صدوق

3 7

72

3 3

73

323

2

333

3

خى

32

محمد بن سىيم أبو هالل الراسبي

33

لبد الرحمن بن سالم الجمحي

37

سعيد بن أبي الربيع

يعتبر حديثه

37

لبد األلىى الباهىي

ثقة

32

لمار بن هارون البصري

33

سويد بن إبراهيم

11

محمد بن المثنى العنزي ،أبو موسى
البصري

ضعيف
صدوق سيء الحفظ
ثقة ثبت

1

سعيد بن أبي لروب

1

محمد بن إبراهيم السىمي

ثقة

1

لمار بن نصر السعدي

صدوق

12

يوس

13

لبد اهلل الداناج

17

مطر بن طهمان الوراق

صدوق كثير الخطأ

17

موسى بن لبد الرحمن

ثقة

12

لمر بن حماد بن سعيد األبح

بن لطي الصفار

ثقة

3
2

2
2
2
23

322

7

ثقة حافظ مدلس

ضعيف

2

23
323

2

27
27

3

3

27
22
22

1

ضعيف

31
31

13

بهز بن أسد العمي

ثقة

3

1

شعب بن الحجاج

ثقة حافظ متقن

3

يحيى بن لبد الحميد الحماني

ضعيف

جعفر بن سىيمان الضبعي

صدوق

حوثرة بن أشرس

3

73

32

صدوق

77

2

37

2

سىيمان بن داوود العتكي

ثقة

21

7

33

3

محمد بن أبي بكر المقدمي

ثقة

2

21

1
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الرقم

اسم الراوي

الدرج

7

محمد بن ثابت العصري

ضعيف

رقم حديث مسند
أبي يعىى

رقم

رقم

الحديث الصفح
1

7

لبد العزيز بن المختار

ثقة

22

2

1

2

لبيد بن مسىم السابري

صدوق

23

2

12

3

سىيمان بن المغيرة القيسي

ثقة ثقة

27

22

17

1

بشر بن هالل الصوا

ثقة

3

31
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فهرس األنسممممممماب
الرقم

النسبة

نسبة إلى

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

التَّم ْيم ِّي

بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين

التمهيد

1

الّ ْموصلي

المكسورتين ،هذه النسبة إلى تميم ،والمنتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين
بالفتح والسكون وكسر المهملة ،وهذه نسبة إلى الموصل  ،مدينة بالجزيرة وسميت بهذا ألنها
وصلت بين الجزيرة والعراق وقيل وصلت بين نهري دجلة والفرات

الجشمي

بضم الجيم وفتح الشين وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج

67

2

القواريري

بفتح القاف والواو والراء المكسورة بعد األلف والياء ،وهي نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها.

67

3

البصري

بفتح الباء الموح دة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى البصرة وشهرتها

67

7

األ ْزدي

بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة ،وتعود إلى أزد بن الغوث .

67

7

الج ْهضمي

بفتح الجيم والضاد وسكون الهاء ،وهي نسبة إلى الجهاضمة وهي محلها البصرة

67

2

األزرق

بفتح األلف وسكون الزاي وفتح الراء وفي آخرها القاف ،هذه الصفة كان يعرف بها اإلمام

67

3

الم ِّكي

بفتح الميم وتشديد الكاف ،وهي نسبة إلى أطهر بقعة في األر

66

1

األثْرم

بفتح األلف وسكون الثاء وفتح الراء ،وهذه النسبة لمن كانت سنه مفتته

66

الجمحي

بضم الجيم وفتح الميم ،وهي نسبة إلى بني جمح .

66

الح ْنظلي

بفتح الحاء وسكون النون وفتح الظاء ،وهي نسبة إلى بني حنظلة وهم جماعة من غطفان

64

المروزي

بفتح ا لميم والواو ،بينهما الراء الساكنة ،وفي آخرها الزاي ،هذه النسبة إلى مروالشاهجان،

64

بفتح الراء وضم الهاء وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ،وهي نسبة إلى إسحاق

64

بكسر الهاء ،وهي نسبة إلى بني هالل ،وهي قبيلة نزلت الكوفة والمنتسب إليها والء ابن

63

وهي نسبة إلى بلدة بالعراق؛ وهي من أمهات بالد المسلمين ،بنيت في زمن عمر وخرج منها

63

أغتني عن ذكرها ويقال لها قبة اإلسالم ،وخزانة العرب

أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم .

وانما قيل لها الشاهجان يعني شاه جاء في موضع الملوك
2

الراهويي

3

الهاللي

7

الكوف ِّي

7

القرش ِّي

نسبة إلى قبيلة قرْيش

2

الهاشمي

بفتح الهاء وبعد األلف شين معجمة وميم  ،هذه نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي (

3

السلم ِّي

بضم السين وفتح الالم نسبة إلى سليم وهي من القبائل المشهورة

1

الواسطي

بكسر السين و الطاء وهي نسبة إلى خمس مواضع منها :واسط العراق ،الرقة  ،نوفان ،

41

َّ
الشعبي

بفتح الشين وسكون العين ،وهي نسبة إلى ش ْعب وهو بطن من حمدان

48

ي
الك ْند ِّ

المعروف ابن راهويه ،ويقال :ابن راهويه.
عيينة
العلماء والمحدثون .
7

69

.)

الخوارزمي

69

2

مرزاباد ،قرية ببلخ

41

بسكر الكاف وسكون النون وآخرها الهاء المهملة ،وهي نسبة إلى ك ْندة؛ وهي قبيلة مشهورة
باليمن.

3

49

نسبة إلى بلدة خوارزم

7

37
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نسبة إلى

الرقم

النسبة

2

الع ْبس ِّي

نسبة إلى عبس القبيلة المشهورة التي ينتسب إليها العبسيون بالكوفة

3

الق ِّمي

بضم القاف وتشديد الميم المكسورة؛ وهي نسبة إلى بلدة قم في إيران ،وأكثر أهلها شيعة

7

الضرير

7

األسلمي

2

التركي

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

7

36

2

34

بفتح الضاد المنقوطة ،والرائين المهملتين بينهما ياء منقوطة بنقطتين من تحتها ،هذه الصفة

31

بفتح األلف وسكون السين المهملة وفتح الالم وكسر الميم ،هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى

39

بضم التاء المنقوطة بنقطتين من فوق وسكون الراء المهملة والكاف ،هذه النسبة إلى الترك

57

كانت لجماعة كثيرة من أهل العلم.
بن حارثة بن عمرو وهما إخوان خزاعة وأسلم.
وهم طائفة من قبل المشرق من الكفار أسلم جماعة
3

الناجي

بالنون المشددة والجيم بعد األلف ،هذه النسبة إلى بنى ناجية ،وهم عدة كثير من بنى سامة

2

1

الرصافي

لؤي
بن ّ
بضم الراء وفتح الصاد المهملة وبعد األلف الساكنة فاء  -وهي نسبة إلى الرصافة وهي

54

7

52

مدينة بالشام
بكسر السين المهملة وسكون النون وكسر الدال المهملة  ،هذه النسبة إلى السند ،وهي من

52

الغسَّاني

نسبة إلى قبيلة غسان نزلت بالد الشام

52

األوسي

بفتح األلف وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة ،هذه النسبة إلى األوس وهو بطن من

السندي

بالد الهند
2

59

3

27

األنصار
2

الزْبرقان

3

الحبطي

7

األبلي

بكسر الزاي وسكون الباء وكسر الراء وفتح القاف ،وهو اسم لبع

أجداد المنتسب إليه

مخلد بن الزْبرقان.

بفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الطاء المهملة ،هذه النسبة إلى

23

هذه النسبة إلى األبلة بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة وهي أقدم من البصرة ،وقيل

23

7

الق ْيسي

وهذه النسبة إلى جماعة اسمهم قيس  ،وهي نسبة إلى قيس بن ثعلبة

22

2

الحماني

بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المشددة  ،آخرها نون بعد األلف ،هذه النسبة إلى بنى

3

الصيرفي

21

النسائي

2

الجحدري

بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى ج ْحدر،

2

المصري

بكسر الميم وسكون الصاد وكسر الراء المهملتين ،هذه النسبة إلى مصر وديارها

الحبطات وهو بطن من تميم
إنها :إنها من جنان الدنيا
2

حمان ،وهي قبيلة نزلت الكوفة .

11

بفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها الفاء ،هذه نسبة
معروفة لمن يعامل الذهب.
بفتح النون والسين المهملة بعدها الهمزة المفتوحة  ،هذه النسبة إلى بلدة بخراسان  ،يقال لها:

28

3

17

7

16

نسا ،والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة النسوي
وهو اسم رجل.

14

2

الكاهلي

هذه النسبة إلى بنى كاهل

27

83

22

العدوي

بفتح العين والدال المهملتين ،هذه النسبة إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جد

22

81

23

السدوسي

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورهطه وأوالده ومواليه ينتسبون إليه
بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة ،هذه النسبة إلى جماعة
قبائل ،منها سدوس بن شيبان
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الرقم

النسبة

نسبة إلى

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

27

السبئي

هذه النسبة بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بنقطة واحدة وفتحها إلى سبإ بن

23

27

العبدي

3

94

22

الح ّذاء

يشجب بن يعرب بن قحطان ،وهم رهط ينتسبون إليه ،عامتهم مصريون .
بفتح العين المهملة وسكون الباء المنقوطة بواحدة من آخر ا الدال المهملة ،ذه النسبة إلى
عبد القيس
بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة المشددة’ هذه النسبة إلى حذو النعل وعملها ،وأما أبو

89

37

711

23

الطالقاني

31

الزهري

بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء ،هذه النسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن

3

الصفار

لؤي وهي من قريش
ّ
بفتح الص اد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة ،يقال لمن يبيع األواني الصفرية:

3

المدائني

3

الشامي

عبد الرحمن عبيدة بن حميد الحذاء التميمي الضبي لم يكن بح ّذاء ،كان يجلس إلى الح ّذائين

فنسب إليهم

بفتح الطاء المهملة وتشديدها وسكون الالم وبعدها القاف المفتوحة وفي آخرها النون ،طالقان

32

بلدة بين مروالروذ وبلخ مما يلي الجبال ،وطالقان أيضا والية عند قزوين

714
33

713

71

715

الصفار.
بفتح الميم والدال المهملة وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وفي آخرها نون ،هذه

716

النسبة إلى المدائن ،وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة ،وكانت دار مملكة األكاسرة على
سبعة فراسخ من بغداد

712

فلين وقيل:
بتشديد الشين المعجمة وفتحها وفي آخرها ميم ،هذه النسبة إلى الشأم بالهمزة ّ
الشامي ،وهي بالد بين الجزيرة والغور إلى الساحل ،وانما سميت الشام بسام بن نوح ،وسام
اسمه بالسريانية شام

32

الحمصي

حمص  ،بكسر الحاء وسكون الميم والصاد غير المنقوطة  ،بلد من بالد الشام

712

33

الدمشقي

بكسر الدال المهملة والميم المفتوحة والشين المعجمةالساكنة و في آخرها القاف هذه النسبة

712

37

الترجماني

37

التمار

32

البزار

33

المقرئ

هذه النسبة إلى قراءة القرآن واقرائه ،واختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين .

71

البناني

بضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة ،والنون المفتوحة ،فهذه النسبة إلى بنانة بن سعد بن

7

الراسبي

بكسر السين والباء الموحدة منسوب إلى بنى راسب ،وهي قبيلة نزلت البصرة

7

السمان

بفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بيع السمن

7

الباهلي

بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء والالم ،هذه النسبة إلى باهلة ،وهي باهلة بن

إلى دمشق ،وهي أحسن مدينة بالشام ،وانما سميت دمشق بدماشق بن قانى بن مالك بن
أرفخشد بن سام بن نوح .
7

بفتح التاء ثالث الحروف وضم الجيم بينهما الراء الساكنة والميم المفتوحة بعدها األلف وفي
آخرها النون ،هذه النسبةإلى الترجمان وهو اسم لجد أبى الحسن  ،وقيل لجده الترجمان ألنه

774

كان ترجمان سيف الدولة .
بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها  ،وتشديد الميم و في آخرها الراء  ،وهذه النسبة إلى

73

767

7

765

7

762

23

748

27

737

بيع التمر  ،وكان جماعة يبيعونه .
بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينهما ألف ،هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز
وهو الثياب واشتهر جماعة بها من المتقدمين والمتأخرين .

لؤي بن غالب

أعصر ،وكان العرب يستنكفون من االنتساب إلى باهلة ،كأنها ليست فيما بينهم من
األشراف
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الرقم

النسبة

نسبة إلى

72

المستملي

بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وسكون الميم وفي

73

الدالل

رقم
الحديث

رقم
الصفحة
786

3

آخرها الالم ،اختص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون لألكابر والعلماء
بفتح الدال المهملة وتشديد الالم ألف ،هذه الحرفة لمن يتوسط بين الناس في البياعات

786

77

الحناط

بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها طاء مهملة ،هذه النسبة إلى بيع الحنطة.

786

77

السعدي

بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهمالت ،هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم سعد

72

الجفري

73

الوراق

71

األبح

7

العتكي

7

الضبعي

7

الثقفي

72

العصري

73

السابري

77

الصواف

77

النميري

وينادى على السلعة من كل جنس.

781

3

من عبد شمس منهم أبو الحسن علي بن ح ْجر

بفتح الجيم وسكون الفاء وفي آخرها الراء و هذه النسبة إلى الجفروهو من ناحية ضرية من

781

بفتح الواو وتشديد الراء و في آ خرها القاف  ،هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث

788

نواحي المدينة
وغيرها ،وقد يقال لمن يبيع الورق .
بفتح األلف والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الحاءالمشددة المهملة والبحح تغير في

791

1

الصوت
بفتح العين المهملة ،والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف ،هذه النسبة إلى عتيك

797

بضم الضاد المعجمة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخره العين المهملة ،هذه النسبة إلى

793

وهو بطن من األزد وهو عتيك بن النضر ابن األزد بن الغوث بن بنت مالك.
ضبيعة بن قيس ،...نزل أكثرهم البصرة ،وكان محلة ينسب إليهم يقال لهم بنو ضبيعة،...
وأبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري من أهل يمامة ،إنما قيل له الضبعي ألنه
كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليها.
بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء ،هذه النسبة إلى ثقيف بن منبه ،ونزلت أكثر هذه القبيلة

21

الطائف وانتشرت منها في البالد.

616

بفتح العين والصاد المهملتين في آخرها راء مهملة ،هذه النسبة إلى عصر ،وهو بطن من
عبد القيس .
بفتح السين المهملة بعدها األلف ثم الباء الموحدة  ،وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى نوع

2

613

31

674

من الثياب يقال لها السابري
بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى بيع الصوف واألشياء
المتخذة من الصوف.
بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها  ،هذه النسبة إلى بنى نمير،
وهو نمير بن عامر بن صعصعة .
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فهرس األلفاظ الغريب
م

الكىم
النصل

المراد بها

رقم

الحديث

رقم

الصفح

حديدة الرمح والسهم والسكين

67

كراء

أجر المستأجر

65

أنماط

ضرب من البسط له خمل رقيق

3

61

ال نكرمك وال نقر عينك بهذا االسم " أبو القاسم ".

7

68

أعطاه ش ْيئا يسي ار
ثالث غرف بيد ْيه

3

2

ننعمك عينا

3

حثا

7

حثيات

7
2

ْأدوأ

ندب

3

حواري

ي بعثْته ودعوته
أْ
خاصَّتي من أصحابي وناصري

43

1

الكير

الزق الذي ينفخ به النار

45

ينصع

خلص وطهر ووضح

45

مباشرة اْلم ْأرة

42

أتى
اْلقبل

2

الرَّجم

3

الحد

7

وقى

7

الرميصاء

2

خشفة

3

الفناء

1

الماجشون

أي عيب أقبح م ْنه

46
46
46

1

اْلع ْورة األمامية للمرأة
بالتَّ ْحريك حجارة م ْجتمعة يجمعها الناس للبناء وط ِّي ْاآلبار

الحاجز بين الشيئين ومن كل شيء طرفه الرقيق الحاد ومنتهاه ويقال وضع حدا

43

42
41
2

41

لألمر أنهاه ومن كل شيء حدته ومن الخمر والشراب،و -في اصطالح الشرع:
عقوبة مقدرة وجبت على الجاني .-
صانه عن األذى وحماه

3

هي أم سليم بنت ملحان ،أم أنس بن مالك  ،لقبت بذلك لرمص كان بعينها
والرمص :هو وسخ أبي

جامد يجتمع في موق العين.

الحس والحركة وقيل الصوت

37
7

37

الساحة في َّ
الدار أو بجانبها

37

إنما سمي بذلك ألن وجنتيه كانتا حمراوين؛ فسمي بالفارسية المايكون ،فتشبه

37

وجنتيه بالخمر ،فعربه أهل المدينة؛ فقالوا :الماجشون
المخابرة

49

المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرها

7

36

شاسع

المكان البعيد

2

34

الحبو
ْ

استه.
أن يمشي على يد ْيه ورْكبت ْيه أو ْ

3

35

2

سجى

ِّ
المتسجي :المتغطي من الليل
أي غطى ،و

3

الحجر

كنفه وحمايته

7

أوكيتها
الخ َّزاز

الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرها

32

هو بائع الخز وصانعه ،والخز :ما ينسج به الثياب من الصوف

31

2

األسدي

هذه النسبة إلي أسد وهو اسم عدة من القبائل فهم أسد بن عبد العزي بن قصي،

31

7

32
1

32

وفي األنساب هده النسبة إلىاألزد فيبدلون السين من الزاي.
3

االستخارة

اسم بمعنى طلب الخير في الشيء

57

1

الفريضة

ما أوجبه اهلل على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به وما نهى عنه والحصة

57

المفروضة على إنسان بقدر معلوم ومن الدواب المسنة.
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م

الكىم

رقم

المراد بها

الحديث

المعاش

ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما

العاقبة

الولد والنسل والجزاء بالخير وآخر كل شيء أو خاتمته

المشقة

العناء

رقم

الصفح
57
57

2

57

2

شنه

األسقية الخلقة وهي أشد تبريدا للماء من الجدد

3

كرعنا

تناول الماء بفيه من غير أن يشربه بكفه وال باإلناء

7

وسم

أثر الشيء ومعلم ،ووسمت الشيء وسما أي أثرت فيه بسمة،وقيل :أن الوسم من

7

يعود

أثر الكي

55

3

55
58

7

ازره

59

2

الحجام

محترف الحجامة

59

3

محجم

هي اآللة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص .والمحجم :مشرط الحجَّام.

21

جزعه

لم يصبر على ما نزل به

59

2

لذعة نار

اللذع هو الخفيف من حرق النار

59

2

ناضحكم

اإلبل التي يستقى عليها

2

أبى

22

الجداد

23

األخدعين

27

غرس

27

أوكوا السقاء

22

السراج

المصباح الزاهر

23

الفوسيقة

هي الفأرة التي تخرج من جحرها على الناس وافسادها

59

2

27

3

استعصى الشيء كرهه ولم يرضه

27

أوان قطع ثمر النخل

22

عرقان في جانبي العنق
ما يغرس منالشجر ونحوه غرسا أثبته في األر

فهو مغروس

2

28

3

17
16

أي شدوا رؤوسها لئال يدخلها حيوان أو يسقط بها شيء

16

7

16

31

تضرم

اشتعال النَّار

16

3

اشتمل

بثوبه أداره على جسده كله حتى ال تخرج منه يده وقالوا اشتمل الصماء وهو أن يرد

15

الكساء من قبل يمينه على يد ه اليسرى وعاتقه األيسر ثم يرده ثانية من خلفه على
يده اليمنى وعاتقه األيمن فيغطيهما جميعا

2

3

االحتباء

يقال احتبى بالثوب أداره على ساقيه وظهره وهو جالس

15

3

استلقى

على ظهره نام

15

32

ضرب الرجال

الخفيف اللحم الممشوق

3

12

33

المثل

الشبه والنظير

21

11

37

الشق

شق الشيء جزؤه ونصفه وجانبه

2

18

37

ظهرانيهم

32

الراحلة

فهو مكنوف م ْن جانبيه
من اإلبل الصالح لألسفار واألحمال

2

81

22

87

33

الهدي

ما يهدى إلى الحرم من النعم واألسير

27

84

71
7

السِّن َّْور

الهر وهو القط

27

83

اللواء

العلم وهو دون الراية

22

81

7

إهاب

7

دبغ

يقال لْلجْلد قْبل َّ
الد ْبغ
الجلد دبغا ودباغة عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن

23

72

ضعفة

المرأة والمملوك

31

97

73

محفة

هودج ال قبة له تركب فيه المرأة

3

96

243

89
89
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المراد بها

م

الكىم

77

رديف

ركب خلفه وتبعه.

77

وقصته

الوقص كسر العنق

72

سدر

شجرة النبق

73

ملبد

تلبيد الشعر وهو أن يجعل فيه شيء من صمغ عند اإلحرام لئال يشعث ويقمل

رقم

رقم

الحديث

الصفح

3

94
95

3

إبقاء على الشعر

95
95

71

استلم

الحاج الحجر األسود بالكعبة لمسه بالقبلة أو اليد

32

92

7

ذرية

نسل اإلنسان والنساء واألطفال

37

717

7

فرط

له ولد سبقه إلى الجنة

7

718

7

حنا

عليه حنوا عطف والمرأة على ولدها عطفت وأشفقت فلم تتزوج بعد أبيهم والشيء

777

ثناه

7

72

حنن

73

الخصلة

صل الحنين :ت ْرجيع النَّاقة ص ْوتها إثْر ولدها
نزع وا ْشتاق .وأ ْ
خلق في اإلنسان يكون فضيلة أو رذيلة

7

77
77

م ْنفوسة

مولودة

ترعد

72

اْلهرم

73
21

اختبأْت
ْ
الكمه

2

أثابه

2

أ ْفضى

2
22

الج ْعد

السبط

23

ْابتغى

27

اْلكفَّارة

27

اْلجوف

22
23

اْلهرم

حرص

31

الفالة

72

ارتعد وترجرج من السمن أو الرخاوة
الكبر
ّادخ ْرتها وجعْلتها ع ْنده لي خبيئة
هو العمى يولد به اإلنسان
أعاده ورجعه
اْلمكان فضاوسعه وأخاله

األسر والخْلق
ْ
فالمدح م ْعناه أ ْن يكون شديد ْ
َّ
الرجال الطويل ومن ال ّش ْعر المسترسل
من ِّ

ْابتغى َّ
الش ْيء أراده وطلبه
من كل ش ْيء باطنه الَّذي يقبل ال ّشغل والفراغ

يست ْغفر به اآلثم من صدقة وصوم ون ْحو ذلك وقد حددت َّ
الشريعة أنواعا من
ما ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّوم وكفَّارة لترك بع مناسك اْلحج.
اْلكفارة م ْنها كفارة اْليمين وكفارة الص ْ
َّ
الش ْيخ يبلغ أ ْقصى اْلكبر واْلعقل والنَّفس
حرصا جشع وعلى َّ
الش ْيء اشتدت رغبته فيه
الواسعة المقفرة

األ ْر
اسم من أسماء اهلل اْلحسنى فهو اْلقابضيقال صار َّ
الش ْيء في قبضه في ملكه.
ْ
من أ ْسمائه عز وجل

3
3
32

اْلجارية
الر

ْاألمة وان كانت عجو از

33

اإليماء

37

القارورة

37

البدنة

الرْس
الرْس واْليد واْلع ْين واْلحاجب ،وانَّما يريد به هاهنا َّأ
ْاإلشارة ب ْاأل ْعضاء ك َّأ
الزجاج تحفظ فيه السوائل ووعاء الطّيب
وعاء من ّ

33
11

الع ْمرة

73

771

77

778

72

الباسط

المصافحة

775
775

3

32

774
775

اْلقاب

الطِّيرة

777

دقه جريشا أو كسره

7
7
21
2
22
23

ف بالك ِّ
وهي مفاعلة م ْن إْلصاق ص ْفح الك ِّ
الوجه.
الوجه على ْ
ف ،وا ْقبال ْ
الزيارة أي زار وقصد ،وهو في َّ
الشرع :زيارة الب ْيت اْلحرام بشروط م ْخصوصة
ّ

244

761
764
764
762
762
744
743
743
741
748
748
735

31

ت بدنة لعظمها وس ْمنها
تقع على اْلجمل والنَّاقة واْلبقرة ،وهي ب ْاإلبل أ ْشبه ،وس ِّمي ْ
بك ْسر الطَّاء وفتْح اْلياء ،وق ْد تس ّكن :هي التَّشاؤم ب َّ
الش ْيء

761

735
735

3

731

3

738

32

739

33

751

37

757
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م

الكىم

1

اْلغنيمة

الصيام لم ي ْفطر أيَّاما تباعا
ِّ
بناء مستدير مقوس مجوف

المراد بها

1
1

الوصال

12

الحافة

13
17

اْلقبَّة

النَّاحية أو اْلجانب

أذفر

17

اْلك ْبش

جيد إلى اْلغايةاشتدت رائحته طيبة

13

َّهط
الرْ

12
1

اجتوى
سمر
اإلهالة

الحديث

ما ي ْؤخذ من اْلمحاربين في اْلح ْرب قه ار.
ثوب من قطن أو كتَّانمخطط كان يصنع باْليمن ومالءة من اْلحرير

اْلحبرة

ص ْفحة

رقم

37

756

32

755
755

11

1

اْلجماعة من ثالثة أو س ْبعة إلى عشرة أو ما دون اْلع ْشرة
اجتوى الطَّعامكرهه ولم يوافقه والبلد كره اْلمقام به

17
17
12

724
725

2

سفع

لفحته لفحا يسي ار فغيرتلون بشرته وسودته

1

3

سم ط

7

ينبذ

2

7

ْاأل ْشراط

ي م ْشويَّة
أْ
أسرع ل ِّ
لش َّدة والتَّ ْخمير
االنتباذ كان ْ
األنواع إذا اختلفت في ْ
وانَّما نهى ع ْنه أل َّن ْ
ت ْ
العالمات

1

الصدغ
كتم

صبغ به َّ
أسود
الش ْعر ْ
ن ْبت ي ْخلطوي ْ
قدح ضخم غليظ

خضب
اْلق ْعب

2

ينبع

بأمرها وما ت ْحتاج إل ْيه
قيِّم اْلم ْأرة زوجها ،ألنَّه يقوم ْ
بيا ال ّش ْعر وربما سمي ال ّش ْعر نفسه شيبا

2

ت ْنشق ويخرج م ْنها اْلماء

7

البرص

7

الجذام

2

األسقام

المر

3

فيْلهمون

1

حفزه

َّدر يخص اهلل به بع
اإللهام :إيقاع ش ْيء في اْلقلب يطمئن له الص ْ
يلقى في اْلقلب من معان وأفكار.

سرع وتهيَّأ للمضي
في م ْشيه جد وا ا

تبادر

تسارعوا

2
3

زبره

7

استعار
ْ

7

لب ْح ار

711
711
717
717
717

3

عفا

3

729

717

غير لونه

تعوذ

ارتاد

728

7

لجأ إل ْيه واعتصم
بيا يقع في اْلجسد لعلَّة

أرم

727
726

البزاق

جانب اْلو ْجه من اْلعين إلى ْاألذن

752

727

البصاق

3

752
727

أحمى له ْم مسامير الحديد ث َّم كحلهم بها
ي ْ
أْ
َّ
الش ْحم و َّ
الزْيت وكل ما اؤتدم به

الشيب

755
755

جانب العنق

2

الصفح
757

فحل َّ
الضأْن

القيم

رقم

714
714
715

1

علّة تتأكل م ْنها ْاأل ْعضاء وتتساقط

715
715
715

سكت

أصفيائه وما

712
711
711
711

ألهله راد و َّ
الش ْيء طلبه
صفا وخلص

719

باْلحجارة زب ار رماه بها

719

719

استعار َّ
الش ْيء م ْنهطلب أن ي ْعطيه إيَّاه عارية
ْ
ي واسع الج ْري
أْ
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797
797
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م

الكىم

2

اْلم ْكره

21

يدع

2
2

المتع ِّمق
الكبيرة

2

اْلق ْين

3

َّ
الش ْهوة

المراد بها

طلب أ ْقصى غايته
األمر المتش ِّدد فيه ،الَّذي ي ْ
المبالغ في ْ
أمرها ،كالق ْتل ،و ِّ
الزنا،
وهي الف ْعلة اْلقبيحة من الذنوب الم ْن ِّ
هي ع ْنها ش ْرعا ،العظيم ْ
الز ْحف ،وغ ْير ذلك.
والفرار من ّ

ثم أطلق على كل صانع
اْلحداد َّ

جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه اْلحداد وغيره للنفخ في النَّار إلشعالها

23

الكيد

27
27

طْلس

تشخب

تفجردما

22

غمس

في الماء اغتط فيه

23

اْلب ْسر

النخل قبل أن يرطب والغ
ثم ر ّ
االعتدال

الصفح
796
796

ترك

22

31

الحديث

ما يكرهه ْاإل ْنسان ويشق عل ْيه
َّغبة َّ
الشديدة واْلق َّوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى
الر ْ

اْلكير

السوي

رقم

رقم

794
2
21

611
616
612

22

إرادة مضرَّة اْلغ ْير خ ْفية
كان أغبر إلى السواد

612
612
618

23
الطري من كل ش ْيء

246

618
618
618

27

671

