
  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

  والبحث العلمي كلية الدراسات العليا

  اإلسالمية علوم والبحوثال معهد

  

  على الكتب الستة )ه٥١٦ت( زوائد كتاب شرح السنة لإلمام البغوي
  نهاية كتاب الفتنمن بداية كتاب الحج إلى 

  جمع وتخريج ودراسة
“The Extra Explanation for Al-Imam Al-Bagawi(died 625 H) on the the six 

books" 
from the beginning of the pilgrimage book, up to the end of the temptations 

book, collection, narration and study. 
 

  السنة وعلومهاي ف الدكتوراه درجة للني بحث مقدم
  

  إشراف
   الترابيمحمد  بابكر حمد  :الدكتور

  
  إعداد 

  النقلةسعيد أحمد محمد  :الطالب
  

  م٢٠١٣ -ـه١٤٣٤العام الدراسي: 
  

  الجزء األول



  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

  والبحث العلمي كلية الدراسات العليا

  اإلسالمية علوم والبحوثمعهد ال

  

  على الكتب الستة ه)٥١٦(ت كتاب شرح السنة لإلمام البغويزوائد 
  من بداية كتاب الحج إلى نهاية كتاب الفتن

  جمع وتخريج ودراسة
“The Extra Explanation for Al-Imam Al-Bagawi(died 625 H) on the the six 

books" 
from the beginning of the pilgrimage book, up to the end of the temptations 

book, collection, narration and study. 
 

  ي السنة وعلومهاف الدكتوراه درجة للني بحث مقدم
  

  إشراف
   الترابيمحمد الدكتور: بابكر حمد 

  
  إعداد 

  النقلةسعيد أحمد محمد  :الطالب
  

  م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤العام الدراسي: 
  

  الثانيالجزء 
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هذا البحث موضوعه "زوائد كتاب شرح السنة لإلمام البغوي على الكتب الستة" من   
  .، جمع وتخريج ودراسةالفتنإلى نهاية كتاب  الحج بداية كتاب

  وخاتمة : فصلينوقد اشتمل هذا البحث على مقدمة و   
  ومنهجه، وخطة البحث. ته،أهميأهداف البحث، و أما المقدمة فتشتمل على   * 
  :مبحثيناألول فيشتمل على  الفصلوأما   * 

  ، وفيه مطلبان:األول : تعريف باإلمام البغوي وكتابه شرح السنة = المبحث
، اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه ، من حيث:المطلب األول: ترجمة اإلمام البغوي -
     .ثناء العلماء عليهو  ،مولــــده، ونشـــــأته، ووفاتـــــهو 
، هسبب تأليف، و موضوع الكتاب ، من حيث:المطلب الثاني: تعريف بكتاب شرح السنة -

  .نسخ الكتاب المطبوعة، و شرط اإلمام البغوي في كتابه، و  تهأهميه ، و ترتيب، و والغاية منه
وأهميته، ومناهج العلماء في تصنيف كتب  ،الثاني: تعريف علم الزوائد المبحث= 

  ، وفيه مطلبان:الزوائد، وأشهر مؤلفاتهم فيها
معنى الزوائد  ، ويتناول الحديث عن:المطلب األول: تعريف علم الزوائد، وأهميته  -    

  أهمية علم الزوائد.، و التعريف االصطالحي لعلم الزوائدو  ،في اللغة
  .المطلب الثاني: مناهج العلماء في تصنيف كتب الزوائد، وأشهر مؤلفاتهم فيها -    

من  -الثاني فيتناول دراسة األحاديث الزائدة في القدر المحدد لهذا البحث  الفصل* وأما 
) حديثًا ١٩٥( وتسعون وخمسةوقد بلغت مائة ، بداية كتاب الحج إلى نهاية كتاب الفتن

تخريجها، والترجمة ب وذلك -) حديثًا بالمكرر٢٣٠ن (وثالثو بدون المكرر، ومائتان 
  . أسانيدها لرجالها، والحكم علي

وقد أنهيت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات، 
  الفهارس ، وذلك ليسهل االستفادة منه .و  المالحق وضمنت هذا البحث عدًدا من

  
  تمت بفضل اهللا وعونه.
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Abstract 
 
 This research was conducted on “The Extra Explanation for Al-Imam Al-Bagawi 
on the six books, from the beginning of the pilgrimage book , up to the end of the 
temptations book, collection, narration and study. 
 
This research included an introduction, two chapters and an end: 

• The introduction included the objectives of the research, its importance, the way of 
the research and its plan. 

•  The first chapter included two topics: 
1) An introduction about the Imam and his book "The Explanation of the 

Sunnah". This has two requirements. 
a) A biography for the Imam including his name, origin, kinship, nickname, 

birth, life, death and the praise of scientists up on him. 
b) An introduction to the book "The Explanation of the Sunnah". Including the 

topic of the book, the reason and the aim behind its writing, its importance 
and the condition of the Imam in his book and the copies of the printed 
book. 

2) An introduction to the science, which deals with more information about the 
Prophet’s sayings. The importance of this science, the scientists classified such 
books and their most famous writing in this field. This included two 
requirements: 

� The first: An introduction to this science, which seeks more 
information, and the importance of this science. 

� The second: The ways of scientists in classifying this science and their 
most important writing in it. 

      The second chapter of the study included the study of extra hadiths from the 
beginning of the pilgrimage book , up to the end of the temptations book. They 
were 195 hadith without the repeated ones and 230 with the repeated. This is by 
narrating them, writing about their narrators and judging their narrations. 

          The study was concluded by an end which included the most important results and  
             appendixes. 
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  ـداءـــإه
  

، إلى كل من له فضل علي  
  في ديني ودنياي،

  وهم كثير.
  إلى أمي وزوجتي حفظهما اهللا 

  وأبي ومرضعتي رحمهما اهللا
  والمجاهدين.  
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  شكر وتقدير
، ١َيْشُكْر َفِإنَما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه}{َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللِه َوَمْن  قال تعالى:       

  . ٢وقال عز وجل: { َبْل الله َفاْعُبْد َوُكْن ِمْن الشاِكِريَن}
أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة السودان للعلوم فإنني انطالًقا من هذا التوجيه الرباني، 

وأخص  ،ع العاملين فيهاوجمي ،هاشم سالم /ممثلة بمديرها األستاذ الدكتور ،والتكنولوجيا
 /والدكتور ،البحوث اإلسالميةالعلوم و عميد معهد / الصادق محمد إبراهيم، بالذكر الدكتور

  .إياد فوزي حمدان رئيس قسم البحوث والدراسات اإلسالمية
 برئيس مجلس أمنائها، النائبممثلة  ،وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الجامعة اإلسالمية بغزة

 ،وجميع العاملين فيها ،كمالين شعث /ورئيسها الدكتور ،جمال الخضري /المهندس
وزمالئي  مشايخي وسائرمحمد بخيت عميد كلية أصول الدين  /وأخص بالذكر الدكتور

  في هذه الكلية المباركة.
 ،بابكر حمد الترابي /فضيلة الدكتور يّ وشيخ ألستاذيّ  أتقدم بجزيل الشكر والتقديرو 

على  باإلشراف تفضال نيْ ذَ لاهللا، وال ماحفظه ،سن عبد اهللا النيلح /وفضيلة الدكتور
  اهللا عني خير الجزاء. مارسالتي، فجزاه

  الفاضلين، عضوي لجنة المناقشة: وأتقدم بالشكر والتقدير ألستاذيّ 
  حفظه اهللا.أبشر عوض محمد إدريس الدكتور/ األستاذ فضيلة  -
  اهللا. حفظهمحمد السيد الشريف  فضيلة الدكتور/  -

وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة إتماًما لنقصها، وٕاثراًء لها بكل ما هو نافع 
  ومفيد.

زميلي الدكتور مفيد خالد الشيخ علي حفظه اهللا، لما له من  وأتقدم بالشكر والتقدير إلى
  ، فضل علّي، فقد كان سبًبا في التحاقي ببرنامج الدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه

وٕالى إخوتي، وأخواتي، وأبنائي: أسماء، وعبد اهللا، وعبد الرحمن، وٕايمــــــان، ومحمــــــد، 
  وعبد العزيز. 

كل من له فضٌل علّي، ولم أذكره هنا، ليس من باب نكران  والشكر والتقدير موصول الى
  الفضل، وٕانما من باب التماس العذر.

                                                           

 .١٢) سورة لقمان آية ١(
 .٦٦آية  ) سورة الزمر٢(
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  فهرس المحتوى
  الصفحة  الموضوع

  م  مقدمة
الفصل االول: تعريفــــــــــــــات، التعريف باإلمام البغوي، وبكتابه شرح 

  السنة، وبعلم الزوائد
١  

  ٢  تمهيد
  ٣  تعريف اإلمام البغوي ، وكتابه شرح السنة المبحث األول: -

  ٤  المطلب األول: ترجمة اإلمام البغوي
  ٥  أوًال: اسمه

  ٥  نسبه    
  ٦  كنيته    
  ٦  لقبه    

  ٦  ثانًيا: مولده
  ٧  نشأته     

  ٨  وفاته     
  ٩  ثالثًا: ثناء العلماء عليه

  ١٠  المطلب الثاني: تعريف بكتاب شرح السنة
  ١١  أوًال: موضوع الكتاب

  ١١  ثانًيا: سبب تأليف الكتاب، والغاية منه
  ١٢  ثالثًا: ترتيب الكتاب
  ١٣  رابًعا: أهمية الكتاب

  ١٤  في كتابه خامًسا: شرط اإلمام البغوي
  ١٤  سادًسا: نسخ الكتاب المطبوعة

في تصنيف  المبحث الثاني: تعريف علم الزوائد، وأهميته، ومناهج العلماء -
  كتب الزوائد، وأشهر مؤلفاتهم فيها:

١٦  

 ١٧ المطلب األول: تعريف علم الزوائد، وأهميته 
  ١٨  في اللغة أوًال: معنى الزوائد
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  ١٩  االصطالحي لعلم الزوائدثانًيا: التعريف 
  ٢٢  أ ثالثًا: أهمية علم الزوائد

  ٢٥  المطلب الثاني: مناهج العلماء في تصنيف الزوائد، وأشهر مؤلفاتهم فيها:
  ٢٦  أوًال: مناهج العلماء في تصنيف الزوائد

  ٢٧  ثانيا: أشهر المؤلفات في الزوائد
البغوي على الكتب زوائد كتاب شرح السنة لإلمام  الفصل الثاني :

   الستة من بداية كتاب الحج إلى نهاية كتاب الفتن(دراسة تطبيقية)
٢٩  

  ٣٠  تمهيـــد
 ٣١  ِكَتاُب اْلَحج  

 ٣١  َباُب َأْشُهِر اْلَحج  
  ٣٤  َباُب التْلِبَيةِ 

  ٣٧  َباُب َرْفِع اْلَيَدْيِن ِعْنَد ُرْؤَيِة اْلَبْيِت 
َفا  ْعِي َبْيَن الص٣٩  َواْلَمْرَوةِ َباُب الس  

  ٤٢  َباُب الدَعاِء َيْوَم َعَرَفةَ 
  ٤٤  َباُب َفْضِل َيْوِم َعَرَفةَ 

  ٤٩  َباُب ُرُكوِب اْلَهْديِ 
ْيدِ  ٥٠  َباُب َجَزاِء الص  

  ٥٢  َباُب اْلُمْحِرِم َيْأِتي َأْهَلهُ 
  ٥٤  َباُب َفْوِت الَحجِ 

  ٥٦  ِكَتاُب اْلُبُيْوعِ 
  ٥٦  اْلَحاللِ َباُب اْلَكْسِب َوَطَلِب 

  ٦٣  َباب النْهِي َعْن َبْيِع َما اْشَتَراُه َقْبَل اْلَقْبضِ 
  ٦٦  َباُب النْهِي َعِن الُمالَمَسِة َوالُمَناَبَذةِ 

  ٦٨  َباُب َبْيِع َحَبِل اْلَحَبَلِة َوَثَمِن َعْسِب الَفْحلِ 
  ٧٠  َباُب اِإلَقاَلةِ 

  ٧٢  َباُب التْشِديِد ِفي الدْينِ 
  ٧٤  َضَماِن الدْينِ  َبابُ 



 ز 
 

  ٧٨  َباُب اْلُمَساَقاِة َواْلُمَزاَرَعِة َواْلُمَضاَرَبةِ 
  ٨٠  ِكَتاب الَعَطايا َوالَهَدايا
  ٨٠  َباب َقْبِض الَمْوُهوِب 

  ٨٢  َباُب َما ِلَوِلي الَيتِيِم َأْن َيَناَل ِمْن َماِل الَيتِيمِ 
  ٨٤  َباب اللِقيطِ 

  ٨٦  ِكَتاُب الَفَرائضِ 
  ٨٦  َباب َجر الَوالء

  ٨٨  َباب الَوالء َال ُيَباُع َوال ُيوَهبُ 
  ٩٠  َباب َتْوِريِت اْلَمْبُتوتةِ 

  ٩٢  كتاب النَكاح
  ٩٢  َباب التْرِغيِب ِفي النَكاحِ 

  ٩٤  َباب النْهِي َعْن ُمَباَشَرِة الَمْرَأِة الَمرأَة ثُم َتْنَعتها ِلَزْوِجَها
ِغيرةِ َباب َتْزِويِج  ٩٦  الص  

 َكاِح ِبَغْيِر الَوِليالن ٩٨  َباب َرد  
  ١٠٠  َباب ِنكاِح الَعْبِد َوَعَدِد الَمْنُكوَحاِت 

  ١٠٦  َباب اْلُمْشِرِك ُيْسِلُم وتحَتُه َأْكَثُر ِمْن َأْربِع ِنْسَوٍة َأْو ُأْخَتان
  ١٠٨  َباب ِخَياِر الَعْيِب 

  ١١٢  َباب َمْن َتَزوَج ِبال َمْهرٍ 
  ١١٣  َباب الِخْلوِة باْلَمْنُكوَحةِ 

  ١١٥  َباب اْلُمْتَعةِ 
  ١١٦  َباب اإلَجاَبِة ِإَلى الَوليمِة إَذا ُدِعَي إَلْيَها

ْوَجْينِ  َقاِق َبْيَن الز١١٨  َباب الش  
  ١٢١  ِكَتاُب الطالقِ 
  ١٢١  َباب اِإليالءِ 

  ١٢٣  َباب الَولِد ِللِفراشِ 
  ١٢٥  الزانَيةِ َباب ِنكاِح 
  ١٢٧  كتاُب الِعدة
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  ١٢٧  َباب اْمَرَأِة الَمْفُقودِ 
  ١٢٩  َباب اْجِتَماِع الِعدَتْينِ 
  ١٣١  َباب اْسِتْبراء ُأم الَوَلدِ 

ْوَجةِ  ١٣٢  َباب نفَقِة الز  
  ١٣٥  َباب َأي الَواِلَدْيِن َأَحق بالَولدِ 

  ١٣٧  ِكَتْاُب الِعْتقِ 
  ١٣٧  الِعْتقِ َباُب َثَواُب 

  ١٤٠  َباب ِعْتِق ُأم اْلَوَلدِ 
  ١٤٢  َباب اْلمَكاتب

  ١٤٦  ِكَتاُب اِإلَماَرِة َواْلَقَضاءِ 
  ١٤٦  َباُب الطاعِة ِفي اْلَمْعُروفِ 

  ١٤٨  َباُب َكَراِهَيِة َطَلِب اِإلَماَرِة َواْلَعَمِل ِبهِ 
  ١٥٤  َباُب ِرْزِق الوُالِة َوالُقَضاةِ 

ْشَوِة َواْلَهديِة ِللُقَضاِة َواْلُعمالِ َباُب  ١٥٧  الر  
  ١٦٠  َباُب اْلَخْوِف ِمَن اْلَقَضاءِ 

  ١٦٢  َباُب اْلُمَتَداِعَيْيِن ِإَذا َأَقاَم ُكل َواِحٍد َبيَنةً 
  ١٦٤  َباُب َشَراِئِط َقُبوِل الشَهاَدةِ 

  ١٦٦  ِكَتاُب اْلِقَصاصِ 
  ١٦٦  َباُب الدَيةِ 

  ١٦٨  ِكتاُب ِقتاِل أْهِل اْلَبْغِي  
  ١٦٨  َباُب ِقتاِل اْلَخَواِرِج َواْلُمْلِحِدينَ 

  ١٧٤  َباُب ُعُقوَبِة اْلُمَحاِرِبيَن َوُقطاِع الطِريقِ 
  ١٧٦  َباُب َال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَع ُمْسِلًما

  ١٧٨  ِكَتاُب اْلُحُدودِ 
  ١٧٨  َباُب اْلُحُدوِد َكفاَراتٌ 

  ١٨١  َباُب َقْطِع َيِد الساِرِق َوَما ُيْقَطُع ِفيِه َيُدهُ 
  ١٨٣  َباُب َما َال َقْطَع ِفيهِ 
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  ١٨٥  َباُب الساِرِق َيْسِرُق َبْعَد َقْطِع َيِدِه اْلُيْمَنى َوِرْجِلِه اْلُيْسَرى
  ١٨٧  ِكَتاُب السَيِر َواْلِجَهادِ 

  ١٨٧  َواْلَغاِزي َيُموتُ َباُب َمْن َطَلَب الشَهاَدَة 
  ١٩٠  َباُب اتَخاِذ اْلَخْيِل ِلْلِجَهادِ 

  ١٩٤  َباُب الراَياِت َواَألْلِوَيةِ 
  ١٩٦  باُب الُعْقبةِ 

  ١٩٩  باُب الّنْهِي عْن قْتِل النساء والّصْبيانِ 
  ٢٠٢  باُب الديوانِ  

ْيِد والذَباِئحِ  ٢٠٦  ِكتاُب الص  
  ٢٠٦  باُب العِقيقةِ 

  ٢٨  ِكتاُب األْطِعمةِ 
  ٢٨  باُب التْسِميِة على األْكِل واْلحْمد ِفي آِخِرهِ 

  ٢١٠  باب كراهية األكل متكًئا
  ٢١٤  باُب الثِريد والتْلِبيَنة

  ٢١٦  باُب النْهي َعْن َأْن َيْقِرَن َبْيَن َتْمَرَتْين
  ٢١٨  باُب الَجْمع بْين الّشْيئْيِن ِفي األْكلِ 

  ٢٢٠  الُمْضطر ِإلى المْيتةِ باُب 
  ٢٢٣  ِكتاُب اَألْشِربةِ 
  ٢٢٣  َباُب اْلَخِليطْينِ 

  ٢٢٥  باُب الرْخَصة ِفيهِ 
  ٢٢٩  باُب اْلَبَداَءِة ِباَألْيَمِن وُشْرِب الّلبنِ 

  ٢٣١  ِكَتاُب اللَباسِ 
  ٢٣١  َباُب َمْوِضِع اِإلَزارِ 

  ٢٣٤  َباُب الثَياِب الَمْصُبوَغةِ 
  ٢٣٧  َتْحِريِم ُلْبِس اْلَحِريِر َوالديَباِج َعَلى الرَجالِ َباُب 

  ٢٣٩  َباُب َما َيُقوُل ِإَذا َلِبَس َثْوًبا َجِديًدا
  ٢٤٢  َباُب الِفَراشِ 



 ي 
 

  ٢٤٤  َباُب َمْوِضِع اْلَخاَتمِ 
  ٢٤٦  َباُب َتْرِجيِل الشْعِر َوَتْدِهيِنهِ 

  ٢٤٨  اَألَظاِفِر َوَقص الشاِربَباُب التْوِقيِت ِفي َتْقِليِم 
  ٢٥٤  َباُب االْكتَحالِ 

  ٢٥٦  ِكَتاُب الطب َوالرَقى
  ٢٥٦  َباُب اْلُمَداَواِة ِباْلَعَسلِ 

  ٢٥٨  َباُب َما ُيْكَرُه ِمَن الطَيَرِة َواْسِتْحَباُب اْلَفْألِ 
  ٢٦٠  َباُب السْحرِ 
ْؤَيا ٢٦٣  ِكَتاُب الر  
ْؤَياَباُب َأْقَساِم  ٢٦٣  َتْأِويِل الر  

  ٢٦٥  ِكَتاُب اْالْسِتْئَذان
  ٢٦٥  َباب التْسِليم َعَلى النَساء

  ٢٦٧  َباُب ِصَفِة اْلَمْشِي َوَكَراِهَيِة التَبْخُتر
  ٢٦٩  َباُب َتْحِسيِن اْألَْسَماءِ 

  ٢٧٢  صلى اهللا عليه وسلم َباب التْسِمَية باسم النِبيّ 
  ٢٧٤  اْألَْسَماءَباب َتْغِيير 

  ٢٧٦  َباب ذّم اْلَبَيان والتَنطعِ 
  ٢٨٠  َباب الّشْعر َوالرَجزِ 
َلةِ  َوالص ٢٨٢  ِكَتاُب اْلِبر  

  ٢٨٢  َباُب ِبر اْلَواِلَدْينِ 
  ٢٨٦  َباُب َتْحِريِم اْلُعُقوقِ 

  ٢٩٠  َباب َثَواب صَلة الرِحم وٕاثم ِمن قَطَعَها
  ٢٩٦  بالمكافئَباب َلْيَس اْلَواِصل 

  ٣٠٠  َباُب َرْحَمِة اْلَوَلد َوَتْقِبيِله
  ٣٠٢  َباب َرْحَمة اْلخلق

  ٣٠٥  َباُب َثَواِب َكاِفِل اْلَيِتيم
  ٣٠٧  َباُب َثَواِب اْلُمَتَحابين ِفي اهللا
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  ٣١٧  َباب اْلَمْرء َمَع َمن أحب
  ٣١٩  َباب اْلَقْصد ِفي اْلحّب والبغض

الح  اِلحينَباب الجليس الص ٣٢١  َواْألَمر ِبُصْحَبة الص  
  ٣٢٤  َباب ُحْسِن اْلُخُلقِ 

  ٣٢٧  َباب النِصيَحة
  ٣٢٩  َباب السْتر

  ٣٣١  َباُب الذب َعن اْلُمسلمين
  ٣٣٧  َباب َما َال يجوز ِمن الظن َوالنْهي َعن التحاسد والتجسس

  ٣٤٢  َباُب التَعزي ِبَعَزاِء اْلَجاِهِلية
  ٣٤٥  َباُب َتْحِريم اللْعن
  ٣٤٨  َباب َتْحِريم اْلَغْيَبة

  ٣٥٠  َباُب التَأني َواْلَعَجَلة
  ٣٥٢  َباُب اْلُمَزاحِ 

  ٣٥٦  َباُب اْلَمُشْوَرة َوَأن اْلُمْسَتَشاَر ُمْؤَتَمنٌ 
  ٣٥٨  ُكَتاُب اْلَفَضــــــــــــاِئل

لين واآلخرين ٣٥٨  َباب َفَضاِئل سيد اْألَو  
  ٣٦٧  َباب َأسَماء النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
  ٣٦٩  َباب صفة النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  ٣٧١  َباُب ِطْيِب ِرْيِحه َعَلْيِه السَالم
  ٣٧٣  َباُب َتَواُضِعه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  ٣٨٤  َوَسلمَ َباُب َشَجاَعِته َصلى اُهللا َعَلْيِه 
  ٣٨٨  َباب َجامع ِصَفاته َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

َحاَبةِ  ٤٠٠  ِكَتاُب َفَضاِئِل الص  
  ٤٠٠  َباُب َمَناِقِب ُقَرْيشٍ 

َحاَبِة َرِضَي اللُه َعْنُهمْ  ٤.٢  َباُب َفْضِل الص  
  ٤٠٤  َباٌب ِفي َفَضاِئِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطابِ 

  ٤٠٨  ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ُأَميةَ  َباُب َفَضاِئلِ 
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 ْهِرياٍص الز٤١٠  َباُب َمَناِقِب َسْعِد ْبِن َأِبي َوق  
  ٤١٢  َباُب َمَناِقِب َجْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِلٍب 

  ٤١٤  َباُب َفْضِل اَألْنَصاِر َرِضَي اللُه َعْنُهمْ 
  ٤١٧  ُمَعاٍذ اَألْنَصاِري َباُب َمَناِقِب سعد ْبِن 

  ٤١٩  َباُب ِذْكِر الشامِ 
  ٤٢٤  َباُب ُظُهوِر َطاِئَفٍة ِمْن َهِذِه اُألمةِ 

  ٤٢٦  ِكتَــــــــــاُب اْلِفــــــتــَنِ 
  ٤٢٦  َباُب َأْشَراِط الساَعةِ 

اِل َلَعَنُه اللهُ  ج٤٢٩  َباُب الد  
  ٤٣٥  َعَلى ِشَراِر اْلَخْلقِ َباُب َال َتُقوُم الساَعُة ِإال 

  ٤٣٧  َباُب ُطُلوِع الشْمِس ِمْن َمْغِرِبَها
  ٤٣٩  َباُب َقْوِل اللِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيْوَم َيُقوُم الناُس ِلَرب اْلَعاَلِميَن}

  ٤٤١  َباُب َشَفاَعِة الرُسوِل َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
  ٤٤٥  َيْخُرُج ِمَن النارِ َباُب آِخِر َمْن 

  ٤٤٧  َبابٌ 
اِلِحيَن ِفيَها ُه ِللصالل ِة َوَأْهِلَها َوَما َأَعد٤٤٩  َباُب ِصَفِة اْلَجن  

  ٤٦٠  َباُب ِصَفِة الناِر َوَأْهِلَها َنُعوُذ ِباللِه ِمْنَها
  ٤٧١  الخاتمة

  ٤٧٢  التوصيات
  ٤٧٣  حق مالال

  ٤٧٨  الفهــــــارس
  ٤٧٩  اآليات القرآنيةفهرس 

  ٤٨٠  فهرس أطراف األحاديث النبوية
  ٤٨٧  فهرس رواة األحاديث واآلثار

  ٥٠٨  فهرس المصادر والمراجع
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  ةـــــــــــــمقدم                                   
وسيئات إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.
ُهَو الِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ك له، القائل في كتابه العزيز: "وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري

َلَقْد َمن اللُه َعَلى والقائل "، ١ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحق ِلُيْظِهَرُه َعَلى الديِن ُكلِه َوَكَفى ِباللِه َشِهيًدا"
ِكَتاَب اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياِتِه َوُيَزكيِهْم َوُيَعلُمُهُم الْ 

غ الرسالة، اهللا، بلّ رسول  ، وأشهد أن محمداً ٢َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبيٍن"
  وأدى األمانة، ونصح لألمة، وجاهد في اهللا حق جهاده حتى أتاه اليقين.

  أما بعد:
اهللا لهذا الدين من يحفظه، فانبرى ثلة من علماء هذه األمة على طول  هيأقد ف

عمرها يدونون ويصنفون ويحققون، مواكبين في ذلك أحوال الناس، وتطور المجتمعات 
  وأدوات العلم. 

 ،� وذلك لشرفها وشرف المنسوبة إليه محمد وقد نالت السنة النبوية كل عناية واهتمام،
  ولكونها والقرآن الكريم المصدر األول للتشريع.

وعلوم السنة كثيرة ومنها: علم زوائد الحديث، والذي نال اهتمام العديد من كبار علماء  
والبوصيري، وابن حجر، وغيرهم. مما الهيثمي، مغلطاي، وابن الملقن، و الحديث أمثال: 

يشي بأهمية هذا العلم وعظيم قدره، حيث قاموا بتجريد األحاديث الزائدة في كتب 
  مخصوصة على كتب مخصوصة أخرى.

أثر كبير في حفظ السنة النبوية، حيث إن  –االشتغال بعلم الزوائد  –وقد كان لهذا األمر 
أحاديثها في كتب الزوائد، فمثًال كتاب ا من المصنفات التي فقدت  قد حفظت كثيرً 

المطالب العالية حفظ أحاديث المسند الكبير ألبي يعلى، وكتاب بغية الباحث حفظ 
  أحاديث مسند الحارث بن أبي أسامة. 

كثير من ل على إثراء المكتبة الحديثية بوكذلك نرى أن التصنيف في علم الزوائد قد عم
، لزوائد، وكشف األستار، والمطالب العالية، وغيرهاهمة، مثل كتاب مجمع امالمصنفات ال
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والتي تضمنت بيانًا لحال كثير من الرواة، وأحكامًا على كثير من األحاديث، وهذه الكتب 
  أغنت الباحث عن الرجوع إلى العديد من المصنفات األصلية.

م البغوي، وقد آثرت أن ألج غمار هذا العلم وأسبر أغواره، فاخترت كتاب شرح السنة لإلما
  حيث قمت بتجريد األحاديث الزائدة فيه على الكتب الستة.

بأن األحاديث المرفوعة والموقوفة والمروية بسند اإلمام البغوي في كتابه شرح السنة  اعلمً 
) ٢٩٥بالمكرر، و( ا) حديثً ٣٥١(، الزائد منها ا) مجلدً ١٥( في ًثا) حدي٤٤٢٢قد بلغت (

  بدون المكرر. احديثً 
وقد نلت درجة الماجستير وذلك بدراسة األحاديث الزائدة في المجلدات الستة األولى والتي 

، الزائد منها حديثًا) ١٨٣٩تبدأ بكتاب اإليمان وتنتهي بكتاب الصوم، وعدد أحاديثها (
  .حديثًا) ١٢١بدون المكرر، وبالمكرر ( حديثٍ ) ١٠٠(

قع في تسع مجلدات، والتي تبدأ بكتاب في ،الدكتوراهوأما القدر الذي درسته لنيل درجة 
بدون  حديثًا) ١٩٥، الزائد منها(حديثًا) ٢٥٨٣الحج وتنتهي بكتاب الفتن، وعدد أحاديثها (

  .حديثًا) ٢٣٠المكرر، وبالمكرر (
  

  أهداف البحث:
السـنة الزائـدة علـى  . حاجة هـذا العصـر لعلـم الزوائـد، حيـث يمكـن مـن خاللـه جمـع متـون١

  ومعرفة المقبول منها وتمييزه عن غيره، وذلك لإلفادة منه، واالستدالل به. الكتب الستة،
. مــا أشــرت إليــه ســابقًا مــن دراســتي لجــزء مــن هــذا الكتــاب فــي مرحلــة الماجســتير، ممــا ٢

  استكمال هذا الجهد وذلك بدراسة باقي أحاديث الكتاب. ىدفعني إل
لبغــــوي علــــي الكتــــب الســــتة، . جمــــع األحاديــــث الزائــــدة فــــي كتــــاب شــــرح الســــنة لإلمــــام ا٣
  لرواتها، والحكم عليها، إسهامًا في خدمة السنة النبوية.  خريجها والترجمةوت
الزائــدة فــي بقيــة  . إضــافة كتــاب جديــد إلــي المكتبــة الحديثيــة مــن خــالل جمــع األحاديــث٤

  السنة، وٕاخراجها في مصنف بعنوان: تمام المنة في زوائد كتاب شرح السنة. كتاب شرح
  

  البحث:أهمية 
من اهتماماتهم  اكثيرً شغلت علماءنا السابقين، ونالت  لة التييعلم الزوائد من العلوم األص

هـ، والحافظ نور ٨٠٤هـ، والعالمة عمر بن علي بن الملقن٧٦٤أمثال الحافظ مغلطاي
  هـ.٨٥٢هـ، والحافظ ابن حجر  ٨٤٠هـ، واإلمام البوصيري ٨٠٧الدين الهيثمي 
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ضافة جديدة نحو وإ  لجهود هؤالء العلماء وغيرهم، حث في كونه استكماًال وتنبع أهمية الب
مشروع كبير يمكن من خالله الوقوف على زوائد كتب السنة على الكتب الستة، وبيان 

  درجتها.
  

الوصفي، والتحليلي، والتايخي،  -اتبع الباحث المنهج التكاملي منهج البحث:
 بالخطوات التالية:وقمت في سبيل ذلك  -واالستقرائي

 . انتقاء األحاديث الزائدة:١

وذلك من بداية كتاب  ،تناولت الدراسة األجزاء التسعة األخيرة  من كتاب شرح السنة -
والمروية بسند  ،المرفوعة والموقوفة -وقد بلغت األحاديث ،الحج، وحتى نهاية كتاب الفتن

  حديثًا. )٢٥٨٣(المصنف  في هذا القدر من الكتاب ألفان وخمسمائة وثالثًة وثمانين 
  ولمعرفة األحاديث الزائدة منها، فقد اتبعت الخطوات التالية: -
والرجوع إلى  ،تخريج هذه األحاديث مستعيًنا بتخريج من سبقني في خدمة هذا الكتاب -أ

  ة للتأكد من وجوده.مصدر الحديث في الكتب الست
في حالة عدم اإلشارة إلى وجوده في الكتب الستة أو بعضها أستفيض في تخريجه  -ب

  وقد استعنت في ذلك بالحاسوب. ،لئال يكون هناك تقصير في تخريج هذا الحديث عندهم
مع مراعاة  ،وذلك من باب التأكيد على كون الحديث زائًدا ،الرجوع إلى كتب الزوائد -ج

  وكذلك في شروطها. ،االختالف في مناهج هذه الكتب
  إخراج: ،في تحديد الزوائد الباحث وكان شرط -
  ما كان حديثًا زائًدا بتمامه على الكتب الستة. -أ

ما كان له أصل في الكتب الستة أو بعضها، وجاء عند المصنف من طريق  -ب
   .صحابي آخر

 . تحقيق النص:٢

ط، والشيخ زهير الشاويش و أصلية، وهي التي حققها الشيخ شعيب األرناؤ أ. اعتماد نسخة 
 ومقابلتها بنسختين أخريين وهما: ،وذلك لقدمها، ورمزت لها بـ(األصل)

النسخة التي حققها الشيخ علي معوض، والشيخ عادل عبد الموجود، ورمزت لها بالرمز  -
  (ع).

  لها بالرمز (س). النسخة التي حققها الشيخ سعيد اللحام، ويرمز -
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  ب. إثبات الفروق بين النسخ المطبوعة، وبيان مصدر التصويب في الهامش.
 . ترتيب صفحة البحث:٣

  وهامش: ـ ،تقسيم الصفحة إلي متن
  أ. المتن:

  ، وقد التزمت بالتالي:ديث الزائد الذي هو موضع الدراسةأورد فيه الح
 ترتيب األحاديث حسب ورودها في كتاب شرح السنة. •

اللتزام بأسماء الكتب واألبواب التي ذكرها اإلمام البغوي في كتابه، وتحت كل ا •
 من الزوائد أهملته. ااديث الزائدة فيه، وما كان خاليً كتاب أدرجت األح

 ترقيم األحاديث بأرقام متسلسلة حسب ورودها في البحث، وجعلها بين معكوفتين. •

 .لى إسنادهوالحكم ع ،تخريج الحديث •

 الغريبة. شرح األلفاظ •

 ب. الهامش: 

اختالف النسخ والفروق بينها، وأخطاء الطباعة،  ، وبيانللتعريف برجال اإلسنادجعلته  وقد
  باإلضافة إلي توثيق كل ما تم نقله.

  .الترجمة لرجال اإلسناد:٤
  . إذا كان الراوي من رجال تقريب التهذيب اكتفيت بقول ابن حجر فيه. ١
قول واحد أو أكثر . وٕان كان من المتأخرين، أو من غير رجال تقريب التهذيب، أنقل ٢

ياًنا الحاكم، أو الخطيب البغدادي، أو السمعاني، أو الذهبي، وغيرهم، وأح من النقاد، مثل
  الراوي. في  أذكر عبارة موجزة

لراوي سبًبا في ا كان هذا ذاالحديث، أتوسع في ترجمة الراوي إإسناد . عند بيان درجة ٣
  ا في علة من علل اإلسناد.أو سببً  الحديث بالضعف،الحكم على إسناد 

  . تخريج الحديث:٥
أ. االستفاضة في تخريج األحاديث الزائدة من كتب السنة، وٕاذا كان البغوي قد أخرج 

  طريق أحد المصنفات الحديثية بدأت به في التخريج. الحديث من
في شيخه، ثم شيخ  مصنفأذكر أوًال من شارك ال ب. وفي تخريج متابعات الحديث

   .-وذلك عند الحاجة – ثم في الطبقة التي تليه وهكذا ،شيخه
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ق يج. إذا كثرت طرق الحديث جمعت مصادر التخريج، وأشرت لذلك بقولي: من طر 
  فالن، به.

 اتخدمً مس ،د. المقارنة بين ألفاظ الروايات التي وقفت عليها والرواية التي أوردها البغوي
أو فيه قصة، أو  ،  أو مختصًرا،بمعناه، وٕاذا كان مطوالً  ،بلفظه ،األلفاظ التالية: بمثله

  غير ذلك، بينته.
  باألقدم وفاة. التخريج حسب وفاة المصنفين بدًءا هـ. ترتيب مصادر

صد االستيعاب ولم أق - إذا وردت في الكتب الستة أو بعضها – و. تخريج شواهد الحديث
واقتصرت في تخريجه علي ذكر راوي الحديث، ومن أخرجه من أصحاب  اختصاًرا

  المصنفات.
 ،ومعاجم ،ومسانيد ،وسنن ،ز. االعتماد في التخريج علي أهم مصادر السنة من صحاح

  وغير ذلك.، وأجزاء حديثية
  . الحكم علي اإلسناد:٦

اكتفيت  -رواية كتاب -أ. إذا روى البغوي الحديث بإسناده من طريق أحد المصنفين
  بالحكم علي اإلسناد من رواية صاحب الكتاب.

  من غير طريق أحد المصنفين حكمت علي إسناده نفسه.اه رو فإن  ب.
  .١ج. تطبيق قواعد علوم الحديث في الحكم علي اإلسناد

  د. نقل أقوال النقاد في الحكم علي إسناد الحديث.
  اللغة.بكتب الغريب، ومعاجم مستعيًنا  :بيان غريب الحديث .٧
  
  

                                                           

  ومن هذه القواعد: التساهل في الحكم على الرواة المتأخرين:) ١(
إنما ُجوز في الصدر األول، حيث كان الحديث يؤخذ من صدور  : الجرح١/٣٤٠طي في تدريب الراوي يقول السيو 

األحبار، ال من بطون األسفار، فاحتيج إليه ضرورة للذب عن اآلثار، ومعرفة المقبول والمردود من األحاديث واألخبار، 
  وأما اآلن فالعمدة على الكتب المدونة.

َنُه، وثبوت سماعه بخط من تصلح عليه غاية ما في الباب: أنهم شرطوا لمن ُيذكر اآلن في سلسل ة اإلسناد، َتَصو
  . االعتماد...

، ٢/٢٥٩، توضيح األفكار ١/٣٣٣، فتح المغيث ١/٤، ميزان االعتدال ١٢٠ص : وانظر: علوم الحديث البن الصالح
  .٦٥: صالرفع والتكميل
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  الدراسات السابقة:
حسب علم الباحث فإنه ال توجد أي دراسة خاصة بزوائد كتاب شرح السنة لإلمام البغوي 

  على الكتب الستة.
  

  خطة البحث:
  وخاتمة. ،ينلفصو  ،مقدمة جعلت البحث في

  .، والدراسات السابقةحثاالب ومنهج وأهميته، أهداف البحث، على تشتملافأما المقدمة ف
البغوي، وبكتابه شرح السنة، وبعلم ، التعريف باإلمام تعريفــــــــــــــات :الفصل األولوأما 

  ،الزوائد
   :يشتمل علي مبحثينو  

  وفيه مطلبان:، وكتابه شرح السنة ،إلمام البغويتعريف باالمبحث األول:  -
o  :إلمام البغوي.اترجمة المطلب األول  
o :كتاب شرح السنة.ب تعريف المطلب الثاني  

العلماء في تصنيف ومناهج  ،وأهميته ،المبحث الثاني: تعريف علم الزوائد -
  تهم فيها، وفيه مطلبان: اكتب الزوائد، وأشهر مؤلف

o وأهميته.المطلب األول: تعريف علم الزوائد ،  
o مناهج العلماء في تصنيف كتب الزوائد، وأشهر : نيالمطلب الثا

  .تهم فيهاامؤلف
األحاديث الزائدة في كتاب شرح السنة لإلمام البغوي علي الكتب : دراسة نيالفصل الثا

  الستة.
والزائدة علي الكتب  - المرفوعة والموقوفة - وتشتمل علي مرويات اإلمام البغوي المسندة

  الستة من بداية كتاب الحج حتى نهاية كتاب الفتن.
  أهم النتائج والتوصيات. ىالخاتمة: وتشتمل عل

  الفهارس.المالحق و 
  ندعوانا أن الحمد هللا رب العالمي وآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  ل األولــــــــــــــــــالفص
  ــــــاتتعريفــــ

  التعريف باإلمام  البغوي، وبكتابه شرح السنة، وبعلم الزوائد
  

  : تعريف باإلمام البغوي وكتابه شرح السنة.المبحث األول -
o  :اإلمام البغوي.ترجمة المطلب األول  
o :كتاب شرح السنة.ب تعريف المطلب الثاني  

علم الزوائد وأهميته، ومناهج العلماء في تصنيف كتب  : تعريفالمبحث الثاني -
  .وائد، وأشهر مؤلفاتهم فيهاالز 

o المطلب األول: تعريف علم الزوائد، وأهميته.   
o  المطلب الثاني: مناهج العلماء في تصنيف كتب الزوائد، وأشهر

  .مؤلفاتهم فيها
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  دـــتمهي

وٕان األمة ال تأخذ ريادتها وسيادتها إال من إن تقدم األمم مرهوٌن بعلمائها ونتاجهم، 
  تراكمات جهود أبنائها في شتى المجاالت.

واإلمام البغوي علٌم من أعالم هذه األمة وحضارتها من حيث: عقيدته، وأخالقه،  
  : كان ديًنا، ورًعا، زاهًدا، عابًدا، صالًحا.١وعطائه، قال ابن كثير

مانية عشر مؤلًفا في شتى علوم الدين، ووصفه ، فقد نسبت له ثنتاجه العلميومن حيث 
: بأنه كان إماًما في التفسير، إماًما في الحديث، إماًما في الفقه، جليًال ورًعا ٢الداودي
  زاهًدا .

  وقد لقي قبوًال واستحساًنا عند خاصة أبناء هذه األمة وعامتها. 
اإلمام البغوي، وبما فأردت أوًال أن أسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بشخصية 

يتناسب مع مقتضى هذا البحث، فذكرت: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده، ونشأته، 
  ووفاته، وثناء العلماء عليه.

من  - الذي نحن بصدد دراسة زوائده على الكتب الستة -ثم عرفت بكتابه شرح السنة 
تيبه، وأهميته، وشرطه حيث: موضوع الكتاب، وسبب تأليفه، والغاية منه، ومن حيث: تر 

  في االحتجاج بما ورد في هذا الكتاب من أحاديث، ونسخ الكتاب المطبوعة.
ولما كان موضوع البحث هو زوائد كتاب شرح السنة على الكتب الستة؛ لذا كان البد أن 
أعرف بالزوائد لغة واصطالًحا، وأن أبين مناهج العلماء في تصنيف كتب الزوائد، ثم 

  أشهر المصنفات . أذكر بعًضا من

   

                                                           

 ١٢/١٩٣) البداية والنهاية ١(
 ١/١٦١طبقات المفسرين  )٢(
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  المبحث األول
  وكتابه شرح السنة ،باإلمام البغويتعريف 

 
 

 .اإلمام البغويترجمة : المطلب األول -
  .: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبهأوًال 
  .ا: مولــــده، ونشـــــأته، ووفاتـــــهثانيً 
     .ا: ثناء العلماء عليهثالثً 

  .السنة: تعريف بكتاب شرح المطلب الثاني -
  .موضوع الكتاب :أوالً 
  .سبب تأليف الكتاب، والغاية منه :ثانًيا
  .ترتيب الكتاب :ثالثًا
  .أهمية الكتاب :رابًعا

  .شرط اإلمام البغوي في كتابه :خامًسا
  .نسخ الكتاب المطبوعة :سادًسا
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  المطلب األول
  ترجمة اإلمام البغوي

  
  .: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبهأوًال 
  .: مولــــده، ونشـــــأته، ووفاتـــــهاثانيً 
   .ا: ثناء العلماء عليهثالثً 
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 المطلب األول
  ترجمة اإلمام البغوي

  

  به: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقأوالً 
الحسين بن مسعود بن محمد الَبَغِوّي، الفراء، أو ابن الفّراء، أبو محمد. ويلقب بـ  اسمه:

  .١"محيي السنة"
  

  ، وَبْغُشْور.َبغْ والبغوي: نسبة إلى  نسبه:
الَبَغِوّي: هذه النسبة إلى بلدة من بالد خراسان، بين َمْرو، َوَهَراة، يقال لها قال السمعاني: 

  .٢، وَبْغُشْور...َبغْ 
. وذكر علي القاري أن َبْغُشْور ٣وهذه النسبة على غير قياس، كما قال ياقوت الحموي

ة إلى جزئه األول، وٕانما جاءت الواو في النسبة إجراًء للفظة مركب تركيًبا مزجًيا، فالنسب
  .٤لئال يلتبس بالبغي بمعنى الزانيو  ،العجز كالدموي مجرى محذوف َبغْ 

أيًضا: ابن الَفراء. ، وقد اشتهر بها هو وأبوه، فقيل ٥والَفراء: نسبة إلى خياطة الَفْرو وبيعه
اشتغل بصناعة الِفَراِء وبيعها، بينما ثبت ذلك غير أن أحًدا لم يذكر أن اإلمام البغوي 

  .٦ألبيه
وهاتان النسبتان اشتهر بكل واحدة منهما عدد كبير من أئمة الحديث وغيره، غير أن شهرة 

 .٧هماايميزه تماًما عمن يشاركه في إحد صاحبنا بالنسبتين مًعا أمر
  

                                                           

 سير أعالم النبالء،  ٤/٣٧ تذكرة الحفاظ،  ٢/١٣٦ وفيات األعيان، ١/٤٦٨ معجم البلدان :انظر ترجمته في  ١)(
طبقات ، ٣/١٦٢ مرآة الجنان،  ٢١١ : صاإلعالم بوفيات األعالم،  ٢/٤٣ دول اإلسالم،  ٢/٤٠٦ العبر،  ١٩/٤٣٩

 النجوم الزاهرة،  ١/٢٨١ الشافعية البن قاضي شهبةطبقات ، ١٢/١٩٣ البداية والنهاية،  ٧/٧٥ الشافعية الكبرى
معجم ،  ٦/٧٩ شذرات الذهب، ١/١٦١ طبقات المفسرين للداودي،  ٤٩ طبقات المفسرين للسيوطي،  ٢٢٤، ٥/٢٢٣

 .٤/٢٧ دائرة المعارف اإلسالمية،  ٢/٢٥٩ األعالم،  ٤٢ الرسالة المستطرفة،  ٤/٦١ المؤلفين
 .١/٤٦٨ معجم البلدان :وانظر .٢/٢٧٣ األنساب  ٢)(
 .١/٤٦٨ معجم البلدان  ٣)(
 .١/١٢ المرقاة ٤)(
 .١٠/١٥٣ األنساب :انظر ٥)(
 .ونسبه آخرون بابن الفّراء، حيث نسبه بعضهم بالفّراء، انظر مصادر ترجمته السابقة ٦)(
  .٥٤ البغوي الفّراء وتفسيره ٧)(
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  كنيته:
التي اشتهر بها، وذكرها أكثر من ترجم يكنى اإلمام البغوي الفّراء بأبي محمد، وهي الكنية 

له، وهكذا وردت في كتبه أيًضا. وقد ذكر األستاذ علي بادحدح أنه لم يجد خالًفا في 
كنيته سوى ما كتب في أول كتاب الفرائض المنسوب له، ونصه: "قال الشيخ، اإلمام، 

  .١األجل، الزاهد، أبو الفتح، الحسين بن مسعود البغوي..."
  هو لقب من ألقابه، وليست كنيته. - أبو الفتح - بعد أن يكون قلت: وال يست

  
  لقبه:

اشتهر البغوي الفّراء بألقاب عدة، غير أن أشهرها على اإلطالق تلقيبه بمحيى السنة، وهو 
اللقب المميز له، والمعرف به، وروي في سبب تلقيبه به، أنه لما جمع كتابه شرح السنة، 

 ِبيفي المنام، فقال له: أحياك اهللا كما أحييت سنتي. يه وسلمصلى اهللا علرأى الن  
فإن هذا اللقب يدل على المكانة التي حازها البغوي في عصره، ويشير  ؛وأًيا كان السبب

إلى جاللة قدره، وكذا بقية األلقاب التي أطلقت عليه مثل: ركن الدين، الذي يعتبر اللقب 
هير الدين، وقامع البدعة، كما أنه لقب باإلمام، التالي لمحيى السنة شهرة وذكًرا، ومثل ظ

  .٢وبشيخ اإلسالم، كما يظهر في أوائل بعض كتبه
  

  :: مولده، ونشأته، ووفاتهاثانيً 
  :٣مولده

ولد اإلمام البغوي ببلدة َبْغ، وعاش فيها فترة صباه، ولم يلبث بعدها أن انتقل إلى َمْرِو 
ْوذ موطًنا له. ، والتي عاش فيها حياته وأصبحت٤الر  

ولم يذكر معظم المؤرخين العام الذي ولد فيه اإلمام البغوي، والذين حاولوا تحديد تاريخ 
نه ولد في جمادى األولى سنة ثالٍث وثالثين بأ الحموي قال ياقوتفمولده لم يتفقوا عليه. 

                                                           

  .الهامش -  ١/٣٢ لمدخل إلى شرح السنةا ١)(
  .حيث ذكرت فيها هذه األلقاب متفرقة، وانظر مصادر ترجمته السابقة .١/٣٢ المدخل إلى شرح السنة ٢)(
  .انظر مصادر ترجمته السابقة ٣)(
ْوذ  ٤)( ْوذ، الحجارة البيض تُْقَتَدُح بها النار :الَمْروُ  :َمْرُو الر فلهذا سميت ، وهي مدينة تقع على نهر عظيم، النهر :والر

  .٥/١١٢ معجم البلدان :انظر .بذلك
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وقيل ، ٢الزركلي أن مولده سنة ست وثالثين وأربعمائة للهجرة وذكر، ١وأربعمائة للهجرة
  غير ذلك.

وفاته، والمدة د فيه البغوي على ما ذكر في سنة وقد اعتمد هؤالء في تحديد العام الذي ول
التي عاشها، إال أن هذين األمرين أيًضا ليسا محل اتفاق بين المؤرخين، مما جعل تحديد 

  سنة مولده أمًرا عسيًرا.
  

  نشأته:
أسرته، أو تذكر شيًئا عن نشأته، أو  البغويال تكاد كتب التاريخ التي ترجمت لإلمام 

غليًال، وال تتضح به الذي ال يشفي عليًال، وال يروي  عائلته، اللهم إال النزر اليسير جًدا،
شخصيته، وأفكاره، وال تظهر من خالله مواقفه وآراؤه، وال نعرف بموجبه أخبار فقره أو 

  .٣غناه
  أبوه، وأخوه، وزوجته.فقد ذكرت المصادر ثالثة من أفراد أسرته، وهم: 

  .٤أما أبوه: فقال عنه الذهبي: وكان أبوه يعمل بالفراء، ويبيعها
  .٥وأما أخوه: فقال عنه ياقوت الحموي: وأخوه الحسن، وكان أيًضا من أهل العلم

  .٦وأما زوجته: فقال ابن خلكان: ماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيًئا
اهللا، سيما سنوات عمره األولى، ال يعرف عنها شيء له وبالجملة فإن نشأة البغوي رحمه 

أهمية وشأن، ولئن كان معرفة بعض األمور التفصيلية قد خفي بسبب عدم ذكره في كتب 
التراجم، فإن هذا ال تصل أهميته إلى غياب معلومات أخرى لها أهمية أكبر، حيث لم 

، وال شيء من آرائه اإلصالحية يذكر مثًال شيء من مواقفه السياسية مع الخلفاء أو الوالة
 في المجتمعات اإلسالمية، كما لم يذكر أنه تولى منصب القضاء، أو الخطابة، أو

ممن ال  -من معاصريه امشهورة كالنظامية مثًال، مع أن كثيرً التدريس في المدارس ال
  .٧...توّلوا مثل هذه المناصب -يقصر عنهم في تعدد العلوم التي اشتهر بها، وتعمق فيها

                                                           

  .٤٦٨/ ١ البلدان معجم١) (
 . ٢/٢٥٩األعالم ٢) (
  .١/٣٦ المدخل إلى شرح السنة  ٣)(
  .١٩/٤٤١ سير أعالم النبالء ٤)(
  .١/٤٦٨ معجم البلدان  ٥)(
  .٢/١٣٧ وفيات األعيان ٦)(
  .١/٣٧ المدخل إلى شرح السنة  ٧)(



٨ 
 

  وفاته:
ْوذ  - ي اإلمام البغوي في موطنه الثانيتوف وذلك في عام ستة عشر  -َمْرِو الر

  وخمسمائة، على ما ذكره معظم المؤرخين، وقيل غير ذلك.
أنه توفي سنة عشر وخمسمائة، وذكره ابن تغرى بردى فيمن توفي  ١فقد ذكر ابن خلكان

 ،٣وفاته سنة ستة عشر وخمسمائة، إال أنه عاد ورجح ٢سنة خمس عشرة وخمسمائة
واختلفت في وفاته أقوال ابن كثير، فأورده في البداية والنهاية في وفيات سنة ست عشرة 

  . ٤وخمسمائة، ثم قال: وقيل في سنة عشر
  .٥الطالب: مات رحمه اهللا سنة سبع عشرة وخمسمائةل في كتابه تحفة وقا

البغوي، وقد سبق بيان االختالف في  هكذا اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة اإلمام
  سنة ميالده.

أما المدة التي عاشها فقد ذكر الذهبي في سير أعالم النبالء أنه عاش بضًعا وسبعين 
. وقال السبكي: أظنه ٧، وقال في تذكرة الحفاظ: ولعل محيى السنة بلغ ثمانين سنة٦سنة

  .٨أشرف على التسعين
وسنة وفاته والمدة التي عاشها، ال يجعلنا نجزم وهذا االختالف في تحديد سنة ميالده 

بواحد منها، وغاية ما يمكن قوله أن ميالد اإلمام البغوي كان في العقد الرابع من القرن 
الخامس الهجري تقريًبا، وأن وفاته كانت في العقد الثاني من القرن السادس الهجري 

  تقريًبا، واهللا أعلم. 
 .٩ن بن محمد بن أحمد المرورذي بمقبرة الطْالَقانوقد دفن بجوار شيخه القاضي حسي

  
  

                                                           

 .٢/١٣٦ وفيات األعيان ١)(
  .٥/٢٢٣ النجوم الزاهرة ٢)(
  .٥/٢٢٤ المصدر نفسه ٣)(
 .١٢/١٩٣البداية والنهاية  ٤)(
 .١٤٥ تحفة الطالب ٥)(
  .١٩/٤٤٢  سير أعالم النبالء ٦)(
  .٤/٣٧ تذكرة الحفاظ ٧)(
  .٧/٧٧ طبقات الشافعية الكبرى ٨)(
وذ وَبَلخ :الطْالَقان  ٩)( ٤/٦ معجم البلدان :انظر .بلدة بين َمْرو الر. 
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   :: ثناء العلماء عليهاثالثً 
وعظمته،  ، مما يكشف لنا عن جاللتهحًظا وافًرا من ثناء العلماء عليهالبغوي  نال اإلمام

  وعن مكانته العلمية،
   .١قال الذهبي: اإلمام الحافظ، الفقيه المجتهد

  .٢خراسانالمحدث المفسر، صاحب التصانيف، وعالم أهل : أيضاوقال 
ووصفه الداودي بأنه كان إماًما في التفسير، إماًما في الحديث، إماًما في الفقه، جليًال 

  .٣ورًعا زاهًدا
وقد برع في هذه العلوم، وكان عّالمة زمانه فيها، كما قال ابن كثير، وقال أيًضا: وكان 

  .٤ا، صالًحاديًنا، ورًعا، زاهًدا، عابدً 
عامًال على طريق السلف، وكان ال يلقي  وكان ديًنا، عالًما،وقال ابن قاضي شهبة: 

  .٥الدرس إّال على طهارة، وكان قانًعا باليسير
ويلقب أيًضا ركن مام الفقيه الحافظ المجتهد...، وقال السيوطي: محيى السنة البغوي، اإل

، فإنه كان من العلماء الربانيين، ذا تعبد الدين... وبورك له في تصانيفه لقصده الصالح
    .٦ونسك، وقناعة باليسير

واعتقاده، أو في ثقته، سواٌء أكان ذلك في دينه فيكفيه فخًرا أن يتفق الجميع على عدالته و 
أخالقه وصفاته، أو في آرائه وأفكاره، وأن يرزق هذا الرضى والقبول، وأن يعرف بين 

  السنة، وقامع البدعة. بمحييالخاصة والعامة 
  
  

   

                                                           

 .٤/٣٧ تذكرة الحفاظ )١(
 .٢/٤٠٦ العبر )٢(
 .١/١٦١ طبقات المفسرين للداودي )٣(
 .١٢/١٩٣ البداية والنهاية )٤(
 .١/٢٨١ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٥(
 .٤٥٦ طبقات الحفاظ )٦(
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  المطلب الثاني
  تعريف بكتاب شرح السنة 

  
  .أوًال: موضوع الكتاب

  .ثانًيا: سبب تأليف الكتاب، والغاية منه
  .ثالثًا: ترتيب الكتاب
  .رابًعا: أهمية الكتاب

  .خامًسا: شرط اإلمام البغوي في كتابه
  .سادًسا: نسخ الكتاب المطبوعة
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  المطلب الثاني
  تعريف بكتاب شرح السنة 

  
  موضوع الكتاب: :أوالً 

فهذا  :حيث قال ،بين اإلمام البغوي في مقدمته موضوع كتاب شرح السنة ومضمونه
 ،يتضمن إن شاء اهللا سبحانه وتعالى كثيًرا من علوم األحاديث ،الكتاب في شرح السنة

وتفسير  ،من حل مشكلها ،صلى اهللا عليه وسلموفوائد األخبار المروية عن رسول اهللا 
واختالف العلماء ُجمٌل ال يستغني عن  ،يترتب عليها من الفقه ،وبيان أحكامها ،غريبها

ل عليه في دين اإلسالم ،معرفتها المرجوُع إليه في األحكام ١والُمعو.  
وأنه أراد من خالل النصوص تأصيل  ،ويتضح من كالمه أنه جعل الحديث أصًال لكتابه

  .والوصول إلى األحكام الشرعية ،فقهيةالمسائل ال
  

  :والغاية منه ،سبب تأليف الكتاب :ثانًيا
وذلك بعد أن أعاد الفضل  ،والغاية منه ،أوضح اإلمام البغوي الدافع وراء تأليفه للكتاب

ثم نقله للخلف بأمانة  ،علماء السلف في جمع الحديث وتصنيفه جهودفبين  ،ألهله
 :فقال رحمه اهللا .إّال القليل الذي الح له بنوع من الدليل ،وأنه في عامة ذلك متبع ،وصدق

االقتداء  -وحصول الغنية فيما فعلوه ،مع وقوع الكفاية بما عملوه -والقصد بهذا الجمع
والدخول في غمار قوم َجّدوا  ،واالنتظام في سلٍك أحُد طرفيه متصل بصدر النبوة ،بأفعالهم

وٕان قصرت في  -وحًبا لطريقتهم ،شغًفا بهم ،واجتهدوا في إحياء السنة ،ينفي إقامة الد
صلى طمًعا في موعود اهللا سبحانه وتعالى على لسان رسول اهللا  -العمل عن مبلغ سعيهم

  .٢أن المرء مع من أحب: اهللا عليه وسلم
فلم  ،وغلب على أهل الزمان هوى النفوس ،وألني رأيت أعالم الدين عادت إلى الّدروس

حتى تصور الباطُل عند أكثر أهل  ،وال من العلم إال االسم ،يبق من الدين إّال الرسم
صلى اهللا  وظهر فيهم تحقيق قول الرسول ،والجهُل بصورة العلم ،الزمان بصورة الحق

                                                           

  .١/٢) شرح السنة ١(
 - ومسلم في كتاب البر والصلة  ،٨/٤٠ -باب عالمة حب اهللا عز وجل  - كتاب األدب  :) أخرجه البخاري في٢(

  .من حديث أنس بن مالك ٤/٢٠٣٢ -باب المرء مع من أحب 
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ولكن يقبض العلم بقبض  ،العباد إن اهللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من :عليه وسلم
فضلوا  ،فسئلوا فأفتوا بغير علم ،اتخذ الناُس رؤوًسا جهاالً  ،إذا لم ُيْبِق عالًماحتى  ،العلماء
  .١وأضلوا

لعله ينشط فيه  ،أردت أن أجدد ألمر العلم ذكًرا ،ولما كان األمر على ما وصفته لك
 ،فأكون كمن يسعى إليقاد سراج في ظلمة مطبقة ،أو ينبعث له واقف متثبط ،راغب متنبه

وال يضيع  ،سعيهفال يخيب من الساعي  ،يق مسترشدأو يقع على الطر  ،فيهتدي به متحير
  .٢وهو حسبي ونعم الوكيل ،وعليه التكالن ،واهللا المستعان ،حظه

  
  :ترتيب الكتاب :ثالثًا

وجعل  ،إلى كتب هحيث قّسم ،جعل اإلمام البغوي الوحدة الموضوعية أساًسا لترتيب كتابه
فجمع األحاديث التي تربطها وحدة موضوعية واحدة تحت كل  ،تحت كل كتاب أبواًبا

  .اختص كل منها بجانب من الموضوع العام للكتاب ،مقسمة على أبواب ،كتاب
مثل بيان أن األعمال من  ،وأدرج تحته جملة كبيرة من األبواب ،عقد كتاًبا لإليمان ،فمثالً 

وباب حالوة اإليمان وحب اهللا  ،والرد على المرجئة ،وينقص وأن اإليمان يزيد ،اإليمان
  .وهكذا ،باب من مات ال يشرك باهللا شيًئا ،صلى اهللا عليه وسلمورسوله  ،سبحانه وتعالى

ثم  ،وقد افتتح كل كتاب في الغالب ببعض اآليات القرآنية المتعلقة بموضوع الكتاب
وبعد ذكر اآليات يبدأ في  ،األبوابوكذا فعل في بعض  ،أعقبها بذكر شيء من تفسيرها

ويعقب على الحديث في  ،صلى اهللا عليه وسلمسياق األحاديث بأسانيدها إلى رسول اهللا 
ولم يخرج  ،وٕان كان عند الشيخين أو أحدهما ذكر طريقه عندهما ،الغالب بالحكم عليه

وربما ذكر  ،فلم يحكم عليها ،وسكت كذلك عن بعض األحاديث ،أحاديث غيرهما إّال نادًرا
وأحياًنا يذكر بعض األحاديث المتعلقة من  ،عقب الحديث بعض الروايات األخرى له

وقد يؤخر ذلك ويورده أثناء الشرح أو  ،ناحية الموضوع بحديث الباب دون أن يذكر سندها
  .في خاتمته

ت وربما من بعدهم إذا دع ،والرواة عنهم ،ثم إنه يذكر تراجم مختصرة للرواة من الصحابة
وما يحتاجه الحديث من  ،وبعد ذلك يذكر ما يتعلق بالغريب من تفسير ،الحاجة إلى ذلك

                                                           

باب رفع العلم  - ومسلم في كتاب العلم  ،١/٣١ -باب كيف يقبض العلم  - أخرجه البخاري في كتاب العلم  ١)(
  .من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٤/٢٠٥٨ -وقبضه 

  .٤- ١/٣شرح السنة  )٢(
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وٕاذا كان في الحديث ما يدل على حكم فقهي ذكره عقب ذلك مبيًنا الدليل  ،شرح موجز
  .واألئمة المجتهدين ،واالستنباط منه ذاكًرا مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين

 ،اكتفاًء بذكر األقاويل ،وأحياًنا يعدل عن الترجيح ،ن الدليلوربما رّجح بما الح له م
 ،اعتماًدا على شرحه لحديث مثله قبله أو بعده ،وال يشرحه ،وأحياًنا ال يعلق على الحديث

  .١أو لظهوره معناه وعدم وجود أحكام تتعلق به
  

  :أهمية الكتاب :رابًعا
فهو سجل جامع أمين  ،وكذلك بين كتب الفقه ،لكتاب شرح السنة مكانته بين كتب الحديث

وهو بهذه  ،واألئمة المجتهدين ،ولمذاهب الصحابة والتابعين ،للحديث النبوي الشريف
ْبَغة ينفرُد من بين كتب الحديث إذا ما  ،وينهض وحده بإسعاف طالب العلم والعلماء ،الص

  .٢والتفقه فيه ،أرادوا التعرف على الحديث النبوي
  :ال أهمية كتاب شرح السنة في النقاط التاليةويمكن إجم

وضبط  ،والحكم عليه ،وتخريجه ،حيث اشتمل على رواية الحديث :تعدد مباحثه -١
  .وغير ذلك ،واستنباط األحكام الفقهية منه ،وبيان غريبه ،ألفاظه

فقد كان تأثير شرح السنة فيما بعده يشمل االعتماد عليه واإلرشاد  :أثره فيمن بعده -٢
إضافة إلى اآلراء  ،وكذلك النقل عنه في شرح األحاديث ،إليه في بعض كتب التخريج

وشرح  ،كتاب فيض القدير للمناوي :ومن الكتب الناقلة عن كتاب شرح السنة ،الفقهية
ومرقاة المفاتيح  ،وعمدة القاري للعيني ،وفتح الباري البن حجر ،صحيح مسلم للنووي

  .٣وغيرها ،وتحفة األحوذي للمباركفوري ،للقاري
فكان كتابه  ،أخرج اإلمام البغوي أحاديث كثيرة من طريق الصحيحين أو أحدهما -٣

  .٤كالمستخرج على الصحيحين
من رواية الحديث بعد  ،هذا وٕان الطريقة التي احتذاها المؤلف رحمه اهللا في كتابه هذا -٤

تعتبر الطريقة المثلى إلرشاد  ،فقه واالستنباطالتوثق من صحته لالستدالل على مسائل ال
وكيف يميزون  ،فهي تعلمهم كيف ينقدون األسانيد والمتون ،طالب الحديث والفقه

                                                           

 .١/٢٢٥مدخل إلى شرح السنة ال :انظر ١)(
 .١/٨مقدمة كتاب شرح السنة   :انظر ٢)(
 .٢/٧٦٩: المدخل إلى شرح السنة انظر ٣)(
 .٤٠٠-١/٣٠٠المصدر نفسه  :انظر )٤(
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وُتربي  ،لهوبيان  ،سنة التي هي شرح للقرآنبال وتدربهم على التفقه ،يح من غيرهالصح
ن لديهم شخصية مستقلة ،فيهم ملكة االستنباط ى الخروج من ِرْبَقِة التقليد وتعينهم عل ،وتكو

وتحملهم على احترام  ،اع المقرون بالبصيرة والبرهانإلى االتب ،المحض المذموم في القرآن
أو التعادي بين  ،وعدم جعل المسائل الخالفية سبًبا للتفرق ،جميع األئمة وتوقيرهم

  .١وال للتفاخر المفضي إلى ذلك ،المسلمين
  

  :شرط اإلمام البغوي في كتابه :خامًسا
ولم أودع هذا الكتاب من  :فقد أودعه اإلمام البغوي في مقدمته فقال ،أما شرط الكتاب

الُمَسّلُم لهم األمر من أهل  ،إال ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة ،األحاديث
  .وما أودعوه كتبهم ،عصرهم

فقد صنت  ،تركهواتفقوا على  ،والمجهول ،والموضوع ،فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب
  .الكتاب عنها

غير أني  ،األئمةوعامتها في كتب  ،فأكثرها مسموعة ،وما لم أذكر أسانيدها من األحاديث
  .٢واعتماًدا على نقل األئمة ،تركت أسانيدها حذًرا من اإلطالة

  :َضمَن كتابهأراد أن ي وبهذا يتضح أن اإلمام البغوي
  .قبوله ما اتفق على -
  .وما اختلف فيه أيًضا -
  .ما اتفق على تركه هجنبي وأن -
  

  :نسخ الكتاب المطبوعة :سادًسا
وقد قمت أثناء البحث بمقارنة هذه  ،لقد أمكن الوقوف على ثالث نسخ مطبوعة للكتاب

  .وٕاثبات الفروق بينها ،النسخ
واشتملت  ،ألداءوفي صيغ ا ،وقد اشتملت هذه الفروق على اختالفات في ألفاظ الحديث

وغير ذلك مما هو مبّين في صفحات  ،وأخطاء الطباعة ،والسقط ،أيًضا على التصحيف
  .هذا البحث

                                                           

 .١/٨مقدمة كتاب شرح السنة  :انظر ١)(
  .١/٢شرح السنة  )٢(
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  .وسأكتفي بوصف عام لهذه النسخ المطبوعة
 .والمجلد السادس عشر لفهارس الكتاب ،وتقع في خمسة عشر مجلًدا :النسخة األولى

 ،م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الثانية ،وشعيب األرناؤوط ،وهي من تحقيق زهير الشاويش
  .ببيروت -المكتب اإلسالمي :دار النشر

 ،وأرقام أجزائها وصفحاتها ،واعتمدت ألفاظها ،وهذه النسخة اعتبرتها أصًال في هذا البحث
  .وكذلك أرقام أحاديثها

وهي من تحقيق  .والمجلد السابع لفهارس الكتاب ،وتقع في ستة مجلدات :النسخة الثانية
 ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الطبعة األولى ،وعادل أحمد عبد الموجود ،محمد معوض علي

  .وقد رمزت لها بـ (ع) .ببيروت -دار الكتب العلمية :دار النشر
وهي من تحقيق سعيد محمد  .وبدون فهارس ،وتقع في ثمانية مجلدات :النسخة الثالثة

دار  ،م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ،الطبعة األولى ،إشراف مكتب البحوث والدراسات ،اللحام
  .وقد رمزت لها بـ (س) .ببيروت -دار الفكر :النشر
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  المبحث الثاني
ومناهج العلماء في تصنيف كتب الزوائد،  ،تعريف علم الزوائد وأهميته 

  وأشهر مؤلفاتهم فيها
  

  
   .، وأهميته: تعريف علم الزوائدالمطلب األول

   .أوال: معنى الزوائد في اللغة
  .التعريف االصطالحي لعلم الزوائدثانيا: 

  .ثالثا: أهمية علم الزوائد
  .مناهج العلماء في تصنيف كتب الزوائد، وأشهر مؤلفاتهم فيها: نيالمطلب الثا

  .أوال: مناهج العلماء في تصنيف الزوائد
  .ثانيا: أشـــهر المؤلفـــات فــــي الزوائـــد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول
   ، وأهميتهتعريف علم الزوائد 

  
  .: معنى الزوائد في اللغةأوًال 
  .ا: التعريف االصطالحي لعلم الزوائدثانيً 
  .ا: أهمية علم الزوائدثالثً 

   



١٨ 
 

  المطلب األول
   ، وأهميتهتعريف علم الزوائد 

  
  معنى الزوائد في اللغة:: أوًال 

َياَدُة في لغة العرب تطلق على معاٍن عدة منها: الز  
 : ُمويُء َيِزْيُد َزْيًدا وِزَياَدًة، أي اْزَدادَ * النتقوُل: َزاَد الش ... ُموَياَدة: الن ١قال الجوهري: الز.  

على الفضل،  : الزاء والياء والدال أصٌل يدليقول ابن فارس: َزَيد *وتأتي بمعنى الفضل:
َياَدات، وربما قالوا: يقولون: َزاَد الشيُء َيِزْيُد َفُهَو َزاِئٌد...  َياِيد، أي: الز وُيقال َشيٌء َكِثْيُر الز

  .٢َزَواِئد
يقول أبو البقاء العكبري: هي أن ينضم إلى ما عليِه الشيُء في  * وتأتي بمعنى اِإلَضاَفة:

  .٣نفسه َشيٌء آخر
َياَدُة كما تستع * وتأتي أيًضا بمعنى الكمال: مل بمعنى الزائد يقول أبو البقاء العكبري: والز

المستدرك، وهو المعنى المشهور، كذلك تستعمل فيما يتم به الشيء، ويكمل به في عين 
  .٤الكمال

وشرط الزيادة عندهم حصول الفائدة. يقول أبو البقاء: والزائد في كالمهم البد أن يفيد فائدة 
  .٥معنوية أو لفظية، وٕاّال كان عبثًا ولغًوا

من جنس المزيد عليه. يقول أبو البقاء: والشيء ال يوصف وال يشترط أن يكون الزائد 
بالزيادة إال إذا كان الزائد مقدًرا بمقدار معين من جنس المزيد عليه... وقد تتحقق الزيادة 

  .٦من غير جنسه
   

                                                           

 .٢/٤٨١ الصحاح )١(
 .٣/٤٠ معجم المقاييس )٢(
 .٢/٤٨٧ الكليات )٣(
 .نفسه )٤(
 .نفسه )٥(
 .نفسه )٦(
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 التعريف االصطالحي لعلم الزوائد:ا: ثانيً 

تعريف لكتب ي مجملها ذكر في المعنى االصطالحي للزوائد تعريفات عدة، وهي ف
  لألحاديث الزائدة، وليس تعريًفا لعلم الزوائد. الزوائد، أو

  ومن هذه التعريفات:
  تعريف الهيثمي: -١

فه في كشف األستار بأنه: ما زاد فيه على الكتب الستة من حديث  -أي مسند البزار - َعر
  .٢وفيه زيادة ،١بتمامه، وحديث شاركهم [ فيه أو بعضهم ]

فه في مجمع  عن أهل الكتب الستة من حديث  -الطبراني -البحرين بأنه: ما انفرد بهوعر
  .٣بتمامه، وحديث شاركهم فيه، بزيادة عنده

عن أهل الكتب الستة من حديث  -أبو يعلى -وعّرفه في المقصد العلي بأنه: ما تفّرد به
  .٤بتمامه، ومن حديث شاركهم فيه أو بعضهم، وفيه زيادة

  تعريف ابن حجر: -٢
فه في المطالب العالية بأنه: كل حديث ورد عن صحابي لم يخرجه األصول السبعة ٥َعر 

  .٦من حديثه، ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غيره، مع التنبيه عليه أحياًنا
عن اإلمام  - يعني البزار -وعّرفه في مختصر زوائد البزار بأنه ما انفرد به أبو بكر 

  .٧أحمد
  تعريف البوصيري: -٣

فه في مصباح الزجاجة بأنه الحديث الذي انفرد ابن ماجه بإخراجه من طريق  حيث َعر
وسنن أبي داود، وهي: صحيحي البخاري ومسلم،  -صحابي دون أصحاب الكتب الخمسة

ولو كان المتن واحًدا، أو حديث شاركهم فيه بزيادة عنده تدل على  -والترمذي، والنسائي
  .٨حكم، أو حديث زائد بتمامه

   

                                                           

 .١/٢٩كتابه المقصد العليوهي مأخوذة من تعريف الهيثمي للزوائد في  .ما بين المعكوفين زيادة ليستقيم المعنى )١(
 .١/٥كشف األستار ) ٢(
 .١/٤٥ مجمع البحرين )٣(
 .١/٢٩ المقصد العلي )٤(
 الكتب الستة ومسند أحمد )٥(
 .١/٥المطالب العالية ) ٦(
 .١/٥٨ مختصر زوائد البزار )٧(
 .بتصرف   ١/٣٩ مصباح الزجاجة )٨(
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ان: -٤ حتعريف الدكتور محمود الط 

عّرفها بأنها: المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها األحاديث الزائدة في بعض الكتب عن 
  .١األحاديث الموجودة في كتب أخرى

  تعريف الدكتور نور الدين عتر: -٥
قال: وهي مصنفات تجمع األحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث على أحاديث كتب 

  .٢ون األحاديث المشتركة بين المجموعتينأخرى، د
  تعريف األستاذ سيف الرحمن مصطفى: -٦

بقوله: هو كل حديث مرفوع ورد من  ،زوائد الدارمي على الكتب الستةفقد عرفه في كتابه 
طريق صحابي، لم يخرجه أصحاب الكتب الستة أو أحدهم، حتى إن أخرجوه أو بعضهم 

  .٣من حديث غيره
  عبد اهللا أبو صعيليك:تعريف محمد  -٧

قال: هو كل حديث تفرد به صاحب كتاب معين عن كتاب آخر معين بتمامه، أو زيادة 
  .٤في متن أو سند حديث شاركه فيه، وهذه الزيادة توجب معنى جديًدا

  تعريف عبد السالم عّلوش: -٨
قال: هو الحديث الذي في لفظه زيادة أو نقص، أو اختالف مفيد، أو المروي عن 

  .٥ابي آخرصح
  المعنى االصطالحي لعلم الزوائد فقال:  خلدون األحدبوقد بين الدكتور 

علم يتناول إفراد األحاديث الزائدة في مصنف رويت فيه األحاديث بأسانيد ُمَؤلِفِه، على 
أحاديث كتب األصول الستة أو بعضها، من حديث بتمامه ال يوجد في الكتب المزيد 

صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحابه الكتب المزيد  عليها، أو هو فيها عن
  .٦عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده

وحيث إن هذا التعريف هو التعريف الوحيد الذي وقفت عليه في بيان المعنى 
االصطالحي لعلم الزوائد، لذا فإنني قد اعتمدته، وجعلته أساًسا في تأصيل هذا العلم، 

  ورسم معالمه.
  

                                                           

 .١٠٤ : صأصول التخريج )١(
 .٢٠٦ : صمنهج النقد )٢(
 .١٠ : صكتب الزوائد :انظر )٣(
 .١٢ : صنفسه )٤(
 .١٧ : صعلم زوائد الحديث لعلوش )٥(
 .١٢ : صعلم زوائد الحديث لألحدب )٦(
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  ويؤخذ من هذا التعريف:
  أن الكتب المزيد منها والمزيد عليها يشترط أن تكون مروية بأسانيد أصحابها. أوًال:
أن الكتب المزيد عليها، وهي الكتب الستة، قد استقر األمر على اعتبارها أصًال في  ثانًيا:

 تخريج األحاديث الزوائد من الكتب المزيد منها.

  هي: والمعلوم أن األصول الستة  
  .هـ٢٥٦ ت صحيح البخاري: لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري -١
  هـ .٢٦١ت صحيح مسلم: لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري -٢
  هـ .٢٧٥ت سنن أبي داود: لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السِجْسَتاِنّي  -٣
  .هـ٢٧٩ ت ى محمد بن عيسى بن َسْوَرَة الترمذيسنن الترمذي: لإلمام أبي عيس -٤
  هـ .٣٠٣ ت سنن النسائي: لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -٥
َبعي الَقْزويني، المعروف  -٦ سنن ابن ماجه: لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن يزيد الر  

  هـ .٢٧٣ ت بابن ماجه
تضمن التعريف شروًطا ثالثة، إذا توفر شرط واحد منها في الحديث ُعد زائًدا، وقد  ثالثًا:

اختلفت مناهج المصنفين في الزوائد تبًعا الختالفهم في االلتزام بهذه الشروط الثالثة أو 
  بعضها، حيث ألزم بعضهم نفسه بهذه الشروط مجتمعة، بينما التزم آخرون ببعضها.

األحدب: ومن خالل التتبع لكالم وصنيع األئمة الذين صنفوا في فن يقول الدكتور خلدون 
  الزوائد، وجدتهم قد اتفقوا على ثالثة شروط في اعتبار الحديث من الزوائد:

  أن يكون متن الحديث بلفظه أو بمعناه، لم ُيَخرج في الكتب الستة أو بعضها، األول: 
  غيره.ال من حديث الصحابي الذي رواه، وال من حديث 

أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه، قد ُخرَج في الكتب الستة أو بعضها،  الثاني:
ولكن ليس من حديث الصحابي الراوي له عند صاحب الكتاب الذي تُْفَرُد زوائده، بل هو 

  عن صحابي آخر.
لستة أو أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو معناه، قد َخرَجُه أصحاب الكتب االثالث: 

بعضهم، والصحابي الراوي له واحد، إّال أن السياق مختلف، أو فيه زيادة مؤثرة، كأن 
تضيف ُحكًما جديًدا، أو تقييًدا، أو تخصيًصا، أو تفصيًال وبياًنا مختلًفا في كلية أو 

  جزئية. ويلتحق به أن يكون عندهم أو عند بعضهم مختصًرا، وهو عند من تُْفَرد زوائده 
  .١مطوالً 

  
                                                           

 .٢٦ : صعلم زوائد الحديث لألحدب )١(
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  :أهمية علم الزوائد ا:ثالثً 
فقد توصلوا في  ؛نتيجة ألبحاث قام بها بعض المتخصصين ممن دخلوا غمار هذا العلم

نهاية أبحاثهم إلى رسم صورة لعلم الزوائد، يتضح من خاللها أهميته الحديثية، ومدى 
  حاجة الناس إليه، وخاصة أهل الشأن منهم.

السالم علوش في فوائد هذا العلم، والتي تظهر أهمية وسأكتفي هنا بذكر ما أجمله عبد 
  علم الزوائد ومدى الحاجة إليه، وقد قسم هذه الفوائد إلى قسمين:

  أوًال: فوائد في اإلسناد:
  فائدة معرفة الحديث الموقوف، إن جاء مرفوًعا في الكتب المزاد منها. -أ

  فائدة معرفة المرسل إن أتى موصوًال كذلك. -ب
  عرفة الموصول إن جاء مرسًال، أيًضا.فائدة م -ج
فائدة معرفة ما جاء من المقطوعات والبالغات موصوًال في الكتب المزاد منها، على  -د

  الكتب المزاد عليها.
  فائدة معرفة الصحابة رواة الحديث الواحد. -هـ

  ثانًيا: فوائد في المتن:
  لكتب المزاد عليها.معرفة المتون الزائدة التي لم يكن لها ذكر البتة في ا -أ

  معرفة األلفاظ الزائدة على المتون، في الكتب المزاد عليها. -ب
  معرفة غوامض األسماء واألعداد المبهمة، الواردة في الكتب المزاد عليها. -ج
  معرفة مناطات األحكام، والوقائع التي من أجلها ورد الحديث. -د
  التأكيد بمعرفة األحكام التي قد تدرك بالقياس، والقواعد األصولية الظاهرة. -هـ
  معرفة الحكم على األلفاظ المختلفة، وما يستنبط منها من األحكام. -و
  معرفة مرادات العبارات، من تفاسير الرواة الحاصلة في اإلدراجات. -ز
  بيان ما وقع للرواة من الشك في بعض األلفاظ، أو رواة األحاديث من الصحابة. -ح
  بيان اختالف السياقات التي جاء بها المتن، أو المعنى الواحد. -ط
  بيان النقص الوارد في بعض الروايات التي تخل بالمعنى. -ي
  ذلك. ونحوخصيص العام، وتعميم الخاص، بيان االختالف الوارد في المتون لجهة ت -ك
  ذكر فتاوى الصحابة في المسائل الفقهية. -ل
  بيان بعض الحوادث والحكايات التاريخية، أو التراجم. -م
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  بيان تاريخ بعض الحوادث، واألقوال النبوية. -ن
  مزيد الكشف واالستفصال في حوادث السيرة النبوية. -س

  ئد، منها:وقد أضاف لها األئمة أموًرا عظاًما، ليس هي من فن علم الزوا
  الحكم على األحاديث ومعرفة درجاتها، وعللها. -أ

  ترتيب المسانيد على األبواب والكتب الفقهية. -ب
الكالم على الرواة في الجرح والتعديل، وبيان المدلسين منهم، وما بين بعض الرواة  -ج

  من االنقطاع، ونحو ذلك.
  التنبيه واإلرشاد لما جاء في هذه المتون وأطرافها في الكتب المزاد عليها. -د
  بيان اختالف النسخ في بعض المواطن. -هـ
  ذكر الشواهد والمتابعات للحديث استطراًدا في معرفة الحكم، كما يفعل البوصيري. -و
  بيان طرق العزو، والدربة على اختصارها في بيان األلفاظ المخرجة. -ز

  قال: ومن الغايات تعرف الثمرات:ثم 
فإن جميع هذه الغايات التي قدمناها، إنما بها يجتنى الثمر. وهي بمثابة المقدمات 
للموضوعات، وأدوات المسائل الفقهيات، ألن هذه الفوائد والمصارف جميعها إنما تدور 

ت، على معرفة األحكام الخمسة، من المأمورات، والمزجورات، والمكروها في آخرها
  والمستحبات، والمباحات.

لكنهم إنما قدموها بصنيعهم هذا، مختصرة بغاية االختصار، مشاًرا لمواضع زوائد 
األحكام، مبينة الحال من جواز العمل بها أم ال، وما وقع فيها من االختالف، فقد تمت 

ي الناظر فيها أدوات االجتهاد، إذا ضمت للكتب المزاد عليها، والمعرفة الواجبة المطلوبة ف
  فيها ابتداًء، بعد جمع جميع الزوائد.

  وهو الذي كان نادى به الحافظ ابن حجر من قبل، رحمه اهللا رحمة واسعة.
وأنا اآلن لست أرى أمًرا أجل وأصوب وأوجب في العلوم الشرعية من جمع هذه الزوائد، ثم 

  .١، وشرح غريبهاجمعها في كتاب واحد، مرتب على الكتب واألبواب، مع اإلتيان بدرجاتها
وفي إشارة إلى أهمية كتب الزوائد يقول محمد عبد اهللا أبو صعيليك: إن كتب الزوائد 
تعتبر مرحلة متقدمة في طريق موسوعة الحديث الشاملة، حيث إننا عند التجميع نعمد 

  إلى الروايات المكررة، فال نحسبها، فنجمع ما في الكتب الستة مثًال، ثم نضيف 

                                                           

 .٣١٢ : صعلم زوائد الحديث لعبد السالم علوش :انظر )١(
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يرها من كتب السنة عليها... وعندئٍذ فإننا نجد أمامنا عدًدا ضخًما من إليه زوائد غ
األحاديث غير المكررة مما يشكل نواة موسوعة الحديث، وما علينا إّال القيام ببرمجته، 

 .١ وحسن ترتيبه...

وأجمل الدكتور خلدون األحدب أهمية هذا العلم وغايته فقال: إن غاية علم الزوائد وفائدته 
ريب السنة النبوية وتيسيرها للمسلمين بعامة، ولعلمائهم بمختلف تخصصاتهم هي: تق
  .٢بخاصة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٢ : صكتب الزوائد )١(
 .٣٦ : صعلم زوائد الحديث لألحدب )٢(
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  الثانيطلب الم
  مناهج العلماء في تصنيف الزوائد،

  وأشهر مؤلفاتهم فيها 
  

  .: مناهج العلماء في تصنيف الزوائدأوًال 
  .: أشـــهر المؤلفـــات فــــي الزوائـــداثانيً 
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  المطلب الثاني
  مناهج العلماء في تصنيف الزوائد، وأشهر مؤلفاتهم فيها

  
  :: مناهج العلماء في تصنيف الزوائدأوًال 

يمكن تحديد مناهج التصنيف في الزوائد من ثالثة أوجه، وجميعها مستنبطة من صنيع 
  األئمة الذين صنفوا كتًبا في زوائد الحديث.

  أوًال: من جهة اإلسناد:
وهي الكتب التي لم يسقط مؤلفوها أسانيد صاحب األصل  الزوائد المسندة: كتب -١

  المزاد منه.
  : كتاب كشف األستار للهيثمي، ومختصر زوائد البزار البن حجر، وغيرها.مثاله

وهي الكتب التي أسقط مؤلفوها أسانيد صاحب األصل  كتب الزوائد غير المسندة: -٢
  المزاد منه.

  وائد للهيثمي، والمطالب العالية البن حجر، النسخة المطبوعة.: كتاب مجمع الز مثاله
  

  ثانًيا: من جهة الكتب المزيد عليها:
  إفراد األحاديث الزائدة في كتاب أو أكثر على الصحيحين. -١

كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي، حيث أفرد األحاديث الزائدة في  :مثاله
  صحيح ابن حبان على صحيحي البخاري ومسلم.

لنوع صنفت عليه وهذا ا إفراد األحاديث الزائدة في كتاب أو أكثر على الكتب الستة. -٢
  .أكثر كتب الزوائد

  يثمي، حيث جمع فيه زوائد مسند : كتاب كشف األستار عن زوائد البزار للهمثاله
  البحر الزخار  على الكتب الستة. :البزار، المسمى

وهذا النوع  إفراد األحاديث الزائدة في كتاب أو أكثر على الكتب الستة ومسند أحمد. -٣
  .تفرد به ابن حجر

 :: مختصر زوائد مسند البزار البن حجر، حيث جمع فيه زوائد مسند البزار، المسمىمثاله
  لبحر الزخار  على الكتب الستة ومسند أحمد.ا
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  إفراد األحاديث الزائدة في كتاب أو أكثر على الكتب الخمسة. -٤
كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، حيث أفرد األحاديث الزائدة  :مثاله

في سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة، وهي صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن 
  أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي .

  
  ثالًثا: من جهة شرط الكتاب:

لمصنف لضبط الطريقة التي من حيث إن لكل كتاب صنف في الزوائد شرًطا، يضعه ا
  خاللها سيقوم بانتقاء األحاديث الزائدة في كتاب أو أكثر على الكتب المزيد عليها.

وقد اختلفت هذه الشروط من كتاب إلى آخر، وقد يختلف شرط المصنف الواحد من كتاب 
  إلى آخر، كما هو الحال عند اإلمام الهيثمي.

ي الزوائد وذلك في التعريف االصطالحي لعلم وقد سبق ذكر شروط عدد من المصنفين ف
  الزوائد.

  
  :: أشهر المؤلفات في الزوائداثاني

اشتهر عدد من األئمة في تصنيف كتب الزوائد، وهي سمة يعرف بها هؤالء، وقد جاءت 
هذه المصنفات نتيجة طبيعية لمحاوالت هؤالء العلماء في إيجاد موسوعة حديثية يجمع 

  ، وكذا الصحابة.صلى اهللا عليه وسلماهللا فيها كل حديث رسول 
وسأكتفي هنا بذكر ثالثة من األئمة المصنفين، والذين اشتهروا بهذا الفن، وأذكر ما وقفت 

  عليه من مصنفاتهم في زوائد الحديث ملتزًما في ذلك بسنوات وفاتهم.
  هـ .٨٠٧* الحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان، أبو الحسن الهيثمي. المتوفى 

  مصنفاته:
  كشف األستار عن زوائد البزار. -١  
  المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. -٢  
  مجمع البحرين في زوائد المعجمين. -٣  
  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. -٤  
  بغية الباحث عن زوائد الحارث. -٥  
  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. -٦  
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  .هـ٨٤٠ت بكر إسماعيل بن سليم البوصيري * الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي

  مصنفاته: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه.
* الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، الشهير بابن حجر 

  هـ .٨٥٢ ، تالعسقالني
  مصنفاته:

  مختصر زوائد مسند البزار. -١  
  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. -٢  
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  ل الثانيــــــــــالفص
  

  زوائد كتاب شرح السنة لإلمام البغوي 
  على الكتب الستة

  من بداية كتاب الحج إلى نهاية كتاب الفتن
  (دراسة تطبيقية)
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  تمهيد
م الحديث، فداخله ال يطلع على ما عرف من و إن علم الزوائد باٌب عظيٌم من أبواب عل

فيه سراًجا سرج هر من األحاديث واآلثار، بل هو يدخل بيًتا بحاجٍة إلى من يتشاالتراجم، و 
  .جديًدا

قد وجدت أنني أخوض غمار أحاديث ليست من أحاديث الكتب الستة التي أشبعها و  
، عدا عن معرفتهم وتمييزهم من الصعوبة بمكانالبحث عنهم  رواةٍ و  ،ودراسةً  العلماء بحثًا
  وخاصة المتأخرين منهم. ،عن غيرهم

هذه هي المرة األولى التي تدرس فيها أسانيد اإلمام البغوي، وقد وفقني  الباحث أن يزعمو 
ومما يمكن قوله:  والحكم عليها، منها، والترجمة لرجالها، اهللا عز وجل للوقوف على كثيرٍ 

 سائرها في شرح السنة، يمكن االستفادة من كتابه في البغوي ن هذه الدراسة ألسانيدإ
  أسانيد كتبه.

اها ومما خلصت إليه أن معظم أحاديث كتاب شرح السنة هي: رواية كتب، حيث رو  
جامع معمر، ومسند أحمد، وشمائل الترمذي، ومسند ابن ، و موطأ مالك :من اإلمام البغوي

  الجعد، وغيرهم.

و أكثر من كان واحًدا أ ،إن األحاديث التي لم تكن رواية كتاب :أيًضاويمكن القول 
  رجالها هم في عداد المصنفين، لكن ليس لهم مصنفات بين أيدينا اآلن.

 ،وبعد دراسة األحاديث التي في شرح السنة من: بداية كتاب الحج، إلى نهاية كتاب الفتن
 حديثًا١٩٥ –حسب شرط الباحث  –وجدت أن األحاديث الزائدة  ،حديثًا ٢٥٨٣وعددها 

  .ربدون المكر 

ه األحاديث: بشرح غريبها، والتعريف برجالها، وتخريجها، وبيان درجة وقد تناولت هذ 
  أسانيدها، ونقل أقوال العلماء في الحكم على هذه األسانيد.
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  ج ـــــــِكَتاُب اْلحَ 
  َباُب َأْشُهِر اْلَحج  

}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {اْلَحج َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض  اْلَحج ١ِفيِهن.  

]١ ٍد اْلِكَساِئياِب ْبُن ُمَحم٢] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه َنا َأُبو ٣لُ ، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخال ،
 اِس اَألَصم٤اْلَعب.  

 اِلِحي ِه الصُد ْبُن ٥َح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل َقاال: َنا َأُبو َبْكٍر ٦َأْحَمَد اْلَعاِرفُ ، َوُمَحم ،
  ،٧اْلَحَسِن اْلِحيِري  َأْحَمُد ْبنُ 

   

                                                           

  بهذا اإلسناد، وبلفظه. ٢/١٦٨، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٧/٣٣/١٨٥٧] شرح السنة ١[
  .١٩٧ اآلية :سورة البقرة١) (
 والذهبي اْلَوهاب ْبن ُمَحمد ْبن اْلَحَسن اْلِكَساِئّي، َأُبو اْلَحَسن اْلَمْرَوِزّي، اْلَخِطيب، شيخ البغوي؛ أورده السمعاني) َعْبد ٢(

، منهم: أبو الحسن علي بن محمد الدهان اإلْبِرْيَنقى، وأبو طاهر محمد بن عبد العزيز رواةفي شيوخ عدد من ال
  .الَعْيدانيبن عبد الحميد  الُبْنُدكانى، وأبو سعد محمد

/ ٩، و٣٣٧/ ٢، و٩٤/ ١، األنساب ٥٣٠/ ١، و١٩١/ ١، و١٣١/ ١ معالم التنزيل، ١٩٩/ ١انظر: شرح السنة 
، تاريخ اإلسالم ١٤٩٩صو ، ١٢٥٩ص  :، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني١٥٧/ ٢، و٥٨٦/ ١، التحبير ١٨٣
١٩٨/ ٣٤.  

ل، َأُبو ُمَحمد ٣) ( د، اْلَخالهكذا جاء تعريفه في أسانيد شرح السنة، ومعجم ابن الَمْرَوِزيّ َعْبد اْلَعِزيز ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحم ،
ا من تالميذه: أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد اْلِكَساِئّي، وأبو منصور محمد بن عبد الملك معساكر، وذكر فيه

في شيوخ  ، في فوائده، وأورده السمعاني أبو عثمان سعيد بن محمد الَبِحْيِرّي، النْيَساُبْوِريّ أيًضا: السَرْخِسّي، وروى عنه 
  .الُكْشِمْيَهِنيّ  م يحيى بن على بن محمد بن حمدويهّ أبي القاس

/ ١معجم ابن عساكر ، ٢٤٢/ ٤، األنساب ٢٠٤/ ٢، شرح السنة ٧٣انظر: السابع من فوائد أبي عثمان البحيري ص: 
 . ١٠٤٨/ ٢، و١٠٣٦/ ٢، و١٠٤٨/ ٢، و٥٩٠/ ١و ،٣٥١

  هـ.٣٤٦ُمَحمد بن َيْعُقْوب بن ُيْوُسف النْيَساُبْوِرّي، َأُبو الَعباس اَألَصُم، متفٌق على توثيقه، ت ٤) (
 .٣/٥٢، تذكرة الحفاظ ١٢٣انظر: التقييد  
، شيخ البغوي؛ من شيوخه: أبو َأْحَمد بن َعْبد اهللا بن َأْحَمد بن َعِلّي بن َمْنُصْور٥) ( اِلِحي ُب ِبالصَأبو حامد، اْلُمَلق ،

ْيَرِفّي، وأبو بكر أحمد بن  الحسين علي بن محمد بن عبد اهللا بن بشران، وأبو سعيد محمود بن محمد بن سعيد الص
  بكر محمد بن محمد بن علي الطوسي.من تالميذه: وأبو و  ،الحسن اْلِحيِرّي، وغيرهم

، األنوار في شمائل النبي المختار:  ٣٢/حديث٦٥/ ١، و٢٧/حديث ٥٦/ ١، و١٥/حديث٢٩/ ١شرح السنة انظر: 
  .٨٧/ ٤٠، تاريخ اإلسالم ٢٦٤/حديث٢١٦صو ، ١٢٠٠/حديث٧٥٠ص

وقيل غير  هـ،٤٨٢ُمَحمد بن َأْحَمد بن َأِبي َجْعَفٍر الطَبِسّي، َأُبو الَفْضل الَعاِرف، شيخ البغوي، متفٌق على توثيقه، ت ٦)(
  ذلك.

  .١٨/٥٨٨،  سير أعالم النبالء ٥٩ : صانظر: المنتخب من السياق 
ّي، متفٌق على َأْحَمد بن الَحَسِن بن َأْحَمد بِن ُمَحمد بن َأْحَمد الِحْيِرّي، َأُبو َبْكر الَقاِضي، الَحَرِشّي، النيسابورّي، الشاِفعِ ٧) (

  هـ . ٤٢١ت  ،توثيقه
 . ١٧/٣٥٦، سير أعالم النبالء ٨٣ : ص، المنتخب من السياق١٣٣انظر: التقييد: ص 
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 اِس اَألَصمِبيعُ ١َنا َأُبو اْلَعب ٢، َأنا الر اِفِعيَقاَل: ُقْلُت ٥، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ٤، َأنا ُمْسِلمٌ ٣، َأنا الش ،
؟ َفَقاَل: َنَعْم، َكاَن ُيَسمي َشواًال،  ٧ُعَمرَ َأَسِمْعَت َعْبَد اللِه ْبَن : «٦ِلَناِفعٍ  ي َأْشُهَر اْلَحجُيَسم

؟ َقاَل: َلْم َأْسَمْع  َقْبَلُهن ِإْنَساٌن ِباْلَحج ِة، ُقْلُت ِلَناِفٍع: َفِإْن َأَهل ِمْنُه ِفي َوَذا اْلَقْعَدِة، َوَذا اْلِحج
  ». َذِلَك َشْيًئا

  
  تخريجه

  .٨بمثله؛ عن مسلم، عن ابن جريج، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمرأخرجه الشافعي 
  .٩ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي، بمثله

  ، كالهما مختصًرا؛ من طريق ابن جريج، به.١١، وابن أبي حاتم١٠وأخرجه الطبري
  
  

                                                           

  تقدمت ترجمته في إسناد هذا الحديث.  ١) (
ِبْيع بن ُسَلْيَمان بِن َعْبد الَجباِر بن َكاِمل الِمْصِرّي، َأُبو ُمَحمد الُمَراِدّي موالهم، الُمَؤذِن، صاحب اإل٢( مام الشافعي، ) الر

  هـ.       ٢٧٠: ثقة، ت ٢٠٦في التقريب ص وراويته، قال ابن حجر
 .٣/٢٤٥، تهذيب التهذيب ١/٣٩٢، الكاشف ٩/٨٧وانظر: تهذيب الكمال 

 َمكّي، الَغزيّ ) ُمَحمد بن ِإْدِرْيس بن الَعباس بن ُعْثَمان بن َشاِفع، َأُبو َعْبد اهللا الُقَرِشّي، ثُّم الُمطِلِبّي، الشاِفِعّي، ال٣(
  هـ.٢٠٤: وهو المجدد ألمر الدين على رأس المائتين، ت ٤٦٧نزيل مصر، قال ابن حجر في التقريب ص الَمْوِلد،

 .٩/٢٥، تهذيب التهذيب ٢/١٥٥، الكاشف ٢٤/٣٥٥وانظر: تهذيب الكمال 
ْنِجّي، قال ابن حجر في٤) ( ّي، َأُبو َخاِلد المعروف بالزفقيه ٥٢٩التقريب ص ُمْسِلم بن َخاِلد الَمْخُزْوِمّي، موالهم الَمك :

 هـ أو بعدها.١٧٩صدوٌق، كثير الوهم؛ ت
  .١٠/١٢٨، تهذيب التهذيب ٢/٢٥٨، الكاشف ٢٧/٥٠٨وانظر: تهذيب الكمال 

، قال ابن حجر في ا ٥)( لتقريب َعْبد الَمِلك بن َعْبد الَعِزْيز بن ُجَرْيج اُألَمِوّي موالهم، َأُبو َخاِلد، َوَأُبو الَوِلْيِد الُقَرِشي
  هـ أو بعدها.١٥٠: ثقٌة، فقيٌه، فاضل، وكان يدلس ويرسل، ت ٣٦٣ص

  .٦/٤٠٢، تهذيب التهذيب ١/٦٦٦، الكاشف ١٨/٣٣٨وانظر: تهذيب الكمال 
: ٥٥٩ص) َناِفع، َمْوَلى اْبن ُعَمر، َأُبو َعْبد اهللا الُقَرِشّي، ثُّم الَعَدِوّي، الُعَمِرّي، عالم المدينة، قال ابن حجر في التقريب ٦(

  هـ، أو بعد ذلك.١١٧ثقٌة ثبٌت فقيه، ت 
  .١٠/٤١٢، تهذيب التهذيب ٢/٣١٥، الكاشف ٢٩/٢٩٨وانظر: تهذيب الكمال 

وهو ) َعْبد اهللا بن ُعَمر بِن الَخطاب، َأُبو َعْبد الرْحَمِن الُقَرِشّي، الَعَدِوّي، الَمكّي، الَمَدِنّي، صحابي جليل، أسلم ٧(
هـ. انظر: ٧٣استصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، تصغير، ثم هاجر مع أبيه، و 

  .٤/١٥٥، اإلصابة ٣/٣٣٦، أسد الغابة ٣/٩٥٠االستيعاب 
 .١٦٨/ ٢األم  ٨)(
 . ٩٢٢٦/حديث٤٢/ ٧معرفة السنن واآلثار  ٩)(
  . ٣٥٣٧، حديث٣٥٣٦/حديث١١٧/ ٤تفسير الطبري  ١٠)(
 .  ١٨١٦/حديث٣٤٥/ ١تفسير ابن أبي حاتم  ١١)(
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، جميعهم مختصًرا؛ من ٤، والبيهقي٣، والحاكم٢، والطبري١وأخرجه سعيد بن منصور
  به. طريق: نافع،

، جميعهم مختصًرا؛ ٨، والدارقطني٧، والطبري٦، وابن أبي شيبة٥وأخرجه سعيد بن منصور
  من طريق: ابن عمر.

  درجته
ْنِجّي: صدوق كثير الوهم، إال  إسناده صحيح، وهو موقوف؛ في إسناده مسلم بن خالد الز

  أنه وافق رواية الثقات، ومنهم:
  .١٠حافٌظ، إماٌم، قدوة: ثقٌة، متقٌن، ٩يحيى بن سعيد القطان -
  .١٢: ثقٌة، حافٌظ، عابد١١عبد اهللا بن وهب -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  . ٣٣١/حديث٧٨٧/ ٣التفسير من سنن سعيد بن منصور  ١)(
 . ٣٥٣٢/حديث١١٦/ ٤تفسير الطبري  ٢)(
 . ٣٠٩٢/حديث٣٠٣/ ٢المستدرك  ٣)(
 . ٨٧١١/حديث٥٥٩/ ٤السنن الكبرى  ٤)(
  . ٣٢٩/حديث٧٨٤/ ٣التفسير من سنن سعيد بن منصور  ٥)(
 . ١٣٦٢٩/حديث٢٢١/ ٣مصنف ابن أبي شيبة  ٦)(
  . ٣٥٣٨/حديث١١٧/ ٤تفسير الطبري  ٧)(
 .  ٢٤٥٦حديث/٢٣٥ /٣، و٢٤٥٥/حديث٢٣٤/ ٣سنن الدارقطني  ٨)(
 .٣٥٣٦/حديث١١٧/ ٤انظر: تفسير الطبري  ٩)(
 .٥٩١) تقريب التهذيب: ص ١٠(
   .١٨١٦/حديث٣٤٥/ ١انظر: تفسير ابن أبي حاتم  ١١)(
  .٣٢٨) تقريب التهذيب: ص ١٢(
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 َباُب التْلِبَيةِ 
، َأْنَبَأَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َأْخَبَرنَ ] ٢[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحما َأُبو َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه

،اِس اَألَصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال : َأْنَبَأَنا َأُبو  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصَبْكٍر َح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

 اِفِعيِبيُع، َأْنَبَأَنا الش َأْنَبَأَنا الر ،اِس اْألََصمَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعب ، اِهيُم ْبُن ، َأْنَبَأَنا ِإْبرَ ١اْلِحيِري
، َعِن ٥، َعْن َأِبيهِ ٤، َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َثاِبٍت ٣، َعْن َصاِلِح ْبِن ُمَحمِد ْبِن َزاِئَدةٍ ٢ُمَحمدٍ 

َواْلَجنَة، َأنُه َكاَن ِإَذا َفَرَغ ِمْن َتْلِبَيِتِه، َسَأَل اللَه ِرْضَواَنُه «النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، 
  ».َواْسَتْعَفاُه ِبَرْحَمِتِه ِمَن النارِ 

  
  تخريجه:

أخرجه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن 
  عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، مرفوًعا، 

  ، بمثله.٦البيهقي الشافعي: أخرجه ومن طريق
  
  
  

                                                           

، بهذا اإلسناد، ٢/١٧٢، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ١٨٦٦/حديث رقم٧/٥٢شرح السنة ] ٢[
  .٥٣٧٠/حديث ٣/٢٢٤وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
 اَألْسَلِمّي، موالهم، أبو ِإسحاق الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريبِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بِن َأِبي َيْحَيى، واسمه َسْمَعان، ٢) (

  هـ، وقيل بعد ذلك. ١٨٤: متروك، ت ٩٣ ص
  .١/١٥٨، تهذيب التهذيب ١/٢٢٢، الكاشف ٢/١٨٤وانظر: تهذيب الكمال 

مات  : ضعيف،٢٧٣ر في التقريب صحج، الَصِغير؛ قال ابن الَمَدِنّي، أبو َواِقد اللْيِثيّ  َصاِلح بن ُمَحمد بن َزاِئَدة٣) (
  ه.١٤٠بعد 

  .٤/٤٠١، تهذيب التهذيب ١/٤٩٨، الكاشف ١٣/٨٤وانظر: تهذيب الكمال 
) ُعَماَرة بن ُخَزْيَمة بن ثَاِبت اَألْنَصاِرّي، اَألْوِسّي، أبو عبد اهللا أو أبو محمد الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ٤(

  ه. ١٥٠ت  ،: ثقة٤٠٩ص
  .٧/٤١٦، تهذيب التهذيب ٢/٥٣، الكاشف ٢١/٢٤١يب الكمال وانظر: تهذ

هد بدًرا، ُخَزْيَمة بن ثَابت بن الَفاِكه اَألْنَصاِرّي، الَخْطِمّي، َأُبو ُعَماَرة الَمَدِنّي، ُذو الشَهاَدَتْيِن، من كبار الصحابة، ش ٥)(
 ه.٣٧وقتل مع علي بصفين سنة 

  .٢/٢٣٩، اإلصابة ٢/١٧٠، أسد الغابة ٢/٤٤٨انظر: االستيعاب 
  .٩٥٨١حديثو ، ٩٥٨٠/حديث ٧/١٣٧) معرفة السنن واآلثار ٦(
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، جميعهم بنحوه؛ من طريق: ٤، والبيهقي٣، والطبراني٢والدارقطني، ١وأخرجه ابن عدي
  صالح بن محمد بن زائدة، به. 

  
  درجته:

  ؛ فيه:٧، والسيوطي٦، وابن حجر٥وضعفه ابن الملقن ،إسناده ضعيف
  إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: -١

  .٩اكان كذابً ، ٨ال يكتب حديثه قال ابن معين:
كان يروى أحاديث منكرة ليس  ،ترك الناس حديثه ،حديثهقال أحمد بن حنبل: ال يكتب و 

  .١٠وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه ،لها أصل
  .١١ترك ابن المبارك حديثه ،: كذاب متروك الحديثبو حاتمأوقال 

  .١٢ليس بشئ :قال أبو زرعةو 
وغيرهما  ،والدارقطني ،ووصفه أحمد ،ضعفه الجمهور ، وقال:١٣متروك :قال ابن حجرو 

   .١٤تدليسبال
  
  
  
  
  

                                                           

  .٥/٩٢الكامل  ١)(
  .٢٥٠٧/حديث ٣/٢٥٧سنن الدارقطني  ٢)(
  .٣٧٢١/حديث٤/٨٥المعجم الكبير  ٣)(
  .٩٠٣٨/حديث٥/٧٢) السنن الكبرى ٤(
  .٦/١٦٥انظر: البدر المنير  ٥)(
 .٧٤٣/حديث٢١٦: ، بلوغ المرام١٠٠٥ث /حدي٢/٥٢٤انظر: التلخيص الحبير  ٦)(
 .    ٦٧٥٩/حديث٢/١٩٣) انظر: الجامع الصغير ٧(
  .٩٥/ ٣رواية الدوري  - تاريخ ابن معين  ٨)(
 .١٦٥/ ٣المرجع السابق  ٩)(
  .١٢٦/ ٢الجرح والتعديل  ١٠)(
  نفسه. ١١)(
  نفسه. ١٢)(
  :٩٣ التهذيب: ص تقريب ١٣)(
 .٥٢طبقات المدلسين: ص  ١٤)(
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  زائدة:صالح بن محمد بن  -٢
 ، وقال البخاري:٥، وابن حجر٤، والدارقطني٣، والنسائي٢، وابن معين١ضعفه ابن سعد

  .٦منكر الحديث
  ،٧وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم: قال ابن عديو 

فلما  ،ويسند المراسيل وال يفهم ،كان ممن يقلب األخبار واألسانيد وال يعلموقال ابن حبان: 
  .٨استحق الترك ؛كثر ذلك من حديثه وفحش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٤٦متمم التابعين: ص  -الطبقات الكبرى  ١)(
  .١٨١/ ٣رواية الدوري  - تاريخ ابن معين  ٢)(
  .٥٧الضعفاء والمتروكون للنسائي: ص  ٣)(
  .١٥٨/ ٢الضعفاء والمتروكون للدارقطني:  ٤)(
 .٢٧٣ص التهذيب: تقريب ٥)(
 .٢٩١/ ٤التاريخ الكبير  ٦)(
  .٩٢/ ٥الكامل  ٧)(
  .٣٦٧/ ١المجروحين  ٨)(
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  َباُب َرْفِع اْلَيَدْيِن ِعْنَد ُرْؤَيِة اْلَبْيِت 
، َأْنَبَأَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد ] ٣[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحماْلَخالُل، َأْخَبَرَنا َأُبو َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه

،اِس اْألََصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال : َأَنا َأُبو َبْكرٍ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصَأْحَمُد  َح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

، َنا َأُبو اْلَعباِس اْألََصم، َأَنا  ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري اِفِعيِبيُع، َأَنا الش ٢، َأَنا َسِعيُد ْبُن َساِلمٍ ١الر ،
، ٥، َمْوَلى َعْبِد اللِه ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن اْبِن َعباسٍ ٤، َقاَل : َحدْثُت َعْن ِمْقَسمٍ ٣َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ 

ِدي ِفي الصالِة، َوإَِذا ُرِئَي اْلَبْيُت، َوَعلى ُتْرَفُع اْألَيْ «َعِن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: 
َفا َواْلَمْرَوِة، َوَعِشيَة َعَرَفَة، َوِبَجْمٍع، َوِعْنَد اْلَجْمَرَتْيِن، َوَعَلى اْلَميِت  الص«. 

  قال اإلمام: هذا حديث منقطع.
  

  تخريجه
مولى عبد اهللا بن  ِمْقَسمسعيد بن سالم عن ابن جريج، عن  أخرجه الشافعي، بمثله؛ عن

  . ٦الحارث، عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .٧ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي؛ بمثله

  
  

                                                           

بهذا اإلسناد،  ٢/١٨٤، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ١٨٩٧/حديث ٧/٩٩] شرح السنة ٣[
، وذكره ابن حجر في المطالب ٢٥١٣/حديث١٨٦/ ٣وبلفظه. والحديث زائد، ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

  .١٢٠١/حديث٣٩١/ ٦العالية 
 .١في الحديث رقم ) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد ١(
: ٢٣٦َسِعْيد بن َساِلم الَقداح، َأُبو ُعْثَمان الَمكّي، أصله من ُخَراَساَن، أو الكوفة، قال ابن حجر في التقريب ص  ٢)(

  هـ. ١٩٠صدوق يهم... وكان فقيًها، ت بعد 
  .٤/٣٥، تهذيب التهذيب ١/٤٣٦، الكاشف ١٠/٤٥٤وانظر: تهذيب الكمال 

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
) ِمْقَسم بن ُبُجَرة ، ويقال : َنْجَدة، أبو القاسم، مولى َعْبد اهللا بِن الَحاِرث، ويقال له : مولى ابن عباس للزومه له. قال ٤(

  هـ. ١٠١: صدوق، وكان يرسل، ت ٥٤٥ابن حجر في التقريب ص 
  .١٠/٢٨٨لتهذيب ، تهذيب ا٢/٢٩٠، الكاشف ٢٨/٤٦١وانظر: تهذيب الكمال 

) َعْبد اهللا بن َعباس، َأُبو الَعباس الَهاِشِمّي، الَبْحر، وَحْبُر األمة، وفقيه العصر، أحد المكثرين من الصحابة، وٕامام ٥(
التفسير، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صحب النبي صلى اهللا عليه وسلم نحًوا من ثالثين شهًرا، وحدث عنه 

  ة.بجملة صالح
  .٤/١٢١، اإلصابة ٣/٢٩١، ُأسد الغابة ٣/٩٣٣انظر: االستيعاب 

  .١٨٤/ ٢األم   ٦)(
  .  ٩٨٠٠/حديث٢٠١/ ٧معرفة السنن واآلثار و ، ٩٢١٠/حديث١١٧/ ٥السنن الكبرى  ٧)(
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، كالهما بنحوه؛ من طريق: ابن جريج، ٢، واألزرقي١وأخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر
  به.

  درجته
  إسناده ضعيٌف منقطٌع.

، وقال البيهقي: ِمْقَسم: باالنقطاع بين ابن جريج، و ٥والُبْوِصْيِريّ ، ٤، والبيهقي٣وأعله أحمد
  .٦، وبذلك ال تثبت الحجةِمْقَسمعن  ُحدْثتورواه ابن جريج فقال: 

  
    

                                                           

 .١٢٠١/حديث٣٩١/ ٦انظر: المطالب العالية  ١)(
 .  ٢٧٩/ ١أخبار مكة  ٢)(
  .٩٨٠٣/حديث٢٠١/ ٧معرفة السنن واآلثار انظر: ٣) (
 .٩٢١٠/حديث١١٧/ ٥السنن الكبرى ٤) (
 .٢٥١٣/حديث١٨٦/ ٣إتحاف الخيرة المهرة ٥) (
 .٢/٨٣مختصر خالفيات البيهقي ٦) (



٣٩ 
 

َفا َواْلَمْرَوِة  ْعِي َبْيَن الصَباُب الس  
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن  الص ُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإنِه}َقاَل الل١َشَعاِئِر الل .  

: الشَعاِئُر: اْلَمَعاِلُم الِتي َنَدَب اللُه َعز َوَجل ِإَلْيَها، َوَأَمَر ِباْلِقَياِم ِبَها. َقاَل اْألَْزَهِري  
، َوِمْنُه َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َال ُتِحلوا َشَعاِئرَ  اُء: ِهَي ُأُموُر اْلَحجِه} َقاَل: اْلَفر٢الل.  

 َعاُر: اْلَعالَمُة، َوِمْنُه ِإْشَعاُر اْلَهْدِي، َوُهَو َأْن َيْجَعَل َعَلى اْلَبَدَنِة َعالَمًة ُيْعَلُم ِبَها َأنَها َوالش
. ُه ِمْن َعالَماِت اْلَحجَي اْلَمْشَعُر اْلَحَراُم ِبِه، َألنِمَن اْلَهْدِي، َوُسم  

، َأْنَبَأَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َحدثََنا َأُبو َأْخَبَرَنا َعْبُد الْ ] ٤[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَوه
 اِفِعيِبيُع، َأْنَبَأَنا الش َأْنَبَأَنا الر ،اِس اْألََصم٣اْلَعب ٍل اْلَعاِئِذيِه ْبُن ُمَؤمَعْن ، ٤، َأْنَبَأَنا َعْبُد الل

، ٧، َعْن َصِفيَة ِبْنِت َشْيَبةَ ٦، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباحٍ ٥ْبِن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن ُمَحْيِصنٍ  ُعَمرَ 
ِإْحَدى ِنَساِء َبِني َعْبِد الداِر، َقاَلْت: َدَخْلُت َمَع ِنْسَوٍة ِمْن  ٨َقاَلْت: َأْخَبَرْتِني ِبْنُت َأِبي ِتْجَراةَ 

ُقَرْيٍش َداَر آِل َأِبي ُحَسْيِن َنْنُظُر ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوُهَو َيْسَعى َبْيَن 
َفا َواْلَمْرَوِة، َفَرَأْيُتُه َيْسَعى، َوإِن ِمئْ  ي َألََرى الصى َألَُقوَل: ِإنْعِي، َحتِة السَزَرُه َلَيُدوُر ِمْن ِشد

     .»اْسَعْوا، َفِإن اللَه َكَتَب َعَلْيُكُم السْعيَ «ُرْكَبَتْيِه، َوَسِمْعُتُه َيُقوُل: 
  

                                                           

  أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم  ،١٩٢١/حديث رقم ٧/١٤٠شرح السنة ] ٤[
، وفي غاية ٥٥٢٢/حديث٣/٢٤٧الهيثمي في مجمع الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره ٢/٢٣١

  .٢٥٦٢/حديث٣/٢٠٥، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٦٣٣/حديث٢/٦٦المقصد 
  .١٥٨اآلية : سورة البقرة ١)(
 .٢اآلية : لمائدةاسورة  ٢)(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
    في التقريب ) َعْبد اهللا بِن الُمَؤمل بن َوْهب اهللا الُقَرِشّي، الَمْخُزْوِمّي، الَعاِئِذّي، الَمَدِنّي، ويقال: الَمكّي، قال ابن حجر ٤(

  هـ. ١٦٠: ضعيف الحديث، ت٣٢٥ص
  .٦/٤٦، تهذيب التهذيب ١/٦٠١، الكاشف ١٦/١٨٧وانظر: تهذيب الكمال  
الُقَرِشّي، َأُبو َحْفص السْهِمّي، قارئ أهل مكة، ويقال اسمه: ُمَحمد بن َعْبد  َعْبد الرْحَمِن بن ُمَحْيِصن ) ُعَمر بن٥(

  هـ.١٢٣: مقبول، ت ٤١٥قال ابن حجر في التقريب صوقيل غير ذلك، الرْحَمِن بن ُمَحْيِصٍن، 
  .٧/٤٧٤، تهذيب التهذيب  ٢/٦٥، الكاشف ٢١/٤٢٩وانظر: تهذيب الكمال  
: ثقٌة، ٣٩١َعَطاء بن َأِبي َرَباح، واسمه: َأْسَلم الُقَرِشّي َمْوَالُهم، َأُبو ُمَحمد الَمكّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٦)(

  هـ.               ١١٥هـ، وقيل ١١٤فقيٌه، فاضٌل؛ لكنه كثير اإلرسال، وقيل إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه، ت
  . ٧/١٩٩، تهذيب التهذيب ٢/٢١، الكاشف ٢٠/٦٩كمال وانظر: تهذيب ال

يت إلى زمن ) َصِفية ِبْنت َشْيَبة بن ُعْثَمان بن َأِبي َطْلَحة، ُأّم َمْنُصْور الُقَرِشية، الَعْبِدِرية، عدادها في أهل المدينة، بق٧(
  الوليد؛ لها رؤية، وأنكر الدارقطني إدراكها.

  .٨/٢١٣، اإلصابة٧/١٧٠لغابة، أسد ا٤/١٨٧٣انظر: االستيعاب
َشْيَبة بن  وهي أم ولد - كما رجح ابن األثير  –َحِبْيَبة ِبْنت أبي ِتْجَراة الَعْبِدِرية، ثم الشيبية، أو تملك بنت أبي ِتْجَراة ٨) (

 ُعْثَمان، لها صحبة وحديث. 
 .٨/٧٩،٤٣٥، اإلصابة ٤٢٥، ٣٥٤، ٧/٦١، أسد الغابة ٤/١٨٠٦انظر: االستيعاب 
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  تخريجه
أخرجه الشافعي، بمثله؛ عن عبد اهللا بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، 

عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن بنت أبي ِتْجَراة، عن النبي صلى اهللا  عن
  .١عليه وسلم

، وأبو ٥، والبيهقي٤، والدارقطني٣، وابن عدي٢ومن طريق الشافعي: أخرجه الطبراني
  ، جميعهم بمثله.٦نعيم

  ؛٧وأخرجه بنحوه: إسحاق بن راهويه
  ؛١١، وابن عبد البر١٠طني، والدارق٩، والطبراني٨وأخرجه بمثله: أحمد

  جميعهم من طريق: عبد اهللا بن المؤمل، به.  
  درجته

  إسناده ضعيف.
، وعلي ١٥، وَحسنه زين الدين العراقي١٤، والنووي١٣، وابن القطان١٢وضعفه ابن عدي

  ، فيه:١٦القاري
  
  
  

                                                           

 .٢٣١/ ٢األم ١) (
 .٥٧٣/حديث٢٢٦/ ٢٤المعجم الكبير ٢) (
 .٢٢٦/ ٥الكامل ٣) (
 .٢٥٨٦، حديث٢٥٨٥/حديث٢٩١/ ٣سنن الدارقطني ٤) (
/ ٢السنن الصغير و ، ٩٩٦٢/حديث٢٥١/ ٧معرفة السنن واآلثار و ، ٩٣٦٦/حديث١٥٨/ ٥السنن الكبرى ٥) (

 .١٦٥٣/حديث١٨٢
 .١٥٩/ ٩حلية األولياء  ٦)(
 . ٢٣٢٤/حديث١٩٤/ ٥مسند إسحاق بن راهويه ٧) (
 .٢٧٣٦٧/حديث٣٦٣/ ٤٥مسند أحمد ٨) (
 .٥٧٢/حديث٢٢٥/ ٢٤المعجم الكبير ٩) (
 .٢٥٨٤/حديث٢٩١/ ٣سنن الدارقطني ١٠) (
 .١٠٠/ ٢التمهيد ١١) (
  .٥/٢٢٦الكامل  ١٢)(
  .٥/٧٣١ – ٣/٤٧٨ - ٢/٣٩٢) بيان الوهم واإليهام ١٣(
  . ٨/٦٥المجموع  ١٤)(
 .٩/٢٨٨عمدة القاري ) انظر: ١٥(
 .٥/١٧٦٧ - ٥/١٧٩٣مرقاة المفاتيح  ١٦)(
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  عبد اهللا بن المؤمل: -
، وضعفه ابن ٢الحديث، وقال ابن معين: صالح ١قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث

، وقال العقيلي: ال ٨، وابن حجر٧، وأبو زرعة٦، وأبو حاتم٥، والدارقطني٤، والنسائي٣معين
 ،١٠المؤمل مناكيربن حمد بن حنبل: أحاديث عبد اهللا ، وقال أ٩من حديثه على كثيريتابع 

  .١١َبين عليه الضعف يرويه ما وقال ابن عدي: وعامة
  .١٣، وحسنه عبد الحق األشبيلي١٢حسن حديث إنه: المنذري وقال

  
   

                                                           

  .٣٩/ ٦الطبقات الكبرى  ١)(
  .٧٣/ ٣رواية الدوري  - تاريخ ابن معين  ٢)(
  .١٤١رواية الدارمي: ص  - تاريخ ابن معين  ٣)(
  .٦٢الضعفاء والمتروكون:  ص ٤)(
  . ٤٠٣٣/حديث١٠٤/ ٥سنن الدارقطني ٥) (
  .١٧٥/ ٥الجرح والتعديل  ٦)(
  نفسه. ٧)(
 .٣٢٥ص التهذيب: تقريب ٨)(
  .٢/ ١الضعفاء الكبير ٩) (
  .١٧٥/ ٥الجرح والتعديل  ١٠)(
  .٢٢٦الكامل / ١١) (
 .٢٨٨/ ٩ القاري انظر: عمدة ١٢)(
 .٣/٤٧٨ بيان الوهم واإليهام انظر:١٣) (
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  َباُب الدَعاِء َيْوَم َعَرَفَة 
]٥ يَرِزي٢، َأْنَبَأَنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمدَ ١] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ٣، َأْنَبَأَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ،

، َعْن َطْلَحَة ْبِن ٦ْبِن َأِبي ِزَياٍد َمْوَلى اْبِن َعياشٍ ، َعْن ِزَياِد ٥، َعْن َماِلكٍ ٤َأْنَبَأَنا َأُبو ُمْصَعٍب 
َأْفَضُل الدَعاِء ُدَعاِء َيْوِم «، َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: ٧ُعَبْيِد اللِه ْبِن َكِريزٍ 

  ».ِلي: ال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه ال َشِريَك َلهُ َعَرَفَة، َوَأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنِبيوَن ِمْن َقبْ 
  َهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل. 
  

  تخريجه
عن زياد بن أبي زياد مولى عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة، عن أخرجه مالك، بمثله؛ 

 .٨طلحة بن عبيد اهللا بن كريز، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
                                                           

موطأ مالك،  ، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في١٩٢٩/حديث ٧/١٥٧] شرح السنة ٥[
، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، ١٤٦٢/حديث٥٦٥/ ١، ٦٢١/حديث٢٤٥/ ١ي رواية أبي مصعب الزهر 

  وبلفظه. 
 ) ُمَحمد بن ُمَحمد، َأُبو الَحَسن الشيرِزي، شيخ البغوي؛ حدث َعن: أبي َعلّي َزاِهر بن َأْحمد السرخِسّي، وعنه اْلَقاِضي١(

  ِإْسَماِعيل بن ُمَحمد الهاني. 
 ، سير أعالم٣٧/ ٤، تذكرة الحفاظ ٣/٥٥٩، ٤٢٠/ ١، إكمال اإلكمال ١١٢/ ١انظر: التحبير في المعجم الكبير 

  .٤٣١/ ١، لسان الميزان ٨٢٢/ ٢، تبصير المنتبه  ٣٨٦/ ٥، توضيح المشتبه ٤٤٠/ ١٩النبالء 
اإلمام العالمة، فقيه : ١٦/٤٧٦سير قال الذهبي في ال) َزاِهر بن َأْحَمد بن ُمَحمد بن ِعْيَسى، َأُبو َعِلّي السَرْخِسّي، ٢(

مد َأُبو ِإْسَحاق الَهاِشِمّي، صاحب َأِبي مصعب  عن:ُخَراَساَن، شيخ القّراء والمحدثين؛ روى الموطأ  ِإْبَراِهْيم بن َعْبد الص
َبْيِرّي، ت  هـ.٣٨٩الز  

   .٣/٢٩٣، طبقات الشافعية الكبرى ٢٧١، التقييد ١٥/١٥انظر: المنتظم  
مد بن ُمْوَسى بن ُمَحمد الَعباِسّي، َأُبو ِإْسَحاق الَهاشِ ٣( ت  متفٌق على تعديله،ِمّي، راوية الموطأ، ) ِإْبَراِهْيم بن َعْبد الص

  هـ .٣٢٥
  .١/٧٢لسان الميزان  ،١/٤٦ االعتدال ميزان، ٧١/ ١٥ أعالم النبالء سير، ٧/٦٠وانظر: تاريخ بغداد 

ل ابن حجر في الُقَرِشّي، َأُبو ُمْصَعب الزْهِرّي، الَمَدِنّي، الَفِقْيه، َقاضي المدينة، قا ) َأْحَمد بن الَقاِسم بِن الَحاِرث٤(
  هـ. ٢٤٢: صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، ت ٧٨التقريب ص

  .١/٢٠، تهذيب التهذيب ١/١٩١، الكاشف ١/٢٧٨وانظر: تهذيب الكمال 
إمام ) َماِلك بن َأَنس بن َماِلك بن َأِبي َعاِمر الِحْمَيِرّي، َأُبو َعْبد اهللا اَألْصَبِحّي، الَمَدِنّي، شيخ اإلسالم، حجة األمة، ٥(

: رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح األسانيد ٥١٦دار الهجرة، قال ابن حجر في التقريب ص
  هـ. ١٧٩ن عمر، ت كلها: مالك عن نافع عن اب

  .١٠/٥، تهذيب التهذيب ٢/٢٣٤، الكاشف ٢٧/٩١وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة عابد، ت ٢١٩) ِزَياد بن َأِبي ِزَياد، واسمه: َمْيَسَرة، مولى َعْبد اهللا بن َعياش، قال ابن حجر في التقريب ص٦(

  هـ. ١٣٥
  .٣/٣٦٧ ، تهذيب التهذيب١/٤١٠، الكاشف ٩/٤٦٥وانظر: تهذيب الكمال 

  : ثقة.٢٨٣) َطْلَحة بِن ُعَبْيد اهللا بِن ُكَرْيٍز، َأُبو الُمَطرف الُخَزاِعّي، قال ابن حجر في التقريب ص٧(
  .٥/٢٢، تهذيب التهذيب ١/٥١٤، الكاشف ١٣/٤٢٤وانظر: تهذيب الكمال  
  .٢٤٦/حديث٤٢٢/ ١، و٣٢/حديث٢١٤/ ١) موطأ مالك٨(



٤٣ 
 

  .١بمثله وعن مالك، أخرجه: عبد الرزاق،
  ومن طريق مالك، أخرجه:

  . ٢الفاكهي، مختصًرا - 
  ؛ كالهما بمثله.٤، والبيهقي٣والمحاملي -

  درجته
  إسناده حسن، وهو مرسل.

  .٥وقال البيهقي: هذا مرسٌل حسن
  .٦وصححه علي القاري

  
  
  
  
  

    
   

                                                           

  . ٨١٢٥/حديث٣٧٨/ ٤) مصنف عبد الرزاق ١(
  . ٢٧٦٠/حديث٣٢١/ ٤) أخبار مكة ٢(
  .٦١/حديث١٠٣) الدعاء: ص ٣(
/ ٤السنن الكبرى و ، ١٩١/حديث٣٦٧فضائل األوقات: ص و ، ٥٣٦/حديث١٥٨/ ٢) الدعوات الكبير ٤(

  .٩٤٧٣/حديث١٩٠/ ٥و، ٨٣٩١/حديث٤٧٠
 .١٩١/حديث٣٦٧فضائل األوقات: ص  ٥)(
  .٢٥٩٩/حديث١٨٠٣/ ٥مرقاة المفاتيح  )٦(
  



٤٤ 
 

  َباُب َفْضِل َيْوِم َعَرَفَة   
]٦، يَرِزيَأْنَبَأَنا  ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، َأْنَبَأَنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأْنَبَأَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي

، َعْن َطْلــــَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِه ْبِن ٢، َعْن ِإْبَراِهيــــَم ْبِن َأِبي َعْبَلةَ ١َأُبو ُمْصــــَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
َما ُرِئَي الشْيَطاُن َيْوًما ُهَو ِفيِه َأْصَغُر، «، َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: ٣َكِريزٍ 

ِل الرْحمِة،  َوال َأْدَحُر، َوال َأْحَقُر، َوال َأْغَيُظ ِمْنُه َيْوَم َعَرَفَة، َوَما َذاَك ِإال ِلَما َيَرى ِمْن َتَنز
للِه َعِن الذُنوِب اْلِعَظاِم ِإال َما َكاَن ِمْن َيْوِم َبْدٍر، َفِقيَل: َوَما َرَأى ِمْن َيْوِم َبْدٍر؟ َوَتجاُوِز ا

  ». َقاَل: َأَما ِإنُه َقْد َرأى ِجْبِريَل َوُهَو َيَزُع اْلَمالِئَكةَ 
  َهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل.

  
  شرح الغريب 

-  وأْبَعُد؛ والد ْفُع بُعْنٍف َعَلى َسِبيل اإلَهاَنِة واِإلْذاللِ َأْدحُر: معناه أذل٤ْحُر: الد.  
ِيهم وَيُصفهم للحْرب، َفَكَأنُه َيُكفُهم َعِن التَفّرق َواِالْنِتَشارِ  - َبهم وُيَسو٥َيَزُع: ُيَرت.  
  

  تخريجه
كريز، عن أخرجه مالك، بمثله؛ عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن طلحة بن عبيد اهللا بن  -

 . ٦النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ؛٧وعن مالك، أخرجه عبد الرزاق -
  
  
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في  موطأ مالك، ١٩٣٠/حديث ٧/١٥٨شرح السنة ] ٦[
  ، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه.١٤٦١/ حديث١/٥٦٥رواية أبي مصعب الزهري 

 .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١) (
ِإْبَراِهْيم بن َأِبي َعْبَلة، الشاِمّي، واسمه: ِشْمر بن َيْقَظان، يكنى َأَبا ِإْسَماِعْيل، وقيل غير ذلك، قال ابن حجر في  ٢)(

  ه.١٥٢: ثقة، ت٩٢التقريب ص
 .١/١٤٢، تهذيب التهذيب ١/٢١٨، الكاشف ٢/١٤٠وانظر: تهذيب الكمال 

 . ٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٣/ ٢، النهاية في غريب الحديث ٣٩٤/ ١ريب الحديث للخطابي انظر: غ ٤)(
  .١٨٠/ ٥النهاية في غريب الحديث ٥) (
 .٢٤٥/حديث٤٢٢/ ١موطأ مالك ٦) (
 .٨٨٣٢/حديث١٧/ ٥، و٣٧٨/ ٤مصنف عبد الرزاق  ٧)(



٤٥ 
 

  ؛٤، وابن عساكر٣، والبيهقي٢، والطبري١ومن طريق مالك، أخرجه: الفاكهي -
  جميعهم: بمثله.

  درجته
  إسناده صحيح، وهو مرسل.

  .٦، وقال البيهقي: هذا مرسٌل حسن٥وصححه الزيلعي
   

                                                           

 . ٢٧٦٢/حديث٣٢١/ ٤أخبار مكة  ١)(
 .١٦١٨٩/حديث٩/ ١٣تفسير الطبري ٢) (
 .٣٧٧٥/حديث٤٩٨/ ٥شعب اإليمان و ، ١٨٢/حديث٣٥٥فضائل األوقات: ص ٣) (
 .٥١٧٦/حديث٥٣٩/ ٤٣تاريخ دمشق ٤) (
 . ٣٢/ ٢تخريج أحاديث الكشاف  ٥)(
 .١٨٢/حديث٣٥٥فضائل األوقات: ص  ٦)(



٤٦ 
 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُمَظفِري السْرَخِسي ] َأْخَبَرَنا َأُبو ٧[ َأْنَبَأَنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ١َمْنُصوٍر ُمَحم ،
، َأْخَبَرَنا َأُبو ٣، َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اللِه اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن النْضِري ٢ْبُن ُمَحمِد ْبِن اْلَفْضلِ ا

، ٦َأْخَبَرَنا َمْرُزوٌق، َمْوَلى َطْلَحةَ  ،٥، َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْيمٍ ٤اْبُن ُمَحمٍد الدوِري  اْلَفْضِل اْلَعباُس 
َبْيرٍ  ثَِني َأُبو الزَم: ٨، عن َجاِبرٍ ٧َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلِإَذا َكاَن َيْوُم «، َقاَل: َقاَل َرُسوُل الل

اِدي َعَرَفَة، ِإن اللَه َيْنِزُل ِإَلى السَماِء الدْنَيا، َفُيَباِهي ِبِهُم اْلَمالِئَكَة، َفَيُقوُل: اْنُظُروا ِإَلى ِعبَ 
ُكل َفج َعِميٍق، ُأْشِهُدُكْم َأني َقْد َغَفْرُت َلُهُم، َفَتُقوُل اْلَمالِئَكُة:  َأَتْوِني ُشْعثًا ُغْبًرا، َضاِحيَن ِمنْ 

                                                           

ليه؛ ، أخرجه البغوي من طريق عباس الدوِرّي، وأظنه في فوائده، ولم أقف ع١٩٣١/حديث ١٥٩/  ٧] شرح السنة ٧[
، ٥٥٥٣/حديث٢٥٣/ ٣مجمع الزوائد  والحديث زائد، ذكره الهيثمي في:؛ لميذ الدوِرّي في هذا الحديثوانظر ترجمة ت

/ ٢كشف األستار  ، وفي١٠٠٦/حديث٢٤٨موارد الظمآن: ص ، وفي ٥٩١/حديث٢٦٠/ ٢المقصد العلي وفي 
  ؛٢٤٦٧/حديث١٧١/ ٣وذكره البوصيري في: إتحاف الخيرة المهرة  ؛١١٢٨/حديث٢٨

  .١٢٤٠/حديث١٩/ ٧وذكره ابن حجر في: المطالب العالية 
، السْرَخِسّي، المعروف ١( ِريد بن َعْبد الَمِلك بن الَحَسن بن َعِلّي بن َفْضَلَوْيه، الُمَظف؛ روى عنه: الحافظ برافوكه) ُمَحم

ابن  اْلَقْيَسرانّي، وغيرهم كثير. وقال عنه أبو الُفُتْوح  افظ أبو الفضل المقدسّي،أبو زكريا األصبهاني، ابن َمْنَده، والح
  الطاِئّي، الَهَمَذاِنّي: الفقيه الصائن. 

  .٧٧، األربعين الطائية: ص١٧٠/ ٣٥، تاريخ اإلسالم ١/٢٩١انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
: الفقيه ... قدم ٦/٢٥٢؛ قال الخطيب في تاريخ بغداد ) َأْحَمد بن ُمَحمد بن الَفْضل، َأُبو َسِعْيد الكَراِبيِسّي، الَمْرَوِزيّ ٢(

 ا، وحدث بها، ووصفه السبكي بالحافظ.بغداد حاج  
 ـ  ٢٥٦/ ٣وانظر: طبقات الشافعية 

ّي، رِ ) الُحَسْين بن الَحَسن بن َأْحَمد بن النْضر بن َحِلْيم، أبو عبد اهللا النْضرّي الَمْروِزّي، والد عبد اهللا بن الحسين الَبصْ ٣(
امتنع من التحديث إلى أن أنفذ إليه الحاكم، الشهيد أبو الفضل ابنه أبا عبد اهللا، فحدث بكتب ابن أبي الدنيا، وُسَنن أبي 

، عنه؛ ت  ِريث بكتاب معاني القرآن للَفّراء، عن السوِرّي، عنهم؛ وحدهـ.٣٣٢داود، وفوائد عّباس الد  
/ ٢٥، تاريخ اإلسالم ٣/٤٠٠، إكمال اإلكمال ١٢٩/ ١٣، األنساب ٢٧١/ ٧كمال ، اإل١٢/٣٠٩انظر: تاريخ بغداد  

 .٣١٤/ ٣، اللباب ٧٥
 ) َعباس بن ُمَحمد بن َحاِتم بن َواِقد الدورّي، َأُبو الَفْضل الَبْغَداِدّي، ُخَواَرْزِمّي األصل، قال ابن حجر في التقريب٤(

  هـ. ٢٧١: ثقة حافظ، ت ٢٩٤ص
  .٥/١٢٩، تهذيب التهذيب ١/٥٣٦، الكاشف ١٤/٢٤٥وانظر: تهذيب الكمال  
، مشهور الُمَالِئيّ  التْيِمّي، َمْوَالُهم، اَألْحَول، َأُبو ُنَعْيم بِن ُزَهْير الَفْضل بن ُدَكْين الُكْوِفّي، واسم ُدَكْين: َعْمِرو بِن َحماد٥) (

  . ٢١٩ثبت، وهو من كبار شيوخ البخاري، ت : ثقة ٤٤٦بكنيته، قال ابن حجر في التقريب ص 
  .٢٧٠/ ٨، تهذيب التهذيب ١٢٢/ ٢، الكاشف ١٩٧/ ٢٣وانظر: تهذيب الكمال 

: ٥٢٥) َمْرُزْوق الَباِهِلّي، َأُبو َبْكر الَبْصِرّي، ، مولى َطْلَحة بن َعْبد الرْحَمن الَباِهِلّي، قال ابن حجر في التقريب ص٦(
  صدوق.

 .١٠/٨٦، تهذيب التهذيب ٢/٢٥٢، الكاشف ٢٧/٣٧٣وانظر: تهذيب الكمال  
، قال ابن حجر في التقريب ص٧( يَبْيِر الَمك د بن ُمْسِلم بن َتْدُرس اَألَسِدّي، َأُبو الزصدوٌق، إال أنه يدلس، ٥٠٦) ُمَحم :

  هـ.١٢٦ت 
  .٩/٤٤٠، تهذيب التهذيب ٢/٢١٦، الكاشف ٢٦/٤٠٢وانظر: تهذيب الكمال 

ِلِمّي اَألْنَصاِرّي، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، من أهل بيعة ٨( َجاِبر بن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن َحَرام الس (
  ه.٧٠الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موًتا، مات بالمدينة بعد 

  .١/٥٤٦، اإلصابة ١/٤٩٢، أسد الغابة ١/٢١٩انظر: االستيعاب 



٤٧ 
 

: َلَقْد َغَفْرُت َلُهْم، َقاَل:  َوَجل ُه َعزُفالٌن َكاَن َيْرَهُق، َوُفالٌن َوُفالَنٌة، َقاَل: َيُقوُل الل َيا َرب
  .»ِه َوَسلَم: فَما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر َعِتيٍق ِمَن الناِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَة َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَليْ 

  
  تخريجه

  : خمستهم بمعناه؛٥، وقوام السنة٤، والبيهقي٣، والاللكائي٢، وابن بطة١أخرجه ابن خزيمة
  : كالهما بمعناه، وفيه زيادة؛  ٧، والشجري٦وأخرجه أبو بكر االسماعيلي

  عهم من طريق: مرزوق، عن أبي الزبير، به.وقد أخرجه جمي
: جميعهم بمعناه، ١٢، وابن عدي١١، والطبراني١٠، وابن حبان٩، وأبو يعلى٨وأخرجه البزار

  وفيه زيادة؛ من طريق: أبي الزبير، به.
  

  درجته
  ، إسناده صحيح.١٣حديث قدسي

متصل، وقال أبو الفرج الثقفي: صحيح على شرط أبي عبد الرحمن النسائي، وٕاسناده 
، وحسن ابُن َمْنَدْه ١٤ورجاله ثقات أثبات ... وأبو الزبير... عن جابر ... من شرط مسلم

  .١٦،  وعده ابن تيمية حديثًا صحيحاً ١٥إسناده؛ فقال: إسناد حسن متصل
  

                                                           

  .  ٢٨٤٠/حديث٢٦٣/ ٤صحيح ابن خزيمة  ١)(
  . ١٧٧/حديث٢٢٦/ ٧اإلبانة الكبرى ٢) (
  . ٧٥١/حديث ٤٨٦/ ٣شرح أصول االعتقاد ٣) (
  . ١٨١/حديث٣٥٤فضائل األوقات: صو ، ٣٧٧٤/حديث٤٩٧/ ٥شعب اإليمان  ٤)(
  . ٣٨٤/حديث ٢٥٢/ ١الترغيب والترهيب لقوام السنة ٥) (
  . ٣٢٦/ ١معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي ٦) (
  . ١٦٥٨/حديث ٨٠/ ٢ترتيب األمالي ٧) (
  .١١٢٨/حديث٢٨/ ٢انظر: كشف األستار ٨) (
  . ٢٠٩٠/حديث٦٩/ ٤مسند أبي يعلى ٩) (
  .٣٨٥٣/حديث١٦٤/ ٩صحيح ابن حبان ١٠) (
  . ٢٦/حديث٤٢فضل عشر ذي الحجة: ص ١١) (
  . ١٢٥/ ٩الكامل ١٢) (
  .١٠١/حديث١٦٦لمسند من األحاديث القدسية: ص ) الصحيح ا١٣(
  .١٢٢) فوائد أبي الفرج الثقفي: ص ١٤(
  .١/٢٥٣، الترغيب والترهيب لقوام السنة ٢٨١انظر: لطائف المعارف: ص١٥) (
  .٥/٣٧٣مجموع الفتاوى ١٦) (



٤٨ 
 

؛ وقال الذهبي: اعتمده مسلم، ١وقد اختلف العلماء في رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة
  .٢تابعةوروى له البخاري م

   

                                                           

  .٥/٣٨٠، سير أعالم النبالء ٣٠٧/ ١٢) انظر: المحلى باآلثار ١(
  .٣٧/ ٤ميزان االعتدال  ٢)(
  



٤٩ 
 

  َباُب ُرُكوِب اْلَهْدِي 
، أَ ٨[ َأْنَبَأَنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأْنَبَأَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيْنَبَأَنا ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش

َأنُه َكاَن ِإَذا َأْهَدى َهْدًيا : «٣، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ ٢، َعْن َناِفعٍ ١َأُبو ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
ُهُه ِمَن اْلَمِديَنِة َقلَدُه َوَأْشَعَرُه ِبِذي اْلُحَلْيَفِة، ُيَقلُدُه َقْبَل َأْن ُيْشِعَرُه ِفي َمَكاٍن َواِحٍد، َوُهَو  ُمَوج

 اْألَْيَسِر، ثُم قُدُه َنْعَلْيِن، َوُيْشِعُرُه ِمَن الشاِس،  ِلْلِقْبَلِة ُيَقلى ُيوَقَف ِبَعَرَفَة َمَع النُيَساُق َمَعُه َحت
َر، َوَكاَن َيْنَحُر هَ  ْحِر، َنَحَرُه َقْبَل َأْن َيْحِلَق َأْو ُيَقصَيْدَفَع ِبِه، َفِإَذا َقِدَم ِمًنى َغَداَة الن ْدَيُه ثُم

ُهُهن ِلْلِقْبَلِة،  ِقَياًما، َوُيَوج ُهنَيْأُكُل َوُيْطِعمُ ِبَيِدِه، َيُصف ثُم .«  
  

  شرح الغريب 
ِإْشَعاُر الُبْدن: َوُهَو َأْن َيُشق َأَحَد َجْنَبْي َسَناِم الَبَدنة َحتى َيِسيل دُمها وَيْجعل َذِلَك َلَها  -

  .٤َعالمة ُتْعرف ِبَها َأنَها َهْدىٌ 
  تخريجه

  .٥أخرجه مالك، بمثله؛ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً  -
  .٦ومن طريق مالك، أخرجه البيهقي بمثله - 
  .٧ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم -

  درجته
  إسناده صحيح، وهو موقوف.

  
  
  

                                                           

ب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ، أخرجه البغوي من طريق أبي مصع١٩٥٩/حديث٢٠٠/ ٧] شرح السنة ٨[
  ، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه.١/٤٧٢/١٢٠٦رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في حديث رقم ١(
  .١) سبقت ترجمته في حديث رقم ٢(
  .١) سبقت ترجمته في حديث رقم ٣(
  .٢/٤٧٩، النهاية في غريب الحديث ٢٠٩/ ٢)انظر: غريب الحديث للخطابي ٤(
  .١٤٥/حديث٣٧٩/ ١) موطأ مالك ٥(
  . ١٠١٧١/ ٥/٣٧٩) السنن الكبرى ٦(
  .١٦٨/ ٢صحيح البخاري  ٧)(
 



٥٠ 
 

ْيدِ  َباُب َجَزاِء الص  
ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلهُ  ِذيَن آَمُنوا َال َتْقُتُلوا الصَها الُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيَأيِمْنُكْم َقاَل الل 

ًدا  َعِم}ُمَتَعم١َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن الن .  
، َأنا َزاِهرُ ٩[  يَرِزيَأنا َأُبو  ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي

َبْيِر اْلَمكي ٢ ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ  هِ ٣، َعْن َأِبي الزُعَمَر ْبَن ٤، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل َأن ،
ُبِع ِبَكْبٍش، َوِفي اْلَغَزاِل ِبَعْنٍز، َوِفي « ٥اْلَخطابِ  اْألَْرَنِب ِبَعَناٍق، َوِفي الَيْرُبوِع َقَضى ِفي الض

  .»ِبَجْفَرةٍ 
  

  شرح الغريب 
  . ٦ الَعَناق: ِهَي اْألُْنَثى ِمْن َأْوَالِد اْلَمْعِز َما َلْم َيِتم َلُه َسَنة -
  . ٧ الَيرُبوع: ُهَو َنْوع ِمَن اْلَفأرِ  -
ُفِصل َعْن ُأمِه وأَخذ ِفي الرْعي ِقيَل َلُه َجْفٌر، الَجْفَرة: َأْوَالِد الَمَعز ِإَذا َبَلغ َأْرَبَعَة أْشُهر و  -

  .٨َواْألُْنَثى َجْفَرةٌ 
  
  
  
  
  
  

                                                           

. أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ     مالك، ٧/٢٧١/١٩٩٣] شرح السنة ٩[
، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه؛ والحديث زائد، ١٢٤٤/حديث١/٤٨٤رواية أبي مصعب الزهري 

  . ١٢٨١/حديث ٧/٨٩ذكره ابن حجر في المطالب العالية 
  .٩٥اآلية : َماِئَدةسورة الْ  ١)(
 .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في حديث رقم ٢) (
 .٧سبقت ترجمته في حديث رقم ٣) (
  .٧سبقت ترجمته في حديث رقم  ٤)(
ُعَمر بِن الَخطاب بِن ُنَفْيل بن عبد الُعزى الُقَرِشّي، الَعَدِوّي، أمير المؤمنين، صحابي مشهور، َوِلَي الخالفة عشر ٥) (

  هـ . ٢٣سنين ونصًفا، واستشهد في ذي الحجة سنة 
  . ٤/٤٨٤، اإلصابة ٤/١٣٧، ُأسد الغابة ٤/١١٤٤انظر: االستيعاب 

  .٣/٣١١، النهاية في غريب الحديث ١٩٣فعي: ص انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشا٦) (
 .٥/٢٩٥، النهاية في غريب الحديث ١٦٠/ ٦انظر: مقاييس اللغة ٧) (
  .١/٢٧٧، النهاية في غريب الحديث ٥٣/ ٣انظر: الفائق في غريب الحديث  ٨)(



٥١ 
 

  تخريجه
  أخرجه مالك، بمثله؛ عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اهللا، عن عمر بن الخطاب  -

  .١رضي اهللا عنه
  ؛٣؛ وعبد الرزاق، بنحوه٢وعن مالك: أخرجه الشافعي، بمثله -
  .٥؛ والبيهقي، بمثله٤أخرجه ابن المنذر، مختصًرا ومن طريق مالك: -
  .٦وأخرجه مسدد، بنحوه؛ من طريق: أبي الزبير، به -
  

  درجته
  إسناده صحيح، وهو موقوف.

  .١٠، والشوكاني٩، وابن حجر٨، وابن الملقن٧وصححه أحمد
  
  
  
  
  

                                                           

وهي ثابتة في  –عن جابر بن عبد اهللا  –، ولم يرد في إسناده ٢٣٠/حديث١/٤١٤الموطأ رواية يحيى الليثي ١) (
، وفي الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري ٥٠٣/حديث١٦٩الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني: ص 

/ ٤، ومن رواية عبد الرزاق في المصنف ٢/٢٢٧؛ ومن رواية الشافعي في األم ١٢٤٤/حديث١/٤٨٤
  ، وغيرهم من ذكرت؛ من رواية أبي الزبير.٨٢٢٤/حديث٤٠٣

، حيث قال: ١٣٨٠/حديث٩٦/ ٣قلت: ولعلها سقط من النساخ، لكني وقفت على قول البن األثير في جامع األصول  
 أخرجه الموطأ مرسًال عن أبي الزبير أن عمر قضى، وعلى قول للشوكاني في نيل األوطار 

بير، أن عمر بن الخطاب بل رواه عن أبي الز  –عن جابر  –، قال: لم يذكر مالك في الموطأ قوله ١٩٠٩/حديث٥/٢٣
، ومع ذلك فإن –بدون ذكر جابر  –قضى في الضبع ... إلخ. وهذا يؤكد أن الحديث برواية يحيى الليثي جاء هكذا 

  هذا اإلرسال ال يضر حيث تأكد أن الُمْرَسل عنه صحابي، واهللا أعلم.
  .٢٢٧/ ٢األم ٢) (
  .٨٢٢٤/حديث٤٠٣/ ٤مصنف عبد الرزاق  ٣)(
 . ٩١٨/حديث٣١١/ ٢لسنن األوسط في ا ٤)(
  .١٥٧٤/حديث١٦٤/ ٢السنن الصغير و ، ٩٨٨٠حديثو ، ٩٨٧٨/حديث٢٩٩/ ٥السنن الكبرى ٥) (
 . ١٢٨١/حديث٨٩/ ٧انظر: المطالب العالية  ٦)(
 .١٠٥٢٩/حديث٤١١/ ٧انظر: معرفة السنن واآلثار ٧) (
 .٣٩٥/ ٦البدر المنير ٨) (
 .٥٩٠/ ٢التلخيص الحبير ٩) (
  .١٩٠٩/حديث٢٣/ ٥ نيل األوطار١٠) (
  



٥٢ 
 

  َباُب اْلُمْحِرِم َيْأِتي َأْهَلهُ 
ُد ْبُن اْلَفْضِل اْلَخَرِقي ] َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اللِه ١٠[ ِه ١ُمَحمْبُن َعْبِد الل َأنا َأُبو اْلَحَسِن َعِلي ،

 ْيَسُفوِني٢الط ِه ْبُن ُعَمَر اْلَجْوَهِري٣، َأنا َعْبُد الل اْلُكْشِميَهِني ْبُن ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َعِلي َنا َعِلي ،
، َأنُه َكاَن ِفي ٨، َعْن َأِبي الطَفْيِل َعاِمِر ْبِن َواِثَلةَ ٧، َنا ُحَمْيدٌ ٦َفرٍ ، َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َجعْ ٥ُحْجرٍ 

، َفَجاَء َرُجٌل، َفَذَكَر َأنُه َوَقَع َعَلى اْمَرَأِتِه َوُهَو ُمْحِرٌم، َفَقاَل َلُه: َلَقْد ٩َحَلَقٍة َمَع اْبِن َعباسٍ 
َجَها، ثُم ُأْلِقَي َأَتْيَت َعِظيًما، َقاَل: َوالرُجُل َيبْ  ِكي، َفَقاَل: ِإْن َكاَنْت َتْوَبِتي َأْن آُمَر ِبَناٍر، َفُأَؤج

ِإن َتْوَبَتَك َأْيَسُر ِمْن َذِلَك، اْقِضَيا ُنُسَكُكَما، ثُم اْرِجَعا ِإَلى َبَلِدُكَما، «َنْفِسي ِفيَها َفَعْلُت، َفَقاَل: 

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن جعفر، وهو في كتابه أحاديث إسماعيل ١٩٩٦/حديث٧/٢٨١] شرح السنة ١٠[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه، وفيه قصة.١١٤/حديث٢١١بن جعفر: صا
وي؛ ذكره السمعاني في كتابه التحبير في ُمَحمد بن الَفْضل بن َجْعَفر، أبو َعْبد اهللا الَمْرَوِزّي، الَخَرِقّي، شيخ البغ١) (

، في شيوخ شيخه أبي الحسن علي بن محمد بن العباس الَبْشَبِقي، ونقل الذهبي في تاريخ ١/٥٨٣المعجم الكبير 
ًكا به، ت في حدود ٣٢/٣١٠اإلسالم  هـ.                               ٤٧٨، قول السمعاني: كان فقيًها ورًعا زاهًدا ُمَتَبر         

  .١/٤٢٤، معجم البلدان ٢/٢٤٠، األنساب ١٢٥٥وانظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني 
، وفي تالميذ أبي جعفر٢( ْيَسُفونّي، ذكره السمعاني في شيوخ أبي القاسم الُفْوَراِنيَعِلّي بن َعْبد اهللا، َأُبو اْلَحَسِن الط ( 

اِثي، وأبي بشر الَساْنَقاِني. قال كان فقيًها فاضًال، ومحدثًا مكثًرا، ت في حدود ٩/١٢٤السمعاني في األنساب الَبح :
  هـ.٤١٠

  .١٠/٢٥٤، ٧/٣٥، ٢/٩٨وانظر: األنساب 
وأبي عبد ) َعْبد اهللا بِن ُعَمر بن َأْحَمد بن َعلك الَجْوَهِرّي، َأُبو َعْبد الرْحَمِن الَمْرَوِزّي، من شيوخ أبي عبد اهللا الحاكم، ٣(

: حافٌظ، متفٌق عليه، وقال ٣/٩٠٧ن َمْنَده، ومن تالميذ َعْبد اهللا بن َأْحَمد بِن َحْنَبل؛ قال الخليلي في اإلرشاد اهللا ب
د، محدث مرو، وقال في تذكرة الحفاظ ١٦/١٦٨الذهبي في السير  الحافظ ابن الحافظ ... من ٣/٩٥: الحافظ المجو :

    هـ.٣٦٠: من ثقات أئمة الحديث، ت بعد ٣٧٧ات الحفاظ صنقاد أئمة الحديث بمرو، وقال السيوطي في طبق
  .٤/٣٢١، شذرات الذهب ٢/١١٠وانظر: العبر 

ْرق، قال السمعاني في األنسا٤) ( ب َأْحَمد بِن َعِلّي اْلُكْشِميَهِنّي، َأُبو َحاِمد، ذكره الذهبي في شيوخ أبي أحمد الَمْرَوِزّي الز
  اللغة .: كان فقيًها فاضًال، عارًفا ب١١/١١٧

 .٢٦/٦٦٣وانظر: تاريخ اإلسالم 
: ٣٩٩َعِلّي بِن ُحْجٍر بن ِإَياٍس السعدي، َأُبو الَحَسِن الَمْرَوِزّي، نزيل بغداد، ثم مرو، قال ابن حجر في التقريب ص ٥)(

  هـ.٢٤٤ثقة حافظ، ت 
  .٧/٢٩٣، تهذيب التهذيب ٢/٣٦، الكاشف ٢٠/٣٥٥وانظر: تهذيب الكمال 

َرِقّي، َأُبو ِإْسَحاَق القارئ، قال ابن حجر في التقريب ص) ِإْسَماِعْيل ٦( ثقة ١٠٦بن َجْعَفر بِن َأِبي َكِثْيٍر اَألْنَصاِرّي، الز :
    هـ.١٨٠ثبت، ت 

 .١/٢٨٧، تهذيب التهذيب ١/٢٤٤، الكاشف ٣/٥٦وانظر: تهذيب الكمال 
هـ، ١٤٢: ثقة مدلس، ت١٨١ُحَمْيد بن َأِبي ُحَمْيد الطِوْيل، َأُبو ُعَبْيَدة الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٧)(

  ه.١٤٣ويقال 
  .٣٨/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٥٢/ ١، الكاشف ٣٥٥/ ٧انظر: تهذيب الكمال 

الطَفْيل الِكَناِنّي، الِحَجاِزّي، خاتم من رأى رسول اهللا صلى اهللا  َعاِمر بن َواِثَلة بن َعْبد اهللا بِن َعْمٍرو اللْيِثّي، َأُبو٨) (
  ه، على الصحيح.١١٠عليه وسلم  في الدنيا، ت

 .١٩٣/ ٧، اإلصابة ١٤٣/ ٣، أسد الغابة ٧٩٨/ ٢انظر: االستيعاب 
 .٥سبقت ترجمته في حديث رقم  ٩)(



٥٣ 
 

َقا، َفال َتْلَتِقَيا َحتى َتْقِضَيا ُنُسَكُكَما َفِإَذا َكاَن َعاُم َقاِبٍل، َفاْخُرجَ  ْيِن، َفِإَذا َأْحَرْمُتَما َفَتَفر ا َحاج
  ».َواْهِدَيا َهْدًيا

  تخريجه
عن حميد، عن أبي الطفيل عامر بن أخرجه إسماعيل بن جعفر، بمثله، وفيه قصة؛ 

  .١واثلة، عن ابن عباس رضي اهللا عنه
  .٢بمثلهومن طريقه: أخرجه البيهقي؛ 

  ، كالهما بمعناه؛ من طريق: ابن عباس.٤، والبيهقي٣وأخرجه ابن أبي شيبة
  درجته

  . ٥إسناده صحيح، وهو موقوف، وصحح إسناده النووي
   

                                                           

  .١١٤/حديث٢١١أحاديث إسماعيل بن جعفر: ص ١) (
  .٩٧٨٢/حديث٢٧٣/ ٥برى ) السنن الك٢(
  .١٣٠٨٢/حديث١٦٤/ ٣مصنف ابن أبي شيبة ٣) (
  .٩٧٨٤/حديث٢٧٤/ ٥السنن الكبرى ٤) (
 .٣٨٦/ ٧المجموع شرح المهذب ٥) (



٥٤ 
 

  َباُب َفْوِت الَحجِ 
، َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق ١١[ يَرِزيَأنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، اْلَهاِشِمي

َجاَء َيْوَم  ٤، َأن َهباَر ْبَن اْألَْسَودِ ٣، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسارٍ ٢، َعْن َناِفعٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
َة، ُكنا َنُظن َيْنَحُر َهْدَيُه، َفَقاَل: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َأْخَطْأَنا اْلِعد  ٥النْحِر َوُعَمُر ْبُن اْلَخطابِ 

اْذَهْب ِإَلى َمكَة، َفُطْف َأْنَت َوَمْن َمَعَك ِباْلَبْيِت، «َأن َهَذا اْلَيْوَم َيْوُم َعَرَفَة، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: 
رُ  اْحِلُقوا َأْو َقص َفا َواْلَمْرَوِة، َواْنَحُروا َهْدًيا ِإْن َكاَن َمَعُكْم، ثُم اْرِجُعوا، َواْسَعْوا َبْيَن الص وا، ثُم

، َوَسْبَعٍة ِإذ اٍم ِفي اْلَحجوا َواْهُدوا، َفَمْن َلْم َيِجْد، َفِصَياُم َثالَثِة َأي ا َفِإْن َكاَن َعاُم َقاِبٍل، َفُحج
  ».َرَجعَ 

  
  تخريجه

عن نافع عن سليمان بن يسار، عن هبار بن األسود، عن عمر بن أخرجه مالك، بمثله؛ 
  .٦عنهالخطاب رضي اهللا 

  .٨ومن طريقه البيهقي؛ كالهما بمثله، ٧وعن مالك: أخرجه الشافعي
  .٩وأخرجه البيهقي، بمعناه؛ من طريق نافع به

   ، كالهما بمعناه؛ من طريق: عمر رضي اهللا عنه.١١، وعنه الشافعي١٠وأخرجه مالك
  
  
  
  

                                                           

. أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في  موطأ ٢٠٠٢/حديث رقم٧/٢٩١] شرح السنة ١١[
 ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.١٤٣٠يث/حد١/٥٤٩مالك، رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١) (
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
َنة، مؤمنين: َمْيُموْ ُسَلْيَمان بن َيَساٍر الِهَالِلّي، َأُبو َأيْوب الَمَدِنّي، ويقال: َأُبو َعْبِد الرْحَمِن، َوَأُبو َعْبد اهللا، مولى أم ال٣) (

  ه، وقيل قبلها. ١٠٠: ثقٌة، فاضٌل، أحد الفقهاء السبعة، ت بعد ٢٥٥وقيل: ُأّم َسَلَمة، قال ابن حجر في التقريب ص
 .٤/٢٢٨، تهذيب التهذيب ١/٤٦٥، الكاشف ١٢/١٠٠وانظر: تهذيب الكمال 

  َرِشّي، اَألَسِدّي، صحابي.َهبار بن اَألْسَود بن الُمطِلب بن َأَسد بن َعْبد الُعزى بن ُقَصّي، القُ ٤) (
 .٦/٤١١اإلصابة ، ٥/٣٦٠، أسد الغابة ٤/١٥٣٦انظر: االستيعاب 

 .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
 .١٥٤/حديث٣٨٣/ ١موطأ مالك  ٦)(
 .١٨١/ ٢األم  ٧)(
 .١٠٤٣٤/حديث٣٨٦/ ٧معرفة السنن واآلثار  ٨)(
 ١٠٤٥٠حديثو ، ١٠٤٤٩/حديث٣٨٨/ ٧ المرجع السابق ٩)(
 . ١٥٣/حديث٣٨٣/ ١موطأ مالك ١٠) (
 .١٨١/ ٢األم ١١) (



٥٥ 
 

  درجته
  إسناده صحيح.

، وقال ابن حجر: وصورته منقطع، لكن ٢، وذكر الشافعي أنه منقطع١وصححه ابن الملقن
 رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار 

  .٣بن األسود أنه حدثه، فذكره موصوًال، أخرجه البيهقيا
   

                                                           

 .٤٢٨/ ٦البدر المنير ١) (
 .١٨٣/ ٢انظر: األم ٢) (
 .١٠٤٣٤/حديث٣٨٦/ ٧معرفة السنن واآلثار  وأخرجه البيهقي في ،٦٠٨/ ٢التلخيص الحبير  ٣)(



٥٦ 
 

  عِ وْ يُ بُ الْ  ابُ تَ كِ 
  َباُب اْلَكْسِب َوَطَلِب اْلَحاللِ 

 : َوَجل ُه َعزَقاَل الل{َباِت َما َكَسْبُتْمِذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَها الَيَأي}َأْي: ِمْن َحالِلِه،  ،١
َأْي: َما  ،٢ُيَقاُل ِلْلَحالِل: َطيٌب، َوِلْلَحَراِم: َخِبيٌث، َوِمْنُه قْوُلُه َتَعاَلى: {َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم}

: {َفْلَيْنُظْر َأيَها َأْزَكى َطَعاًما}َحل َلُكْم، َوِقيَل ِفي َقْوِلِه عَ  َوَجل َطَعاًما، َوَقاَل  ،٣ز َيْعِني: َأَحل
الُة َفاْنَتِشُروا ِفي اَألْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللِه} ِذْكُرُه: {َفِإَذا ُقِضَيِت الص وَقاَل ٤َجل ،

، َقاَل َمَطٌر: ِفي التَجاَرِة ٥ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه} ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخرَ 
  ِفي اْلَبْحِر َال َبْأَس ِبِه، َوَما َذَكَرُه اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِفي الُقْرآِن ِإال ِبَحق، ثم َتال اآلَيَة. 

]١٢ ٦] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي اُووِديٍد الد ٍد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحم ٧، َأنا َأُبو ُمَحم ،
  ،٩، َنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الداِرِمي ٨َمْنُصوٍر اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمِد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلُمَعدلُ َأنا َأُبو 

  
  

                                                           

، وفي ١٦٠٩/حديث ٢٤١/ ٢والحديث زائد، ذكره الهيثمي في كشف األستار  ،٢٠٢٩/حديث  ٨/ ٨ ] شرح السنة١٢[
  .٤٢٢١/ حديث٥٣ -  ٥٢/ ٥، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٩٢٦٣/حديث٢٤٧/ ٥مجمع الزوائد 

  .٢٦٧اآلية  :لبقرةاسورة  ١)(
  .٣ اآلية ء:ساالنسورة  ٢)(
  .١٩اآلية  :لكهفاسورة  ٣)(
 .١٠ اآلية :الجمعةسورة  ٤)(
 .١٤اآلية : النحلسورة  ٥)(
، قول ١٨/٢٥٥ونقل الذهبي في السير ،ر الَهَرِويّ مَ ي الَقاِسم بن ُمَحمد اْلَمِليِحّي، أبو عُ بِ َعْبد اْلَواِحد بن َأْحَمد بن أَ  )٦(

  هـ.٤٦٣الساجي: كان ثًقة صالًحا. ت 
، توضيح المشتبه ٣١/١٢٣تاريخ اإلسالم  ،٣٨٣، التقييد: ص١٢/٤٣٠، األنساب ٧/٣٢١انظر: اإلكمال البن ماكوال 

  .٢/١١٩، بغية الوعاة ٨/٢٦٠
ومن تالميذه: عبد ؛ وأبو الفضل المنذري اْلُمَعدل، َأُبو َمْنُصورمن شيوخه:  ،الداُووِديّ أبو ُمَحمد  ،لَحَسن بن ُمَحمدا )٧(

  الواحد بن أحمد المليحي.
  .٢٠٢٩/حديث٨/ ٨، و١٣٨٨/حديث١٨٧/ ٥شرح السنة انظر: 
، سمع منه الحاكم أبو عبد اهللا الحافظ، وذكره في الُمَعاِذيأبو منصور  ،اْلُمَعدل ْبن اْلُحَسْين ُمَحمد َسن ْبناْلحَ ٨)   (

  . ٣٥١، تالسمعاني التاريخ، وأثنى عليه
  .٣٢٧/ ١٢، األنساب ٨٤ص :انظر: تاريخ نيسابور

  متفٌق على توثيقه َسِعْيد الداِرِمّي، أبو سعيد التِمْيِمّي،ُعْثَمان بِن َسِعْيد بن َخاِلد بِن  ٩)(
     هـ.٢٨٠ت  ...الكبير والتصانيف المسندصاحب ...  إلمام، العالمة، الحافظ، الناقد: ا٣١٩/ ١٣سيرفي ال قال الذهبي 
  .١٤٦/ ٢تذكرة الحفاظ ، ٦/١٥٣الجرح والتعديل انظر: و 



٥٧ 
 

، ٣، َنا َعْبُد اللِه ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْيمٍ ٢ْبُن ُمَعاِوَيةَ َنا ُزَهْيُر  ،١النَفْيِلي  َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمدٍ  َنا
، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا ٥ِن َعْبِد اللهِ ب، َعن َجاِبِر ٤َحدثَِني َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َساِبطٍ 

  ».ِباللِه ِمْن إَماَرِة السَفَهاءِ ُأِعيُذَك «َعَلْيِه َوَسلَم َيُقوُل ِلَكْعِب ْبِن ُعْجَرَة: 
ُأَمَراُء َسَيُكوُنوَن ِمْن َبْعِدي، َمْن َدَخَل َعَلْيِهْم َفَصدَقُهْم «َقاَل: َوَما َذاَك َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: 

وا َعَلي اْلَحْوَض، َوَمْن َلْم ِبَكِذِبِهْم، َوَأَعاَنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم، َفَلْيُسوا ِمني، َوَلْسُت ِمْنُهْم َوَلْن َيِردُ 
ْم، َوُأوَلِئَك َيْدُخْل َعَلْيِهْم، َوَلْم ُيَصدْقُهْم ِبَكِذِبِهْم، َوَلْم ُيِعْنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم، َفُأوَلِئَك ِمني َوَأَنا ِمْنهُ 

  ».َيِرُدوَن َعَلي اْلَحْوَض 
َدَقُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكَما ُيْطِفُئ َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، الصالُة ُقْرَباٌن، وَ «  ٌة، َوالصَياُم ُجن الص

 اْلَماُء الناَر، َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، َال َيْدُخُل اْلَجنَة َلْحٌم َنَبَت ِمَن السْحِت، الناُر َأْوَلى ِبِه، َيا
َنْفَسُه َوُمْعِتٌق َرَقَبَتُه، َوَغاٍد َباِئٌع َنْفَسُه َوُموِبٌق  َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، الناُس َغاِدَياِن: َغاٍد ُمْبَتاعٌ 

  ».َرَقَبَتهُ 
  

  تخريجه
، ١١، والبيهقي١٠، وأبو نعيم٩، وابن حبان٨، وعبد بن حميد٧، وأحمد٦أخرجه عبد الرزاق

  بنحوه:

                                                           

: ثقة حافظ، ٣٢١، قال ابن حجر في التقريب صأبو جعفر النَفْيِلّي، الَحراِنيّ  علي بن ُنَفْيل،َعْبُد الله ْبن ُمَحمد بن ١) (
  هـ . ٢٣٤وقال أبو داود: ما رأيت أحفظ منه، ت 

  .١٦/ ٦، تهذيب التهذيب ٥٩٥/ ١، الكاشف ٨٨/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقة ثبت، إال أن سماعه عن ٢١٨، قال ابن حجر في التقريب صَخْيَثَمة الُجْعِفيّ و بِن ُحَدْيِج، َأبُ  ُزَهْير بُن ُمَعاِوَية ٢)(

  هـ.١٧٤، وقيل ١٧٣، وقيل ١٧٢أبي إسحاق بأخرة، ت 
 .٣٥١/ ٣، تهذيب التهذيب ٤٠٨/ ١، الكاشف ٤٢٠/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

  هـ.١٣٢: صدوق، ت٣١٣ال ابن حجر في التقريب ص َعبد اللِه ْبن عثمان ْبن ُخثَْيِم القاري، المكي، َأُبو عثمان، ق ٣)(
  .٣١٤/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٧٢/ ١، الكاشف ٢٧٩/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

، وهو الصحيح، وُيقال: ابن َعبد الله بن َعْبد الرْحَمن الُجَمحي َساِبط، وُيقال: ابن َعبد الله بن َساِبطَعْبد الرْحَمن بن  ٤)(
  هـ.١١٨: ثقة كثير اإلرسال، ت ٣٤٠حجر في التقريب صالمكي، قال ابن 

  .١٨١/  ٦تهذيب التهذيب ، ٦٢٨/ ١ الكاشف، ١٢٣/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 
 .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
 . ٢٠٧١٩/حديث ٣٤٥/ ١١مصنف عبد الرزاق ٦) (
  .١٥٢٨٤/حديث ٤٢٥/ ٢٣و ١٤٤٤١/حديث٣٣٢/ ٢٢مسند أحمد  ٧)(
  ١١٣٨/حديث .٣٤٥ص  :المنتخب ٨)(
  . ٤٥١٤/حديث  ٣٧٢/ ١٠، و١٧٢٣/حديث ٩/ ٥صحيح ابن حبان ٩) (
  .٢٤٧/ ٨حلية األولياء  ١٠)(
 . ٥٣٧٧/حديث ٥٠٦/ ٧شعب اإليمان ١١) (
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  ، مختصرًا:٥، والحاكم٤، والطحاوي٣، وأبو يعلى الموصلي٢، والبزار١وأخرجه الدارمي
عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر  :قيمن طر  جميعهم

 .رضي اهللا عنه
  .رضي اهللا عنهمن رواية كعب بن عجرة  ٧، والنسائي٦وللحديث شاهد عند الترمذي

  درجته
  فيه:إسناده حسن، 

  عبد اهللا بن عثمان بن خثيم: -
  ، ١٠ووثقه ابن سعد، ٩ت بالقوية، وقال أيضًا: أحاديثه ليس٨قال ابن معين: ليس به بأس

، ١٣، وقال أبو حاتم: ما به بأس، صالح الحديث١٢، وذكره ابن حبان في الثقات١١والعجلي
وقال العقيلي: كان يحيى وعبد الرحمن ال يحدثان عن ابن ، ١٤قال ابن حجر: صدوقو 

مما ، وقال ابن عدي: أحاديثه أحاديث حسان، ١٥خثيم، والرواية، في هذا المعنى فيها لين
  . ١٦يجب أن يكتب

، وأثبته ١٧فنفاه ابن معينمن جابر:  عبد الرحمن بن سابط الجمحي اختلف في سماعو  
  .١٨ابن أبي حاتم

  
  
  

                                                           

 . ٢٨١٨/حديث ١٨٢٧/ ٣سنن الدارمي  ١)(
 ولم أجده في مسند البزار.  ،١٦٠٩/حديث ٢٤١/ ٢كشف األستار ٢) (
 . ١٩٩٩/حديث ٤٧٥/ ٣مسند أبي يعلى ٣) (
  .١٣٤٥/حديث ٣٧٥/ ٣شرح مشكل اآلثار  ٤)(
  .٦٠٣٠/حديث ٥٤٦/ ٣، و ٢٦٥/حديث ١٥٢/ ١المستدرك  ٥)(
  .  ٦١٥/حديث ٥١٤، و ٦١٤/ حديث ٥١٢/ ٢سنن الترمذي  ٦)(
 .٤٢٠٨ -٤٢٠٧/حديث ١٦٠/ ٧) سنن النسائي ٧(
  .٤٧٦ص :سؤاالت ابن الجنيد ٨)(
  ٢٦٦/ ٥الكامل  ٩)(
  .٣٤/ ٦لكبرى ) الطبقات ا١٠(
 ٢٦٨ص  للعجلي: الثقات ١١)(
  .٣٤/ ٥ البن حبان الثقات ١٢)(
  .١١١/ ٥الجرح والتعديل  ١٣)(
  .٣١٣) تقريب التهذيب: ص ١٤(
  .٢٨١/ ٢الضعفاء الكبير  ١٥)(
 .٢٦٦/ ٥الكامل  ١٦)(
  .٨٧/ ٣رواية الدوري  - تاريخ ابن معين  ١٧)(
 .٢٢٢ص :، جامع التحصيل١٢٨ص  :البن أبي حاتمالمراسيل  :أيًضا انظرو ، ٢٤٠/ ٥الجرح والتعديل  )١٨(
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]١٣ ٍد اْلُكْشِميَهِنيْبِن ُمَحم َنا َجَناُح ْبُن َنِذيٍر ١] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َيْحَيى ْبُن َعِلي ،
 ٢اْلُمَحاِرِبي ، ْيَباِنيْبِن ُدَحْيٍم الش ُد ْبُن َعِلي٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َحاِزمٍ ٣ِباْلُكوَفِة، َأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحم ،

باِح ْبِن ُمَحمدٍ ٦، َنا َأَباُن ْبُن ِإْسَحاقَ ٥َنا َيْعَلى ْبُن ُعَبْيدٍ  ٧، َعِن الص َة اْلَهْمَداِنيَعْن ٨، َعْن ُمر ،
 َم: ٩ِه ْبِن َمْسُعودٍ َعْبِد اللى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَه َقَسَم َبْيَنُكْم «، قاَل: َقاَل َرُسوُل اللالل ِإن

، َوال َوَمْن َال ُيِحب ْنَيا َمْن ُيِحبَه ُيْعِطي الدالل ُيْعِطي  َأْخالَقُكْم، َكَما َقَسَم َبْيَنُكْم َأْرَزاَقُكْم، َوإِن
، َفَمْن َأْعَطاُه اللُه الديَن َفَقْد َأَحبُه، َوال َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َال َيْسَلُم، َأْو َال  الدينَ  ِإال َمْن ُيِحب 

                                                           

 ،١٧٦٩٧/حديث١/٥٣، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٩/٢٠٣٠] شرح السنة ١٣[
 ،٤٩٢٨/حديث١/٥٨غاية المقصد وفي  ،٢٧١٨/حديث١٠/٢٩٢و ،١٨١٠٤/حديث١٠/٢٢٨و
/ ٣ المهرة الخيرة إتحافوذكره البوصيري في  ،١٦٤/حديث٤/٢١٦كشف األستار وفي   ،٣٥٦٢/حديث٤/٣٩٠و

  .٥٢٠٤ /حديث٢٦٨
بن َحْمُدوَيه الَحْمُدويّي الُكْشِميَهنّي، أبو القاسم الَمْرَوِزي، قال السمعاني في األنساب َيْحَيى ْبن َعِلّي ْبِن ُمَحمد  )١(
  هـ. ٤٦٩ت  : كان إماًما فاضًال مفتًيا مناظًرا صالًحا ورًعا متقًيا.٤/٢٤١
  .١/٣٨٧اللباب ، ٣١/٣٠٧وانظر: تاريخ اإلسالم  
، الكوفي، القاضي، أبو محمد اَجَناحبن َجَناح ْبن َنِذير  )٢( في التاسع من فوائده ص، ْلُمَحاِرِبي ١٥٠قال ابن اْلَبْخَتِري :

  .هـ ٤٢٠و  ٤١١الُمَعدل المفتي . ت تقريبًا ما بين 
  .٢٨/٤٩٥وانظر: تاريخ اإلسالم  

: الشيخ، الثقة، المسند، الفاضل، ١٦/٣٦قال الذهبي في السير  ،َأُبو َجْعَفٍر الشْيَباِنيّ  ،ُمَحمد ْبن َعِلّي ْبِن ُدَحْيم )٣(
ا: عاش إلى سنة إحدى وخمسين وثالث مائة، وما وجدت وفاته بعد، ثم وجدت ابن حماد وقال أيضً ، محدث الكوفة

، قليل المعرفة، وسماعه في كتب اد حدث في آخرها، وقال: كان صالًحا، صدوقً الكوفي ورخ سنة اثنتين وخمسين أنه ق
  أبيه.

  .٤/٢٧٢شذرات الذهب ، ٣/٣٣٤، النجوم الزاهرة ٢/٨٩ر عبالوانظر: 
  متفٌق على توثيقه، ،الِغَفاِريّ الكوفي، أبو عمرو  بن قيس بن أبي َغَرَزة ُمَحمد بن ُيْوُنسبن  َأْحَمد ْبن َحاِزم )٤(

  هـ. ٢٩٧ وقيل:هـ،  ٢٧٦ت 
أعالم  سير، ٢/١٢٩تذكرة الحفاظ  ،٦/١٨٥الوافي بالوفيات  ،٨/٤٤ البن حبان ، الثقات٢/٤٨انظر: الجرح والتعديل 

  .١٣/٢٣٩ النبالء
في إال  ،: ثقة٦٠٩قال ابن حجر في التقريب ص  ،الكوفي، أبو يوسف الطَناِفِسيّ  ُأَميةَ بن أبي  َيْعَلى ْبن ُعَبْيد )٥(

  هـ . ٢٠٩ت  ،حديثه عن الثوري ففيه لين
  . ١١/٤٠٣تهذيب التهذيب ، ٢/٣٩٧، الكاشف ٣٢/٣٨٩ وانظر: تهذيب الكمال

  : ثقة، تكلم فيه األزدي بال حجة.٨٦قال ابن حجر في التقريب ص  ،كوفيالاألسدي النحوي،  َأَبان ْبن ِإْسَحاق )٦(
  .١/٩٣التهذيب تهذيب ، ١/٢٠٥، الكاشف ٢/٥وانظر: تهذيب الكمال 

باح بن محمد بن أبي حازم الَبَجِلّي، اَألْحَمِسي ، الكوفي. قال ابن حجر في التقريب ص ٧( فرط أ: ضعيف،  ٧٤) الص
  فيــــــه ابن حبان. 

  .٤/٤٠٨تهذيب التهذيب ، ١/٥٠٠، الكاشف ١٣/١٠٩وانظر: تهذيب الكمال 
قال ابن حجر في التقريب ص  ،الكوفي، هو الذي يقال له: ُمرة الطيبماعيل سإ، أبو ) ُمرة بن َشَراِحْيل الَهْمَداِنيّ ٨(

  هـ ، وقيل بعد ذلك. ٧٦ت  ،عابد : ثقةٌ ٥٢٥
  .١٠/٨٨تهذيب التهذيب ، ٢/٢٥٣، الكاشف ٢٧/٣٧٩الكمال  وانظر: تهذيب

 ٣٢ت  ،، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالرْحَمنَأُبو َعْبد ، الُهَذِليّ  َغاِفل بن َحِبْيب َعْبد اهللا بن َمْسُعْود بن )٩(
  هـ بالمدينة. ٣٣أو 

  .٤/١٩٨، اإلصابة ٣/٣٨١، أسد الغابة ٣/٩٨٧انظر: االستيعاب  
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َوَما ، َقاُلوا: »ُيْسِلُم َعْبٌد حتى َيْسَلَم، َأْو ُيْسِلَم َقْلُبُه َوِلَساُنُه، َوال ُيْؤِمُن حتى َيْأَمَن َجاُرُه َبَواِئَقهُ 
  ».َغْشُمُه، َوُظْلُمهُ «َبَواِئُقُه؟ َقاَل: 

َفَيَتَصدُق ِمْنُه َفُيْقَبُل ِمْنُه، َوال ُيْنِفُق ِمْنُه َفُيَباَرُك َلُه ِفيِه، َوال  ١َوال َيْكِسُب َعْبٌد َماَل َحَرامٍ «
اَلى َال َيْمُحو السيَئ ِبالسيِئ، َوَلِكْن َيْتُرُكُه َخْلَف َظْهِرِه ِإال َكاَن َزاَدُه ِإَلى الناِر، ِإن اللَه َتعَ 

  ».َيْمُحو السيَئ ِباْلَحَسِن، ِإن اْلَخِبيَث َال َيْمُحو اْلَخِبيثَ 
، ِمْن َأْهِل اْلُكو  اَألْحَمِسي ِد ْبِن َأِبي َحاِزٍم اْلَبَجِلياِح ْبِن ُمَحمب ُموا ِفي الصَفِة،َقاَل اِإلَماُم: َتَكل 

  .٢ِبَهَذا اِإلْسَنادِ » اْسَتْحُيوا ِمَن اللِه َحق اْلَحَياءِ «َوُهَو الِذي َيْرِوي اْلَحِديَث: 
  

  شرح الغريب 
  .  ٣الَغْشُم: الغصب

  تخريجه
، ٩، والبزار٨،  وابن أبي الدنيا٧، والبخاري٦نيدَ ، والعَ ٥، وأحمد٤أخرجه ابن أبي شيبة

، و ِقَوام ١٥، والبيهقي١٤، وابن ِبْشَران١٣وابن َمْرَدَوْيه، ١٢، والحاكم١١، والشاشي١٠والدوالبي
أبان بن اسحق، عن الصباح بن محمد،  :قي، جميعهم من طر ١٧، وابن عساكر١٦ السنة 

  به، وبمثله عند أكثرهم، ورواه بعضهم مختصرًا.
  
  

                                                           

  ) في س: ماًال حرامًا.١(
  .٢٤٥٨/حديث٦٣٧/ ٤ الترمذي سنن) ٢(
  .٢/٦٦٥غريب الحديث للحربي  )٣(
   .٣٤٥٤٥/حديث١/٢٣١) مسند ابن أبي شيبة ٤(
  .٢٠٢٦ /حديث٦/١٩١) مسند أحمد ٥(
  .٦٤/حديث١٢٧ص  للعدني: ) اإليمان٦(
  .٤/٣١٣) التاريخ الكبير ٧(
  .٤٢ /حديث٣١ص البن أبي الدنيا: ) إصالح المال٨(
  .٢٠٢٦ /حديث٥/٣٩٢) مسند البزار٩(
  .٨٧٧/حديث١/٤٣٥) الكنى واألسماء ١٠(
  .٨٧٧/حديث٣٠٠/ ٢ للشاشي المسند ١١)(
  .٣٦٧١/حديث٢/٤٨٥) المستدرك ١٢(
  .٥/حديث١١٨ص  :ردويهم) ثالثة مجالس من أمالي ابن ١٣(
  .١/٣٧) أمالي ابن بشران ١٤(
  .٧/٣٦٦) شعب اإليمان  ١٥(
  .١/٩٨) الترغيب والترهيب ١٦(
  رواية العدني في هذا التخريج. والتصويب من ؛قاسحإأبان بن  :، سقط من إسناده٥٢/٣١٩) تاريخ دمشق  ١٧(
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  هدرجت
  .إسناده ضعيف

  :فيه 
  :الصباح بن محمد البجلي - 

، وقال أيضًا: ٢، وقال الذهبي: واه١الثقات الموضوعاتروي عن يقال ابن حبان: كان 
محمد البجلي عن مرة الطيب عن ابن مسعود، فرفع حديثين، هما من قول  صباح بن

، وقال في موضع آخر: له حديثان عن مرة عن ابن مسعود، قوله، فرفعهما وهًما ٣عبد اهللا
، وقال ابن ٥ويرفع الموقوف، وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: في حديثه وهم، ٤منه

، وابن أبي حاتم ٧، وذكره البخاري في التاريخ الكبير٦حجر: ضعيف أفرط فيه ابن حبان
، وسكتا عنه، وقال البزار: والصباح بن محمد؛ فليس بالمشهور، وٕانما ٨في الجرح والتعديل

لم إال من ذكرناه على ما فيه من العلة ألنا لم نحفظ كالمه عن النبي صلى اهللا عليه وس
  .١٠، وقال العجلي: ثقة٩هذا الوجه بهذا اإلسناد

وقال ابن عبد البر: وهذا حديث حسن األلفاظ، ضعيف اإلسناد، وأكثره من قول علي 
وقال المنذري: رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن إسحق، عن ، ١١رضي اهللا عنه

  .١٤ميثجر الهي، وابن ح١٣، ووافقه البوصيري١٢الصباح بن محمد، وقد حسنها بعضهم
قلت: ولم أقف على من َحسن الحديث من هذا الوجه سوى ابن مفلح حيث قال: وهو 

  .١٥حديث حسن إن شاء اهللا
  . ١٦قال الدارقطني: والصحيح موقوف ،والحديث معلول بالرفع

                                                           

  .١/٣٧٧) المجروحين ١(
  .١/٥) ميزان االعتدال ٢(
  .٢/٣٠٦ المرجع السابق) ٣(
  .١/٣٠٦) المغني ٤(
  .٢/٢١٣) الضعفاء الكبير ٥(
  .٢٧٤ : ص) تقريب التهذيب٦(
  .٤/٣١٣) التاريخ الكبير ٧(
  .٤/٤٤١) الجرح والتعديل ٨(
  .٢٠٢٦ /حديث٥/٣٩٢مسند البزار )٩(
  .٢٢٧ للعجلي: ص ) الثقات١٠(
  .٢٤/٤٣٧ ) التمهيد١١(
  .٣٨٦٢/حديث٢/٣٤٧الترغيب والترهيب ) ١٢(
  .٢٧١٨ /حديث٣/٢٦٨) إتحاف الخيرة المهرة ١٣(
  .١/٣٨٥) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٤(
  .١١/١٤٢) الفروع وتصحيح الفروع ١٥(
  .٥/٢٧١) علل الدارقطني ١٦(
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عبد الحق األشبيلي: ذكر البخاري في تاريخه  صباح بن محمد ببعض هذا  وقال
عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا ولم يرفعه. قال عبد الحق:  الحديث، وقال: قال الثوري

  .١وزبيد حافظ
وروى العقيلي الحديث من طريق الصباح بن محمد ثم قال: ورواه الثوري عن زبيد عن 

  .٢ا... وهذا أولىمرة عن عبد اهللا موقوفً 
   

                                                           

  .٣/٣٠٤) األحكام الكبرى ١(
  .٢/٢١٣) الضعفاء الكبير ٢(
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  َباب النْهِي َعْن َبْيِع َما اْشَتَراُه َقْبَل اْلَقْبضِ 
، َأنا َأُبو اْلَعباِس َأْحَمُد ْبُن محمِد ْبِن ١َأْخَبَرَنا ُمَحمُد ْبُن اْلَحَسِن [الِمْهَرَبْنَدْقَشاِئّي]] ١٤[  

انُ  حُد ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ُسَلْيَمانَ ٢ِسَراٍج الطْبُن َعْبِد ٣، َأنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحم َأنا َأُبو اْلَحَسِن َعِلي ،
، َعْن ٦ِلي كْ ، َحدثَِني َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب اْلعُ ٥، َأنا َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالمٍ ٤كي اْلَعِزيِز اْلمَ 

، َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه ٩، َعِن اْبِن ُعَمرَ ٨، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ِديَنارٍ ٧ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدةَ 
  ».َعِن اْلَكاِلِئ ِباْلَكاِلئِ َأنُه َنَهى «َوَسلَم 

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي عبيد القاسم بن سالم، وهو في كتابه ٢٠٩١/ حدبث رقم١١٣/ ٨] شرح السنة ١٤[ 
 ،١٢٨٠ /حديث٩١/ ٢والحديث زائد، ذكره الهيثمي في كشف األستاروبلفظه؛ بدون إسناد،  ٢٠/ ١غريب الحديث

 .١٤٠٣/حديث٣٠٣/ ٧، وابن حجر في المطالب العالية ٢٨٥٥/حديث٣٣٣/ ٣والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
  هـ أو بعدها.٤٧٣ت  ، متفٌق على توثيقه،محمد بن الحسن بن الحسين الِمْهَرَبْنَدْقَشاِئّي، أبو عبد اهللا الَمْرَوِزيّ ١) (

  .٤/١٢٦، وطبقات الشافعية الكبرى ١٢٧، ٣/٩٨تاريخ اإلسالم  ،٤٩٣/ ١٢انظر: األنساب 
: (الميربندكشائي)، والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في جميع ع، وفي سفي نسخة األصل، وفي  جاء

  كتب البلدان واألنساب التي وقفت عليها .
معجم  - ٤٩٣/ ١٢و. انظر: األنساب وهو نسبة إلى ِمْهَرَبْنَدْقَشاِئّي، والعامة يسمونها ِبْنَدْكَشاي، وهي قرية من قرى مر 

 .٢٦٤/ ٣البلدان 
ان. قال السمعاني في األنساب ٢( حمن علماء مرو، وراوية جامع ٩/٥١) أحمد بن محمد بن ِسراج، أبو العباس الط :

  .٢٨/٢١٨الترمذي، وغيره. توفي بعد األربعمائة. وانظر: تاريخ اإلسالم 
  هـ.٣٤١ت  ، لم أقف فيه على جرٍح أو تعديل،، أبو أحمد الَمْرَوُرْوِذيّ ُسَلْيَمانبن  ُقَرْيش بن ُمَحمد )٣(

   .٢٥/٢٥١تاريخ اإلسالم ، ٧/٩٠اإلكمال البن ماكوال انظر: 
 :٣٤٨/ ١٣ سيروقال الذهبي في الوثقه الدارقطني، ، َأُبو الَحَسِن اْلَمكيّ بن الَمْرُزَبان البغوي، َعِلّي ْبن َعْبد اْلَعِزيِز ٤) (

الجرح في  وقال ابن أبي حاتم ،٨/٤٧٧ وذكره ابن حبان في الثقات ،وكان حسن الحديث ...اإلمام، الحافظ، الصدوق
كان حسن الحديث، وليس بحجة. وقد مقته : ٢١/٢٢٧تاريخ اإلسالم الذهبي في  قالو  ،صدوق: ٦/١٩٦والتعديل 

  هـ وقيل بعد ذلك.٢٨٦له الذهبي فقال: وال شك أنه كان فقيًرا. ت  النسائي لكونه كان يأخذ على الحديث أجًرا، واعتذر
 .٤/٢٤١لسان الميزان ، ، ٣/١٤٣ميزان االعتدال انظر: و 
: اإلمام المشهور، ثقة فاضل، ٤٥٠) القاسم بن َسالم البغدادي، أبو ُعبيد الَهَروّي، قال ابن حجر في التقريب ص٥(

  هـ. ٢٢٤مصنف. ت 
  .٨/٣١٥، تهذيب التهذيب ٢/١٢٨، الكاشف ٢٣/٣٥٤وانظر: تهذيب الكمال  
، أصله من خراسان وكان بالكوفة، قال ابن التميمي، أبو الحسين الُعْكِليّ  ، وقيل ابن رومان) َزْيد بن الُحَباب بن ريان٦(

  هـ.٢٠٣: صدوق يخطئ في حديث الثوري. ت  ٢٢٢حجر في التقريب ص
    ٤٠٢/.٣وتهذيب التهذيب  -  ١/٤١٥والكاشف  - ١٠/٤٠ل وانظر: تهذيب الكما

َبذّي، أبو عبد العزيز المدني، قال ابن حجر في التقريب ص ٧) ( ضعيف٥٥٢ُموَسى بن ُعَبيدة بن نشيط الر :  
  ه.١٥٣وال سيما في عبد اهللا بن دينار، وكان عابدًا، ت  

  .٣٥٦/ ١٠هذيب تهذيب الت ،٣٠٦/ ٢الكاشف  ،١٠٤/ ٢٩وانظر: تهذيب الكمال 
، موالهم أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر في التقريب ص ٨)( ٣٠٢عبد اهللا بن دينار الَعَدِوي :

  ه.١٢٧ثقة، ت 
  .٢٠١/ ٥تهذيب التهذيب ، ٥٤٩/ ١الكاشف  ،٤٧١/ ١٤وانظر: تهذيب الكمال 

  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩(
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َبذّي أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد اهللاو  وتكلموا فيه  ،ُموَسى بن ُعَبيدة بن نشيط الر
  من قبل حفظه.

  
  شرح الغريب 

ْم اْلَكاِلِئ: هو النسيئة بالنسيئة، َوَذِلَك َأْن َيْشترَي الرجل َشْيًئا ِإَلى أَجل، َفِإَذا َحل األَجُل لَ  -
َيِجد َما َيْقِضي ِبِه، َفَيُقوُل: ِبْعنيه ِإَلى أَجٍل آَخَر، ِبِزَياَدِة َشْيٍء، فَيِبيعُه ِمْنُه َوَال َيْجِري َبْيَنُهَما 

  . ١َتَقاُبٌض 
  

  تخريجه
، ٧، والحاكم٦، والدارقطني٥، والعقيلي٤، والطحاوي٣، والبزار٢أخرجه ابن أبي شيبة

 عن ابن عمر ،عن عبد اهللا بن دينار ،٩بن عبيدة موسى :قي: جميعهم من طر ٨والبيهقي
  رضي اهللا عنه.

عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عبيدة،  :قيمن طر ، ١١البيهقيو  ،١٠أخرجه ابن عدي
  عن ابن عمر رضي اهللا عنه.نافع، عن 

، من طريــق عبد العزيز الدراوردي، عن ١٤البيهقيو ، ١٣، والحاكم١٢أخرجه الدارقطنيو 
  رضي اهللا عنه. ، عن نافع، عن ابن عمر١٥موسى بن عقبة

                                                           

 .١٩٤/ ٤ النهاية في غريب الحديث ،٢٠/ ١ للقاسم بن سالم غريب الحديثانظر: ) ١(
  .٢٢١٢٧/حديث٤٦١/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  )٢(
  .٦١٣٢/حديث١٢/٢٩٧) البحر الزخار٣(
  .٥٥٥٤/حديث٤/٢١) شرح معاني اآلثار٤(
  .٤/١٦١) الضعفاء الكبير٥(
 .٣٠٦١/حديث٤/٤٠سنن الدارقطني  ٦)(
  .٢٣٤٣/حديث٢/٦٦المستدرك  ٧)(
  .١٠٥٤٠/حديث٥/٥٧٥و، ١٠٥٣٩/حديث٤٧٤/ ٥السنن الكبرى ٨) (
، ١٩٣/ ١٣جاء في رواية الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة، والصواب موسى بن عبيدة. انظر: العلل للدراقطني  ٩)(

  .٤٧٥/ ٥السنن الكبرى 
  .٤٧/ ٨) الكامل ١٠(
 .١٠٥٣٨حديث، و ١٠٥٣٧/حديث٤٧٤/ ٥السنن الكبرى ١١)(
 .٣٠٦٠/حديث٤/٤٠سنن الدارقطني  ١٢)(
  .٢٣٤٣/حديث٢/٦٦المستدرك  ١٣)(
  .١٠٥٣٦/حديث٤٧٤/ ٥) السنن الكبرى ١٤(
  ) جاء في روايتي البيهقي: موسى غير منسوب.١٥(
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وقال الدارقطني: وكال القولين وهم، والصحيح: عن موسى بن عبيدة، عن عبد اهللا بن 
  .١دينار، عن ابن عمر

  درجته
  ، فيه: ٣، وابن حجر٢، وضعفه ابن المنذرإسناده  ضعيف

  :عبد اهللا بن دينار وال سيما فيضعيف،  :موسى بن عبيدة -
  . ٤أهل الحديث يوهنون هذا الحديثقال الشافعي: 

  . ٥وقال أحمد: في باب بيع الكالئ بالكالئ: ليس في هذا الباب ما يصح
لكن إجماع الناس على أنه ال يجوز بيع دين  ،ا: ليس في هذا حديث يصحوقال أيضً 

  .٦بدين
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

، التلخيص ٥٦٧/ ٦، البدر المنير ٣٩/ ٤، نصب الراية ٤٧/ ٨، وانظر: الكامل ١٩٣/ ١٣علل الدارقطني  ١)(
 .٧٠/ ٣الحبير

 .٦/٥٦٩بدر المنير انظر: ال ٢)(
 .٨٤٩/حديث٢٤٩ ص المرام: بلوغ ٣)(
 .٣/٩األم   ٤)(
 .  ٤٠٥ص  :المغني عن الحفظ والكتاب ٥)(
  .١٢٠٥/حديث٧٠/ ٣التلخيص الحبير ٦) (
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   ٢َوالُمَناَبَذةِ  ١َباُب النْهِي َعِن الُمالَمَسةِ 
، َأنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا ١٥[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأُبو اْلَحَسِن الش

، َأن َرُسوَل الله ٥، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب ٤، َعْن َأِبي َحاِزِم ْبِن ِديَنارٍ ٣ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
   ».ى َعْن َبْيِع الَغَررِ َنهَ «َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم 

  َقاَل اِإلَماُم: َهَكَذا َرَواُه َماِلٌك ُمْرَسال، َوَقْد َصح َمْوُصوال.
  

  شرح الغريب 
  .٦ُهو َما َكان َله ظاِهر َيُغّر المشَتِري، وباِطن َمْجُهول :َبْيع الَغَرر -

  تخريجه
  .٧مرسًال  المسيب؛، بمثله؛ عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن أخرجه مالك

  .٨، بمثلهالبيهقي مالك: أخرجه ومن طريق 
وأخرجه مسلم في صحيحه موصوًال: من طريق عبيد اهللا بن عمر، عن أبي الزناد عبد اهللا 

  .٩بن ذكوان، عن األعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرةا
  

                                                           

. أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ٢١٠٢/حديث رقم٨/١٣١] شرح السنة ١٥[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،بهذا اإلسناد، وبلفظه ،٢٥٠١/حديث٢/٣١٦الزهري مالك، رواية أبي مصعب 

ِقيَل: ُهَو َأْن َيْلِمس الَمتاع ِمن َوَراء ، و البيع وجب فقد ثوبك َلمستُ  أو َثْوبي، َلمْست ِإَذا: َيُقول َأنْ  ُهو الُمَالَمَسة: َبْيع١) (
يغة الشرعّيةنَهى َعْنُه ِألَنُه َغَرر، َأْو ألنُه َتْعليق أْو عُ  ؛َعَلْيه َثوب، َوَال َيْنُظر ِإَلْيه ثُم ُيوقع الَبْيع ُدول َعِن الص.  

  ناِفذ. وهو غيرا للِخيار، َوَيرجع َذِلك ِإَلى َتْعليق اللزوم، َأن ُيْجَعل اللْمس ِباللْيل قاِطعً  وقيل معناه:
 .٢٦٩/ ٤ الحديث غريب في ، النهاية٣٣١/ ٢ الجوزي البن الحديث انظر: غريب

 اْلَحَصاة أنبذت ِإذا َيُقول َأن ُهوَ : َوقيل. ِبَكَذا البيع َوجب َوقد ِإَلْيك أنبذه َأو اْلَمَتاع إليّ  انبذ لَصاحبه َيُقول َأن: اْلُمَنابَذة ٢)(
  .البيع َوجب فقد

 .٣٩٩/ ٣ الحديث غريب في ، الفائق٢٣٤/ ١ سالم بن للقاسم الحديث انظر: غريب
   .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
 اَألْسَود بن ُسْفَيان مولى اَألْعَرج، اَألفزر، التمار، الَقاّص، ،َأُبو َحاِزم الَمِدْيِنيّ  ،َسَلَمة بن ِدْيَنار الَمْخُزْوِميّ  )٤(

  : ثقة عابد، مات في خالفة المنصور. ٢٤٧قال ابن حجر في التقريب ص 
  .٤/١٤٣، تهذيب التهذيب ١/٤٥٢، الكاشف: ١١/٢٧٢تهذيب الكمال  وانظر:

، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، قال ابن َسِعْيد بن الُمَسيب بن َحْزن اْبِن َأِبي َوْهٍب الُقَرِشّي َأُبو ُمَحمد الَمْخُزْوِميّ  )٥(
قال ابن المديني: ال أعلم في التابعين أوسع علًما : اتفقوا على أن مرسالته أصح المراسيل، و ٢٤١حجر في التقريب ص 

  منه، ت بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين.
 .٤/٨٤تهذيب التهذيب ، ١/٤٤٤لكاشف: ا، ١١/٦٦الكمال  تهذيب وانظر:

  .٣٥٥/ ٣النهاية في غريب الحديث  ،١٥٠/ ٢انظر: غريب الحديث البن الجوزي  )٦(
  .٧٥/حديث٦٦٤/ ٢ مالك موطأ٧) (
 .١١٤٣٦/الحديث١٤٦/ ٨معرفة السنن واآلثار ، و ١٠٨٤٦/الحديث٥٥٢/ ٥السنن الكبرى ) ٨(
 .١٥١٣/الحديث١١٥٣/ ٣) صحيح مسلم ٩(
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  درجته
  مرسل. ، وهوصحيح هإسناد

عن أبي حازم عن سعيد قال ابن عبد البر: والصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ 
  .١حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات األثبات مرسًال، وهو

وقال أيًضا: وهذا الحديث محفوظ من حديث أبي هريرة، ومعلوم أن سعيد بن المسيب من 
  .٢كبار رواة أبي هريرة
أمثلة لما يعتضد به المراسيل، وقال: وقد ثبت متصًال من حديث عبيد وذكره العالئي في 

اهللا بن عمر، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة به، أخرجه مسلم، فاعتضد به 
، ٤، والزعفراني٣المرسل المتقدم، وثبتت صحته، واإلمام الشافعي رواه في رواية المزني

ل أن يكون اطلع على حديث أبي الزناد المتصل، عنه مرسًال عن مالك، واحتج به، فيحتم
  .٥ويحتمل أن يكون اعتمده لخصوص سعيد بن المسيب

  
 
  
  

   

                                                           

 .١٣٤/ ٢١التمهيد ١) (
  .١٣٥/ ٢١) المرجع السابق ٢(
  .٤٩٢/ ١٢ِإْسَماِعْيل بن َيْحَيى بِن ِإْسَماِعْيل، َأُبو ِإْبَراِهْيم الُمَزِنّي. انظر: سير أعالم النبالء  ٣)(
باِح الزْعَفَراِنّي. انظر: سير أعالم النبالء  ٤)( د بِن الص٢٦٢/ ١٢الَحَسن بن ُمَحم.  
  .٩٠ص :) جامع التحصيل٥(
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  ٢َوَثَمِن َعْسِب الَفْحلِ  ١َباُب َبْيِع َحَبِل اْلَحَبَلةِ 
ُد ْبُن اْلَحَسِن  ]١٦[  اِس َأْحَمُد [الِمْهَرَبْنَدْقَشاِئّي]َأْخَبَرَنا ُمَحمِد ْبِن ِسَراٍج، ، َأنا َأُبو اْلَعبْبُن ُمَحم

، َأنا َأُبو ُعبَ  يْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَمك ُد ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ُسَلْيَماَن، َأنا َعِليْيٍد َنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحم
ِد اللِه ْبِن ِديَناٍر، اْلَقاِسُم ْبُن َسالٍم، َحدثَِني َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدَة، َعْن َعبْ 

  ».َأنُه َنَهى َعِن اْلَمْجرِ «، َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ٣َعِن اْبِن ُعَمرَ 
  

  شرح الغريب 
  . ٤َأْن ُيَباع اْلَبِعير َأْو َغْيُره ِبَما ِفي َبْطن الناَقة هواْلَمْجر:  -
  

  تخريجه
وذباِري، وأبو عبد ٥أخرجه أبو الفضل الزهري ٨، والبيهقي٧، والبزار٦اهللا الر:  

  موسى بن عبيدة، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر. :قيجميعهم من طر 
  

  درجته
  فيه: ،٩وضعفه البوصيري إسناده  ضعيف،

   .١٠: ضعيف، وال سيما في عبد اهللا بن دينارموسى بن عبيدة -

                                                           

رجه البغوي من طريق أبي عبيد القاسم بن سالم، وهو في كتابه غريب ، أخ٢١٠٨/حدبث١٣٧/ ٨] شرح السنة١٦[ 
، وفي ٦٣٥٧/حديث ٨٠/ ٤، بلفظه، وبدون إسناد، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٦/ ١الحديث

 ،٢٧٧٠/حديث٣/٢٩٨، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٢٨٠/حديث ٩١/ ٢كشف األستار
  .١٤٠١/حديث٣٠٣/ ٧بن حجر في المطالب العالية ، وا٢٨٥٥/حديث٣/٣٣٣و
  .سيولد الِذي اْلَبطن يحملهُ  َما :اآلخر َواْلَحبل ،اْلُبُطون ِفي َما فالحبل ،النَتاج نتاج َوُهوَ  :َحَبل اْلَحَبَلة١) (

 .١٨٩/ ١ الجوزي البن الحديث ، غريب١٤٠ ص: الشافعي ألفاظ غريب في انظر: الزاهر
  .١٥٤/ ١ سالم بن للقاسم الحديث غريب .اْلَفْحل ضراب على يؤخد الِذي اْلِكَراء :الَعْسب) ٢(
  .١٤سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٣)(
  .٢٠٦/ ١) غريب الحديث للقاسم بن سالم ٤(
 .٥٤٥/حديث ٥٤٠ص :) حديث أبي الفضل الزهري٥(
 .٢٦/حديث ٢٧ص :ثالثة مجالس من أمالي أبي عبد اهللا الروذباري ٦)(
 .٦١٣٢/حديث ٢٩٧/ ١٢مسند البزار  ٧)(
 .١٠٨٦٤/حديث ٥٥٧/ ٥السنن الكبرى ٨) (
  .٢٧٧٠/حديث٢٩٨/ ٣إتحاف الخيرة المهرة ٩) (
  .١٤حديث رقم انظر ال) ١٠(
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به موسى بن عبيدة ، قال يحيى بن معين:  قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد
  .١فأنكر على موسى هذا ، وكان من أسباب تضعيفه

  
   

                                                           

  .١٠٨٦٤/حديث٥٥٧/ ٥السنن الكبرى ١) (
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  ١َباُب اِإلَقاَلةِ 
]١٧ ٢] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي ْمَعاِنيٍد السُد ْبُن ُمَحم ٣، َأنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحم ،

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجباِر الرياِني َأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمحَ  َنا آَدُم ْبُن  ،٥، َنا ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ ٤م
  ، ٨، َنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َبِشيٍر اْلَمَداِئِني ٧، ثََنا َشِريكٌ ٦َأِبي ِإَياسٍ 

  
  
  

                                                           

  .٦٥٣٨/حديث ١١٠/ ٤الزوائد ، والحديث زائد، أورده الهيثمي في مجمع ٢١١٧/حديث ١٦١/ ٨] شرح السنة١٧[ 
والثمن ِإَلى الَمْشتري، ِإَذا َكان َقد َنِدم أحُدهما  ،ُيَقال: َأَقاَله ُيِقيله ِإقالة، وَتَقاَيَال ِإَذا َفَسخا اْلَبْيع، َوَعاد الَمبيع ِإَلى َماِلِكه )١(

َقاَلة ِفي الَبْيعة والَعْهد  .١٣٤/ ٤ الحديثالنهاية في غريب . َأْو ِكالهما، َوَتُكون اْإلِ
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
المذكر، من أهل نيسابور، ونزيل َهَراة، ذكر السمعاني أنه سكنها، وأقام بها إلى  الِحْيِريّ  َسْمَعانَ بن ُمَحمد ْبن ُمَحمد ٣) (

  هـ .٣٨٢أواخر عمره، فانصرف وقد صار إسناده عالًيا، وسمع الناس منه الكثير، ت 
، ٢/٦٩٤، تبصير المنتبه ٥/١٧٤، توضيح المشتبه ٢/١٦٢، العبر٢٧/٥٥، تاريخ اإلسالم ٧/٢٣١: األنسابانظر

  .٤٣٢/ ٤شذرات الذهب 
َياِني: وقيل بتشديد الياء٤) ( ارِ ورد بهذه الكنية اثنان، أحدهما:  ،أبو جعفر الرد بن َأْحَمد بِن َعْبِد الَجباِنيّ  ُمَحمي كما الر ،

ياِنيّ  اهللا بن َأِبي َعْون  بن َعْبدُمَحمد بن َأْحَمد جاء مصرًحا به في أسانيد البغوي، واآلخر:  وكالهما روى كتاب ، الر
  الترغيب والترهيب عن ابن زنجويه .

ي في وكذا قال السمعان ،كما في تبصير المنتبه البن حجر، وتوضيح المشتبه البن ناصر - ذكرهما الذهبي هكذا   
  األنساب، لكنه سمى ابن عبد الجبار بـ (أحمد بن محمد بن عبد الجبار)، وتابعه ابن األثير في اللباب.

وترجم الخطيب البغدادي البن أبي عون ووثقه، وقال: مات سنة ثالث عشرة وثالثمائة، ولم يذكر ابن عبد الجبار.   
  لم يذكر اآلخر. وذكر المزي ابن عبد الجبار في تالميذ حميد بن زنجويه، و 

ووثق الذهبي ابن أبي عون في سير أعالم النبالء، ثم أشار إلى احتمال كون أبي عون هو عبد الجبار، لكنه تردد في   
  ذلك ولم يجزم. 

، ٧/٣٩٢، تهذيب الكمال ٢/٤٧، اللباب ٢١٢/ ٦، األنساب ٤/٢٣٦، اإلكمال البن ماكوال ١٤٩/ ٢انظر: تاريخ بغداد 
  .٢/٦٢٣، تبصير المنتبه ٤/١٠١، توضيح المشتبه ١٤/٤٣٣ سير أعالم النبالء

التقريب ص ُحِمْيُد بُن َمْخَلِد بِن ُقَتْيَبَة بن َعبد اللِه اَألْزِدّي، َأُبو َأْحَمد بُن َزْنُجْوَيه، وهو لقب أبيه، قال ابن حجر في  ٥)(
  ه.٢٥١، وقيل٢٤٨: ثقة ثبت له تصانيف، ت سنة ١٨٢

  .٤٨/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٥٥/ ١، الكاشف ٣٩٢/ ٧وانظر: تهذيب الكمال 
آَدُم بُن َأِبي ِإَياس، َعْبد الرحمن الَعْسَقَالِنّي، أصله ُخَراَساِنّي، يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد، قال عنه ابن حجر في  ٦)(

  ه.٢٢١: ثقة عابد، ت ٨٦التقريب ص
 .١٩٦/ ١، تهذيب التهذيب ٢٣٠/ ١، الكاشف ٣٠١/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

: ٢٦٦َشِريك ْبن َعبد اللِه النخعي، الكوفي، القاضي بواسط ثم الكوفة، َأُبو َعْبد اللِه، قال ابن حجر في التقريب ص ٧)(
صدوق يخطىء كثيًرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادًال فاضًال عابًدا شديًدا على أهل البدع، ت 

  ه.١٧٨وقيل  ،١٧٧
  .٣٣٦/  ٤، تهذيب التهذيب ٤٨٥/ ١، الكاشف ٤٦٢/ ١٢الكمال  وانظر: تهذيب

  ه.١٤٤، ت: ثقة٣٦٢َعْبِد الَمِلِك بِن َأِبي َبِشْير الَبْصِرّي، نزيل المدائن، قال ابن حجر في التقريب ص ٨)(
 .٣٨٦/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٦٣/ ١، الكاشف ٢٨٧/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 
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َمْن َأَقاَل َأَخاُه «َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ، َقاَل: َقاَل ٢ُشَرْيٍح الشاِمي  ١َعْن[أبي]
  ».الُمْسِلَم َصْفَقًة َكِرَهَها، َأَقاَل اللُه َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

  َهَذا اْلَحِديُث ُمْرَسٌل.
  

  شرح الغريب
  .٣ِإَلْيهِ  َوَأَجاَبهُ  اْلَبْيعِ  َنْقض َعَلى واَفَقه َأيْ  :َأَقاَل َأَخاُه الُمْسِلَم َصْفَقًة َكِرَهَها -
ْفح َعْنهُ  :َأَقاَل اللُه َعْثرته - ٤ِبَمْعَنى الص.  
  

  تخريجه
أبي أخرجه الطبراني في المعجم األوسط من طريق شريك بن عبد اهللا، عن عبد الملك بن 

  .٥بشير، عن أبي شريح، بمعناه
  .٧، وابن ماجه٦ودوللحديث شاهد من رواية أبي هريرة عند أبي دا

  
  درجته

  فيه: منقطع، إسناده ضعيف،
شريك بن عبد اهللا: صدوق، يخطيء كثيًرا، وقال الذهبي: توقف بعض األئمة عن  -١

  .٨االحتجاج بمفاريده
، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة روايته عن التابعين المدائني: عبد الملك بن أبي بشير -٢

  .٩من الصحابةالسادسة، ولم يثبث لهم لقاء أحٍد 
   

                                                           

  بدون(أبي)، والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو س:و ع، جاء في نسخة األصل، وفي ١) (
   .٦٥٣٨/حديث ١١٠/ ٤، والهيثمي في مجمع الزوائد ٨٨٩/حديث ٢٧٢/ ١عند الطبراني في المعجم األوسط 

، وقيل: هانئ، وقيل: َعْمُرو بن  َعْبِد الرْحَمنِ أو عكسه، وقيل: َعْمُرو بن ُخَوْيِلد  :، اسمهالُخَزاِعّي الَكْعِبيّ  َأُبو ُشَرْيحٍ  )٢(
  ه.٦٨كعب، صحابي نزل المدينة، ت 

  .١٧٣/ ٧، اإلصابة ١٩٤/ ٢، أسد الغابة ٤٥٥/ ٢انظر: االستيعاب 
  .١٣٤/ ٤ الحديث غريب في النهاية )٣(
  .٥٨٠/ ١١)  لسان العرب ٤(
 .٨٨٩/حديث ٢٧٢/ ١) المعجم األوسط ٥(
  .٣٤٦٠/حديث٢٧٤/ ٣) سنن أبي داود ٦(
  .٢١٩٩/حديث٧٤١/ ٢سنن ابن ماجه  ٧)(
 .٢٠٠/ ٨سير أعالم النبالء  ٨)(
  .٧٥تقريب التهذيب: ص ٩)(
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  َباُب التْشِديِد ِفي الدْينِ 
اللُهم إني أُعوُذ «َقاَلْت َعاِئَشُة: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيْدُعو ِفي الصالِة: 

ِإن الرُجَل «َفَقاَل َلُه َقاِئٌل: َما َأَكَثَر َما َتْسَتِعيُذ ِمَن اْلَمْغَرِم؟ َفَقاَل: » َواْلَمْغَرمِ  ،ِبَك ِمَن اْلَمْأَثمِ 
  .١»ِإَذا َغِرَم َحدَث، َفَكَذَب، َوَوَعَد، َفَأْخَلفَ 

و َطاِهٍر ُمَحمُد ْبُن ُمَحمِد ، َأنا َأبُ ٢] َأْخَبَرَنا اِإلَماُم َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد اْلَقاِضي١٨[
َياِدي ا اِجرُ ٣ْبِن َمْحمٍش الزُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص التَنا َحْمُدوُن ٤، َأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم ،

، َعِن اْلَبَراِء ٨، َعْن َكِثيٍر َأِبي ُمَحمدٍ ٧، َنا ُمَباَرُك ْبُن ُفَضاَلةَ ٦ْبُن ُسَلْيَمانَ ا، َنا َسِعيُد ٥السْمَسارُ 
َصاِحُب الدْيِن َمْأُسوٌر ِبَدْيِنِه، «، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ٩ْبِن َعاِزبٍ ا

  ».َيْشُكو ِإَلى َربِه اْلَوْحَدَة َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
  
  
  

                                                           

  .٦٦٤٠/حديث١٢٩/ ٤، الحديث زائد، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٤٨/حديث ٢٠٣/ ٨] شرح السنة١٨[
، ٨٣٢/حديث١٦٦/ ١البخاري ، جزء من حديث متفق عليه. انظر: صحيح المشار إليه قول عائشة رضي اهللا عنها ١)(

 .٥٨٩/حديث٤١٢/ ١صحيح مسلم 
َوِذيّ بِن َأْحَمَد  ) الُحَسْين بن ُمَحمد٢( هـ .٤٦٢ت ، متفٌق على توثيقه، القاضي، أبو علي الَمر  

/ ٥، شذرات الذهب ٣٥٦/ ٤برى طبقات الشافعية الك ،٢٦٠/ ١٨ أعالم النبالء سير، ٢٠١ /١٢انظر: األنساب 
٢٥٩.  

َياِديّ ) ٣( د ْبن َمْحِمش الزد بن ُمَحماِفِعيّ  ،َأُبو َطاِهرُمَحمْيَساُبْوِرّي، ، االشهـ.٤١٠تمتفٌق على توثيقه، لن   
 .٢٧٦/ ١٧ أعالم النبالء سيرانظر: انظر: 

أعالم  سيرانظر:  هـ.٣٣٥، ت عديلهمتفٌق على ت ،العابدَحْفص، النْيَساُبْوِرّي، َأُبو َبْكٍر السْمَسار،  ُمَحمد بن ُعَمر بن٤) (
  .٣٧٦/ ١٥ النبالء

 ،: البأس به١١٤السْمَسار، قال الدارقطني في سؤاالت الحاكم ص َأُبو َجْعَفر، َسالم الَواِسِطيّ بن َأْحَمد  َحمُدْون بن ٥)(
  ه.٢٨٠ت 

 .٣٤٥/ ١٤، المنتظم ٣٤٠/ ٢٠، تاريخ اإلسالم ٥٣/ ٩وانظر: تاريخ بغداد 
بّي، َأُبو ُعْثَمان الَواِسِطيّ َسِعْيد ٦) ( ِبَسْعُدَوْيه، قال ابن حجر في التقريب  الملقب:، نزيل بغداد، بن ُسَلْيَمان الض

  .٢٢٥: ثقة حافظ، ت ٢٣٧ص
  .٤٣/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٣٨/ ١، الكاشف ٤٨٣/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال 

  ه.١٦٦ت  : صدوق يدلس ويسوي،٥١٩التقريب ص حجر في البصري، قال ابن ُمَباَرك بن َفَضاَلة، َأُبو َفَضاَلة ٧)(
  .٢٨/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٣٨/ ٢، الكاشف ١٨٠/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 

/ ٥ : مقبول، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات٤٦١َكِثير، َأُبو ُمَحمد البصري، قال ابن حجر في التقريب ص ٨)(
٣٣٢.  

  .٤٣١/ ٨التهذيب  ، تهذيب١٦٦/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 
 ، نزل الكوفة، صحابي بن صحابي،َدِنيّ اَألْنَصاِرّي، اَألْوِسّي، المَ  َأُبو ُعَماَرة الَحاِرِثّي، َعاِزب بن الَحاِرث الَبَراء بن ٩)(

  هـ.٧٢استصغر يوم بدر، مات 
  .٤١١/ ١، اإلصابة ٣٦٢/ ١الغابة  ، أسد١٥٥/ ١انظر: االستيعاب 



٧٣ 
 

  تخريجه
ْوَياِنيّ  عن المبارك بن سليمان ق: سعيدير : كالهما بنحوه، من ط٢، والطبراني١أخرجه الر ،

  ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.بن فضالة، عن كثير أبي محمد، عن البراء بن عازبا
  

  درجته
  :إسناده ضعيف، فيه

  ، وقد تفرد بالحديث، ولم يصرح بالسماع.٣مبارك بن فضالة، مدلس -
  .٤تفرد به: مباركقال الطبراني: ال يروى هذا الحديث عن البراء إال بهذا اإلسناد، 
  .٥قال يحيى بن سعيد: لم أقبل منه شيًئا إال شيًئا يقول فيه: حدثنا

  ،٦وقال أبو داود: كان مبارك بن فضالة شديد التدليس، إذا قال مبارك: ثنا فهو ثبت
  .٧وسئل أبو زرعة عن مبارك بن فضالة فقال: يدلس كثيًرا، فإذا قال: حدثنا فهو ثقة

  
  
  
  

   

                                                           

  .٤٢٩/حديث٢٨٧/ ١) مسند الروياني ١(
  .٨٩٣/حديث٢٧٤/ ١المعجم األوسط ٢) (
  .٤٣طبقات المدلسين بالتدليس: ص و ، ٤٦انظر: التبيين ألسماء المدلسين: ص  ٣)(
 .٢٧٤/ ١المعجم األوسط  ٤)(
  .٢٧٩/ ١٥) تاريخ بغداد ٥(
  .٢٨١ص  :) سؤاالت اآلجري٦(
 .٣٣٩/ ٨) الجرح والتعديل ٧(



٧٤ 
 

  الدْينِ َباُب َضَماِن 
ُمَحمُد َعْبِد اللِه ْبِن ُيوُسَف  ٢، َنا [أبو]١] َأنا اِإلَماُم َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد اْلَقاِضي١٩[
، ِبَمكةَ ٤اْبِن َباُمَوْيِه اَألْصَبَهاِني  ٣[ أحمد] ْبنِ ا اِس اْلَجْوَهِرياْلَحَسُن ْبُن اْلَعب ٥، َأنا َأُبو َعِلي ،

 ِه ْبُن اْلَوِليِد ٧، َنا اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْينٍ ٦َنا ِإْسَحاُق اْبُن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيثََنا ُعَبْيُد اللَحد ،
 اِفي ٨اْلَوص َة ْبِن َسْعٍد اْلَعْوِفي٩، َعْن َعِطي ى ١٠، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَصل ِبيَقاَل: ُأِتَي الن ،
َهْل َعَلى «ْيِه َوَسلَم ِبَجَناَزٍة ِلُيَصلَي َعَلْيَها، َفَتَقدَم ِلُيَصلَي، َفاْلَتَفَت ِإَلْيَنا، َفَقاَل: اُهللا َعلَ 

  َقاُلوا: َنَعْم.» َصاِحُبُكْم َدْيٌن؟
ي ْبُن َأِبي ، َقاَل َعلِ »َصلوا َعَلى َصاِحِبُكمْ «َقاُلوا: َال، َقاَل: » َهْل َتَرَك َلُه ِمْن َوَفاءٍ «َقاَل: 

َجَزاَك اللُه َيا َعِلي َخْيًرا، َكَما «َطاِلٍب: َعَلي َدْيُنُه َيا َرُسوَل اللِه، َفَتَقدَم، َفَصلى َعَلْيِه، َفَقاَل: 
  ».اَمةِ َفَكْكَت ِرَهاَن َأِخيَك، َما ِمْن ُمْسِلٍم َفك ِرَهاَن َأِخيِه ِإال َفك اللُه ِرَهاَنُه َيْوَم اْلِقيَ 

                                                           

، ١٤٤٥/حديث٣٧٢/ ٧والحديث زائد، ذكره ابن حجر في المطالب العالية ، ٢١٥٥/حديث٢١٣/ ٨] شرح السنة١٩[
  .١٩١٢/حديث٤٧٢/ ٢والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
حيث جاء ، بدون [أبو]، وٕاثبات [ابن] بين محمد وعبد اهللا، والصواب ما أثبته في س:و  ع،) جاء في األصل وفي ٢(

  النحو في مصادر ترجمته المشار إليها الحًقا. على هذا
حيث جاء على هذا النحو في مصادر  ،محمد بدل أحمد، والصواب ما أثبته في س:و  ع،جاء في األصل وفي  ٣)(

  ترجمته المشار إليها الحًقا.
ت  متفٌق على توثيقه، ، نزيل نيسابور،اَألْصَبَهاِنيّ د اَألْرَدْسَتاِنّي َأُبو ُمَحم  ،) َعْبد الله ْبن ُيوُسف بِن َأْحَمد ْبن َباَمَوْيه٤(

  ه. ٤٠٩
  ،١٤٦/ ١، معجم البلدان ١٥٨/ ١، األنساب ٢٩٦المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: ص انظر: 
  .٢١٦/ ٢العبر 

روى عن: إبراهيم بن إسحاق، وٕاسحاق ، المغيرة َأُبو َعِلّي الجوهري ) اْلَحَسن بن اْلَعباس بن اْلَعباس بن َعْبِد اللِه ْبنِ ٥(
  بن الحسن الحربيين، وأبي العباس الكديمي، وأبي شعيب الحراني، وعباد بن علي السيريني.ا

  هـ.١٣٤روى عنه: عبد الرحمن بن عمر بن النحاس المصري، وذكر أنه سمع منه بمكة في سنة 
  .٨/٤٠٤انظر: تاريخ بغداد 

  ه.٢٨٤ت  متفٌق على توثيقه، ْوٍن، َأُبو َيْعُقْوب الَبْغَداِدّي، الَحْرِبّي،) ِإْسَحاق بُن الَحَسن بِن َمْيمُ ٦(
لسان الميزان ، ٤١٠/ ١٣، سير أعالم النبالء ٤١٣/ ٧، تاريخ بغداد ١٠٣انظر: سؤاالت الحاكم للدارقطني: ص 

١/٣٦٠.  
 .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٧(
اِفّي، ) ُعَبي٨( ه بن الوليد الَوصضعيف٣٧٥، قال ابن حجر في التقريب صَأُبو ِإْسَماِعْيل الُكْوِفّي الِعْجِليّ د الل :. 

  .٥٥/ ٧، تهذيب التهذيب ٦٨٨/ ١، الكاشف ١٧٣/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 
ثيًرا، : صدوق يخطىء ك٣٩٣قال ابن حجر في التقريب ص  ، َأُبو الَحَسِن اْلَجَدلي،) َعِطية بن َسْعد بن ُجَناَدة الَعْوِفيّ ٩(

  ه.١١١وكان شيعيا مدلًسا، ت 
  .٢٢٤/ ٧، تهذيب التهذيب ٢٧/ ٢شف ، الكا١٤٥/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 

، له وألبيه صحبة، واستصغر يوم أحد، ثم َأُبو َسِعْيد الُخْدِريّ ، اَألْنَصاِريّ  ُعَبْيد بِن َثْعَلَبة بن َسْعد بن َماِلك بِن ِسَنان١٠) (
  سنة أربع وسبعين. :وقيل ،الكثير، مات بالمدينة سنة ثالث أو أربع أو خمس وستينشهد ما بعدها، وروى 

  .٦٥/ ٣، اإلصابة ١٣٨/ ٦، أسد الغابة ٦٠٢/ ٢انظر: االستيعاب 



٧٥ 
 

 ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ْمَعاِني٢، َأنا َأُبو َمْنُصوٍر الس اِنيي َنا ُحَمْيُد ٣، َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ،
ك اللُه فَ «، ِبَهَذا اِإلْسَناِد، َمْعَناُه، َوَقاَل: ٥، َنا َأُبو ُنَعْيٍم ُهَو اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْينٍ ٤ْبُن َزْنُجَوْيهِ ا

ِرَهاَنَك ِمَن الناِر، َكَما َفَكْكَت ِرَهاَن َأِخيَك اْلُمْسِلِم، َلْيَس ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َيْقِضي َعْن َأِخيِه 
  ».َدْيَنُه ِإال َفك اللُه ِرَهاَنُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

  
  تخريج الحديث 

  .١٠، وابن عساكر٩ام السنة، وقو ٨، والبيهقي٧، والدارقطني٦أخرجه عبد بن حميد -
عبيد اهللا بن الوليد الوصافي، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي  :جميعهم من طريق
  سعيد الخدري.  

  ورواية البيهقي بمثله، ورواية الباقين أتم. 
  درجته

  ، فيه:جًدا إسناده ضعيف
  عبيد اهللا بن الوليد الوصافي، ضعيف. -١

  ، ١٤، وأبو حاتم١٣وأبو زرعة، ١٢، وابن المديني١١ضعفه ابن معين
  . ١٥وقال أحمد بن حنبل: ليس بمحكم الحديث، يكتب حديثه للمعرفة

  : متروك الحديث.١٧، والنسائي١٦وقال عمرو بن علي

                                                           

  .١٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١(
  .١٧) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
 .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٨٩٣/حديث٢٨١المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص٦) (
  .٣٠٨٢/حدبث٥٣/ ٤سنن الدارقطني  ٧)(
  .١١٣٩٨/حديث١٢١/ ٦السنن الكبرى ٨) (
  . ١٣٤٣/حديث١٥٧/ ٢) الترغيب والترهيب ٩(
  .١٣٨/ ٢٠تاريخ دمشق ١٠) (
 .٣٣٦/ ٥الجرح والتعديل  ١١)(
 ٩٨ص . :سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ١٢)(
 .٣٣٦/ ٥الجرح والتعديل  ١٣)(
  نفسه. ١٤)(
  نفسه. ١٥)(
 .٥٢٠/ ٥الكامل  ١٦)(
  نفسه. ١٧)(



٧٦ 
 

  .١وقال العقيلي: في حديثه مناكير، ال يتابع على كثير من حديثه
  .٢وقال ابن عدي: ضعيف جدا يتبين ضعفه على حديثه

حديث جًدا، يروي عن الثقات عطاء وغيره ماال يشبه حديث وقال ابن حبان: منكر ال
  . ٣األثبات، حتى إذا سمعها المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها، فاستحق الترك

  عطية العوفي: -٢
  ،٤قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اهللا، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من ال يحتج به

، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ٥قال: صالحقيل البن معين: كيف حديث عطية؟ 
  يكتب 
قال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، وكان سفيان و  ،٧، وقال أبو زرعة: كوفى لين٦حديثه

 ٩:  بلغني أن عطية كان يأتي الكلبيأيًضا، وقال ٨سفيان الثوري يضعف حديث عطية
، وكان هشيم فيأخذ عنه التفسير، قال: وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول قال: أبو سعيد

  .١٠يضعف حديث عطية
  .١١وقال سفيان الثوري: سمعت الكلبي يقول: كناني عطية أبا سعيد

قال ابن عدي: ولعطية عن أبي سعيد الخدري أحاديث عداد عن غير أبي سعيد، وهو مع 
  . ١٢ضعفه يكتب حديثه

وقال ابن حبان: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس 
الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي قال رسول اهللا بكذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، 
ويروي عنه، فإذا قيل له من حدثك بهذا، فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا 

                                                           

  .١٢٨/ ٣الضعفاء الكبير  ١)(
 .٥٢٠/ ٥الكامل  ٢)(
 .٦٣/ ٢المجروحين  ٣)(
 ٣٠٤/ ٦الطبقات الكبرى  ٤)(
  ٣٨٣/ ٦الجرح والتعديل  ٥)(
 نفسه. ٦)(
  نفسه. ٧)(
  .٨٤/ ٧الكامل  ٨)(
: ٤٧٩الكوفي، النسابة، المفسر، قال ابن حجر في التقريب ص النْضرِ ، أبو ِبْشر الَكْلِبيّ بن  ُمَحمد بن الساِئبِ ) هو: ٩(

 متهم بالكذب. 
  .٨٤/ ٧الكامل ١٠) (
  نفسه. ١١)(
 نفسه. ١٢)(
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سعيد الخدري، وٕانما أراد به الكلبي فال يحل االحتجاج به، وال كتابة حديثه إال على جهة 
  .١التعجب

  .٢ابن حجر: مشهور بالتدليس القبيحقال 
  .٣والحديث: قال عنه البيهقي: والحديث يدور على عبيد اهللا الوصافي، وهو ضعيف جًدا

ضعيف ، وقال البوصيري: رواه عبد بن حميد بسند ٤وقال ابن الملقن: في إسناده ضعفاء
من طرق  أن الدارقطني، والبيهقي أخرجاه ابن حجر: ذكرو  ،٥عطية العوفي لضعف

  ٦بأسانيد ضعيفة
  قلت:

  .٧قال البيهقي: والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح، واهللا أعلم
  : من حديث سلمة بن األكوع.٩، والنسائي٨أخرجه البخاري

  وروي من حديث علي بن أبي طالب:
، وقال البيهقي: وقد روي من وجه آخر عن علي بن أبي ١١، والبيهقي١٠أخرجه الدارقطني

  .١٣، وضعفه ابن الملقن١٢لب بإسناد ضعيفطا
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٧٦/ ٢المجروحين  ١)(
 .٥٠ص :طبقات المدلسين ٢)(
 .١١٣٩٨/حديث١٢١/ ٦السنن الكبرى  ٣)(
  .٧١١/ ٦البدر المنير ٤) (
  .١٩١٢/حديث٤٧٢/ ٢) إتحاف الخيرة المهرة ٥(
  .١٢٥٢/حديث١١٧/ ٣) التلخيص الحبير ٦(
  . ١١٣٩٩/حديث١٢١/ ٦السنن الكبرى  ٧)(
  .٢٢٨٩/حديث٩٥/ ٣) صحيح البخاري ٨(
  .١٩٦١/حديث٦٥/ ٤) سنن النسائي ٩(
 .٢٩٨٤/حديث٤٦٦/ ٣) سنن الدارقطني ١٠(
  .١١٣٩٩/حديث١٢١/ ٦) السنن الكبرى ١١(
  .١١٣٩٨/حديث١٢١/ ٦ المرجع السابق) ١٢(
 .٧١٢/ ٦البدر المنير  ١٣)(
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  ٣َواْلُمَضاَرَبةِ  ٢َواْلُمَزاَرَعةِ  ١َباُب اْلُمَساَقاةِ 
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ٢٠[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه [

.اِس اَألَصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر ح  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصَوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

 اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، ٦، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلمَ ٥، َأنا َماِلكٌ ٤اْلِحيِري ،
، " َأن َعْبَد اللِه، َوُعَبْيَد اللِه، اْبَنْي ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب، َخَرَجا ِفي َجْيٍش ِإَلى ٧يهِ َعْن َأبِ 

َب ِبِهَما َوَسهَل، َوُهَو َأِميُر الَبْصَرةِ  ا َعَلى َعاِمٍل ِلُعَمَر َفَرحا َقَفال، َمرَفَقاَل: َلْو ٨الِعَراِق، َفَلم ،
َلى َأْمٍر َأْنَفُعُكَما ِبِه َلَفَعْلُت، ثُم َقاَل: َبَلى، َهاُهَنا َماٌل ِمْن َماِل اللِه ُأِريُد َأْن َأْقِدُر َلُكَما عَ 

ِه َأْبَعَث ِبِه ِإَلى َأِميِر الُمْؤِمِنيَن، َفُأْسِلُفُكَماُه َفَتْبَتاَعاِن َمَتاًعا ِمْن َمَتاِع الِعَراِق، ثُم َتِبيَعانِ 
ْبُح، َفَلما َقِدَما اْلَمِديَنَة، ِباْلَمِديَنِة، فَ  َياِن َرْأَس الَماِل ِإَلى َأِميِر الُمْؤِمِنيَن، َوَيُكوُن َلُكَما الرُتَؤد

، َقاَل َلُهَما: َأُكل اْلَجْيِش َقْد َأْسَلَف َكَما َأْسَلَفُكَما؟ َقاال: ٩َباَعا، َفَرِبَحا، َفلما َدَفَعاَها ِإَلى ُعَمرَ 
ُعَمُر: اْبَنا َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن، َفَأْسَلْفُكَما، َأدَيا الَماَل َوِرْبَحُه، َفَأما َعْبُد اللِه َفَسَكَت،  َال، َفَقالَ 

َوَأما ُعَبْيُد الله، َفَقاَل: َما َيْنَبِغي َلَك َهَذا َيا َأِميَر الُمؤِمنيَن، َلْو َهَلَك الَماُل َأْو َنَقَص، 
اَل: َأدَياُه، َفَسَكَت َعْبُد اللِه، َوَراَجَعُه ُعَبْيُد اللِه، َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُجَلَساِء ُعَمَر، َيا َلَضِمناُه، َفقَ 

َأِميَر الُمؤِمنيَن َلْو َجَعْلَتُه ِقَراًضا، َفَقاَل ُعَمُر: َقْد َجَعْلُتُه ِقَراًضا، َفَأَخَذ ُعَمُر رْأَس الَماِل 
  َذ َعْبُد اللِه، َوُعَبْيُد اللِه، ِنْصَف ِربِح َذِلَك الَماِل".َوِنصَف ِرْبِحِه، َوأخَ 

                                                           

بهذا  ٣٤/ ٤أخرجه البغوي من طريق الشافعي، عن مالك، وهو في كتاب األم  .٢١٨٣/حديث٢٥٩/ ٨] شرح السنة٢٠[
  ه.اإلسناد، وبلفظ

  .٢١٢ ص التعريفات: .ثمره من بجزء يصلحه من إلى الشجر : دفعاْلُمَساَقاةِ  ١)(
 ص الشافعي: ألفاظ غريب في الزاهر .يزرعها أن على غيًال  أو عثرًيا أو الماء، ذات األرض تكارى إذا :َعةاْلُمَزارَ  ٢)(

١٦٩.  
ْرب ِمن ُمَفاَعلة َوِهي الربح، ِمن معلوم سهم َله َفَيُكون ِفيِه، َيتِجر ِلَغْيِرك َماًال  ُتْعِطي َأنْ : الُمَضاَرَبة )٣( اْألَْرض ِفي الض 

 .٧٩/ ٣ الحديث غريب في النهاية .ِللتَجاَرة ِفيَها والسير
 .١) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٤(
  .٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
عالم،  : ثقةٌ ٢٢٢، قال ابن حجر في التقريب صالَعَدِوّي، مولى عمر، َأُبو َعْبد اهللا، وَأُبو ُأَساَمة الَمَدِنيّ َزْيد بن َأْسَلم ٦) (

    هـ.١٣٦وكان يرسل، ت 
  .٣/٣٩٥، تهذيب التهذيب ١/٤١٤، الكاشف ١٠/١٢وانظر: تهذيب الكمال 

، مخضرم، قال ابن حجر في ، َمْوَلى ُعَمَر بِن الَخطابَزْيد الَمَدِنيّ َأُبو  :الَعَدِوّي، َوُيَقال ) َأْسَلم الُقَرِشّي، َأُبو َخاِلد٧(
    هـ، وقيل بعد سنة ستين. ٨٠: ثقة، ت ١٠٤التقريب ص

  .١/٢٦٦، تهذيب التهذيب ١/٢٤٢، الكاشف ٢/٥٢٩وانظر: تهذيب الكمال 
  البصيرة. س:في  ٨)(
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
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  شرح الغريب 
   .١في لغة أهل الحجاز اْلُمَضارَبةهو الِقَراض:  -
  

  تخريجه
  ،٢أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه -
  بمثله.، جميعهم ٥، وابن عساكر٤، والبيهقي٣ومن طريق مالك، أخرجه: الشافعي - 
  .٦وأخرجه الدارقطني، مختصًرا: من طريق عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده -
  

  درجته
  صحيح. هإسناد

  . ٧إسناده صحح ابن حجرو 
  
  

   

                                                           

  وقد سبق بيان معنى المضاربة في هذا الحديث.، ٦٧٠/ ٣ ةالبن قتب ) غريب الحديث١(
  .٦٨٧/ ٢) موطأ مالك ٢(
 .٣٤/ ٤األم ٣) (
/ ٨معرفة السنن واآلثار و ، ٢١٤٨/حديث٣١٦/ ٢السنن الصغير و ، ١١٦٠٥/حديث١٨٣/ ٦السنن الكبرى  ٤)(

  .١٢٠٦٥/حديث٣٢٢
 .٥٧/ ٣٨تاريخ دمشق ٥) (
  .٣٠٣٢/حديث٢٣/ ٤سنن الدارقطني ٦) (
  .١٣٩/ ٣التلخيص الحبير  ٧)(
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  ِكَتاب الَعَطايا َوالَهَدايا
  َباب َقْبِض الَمْوُهوِب 

، َأنا َزاِهُر ْبُن ٢١[ يَرِزينا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي
َبْيرِ ٢، َعِن اْبِن ِشَهاٍب ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ  ٤، َعْن َعاِئَشةَ ٣، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الز  ِبيَزْوِج الن

ديقَ  َأَبا َبكٍر الص َها َقاَلْت: ِإنَم، َأنى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِعْشرْيَن َوْسًقا ِمْن َماِلِه َنَحلَ  ٥َصل ها َجاد
ِبالغاَبِة، َفَلما َحَضَرْتُه الَوَفاُة، َقاَل: واِهللا َيا ُبَنيُة َما ِمَن الناِس َأَحٌد َأَحب إَلي ِغًنى ِمْنَك 

رْيَن َوْسًقا، َفَلْو ُكْنِت َبْعِدي، َوال َأَعز َعِلي َفْقًرا ِمْنِك َبْعِدي، َوإِني ُكْنُت َنَحْلُتِك َجاد ِعشْ 
وُه جددتيه، َواْحَتْزِتيِه َكاَن َلِك، َوإِنَما ُهَو اْلَيْوَم َماُل َواِرٍث، َوإِنَما ُهَما َأَخَواِك َوُأْختاِك، َفاْقَتِسمُ 

ُتُه ِإنَما ِهَي َأْسَماُء، َفَمِن َعَلى ِكَتاِب اللِه، َقاَلْت َعاِئَشُة: َواللِه َيا َأَبِت َلْو َكاَن َكَذا َوَكَذا، َلَتَركْ 
  اُألْخَرى؟ َقاَل: ُذو َبْطِن اْبَنِة َخاِرَجَة َأَراَها َجاِرَيًة.

  
  شرح الغريب 

  .٦َنَحَلها َجاد ِعْشرْيَن َوْسًقا: َأْي نْخل ُيَجّد ِمْنُه َما َيبلغ َهَذا اْلقدر -
  .٧َصاًعا ِستونَ  الَوْسق: -

                                                           

. أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٢٠٤/حديث٣٠٢/ ٨] شرح السنة٢١[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، ، بهذا اإلسناد، وبلفظه٢٩٣٩/حديث٤٨٣/ ٢رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
، قال ابن حجر في التقريب ص ٢)( ْهِرّي، َأُبو َبْكر الُقَرِشيد بن ُمْسِلم بن ُعَبْيد اهللا ْبن َعْبد اهللا بن ِشَهاب الز٥٠٦ُمَحم  :

  هـ، وقيل قبل ذلك. ١٢٥على جاللته وٕاتقانه، ت  متفقٌ 
 .٩/٤٤٥، تهذيب التهذيب ٢/٢١٩، الكاشف ٢٦/٤١٩انظر: تهذيب الكمال 

، قال ابن حجر في التقريب ص ُعْرَوة ٣)( ام بن ُخَوْيِلد اَألَسِدّي، َأُبو َعْبِد اِهللا الَمَدِنيَبْير بِن الَعو ثقة فقيه ٣٨٩ْبن الز :
  هـ.٩٤مشهور، ت 

 .٧/١٨٠، تهذيب التهذيب ٢/١٨، الكاشف ٢٠/١٢انظر: تهذيب الكمال 
) (٤ ْيق، ُأمد ِة َعَلى اِإلْطَالِق، ت َعاِئَشة ِبْنت َأِبي َبْكر الص هـ على الصحيح.٥٧الُمْؤِمِنْيَن، َأْفَقُه ِنَساِء اُألم    

 .٨/٢٣١، اإلصابة ٧/١٨٦، ُأسد الغابة ٤/١٨٨١انظر: االستيعاب 
دْيق ) َعْبد اهللا بن ُعْثَمان بن َعاِمر بن َعْمِرو بن َكْعب بن َسْعد بن َتْيم بن ُمرة التْيِمّي، َأُبو َبْكر بن َأبِ ٥( ي ُقَحاَفة الص

ع َرُسول اللِه َصلى ــــ، شهد بدًرا بعد مهاجرته م- َصلى اللُه َعَلْيه َوَسلمَ - اَألْكَبِر، َوِقْيل: اْسُمه: َعِتْيق، َخِلْيَفة َرُسْول اهللا 
يره، وَكاَن مؤنسه ِفي الغار ِإَلى أن خرج اللُه َعَلْيِه َوَسلَم من مكة ِإَلى المدينة، ولم يكن رفيقه من أصحابه ِفي هجرته غ

معه مهاجًرا، وهو أول من أسلم من الرجال ِفي قول طائفة من أهل العلم بالسير والخبر، وأول من َصلى مع رسول اهللا 
  هـ، وله ثالث وستون سنة.١٣صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكر أولئك.ت 

 .١٤٤/ ٤صابة ، اإل٣٤/ ٦، أسد الغابة ٩٦٣/ ٣انظر: االستيعاب 
  .٢٤٤/ ١ النهاية في غريب الحديث، ١٤٣/ ١) انظر: غريب الحديث البن الجوزي ٦(
  .٢٨٥/ ٢ الجوزي البن الحديث غريب ٧)(
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َجدا وِجَداًدا ، الَمْجُدود َفاِعل بمعنى َمْفُعول، ُيَقاُل: َجَددت النْخل َأجدهوالَجاّد هاُهنا بمعنى 
  .١إذا صرمَتهُ 

  
  تخريجه

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى  ،بمثله؛أخرجه مالك
  ، بمثله.٤، والبيهقي٣، أخرجه: الطحاويمالك ومن طريق ،٢اهللا عليه وسلم
، والبيهقي ٧، وابن أبي شيبة مختصًرا٦، وابن سعد بنحوه٥الرزاق بمعناه وأخرجه: عبد

  ابن شهاب، به.: قي: من طر ٨بمثله
رضي اهللا  وأخرجه: ابن سعد مختصًرا، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

  .٩عنها
  

  درجته
  صحيح.ه إسناد

  .١٠قال ابن الملقن: هذا األثر صحيح
  
  
  
  

   

                                                           

  .٤٣/ ٢) غريب الحديث للخطابي ١(
  .٧٥٢/ ٢) موطأ مالك ٢( 
 .٥٨٤٤/حديث٨٨/ ٤) شرح معاني اآلثار ٣(
/ ٩ومعرفة السنن واآلثار  ،٢٢٣١/حديث٣٣٧/ ٢الصغير السنن ، و ١١٩٤٨/حديث٢٨٠/ ٦الكبرى ) السنن ٤(

  .١٢٣١٦/حديث٥٠
 .١٦٥٠٧/حديث١٠١/ ٩) مصنف عبد الرزاق ٥(
  .١٤٥/ ٣الطبقات الكبرى  ٦)(
  .٢٠١٣٥/حديث.٢٨١/ ٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧(
  .١١٩٤٨/حديث٢٨٠/ ٦) السنن الكبرى ٨(
  .١٤٥/ ٣الطبقات الكبرى  ٩)(
  .١٤٣/ ٧البدر المنير  ١٠)(
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  ِلَوِلي الَيتِيِم َأْن َيَناَل ِمْن َماِل الَيتِيمِ َباُب َما 
، َوَقاَل: {َوال ١َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخْيٌر}

أْي: ُمَباَدَرًة، َيُقوُل: َال تَُباِدُروا ُبُلوَغ الَيَتاَمى ِبإْنَفاِق  ،٢َتْأُكُلوَها ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأْن َيْكَبُروا}
  .٣َأْمَواِلِهْم، َوَقاَل الله َعز َوَجل {َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف}

َوُيْصلُح ِفي َماِلِه، ِإْن َكاَن َفِقيًرا أُْنِزَلْت ِفي َوِلي الَيِتيِم الِذي ُيِقيُم َعَلْيِه، «َقاَلْت َعاِئَشة: 
  .٤»َيْأُكُل ِمْنُه ِباْلَمْعُروفِ 

، َوقيل: َيْأُكُل ِبالَمْعُروِف َقْدَر َما ٥»َيأُكُل الَوِصي ِبَقْدِر ُعَماَلِتهِ «وُيْرَوى َعْنَها، َأنَها َقاَلْت: 
  َيُسد ِبِه َخلْتُه. 

، َأنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ا٢٢[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيلش
، َيُقوُل: ٨، َأنُه َقاَل: َسِمْعُت اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمدٍ ٧، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيدٍ ٦ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 

ي َيِتيًما َوإِن َلُه ِإِبًال، َأَفَأْشَرُب ِمْن َلَبِن ِإِبِلِه؟ َفَقاَل ، َفَقاَل: ِإن لِ ٩َجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِن َعباسٍ 
ِإْن ُكْنَت َتْبِغي َضالَة ِإِبِلِه، َوَتْهَنُأ َجْرَباَها، َوتُلط َحْوَضَها، َوَتْسِقَيَها َيْوَم ِوْرِدَها، «اْبُن َعباٍس: 

  ».ي اْلَحْلبِ َفاْشَرْب َغْيَر ُمِضر ِبَنْسٍل، َوال َناِهٍك فِ 
  

  شرح الغريب 
  .١٠َتْهَنُأ َجْرَباَها: َأْي تعاِلُج َجَرَب إِبله بالَقِطران -
  

                                                           

موطأ مالك، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في  ،٢٢٠٦/حديث٣٠٦/ ٨] شرح السنة٢٢[
   .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك؛ ، بهذا اإلسناد، وبلفظه١٩٦٦/حديث١١٣/ ٢رواية أبي مصعب الزهري 

 .٢٢٠ اآلية :لبقرةاسورة  ١)(
  .٦ اآلية النَساء:سورة  ٢)(
  .نفسه  )٣(
 .٣٠١٩/حديث٢٣١٦/ ٤ مسلم صحيح ٤)(
 ، أخرجه معلًقا.٦٧/ ٩ البخاري صحيح ٥)(
  .٥) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٦(
ت  ،: ثقة ثبت ٥٩١) َيْحَيى بن َسِعْيد بن َقْيس اَألْنَصاِرّي، الَمَدِنّي، َأُبو َسِعْيد الَقاِضي، قال ابن حجر في التقريب ص٧(

  هـ أو بعدها . ١٤٤
  .١١/٢٢١، تهذيب التهذيب ٢/٣٦٦، الكاشف ٣١/٣٤٦وانظر: تهذيب الكمال 

)(٨  ْحَمن الُقَرِشّي، الَمَدِنيد، َوَأُبو َعْبد الرْيِمّي، َأُبو ُمَحمْيق التد د بن َأِبي َبْكر الصقال ابن حجر في الَقاِسم بن ُمَحم ،
  هـ على الصحيح . ١٠٦: ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، ت  ٤٥١التقريب ص

  .٨/٣٣٣، تهذيب التهذيب ٢/١٣٠، الكاشف ٢٣/٤٢٧وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩(
 .٢٧٧/ ٥ النهاية في غريب الحديث ١٠)(
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  .١تُلط: َيْعِني باللْوط: تطيين اْلَحْوض وٕاصالحه، َوُهَو من اللصوق -
َناِهٍك ِفي اْلَحْلِب: َما لم يستوعب َما ِفي الضرع، ويستقصيه، فيضر ِباْلَوَلِد. وٕانما  -

  .٢َلُه ِفي شرب فضل اللبن، ونهكت الناقة ِفي اْلَحْلب: جهدتها رخص
  

  تخريجه
ابن عباس،  عنأخرجه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،  -

  .٣بمثله
  .٤ومن طريق اإلمام مالك: أخرجه النحاس، بمثله -
 .٥وبنحوهوأخرجه سفيان الثوري في تفسيره، عن يحيى بن سعيد، به،  -
، ١٠، والبيهقي٩، والطبري٨، والحربي٧، وسعيد بن منصور٦أخرجه: عبد الرزاقو  -

  من طريق: يحيى بن سعيد، به.جميعهم: بنحوه، 
  من طريق: القاسم بن محمد، به. ،بمعناهكالهما ، ١٢البيهقيو ، ١١وأخرجه عبد الرزاق -
  

  درجته
  صحيح.ه إسناد

  .١٣أبو جعفر النحاس وصححه
  
  

   
                                                           

 .٢٢٢/ ٣) غريب الحديث للقاسم بن سالم ١(
 .٣٥٠/ ٢) غريب الحديث البن قتيبة  ٢(
  . ٣٣/حديث٩٣٤/ ٢موطأ مالك  ٣)(
  .٢٩٨الناسخ والمنسوخ: ص   ٤)(
  .  ٩١) تفسير سفيان الثوري: ص ٥(
  . ٥١١/حديث٤٣٥/ ١) تفسير عبد الرزاق ٦(
  . ٥٧١/حديث١١٥٧/ ٣) التفسير من سنن سعيد بن منصور ٧(
  . ٦٠٤/ ٢) غريب الحديث ٨(
 . ٨٦٣٢/ حديث٥٨٨/ ٧) تفسير الطبري ٩(
 .١٢٦٧٠/حدبث٤٦٥/ ٦، و١٠٩٩٦/حديث٦/ ٦ ) السنن الكبرى١٠(
  . ٥١٠/حديث٤٣٤/ ١تفسير عبد الرزاق  ١١)(
  . ١٠٩٩٥/حديث٦/ ٦السنن الكبرى  ١٢)(
 .٢٩٨) الناسخ والمنسوخ: ص ١٣(
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  ١اللِقيطِ َباب 
، َأنا َأُبو ٢٣[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

، َأنُه ٤، َعْن ُسَنْيِن َأِبي َجِميَلَة َرُجٍل ِمن َبِني ُسَلْيمٍ ٣، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ٢ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
، َقاَل: َفِجْئُت ِبِه ِإَلى ُعَمَر ْبِن الَخطاِب، َفَقاَل: َما ٥ْنُبوًذا ِفي َزَماِن ُعَمَر ْبِن الَخطاِب َوَجَد مَ 

َحَمَلَك َعلى َأْخِذ َهِذِه النَسَمِة؟ َقاَل: َوَجْدُتَها َضاِئَعًة، َفَأَخْذُتَها، َفَقاَل َعِريُفُه: َيا َأِميَر 
، َوَلَك َوالُؤُه، الَمؤِمنيَن ِإنُه َرُجٌل صَ  اِلٌح، َفَقاَل: َكَذِلَك؟ ، َفَقاَل: َنَعْم، َقاَل: اْذَهْب، َفُهَو ُحر

  َوَعَلْيَنا َنَفَقُتُه.
  

  تخريجه
  ،٦أخرجه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، به، وبمثله -
  ومن طريق مالك، أخرجه:  -

  .بمثلهثالثتهم ، ٩،  والبيهقي٨، والطحاوي٧الشافعي
  .بنحوهثالثتهم ، ١٢، والبيهقي١١، والطبراني١٠الرزاقوعبد 

  ؛١٣وأخرجه عبد الرزاق: بنحوه -
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٢١٣/حديث٣٢٢/ ٨] شرح السنة٢٣[
. والحديث زائد، أبو مصعب: حدثنا مالك وقال ،اإلسناد، وبلفظه، بهذا ٣٠٢٠/حديث٥١٨/ ٢رواية أبي مصعب الزهري 

  .٦٨٥٥/حديث١٧٠/ ٤ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .٢٦٤/ ٤ الحديث غريب في النهاية .أمه َوَال  َأُبوهُ  ُيْعرف َال  الطُرق، َعَلى َمْرِمّياً  يوجدَ  الِذي الِطْفل: اللِقيط ١)(
 .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
َلِمّي، يقال اسم أبيه: َفْرَقد، صحابي على الرأي الراجح.٤( ُسَنْين َأُبو َجِمْيَلة الس (  
  . ٧/٥٧، و٣/١٦١، اإلصابة  ٥٦٧/ ٢، أسد الغابة ٦٨٩/ ٢انظر: االستيعاب  
 .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  . ١٩/حديث٧٣٨/ ٢) موطأ مالك ٦(
 .  ٢٤٥/ ٧) األم ٧(
  .   ٣١٠/ ٧شرح مشكل اآلثار ٨) (
 .  ١٢٤٦٢/حديث٩٠/ ٩معرفة السنن واآلثار و ، ١٢١٣٣/حديث٣٣٢/ ٦السنن الكبرى ٩) (
 . ١٦١٨٢/حديث١٤/ ٩مصنف عبد الرزاق ١٠) (
 .  ٦٤٩٩/حديث١٠٢/ ٧المعجم الكبير ١١) (
  . ٢٢٦٨/حديث٣٤٧/ ٢السنن الصغير ١٢) (
  .  ١٣٨٣٩/حديث٤٥٠/ ٧) مصنف عبد الرزاق ١٣(
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  ؛: بمعناه٤، والخطيب البغدادي٣، والبيهقي٢، وابن أبي شيبة١وابن سعد 
  ؛: بمثله٥والطحاوي

  ؛٦وأخرجه البيهقي: برواية تامة، وفيها زيادة
  ابن شهاب، به. :قيجميعهم: من طر 

، ووصله ٧معلًقا، في ِكَتاب الشَهاَدات، َباب: ِإَذا َزكى َرُجٌل َرُجًال َكَفاهُ وذكره البخاري  -
  .٨ابن حجر في تغليق التعليق

  درجته
  صحيح. ه إسناد

  .١١، وابن حجر١٠، والهيثمي٩ابن الملقن وصححه
  

   

                                                           

  .   ٤٦/ ٥) الطبقات الكبرى ١(
  . ٣١٥٦٩/حديث٢٩٥/ ٦، و ٢١٨٩٢/حديث٤٣٨/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٢)(
 . ٢١٤٦٨/حديث٥٠٣/ ١٠السنن الكبرى  ٣)(
  .  ٩٦الكفاية في علم الرواية: ص  ٤)(
  .   ٣١١/ ٧شرح مشكل اآلثار  ٥)(
  . ١٢١٣٤/حديث٣٣٢/ ٦السنن الكبرى  ٦)(
  .١٧٦/ ٣صحيح البخاري  ٧)(
 .٣٩٠ /٣تغليق التعليق  ٨)(
 .١٧٣/ ٧) البدر المنير ٩(
  .٦٨٥٥/حديث١٧٠/ ٤مجمع الزوائد  ١٠)(
  .٣٩٠/ ٣) تغليق التعليق ١١(
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  ِكَتاُب الَفَرائضِ 
َتَرَك اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن َوِللنَساِء َنِصيٌب  َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِللرَجاِل َنصِيٌب ِمما

  .١ِمما َتَرَك اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِمما َقل ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا}
 َأي: مؤقًتا ُمَقدرا، َواْلَفْرض: التْوِقيت: وأصلُه: اْلقطع، يَقاَل: فرضت لُفَالن، ِإذا قطعَت لهُ 

  ا.من الَمال َشْيئً 
  َباب َجر الَوالء

، َأنا َعْبدُ ٢٤[ ْيَسُفوِنيَأنا َأُبو اْلَحَسِن الط ، ُد ْبُن اْلَفْضِل اْلِخَرِقيِه ُمَحمَأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد الل [ 
، َنا عَ  اْلُكْشِميَهِني َنا َأْحَمُد ْبُن َعِلي ، ِه ْبُن ُعَمَر اْلَجْوَهِريْبُن ُحْجٍر، َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن الل ُلي

َأن َأَباُه َيْعَقوَب َتَزوَج َأم َعْبِد الرحمِن، «، ٤، َعْن َأِبيهِ ٣، َنا اْلَعالُء ْبُن َعْبِد الرْحَمنِ ٢َجْعَفرٍ 
 ْحَمِن َمْوالًة ِلَرُجٍل ِمَن َفَوَلَدْتُه، َوَكاَن َيْعُقوُب ُمَكاِتًبا َألْوِس ْبِن اْلَحَدثَاِن، َوَكاَنْت ُأمَعْبِد الر

اْلُحْرَقِة، َفاْخَتَصَما ِإَلى ُعْثَماَن ِفي ِوالَيِتِه، َفَقَضى ُعْثَماُن َأن َما َوَلَدْت ُأم َعْبِد الرْحَمِن 
، َوَما َوَلَدْت َبْعَد ِعْتِقِه، َفُهَو َألْوسٍ  َوَيْعُقوُب ُمَكاَتٌب َفُهَو ِلْلُحَرِقي.«  

  
  تخريجه

  .٥أخرجه إسماعيل بن جعفر، عن العالء بن عبد الرحمن، به، وبمثله
  .٦ومن طريق إسماعيل بن جعفر: أخرجه ابن أبي خيثمة، بمثله

  العالء بن عبد الرحمن، به، وبمثله. :قيمن طر  ،٨، وابن أبي خيثمة٧وأخرجه الدارمي
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن جعفر، وهو في كتابه أحاديث إسماعيل ٢٢٢٤/حديث٣٥٢/ ٨] شرح السنة٢٤[
  بهذا اإلسناد، وبلفظه. ،٢٩٤/حديث٣٥٢ص  :بن جعفرا
  .٧اآلية : النساءسورة   ١)(
  .١٠) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٢(
، قال ابن حجر في التقريب ص ٣( ْحَمن بن َيْعُقْوب الُحَرِقّي، َأُبو ِشْبٍل الَمَدِنيصدوق ربما ٤٣٥) الَعَالء بن َعْبد الر :

  ه. ١٣٨وهم، ت 
  .١٨٦/ ٨، تهذيب التهذيب ١٠٥/ ٢، الكاشف ٥٢٠/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 

  : ثقة.٣٥٣ّي، َمْوَلى الُحَرَقة، قال ابن حجر في التقريب صَعْبد الرْحَمن بن َيْعُقْوب الُجَهِنّي، الَمَدنِ  ٤)(
  .٣٠١/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٤٩/ ١، الكاشف١٨/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

 .٢٩٤/حديث٣٥٢) أحاديث إسماعيل بن جعفر: ص ٥(
  .  ٢٩٩٥/حديث٢٩٤/ ٢التاريخ الكبير، السفر الثالث ٦) (
  .    ٣٢١٧/حديث٢٠٢٥/ ٤سنن الدارمي ٧) (
 .٢٩٩٤حديثو ، ٢٩٩٣/حديث٢٩٤/ ٢التاريخ الكبير، السفر الثالث ٨) (



٨٧ 
 

  درجته
  :فيه ،حسن هإسناد

الخليلي: مختلف فيه؛ ألنه يتفرد بأحاديث ال يتابع العالء بن عبد الرحمن، قال عنه  -
  ، قلت: لكن العلماء تلقوا روايته عن أبيه بالقبول:١عليها

قال ابن عدي: وللعالء بن عبد الرحمن نسخ، عن أبيه، عن أبي هريرة يرويها، عن 
  . ٢العالء الثقات

ا؟ فقال: ليس وسئل يحيى بن معين، عن العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه: كيف حديثهم
 . ٣به بأس

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

 .٢١٨/ ١اإلرشاد  ١)(
 .٣٧٢/ ٦) الكامل ٢(
  نقسه. ٣)(



٨٨ 
 

  َباب الَوالء َال ُيَباُع َوال ُيوَهبُ 
، َأنا َأُبو  ]٢٥[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َبْكِر ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ  َعْن َعْبِد ٢ْبِن ُمَحم ،
، َأنُه َأْخَبَرُه، َأن ٤، َعْن َأِبيهِ ٣ْبِن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشامٍ ااْلَمِلِك ْبِن َأِبي َبْكِر 

 اْلَعاِصَي ْبَن ِهَشاٍم َهَلَك َوَتَرَك َبِنيَن َلُه َثالَثًة: اْثَناِن ُألم ،َذْيِن ُألمٍة، َفَهَلَك َأَحُد اللَوَرُجٌل ِلَعل ،
ِه َماَلُه َوَوالَءُه َمَواِليِه، ثُم َهَلَك الِذي  ِذي َألِبيِه َوُأمَوِرَث َوَتَرَك َماًال َوَمَواِلَي، َفَوِرَث َأُخوُه ال

ِه، َفَقاَل اْبُنُه: َقْد َأْحَرْزُت َما َكاَن َأِبي َأْحَرَز ِمَن اْلَماَل، َوَوالَء اْلَمَواِلي، َوَتَرَك اْبَنُه َوَأَخاُه َألِبي
ا َوالُء اْلَمواِلي َفال َما َأْحَرْزَت اْلَماَل، َوَأماْلَماِل، َوَوالِء اْلَمَواِلي، َوَقاَل َأُخوُه: َلْيَس َكذِلَك، ِإن ،

ْبِن َعفاَن، َفَقَضى َألِخيِه ِبَوالِء اْخَتَصَما ِإَلى ُعْثَماَن َأَرَأْيَت َلْو َهَلَك َأِخي اْلَيْوَم َأَلْسُت َأِرثُُه؟ َفا
  اْلَمَواِلي.

  
  شرح الغريب

  .٥ِلَعلة: يقال: هؤالء إخوة ِلَعلة: إذا كانوا ذوي أب واحد، وأمهاٍت متفرقة -
  

  تخريجه
أخرجه مالك في الموطأ، عن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به، 

  .٦وبمثله

                                                           

. أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٢٢٧/حديث٣٥٥/ ٨] شرح السنة٢٥[
  وقال أبو مصعب: حدثنا مالك،  ؛، وبلفظه، بهذا اإلسناد٢٧٥٨/حديث٤١٣/ ٢٢رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١(
اهللا بن َأِبي َبْكر بن ُمَحمد ْبن َعْمِرو بن َحْزم اَألْنَصاِرّي، الَمَدِنّي، َأُبو ُمَحمد الَقاِضي، قال ابن حجر في  ) َعْبد٢(

  ه. ١٣٥: ثقة، ت ٢٩٧التقريب ص
  .١٦٤/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٤١/ ١، الكاشف ٣٤٩/ ١٤ب الكمال تهذيوانظر: 

َعْبد الَمِلك بن َأِبي َبْكر بن َعْبد الرْحَمن ْبن الَحاِرث بن ِهَشام الَمْخُزْوِمّي، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب  ٣)(
  : ثقة، مات في أول خالفة هشام بن عبد الملك.٣٦٢ص

  .٣٨٧/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٦٣/ ١، الكاشف ٢٨٩/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 
رة، َأُبو َبْكر بن َعْبد الرْحَمن بن الَحاِرث ْبن ِهَشام بن الُمِغْيَرة الَمْخُزْوِمّي، الَمَدِنّي، قيل اسمه: محمد، وقيل: المغي٤) (

هاء السبعة بالمدينة النبوية، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته: أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، أحد الفق
  ه.٩٤: ثقة فقيه عابد، ت ٦٢٣قال ابن حجر في التقريب ص 

  .٣٠/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤١١/ ٢، الكاشف ١١٢/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال 
  .٧٤٢٧/حديث ٦٢٨/ ٩) جامع األصول ٥( 

  .  ٢٢/حديث٧٨٤/ ٢الموطأ   ٦)(



٨٩ 
 

  بمثله.كالهما ، ٢والبيهقي، ١الشافعي أخرجه :مالك وعن
  درجته
  صحيح. هإسناد

   

                                                           

 . ١٣٤/ ٤األم ١) (
/ ١٤معرفة السنن واآلثار و ، ٣٤٤٢/حديث٤/٢١٢السنن الصغيرو ، ٢١٤٩٢/حديث١٠/٥١٠ السنن الكبرى٢) (

 . ٢٠٥٦٥/حديث٤٢١



٩٠ 
 

  ١َباب َتْوِريِت اْلَمْبُتوتةِ 
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ٢٦[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه [

  اَألَصم.اْلَعباِس 
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر أَ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصْحَمُد ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

ِبيُع، َأنا الشاِفِعي ا َأنا الر ،اِس اَألَصمَقاَل: َنا َأُبو اْلَعب ، ْبُن َأِبي ، َأنا ا٢ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري
َبْيرِ ٦، َأْخَبَرِني اْبُن َأِبي ُمَلْيَكةَ ٥، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ٤ْبُن َخاِلدٍ ا، َوُمْسِلُم ٣َروادٍ  ُه َسَأَل اْبَن الز٧، َأن 

َبيْ  ِه ْبُن الزِتَها، َفَقاَل َعْبُد اللَيُموُت َوِهَي ِفي ِعد َها، ثُمُق اْلَمْرَأَة َفَيُبتُجِل ُيَطلَق َعِن الرِر: َطل
 َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َعْوٍف ُتماضَر ِبْنَت اَألْصَبِغ اْلَكْلِبيَة، َفبتَها، ثُم َماَت َوِهَي ِفي ِعدِتَها،

َبْيِر: َوَأما َأَنا َفال َأَرى َأْن َتِرَث َمْبَتوَتٌة. ثَها ُعْثَماُن، َقاَل اْبُن الز َفَور  
  

  تخريجه
  .٨أخرجه الشافعي عن ابن أبي َرواد، ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، به، وبمثله -

  ، كالهما بمثله.١٠، والخطيب البغدادي٩ومن طريق الشافعي، أخرجه: البيهقي -

  

  
                                                           

بهذا اإلسناد،  ،٢٧١/ ٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتاب األم ٢٢٣٥/حديث٣٧٣/ ٨] شرح السنة٢٦[
  وبلفظه.

  .٩٣/ ١ الحديث غريب في النهاية .َباِئًنا َطَالًقا المطلقة ِهيَ :الَمْبُتوَتة١) (
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
: صدوق عابد ربما وهم، ت ٣٥٧، قال ابن حجر في التقريب ص َأِبي َرواد، َواْسُم َأِبْيه: َمْيُمْون َعْبد الَعِزْيز بن٣) (

  ه.١٥٩
  .٣٣٨/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٥٥/ ١، الكاشف ١٣٦/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
، يقال اسم َأِبي ُمَلْيَكة: ُزَهْير التْيِمّي، الَمَدِنيّ، ة بِن َعْبِد اِهللا بِن ُجْدَعانَعْبد اهللا بن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا ْبن َأِبي ُمَلْيكَ  ٦)(

  ه.١١٧: ثقة فقيه، ت ٣١٢ابن حجر في التقريب صأدرك ثالثين من الصحابة، قال 
  .٣٠٦/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٧١/ ١، الكاشف ٢٥٦/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

َبْير بن الَعوام الُقَرِشّي، اَألَسِدّي، َأُبو َبْكر، َوَأُبو ُخَبْيب، كان أول مولود للمهاجرين بالمدين٧( ة، وولي ) َعْبد اهللا بن الز
  ه.٧٣سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة الخالفة تسع 

  .٧٨/ ٤، اإلصابة ٢٤١/ ٣، أسد الغابة ٩٠٥/ ٣االستيعاب انظر: 
 ٢٧١/ ٥) األم ٨(
 .  ١٤٨٣٥/حديث٨٢/ ١١معرفة السنن واآلثار و ، ١٥١٢٤/حديث٥٩٣/ ٧السنن الكبرى  ٩)(
 .٣٧/ ١األسماء المبهمة  ١٠)(



٩١ 
 

  : بمثله،٢، وعبد الرزاق١وأخرجه الشافعي -

  : بنحوه،٥، والخطيب البغدادي٤، والبيهقي٣وابن أبي شيبة

  ق: ابن جريج، به.يجميعهم من طر 
  درجته
  .صحيحه إسناد

  .٦وقال الشافعي: حديث ابن الزبير متصل
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

                                                           

 .   ٢٤١/ ٥ ) األم١(
 .   ١٢١٩٢/حديث٦١ /٧) مصنف عبد الرزاق ٢(
 . ١٩٠٣٥/حديث١٧١/ ٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣(
  . ١٥١٢٥/حديث٥٩٣/ ٧) السنن الكبرى ٤(
 .   ٩٢/ ٢الفقيه والمتفقه  ٥)(
  .١٥١٢٧/حديث٥٩٣/ ٧السنن الكبرى انظر:  ٦)(

 



٩٢ 
 

  كتاب النَكاح
  َباب التْرِغيِب ِفي النَكاحِ 

يًة}َقاَل الله  ١ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسال ِمْن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذر.  
]٢٧ ِميِميُر ْبُن ِإْسَماِعيَل التَأنا َأُبو اْلَقاِسِم َحْمَزُة ْبُن ُيوُسَف ٢] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج اْلُمَظف ،

 ْهِمياْلَحاِفظُ ، َنا ٣الس ِه ْبُن َعِديِه ْبُن َسِعيدٍ ٤َأُبو َأْحَمَد َعْبُد اللَنا َأَسُد ْبُن ٥، َنا َعْبُد الل ،
  ، َعنْ ٩، َعْن َأِبي َعْبِد الرْحَمِن اْلُحُبِلي ٨، َحدثَِني ُحَيي ْبُن َعْبِد اللهِ ٧، َنا اْبُن َلِهيَعةَ ٦ُموَسى

                                                           

اإلسناد،  ، بهذا٣/٣٨٨الكامل ، أخرجه البغوي من طريق ابن عدي، وهو في كتاب ٢٢٣٨/حديث٦/ ٩] شرح السنة٢٧[
  .٧٣٢٠/حديث٢٥٣/ ٤، و٥٠٨٤/حديث١٨١/ ٣والحديث زائد، ذكره الهيثمي  في مجمع الزوائد ، وبلفظه

  .٣٨اآلية د: عر السورة  ١)(
سمع: أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي، وعنه: أبو محمد  ) اْلُمَظفر ْبن ِإْسَماِعيل التِميِمّي، َأُبو اْلَفَرج اْلُجْرَجاِنّي،٢(

 الَبِذْيسي، وأبو الفضل المروزي، وأبو محمد السمعاني، وأبو عبد اهللا الخلوقي، وأبو المعالي الَبراني.
، يعرف الفقه واألدب والحديث، ويرجع إلى عفة  وأعز الناس لدي ، قال أخوه أبو عامر: وهو أخي، وأحب الخلق إلي

  عجيبة، وستر عجيب.                       
، ١٥١٠، وص١٢٦٣، وص١٠٧٣ص :، المنتخب للسمعاني١/٥٨٩، و١/٤٥٤، التحبير١/٥٩٦القصر انظر: دمية

  .١/١٣١، تبصيرالمنتبه١/٤٠٨، توضيح المشتبه٧/٢٢٧، و٢/١٢٢األنساب
   ،ُجْرَجان متفق على جاللته وتوثيقه محدث، َرِشّي، َأُبو الَقاِسم السْهِميّ القُ  َحْمَزة بن ُيْوُسف بن ِإْبَراِهْيم ٣)(

  .هـ، وقيل قبل ذلك٤٢٨ت
  .١٧/٤٦٩النبالء ، سير أعالم٣/١٩٣، تذكرة الحفاظ٢٥٦، التقييد٢٢٠، والمنتخب من السياق٧/٣١٤انظر: األنساب

  هـ، متفق على٣٦٥، ت َحمد بن ُمَبارك بن الَقطان، َأُبو َأْحَمد الُجْرَجاِنيّ مُ  َعْبد اهللا بن َعِدّي بن َعْبد اهللا بن٤) (
  ته.توثيقه وجالل

  .١٦/١٥٤، سير أعالم النبالء٣/١٠٢، تذكرة الحفاظ٣/٢٣٨، األنساب٢٦٦انظر: تاريخ جرجان
هـ، ٣٠٠ - ٢٩١، في حوادث ووفيات  تاريخهذكره الذهبي في  ،الزْهرّي المصريّ  َعْبِد الرْحَمنبن  َعْبد اهللا بن َسِعْيد٥) (

  وعنه: أبو أحمد بن عدّي. ،موسىلح، ويوسف بن عدّي، وأسد بن وقال: سمع: عبد اهللا بن صا
 .٢٢/١٧٩ اإلسالم ريختاانظر: 

: ١٠٤ّي، قال ابن حجر في التقريب صَأَسد بن ُمْوَسى بِن ِإْبَراِهْيم بِن الَخِلْيَفة الَوِلْيِد بِن َعْبد الَمِلك بِن َمْرَوان، اُألَموِ  ٦)(
  هـ.٢١٢صدوق يغرب، ت

 .٢٦٠/ ١، تهذيب التهذيب ٢٤١/ ١، الكاشف ٥١٢/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 
: ٣١٩الَقاِضي، قال ابن حجر في التقريب ص  َرِمّي، َأُبو َعْبِد الرْحَمن الِمْصِريّ َعْبد اهللا بن َلِهْيَعة بن ُعْقَبة الَحضْ  ٧)(

صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء 
  هـ.١٧٤مقرون، ت 

  . ٣٧٣/ ٥،  تهذيب التهذيب ٥٩٠/ ١، الكاشف ٤٨٧/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 
  هـ.١٤٨: صدوق يهم، ت ١٨٥ُحَيّي ْبن َعْبد الله ْبن ُشَرْيح اْلَمَعاِفِرّي، الِمْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٨) (

 .٧٢/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٦٠/ ١، الكاشف ٤٨٨/ ٧وانظر: تهذيب الكمال 
  هـ.١٠٠: ثقة، ت ٣٢٩اهللا بن َيِزْيد الَمَعاِفِرّي، َأُبو َعْبد الرْحَمن الُحُبِلّي، قال ابن حجر في التقريب ص َعْبد٩) (

  .٨١/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٠٩/ ١، الكاشف ٣١٦/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 
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، َأن َرُجال َجاَء ِإَلى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاَل: َيا ١ْبِن اْلَعاصِ  َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو 
ِخَصاُء ُأمِتي «َرُسوَل اللِه، َأَتْأَذُن ِلي َأْخَتِصي، َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 

َياُم َواْلِقَيامُ  الص.«  
  

  تخريجه
عن عبد اهللا بن سعيد، عن أسد بن موسى، عن ابن لهيــعة،  ؛بمثله ،جه ابن عديأخر  -

  .٢عن حيي بـــــــن عبد اهللا، به
  .٣وأخرجه أحمد، من طريق ابن لهيعة، به، وبمثله -
  .٤وأخرجه الطبراني، من طريق عبد اهللا بن وهب، عن حيي بن عبد اهللا، به، وبمثله -
  

  درجته
وقال العراقي: وألحمد والطبراني بإسناٍد جيد، من حديث  ،٥الهيثميوحسنه ، ه حسنإسناد

  .٦عبد اهللا بن عمرو
  
  
  
  

   

                                                           

، أحد السابقين المكثرين من َوِقْيَل: َأُبو َعْبد الرْحَمن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن الَعاص بن َواِئل السْهِمّي، َأُبو ُمَحمد،١) (
  ه. ٦٣الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، ت 

  .١٦٥/ ٤، اإلصابة ٣٤٥/ ٣، أسد الغابة ٩٥٦/ ٣االستيعاب انظر: 
 . ٣٨٨/ ٣الكامل ) ٢( 
  .  ٦٦١٢/حديث١٨٣/ ١١مسند أحمد  ٣)(
  .١٤٦٩٢/حديث٨٢ص/١٤، ١٣جـ المعجم الكبير  و ،١٠٨/حديث٤٥/ ١٣المعجم الكبير  ٤)(
  . ٥٠٨٤/حديث١٨١/ ٣مجمع الزوائد  ٥)(
  .٩٢١تخريج أحاديث اإلحياء: ص ٦)(
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  َباب النْهِي َعْن ُمَباَشَرِة الَمْرَأِة الَمرأَة ثُم َتْنَعتها ِلَزْوِجَها
، َأنا َأُبو ٢٨[ ُد ْبُن اْلَفْضِل اْلِخَرِقيِه ُمَحمَأنا َعْبُد ] َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبد الل ، ْيَسُفوِنياْلَحَسِن الط

، َنا َعِلي ْبُن ُحْجٍر، َنا ِإْسَماِعيُل بْ  اْلُكْشِميَهِني َنا َأْحَمُد ْبُن َعِلي ، ِه ْبُن ُعَمَر اْلَجْوَهِريُن الل
ِد ْبِن َجْحشٍ ٣، َعْن َأِبي َكِثيرٍ ٢، َعِن اْلَعالءِ ١َجْعَفرٍ  ى ، َقاَل: مَ ٤، َعْن ُمَحمِه َصلَرُسوُل الل ر

َيا َمْعَمُر، َغط َفِخَذْيَك، َفِإن «، َوَفِخَذاُه َمْكُشوَفَتاِن، َقاَل: ٥اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى َمْعَمرٍ 
  ».اْلَفِخَذْيِن َعْوَرةٌ 

  
  تخريجه

  .٦عن العالء بن عبد الرحمن، به ،أخرجه إسماعيل ين جعفر، بمثله -
   :أخرجه ،ن جعفربومن طريق إسماعيل  -

  .، بنحوه١١، والبيهقي١٠، والطبراني٩، وابن قانع٨، والخرائطي٧البخاري
  .، بمثله١٣، وأبو نعيم١٢ابن المنذرو 
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن جعفر، وهو في كتابه أحاديث إسماعيل ٢٢٥١/حديث٢١/ ٩] شرح السنة٢٨[
/ ٢. بهذا اإلسناد، وبلفظه، وهو زائد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٩٩/حديث٣٥٦ص  :بن جعفرا

  .٢٢٣٢/حديث٥٢
  .١٠) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١(
  .٢٤سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٢(
: ثقة، ويقال له صحبة، ٦٦٨تقريب ص) َأُبو َكِثْير َمْوَلى آل َجْحش، ويقال: مولى اللْيِثّيين، قال ابن حجر في ال٣(

  َأُبو َكِبْيَرة. ومنهم من ضبطه:
  .٢١١/ ١٢، تهذيب التهذيب ٢٨٧/ ٧، اإلصابة ٤٥٣/ ٢، الكاشف ٢٢٢/ ٣٤وانظر: تهذيب الكمال 

ت َجْحش، ُأّم ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َجْحش اَألَسِدّي، َصَحاِبّي َصِغْير، وأبوه من كبار الصحابة، وعمته: َزْيَنب ِبنْ  ٤)(
  له صحبة ورواية. ،َكاَن قد هاجر مع َأِبيه وعميه ِإَلى أرض الحبشة، ثُم هاجر من مكة ِإَلى المدينة مع َأِبيهِ  ،الُمْؤِمِنْين
 .١٨/ ٦، اإلصابة ٩٥/ ٥، أسد الغابة ١٣٧٣/ ٣االستيعاب انظر: 

  ، وهو ابن َأِبي َمْعَمر، َصَحاِبّي َكِبْير، أسلم قديًما، وهاجر الهجرتين.) َمْعَمر ْبن َعْبد الله ْبن َناِفع بن َنْضَلة الَعَدِويّ ٥(
  .١٤٨/ ٦، اإلصابة ٢٢٨/ ٥، أسد الغابة ١٤٣٤/ ٣االستيعاب انظر: 

  .  ٢٩٩/حديث٣٥٦أحاديث إسماعيل بن جعفر: ص ٦)(
 .    ١٢/ ١التاريخ الكبير  ٧)(
 .  ٤٥٨/حديث١٥٦مكارم األخالق: ص  ٨)(
 .   ١٩/ ٣معجم الصحابة ٩) (
 .  ٥٥١/حديث٢٤٦/ ١٩المعجم الكبير ١٠) (
  .   ٧٣٦٧/حديث١٩٢/ ١٠شعب اإليمان ١١) (
  . ٢٤٠٠/حديث٦٧/ ٥) األوسط في السنن ١٢(
  .  ٦٢٨/حديث١٦٤/ ١معرفة الصحابة  ١٣)(
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  بمثله؛ ،٥، والطبراني٤، والحاكم٣، والطحاوي٢عقوب بن سفياني، و ١أحمدأخرجه و  -
  بنحوه؛ ،١٠، والبيهقي٩، والطبراني٨، والحاكم٧، والطحاوي٦أحمدو 

  به. ،العالء بن عبد الرحمن :قيجميعهم من طر 
  ،١١، َباب َما ُيْذَكر ِفي الَفِخذكتاب الصالةوذكره البخاري  في صحيحه: معلًقا،  -

  .١٢ووصله ابن حجر في تغليق التعليق
  درجته

  إسناده صحيح.
: ، وقال١٣قال الدارقطني: والحديث حديث إسماعيل بن جعفر، ومن تابعه، عن العالء

، وقال الزيلعي: وهذا ١٥، وقال الذهبي: سنده صالح١٤وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها
، وقال الهيثمي: ورواه الطبراني في الكبير ١٦مسند صالح ... ورواه الطحاوي، وصححه

 .    ١٨، وقال المناوي: إسناده صحيح١٧... ورجال أحمد ثقات
  
  
  
  
  

                                                           

  .  ٢٢٤٩٥/حديث١٦٦/ ٣٧مسند أحمد ١) (
        ٣٠٦/ ١المعرفة والتاريخ ٢) (
 .  ١٧٠٠/حديث٤٠٣/ ٤شرح مشكل اآلثار ٣) (
  .  ٧٣٦١/حديث٢٠٠/ ٤المستدرك ٤) (
  .  ٥٥٠/حديث٢٤٥/ ١٩المعجم الكبير ٥) (
 .٢٢٤٩٤/حديث١٦٥/ ٣٧مسند أحمد ٦) (
 .   ١٦٩٩/حديث٤٠٣/ ٤شرح مشكل اآلثار ٧) (
  .   ٦٦٨٤/حديث٧٣٨/ ٣المستدرك ٨) (
  .٥٥٥حديثو ، ٥٥٤حديثو ، ٥٥٢/حديث٢٤٦/ ١٩المعجم الكبير  ٩)(
 .   ٧٣٦٧/حديث١٩٢/ ١٠شعب اإليمان ١٠) (
  .٨٣/ ١) صحيح البخاري ١١(
  .٢١٢/ ٢تغليق التعليق  ١٢)(
  .٣٣٨٣/حديث١٤/ ١٤) علل الدارقطني ١٣(
  .١٥٥/ ٢مختصر خالفيات البيهقي و  ،٣٢٣١/حديث٣٢٣/ ٢) السنن الكبرى ١٤(
  .١٢٧/ ١) تنقيح التحقيق ١٥(
  .٢٤٥/ ٤نصب الراية   ١٦)(
  .٢٢٣٢/حديث٥٢/ ٢لزوائد ) مجمع ا١٧(
  .١٦١/ ٢التيسير بشرح الجامع الصغير  ١٨)(
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ِغيرةِ  َباب َتْزِويِج الص  
اِلِحي ] َأْخَبَرَنا ٢٩[ ِه الص١َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ْيَرِفي ُد ْبُن ُموَسى الصَنا ٢، َأنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحم ،

 ُد ْبُن َيْعُقوَب اَألَصماِس ُمَحمِه ْبِن َعْبِد اْلَحَكمِ ٣َأُبو اْلَعبُد ْبُن َعْبِد اللَأنا اْبُن َأِبي ٤، َنا ُمَحم ،
َتَزوَج ِبْنَت  ٩، َأن اْبَن ُعَمرَ ٨، َعْن َناِفعٍ ٧، َعْن ُعَمَر ْبِن ُحَسْينٍ ٦اْبِن َأِبي ِذْئٍب ، َعِن ٥ُفَدْيكٍ 
ِإَلى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاَلْت:  ١١ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن، َقاَل: َفَذَهَبْت ُأمَها ١٠َخاِلهِ 

  إن اْبَنِتي َتْكَرُه َذِلَك.
، «َفَأَمَرُه النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْن ُيَفاِرَقَها، َوَقاَل:  ى َتْسَتْأِمُروُهنَال َتْنِكُحوا اْلَيَتاَمى َحت

 ِه اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة.»َفِإَذا َسَكْتَن، َفُهَو ِإْذُنُهنَجَها َبْعَد َعْبِد اللَفَتَزو ،  
  

  تخريجه
  ،١٢الدارقطني، بنحوه أخرجه -
  

                                                           

  .٧٤٧٥/حديث٢٨٠/ ٤، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٢٦٠/حديث٣٦/ ٩] شرح السنة٢٩[
  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١(
ْيَرِفّي، َأُبو َسعِ  ٢)( د بن ُمْوَسى بن الَفْضل بن َشاَذان الصْيَساُبْوِرّي، اْبُن َأِبي َعْمرو، شيخ البيهقي والخطيب ُمَحمْيد الن

    هـ .٤٢١ت ، وثقه الذهبي وغيره ،البغدادي
، تاريخ اإلسالم ١٧/٣٥٠، سير أعالم النبالء  ٢٣، المنتخب من السياق: ص١١٠انظر: التقييد البن نقطة: ص 

 . ٢/٢٤٥، العبر ٢٩/٦٧
 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  ٠ه٢٦٨: ثقة، ت ٤٨٨، قال ابن حجر في التقريب ص) ُمَحمد بن َعْبد اهللا بِن َعْبد الَحَكم ْبِن َأْعَين الِمْصِرّي، الَفِقْيه٤(

  .٢٦٠/ ٩، تهذيب التهذيب ١٨٧/ ٢، الكاشف ٤٩٧/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال
الَمَدِنّي، وقد ينسب إلى  –َواْسُمه ِدْيَنار  - َمْوَالُهم، َأُبو ِإْسَماِعْيل ) ُمَحمد بن ِإْسَماِعْيل بن ُمْسِلم بن َأِبي ُفَدْيك الدْيِلّي ٥(

  ه.٢٠٠: صدوق، ت ٤٦٨جد أبيه، قال ابن حجر في التقريب ص
 .٦١/ ٩، تهذيب التهذيب ١٥٨/ ٢، الكاشف ٤٨٥/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال

، قال ابن حجر  ) ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن الُمِغْيَرة بن الَحاِرث بن٦( َأِبي ِذْئب، الُقَرِشّي، الَعاِمِرّي، َأُبو الَحاِرِث الَمَدِني
  ه.١٥٨فاضل، ت  ،فقيهٌ  ،: ثقةٌ ٤٩٣في التقريب ص

  .٣٠٣/ ٩، تهذيب التهذيب ١٩٤/ ٢، الكاشف ٦٣٠/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 
  : ثقة.٤١١، قال ابن حجر في التقريب صَداَمة الَمكيّ ) ُعَمر بن ُحَسْين بن َعْبد اهللا الُجَمِحّي َمْوَالُهم، َأُبو قُ ٧(

  .٤٣٣/ ٧، تهذيب التهذيب ٥٦/ ٢، الكاشف ٢٩٨/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 
  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم٩) (
رية: زينب ِبْنت عثمان ْبن : اسم َهِذِه الجا٢٣٦/حديث٥٢٠/ ٨قال الخطيب البغدادي في األسماء المبهمة  ١٠)(

 .مظعون
  : أن األم هي: خولة ِبْنت حكيم ْبن ُأَمية.٢٣٦/حديث٥٢٠/ ٨ذكر الخطيب البغدادي في األسماء المبهمة ١١) (
  .   ٣٥٤٥/حديث٣٢٨/ ٤سنن الدارقطني  ١٢)(



٩٧ 
 

  ، بمثله: ٣، والخطيب البغدادي٢، والبيهقي١وأخرجه الحاكم
جميعهم من طريق: ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر، 

  مرفوًعا.
  ، ٦ومختصًرا مرًة أخرى ؛٥ بمعناه مرة ،والدارقطني ؛٤بمعناه ،وأخرجه أحمد -

  ؛٨ومختصًرا مرة أخرى ؛٧بمعناه مرة ،وأخرجه البيهقي
  ق عمر بن حسين، عن نافع، به.يجميعهم: من طر 

من طريق: عبد اهللا بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه،  ؛بمعناه ،وأخرجه الدارقطني -
  .٩عن ابن عمر، مرفوًعا

  .١٠وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد اهللا بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، موقوًفا
  درجته

  إسناده صحيح.
 .١١قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .  ٢٧٠٣/حديث١٨١/ ٢المستدرك  ١)(
 .٢٣٩٧/حديث٢٥/ ٣السنن الصغير و ، ١٣٦٩٣/حديث١٩٥/ ٧السنن الكبرى  ٢)(
  .٢٣٦/حديث٥٢٠/ ٨األسماء المبهمة  ٣)(
      .٦١٣٦/حديث٢٨٤/ ١٠مسند أحمد  ٤)(
 ، وقد أسقط الدارقطني في هذه الرواية: عمر بن حسين، والصواب إثباته.   ٣٥٤٦/حديث٣٣٠/ ٤) سنن الدارقطني ٥(
  .  ٣٥٥٠/حديث٣٣٢/ ٤) سنن الدارقطني ٦(
  .  ١٣٦٩٢/حديث١٩٥/ ٧) السنن الكبرى ٧(
 .  ١٣٦٥٦/حديث١٨٣/ ٧ المرجع السابق) ٨(
 .  ٣٥٤٨/حديث٣٣١/ ٤) سنن الدارقطني ٩(
: روى ابن ماجه ٧٤٧٥/حديث٢٨٠/ ٤وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ، ١٨٧٨/حديث٦٠٤/ ١سنن ابن ماجه  ١٠)(

 .: هذا إسناد ضعيف موقوف١٠٣/ ٢طرًفا منه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
  .  ٢٧٠٣/حديث١٨١/ ٢المستدرك  ١١)(



٩٨ 
 

 َكاِح ِبَغْيِر الَوِليالن َباب َرد  
}١َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَأْنِكُحوا اَألَياَمى ِمْنُكْم} ِبِإْذِن َأْهِلِهن ٢، َوَقاَل: {َفاْنِكُحوُهن ،

لمرأُة الِتي ماَت َعْنَها َزْوُجَها، َأْو َطلَقَها، َوُتَسمى الِبْكُر الِتي َال َزْوَج َلَها َأيًما واَأليُم: ا
 َأْيضا، ويَقاَل ِللرُجِل ِإذا َلْم َتُكْن َلُه امرَأٌة: َأيٌم َأْيضا، وُيَقاُل للمرأِة: َأيٌم َوَأيَمٌة، وٕانَما قيل

 ٌم، ألنَجاِل. َلَها: َأيَساِء، َفهو كالُمسَتَعاِر ِللرَأْكَثَر َما َيُكوُن َذِلَك ِفي الن  
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َحدثََنا َأبُ ٣٠[ ٍد اْلِكَساِئياِب ْبُن ُمَحمو ] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه

.اِس اَألَصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر  ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمدُ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصْبُن َعْبِد الل

، َأنا ُمْسِلمٌ  اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، َعْن ٤، َعِن اْبِن ُخثَْيمٍ ٣اْلِحيِري ،
  ».َال ِنَكاَح ِإال ِبَوِلي ُمْرِشٍد، َوَشاِهَدْي َعْدلٍ «، َقاَل: ٦ِن َعباسٍ ، َعِن ابْ ٥َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ 

  
  تخريجه

عن مسلم بن خالد المخزومي، عن عبد اهللا بن عثمان بن ، أخرجه الشافعي، بمثله -
   .٧ابن عباس موقوًفا عن سعيد بن جبير، عنخثيم، 

  .٨أخرجه البيهقي ، بمثله :من طريق الشافعيو  -
 ،١١مرةً  البيهقي بمثلهو  ،١٠بنحوهأبو بكر النيسابوري ، و ٩بمعناه وأخرجه ابن أبي شيبة، -
  ؛١٢أخرى مرةً  زيادة وفيه بمعناه،و

                                                           

، بهذا اإلسناد، ٢٣٥/ ٧، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم  ٢٢٦٤/حديث٤٥/ ٩] شرح السنة٣٠[
  وبلفظه.   

 .٣٢: اْآلَية لنوراسورة  )١(
 .٢٥ء: اْآلَية لنسااسورة  )٢(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
، قال ابن حجر في التقريب ص ٥( َمْوَالُهم الُكْوِفي ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن ٢٣٤) َسِعْيُد بُن ُجَبْيِر بِن ِهَشاٍم اَألَسِدي :

  ه.٩٥عائشة، وأبي موسى، ونحوهما: مرسلة، قتل بين يدي الحجاج 
  .١١/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٣٣ /١، الكاشف ٣٥٨/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال 

 .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .  ٢٣٥/ ٧) األم ٧(
  .  ٢٣٧٥/حديث١٩/ ٣السنن الصغير و ، ١٣٦٥٠/حديث١٨٢/ ٧) السنن الكبرى ٨(
  .   ١٥٩٢٣/حديث٤٥٤/ ٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩(
  .  ٤٤٨/حديث٤٧٩) الزيادات على كتاب المزني: ص ١٠(
  .  ١٣٧١٤/حديث٢٠١/ ٧) السنن الكبرى ١١(
  .  ١٣٧١٥/حديث٢٠١/ ٧ المرجع السابق ١٢)(



٩٩ 
 

  .عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، به جميعهم من طريق:
وأخرجه ابن ماجه من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس، مرفوًعا إلى النبي  -

  .١صلى اهللا عليه وسلم
  درجته
  .صحيح، وهو موقوفه إسناد

  .٢عّل بالرفع: قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوًفاوأُ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .١٨٨٠/حديث٦٠٥/ ١سنن ابن ماجه  ١)(
: هذا إسناد ضعيف، حجاج هو: ابن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، ١٠٣/ ٢وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 

  وأيضا لم يسمع حجاج من عكرمة. 
 .  ١٣٧١٣/حديث٢٠١/ ٧السنن الكبرى و ، ٢٣٧٨/حديث٣/٢٠، و٢٣٧٥/حديث١٩/ ٣) السنن الصغير ٢(



١٠٠ 
 

  َباب ِنكاِح الَعْبِد َوَعَدِد الَمْنُكوَحاِت 
 ،١َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَساِء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع}

  اثنتيِن َوَثالثًا َوَأْرَبًعا.
َقاَل الشاِفِعّي: اْنَتَهى الله َعز َوَجل بالحراِئِر ِإَلى أرَبع َتْحِريًما ِمْنُه ألْن َيْجَمَع َأَحٌد َغْيُر 

أنها على األْحرار، ِلَقْوِلِه النِبّي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َبْيَن َأْكَثِر ِمْن َأْرَبٍع، واآليُة َتُدل على 
  َوُمْلُك اْلَيمين َال َيكوُن ِإال لألحرار. ،٢ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم}

، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأبُ ٣١[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمو ] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه
.اِس اَألَصماْلَعب  

ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر َأحْ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصَمدُ ح وَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل  
ِبيُع، َأنا الشاِفِعي ا  َأنا الر ،اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، َعْن ٤، َنا ُسْفَيانُ ٣ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري ،

، َعْن َعْبِد اللِه ْبن ٦، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسارٍ ٥ُمَحمِد ْبِن َعْبِد الرْحَمِن، َمْوَلى آِل َطْلَحةَ 
َوَتْعَتد َيْنِكُح اْلَعْبُد اْمَرَأَتْيِن، َوُيَطلُق تْطليَقَتْيِن، «، َأنُه َقاَل: ٨، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطابِ ٧ُعْتَبةَ 

  ».اَألَمُة َحْيَضَتْيِن، َفِإْن َلْم َتُكْن َتِحيُض، َفَشْهَرْيِن َأْو َشْهًرا َوِنصًفا
  
  
  

                                                           

بهذا اإلسناد،  ٥/٢٣٢، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٢٧٥/حديث٦٠/ ٩] شرح السنة٣١[
  مختصًرا.بهذا اإلسناد،  ٥/٤٤وبلفظه؛ و

  .٣ سورة النساء: اآلية ١)(
  نفسه. )٢(
  .١) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٣(
، قال ابن حجر في  ٤)( يالَمك ثُم ، ٍد الُكْوِفي ٢٤٥التقريب صُسْفَيان بن ُعَيْيَنة بن َأِبي ِعْمَران َمْيُمْون الِهَالِلّي، َأُبو ُمَحم :

س لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في َعْمُرو بن ثقٌة حافٌظ فقيٌه إماٌم حجٌة، إال أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دل
  هـ.١٩٨ِدْيَنار، ت 

  .١١٧/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٤٩/ ١، الكاشف ١٧٧/ ١١وانظر: تهذيب الكمال 
  : ثقة.٤٩٢) ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن ُعَبْيد الُقَرِشّي، َمْوَلى آل َطْلَحة ُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص٥(

  .٢٩٩/ ٩، تهذيب التهذيب ١٩٢/ ٢، الكاشف ٦١٤/ ٢٥: تهذيب الكمال وانظر
  .١١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
: ولد في ٣١٣قال ابن حجر في التقريب ص ن أخي َعْبد اِهللا بن َمْسُعْود،َعْبد اهللا بن ُعْتَبة بن َمْسُعْود الُهَذِلّي، اب٧) (

: أنه تابعي، وقد ٣/٩٤٥َوَسلَم، ووثقه العجلي وجماعة، ورجح ابن عبد البر في االستيعاب عهد النبي َصلى اُهللا َعَلْيِه 
  هـ.٧٤، ت ٤/١٤٢: أنه صحابي، وذكره ابن حجر في القسم االول من االصابة ٣/٣٠٦جزم ابن االثير في أسد الغابة

  .٣١١/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٧٢/ ١، الكاشف ٢٦٩/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(



١٠١ 
 

  تخريجه
عن سليمان بن أخرجه الشافعي، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد،  -

، ١مرةً بمثله موقوًفا،  عن عبد اهللا بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، ،يسار
  .٢وبجزء منه مرًة أخرى

   .٤، وبأجزاء مختلفة منه في مصنفاته٣ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي، بمثله -
: عن سفيان، عن محمد بن عبد ٦، وابن الجوزي، بجزء منه٥وأخرجه الدارقطني، بمثله -

  الرحمن بن عبيد، به.
  لخطاب، بجزء منه.: من طريق عمر بن ا٨، والبيهقي٧وأخرجه إسماعيل بن جعفر -

  درجته
  صحيح، وهو موقوف.ه إسناد

  .٩قال ابن الملقن:  هذا األثر صحيح
  
  

   

                                                           

  ٢٣٢/ ٥األم  ١)(
  .  ٤٤/ ٥األم  ٢)(
/ ١١، ومعرفة السنن واآلثار ٢٧٩٥/حديث١٥٧/ ٣السنن الصغير و ، ١٣٨٩٥/حديث٢٥٥/ ٧السنن الكبرى  ٣)(

 .  ١٥٢٦٤/حديث٢٠٠/ ١١، و١٤٨٧٥/حديث٩١
  . ١٣٧٩٠/حديث٩٣/ ١٠ن واآلثار، ومعرفة السن١٥٤٥٢/حديث٦٩٩/ ٧، و١٥١٥٧/حديث٦٠٣/ ٧السنن الكبرى  ٤)(
  .   ٣٨٣٠/حديث٤٧٥/ ٤) سنن الدارقطني ٥(
 .  ١٧٤٠/حديث٢٧٣/ ٢) التحقيق في مسائل الخالف ٦(
 .١٢٦/حديث٢٢١أحاديث إسماعيل بن جعفر: ص ٧)(
  . ١٣٨٩٦/حديث٢٥٦/ ٧السنن الكبرى  ٨)(
  .٢٢١/ ٨) البدر المنير ٩(
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]٣٢[  ْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحيَأنا َأُبو ٢، َأنا َعْبُد الر ،
 ْبُن ٣اْلَقاِسِم اْلَبَغِوي ارٍ ٥، َأنا ُشْعَبةُ ٤اْلَجْعدِ ، َنا َعِلي٦، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسو ْعِبيَعْن ٧، َعِن الش ،

  ».الطالُق بالرجاِل، والِعدُة بالنساءِ «، َقاَل: ٨َعْبِد اللهِ 
  

  شرح الغريب 
وك، َفِإن َطلقَها َأن تكون اْلحرة اْمَرَأة َمْملُ قال أبو عبيد:  الطَالق بالرجال والِعّدة ِبالنَساء: -

ْوج َوُهَو َمْمُلوك وطالقه  َما ينظر ِإَلى الزُه ِإنى تْنكح زوًجا َغيره، ِألَناْثَنَتْيِن َباَنْت ِمْنُه َحت
  ِثْنَتاِن.

                                                           

، ٧١٨/حديث١١٧في مسنده ص وهو، أخرجه البغوي من طريق علي بن الجعد،  ٢٢٧٦/حديث٦١/ ٩] شرح السنة٣٢[
  .٧٧٧٣/حديث٣٣٧/ ٤زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  والحديثبهذا اإلسناد، وبلفظه، 

    .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
ُبو ُمَحمد ْبن َأِبي ُشَرْيح األَْنَصاِرّي الَهَرِوّي، مسند هراة وعالمها، روى عن البغوي َعْبد الرْحَمن بن َأْحَمد بن ُمَحمد، أَ  ٢)(

  ه.٣٧٢والكبار، ورحل إليه الطلبة، ت
،  الوفيات البن ٣٣٤/ ٢، مرآة الجنان ١٨٣/ ٢، العبر ٥٢٦/ ١٦، سير أعالم النبالء ٢٦٨/ ٢٧انظر: تاريخ اإلسالم 

 .              ٤٩٤/ ٤، شذرات الذهب ٢٢٥قنفذ: ص
غدادي في َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد الَعِزْيز ْبن الَمْرُزَبان الَبْغَداِدّي، َأُبو الَقاِسِم الَبَغِوي اَألصِل، قال الخطيب الب٣) (

الثقة الكبير  : الحافظ٢١٧/ ٢: كان ثقًة ثبًتا مكثًرا فهًما عارًفا، وقال الذهبي في طبقات الحفاظ ٣٢٥/ ١١تاريخ بغداد 
  مسند العالم.

، فقال: وهو من أهل بيت الحديث جده وعمه، وطال عمره، واحتمله الناس، ٤٣٨/ ٥وذكره ابن عدي في الكامل 
واحتاجوا إليه، وقبله الناس، ولوال أني شرطت في الكتاب أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته وٕاال كنت ال أذكره، وقال 

: تكلم فيه ابن عدي بكالم فيه تحامل، ثم في أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحط ٤٩٢/ ٢الذهبي في ميزان االعتدال 
  ه.٣١٧عليه، وأثنى عليه، ت 

   .٣٣٨/ ٣، لسان الميزان ٤٤٠/ ١٤، سير أعالم النبالء ٦٤٥/ ٢وانظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
  ه.٢٣٠: ثقة ثبت، ت ٣٩٨َعِلّي بن الَجْعد بن ُعَبْيد الَجْوَهِرّي، الَبْغَداِدّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٤)( 

  .٢٨٩/ ٧، تهذيب التهذيب ٣٦/ ٢، الكاشف ٣٤١/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 
اج بن الَوْرد الَعَتِكّي َمْوَالُهم، َأُبو ِبْسَطام الَواِسِطّي، ثم الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٥)( ٢٦٦ُشْعَبة بن الَحج :

ثقٌة حافٌظ متقٌن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن 
  ه.١٦٠السنة، وكان عابًدا، ت 
  .٣٣٨/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٨٥/ ١، الكاشف ٤٧٩/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

ار، اَألْفَرق، اَألْثَرم، َصاِحب التَواِبْيت، َقاِضي اَألْهَواز، قال ابن حجر في التق٦) ( جار الِكْنِدّي، النريب َأْشَعث بن َسو
  ه.١٣٦: ضعيف، ت سنة ١١٣ص

  .٣٥٢/ ١، تهذيب التهذيب ٢٥٣/ ١لكاشف ، ا٢٦٤/ ٣وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة، مشهوٌر، فقيٌه، فاضٌل، ٢٨٧َعاِمر بن َشَراِحْيل الشْعِبّي، َأُبو َعْمٍرو الَهْمَداِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص٧) (

  ه.١٤٣ت 
 .٦٥/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٢٢/ ١، الكاشف ٢٨/ ١٤وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٣ث رقم سبقت ترجمته في الحدي٨) (
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َوَقوله: اْلعدة ِبالنَساء َيُقول: ِإنَها تعتّد عّدة حّرة َثَالث حيض ِألَنَها حّرة. َقاَل َأُبو عبيد:  - 
ن َكاَنت َمْمُلوَكة َتحت حّر َفِإنَها َال َتِبين ِمْنُه بأقّل من َثَالث، ألّن َزوجَها حّر، وتعتّد َوإِ 

  .١بحيضتين ِألَنَها َمْمُلوَكة
  

  تخريجه
أخرجه علي بن الجعد، عن شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن ابن مسعود  -

  .٢موقوًفا، وبمثله
  .٣أخرجه البيهقي، بمثله علي بن الجعد: ومن طريق -
  ، بنحوه؛٥الطبرانيو ، ٤وأخرجه عبد الرزاق -

  ؛، بمعناه٧، وسعيد بن منصور٦وأخرجه ابن أبي شيبة
  جميعهم من طريق: أشعث بن سوار، عن الشعبي، به،

  : بمعناه؛١٠، والبيهقي٩، وابن عدي٨وأخرجه سعيد بن منصور -
أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن : ثالثتهم من طريق ١١وأخرجه الطبراني، بمثله

  مسروق، به.
  

  درجته
  ضعيف؛ فيه:ه إسناد

  
  
  

                                                           

 .٤٣٢/ ٣) غريب الحديث للقاسم بن سالم ١(
  .   ٧١٨/حديث١١٧ص :) مسند ابن الجعد٢(
  .    ١٥١٧٦/حديث٦٠٧/ ٧) السنن الكبرى ٣(
  .   ١٢٩٥٣/حديث٢٣٦/ ٧) مصنف عبد الرزاق ٤(
  .  ٩٦٧٨/حديث٣٣٧/ ٩) المعجم الكبير ٥(
  .١٨٢٤٢/حديث١٠١/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٦)(
  .١٣٣٢/حديث٣٥٦/ ١بن منصور ) سنن سعيد ٧(
  . ١٣٣٩/حديث٣٥٧/ ١ المرجع السابق ٨)(
 .٤٢/ ٢) الكامل ٩(
  .  ١٥١٧٤/حديث٦٠٧/ ٧) السنن الكبرى ١٠(
  .   ٩٦٧٩/حديث٣٣٧/ ٩المعجم الكبير ١١)(
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  أشعث بن سوار: -١
وقال أبو ، ٥وابن حجر، ٤، والنسائي٣، وأحمد بن حنبل٢، وابن معين١ضعفه ابن سعد

، وقال ابن عدي: ولم أجد ٧، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ كثير الوهم٦زرعة: لين
وقال  ،منكًرا، إنما في األحايين يخلط في اإلسناد ويخالفألشعث فيما يرويه متًنا 

  .٨الدارقطني: متروك
الحديث اختلف في إسناده، فروي من طريق: أشعث بن سوار، عن الشعبي، به؛  -٢

  .وروي من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، به
   

                                                           

 .٣٥٨/ ٦الطبقات الكبرى  ١)(
 .٨٠/ ٤رواية الدوري  -  ) تاريخ ابن معين٢(
  .٢٧١/ ٢) الجرح والتعديل ٣(
  .٢٠الضعفاء والمتروكون: ص) ٤(
 .١١٣صالتهذيب: تقريب  )٥(
 .٢٧١/ ٢) الجرح والتعديل ٦(
 .١٧١/ ١المجروحين  ٧)(
  .٢٥٩/ ١) الضعفاء والمتروكون ٨(
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  . ١قال الدارقطني: ويشبه أن يكون هذا من أشعث، واهللا أعلم
رواية البغوي من طريق علي بن الجعد: ليست محفوظة، حيث إن البيهقي روى  -٣

، ثم قال: هكذا وجدته في -كما سبق اإلشارة إليه في التخريج –الحديث من هذا الطريق 
علي بن الجعد، عن  :، والمحفوظ ما رواه الطبراني من طريق٢وليس بمحفوظ ،أصل كتابه

  عن مسروق، به. شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي،
  
  

   

                                                           

 .٨١٦/حديث١٩٥/ ٥علل الدارقطني  ١)(
  .     ١٥١٧٦/حديث٦٠٧/ ٧السنن الكبرى  ٢)(
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  َباب اْلُمْشِرِك ُيْسِلُم وتحَتُه َأْكَثُر ِمْن َأْربِع ِنْسَوٍة َأْو ُأْخَتان
ُل، َنا َأُبو ٣٣[ َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخال ، ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه [

 .اِس اَألَصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر َأحْ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصَمُد ح وَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

ِبيُع، َأنا الشاِفِعي ا َأنا الر ،اِس اَألَصـــــمَنا َأُبو اْلَعب ، َأنا َبْعــُض ١ْبُن اْلَحَسِن اْلــِحيِري ،
َناِد]َأصْ  ْحَمِن ْبِن َعْوفٍ ٢ــَحاِبَنا، َعــــــْن [ابن َأِبي الز٣، َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن ُسَهْيِل ْبِن َعْبِد الر ،

، َقاَل: َأْسَلْمُت َوَتْحِتي َخْمُس ِنْسَوٍة، َفَسَأْلُت ٥، َعْن َنْوَفِل ْبِن ُمَعاِوَيةَ ٤َعْن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرثِ 
 َصل ِبيَم، َفَقاَل: النَفاِرْق َواِحَدًة، َوَأْمِسْك َأْرَبًعا«ى اُهللا َعَلْيِه َوَسل.«  

  َفَعَمْدُت ِإَلى َأْقَدِمِهن ِعْنِدي َعاِقٍر ُمْنُذ ِستيَن َسَنًة، َفَفاَرْقُتَها.
  

  تخريجه
أخرجه الشافعى، بمثله، عن بعض أصحابه، عن ابن أبى الزناد، عن عبد المجيد بن  -

  .٦بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاويةسهيل 
  . ٧ومن طريق الشافعى: أخرجه البيهقى، بمثله -
  

                                                           

بهذا اإلسناد،  ١٧٥/ ٥الشافعي، وهو في كتاب األم ، أخرجه البغوي من طريق ٢٢٨٩/حديث ٩٠/ ٩] شرح السنة٣٣[
  وبلفظه.

  .١) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١(
َناد، َعْبد اهللا بن َذْكَوان الَمَدِنّي، َمْوَلى ُقَرْيش، قال ابن حجر في التقريب ص) َعْبد الرْحَمن ٢( صدوٌق، ٣٤٠ْبن َأِبي الز :

  هـ.١٧٤د، وكان فقيًها، ت تغير حفظه لما قدم بغدا
  .١٧٠/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٢٧/ ١، الكاشف ٩٥/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 

جاء في األصل: أبي الزنا، هكذا؛ وفي س: أبي الزناد، والصواب ما أثبته، حيث جاء في رواية البيهقي من طريق  -
  الشافعي، على هذا النحو، كما هو مبين في التخريج.

ْيد بن ُسَهْيل بن َعْبد الرْحَمن بن َعْوف الزْهِرّي، َأُبو َوْهب، وَأُبو ُمَحمد، قال ابن حجر في التقريب َعْبد الَمجِ  ٣)(
  : ثقة. ٣٦١ص

  .٣٨٠/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٦٢/ ١، الكاشف ٢٦٩/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 
  : مقبول.٤٣٣حجر في التقريب صَعْوف بن الَحاِرث بن الطَفْيل َسْخَبَرة اَألْزِدّي، قال ابن ٤) (

  . ١٦٨/ ٨، تهذيب التهذيب ١٠١/ ٢، الكاشف ٤٤١/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 
َنْوَفل بن ُمَعاِوَية بن ُعْرَوة بن َصْخر، َأُبو ُمَعاِوَية الدْيِلّي، صحابي من مسلمة الفتح وعاش إلى أول خالفة يزيد، ٥) (

  وعّمر مائة وعشرين سنة.
 .٣٨٠/ ٦، اإلصابة ٣٤٩/ ٥، أسد الغابة ١٥١٣/ ٤ انظر: االستيعاب

  .        ١٧٥/ ٥األم  ٦)(
     .٥١/ ٣السنن الصغير و ، ١٤٠٥٧/حديث٢٩٩/ ٧السنن الكبرى  ٧)(
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  درجته
  إسناده ضعيف، لجهالة شيخ الشافعي.
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  َباب ِخَياِر الَعْيِب 
، َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ٣٤[ يَرِزيَأنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي

، َأنُه َقاَل: َقاَل ُعَمُر ٣، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب ٢، َعْن َيْحَيى ْبِن َسعيدٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
َأْو َبَرٌص،  َأيَما َرُجٍل َتَزوَج اْمرَأًة َوِبَها ُجُنوٌن، َأْو ُجذاٌم،: «٤ْبُن اْلَخطاِب َرِضَي اللُه َعْنهُ ا

  ».َفَمسَها، َفَلَها َصَداُقَها، َوَذِلَك ِلَزْوِجَها ُغْرٌم َعَلى َوِليَها
  

  تخريجه
أخرجه مالك، بمثله، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن  -

  .٥الخطاب رضي اهللا عنه، موقوًفا
  : بمثله.٧، والبيهقي٦ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي -
  ، بنحوه؛١١، والبيهقي١٠، والدارقطني٩، وابن أبي شيبة٨وأخرجه: سعيد بن منصور -

  ، بمعناه؛١٣، والبيهقي١٢والدارقطني
  جميعهم، من طريق: يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، به.

  
  درجته

  إسناده صحيح، وهو موقوف.
  
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ٢٣٠٠/ حديث ١١٢/ ٩] شرح السنة٣٤[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه١٤٧٨ديث/ح٥٧٣/ ٢١مالك، رواية أبي مصعب الزهري

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٥) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٣(
  .٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤(
  .  ٩/حديث٥٢٦/ ٢موطأ مالك  ٥)(
 .    ٢٤٩/ ٧، و٩١/ ٥األم  ٦)(
/ ١٠معرفة السنن واآلثار و ، ٢٥٠٩/حديث٦٣/ ٣السنن الصغير و ، ١٤٢٢٢/حديث٣٤٩/ ٧السنن الكبرى  ٧)(

  .  ١٤١٤٥/حديث١٨٧
  .٨١٩حديثو ، ٨١٨/حديث٢٤٥/ ١سنن سعيد بن منصور  ٨)(
  .  ١٦٢٩٥/حديث٤٨٦/ ٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩(
  . ٣٦٧٢/حديث٣٩٨/ ٤) سنن الدارقطني ١٠(
  .   ١٤٢٢٤/حديث٣٤٩/ ٧السنن الكبرى  ١١)(
  .  ٣٦٧٣/حديث٣٩٨/ ٤سنن الدارقطني  ١٢)(
  .   ١٤٢٢٣/حديث٣٤٩/ ٧السنن الكبرى  ١٣)(



١٠٩ 
 

  
  ، ٢، وأبو حاتم١معينفيه انقطاع بين ابن المسيب، وعمر بن الخطاب؛ قاله ابن  -

  . ٤، وقال ابن حجر: رجاله ثقات٣ومالك فيما نقله عنه ابن الملقن
  .٥قلت: وقد قبل العلماء مراسيل سعيد بن المسيب 

   

                                                           

  .٧١: صالبن أبي حاتم المراسيل ١)(
 نفسه. ٢)(
  .٦٤٧/ ٧البدر المنير  ٣)(
 .١٠٢٠/حديث٣٠٨ ص: المرام بلوغ٤) (
  .١٦٠/ ١فتح المغيث  ،٥٣٩/ ١شرح علل الترمذي انظر:  ٥)(



١١٠ 
 

، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمد اْلَخالُل، َنا َأُبو ٣٥[  ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه [
.اِس اَألَصماْلَعب  

ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل
 اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، نادِ ، َعْن ٢، َأنا ُسْفَيانُ ١اْلِحيِري ٣َأِبي الز ،

ُق «َعِن الرُجِل َال َيِجُد َما ُيِنفُق َعَلى اْمَرَأِتِه؟ َقاَل:  ٤َقاَل: َسَأْلُت َسِعيَد ْبِن اْلُمَسيِب  ُيَفر
  ».َبْيَنُهَما

ناِد: َفُقْلُت: ُسنٌة؟ َفَقاَل سعيٌد: ُسنٌة. َقاَل َأُبو الز  
  َسِعيد ُسنة، َأن يكون ُسنَة َرُسوَل الله َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم. َقاَل الشاِفِعّي: َوالِذي ُيشبه َقول

  
  تخريجه

  .٥أخرجه الشافعي، بمثله؛ عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب -
  ؛٦ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي، بمثله

  .٧اد، بهوأخرجه سعيد بن منصور، بنحوه، عن سفيان، عن أبي الزن -
  ؛ ٨وأخرجه سعيد بن منصور، بنحوه -

  ، ثالثتهم بمثله؛ ١١، والبيهقي١٠، والدارقطني٩وأخرجه ابن أبي شيبة
  أربعتهم من طريق: سعيد بن المسيب. 

 

                                                           

، ١١٥/ ٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، عن مالك، وهو في كتابه األم ٢٣٠١/حديث٩/١١٥] شرح السنة٣٥[
  بهذا اإلسناد، وبلفظه.

  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٣١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢)(
َناِد، قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو َعْبد الرْحَمن الَمَدِنيّ  ،َعْبد اهللا بن َذْكَوان الُقَرِشيّ  ٣)( ٣٠٢المعروف ِبَأِبي الز :

  ه.١٣١ثقٌة فقيٌه، ت 
  .٢٠٣/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٤٩/ ١، الكاشف٤٧٦/ ١٤وانظر: تهذيب الكمال 

 .١٥قم سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث ر  ٤)(
  .   ١١٥/ ٥األم  ٥)(
 .  ١٥٧٠٧/حديث٧٧٣/ ٧السنن الكبرى و ، ٢٨٨٤/حديث١٨٦/ ٣) السنن الصغير ٦(
  .   ٢٠٢٢/حديث٨٢/ ٢) سنن سعيد بن منصور ٧(
 .  ٢٠٢٣/حديث٨٢/ ٢ المرجع السابق) ٨(
 .  ١٩٠١٩، وحديث١٩٠١٣/حديث١٦٩/ ٤) مصنف ابن أبي شيبة ٩(
  .   ٣٧٨٣/حديث٤٥٥/ ٤) سنن الدارقطني ١٠(
  .  ١٥٧٠٨/حديث٧٧٣/ ٧) السنن الكبرى ١١(



١١١ 
 

الرُجُل ِإَذا َلْم َيِجِد «ورواه مالك بالًغا، قال: َأنُه َبَلَغُه، َأن َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِب َكاَن َيُقوُل:  -
َق َبْيَنُهَما ١»َما ُيْنِفُق َعَلى اْمَرَأِتِه ُفر.  

  درجته
إسناده صحيح، وهو مرسل، وقد قبل العلماء مراسيل سعيد بن المسيب، ذكر ذلك عن: 

  .٧، والشوكاني٦، والصنعاني٥، وابن حجر٤، والنووي٣وأحمد، ٢ابن المديني
  .٨صحيح وقال ابن الملقن: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد

  
  
  
  

   

                                                           

  .٥٨٨/ ٢موطأ مالك ١) (
 .١٦٠/ ١فتح المغيث انظر:  ٢)(
 . ٥٣٩/ ١شرح علل الترمذي  ٣)(
  .٢٦٨/ ١٨) المجموع ٤(
 .١١٥٨/حديث٣٤٨ ص المرام: بلوغ٥) (
  .١٠٧٥/حديث٣٢٥/ ٢سبل السالم  ٦)(
  .٢٩٧٨/حديث٣٨٤/ ٦نيل األوطار  ٧)(
  : ٢١٨٥/حديث ٢٥٥/ ٢خالصة البدر المنير  ٨)(



١١٢ 
 

  َباب َمْن َتَزوَج ِبال َمْهرٍ 
، َأنا َأُبو ٣٦[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

َها ِبْنُت َزْيِد ْبِن اْلَخطاِب ، َأن اْبَنَة ُعَبْيُد اللِه ْبُن ُعَمَر، ٢، َعْن َناِفعٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ  َوُأم
 َكاَنْت َتْحَت اْبٍن ِلَعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر، َفَماَت، َوَلْم َيْدُخْل ِبَها، َوَلْم ُيَسم َلَها َصَداًقا، َفاْبَتَغتْ 

اَن َلَها َصَداٌق َلْم ُنْمِسْكُه، َلْيَس َلَها َصَداٌق، َوَلْو كَ : «٣ُأمَها َصداَقَها، َفَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمرَ 
، َوَلْم َنْظِلْمَها، َفَأَبْت َأْن َتْقَبَل َذِلَك، َفَجَعُلوا َبْيَنُهَما َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َفَقَضى َأْن َال َصَداَق َلَها

  ».َوَلَها اْلِميَراثُ 
  

  تخريجه
  .٤أخرجه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوًفا، بمثله

  ، أخرجه:ومن طريق مالك
  ، كالهما بنحوه.٦، والبيهقي٥الشافعي -
  .٧والطحاوي، بمثله -

  ، كالهما مختصًرا؛ من طريق: نافع، به. ٩، وابن أبي شيبة٨وأخرجه سعيد بن منصور
  ، كالهما بمعناه؛ من طريق: ابن عمر رضي اهللا عنه.١١، والبيهقي١٠وأخرجه الطحاوي

  درجته
  إسناده صحيح.

  .١٢سلسلة الذهبوقد ذكره ابن حجر في 
                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٣٠٥/حديث١٢٥/ ٩] شرح السنة٣٦[
  وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، ، ، بهذا اإلسناد، وبلفظه١٤٧٩/حديث٥٧٣/ ٢١رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥في الحديث رقم ) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد ١(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣(
  .  ١٠/حديث٥٢٧/ ٢موطأ مالك  ٤)(
 .  ٧٤/ ٥األم  ٥)(
 .  ١٤٣١٥/حديث٢٢٨/ ١٠معرفة السنن واآلثار و ، ١٤٤١٨/حديث٤٠٢/ ٧السنن الكبرى  ٦)(
  .  ٣٥٤/ ١٣شرح مشكل اآلثار  ٧)(
 . ٩٢٨/حديث٢٦٧/ ١منصور ) سنن سعيد بن ٨(
  .  ١٧١١٢/حديث٥٥٥/ ٣مصنف ابن أبي شيبة  ٩)(
  . ٣٥٥/ ١٣شرح مشكل اآلثار  ١٠)(
 .  ١٤٤١٩/حديث٤٠٢/ ٧السنن الكبرى  ١١)(
 .٣٧/حديث٦٣ص :سلسلة الذهب ١٢)(
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  َباب الِخْلوِة باْلَمْنُكوَحةِ 
، قيَل: معناُه: ١َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض}

  خال، َوقيل: ِإذا كاَن َمعَها ِفي لحاٍف واحٍد.
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوهاِب ْبُن ٣٧[ ٍد اْلِكَساِئي ُمَحم

.اِس اَألَصماْلَعب  
، َوُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد  اِلِحي ِه الصْبُن ح َوَأنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

 َأنا ُمْسِلٌم، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ اْلَحَسِن اْلِحيِري ، اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصم٢، َنا َأُبو اْلَعب ،
، َأنُه َقاَل ِفي الرُجِل َيَتَزوُج اْلَمْرَأَة، ٥، َعِن اْبِن َعباسٍ ٤، َعْن َطاُوسٍ ٣َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيمٍ 

َداِق، َألن اللَه َيُقوُل: {َوإِْن َفَيْخُلو ِبَها، َوال  ُقَها: " َلْيَس َلَها ِإال ِنْصُف الصُيَطل َها، ثُمَيَمس
  ".٦َطلْقُتُموُهن ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسوُهن َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهن َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم}

  
  تخريجه

مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن  ؛ عن بمثله أخرجه الشافعي،
  .٧ابن عباس رضي اهللا عنه موقوًفا

  .٨ومن طريق الشافعي: البيهقي، بمثله
  
  
  

                                                           

اإلسناد، بهذا  ٢٣٠/ ٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٣٠٦/حديث١٢٨/ ٩] شرح السنة٣٧[
  وبلفظه.

 .٢١ اآلية :نساءالسورة  ١)(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
جر في التقريب اللْيث بن َأِبي ُسَلْيم بن ُزَنْيم اُألَمِوّي َموَالُهم، َواْسم َأِبْيه: َأْيَمن، َوِقْيل َأَنس، َوِقْيل غير ذلك، قال ابن ح٣) (

  ه.١٤٨جًدا، ولم يتميز حديثه فترك، ت : صدوق اختلط ٤٦٤ص
  .٤٦٥/ ٨، تهذيب التهذيب ١٥١/ ٢، الكاشف ٢٧٩/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 

، يقال: اسمه َذْكَوان، ٤( ْحَمن الِحْمَيِرّي، الَفاِرِسيَطاُوْوس لقب ، قال ابن حجر و ) َطاُوْوس بن َكْيَسان الَيَماِنّي، َأُبو َعْبد الر
  ه، وقيل بعد ذلك.١٠٦ت  ،فاضلٌ  فقيهٌ  ثقةٌ  :٢٨١في التقريب ص

 .٨/ ٥، تهذيب التهذيب ٥١٢/ ١، الكاشف ٣٥٧/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .٢٣٧ اآلية :سورة البقرة ٦)(
  .  ٢٣٠/ ٥) األم ٧(
  .  ١٤٣٨٤/حديث٢٤٥/ ١٠معرفة السنن واآلثار و ، ١٤٤٧٣/حديث٤١٥/ ٧) السنن الكبرى ٨(
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  ؛ كالهما بمعناه، من طريق: ليث، به.٢، والبيهقي١وأخرجه: سعيد بن منصور
  ابن عباس. ؛ من طريق:٤، وبرواية أتم مرًة أخرى٣وأخرجه: البيهقي موقوًفا، بنحوه مرةً 

  
  درجته

  إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم:
، وقال أبو ٨، وقال البخاري: منكر الحِديث٧، والنسائي٦، وابن معين٥ضعفه ابن سعد

  .٩حاتم، وأبو زرعة: ليث ال يشتغل به، هو مضطرب الحديث
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره حتى كان ال يدري ما يحدث به، فكان يقلب 
األسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، كل ذلك كان منه في 

  . ١٠اختالطه
  .١١وقال البيهقي: وليث بن أبي سليم راوي حديث ابن عباس غير محتج به

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .  ٧٧٢/حديث٢٣٦/ ١) سنن سعيد بن منصور ١(
  .  ١٤٤٧٤/حديث٤١٥/ ٧) السنن الكبرى ٢(
  .  ١٤٤٧٥/حديث٤١٥/ ٧ المرجع السابق) ٣(
  .  ١٤٤٧٦/حديث٤١٥/ ٧المرجع السابق  ٤)(
  .٣٣٦/ ٦الطبقات الكبرى  ٥)(
  .٤٠٣ص  :سؤاالت ابن الجنيد ٦)(
  .٢٣٣/ ٧لكامل ا ٧)(
  .١١٤ص  :الضعفاء الصغير ٨)(
  .١٧٧/ ٧الجرح والتعديل  ٩)(
 .٢٣١/ ٢المجروحين  ١٠)(
  .١٤٣٨٩ /حديث٢٤٥/ ١٠معرفة السنن واآلثار  ١١)(



١١٥ 
 

  َباب اْلُمْتَعةِ 
   ١ِباْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمتِقيَن}َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوِلْلُمَطلَقاِت َمَتاٌع 

، َأنا َأُبو ٣٨[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [
ِلُكل ُمَطلَقٍة «َيُقوُل: ، َأنُه َكاَن ٤، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ ٣، َعْن َناِفعٍ ٢ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 

، َفَحْسُبَها ِنْصُف َما ُفِرَض َلَها ُق َوَقْد ُفِرَض َلَها َصَداٌق، َوَلْم ُتَمسِتي ُتَطلُمْتَعٌة ِإال ال.«  
  

  تخريجه
  .٥أخرجه مالك، بمثله؛ عن نافع، عن ابن عمر، موقوًفا

  .٦وعن مالك: أخرجه الشافعي، بمعناه
  أخرجه:ومن طريق مالك، 

  : كالهما بمعناه.٨، والبيهقي٧النحاس -
  : كالهما بمثله.١٠، والبيهقي٩والطحاوي -

  درجته
  إسناده صحيح.

 . ١٢، وذكره ابن حجر في سلسلة الذهب١١قال ابن الملقن: هذا اَألثر صحيح
  
  
  

                                                           

موطأ مالك، ، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في ٢٣٠٧/حديث١٣٠/ ٩شرح السنة ]٣٨[
  ، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه.١٦٤٤/حديث٦٣٣/ ٢١رواية أبي مصعب الزهري 

  .٢٤١اآلية: سورة البقرة ١)(
  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  ..١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤(
  .             ٥٧٣/ ٢موطأ مالك  ٥)(
  .       ٣٢/ ٧األم  ٦)(
  .  ٢٥٤الناسخ والمنسوخ: ص  ٧)(
 . ٢٥٥٤/حديث٧٨/ ٣السنن الصغير  ٨)(
  .   ٥٧/ ٧شرح مشكل اآلثار  ٩)(
  .   ١٤٤٩١/حديث٤١٩/ ٧السنن الكبرى  ١٠)(
  .٥/ ٨البدر المنير  ١١)(
 .٣٦/حديث٦٢ص :سلسلة الذهب ١٢)(



١١٦ 
 

  َباب اإلَجاَبِة ِإَلى الَوليمِة إَذا ُدِعَي إَلْيَها
، َأنا َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيٍح، َأنا َأُبو اْلَقاِسِم ١اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي ] َأْخَبَرَنا َعْبُد ٣٩[

، َنا َعِلي ْبُن اْلَجــــــــْعِد، َأنا ُشــــــْعَبةُ  اءِ ٢اْلَبَغِويَقاَل: َعِمـــــْلُت َطــــَعاًما، ٣، َعْن َأِبي َجْعفــــــٍَر الَفر ،
، َفَجاَء َوُهَو َصاِئٌم، ثُم َقاَل: ِإن َرُسوَل الله َصلى اُهللا ٤َعْبَد اللِه ْبَن َشداِد ْبِن اْلَهادِ  َفَدَعْوتُ 

َمْن ُدِعَي ِإَلى َطَعاٍم، َفْلُيِجْب، َفِإْن َكاَن ُمْفِطًرا، َفْلَيْطَعْم، َوإِْن َكاَن «َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: 
  ».ْلَيْدُع ِباْلَبَرَكةِ َصاِئًما، فَ 

  َقاَل اِإلَماُم: َهَذا َحِديث ُمرسل.
  

  تخريجه
أخرجه ابن الجعد، بمثله؛ عن شعبة، عن أبي جعفر الفراء، عن عبد اهللا بن شداد بن 

  .٥الهاد، مرسًال 
وأخرجه ابن السني، من طريق علي بن الجعد، وعلي بن نصر، عن شعبة، عن أبي 

بن شداد بن الهاد، عن عبد اهللا بن مسعود، عن النبي صلى  جعفر الفراء، عن عبد اهللا
  .٦اهللا عليه وسلم، بنحوه

: من طريق شعبة، عن أبي جعفر الفراء، عن عبد اهللا بن ٨، والطبراني٧وأخرجه النسائي
  شداد بن الهاد، عن عبد اهللا بن مسعود، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.

  درجته
  إسناده صحيح، وهو مرسل.

                                                           

، ٨٧١/حديث١٣٦ابن الجعد، وهو في  مسنده ص ، أخرجه البغوي من طريق٢٣١٧/حديث١٤٠/ ٩] شرح السنة ٣٩[
  بهذا اإلسناد، وبلفظه.

  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٣٢) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٢(
  : ثقة.٦٢٩في التقريب ص َأُبو َجْعَفر الَفراء الُكْوِفّي، وِقْيل اْسمه: َسْلَمان، وِقْيل: َكْيَسان، َوِقْيل: ِزَياد، قال ابن حجر ٣)(

 .٥٧/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤١٦/ ٢، الكاشف ١٩٧/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال
: ولد على عهد النبي ٣٠٧َأُبو الَوِلْيد اللْيِثّي الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ،) َعْبد اهللا بن َشداد بن الَهاد٤(

ه، وقيل ٨١، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، وكان معدوًدا في الفقهاء، مات بالكوفة ت صلى اهللا عليه وسلم
  بعدها. 

  .٢٥١/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٦١/ ١، الكاشف ٨١/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال
  .  ٨٧١/حديث١٣٦) مسند ابن الجعد: ص٥(
  .  ٤٨٩/حديث٤٣٨عمل اليوم والليلة: ص  ٦)(
  .  ٣٠٠/حديث٢٦٩عمل اليوم والليلة: صو ، ١٠٠٥٩/حديث١١٩/ ٩ نسائيلل السنن الكبرى ٧)(
  .   ١٠٥٦٣/حديث٢٣١/ ١٠) المعجم الكبير ٨(



١١٧ 
 

  .١المناوي الرواية الموصولة للحديثوصحح 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

 . ٩٦/ ١التيسير بشرح الجامع الصغير  ١)(



١١٨ 
 

ْوَجْينِ  َقاِق َبْيَن الزَباب الش 
َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن 

  ، ١َأْهِلَها}
والخالُف، ألن ُكل واِحٍد ِمْنُهَما َيُكوُن ِفي ِشق، َأي: ِفي ناحيٍة، َوِمْنه والشَقاُق: العداَوُة 

  .٢َقْوُلُه َعز اْسُمُه، َوَتَعالى ِكْبِرَياُؤُه: {ِفي ِعزٍة َوِشَقاٍق}
، َوُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف،٤٠[ اِلِحي ِه الصَقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر  ] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

.اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري  
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد الَخالُل، َنا َأُبو اْلَعباسِ  ٍد اْلِكَساِئياِب ْبُن ُمَحمح َوَأنا َعْبُد اْلَوه 

ِبيُع، َأنا  َأنا الر ،اَألَصم اِفِعي٣الش َقِفيوبَ ٤، َأنا الث٧، َعْن ُعَبْيَدةَ ٦، َعِن اْبِن ِسيِرينَ ٥، َعْن َأي ،
، ٨ِلَها}َأنُه َقاَل ِفي َهِذِه اآلَيِة: "{َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأهْ 

، ٩َواْمَرَأٌة ِإَلى َعِلي َقاَل: َجاَء َرُجٌل  اِس، َفَأَمَرُهْم َعِليَواِحٍد ِمْنُهَما ِفَئاٌم ِمَن الن َوَمَع ُكل ،

                                                           

، ٢٠٩/  ٥و، ١٢٤/ ٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٣٤٧/حديث١٨٩/ ٩] شرح السنة٤٠[
  .بهذا اإلسناد، وبلفظه

  .٣٥ اآلية :سورة النساء ١)(
  .٢سورة ص: اآلية ٢)(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
ْلت الثَقِفّي، َأُبو ُمَحمد الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٤)( اب بن َعْبد الَمِجْيد بن الصثقٌة، تغير ٣٦٨َعْبد الَوه :

  ه.١٧٤قبل موته بثالث سنين، ت
  .٤٤٩/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٧٤/ ١، الكاشف ٥٠٣/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال

: ثقٌة ثبٌت حجٌة، من ١١٧) َأيْوب بن َأِبي َتِمْيَمة، َكْيَسان السْخِتَياِنّي، َأُبو َبْكر الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٥(
  ه.١٣١كبار الفقهاء العباد، ت 
  .٣٩٧/ ١، تهذيب التهذيب ٢٦٠/ ١الكاشف ، ٤٥٧/ ٣وانظر: تهذيب الكمال

) (٦ د بن ِسْيِرْين اَألْنَصاِرّي، َأُبو َبْكر بن َأِبي َعْمَرة الَبْصِرّي، َمْوَلى َأَنس بن َماِلك َخاِدم َرُسْول اهللا َصله َعَلْيه ُمَحمى الل
  ه.١١٠كبير القدر، كان ال يرى الرواية بالمعنى، ت عابدٌ  ثبتٌ  : ثقةٌ ٤٨٣َوَسلم، قال ابن حجر في التقريب ص

  .٢١٤/ ٩، تهذيب التهذيب ١٧٨/ ٢، الكاشف ٣٤٤/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال
ْلَماِنّي، الُمَراِدّي، َأُبو َعْمٍرو ٧) ( َعِبْيَدة بن َعْمرو الس ، وال صحبة له، بأرض اليمن، في عام فتح مكة َعِبْيَدة أسلمالُكْوِفي ،

ه، ٧٢: تابعٌي كبير، مخضرٌم فقيٌه ثبٌت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، ت ٣٧٩حجر في التقريب ص قال ابن
  ه.٧٠أو بعدها والصحيح أنه مات قبل 

  .٨٤/ ٧، تهذيب التهذيب ٦٩٤/ ١شف ، والكا٢٦٦/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال
  .٣٥النساء: سورة  )٨(
هللا َصلى َعِلّي بن َأِبي َطاِلب بن َعْبد الُمطِلب بن َهاِشم الَهاِشِمّي،َحْيَدَرة ، َأُبو ُتَراب ، وَأُبو الَحَسَنْين، ابن عم رسول ا ٩)(

، وهو أحد العشرة، -فهو سابق العرب -اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، وزوج ابنته، من السابقين األولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم 
  ه، وهو يومئذ أفضل األحياء من بني آدم باألرض بإجماع أهل السنة، وله ثالث وستون سنة على األرجح.٤٠ت 

  ،٤٦٤/ ٤، اإلصابة ٨٧/ ٤، أسد الغابة ١٠٨٩/ ٣انظر: االستيعاب 



١١٩ 
 

َما ِإَن َفَبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها، ثُم َقاَل ِلْلَحَكَمْيِن: َأَتْدِرَياِن َما َعَلْيُكَما؟ َعَلْيكُ 
َقا.َرَأْيُتَما َأْن  َقا َأْن تَُفر تجمَعا َأَن َتْجَمَعا، َوإِْن َرَأْيُتَما َأْن تَُفر  

 َقاَل: َقاَلِت اْلَمْرَأُة: َرِضيُت ِبِكَتاِب اللِه ِبَما َعَلي ِفيِه َوِلي، َوَقاَل الرُجُل: َأما اْلُفْرَقُة: َفال،
: َكَذْبَت َواللِه حتى تُِقر ِبِمثْ  ْت ِبِه".َفَقاَل َعِليِذي َأَقرِل ال  

  
  شرح الغريب 

الِفئام: اْلَجَماَعة الِتي ِفيَها َكْثَرة وسعة، من َقْولهم للهودج الِذي ُفئم َأْسَفله َأي وسع،  -
  . ١ولألرض الواسعة: الفئام

  
  تخريجه

أخرجه الشافعي، بمثله؛ عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن  -
  .٢سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب، موقوًفا

  .٣ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي، بمثله -
  ، كالهما بمعناه؛٥، والبيهقي٤وأخرجه سعيد بن منصور -

  : ثالثتهم بنحوه؛٨، وابن أبي حاتم٧، وأبو بكر النيسابوري٦وأخرجه عبد الرزاق
  تميمة، عن ابن سيرين، به.خمستهم من طريق: أيوب بن أبي 

: جميعهم بمعناه، من طريق ابن سيرين، ١١، والبيهقي١٠، والدارقطني٩وأخرجه النسائي -
  به.

  درجته
  إسناده صحيح، وهو موقوف.
                                                           

  .٤٠٦/ ٣ النهاية في غريب الحديث، وانظر: ٢٨/ ١الفائق في غريب الحديث  ١)(
  .  ٢٠٩/ ١٢٤،٥/ ٥األم  ٢)(
  . ١٤٧٨٢/حديث٤٩٨/ ٧السنن الكبرى  ٣)(
  .٦٢٨/حديث١٢٤٣/ ٤التفسير من سنن سعيد بن منصور  ٤)(
  .  ١٤٧٨٣/حديث٤٩٨/ ٧السنن الكبرى  ٥)(
 .  ١١٨٨٣/حديث٥١١/ ٦) مصنف عبد الرزاق ٦(
  .  ٥٦٣/حديث٥٣٩ص  :الزيادات على كتاب المزني ٧)(
 .  ٥٢٨٢/حديث٩٤٥/ ٣تفسير ابن أبي حاتم  ٨)(
  .  ٤٦٦١/حديث٤٢١/ ٤السنن الكبرى  ٩)(
  .  ٣٧٧٩/حديث٤٥٢/ ٤) سنن الدارقطني ١٠(
  .  ١٤٧٨٥/حديث٤٩٨/ ٧السنن الكبرى  ١١)(



١٢٠ 
 

، وقال ابن ٢، وقال ابن الملقن: هذا األثر صحيح١قال الشافعي: حديث علي ثابت عندنا
 .٣حجر: إسناده صحيح

ي نا عن عمرو بن علي الفالس، أنه قال: أصح األسانيد: محمد وقال ابن الصالح: ورو
ينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن ا بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، ورو

  .٤غيرهما
   

                                                           

  .٢٠٩/ ٥) األم ١(
 . ٥٣/ ٨البدر المنير  ٢)(
  .٤٣١/ ٣التلخيص الحبير  ٣)(
  .١٥مقدمة ابن الصالح: ص  ٤)(

  



١٢١ 
 

 ِكَتاُب الطالقِ 
  َباب اِإليالءِ 

، واإليالُء: اليميُن، َوُهَو ١َأْشُهٍر}َقاَل الله َتَعاَلى: {ِللِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُص َأْرَبَعِة 
اَألليُة، ُيَقاُل: آلى ُفالٌن ِمن امرَأِتِه، َأْي: َحَلَف َأن َال َيْقَرَبَها، ُيَقال: آلى: وتَألى واْئَتَلى، 

: {َوال َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم} َوَجل ه َعز٢َقاَل الل،   
  ».َوَال يتأل «َويْقَرأ: 

، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو  ]٤١[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه
 اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمَعْن ٥، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيدٍ ٤، َأنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ ٣اْلَعب،

، َقاَل: َأْدَرْكُت ِبْضَعَة َعَشَر ِمْن َأْصَحاِب النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ٦ْبِن َيَسارٍ  ُسَلْيَمانَ 
  ».ُيوَقُف اْلُمْؤِلي«ُكلُهْم َيُقوُل: 

  
  تخريجه

عن سليمان بن عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد،  ؛بمثله ،أخرجه الشافعي -
  .٧يسار

  .٨الشافعي: أخرجه البيهقي، بمثلهومن طريق  -
: كالهما عن سفيان، ١٠، و ابن أبي شيبة، مختصًرا٩وأخرجه سعيد بن منصور، بنحوه -

  به.
  من طريق سفيان، به. ،، كالهما بمثله١٢، والدارقطني١١وأخرجه أبو بكر النيسابوري -

                                                           

بهذا اإلسناد،  ٢٥/ ٧الشافعي، وهو في كتابه األم  ، أخرجه البغوي من طريق٢٣٦٣/حديث٢٣٧/ ٩] شرح السنة٤١[
 وبلفظه.

 .٢٢٦اآلية : سورة البقرة ١)(
  .٢٢اآلية :  سورة النور ٢)(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
 .٣١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤(
  .٢٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
  .١١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦(
  .    ٢٥/ ٧) األم ٧(
  .  ٢٧٢١/حديث١٣٥/ ٣السنن الصغير و ، ١٥٢٠٧/حديث٦١٨/ ٧) السنن الكبرى ٨(
 .   ١٩١٥/حديث٥٦/ ٢) سنن سعيد بن منصور ٩(
  .  ١٨٥٦٥/حديث١٢٨/ ٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٠(
  .  ٥٩٥/حديث٥٦٣) الزيادات على كتاب المزني: ص ١١(
  .  ٤٠٤٠/حديث١٠٨/ ٥ن الدارقطني ) سن١٢(



١٢٢ 
 

  درجته
   .موقوفصحيح، وهو  هإسناد

  .١جيد بإسنادٍ  قال ابن مفلح: رواه الشافعي، والدارقطني
   

                                                           

  .٤٤٦/ ٦المبدع  ١)(



١٢٣ 
 

  َباب الَولِد ِللِفراشِ 
، َأنا َأُبو ٤٢[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

َن اْلَخطاِب َرِضَي ، َأن ُعَمَر بْ ٣، َعْن َصِفيَة ِبْنِت َأِبي ُعَبْيدٍ ٢، َعْن َناِفعٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
َما َباُل ِرَجاٍل َيَطُئوَن َوالِئَدُهْم، ثُم َيَدُعوَنُهن َيْخُرْجَن، َال َتْأِتيِني َوِليَدٌة «، َقاَل: ٤اللُه َعْنهُ 

  ».َأْمِسُكوُهن َيْعَتِرُف َسيُدَها َأْن َقْد َأَلم ِبَها، ِإال َأْلَحقُت ِبِه َوَلَدَها، َفَأْرِسُلوُهن َبْعُد، َأْو 
  

  تخريجه
عن عمر بن الخطاب عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد،  ؛أخرجه مالك، بمثله -

  .٥رضي اهللا عنه
  ، بمثله.٦الشافعي أخرجهومن طريق مالك:  -
   ؛٧وأخرجه عبد الرزاق، بمعناه -

  ؛بمثلهكالهما ، ٩، والبيهقي٨والطحاوي
  ق نافع، به.يمن طر  :ثالثتهم 

  درجته
   .١٠وصححه ابن الملقن ،صحيح، وهو موقوفه إسناد

  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٣٧٩/حديث٢٧٩/ ٩] شرح السنة٤٢[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه٢٨٨١/حديث٤٦١/ ٢رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١(
  ..١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
: قيل لها إدراك، وأنكره ٧٤٩َصِفية ِبْنت َأِبي ُعَبْيد بن َمْسُعْود الثَقِفية، َزوج اْبن ُعَمر، قال ابن حجر في التقريب ص ٣)(

  الدارقطني، وقال العجلي: ثقة. 
  . ٤٣٠/ ١٢، تهذيب التهذيب ٥١٢/ ٢، الكاشف ٢١٢/ ٣٥، تهذيب الكمال٥٢٠عجلي:  صوانظر: الثقات لل

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .   ٢٥/حديث٧٤٣/ ٢) موطأ مالك ٥(
 .  ٢٤٢/ ٧األم  ٦)(
  .  ١٢٥٢٥/حديث١٣٣/ ٧مصنف عبد الرزاق ا  ٧)(
  .  ٤٧٢٨/حديث١١٤/ ٣شرح معاني اآلثار  ٨)(
 .  ١٥٣٧٥/حديث٦٧٨/ ٧السنن الكبرى  ٩)(
  .٢٦٥/ ٨البدر المنير  ١٠)(



١٢٤ 
 

، َأنا َأُبو ٤٣[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [
، َأن ُعَمَر ْبَن ٤، َعْن َأِبيهِ ٣، َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اللهِ ٢، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 

، َال َتْأِتيِني َوِليَدٌة َيْعَتِرُف «، َقاَل: ٥اْلَخطابِ  َيْعِزُلوَنُهن َما َباُل ِرَجاٍل َيَطُئوَن َوالِئَدُهْم، ثُم
  ».َسيُدَها َأْن َقْد َأَلم ِبَها، ِإال َأْلَحْقُت ِبِه َوَلَدَها، فاْعِزُلوا َبْعُد، َأِو اْتُرُكوا

  تخريجه
، عن عمر بن عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اهللا، عن أبيه ؛بمثله أخرجه مالك، -

  .٦الخطاب رضي اهللا عنه
  بمثله.كالهما ، ٨، والبيهقي٧الشافعي أخرجهومن طريق مالك:  -
  ، به.سالم :قيمن طر  ؛، ثالثتهم بمثله١٠، والطحاوي٩وأخرجه عبد الرزاق، بمعناه -

  درجته
  موقوف.صحيح، وهو ه إسناد

  .١١وصححه ابن الملقن
  

   

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٣٨٠/حديث٢٧٩/ ٩] شرح السنة٤٣[
  ، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه.٢٨٨٠/حديث٤٦١/ ٢رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
اء السْبَعة، قال َساِلم بن َعْبد اهللا بن ُعَمر بن الَخطاب الُقَرِشّي، الَعَدِوّي، َأُبو ُعَمر، أو َأُبو َعْبد اهللا الَمَدِنّي، َأَحد الُفَقهَ  ٣)(

  ه.١٠٦: كان ثبًتا عابًدا فاضًال، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، ت ٢٢٦ابن حجر في التقريب ص
  .٤٣٦/ ٣، تهذيب التهذيب ٤٢٢/ ١، الكاشف ١٤٥/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .   ٢٤/حديث٧٤٢/ ٢) موطأ مالك ٦(
 .  ٢٤٢/ ٧األم  ٧)(
  .  ٢٧٦٥/حديث١٤٨/ ٣السنن الصغير و ، ١٥٣٧٤/حديث٦٧٨/ ٧السنن الكبرى  ٨)(
  .  ١٢٥٢٤/حديث١٣٢/ ٧مصنف عبد الرزاق  ٩)(
  .٤٧٢٧، وحديث٤٧٢٦/حديث١١٤/ ٣شرح معاني اآلثار  ١٠)(
  .٢٦٥/ ٨البدر المنير  ١١)(



١٢٥ 
 

 َباب ِنكاِح الزانَيةِ 
، َأنا َأُبواْلَقاِسِم َحْمَزُة ْبُن ُيوُسَف ٤٤[ ِميِميُر ْبُن ِإْسَماِعيَل التَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج اْلُمَظف [

، َأنا َأُبو َأْحَمَد َعْبُد اللِه ْبُن َعِدي اْلَحاِفظُ  ْهِميَنا َعْمُرو ْبُن ٢اْلَحَسُن ْبُن اْلَفَرجِ ، َنا ١الس ،
 اِنيهِ ٣َخاِلٍد اْلَحر٤، َنا ُعَبْيُد الل َبْيرِ ٥، َعْن َعْبِد اْلَكِريِم ُهَو اْلَجَزِري ٧، َعْن َجاِبرٍ ٦، َعْن َأِبي الز ،

َل اللِه، ِإن اْمَرَأِتي َال َتْدَفُع َيَد َأن َرُجال َأَتى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاَل: َيا َرُسو 
  ».اْسَتْمِتْع ِبَها«، َقاَل: ِإني ُأِحبَها، َوِهَي َجِميَلٌة، َقاَل: »َطلْقَها«الِمٍس، َقاَل: 

  
  شرح الغريب 

  ِقيل: ُهو إجاَبُتها َلمن أراَدها. :َال َتُرّد َيَد َالِمس -
  َماله َمن َيْطُلب ِمْنَها، َوَهَذا أْشَبه.َوِقيَل: َأنَها ُتْعطي ِمْن   

                                                           

، من ٨/٢١٢، أخرجه البغوي من طريق ابن عدي، والحديث في كتابه الكامل ٢٣٨٣/حديث٢٨٧/ ٩] شرح السنة٤٤[
/ ٤لهيثمي في مجمع الزوائد ، وبنحوه، وهو زائد، ذكره ا- انظر التخريج –طريق آخر عن أبي الزبير، عن جابر 

 .٧٧٦٣/حديث٣٣٥
  .٢٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
) الَحَسن بن الَفَرج الَغزّي، الُمَحدُث، راوي الموطأ عن يحيى بن بكير، رواه عنه أبو علي الحافظ النيسابوري ٢(

  وجماعة.
عن الحسن بن الفرج الغزي، وسماعهم الموطأ منه، فقال: ما كان إال قال الحاكم أبو عبد اهللا: سألت أبا علي الحافظ، 

صدوًقا، فقيل له: إن أهل الحجاز يذكرون أنه سمع بعض الموطأ فحدث بالكل، فقال: ما رأينا إال الخير، قرأنا عليه 
  ه.٣٠١الموطأ من أصل كتابه في القراطيس، ت 

  . ٢٤٤/ ٢، لسان الميزان ٥٥ /١٤ ، سير أعالم النبالء٣٤٤/ ١٣ انظر: تاريخ دمشق
وأبو علي الحافظ: هو اْلُحَسْين بن َعِلّي بن يزيد النْيَساُبوِرّي، كان واحد عصره ِفي الحفظ واإلتقان والورع، مقدًما ِفي 

  .٥٧/ ١٦، سير أعالم النبالء ٢٣/ ٤، األنساب ٦٢٢/ ٨مذاكرة األئمة، كثير التصنيف. تاريخ بغداد 
ْوخ ْبن َسِعْيد التِمْيِمّي َوُيَقال: الُخَزاِعّي َأُبو الَحَسن الَحراِنّي، َنِزْيل ِمْصر، قال ابن حجر في َعْمُرو بن َخالِ  ٣)( د بن َفر

  ه.٢٢٩: ثقة، ت٤٢٠التقريب ص
  .٢٥/ ٨، تهذيب التهذيب ٧٥/ ٢، الكاشف ٦٠١/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال

قّي، َأُبو َوْهب اَألَسِدّي، قال ابن حجر في التقريب ص ُعَبْيد اهللا بن َعْمِرو بن َأِبي الَوِلْيد ٤)( ثقة فقيه ربما ٣٧٣الر :
  ه.١٨٠وهم، ت

  .٤٢/ ٧، تهذيب التهذيب ٦٨٥/ ١، الكاشف ١٣٦/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال
نسبة إلى َقْرَية ِبالَيَماَمة، قال ابن حجر في َأُبو َسِعْيد َمْوَلى َبِني ُأَمية، َوُهو الِخْضَرِمّي  ،) َعْبُد الَكِرْيم بن َماِلك الَجَزِريّ ٥(

  ه.١٢٧: ثقة متقن، ت٣٦١التقريب ص
  .٣٧٣/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٦١/ ١، الكاشف ٢٥٢/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال

  .٧سبقت ترجمته في حديث رقم ٦) (
  .٧سبقت ترجمته في حديث رقم ٧) (



١٢٦ 
 

فاْسَتمِتع ِبَها: َأْي َال ُتْمِسْكها إال بَقْدر َما َتْقِضي ُمْتَعة النْفس ِمْنَها َوِمن َوَطِرها. وخاَف  -
َها َفيَقَع ِفي النبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم إْن ُهو أْوَجب َعَلْيِه َطالَقها َأْن َتُتوَق َنْفَسه ِإَليْ 

  .١الَحَرام
  

  تخريجه
عبيد اهللا بن  :من طريق ؛بمثلهثالثتهم  ،٤، وابن الجوزي٣، والبيهقي٢أخرجه الطبراني -

  .رضي اهللا عنه عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر
  به.من طريق: أبي الزبير،  ؛بنحوه، كالهما ٦البيهقيو  ،٥وأخرجه ابن عدي -

  درجته
  إسناده صحيح.

  . ٧وقال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح
  . ٨وقال الَفتِني: الحديث جيد اإلسناد

  .في الموضوعات ١٠، والسيوطي٩ذكره ابن الجوزيو 
قول ابن حجر: لما سئل عن هذا الحديث: إنه حسن صحيح، ولم  ١١ونقل الشوكاني

  . ١٢يصب من قال: إنه موضوع
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٧٠/ ٤ النهاية في غريب الحديثانظر:  ١)(
 .٦٤١٠/حديث٢٧٩/ ٦، و٤٧٠٧/حديث٧٣/ ٥األوسط ) المعجم ٢(
  .   ١٣٨٧٣/حديث٢٥٠/ ٧السنن الكبرى  ٣)(
 .٢٧٢/ ٢الموضوعات  ٤)(
  .   ٢١٢/ ٨الكامل  ٥)(
 .  ١٣٨٧٤/حديث٢٥٠/ ٧) السنن الكبرى ٦(
  .٧٧٦٣/حديث٣٣٥/ ٤مجمع الزوائد  ٧)(
  .١٢٩تذكرة الموضوعات: ص  ٨)(
  .٢٧٢/ ٢الموضوعات  ٩)(
 .١٤٦/ ٢المصنوعة لآللىء ا ١٠)(
 .١٢٩الفوائد المجموعة:  ص ١١)(
 .٤٨٥/ ٣التلخيص الحبير  ١٢)(



١٢٧ 
 

  كتاُب الِعدة
  َباب اْمَرَأِة الَمْفُقودِ 

، َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ]٤٥[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه 
.اِس اَألَصماْلَعب  

ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِه  َوُمَحم ، اِلِحي الص
 اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، انَ ١اْلِحيِريَعْن ُهَشْيِم ٢، َنا َيْحَيى ْبُن َحس ،

ِفي اْمَرَأِة اْلَمْفُقوِد ِإَذا َقِدَم، َوَقْد َتَزوجِت  ٥َعِلي  ، َعنْ ٤، َعْن َسياٍر َأِبي اْلَحَكمِ ٣ْبِن َبِشيرٍ ا
  ».ِهَي اْمَرَأُتُه ِإْن َشاَء َطلَق، َوإِْن َشاَء َأْمَسَك، َوال ُتَخيرُ «اْمَرَأُتُه: 

  
  تخريجه

عن يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي  ؛أخرجه الشافعي، بمثله -
  .٦الحكم، عن عليّ 

  .٧أخرجه البيهقي، بمثله :من طريق الشافعيو  -
  .٨بن أبي طالب رضي اهللا عنه عليّ  من طريق: ؛وأخرجه سعيد بن منصور، بمعناه -
  
  
  

                                                           

، بهذا اإلسناد، ٢٥٧/ ٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٣٩١/حديث٣١٣/ ٩] شرح السنة٤٥[
  وبلفظه.

  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  ه.٢٠٨: ثقة، ت٥٨٩تنْيِسّي، َأْصُله ِمن الَبْصَرة، قال ابن حجر في التقريب ص) َيْحَيى بن َحسان ال٢(

  .١٩٧/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٦٣/ ٢، الكاشف ٢٦٦/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 
َلِمّي َأُبو ُمَعاِوَية بن َأِبي َخاِزم  الَواِسِطّي، قال ابن حجر في التقريب ٣)( ُهَشْيم بن َبِشْير بن اْلَقاِسم بن ِدْيَنار الس 

  ه.١٨٣: ثقٌة ثبٌت، كثير التدليس واإلرسال الخفي، ت ٥٧٤ص
  .٥٩/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٣٨/ ٢، الكاشف ٢٧٢/ ٣٠وانظر: تهذيب الكمال 

)٤ اُر، واْسُمه: َوْرَداَن، وِقيل: َوْرَد، وِقيل َغْير ذَ ) َسيوأبوه ُيْكَنى َأَبا َسي ، الَواِسِطي ، ِلك. اُر َأُبو الَحَكِم الَعَنِزي  
  ه.١٢٢: ثقٌة، وليس هو الذي يروي عن َطاِرِق بِن ِشَهاٍب، ت ٢٦٢قال ابن حجر في التقريب ص

  .٢٩١/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٧٥/ ١، الكاشف ٣١٣/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .  ٢٥٧/ ٥) األم ٦(
  .  ١٥٥٦٢/حديث٧٣١/ ٧السنن الكبرى  ٧)(
  .   ١٧٦١/حديث٤٥٢/ ١سنن سعيد بن منصور  ٨)(



١٢٨ 
 

  درجته
  فيه:ضعيف، وهو موقوف،  هإسناد

  .١هشيم مدلس، وقد عنعن، وذكر أحمد بن حنبل أن هشيًما لم يسمع من َسيار
  
  

   

                                                           

 .٢٣١انظر: المراسيل البن أبي حاتم: ص  ١)(



١٢٩ 
 

  َباب اْجِتَماِع الِعدَتْينِ 
، َأنا َأُبو ٤٦[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

، َعْن ٤، َوُسَلْيَماُن ْبُن َيَسارٍ ٣، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب ٢، َعِن اْبِن ِشَهاٍب ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
َق أَ «، َقاَل: ٥ُعَمرَ  َجَها َلْم َيْدُخْل ِبَها، ُفرِذي َتَزوِتَها، َفِإْن َكاَن الَما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِفي ِعدي

ِل، ثُم َكاَن َخاِطًبا ِمَن اْلُخطاِب، َوإِْن َكاَن َدَخلَ  ِتَها ِمَن اَألوَة ِعدْت َبِقياْعَتد ِبَها،  َبْيَنُهَما، ثُم
َق َبْيَنُهمَ  َلْم َيْنِكْحَها َأَبًداُفر ْت ِمَن اآلَخِر، ثُماْعَتد ِل، ثُم ِتَها ِمَن اَألوَة ِعدْت َبِقياْعَتد ا، ثُم.«  

  َقاَل َسِعيٌد: َوَلَها َمْهُرَها ِبَما اْسَتَحل ِمْنَها.
  

  تخريجه
عمر بن ، عن عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أخرجه مالك: -

  .٦ الخطاب، بنحوه، وفيه قصة ُطَلْيَحة اْألََسِدية
  : بنحو رواية مالك.٩، والبيهقي٨، والطحاوي٧ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي -
سليمان بن من طريق ؛ مختصًرا ، كالهما ١١، وسعيد بن منصور١٠وأخرجه عبد الرزاق -

  ، به.يسار
  .١٢، بهسعيد بن المسيب :ريقمن ط ؛بنحو رواية مالك ،وأخرجه عبد الرزاق -

  درجته
  .١٣صححه ابن الملقنو  ،صحيح، وهو موقوفه إسناد

                                                           

مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ، أخرجه البغوي من طريق أبي ٢٣٩٢/حديث٣١٥/ ٩] شرح السنة٤٦[
  .يه قصة ُطَلْيَحة اْألََسِدية، بهذا اإلسناد، بنحوه، وف١٥٠٩/حديث٥٨٣/ ١رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
 .١١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .  ٢٧/حديث٥٣٦موطأ مالك /  ٦)(
  .٢٤٨/ ٥األم  ٧)(
 .  ٤٨٨٨/حديث١٥١/ ٣) شرح معاني اآلثار ٨(
  .  ٢٨٢١/حديث١٦٦/ ٣السنن الصغير و ، ١٥٥٣٩/حديث٧٢٥/ ٧السنن الكبرى  ٩)(
    .١٠٥٤٤/حديث٢١١/ ٦مصنف عبد الرزاق  ١٠)(
  .  ٦٩٨/حديث٢٢٠/ ١سنن سعيد بن منصور  ١١)(
  .  ١٠٥٣٩/حديث٢١٠/ ٦عبد الرزاق  ) مصنف١٢(
 .٢٢٩/ ٨البدر المنير  ١٣)(



١٣٠ 
 

فيه انقطاع بين ابن المسيب، وعمر بن الخطاب؛ قال أبو حاتم: سعيد بن المسيب عن 
  . ١عمر مرسل

وكذا بين سليمان بن يسار، وعمر بن الخطاب؛ قال أبو زرعة: سليمان بن يسار عن 
  .٢عمر مرسل
  .٣احتمل العلماء مراسيل سعيد بن المسيبقلت: وقد 

   

                                                           

 . ٧١المراسيل: ص١) (
 .٨٢) المراسيل: ص ٢(
  .٣٤انظر الحديث  رقم  ٣)(



١٣١ 
 

  َباب اْسِتْبراء ُأم الَوَلدِ 
، َأنا َأُبو ٤٧[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

ِعدُة ُأم اْلَوَلِد «، َأنُه َكاَن َيُقوُل: ٣ُعَمرَ ، َعْن َعْبِد اهللا ْبِن ٢، َعْن َناِفعٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
  ».ِإَذا َهَلَك َسيُدَها َحْيَضةٌ 

  
  تخريجه

  .٤عن نافع، عن ابن عمر ،أخرجه مالك، بمثله -
  بمعناه.كالهما : ٦، والبيهقي٥أخرجه الشافعي :ومن طريق مالك -
، والحسن بن ٨برواية أتم، وأحمد بن حنبل، ٧وأخرجه سعيد بن منصور، مختصًرا -

جميعهم من  ؛١١، والبيهقي، مختصًرا١٠، مختصًرا، والحسن بن شاذان، برواية أتم٩سفيان
  نافع، عن ابن عمر.: قيطر 
  .١٢ابن عمر :من طريق ؛وأخرجه أحمد بن حنبل، برواية أتم -

  درجته
  صحيح، وهو موقوف.ه إسناد

  .١٤، وذكره ابن حجر في سلسلة الذهب١٣صححه ابن الملقنو 
  
  
  

                                                           

موطأ مالك،  ، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في٢٣٩٣/حديث٣١٧/ ٩] شرح السنة٤٧[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه١٧١٤/حديث٦٦٠/ ١رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
 .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣(
  .  ٩٢/حديث٥٩٣/ ٢موطأ مالك  ٤)(
 .    ٢٣٣/ ٥) األم ٥(
  .  ١٥٥٧٦/حديث٧٣٥/ ٧السنن الكبرى  ٦)(
 .  ١٢٨٨/حديث٣٤٦/ ١سنن سعيد بن منصور  ٧)(
  .٦٢٧، وحديث٦٢٦/حديث٧٨/ ٢مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح  ٨)(
  .٧،٢٦/ ٣المعرفة والتاريخ  ٩)(
  .  ٦٩/حديث٧٠جزء الحسن بن شاذان: ص ١٠)(
  . ٢٨٣٥/حديث١٧٠/ ٣السنن الصغير و ، ١٥٥٨٥وحديث، ١٥٥٧٧/حديث٧٣٦/ ٧السنن الكبرى  ١١)(
  . ٦٢٨/حديث٧٩/ ٢مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح  ١٢)(
 .٢٦٤/ ٨البدر المنير  ١٣)(
  .٩٧سلسلة الذهب: ص  ١٤)(



١٣٢ 
 

ْوَجةِ  َباب نفَقِة الز 
 ،١}َقاَل الله َتَعاَلى: {ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِمما آَتاُه اللهُ 

  َمْن َتُعولوَن. ، َقاَل الشاِفِعّي: َأْن َال َيْكُثرَ ٢َوَقاَل َجل ِذْكُرُه: {َذِلَك َأْدَنى َأال َتُعوُلوا}
  ِفيِه دليٌل على أن على الرُجِل َنَفَقَة امرَأِتِه.

َقاَل الكَسائي: ُيَقاُل: عاَل الرُجُل َيعُوُل: ِإذا َكُثَر ِعَياُلُه، واللَغُة الَجيَدُة: َأَعاَل: َأما عاَل 
  َيُعوُل، َفَمْعَناه: َجار، وَعاَل َيعيُل: ِإذا اْفَتَقَر.

 وقولُه عز {َتُعوُلوا َذِلَك َأْدَنى َأال} : َأْي: َأْقَرُب َأن َال َتُجوروا.٣وجل ،  
. َوقيل: َمْعَناُه َأن َال تعوُلوا َجْمَع نَساء، َأي: َتموُنوُهن  

  ُيَقاُل: عاَل الِعياَل: ِإذا َماَنُهْم.
ِة الوداِع َوَرَوى جاِبُر ْبن عبِد الله، َعْن َرُسوِل الله َصلى اُهللا  َم ِفي ُخْطَبِة َحجَعَلْيِه َوَسل

  .٤»َوَلُهن َعَلْيُكْم ِرْزُقُهن َوِكْسَوُتُهن بالمعروفِ «
َقاَل الشاِفِعّي: َفِفي اْلُقْرآن والسنة بياُن َأن على الرجل َما َال غنى بامرأته َعْنُه من َنَفَقة، 

تقدر على َما َال َصَالح لبدنها من زمانٍة َومرض ِإال َوِكْسَوة، وخدمة ِفي اْلَحال الِتي َال 
  ِبِه.

َقاَل الشاِفِعّي: النفقُة نفقتان: نفقُة المقتر، َوَنَفَقة الموسع، َفَأما َما يْلزم المقِتر الْمَرَأته 
َعَلْيِه َوَسلَم ِفي ِإن َكاَن اْألَْغَلب ببلدها َأنَها َال تكون ِإال مخدومة ُمد بُمد النِبّي َصلى اُهللا 

كل َيْوم من َطَعام اْلَبَلد اْألَْغَلب من قوت مثلَها، ولخادمها مثله، ومكيلٌة من َأَدم بالدها، 
زيًتا َكاَن َأو سمًنا، ويفرض َلَها من دهن، ومشط أقل َما يكفيها، َوَال يكون َذِلَك 

كْسَوة َما يكتسي مثُلها ببلدها ِعْند لخادمها، َوِفي كل ُجُمَعة َرْطل لحم، َوفرض َلَها من الْ 
المقتر، َوإِن َكاَن َزوجَها موسًعا، فرض َلَها ُمدان، َومن اْألدم َواللحم ضعف َما الْمَرَأة 
المقتر، َوَكَذِلَك ِفي الّدهن والمشط، َواُجِعَل لخادمها مدا َوثلثا، َوإِنَما جعلت أقل اْلَفْرض 

وِل الله َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِفي َدفعه ِإَلى الِذي أَصاب َأهله ِفي مدا ِبالّدَالَلِة َعْن َرسُ 
شهر َرَمَضان عرًقا ِفيِه َخْمَسة عشر َصاًعا لستين ِمْسكيًنا، َوإِنَما جعلت َأكثر َما 

فدَية اْألََذى ُمدان افترضت ُمدين، ِألَن َأكثر َما َأمر ِبِه النِبّي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِفي 

                                                           

 .٧سورة الطالق: اآلية  ١)(
 .٣سورة النساء: اآلية  ٢)(
 .٣اآلية  سورة النساء:٣) (
 .١٢١٨/حديث٨٨٦/ ٢يل أخرجه مسلم، انظر: صحيح مسلم و هو جزء من حديث ط ) ٤(
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لكل ِمْسكين، َواْلَفْرض على اْلوسط الِذي َلْيَس بالموسع، َوَال المقتر َبينهَما ُمد َونصف، 
  ولخادمها ُمد.

  َهَذا َكَالم الشاِفِعّي ومذهبه.
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأ٤٨[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه

.اِس اَألَصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر أَ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصْحَمُد ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

،[َنا َأُبو اْلَعباِس اَألَصم]ا َأْخَبَرَنا ُمْسِلُم ١ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري ، اِفِعيِبيُع، َأْخَبَرَنا الش َأْخَبَرَنا الر ،
، َأن ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب ٥، َعِن اْبِن ُعَمرَ ٤، َعْن َناِفعٍ ٣، َعْن ُعَبْيِد اللِه ْبِن ُعَمرَ ٢ْبُن َخاِلدٍ ا

َجاٍل َغاُبوا َعْن ِنَساِئِهْم، َفَأَمَرُهْم َأْن ،  َكَتَب ِإَلى ُأَمَراِء اَألْجَناِد ِفي رِ ٦َرِضَي اللُه َعْنهُ 
  َيْأُخُذوُهْم ِبَأْن ُيْنِفُقوا، َأْو ُيَطلُقوا، َفِإْن َطلُقوا، َبَعُثوا ِبَنَفَقِة َما َحَبُسوا.

  
  تخريجه

عن مسلم بن خالد، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن  ؛بمثله ،أخرجه الشافعي -
  .٧الخطابعمر، عن عمر ابن 

  .٨أخرجه البيهقي، بمثله :ومن طريق الشافعي -
  .٩عن عبيد اهللا بن عمر، به ؛وأخرجه عبد الرزاق، بمثله -
  .١٠عبيد اهللا بن عمر، به من طريق: ؛وأخرجه أحمد، بمعناه -

                                                           

، ١٢٨/ ٧، و٩٨/ ٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٣٩٦/حديث٣٢٥/ ٩] شرح السنة٤٨[
  بهذا اإلسناد، وبلفظه.

 هكذا في جميع أسانيد كتاب شرح السنة.س، والصواب ما أثبته، حيث جاء من ع، و ومن سقطت من األصل،  ١)(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٢)(
ُعَمر بن الَخطاب، الُعَمِرّي، الَمَدِنّي، َأُبو ُعْثَمان، قال  أمير المؤمنين ُعَمر بن َحْفص بن َعاِصم، اْبن ُعَبْيد اهللا بن ٣)(

د بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن ، قدمه أحمثبت : ثقةٌ ٣٧٣ابن حجر في التقريب ص
  ه.١٤٧عائشة على الزهري عن عروة عنها، ت 

  .٣٨/ ٧، تهذيب التهذيب ٦٨٥/ ١، الكاشف ١٢٤/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 
 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٧/١٢٨، و٩٨/ ٥األم  ٧)(
 .  ٢٨٨٩/حديث١٨٨/ ٣السنن الصغير و ، ١٥٧٠٦/حديث٧٧٢/ ٧السنن الكبرى  ٨)(
  .  ١٢٣٤٦/حديث٩٣/ ٧) مصنف عبد الرزاق ٩(
  .١٤٦٦/حديث٣/١١٧) مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ١٠(



١٣٤ 
 

من طريق نافع، عن عمر ثالثتهم : ٢، وابن أبي شيبة، بنحوه١وأخرجه الشافعي، بمثله -
  بن الخطاب. ا

  درجته
  إسناده حسن، وهو موقوف.

ْنِجّي: صدوق كثير رواية الثقات،  ، إال أنه وافق٣األوهام في إسناده مسلم بن خالد الز
وعبد اهللا بن إدريس األودي: ثقٌة فقيٌه  ،٤ثقٌة حافٌظ مصنٌف شهير ومنهم: عبد الرزاق:

  ، وغيرهم. ٥عابدٌ 
دو  ٧، والصنعاني٦ابن كثيرهذا اإلسناد:  َجو.  

  .٩ابن حجر ، وحسنه٨ابن الملقن وصححه
  
  
  
  

   

                                                           

  .   ١١٥/ ٥) األم ١(
  .  ١٩٠٢٠/حديث١٦٩/ ٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢(
 .٥٢٩ص  :) تقريب التهذيب٣(
  .٣٥٤المرجع السابق: ص  ٤)(
  .٢٩٥) المرجع السابق: ص ٥(
  .  ٤٣٨/ ١مسند الفاروق  ٦)(
 .٣٢١/ ٢سبل السالم  ٧)(
 .٢٥٧/ ٢خالصة البدر المنير  ٨)(
 .١١٥٩/حديث٣٤٩ ص: المرام بلوغ٩) (
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  َباب َأي الَواِلَدْيِن َأَحق بالَولدِ 
، َأنا َأُبو ٤٩[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

  ، َيُقوُل: ٣، َأنُه َقاَل: َسِمْعُت اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمدٍ ٢َسِعيدٍ ، َعْن َيْحَيى ْبِن ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
، َفَوَلَدْت َلُه َعاِصَم ْبَن ُعَمَر، ثُم ِإنُه ٥اْمَرأٌة ِمَن اَألْنَصارِ  ٤َكاَنْت ِعْنَد ُعَمَر اْبِن الَخطاِب "

ُه َيْلَعُب ِبِفَناِء اْلَمْسِجِد، َفَأَخَذ ِبَعُضِدِه، َفَوَضَعُه َفاَرَقَها، َفَرِكَب ُعَمُر َيْوًما ِإَلى ُقَباَء، َفَوَجَد اْبنَ 
، َفَناَزَعْتُه ِإياُه، َفَأْقَبال َحتى َأَتَيا َأَبا َبْكٍر ٦َبْيَن َيَدْيِه َعَلى الدابِة، َفَأْدَرَكْتُه َجدُة اْلُغالمِ 

ديقَ  َبْيَنَها َوَبْيَنُه، فَ ، َفَقاَل ُعَمُر: اْبِني، َوَقاَلِت اْلَمرْ ٧الص َما َأُة: اْبِني، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َخل
  ".َراَجَعُه ُعَمُر اْلَكالمَ 

  
  تخريجه

رضي  عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي بكر ؛بمثله ،أخرجه مالك -
  .٨اهللا عنه

  .٩بمثله ،أخرجه البيهقي :ومن طريق مالك -
من  ؛بمعناهثالثتهم  ،١٢، وابن أبي شيبة١١وسعيد بن منصور، ١٠وأخرجه عبد الرزاق -

  به.يحيى بن سعيد، : قيطر 
  ؛بمعناهثالثتهم  ،١٥، والبيهقي١٤، وابن أبي شيبة١٣وأخرجه سعيد بن منصور -

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ٢٤٠٠/حديث ٣٣٣/ ٩] شرح السنة٤٩[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه٣٠١٦/حديث٥١٧/ ٢٢مالك، رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
  .٢٢بقت ترجمته في الحديث رقم ) س٣(
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 .٤٢٢/ ١هي: َجِميَلُة ِبْنُت َعاِصِم ْبِن ثَاِبِت ْبِن أبي اْألَْفَلح. انظر: غوامض األسماء المبهمة و ) أم َعاِصم ٥(
  .٤٢٢/ ١) جدة الغالم هي: الشموس بنت أبي َعامر. انظر: غوامض األسماء المبهمة ٦(
 .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم )٧(
  .  ٦/حديث٧٦٧/ ٢موطأ مالك  ٨)(
  .   ١٥٧٦٥/حديث٧/ ٨السنن الكبرى   ٩)(
  . ١٢٦٠٢/حديث١٥٥/ ٧مصنف عبد الرزاق  ١٠)(
 . ١٣٩/ ٢) سنن سعيد بن منصور ١١(
  . ١٩١٢٤/حديث١٨٠/ ٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٢(
  .١٤٠/ ٢) سنن سعيد بن منصور ١٣(
 .  ١٩١٢٢/حديث١٨٠/ ٤يبة ) مصنف ابن أبي ش١٤(
  .   ١٥٧٦٦/حديث٨/ ٨السنن الكبرى  ١٥)(
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  ؛بمعناه، وفيه زيادة، كالهما ٢، وابن أبي شيبة١وعبد الرزاق
  ق: أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه.يجميعهم من طر 

  
  درجته
  ، وهو موقوف.منقطعإسناده 

: أرسل عن جده رضي اهللا عنه، وذلك واضح في ترجمة القاسم بن محمد قال العالئي -
ألن أباه محمًدا ولد في حجة الوداع، فكان عمره حين توفي أبو بكر رضي اهللا عنه نحو 

  .٣ثالث سنين
ي من وجوه وقال ابن عبد البر:  هذا خبر منقطع في هذه الرواية، ولكنه مشهور مرو 

  . ٥، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل٤ومتصلة ،منقطعة
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

 .  ١٢٦٠٠/حديث١٥٤/ ٧) مصنف عبد الرزاق  ١(
  . ١٩١١٤/حديث١٧٩/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٢)(
 .٢٥٣جامع التحصيل: ص  ٣)(
 .١٢٦٠١/حديث١٥٤/ ٧عبد الرزاق مصنف  ٤)(
 .٢٨٩/ ٧) االستذكار ٥(
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  ١[ِكَتْاُب الِعْتِق]
  َثَواُب الِعْتقِ  ٢[َباُب]

  
َيْعِني: َلْم َيْقَتِحَم ، ٤َوَقوله: {َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة} ،٣َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َفك َرَقَبٍة}

الدنيا، َأي: َلْم َيَتَحمَل اَألْمَر العظيَم ِفي طاعِة الله، ثُم َفسَر اْقِتَحاَم الَعَقَبة الَعَقَبَة ِفي 
: {َفك َرَقَبٍة { َوَجل َوَقاَل ٥} }١٤} َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة {١٣بقوله َعز ،

: َلْم َيْقَتِحِم الَعَقَبَة الشاقَة،  َرَقَبٍة، َأي: الجواُز اَألْزَهري َأي: َلْم َيْقَطْعَها، واْقِتَحاُمَها: َفك
  َعَلْيَها َيُكوُن ِبَفك الرَقَبِة.

] َأْخَبَرَنا اِإلَماُم َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد اْلَقاِضي، َأنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمُد ْبُن ُمَحمِد ٥٠[
َياِدي ا اِجرُ ْبِن َمْحِمٍش الزُد ْبُن ُعَمَر التْبُن ُخَزْيَمةَ ٦، َأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم ِريَنا َأُبو ٧، َنا الس ،

  .٩، َنا ِعيَسى اْبُن َعْبِد الرْحَمنِ ٨ُنَعْيمٍ 
 ُد بْ ١٠ح َوَأنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي ْفُظ َلُه، َأنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمِد ْبِن ، َوالل ُن ُمَحم

، َنا ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ  اِنيي اِر الرُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجبَنا ١١َسْمَعاَن، َأنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحم ،  
  
  

                                                           

، وفي ٧٢٤٢/حديث٢٤٠/ ٤، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤١٩/حديث٣٥٤/ ٩] شرح السنة٥٠[
  .٤٩٦١/حديث٤٣٩/ ٥، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢١٢٤/حديث٢١٨/ ٢غاية المقصد 

  س، وما أثبته من ع.ال في لم يرد في األصل، و  ١)(
  لم يرد في األصل، وما أثبته من ع، وس.٢) (
  .١٣البلد: اآلية سورة  ٣)(
  .١١سورة البلد: اآلية  ٤)(
 .١٤-١٣ اآليةسورة البلد:٥) (
 .١٨سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٦)(
لثقة، َنْيَساُبْور، قال الحاكم: هو شيخ فوق ا محدث، ْرِدّي، َأُبو ُمَحمد اَألِبْيَوْرِديّ ) السِرّي بن ُخَزْيَمة بن ُمَعاِوَية اَألِبْيوَ ٧(

: اإلمام، الحافظ، الحجة، ت ٢٤٥/ ١٣سير ال: مستقيم الحديث،  وقال الذهبي في ٣٠٢/ ٨وقال ابن حبان في الثقات 
  ه.٢٧٥

  اَألِبْيَوْرِدّي: نسبة الى َأِبْيَوْرد، وهي بلدة من بالد خراسان.: ١٠٧/ ١وقال السمعاني في األنساب 
  .٣٥٢/ ٢٠ ، ، تاريخ اإلسالم٢٣وانظر: تاريخ نيسابور: ص 

  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
َلِميّ ٩( ْحَمن السثقة.٤٣٩قال ابن حجر في التقريب ص  ،الَبَجِليّ  ،) ِعْيَسى بن َعْبد الر :  

  .٢١٩/ ٨، تهذيب التهذيب ١١١/ ٢، الكاشف ٦٣٠/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
  .١٧ذا اإلسناد في الحديث رقم هسبقت ترجمة رواة  ١١)(



١٣٨ 
 

 ُد ْبُن َكِثير اْلَعْبِدي١ُمَحم،  َلِمي ْحَمِن السٍف ، َعْن َطْلَحَة بْ ٢َنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد الرِن ُمَصر
 ْحَمِن اْبِن َعْوَسَجةَ ٣اْلَياِميِإَلى ٥، َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزبٍ ٤، َعْن َعْبِد الر َقاَل: َجاَء َأْعَراِبي ،

  َيا َرُسوَل اللِه، َعلْمِني َعَمال ُيْدِخُلني اْلَجنَة. َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َوَقاَل:
َقَبةَ «َقاَل:  الر ْسَمَة، َوُفكَلِئْن ُكْنَت َأْقَصْرَت اْلُخْطَبَة، َلَقْد َأْعَرْضَت اْلَمْسَأَلَة، َأْعِتِق الن.«  

َقَبِة: َأْن ُتِعي الر ْسَمِة: َأْن َتْنَفِرَد ِبِعْتِقَها، َوَفكَن ِفي َقاَل: َأَو َلْيَسَتا َواِحَدًة؟ َقاَل: َال، ِعْتُق الن
، َمِنَها َواْلِمْنَحُة اْلَوُكوُف، َواْلَفْيُء َعَلى ِذي الرِحِم الظاِلِم، َفِإْن َلْم ُتِطْق َذِلَك، َفَأْطِعِم اْلَجاِئعَ ثَ 

َواْسِق الظْمآَن، َوُمْر ِباْلَمْعُروِف، َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر، َفِإْن َلْم ُتِطْق َذِلَك، َفُكف ِلَساَنَك ِإال ِمْن 
  .ٍر"َخيْ 
  

  شرح الغريب 
ت الُخْطبة أي جئَت بها قصيرًة. ُيقاُل َأكبَر الرُجُل إَذا جاء بالكبيرة وَأصَغر إَذا رَ صُ قَ أَ  -

غيرة ... وكذلك قوله: أعَرْضت المسألَة معناه جئَت بها َعِريَضًة. والَعْرُض عند  جاء بالص
  العرب السَعُة. 

َقَبةَ  - الر سمة وُفكِإْعتاُق الّنَسمة إّنما ُهَو إْطالُقها من الِمْلِك، وتخليُصها من أعتِق الن :
  الّرق.

َقَبِة َأْن ُتِعيَن ِفي َثَمِنَها: أي ُتعيَن َغيَرك فُتَشارَكه فيها ليس بأن تنفرد بها. - الر َفك  
اْلَوُكوف: هي ؛ و يحتلبهاَأو َناَقة َيْجَعلَها الرجل آلخر سنة ، ة َشاةحَ نْ ة اْلَوُكوف: المَ حَ نْ المَ  -

  .٦الَغزيرة الِتي َال يكف درها
  .٧اْلَفْيء: اْلَعطف َوالرُجوع َعَلْيِه بالبرّ  - 

                                                           

: ثقة لم يصب من ضعفه، ٥٠٤) ُمَحمد بن َكِثْير، َأُبو َعْبد اهللا الَعْبِدّي، الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ١(
 ه. ٢٢٣ت

  .٤١٧/ ٩، تهذيب التهذيب ٢١٣/ ٢، الكاشف ٣٣٤/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال
  ) سبقت ترجمته في هذا الحديث.٢(
: ثقٌة قارىٌء ٢٨٣َحة بن ُمَصرف بن َعْمرو بن َكْعب، الَياِمّي َأُبو ُمَحمد الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص) َطلْ ٣(

  ه.١١٢فاضٌل، ت 
  .٢٥/ ٥، تهذيب التهذيب ٥١٤/ ١، الكاشف ٤٣٣/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال

  : ثقة.٣٤٧ال ابن حجر في التقريب صَعْبد الرْحَمن بن َعْوَسَجة الَهْمَداِنّي، الُكْوِفّي، ق٤) (
  .٢٤٤/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٣٨/ ١، الكاشف ٣٢٢/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 
 .١٨) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
  .٧٠٧/ ١ للخطابي الحديث غريب ٦)(
  .٢٠٤/ ٣، الفائق في غريب الحديث ٧٠٥/ ١انظر: غريب الحديث للخطابي  ٧)(



١٣٩ 
 

  تخريجه
  كالهما بمثله؛ ،٢، والطحاوي١أحمد بن حنبلأخرجه  -
، ٧، والحاكم٦، وابن حبان٥، والروياني٤، والبخاري٣أخرجه أبو داود الطيالسيو  -

  بنحوه؛ ، ستتهم٨والبيهقي
  ،٩الدارقطني، مختصًراأخرجه و  -

  ق: عيسى بن عبد الرحمن السلمي، عن طلحة بن مصرف اليامي، عنيجميعهم من طر 
  عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب. 

 درجته
  إسناده صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث ، ١١وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات، ١٠الذهبيوصححه 
  .١٢اإلسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .  ١٨٦٤٧/حديث٦٠٠/ ٣٠مسند أحمد  ١)(
  . ٢٧٤٣/حديث١٦٤/ ٧شرح مشكل اآلثار  ٢)(
 .  ٧٧٥/حديث١٠٤/ ٢مسند أبي داود الطيالسي  ٣)(
 .  ٦٩/حديث٣٨األدب المفرد: ص  ٤)(
  .   ٣٥٤/حديث٢٤٣/ ١مسند الروياني  ٥)(
  .   ٣٧٤/حديث٩٧/ ٢صحيح ابن حبان ٦)(
  .   ٢٨٦١/حديث٢٣٦/ ٢المستدرك  ٧)(
  .   ٢١٣١٣/حديث٤٦١/ ١٠السنن الكبرى  ٨)(
  .   ٢٠٥٥/حديث٥٤/ ٣سنن الدارقطني  ٩)(
 .٤٥٩/ ١٦سير أعالم النبالء  ١٠)(
 .٧٢٤٢/حديث٢٤٠/ ٤مجمع الزوائد  ١١)(
  .   ٢٨٦١/حديث٢٣٦/ ٢المستدرك  ١٢)(



١٤٠ 
 

  َباب ِعْتِق ُأم اْلَوَلدِ 
، َأنا َأُبو ٥١[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

َأيَما َوِليَدٍة «، َقاَل: ٥]٤، [َأن ُعَمرَ ٣ْبِن ُعَمرَ  ، َعْن َعْبِد اللهِ ٢، َعْن َناِفعٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
ثَُها، َوُهَو َيْسَتْمِتُع ِمْنَها َما َعاَش، ُه َال َيِبيُعَها، َوال َيَهُبَها، َوال ُيَورِدَها، َفِإنَفِإَذا  َوَلَدْت ِمْن َسي

  ».َماَت، َفِهَي ُحرةٌ 
  

  تخريجه
عن عبد اهللا بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عن نافع،  ؛أخرجه مالك، بمثله -

  .٦عنه، موقوًفا
 بمعناه؛ ثالثتهم : ٩، وابن شبة٨، وابن أبي شيبة٧وأخرجه سعيد بن منصور -
  ؛ ١٠الدارقطني، بنحوهأخرجه و 
  ؛ ١١البيهقي، بمثلهأخرجه و 

  نافع، عن عبد اهللا بن عمر، به. :قيمن طر  خمستهم
  بمعناه؛ثالثتهم : ١٤، وابن أبي شيبة١٣بن منصور، وسعيد ١٢وأخرجه عبد الرزاق -

  ؛ ١٥البيهقي، بنحوهأخرجه و    

                                                           

وطأ مالك، ، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في م٢٤٢٨/حديث٣٦٩/ ٩] شرح السنة٥١[
والحديث زائد، ذكره  ؛وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه٢٧٢٨/حديث٤٠٣/ ٢رواية أبي مصعب 

  .١٥٢٦/حديث٤٨٨/ ٧، وابن حجر في المطالب العالية ٥٠١٢/حديث٤٦٦/ ٥البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم )٢(
 .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣(
  ) جاء في األصل، وفي ع، وفي س: بدونه، وما أثبته من موطأ مالك، رواية أبي مصعب الزهري، وغيره.٤(
  .٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
  .  ٦/حديث٧٧٦/ ٢موطأ مالك  ٦)(
  .٢٠٥٣/حديث٨٨/ ٢سنن سعيد بن منصور  ٧)(
  .  ٢١٥٩١/حديث٤١٠/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٨)(
  .  ٧٢٧/ ٢تاريخ المدينة  ٩)(
 .  ٤٢٤٩، حديث٤٢٤٦/حديث٢٣٦/ ٥سنن الدارقطني  ١٠)(
 .  ٢١٧٦٣/حديث٥٧٤/ ١٠السنن الكبرى  ١١)(
  .  ١٣٢٢٨/حديث٢٩٢/ ٧مصنف عبد الرزاق  ١٢)(
 .  ٢٠٥٤/حديث٨٩/ ٢سنن سعيد بن منصور  ١٣)(
  .  ٢١٥٩٦/حديث٤١٠/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ١٤)(
  .   ٢١٧٦٥حديثو ، ٢١٧٦٤/حديث٥٧٤/ ١٠السنن الكبرى  ١٥)(



١٤١ 
 

 عبد اهللا بن عمر، به. :قي: من طر أربعتهم  
د اهللا بن دينار، عن عبد اهللا ، بنحوه؛ من طريق: عب٢، والدارقطني١وأخرجه ابن عدي -
  .٣عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، هكذا مرفوًعا بنا

  درجته
  .٤ابن كثير ه؛ وصحح، وهو موقوفصحيح إسناده

  
  
  
  

   

                                                           

 .٢٩٢/ ٥) الكامل /حديث١(
  .٤٢٥٠، حديث٤٢٤٧/حديث٢٣٦/ ٥سنن الدارقطني  ٢)(
 : الرواية الموقوفة، وقال البيهقي في٣٠٨٤حديث و ، ٣٠٨٣/حديث ١٩٢/ ١٣وقد صوب الدارقطني في العلل  ٣)(

: وغلط فيه بعض الرواة، فرووه مرفوًعا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو وهم فاحش، ٢٢٧/ ٤السنن الصغير 
  .٤٦٧/ ١٤وانظر معرفة السنن واآلثار 

: أخرجه الدارقطني، والمعروف فيه الوقف على عمر رضي ٤٨٢/ ٢وقال ابن دقيق العيد في اإللمام بأحاديث األحكام 
  عه ثقة، وقيل: ال يصح مسنًدا.اهللا عنه والذي رف

: والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر رضي اهللا عنه. وانظر: بيان ٨٠٣/حديث٣٣٦/ ٢وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 
، إرواء الغليل ٢٩٩٠/حديث٤٦٤/ ٢، خالصة البدر المنير ٢٦٢٥/حديث٤٤٧/ ٥و، ٦٠/حديث٨٨/ ٢الوهم واإليهام 

  .١٧٧٦/حديث١٨٧/ ٦
  .٣٧٣/ ١روق مسند الفا ٤)(



١٤٢ 
 

  َباب اْلمَكاتب
ِلْمُتْم َقاَل الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوالِذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِمما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن عَ 

   ،١ِفيِهْم َخْيًرا}
  َقاَل ُمجاهٌد َوَعَطاء: َماًال.

ُجَرْيج: ُقْلُت لَعَطاء: َأَواِجٌب علي ِإذا َعِلْمُت َلُه َماال َأْن ُأكاِتَبُه؟ َقاَل: َما َأَراُه ِإال َوَقاَل اْبن 
  َواِجًبا.

  َوَقاَلُه ُعَمر ْبن ِديَنار.
  ُقْلُت ِلَعَطاء: َتْأُثُرُه َعْن َأَحٍد؟ َقاَل: َال.

ِريَن سَأَل َأَنًسا اْلُمَكاتَبة، وكاَن كثير الَمال، ثُم َأخبرني َأن ُموَسى ْبن َأنٍس َأْخَبَرُه َأن ِسي
َفأبى، فانَطَلَق ِإَلى ُعَمَر، َفَقاَل ُعَمَر: َكاِتْبُه، َفَأَبى، َفَضَرَبُه بالدرِة، ويتلوا ُعَمُر: {َفَكاِتُبوُهْم 

  .٣فكاَتَبهُ  ٢،ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا}
اني اْلَخْير ِفي الَعْبد بداللِة الكتاِب االْكِتَساُب، َمَع األمانِة، َفُأِحب َقاَل الشاِفِعّي: وَأْظَهُر َمعَ 

  َأْن َال َيْمَتِنَع ِمْن ِكَتاَبِتِه ِإَذا َكاَن َهَكَذا.
، َأنا َأُبو ٥٢[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاق الهاشمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

اْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما «، َكاَن َيُقوُل: ٦، َأن َعْبَد اللِه ْبَن ُعَمرَ ٥، َعْن َناِفعٍ ٤ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
  ».َبِقَي َعَلْيِه ِمْن ِكَتاَبِتِه َشْيءٌ 

  
  تخريجه

  .٧عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر، موقوًفا ؛أخرجه مالك، بمثله -
  .٨بمثله ،وأخرجه الطحاوي :من طريق مالكو  -

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٤٢٩/حديث٣٧٣/ ٩] شرح السنة٥٢[
  ، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه.٢٧٩٦/حديث٤٢٩/ ٢رواية أبي مصعب الزهري 

  .٣٣اآلية النور: سورة  ١)(
 نفسه. ٢)(
  .١٥١/ ٣ البخاري صحيح )٣(
  .٥ سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٤)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 .      ١/حديث٧٨٧/ ٢موطأ مالك  ٧)(
  .     ٢٠٤٩/حديث٤٦٢/ ٢أحكام القرآن  ٨)(



١٤٣ 
 

نافع، عن  :قي؛ جميعهم: بنحوه، من طر ٣، والبيهقي٢، وابن أبي شيبة١وأخرجه الثوري -
  ، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه.عبد اهللا بن عمر

، ووصله ابن حجر ٤وذكره البخاري معلًقا، في ِكَتاب الِعْتِق/ َباُب َبْيِع الُمَكاَتِب ِإَذا َرِضيَ  -
  .٥في تغليق التعليق

  
  درجته

  وهو موقوف. ،إسناده صحيح
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  . ٧١/حديث٤٧الفرائض: ص  ١)(
 .   ٢٠٥٦٥حديثو ، ٢٠٥٦٤/حديث٣١٧ - ٣١٦/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٢)(
  .  ٢١٦٤٤/حديث٥٤٦/ ١٠السنن الكبرى  ٣)(
 ١٥٢/ ٣صحيح البخاري  ٤)(
  .٣٥١/ ٣تغليق التعليق  ٥)(



١٤٤ 
 

، َأنا َأُبو ٥٣[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [
، َعْن ٣اْلَحَجِبي ، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َعْبِد الرْحَمِن ٢، َعْن َأيوَب ْبِن ُموَسى١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 

  ، َأنَها َقاَلْت: "َمْن َقاَل: َماِلي ِفي ِرَتاِج اْلَكْعَبِة، َفِإنَما َكفاَرُتُه َكفاَرُة َيِميٍن".٥، َعْن َعاِئَشةَ ٤ُأمهِ 
  

  شرح الغريب 
تاج  - َما هوِرَتاج اْلَكْعَبة: الرَأَراَدت من جعل  اْلَباب َنفسه، َوِهي لم ترد اْلَباب ِبَعْيِنه، ِإن

  َماله َهدًيا ِإَلى اْلَكْعَبة، َأو ِفي كْسَوة اْلَكْعَبة َوالنفَقة َعَلْيَها َوَنْحو َذِلك.
تاج: َفكل َباب رتاج، َفِإذا أغلق قيل: قد ُأرتج، َومن َهَذا قيل للرجل ِإذا لم يحضرُه  وأما الر

  .٦َلْيِه َوجه اْلمنطقمنطق: قد أرتج َعَلْيِه َيُقول: َكَأنُه قد ُأغلق عَ 
  

   تخريجه
، عن  ؛بمثله ،أخرجه مالك - عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن اْلَحَجِبي

  .٧أمه، عن عائشة رضي اهللا عنها، موقوًفا
   ؛بنحوه ثالثتهم ،١٠، والبيهقي٩عبيد القاسم بن سالم ، وأبو٨وأخرجه عبد الرزاق -
  
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، ٢٤٤٨/حديث٣٥/ ١٠] شرح السنة٥٣[
  .وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه٢٢٠٩/حديث٢١٤/ ٢الزهري رواية أبي مصعب 

 .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
: ١١٩َأيْوب بن ُمْوَسى بِن َعْمُرو بن َسِعْيد بن الَعاص، َأُبو ُمْوَسى الَمكّي، اُألَمِوّي، قال ابن حجر في التقريب ص٢) (

  ه.١٢ثقة، ت 
 .٤١٢/ ١، تهذيب التهذيب ٢٦٢/ ١، الكاشف ٤٩٤/ ٣وانظر: تهذيب الكمال

ل ابن حجر َمْنُصْور بن َعْبد الرْحَمن بن َطْلَحة بن الَحاِرث الَعْبَدِرّي، الَحَجِبّي، الَمكّي، وهو اْبن َصِفية ِبْنت َشْيَبة، قا ٣)(
  ه.١٣٨، أو ١٣٧: ثقة، أخطأ ابن حزم في تضعيفه، ت ٥٤٧في التقريب ص

  .٣١٠/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٩٧/ ٢، الكاشف ٥٣٨/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال
  .٤ سبقت ترجمتها في الحديث رقم )٤(
  .٢١) سبقت ترجمتها في الحديث رقم ٥(
  .٣٥/ ٢، الفائق في غريب الحديث ٣٢٥/ ٤ سالم بن للقاسم غريب الحديثانظر:  ٦)(
  .  ١٧/حديث٤٨١/ ٢موطأ مالك  ٧)(
  .   ١٥٩٨٨/حديث٤٨٣/ ٨مصنف عبد الرزاق   ٨)(
  .  ٣٢٤/ ٤غريب الحديث  ٩)(
  .  ٢٠٠٣٦/حديث١١١/ ١٠السنن الكبرى  ١٠)(



١٤٥ 
 

  ؛بمعناه ثالثتهم ،٣، والبيهقي٢الجعد، وابن ١وأخرجه عبد الرزاق
  ق صفية بنت شيبة، به.يمن طر جميعهم:  
  .٤وأخرجه عبد الرزاق، بنحوه، من طريق: عائشة رضي اهللا عنها -

  درجته
  وهو موقوف. ،إسناده صحيح

  .٥بسند صحيح، وصححه ابن السكنأخرجاه مالك، والبيهقي  أن ابن حجر وذكر
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

 .  ١٥٩٨٧/حديث٤٨٣/ ٨مصنف عبد الرزاق   ١)(
 .  ٢٣١٥، حديث٢٣١٤/حديث٣٣٦مسند ابن الجعد ص  ٢)(
/ ١٤معرفة السنن واآلثار و ، ٣١٩٠/حديث١٠٩/ ٤السنن الصغير ، و ٢٠٠٣٧/حديث١١١/ ١٠لكبرى السنن ا ٣)(

  .  ١٩٦١٥حديثو ، ١٩٦١٣/حديث١٩٠
  . ١٥٩٨٩/حديث٤٨٣/ ٨مصنف عبد الرزاق   ٤)(
  . ٤٢١/ ٤التلخيص الحبير انظر:  ٥)(



١٤٦ 
 

  َواْلَقَضاءِ ِكَتاُب اِإلَماَرِة 
  َباُب الطاعِة ِفي اْلَمْعُروفِ 

]٥٤ ِه الصــــ] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ١اِلِحي ْيَرِفي ُد ْبُن ُموَسى الصَأنا ٢، َأنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحم ،
فارُ  ِه الصُد ْبُن َعْبِد اللِه ُمَحمَنا َأُبو ٣َأُبو َعْبِد الل ، يب ُد ْبُن َغاِلٍب َتْمَتاٌم الض َنا ٤َجْعَفٍر ُمَحم ،

 اِرِميَعْن َشــــــــــْهِر ٧، َنا َداُوُد ْبُن َأِبي ِهنـــــــْدٍ ٦، َنا َمْسلَـــــــــــــــَمُة ْبُن َعْلــــــَقَمةَ ٥َقْيُس ْبُن َحْفٍص الد ،
ْبِرَقانِ ٨ْبِن َحْوَشٍب ا اِس بِن َسْمَعان، َعِن ال٩، َعِن الزوى اُهللا ١٠نِه َصلَقاَل: َقاَل َرُسوُل الل ،

  ».َال َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصيِة الَخاِلقِ «َعَلْيِه َوَسلَم: 
  

  تخريجه
  تخريٍج له.لم أقف على 

                                                           

  .٢٤٥٥/حديث٤٤/ ١٠] شرح السنة٥٤[
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
فار، ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َأْحَمد اَألْصَبَهاِنّي،  ٣)( هـ.٣٣٩ت  ٌق على توثيقه،متفَأُبو َعْبد اهللا الص  

 ،٢/٥٧العبر ،١٥/٤٣٧سير أعالم النبالء ، ١٤/٨٣، المنتظم ٨/٣١٥، األنساب ٢/٢٤١وانظر: أخبار أصبهان 
 .١١/٢٢٤النهاية ، البداية و ٣/١٧٨طبقات الشافعية الكبرى 

بّي، اْلَبْغَداِدّي، َأُبو َجْعَفر التْمَتام، ٤) ( د بن َغاِلب بن َحْرب الضكان يخطئ، وكان َوِهَم  متفٌق على توثيقه، إال أنهُمَحم
  هـ.٢٨٣، ت  في أحاديث

/ ٢١تاريخ اإلسالم  ،٣/٧٥األنساب  ،٤/٢٤٢، تاريخ بغداد٩/١٥١ البن حبان الثقات، ٨/٥٥وانظر: الجرح والتعديل 
  .٣/٣٤٦، شذرات الذهب ١١/٧٥النهاية ، البداية و ١٣/٣٩٠سير أعالم النبالء  ،٢٨٣

: ثقة له أفراد، ت ٤٥٦َقْيس بن َحْفص التِمْيِمّي، الداِرِمّي، َأُبو ُمَحمد الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٥) (
  ه.٢٢٧

 ٣٩٠/ .٨تهذيب التهذيب  ١٣٩/ ،٢الكاشف  ٢١/ ،٢٤وانظر: تهذيب الكمال 
  : صدوق له أوهام.٥٣١) َمْسَلَمة بن َعْلَقَمة الَمازِنّي، َأُبو ُمَحمد الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٦(

  .١٤٥/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٦٢/ ٢، الكاشف ٥٦٦/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال
 ،: ثقةٌ ٢٠٠َأو َأُبو ُمَحمد الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ،َداُود بن َأِبي ِهْند الُقَشْيِرّي َمْوَالُهم، َأُبو َبْكر٧) (

  ه، وقيل قبلها.١٤٠متقن، كان يهم بأخرة، ت 
 .٢٠٤/  ٣تهذيب التهذيب ، ٣٨٢/ ١، الكاشف ٤٦١/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 

َحاِبية َأْسَماء ِبنْ  ٨)( اِمّي، َمْوَلى الصة، َشْهر بن َحْوَشب اَألْشعِرّي، الشكان من كبار علماء التابعينت َيِزْيد اَألْنَصاِري ،
  ه.١١٢: صدوق، كثير اإلرسال واألوهام، ت٢٦٩قال ابن حجر في التقريب ص

  .٣٧١/  ٤تهذيب التهذيب، ٤٩٠/ ١، الكاشف ٥٧٨/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 
  و، وال ابن من هو.: ال أدرى من ه٢٦٥/ ٤) ِزْبِرَقان الشاِمّي، قال ابن حبان في الثقات ٩(

 .٤٧١/ ٢، لسان الميزان ٦١٠/ ٣، الجرح والتعديل ٤٣٦/ ٣وانظر: التاريخ الكبير 
  النواِس بِن َسْمَعاَن بِن َخاِلٍد الِكَالِبي َأْو اَألْنَصاِري صَحاِبي َمْشُهْور سكَن الشاَم. ١٠)(

  .٣٧٧/ ٦، اإلصابة ٣٤٥/ ٥، أسد الغابة ١٥٣٤/ ٤انظر: االستيعاب 



١٤٧ 
 

َعَلْيِه َوَسلَم  وله شاهد متفق عليه، من حديث َعِلي َرِضَي اللُه َعْنُه: َأن النِبي َصلى اهللاُ 
َخُروَن: َبَعَث َجْيًشا، َوَأمَر َعَلْيِهْم َرُجًال َفَأْوَقَد َناًرا َوَقاَل: اْدُخُلوَها، َفَأَراُدوا َأْن َيْدُخُلوَها، َوَقاَل آ

َلْو «َأَراُدوا َأْن َيْدُخُلوَها:  ِإنَما َفَرْرَنا ِمْنَها، َفَذَكُروا ِللنِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاَل ِللِذينَ 
َال َطاَعَة ِفي َمْعِصَيٍة، ِإنَما «، َوَقاَل ِلْآلَخِريَن: » َدَخُلوَها َلْم َيَزاُلوا ِفيَها ِإَلى َيْوِم الِقَياَمةِ 

  .    ١»الطاَعُة ِفي الَمْعُروفِ 
  

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه:

ْبِرَقان: قال ابن حبان: ال أدرى م - ٢ن هو، وال ابن من هوالز.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  ؛ واللفظ للبخاري.١٨٤٠/حديث١٤٦٩/ ٣صحيح مسلم و ، ٧٢٥٧/حديث٨٨/ ٩انظر: صحيح البخاري  ١)(
 .٢٦٥/ ٤ البن حبان الثقات ٢)(



١٤٨ 
 

  َباُب َكرَاِهَيِة َطَلِب اِإلَماَرِة َواْلَعَمِل ِبهِ 
َيا َعْبَد الرْحَمِن ْبَن َسُمَرة َال َتْسَأِل اِإلَماَرَة، َفِإنَك ِإْن «َقاَل النبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 

  .١»ِإَلْيَهاُأوِتيَتَها َعْن َمْسَأَلٍة، ُوِكْلَت 
َياِدي ٢] َأْخَبَرَنا اِإلَماُم َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد اْلَقاِضي٥٥[ َأنا َأُبو ٣، َأنا َأُبو َطاِهٍر الز ،

، ٦َعاِصمٍ ، َحدثََنا َأُبو ٥، َنا َعِلي ْبُن اْلُحَسْيِن الداَراَبِجْرِدي ٤ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَقطانُ  َبْكِر ُمَحمدِ 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ٩، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ٨، َعْن َأِبيهِ ٧َعِن ابِن َعْجالنَ 

َما ِمْن َأِميِر َعَشَرٍة ِإال ُيْؤَتى ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة َمْغُلوًال حتى َيُفك َعْنُه اْلَعْدُل، َأْو ُيوِبَقُه «
  ».َجْورُ الْ 

   

                                                           

/ ٥، و٦٩٨٧/حديث١٩٢/ ٤مجمع الزوائد  :، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٢٤٦٧/حديث٥٩/ ١٠] شرح السنة٥٥[
، ٨٨٧، حديث٨٨٦/حديث٣٩٥،٣٩٦/ ٢صد العلي المقو  ،٩٠٣٨حديث و ، ٩٠٣٧حديثو ، ٩٠٣٦/حديث٢٠٥

/ ٢غاية المقصد ، و ١٦٤٠حديثو ، ١٦٣٩حديثو ، ١٦٣٨/حديث٢٥٣/ ٢كشف األستار ، و ٨٨٨حديثو 
  .٢٠٣١/حديث١٨٦

  .٤٩٠٥/حديث٣٩٦/ ٥، و٤١٨٤/حديث٣٣/ ٥وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
/ ٣، صحيح مسلم ٦٦٢٢حديث /١٢٧/ ٨جزء من حديث متفق عليه، انظر:  صحيح البخاري  ١)(

 .١٦٥٢/حديث١٢٧٣
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  ه.٣٣٢، تمتفٌق على تعديلهُمَحمد بن الُحَسْين بن الَحَسن بِن الَخِلْيل النْيَساُبْوِرّي، َأُبو َبْكر الَقطان،  ٤)(

   .١٥/٣١٨ أعالم النبالء سير ،٤٥١/ ١٠األنساب  ،٨٣٩/ ٣اإلرشاد  ،٧٠وانظر: تاريخ  نيسابور ص
ابن حجر  ) َعِلّي بن الَحَسن بن ُمْوَس الِهَالِلّي، وهو ابِن َأِبي ِعْيَسى، الدَراْبِجْرِدّي، ولد بَدَراْبِجْرِد، محلة بنيسابور، قال٥(

  ه. ٢٦٧: ثقة، ت ٣٩في التقريب ص 
  .٢٩٩/ ٧، تهذيب التهذيب ٣٧/ ٢الكاشف ، ٣٧٤/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 

اك بن ُمْسِلم الشْيَباِنّي، َأُبو َعاِصم النِبْيل، الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ٦) ( حاك بن َمْخَلد بن الض ح الض
  ه، أو بعدها.٢١٢: ثقة ثبت، ت ٢٨٠ص

  .٤٥٠ /٤، تهذيب التهذيب ٥٠٩/ ١، الكاشف ٢٨١/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 
: صدوق إال أنه اختلطت عليه ٤٩٦) ُمَحمد بن َعْجَالن الَمَدِنّي، َأُبو َعْبد اهللا الُقَرِشّي، قال ابن حجر في التقريب ص٧(

  ه.١٤٨أحاديث أبي هريرة، ت
 .٣٤١/ ٩، تهذيب التهذيب ٢٠٠/ ٢، الكاشف ١٠١/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 

  : ال بأس به.٣٨٧َعْجَالن َمْوَلى َفاِطَمة ِبْنت الَوِلْيد بن ُعْتَبة الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٨)(
 .١٦٢/ ٧، تهذيب التهذيب ١٥/ ٢، الكاشف ٥١٦/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال

صلى اهللا اهللا  رسول صاحب، الحافظ، المجتهد، قيهالف، َعْبد الرْحَمن بن َصْخر، اِإلَمام، َرْيَرة الدْوِسّي الَيَماِنيّ َأُبو هُ ٩)  (
   عبد الرحمن بن صخر: أرجحهاَجمة،  على أقوال اسمهاْخُتِلف ِفي سيد الحفاظ األثبات؛  عليه وسلم،

كان من أحفظ أصحاب رسول  ارًكا فيه، لم ُيْلَحق في كثرته،حمل عن: النبي صلى اهللا عليه وسلم علًما كثيًرا، طيًبا، مب
الله صلى الله عليه وسّلم، وألزمهم له صحبة على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إلى أن مات، 

  ه، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.٥٩ه، وقيل ٥٨ه، وقيل ٥٧ولذلك كثر حديثه، ت 
  .٣٤٨/ ٧، اإلصابة ٤٥٧/ ٣، أسد الغابة ١٧٦٨/ ٤انظر: االستيعاب 



١٤٩ 
 

  تخريجه
من طريق: أبي عاصم، عن محمد بن  ؛بمثلهكالهما ، ٢، والبيهقي١أخرجه أبو يعلى -

  .عجالن، عن أبيه، عن أبي هريرة
، ٧، وابن عساكر٦، والبيهقي٥، والطبراني٤وأبو يعلى ،٣وأخرجه ابن أبي شيبة، بمعناه -

  بنحوه؛
  أبي هريرة.جميعهم من طرق عن محمد بن عجالن، عن أبيه، عن 

  : بنحوه؛١١، وأبو يعلى١٠، والبزار٩، والدارمي٨وأخرجه أحمد -
  : بمعناه؛١٤، والطبراني١٣، والبزار١٢وابن أبي شيبة

  أبي هريرة. :قيجميعهم من طر 
 

  درجته
  .إسناده حسن

قال الهيثمي: رواه أحمد، ، و ١٥قال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، رجاله رجال الصحيح
  .١٦الصحيحورجاله رجال 

  

                                                           

  .  ٦٦٢٩/حديث٥٠٦/ ١١مسند أبي يعلى  ١)(
 .   ٥٣٤٥/حديث١٨٤/ ٣السنن الكبرى  ٢)(
  .  ٣٢٥٥٤/حديث٤٢٠/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٣)(
 .  ٦٦١٤/حديث٤٩٢/ ١١مسند أبي يعلى  ٤)(
  .  ٦٢٢٥/حديث٢١٦/ ٦المعجم األوسط  ٥)(
 .   ٢٠٢١٥/حديث١٦٤/ ١٠السنن الكبرى  ٦)(
 .  ٣٨/ ٣٦تاريخ دمشق  ٧)(
  .  ٩٥٧٣/حديث٣٥١/ ١٥مسند أحمد  ٨)(
  .   ٢٥٥٧/حديث١٦٣٥/ ٣سنن الدارمي  ٩)(
 .  ٨٤٩٢/حديث١٥٦/ ١٥مسند البزار  ١٠)(
 .   ٦٥٧٠/حديث٤٤٣/ ١١مسند أبي يعلى  ١١)(
  .  ٣٢٥٥٦/حديث٤٢١/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ١٢)(
 . ٨٢١٧/حديث٢٨/ ١٥، و٧٨٢٥/حديث٢٤٨/ ١٤مسند البزار  ١٣)(
 .  ٢٧٢/حديث٩٠/ ١المعجم األوسط  ١٤)(
  .١٢١/ ٣الترغيب والترهيب  ١٥)(
 .  ٦٩٨٧/حديث١٩٢/ ٤مجمع الزوائد  ١٦)(



١٥٠ 
 

، ١: صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةفي ترجمة ابن عجالن أما قول ابن حجر
فاألمر يقتصر على روايته ألحاديث أبي هريرة من طريق سعيد المقبري، كما ذكر ذلك 

  ، واهللا أعلم.٢ابن حبان
   

                                                           

  .٤٩٦تقريب التهذيب: ص ١)(
 .٣٨٦/ ٧الثقات انظر:  ٢)(



١٥١ 
 

  
، َنا َأُبو اْلَعباِس ٢، َأنا َأُبو َبْكٍر اْلِحيِري ١اْلَحِنيِفي ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمٍد ٥٦[

 ٣اَألَصم.  
 ِريُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُمَظفِد ْبِن ٤ح َوَأنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَأنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحم ،

ا ــــــــ، َحدثَن٧، َنا َيْحَيى ْبُن َأِبي َطاِلبٍ ٦م ــــــْعُقوَب اَألصَ ، َنا َأُبو اْلَعباِس ُمَحمُد ْبُن يَ ٥اْلَفْضلِ 
  ، ١٠، َعْن عباِد ْبِن َأِبي َعِلي ٩، َنا ِهَشاٌم ُهَو الدْسُتَواِئي ٨َعْبُد اْلَوهاِب ْبُن َعَطاءٍ 

                                                           

  والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ؛ ٢٤٦٨/حديث٥٩/ ١٠] شرح السنة٥٦[
موارد الظمآن: وفي  ،٨٨٥/حديث٣٩٥/ ٢المقصد العلي ، وفي ٩٠١٧/حديث٢٠٠/ ٥مجمع الزوائد 

، ٢٣٩٢، وحديث٢٣٩١، وحديث٢٣٩٠/حديث٣٠٩/ ٢غاية المقصد فى زوائد المسند ، وفي ١٥٥٩/حديث٣٧٥ص
  .٢٣٩٣حديثو 

  .٤٨٨١/حديث٣٨٠ -  ٣٧٩/ ٥، و٤٢٠٣/حديث٤٣ -٤٢/ ٥وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
  ) قد يكون أحد شيخين:١(
ال السمعاني ُد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا، َأُبو الَقاِسم اْلَحِنيِفّي الَخْمَقِرّي ِمن َأْهل َبْنج ِديه، قَعبْ  - ١

  ه.٥٤٥: من بيت الحديث وأهله، وكان من أهل العلم، ت٣٧٧/ ١في التحبير 
  .٩٥٠وانظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: ص

ْوف اهللا بن ُمَحمد بِن ُعَبْيد اهللا بن َعِلّي بن َجْعَفر بن ُزَرْيق، َأُبو الَقاِسم اَألَسِدّي الِمْصِرّي اْلَحِنيِفّي الَمْعرُ َعْبد  - ٢
: وهو خطيب الجامع الكبير العتيق بها، من بيت العلم ٣٧٨/ ١بالخطيِبي ِمن َأْهل َأْصَبَهان، قال السمعاني في التحبير 

خًا فاضًال عالمًا، حسن السيرة، جميل األمر، ثقة صالحًا، من أهل الدين، الزم منزله، مشتغًال بما والقضاء، كان شي
  ه.٥٣٣يعنيه، ت

  .٩٥١وانظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ص: 
  قلت: قد يكون شيخ البغوي أحدهما، أو غيرهما، واهللا أعلم.

  في شرح السنة باإلضافة إلى أبي بكر الحيري: ؛َحمد اْلَحِنيِفيّ َأُبو اْلَقاِسم َعْبد الله ْبن مُ  معنهوممن روى 
، انظر مثًال: شرح السنة -   ْهِليالس اِهِريٍد الط ١٦٨/حديث ٣٤٥/ ١َأُبو اْلَحاِرِث َطاِهُر ْبُن ُمَحم.  
ِد ْبِن عْبُدوٍس، انظر مثًال: شرح السنة -   ٢٠٥٥/حديث ٥٥/ ٨َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحم.  
، انظر مثًال: شرح السنة -   وِسيُد ْبُن َيْعُقوَب الط ٢٢٤١/حديث ١٠/ ٩َأُبو اْلَحَسِن ُمَحم.  
  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .١في الحديث رقم  سبقت ترجمته ٦)(
ْبِرَقاِن، َأُبو َبْكر الَبْغَداِدّي، قال أبو أحمد الحافظ في٧( ليس بالمتين) َيْحَيى بُن َأِبي َطاِلب، َجْعَفر بن َعْبد اهللا بن الز :، 

  .٣٨٦/ ٤ميزان االعتدال ، ٣٢٣/ ١٦انظر: تاريخ بغداد  .ه٢٧٥ت
 َعْبد الَوهاب بن َعَطاء الَخفاف، َأُبو َنْصر الِعْجِلّي َمْوَالُهم، الَبْصِرّي، َنِزْيل بَغَداد، قال ابن حجر في التقريب ص ٨)(

  ه.٢٠٦ه، وقيل ٢٠٤: صدوق ربما أخطأ، ت ٣٦٨
  .٤٥٠/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٧٥/ ١، الكاشف ٥٠٩/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

ِذي د اهللا َسْنَبر، َأُبو َبْكر الَبْصِرّي، الدْسُتَواِئّي، َصاِحب الثَياب الدْسُتَواِئية، َكان َيتِجر ِفي الِقَماش ال ِهَشام بن َأِبي َعبْ  ٩)(
  ه.١٥٤: ثقة ثبت، ت ٥٧٣ُيْجَلب ِمن َدْسُتَوا، قال ابن حجر في التقريب

  .١٩٧/  ١٠ التهذيب تهذيب ،٣٣٧/ ٢، الكاشف ٢١٥/ ٣٠وانظر: تهذيب الكمال 
  : مقبول.٢٩٠) َعباد بن َأِبي َعِلّي الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب١٠(

  .٩٨/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٣١/ ١، الكاشف ١٣٩/ ١٤وانظر: تهذيب الكمال 



١٥٢ 
 

َوْيٌل «ُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َأنُه َقاَل: ، َعْن َرُسوِل اللِه َصلى ا٢، َعْن َأِبي ُهرْيَرةَ ١َعْن َأِبي َحاِزمٍ 
َعلَقٌة ِبالثَريا، ِلُألَمَراِء، َوْيٌل ِلْلُعَرَفاِء، َوْيٌل ِلُألَمَناِء، َلَيَتَمنَين َأْقَواٌم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأن َنَواِصَيُهْم مُ 

  ».َلْم َيُلوا َعَمًال  َيَتَجْلَجُلوَن َبْيَن السَماِء َواَألْرِض، َوَأنُهمْ 
  

  تخريجه
عبد عن يحيى بن أبي طالب، عن العباس األصم،  يأبالبيهقي، بنحوه؛ عن  أخرجه -

، عن عباد بن أبي علي، عن أبي حازم، عن أبي الدستوائيهشام عن الوهاب بن عطاء، 
  .٣هريرة رضي اهللا عنه

  ؛٨أربعتهم بنحوه، ٧عساكر، وابن ٦والبيهقي، ٥وأحمد، ٤داود الطيالسيأبو  أخرجهو  -
   ؛٩أبو يعلى، بمثلهوأخرجه  
   ؛١٠الحاكم، بمعناهأخرجه و 

  به.ق: هشام الدستوائي، عن عباد بن أبي علي، يجميعهم من طر 
، بمعناه، من طريق: عاصم بن بهدلة، عن رجل من بني ١٢، والبزار١١وأخرجه أحمد -

  .رضي اهللا عنه غاضرة، وهو يزيد بن شريك العامري، عن أبي هريرة
وأخرجه ابن حبان، مختصًرا، من طريق: هشام بن حسان، عن أبي حازم مولى أبي  -

  .١٣ رضي اهللا عنه ُرْهم الغفاري، عن أبي هريرة
  
  

                                                           

  ه، تقريًبا.١٠٠ت  : ثقة،٢٤٦َسْلَمان َأُبو َحاِزم اَألْشَجِعّي الُكْوِفّي، َصاِحب َأِبي ُهَرْيَرة، قال ابن حجر في التقريب ١) (
  .١٤٠/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٥٢/ ١، الكاشف ٢٥٩/ ١١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٥) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
  .٢٠٢٢٤/حديث١٦٥/ ١٠السنن الكبرى  )٣(
  .  ٢٦٤٦/حديث٢٥٧/ ٤ الطيالسي مسند أبي داود ٤)(
  .  ٨٦٢٧حديث/٢٧٥/ ١٤ أحمد مسند ٥)(
 .٢٠٢٢٥/حديث١٦٥/ ١٠السنن الكبرى  ٦)(
  .  ٢٧٦/ ٢١تاريخ دمشق  ٧)(
 .  ٨٦٢٧حديث/٢٧٥/ ١٤ أحمد مسند ٨)(
 .  ٦٢١٧/حديث٨٤/ ١١مسند أبي يعلى  ٩)(
  .  ٧٠١٦/حديث١٠٢/ ٤المستدرك  ١٠)(
  .   ١٠٩٢٧/حديث٥٤١/ ١٦، و١٠٧٣٧/حديث٤٣٠/ ١٦، و٨٩٠١/حديث٤٧٩/ ١٤مسند أحمد  ١١)(
 .  ٩٦٢٩/حديث٨٩/ ١٧مسند البزار  ١٢)(
 .  ٤٤٨٣/حديث٣٣٥/ ١٠صحيح ابن حبان ١٣)(



١٥٣ 
 

  درجته
  ، فيه:ضعيفإسناده 

  يحيى بن أبي طالب: -
   قال، و ٢وقال مسلمة بن قاسم: ليس به بأس تكلم الناس فيه، ١قال أبو حاتم: محله الصدق

وقال البرقاني: أمرني أبو ، ٣الدارقطني: ال بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة
وقال أبو عبيد اآلجرى: خط أبو داود ، ٤الحسن الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح

  ٥بن أبي طالب.اعلى حديث يحيى 
ونقل الذهبي قول موسى بن هارون: أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب، ثم علق 

  .  ٦بقوله: يريد في كالمه، ال في الرواية
  .٧وقال الحاكم: هذا حديٌث صحيح اإلسناد ولم يخّرجاه، ووافقه الذهبي

  .٨وقال الذهبي: هذا حديث منكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١٣٤/ ٩الجرح والتعديل  ١)(
  .٢٦٣/ ٦لسان الميزان  ٢)(
  .٣٢٣/ ١٦) تاريخ بغداد ٣(
  نفسه. ٤)(
 نفسه. ٥)(
  .١٢/٦١٩سير أعالم النبالء  ٦)(
  .  ٧٠١٦/حديث١٠٢/ ٤المستدرك  ٧)(
 .٣٧٠/ ٢ميزان االعتدال  ٨)(



١٥٤ 
 

  َباُب ِرْزِق الُوالِة َوالُقَضاةِ 
]٥٧ اِهِريَمِد ١] َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط ي َعْبُد الصازُ ، َأنا َجدا ٢اْلَبزُد ْبُن َزَكِريَأنا ُمَحم ،

 ٣اْلُعَذاِفِري َبِرياقِ ٤، َأنا ِإْسَحاُق الدز وبَ ٦، َأنا َمْعَمرٌ ٥، َأنا َعْبُد الرَعِن اْبِن ٧، َعْن َأي ،
  ،٩، َعِن اَألْحَنِف ْبِن َقْيسٍ ٨ِسيِرينَ 

   

                                                           

، بهذا اإلسناد، جامعكتابه ال، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في ٢٤٩٢/حديث٨٥/ ١٠] شرح السنة٥٧[
  وبنحوه.

: كان شيًخا ٩/١٧َعْبد اهللا بن َأْحَمد بن ُمَحمد، َأُبو َسِعْيد الطاِهِرّي، شيخ البغوي، قال السمعاني في األنساب ١) (
بن الحسين البزار، حدث عنه بـجامع معمر بن صالًحا سديًدا، وهو ِسْبط أبي سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن 

  هـ.٤٧١راشد
َمد بن َعْبد الرْحَمن بن الُحَسْين الَبزار، الُمَذكر، َأُبو َسْهل الَفِقْيه الَمْرَوِزّي، قال الخطيب في تار  ٢)( يخ بغداد َعْبد الص

٣٠٩/ ١٢ د ابن زكريا العذافري، أما النضري ا، وحدث بها عن الحسين بن الحسن النضري، ومحم: قدم بغداد حاج
  فيروي عن عباس الدوري، وأما العذافري فيروي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، وعلي بن عبد العزيز البغوي.

ن : شيخ م٩/٢٦٠) ُمَحمد بن َزَكِريا بن ُعَذاِفر الُمَؤدب السَرْخِسّي، َأُبو َبْكر الُعَذاِفري، قال السمعاني في األنساب ٣(
  هـ، أو قريًبا منها.٣٤٠الَمَراِوَزة. ت 

زاق، َأُبو َيْعُقْوب الدَبِرّي، قال الدارقطني ف٤( ْنَعاِنّي، َراوَية َعْبد الر اد الصي سؤاالت الحاكم له ) ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْيم بِن َعب
ل: ويدخل في  الصحيح؟ قال: أي : صدوق، ما رأيت فيه خالًفا، إنما قيل لم يكن من رجال هذا الشأن، قي١٠٥ص

  واهللا.
: والدَبِرّي صدوق ٢١/١١٧: الشيخ العالم المسند الصدوق، وقال في تاريخ اإلسالم ١٣/٤١٦وقال الذهبي في السير 

  محتج به في الصحيح، سمع كتًبا فأداها كما سمعها.
صحيحه وغيره، وأكثر عنه الطبراني ... : وقد احتج بالدبري أبو عوانة في ١/٣٤٩وقال ابن حجر في لسان الميزان 

هـ، ٢٨٥وكان العقيلي يصحح روايته، وأدخله في الصحيح الذي ألفه، ونقل قول مسلمة في الصلة: كان ال بأس به، ت 
  وقيل بعد ذلك.
  .٥/٣٠٤، األنساب ١/٥٦٠وانظر: الكامل 

زاق بن َهمام بن َناِفع الِحْمَيِرّي َمْوَالُهم،  ٥)( ْنَعاِنّي، َعاِلم الَيَمن، قال ابن حجر في التقريب َعْبد الر َأُبو َبْكر الص
  ه.٢١١: ثقٌة حافٌظ مصنٌف شهيٌر، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، ت سنة ٣٥٤ص

  .٣١٠/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٥١/ ١، الكاشف ٥٢/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة ثبٌت ٥٤١ُبو ُعْرَوة الَبْصِرّي، َنِزْيل الَيَمن، قال ابن حجر في التقريب صَمْعَمر بن َراِشد اَألْزِدّي َمْوَالُهم، أَ ٦) (

فاضٌل، إال أن في روايته عن: ثابت، واألعمش، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيًئا، وكذا فيما حدث به 
  ه.١٥٤بالبصرة، ت 

  .٢٤٣/ ١٠ ، تهذيب التهذيب٢٨٢/ ٢، الكاشف ٣٠٣/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال 
 .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٤٠) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨(
اك، َوِقْيَل: َصْخر، كَ ٩( ْعِدّي، اْسُمُه: الَضحِمْيِمّي، َأُبو َبْحر السد ) اَألْحَنف بن َقْيس بن ُمَعاِوَية بن ُحَصْين التان َسي

: ثقة، ٩٦ى اهللا عليه وسلم، ووفد على عمر، قال ابن حجر في التقريب ص َتِمْيم، ُمَخْضَرم، أسلم في حياة النبي صل
  ه.٧٢ه، وقيل ٦٧ت

 .١٩١/ ١، تهذيب التهذيب ٢٢٩/ ١، الكاشف ٢٨٢/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 



١٥٥ 
 

يُة َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن، َفَخَرجَ  ١َقاَل: ُكنا ُجُلوًسا ِعْنَد َباِب ُعَمرَ  ْت َعَلْيَنا َجاِرَيٌة، َفُقْلُت: َهِذِه ُسر
يٍة، َوَما َأِحل َلُه، َوإِني َلِمْن َماِل اللِه. ِه َما َأَنا ِبُسرَفَقاَلْت: َوالل  

َماِل اللِه، َأْو َقاَل: ِمْن َهَذا  ثُم َدَخَلْت، َفَخَرَج َعَلْيَنا ُعمُر، َفَقاَل: " َما َتَرْوَنُه َيِحل ِلي ِمنْ 
ِإْن ِشْئُتْم َأْخَبْرُتُكْم َما َأْسَتِحل ِمْنُه، «اْلَماِل؟ َقاَل: ُقْلَنا: َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َأْعَلُم ِبَذِلَك ِمنا، َفَقاَل: 
ْيِف، َوُقوَت ِعَياِلي، َما َأُحج َوَأْعَتِمُر َعَلْيِه ِمَن الظْهِر، َوُحلِتي ِفي الشَتاِء، وَ  ِتي ِفي الصُحل

  » .َوِشَبِعي، َوَسْهِمي ِفي اْلُمْسِلِميَن، َفِإنَما َأَنا َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
  َقاَل َمْعَمٌر: َوإِنَما َكاَن الِذي َيُحج َعَلْيِه َوَيْعَتِمُر َبِعيًرا َواِحًدا.

  
  شرح الغريب 

يُة: اْلجَ  - رَخَذُة ِلْلَمِلِك َواْلِجَماِع.الساِرَيُة اْلُمت  
يًة َفَقاَل َبْعُضُهْم: ُنسِ  َيْت ُسراها َماِلُكَها ِلَم ُسمِتي َيَتَسرَغِة ِفي اْلَجاِرَيِة الَبْت َواْخَتَلَف َأهل الل

 يُن ِلْلَفْرِق َبْيَن اْلُحرِت السَوُهَو اْلِجَماُع، َوَضم ، رِة ِإذا ِإلى السِة واَألمة توطُأ، َفُيَقاُل للُحر
يًة، َمَخاَفَة اللْبسِ  اَها َصاِحُبَها: ُسرًة، َوِلْلَمْمُلوَكِة َيَتَسري ٢ُنِكَحت ِسّرًا َأو َكاَنْت َفاِجَرًة: ِسر.  

  تخريجه
عن أيوب، عن ابن سيرين، عن األحنف بن قيس، عن  ،أخرجه معمر بن راشد، بنحوه -

  .٣رضي اهللا عنه، موقوًفا بن الخطاباعمر 
  ق: أيوب، به.يمن طر  ؛بمعناه ،٦، والبيهقي٥، وابن شبة٤وأخرجه ابن سعد -
  
  
  
  

                                                           

  .٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١(
  .٣٦٠/ ٢ ب الحديثالنهاية في غري، ٤٧٤/ ١، وانظر: غريب الحديث البن الجوزي ٣٥٨/ ٤لسان العرب  ٢)(
  .   ٢٠٠٤٦/حديث١٠٤/ ١١جامع معمر بن راشد  ٣)(
  .  ٢٠٨/ ٣الطبقات الكبرى  ٤)(
 .  ٦٩٨/ ٢تاريخ المدينة  ٥)(
  .  ١٣٠١٠/حديث٥٧٥/ ٦السنن الكبرى  ٦)(



١٥٦ 
 

، وابن ٤، وأحمد بن حنبل٣، وابن أبي شيبة٢، وابن سعد١القاسم بن سالمأبو عبيد وأخرجه 
ق: ابن سيرين، ي، جميعهم بمعناه؛ من طر ٧، وابن عساكر٦الدينوري، وأبو بكر ٥زنجويه

  به.
  ق: األحنف بن قيس، به.يمن طر  ؛بمعناهكالهما ، ٩، وابن عساكر٨وأخرجه ابن أبي شيبة

  
  درجته

  ، وهو موقوف.إسناده صحيح
 

   

                                                           

  .  ٦٦٣/حديث٣٤١) األموال: ص١(
  .  ٢٠٨/ ٣الطبقات الكبرى  ٢)(
  .   ٣٢٩١٢/حديث٤٥٩/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٣)(
  .  ٦٢٤/حديث٤٠٥/ ١فضائل الصحابة  ٤)(
  .    ٦٠٠/ ٢األموال  ٥)(
  .   ٧٨/ ٦المجالسة وجواهر العلم  ٦)(
 .   ٢٧٠/ ٤٤تاريخ دمشق  ٧)(
  .  ٣٢٩١٣/حديث٤٥٩/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٨)(
  .   ٢٧٠/ ٤٤تاريخ دمشق  ٩)(



١٥٧ 
 

  َباُب الرْشَوِة َواْلَهديِة ِللُقَضاِة َواْلُعمالِ 
، َأْي: ١ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكاِم}َقاَل اللُه 

ِمْنُه َال ُتْعُطوَها اْلُحكاَم َعَلى َسِبيِل الرْشَوِة لُيَغيُروا اْلُحْكَم َلُكْم، َمْأُخوَذٌة ِمْن َأْدَلْيُت الدْلَو، وَ 
ِتِه، َأْي: َأْرَسَلَها، َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا يُ  َقاُل: َأْدَلى ِبُحج

  َأْي: َيْرَتُشوَن ِفي اَألْحَكاِم. ،٢اَألْدَنى}
اْلَعباِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمِد ْبِن ِسَراٍج َأْخَبَرَنا َأُبو ، ] َأْخَبَرَنا ُمَحمُد ْبُن اْلَحَسِن الِمْهَرَبْنَدْقَشاِئيّ ٥٨[

 ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَمك ُد ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ُسَلْيَماَن، َأْخَبَرَنا َعِلي اُن، َأنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحم حَأنا الط ، ي
، َعْن ُموَسى ْبِن َعِلي ْبِن ٤َمِن اْلُجَمِحي ، َنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرحْ ٣َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالمٍ 

، َقاَل: َأْرَسَل ِإَلي َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ٧، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ ٦، َعْن َأِبيهِ ٥َرَباحٍ 
ُأ، َفَقاَل:  َقاَل: َفَأَتْيُتهُ  ،»َأِن اْجَمْع َعَلْيَك ِسالَحَك َوِثَياَبَك، ثُم ْأِتِني«َوَسلَم:  َيا «َوُهَو َيَتَوض

َعْمُرو ِإني َأْرَسْلُت ِإَلْيَك ألْبَعَثَك ِفي َوْجٍه ُيَسلُمَك اللُه، َوُيْغِنُمَك، وَأْزَعُب َلَك َزْعَبًة ِمَن 
ِه َوِلَرُسوِلِه، َقاَل: ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، َما َكاَنْت ِهْجَرِتي ِلْلَماِل، َوَما َكاَنْت ِإال ِلل »اْلَمالِ 

اِلحِ م عِ نِ «َفَقاَل:  ُجِل الصاِلِح ِللر ا ِباْلَماِل الص.«  
  

                                                           

القاسم بن سالم، وهو في كتابه غريب ، أخرجه البغوي من طريق أبي عبيد ٢٤٩٥/حديث٩١/ ١٠] شرح السنة٥٨[
 ، وفي٦٢٤٢/حديث٦٤/ ٤مجمع الزوائد  :، بلفظه، وبدون إسناد، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٩٣/ ١الحديث

  .٢٢٧٧/حديث٥٦٦، و ص١٠٨٩/حديث٢٦٨موارد الظمآن: ص ، وفي١٤٣٦/حديث٢٣٤/ ٤المقصد العلي 
 .١٨٨ سورة البقرة: اآلية ١)(
  .١٦٩اآلية  :سورة األعراف ٢)(
  .١٤سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
في  َسِعْيد بن َعْبد الرْحَمن الُجَمِحّي، من َوَلد َعاِمر بن ُحَذْيم، َأُبو َعْبد اهللا الَمَدِنّي، َقاِضي َبْغَداد، قال ابن حجر٤) (

  ه.١٧٦: صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، ت ٢٣٨التقريب ص 
  .٥٥/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٤٠/ ١، الكاشف ٥٢٨/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال 

: صدوق ربما ٥٥٣ُمْوَسى بن ُعَلّي بن َرَباح اللْخِمّي، َأُبو َعْبد الرْحَمن الِمْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٥) (
  ه.١٦٣أخطأ، ت 

  .٣٦٣/ ١٠تهذيب ، تهذيب ال٣٠٦/ ٢، الكاشف ١٢٢/ ٢٩وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة، والمشهور فيه ٤٠١ُعَلّي بن َرَباح بن َقِصْير اللْخِمّي، َأُبو َعْبد اهللا الِمْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٦) (

ِلّي، َقَتُلْوه، َفَبَلغ َذِلك ُعلّي، وكان يغضب منها، َقال َأُبو َعْبد الرْحَمن الُمْقِرئ: َكاَنت َبُنو ُأَمية ِإَذا َسِمُعوا ِبَمْوُلْود اْسُمه عَ 
  ه.١١٤َرَباحًا، َفَقال: ُهَو ُعَلّي، ت 

  .٣١٨/ ٧، تهذيب التهذيب ٣٩/ ٢، الكاشف ٤٢٦/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 
ِمّي، داهية قريش، السهْ  - َوُيَقال: َأُبو ُمَحمد - َعْمُرو بن الَعاص بن َواِئل السْهِمّي، الصَحاِبي الَمْشُهْور، َأُبو َعْبد اهللا ٧) (

ا في َعام الُحَدْيِبية، مسلمً  -صلى اهللا عليه وسلم  - يضرب به المثل في الفطنة، والدهاء، والحزم، هاجر إلى رسول اهللا 
  ولي إمرة مصر مرتين، وهو الذي فتحها، مات بمصر سنة نيف وأربعين، وقيل بعد الخمسين.

 .٥٣٧/ ٤اإلصابة  ،٢٣٢/ ٤،  أسد الغابة ١١٨٤/ ٣انظر: االستيعاب



١٥٨ 
 

  شرح الغريب 
َأي ُأْعِطيك دْفَعة من الَمال، والزْعب ُهَو الّدفع، ُيَقال: َجاَءَنا  :َأْزَعُب َلك َزْعَبًة من الَمال -

  . ١سيٌل َيْزُعب زعًبا، َأي يتدافع
  

  تخريجه
من طريق: علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن  ؛مختصًرا ،أخرجه القضاعي -

سالم، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عمرو بن 
  .٢رضي اهللا عنه العاص

، وأبو ٦، والبخاري٥، وأحمد بن حنبل٤، وابن أبي شيبة٣وأخرجه أبو داود الطيالسي -
، وأبو ١٢، والطبراني١١، وابن حبان١٠، وأبو محمد  الفاكهي٩، وابن قانع٨حاوي، والط٧يعلى

ق: موسى ي؛ جميعهم بنحوه، من طر ١٦، والبيهقي١٥، وأبو نعيم١٤، والحاكم١٣بكر الخالل
  رضي اهللا عنه. بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عمرو بن العاص

موسى بن علي بن ق: ي؛ مختصًرا، من طر ١٨، وابن حبان١٧وأخرجه ابن أبي الدنيا -
  أيًضا. رباح، عن أبيه، عن عمرو بن العاص

  

                                                           

  .٣٠٢/ ٢ النهاية في غريب الحديث، ٩٣/ ١انظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم  ١)(
  . ١٣١٥/حديث٢٥٩/ ٢مسند الشهاب  ٢)(
  .       ١٠٦١/حديث٣١٦/ ٢) مسند أبي داود الطيالسي ٣(
  .  ٢٢١٨٨/حديث٤٦٧/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٤)(
  .   ١٧٨٠٢/حديث٣٣٧/ ٢٩، و١٧٧٦٤ث، وحدي١٧٧٦٣/حديث٢٩٨/ ٢٩مسند أحمد  ٥)(
  .   ٢٩٩/حديث١١٢األدب المفرد: ص ٦)(
 .  ٧٣٣٦/حديث٣٢٠/ ١٣مسند أبي يعلى  ٧)(
  . ٦٠٥٦/حديث٣٢٧/ ١٥شرح مشكل اآلثار  ٨)(
  .  ٢١٣/ ٢معجم الصحابة  ٩)(
 .   ١٤/حديث١٣٠فوائد أبي محمد الفاكهي: ص ١٠)(
  .     ٣٢١١/حديث٧/ ٨صحيح ابن حبان ١١)(
  .             ٩٠١٢/حديث٢٢/ ٩، و٣١٨٩/حديث٢٩١/ ٣المعجم األوسط  ١٢)(
 .        ٥٣/حديث٨٣الحث على التجارة والصناعة: ص  ١٣)(
 .       ٢٩٢٦/حديث٢٥٧/ ٢، و٢١٣٠/حديث٣/ ٢المستدرك  ١٤)(
 .  ٤٩٩٥/حديث١٩٨٩/ ٤معرفة الصحابة  ١٥)(
  .  ١١٩٠/حديث٤٤٦/ ٢شعب اإليمان  ١٦)(
  .               ٤٣/حديث٣٢: ص البن أبي الدنيا إصالح المال ١٧)(
 .          ٣٢١٠/حديث٦/ ٨صحيح ابن حبان ١٨)(



١٥٩ 
 

  درجته
  .إسناده حسن، فيه موسى بن علي بن رباح: صدوق ربما أخطأ

 :والطبراني في الكبير واألوسط من حديث عمرو بن العاص ،وقال العراقي: أخرجه أحمد
  .١بسند صحيح

  .٢عمرو بن العاص بسند جيدوقال أيًضا: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث 
  .٣رجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح وقال الهيثمي:

   

                                                           

 .١١٣٨تخريج أحاديث اإلحياء: ص  ١)(
 .١٤٤٦: ص المرجع السابق ٢)(
  .٦٢٤٢/حديث٦٤/ ٤مجمع الزوائد  ٣)(



١٦٠ 
 

  َباُب اْلَخْوِف ِمَن اْلَقَضاءِ 
]٥٩ ْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيٍح، َأنا َأُبو اْلَقاِسِم ١] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحيَأنا َعْبُد الر ،

 ، ْبُن اْلَجْعِد، َأنا ُشْعَبةُ اْلَبَغِوي ٤، َسِمْعُت َأَبا اْلَعاِلَيةِ ٣، َعْن َقَتاَدةَ ٢َنا َعِلي َقاَل: َقاَل علي ،
: "الُقَضاُة َثالَثٌة: َقاِضَياِن ِفي الناِر، َوَقاٍض ِفي اْلَجنِة، َفَأما اللَذاِن ِفي ٥َرِضَي اللُه عنهُ 

ًدا، َفُهَو ِفي الناِر، َوَرُجٌل اْجَتَهَد َفَأْخَطَأ، َفُهَو ِفي الناِر، َوَأما الِذي الناِر، َفَرُجٌل َجاَر ُمَتعَ  م
  ِفي الَجنِة، َفَرُجٌل اْجَتَهَد َفَأَصاَب اْلَحق، َفُهَو ِفي اْلَجنِة".

َد َفَأْخَطَأ؟ َقاَل: َذْنُبُه َأْن َال َيُكوَن َقاَل َقَتاَدُة: َفُقْلُت َألِبي اْلَعاِليِة: " َما َذْنُب َهَذا الِذي اْجَتهَ 
  َقاِضًيا ِإْذ َلْم َيْعَلْم.

 
  تخريجه

عن شعبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن علي رضي اهللا  ؛بمثله ،أخرجه ابن الجعد -
  .٦عنه، موقوًفا

  .٧بمثله ،أخرجه ابن عبد البرومن طريق ابن الجعد،  -
  : بمعناه؛١٠، والبيهقي٩بكر البغدادي ، وأبو٨وأخرجه ابن أبي شيبة -
  ؛١١ابن عدي: ولم يذكر متنه كامًال أخرجه و 
  

                                                           

مسنده ، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد، والحديث في ٢٤٩٧/حديث٩٣/ ١٠] شرح السنة٥٩[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٩٨٩/حديث١٥٥ص

  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
    .٣٢سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
: ثقٌة ثبٌت،  يقال: ٤٥٣َقَتاَدة بن ِدَعاَمة بن َقَتاَدة السُدْوِسّي، َأُبو الَخطاب الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٣)(
  ه.١١٨لد أكمه، ت و 

  .٣٥١/ ٨، تهذيب التهذيب ١٣٤/ ٢، الكاشف ٤٩٨/ ٢٣وانظر: تهذيب الكمال  
َياِحّي الَبْصِري،قال ابن حجر في التقريب ص ٤)( ه، ٩٣: ثقٌة كثير اإلرسال، ت ٢١٠ُرَفْيع بن ِمْهَران، َأُبو الَعاِلَية الر

  وقيل بعد ذلك.
  .٢٨٤/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٩٧/ ١، الكاشف ٢١٤/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

 .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .  ٩٨٩/حديث١٥٥مسند ابن الجعد: ص ٦)(
  .  ١٦٥٩/حديث٨٨٠/ ٢جامع بيان العلم وفضله  ٧)(
  .   ٢٢٩٦٣/حديث٥٤٠/ ٤مصنف ابن أبي شيبة  ٨)(
  .   ١٨/ ١أخبار القضاة  ٩)(
 . ٢٠٣٥٧/حديث٢٠٠/ ١٠السنن الكبرى  ١٠)(
 . ٩٧/ ٤الكامل  ١١)(



١٦١ 
 

  : بجزٍء منه؛٢ابن عساكرو ، ١البخاريأخرجه و 
  شعبة، به.: قيجميعهم من طر 

 .٣وأخرجه معمر بن راشد، بمعناه مختصًرا؛ عن قتادة، به -
 .٤، بمعناه؛ من طريق: علي رضي اهللا عنهبكر البغداديوأخرجه أبو  -

  درجته
  .٥، وهو موقوف، وله حكم الرفع كما قال السخاويإسناده صحيح

قال شعبة: لم يسمع قتادة، من أبي العالية، إال ثالثة أشياء: وعد منه حديث علي: القضاة 
 .٦ثالثة

عن النبي صلى اهللا من رواية ابن بريدة، عن أبيه، حديث المرفوع ال يؤيدهعلي،  قولو 
  .٨، والترمذي٧داود أخرجه أبوعليه وسلم، 

  
  

   

                                                           

  . ٣٢٦/ ٣التاريخ الكبير و ، ٢٢٥/ ١التاريخ األوسط  ١)(
 .  ١٧٢/ ١٨تاريخ دمشق  ٢)(
  . ٢٠٦٧٥/حديث٣٢٨/ ١١جامع معمر بن راشد  ٣)(
  .   ١٦/ ١أخبار القضاة  ٤)(
  . ٧٧٣/حديث٤٨٩المقاصد الحسنة: ص  ٥)(
  .١٧١، المراسيل البن أبي حاتم: ص٥٢/ ١، وانظر: سنن أبي داود ٣٤٤/ ١سنن الترمذي  ٦)(
  .٣٥٧٣/حديث٢٩٩/ ٣سنن أبي داود  ٧)(
  .١٣٢٢/حديث٦٠٥/ ٣سنن الترمذي ٨) (



١٦٢ 
 

  َباُب اْلُمَتَداِعَيْيِن ِإَذا َأَقاَم ُكل َواِحٍد َبيَنةً 
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ٦٠[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه [

.اِس اَألَصماْلَعب  
ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر ح َوَأْخَبَرَنا  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصَأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل

 اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمثََنا َأُبو اْلَعبَحد ، َعْن ٢، َأنا اْبُن َأِبي َيْحَيى١اْلِحيِري ،
َأن َرُجَلْيِن َتَداَعَيا «، ٦، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللهِ ٥ْبِن اْلَحَكمِ  ٤، َعْن ُعَمرَ ٣ةَ ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي َفْروَ 

 َعَلْيِه َدابًة، َوَأَقاَم ُكل َواِحٍد ِمْنُهَما الَبيَنَة َأنها َدابُتُه َنَتَجَها، َفَقَضى ِبَها َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ 
  » .ِفي َيَدْيهِ  َوَسلَم ِللِذي

َأِبي ِإْسَحاُق ْبُن َأِبي َفْرَوَة: ُهَو ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َفْرَوَة، ُكْنَيُتُه َأُبو ُسَلْيَماَن، َواْسُم 
  َفْرَوَة َكْيَساُن، َمْوَلى ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن، َمَدِني َضِعيٌف.

  
  تخريجه

عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة،  ؛بمثله ،أخرجه الشافعي -
  .٧رضي اهللا عنه بن الحكم، عن جابر بن عبد اهللاعن عمر 

   .٨أخرجه البيهقي، بمثلهمن طريق الشافعي: و  -
  

                                                           

بهذا اإلسناد،  ٦/٢٥٥، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٥٠٤/حديث١٠٦/ ١٠] شرح السنة٦٠[
  وبلفظه.

  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢سبقت ترجمته في حديث رقم  ٢)(
  ه.١٤٤: متروك، ت١٠٢ِإْسَحاق بن َعْبد اهللا بن َأِبي َفْرَوة اُألَمِوّي َمْوَالُهم، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٣) (

 .٢٤٠/ ١ ، تهذيب التهذيب٢٣٧/ ١، الكاشف ٤٤٦/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 
 جاء في ع: عمرو. ٤)(
   ه.١١٧: صدوق، ت ٤١١ُعَمر بن الَحَكم بن َثْوَبان، قال ابن حجر في التقريب ص ) ٥(

  :  ثقة.٤١١أو: ُعَمر بن الَحَكم بن َراِفع بن ِسَنان الَمَدِنّي، اَألْنَصاِرّي، َحِلْيف اَألْوس، قال ابن حجر في التقريب ص 
حاتم  واحًدا، وفّرق بينهما أبو ١٤٧/ ٥، وابن حبان في الثقات ٢٠٨/ ٣رواية الدوري  -عدهما ابن معين في تاريخه 

  ١٠٢/ ٦في الجرح والتعديل 
  .٤٣٦/ ٧، تهذيب التهذيب ٥٨ – ٥٧/ ٢، الكاشف ٣٠٩ – ٣٠٨/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .  ٢٥٥/ ٦األم  ٧)(
/ ١٠،  والسنن الكبرى ٢٠٢٦٦/حديث٣٥٣/ ١٤معرفة السنن واآلثار ، و ٣٣٩٠/حديث١٩٠/ ٤الصغير  السنن ٨)(

  .  ٢١٢٢٣/حديث٤٣٣



١٦٣ 
 

بن عبد اهللا رضي  جابر: من طريق ؛كالهما بمعناه ،٢البيهقيو ، ١وأخرجه الدارقطني -
  .اهللا عنه

  
  درجته
  .٥، وابن حجر٤، وابن الملقن٣ضعيف، وضعف هذا اإلسناد: النوويإسناده 

   :فيه
  .متروك كالهما :٧ٕاسحاق بن أبي فروةو  ،٦إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى -

وقال الشافعي في القديم: وهذه رواية صالحة، ليست بالقوية وال الساقطة، ولم أجد أحًدا 
د رويت من غير هذا الوجه، وٕان لم تكن من أهل العلم يخالف في القول بهذا، مع أنها ق

  . ٨قوية
  
  
  
  

   

                                                           

  .  ٤٤٧٧/حديث٣٧٣/ ٥سنن الدارقطني  ١)(
  .  ٢١٢٢٤/حديث٤٣٣/ ١٠السنن الكبرى  ٢)(
  .٢٠٤/ ٢٠انظر: المجموع  ٣)(
  .٢٩٥١/حديث٤٥١/ ٢خالصة البدر المنير و ، ٦٩٤/ ٩انظر: البدر المنير ٤) (
 .٢١٤١/حديث٤٩٩/ ٤انظر: التلخيص الحبير ٥) (
 .٩٣تقريب التهذيب: ص  ٦)(
  .١٠٢التهذيب: ص  تقريب٧) (
  .٣٥٣/ ١٤انظر: معرفة السنن واآلثار  ٨)(



١٦٤ 
 

  َباُب َشَراِئِط َقُبوِل الشَهاَدةِ 
، َوَقاَل اللُه عز ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَهَداِء}

: {َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل  ُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ ٢ِمْنُكْم}َوَجلَوَقاَل الل ،
  .٣َفَتَبيُنوا}

 ]٦١ ْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ ٤] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحيَأنا َأُبو ٥، َأنا َعْبُد الر ،
 ْبُن اْلَجْعدِ ، َنا ٦اْلَقاِسِم اْلَبَغِوي هِ ٨، َأنا َشِريكٌ ٧َعِليِه ٩، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد اللَعْن َعْبِد الل ،

َهَذا ُفالٌن «ِبَشاِهِد ُزوٍر، َفَوَقَفُه ِللناِس َيْوًما ِإَلى اللْيِل َيُقوُل:  ١١، َقاَل: ُأِتَي ُعَمرُ ١٠ْبِن َعاِمرٍ 
  ».َبَسهُ َشِهَد ِبُزوٍر، َفاْعِرُفوُه، ثُم حَ 

  
  تخريجه

عن شريك بن عبد اهللا، عن عاصم بن عبيد اهللا، عن عبد  ؛بمثله ،أخرجه ابن الجعد -
  .١٢اهللا بن عامر، عن عمر رضي اهللا عنه،

  .١٣بمثله ؛أخرجه البيهقيمن طريق ابن الجعد، و  -
                                                           

، ٢٢٦٩/حديث٣٣١، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد، وهو في مسنده ص٢٥١٢/حديث١٣٢/ ١٠] شرح السنة٦١[
، وابن حجر في ٤٩٤٢/حديث٤٢٦/ ٥إتحاف الخيرة المهرة في بهذا اإلسناد، وبلفظه، والحديث زائد، ذكره البوصيري 

  .٢٢٠٥/حديث٢٦٢/ ١٠المطالب العالية 
 .٢٨٢اآلية : سورة البقرة ١)(
 .٢اآلية : سورة الطالق ٢)(
 .٦اآلية الحجرات: سورة  ٣)(
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) ( 
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
: ٢٨٥َعاِصم بن ُعَبْيد اهللا بن َعاِصم بن ُعَمر بن الَخطاب الَعَدِوّي، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٩)(

  ه.١٣٢ضعيف، مات في أول دولة بني العباس 
  .٤٦/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٢٠/ ١، الكاشف ٥٠٠/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

ْنِزّي، َحِلْيف َبِني َعِدّي، َأُبو ُمَحمد الَمَدِنّي، ولد على عهد النبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َعْبد اهللا بن َعاِمر بن َرِبْيَعة العَ ١٠) (
بِن َماِلٍك اَوَسلَم عام الحديبية، واستشهد أخوه َسِميه َعْبد اهللا في حصار الطائف، وكان أبوهما َعاِمُر بُن َرِبْيَعَة بِن َكْعِب 

رأي النبّي صلى الله عليه وسّلم وما سمع منه حرًفا، وٕانما روايته عن الصحابة، وثقه  من كبار المهاجرين البدريين،
  ه. ٨٥العجلي، ت 

  .١١٩/ ٤، اإلصابة ٢٨٧/ ٣، أسد الغابة ٩٣٠/ ٣االستيعاب انظر: 
 .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ١١) (
  .  ٢٢٦٩/حديث٣٣١مسند ابن الجعد:  ص ١٢)(
 .  ٢٠٤٩١يث/حد٢٣٨/ ١٠) السنن الكبرى ١٣(



١٦٥ 
 

  .١عاصم بن عبيد اهللا، به :من طريق ؛بمعناه ،وأخرجه عبد الرزاق -
  

  درجته
  .٢ضعيف، فيه عاصم بن عبيد اهللا: ضعيفإسناده 

  .٣وذكر البيهقي أن في هذه الرواية من ال يحتج به
  .٤وقال البوصيري: هذا حديث ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اهللا

  .٥وذكر ابن حجر الحديث، ثم قال: وعاصم فيه لين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .  ١٥٣٨٨/حديث٣٢٥/ ٨مصنف عبد الرزاق  ١)(
  .٢٨٥تقريب التهذيب: ص  ٢)(
  .٢٠٤٩٤/حديث٢٣٩/ ١٠انظر: السنن الكبرى  ٣)(
  .٤٩٤٢/حديث٤٢٦/ ٥إتحاف الخيرة المهرة  ٤)(
  .٢٢١/ ٤التلخيص الحبير  ٥)(



١٦٦ 
 

  ِكَتاُب اْلِقَصاصِ 
  َباُب الدَيةِ 

َوَتَعاَلى: {َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلَمٌة ِإَلى َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه 
   .١َأْهِلِه}

، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ٦٢[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوه [
  َصم.اْلَعباِس األَ 

، َوُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد  اِلِحي ِه الصْبُن ح َوَأنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل
، َأنا ُمْسِلمٌ  اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمَنا َأُبو اْلَعب ، ِه ، َعْن ُعَبيْ ٢اْلَحَسِن اْلِحيِريِد الل

، َقاُلوا: ٧، َوَعَطاءٍ ٦، َوَعْن َمْكُحولٍ ٥، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ٤، َعْن َأيوَب ْبِن ُموَسى٣ْبِن ُعَمرَ ا
ٌة َأْدَرْكَنا الناَس َعَلى َأّن ِدَيَة اْلُمْسِلِم اْلُحر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِمائَ «

َم ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب ِمَن  يَة َعَلى َأْهِل اْلُقَرى َأْلَف ِديَناٍر، َأِو اْثَنْي َعَشَر  ٨اِإلِبِل، َفَقوِتْلَك الد
  َأْلَف ِدْرَهٍم.

َفِإَذا  َوِدَية اْلُحرِة الُمْسِلَمِة ِإَذا َكاَنْت ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َخْمُس ِماَئِة ِديَناٍر، َأْو ِستة آالِف ِدْرَهٍم،
َكاَن الِذي َأَصاَبَها ِمَن اَألْعَراِب، َفِدَيُتَها َخْمُسوَن ِمَن اِإلِبِل َال ُيَكلُف اَألْعَراِبي الذَهَب َوال 

  ».  اْلَوِرقَ 
   
  
  
  
  

                                                           

، ٣٦٧/حديث١٠٩/ ٢مسنده ، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في ٢٥٣٧/حديث١٨٩/ ١٠] شرح السنة٦٢[
  ، بهذا اإلسناد، مختصًرا.١٢٣/ ٦بهذا اإلسناد، وبلفظه، وفي كتابه األم 

 . .٩٢اآلية النَساء: سورة  ١)(
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  .٤٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٥٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 . ٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  ه.١٦٠: ثقٌة فقيٌه كثير اإلرسال، مشهور، ت ٥٤٥) َمْكُحْول الشاِمّي، َأُبو َعْبد اهللا، قال ابن حجر في التقريب ص ٦(
  .٢٨٩/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٩١/ ٢، الكاشف ٤٦٤/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال  
  .٤ سبقت ترجمته في الحديث رقم )٧(
 .٩ترجمته في الحديث رقم سبقت ٨) (



١٦٧ 
 

  تخريجه
أخرجه الشافعي: عن مسلم بن خالد، عن عبيد اهللا بن عمر، عن أيوب بن موسى،  -

ء؛ ثالثتهم عن: عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، بمثله عن ابن شهاب، ومكحول، وعطا
  .٢، ومختصًرا مرًة أخرى١مرة
  .٤مرًة أخرى ، وبنحوه٣مرةً  أخرجه البيهقي، مختصًراومن طريق الشافعي،  -
من طريق:  ؛بجزٍء منه ،٨البيهقيو  ،٧وأبو داود، ٦البخاريو ، ٥وأخرجه ابن أبي شيبة -

  .بن الخطاب رضي اهللا عنهاعمر 
  درجته

  موقوف. هو، و إسناده منقطع
  .٩قال البيهقي: الرواية فيه عن عمر رضي اهللا عنه منقطعة

  
  
  
  
  
  
 

   

                                                           

  .  ٣٦٧/حديث١٠٩/ ٢مسند الشافعي  ١)(
  .١٢٣/ ٦األم  ٢)(
/ ١٢، و١٦٠٤٨/حديث١٢/١٠٦معرفة السنن واآلثار و  ،١٦١٦٥/حديث٨/١٣٤السنن الكبرى  ٣)(

  . ١٦١٧٣/حديث١٣٣
  .  ١٦٣٠٦/حديث١٦٦/ ٨) السنن الكبرى ٤(
  .٢٦٧٢٦/حديث ٣٤٤/ ٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥(
  ، ذكر جزًءا من المتن، ثم قال: بطوله.٤٢٢/ ١التاريخ الكبير  ٦)(
  . ٢٥٥/حديث ٢١٠: صألبي داود ) المراسيل٧(

  . ١٦١٨٥/حديث١٣٩/ ٨السنن الكبرى  (٨) 
  .٢١٣، وص ٢١١ ، وص١٩٢ ، وص١٥٦، وانظر: المراسيل البن أبي حاتم: ص ١٤١/ ٨السنن الكبرى  ٩)(



١٦٨ 
 

  ِكتاُب ِقتاِل أْهِل اْلَبْغِي                           
  َباُب ِقتاِل اْلَخَواِرِج َواْلُمْلِحِدينَ 

نا َأُبو اْلَعباِس ، أَ ٢، َأنا َأُبو َعْبِد اللِه اْلَحاِفظُ ١اْلُحَمْيِدي ] َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعِد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍد ٦٣[
، َعْن ٦، َعِن اَألْعَمشِ ٥، َنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبارِ ٣ْبُن َيْعُقوبَ ُمَحمُد 

، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى ٩ُخْدِري ، َعْن َأبي َسِعيٍد الْ ٨، َعْن َأِبيهِ ٧ِإْسَماِعيَل ْبِن َرَجاءٍ 
، َقاَل »ِإن ِمْنُكْم َمْن ُيَقاِتُل َعلى َتْأِويِل اْلُقْرآِن َكَما َقاَتْلُت َعلى َتْنِزيِلهِ «اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َيُقوُل: 

َال، «َأَنا ُهَو َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل:  ، َقاَل ُعَمُر:»َال «َأُبو َبكٍر: َأَنا َهَو َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: 
  ، َقاَل: َوَكاَن َأْعَطى َعِليا َنْعَلُه َيْخِصُفَها. » َوَلِكْن َخاِصُف النْعلِ 

                                                           

/ ٩، و٨٩٥٠/حديث١٨٦/ ٥مجمع الزوائد  :لحديث زائد، ذكره الهيثمي فيوا ؛٢٥٥٧/حديث١٠/٢٣٢] شرح السنة٦٣[
، وفي ٢٢٠٧/حديث٥٤٤موارد الظمآن: ص وفي  ،٨٤٩/حديث٣٨٠/ ٢المقصد العلي وفي  ،١٤٧٦٣/حديث١٣٣

  .٦٦٤٠/حديث١٨٧/ ٧وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، ٣٦٥٢، حديث٣٦٥١/حديث٣٦٧/ ٣مقصد غاية ال
في هذا اإلسناد وفي أسانيد أخري من ْلُحَمْيِدّي، هكذا عرفه البغوي ن ُمَحمد ْبن اْلَعباس، َأُبو َسْعد اْلَخِطيب اَأْحَمد بْ ١) (

  شرح السنة، روى َعن اْلَحاِكم، َوعنُه: محيي الّسنة َأُبو ُمَحمد اْلُحَسْين بن َمْسُعود اْلَبَغِوّي.
  .٣٩٣/ ١اللباب ، ٣٢٩/ ٣توضيح المشتبه  ،١/حديث١/٥انظر: شرح السنة

 بنا ، الَحاِكم َأُبو َعْبد اهللاشيخ المحدثين، ، الَعالمةدُمَحمد بن َعْبد اهللا بِن ُمَحمد بِن َحْمُدَوْيه اِإلَمام، الحافظ، الناق ٢)(
بّي، الطْهَماِنّي، النْيَساُبْوِرّي، الشاِفِعّي، َصاِحب البَ  ع الضَصاِنْيفيالت.  

، سير أعالم ٦٠٨/  ٣، ميزان االعتدال ١٦٢/  ٣، تذكرة الحفاظ ٤٠٠/  ٢، األنساب ٥٠٩/  ٣انظر: تاريخ بغداد 
  .١٧/١٦٢النبالء

  .١ سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
: ضعيف، وسماعه ٨١في التقريب ص َأْحَمد بن َعْبد الَجبار بن ُمَحمد الُعَطاِرِدّي، َأُبو ُعَمر الُكْوِفّي، قال ابن حجر ٤)(

  ه.٢٧٥للسيرة صحيح، ت
  .٥١/ ١، تهذيب التهذيب ١٩٨/ ١، الكاشف ٣٧٨/ ١وانظر: تهذيب الكمال 

ِرْير، الُكْوِفّي، َعِمي ٥) ( د بن َخاِزم، َأُبو ُمَعاِوَية الضثقة، أحفظ ٤٧٥، قال ابن حجر في التقريب صوهو صغيرُمَحم :
  ه.١٩٥وقد يهم في حديث غيره، ت سنة الناس لحديث األعمش، 
  .١٣٧/ ٩، تهذيب التهذيب ١٦٧/ ٢، الكاشف ١٢٣/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة، حافٌظ، ٢٥٤ُسَلْيَمان بن ِمْهَران اَألَسِدّي، الَكاِهِلّي، َأُبو ُمَحمد الُكْوِفّي، اَألْعَمش، قال ابن حجر في التقريب ص٦) (
  ه.١٤٨ه، وقيل ١٤٧كنه يدلس، ت عارٌف بالقراءات، ورٌع، ل
  .٢٢٢/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٦٤/ ١، الكاشف ٧٦/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

َبْيِدّي، َأُبو ِإْسَحاق الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص َجاءرَ  ِإْسَماِعْيل بن٧) ( ثقة تكلم فيه األزدي ١٠٧بن َرِبْيَعة الز :
  بال حجة. 

  .٢٩٦/ ١، تهذيب التهذيب ٢٤٥/ ١، الكاشف ٩٠/ ٣وانظر: تهذيب الكمال 
َبْيِدّي، َأُبو ِإْسَماِعْيل الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص٨) ( صدوق.٢٠٨َرَجاء بن َرِبْيَعة الز :  

  .٢٦٦/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٩٥/ ١، الكاشف ١٥٧/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 
 .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩) (
  



١٦٩ 
 

َقاَل َأُبو َعْبِد اللِه اْلَحاِفُظ: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح، َوَقِد اْحَتج ِبِمْثِلِه اْلُبَخاِري َوُمْسِلٌم ِفي 
 ِحيِح.الص  

 
  شرح الغريب 

م َواْلَجْمعِ  - ١َيْخِصُف نعَله: َأْي َكاَن َيْخِرُزها، ِمَن اْلَخْصِف: الض.  
  

  تخريجه
عن أبي عبد اهللا الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب،  ؛بمثله ،أخرجه البيهقي -

عن بن عبد الجبار، عن أبي معاوية، عن األعمش، عن إسماعيل بن رجاء، اعن أحمد 
  .٢أبيه، عن أبي سعيد الخدري،  عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .٣ابن عساكر؛ بمثله البيهقي، أخرجه ومن طريق - 
  : بمثله؛ ٧، وابن الجوزي٦، والحاكم٥، وابن حبان٤وأخرجه أبو يعلى -

  : بمعناه؛١٠، وابن عساكر٩، وابن عدي٨والطحاوي بنحوه
  رجاء، به. جميعهم من طريق: األعمش، عن إسماعيل بن

من طريق: إسماعيل  ؛، جميعهم بنحوه١٣، والطحاوي١٢، وابن أبي شيبة١١وأخرجه أحمد -
  به.بن رجاء، ا

  درجته
  ضعيف، فيه:إسناده 

  أحمد بن عبد الجبار: متفٌق على تضعيفه. -
                                                           

  .٧١/ ٩، لسان العرب ٣٨/ ٢ النهاية في غريب الحديثر: انظ ١)(
  .٤٣٦/ ٦ للبيهقي دالئل النبوة ٢)(
  . ٤٥٢/ ٤٢تاريخ دمشق  ٣)(
  .  ١٠٨٦/حديث٣٤١/ ٢مسند أبي يعلى  ٤)(
 .  ٦٩٣٧/حديث٣٨٥/ ١٥صحيح ابن حبان) ٥(
  .  ٤٦٢١/حديث١٣٢/ ٣المستدرك  ٦)(
  .  ٣٨٦/حديث٢٣٩/ ١العلل المتناهية  ٧)(
  .٤٠٥٩حديثو ، ٤٠٥٨/حديث٢٣٧/ ١٠شرح مشكل اآلثار  ٨)(
 .  ٣٦٣/ ٤الكامل  ٩)(
  .   ٤٥١/ ٤٢تاريخ دمشق  ١٠)(
  .١١٧٧٣/حديث١٨/٢٩٥، و١١٩٨٢/حديث١٧/٣٩٠، و١١٢٥٨/حديث١٧/٣٦٠مسند أحمد  ١١)(
  .  ٣٢٠٨٢/حديث٣٦٧/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ١٢)(
 .  ٤٠٦١/حديث٢٣٩/ ١٠، و٤٠٦٠/حديث٢٣٨/ ١٠شرح مشكل اآلثار  ١٣)(



١٧٠ 
 

  .١بقوي ليس قال أبو حاتم:
وال يعرف له حديث منكر  ضعفه ... على مجمعين العراق أهل رأيت: ابن عديقال و 

قال ابن حجر: ضعيف، وسماعه ، و ٢رواه، وٕانما ضعفوه ألنه لم يلق من يحدث عنهم
  .٣للسيرة صحيح

  
   

                                                           

  .٦٢/ ٢ والتعديل الجرح ١)(
  .٣١٣/ ١ الكامل ٢)(
  .٨١صالتهذيب: تقريب  ٣)(
 



١٧١ 
 

 ]٦٤ اِس اْلُحَمْيِديِد ْبِن اْلَعب ُد ْبُن ١] َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحم ِه ُمَحمَأنا َأُبو َعْبِد الل ،
َزَكِريا  ٥، [ نا]٤، َنا اْلَحَسُن ْبُن َعِلي ٣، َنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ ٢اْلَحاِفظُ  َعْبِد اللهِ 

، َعْن ١٠، َعْن َمْنُصورٍ ٩، َنا َشِريكٌ ٨، َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعباٍد اْلُمْقِرئُ ٧اْلَخزازُ  ٦ْبِن [ يحيى]ا
، َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ١٣، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودِ ١٢، َعْن َعْلَقَمةَ ١١ِإْبَراِهيمَ 

                                                           

/ ٧، و١٠٤٤٢/حديث٢٣٥/ ٦والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  ،٢٥٥٩/حديث١٠/٢٣٤] شرح السنة٦٤[
  .١٢٠٤٤/حديث٢٣٨

  .٦٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٦٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
ْبِغّي، قال الخلي٣) ( اِفِعّي، الَمْعُروف: ِبالصْيَساُبْوِرّي، َأُبو َبْكر الشْوب بن َيِزْيد الن٣لي في اإلرشاد َأْحَمد بن ِإْسَحاق بن َأي /

والعلم الواسع، من أهل : أحد العلماء المشهورين بالفضل ٢٧٦/ ٨: ثقة مأمون؛ وقال السمعاني  في األنساب ٨٤٠
  ه.٣٤٢: اِإلمام، العّالمة، المفتي، المحّدث، شيخ اإلسالم؛ ت١٥/٣٨٤نيسابور؛ وقال الذهبي في السير 

  .٩/ ٣، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٥٦/ ٢٥، تاريخ اإلسالم ٧٥وانظر: تاريخ نيسابور: ص
: ١٣٦/ ٧كم، والبيهقي في أسانيدهما، قال السمعاني في األنساب الَحَسن بن علّي بن ِزياد السرّي، هكذا عرفه الحا٤) (

  ه.٢٨١السرّي: نسبة إلى ُسّر، وهي قرية من قرى الري، ت 
، تبصير ١٤٥٨٥/حديث ٤٤٢/ ٧، السنن الكبرى ١٦٨٣/حديث ٦٢٨/ ١، المستدرك ٢١وانظر: تاريخ نيسابور: ص

  .٧٣٣/ ٢المنتبه 
  .  ٤٧٠/ ٤٢والصواب ما أثبته، حيث جاء هكذا في تاريخ دمشق البن عساكر  جاء في األصل، وفي ع، وس: بن، ٥)(
/ ٤٢، والصواب ما أثبته، حيث جاء هكذا في تاريخ دمشق البن عساكر )عليّ (جاء في األصل، وفي ع، وس:  ٦)(

  .   ٣٧٥/ ١، والآللىء المصنوعة ٨٨/ ١، والتدوين في أخبار قزوين ٤٧٠
: ٢١٦َزَكِريا بن َيْحَيى بن ُعَمر بن ِحْصن الطاِئّي، َأُبو السكين، الُكْوِفّي، الَخزاز ، قال ابن حجر في التقريب ص  ٧)(

  ه.٢٥١صدوق له أوهام، لينه بسببها الدارقطني، ت 
  .٣٣٧/ ٣، تهذيب التهذيب ٤٠٦/ ١، الكاشف ٣٨٣/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

/ ٢في الآللىء المصنوعة  والسيوطي، ٢٥٦/ ١، َأُبو ُمَحمد اْلُمزِنّي، قال الدارقطني في الضعفاء َعباد) ِإْسَماِعيل ْبن ٨(
: يقلب األخبار التي رواها األثبات، ال يجوز االحتجاج به بحال، ١٢٣/ ١: متروك، وقال ابن حبان في المجروحين ٨٠

: إسماعيل ليس ٥٠٨/ ١فوظ، وقال ابن عدي في الكامل : حديثه غير مح٨٥/ ١وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 
  بذلك المعروف.

  .٤١٢/ ١، لسان الميزان ٢٣٤/ ١وانظر: ميزان االعتدال 
  .١٧) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩(
َلِمّي،١٠) ( اب، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص َمْنُصْور بن الُمْعَتِمر بن َعْبد اهللا السثقٌة ثبٌت، ٥٤٧َأُبو َعت :

  ه.١٣٢وكان ال يدلس، من طبقة األعمش، ت 
  .٣١٢/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٩٧/ ٢، الكاشف ٥٤٦/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة، ٩٥) ِإْبَراِهْيم بن َيِزْيد بن َقْيس بن اَألْسَود النَخِعّي، َأُبو ِعْمَران الُكْوِفّي، الَفِقْيه، قال ابن حجر في التقريب ص١١(
  ه، أونحوها.٩٦ أنه يرسل كثيًرا، ت إال

  .١٧٧/ ١، تهذيب التهذيب ٢٢٧/ ١، الكاشف ٢٣٣/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة ثبٌت فقيٌه عابٌد، ٣٩٧َعْلَقَمة بن َقْيس بن َعْبد اهللا، َأُبو ِشْبل النَخِعّي، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ١٢)(

  ه.١٧٠ه، وقيل بعد ١٦٠ت بعد 
  .٢٧٦/ ٧، تهذيب التهذيب ٣٤/ ٢، الكاشف ٣٠٠/ ٢٠نظر: تهذيب الكمال وا
 .١٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٣)(



١٧٢ 
 

، َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم:  َسَلَمَة، َفَجاَء َعِلي َم، َفَأَتى َمْنِزَل ُأمَوَسل» َيا ُأم
  ».َواْلَماِرِقيَن ِمْن َبْعِدي ،َقاِسِطيَن، َوالناِكِثينَ َسَلَمَة َهَذا َواللِه َقاِتُل الْ 

  
  شرح الغريب 

َمْعَنى َعَدَل، َفِفي اْلَعْدِل ُلَغَتاِن: َقَسَط وَأْقَسَط، َوِفي الَجْور ُلَغٌة بن: جاَء َقَسَط يالَقاِسط -
َواِحَدٌة قَسَط، بغيِر اَأللف، َوَمْصَدُرُه الُقُسوُط؛ وأراَد ِبِهْم َأْهُل ِصفين؛ ِألَنُهْم جاُروا ِفي 

  .١على علّي رضي اهللا عنهُحْكمهم وَبَغْوا 
ثُم  ا عليا،َنْقض الَعْهد؛ وأراَد ِبِهْم أهَل وْقعة الَجمل، ألنهم َكاُنوا َباَيُعو  ن: النْكُث:يالناِكث -

  .٢َنَقضوا َبْيَعَته وقاَتلوه
  .٣ِألَنُهْم َمَرُقوا ِمَن الدين َكَما َيمُرُق السهم ِمَن الرمية ،اْلَخَواِرجهم ن: ياْلَماِرق -
  

  تخريجه
من طريق: أبي عبد اهللا الحاكم، عن أحمد بن إسحاق، عن  ؛بمثله ،أخرجه ابن عساكر -

، بن عبد اهللا الحسن بن علي، عن زكريا بن يحيى، عن إسماعيل بن عباد، عن شريك
  .٤، بهبن يزيد ، عن إبراهيمبن المعتمر عن منصور

: مطوًال، وفيه زيادة؛ من طريق: زكريا بن ٦، وأبو القاسم القزويني٥وأخرجه ابن عساكر -
  ى، عن إسماعيل بن عباد، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، به.يحي
  ق: إبراهيم، به.ي، بمعناه؛ من طر ٨، والطبراني٧وأخرجه الشاشي -
  
  
  
  

                                                           

  .٣٧٨/ ٧انظر: لسان العرب  ١)(
  .٦٠/ ٤ الحديث غريب في النهاية ٢)(
  .٣٢٠/ ٤ المرجع السابق ٣)(
  .  ٤٧٠/ ٤٢تاريخ دمشق  ٤)(
 نفسه. ٥)(
  .٨٨/ ١) التدوين في أخبار قزوين ٦(
 . ٣٢٢/حديث٣٤٢/ ١ للشاشي المسند ٧)(
 .  ٩٤٣٤/حديث١٦٥/ ٩، والمعجم األوسط ١٠٠٥٤حديثو ، ١٠٠٥٣/حديث٩١/ ١٠المعجم الكبير  ٨)(



١٧٣ 
 

  درجته
  فيه:، إسناده ضعيف جًدا

  .١: متروكإسماعيل بن عباد - 
  : موضوع.٣، والذهبي٢وقال ابن تيمية
  الموضوعات. في ٥ابن عراق الكنانيو ، ٤وذكره السيوطي

  .٦وقال العقيلي: وال يثبت في هذا الباب شيء
   

                                                           

  انظر ترجمته في هذا الحديث. )١(
 .٣٧٣/ ٧، و١١٢/ ٦منهاج السنة النبوية  ٢)(
   .٣٥٨المنتقى من منهاج االعتدال: ص  ٣)(
  .٣٧٥ /١الآللىء المصنوعة  ٤)(
  .١١٤/حديث٣٨٧/ ١تنزيه الشريعة المرفوعة  ٥)(
  .٤٨٠/ ٣الضعفاء الكبير  ٦)(
  



١٧٤ 
 

  َباُب ُعُقوَبِة اْلُمَحاِرِبيَن َوُقطاِع الطِريقِ 
َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإنَما َجَزاُء الِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض 

   ،١ُيَقتُلوا َأْو ُيَصلُبوا}َفَساًدا َأْن 
ُيَقاُل: َنَفْيُت ُفالًنا: ِإَذا َطَرْدَتُه َنْفًيا، َوَنَفْيُت الدَراِهَم َنَفاَيًة:  ،٢َقْوُلُه: {َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اَألْرِض}

  ِإَذا َرَدْدَتَها، َوالنَفاَيُة، ِبَضم النوِن: اْلَمْنِفي اْلَقِليُل.
، َأنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو ] َأْخَبَرنَ ٦٥[ ٍد اْلِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحما َعْبُد اْلَوه

 اِفِعيِبيُع، َأنا الش َأنا الر ،اِس اَألَصمْوَأَمةِ ٤، َأنا ِإْبَراِهيمُ ٣اْلَعبَعِن ابِن ٥، َعْن َصاِلٍح َمْوَلى الت ،
ِفي ُقطاِع الطِريِق ِإَذا َقَتُلوا، َوَأَخُذوا اْلَماَل، ُقتُلوا َوُصلُبوا، َوإَِذا َقَتُلوا، َوَلْم َيْأُخُذوا « ٦عباسٍ 

  ِخالٍف،اْلَماَل ُقتُلوا، َوَلْم ُيَصلُبوا، َوإَِذا َأَخُذوا اْلَماَل، َوَلْم َيْقُتُلوا، ُقِطَعْت َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمنْ 
  ».َوٕاَذا َأَخاُفوا السِبيَل، َوَلْم َيْأُخُذوا َماال، ُنُفوا ِمَن اَألْرضِ 

  
  تخريجه

أخرجه الشافعي، وفيه زيادة؛ عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن صالح مولى  -
  .٧التوأمة، عن ابن عباس

  .٨أخرجه البيهقي، بمثلهومن طريق الشافعي،  -
   

                                                           

، بهذا ١٦٤/ ٦ ، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، والحديث في كتابه األم٢٥٧٠/حديث٢٦١/ ١٠] شرح السنة ٦٥[
  اإلسناد، وفيه زيادة.

  .٣٣اآلَيةَ  سورة المائدة: ١)(
 .٣٣اآلَيةَ  سورة المائدة: ٢)(
 .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم) ٣(
  .٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٤(
ه، أو ١٢٥ت ه، : صدوق اختلط بآخر ٢٧٤َصاِلح بن َنْبَهان الَمَدِنّي، َمْوَلى التْوَأَمة، قال ابن حجر في التقريب ص ٥)(

  ه.١٢٦
  .٤٠٥/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٩٩/ ١، الكاشف ٩٩/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

 .١٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .١٦٤/ ٦) األم ٧(
 .    ٢٦٥١/حديث٣٢٢/ ٣السنن الصغير و ، ١٧٣١٣/حديث٤٩١/ ٨) السنن الكبرى ٨(



١٧٥ 
 

، ٤، والطبراني٣، والطحاوي٢، وابن أبي شيبة١سالم القاسم بنأبو عبيد وأخرجه  -
  ابن عباس. :قي، جميعهم بنحوه؛ من طر ٥والبيهقي

  
  درجته

  .٦إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال ابن حجر: متروك
قال الشوكاني: وأثر ابن عباس في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف، 

  .٧توأمة، عن ابن عباسعن صالح مولى ال
  
  
  
  
 
  
  
  
  

   

                                                           

  .٢٦٠/حديث١٤٣ص و ، ٢٥٨/حديث١٤٢) الناسخ والمنسوخ: ص ١(
  .٣٢٧٩١/حديث٤٤٥/ ٦، و٢٩٠١٨/حديث٤/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٢)(
  .   ٥٥/ ٥ر شرح مشكل اآلثا ٣)(
  .   ١٣٠٣٢/حديث٢٥٦/ ١٢المعجم الكبير  ٤)(
  .  ١٧٣١٥/حديث٤٩٢/ ٨السنن الكبرى  ٥)(
  .٩٣تقريب التهذيب: ص ٦)(
  .٣١٨٥/حديث١٨١/ ٧نيل األوطار  ٧)(



١٧٦ 
 

  َباُب َال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَع ُمْسِلًما
]٦٦ َرْخِسيالس ِريُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُمَظفِبَها، َأنا َأُبو َسِعيٍد ١] َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحم ،

ِبيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ٣ُمَحمُد ْبُن َيْعُقوَب اَألَصم ، َنا ٢َأْحَمُد ْبُن ُمَحمِد ْبِن اْلَفْضلِ  ثََنا ٤، َنا الرَحد ،
  .٦، َنا اْبُن اْلُمَباَركِ ٥َأَسٌد َيْعِني اْبَن ُموَسى

 ِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة اْلُكْشِميَهِنيُد ْبُن َعْبِد الل ُد ْبُن ، َأنا َأُبو طَ ٧ح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحماِهٍر ُمَحم
  ، َأنا ِإْبَراِهيُم ١٠، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن [َمْحُمْود]٩، َنا ُمَحمُد ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئي ٨ْبِن اْلَحاِرثِ َأْحَمَد 

   

                                                           

/ ١، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد والرقائق ٢٥٧١/حديث٢٦٣/ ١٠] شرح السنة ٦٦[
  بهذا اإلسناد، وبلفظه. ،٦٨٨/حديث٢٤٠

  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤)(
 .٢٧سبقت ترجمته في الحديث رقم٥) (
: ثقٌة، ثبٌت، فقيٌه، عالٌم، ٣٢٠َعْبد اهللا بن الُمَباَرك الَمْرَوِزّي، َمْوَلى َبِني َحْنَظَلة، قال ابن حجر في التقريب ص  ٦)(

  ه.١٨١جواٌد، مجاهٌد، جمعت فيه خصال الخير، ت
 .٣٨٢/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٩١/ ١، الكاشف ٥/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 

، وابن ٢٦٣/ ١٠بن َأِبي َتْوَبة الُكْشِميَهِنّي، َأُبو َبْكر الَخِطْيب، هكذا عرفه البغوي في شرح السنة ) ُمَحمد بن َعْبد اهللا  ٧(
، وغيرهما، وذكره السمعاني في شيوخ عدد من الرواة، منهم: ، أبو حفص عمر بن ٦٠٣/ ٣نقطة في إكمال اإلكمال 

فضل محمد بن سعيد بن مسعود بن عبد اهللا بن مسعود بن محمد بن أبي بكر الناطفي الصدقي والد أبي القاسم، وأبو ال
أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن أبي توبة، و أحمد بن محمد بن مسعود المسعودي، 

  .الخطيب الكشميهني وغيرهم
  هـ.٤٧١: كان واعًظا فقيًها، ت ٣٢/٥٩وقال الذهبي في تاريخ اإلسالم 

  .١٤٨٧، ص: ١٤٥٧، ص: ١١٩٣من معجم شيوخ السمعاني ص:  وانظر: المنتخب
ذكره الذهبي في هكذا عرفه البغوي في شرح السنة، و ) ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن اْلَحاِرث، َأُبو َطاِهر الَهَرِوّي، الداُوِدّي، ٨(

  هـ.٤٠٤، ووصفه بأنه فقيه، ت ٢٨/١٠٥تاريخ اإلسالم 
  .٣٤٨٤/حديث٦٨/ ١٣و ،٣٤٥٥/حديث٤٣/ ١٣، و٢٥٧١/حديث٢٦٣/ ١٠ السنة شرح وانظر:

، وقال ٣٩/ ١٧٤،١٤/ ٥ُمَحمد بن َيْعُقْوب الِكَساِئّي، َأُبو الَحَسن الَباَباِنّي، هكذا عرفه البغوي في شرح السنة  ٩)(
  : هذه النسبة الى محلة كبيرة، بأسفل مرو ويقال لها باي بابان.١/ ٢السمعاني في األنساب 

، والصواب ما أثبته، حيث جاء على هذا النحو في جميع أسانيد الكتاب. )محمد(جاء في األصل، وفي ع، وس:  ١٠)(
  ، وغيرها من كتب التراجم.٣٩/حديث١/٧٥، ١/حديث٥/ ١انظر: شرح السنة 

  هـ .٣١١، ت تفٌق على توثيقهمَعْبد اهللا بن َمْحُمْود بن َعْبد اهللا، َأُبو َعْبد الرْحَمن السْعِدّي، الَمْرَوِزّي،  -
 :، طبقات الحفاظ١/٤٦٢العبر  ،١٤/٣٩٩ أعالم النبالء ، سير٢/٢٠٦تذكرة الحفاظ ، ٣/٩٠٧انظر: اإلرشاد 

  .٤/٥٦، شذرات الذهب ٥/٩٨المشتبه توضيح  ،٣١٢ص



١٧٧ 
 

، َقاَل: َسِمْعُت ٣اللهِ ، َعْن َيْحَيى اْبِن ُعَبْيِد ٢، َنا َعْبُد اللِه ْبُن اْلُمَباَركِ ١اْلَخاللُ  ْبُن َعْبِد اللهِ ا
َال َيِحل «، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ٥َسِمْعُت َأَبا َهَرْيَرةَ  ، َيُقوُل:٤َأِبي

  ».ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَع ُمْسِلًما
  

  تخريجه
عن يحيى بن عبيد اهللا بن موهٍب، عن أبيه، عن أبي  ؛أخرجه ابن المبارك، بمثله -

 .٦هريرة
  .كالهما بمثله ؛٨، والقضاعي٧أخرجه أبو القاسم بن بْشرانومن طريق ابن المبارك،  -
  .٩يحيى بن عبيد اهللا بن موهب، به :وأخرجه ابن عدي، بمثله؛ من طريق -

   درجته
  :، فيهجًدا إسناده ضعيف

، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما ال أصل ١٠موهٍب: متروكيحيى بن عبيد اهللا بن  -
  .١١فلما كثر روايته عن أبيه ما ليس من حديثه سقط عن حد االحتجاج به ،وأبوه ثقة ،له
  

   

                                                           

  ه.٢٤١: صدوق، ت٩٠ِإْبَراِهْيم بن َعْبد اهللا بن َأْحَمد الَخالل، َأُبو ِإْسَحاق الَمْرَوِزّي، قال ابن حجر في التقريب ص ١)(
  .١/١٣٢، ، تهذيب التهذيب ١/٢١٤، ، الكاشف ٢/١١٩وانظر : تهذيب الكمال 

  سبقت ترجمته في اسناد هذا الحديث.٢) (
: متروك، وأفحش ٥٩٤ْبد اهللا بن َمْوَهب، التْيِمّي، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص َيْحَيى بن ُعَبْيد اهللا بن عَ  ٣)(

  الحاكم فرماه بالوضع.
  .٢٥٢/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٧١/ ٢، الكاشف ٤٤٩/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 

  : مقبول.٣٧٢، قال ابن حجر في التقريب صُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن َمْوَهب، َأُبو َيْحَيى التْيِمّي الَمَدِنيّ  ٤)(
  .٢٥/ ٧، تهذيب التهذيب ٦٨٢/ ١، الكاشف ٧٩/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٥) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
  .٦٨٨/حديث٢٤٠/ ١الزهد والرقائق  ٦)(
  .١٦١٢/حديث٣٢٥الجزء الثاني ص:  -أمالي ابن بشران  ٧)(
 .٨٧٧/حديث٥٨/ ٢مسند الشهاب  ٨)(
  .   ٣٦/ ٩الكامل  ٩)(
  .٥٩٤تقريب التهذيب: ص  ١٠)(
  .١٢١/ ٣المجروحين  ١١)(



١٧٨ 
 

  ِكَتاُب اْلُحُدودِ 
  َباُب اْلُحُدوِد َكفاَراتٌ 

، َوَأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِه ١اْلَقاِضي] َأْخَبَرَنا اِإلَماُم َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد ٦٧[
 اِلِحي ٢الص ِد ْبِن ٣، َقاال: َأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِريُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَأنا ُمَحم ،

 ُد ْبُن َيْحَيى٤َمْعِقٍل اْلَمْيَداِني ِد ٧، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ ٦ُعَباَدةَ  ، َنا َرْوُح ْبنُ ٥، َنا ُمَحمَعْن ُمَحم ،
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ١٠، َعْن َأِبيهِ ٩، َعِن اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َثاِبٍت ٨ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ا

  ».َفُهو َكفاَرُتهُ َمْن َأَصاَب َذْنًبا ُأِقيَم َعَلْيِه َحد َذِلَك الذْنِب، «َوَسلَم: 
  

  تخريجه
عن روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن  ؛بمثله بن حنبل، أخرجه أحمد -

  .١١رضي اهللا عنه  خزيمة بن ثابت المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه
                                                           

، ١٠٥٩٥/حديث٢٦٥/ ٦ديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ح، وال٢٥٩٤/حديث١٠/٣١١] شرح السنة٦٧[
/ ٤، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢٢٨٦/حديث٢٧٥/ ٢غاية المقصد في ، و ١٠٥٩٦حديثو 

  .٣٥٣٦/حديث٢٦٦
 .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
: الشيخ ١٥/٣٩٠ُمَحمد بن َأْحَمد بن ُمَحمد بن َمْعقل النْيَساُبْوِرّي، َأُبو َعِلّي الَمْيَداِنّي، قال الذهبي في السير٤) (

  هـ .٣٣٦الصدوق، ت 
  .٤/١٩٨، شذرات الذهب ٢/٥٢، العبر ١٤١/ ٢٥، تاريخ اإلسالم ٥٢٠/ ١٢وانظر: األنساب 

ل ابن حجر في ) ُمَحمد بن َيْحَيى بِن َعْبد اهللا بِن َخاِلد بِن َفاِرِس بِن ُذَؤْيٍب الذْهِلّي، َأُبو َعْبد اهللا النْيَساُبْوِرّي، قا٥(
  .ه٢٥٨: ثقٌة حافٌظ جليل، ت ٥١٢التقريب ص

 .٩/٥١١، تهذيب التهذيب ٢٢٩/ ٢، الكاشف ٢٦/٦١٧وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة فاضل، ٢١١َرْوح بن ُعَباَدة بن الَعَالء ْبن َحسان الَقْيِسّي، َأُبو ُمَحمد الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٦) (

  ه.٢٠٧ه، أو ٢٠٥له تصانيف، 
 .٢٩٣/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٩٨/ ١، الكاشف ٢٣٨/ ٩وانظر : تهذيب الكمال 

  ه.١٥٣: صدوق يهم، ت ٩٨قال ابن حجر في التقريب ص ) ُأَساَمة بن َزْيد اللْيِثّي، َأُبو َزْيد الَمَدِنّي،٧(
  .٢٠٨/ ١، تهذيب التهذيب ٢٣٢/ ١، الكاشف ٣٤٧/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

)٨ د بن الُمْنَكِدر بن َعْبد اهللا بن الُهَدْير التثقٌة فاضل، ٥٠٨ْيِمّي، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ) ُمَحم :
  ه.١٣٠ت

  .٤٧٣/ ٩، تهذيب التهذيب ٢٢٤/ ٢، الكاشف ٥٠٣/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 
... وفيه راو لم : رواه الطبراني، وأحمد١٠٥٩٦حديث/٢٦٥/ ٦اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ثَاِبٍت: قال الهيثمي في مجمع الزوائد  ٩)(

  : ابن خزيمة األنصاري هو عمارة.٦٩٠وهو ابن خزيمة، وقال ابن حجر في التقريب ص يسم،
  .٢قلت: وُعَماَرة بن ُخَزْيَمة: سبقت ترجمته في الحديث رقم 

  .٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ١٠) (
  .٢١٨٧٦/حديث٢٠٠/ ٣٦و ،٢١٨٦٦/حديث١٩١/ ٣٦مسند أحمد  ١١)(



١٧٩ 
 

، ٤، وأبو عبد اهللا المحاملي٣، وأبو الحسن الواسطي٢، والترمذي١وأخرجه ابن أبي شيبة -
، والخطيب ٩، والبيهقي٨، وأبو الفتح األزدي٧، وأبو نعيم٦، والدارقطني٥والطبراني
  به. ،: جميعهم بنحوه؛ من طريق: روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد١٠البغدادي

، جميعهم ١٥، وأبو نعيم١٤، والحاكم١٣، والدارقطني١٢، والطبراني١١وأخرجه الدارمي -
  ق: أسامة بن زيد، به.يبمعناه؛ من طر 

؛ من طريق: أسامة بن زيد، عن بكير ١٧بنحوه ،، وأبو نعيم١٦بمثله ،وأخرجه الطبراني -
  بن األشج، عن محمد بن المنكدر، به. زاد فيه: بكير بن األشج.ابن عبد اهللا ا

، أنه بلغه عن بكير بن األشج، عن محمد بن زيد أسامة :وأخرجه البخاري من طريق -
وبكير بن األشج، وأسقط ابن  ،ًال مبهًما بين أسامةبن المنكدر، عن خزيمة. فزاد فيه رجا

  خزيمة 
  .١٨ولفظه: القتل كفارة ،منه
  

  درجته
  فيه: ،ضعيفإسناده 

  ابن خزيمة: لم ُيَسّم. -
  
  

                                                           

  .  ٢٢/حديث٣٩/ ١مسند ابن أبي شيبة  ١)(
  .  ٤١٤/حديث٢٣٠العلل الكبير: ص ٢)(
  .٢٣٧تاريخ واسط: ص ٣)(
 .  ٤٦٦/حديث٣٩٩أمالي المحاملي: ص ٤)(
  .  ٣٧٢٨/حديث٨٧/ ٤المعجم الكبير  ٥)(
  .  ٣٥٠٤/حديث٣٠١/ ٤سنن الدارقطني  ٦)(
  . ٢٣٦٥/حديث٩١٦/ ٢معرفة الصحابة  ٧)(
  .  ٨٣المخزون في علم الحديث: ص ٨)(
  .  ١٧٥٩٤/حديث٥٧٠/ ٨السنن الكبرى  ٩)(
 .  ٤٣٧/ ٦تاريخ بغداد  ١٠)(
 .  ٢٣٧٦/حديث١٥٠٢/ ٣سنن الدارمي  ١١)(
 .   ٣٧٣١/حديث٨٧/ ٤المعجم الكبير  ١٢)(
  .  ٣٥٠٣/حديث٣٠٠/ ٤سنن الدارقطني  ١٣)(
  . ٨١٦٧/حديث٤٢٩/ ٤المستدرك  ١٤)(
  .٢٣٦٧حديثو ، ٢٣٦٦/حديث٩١٦/ ٢معرفة الصحابة  ١٥)(
  .  ٣٧٣٢/حديث٨٨/ ٤م الكبير المعج ١٦)(
 .٢٣٦٨/حديث٩١٧/ ٢معرفة الصحابة  ١٧)(
  .١٧٠/ ١التاريخ األوسط و ، ٢٠٧/ ٣) التاريخ الكبير ١٨(



١٨٠ 
 

قال الترمذي: سألت محمًدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه 
  .١جًدا

  .٢وقال البخاري: وهو حديث ال تقوم به حجة
الهيثمي: رواه الطبراني، وأحمد بنحوه، وفيه راو لم يسم، وهو ابن خزيمة، وبقية وقال 

  .٣رجاله ثقات
  .٥، والبوصيري٤وحسنه ابن حجر

   

                                                           

 .  ٤١٤/حديث٢٣٠ص :العلل الكبير ١)(
 . ١٧٠/ ١التاريخ األوسط  ٢)(
 .١٠٥٩٥/حديث٢٦٥/ ٦مجمع الزوائد  ٣)(
  .١٧١٩/حديث١٠٥/ ٤التلخيص الحبير و ، ٨٤/ ١٢فتح الباري  ٤)(
  .٣٥٣٦/حديث٢٦٦/ ٤إتحاف الخيرة المهرة  ٥)(



١٨١ 
 

  َباُب َقْطِع َيِد الساِرِق َوَما ُيْقَطُع ِفيِه َيُدهُ 
، َوالساِرُق: َمْن َأَخَذ ١َأْيِدَيُهَما}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوالساِرُق َوالساِرَقُة َفاْقَطُعوا 

  َماَل اْلَغْيِر ُمْسَتِسرا ِمْن ِحْرٍز، َفِإْن َأَخَذ َظاِهًرا، َفُهَو ُمْخَتِلٌس، وُمْنتِهٌب.
، َأْخبَ ٦٨[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَرَنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش

، َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن ٤، َعْن َأِبيهِ ٣، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ٢ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
، َأن َرِقيًقا ِلَحاِطِب ْبِن َأِبي َبْلَتَعَة َسَرُقوا َناَقًة ِلَرُجٍل ِمْن ُمَزْيَنَة، َفاْنَتَحُروَها، َفُرِفَع ٥َحاِطٍب 

ْلِت َأْن َيْقَطَع َأْيِدَيُهْم، ثُم َقاَل ُعَمُر: ٦ِإَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطابِ  َذِلكَ  ي «، َفَأَمَر َكِثيَر ْبَن الصِإن
، َكْم َثَمُن َناَقِتَك؟ َقاَل ِلْلُمَزِني َعَلْيَك، ثُم َك ُغْرًما َيُشقَمن ِه ُألَغرَفَقاَل: » َأَراَك ُتِجيُعُهْم، َوالل ،

  ».َأْعِطِه َثَماِن ِماَئِة ِدْرَهمٍ «َأْربُع ِماَئِة ِدْرَهٍم، َفَقاَل ُعَمُر: 
  

  تخريجه
أخرجه مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،  -

  .٧ عن عمر ابن الخطاب؛ بمثله، وذكر فيه أن رقيًقا لحاطب بن أبي بلتعة، سرقوا...
، ١١، وابن حزم١٠، والطحاوي٩، وابن المنذر٨أخرجه الشافعيومن طريق: مالك،  -

  ؛ جميعهم بمثله.١٢والبيهقي

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ٢٥٩٩/حديث٣١٦/ ١٠] شرح السنة ٦٨[
  ، بهذا اإلسناد، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، وبلفظه.٢٩٠٥/حديث٤٧٠/ ٢مالك، رواية أبي مصعب الزهري 

 .٣٨ اآلية :سورة المائدة ١)(
  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
َبْير بن الَعوام اَألَسِدّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٣)( ه، ١٤٥: ثقٌة فقيٌه ربما دلس، ت ٥٧٣ِهَشام بن ُعْرَوة بن الز

 ه.١٤٦أو 
  ، تهذيب التهذيب.٣٣٧/ ٢، الكاشف ٢٣٢/ ٣٠وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
د، َأْو َأُبو َبْكر الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ٥)( ْحَمن بن َحاِطب بن َأِبي َبْلَتَعة، َأُبو ُمَحمَيْحَيى بن َعْبد الر 

  ه.١٠٤: ثقة، ت ٥٩٣ص
  ،٢٤٩/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٧٠/ ٢، الكاشف ٤٣٥/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٩ترجمته في الحديث رقم سبقت  ٦)(
  . ٣٨/حديث٧٤٨/ ٢موطأ مالك  ٧)(
  .  ٢٤٤/ ٧األم  ٨)(
  .           ٦٤٤٧/حديث٥٩/ ١١األوسط  ٩)(
  .  ٣٦٥/ ١٣شرح مشكل اآلثار  ١٠)(
 .٣٠٧/ ١٢المحلى باآلثار  ١١)(
  .  ١٧٢٤٢/حديث٤٢٥/ ١٢معرفة السنن واآلثار  ١٢)(



١٨٢ 
 

وأخرجه البيهقي، بمثله؛ من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد  -
  . ١الرحمن بن حاطب، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

يى بن عبد الرحمن وأخرجه عبد الرزاق، من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن يح -
  .٢ بن حاطب: أن غلمة ألبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا...ا

، كالهما مـــن طــــريق: عــــــروة بن الزبيـــــر، عن ٤، وعبد الرزاق٣وأخرجــــه ابن وهــــب -
يحيــــى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، 

  أن الرقيق لحاطب ابن أبي بلتعة.بمعناه، وذكر فيه 
  درجته

  إسناده منقطع؛ فيه: 
 .٥يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده حاطًبا، وال عمر رضي اهللا عنهما -

وأما رواية عبد الرزاق: من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن غلمة ألبيه عبد 
أدرك أباه عبد الرحمن، : فهذا ال انقطاع فيه؛ ألن يحيى ٦الرحمن ابن حاطب سرقوا...

  وأبوه أدرك عمر.
وقال ابن عبد البر: وقد جوده من قال فيه عن أبيه، فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق 
عمر، وال سمع منه، وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر، وروى عنه، إال أنه قال فيه: إن 

ا مات في ؛ وهذا غلط عند أهل السير، ألن حاطبً ٧هذه القصة كانت بعد موت حاطب
  .٨سنة ثالثين في خالفة عثمان

قال أبو زرعة: وفي مـــــــوطأ مالك: عن هشـــام، عن أبيه، عن يحيـى بن عبد الرحمن، عن 
  . ٩عمر، ولم يقل: عن أبيه، وهذا الصحيح

  
  

                                                           

  .  ١٧٢٨٧/حديث٤٨٣/ ٨السنن الكبرى  ١)(
 .  ١٨٩٧٨/حديث٢٣٩/ ١٠مصنف عبد الرزاق  ٢)(
  .٢١٠/ ٧انظر: االستذكار  ٣)(
 .  ١٨٩٧٧/حديث٢٣٨/ ١٠مصنف عبد الرزاق  ٤)(
  .٢٤٦انظر: المراسيل البن أبي حاتم: ص  ٥)(
  .  ١٨٩٧٨/حديث٢٣٩/ ١٠انظر: مصنف عبد الرزاق  ٦)(
  .  ١٨٩٧٧/حديث٢٣٨/ ١٠ المرجع السابق: ٧)(
 .٢١٠/ ٧االستذكار  ٨)(
  .١٣٥٤/حديث١٩٠/ ٤انظر: علل الحديث البن أبي حاتم  ٩)(

  



١٨٣ 
 

 َباُب َما َال َقْطَع ِفيِه         
، َأنا ٦٩[ يَرِزيَأنا َأُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي

، َأن َعْبَد اللِه ْبَن َعْمٍرو ٣، َعِن الساِئِب ْبِن َيِزيدَ ٢، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
 اِب  ٤اْلَحْضَرِميُه َسَرَق، َقاَل  ، َفَقالَ ٥َجاَء ِبُغالٍم َلُه ِإَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَلُه: اْقَطْع َيَد َهَذا، َفِإن

َأْرِسْلُه، «، َقاَل: َسَرَق ِمْرآًة الْمَرَأِتي َثَمُنَها ِستوَن ِدْرَهًما، َفَقاَل ُعَمُر: »َماَذا َسَرَق؟«ُعَمُر: 
  ».َفَلْيَس َعَلْيِه َقْطٌع، َخاِدُمُكْم َسَرَق َمَتاَعُكمْ 

  
  تخريجه

عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عبد اهللا بن  ؛أخرجه مالك، بمثله -
  .٦رضي اهللا عنه الحضرمي، عن عمر بن الخطاب

  بمثله.كالهما ؛ ٨البيهقيو ، ٧ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي -
  ؛٩وأخرجه عبد الرزاق، بمعناه -
  ، بنحوه؛١٢، والدارقطني١١، والطبراني١٠وابن أبي شيبة 

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ٢٦٠١/حديث٣٢٣/ ١٠] شرح السنة ٦٩[
والحديث  ؛وقال أبو مصعب: حدثنا مالك ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه١٧٩٥/حديث٣٣/ ٢مالك، رواية أبي مصعب الزهري 

/ ٤ المهرة الخيرة إتحاف، والبوصيري في ١٨٦٦/حديث٨٢/ ٩زائد، ذكره ابن حجر في المطالب العالية 
  .٣٥٣١/حديث٢٦٤/ ٤، و٣٤٨١/حديث٢٣٨

  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
لَمَدِنّي، الساِئب بن َيِزْيد بن َسِعْيد بن ثَُماَمة الِكْنِدّي، وقيل غير ذلك في نسبه، َأُبو َعْبد اهللا، َوَأُبو َيِزْيد الِكْنِدّي، ا ٣)(

ويعرف باْبن ُأْخت النِمر، صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وُحج به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وواله عمر 
  ه، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. ٩١نة، ت سوق المدي

  .٢٢/ ٣، اإلصابة ٤٠١/ ٢، أسد الغابة ٥٧٦/ ٢انظر: االستيعاب 
  َعْبد اهللا بن َعْمرو الَحْضَرِمّي، ولد على عهد النبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، وروى عن عمر. ٤)(

صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن عمر رضي اهللا، عنه فحديثه مرسل، وهو معدود في وقال الواقدي: ولد على عهد النبي 
  التابعين.
  .١٦٣/ ٤اإلصابة ، ٢١٥، جامع التحصيل: ص ٣٤٥/ ٣، أسد الغابة ٩٥٦/ ٣االستيعاب انظر: 

  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .  ٣٣/حديث٨٣٩/ ٢موطأ مالك  ٦)(
  .٢٤٦/ ٧، و١٦٣/ ٦األم  ٧)(
  .  ٢٦٤٦/حديث٣٢٠/ ٣السنن الصغير و ، ١٧٣٠٣/حديث٤٨٩/ ٨السنن الكبرى  ٨)(
  . ١٨٨٦٦/حديث٢١٠/ ١٠مصنف عبد الرزاق  ٩)(
 .  ٢٨٥٦٨/حديث٥١٩/ ٥مصنف ابن أبي شيبة  ١٠)(
  .  ٢٩٩٧/حديث١٥٩/ ٤مسند الشاميين  ١١)(
 .  ٣٤١٢/حديث٢٥١/ ٤سنن الدارقطني  ١٢)(



١٨٤ 
 

  السائب بن يزيد، به.ق: ابن شهاب، عن يجميعهم من طر 
  درجته

  إسناده صحيح، وهو موقوف.
  .٣، والبوصيري٢، وابن الملقن١صححه ابن كثيرو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

                                                           

  .  ٥١١/ ٢مسند الفاروق  ١)(
 .٦٧٧/ ٨ر المنير البد ٢)(
  .٣٥٣١/حديث٢٦٤/ ٤إتحاف الخيرة المهرة  ٣)(



١٨٥ 
 

  َباُب الساِرِق َيْسِرُق َبْعَد َقْطِع َيِدِه اْلُيْمَنى َوِرْجِلِه اْلُيْسَرى
، َأنا َزاِهُر ْبنُ ٧٠[ يَرِزيَأنا َأُبو  ] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش ، َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي

، َأن َرُجال ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن ٣، َعْن َأِبيهِ ٢، َعْن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن اْلَقاِسمِ ١ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 
ديقِ  ٤َأْقَطَع اْلَيِد َوالرْجلِ  َعاِمَل اْلَيَمنِ ، فَ ٥َقِدَم، َفَنَزَل َعَلى َأِبي َبْكٍر الص َظَلَمُه،  ٦َشَكا ِإَلْيِه َأن

ُحِليا  َفَكاَن ُيَصلي ِمَن اللْيِل، َفَيُقوُل َأُبو َبْكٍر: َوَأِبيَك َما َلْيُلَك ِبَلْيِل َساِرٍق، ثُم ِإنُهُم اْفَتَقُدوا
َوَيُقوُل: اللُهم َعَلْيَك ِبَمْن َبيَت  َعُهْم،َألْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس اْمَرَأِة َأِبي َبْكٍر، َفَجَعَل َيُطوُف مَ 

اِلِح. َأْهَل َهَذا اْلَبْيِت الص  
َمَر َفَوَجُدوا اْلُحِلي ِعْنَد َصاِئٍغ َزَعَم َأن اَألْقَطَع َجاَءُه ِبِه، َفاْعَتَرَف اَألْقَطُع، َأْو َشِهَد َعَلْيِه، َفأَ 

اْلُيْسَرى، َوَقاَل َأُبو َبْكٍر: َواللِه َلُدَعاُؤُه َعَلى َنْفِسِه َأَشد ِعْنِدي َعَلْيِه ِبِه َأُبو َبْكٍر، َفُقِطَعْت َيُدُه 
  ِمْن َسِرَقِتِه".

  
  شرح الغريب 

  بيت اْألَمر: َأَتاه َلْيًال. -
  .٧بَلْيل: فَقْد ُبيتَ ُيَقاُل َبيَت ُفَالٌن رأَيه: ِإَذا فكر ِفيِه وَخمره، َوُكل َما ُفّكر ِفيِه، وُدّبر 

  
  تخريجه

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أبي بكر رضي اهللا  ؛أخرجه مالك، بمثله -
  .٨عنه

  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ٢٦٠٢/حديث٣٢٤/ ١٠] شرح السنة ٧٠[ 
  .مالك وقال أبو مصعب: حدثنا ،، بهذا اإلسناد، وبلفظه١٨٠٨/حديث٣٨/ ٢/ ٢مالك، رواية أبي مصعب الزهري 

  .٥رجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم سبقت ت ١)(
دْيق، التْيِمّي، َأُبو ُمَحمد الَمَدِنّي، قال ابن حجر في  ٢)( د ْبن َأِبي َبْكر الصْحَمن بن الَقاِسم بن ُمَحمالتقريب َعْبد الر

  ه، وقيل بعدها.١٢٦: ثقٌة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، ت ٣٤٨ص
  .٢٥٤/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٤٠/ ١، الكاشف ٣٤٧/ ١٧هذيب الكمال وانظر: ت

  .٢٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم٣(
  . ٢٦٨/ ١اَألْقَطع: اْسُمه َجْبر َأو ُجَبْير. انظر: غوامض األسماء المبهمة  ٤)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥)(
  . ٢٦٨/ ١) َعاِمل اْلَيَمن: ُهو َيْعَلى ْبن ُمَنبه. انظر: غوامض األسماء المبهمة ٦(
  .١٧٠/ ١ النهاية في غريب الحديث) انظر: ٧(
  .  ٣٠/حديث٨٣٥/ ٢موطأ مالك  ٨)(



١٨٦ 
 

  ؛ بمثله.٤الِحناِئيّ و ، ٣، والبيهقي٢، والطحاوي١ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي - 
  .٥وأخرجه الطحاوي، بمعناه؛ من طريق: عبد الرحمن بن القاسم، به -
  

  درجته
  ، فيه:إسناده منقطع، وهو موقوف

  .٦القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أرسل عن جده -
  .٧وقال ابن حجر: في سنده انقطاع

ائي: هذا حديث حسن، من حديث مالك بن أنس، عن أبي محمد عبد الرحمن ن وقال الحِ 
م لم يدرك ـــــــغير أن القاس ،مــــــــبن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه القاسا

  . ٨أبا بكر الصديق فهو مرسل، وهو من صحاح المراسيل
  
  

   

                                                           

  .  ١٦٢/ ٦األم  ١)(
 .  ٧٦/ ٥) شرح مشكل اآلثار ٢(
  .  ٢٦٢٩/حديث٣١٥/ ٣السنن الصغير و ، ١٧٢٦٣/حديث٤٧٥/ ٨السنن الكبرى  ٣)(
 .  ٢٥٠/حديث١٢٧١/ ٢الِحناِئّي فوائد  ٤)(
  .  ٧٨/ ٥) شرح مشكل اآلثار ٥(
  .٢٥٣انظر: جامع التحصيل: ص  ٦)(
  .١٩٥/ ٤التلخيص الحبير  ٧)(
  . ٢٥٠/حديث١٢٧١/ ٢فوائد الحنائي  ٨)(



١٨٧ 
 

 ِكَتاُب السَيِر َواْلِجَهادِ 

 َباُب َمْن َطَلَب الشَهاَدَة َواْلَغاِزي َيُموتُ 
ثُم ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد  َقاَل اللُه َتَعاَلى: {َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللِه َوَرُسوِلهِ 

  ٢.، َأْي: َوَجَب {َأْجُرُه َعَلى اللِه}١َوَقَع}
  .٣»اللُهم اْرُزْقِني َشَهاَدًة ِفي َبَلِد َرُسوِلكَ «َقاَل ُعَمُر َرِضَي اللُه َعْنُه: 

اُن، َأنا أَ ٧١[ حاِس الطُد ْبُن اْلَحَسِن، َأنا َأُبو اْلَعبُد ْبُن ُقَرْيٍش، َأنا ] َأنا ُمَحم ُبو َأْحَمَد ُمَحم
، َأنا َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالمٍ  يْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَمك َعْن ٥، َنا َيِزيُد ْبُن َهاُرونَ ٤َعِلي ،

ِد ْبِن ِإْبَراِهيمَ ٦ُمَحمِد ْبِن ِإْسَحاقَ  ِد ْبِن َعْبِد ٧، َعْن ُمَحمِه ْبِن َعِتيكٍ ، َعْن ُمَحم٩، َعْن َأِبيهِ ٨الل ،
َفِإْن َلَسَعْتُه «َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِفيَمْن َخَرَج ُمَجاِهًدا ِفي َسِبيِل اللِه، َقاَل: 

الِذي َسِمَع َهَذا اْلَحِديَث َقاَل  - َدابٌة، َأْو َأَصاَبُه َكَذا َوَكَذا، َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت َحْتَف َأْنِفهِ 

                                                           

  القاسم بن سالم، وهو في كتابهأبو عبيد ، أخرجه البغوي من طريق ٢٦٣٥/حديث٣٦٩/ ١٠] شرح السنة ٧١[
/ ٥، بدون إسناد، وبهذا اللفظ؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦٧/ ٢غريب الحديث 

 -  ٨٥/ ٥، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢٥٣٧/حديث٣٥٢/ ٢، وفي غاية المقصد ٩٤٢٦/حديث٢٧٦
 .٤٢٧٦/حديث٨٦

  .١٠٠ية سورة النَساء: اآل١) (
 .١٠٠سورة النَساء: اآلية  ٢)(
  .  ١٦/ ٤) علقه البخاري في صحيحه ٣(
 .١٤سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٤)(
َلِمّي، َمْوَالُهم، َأُبو َخاِلد الَواِسِطّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٥) ( ثقٌة متقٌن ٦٠٦َيِزْيد بن َهاُرْون بن َزاَذان الس :

  ه.٢٠٦عابد، ت 
  .٣٦٦/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٩١/ ٢، الكاشف ٢٦١/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 

ابن حجر في  ) ُمَحمد بن ِإْسَحاق بن َيَسار، َأُبو َبْكر الُمطِلِبّي، َمْوَالُهم، الَمَدِنّي، َنِزْيل الِعَراق، ِإَمام الَمَغاِزي، قال٦(
  ه، ويقال بعدها.١٠٥شيع، ت : صدوٌق يدلس، ورمي بالت٤٦٧التقريب ص 

  .٣٨/ ٩، تهذيب التهذيب ١٥٦/ ٢، الكاشف ٤٠٥/ ٢٤وانظر : تهذيب الكمال 
: ثقة له ٤٦٥ُمَحمد بن ِإْبَراِهْيم بن الَحاِرث بن َخاِلد التْيِمّي، َأُبو َعْبِد اهللا الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٧) (

  ه على الصحيح.١٢٠أفراد، ت 
  .٥/ ٩، تهذيب التهذيب ١٥٣/ ٢، الكاشف ٣٠١/ ٢٤تهذيب الكمال  وانظر :

ُمَحمد ْبن َعْبد الله ْبن َعِتيك اَألنصاِرّي، اَألوِسّي، الَمِديِنّي، ِمن بني ُمعاوية ْبن مالك ْبن َعوف، يروي عن أبيه، ٨) (
  .٣٥٥/ ٥في الثقات  وعن رجل من الصحابة، روى عنه محمد بن إبراهيم التْيِمّي، وذكره ابن حبان

  .١٨٧/ ٢، تعجيل المنفعة ٥٩٥/ ٣، ميزان االعتدال ٣٠١/ ٧، الجرح والتعديل ١٢٦/ ١وانظر: التاريخ الكبير 
ل َأَبا َعْبد الله ْبن َعِتيك ْبن النْعَمان ْبن َعْمرو اَألوِسّي، اَألنصاِرّي، ِمن بني ُمعاوية ْبن مالك ْبن َعوف، ُهَو الِذي قت ٩)(
اِفع ْبن َأِبي الحقيق اليهودي بيده، َوَكاَن ِفي بصره شيء، فنزل تلك الليلة َعْن درج َأِبي َراِفع بعد قتله إياه، فوثب فكسرت رَ 

قط، رجله، فاحتمله أصحابه حيًنا، فلما وصل ِإَلى َرُسول اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم مسح رجله، َقاَل: فكأني لم أشتكها 
  ه.١٢اليمامة شهيًدا سنة قتل ب

  .١٤٣/ ٤، اإلصابة ٣٠٧/ ٣، أسد الغابة ٩٤٦/ ٣انظر: االستيعاب 
  



١٨٨ 
 

 َقط ِمْن َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: َواللِه ِإنَها َلَكِلَمٌة َما َسِمْعُتَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعَربِ 
، َوَمْن ُقِتَل َقْعًصا، َفَقِد َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللهِ  -َقْبَل َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  ».اْسَتْوَجَب اْلَمآبَ 
  

  شرح الغريب 
  َحْتف َأْنِفه: َأي َيُموت موًتا على فَراشه، من غير قتل، َوَال غرق، َوَال َسُبع، َوَال َغيره. -

يِض َتْخُرج ِمْن أْنفه، َكَأنُه َسَقط ألْنفه َفمات؛ والَحْتف: اْلَهَالُك. َكاُنوا َيَتَخيُلون َأن ُروح اْلَمرِ 
  .١َفِإْن ُجرح َخرَجْت ِمْن ِجَراَحِته

ْيد، وكّل  - َالِح، َأو ِبَغْيِرِه، فيموَت ِفي َمَكانه، َوَكَذِلَك الصالَقْعص: َأن ُيْضرب الرجل ِبالس
  .٢َشْيء

  .٣المآب: ُحْسن الَمْرِجع َبْعَد اْلَمْوِت  -
  

  تخريجه
كالهما بنحوه؛ عن يزيد بن هارون، عن محمد بن  ،٥، وأحمد٤أخرجه ابن أبي شيبة -

إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد اهللا بن عتيك، عن أبيه، عن النبي 
  صلى اهللا عليه وسلم. 

، وأبو ٩، والطبراني٨، وأبو القاسم البغوي٧، وابن أبي عاصم٦وأخرجه ابن أبي خيثمة -
طريق: يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، ، جميعهم بنحوه؛ من ١١والبيهقي ،١٠نعيم
  به.

                                                           

/ ١النهاية في غريب الحديث  ،٢٥٩/ ١الفائق في غريب الحديث  ،٦٧/ ٢انظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم  ١)(
٣٣٧.  

/ ١، الفائق في غريب الحديث ٤٤٧/ ٢، غريب الحديث البن قتيبة ٦٩/ ٢انظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم  ٢)(
٢٥٧.  

  .٨٨/ ٤، النهاية في غريب الحديث ٦٩/ ٢انظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم  ٣)(
  .  ٨٩٧/حديث٣٧٩/ ٢مسند ابن أبي شيبة  ٤)(
 .  ١٦٤١٤/حديث٣٤٠/ ٢٦مسند أحمد  ٥)(
  . ٣٢٩/ ١تاريخ ابن أبي خيثمة  ٦)(
  .  ٢٣٦/حديث٥٧٦/ ٢الجهاد البن أبي عاصم  ٧)(
  .  ١٦١٨/حديث٨٠/ ٤معجم الصحابة  ٨)(
  .  ١٧٧٨/حديث١٩١/ ٢المعجم الكبير  ٩)(
  .  ٤٣٧٤/حديث١٧٢٨/ ٣معرفة الصحابة  ١٠)(
  .    ١٣٧٢/حديث٤٢/ ٣شعب اإليمان  ١١)(



١٨٩ 
 

  ، بنحوه؛٢، والبيهقي١وأخرجه يعقوب بن سفيان -
  ، بمثله؛ ٥، وأبو نعيم٤، والحاكم٣وأخرجه ابن قانع - 

  جميعهم من طريق: محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، به.
مد بن إبراهيم، وأخرجه البخاري مختصًرا، معلًقا، من طريق: محمد بن إسحاق، عن مح -
  .٦به

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح يالسماع.

  .٨، والبوصيري٧ذلك: الهيثميلوضعفه 
  
  
  
  

   

                                                           

  .  ٢٦١/ ١المعرفة والتاريخ  ١)(
  .  ١٨٥٣٦/حديث٢٧٩/ ٩سنن الكبرى ال ٢)(
  .      ١١٥/ ٢معجم الصحابة  ٣)(
  . ٢٤٤٥/حديث٩٧/ ٢المستدرك  ٤)(
 .  ٤٣٧٤/حديث١٧٢٨/ ٣معرفة الصحابة  ٥)(
  .  ١٤/ ٥التاريخ الكبير  ٦)(
  .٩٤٢٦/حديث٢٧٦/ ٥انظر: مجمع الزوائد  ٧)(
  .٤٢٧٦/حديث٨٦/ ٥انظر: إتحاف الخيرة المهرة  ٨)(



١٩٠ 
 

  َباُب اتَخاِذ اْلَخْيِل ِلْلِجَهادِ 
  .١َعُدو اللِه}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه 

  َأَراَد َما اْرَتَبَط ِمَن اْلَخْيِل ِباْلِفَناِء ِلْلِقَتاِل.
، َأنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحمُد ْبُن ُموَسى ْبِن ٢] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح َنْصُر ْبُن َعِلي ْبِن َأْحَمَد اْلَحاِكمُ ٧٢[

 ْيَرِفي اسِ ٣اْلَفْضِل الصَنا َأُبو اْلَعب ،  ُد ْبُن َيْعُقوَب اَألَصماُس ْبُن ٤ُمَحمَنا َأُبو اْلَفْضِل اْلَعب ،
 وِريٍد الدثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ٥ُمَحم٦، َحد َعْن ٨، َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُبَدْيلٍ ٧، َنا َأُبو ُنَعاَمَة اْلَعَدِوي ،

، َقاَل: َسِمْعُت النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: ١٠، َعْن ُسَوْيِد ْبِن ُهَبْيَرةَ ٩ِإَياِس ْبِن ُزَهْيرٍ 
   ».َخْيُر َماِل اْلَمْرِء ُمْهَرٌة َمْأُموَرٌة، َأْو ِسكٌة َمْأُبوَرةٌ «
  
  
  

                                                           

، وفي ٩٣٢٠/حديث٢٥٨/ ٥، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٤٧/حديث١٠/٣٨٧نة] شرح الس٧٢[
؛ وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة ٤٢٢/حديث٤٨٨/ ١، وفي بغية الباحث ٢٤٨٩/حديث٣٣٨/ ٢غاية المقصد 

  .٢٨٧٣/حديث٣٤١/ ٣المهرة 
  .٦٠سورة األنفال: اآلية  ١)(  
ِرْيِفْيِنّي في َنْصر بن َعِلّي بن ٢) (  ْوِسّي، قال َأُبو ِإْسَحاق الصَأْحَمد بن َمْنُصْور بن َشاَذَوْيه، الَحاِكم َأُبو الَفْتح الط

: َأَحد الَمَشاِهير، وقال في ١٨/٥١٩: َشْيخ َمْشُهور َمْعُروف، وقال الذهبي في السير ٥١٠المنتخب من السياق: ص
  ه.٤٧٠ُمَعمر. ت بعد : شيخ عالم مشهور ٣١٥/ ٣٢تاريخ اإلسالم 

  .٤٦٤وانظر: التقييد البن نقطة: ص 
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٦٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
: صدوق ٤٢٥ُنَعاَمة الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب صَعْمِرو بن ِعْيَسى بن ُسَوْيد بن ُهَبْيَرة الَعَدِوّي، َأُبو ٧) (

  اختلط.
  .٨٧/ ٨، تهذيب التهذيب ٨٥/ ٢، الكاشف ١٨٠/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 

: روى عن أبى ١٨١/ ٨، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٤٠٠/ ٥ُمْسِلم بن ُبَدْيل، ذكره ابن حبان في الثقات ٨) (
  ، روى عنه عبد اهللا بن عون، وأبو نعامة العدوي.هريرة، وعن إياس بن زهير

  .٢٥٤/ ٢، تعجيل المنفعة ٤٠٥وانظر: اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد:  ص
في  ِإَياس بن ُزَهْير، َأُبو َطْلَحة اْلَبْصِرّي، روى عن على، وُسَوْيد بن ُهَبْيَرة، روى عنه ُمْسِلم بن ُبَدْيل، ذكره ابن حبان ٩)(

  .٣٦/ ٤الثقات 
/ ١، تعجيل المنفعة ٢٧٩/ ٢، الجرح والتعديل ٤٥٧/ ١، الكنى واألسماء لإلمام مسلم ٤٣٨/ ١وانظر: التاريخ الكبير 

٣٢٦.  
، وأبو حاتم في ٦٩/ ٣ُسَوْيد ْبن ُهَبْيَرة، الَعَدِوّي، الَبْصِرّي، َتاِبِعّي، قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١٠) (

  : يروي المراسيل.٣٢٣/ ٤: ليست له صحبة، وقال ابن حبان في الثقات ٢٣٣/ ٤التعديل الجرح و 
  .١٩١/ ٣، اإلصابة ٦٠١/ ٢، أسد الغابة ٦٨١/ ٢، االستيعاب ٥٥/ ٧وانظر: الطبقات الكبرى 



١٩١ 
 

  شرح الغريب 
ُيَقاُل َأَمَرُهُم اللُه َفَأِمُروا، َأْي اْلُمْهَرُة اْلَمْأُموَرُة: اْلُمَباَرَكُة اْلَبْطِن، ِهَي اْلَكِثيَرُة النْسل والنتاج.  -

  .١َكُثروا
   .٢الّسكُة: الطِريَقُة اْلُمْسَتِوَيُة الُمْصَطفُة ِمَن النْخلِ  -

 َرة، فهي النْرُتَها َفِهَي َمْأُبوَرة وُمَؤبْخَلَة وَأبَحة، ُيَقاُل: َأَبْرُت النِتي خْ اْلَمْأُبوَرُة: الَمْأُبوَرة الُملقَلُة ال
   .٣ُتَؤبُر ُكل َسَنةٍ 

  
 تخريجه

أخرجه البيهقي، بمثله؛ عن أبي العباس األصم، عن أبي الفضل العباس الدوري، عن  -
روح بن عبادة، عن أبي نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن 

  .٤، عن النبي صلى اهللا عليه وسلمُسَوْيد ْبن ُهَبْيَرة
، كالهما: عن روح بن عبادة، ٦، والحارث بن أبي أسامة، بمثله٥أحمد، بنحوه وأخرجه -

  عن أبي نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، به.
، وأبو ١٠، والطبراني٩، وأبو بكر النِصْيِبيّ ٨، وأبو القاسم البغوي٧وأخرجه ابن أبي خيثمة -

العدوي، عن مسلم بن  ، جميعهم بمثله؛ من طريق: روح بن عبادة، عن أبي نعامة١١نعيم
  بديل، به.

  
  
  
  

                                                           

  .٦٥/ ١، النهاية في غريب الحديث ٣٤٩/ ١انظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم  ١)(
  .١٣/ ١،  النهاية في غريب الحديث ٣٤٩/ ١للقاسم بن سالم انظر: غريب الحديث  ٢)(
 الموضع السايق. ٣)(
  .  ٣١٨٥/حديث١٠٧/ ٤السنن الصغير و ، ٢٠٠٢٩/حديث١٠٩/ ١٠السنن الكبرى  ٤)(
  .١٥٨٤٥/حديث١٧٢/ ٢٥) مسند أحمد ٥(
  .  ٤٢٢/حديث٤٨٨/ ١انظر: بغية الباحث  ٦)(
  .٢٧٨/ ١تاريخ ابن أبي خيثمة  ٧)(
  . ١١٥٧/حديث٢٢٢/ ٣معجم الصحابة  ٨)(
  .  ١٢٤/حديث١٢٥فوائد أبي بكر النصيبي: ص  ٩)(
  .  ٦٤٧١/حديث٩١/ ٧المعجم الكبير  ١٠)(
 .  ٣٥٣٨/حديث١٤٠٠/ ٣معرفة الصحابة  ١١)(



١٩٢ 
 

  ، مختصًرا؛٢، والحربي١وأخرجه البخاري -
  ، بمثله؛ ٧، وابن منده٦، والطبراني٥، والدوالبي٤، وابن أبي عاصم٣وأخرجه ابن أبي خيثمة
  ، بنحوه؛١١، والقضاعي١٠، وابن قانع٩، والطبري٨وأخرجه ابن األعرابي

مسلم بن بديل، به؛ غير أن ابن أبي خيثمة جميعهم من طريق: أبي نعامة العدوي، عن 
  لم يذكر مسلم بن بديل في إسناده.

  
  درجته

  إسناده ضعيف، وهو مرسل، فيه: 
  مسلم بن بديل، وٕاياس بن زهير: لم يوثقهما غير ابن حبان، كما سبق.  -
، وقال ابن حبان: ١٢سويد لم يدرك الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولم يسمع منه -

  .١٣المراسيليروي 
قال أبو حاتم: غلط روح بن عبادة، فروى عن أبي نعامة، عن إياس بن زهير، عن سويد 

  .١٤بن هبيرة قال: سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلما
عن أبي نعامة بإسناده عن سويد: بلغني عن النبي صلى اهللا  ،وقال البخاري: وقال معاذ

  .١٥عليه وسلم
  

                                                           

 .٤٣٨/ ١التاريخ الكبير  ١)(
  .  ٨٠/ ١غريب الحديث  ٢)(
  .٢٧٧/ ١تاريخ ابن أبي خيثمة  ٣)(
  .  ١٢١٦/حديث٤٢٤/ ٢اآلحاد والمثاني  ٤)(
  .  ١٢٠٦/حديث٦٨٦/ ٢الكنى واألسماء للدوالبي  ٥)(
  .  ٦٤٧٠/حديث٩١/ ٧المعجم الكبير  ٦)(
  .  ٧٨٩معرفة الصحابة: ص  ٧)(
  .  ٤٨٨/حديث٢٧٠/ ١معجم ابن األعرابي  ٨)(
  .  ٥٨٦/ ١١تاريخ الطبري  ٩)(
  .  ٢٩٥/ ١معجم الصحابة  ١٠)(
  .  ١٢٥١/حديث٢٣١/ ٢مسند الشهاب  ١١)(
  .٢٣٣/ ٤، الجرح والتعديل ٦٩/ ٣انظر: المعرفة والتاريخ  ١٢)(
  .٣٢٣/ ٤الثقات   ١٣)(
، تعجيل ١٩١/ ٣، اإلصابة ٦٣٠٠/حديث١٦٤/ ٦، وانظر: إتحاف المهرة البن حجر ٢٣٣/ ٤) الجرح والتعديل ١٤(

  .٦٣٠/ ١المنفعة 
  .٤٣٩/ ١التاريخ الكبير ١٥)(



١٩٣ 
 

قال روح: هكذا في كتابي، سمعت النبي صلى اهللا وقال ابن منده: مشهور عن روح، 
  .١عليه وسلم، ولم يقل سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم إال روح

وقال ابن عبد البر: حديثه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: خير مال الرجل 
نه حديثه عند أبي نعامة، عن أبي إياس بن زهير، ع ؛لمسلم سكة مأبورة أو مهرة مأمورةا

: قالمن رواية روح بن عبادة عن أبي نعامة، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وقال عبد الوارث، ومعاذ بن معاذ، عن أبي 

: بلغني عن النبي صلى اهللا عليه قالبن هبيرة، عامة، عن إياس بن زهير، عن سويد ن
  . ٢وسلم

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .٧٩٠الصحابة: ص معرفة  ١)(
  .٧٩٠، وانظر: معرفة الصحابة البن منده: ص ٦٨١/ ٢االستيعاب  ٢)(



١٩٤ 
 

  الراَياِت َواَألْلِوَيةِ َباُب 
]٧٣ اْلَفاِرِسي ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطه١] َحد اِلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصُمَحم َأنا َأُبو ٢، َأنا َأُبو َذر ،

ِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الشْيخِ  ِه ْبُن ُمَحمٍد َعْبُد الل َنا ِإْسحَ ٣ُمَحم ، ٤اُق ْبُن َأْحَمَد اْلَفاِرِسي ،
ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ٦، َنا َعْبُد اللِه ْبُن ِإْدِريَس ٥َنا َسِعيُد ْبُن َعْنَبَسةَ  ِه ْبِن ٧، َعْن ُمَحمَعْن َعْبِد الل ،

َصلى اُهللا َعَلْيِه َكاَن ِلَواُء َرُسوِل اللِه «، َقاَلْت: ١٠َعاِئَشةَ  ، َأُظنُه َعنْ ٩، َعْن َعْمَرةَ ٨َأِبي َبْكرٍ 
لٍ  َم َأْبَيَض، َوَكاَنْت َراَيُتُه َسْوَداَء ِمْن ِمْرٍط ِلَعاِئَشَة ُمَرحَوَسل.«  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، والحديث في كتابه أخالق ٢٦٦٥/حديث٤٠٤/ ١٠] شرح السنة ٧٣[
  ، بهذا اإلسناد، وبمثله.٤٢٠/حديث٤٠٨/ ٢النبي 

الَفاِرِسّي، َأُبو َطاِهر الَمْيُبِذّي، سمع من أبي بكر بن أبي القاسم بن حمود الصوفي،  الُمَطهر بن َعِلّي بن عبيد اهللا١) (
  روى عنه زاهر بن طاهر.

: معروف كثير السماع، رحل في طلب الحديث، وكتب الكثير بخطه المليح. ١٢/٥١٦قال السمعاني: في األنساب 
  هـ .٤٩١بنواحي أصبهان، ت وقال: الَمْيُبِذّي: نسبة إلى َمْيُبذ، وهي بلدة 

  . ٤٩٧وانظر: المنتخب من السياق: ص 
اِلَحاِني، َأُبو َذر اَألْصَبَهاِنّي، قال الذهبّي في تاريخ اإلسالم ٢) ( د بن ِإْبَراِهْيم بن َعِلّي الصأبو ذر ٢٩/٤٨٩ُمَحم :

اْلَحاِنّي األصبهانّي الواعظ، سمع أبا الشيخ وغيره، ت  هـ.٤٤٠الص    
  .٥/١٨١، شذرات الذهب ١٨٢: ص، اإلعالم بوفيات األعالم١٧/٦٠٠، سير أعالم النبالء ٨/٢٥٥: األنساب  وانظر

ْصَبَهان، َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َجْعَفر بن َحيان، َأُبو ُمَحمد، الَمْعُروف ِبَأِبي الشْيِخ، َصاِحب التَصاِنْيف، ُمَحدث أَ ٣) (
/ ٢ر الخطيب، وأبو القاسم السوَذْرجاني، وغيرهم. قال أبو نعيم األصبهاني في تاريخ أصبهان وثقه ابن مردويه، وأبو بك

: قد كان أبو الشيخ من ٢٧٩/ ١٦: أحد الثقات واألعالم صنف األحكام والتفسير والشيوخ، وقال الذهبي في السير ٥١
: ٣٨٢ت، وقال السيوطي في طبقات الحفاظ ص العلماء العاملين، صاحب سنة واتباع، لوال ما يمأل تصانيفه بالواهيا

لقي الكبار، وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد األعالم، صالًحا، خيًرا، قانًتا، صدوًقا، مأموًنا، ثقة متقًنا، صنف 
  هـ .٣٦٩ت  ،التفسير

  .٤١٨/ ٢٦، تاريخ اإلسالم ١٩٨/ ٢، إكمال اإلكمال ٣٢٢/ ٤وانظر: األنساب 
َمد الَفاِرِسّي، روى عن: اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، وسمع بقزوين يحيى بن عبد الرحمن، ِإْسَحاق بن َأحْ ٤) (

: ترك مشايخنا حديثه، ت ١٢٨/ ٤وأكثر الرواية عنه أبو الشيخ الحافظ، قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
  ه.٣١٧

  .٣٢٦ /٢، التدوين في أخبار قزوين ٢١٨وانظر: معجم ابن المقرئ:  ص
، وقال عنه: ٢٦٨/ ٨َسِعْيد بن َعْنَبَسة، اسم ألربعة من الرواة، والتحقيق أنه الراوي الذي ذكره ابن حبان في الثقات ٥) (

صنيعه فقال في  ، وقال: لم ُيطعن فيه، وأنكر الذهبي٣٢٤/ ١ربما خالف، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون 
  : ولعله ذكره للتمييز.٤٠/ ٣: فألي شئ ذكره؟ قال ابن حجر في لسان الميزان ١٥٤/ ٢الميزان 

: ثقٌة ٢٩٥َعْبد اهللا بن ِإْدِرْيس بن َيِزْيد بن َعْبد الرْحَمن اَألْوِدّي، َأُبو ُمَحمد الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٦)(
  ه.١٩٢فقيٌه عابٌد، ت

  .١٤٤/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٣٨/ ١، الكاشف ٢٩٣/ ١٤ر: تهذيب الكمال وانظ
 .٧١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧)(
  .٢٥م سبقت ترجمته في الحديث رق٨) (
ْيَذتَها، قال ابن حجر في َعْمَرة ِبْنت َعْبد الرْحَمن بن َسْعد بن ُزَراَرة  اَألْنَصاِرية، الَمَدِنية، الَفِقْيَهة، َتْرِيَبة َعاِئَشة َوِتْلمِ ٩) (

  ه، ويقال بعدها.١٠٠: ثقة، ماتت قبل ٧٥٠التقريب ص 
  .٤٣٨/ ١٢، تهذيب التهذيب ٥١٤/ ٢، الكاشف ٢٤١/ ٣٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢١سبقت ترجمتها في الحديث رقم ١٠) (



١٩٥ 
 

  شرح الغريب 
ِمْرط: الجمع ُمُروِط، َوِهي أكسية من صوف َكاُنوا َيْأَتِزُروَن بَها، َوُربَما َكاَنت من شعر،  -

  .١أو من َخّز، َأو َغيره
ل:  - َحالُمَرحِذي َقْد ُنقش ِفيِه َتصاوير الرل ال٢اْلُمَرح.  

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ، بمثله؛ عن إسحاق بن أحمد الفارسي، عن سعيد بن عنبسة، عن  -

بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أبي بكر، عن عمرة، وقال اعبد اهللا 
  .٣الراوي: أظنه عن عائشة رضي اهللا عنها، موقوًفا

وأخرجه أبو الشيخ أيًضا، بمثله؛ من طريق عبد اهللا بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، 
  .٤به
  وأخرجه ابن أبي شيبة، بجزٍء منه؛ عن عبد اهللا بن إدريس، عن محمد بن إسحاق،  -

  عن 
  .٥عبد اهللا بن أبي بكر، عن عمرة، ولم يذكر عائشة

  . ٧، وابن ماجه٦وللحديث شاهد من رواية ابن عباس؛ أخرجه الترمذي
  درجته

  إسناده ضعيف؛ فيه:
، وقد عنعن في هذا اإلسناد، ولم ٨محمد بن إسحاق، قال ابن حجر: صدوٌق يدلس -

  يصرح بالسماع.
  
  

                                                           

/ ٢البن الجوزي  ، غريب الحديث٥٧٦/ ٢، غريب الحديث للخطابي ٤٥٣/ ٢) انظر: غريب الحديث البن قتيبة ١(
٣٥٣.  

، النهاية في غريب الحديث في ٣٨٧/ ١، غريب الحديث البن الجوزي ٣٦٠/ ٣انظر: الفائق في غريب الحديث  ٢)(
  .٢١٠/ ٢غريب الحديث واألثر 

  .  ٤٢٠/حديث٤٠٨/ ٢) أخالق النبي ٣(
  .  ٤٢٦/حديث٤١٨/ ٢المرجع السابق  ٤)(
   ٣٣٦١١/حديث٥٣٣/ ٦، و٣٣٦٠٣/حديث٥٣٢/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٥)(
  .١٦٨١/حديث١٩٦/ ٤سنن الترمذي  ٦)(
  .٢٨١٨/حديث٩٤١/ ٢سنن ابن ماجه  ٧)(
  .٤٦٧تقريب التهذيب: ص ٨)(



١٩٦ 
 

 باُب الُعْقبةِ 
]٧٤ اِلِحي ِه الصٍد ١]  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل َأَنا َأُبو ُعَمَر َبْكُر ْبُن ُمَحم ، َأَنا َأُبو ٢اْلُمَزِني ،

، َنا ٥، َنا َعفانُ ٤، َنا َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِلي ٣ْبُن َعْبِد اللِه اْلَحِفيدُ اَبْكٍر ُمَحمُد 
، َقاَل: ُكنا َيْوَم ٩ُعودٍ ، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمسْ ٨، َعْن ِزر ٧، َأَنا َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلةَ ٦َحماُد ْبُن َسَلَمةَ 

لِه َيْوَم َبْدٍر ُكل َثالَثٍة َعَلى َبِعيٍر، َقاَل: َفَكاَن َأُبو ُلَباَبَة، َوَعِلي ْبُن َأِبي َطاِلٍب َزِميَلْي َرُسوِل ال

                                                           

، وفي ٩٩٤٢/حديث٦٨/ ٦مجمع الزوائد  ، والحديث زائد؛ ذكره الهيثمي في:٢٦٨٦/حديث٣٥/ ١١] شرح السنة ٧٤[
، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٦٨٢/حديث٦٩٧/ ٢، وفي بغية الباحث ٢٦٨٤/حديث٢٣/ ٣غاية المقصد 

  .٦٤٠٥/حديث٧٢/ ٧
  .  ١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
ْسمَ ٢) ( اِعيِلّي، وَأُبي َبْكر ْبن ُمَحمد، َأُبو ُعَمر اْلُمَزِنّي، هكذا عرفه البغوي في شرح السنة، سمع من: َأْحمد بن ِإْبَراِهيم اْإلِ

  بكر اْلِجْرَجاِنّي، وُمَحمد ْبن َعْبد الله، َأُبي َبْكر اْلَحِفيد، روى عنه: أحمد بن عبد اهللا الصالحي.
  .١٥٢ص األنوار في شمائل النبي المختار:، ٢٦٨٦/حديث٣٥/ ١١، و١٥٥١/حديث٤٥٨/ ٥انظر: شرح السنة 

: عرف ١٩٨/ ٤ْوُسف النْيَساُبْوِرّي، َأُبو َبْكر الَحِفْيد، قال السمعاني في األنساب ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن يُ ٣) (
بهذا ألنه اْبن ِبْنت الَعباس بن َحْمَزة الَواِعظ ِمن َنْيَساُبْور، كان محدث أصحاب الرأى في عصره، كثير الرحلة والسماع 

من الناس من يجرحه ويتوهم أنه في الرواية، فليس كذلك فان والطلب، ... سمع منه الحاكم أبو عبد اهللا الحافظ...؛ و 
  ه.٣٤٤جرحه كان بشرب المسكر فإنه على مذهبه كان يشرب وال يستره، ت 

  .٣٦٨/ ٢، و ٧٠/ ٢، الجواهر المضية ٢٦٦/ ٢وانظر: إكمال اإلكمال 
/ ٢الُحَسْين بن الَفْضل بن ُعَمْير َأُبو َعِلّي الَبَجِلّي، الُكْوِفّي، النْيَساُبْوِرّي، َعاِلم عصره، قال الخليلي في اإلرشاد  ٤)(

: هو صاحب التفسير، والعالم بأصول الكالم، وقال الذهبي في ٩١/ ٢: ثقٌة مأمون، وقال السمعاني في األنساب ٨١١
: ساق له الحاكم من ١٦٣/ ٢١ة، المفسر، اِإلَمام، اللَغِوّي، الُمَحدث، وقال في تاريخ اإلسالم: الَعالمَ ٤١٤/ ١٣السير 

  ه.٢٨٢األحاديث في الغرائب واألفراد، نحو بضعة عشر حديثًا؛ فيها حديٌث باطل، ت
  .٤٨وانظر: طبقات المفسرين: ص 

فار، قال ابن حجر في التقريب صَعفان بن ُمْسِلم بن َعْبد اهللا الَباِهِلّي، َأُبو  ٥)( ثقٌة ثبت، ٣٩٣ُعْثَمان الَبْصِرّي الص  :
، ه٢١٩سنة قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر 

  ه.٢٢٠بعدها بيسير، ت ومات
  .٢٣٠/ ٧، تهذيب التهذيب ٢٧/ ٢، الكاشف ١٦٠/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة عابد، أثبت الناس في ١٧٨) َحماد بن َسَلَمة بن ِدْيَنار، َأُبو َسَلَمة الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٦(
  ه. ١٦٧ثابت، وتغير حفظه بأخرة، ت 

  .١١/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٤٩/ ١، الكاشف ٢٥٣/ ٧وانظر: تهذيب الكمال 
ِبي النُجْود اَألَسِدّي َمْوَالُهم الُكْوِفّي، َأُبو َبْكر الُمْقِرئ، قال ابن حجر في التقريب ص ) َعاِصم بن َبْهَدَلة، وهو اْبن أَ ٧(

  ه.١٢٨: صدوٌق له أوهام، حجٌة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، ت٢٨٥
  .٣٨/ ٥، تهذيب التهذيب ٥١٨/ ١، الكاشف ٤٧٣/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة جليٌل مخضرٌم، ت ٢١٥ُحَباَشة اَألَسِدّي، َأُبو َمْرَيم الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ِزّر بن ُحَبْيش بن٨) (
  ه.١٨٣ه، أو ١٨٢ه، أو ١٨١

  .٣٢١/ ٣، تهذيب التهذيب ٤٠٢/ ١، الكاشف ٣٣٥/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 
  .١٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)( 

 



١٩٧ 
 

َلْيِه َوَسلَم، َقاال: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: َفَكاَنْت ِإَذا َجاَءْت ُعْقَبُة َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا عَ 
  ».َما َأْنُتَما ِبَأْقَوى ِمني، َوَما َأَنا ِبَأْغَنى َعِن اَألْجِر ِمْنُكَما«َنْحُن َنْمِشي َعْنَك، َقاَل: 

  
  تخريجه

أخرجه أبو داود الطيالسي، بنحوه، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر  -
  .١رضي اهللا عنه اهللا عنهبيش، عن عبد اهللا بن مسعود رضي بن حُ ا

  .٢البيهقي؛ بنحوه :ومن طريق أبي داود، أخرجه -
، ٧، والشاشي٦، والنسائي٥، والبزار٤، والحارث بن أبي أسامة٣وأخرجه أحمد بن حنبل -

  ، جميعهم بمثله؛ ١١، وأبو نعيم١٠، والحاكم٩، وابن حبان٨أبو يعلى
، ١٦، والبيهقي١٥والحاكم، ١٤، وأحمد بن حنبل١٣، وابن أبي شيبة١٢وأخرجه ابن سعد

  جميعهم بنحوه؛ 
  جميعهم من طريق: حماد بن سلمة، به.

  درجته
  .١٧إسناده حسن، وقال ابن حجر: سنده جيد

  ؛١٨عاصم بن بهدلة، قال ابن حجر: صدوٌق له أوهام :فيه

                                                           

  .  ٣٥٢/حديث٢٧٧/ ١مسند أبي داود الطيالسي  ١)(
  . ٦٤٩/حديث٢٦٦اآلداب ص:  ٢)(
  .٤٠٢٩/حديث١٢٧/ ٧، و٣٩٠١/حديث١٧/ ٧، و٣٩٦٥/حديث٧٥/ ٧مسند أحمد  ٣)(
 .  ٦٨٢/حديث٦٩٧/ ٢انظر: بغية الباحث  ٤)(
  .  ١٨١٣/حديث٢١٠/ ٥مسند البزار  ٥)(
  . ٨٧٥٦/حديث١٠٩/ ٨السنن الكبرى  ٦)(
  . ٦٣٩/حديث١١٤/ ٢المسند للشاشي  ٧)(
 .  ٥٣٥٩/حديث٢٤٢/ ٩سند أبي يعلى م ٨)(
  .  ٤٧٣٣/حديث٣٥/ ١١صحيح ابن حبان  ٩)(
 .  ٤٢٩٩/حديث٢٣/ ٣المستدرك  ١٠)(
  .  ٢٥٤/ ٦حلية األولياء  ١١)(
  .  ١٥/ ٢الطبقات الكبرى  ١٢)(
  .  ٣٩٩/حديث٢٦٦/ ١مسند ابن أبي شيبة  ١٣)(
  .٤٠١٠حديثو ، ٤٠٠٩/حديث١١١/ ٧مسند أحمد  ١٤)(
  . ٢٤٥٣/حديث١٠٠/ ٢المستدرك  ١٥)(
  .  ١٠٣٥٧/حديث٤٢٣/ ٥السنن الكبرى  ١٦)(
  .٣٩٦/ ١٠انظر: فتح الباري  ١٧)(
  ٢٨٥تقريب التهذيب: ص  ١٨)(



١٩٨ 
 

وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد 
  .١رجال الصحيح

  .٢قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيو 
  

   

                                                           

  .٩٩٤٢/حديث٦٨/ ٦مجمع الزوائد  ١)(
  . ٢٤٥٣/حديث١٠٠/ ٢و، ٤٢٩٩/حديث٢٣/ ٣المستدرك  ٢)(



١٩٩ 
 

  باُب الّنْهِي عْن قْتِل النساء والّصْبيانِ 
، َأَنا َأُبو ٧٥[ َأَنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

ديقَ ٢، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيدٍ ١َماِلكٍ ُمْصَعٍب، َعْن  َأَبا َبْكٍر الص ُه َعْنُه، َبَعَث ٣، َأنَرِضَي الل ،
َجْيًشا ِإَلى الشاِم، َفَخَرَج َيْمِشي َمَع َيِزيَد ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َوَكاَن َأِميَر ُرْبٍع ِمْن ِتْلَك اَألْرَباِع، 

َألِبي َبْكٍر: ِإما َأْن َتْرَكَب، َوإِما َأْن َأْنِزَل، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: " َما َأْنَت َفَزَعُموا َأن َيِزيَد َقاَل 
َهِذِه ِفي َسِبيِل اللِه، ثُم َقاَل: َسَتِجُد َقْوًما َزَعُموا  ِبَناِزٍل، َوال َأَنا ِبَراِكٍب، ِإني َأْحَتِسُب ُخَطايَ 

َدْعُهْم َوَما َزَعُموا َأنُهْم َحَبُسوا َأْنُفَسُهْم، َوَسَتِجُد َقْوًما َفَحُصوا َعْن َأَواِسِط َأنُهْم َحَبُسوا َأْنُفَسُهْم، فَ 
 ي ُموِصيَك ِبَعْشٍر: َال َتْقُتَلنْيِف، َوإِنْعِر، َفاْضِرْب َما َفَحُصوا َعْنُه ِبالسُرُءوِسِهْم ِمَن الش

َبن َعاِمًرا، َوال َتْعِقَرن َشاًة، اْمَرَأًة، َوال َصِبيا، َوال َكِبيًرا  َشَجًرا ُمْثِمًرا، َوال ُتَخر َهِرًما، َوال َتْقَطَعن
َقنُه، َوال َتْغُلْل، َوال َتْجُبْن". َنْخال، َوال ُتَحر ِلَمْأَكَلٍة، َوال ُتْغِرَقن َوال َبِعيًرا ِإال  

  
  شرح الغريب 

ة أقسام، وكان هذا أمير الجيش، كأنه قسم الجيش أربعاَألْرَباِع: جمع ُربع، يعني ربع  -
  .٤منها قسم واحد

َأْحَتِسب: يقال احتسب اْلَعَمل لمن َيْنِوي ِبِه َوجه اهللا؛ ِألَن َلُه ِحيَنِئٍذ َأن يْعتد عمله،  -
والِحْسَبة: اْسم من االحتساب، ومعناه: احتسابك األجر. ومن هذا الباب قولهم: احتسب 

  .٥إذا مات كبيًرا. وذلك أن يعده في األشياء المذخورة له عند اهللا تعالىفالن ابنه، 
َفَحُصوا: الَفْحص: البحث عن الشيء، وُأْفُحوص اْلَقَطاة: وُهَو َمْجِثُمَها الِذي َتْفَحُص  -

مثل َعْنُه اْألَْرَض َأْي َتْكِشُف، وفي الحديث: َفَحُصوا َعْن َأَواِسِط ُرُءوِسِهْم: كأنهم تركوها 
  .٦أفاحيص القطا فلم يحلقوا عنها

                                                           

ي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ ، أخرجه البغوي من طريق أب٢٦٩٦/حديث٤٨/ ١١] شرح السنة ٧٥[
، بهذا اإلسناد، وبلفظه، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، والحديث ٩١٨/حديث٣٥٧/ ١مالك، رواية أبي مصعب الزهري 

  .١٦١٦٠/حديث٤١٣/ ٩زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٢٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٨٢/حديث٥٩٨/ ٢جامع األصول  ٤)( 

 .٢٨٢/ ١، الفائق في غريب الحديث ٦٠/ ٢انظر: مقاييس اللغة  ٥)(
  .١٧٨/ ٢، غريب الحديث البن الجوزي ٥٤٨/ ٢، الدالئل في غريب الحديث ٧١٢انظر: مجمل اللغة: ص  ٦)(
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-  َما َنهى َعْنُه َتْعِقَرنأصُل الَعْقر: َضْرب قواِئم اْلَبِعيِر َأِو الشاِة بالسيِف َوُهَو قائٌم، َوإِن :
  .١ِألَنُه ُمْثَلة وتعذيٌب ِلْلَحَيَوانِ 

الَغِنيمة َقْبَل الِقْسمة. ُيَقاُل: َغل ِفي  َتْغُلْل: الُغُلول: ُهَو اْلِخَياَنُة ِفي المْغَنم، والسرَقة ِمنَ  -
. وكل َمن َخاَن ِفي َشْيٍء ِخفْ  ُغُلوًال َفُهَو َغال ؛ وقد َكان الرجل ِإذا يَ الَمْغنم، َيُغل َة َفَقْد َغل

  .٢اْخَتار من اْلمغنم َشْيًئا: َغله، َأي أدخلُه ِفي َأْضَعاف َمَتاعه وستره، َفُسمي الخائن غاًال 
  

  تخريجه
  .٣أخرجه مالك، بمثله؛ عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر رضي اهللا عنه -
  .٥؛ كالهما بمثله٤ومن طريق مالك: أخرجه البيهقي، وابن عساكر -
؛ ثالثتهم ٨، والطبراني بجزٍء منه٧، وابن أبي شيبة، مختصًرا٦وأخرجه عبد الرزاق، بمعناه -

  من طريق: يحيى بن سعيد، به.
  ، كالهما بزيادة فيه؛١١، والطحاوي١٠، وسعيد بن منصور٩زنجويه وأخرجه ابن -

  ، كالهما بجزء منه؛١٣، والحاكم١٢وأخرجه ابن أبي شيبة
  أربعتهم من طريق: أبي بكر رضي اهللا عنه.

  
  
  
  
  

                                                           

  .٥٩٣/ ٤، لسان العرب ٢٧١/ ٣ظر: النهاية في غريب الحديث ان ١)(
 .٣٨٠/ ٣، النهاية في غريب الحديث ٥٠انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: ص  ٢)(
  .   ١٠/حديث٤٤٧/ ٢موطأ مالك  ٣)(
  .  ٧٧/ ٢تاريخ دمشق  ٤)(
 .  ١٨٠٧٦/حديث٢٤٩/ ١٣، ومعرفة السنن واآلثار ١٨١٤٨/حديث١٥٢/ ٩السنن الكبرى  ٥)(
  .٩٣٧٥/حديث١٩٨/ ٥مصنف عبد الرزاق  ٦)(
  .  ٣٣١٢١/حديث٤٨٣/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٧)(
  . ٦٠٧/حديث٢٣١/ ٢٢المعجم الكبير  ٨)(
 .         ٧٥٩/حديث٤٧٨/ ٢األموال البن زنجويه  ٩)(
  . ٢٣٨٣/حديث١٨١/ ٢سنن سعيد بن منصور  ١٠)(
  .        ٤٣٦/ ١٥، ١٤٤/ ٣شرح مشكل اآلثار  ١١)(
  . ٣٣١٣٤/حديث٤٨٤/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ١٢)(
 .٤٤٧٠/حديث٨٥/ ٣المستدرك  ١٣)(



٢٠١ 
 

  درجته
  إسناده منقطع، فيه يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكٍر رضي اهللا عنه.

الهيثمي: رواه الطبراني، وٕاسناده منقطع، ورجاله إلى ، وقال ١وقد أشار إلى ذلك البيهقي
  .٢يحيى ثقات

  
  
  

   

                                                           

  .١٨٠٧٧/حديث٢٥٠/ ١٣انظر: معرفة السنن واآلثار  ١)(
  .١٦١٦٠/حديث٤١٣/ ٩مجمع الزوائد  ٢)(
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  باُب الديوانِ       
َمِد ْبُن ٧٦[ ي َأُبو َسْهٍل َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريِه ْبُن َأْحَمَد الطَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد َعْبُد الل [

، َنا َعْبُد َعْبِد الرْحَمِن اْلَبزاُز، َأَنا  َبِريَأَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم الد ، ا اْلُعَذاِفِريُد ْبُن َزَكِريُمَحم
زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  ١الر ْهِريْحَمِن ْبِن َعْوفٍ ٢، َعِن الزا ُأِتَي ٣، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَقاَل: َلم ،

: َأال َتْجَعُلَها ِفي َبْيِت اْلَماِل َحتى  ٤ُعَمرُ  ْهِريِه ْبُن اَألْرَقِم الزِبُكُنوِز ِكْسَرى، َقاَل َلُه َعْبُد الل
َتْقِسَمَها؟ َقاَل: َال ُيِظلَها َسْقٌف َحتى ُأْمِضَيَها، َفَأَمَر ِبَها، َفُوِضَعْت ِفي ُصوِح اْلمْسِجِد، َوَباُتوا 

َفَلما َأْصَبَح، َأَمَر ِبَها، َفُكِشَف َعْنَها، َفَرَأى ِفيَها ِمَن اْلَحْمَراِء، َواْلَبْيَضاِء َما َيَكاُد  َيْحُرُسوَنَها،
؟ َيَتْألُأل ِمْنُه اْلَبَصُر، َقاَل: َفَبَكى ُعَمُر، َفَقاَل َلُه َعْبُد الرْحَمِن: َما ُيْبِكيَك َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنينَ 

َكاَن َهَذا َلَيْوُم ُشْكٍر، َوَيْوُم ُسُروٍر، َوَيْوُم َفَرٍح، َفَقاَل ُعَمُر: َكال ِإن َهَذا َلْم ُيْعَطُه  َفَواللِه ِإنْ 
اِع َأْم َنْحُثو؟ َفَقالَ  َقاَل: َأَنِكيُل َلُهْم ِبالص ُأْلِقَي َبْيَنُهُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء، ثُم َبِل  َقْوٌم ِإال : َعِلي

َل الناِس، َفَحثَا َلُه، ثُم َدَعا ُحَسْيًنا، ثُم َأْعَطى الناَس، احْ  َأو َدَعا َحَسَن ْبَن َعِلي ُث َلُهْم، ثُم
َن الدَواِويَن، َوَفَرَض ِلْلُمَهاِجِريَن ِلُكل َرُجٍل ِمْنُهْم َخْمَسَة آالِف ِدْرَهٍم ِفي ُكل َسَنٍة،  َوَدو

ُكل َرُجٍل ِمْنُهْم َأْرَبَعَة آالِف ِدْرَهٍم، َوَفَرَض َألْزَواِج النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوِلَألْنَصاِر لِ 
ا ِستَة ِلُكل اْمَرَأٍة ِمْنُهن اْثَنْي َعَشَر َأْلَف ِدْرَهٍم؛ ِإال َصِفيَة َوُجَوْيِرَيَة، َفَرَض ِلُكل َواِحَدٍة ِمْنُهمَ 

  ْرَهٍم".آالِف دِ 
، َوَقَتاَدَة، َقاال:  ْهِريُه َعْنُه َألْهِل َبْدٍر ِلْلُمَهاِجِريَن «َقاَل َمْعَمٌر، َعِن الزَفَرَض ُعَمُر َرِضَي الل

  ».ِمْنُهْم ِلُكل َرُجٍل ِستَة آالِف ِدْرَهمٍ 
  
  
  
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٢٧٤٢/حديث١٤٥/ ١١] شرح السنة ٧٦[
، ١٧٧٤١/حديث٢٣٦/ ١٠، بهذا اإلسناد، وبلفظه، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٠٣٦/حديث١٠٠

  . ٣٦٠٩/حديث٢٣٥/ ٤وفي كشف األستار 
  .٥٧د في الحديث رقمسبقت ترجمة رواة هذا اإلسنا ١)( 
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
َأُبو ُمَحمد، قال ابن  ِإْبَراِهْيم بن َعْبد الرْحَمن بن َعْوف الزْهِرّي، َأُبو ِإْسَحاق الزْهِرّي، الَعْوِفّي، الَمَدِنّي، َوِقْيل: ُكْنَيُته ٣)(

ثبته يعقوب بن شيبة، وقال العالئي في جامع التحصيل : قيل له رؤية، وسماعه من عمر أ٩١حجر في التقريب ص 
  ه.٩٦ه، وقيل ٩٥: ال رؤية له، ت ١٤٠ص 

  .١٣٩/ ١، تهذيب التهذيب ٢١٧/ ١، الكاشف ١٣٤/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
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  شرح الغريب 
ْوُح: الجانُب من الرأِس والجبِل، ويقال: ُصوٌح لوجه - اْلَجَبل اْلَقاِئم َكأنه َحاِئط، وهما  الص

  .١ُلَغَتاِن َصْوٌح وُصوحٌ 
  تخريجه

م بن عبد الرحمن بن عوف، عن أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن الزهري، عن إبراهي -
  . ٢بن الخطاب رضي اهللا عنهعمر 

  .٣وعن معمر، أخرجه: ابن المبارك، مختصًرا -
؛ ثالثتهم بجزٍء ٥، والبيهقي٤شيبة، والخرائطيومن طريق معمر، أخرجه: ابن أبي  - 

  .٦منه
، ١٠، وابن أبي عاصم٩، وعبد بن حميد٨، وأحمد بن حنبل٧وأخرجه المعافى بن عمران -

، جميعهم، بجزٍء منه ؛ من طريق:  َأِبي ِسَنان الدَؤِلّي ، عن عمر بن الخطاب ١١والبزار
  رضي اهللا عنه.

  ،١٥، وابن أبي الدنيا١٤، وأبو داود١٣بن حنبل، وأحمد ١٢وأخرجه المعافى بن عمران -
، جميعهم، بجزٍء منه؛ من طريق اْلِمْسَور ْبن َمْخَرَمة، عن عمر بن الخطاب ١٦والبيهقي

  رضي اهللا عنه.
  درجته

  إسناده صحيح، وهو موقوف.
                                                           

  .١٠٧/ ٥انظر: تهذيب اللغة  ١)(
  .   ٢٠٠٣٦/حديث٩٩/ ١١جامع معمر بن راشد  ٢)(
  .  ٧٦٨/حديث٢٦٥/ ١الزهد والرقائق  ٣)(
  . ٩٢٠/حديث٣٠٠مكارم األخالق: ص ٤)(
  . ١٣٠٣٥/حديث٥٨٢/ ٦السنن الكبرى  ٥)(
  . ٣٤٤٤٦/حديث٩٣/ ٧مصنف ابن أبي شيبة  ٦)(
  . ٨/حديث١٨١الزهد للمعافى بن عمران: ص ٧)(
  .  ٩٣/حديث٢٥٣/ ١مسند أحمد  ٨)(
  . ٤٤/حديث٤٥المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص  ٩)(
  . ٢٧٦/حديث١٣٨الزهد البن أبي عاصم: ص  ١٠)(
  .٣١١/حديث٤٤٠/ ١مسند البزار  ١١)(
  . ٧/حديث١٨١الزهد للمعافى بن عمران: ص ١٢)(
  . ٥٩٧/حديث٩٤الزهد ألحمد بن حنبل: ص  ١٣)(
 . ٦٥/حديث٨١الزهد ألبي داود: ص  ١٤)(
  . ١٨/حديث٢٣إصالح المال البن أبي الدنيا: ص ١٥)(
 . ١٣٠٣٤/حديث٥٨٢/ ٦لكبرى السنن ا ١٦)(
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، َأَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبنُ ٧٧[ ٍد الِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحمَأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو  ] َأْخَبَرَنا َعْبُد الوه
 اِفِعيِبيُع، َأَنا الش َأَنا الر ،اِس اَألَصمَعْن َأِبي ٣، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَنارٍ ٢، َأَنا ُسْفَيانُ ١اْلَعب ،

 ِد ْبِن َعِليُعَمرَ ٤َجْعَفٍر ُمَحم َواِويَن، َقاَل:  ٥، َأنَن الد ا َدوَفِقيَل َلُه: » ِبَم َتَرْوَن َأْن َأْبَدَأ؟«َلم
َبْل َأْبَدُأ ِباألْقَرِب َفاَألْقَرِب ِبَرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه «ِبَك، َقاَل:  ٦ْابَدْأ ِباَألْقَرِب َفاَألْقَربِ 

  ».َوَسلمَ 
َبْيُر َنْفَسُه ِمَن الديَواِن ِحيَن ُقِتَل «ُعْرَوَة، َعْن َأِبيه َقاَل:  َقاَل َمْعَمٌر، َعْن ِهَشاِم ْبنِ  َمَحا الز

َبْيِر َنْفَسُه ِحيَن ُقِتَل ُعْثَمانُ  ِه ْبُن الز٧»ُعَمُر، َوَمَحا َعْبُد الل.  
  

  تخريجه
أخرجه الشافعي، بمثله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن  -
  .٨ي، عن عمر رضي اهللا عنه، موقوًفاعل
  .٩ومن طريقه: البيهقي، بمثله -
، جميعهم بنحوه؛ من طريق: جعفر ١٢، والمحاملي١١، والبالذري١٠وأخرجه ابن أبي شيبة -
  بن محمد، عن أبيه، عن عمر رضي اهللا عنه.ا

، كالهما بمعناه؛ من طريق: عمر ١٤، والبالذري١٣القاسم بن سالمأبو عبيد وأخرجه  -
  رضي اهللا عنه.

                                                           

بهذا  ١٦٦/ ٤، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٢٧٤٣/حديث١٤٦/ ١١] شرح السنة ٧٧[
، وفي ١٣٠٧١/حديث٥٩٢/ ٦اإلسناد، ولفظه بسياق مختلف، وهو خطأ ظاهر؛ فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى 

  ريق الشافعي بمثل حديث البغوي.من ط ١٣٢٠٩/حديث٢٩٩/ ٩معرفة السنن واآلثار 
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٣١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
: ثقٌة ثبٌت، ت ٤٢١) َعْمُرو بن ِدْيَنار الَمكّي، َأُبو ُمَحمد اَألْثَرم، الُجَمِحّي َمْوَالُهم، قال ابن حجر في التقريب ص٣(

  ه.١٢٦سنة
  .٢٨/ ٨، تهذيب التهذيب ٧٥/ ٢، الكاشف ٥/ ٢٢تهذيب الكمالوانظر: 

اد، َأُبو َجْعَفر الَباِقر، قال ابن حجر في التقريب ص ٤)( جد بن َعِلّي بن الُحَسْين بن َعِلّي بن َأِبي َطاِلب، الس٤٩٧ُمَحم :
 ه، وقيل غير ذلك.١١٥ه، وقيل ١١٤ثقٌة فاضٌل، ت 

  .٣٥٠/ ٩، تهذيب التهذيب ٢٠٢/ ٢لكاشف ، ا١٣٦/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال
  .٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
  قوله: (فاألقرب)، ليست في ع. ٦)(
  .٢٠٠٤٣/الحديث١٠٣/ ١١جامع معمر بن راشد  ٧)(
  .   ١٦٦/ ٤األم  ٨)(
  . ١٣٢٠٩/حديث٢٩٩/ ٩، ومعرفة السنن واآلثار ١٣٠٧١/حديث٥٩٢/ ٦السنن الكبرى  ٩)(
  .٣٢٨٩٨حديثو ، ٣٢٨٩٥/حديث٤٥٧/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ١٠)(
  .   ٤٣٦فتوح البلدان: ص  ١١)(
  . ٢٥٨/حديث٢٦٤أمالي المحاملي: ص  ١٢)(
  .٥٤٩/حديث٢٨٦األموال للقاسم بن سالم:  ص ١٣)(
  .  .٤٣٦فتوح البلدان: ص  ١٤)(



٢٠٥ 
 

 درجته
  ، فيه:إسناده منقطع، وهو موقوف

  بن الحسين بن علي بن أبي طالب: لم يسمع عمر بن الخطاب. محمد بن علي -
  .١وقال ابن كثير: إسناده منقطع

   

                                                           

  .   ٤٧٩/ ٢) مسند الفاروق ١(



٢٠٦ 
 

 دِ يْ ِكتاُب الص  ١حِ ائِ بَ [والذ[  
ْيد َما َكاَن َحَالال ُمْمتِنًعا، َال ماِلك ، ٢َقاَل اهللا ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {َوإَِذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا} َوالص

 َمُكُم اللا َعلِمم ُموَنُهنِبيَن ُتَعلْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلُه لُه، َوَقاَل ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {َوَما َعل
، يْعني: الّصواِئد، واِحدُتها: ٤}اْآلَية، قْوُلُه: {ِمَن اْلَجَواِرحِ ٣َفُكُلوا ِمما َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم}

  جاِرحٌة، ِألنها تْجرُح الّصْيد، وِألّنها تْكِسُب.
  ، أْي: كسْبُتْم.٥َقاَل اهللا ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم}

، ُيقاُل لُه: ، والُمكلُب: اّلِذي ُيسلُط الِكالب على الّصْيِد، واّلذي ُيعلِمهُ ٦وقْوُلُه: {ُمَكلِبيَن}
  ُمكلٌب أْيًضا، والكالُب: صاِحُب الِكالِب، وُيقاُل ِللّصاِئِد ِبها أْيًضا: كّالٌب.

  باُب العِقيقةِ  
، َأَنا َأُبو ٧٨[ َأَنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش [

َوَزَنْت َفاِطَمُة «، َأنُه َقاَل: ٩، َعْن َأِبيهِ ٨، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمِد ْبِن َعِلي ٧َماِلكٍ ُمْصَعٍب، َعْن 
ْت ِبْنُت َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِبَشْعِر َحَسٍن، َوُحَسْيٍن، َوَزْيَنَب، َوُأم ُكْلُثوٍم، َفَتَصدقَ 

ةً  ِبِزَنِتِه ِفض.«  
  
  خريجهت
  .١٠أخرجه مالك، بمثله؛ عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه -
  
  

                                                           

  لم ترد في األصل، وما أثبته من ع، وس. ١)(
موطأ أخرجه البغوي من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في ، ٢٨١٩/حديث٢٧٠/ ١١] شرح السنة ٧٨[

  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه، وقال أبو مصعب: حدثنا مالك.٢١٨٥/حديث٢٠٥/ ٢مالك، رواية أبي مصعب الزهري 
 .٢سورة المائدة: اآلية  ٢)(
  .٤سورة المائدة: اآلية  ٣)(
  .٢اآلية سورة المائدة:  ٤)(
  .٦٠اآلية : سورة األنعام  ٥)(
  .٤سورة المائدة: اآلية  ٦)(
  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٧)( 

اِدق، قال ا ٨)( د بن َعِلّي بن الُحَسْين بن َعِلّي بن َأِبي َطاِلب الَهاِشِمّي،  َأُبو َعْبد اهللا المعروف بالصبن َجْعَفر بن ُمَحم
  ه.١٤٨: صدوٌق فقيٌه إماٌم، ت ١٤١حجر في التقريب ص
  .٢٩٥/ ١، الكاشف ١٠٣/ ٢، تهذيب التهذيب ٧٤/ ٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٧٧في الحديث رقم  سبقت ترجمته ٩)(
  .  ٢/حديث٥٠١/ ٢موطأ مالك  ١٠)(



٢٠٧ 
 

  ومن طريق مالك، أخرجه: -
  : كالهما بمثله.٢، والبيهقي١ابن سعد
  : كالهما بنحوه.٤، والبيهقي٣وأبو داود

؛ بنحوه وفيه زيادة؛ من طريق: جعفر بن محمد بن علي، ٦، والدوالبي٥وأخرجه ابن سعد -
  عن أبيه.

مالك، بنحوه؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن وأخرجه  -
  .٧الحسين

وأخرجه ابن سعد، بمثله؛ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن علي بن  -
  .٨الحسين

  
  درجته
  وهو مرسل. صحيح،إسناده 

  : أنه مرسل.١١، وابن حجر١٠النوويو  ،٩وذكر أبو داود
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .      ١٥٥/حديث  ٢٣١/ ١الطبقة الخامسة  - متمم الصحابة  -الطبقات الكبرى  ١)(
 . ١٩٢٩٦/حديث٥١١/ ٩السنن الكبرى  ٢)(
 . ٣٨٠/حديث٢٧٩المراسيل: ص  ٣)(
  .١٩١٤٢ث/حدي٦٩/ ١٤،  ومعرفة السنن واآلثار ٨٢٦٢/حديث١١٢/ ١١شعب اإليمان  ٤)(
  .  ١٥٨/حديث ٢٣٣/ ١الطبقة الخامسة  - متمم الصحابة  -) الطبقات الكبرى ٥(
 .      ١٤٦/حديث٨٥الذرية الطاهرة: ص  ٦)(
  . ٣/حديث٥٠١/ ٢موطأ مالك  ٧)(
  /   ٢٣٢/ ١المرجع السابق  ٨)(
 . ٣٨٠/حديث٢٧٩المراسيل: ص  ٩)(
 .٤٣٢/ ٨المجموع  ١٠)(
 .٥٩٦/ ٩فتح الباري  ١١)(



٢٠٨ 
 

  ِكتاُب األْطِعمةِ 
  باُب التْسِميِة على األْكِل واْلحْمد ِفي آِخرِهِ 

، ُرِوي عِن اْبِن ١َقاَل اهللا ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِميَن}
{ُهمَدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك الل} :اْشتهى أْهُل الجّنة ، َقاَل: كلما ٢عّباٍس ِفي قْوِلِه عّز وجّل

شْيًئا، قاُلوا: ُسْبحانك اللُهّم، فيِجيُئُهْم َكَما يْشتُهون، فِإذا طِعُموا ِمّما آتاُهُم اُهللا، َقاُلوا: 
  الحْمُد ِهللا رب العالِمين، فذِلك آِخر دْعواُهْم.

َمِد اْلَجْوزَ ] ٧٩[ ِه ْبُن َعْبِد الصٍد َعْبُد الل َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم ْبُن َأْحَمَد ٣َجاِني َأَنا َعِلي ،
 ٥، َأَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب ٤اْلُخَزاِعي ْرِمِذيَنا ٧، َنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيدٍ ٦، َنا َأُبو ِعيَسى الت ،

  ،٩ْبِن َأِبي َحِبيٍب ، َعْن َيِزيَد ٨اْبُن َلِهيَعةَ 

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل المحمدية: ص ٢٨٢٤/حديث٢٧٥/ ١١شرح السنة ] ٧٩[
، وفي ٧٩٠٨/حديث٢٣/ ٥، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٩/حديث١٥٦

 .٤٠٣٢/حديث١١٠/ ٤غاية المقصد 
  .١٠سورة يونس: اآلية ١)(
 .١٠اآلية سورة يونس: ٢)(
َمد ْبن َأْحَمد ْبن ُموَسى٣)( ه ْبن َعْبد الصد اْلُجوَزَجاِنّي، هكذا عرفه البغوي  في هذا اإلسناد وفي أسانيد  ،َعْبد اللَأُبو ُمَحم

 .أخري من شرح السنة، روى عن: َأُبي اْلَقاِسم َعِلّي ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن اْلَحَسن اْلُخَزاِعيّ 
  .٢٣٤٠/حديث١٦٨/ ٩، و٤٣/حديث٨٣/ ١السنة  انظر: شرح

  ه.٤١١) َعِلّي ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمد، َأُبو اْلَقاِسم اْلُخَزاِعّي، وُهو اْبن َأِبي َبْكر اْلَمَراِغّي، متفٌق على توثيقه، ت ٤(
، ٢٨٠/ ٢٨الم ، تاريخ اإلس٤٠٢، التقييد البن نقطة: ص ١٧٣/ ١٢، األنساب ١٤٣/ ٢٤وانظر: تاريخ بغداد وذيوله 

  .١٩٩/ ١٧سير أعالم النبالء 
  ه.٣٣٥) الَهْيَثم بن ُكَلْيب بن ُسَرْيج، َأُبو َسِعْيد الشاِشّي، متفٌق على توثيقه،  ت ٥(

  .١٥٦/ ١٣، معجم المؤلفين ١٩٦/ ٤، شذرات الذهب ٣٥٩/ ١٥، سير أعالم النبالء ٥٠٠/ ١وانظر: معجم البلدان 
َلِمّي، َأُبو ِعْيَسى التْرِمِذّي، الَحاِفظ، ُمَصنف الَجاِمع، َوِكَتاب ُمَحمد بن ِعْيَسى بن ٦) ( اك الس ح َسْوَرة بن ُمْوَسى بن الض

  ه.٢٧٩: أحد األئمة، ثقٌة حافٌظ، ت ٥٠٠الِعَلل، َوَغْير َذِلك، قال ابن حجر في التقريب ص
  .٣٨٧/ ٩، تهذيب التهذيب ٢٠٨/ ٢، الكاشف ٢٥٠/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 

  ال ُقَتْيَبة بن َسِعْيد بن َجِمْيل بن َطِرْيف الثَقِفّي، َأُبو َرَجاء الَبْغَالِنّي، يَقال: اْسُمه َيْحَيى، َوِقْيل: َعِلّي، ق٧) (
  ه، عن تسعين سنة.٢٤٠: ثقٌة ثبٌت، ت ٤٥٤ابن حجر في التقريب ص

  .٣٥٨/ ٨ ، تهذيب التهذيب١٣٤/ ٢، الكاشف ٥٢٣/ ٢٣وانظر: تهذيب الكمال 
 .٢٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
: ٦٠٠َيِزْيد بن َأِبي َحِبْيب الِمْصِرّي، َأُبو َرَجاء، َواْسم َأِبْيه: ُسَوْيد، واختلف في والئه، قال ابن حجر في التقريب ص٩) (

  ه، وقد قارب الثمانين. ١٢٨ثقٌة فقيٌه، وكان يرسل، ت 
  .٣١٨/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٨١/ ٢، الكاشف ١٠٢/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 



٢٠٩ 
 

  ٢َعْن َحِبيِب ْبِن َأْوسٍ  ،١َعْن َراِشٍد اْلَياِفِعي وَب اَألْنَصاِريا ِعْنَد ٣، َعْن َأِبي َأيَقاَل: ُكن ،
 َب َطَعاٌم، َفَلْم َأَر َطَعاًما َكاَن َأْعَظَم َبَرَكًة ِمْنُه َأو َم َيْوًما َفُقرى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَل َما الن

  آِخِرِه؛َأَكْلَنا، َوال َأَقل َبَرَكًة ِفي 
ِإنا َذَكْرَنا اْسَم اللِه ِحيَن َأَكْلَنا، ثُم َقَعَد َمْن َأَكَل، َوَلْم «ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اللِه، َكْيَف َهَذا؟ َقاَل: 

  ».ُيَسم اللِه، َفَأَكَل َمَعُه الشْيَطانُ 
  تخريجه

أبي حبيب، عن راشد أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن  -
بن جندل اليافعي، عن حبيب بن أوس، عن أبي أيوب األنصاري، عن النبي صلى اهللا ا

  .٤عليه وسلم
  .٥وأخرجه أحمد، بنحوه؛ عن قتيبة عن ابن لهيعة، به -

  درجته
  :، فيهحسنإسناده 

، وحبيب بن أوس لم يوثقه سوى ابن حبان، ٦صدوق، خلط بعد احتراق كتبه: ابن لهيعة -
  وقال ابن حجر: مقبول.

 وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه راشد بن جندل، وحبيب بن أوس، وكالهما ليس له إال راوٍ 
 . ٧خال ابن لهيعة، وحديثه حسن حيحواحد، وبقية إسناده رجال الص

  
  

                                                           

 : ثقة.٢٠٤َراِشد بن َجْنَدل الَياِفعي، الِمْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ١) (
  .٢٢٤/ ٣، تهذيب التهذيب ٥/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

  ح مصر، وسكنها.: مقبول، شهد فت١٥٠َحِبْيب بن َأْوس، أو ابن َأِبي َأْوس، الثَقِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص٢) (
  .١٧٧/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٥٧/ ٥وانظر: تهذيب الكمال 

َخاِلد بن َزْيد بن ُكَلْيب، َأُبو َأيْوب اَألْنَصاِرّي، من كبار الصحابة، شهد بدًرا، وخصه النبي صلى اهللا عليه وسلم  ٣)(
المسجد الشريف، مات غازًيا الروم سنة بالنزول عليه في بني النجار، إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة، وبنى 

 ه، وقيل بعدها.٥٠
  .١٩٩/ ٢، اإلصابة ١٢١/ ٢، أسد الغابة ٤٢٤/ ٢وانظر: االستيعاب 

  .  ١٨٩/حديث١٥٦الشمائل المحمدية: ص  ٤)(
  .  ٢٣٥٢٢/حديث٥٠٤/ ٣٨مسند أحمد  ٥)(
  .٣١٩تقريب التهذيب: ص  ٦)(
 .٧٩٠٨/حديث٢٣مجمع الزوائد /  ٧)(



٢١٠ 
 

 باب كراهية األكل متكًئا

، َأَنا َأُبو٨٠[ اْلَفاِرِسي ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَحد [  ، اِلَحاِني الص ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعِليُمَحم َذر
، َنا [ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمِد ٢ْبِن ُمَحمِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الشْيخِ  ١َعْبِد اللهِ  َأَنا َأُبو ُمَحمدِ 

، َعْن ُعَبْيِد اللِه ْبِن اْلَوِليِد ٦، َحدثََنا اْلُمَحاِرِبي ٥اْلَعْسَكِري ، َنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن ٤]٣ْبِن اْلَحاِرثِ ا
 اِفي ِه ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيرٍ ٧اْلَوصِه، ٩، َعْن َعاِئَشةَ ٨، َعْن َعْبِد اللَقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل الل ،

 ِكًئا، َفِإنُه ِفَداَك، ُمتى َكاَد َأْن ُتِصيَب ُكْل، َجَعَلِني اللُه َأْهَوُن َعَلْيَك، َفَأْصَغى ِبَرْأِسِه َحت
  ».َال، َبْل آُكُل َكَما َيْأُكُل اْلَعْبُد، َوَأْجِلُس َكَما َيْجِلُس اْلَعْبدُ «َجْبَهُتُه اَألْرَض، َقاَل: 

  
  تخريجه

مان أخرجه أبو الشيخ، بمثله؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن سهل بن عث -
العسكري، عن عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، عن عبيد اهللا بن الوليد 

 .١٠الوصافي، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي اهللا عنها

                                                           

كتابه أخالق في ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو ٢٨٣٩/حديث٢٨٦/ ١١] شرح السنة ٨٠[
 ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.١٤٠/حديث٣٩١/ ١النبي 

  جاء في ع: (أبو محمد بن عبد اهللا)، وهو خطأ.     ١)(
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
وفي ع، وفي س: (ِإْبَراِهيم ْبن ِإْبَراِهيم ْبِن ُمَحمد ْبِن اْلَحاِرث)، والتصويب من كتاب أخالق النبي  جاء في األصل، ٣)(
  ، ومن كتب التراجم.١٤٠/حديث٣٩١/ ١
ِئَلة اسم أمه، ولقبه أْبَرَجة، ِإْبَراِهيم ْبن ُمَحمد ْبن اْلَحاِرث ْبن َمْيُمون، َأُبو ِإْسَحاق اَألْصَبَهاِنّي، ُيْعَرف ِباْبن َناِئَلة، َوَنا ٤)(

: الحافظ، ٤/ ١  تبصير المنتبه في : أحد الثقات، وقال ابن حجر٢٠/ ١٣من أهل المدينة، قال السمعاني في األنساب 
  ه.٢٩١ت 

/ ١، توضيح المشتبه ١٠٠/ ٢٢، تاريخ اإلسالم ٢٣٠/ ١، تاريخ أصبهان ٣٥٦/ ٣وانظر: طبقات المحدثين بأصبهان 
٣١٣.  

: أحد الحفاظ، له غرائب، ٢٥٨ل بن ُعْثَمان، َأُبو َمْسُعْود الَعْسَكِرّي، َنِزْيل الرّي، قال ابن حجر في التقريب صَسهْ  ٥)(
  ه.٢٣٥ت 

  .٢٥٥/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٧٠/ ١، الكاشف ١٩٧/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 
) (٦ د بن ِزَياد الُمَحاِرِبّي، َأُبو ُمَحمْحَمن بن ُمَحمال بأس به، ٣٤٩د الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب صَعْبد الر :

  ه.١٩٥وكان يدلس؛ قاله أحمد. ت 
 .٢٦٥/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٤٢/ ١، الكاشف ٣٨٦/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
)(٨  ْيِثّي، َأَبو َهاِشم الَمكثقة، استشهد غازًيا، سنة ٣١٢ّي، قال ابن حجر في التقريب صَعْبد اهللا بن ُعَبْيد بن ُعَمْير الل :

  ه.١١٣
  .٣٠٨/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٧١/ ١، الكاشف ٢٥٩/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢١سبقت ترجمتها في الحديث رقم ٩) (
 .  ١٤٠/حديث٣٩١/ ١أخالق النبي  ١٠)(



٢١١ 
 

  .١وأخرجه ابن المبارك، بنحوه، وفيه زيادة؛ عن عبد اهللا بن عبيد بن عمير، به -
  .٢ بن عبيد بن عمير، بهوأخرجه ابن عساكر، بنحوه؛ من طريق: عبد اهللا -
، جميعهم بنحوه، ٧، وابن عساكر٦، والبغوي٥، وأبو الشيخ٤، وأبو يعلى٣وأخرجه ابن سعد -

  بنحوه، وفيه قصة؛ عن عائشة رضي اهللا عنها، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.
  درجته

  .١٠، وابن حجر٩، والعراقي٨إسناده ضعيف، وضعفه ابن الملقن
  فيه:

  عنعن.المحاربي مدلس، وقد  -
  عبيد اهللا بن الوليد: ضعيف. - 
  .١١عبد اهللا بن عبيد بن عمير: لم يدرك عائشة - 

   

                                                           

  . ٥٣/ ٢الزهد والرقائق  ١)(
  .  ٨٨٩حديثو ، ٨٨٨/حديث٧٣/ ٤تاريخ دمشق  ٢)(
  .٢٨٨/ ١الطبقات الكبرى  ٣)( 

 .٤٩٢٠/حديث٣١٨/ ٨مسند أبي يعلى  ٤)(
 .٦١٧/حديث٢٤٥/ ٣أخالق النبي  ٥)(
 .١٥٦، وانظر حديث رقم ٣٦٨٣/حديث٢٤٧/ ١٣شرح السنة  ٦)(
 . ٨٩١/حديث٧٤/ ٤تاريخ دمشق  ٧)(
  .٤٤٦/ ٧انظر: البدر المنير  ٨)(
  .٧/حديث٨٦٨انظر: تخريج أحاديث اإلحياء: ص ٩)(
 .٢٦٩/ ٣انظر: التلخيص الحبير  ١٠)(
 .٢٧٨/ ١انظر: المحلى باآلثار  ١١)(



٢١٢ 
 

، َأَنا ُمَحمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأَنا َأُبو الشْيِخ اْلَحاِفظُ ٨١[  ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهِه ١] َوَحدَنا َعْبُد الل ،
ٍد اْلَبَغِوي ا ثَ ٢ْبُن ُمَحمَحد ، وَب اْلَمَقاِبِريبُ ٣َنا َيْحَيى ْبُن َأيَعْن ُمْسِلٍم ٤، َنا َأُبو ِإْسَماِعيَل اْلُمَؤد ،

، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ٧، َعِن اْبِن َعباسٍ ٦، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ ٥اَألْعَورِ 
  ».َوَيْأُكُل َعَلى اَألْرضِ َيْجِلُس َعَلى اَألْرِض، «َوَسلَم 

  
  تخريجه

؛ عن عبد اهللا ٩، وبمثله وفيه زيادة، مرة أخرى٨أخرجه أبو الشيخ األصبهاني، بمثله مرة -
ابري، عن أبي إسماعيل المؤدب، عن مسلم قَ بن محمد البغوي، عن يحيى بن أيوب المَ ا

  رضي اهللا عنه. األعور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
، كالهما بمثله وفيه زيادة؛ من طريق: أبي ١١البيهقيو ، ١٠ابن أبي الدنياوأخرجه  -

  إسماعيل المؤدب، عن سعيد بن جبير، به.
  ، بمثله وفيه زيادة؛ من طريق: سعيد بن جبير، به.١٣، والبيهقي١٢وأخرجه الطبراني -

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو في كتابه أخالق ٢٨٤١/حديث٢٨٨/ ١١] شرح السنة ٨١[
، بهذا اإلسناد، وفيه  زيادة؛ والحديث زائد، ١٢٨حديث/٣٦٦/ ١، بهذا اإلسناد، وبلفظه، وفي ٦١٥/حديث٢٤٣/ ٣النبي 

  .١٤٢٢٢/حديث٢٠/ ٩ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١) (
الحافظ الثقة الكبير  :٢١٧/ ٢تذكرة الحفاظ قال الذهبي في َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد الَعِزْيز، َأُبو الَقاِسم الَبَغِوّي، ٢) (

  ه.٣١٧، تمسند العالم
  . ٣١٢، التقييد: ص ١٤/٤٤٠، سير أعالم النبالء ٢٧٤/ ٢، األنساب ٣٢٥/ ١١وانظر: تاريخ بغداد 

  ه.٢٣٤: ثقة، ت٥٨٨َيْحَيى بن َأيْوب الَمَقاِبِرّي، َأُبو َزَكِريا الَبْغَداِدّي، الَعاِبد، قال ابن حجر في التقريب ص٣) (
  .١٨٨/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٦٢/ ٢، الكاشف ٢٣٨/ ٣١تهذيب الكمال وانظر: 

نزيل بغداد مشهور بكنيته،  ،اسم أبيه إسماعيل :ِإْبَراِهْيم بن ُسَلْيَمان بِن َرِزْين، َأُبو ِإْسَماِعْيل الُمَؤدب، اُألْرُدِنّي، وقيل ٤)(
   .: صدوٌق يغرب٩٠قال ابن حجر في التقريب ص

  .١٢٥/ ١، تهذيب التهذيب ٢١٢/ ١، الكاشف ٩٩/ ٢ال وانظر: تهذيب الكم
بّي، الُمَالِئّي، الَبراد، اَألْعَوِر، َأُبو َعْبد اهللا الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص٥) ( ٣٥٠ُمْسِلم بن َكْيَسان الض :

 ضعيف.
  .١٣٥/ ١٠تهذيب التهذيب  ،٢٦٠/ ٢، الكاشف ٥٣٠/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 

 .٣٠قت ترجمته في الحديث رقم سب ٦)(
 .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
  .  ٦١٥/حديث٢٤٣/ ٣) أخالق النبي ٨(
  . ١٢٨/حديث٣٦٦/ ١المرجع السابق  ٩)(
 .    ١١١/حديث١٤٣التواضع والخمول: ص  ١٠)(
  . ٧٨٤٣/حديث٤٨٥/ ١٠شعب اإليمان  ١١)(
  . ١٢٤٩٤/حديث٦٧/ ١٢المعجم الكبير  ١٢)(
  . ٧٨٤٤/حديث٤٨٦/ ١٠شعب اإليمان  ١٣)(



٢١٣ 
 

  درجته
  ، فيه:٣، والقاري٢، والمناوي١الهيثمي هسنادإ نس حَ و إسناده ضعيف ، 

  مسلم الُمَالِئّي: - 
  .٤ال يكتب حديثه ،قال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث

وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه،  ،٨، والبيهقي٧، وأبو زرعة٦، والجوزجاني٥وضعفه البخاري
  .٩وهو ضعيف الحديث، وقال أيًضا: هو مجهول

  .١٠وقال ابن عدي: الضعف على رواياته َبين
  : متروك.١٣الدارقطني، و ١٢، والنسائي١١وقال ابن الجنيد

قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، حتى كان ال يدري ما يحدث به، فجعل يأتي بما و 
  .١٤ال أصل له عن الثقات؛ فاختلط حديثه ولم يتميز

  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١٤٢٢٢/حديث٢٠/ ٩مجمع الزوائد  ١)(
  ٢٧١/ ٢التيسير بشرح الجامع الصغير  ٢)(
  . ٤٨٣/ ١شرح مسند أبي حنيفة  ٣)(
  .٣/ ٨) الكامل ٤(
  .١١٨/ ٣الضعفاء والمتروكون البن الجوزي   ٥)(
  .٧٦أحوال الرجال: ص   ٦)(
  .١٩٢/ ٨الجرح والتعديل ٧)(
  . ٧٠٨/حديث٢٣٦/ ١انظر: السنن الكبرى  ٨)(
  المرجع السابق.  ٩)(
 ٣/ ٨الكامل  ١٠)(
  .١١٨/ ٣الضعفاء والمتروكون البن الجوزي  ١١)(
  .٩٧الضعفاء والمتروكون للنسائي: ص  ١٢)(
  .٦٥سؤاالت البرقاني للدارقطني: ص  ١٣)(
  .٨/ ٣المجروحين  ١٤)(



٢١٤ 
 

  باُب الثِريد والتْلِبيَنة
كفْضِل الّثريِد على فْضُل عاِئشة على النساء «َقاَل الّنبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 

  .١»الّطعامِ 
  .٢َوَقاَل ِعْتباُن بْن ماِلٍك: حبْسناُه على خزْيرٍة َصَنْعَنا

، َأَنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، َنا ٨٢[ َنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِني َأُبو ]  َوَأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم
، ٦، َعْن َعباِد ْبِن اْلَعوامِ ٥، َأَنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ٤اللِه ُهَو اْبُن َعْبِد الرْحَمنِ ، َأَنا َعْبُد ٣ِعيَسى

ّ َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ٨، َعْن َأَنسٍ ٧َعْن ُحَمْيدٍ  ْفلُ «، َأنَكاَن ُيْعِجُبُه الث.«  
  

  شرح الغريب 
َيَقطع ِصَغاًرا وُيَصب َعَلْيِه ماٌء َكِثير، َفِإَذا َنِضج ُذر َعَلْيِه الدقيق، َفِإْن َلْم اْلَخِزيَرة: َلْحٌم  -

  .٩َيُكْن ِفيَها َلْحٌم َفِهَي َعِصيَدة
  .١٠الثْفل: الدقيَق والسويق وَنحَوُهما، وقيل: ُهَو الثِريد -

                                                           

من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل المحمدية: ، أخرجه البغوي ٢٨٥٧/حديث٣٠٢/ ١١] شرح السنة ٨٢[
  .٤٠٢٦/حديث١٠٩/ ٤، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في غاية المقصد ١٧٥/حديث١١٤ص

  .٣٧٦٩/حديث٢٩/ ٥انطر: صحيح البخاري ١) (
  ، وجاء في ع: (َصَنْعَناها).١٩٢٩/حديث٥٠٢/ ١انظر: مصنف عبد الرزاق  ٢)(
  .٧٩سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
: ٣١١َعْبد اهللا بن َعْبد الرْحَمن بن الَفْضل بن َبْهَرام الَسَمْرَقْنِدّي، َأُبو ُمَحمد الداِرِمّي، قال ابن حجر في التقريب ص٤) (

  ه.٢٥٥الحافظ، صاحب المسند، ثقٌة فاضٌل متقٌن، ت سنة 
  .٢٩٤/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٦٧/ ١، الكاشف ٢١٠/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
 ه.١٨٥: ثقٌة، ت٢٩٠َعباد بن الَعوام بن ُعَمر الِكَالِبّي موالهم، َأُبو َسْهل الَواِسِطّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٦)(

  .٩٩/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٣١/ ١، الكاشف ١٤٠/ ١٤وانظر: تهذيب الكمال 
ُحَمْيد بن َأِبي ُحَمْيد الطِوْيل، َأُبو ُعَبْيَدة الَبْصِرّي، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، قال ابن حجر في ٧) (

ه، وهو ١٤٣ه، وقيل ١٤٢: ثقٌة مدلس، وعابه َزاِئَدة بن ُقَداَمة لدخوله في شيء من أمر األمراء، ت١٨١التقريب ص
  قائم يصلي.

  .٣٨/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٥٢/ ١، الكاشف ٣٥٥/ ٧الكمال وانظر: تهذيب 
، َأَنس بن َماِلك بن النْضر اَألْنَصاِرّي، الَخْزَرِجّي، خادم رسول اهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، خدمه عشر سنين، مشهور٨) (

  ه، وقد جاوز المائة.٩٣ه، وقيل٩٢لقبه ذو األذنين، ت 
  .٢٧٥/ ١، اإلصابة ٢٩٤/ ١أسد الغابة ، ١٠٩/ ١انظر: االستيعاب 

  .٢٨/ ٢) النهاية في غريب الحديث ٩(
 .٢١٥/ ١) المرجع السابق ١٠(



٢١٥ 
 

  تخريجه
رحمن، عن سعيد بن سليمان ، عن أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن عبد اهللا بن عبد ال -

  . ١عباد بن العوام، عن حميد، عن أنس
، بمثله؛ من طريق: سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، ٣، والبيهقي٢وأخرجه الحاكم -

  به.
  ، كالهما بمثله؛ من طريق: عباد بن العوام، به.٥، والضياء المقدسي٤وأخرجه أحمد -

  درجته
  .٦: إسناده جيدإسناده صحيح؛ وقال المناوي

  وقد اختلف في رواية حميد عن أنس، والراجح أنها محمولٌة على االتصال،
وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في  قال ابن حجر: 

، وقال العالئي: فعلى تقدير أن يكون مراسيل، قد تبين الواسطة فيها، وهو ٧البخاري وغيره
  . ٨ثقة محتج به

  
   

                                                           

 .١٧٥/حديث١١٤الشمائل المحمدية: ص  ١)(
  .٧١١٦/حديث١٢٩/ ٤المستدرك  ٢)(
 .٥٥٢٤/حديث٨٠/ ٨شعب اإليمان  ٣)(
  .١٣٣٠٠/حديث٢٦/ ٢١مسند أحمد  ٤)(
 . ٢٠٢٠/حديث٤٨/ ٦األحاديث المختارة  ٥)(
  .٢٧٩/ ٢التيسير بشرح الجامع الصغير  ٦)(
 .٣٨طبقات المدلسين: ص  ٧)(
 ١٦٨جامع التحصيل ص  ٨)(



٢١٦ 
 

  باُب النْهي َعْن َأْن َيْقِرَن َبْيَن َتْمَرَتْين 
، َأَنا َأُبو الشْيــِخ ٨٣[ اِلَحـــاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيــَم الصَأَنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمـــَطهَحد [

ٍد الراِزي ١اْلَحــــاِفظُ  ِه ْبُن ُمَحمثََنا ٢، َنا َعْبُد اللَنا ٤، َنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميدِ ٣َأُبو ُزْرَعةَ ، َحد ،
، َقاَل: ُكنا َمَع ٨، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ٧، َعِن اْبِن ُجَبْيرٍ ٦، َعْن َعَطاِء اْبِن الساِئبِ ٥َعْبُد السالمِ 

ْمَر اْلَعْجَوِة، َوُكنا ُعزاًبا، َفَكاَن ِإَذا َقَرَن، النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَكاَن َيْنِبُذ ِإَلْيَنا التْمَر تَ 
  ».ِإني َقْد َقَرْنُت، َفَأْقِرُنوا«َفَقاَل: 

  
  شرح الغريب 

  .٩َيْنِبذ: ُيَقال: َنَبْذُت الشيَء َأْنِبُذُه َنْبذًا، فُهو َمْنُبوٌذ، ِإَذا َرَمْيَته وأْبَعْدَته -
  .١٠َيْقِرَن َبْيَن َشْيَئْين، َكالتْمَرَتْين ِعْنَد اْألََكلَقَرْنُت: الِقَران: أن  -
  

                                                           

كتابه أخالق في ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو ٢٨٩٢/حديث٣٢٨/ ١١] شرح السنة ٨٣[
، ٨٠١٨/حديث٤١/ ٥فظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبل٦٤١/حديث٢٨٤/ ٣النبي

  .٢٨٨٣/حديث٣٣٦/ ٣، وفي كشف األستار١٣٥٠/حديث٣٢٩وفي موارد الظمآن: ص 
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
ّي، متفٌق على َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد الَكِرْيم الراِزّي، َأُبو الَقاِسم الَمْخُزْوِمّي َمْوَالُهم، ابن َأخي أبي ُزْرَعَة الرازِ  ٢)(

  ه.٣٢٠توثيقه، ت
، ٢٣٣/ ١٥،  سير أعالم النبالء ٣٧/ ٢، تاريخ أصبهان ٦٧٩/ ٢، اإلرشاد ٤/٢٥٩انظر: طبقات المحدثين بأصبهان 

  .٢٦٠/ ١٧الوافي بالوفيات 
ْوخ، َأُبو ُزْرَعة الراِزّي، قال ابن حجر في التقريب ص٣) ( إماٌم حافٌظ ثقة ٣٧٣ُعَبْيد اهللا بن َعْبد الَكِرْيم بن َيِزْيد بن َفر :

  ه.٢٦٤مشهوٌر، ت
  .٦٨٣/ ١، الكاشف ٣٠/ ٧، تهذيب التهذيب ٨٩/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 

: حافٌظ، إال ٥٩٣الَحِمْيد بن َعْبد الرْحَمن الُكْوِفّي، َأُبو َزَكِريا الِحماِنّي، قال ابن حجر في التقريب صَيْحَيى بن َعْبد ٤) (
 ه.٢٢٨أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ت

  .٢٤٣/ ١١، تهذيب التهذيب ٤١٩/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة ٣٥٥ِئّي، َأُبو َبْكر الُكْوِفّي، الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب صَعْبد السَالم بن َحْرب بن َسْلم النْهِدّي، الُمالَ ٥) (

  ه.١٨٧حافٌظ، له مناكير، ت
  .٣١٦/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٥٢/ ١، الكاشف ٦٦/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

: ٣٩١َعَطاء بن الساِئِب، َأُبو ُمَحمد، ويقال: َأُبو الساِئِب الثَقِفّي َمْوَالُهم، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٦)(
  ه.١٣٦صدوق اختلط، ت

  .٢٠٣/ ٧، تهذيب التهذيب ٢٢/ ٢، الكاشف ٨٦/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
 .٥٥جمته في الحديث رقم سبقت تر  ٨)(
  .٦/ ٥النهاية في غريب الحديث  ٩)(
  .١٧٩/ ٣، الفائق في غريب الحديث ٧٤٩انظر: مجمل اللغة:  ص  ١٠)(



٢١٧ 
 

  تخريجه
يحيى بن عبد اهللا بن محمد الرازي، عن أبي زرعة، عن  أخرجه أبو الشيخ، بمثله؛ عن -

عبد السالم، عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير، عن أبي هريرة عن عبد الحميد، 
  .١وسلم رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه

  : ثالثتهم بمثله؛٤، وابن عساكر٣، وأبو نعيم٢وأخرجه الحاكم -
  ، ثالثتهم بمعناه؛ ٧، وابن حبان٦، والبزار٥وأخرجه إسحاق بن راهويه

جميعهم من طريق: عطاء بن السائب، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة رضي اهللا 
  عنه.

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه:

  عطاء بن السائب صدوق اختلط:  -
قال أبو حاتم: كان عطاء بن السائب محله الصدق قديًما قبل أن يختلط، صالح مستقيم 
الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء سفيان 

خر وشعبة، وحديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة النه قدم عليهم في آ
  .٨عمره

  قلت: والراوي عنه في هذا اإلسناد هو عبد السالم بن حرب: بصري.
وقال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله رجال 

  .٩الصحيح
  .١٠وقال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

 
  

                                                           

 .٦٤١/حديث٢٨٤/ ٣أخالق النبي  ١)(
  .٧١٣٢/حديث١٣٣/ ٤المستدرك  ٢)(
  .  ٣٣٩/ ١حلية األولياء  ٣)(
  .  ٣١٩/ ٦٧تاريخ دمشق  ٤)(
  . ١٥٧/حديث٢٠١/ ١مسند إسحاق بن راهويه  ٥)(
 .  ٩٦٢٢/حديث٨٥/ ١٧مسند البزار  ٦)(
  .  ٥٢٣٣/حديث٣٧/ ١٢صحيح ابن حبان  ٧)(
  .٣٣٤/ ٦الجرح والتعديل  ٨)(
 .٨٠١٨/حديث٤١/ ٥مجمع الزوائد  ٩)(
  .٧١٣٢/حديث١٣٣/ ٤المستدرك  ١٠)(



٢١٨ 
 

  باُب الَجْمع بْين الّشْيئْيِن ِفي األْكِل 
، َأَنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، َنا أَ ٨٤[ َأَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِنيُبو ] َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم

ُد ْبُن ُحَمْيٍد الراِزي ١ِعيَسى ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ٣َتارِ ، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمخْ ٢، َنا ُمَحم َعْن ٤، َعْن ُمَحم ،
ِد ْبِن َعماِر ْبِن َياِسرٍ  ِذ ْبِن َعْفَراءَ ٥َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن ُمَحم ِع ِبْنِت ُمَعوَبي َقاَلْت: ٦، َعِن الر ،

ُذ ْبُن َعْفَراَء ِبِقَناٍع ِمْن ُرَطٍب، َوَعَلْيِه َأْجٍر ِمْن ِقثاءٍ « ى اُهللا  َبَعثَِني ُمَعوَصل ِبيُزْغٍب، َوَكاَن الن
َمَأل َيَدُه َعَلْيِه َوَسلَم ُيِحب اْلِقثاَء، َفَأَتْيُتُه ِبَها، َوِعْنَدُه ِحْلَيٌة َقْد َقِدَمْت َعَلْيِه ِمَن اْلَبْحَرْيِن، فَ 

  ».ِمْنَها، َفَأْعَطاِنيهِ 
  شرح الغريب 

الِذي يؤَكل َعَلْيِه الطَعام، وقيل: الطَبق الذي تجَعل ِفيه ِقَناع: الُقْنع والقناع: الطَبق  -
  .٧اْلَفاِكَهة

َأْجر: جمع َجرو، َوَأَراَد بَها ِصَغار الِقثاء، َوَكَذِلَك صَغار الرمان والحنظل، شّبهها  -
  .٨بأْجِري الكالِب لطراءتها

-  َغب: ِصغار الرْغب: َجْمُع اْألَْزَغب، ِمَن الزاء والزَه ِبه َما َعَلى الِقثل َما َيطْلع، َشب يش َأو
  .٩ِمن الزغبِ 

                                                           

لترمذي، وهو كتابه الشمائل المحمدية: ص ، أخرجه البغوي من طريق ا٢٨٩٥/حديث٣٣٠/ ١١] شرح السنة ٨٤[
/ ٩، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٣/حديث١٦٧، وص ١٩٣/حديث١٢٣
  ،٣٦٢٦/حديث٣٠٧/ ٤، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٤١٨٣، وحديث١٤١٨٢/حديث١٣

  .٣٨٤٤/حديث٦٢٦/ ١٥، و٣٨٤٣/حديث٦٢٤/ ١٥وابن حجر في المطالب العالية  
  .٧٩سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
: حافٌظ ضعيف، وكان ٤٧٥) ُمَحمد بن ُحَمْيد بن َحيان الراِزّي، َأُبو َعْبد اهللا الراِزّي، قال ابن حجر في التقريب ص٢(

  ه.٢٤٨ابن معين حسن الرأي فيه، 
  ،١٢٧/ ٩، تهذيب التهذيب ١٦٦/ ٢الكاشف ، ٩٧/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

: صدوق ٩٣يقال له: َحبَوْيه، قال ابن حجر في التقريب ص ) ِإْبَراِهْيم بن الُمْخَتار التِمْيِمّي، َأُبو ِإْسَماِعْيَل الراِزّي،٣(
  ه.١٨٢ضعيف الحفظ، ت

  .١٦٢/ ١، تهذيب التهذيب ٢٢٥/ ١، الكاشف ١٩٤/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٧١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  : مقبول.٦٥٦َأِبو ُعَبْيَدة بن ُمَحمد بن َعمار بن َياِسر، َأُخو َسَلَمة، وقيل: هو هو، قال ابن حجر في التقريب ص ٥)(

  .١٦٠/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤٤١/ ٢، الكاشف ٦١/ ٣٤وانظر: تهذيب الكمال 
ذ بن َعْفَراء األَْنَصاِرية، لها: صحبة، ورواية، وقد زارها النبي صلى اهللا عليه وسلم صبيحة عرسها،  ٦)( ع ِبْنت ُمَعوَبي الر

صلة لرحمها، عمرت دهًرا، وروت أحاديث، وأبوها من كبار البدريين، قتل أبا جهل، توفيت في خالفة عبد الملك، سنة 
  بضع وسبعين رضي اهللا عنها.

  .١٣٢/ ٨، اإلصابة ١٠٨/ ٧، أسد الغابة ١٨٣٧/ ٤نظر: االستيعاب ا
  .٢٢٧/ ٣، الفائق في غريب الحديث ١٧٣/ ١) انظر: تهذيب اللغة ٧(
  .١١٥/ ٤، النهاية في غريب الحديث ١٧٣/ ١) انظر: تهذيب اللغة ٨(
 .٣٠٤/ ٢النهاية في غريب الحديث  ٩)(
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  تخريجه
أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن محمد بن حميد الرازي، عن إبراهيم بن المختار، عن  -

محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن الربيع بنت معوذ بن 
  . ١عفراء رضي اهللا عنها

  .٢جه الطبراني، بنحوه؛ من طريق: محمد بن حميد الرازي، بهوأخر  -
، ٩، والبغوي٨، والبيهقي٧، وأبونعيم٦، والطبراني٥، وأحمد٤، وابن سعد٣وأخرجه الترمذي -

بن محمد ا، جميعهم بنحوه؛ من طريق: شريك بن عبد اهللا، عن عبد اهللا ١٠وابن عساكر
  .١١ بن عقيل، عن الّربّيع بنت معّوذ بن عفراء

  
  درجته

  .١٢إسناده ضعيف، وقد حسنه المناوي
  فيه:

  .١٣محمد بن إسحاق: مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالسماع -
، وقال عنه الذهبي: وهو مع إمامته منكر الحديث، ١٤محمد بن حميد: حافٌظ ضعيف -

  .١٥صاحب عجائب
 .١٦إبراهيم بن المختار: صدوٌق، ضعيف الحفظ -

                                                           

  .١٩٣/حديث١٢٣) الشمائل المحمدية: ص ١(
  .٦٩٧/حديث٢٧٤/ ٢٤المعجم الكبير  ٢)(
 .  ٣٣٩/حديث٢٠١، وص ١٩٤/حديث١٢٣الشمائل المحمدية: ص  ٣)(
  . ٣٠١/ ١الطبقات الكبرى  ٤)(
  .  ٢٧٠٢٣/حديث٥٧١/ ٤٤، و٢٧٠٢٠/حديث٥٦٩/ ٤٤مسند أحمد  ٥)(
 .٦٩٤/حديث٢٧٣/ ٢٤المعجم الكبير  ٦)(
 .٧٦٤٠/حديث٣٣٣٢/ ٦معرفة الصحابة  ٧)(
  . ٥٥٦٧/حديث١١١/ ٨شعب اإليمان  ٨)(
  .  ٩٩٠/حديث٦٣٩األنوار في شمائل النبي المختار: ص  ٩)(
 . ٣٤/ ٤تاريخ دمشق  ١٠)(
/ ٦٥، والسيوطي في مناهل الصفا: ص ١٤١٨٣/حديث١٣/ ٩وحسن هذا اإلسناد: الهيثمي في مجمع الزوائد  ١١)(

  . ١٩٤حديث
  .٢٧٢/ ٢انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير  ١٢)(
  .٧١ رقم انظر الحديث ١٣)(
  .٤٧٥تقريب التهذيب: ص ١٤)(
  ٥٠٣/ ١١) سير أعالم النبالء ١٥(
  .٩٣تقريب التهذيب: ص ١٦)(
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  باُب الُمْضطر ِإلى المْيتةِ 
، قْوُلُه: ١َقاَل اهللا ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {َفَمِن اْضُطر َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفِإن َربَك َغُفوٌر َرِحيٌم}

، أْي: َال يْعُدو ٣، ِقيل: مْعناُه َال يْبِغي، فيْأُكلُه غْير ُمْضطر إلْيِه، {َوال َعاٍد}٢{َغْيَر َباٍغ}
 ِشبعُه.

، أْي: َال يقصُر ٥أْي: َال يتجاوُز القْدر اّلِذي أُِبيح لُه، {َوال َعاٍد}، ٤وِقيل: {َغْيَر َباٍغ}
 عْنُه، َفَال يْأُكُل.

، أْي: غْير ُمتعّد َما ٧، أْي: غْير طاِلِبها وُهو يِجُد غْيرها، {َوال َعاٍد}٦وِقيل: {َغْيَر َباٍغ}
 ُحّد لُه.

، ٩ا حّرم اهللا ُسْبحانُه َوَتَعاَلى، {َوال َعاٍد}، أْي: غْير ظاِلٍم ِبتْحِليِل مَ ٨وِقيل: {َغْيَر َباٍغ}
  أْي: غْير ُمجاِوٍز القْصد.

ْلطاِن، َأو قاِطٍع للّطريِق، فِإْن خرج ١٠وِقيل: {َغْيَر َباٍغ} أْي: غْير خاِرٍج عِن الس ،
ُوُلها، وُهو ِلمْعِصيٍة ِلفساٍد ِفي األْرِض، أْو ِلقْطِع طريٍق، فاْضُطّر ِإلى مْيتٍة َال يِحل لُه تنا

ِز الّترخص ألحٍد خرج  ولْم ُيجو ، قْوُل ُمجاِهٍد، وسعيِد بِن ُجبْيٍر، وإِليِه ذهب الّشاِفِعي
ِلسفِر مْعِصيٍة، وجّوز أْصحاُب الرّْأِي الترخص للعاِصي ِبسفرِِه، وقاُلوا: البْغُي والُعْدواُن 

  راِجعاِن ِإلى األْكِل.
َوَتَعاَلى: {َفَمِن اْضُطر ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ِإلْثٍم َفِإن اللَه َغُفوٌر َوَقاَل اهللا ُسْبحانُه 

، ١٢، والمْخمصْة: المجاعُة، ِألَن البْطن يْضُمُر ِبها، قْوُلُه: {َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ِإلْثٍم}١١َرِحيٌم}
قْوُلُه ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {َفَمْن َخاَف  أْي: غْير ماِئٍل ِإلى حراٍم، وُيقاُل للماِئِل: أْجنُف، وِمْنهُ 

                                                           

  .١٤٥سورة األنعام: اآلية  ١)(
 .١٤٥سورة األنعام: اآلية ٢) (
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية  ٣)(
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية  ٤)(
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية ٥) (
  .١٤٥األنعام: اآلية سورة  ٦)(
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية ٧) (
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية ٨) (
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية ٩) (
  .١٤٥سورة األنعام: اآلية  ١٠)(
  .٣سورة المائدة: اآلية ١١) (
  .٣سورة المائدة: اآلية ١٢) (
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. َقاَل مسروٌق: من اْضُطّر ِإلى المْيتِة َوالّدِم ولْحِم الخْنزيِر، فلْم يْأُكُل ١ِمْن ُموٍص َجَنًفا}
  ولْم يْشرُب حّتى يُموت، دخل الّنار.

 َال يِحل : ُشْرُب أْبواِل الّناِس ِلِشّدٍة  َقاَل مْعمٌر: ولْم أْسمُع ِفي الخْمِر ُرْخصًة، َقاَل الزْهري
  .٢تْنِزُل ِبِه، ألنُه ِرْجٌس، َقاَل اهللا ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {ُأِحل َلُكُم الطيَباُت}

، َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعباِس َأْحَمدُ ٨٥[ ُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِميْرَبْنُد ُكَشاِئي ِه ُمَحمْبُن  ] َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد الل
اُن، َأَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمُد ْبُن ُقَرْيٍش ْبِن ُسَلْيَماَن، َأَنا َأُبو اْلَحَسِن َعلِ  حِد اْبِن ِسَراٍج الطُمَحم ي

، َأْخَبَرَنا َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالمٍ  يُد ْبُن َكِثيرٍ ٣ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَمك َعنِ ٤، َنا ُمَحم ، 
 ةَ ٥اَألْوَزاِعياَن ْبِن َعِطيا ٦، َعْن َحسِه، ِإنَرُجال، َقاَل: َيا َرُسوَل الل َأن ، ْيِثيَعْن َأِبي َواِقٍد الل ،

 َما َلْم َتْصَطِبُحوا، َأوْ «َنُكوُن ِباَألْرِض َفُيِصيُبَنا ِبَها اْلَمْخَمَصُة، َفَمَتى َتِحل َلَنا اْلَمْيَتُة؟ َفَقاَل: 
  .٧»َتْغَتِبُقوا، َأْو َتْحَتِفُئوا ِبَها َبْقًال، َفَشْأَنُكْم ِبَها

  
  شرح الغريب 

  .٨اْلَمْخَمَصة: ِهَي اْلَمَجاَعة، ِألَن اْلَجاِئع َضاِمُر اْلَبْطِن، َوُيَقاُل: ِلْلَجاِئِع اْلَخِميصِ  -
ُبوح، َوُهَو الَغداء. - ُبوُح ُهَو أْكل الص َتْصَطِبُحوا: الص  
  َتْغَتِبُقوا:  الَغُبوق: اْلَعَشاء.  -

                                                           

  .١٨٢سورة البقرة: اآلية  ١)(
  .٤سورة المائدة: اآلية  ٢)(
القاسم بن سالم، والحديث في كتابه أبي عبيد ، أخرجه البغوي من طريق ٣٠٠٧/حديث٣٤٦/ ١١] شرح السنة ٨٥[

/ ٤، بهذا اللفظ، وبدون إسناد؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٩/ ١غريب الحديث 
  .٢٠٢٦حديث/١٨٤/ ٢، وفي غاية المقصد فى زوائد المسند ٨٠٧٤/حدبث٥٠/ ٥، و٦٨٢٧/حدبث١٦٥

  .١٤سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)( 
ْيِصّي، قال ابن حجر في التقريب ص٤( ْنَعاِنّي، ُثّم الَمص َقِفّي، َأُبو ُيْوُسف الصد بن َكِثْير بن َأِبي َعَطاء الث٥٠٤ ) ُمَحم :

  ه.٢١٦صدوٌق كثير الغلط، ت
  .٤١٥/ ٩، تهذيب التهذيب ٢١٢/ ٢، الكاشف ٣٢٩/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة ٣٤٧) َعْبد الرْحَمن بن َعْمرو ْبن َأِبي َعْمرو اَألْوَزاِعّي، َأُبو َعْمرو، الفقيه، قال ابن حجر في التقريب ص ٥(
  ه.١٥٧جليل، ت

  .٢٣٨/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٣٨/ ١، الكاشف ٣٠٧/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 
: ثقٌة فقيٌه عابٌد، ت بعد ١٥٨َحاِرِبّي، َأُبو َبْكر الدَمْشِقي َمْوَالُهم، قال ابن حجر في التقريب ص َحسان بن َعِطية المُ  ٦)(

  ه.١٢٠
  .٢٥١/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٢٠/ ١، الكاشف ٣٤/ ٦وانظر: تهذيب الكمال 

هد بدًرا، َوشهد الفتح، وسكن مّكة، وله َأُبو َواِقد اللْيِثّي، صحابي قيل اسمه: الَحاِرث بن َماِلك، وقيل: ابن َعْوف، ش ٧)(
  ه.٦٨عدة أحاديث، ت 

  .٣٧٠/ ٧، اإلصابة ٣١٩/ ٦، ٦٢٨/ ١، أسد الغابة ١٧٧٤/ ٤انظر: االستيعاب 
  .٨٠/ ٢، النهاية في غريب الحديث ٢١٩/ ٢انظر: مقاييس اللغة  ٨)(
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  .١وأصُلهما ِفي الشرب، ثُم اْسُتعِمال ِفي اْألَْكِل: َأْي َلْيَس َلُكْم َأْن َتْجَمُعوهما ِمَن الَميَتة
  . ٢َتْحَتِفُئوا: ِمِن اْحَتَفْفت الشْيَء ِإَذا أَخْذته ُكله -

  تخريجه
بيد القاسم بن سالم، عن محمد بن كثير، عن أخرجه البيهقي، بمثله؛ من طريق: أبي ع -

  .٣األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ، جميعهم بمثله؛ ٧، والبيهقي٦، والطبراني٥، والطبري٤وأخرجه أحمد -

  ، ثالثتهم بنحوه؛١٠، والحاكم٩، والدوالبي٨وأخرجه الدارمي
  األوزاعي، عن حسان بن عطية، به.جميعهم من طريق: 

وأخرجه األوزاعي، بنحوه؛ عن حسان بن عطية، عن مسلم بن يزيد، عن أبي واقد  -
  .١١الليثي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  درجته
  .١٢إسناده منقطع، حسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد الليثي

  .١٣ن أبي واقدقال البيهقي: وهذا حديث منقطع، لم يسمعه حسان بن عطية م
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: فيه 

  .١٤انقطاع
  . ١٥وقال ابن كثير: إسناد صحيح على شرط الصحيحين

  
                                                           

  .٥٧٧/ ١ ، غريب الحديث البن الجوزي٣٤١/ ٣، ٦/ ٣) انظر: النهاية في غريب الحديث ١(
  .٤١١/ ١ الحديث غريب في النهايةانظر:  ٢)(
  . ١٩٦٣٨/حديث٥٩٨/ ٩السنن الكبرى  ٣)(
  .   ٢١٩٠١/حديث٢٣٢/ ٣٦، و٢١٨٩٨/حديث٢٢٧/ ٣٦مسند أحمد  ٤)(
  . ١١١٢٥/حديث٥٣٨/ ٩تفسير الطبري  ٥)(
 .  ٣٣١٥/حديث٢٥١/ ٣المعجم الكبير  ٦)(
  .  ١٩٦٣٧، وحديث١٩٦٣٦/حديث٥٩٨/ ٩السنن الكبرى  ٧)(
  . ٢٠٣٩/حدبث١٢٦٩/ ٢سنن الدارمي  ٨)(
  .                ٥١٠/حدبث٢٩٣/ ١الكنى واألسماء  ٩)(
 .  ٧١٥٦/حدبث١٣٩/ ٤المستدرك  ١٠)(
: أن هذه الرواية ١١٥٤/حديث٢٩٩/ ٦، وذكر الدارقطني في العلل ٣٣/حدبث١٥جزء من حديث األوزاعي: ص  ١١)(

  ليست محفوظة. 
  .٢٥١/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٥/ ٦انظر: تهذيب الكمال  ١٢)(
 .١٩٣٧٨/حدبث١٢٨/ ١٤معرفة السنن واآلثار  ١٣)(
  .٧١٥٦/حدبث١٣٩/ ٤المستدرك  ١٤)(
 .٢٩/ ٣تفسير ابن كثير  ١٥)(
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  ِكتاُب اَألْشِربةِ 
  َباُب اْلَخِليطْينِ 

، َأَنا َعْبدُ ٨٦[ ٍد الِكَساِئي اِب ْبُن ُمَحماْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمَد اْلَخالُل، َنا َأُبو  ] َأْخَبَرَنا َعْبُد الوه
.اِس اَألَصماْلَعب  

ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعاِرُف، َقاال: َأَنا َأُبو َبْكٍر أَ  َوُمَحم ، اِلِحي ِه الصْحَمُد ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل
، َنا َأُبو اْلَعباِس األَ  ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري اِفِعيِبيُع، َأَنا الش َأَنا الر ،٢، َأَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ ١َصم ،

، َوَكاَنْت َقْد َصلِت اْلِقْبَلَتْيِن، َأن ٥، َعْن ُأمهِ ٤، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعٍب ٣َعْن ُمَحمِد اْبِن ِإْسَحاقَ 
َهى َعِن اْلَخِليَطْيِن، َوَقاَل: اْنِبُذوا ُكل َواْحٍد ِمْنُهَما َعَلى َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: "نَ 

  ِحَدِتِه".
  

  تخريجه
أخرجه الشافعي، بنحوه، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن معبد بن  -

  .٦كعب، عن أمه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٧ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي، بمثله. -
  .٨وأخرجه الحميدي، بنحوه؛ عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن إسحاق، به -
  .٩وأخرجه الطبراني، بمعناه؛ من طريق: سفيان بن عيينة، عن محمد بن إسحاق، به -
  

                                                           

، بهذا ٦/١٩٣، أخرجه البغوي من طريق الشافعي، وهو في كتابه األم ٣٠١٧/حديث٣٥٨/ ١١] شرح السنة ٨٦[
، والبوصيري في ٨٠٩٨، وحديث٨٠٩٧/حديث٥٥/ ٥؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد اإلسناد، وبنحوه

 .٣٧٤٨/حديث٣٦٣/ ٤إتحاف الخيرة المهرة 
  .١سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١) (
  .٣١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
 .٧١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
ِلِمّي، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب صَمْعَبد بن َكعْ ٤) ( مقبول.٥٣٩ب بن َماِلك اَألْنَصاِرّي، الس :  
  .٢٢٤/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٧٨/ ٢، الكاشف ٢٣٦/ ٢٨انظر: تهذيب الكمال و 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم.ُأّم َمْعَبد ِبْنت َكْعب اْألَْنَصاِرية، َزْوج َكْعب بن َماِلك، كانت ممن صلت القبلتين مع رسول  ٥)(

  .٤٧٨/ ٨، اإلصابة ٣٨٦/ ٧، أسد الغابة ١٩٥٨/ ٤انظر: االستيعاب 
  . ١٩٣/ ٦) األم ٦(
  .  ١٧٣٩٧/حديث٤٠/ ١٣معرفة السنن واآلثار  ٧)(
  .   ٣٥٩/حديث٣٥٠/ ١مسند الحميدي  ٨)(
  . ٣٥٣/حديث١٤٧/ ٢٥المعجم الكبير  ٩)(



٢٢٤ 
 

، جميعهم بمعناه؛ من طريق: محمد ٤، وأبو نعيم٣، والطبراني٢، وأحمد١وأخرجه ابن سعد -
  بن إسحاق، به.ا
  

  درجته
  فيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالسماع. إسناده ضعيف،

  .٥وقال الهيثمي: فيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات
  .٦وصحح البوصيري إسناد الحميدي، ألن ابن إسحاق صرح فيه بالسماع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  . ٢٩٩/ ٨الطبقات الكبرى  ١)(
  .  ٢٣٩٣٢/حديث٣٥٥/ ٣٩مسند أحمد  ٢)(
 . ٣٥٤/حديث١٤٧/ ٢٥المعجم الكبير  ٣)(
 . ٨٠٣٩/حديث٣٥٥٩/ ٦معرفة الصحابة  ٤)(
  .٨٠٩٨حديثو ، ٨٠٩٧/حديث٥٥/ ٥) مجمع الزوائد ٥(
  .٣٧٤٨/حديث٣٦٣/ ٤) إتحاف الخيرة المهرة ٦(

  



٢٢٥ 
 

  باُب الرْخَصة ِفيِه 
، َأَنا َأُبو اْلَقاِسِم ٢، َأَنا َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ ١َأْحَمَد اْلَمِليِحي ] َأَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ٨٧[

 ْبُن اْلَجْعدِ ٣اْلَبَغِوي ٥، َأَنا ُزَهْيرٌ ٤، َنا َعِلي َعِن اْلَبَراِء اْبِن ِبْنِت ٦، َعْن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِري ،
، َقاَلْت: َدَخَل َعَلي َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوِفي ٩ُأمهِ ، َعْن ٨، َعْن َأَنسٍ ٧َأَنسٍ 

  اْلَبْيِت ِقْرَبٌة ُمَعلَقٌة، َفَشِرَب ِمْنَها، َوُهَو َقاِئٌم، َفَقَطْعُت َفاَها، َفِإنُه َلِعْنِدي.
  

  تخريجه
كريم بن مالك الجزري، عن أخرجه ابن الجعد، بمثله؛ عن زهير بن معاوية، عن عبد ال -

  .١٠البراء ابن بنت أنس بن مالك، عن أنس، عن أمه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ، كالهما بنحوه؛١٢، والحارث بن أبي أسامة١١وأخرجه أحمد -

  ؛١٣وأخرجه الطحاوي، مختصًرا
  ثالثتهم من طريق: زهير بن معاوية، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، به.

                                                           

وهو في مسنده: ص ، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد، ٣٠٤٣/حديث٣٧٩/ ١١] شرح السنة ٨٧[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في:٢٦٨٦/حديث٣٩٣

/ ٤، وفي غاية المقصد ٥٤٢/حديث٥٨٥/ ٢، وفي بغية الباحث ٨٢٤٦/حديث٧٩/ ٥مجمع الزوائد 
  .٣٧٠٥/حديث٣٣٩/ ٤، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤١٤٥، وحديث٤١٤٤/حديث١٤٤

  .١٢ته في الحديث رقم سبقت ترجم ١)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
: ثقٌة ٢١٨) ُزَهْير بن ُمَعاِوَية بن ُحَدْيج، َأُبو َخْيَثَمة الُجْعِفّي، الُكْوِفّي، نزيل الجزيرة، قال ابن حجر في التقريب ص ٥(

  ه.١٧٤ه، أو ١٧٣ه، أو ١٧٢إال أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، تثبٌت، 
  .٣٥١/ ٣، تهذيب التهذيب ٤٠٨/ ١، الكاشف ٤٢٠/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

  .٤٤ سبقت ترجمته في حديث رقم٦)(
  : مقبول.١٢٠الَبَراء بن َزْيد الَبْصِرّي، اْبن ِبْنت َأَنس، قال ابن حجر في التقريب ص ٧) (

  .٤٢٥/ ١، تهذيب التهذيب ٣٤/ ٤الكمال وانظر: تهذيب 
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
)٩ ى اللِبّي  َصلة، ُأّم َأَنس بن َماِلك، َخاِدم النة، الَخْزَرِجيم، ُيَقال ) ُأّم ُسَلْيم ِبْنت ِمْلَحان بن َخاِلد، اَألْنَصاِريه َعَلْيه َوَسل

َمْيَصاء؛ مات زوجها مالك بن النضر، ثم تزوجها أبو اسمها: َسْهَلة، أو: ُرَمْيَلة،  أو: ُرَمْيَثة، وهي: الُغَمْيَصاء، أو الر
  طلحة زيد بن سهل األنصاري، فولدت له أبا عمير، وعبد اهللا.

  شهدت حنيًنا وأحًدا، اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضالت ماتت في خالفة عثمان.
  .٤٠٨/ ٨، اإلصابة ٣٣٣/ ٧أسد الغابة ، ١٩٤٠/ ٤انظر: االستيعاب 

  .  ٢٦٨٦/حديث٣٩٣مسند ابن الجعد: ص  ١٠)(
  .   ٢٧١١٥/حديث٨١/ ٤٥، و٢٧٤٣٠/حديث٤١٧/ ٤٥مسند أحمد  ١١)(
 . ٥٤٢/حديث٥٨٥/ ٢انظر: بغية الباحث ١٢) (
 .٦٨٥٣/حديث٢٧٤/ ٤شرح معاني اآلثار  ١٣)(



٢٢٦ 
 

، جميعهم ٥، وابن الجارود٤، والترمذي٣، وأحمد٢، وابن سعد١داود الطيالسي وأخرجه أبو -
  بمعناه؛

  ، كالهما مختصًرا؛٧، والطحاوي٦وأخرجه الدارمي
  ، ثالثتهم بنحوه؛١٠، والبيهقي٩، وابن شاهين٨وأخرجه الطبراني

  جميعهم من طريق: عبد الكريم بن مالك الجزري، به.
  درجته

  فيه:إسناده ضعيف، وهو منقطع، 
  البراء ابن بنت أنس: -

، وقال الذهبي: ما روى عنه سوى ١٢، وقال ابن حزم: مجهول١١ذكره ابن حبان في الثقات
  .١٤، وقال ابن حجر: مقبول١٣عبد الكريم الجزري

  .١٥عبد الكريم الجزري لم يسمع من البراء، فيما نقله ابن أبي حاتم، عن ابن المديني -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٧٥٥/حديث٢٢٢/ ٣مسند أبي داود الطيالسي  ١)(
 . ٣١٥/ ٨بقات الكبرى الط ٢)(
 .  ٢٧٤٢٨/حديث٤١٦/ ٤٥مسند أحمد  ٣)(
  . ٢٠٥/حديث١٢٩الشمائل المحمدية: ص  ٤)(
  .  ٨٦٨/حديث٢٢٠المنتقى: ص ٥)(
  .٢١٧٠/حديث١٣٤٩/ ٢سنن الدارمي  ٦)(
  . ٦٨٥٢/حديث٢٧٤/ ٤، وشرح معاني اآلثار ٢١١٠/حديث٣٥٢/ ٥شرح مشكل اآلثار  ٧)(
  . ٣٠٧/حديث١٢٦/ ٢٥المعجم الكبير  ٨)(
  .  ٥٧١/حديث٤٣١ناسخ الحديث ومنسوخه:  ص ٩)(
  .٥٦٢٦/حديث١٥٠/ ٨شعب اإليمان  ١٠)(
  .٧٧/ ٤الثقات  ١١)(
 . ٢٢٩/ ٦المحلى باآلثار  ١٢)(
  . ٣٠١/ ١ميزان االعتدال  ١٣)(
  .١٢٠تقريب التهذيب: ص ١٤)(
  .١٣٤) المراسيل: ص ١٥(



٢٢٧ 
 

  
، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمِد ْبِن ] َحدثََنا اْلمُ ٨٨[ اِلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الص أَنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليَطه

، ٣، َنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبةَ ٢، َنا َحَسُن ْبُن َهاُروَن ْبِن ُسَلْيَمانَ ١َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الشْيخِ 
، َقاَل: َدَخَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى ُأم ُسَلْيٍم، ٦، َعْن َأَنسٍ ٥ُحَمْيدٍ ، َعْن ٤َنا َشِريكٌ 

َبْعَد ُشْرِب  َفَرَأى ِقْرَبًة ُمَعلَقًه ِفيَها َماٌء، َفَشِرَب ِمْنَها َوُهَو َقاِئٌم، َفَقاَمْت ِإَلْيَها ُأم ُسَلْيٍم، َفَقَطَعْتَها
اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَلْت: َال َيْشَرُب ِمْنَها َأَحٌد َبْعَد ُشْرِب َرُسوِل اللِه َصلى َرُسوِل 

  اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم.
  

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ األصبهاني، بمثله؛ عن حسن بن هارون بن سليمان، عن عثمان بن  -

عن حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك أبي شيبة، عن شريك بن عبد اهللا، 
  .٧رضي اهللا عنه

  ؛٨وأخرجه الطبراني، بمثله -
  ، مختصًرا؛١٠، والطبراني٩وأخرجه الطحاوي

  كالهما من طريق: شريك بن عبد اهللا، به.
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو في كتابه أخالق ٣٠٤٤/حديث٣٧٩/ ١١] شرح السنة ٨٨[
، ٥٤٣/حديث٥٨٦/ ٢،، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في بغية الباحث ٧١٩/حديث٤٢٩/ ٣النبي 

  .٣٧٠٤/حديث٣٣٨/ ٤والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
  .٧٣حديث رقم سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في ال ١)(
َلِمّي، َأَبو َعِلّي اْلَخزاز، قال أبو الشيخ في طبقات المح ٢)( دثين اْلَحَسن ْبن َهاُرون ْبن ُسَلْيَمان ْبن َداُود ْبن َبْهَرام الس

: أحد الثقات، هو وأبوه، ... كتبنا عنه المغازي، عن موسى ابن عقبة، وكان قد كف بصره، وكان ٤١٢/ ٣بأصبهان 
  ه.٢٩٢المتورعين، حسن الحديث، تمن 

  .١٣٢/ ٢٢، تاريخ اإلسالم ٢١٣/ ١وانظر: تاريخ أصبهان 
ريب ُعْثَمان بن ُمَحمد ْبن ِإْبَراِهْيم بن ُعْثَمان الَعْبِسّي، َأُبو الَحَسن بن َأِبي َشْيَبة، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التق ٣)(

  ه.٢٣٩كان ال يحفظ القرآن، ت : ثقٌة حافٌظ شهيٌر، وله أوهام، وقيل: ٣٨٦ص
  .١٤٩/ ٧، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢، الكاشف ٤٧٨/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .  ٧١٩/حديث٤٢٩/ ٣) أخالق النبي ٧(
  . ٦٥٤يث/حد٢٠٤/ ١المعجم األوسط  ٨)(
  .٦٨٥٤/حديث٢٧٤/ ٤شرح معاني اآلثار  ٩)(
  . ٥٧٩١/حديث٥٩/ ٦المعجم األوسط  ١٠)(



٢٢٨ 
 

  ، بمعناه؛٢، والترمذي١وأخرجه ابن سعد -
  ؛٣وأخرجه ابن الجعد، بنحوه

  ، مختصًرا؛٦والحارث بن أبي أسامة، ٥، وأحمد٤وأخرجه ابن أبي شيبة
  جميعهم من طريق: أنس.

 
  درجته

  إسناده ضعيف، فيه:
  .٧شريك بن عبد اهللا: صدوق، يخطيء كثيًرا -
وقال الذهبي: توقف بعض ، ٨قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حميد إال شريك 

  .٩االحتجاج بمفاريدهاألئمة عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  . ٣١٥/ ٨) الطبقات الكبرى ١(
  . ٢١٥/حديث١٧٦الشمائل المحمدية: ص  ٢)(
  . ٢٢٥٥/حديث٣٢٩مسند ابن الجعد: ص ٣)(
 .٢٤١٣٠/حديث١٠٣/ ٥مصنف ابن أبي شيبة  ٤)(
  . ١٢١٨٨/حديث٢٢٥/ ١٩مسند أحمد  ٥)(
  .٥٤٣/حديث٥٨٦/ ٢انظر: بغية الباحث ٦) (
 .٢٦٦تقريب التهذيب: ص ٧)(
  .٥٧٩١/حديث٥٩/ ٦المعجم األوسط  ٨)(
  .٢٠٠/ ٨سير أعالم النبالء  ٩)(
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  ِباَألْيَمِن وُشْرِب الّلبنِ باُب اْلَبَداَءِة 
  ، ١َقاَل ُسْبحانُه َوَتَعاَلى: {ِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم َلَبًنا َخاِلًصا َساِئًغا ِللشاِرِبيَن}

، َأَنا َعْبُد اللِه  ]٨٩[ اِلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الص َأَنا ُمَحم ، اْلَفاِرِسي ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهْبُن َحد
ٍد الراِزي ٢ُمَحمِد اْبِن َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الَشيخِ  ِه ْبُن ُمَحمَنا ٤، َنا َأُبو ُزْرَعةَ ٣، َنا َعْبُد الل ،

َقاِشي ٧]٦الُحَمْيِسيّ [، َنا َأُبو ِإْسَحاَق ٥َعْبُد اْلَحِميِد اْبُن َصاِلحٍ  َعْن َأَنِس ْبِن ٨، َعْن َيِزيَد الر ،
، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيْسِقي َأْصَحاَبُه، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِه، ٩َماِلكٍ 

  ». َساِقي اْلَقْوِم آِخُرُهمْ «ْبَت، َفَقاَل: َلْو َشرِ 
  

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ األصبهاني، بمثله؛ عن عبد اهللا بن محمد الرازي، عن أبي زرعة،  -

عن عبد الحميد بن صالح، عن أبي إسحق الحميسي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن 
  .١٠مالك رضي اهللا عنه

  .١١طريق: عبد الحميد بن صالح، بهوأخرجه ابن البختري، بنحوه؛ من  -

                                                           

 ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو في كتابه٣٠٥٦/حديث٣٨٨/ ١١] شرح السنة ٨٩[
اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره نبيل َجرار في كتابه اإليماء إلى زوائد ، بهذا ٧١١/حديث٤١٤/ ٣أخالق النبي 

  .٣٩٣/حديث٣٥٦/ ١األمالي واألجزاء 
  .٦٦سورة النحل: اآلية  ١)(
 .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
 .٨٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٨٣سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
: صدوق، ٣٣٣َعْبد الَحِمْيد بن َصاِلح بن َعْجَالن الُبْرُجِمّي، َأُبو َصاِلح الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٥) (

  ه.٢٣٠ت
  .١١٧/ ٦، تهذيب التهذيب ٦١٦/ ١، الكاشف ٤٤٠/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 

جاء على هذا النحو في جميع كتب  جاء في األصل، وفي س، وفي ع: (اْلَخِميِسّي)، والصواب ما أثبته، حيث ٦)(
  التراجم التي وقفت عليها.

 : ضعيف.١٨٦َخاِزم بن الُحَسْين الَبْصِرّي، َأُبو ِإْسَحاق الُحَمْيِسّي، َنِزْيل الُكْوَفة، قال ابن حجر في التقريب ص  ٧)(
  .٧٩/ ٣، تهذيب التهذيب ٢٤/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 

، الَقاّص، قال ابن حجر في التقريب ص ٨) ( َقاِشّي، َأُبو َعْمٍرو الَبْصِري زاهد ضعيف، ت قبل ٥٩٩َيِزْيد بن َأَبان الر :
  ه. ١٢٠

  .٣٠٩/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٨٠/ ٢، الكاشف ٦٤/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩) (
  .٧١١/حديث٤١٤/ ٣أخالق النبي  ١٠)(
  . ٧٧/حديث ١٤٦مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ص:  ١١)(
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، كالهما من طريق: أنس ٢، وأبو نعيم، بنحوه، وفيه زيادة١وأخرجه ابن عدي، بمثله -
  رضي اهللا عنه.

  
  درجته

  إسناده ضعيف، فيه:
  خازم بن الحسين، أبو إسحاق الحميسي: ضعيف. -١

  .٣قال الدارقطني: متروك
يتابعه أحد عليه، وأحاديثه شبه  وقال ابن عدي: عامة حديثه عمن يروي عنهم؛ ال

  .٤الغرائب، وهو ضعيف يكتب حديثه
َقاِشّي: ضعيف. -٢ يزيد بن أبان الر  

، ٧، وقال النسائي: متروك٦، وقال أحمد بن حنبل: كان منكر الحديث٥ضعفه ابن معين
، وقال أبو حاتم: كان واعًظا، ٨وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، وقال: عن أنس

، وقال ابن عدي: وليزيد الرقاشي أحاديث ٩اًء، كثير الرواية عن أنس بما فيه نظربك
صالحة، عن أنس وغيره، ونرجو أنه ال بأس به، برواية الثقات عنه من البصريين 

  .١٠والكوفيين وغيرهم
  
  

   

                                                           

  .٤٢٥/ ٥، ٣٣١/ ١الكامل  ١)(
  . ٢٧/حديث٥٩األربعون على مذهب المتحققين: ص  ٢)(
  .٢٧سؤاالت البرقاني للدارقطني: ص  ٣)(
  .٥٣١/ ٣الكامل  ٤)(
  .٢٥٢/ ٩الجرح والتعديل  ٥)(
  .١٣١/ ٩الكامل  ٦)(
  .١١٠ص  الضعفاء والمتروكون: ٧)(
  .١٣٧/ ٣الضعفاء والمتروكون:  ٨)(
  .٢٥٢/ ٩الجرح والتعديل  ٩)(
 .١٣١/ ٩الكامل  ١٠)(
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  ِكَتاُب اللَباسِ 
، ١َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيا َبِني آَدَم َقْد 

َياُش: َما َظَهَر ِمَن اللَباِس، ِمْثُل اللْبِس »َوِرَياًشا«َوُقِرَئ:   يُش َوالر الر : َقاَل الُقَتْيِبي ،
  َواللَباِس، َواْلَحَرِم َواْلَحَراِم.

َياُش: اْلِخْصُب َوالْ  َمَعاُش.َوِقيَل: الر  
: {َوِريًشا} َوَجل َما َسَتَر اإلْنَساَن، َفُهَو ِريٌش، ٢َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َوَقْوُلُه َعز َأْي: َماال، َوُكل ،

  وِمْنُه ِريُش الطاِئِر، ُيَقاُل: َتَريَش الرُجُل: ِإَذا َصاَر َذا َماٍل، َوَحُسَنْت َحاُلُه.
  

  َباُب َمْوِضِع اِإلَزارِ 
]٩٠ [ اْلَبَغِوي ِد ْبِن اْلَعالِء اْلَعالِئيِب َطاِهُر ْبُن ُمَحميَنا َأُبو َمْعَمٍر ٣َأْخَبَرَنا َأُبو الط ،

 ُل ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اِإلْسَماِعيِلي ي َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ٤اْلُمَفضِبُجْرَجاَن، َنا َجد ،
، ٧، َنا َعْمٌرو، َوُهَو اْبُن َمْرُزوقٍ ٦، َأنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب اْلَقاِضي٥يَم اِإلْسَماِعيِلي ْبُن ِإْبَراهِ 
  ،٩، َعِن اَألْشَعِث ْبِن ُسَلْيمٍ ٨َأنا ُشْعَبةُ 

                                                           

  ،  ٥٧٢/حديث٦٠٨/ ٢، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في بغية الباحث ٣٠٧٩/حديث١١/ ١٢] شرح السنة ٩٠[
  .٤٠٤٣/حديث٥١٣/ ٤والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

  .٢٦سورة األعراف: اآلية  ١)(
 .٢٦) سورة األعراف: اآلية ٢(
  ه.٤٥٠) َطاِهر بن َعْبد اهللا بن َطاِهر بن ُعَمر الشاِفِعّي، َأُبو الطيب الطَبِرّي، متفٌق على توثيقه، ت٣(

  .٥٤/ ٣، مرآة الجنان ٦٦٨/ ١٧، سير أعالم النبالء ٥١٢/ ٢، وفيات األعيان٤٩١/ ١٠انظر: تاريخ بغداد 
ل بن ِإسْ ٤) ( افِ الُمَفضاس اِإلْسَماِعيِلي، َأُبو َمْعمر الُجْرَجاِنّي، الشِعّي، َماِعْيل بن َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسَماِعيَل ْبن اْلَعب

  ه.٤٣١متفٌق على توثيقه، ت
  .٣٩٦، طبقات الشافعيين: ص ٥١٨/ ١٧، سيرأعالم النبالء ٢٤٢/ ١، األنساب ٤٦٤انظر: تاريخ جرجان: ص

  ه.٣٧١متفٌق على توثيقه، ت  َأْحَمد بن ِإْبَراِهْيم بن ِإْسَماِعْيل بن الَعباس الُجْرَجاِنّي، َأُبو َبْكر اِإلسَماِعيِلّي، الشاِفِعّي،٥) (
  .١٤٠/ ٤، النجوم الزاهرة ٢٩٢/ ١٦، سير أعالم النبالء ١٠٦/ ٣، تذكرة الحفاظ ٧٩٣/ ٢انظر: اإلرشاد 

ن ِإْسَماِعْيل بن َحماد بن َزْيد بن ِدْرَهم اَألْزِدّي َمْوَالُهم، َأُبو ُمَحمد الَبْصِرّي اَألْصِل، الَبْغَداِدّي، ُيْوُسف بن َيْعُقْوب ب٦) (
  ه.٢٩٧متفٌق على توثيقه، ت 

،التقييد البن ٤٥٦/ ١٦، تاريخ بغداد ٦٠٨/ ٢، اإلرشاد ٧٩٨/ ٣انظر: معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي 
  .٨٥/ ١٤سير أعالم النبالء  ،٤٩٠نقطة: ص 

: ثقٌة فاضٌل، له أوهام، ٤٢٦َعْمُرو بن َمْرُزْوق الَباِهِلّي، َأُبو ُعْثَمان الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٧)(
  ه.٢٢٤ت

  .٩٩/ ٨، تهذيب التهذيب ٨٨/ ٢، الكاشف ٢٢٤/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
  ه.١٢٥: ثقة، ت ١١٣َأْشَعث بن َأِبي الشْعثَاء، ُسَلْيم الُمَحاِرِبّي، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٩) (

  .٣٥٥/ ١، تهذيب التهذيب ٢٥٣/ ١، الكاشف ٢٧١/ ٣وانظر: تهذيب الكمال 
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ِتهِ  َها١َعْن َعم ُه، َقاَل: َفَقاَل ٢، َعْن َعمُبْرٌد ِلي َأُجر ِلي َرُجٌل: اْرَفْع ، َقاَل: " ُكْنُت َأْمِشي َوَعَلي
  َثْوَبَك، َفِإنُه َأْنَقى َوَأْبَقى.

  َقاَل: َفَنَظْرُت َفِإَذا َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفُقْلُت: ِإنَما ِهَي ُبْرَدٌة َمْلَحاُء.
  ْصِف َساَقْيِه". َقاَل: َأَما َلَك ِفي ُأْسَوٌة؟ َقاَل: َفَنَظْرُت َفِإَذا ِإَزاُرُه ِإَلى نِ 

  
  شرح الغريب 

  
ُبْرَدٌة َمْلَحاُء: بردة َصِفْيَقة، فيها خطوط من بياض وسواد، ُيَقاُل: ثوب أملح وبردة  -

  .٣ملحاء
  

  تخريجه
أخرجه الخطيب البغدادي، بنحوه؛ من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن  -

  . ٤اهللا عليه وسلماألشعث بن أبي الشعثاء، عن عمته، عن عمها، عن النبي صلى 
، والحارث بن ٨، والترمذي٧، وابن أبي خيثمة٦، وابن سعد٥وأخرجه أبو داود الطيالسي  -

، جميعهم بنحوه؛ من طريق: شعبة، عن األشعث بن ١١، والبيهقي١٠، والنسائي٩أبي أسامة
  أبي الشعثاء، عن عمته، به.

  
  

                                                           

  : ال تعرف.٧٤٧ُرْهم ِبْنت اَألْسَود، عمة َأْشَعث، قال ابن حجر في التقريب ص ١) (
  .٤٢٠/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤٩٧/ ٢، الكاشف ١٨١/ ٣٥ر: تهذيب الكمال وانظ

ل: ُعَبيدة، ُعَبْيد ْبن َخاِلد اْلَحاِرِثّي َأُخو اْألَْسَوِد، ِعَداُدُه ِفي اْلُكوِفييَن، عم أبي الشعثاء سليم ْبن أسود المحاربي، وُيقا ٢)(
َحاَبة. وُيقال: ُعَبيدة ْبن خلف، معدود ِفي الص  

  .٣٤٠/ ٤، اإلصابة ٥٣١/ ٣، أسد الغابة ١٠٢١/ ٣: االستيعاب انظر
  .٣٨٤/ ٣، الفائق في غريب الحديث ٢٩٧/ ٢انظر: غريب الحديث للخطابي  ٣)(
  . ٢٠٠/حديث١٥٣/ ١الجامع ألخالق الراوي  ٤)(
  .  ١٢٨٦/حديث٥١٤/ ٢مسند أبي داود الطيالسي  ٥)(
  . ١١٥/ ٦الطبقات الكبرى  ٦)(
  . ١٥١٥/حديث ٤٢٠/ ١السفر الثاني  -ي خيثمة تاريخ ابن أب ٧)(
  .  ١١٣/حديث٨٤الشمائل المحمدية: ص  ٨)(
  .  ٥٧٢/حديث٦٠٨/ ٢انظر: بغية الباحث  ٩)(
  .٩٦٠٣، وحديث٩٦٠٢/حديث٤٢٩ -  ٤٢٨/ ٨السنن الكبرى  ١٠)(
  .٥٧٣٨، وحديث٥٧٣٧/حديث٢٢٨/ ٨شعب اإليمان  ١١)(
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، وابن قانع، ٣والنسائي، بنحوه، ٢، وبمعناه مرًة أخرى١وأخرجه أحمد مختصًرا مرة -
  ؛ جميعهم من طريق: األشعث بن أبي الشعثاء، عن عمته، به.٤بنحوه
  درجته

  إسناده ضعيف، فيه:
  .٦وقال أيًضا: سنده قبلها جيد ،٥بنت األسود، قال ابن حجر: التعرفُرْهم 

  .٧وقال البوصيري: هذا حديٌث ضعيف، لجهالة تابعيه
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 
 

  
   

                                                           

 . ٢٣٠٨٦/حديث١٧٧/ ٣٨مسند أحمد  ١)(
  .  ٢٣٠٨٧/حديث١٧٨/ ٣٨المرجع السابق  ٢)(
 .  ٩٦٠٤/حديث٤٢٩/ ٨السنن الكبرى  ٣)(
  .  ١٨٣/ ٢معجم الصحابة  ٤)(
  .٧٤٧تقريب التهذيب: ص  ٥)(
  .٢٦٣/١٠فتح الباري  ٦)(
 .٤٠٤٣/حديث٥١٣/ ٤إتحاف الخيرة المهرة  ٧)(



٢٣٤ 
 

  الثَياِب الَمْصُبوَغةِ َباُب 
  .١»َدَخَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َمكَة َيْوَم اْلَفْتِح َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداءُ «َقاَل َجاِبٌر: 

َلْيِه َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َخَطَب الناَس، َوعَ «َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، 
  . ٢»ِعَماَمٌة َسْوَداءُ 

، َأْخَبَرَنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، نَ  ]٩١[ َأنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِني ا َأُبو َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم
، َعْن ٦َحماُد ْبُن َسَلَمةَ ، َنا ٥، َأنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ٤، َنا َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد الرْحَمنِ ٣ِعيَسى
َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َشاِكًيا، َفَخَرَج َيَتَوكُأ َعَلى ُأَساَمَة، : « ٨، َعْن َأَنسٍ ٧ُحَمْيدٍ 

  ».َوَعَلْيِه َثْوٌب ِقْطِري َقْد َتَوشَح ِبِه، َفَصلى ِبِهمْ 
  

  شرح الغريب 
: ُهَو َضْرٌب ِمَن الُبرود ِفيِه ُحْمرة، َوَلَها أْعالم ِفيَها َبْعُض اْلُخُشوَنِة.َثْوٌب  - ِقْطِري  

    .٩وقيل: هى حلل جياد ُتْحَمل ِمْن ِقَبل الَبْحرين   
                                                                                                                             

  تخريجه
أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن عبد اهللا بن عبد الرحمن، عن عمرو بن عاصم، عن حماد  -
  .١٠رضي اهللا عنه بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنسا

                                                           

 المحمدية: كتابه الشمائل ، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في٣٠٩٢/حديث٢٢/ ١٢ السنة ] شرح٩١[
وفي  ،٣٤٩/حديث١٠٥ص :الظمآن الهيثمي في موارد والحديث زائد، ذكره، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ ١٢٨/حديث٩٣ص

وابن حجر في  ،١١٦٤/حديث١٢٠/ ٢ المهرة الخيرة والبوصيري في إتحاف، ٥٩٣ /حديث٢٨٥/ ١ األستار كشف
  .٣٣٢/حديث٣٩٤/ ٣ العالية المطالب

  .١٣٥٨/حديث٩٩٠/ ٢ مسلم صحيح انظر: ١)(
 .١٣٥٩/حديث٩٩٠/ ٢ مسلم صحيح انظر: )٢(
  .٧٩سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٣) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
 صدوقٌ  :٤٢٣ص التقريبقال ابن حجر في ، الَبْصِريّ  ،َأُبو ُعْثَمان الَقْيِسيّ  ،َعْمُرو بن َعاِصم بن ُعَبْيد اهللا الِكَالِبيّ  ٥)(

  ه.٢١٣ت شيء، حفظه في
  .٥٨/ ٨ التهذيب ، تهذيب٨٠/ ٢ ، الكاشف٨٧/ ٢٢ الكمال وانظر: تهذيب

  .٧٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
 .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
  .٨٠/ ٤ النهاية في غريب الحديث ٩)(
 . ١٢٨/حديث٩٣ ص المحمدية: الشمائل )١٠(



٢٣٥ 
 

  ؛١وأخرجه أحمد، بنحوه -
  ،  كالهما بنحوه مختصًرا ؛٣، ومن طريقه البغوي٢وأخرجه أبو الشيخ

  ثالثتهم من طريق: حماد بن سلمة، به.
  ، جميعهم بنحوه؛٨، وأبو نعيم٧، وابن حبان٦، والطحاوي٥، والترمذي٤دوأخرجه أحم -
  ، بمعناه؛١١، والضياء المقدسي١٠، وأبو يعلى٩وأخرجه البزار 

  ؛١٣، ومن طريقه البغوي، بنحوه مختصًرا١٢وأخرجه أبو الشيخ
جميعهم من طريق: حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن البصري، عن 

  أنس بن مالك رضي اهللا عنه. 
 

  درجته
  إسناده حسن، فيه:

  عمرو بن عاصم، قال عنه ابن حجر: صدوٌق في حفظه شيء. -
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ١٣٧٦٢/حديث٢٩٣/ ٢١ أحمد مسند ١)(
  . ٢٩٧/حديث١٨١/ ٢ النبي أخالق ٢)(
  .                                     ٣٠٩٣/حديث٢٢/ ١٢ السنة شرح ٣)(
  .  ١٣٧٦٣/حديث٢٩٣/ ٢١، و١٣٧٦١/حديث٢٩٢/ ٢١ أحمد مسند ٤)(
  . ٥٨/حديث٥٥ المحمدية: ص الشمائل ٥)(
   ٢٢٤٨حديثو  ،٢٢٤٧/حديث٣٨١/ ١ اآلثار معاني شرح ٦)(
  . ٢٣٣٥/حديث١٠٤/ ٦ صحيح ابن حبان ٧)(
 .٢٦٣/ ٦ األولياء حلية ٨)(
 .  ٦٦٥٤ /حديث١٩٦/ ١٣ البزار مسند ٩)(
 . ٢٧٨٥/حديث١٧٠/ ٥ يعلى أبي مسند ١٠)(
 .١٨٥٠حديث، ١٨٤٩/حديث٢٢٠/ ٥ المختارة األحاديث ١١)(
  . ٢٩٧/حديث١٨١/ ٢ النبي أخالق ١٢)(
  .                                     ٣٠٩٣/حديث٢٢/ ١٢ السنة شرح ١٣)(
  



٢٣٦ 
 

ِد ]  ٩٢[ ِه ْبُن ُمَحمَأنا َعْبُد الل ، اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصَأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَحد
، َعْن ٥، َعْن ُحَمْيدٍ ٤، َنا َحماُد ْبُن َسَلَمةَ ٣، َنا َداُوُد ْبُن َشِبيٍب ٢، َنا َأُبو َخِليَفةَ ١ْبِن َجْعَفرٍ ا

َأن النِبي َصلى : «٩، َعْن َأَنسٍ ٨، َعِن اْلَحَسنِ ٧ْبِن الشِهيدِ ا، َقاَل َحماٌد: َوَعْن َحِبيِب ٦َأَنسٍ 
 ًئا َعَلى ُأَساَمَة، َوَعَلْيِه ُبْرٌد ِقْطِريَم َخَرَج ُمَتَوكاُهللا َعَلْيِه َوَسل .«  

  
  تخريجه

  .١٠سبق تخريجه
  

  درجته
  .١١مقدسي أحد إسناديهإسناده صحيح، وصحح الضياء ال

                                                           

/ ٢ النبي أخالق وهو في كتابه ،الشيخ أبيأخرجه البغوي من طريق  ،٣٠٩٣/حديث٢٢/ ١٢ السنة شرح ]٩٢[
وفي  ،٣٤٩/حديث١٠٥ص :الظمآن الهيثمي في موارد والحديث زائد، ذكره، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ ٢٩٧/حديث١٨١
وابن حجر في  ،١١٦٤/حديث١٢٠/ ٢ المهرة الخيرة والبوصيري في إتحاف، ٥٩٣ /حديث٢٨٥/ ١ األستار كشف

  .٣٣٢/حديث٣٩٤/ ٣ العالية المطالب
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
، َخِلْيَفة َأُبو ُشَعْيب، بن ُمَحمد بنُ  َعْمُرو: الُحَبابِ  َواسمُ  الُحَباِب، بن الَفْضل )٢( الُجَمِحي ، اَألْعَمى، ذكره ابن  الَبْصِري

وهو إلى  ،ومنهم من تكلم فيه ،منهم من وثقه ،احترقت كتبه: ٥٢٦/ ٢ في اإلرشاد ، وقال الخليلي٩/٨حبان في الثقات 
 األديب، المحدث، العالمة، : اإلمام،٧ /١٤ قال الذهبي في السيرو ، والمتأخرون أخرجوه في الصحيح ،التوثيق أقرب

 طبقة عن مكثًرا صادًقا محدثًا وكان البصرة،... محدث : الثقة١٧٧/ ٢ الحفاظ وقال في تذكرة الوقت، شيخ األخباري،
 قاسم: بن مسلمة ، قول٤/٤٣٩، ونقل ابن حجر في لسان الميزان ٢٩٦ ص: الحفاظ الوقت، ووثقه السيوطي في طبقات

  ه.٣٠٥ت الحديث، كثير مشهوًرا ثقةً  كان
  .٧٦٠/ ٣ اإلسماعيلي بكر أبي شيوخ أسامي وانظر: معجم

ه، أو ٢٢١صدوق، ت :١٩٨قال ابن حجر في التقريب ص  الَبْصِرّي، َأُبو ُسَلْيَمان ،َداُود بن َشِبْيب الَباِهِليّ ٣) (
  ه.٢٢٢

  .١٨٨/  ٣ تهذيب التهذيب، ٣٨٠/ ١ الكاشف ،٤٠٠/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 
  .٧٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  ه.١٤٥ثبٌت، ت ثقةٌ  :١٥١قال ابن حجر في التقريب ص  ،َأُبو ُمَحمد الَبْصِريّ  ،َحِبْيب بن الشِهْيد اَألْزِديّ ) ٧(

  .١٨٥/ ٢ التهذيب تهذيب ،٣٠٨/ ١ الكاشف ،٣٧٨/ ٥وانظر: تهذيب الكمال 
 فقيهٌ  ثقةٌ  :١٦٠، قال ابن حجر في التقريب ص َيَساٍر، اَألْنَصاِرّي َمْوَالُهم أبيه: واسم ،الَحَسن بن َأِبي الَحَسن الَبْصِريّ  ٨)(

 حدثنا، ويقول: فيتجوز، منهم يسمع لم جماعة عن يروي كان البزار: قال ويدلس، كثيًرا، يرسل وكان مشهور، فاضلٌ 
  ه.١١٠بالبصرة، ت وُخطبوا ُحدثوا الذين قومه يعني وخطبنا،

  .٢٦٣/ ٢ التهذيب تهذيب ،٣٢٢/ ١ الكاشف ،٩٥/ ٦وانظر: تهذيب الكمال 
 .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩) (
 .٩١ انظر الحديث  رقم )١٠(
  . ١٨٤٩/حديث٢٢٠/ ٥ المختارة انظر: األحاديث ١١)(



٢٣٧ 
 

  َباُب َتْحِريِم ُلْبِس اْلَحِريِر َوالديَباِج َعَلى الرَجالِ 
]٩٣ ْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ ١] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحيَأنا َأُبو ٢، َأْخَبَرَنا َعْبُد الر ،

 ْبنُ ٣اْلَقاِسِم اْلَبَغِوي اجِ ٦، َعْن َقَتاَدةَ ٥، َأنا ُشْعَبةُ ٤اْلَجْعدِ  ، َنا َعِليرَعْن َأِبي ٧، َعْن َداُوَد الس ،
 َم، َقاَل: ٨َسِعيٍد اْلُخْدِريى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل بيْنَيا، َلْم «، َعِن النَمْن َلِبَس اْلَحِريَر ِفي الد

  ».، َلِبَسُه َأْهُل الَجنِة، َوَلْم َيْلَبْسُه ُهوَ َيْلَبْسُه ِفي اآلِخَرِة، َفِإْن َدَخَل الَجنةَ 
  

  تخريجه
أخرجه ابن الجعد، بمثله؛ عن شعبة، عن قتادة، عن داود السراج، عن أبي سعيد  -

  .٩رضي اهللا عنه الخدري
، والخطيب البغدادي، ١٠ومن طريق ابن الجعد: أخرجه الحاكم أبو أحمد، بمثله -

  .١١بنحوه
  ، كالهما مختصًرا؛١٣والطحاوي ،١٢وأخرجه النسائي -

  ؛١٤وأخرجه النسائي بنحوه
  كالهما من طريق: شعبة، عن قتادة، عن داود السراج، به.

  

                                                           

 ،٩٧٥/حديث١٥٣ص :همسند، وهو في الجعد ابن أخرجه البغوي من طريق ،٣١٠١/حديث٣٠/ ١٢ السنة ] شرح٩٣[
 إتحاف في البوصيري، و ١٤٦٢/حديث٣٥٢ص: الظمآن مواردالهيثمي في  ذكره والحديث زائد، ؛، وبلفظهبهذا اإلسناد

  .٤٠٠٠/حديث٤٩١/ ٤المهرة الخيرة
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  ٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  : مقبول.٢٠٠ص قال ابن حجر في التقريب، الِمْصِريّ  ،َداُود السَراج الثَقِفيّ  ٧)(

 .٢٠٦/  ٣تهذيب التهذيب  ، ٣٨٣/ ١ ، الكاشف٤٧١/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 
  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٨(
  .٩٧٥/حديث١٥٣ص: الجعد ابن مسند )٩(
  . ١/حديث٥٥ص: الحاكم أحمد أبي فوائد ١٠)(
  .  ٢٢٤ ص: الرواية علم في الكفاية ١١)(
  .  ٩٥٣٦حديثو ، ٩٥٣٥/حديث٤٠٦/ ٨ الكبرى السنن ١٢)(
  .  ٤٨٤٧/حديث٣٢٧/ ١٢ اآلثار مشكل شرح ١٣)(
  . ٩٥٣٤/حديث٤٠٦/ ٨ الكبرى السنن ١٤)(



٢٣٨ 
 

  ، بمثله؛٣، وابن حبان٢، والطحاوي١وأخرجه أبو داود الطيالسي -
  ، بنحوه؛٦، والحاكم٥، والطحاوي٤وأخرجه النسائي

  ؛٧وأخرجه أحمد، مختصًرا
  به.جميعهم من طريق: قتادة، 

  درجته
  فيه:، ٩، وقال ابن حجر: صححه ابن حبان٨صححه القرطبيإسناده حسن، و 

، وقال ابن حجر: ١١؛ ولم يوثقه إال ابن حبان١٠داود السراج: لم يرو عنه سوى قتادة - 
   .١٢مقبول

  .    ١٣وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي
"، قال ابن حجر: الجنة، ولم يلبسه هوقوله في الحديث: "وٕان دخل الجنة لبسه أهل أما  -

  .١٤وهذه الزيادة مدرجة في الخبر
   

                                                           

  . ٢٣٣١/حديث٦٦٧/ ٣ الطيالسي داود أبي مسند ١)(
  . ٤٨٤٩/حديث٣٢٨/ ١٢ اآلثار مشكل شرح ٢)(
  . ٥٤٣٧/حديث٢٥٣/ ١٢ صحيح ابن حبان ٣)(
 . ٩٥٣٨/حديث٤٠٧/ ٨ الكبرى السنن ٤)(
  . ٤٨٤٥/حديث٣٢٦/ ١٢ اآلثار مشكل شرح ٥)(
  . ٧٤٠٤/حديث٢١٢/ ٤ المستدرك ٦)(
  . ١١١٧٩/حديث٢٧٣/ ١٧ أحمد مسند ٧)(
  . ٩٤٣ ص: التذكرة ٨)(
  .٣٢/ ١٠ الباري فتح ٩)(
  .٢٢/ ٢ االعتدال انظر: ميزان ١٠)(
  .٢١٧/ ٤ انظر: الثقات ١١)(
  .٢٠٠ص التهذيب:  تقريب ١٢)(
  . ٧٤٠٤/حديث٢١٢/ ٤ المستدرك ١٣)(
: المدرج إلى ، المدرج٦٢/حديث٥٨٧/ ١ النقل في المدرج للوصل ، وانظر: الفصل٢٨٩/ ١٠ السابقالمرجع  ١٤)(

  .٢٨/حديث٣١ص
  
  



٢٣٩ 
 

  َباُب َما َيُقوُل ِإَذا َلِبَس َثْوًبا َجِديًدا
، ْبنُ  اْلُمَطهرُ  َحدثََنا ]٩٤[ َأُبو َأنا َعِلي  دُ  َذرِإْبَراِهيمَ  ْبنُ  ُمَحم ، اْلَحاِني هِ  َعْبدُ  َأنا الصْبنُ  الل 

 َحدثََنا ،٤]٣[اْلَجشاُش  اْلَوِليدِ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  َنا ،٢اْلُمَؤذنُ  ُمَحمدٍ  ْبنُ  ُيوُسفُ  َنا ،١َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمدِ 
 الرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعْنَبَسةُ  َنا: َقاال ،٦اْلُخَزاِعي  اللهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوُمَحمدُ  ،٥َماِلكٍ  ْبنُ  َغسانُ 
 هِ  َعْبدُ  َنا ،٧اْلُقَرِشيَرُسولُ  كانَ : «َيُقولُ  ٩َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسِمْعتُ : َقالَ  ،٨اَألْسَودِ  َأِبي ْبنُ  الل 

  ».ِإَذا اْسَتَجد َثْوًبا َلِبَسُه َيْوَم اْلُجُمَعةِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ 
  . َضِعيفٌ  :َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد الرْحَمنِ 

   

                                                           

 النبي األصبهاني، وهو في كتابه أخالق الشيخ أبي البغوي من طريق خرجهأ ،٣١١٤/حديث٤٣/ ١٢ السنة ] شرح٩٤[
 واألجزاء األمالي زوائد إلى َجرار في كتابه اإليماء ذكره نبيل ؛ والحديث زائد،وبلفظه بهذا اإلسناد، ،٢٥٧/حديث١٠٣/ ٢
  .١٩١/حديث٢٦٣/ ١
  .٧٣حديث رقمفي  ة رواة هذا اإلسنادسبقت ترجم )١(
: من شيوخه: ٢٩٢/ ٢٣ اإلسالم اْلُمَؤذن، ذكر الذهبي في تاريخ ُمَحمد َأُبو ،اَألْصَبَهاِنيّ  ُيوُسف ْبن ُمَحمد ْبن ُيوُسف ٢)(

  وجماعة؛ عامر، ْبن وٕابراهيم المكتب، يحيى ْبن وأحمد صْخر، بن محمد بن محمد
 وهو الشْيخ وأبو ُرْستة، بن محمد ْبن وأحمد الوّهاب، َعْبد ْبن أحمد بن ومحمد ُعَمر، بن محمد ْبن الله ومن تالميذه: َعْبد

  ه.٣١٠َعْنُه، والطبراني، ت ُمْكِثر
  . ٣٢٦/ ٢ أصبهان ، تاريخ١١٤٨/حديث٢٦٩/ ٢ الصغير وانظر: المعجم

 جاء في األصل، وفي ع، وفي س: (اْلُخَشاُش)، والصواب ما أثبته، حيث جاء على هذا النحو في كتب التراجم. )٣(
  ه.٢٧٢متفٌق على توثيقه، ت  اْلَجشاش، اْلَوِليد ْبن ِإْبَراِهيم٤) (

، ٢٥٠/ ١٢ المنتظم ،١٥٢/ ٧ بغداد ، تاريخ٥٠/ ١ ارقطنيالد الحسن أبي أقوال ، موسوعة٨٠/ ٨ انظر: الثقات
 .٦٠٣/ ١٤والنهاية  البداية

َلِميّ ٥) ( ْحَمن الَبْصِرّي، السان بن َماِلك، َأُبو َعْبد الرالجرح ، وقال أبو حاتم في ٢/ ٩ في الثقات حبان ، ذكره ابنَغس 
 به، وذكره ابن بأس : ال٤٨٢/ ٣ وقال ابن عدي في الكاملنكار، اإل حديثه في ني بَ  بقوى، : ليس٥٠/ ٧ والتعديل
  .٢٤٦/ ٢ في الضعفاء الجوزي

  .٤١٩/ ٤ الميزان ، لسان٢٠٥/ ١ الضعفاء في وانظر: المغني
، قال ابن حجر في التقريب ص الخَلْنِجيّ  ،الَمْقِدِسيّ  ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َبْكر بن ُسَلْيَمان الُخَزاِعّي، َأُبو الَحَسن ٦)(

  صدوق.: ٤٨٦
  .٢٤٩/ ٩ التهذيب تهذيب ،١٨٥/ ٢ الكاشف ،٤٥٦/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

 رماه متروك، :٤٣٣، قال ابن حجر في التقريب صبن الَعاص اُألَمِويّ   بن َعْبِد الرْحَمن بن َعْنَبَسة بن َسِعْيدِ  َعْنَبَسة ٧)(
  بالوضع. حاتم أبو

  .١٦٠/ ٨ التهذيب تهذيب، ١٠٠/ ٢ الكاشف ،٤١٦/ ٢٢ب الكمال وانظر: تهذي
ترجم اْألَْصَبَهاِنّي، لقي أنس بن مالك، وسمع منه، وروى عن ابن عمر.  اْألَْسَود َأِبي ابن: َوِقيل، اْألَْسَود ْبن الله َعْبد ٨)(

فيه جرٌح وال  الم يذكر و  ،٣/ ٢ أصبهان تاريخوأبو نعيم في  ،٣٤٧/ ١ بأصبهان المحدثين طبقات له أبو الشيخ في
  تعديل.

  .٢٢٤ الملتمس: ص انظر: غنيةو 
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  



٢٤٠ 
 

  تخريجه
أبو الشيخ األصبهاني، بمثله؛ عن يوسف بن محمد المؤذن، عن إبراهيم بن  أخرجه -

الوليد الجشاش، عن غسان بن مالك، ومحمد بن عبد اهللا الخزاعي، عن عنبسة بن عبد 
  .١الرحمن القرشي، عن عبد اهللا بن أبي األسود، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

، ٥، وابن عبد البر٤، وابن الجوزي٣البغدادي، والخطيب ٢وأخرجه أبو عثمان البحيري -
جميعهم بمثله؛ من طريق: محمد بن عبد اهللا الخزاعي، عن عنبسة بن عبد الرحمن 

  القرشي، به.
وأخرجـه أبو الشيخ األصبـــــــــهاني، بمثله؛ من طريق: عنبسة بن عبد الرحمــــن القرشي،  -

  . ٦عن عبد اهللا بن أبي األسود، به
بن المقريء، بمثله، من طريق: محمد بن عبد اهللا الخزاعي، عن عنبسة بن وأخرجه ا -

عبد الرحمن القرشي، عن عبد اهللا بن أبي األسود، عن َأبان بن أبي َعياش، عن أنس بن 
  .٧مالك رضي اهللا عنه

  
  درجته

  إسناده ضعيف جًدا، فيه:
متروك الحديث، كان ، وقال أبو حاتم: ٨عنبسة بن عبد الرحمن: قال ابن حجر: متروك -

  .٩يضع الحديث
وقال ابن حبان: صاحب أشياء موضوعة، وما ال أصل له مقلوب ال يحل االحتجاج 

  .١٠به
  

                                                           

   .٢٥٧/حديث١٠٣/ ٢ النبي أخالق ١)(
 . ٣٧/حديث٣٧ص: البحيري عثمان أبي فوائد من السابع ٢)(
   .٨٨٥/ ٢ والمفترق المتفق، و ٢٢٥/ ٥ بغداد تاريخ ٣)(
   .١١٣٤/حديث١٩٣/ ٢ المتناهية العلل ٤)(
  .٣٦/ ٢٤ التمهيد ٥)(
  .٣٤٧/ ١ بأصبهان المحدثين طبقات ٦)(
   .٤٥٨/حديث١٥٩ص: المقرئ ابن معجم ٧)(
  .٤٣٣صالتهذيب: تقريب  )٨(
  .٤٠٣/ ٦ والتعديل الجرح ٩)(
 .١٧٨/ ٢ المجروحين ١٠)(



٢٤١ 
 

، وقال ابن ١وذكر المناوي أن الخطيب البغدادي أخرجه من رواية أنس بإسناٍد ضعيف
  .٢الجوزي: هذا حديث ال يصح، وعنبسه مجرح

  
   

                                                           

  .٢٣٨/ ٢ الصغير الجامع بشرح التيسير ١)(
 . م١١٣٤/حديث١٩٣/ ٢ المتناهية العلل ٢)(



٢٤٢ 
 

  َباُب الِفَراِش 
، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمِد بْ  ]٩٥[ اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الص َأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهِن َحد

، ٤، َنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلةَ ٣، َنا َكاِمُل ْبُن َطْلَحةَ ٢، َأنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعاِصمٍ ١َجْعَفرٍ 
َدَخْلُت َعَلى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َوَتْحَت َرْأِسِه «، َقاَل: ٦، َعْن َأَنسٍ ٥اْلَحَسنِ َعِن 

  ».ِوَساَدٌة ِمْن َأَدٍم، َحْشُوَها ِليفٌ 
  

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ األصبهاني، بمثله؛ عن أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، عن كامل  -
فضالة، عن الحسن، عن أنس، عن النبي صلى اهللا عليه بن طلحة، عن مبارك بن ا

  .٧وسلم
وأخرجه ابن أبي عاصم، مطوًال، وفيه زيادة؛ عن كامل بن طلحة، عن مبارك بن  -

  .٨فضالة، به
   

                                                           

 النبي وهو في كتابه أخالق األصبهاني، الشيخ ، أخرجه الغوي من طريق أبي٣١٢٥/حديث٥٤/ ١٢شرح السنة ] ٩٥[
، ١٨٢٩٨/حديث٣٢٦/ ١٠الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع٤٨٨/حديث١٣/ ٣

  .٧٣٥٥/حديث٤٦٥/ ٧ المهرة الخيرة ، والبوصيري في إتحاف٤٩٩٦/حديث٤١٠/ ٤ المقصد وفي غاية
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
، وقال ابن أبي حاتم ٥٢٠/ ٢ وثقه الخليلي في اإلرشاد الشْيَباِنّي، َبْكر ، َأُبوَأِبي َعاِصم النِبْيل ْبن َعْمِرو بن َأْحَمد ٢)(

 مكثًرا الحديث في مصنًفا : كان١٠٤/ ٥ دمشق في تاريخ عساكر ابنصدوًقا، وقال  : وكان٦٧/ ٢والتعديل  في الجرح
، وقال عنه ابن حجر لآلثار، كثير التصانيف ، متبعٌ ، بارعٌ كبير، إمامٌ  حافظٌ  :٤٣٠/ ١٣ منه، وقال الذهبي في السير

لتصانيف، ت ا صاحب الحافظ عاصم أبي بن عمرو بن أحمد بكر أبو : وابنه٨/٥٥في ترجمة أبيه، في تهذيب التهذيب
  ه.٢٨٧

  .١٣٥/ ١ أصبهان وانظر: تاريخ
به،  بأس : ال٤٥٩نزيل بغداد، قال ابن حجر في التقريب ص  ،َأُبو َيْحَيى الَبْصِريّ  ،َكاِمل بن َطْلَحة الَجْحَدِريّ ٣) (

  ه.٢٣٢ه، أو ٢٣١ت
 .٤٠٨/ ٨ التهذيب تهذيب ،٩٥/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٨ رقم الحديث في ترجمته سبقت ٤)(
  .٩٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .٤٨٨/حديث١٣/ ٣ النبي أخالق ٧)(
  . ٢٢٣/حديث١١٣ص: الزهد ٨)(



٢٤٣ 
 

، ٦، والبيهقي٥، وأبو الشيخ٤، وابن حبان٣، وأبو يعلى٢، والبخاري١وأخرجه أحمد -
  طريق: مبارك بن فضالة، به. ، جميعهم مطوًال، وفيه زيادة؛ من٧والواحدي

  درجته
  .٨إسناده ضعيف، وقال الذهبي: إسناده صالح

  فيه: عنعنة مبارك بن فضالة، وهو مدلس. -
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  
   

                                                           

  . ١٢٤١٧/حديث٤٠٩/ ١٩ أحمد مسند ١)(
  . ١١٦٣/حديث٣٩٨ ص: المفرد األدب ٢)(
  . ٢٧٨٣/حديث١٦٨/ ٢٧٨٢،٥/حديث١٦٧/ ٥ يعلى أبي مسند ٣)(
 .  ٦٣٦٢/حديث٢٧٦/ ١٤ حبان ابن صحيح ٤)(
  .  ٤٩١/حديث١٨/ ٣ النبي أخالق ٥)(
  . ٣٣٧/ ١للبيهقي  النبوة دالئل ٦)(
  .  ١٣٧٦/حديث٥٠٩/ ٤ الوسيط التفسير ٧)(
  .٦٣٧/ ٢ االعتدال انظر: ميزان )٨(



٢٤٤ 
 

  َباُب َمْوِضِع اْلَخاَتِم 
، َأنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، َنا َأبُ  ]٩٦[ َأنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِنيو َوَأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم

  .٢، َنا َأُبو اْلَخطاِب ِزَياُد ْبُن َيْحَيى١ِعيَسى
، َأنا ُمَحمُد ْبُن ِإْبَراِهيمَ  ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهْيِخ اْلَحاِفظُ  ح َوَحدَأنا َأُبو الش ، اْلَحاِني َنا ٣الص ،

، َعْن ٧، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمدٍ ٦، َنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْيُمونٍ ٥، َنا َأُبو اْلَخطابِ ٤ُمَحمُد اْبُن َيْحَيى
  ».اَن َيَتَختُم ِفي َيِميِنهِ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم كَ : «٩، َعْن َجاِبرٍ ٨َأِبيهِ 
  

  تخريجه
أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن أبي الخطاب زياد بن يحيى البصري، عن عبد اهللا بن  -

  . ١٠ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي اهللا عنه
   ؛١٤، وابن عساكر١٣، وابن عدي١٢، وأبو الشيخ١١وأخرجه العقيلي -
  

                                                           

، من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل أحد إسناديهفي أخرجه البغوي  ،٣١٤٤/حديث٦٧/ ١٢شرح السنة ] ٩٦[
، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره ٥٢٦/حديث٢٨٧ ص: الكبير وكتابه العلل، ٩٣/حديث٧٣ص: المحمدية

  .٢٢٧٠/حديث٤٠٧/ ١٠ العالية المطالب ؛ وابن حجر في٥٨٣/حديث٦١٤/ ٢ بغية الباحث الهيثمي في:
  .٧٩في الحديث رقم  سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد ١)(
ثقٌة،  :٢٢١قال ابن حجر في التقريب ص ، الَبْصِريّ  ،النْكِريّ  ،َأُبو الَخطاب الحساِنيّ  ،ِزَياد بن َيْحَيى بن َحسان ٢)(

  ه.٢٥٤ت
  .٣٨٨/ ٣ التهذيب تهذيب ،٤١٣/ ١ الكاشف ،٥٢٣/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
صدوق،  :٥١٢نزيل بغداد، قال ابن حجر في التقريب ص  ،ُمَحمد بن َيْحَيى بن ُسَلْيَمان الَمْرَوِزّي، َأُبو َبْكر الَوراق ٤)(

  الصحيح. ه على٢٩٨ت
  .٥١٠/ ٩ التهذيب ، تهذيب٢٢٩/ ٢ الكاشف ،٦١٢/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 

  سبقت ترجمته في إسناد هذا الحديث.٥) (
 الحديث، : منكر٣٢٦قال ابن حجر في التقريب ص  الَمكّي، ،الَمْخُزْوِميّ  ،َعْبد اهللا بن َمْيُمْون بن َداُود الَقداح٦) (

  متروك.
  .٤٩/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٠٢/ ١ الكاشف ،١٩٨/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 

  .٧٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٧٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
  .٧سبقت ترجمته في حديث رقم ٩)(
  .٥٢٦/حديث٢٨٧ ص: الكبير العلل ، وانظر:٩٣/حديث٧٣ص: المحمدية الشمائل )١٠(
   .٣٠٢/ ٢ الكبير الضعفاء ١١)(
    .٤٥٣/ ٣ المحدثين طبقات ١٢)(
   .٣٠٩/ ٥ الكامل ١٣)(
    .١٨٥/ ٤ دمشق تاريخ ١٤)(



٢٤٥ 
 

  اهللا بن ميمون، عن جعفر بن محمد، به. جميعهم بمثله؛ من طريق: عبد
  

  درجته
  إسناده ضعيف جًدا، فيه:

  عبد اهللا بن ميمون: متروك. - 
قال الترمذي: سألت محمًدا عن هذا الحديث، فقال: ال يصح هذا، وعبد اهللا بن ميمون: 
منكر الحديث، وذكرت له أحاديث عن جعفر بن محمد فقال: ال تصح عن جــــعفر هذه 

  .١األحاديث، وعبد اهللا بن ميمون منكر الحديث
  .٢وقال العقيلي بعد أن أورد الحديث: والرواية في هذا الباب فيها لين

  .٣وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية
  
  
  
  
 

  
   

                                                           

 .٥٢٦/حديث٢٨٧ ص: الكبير العلل ١)(
  .٣٠٢/ ٢ الكبير الضعفاء ٢)(
  .١١٥٨/حديث٢٠٥/ ٢ المتناهية العلل ٣)(

  



٢٤٦ 
 

  َباُب َتْرِجيِل الشْعِر َوَتْدِهيِنِه 
، َأنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، نَ  ]٩٧[ َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِني ا َأُبو َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم

ِبيُع ْبُن ُصَبْيحٍ ٣، َنا َوِكيعٌ ٢، َنا ُيوُسُف ْبُن ِعيَسى١ِعيَسى َعْن ٥، َعْن َيِزيَد ْبِن َأَبانٍ ٤، َنا الر ،
َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيْكِثُر َدْهَن َرْأِسِه، َوَتْسِريَح «، َقاَل: ٦ِن َماِلكٍ َأَنِس بْ 

  ». ِلْحَيَتُه، َوُيْكِثُر اْلِقَناَع، َكَأن َثْوَبُه َثْوُب َزياتٍ 
  

  تخريجه
، عن يوسف بن عيسى، عن وكيع، ٨، ومختصًرا مرًة أخرى٧أخرجه الترمذي، بمثله مرةً  -

  ، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه.ُصَبْيحعن الربيع بن 
  .٩، بهُصَبْيحوأخرجه أبو الشيخ، بمعناه؛ من طريق: وكيع، عن الربيع بن  -
، ثالثتهم مختصًرا؛ من طريق: ١٢، والبيهقي١١، والعباس الدوري١٠وأخرجه ابن سعد -

  ن يزيد بن أبان، به.الربيع بن صبيح، ع
  .١٣وأخرجه أبو الشيخ، مختصًرا؛ من طريق: يزيد بن أبان، به

  
                                                           

 ، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل: ص٣١٦٤/حديث٨٢/ ١٢ السنة ] شرح٩٧[
  ؛ بهذا اإلسناد، وبلفظه.٣٢/حديث٣٩

 .٧٩سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
 ت فاضٌل، ثقةٌ  :٦١١، قال ابن حجر في التقريب ص َيْعُقْوب الَمْرَوِزيّ  وَأبَ  ،ُيْوُسف بن ِعْيَسى بن ِدْيَنار الزْهِريّ  ٢)(

  ه.٢٤٩
  .٤٢٠/ ١١ التهذيب تهذيب ،٤٠٠/ ٢ الكاشف ،٤٤٩/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 

َؤاِسيّ ٣) ( اح بن َمِلْيح الرت عابٌد، حافظٌ  ثقةٌ  :٥٨١، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو ُسْفَيان الُكْوِفيّ  ،َوِكْيع بن الَجر 
  ه.١٩٧ أول ه، أو١٩٦ آخر في

  .١٢٣/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٥٠/ ٢ الكاشف ،٤٦٢/ ٣٠وانظر: تهذيب الكمال 
ِبْيع بن َصِبْيح السْعِدّي الَبْصِريّ  ٤)( عابًدا وكان الحفظ، سيء صدوقٌ  :٢٠٦، قال ابن حجر في التقريب ص الر 

  ه.١٦٠بالبصرة، ت الكتب صنف من أول هو الرامهرمزي: قال مجاهًدا،
  .٢٤٧/ ٣ التهذيب تهذيب ،٣٩٢/ ١ الكاشف ،٨٩/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

  .٨٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .                    ٣٢/حديث٣٩ ص: المحمدية الشمائل ٧)(
   .١١٩/حديث٨٨ ص: المرجع السابق ٨)(
  .  ٥٣٥/حديث١٠١/ ٣ النبي أخالق ٩)(
   .٣٧٥/ ١ الكبرى الطبقات ١٠)(
    .٣٤/ ٣ الدوري رواية -  معين ابن تاريخ ١١)(
  .  ٦٠٤٤/حديث٤٢٨/ ٨ اإليمان شعب ١٢)(
    .٥٣٤/حديث٩٩/ ٣ النبي أخالق ١٣)(



٢٤٧ 
 

  درجته
  ، فيه:١إسناده ضعيف، وضعفه الحافظ أبو الفضل العراقي

َقاِشيّ يزيد  - ٢: ضعيفالر.   
  .٤، والَفتِني في الموضوعات٣وذكره الشوكاني

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

   

                                                           

  .١٠/حديث١٥٨٩ ص: اإلحياء أحاديث ، وتخريج١٧٥/ ٤ التثريب انظر: طرح )١(
  .٨٩انظر الحديث  رقم  ٢)(
  .١٤/حديث١٩٨ص: المجموعة الفوائد ٣)(
  .١٦٠ ص :الموضوعات تذكرة ٤)(

 



٢٤٨ 
 

  َباُب التْوِقيِت ِفي َتْقِليِم اَألَظاِفِر َوَقص الشاِرِب 
، َأنا َأُبو َذر ُمَحمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ٩٨[ اْلَفاِرِسي ُر ْبُن َعِليثََنا َأُبو َطاِهٍر اْلُمَطهَحد [

ٍد َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمِد ْبِن جَ  َأنا َأُبو ُمَحم ، اْلَحاِني ْيخِ الصاَن اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الش١ْعَفِر ْبِن َحي ،
ُد ْبُن ٤َنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمدٍ  ،٣، َنا اْلَحَسُن ْبُن َعِلي اْلُحْلَواِني ٢َحدثََنا اْبُن َأِبي َعاِصمٍ  َنا ُمَحم ،

 ٥اْلَقاِسِم اَألَسِدي ُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْسُموِلي ِه ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْهَرامَ ، ٦، َنا ُمَحمَعْن ٧َنا ُعَبْيُد الل ،
َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َيْأُخُذ َأْظَفاَرُه َوَشاِرَبُه : «٩، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو٨َأِبيهِ 

  ».ُكل ُجُمَعةٍ 
  
  
  
  
  

                                                           

 ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، والحديث في كتابه أخالق٣١٩٧/حديث١١٢/ ١٢ السنة شرح ]٩٨[
  بهذا اإلسناد، وبلفظه.، ٨١٠/حديث١٠٥/ ٤ النبي

  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٩٥ رقم الحديث في ترجمته سبقت٢) (
 :١٦٢قال ابن حجر في التقريب ص  مكة، ، نزيلالُحْلَواِنيّ  ،الَحَسن بن َعِلّي بن ُمَحمد الُهَذِلّي، َأُبو َعِلّي الَخالل٣) (

 ه.٢٤٢ت تصانيف، له حافٌظ، ثقةٌ 
  .٣٢٨/ ١ الكاشف ،٣٠٢/ ٢ التهذيب تهذيب ،٢٥٩/ ٦وانظر: تهذيب الكمال 

  محمد:  لم يتميز لي. عمرو بن ٤)(
قال ابن حجر في التقريب ص  كاو، األصل، لقبه َشاِميّ  ،َأُبو الَقاِسم ِإْبَراِهْيم الُكْوِفيّ  ،ُمَحمد بن الَقاِسم اَألَسِديّ ٥) (

  ه.٢٠٧: كذبوه، ت٥٠٢
  .٤٠٧/ ٩ التهذيب تهذيب ،٢١١/ ٢ الكاشف ،٣٠١/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 

 : رماه الحميدي بالكذب، وقال ابن٤٢٣/ ٣ الَمْخُزوِمي، اْلَمْسُموِلّي، قال العقيلي في الضعفاء ُسَلْيَمان ْبن ُمَحمد٦) (
 حاتم أبو انفرد، وقال إذا بخبره االحتجاج يعجبني ال الوهم، فاحش الخطأ، كثير : كان٢٦٠/ ٢ في المجروحين حبان
 يتابع ال يرويه، ما : عامة٤٣١/ ٧ الحديث، وقال ابن عدي في الكامل ضعيف بالقوي، : ليس٢٦٧/ ٧ والتعديل الجرح
  : ضعيف.٩١ ص متنه، وقال النسائي في الضعفاء وال إسناده، في عليه

  .٩٧/ ١ الكبير وانظر: التاريخ
 بن اهللا عبيد رفـــــأع ال: المديني ابن ؛ قول٣١٨/ ٥ والتعديل نقل ابن أبي حاتم الجرح َسَلَمة بن َوْهَرام،ُعَبْيد اهللا بن  ٧)(

  .تليينه حاتم أبي عن الكتاني : روى٩/ ٣ االعتدال هذا، وقال الذهبي في ميزان وهرام بن سلمة
  .٣٨٤/ ٥ الكبير وانظر: التاريخ

  : صدوق.٢٤٨قال ابن حجر في التقريب ص  الَيَماِنّي،َسَلَمة بن َوْهَرام ٨) (
  .١٦١/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٥٥/ ١ الكاشف ،٣٢٨/ ١١وانظر: تهذيب الكمال 

 عليه اهللا صلى النبي عن روى : مدني،٩٥٤/ ٣ اْلُجَمِحّي، قال ابن عبد البر في االستيعاب َعْمرو ْبن اهللا عبد ٩)(
  .نظر الجمِحّي، ِفيهِ  قدامة بن إبراهيم عنه روى. الجمعة َيْوم وظفره شاربه من يأخذ كان أنه وسلم

 .١٧٠/ ٤ اإلصابة ،٣٤٢/ ٣ الغابة وانظر: أسد



٢٤٩ 
 

  تخريجه
عن ابن أبي عاصم النبيل، عن الحسن بن علي أخرجه أبو الشيخ األصبهاني، بمثله؛  -

الحلواني، عن عمرو بن محمد، عن محمد بن القاسم األسدي، عن محمد بن سليمان 
  .١اْلَمْسُموِلّي، عن عبيد اهللا بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو

  .٢وأخرجه ابن أبي عاصم، بنحوه؛ من طريق: عبد اهللا بن عمرو -
  درجته

  اده ضعيٌف جًدا، فيه:إسن
  محمد بن القاسم: -
  قال ابن حجر: كذبوه. 
  .رماه الحميدي بالكذبمحمد بن سليمان اْلَمْسُموِلّي:  -
  عبيد اهللا بن سلمة بن وهرام: لينه أبو حاتم. -
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .  ٨١٠/حديث١٠٥/ ٤ النبي أخالق ١)(
  . ٨٨٦/حديث١٦٠/ ٢ والمثاني اآلحاد ٢)(



٢٥٠ 
 

، َأنا ُمَحمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمِد ْبِن َجْعَفرٍ  ]٩٩[ ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطه١َوَحد ،
 ثََنا َعِتيُق ْبُن َيْعُقوبَ ٢َأنا َبْهُلوٌل اَألْنَباِريَعْن ٥، َعْن َأِبي ُقَداَمةَ ٤، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُقَداَمةَ ٣، َحد ،

 ِه اَألَغرَشاِرَبُه، َوَيْأُخُذ ِمْن «، ٦َأبِي َعْبِد الل َم َكاَن َيُقصى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَرُسوَل الل َأن
  ».َأْظَفاِرِه َقْبَل َأْن َيُروَح ِإَلى َصالِة الُجُمَعةِ 

  
  تخريجه

قوب، عن إبراهيم بن أخرجه أبو الشيخ، بمثله؛ عن ُبْهُلول األنباري، عن عتيق بن يع -
  .٧قدامة، عن أبي قدامة، عن أبي عبد اهللا األغر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

عتيق بن  ، ثالثتهم فيه تقديم وتأخير؛ من طريق:١٠، والبيهقي٩، والطبراني٨وأخرجه البزار
عن النبي صلى يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، َعن أبي عبد اهللا األغر، َعن أبي هريرة؛ 

  .اهللا عليه وسلم
  
  

                                                           

 كتابه أخالقاألصبهاني، وهو في  الشيخ ، أخرجه البغوي من طريق أبي٣١٩٨/حديث١١٣/ ١٢ السنة ] شرح٩٩[
  ، بهذا اإلسناد، وبمثله.٨٠٩/حديث١٠٣/ ٤ النبي

 .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
متفٌق على  يعقوب التُنوِخّي، َأبي الكبير الحافظ اْبن ُمَحمد التُنوِخّي، َأُبو َحسان بن ُبْهُلْول بن ِإْسَحاق بن ُبْهُلْول ٢)(

  ه.٢٩٨ت توثيقه،
  .٢٢/١١٢، تاريخ اإلسالم ١٣/١٢٥، المنتظم ٦٠٥/ ٧ بغداد تاريخ ،١٨٠ص: للدارقطني حمزة سؤاالتانظر: 

َبْير بن الَعواِم، بن ُمْوَسى بن ُصَدْيق َعتيق بن َيْعُقْوب )٣( َبْيِريّ  بن َعْبد اهللا بن الز متفٌق على توثيقه، َأُبو َبْكر الز ،
  ه.٢٢٨ت

 ، سؤاالت٥٢٧/ ٨ ، الثقات البن حبان٤٦/ ٧ والتعديل ، الجرح٩٨/ ٧ الكبير ، التاريخ٥٠٤/ ٥ الكبرى انظر: الطبقات
  .٥٥ للدارقطني: ص البرقاني

: ٥٣/ ١ االعتدال قال الذهبي في ميزان، و ٥٩/ ٨ في الثقات حبان ذكره ابن الُجَمِحّي، بن ُمْوَسىِإْبَراِهْيم بن ُقَداَمة  ٤)(
  .يعرف ال

  .٩٢/ ١ الميزان وانظر: لسان
 قال ابن حجر في التقريب النبوي، المسجد إمام َمْظُعْون الُجَمِحّي، الَمَدِنّي، بن ُقَداَمة بن ُعَمر بن ُقَداَمة بن ُمْوَسى ٥)(

  ه.١٥٣ر، تم عَ  : ثقةٌ ٤٥٤ص
  .٣٦٥/ ٨ التهذيب ، تهذيب١٣٥/ ٢ ، الكاشف٥٥٣/ ٢٣ الكمال وانظر: تهذيب

  .: ثقةٌ ٢٤٦ص قال ابن حجر في التقريب، أصبهان من ، أصلهُجَهْيَنة مولى َأُبو َعْبد اهللا الَمَدِنّي، ،َسْلَمان اَألَغرّ  )٦(
  .١٣٩/ ٤ التهذيب ، تهذيب٤٥٢/ ١ ، الكاشف٢٥٦/ ١١وانظر: تهذيب الكمال 

  .  ٨٠٩/حديث١٠٣/ ٤ النبي أخالق ٧)(
  . ٨٢٩١/حديث٦٥/ ١٥ البزار مسندانظر:  ٨)(
  . ٨٤٢/حديث٢٥٧/ ١ األوسط المعجم ٩)(
  . ٢٥٠٨/حديث٢٧٤/ ٤ اإليمان شعب ١٠)(



٢٥١ 
 

  درجته
  إسناده ضعيف جًدا، فيه:

  .١إبراهيم بن قدامة: اليعرف -
أبو عبد اهللا األغر: التعرف له رواية عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وٕانما روايته عن  -

  .٢أبي هريرة، فهي مرسلة
 قدامة، بن إبراهيم إال األغر، اهللا عبد أبي عن رواه يعلم ال الحديث وذكر البزار أن: هذا

 هذا من إال الوجوه من وجه من هريرة أبي عن يرويه ال الحديث هذا ألن عليه، يتابع ولم
 من كان وٕان بالمشهور، ليس ألنه حجة، يكن لم بحديث تفرد إذا قدامة بن وٕابراهيم الوجه؛

  .٣المدينة أهل
  .٤يجهل من اإلسناد هذا في: البيهقي وقال

  .٥منكر خبر وقال الذهبي: وهو
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .٥٣/ ١ االعتدال ميزان ١)(
  .٢٥٦/ ١١ الكمال انظر: تهذيب ٢)(
  .٦٥/ ١٥ البزار انظر: مسند ٣)(
  .٢٧٤/ ٤ اإليمان شعب )٤(
  .٥٣/ ١ االعتدال ميزان ٥)(



٢٥٢ 
 

، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمدِ  ]١٠٠[ اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصَأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَوَحد 
َعِلي  ، َنا٣، َنا َأُبو َعماٍر اْلُحَسْيُن ْبُن ُحَرْيثٍ ٢، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمِد ْبِن اْلَحَسنِ ١ْبِن َجْعَفرٍ ا
َأن النِبي : «٨، َعْن َأَنسٍ ٧، َعْن ُمْسِلٍم اْلُمالِئي ٦، َعْن َأِبي َحْمَزةَ ٥ْبِن َشِقيقٍ  ]٤اْلَحَسنِ [ْبُن ا

ُر، َفِإَذا َكُثَر َشْعُرُه َحَلَقهُ  َم َكاَن َال َيَتَنوى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل.«  
  

  تخريجه
بمثله؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن أبي عمار أخرجه أبو الشيخ األصبهاني،  -

الحسين بن حريث، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، عن مسلم المالئي، 
  . ٩عن أنس رضي اهللا عنه

، بمثله، كالهما من طريق: علي بن الحسن بن ١١، بنحوه، والبيهقي١٠وأخرجه أبو نعيم -
  شقيق، عن أبي حمزة، به.

                                                           

 األصبهاني، وهو في كتابه أخالق، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ ٣١٩٩/حديث١١٣/ ١٢ السنة شرح ]١٠٠[
  .، بهذا اإلسناد، وبلفظه٨١٣/حديث١١٠/ ٤ النبي

 .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
، قال الذهبي  الطيان ِفُيرة َوِبابنِ  ِبَأبْه، َأْيضاً  اَألْصَبَهاِنّي، َوُيْعَرفُ  ِإْسَحاق َأُبو َمتَوْيه، بن الَحَسن بن ُمَحمد بن ِإْبَراِهْيم٢) (

 أيًضا، ويعرف ويحفظ الحديث، ويدري الدهر يصوم عابًدا، ورًعا القدوة،... وكان : الحافظ٢١٩/ ٢ الحفاظ في تذكرة
 واتهموه عليه، فأنكروا بهمذان، : حدث٦٢/ ١ االعتدال وقال في ميزان : وكان حافًظا حجة،١٤٢/ ١٤ وقال في السير

ومع  ،ويحتمل بالوضع ،فهذا يحتمل إنهم اتهموه بالكذب: ٣٨ص الحثيث ط ابن العجمي في الكشفوأخرج، وقال سب
فهذا إنكار  ؛ن كانوا محدثين وهو الظاهرإ ثم هؤالء الجماعة الذين أنكروا عليه واتهموه و  ،االحتمال ال يذكر مع هؤالء

: ٨٣/ ٢في الموضوعات الجوزي . ووصفه ابنواهللا أعلم ،نكارهمإن كانوا غير محدثين فينبغي أن ينظر في إ و  ،صحيح
  ه.٣٠٢عنه، ت الرواية تجوز ال الطيان أن الحفاظ بعض بالجهالة، وقال: ذكر

  .١٠١/ ١ الميزان ، لسان٢٣١/ ١ أصبهان وانظر: تاريخ
  ه.٢٤٤ت ثقٌة، :١٦٦قال ابن حجر في التقريب ص  ، َأُبو َعمار الَمْرَوِزّي،موالهم الُحَسْين بن ُحَرْيث الُخَزاِعيّ ٣) (

  . ٣٣٣/ ٢ التهذيب تهذيب ،٣٣٢/ ١ الكاشف ،٣٥٨/ ٦وانظر: تهذيب الكمال 
 جاء في األصل، وفي ع، وفي س: الحسين، والتصويب من كتب التراجم. ٤)(
 ه،٢١٥ ت حافٌظ، ثقةٌ  :٣٩٩، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو َعْبد الرْحَمن الَمْرَوِزيّ  ،َعِلّي بن الَحَسن بن َشِقْيق ٥)(

  ذلك. قبل وقيل
  .٢٩٨/ ٧ التهذيب تهذيب .٣٧/ ٢ الكاشف .٣٧١/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 

ه، أو ١٦٧فاضٌل، ت  ثقةٌ  :٥١٠، قال ابن حجر في التقريب ص ُمَحمد بن َمْيُمْون الَمْرَوِزّي، َأُبو َحْمَزة السكِريّ  ٦)(
  ه.١٦٨

  .٤٨٦/ ٩ التهذيب تهذيب ،٢٢٦/ ٢ الكاشف ،٥٤٤/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 
  .٨١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٨(
  .  ٨١٣/حديث١١٠/ ٤ النبي أخالق ٩)(
  .٣٧٧/ ١ أصبهان تاريخ ١٠)(
 .٧٠٨/حديث٢٣٦/ ١ الكبرى السنن ١١)(



٢٥٣ 
 

  درجته
  . ٤، والزرقاني٣، وعلي القاري٢، والسيوطي١ضعيف جًدا، وضعفه ابن حجرإسناده 

  فيه: 
  .٥مسلم الُمالئي: ضعيف -
  
  
  
  
  
  
  
  

 

           
   

                                                           

   .٣٤٤/ ١٠ الباري فتح ١)(
   .٩٣ ص: الشريفة الشمائلو ، ٢٨٠/ ١ المنثور الدر )٢(
  .٢١٣/ ١ الوسائل جمعو ، ٢٨٤٢/ ٧ المفاتيح مرقاة ٣)(
 . ٤٥٠/ ٤ الموطأ على الزرقاني شرح ٤)(
 .٨١انظر الحديث  رقم  )٥(



٢٥٤ 
 

   ١َباُب االْكتَحالِ  
، َعِلي  ْبنُ  اْلُمَطهرُ  َحدثََنا ]١٠١[ َأُبو َأنا اْلَفاِرِسي  دُ  َذرِإْبَراِهيمَ  ْبنُ  ُمَحم ، اْلَحاِني َعْبدُ  َأنا الص 

 َأنا ،٣الثَقِفي  اْلَوِليدِ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمدُ  َنا ،٢الشْيخِ  ِبَأِبي اْلَمْعُروفُ  َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمدِ  اْبنُ  اللهِ 
 ِعْمَرانَ  َعنْ  ،٦َجْعَفرٍ  ْبنُ  اْلَحِميدِ  َعْبدُ  َنا ،٥ُعَمرَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َنا ،٤اْلَحَرِمي  ُيوُنَس  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ 

 َعْيِنهِ  ِفي َيْكَتِحلُ  َكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن « ،٨َأَنسٍ  َعنْ  ،٧َأَنسٍ  َأِبي ْبنِ ا
  .»ِباِإلْثِمدِ  اْثَنَتْينِ  اْلُيْسَرى َوِفي َثالثًا، اْلُيْمَنى

  
���	�  

، اْلَحَرِميّ إبراهيم بن يونس  عنمحمد بن أحمد بن الوليد الثقفي، عن  الشيخ أخرجه أبو -
 عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن أنس عنعثمان بن عمر،  عن

ْثِمدِ  اْلُيْسَرى رضي اهللا عنه؛ غير أنه قال: َوَفى   .٩َثَالثًا ِباْإلِ
  
  
  

                                                           

 األصبهاني، وهو في كتابه أخالق الشيخ ، أخرجه البغوي من طريق أبي٣٢٠٥/حديث١١٩/ ١٢ السنة ] شرح١٠١[
 ذكره الهيثمي في مجمع والحديث زائد، َثَالثًا، اْلُيْسَرى َوَفى ، بهذا اإلسناد، غير أنه قال:٥٢٦ /حديث٨٦/ ٣ النبي

  .٨٣٥٥/حديث٩٦/ ٥ الزوائد
  .سقط من س ١)(
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  اْلَمِديِنّي، متفٌق على توثيقه. َبْكر الثَقِفّي، َأُبو الله َعْبد ْبن َنْصر ْبن َيِزيد ْبن اْلَوِليد ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمد ٣)(

  .٦٨/ ٤ ، األنساب٢٣٩/ ٢ بغداد ، تاريخ٢١٤/ ٢ أصبهان ، تاريخ٤٩٧/ ٣ المحدثين انظر: طبقات
 :٩٥، قال ابن حجر في التقريب ص َحَرِميّ  ، لقبهَنِزْيل َطَرُسْوس ،ِإْبَراِهْيم بن ُيْوُنس بن ُمَحمد الَبْغَداِدّي، الُمَؤدب ٤)(

  صدوق.
 .١٨٥/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٢٨/ ١ الكاشف ،٢٥٦/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

 :٣٨٥، قال ابن حجر في التقريب ص َأْصُله ِمن ُبَخاَرى َبْصِرّي،الَأُبو ُمَحمد  ،ُعْثَمان بن ُعَمر بن َفاِرس الَعْبِديّ  ٥)(
  ه.٢٠٩يرضاه، ت ال سعيد بن يحيى كان قيل ثقٌة،

 .١٤٢/ ٧، تهذيب التهذيب ١١/ ٢، الكاشف ٤٦١/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 
 صدوٌق، :٣٣٣قال ابن حجر في التقريب ص  َعْبد الَحِمْيد بن َجْعَفر بن َعْبد اهللا بن الَحَكم بن َراِفع اَألْنَصاِرّي،) ٦(

  ه.١٥٣وهم، ت  وربما
  .١١١/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦١٤/ ١ الكاشف ،٤١٦/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 

ثقة،  :٤٢٩، قال ابن حجر في التقريب ص اِإلْسَكْنَدِرية ، نزلالَمَدِنيّ  ،الَعاِمِريّ  ،ِعْمَران بن َأِبي َأَنس الُقَرِشيّ  )٧(
  ه، بالمدينة.١١٧ت

  .١٢٣/ ٨ التهذيب تهذيب ،٩١/ ٢ الكاشف ،٣٠٩/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 . ٥٢٦ /حديث٨٦/ ٣ النبي أخالق ٩)(



٢٥٥ 
 

  رضي اهللا عنه. أنس طريق:، كالهما بمعناه؛ من ٢الشيخ ، وأبو١وأخرجه البزار -
عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي وأخرجه ابن سعد، بنحوه، مرسًال، من طريق: 

  .٣ رضي اهللا عنه أنس
  

  در���
  إسناده حسن.

   

                                                           

  . ٦٤٧٥/حديث١٠٦/ ١٣ البزار مسند ١)(
  . ٨٥/ ٣ النبي أخالق ٢)(
  . ٣٧٦/ ١ الكبرى الطبقات )٣(



٢٥٦ 
 

  ِكَتاُب الطب َوالرَقى 
  َباُب اْلُمَداَواِة ِباْلَعَسلِ 

الشَفاُء ِفي َشْيَئْيِن: ِفي اْلَعَسِل، َوِفي اْلُقْرآِن: ِشَفاٌء ِلَما َقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد: "ِإنَما 
ُدوِر، َوِشَفاٌء ِللناِس" ١ِفي الص .  

]١٠٢ اِلِحي ِه الصَأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٣، َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ٢] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،
 ف ٍد الص٤ارُ ُمَحم َماِدي اقِ ٥، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز َعْن َأِبي ٧، َأنا َمْعَمرٌ ٦، َنا َعْبُد الر ،

، َقاَل: َجاَء َنَفٌر ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا ١٠، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ ٩، َعْن َأِبي اَألْحَوصِ ٨ِإْسَحاقَ 
  َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاُلوا:

ِإْن ِشْئُتْم «َيا َرُسوَل اللِه، ِإن َصاِحًبا َلَنا اْشَتَكى، َأَفَنْكِويِه؟ َقاَل: َفَسَكَت َساَعًة، ثُم َقاَل:  
  ».، َيْعِني ِباْلِحَجاَرةِ ١١َفاْكُووُه، َوإِْن ِشْئُتْم َفاْرِضُفوهُ 

                                                           

/ ١٠ جامعفي كتابه ال ، وهوراشد بن معمرأخرجه البغوي من طريق  ،٣٢٣١/حديث١٤٤/ ١٢ السنة ] شرح١٠٢[
، ٨٣٧٤/حديث٩٩/ ٥ الزوائد مجمع، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ١٩٥١٧/حديث٤٠٧

  .٣٩٠٤/حديث٤٤٢/ ٤ المهرة الخيرة إتحاف والبوصيري في
  .٨٩١٠/حديث١٨٤/ ٩الكبير المعجم١) (
  .١سبقت ترجمته في حديث رقم  ٢)(
؛ متفٌق على شيخ البيهقي ،الَبْغَداِدّي، الُمَعدل ،السكِريّ  ،َأُبو الُحَسْين اُألَمِويّ  ،ِبْشَرانَعِلّي بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن  )٣(

  ه.٤١٥توثيقه، ت
شذرات الذهب  ،١٧/٣١١، سير أعالم النبالء ١٥/١٦٧المنتظم و ،  ١٢/٣٤٢األنساب  ،١٣/٥٨٠تاريخ بغداد انظر: 

٥/٧٩ .  
فار ،ْسَماِعْيل بن َصاِلحِإْسَماِعْيل بن ُمَحمد بن إِ  ٤)( ْحِوّي، أحد شيوخ الدارقطني َأُبو َعِلّي الصمتفٌق على توثيقه، الن ،

  ه.٣٤١ت
، ١٥/٤٤٠أعالم النبالء سير ، ١/٢٤٦نباه الرواة وإ ، ١٤/٨٨، المنتظم ٧/٣٠١، تاريخ بغداد ٢/٦١٢انظر: اإلرشاد 
 .٣/٣٠٩الزاهرة النجوم ، ١/٤٣٢، لسان الميزان ٢٥/٢٤٠تاريخ اإلسالم 

َماِديّ  ٥)( ار الَبْغَداِدّي، َأُبو َبْكر الرثقة حافظ ، طعن فيه أبو ٨٥التقريب  في قال ابن حجر، َأْحَمد بن َمْنُصْور بن َسي :
  . ـه٢٦٥ت  ،القرآن الوقف في داود لمذهبه في

  . ١/٨٣، تهذيب التهذيب  ١/٢٠٤، الكاشف  ١/٤٩٢: تهذيب الكمالانظرو 
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٦(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
قال ابن حجر في  ،َشِعْيَرة الَهْمَداِنّي، َأُبو ِإْسَحاق السِبْيِعيّ  أبي ابن ، ويقال:َعِليّ  ، ويقال:َعْمُرو بن َعْبد اهللا بن ُعَبْيد) ٨(

   ذلك. قبل وقيل ه،١٢٩ بأخرة، ت اختلط عابٌد، مكثرٌ  ثقةٌ  :٤٢٣التقريب ص 
  .٨٢/ ٢ الكاشف ،٦٣/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٠٢/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 

 :٤٣٣بكنيته، قال ابن حجر في التقريب ص  ، مشهورالُكْوِفيّ  َعْوف بن َماِلك بن َنْضَلة الُجَشِمّي، َأُبو اَألْحَوص )٩(
  العراق. على الحجاج والية في المائة، قبل ثقٌة، قتل

  .١٦٩/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٠١/ ٢ الكاشف ،٤٤٥/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .١٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
  جاء في ع: (فارصفوه). ١١)(



٢٥٧ 
 

  شرح الغريب 
الناِر، واحدُتها َرْضَفٌة، َوِمْنه رضف الشواء،  َفاْرِضُفوُه: الرْضُف: اْلِحَجاَرُة الُمْحماة َعَلى -

  .١َوُهَو شيه َعَلْيه
  

  تخريجه
أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي األحوص، عن عبد  -

  .٢اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
  ، كالهما بمثله. ٤، والبيهقي٣ومن طريق معمر: أخرجه أحمد -
، ٩، والطحاوي٨، والنسائي٧، وأحمد٦، وابن أبي شيبة٥الطيالسيوأخرجه أبو داود  -

  جميعهم بمعناه؛
  ؛١١؛ والحاكم، مختصًرا١٠وأخرجه الشاشي، بنحوه

  جميعهم من طريق: أبي إسحاق السبيعي، عن أبي األحوص، به.
  

  درجته
  .١٢، وهو مدلسالسبيعي إسناده ضعيف، من أجل عنعنة أبي إسحاق

  
، وقال ١٣فال يضر، قال البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصحأما اختالط عبد الرزاق، 

  .١٤أحمد بن حنبل: من سمع من الكتب فهو أصح
                                                           

/ ٢ النهاية في غريب الحديث، ٦٣/ ٢ الحديث غريب في ، الفائق١٨٠/ ٣ سالم بن للقاسم الحديث انظر: غريب ١)(
٢٣١. 

  . ١٩٥١٧/حديث٤٠٧/ ١٠ راشد بن معمر جامع ٢)(
  .٤٠٢١/حديث١٢١/ ٧ أحمد مسند ٣)(
  . ١٩٥٥٢/حديث٥٧٦/ ٩ الكبرى السنن ٤)(
  . ٣٠٠/حديث٢٤٠/ ١ الطيالسي داود أبي مسند ٥)(
 . ٢٣٦١٧/حديث٥٢/ ٥ شيبة أبي ابن مصنف ٦)(
 .٣٨٥٢/حديث٤٠١/ ٦، و٣٧٠١/حديث٢٣١/ ٦ أحمد مسند ٧)(
  . ٧٥٥٧/حديث٩٥/ ٧ الكبرى السنن ٨)(
  .٧١٣٨/حديث٣٢٠/ ٤ اآلثار معاني شرح ٩)(
 .  ٧٣٢/حديث١٧٢/ ٢ للشاشي المسند ١٠)(
  . ٧٤٩٢/حديث٢٣٨/ ٤ المستدرك ١١)(
  .٤٢ المدلسين: ص ، طبقات١٢٢ص المدلسين للنسائي: انظر: ذكر ١٢)(
  .١٣٠/ ٦ الكبير التاريخ ١٣)(
 .٥٨/ ١٨ الكمال تهذيب ١٤)(



٢٥٨ 
 

  َباُب َما ُيْكَرُه ِمَن الطَيَرِة َواْسِتْحَباُب اْلَفْأِل 
]١٠٣ ْحَمِن ْبُن َأبِ ١] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحيَأنا َأُبو ٢ي ُشَرْيحٍ ، َأنا َعْبُد الر ،

 ْبُن اْلَجْعدِ ٣اْلَقاِسِم اْلَبَغِوي ٤، َنا َعِلي اِزي٧، َعْن ِعْكِرَمةَ ٦، َعْن َلْيٍث ٥، َأْخَبَرِني َأُبو َجْعَفٍر الر ،
َيَتَطيُر، َكاَن َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيَتَفاَءُل، َوال «، َقاَل: ٨َعِن اْبِن َعباسٍ 

  ».ُيِحب االْسَم اْلَحَسنَ 
  

  شرح الغريب 
  َيَتَفاَءل َوَال َيَتَطير: -
  اْلَفْأل: َما ُيَتَفاَءل ِبه، واْلَفْأل ِفيَما يحسن ويسوء، -
والطَيَرة: َال تكون ِإال ِفيَما يسوء، َوإِنَما َكان َكَذِلك ِألَن ِفي الرَجاء للخير حسن ظن  -

  ِبالله، والطَيَرة سوء ظن ِبه، 
ْنَسان َمِريًضا، َويسمع آخر َيُقول َيا َسالم، َوَكاَن من َعاَدة اْلَعَرب زجر  واْلَفْأل: َأن يكون اْإلِ

ها ونعيق غربانها َوَأخذَها َذات اْلَيَسار ِإذا َأثَاُروَها َفأْبطل َرُسول اهللا الطير والتطير نياح
  .٩َذِلك

  
  
  

                                                           

بجزٍء منه: ، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد،  وهو في مسنده، ٣٢٥٤/حديث١٧٥/ ١٢ السنة ] شرح١٠٣[
/ ٨ الزوائد ؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع٣٠٠٧/حديث٤٤٠ص ، والجزء اآلخر:٣٠٠٦/حديث٤٤٠ص
، وذكره البوصيري في ٢٩٧٨حديثو  ،٢٩٧٧حديثو  ،٢٩٧٦/حديث١٤٠/ ٣ المقصد ، وفي غاية١٢٨٢٧/حديث٤٧

  .٣٩٥٤/حديث٤٧٠/ ٤ ةالمهر  الخيرة إتحاف
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 ، أصلهَعْبد اهللا بن َماَهان ،ِعْيَسى بن َأِبي ِعْيَسى واسمه بكنيته، مشهورالتِمْيِمّي، التْيِمّي َمْوَالُهم، ، َأُبو َجْعَفر الراِزيّ  )٥(

مغيرة، مات  عن خصوًصا الحفظ، سيء : صدوقٌ ٦٢٩ص قال ابن حجر في التقريب الري، إلى يتجر وكان مرو، من
  ه.١٦٠في حدود 

  .٥٦/ ١٢ التهذيب تهذيب ،٤١٦/ ٢ الكاشف ،١٩٢/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣٧رقم سبقت ترجمته في الحديث  ٦)(
 : ثقةٌ ٣٩٧ص قال ابن حجر في التقريب، اَألْصل َبْرَبِريّ  ،َأُبو َعْبد اهللا الُقَرِشّي، الَمَدِنّي، َمْوَلى اْبن َعباس ،ِعْكِرَمة )٧(

  ذلك. بعد ه، وقيل١٠٤بدعة، ت عنه تثبت وال عمر، ابن عن تكذيبه يثبت لم بالتفسير، عالمٌ  ثبتٌ 
  .٢٦٣/ ٧ التهذيب تهذيب ،٣٣/ ٢ الكاشف ،٢٦٤/ ٢٠ وانظر: تهذيب الكمال

  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٨(
  .١٧٣/ ٢ الجوزي البن الحديث غريب ٩)(



٢٥٩ 
 

  تخريجه
، عن أبي جعفر الرازي، عن ليث، ٢، وبالجزء اآلخر منه١أخرجه ابن الجعد، بجزٍء منه -

  عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنه.
  .٤، وأبو الشيخ، بنحوه٣ومن طريق ابن الجعد، أخرجه ابن عدي، بمعناه -
  .٥وأخرجه أحمد بن حنبل، بنحوه، من طريق: ليث، عن عكرمة، به -
  ، كالهما من طريق: عكرمة، به.٧، وأحمد، بمعناه٦وأخرجه الطيالسي، بنحوه -
  

  درجته
  ، فيه:٨إسناده ضعيف، وحسنه المناوي

  .٩الليث بن أبي سليم: صدوق اختلط جًدا، ولم يتميز حديثه فترك -
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

 .  ٣٠٠٦/حديث٤٤٠: ص الجعد ابن مسند ١)(
  . ٣٠٠٧/حديث٤٤٠ص: المرجع السابق ٢)(
   .٤٤٨/ ٦ الكامل ٣)(
  . ٧٨٧/حديث٦٤/ ٤النبي أخالق ٤)(
  . ٢٧٦٦/حديث٤٨٩/ ٤ أحمد مسند ٥)(
  . ٢٨١٣ثي/حد٤٠٨/ ٤ الطيالسي داود أبي مسند ٦)(
  . ٢٩٢٥/حديث٩٦/ ٥ أحمد مسند ٧)(
  .٢٧٠/ ٢ الصغير الجامع بشرح التيسير ٨)(
 .٣٧انظر حديث  رقم  ٩)(



٢٦٠ 
 

  َباُب السْحرِ 
، َوَقاَل َجل ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَلِكن الشَياِطيَن َكَفُروا  ُيَعلُموَن الناَس السْحَر}

النفاثَاِت ِفي ، َوَقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوِمْن َشر ٢ِذْكُرُه: {َوال ُيْفِلُح الساِحُر َحْيُث َأَتى}
  ، َوالنفاثَاُت: السَواِحُر َتْنِفُث، َأْي: َتْتُفُل ِبال ِريٍق. ٣اْلُعَقِد}

، َأْي: ُيَشبُه، َوالتَخاِييُل: ُكل ٤َوَقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ُيَخيُل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأنَها َتْسَعى}
  َما َال َأْصَل َلُه.

، َأنا َأُبو  ]١٠٤[ َأنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش
ِه َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد ٦، َعْن َأِبي الرَجاِل ُمَحمِد ْبِن َعْبِد الرْحَمنِ ٥ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ  َعْن ُأم ،

، َزْوِج النبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، "أنها َأْعَتَقْت َجاِرَيًة َلَها َعْن ُدُبٍر ٨َعاِئَشةَ ، َعْن ٧الرْحَمنِ 
، َفَقاَل: ِإنِك َمْطُبوَبٌة، َفَقاَلْت: َمْن َطبِني َعاِئَشَة َمِرَضْت، َفَدَخَل َعَلْيَها ِسْنِدي ِإن ؟ ِمْنَها، ثُم

، َفَقاَلْت َعاِئَشُة: اْدُعوا ِلي ُفالَنًة  َقاَل: اْمَرَأٌة ِمنْ  َنْعِتَها َكَذا َوَكَذا، َوَقْد َباَل ِفي َحْجِرَها َصِبي
ِلَجاِرَيٍة َلَها َتْخُدُمَها، َفَوَجُدوَها ِفي َبْيِت ِجيَراٍن َلَها، ِفي َحْجِرَها َصِبي َقْد َباَل، َفَقاَلْت: َحتى 

بِ  َجاَءْت، َفَقاَلت َلَها َعاِئَشُة: َأَسَحْرِتيِني؟ َفَقاَلْت: َنَعْم، َأْغِسَل َبْوَل َهَذا الص َفَغَسَلْتُه: ثُم ، ي
َأْن َفَقاَلْت: ِلَم؟ َقاَلْت: َأْحَبْبُت اْلِعْتَق، َقاَلْت َعاِئَشُة: واللِه َال َتْعِتِقي َأَبًدا، َفَأَمَرْت اْبَن َأِخيَها 

  مْن ُيِسيُء َمَلَكَتَها، ثُم اْبَتْع ِبَثَمِنَها َرَقَبًة َحتى أْعَتَقَها، َفَفَعَلْت".َيِبيَعَها ِمَن اَألْعَراِب مِ 
َماِن، ثُم ِإنَها َرَأْت ِفي النْوِم َأِن اْغَتِسِلي ُه ِمَن الزِمْن  َقاَلْت َعْمَرُة: َفَلِبَثْت َعاِئَشَة َما َشاَء الل

  ا َبْعًضا، َفِإنِك ُتْشَفْيَن، َفاْغَتَسَلْت، َفُشِفَيْت.َثالِث َأْبُؤٍر َيُمد َبْعُضهَ 
  

                                                           

موطأ مالك، رواية أبي مصعب في ، أخرجه البغوي من طريق مالك، وهو ٣٢٦١/حديث١٨٨/ ١٢ السنة ] شرح١٠٤[
، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ وقال أبو مصعب: حدثنا مالك، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ٢٧٨٢/حديث٤٢٢/ ٢الزهري
  .٧٢٩٦/حديث٢٤٩/ ٤ الزوائد مجمع

 .١٠١ اآلية :سورة البقرة١) (
 .٦٩ اآلية :سورة طه٢) (
 .٤ اآلية :سورة الفلق٣) (
 .٦٦ اآلية :سورة طه ٤)(
  .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٥) (
قال ابن األصل،  في وكنيته لقبه وهي الكنية، بهذه ، مشهورَأُبو الرَجال ،ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن َحاِرَثة اَألْنَصاِريّ  ٦)(

  : ثقة.٤٩٢ص حجر في التقريب
  .٢٩٥/ ٩ التهذيب ، تهذيب١٩٢/ ٢ ، الكاشف٦٠٢/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال  
  .٧٣في الحديث رقم اسبقت ترجمته٧) (
  .٢١سبقت ترجمتها في الحديث رقم ٨) (
  



٢٦١ 
 

  شرح الغريب 
َعْن ُدُبٍر ِمْنَها: الُمْدِبر: ُيَقاُل َدبْرُت اْلَعْبَد إَذا علْقَت ِعْتَقه بموِتك، والُمْدِبر من العبيد  -

َماء، َمْأُخوذ من الدُبر، ِألَن السيد أْعتقُه بعد مماته،   َواْلَمَمات ُدُبر اْلَحَياة. َواْإلِ
َوَلو أن رجًال أحبس فرًسا بعد َموته، لم يقل: أحبسه َعن دبر، َوَال ُهَو فرس ُمدبر، َوإِن 

َماء   .١َكاَن اْلقَياس َواِحًدا، ِألَن َهِذه اللْفَظة لم تطلق ِإال ِفي العبيد َواْإلِ
: السْند: جيٌل من الناس تُتاخم بالُده - ْسَبة ِإَلْيِهم سْنِدّي. ِسْنِديم ِبَالد أهِل اْلِهْند، َوالن

  .٢والسَنُد: بلد َمْعُروف من بالد الهند
َمْطُبوَبٌة: طب َيْعِني سحر، وُيَقال ِمْنُه: َرُجل َمْطُبوب : َأْي َمْسُحور، وأصل الطّب  -

ْوا بالطّب َعِن السحر، َتَفاؤًُال الحذق باألشياء، ُيَقال: رجل طب ِبَكَذا ِإذا َكاَن حاذًقا ِبه، وَكنَ 
ليم َعِن اللِديغ ٣بالُبْرء، َكَما َكَنْوا بالس.  

 
  تخريجه

رة بنت ــــــــــن، عن أمه عمــــأخرجه مالك، بمثله؛ عن أبي الرَجال محمد بن عبد الرحم -
  .٤عبد الرحمن، عن عائشة رضي اهللا عنها

  ؛ ؛ ثالثتهم مختصًرا. ٧، والبيهقي٦وعبد الرزاق، ٥ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي -
  ، كالهما مختصًرا؛٩، والبخاري٨وأخرجه عبد الرزاق -

  ، ثالثتهم بنحوه؛١٢، والبيهقي١١، والحاكم١٠وأخرجه الدارقطني
  جميعهم من طريق: أبي الرَجال، عن عمرة، به.

  
                                                           

  .٩٨/ ٢ النهاية في غريب الحديث ،٢٢٤/ ١ قتيبة البن الحديث غريبانظر:  )١(
  .٢٦٩/ ٧ ، األنساب٢٥٥/ ١٢ اللغة انظر: تهذيب ٢)(
/ ٣ النهاية في غريب الحديث، ٤١٨/ ١ قتيبة البن الحديث ، غريب٤٣/ ٢سالم بن للقاسم الحديث انظر: غريب ٣)(

١١٠.  
  . ٢٧٨٢/حديث٤٢٢/ ٢ الزهري مصعب أبي رواية مالك موطأ ٤)(
  . ٢٥٧/ ٧ األم ٥)(
   .١٨٧٤٩/حديث١٨٣/ ١٠ الرزاق عبد مصنف ٦)(
   .٢١٥٦٢/حديث٥٢٧/ ١٠ الكبرى السنن ٧)(
 . ١٨٧٤٩/حديث١٨٣/ ١٠ المرجع السابق ٨)(
  . ١٦٢/حديث٦٨ص: المفرد األدب ٩)(
  . ٤٢٦٧/حديث٢٤٦/ ٥، و٥٣/حديث١٤٠/ ٤ الدارقطني سنن ١٠)(
  . ٧٥١٦/حديث٢٤٤/ ٤ المستدرك ١١)(
  . ١٦٥٠٦/حديث٢٣٦/ ٨ الكبرى السنن ١٢)(



٢٦٢ 
 

  ، كالهما مختصًرا؛ من طريق: عمرة، به.٢، وأحمد١وأخرجه عبد الرزاق
  

  درجته
  .٣إسناده صحيح، وصححه ابن حجر

  
   

                                                           

  . ١٦٦٦٧/حديث١٤٠/ ٩ الرزاق عبد مصنف ١)(
  . ٢٤١٢٦/حديث١٥٤/ ٤٠ أحمد مسند ٢)(
  .١١١/ ٤ الحبير التلخيص ٣)(



٢٦٣ 
 

ْؤَيا ِكَتاُب الر 

ْؤَيا  َباُب َأْقَساِم َتْأِويِل الر  
]١٠٥ اِلِحي ِه الص١] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل َأنا ٢، َأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري ،

ِد ْبِن َمْعِقٍل اْلَمْيَداِني ُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن  ُد ْبُن َيْحَيى٣ُمَحم٥، َنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ ٤، َنا ُمَحم ،
هِ ٨، َعِن اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ثَاِبٍت ٧، َعِن الزْهِري ٦َأنا ُيوُنُس  ُخَزْيَمةَ ٩، َعْن َعم َرَأى ِفيَما  ١٠، "َأن

ْبَهِة النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَأْخَبَرُه، َفاْضَطَجَع َلُه، َوَقاَل َيَرى الناِئُم، أنُه َسَجَد َعلى جَ 
  ]: َصدْق ُرْؤَياَك"، َفَسَجَد َعَلى َجْبَهِتِه.١١[َلهُ 
  

  تخريجه
، جميعهم بمثله؛ عن عثمان بن ١٤، والحارث بن أبي أسامة١٣، وأحمد١٢أخرجه ابن سعد -

بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن عمه، عن 
  بن ثابت رضي اهللا عنه.اخزيمة 

                                                           

، ١١٧٦٢حديث /١٨٢/ ٧ الزوائد مجمع، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: ٣٢٨٥/حديث٢٢٥/ ١٢ السنة ] شرح١٠٥[
  ،٣١٥٣/حديث١٩١/ ٣ المقصد غاية، وفي ١١٧٦٥حديثو  ،١١٧٦٤حديثو  ،١١٧٦٣حديثو 

  .٧٣٧/حديث٧٤٤/ ٢، و ٢٤٣/حديث٣٤٧/ ١ ، وفي بغية الباحث١٨٠٢/حديث٤٤٦ص: الظمآن مواردوفي 
/ ٤ العالية وذكره ابن حجر في: المطالب، ٦٠١٨/حديث٣٥٧/ ٦ المهرة الخيرة افوذكره البوصيري في: إتح

  .٥٥٣/حديث٢٨٥
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٦٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٦٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 .١٠١ سبقت ترجمته في الحديث رقم) ٥(
 :٦١٤قال ابن حجر في التقريب ص  ُيْوُنس بن َيِزْيد بن َأِبي النَجاد اَألْيِلّي، َأُبو َيِزْيد َمْوَلى آل َأِبي ُسْفَيان اُألَمِوّي، )٦(

  ه.١٦٠ه، على الصحيح، وقيل ١٥٩خطأ، ت  الزهري غير وفي قليًال، وهًما الزهري عن روايته في أن إال ثقٌة،
  .٤٥٠/ ١١ التهذيب تهذيب ،٤٠٤/ ٢ الكاشف ،٥٥١/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٦٧ في الحديث رقم أيضا ترجمتهوانظر  ،٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٨(
 بن : عمارة٧٣٥ص التهذيب قال ابن حجر في تقريب ُخَزْيَمة بن ثَاِبت اَألْنَصاِرّي،أخو ُعَماَرة بن ثَاِبت اَألْنَصاِرّي،  )٩(

  .صحابي ثابت، بن عمارة اسمه قيل: عمه، عن ثابت، عن ثابت، بن خزيمة
  .٤٧٥/ ٤ اإلصابة ،١٢٩/ ٤ الغابة وانظر: أسد

 .٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  )١٠(
 سقطت من األصل، ومن س، وما أثبته من ع. ١١)(
   .٢٨٠/ ٤ الكبرى الطبقات ١٢)(
   .٢١٨٨٢/حديث٢٠٣/ ٣٦ أحمد مسند ١٣)(
  .٢٤٣حديثو  ،٧٣٧/حديث٧٤٤/ ٢ انظر: بغية الباحث ١٤)(



٢٦٤ 
 

  .١، بهوأخرجه أبو نعيم، بمثله من طريق: عثمان بن عمر، عن يونس -
  ، ٢وأخرجه أحمد، بمعناه -

  ، ٣ويعقوب بن سفيان، بنحوه
  ، كالهما بمثله، ٥نعيم ، وأبو٤وابن أبي عاصم

  جميعهم من طريق: يونس، عن الزهري، به.
، جميعهم ١٠، والنسائي٩، وعبد بن حميد٨، وأحمد٧، وابن أبي شيبة٦وأخرجه ابن سعد -

  بمعناه، وفيه زيادة؛ من طريق: عمارة بن خزيمة، عن أبيه.
  

  درجته
  إسناده صحيح.

  
  

   

                                                           

  .٥٢٢٣/حديث٢٠٧٦/ ٤، و٢٣٦٢/حديث٩١٥/ ٢ الصحابة معرفة ١)(
 . ٢١٨٨٥/حديث٢٠٩/ ٣٦ أحمد مسند ٢)(
  . ٣٨٠/ ١ والتاريخ المعرفة ٣)(
 . ٢٠٨٨/حديث١١٨/ ٤ والمثاني اآلحاد ٤)(
  . ٥٢٢٤/حديث٢٠٧٦/ ٤ الصحابة معرفة ٥)(
  .٢٨٠/ ٤ الكبرى الطبقات ٦)(
  . ٣٠٥١٥/حديث١٨٢/ ٦ شيبة أبي ابن مصنف ٧)(
 . ٢١٨٦٤/حديث١٨٨/ ٣٦ أحمد مسند ٨)(
  . ٢١٦/حديث١٠٢ص: حميد بن عبد مسند من المنتخب ٩)(
  . ٧٥٨٤/حديث١٠٦/ ٧ الكبرى السنن ١٠)(



٢٦٥ 
 

  ْسِتْئَذاناالْ  ابُ تَ كِ 
  َعَلى النَساءَباب التْسِليم 

]١٠٦ وِسيْبِن َأْحَمَد اْلَحاِكُم الط ِبَها، َأنا َأُبو َسِعيٍد ١] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح َنْصُر ْبُن َعِلي ،
 ْيَرِفي ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن الصُد ْبُن َيْعُقوَب ٢ُمَحماِس ُمَحمَنا َأُبو اْلَعب ،

 ِبيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ٣اَألَصم َعْن ٨، َعْن ُشْعَبةَ ٧، َنا َوِكيعٌ ٦]٥، َنا َأَسٌد [ْبُن ُمْوَسى٤، َنا الر ،
َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم : «١١، َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اللهِ ١٠، َعْن َطاِرٍق التِميِمي ٩َجاِبرٍ 

  ».َسلَم َعَلْيِهن َمر َعَلى ِنْسَوٍة فَ 
  

  تخريجه
، ثالثتهم بمثله؛ عن وكيع بن الجراح، ١٤، وأبو يعلى١٣، وأحمد١٢أخرجه ابن أبي شيبة -

عن شعبة، عن جابر بن يزيد، عن طارق التميمي، عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا 
  عنه.

  

                                                           

، ١٢٧٧٤/حديث٣٨/ ٨ الزوائد ، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع٣٣٠٨/حديث٢٦٥/ ١٢ السنة ] شرح١٠٦[
؛ وذكره ٥٢٨٨/حديث٤٣-٤٢ / ٦ المهرة الخيرة ؛ وذكره البوصيري في إتحاف١٠٩٣/حديث٥٧/ ٣ العلي وفي المقصد

  .١٢٨٣/حديث١٩٠/ ٢ واألجزاء األمالي زوائد إلى َجرار في اإليماء نبيل
  .٧٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)( 
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤)(
 سقطت من األصل، ومن س، وما أثبته من ع. ٥)(
  .٦٦سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦)(
  .٩٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 : ضعيٌف،١٣٧ص التهذيب قال ابن حجر في تقريب َجاِبر بن َيِزْيد بن الَحاِرث الُجْعِفّي، َأُبو َعْبد اهللا الُكْوِفّي، )٩(

  ه.١٣٢ه، وقيل ١٢٧ت
 .٤٦/ ٢ التهذيب ، تهذيب٢٨٨/ ١ ، الكاشف٤٦٥/ ٤ الكمال وانظر: تهذيب

، ٢١٣ص أحمد: اإلمام مسند في رواية له من ذكر في اإلكمال، لم يرد فيه جرٌح وال تعديل. انظر: التِميِمي َطارق ١٠)(
  .٦٨٧/ ١ المنفعة تعجيل

  ه، وقيل بعدها.٥١، تُيْوُسف َهذه اُألمة ، صحابي مشهور، يقال له:الَبَجِليّ  َجِرْير بن َعْبد اهللا بن َجاِبر ١١)(
  .٥٨١/ ١ ، اإلصابة٥٢٩/ ١ الغابة ، أسد٢٣٦/ ١ انظر: االستيعاب

  .٢٦٢٩٦/حديث٤٤٧/ ٨، و٢٥٧٨١/حديث٢٥١/ ٥شيبة  أبي ابن مصنف ١٢)(
 .١٩٢١٤/حديث٥٤٦/ ٣١ أحمد مسند ١٣)(
 .٧٥٠٦/حديث٤٩٥/ ١٣ يعلى أبي مسند ١٤)(



٢٦٦ 
 

  شعبة، به.، كالهما بمثله؛ من طريق: وكيع، عن ٢، وابن المقريء١وأخرجه الطبراني -
  .٣وأخرجه أحمد، بمثله؛ من طريق: طارق التميمي، به -

  درجته
  إسناده ضعيٌف، منقطع.

قال البوصيري: مدار اإلسناد على جابر الجعفي وهو ضعيف، ومع ضعفه فلم يسمع من 
  .٤طارق التميمي

  .٥وقال الهيثمي: وجابر عن طارق، فإن كان جابر هو الجعفي فهو ضعيف
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

   

                                                           

  .٢٤٨٦/حديث٣٥٣/ ٢ الكبير المعجم ١)(
   .١٩٢/حديث٨٩ص: المقرئ ابن معجم ٢)(
  .١٩١٥٤/حديث٤٩٣/ ٣١، و١٩٢١٤/حديث٥٤٦/ ٣١ أحمد مسند ٣)(
  .٤٣/ ٦ المهرة الخيرة إتحاف )٤(
  ١٢٧٧٤/حديث٣٨/ ٨ الزوائد مجمع ٥)(



٢٦٧ 
 

  التَبْخُتر َكَراِهَيةِ وَ  اْلَمْشيِ  ِصَفةِ  َبابُ 
، َوَقاَل عز َوجل: {َوال َتْمِش ِفي اَألْرِض ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك}

  .  ٢َمَرًحا}
  رعة. ، َقاَل: الس٣َقاَل يِزيد ْبن َأِبي حبيب ِفي َقْوله َتَعاَلى: {َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك}

، َأنا َأُبو الشْيخِ ١٠٧[ اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الص َأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَنا اْبُن ٤] َحد ،
 ، َعنِ ٩، َعْن ِعْكِرَمةَ ٨، َنا َداُوُد ْبُن َأِبي اْلِهْندِ ٧، َنا َيْحَيى ْبُن َراِشدٍ ٦، َنا اْلُمَقدِمي ٥َأِبي َعاِصمٍ 
َكاَن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َمَشى، َمَشى َمْشًيا ُمْجَتِمًعا، «، َقاَل: ١٠اْبِن َعباسٍ 

  ».ُيْعَرُف َأنُه َلْيَس ِبَمْشِي َعاِجٍز َوال َكْسالنَ 
  

  شرح الغريب 
  .١١ُمْسَتْرٍخ ِفي المْشيَمْشًيا ُمْجَتِمًعا: َأْي َشديد الَحَرَكة، َقِوي األْعَضاء، غْير  -

  تخريجه
أخرجه الخطابي، بمعناه؛ من طريق يحيى بن راشد، عن داود بن أبي هند، عن  -

  .١٢عكرمة، عن ابن عباس

                                                           

 ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو في كتابه أخالق٣٣٥٤/حديث٣٢٠/ ١٢ السنة ] شرح١٠٧[
/ ٨ الزوائد مختلف؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع ، بمعناه، وبإسنادٍ ٢١٦/حديث٣٤/ ٢ النبي
  .٣٤٩٨/حديث٣٠٦/ ٣ المقصد ، وفي غاية٢٣٩١/حديث١٢٤/ ٣ األستار وفي كشف، ١٤٠٤٨/حديث٢٨١

  .١٩اآلية : سورة لقمان) ١(
  .٣٧اآلية : سورة اإلسراء )٢(
  .١٩اآلية : سورة لقمان )٣(
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٤)(
  .٩٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
، قال ابن حجر في الَبْصِريّ  ،َأُبو َعْبد اهللا الثَقِفّي َمْوَالُهم ،َبْكر بن َعِلّي بن َعَطاء بن ُمَقدم الُمَقدِميّ ُمَحمد بن َأِبي  ٦)(

  ه.٢٣٤ثقٌة، ت :٤٧٠التقريب ص 
  .٧٩/ ٩ التهذيب تهذيب ،١٦٠/ ٢ الكاشف ،٥٣٤/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 

  ضعيف. :٥٩٠، قال ابن حجر في التقريب ص اءالَبر ، َأُبو َسِعْيد الَبْصِريّ  ،الَماِزِنيّ  َيْحَيى بِن َراِشد )٧(
  .٢٠٦/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٦٥/ ٢ الكاشف ،٢٩٩/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٤ سبقت ترجمته في الحديث رقم٨) (
  .١٠٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  )١٠(
  .١٧٣/ ١ الجوزي البن الحديث ، وانظر: غريب٢٩٧/ ١ في غريب الحديثالنهاية  )١١(
 . ٢٠١/ ١ الحديث غريب ١٢)(



٢٦٨ 
 

وأخرجه البزار، بمعناه؛ من طريق يحيى بن راشد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة،  -
  ١به.
، جميعهم بمعناه؛ من ٥الشيخ ، وأبو٤، وأبو عروبة الحراني٣، وأحمد٢وأخرجه ابن سعد -

  طريق: داود بن أبي هند، عن رجل، أو عن فالن، به. 
  درجته

  إسناده ضعيف، فيه:
  يحيى بن راشد: -

، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، ٧، وأبو زرعة٦ضعفه ابن معين
  .١٠، وقال ابن حجر: ضعيف٩، وقال الذهبي: ضعف٨وأرجو أن ال يكون ممن يكذب

  
  
  
  
  

   

                                                           

 .  ٢٣٩١/حديث١٢٤/ ٣ األستار انظر: كشف ١)(
 . ٣٢٠/ ١ الكبرى الطبقات ٢)(
  .  ٣٠٣٣/حديث١٦٠/ ٥ أحمد مسند ٣)(
  . ٢٤/حديث٤٢ ص: الحراني عروبة أبي جزء ٤)(
  . ٢١٦/حديث٣٤/ ٢ النبي أخالق ٥)(
  .١٤٢/ ٩ والتعديل الجرح ٦)(
  ) نفسه.٧(
  نفسه. )٨(
  .٣٦٥/ ٢ الكاشف ٩)(
  .٥٩٠ص  التهذيب: تقريب ١٠)(

  



٢٦٩ 
 

  َباُب َتْحِسيِن اْألَْسَماءِ 
، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمدِ ١٠٨[  اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصَأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَحد [ 

فارُ ، َنا َعْبَدُة ٢، َنا َسْلُم ْبُن ِعَصامٍ ١ْبِن َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الشْيخِ  َنا َجْعَفُر ْبُن ٣الص ،
، ٨، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ٧، َعْن َأِبي َسَلَمةَ ٦، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيرٍ ٥، َأنا ُعَمُر ْبُن َراِشدٍ ٤َعْونٍ 

ُه َحَسَن اْلَوْجِه، ِإَذا َبَعْثُتْم ِإَلي َرُسوًال، َفاْبَعُثو «َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 
  ».َحَسَن االْسمِ 

   ُعَمر ْبن َراشد َضِعيف.
  
  
  
  

                                                           

 ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، وهو في كتابه أخالق٣٣٦١/حديث٣٢٧/ ١٢ السنة ] شرح١٠٨[
، ١٢٨٣٠/حديث٤٧/ ٨ الزوائد مجمع، بهذا اإلسناد، وبمثله؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ٨٠٣/حديث٩١/ ٤ النبي
  .١٩٨٦/حديث٤١٢/ ٢ األستار كشفوفي 

  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  )١(
 الباب ُأَميَة الثّقفّي، وثقه ابن منده في كتابه فتح َمْرَيم، َأِبو َأِبي ْبن الله َعْبد ْبن اْلُمِغيَرة ْبن َساِلم ْبن ِعَصام ْبن َسْلم )٢(

: كان شيًخا صدوًقا، صاحب ٥٠٩/ ٣ بأصبهان المحدثين ، وقال أبو الشيخ في طبقات٧٦ ص واأللقاب: الكنى في
  ه.٣٠٨كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، ت

  .٢٣٤/ ٢٣ اإلسالم ، تاريخ٣٩٦/ ١أصبهان وانظر: تاريخ
فار، الُخَزاِعّي، َأُبو َسْهل الَبْصِريّ َعْبَدة بن  ٣)( ثقٌة،  :٣٦٩األصل، قال ابن حجر في التقريب ص  ُكْوِفيّ  ،َعْبد اهللا الص

  قبلها. التي في ه، وقيل٢٥٨ت
 .٤٦١/  ٦ تهذيب التهذيب ،٦٧٧/ ١ الكاشف ،٥٣٧/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال :

صدوٌق،  :١٤١، قال ابن حجر في التقريب ص َجْعَفر بن َعْون بن َجْعَفر ْبن َعْمِرو بن ُحَرْيث الَمْخُزْوِميّ  )٤(
  ه.٢٠٧ه، وقيل ٢٠٦ت

  .١٠١/ ٢ التهذيب تهذيب ،٢٩٥/ ١ الكاشف ،٧٠/ ٥وانظر: تهذيب الكمال :
 إن قال: من ووهم ضعيٌف، :٤١٢قال ابن حجر في التقريب ص  الَيَماِمّي، َأُبو َحْفص، ُعَمر بن َراِشد بن َشَجَرة )٥(

  .َخْثَعم أبي ابن أنه زعم من وكذا عمرو، اسمه
  .٤٤٥/ ٧ التهذيب تهذيب ،٦٠/ ٢ الكاشف ،٣٤٠/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال :

ويرسل،  يدلس لكنه ثبٌت، ثقةٌ  :٥٩٦، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو َنْصر الَيَماِميّ  ،َيْحَيى بن َأِبي َكِثْير الطاِئيّ  ٦)(
  ذلك. قبل ه، وقيل١٣٢ت

  .٢٦٨/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٧٣/ ٢ الكاشف ،٥٠٤/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال :
قال ابن حجر في  ِإْسَماِعْيل، :قيل، و قيل: اسمه َعْبد اهللا ،الَمَدِنيّ  ،َأُبو َسَلَمة بن َعْبد الرْحَمن بن َعْوف الزْهِريّ  ٧)(

  ه.١٠٤، أو ه٩٤مكثر، ت ثقةٌ  :٦٤٥التقريب ص 
  .١١٥/ ١٢ التهذيب تهذيب ،٤٣١/ ٢ الكاشف ،٣٧٠/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال :

 .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 



٢٧٠ 
 

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ األصبهاني، بمثله؛ عن َسْلم بن عصام، عن َعْبَدة الصفار، عن  -

جعفر بن عون، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي 
  .١هريرة رضي اهللا عنه

  .٢الطبراني، بمثله؛ من طريق َعْبَدة الصفار، عن جعفر بن عون، بهوأخرجه  -
  ،٣وأخرجه البزار، بنحوه -
  ؛٥، والعقيلي، كالهما بمثله٤وأخرجه القاسم بن موسى األشيب 

  ثالثتهم من طريق: جعفر بن عون، عن عمر بن راشد، به.
  .٦وأخرجه أبو نعيم، بنحوه؛ من طريق عمر بن راشد، به -

  درجته
  ده ضعيف جًدا، فيه:إسنا

  عمر بن راشد: ضعيف.  -
: لين الحديث، ١٠، والبزار٩: ليس بشيء، وقال أبو زرعة٨، وابن الجوزي٧قال البخاري
   .١١ووثقه العجلي

وقال ابن حبان: كان ممن يروي األشياء الموضوعات عن ثقات أئمة، ال يحل ذكره في 
  .١٢إال على جهة التعجبالكتب إال على سبيل القدح فيه، وال كتابة حديثه 

  
  
  

                                                           

  .٨٠٣/حديث٩١/ ٤ النبي أخالق ١)(
  .٧٧٤٧/حديث٣٦٧/ ٧ األوسط المعجم ٢)(
 . ٨٦٣٠/حديث٢١٧/ ١٥ البزار مسند ٣)(
  .٦٧/حديث٦٨ص: األشيب موسى بن القاسم جزء ٤)(
  .١٥٧/ ٣ الكبير الضعفاء ٥)(
   .١٩٣/ ١ أصبهان تاريخ ٦)(
  .٣٤٤/ ١ الكبير التاريخ ٧)(
  .١٠٣/ ١ المصنوعة الآللىء ٨)(
  ١٠٧/ ٦ والتعديل الجرح ٩)(
 .٥٦٣١/حديث٢١٧/ ١٥ البزار مسند ١٠)(
  .٣٥٧ ص: الثقات )١١(
  .٨٣/ ٢ المجروحين ١٢)(



٢٧١ 
 

  قلت: وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير مقال:
، وقال ١قال البزار: وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن أبي هريرة إال من هذا الوجه

  .٢يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إال عمر بن راشدالطبراني: لم 
كثير: ال يوافقه الثقات عليه، وقال ابن عدي: عامة حديثه، وخاصة عن يحيى بن أبي 

  .٣وينفرد عن يحيى بأحاديث عداد، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق
وقال أحمد بن حنبل: حديثه ضعيف، ليس بمستقيم، حدث عن يحيى بن أبي كثير 

  .٤أحاديث مناكير
  .٥وقد ذكر هذا الحديث في أغلب كتب الموضوعات

   

                                                           

  .٨٦٣٠/حديث٢١٧/ ١٥ البزار مسند ١)(
  .٧٧٤٧/حديث٣٦٧/ ٧ األوسط المعجم ٢)(
  .٣٠/ ٦ الكامل ٣)(
 .١٠٧/ ٦ والتعديل الجرح ٤)(
:  المجموعة ، الفوائد٢٠٠/ ١ المرفوعة الشريعة ، تنزيه١٠٣/ ١ المصنوعة الآللىء ،١٦٠/ ١ تانظر: الموضوعا ٥)(

  .١٢/حديث٢٢٠ص



٢٧٢ 
 

  َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوَأْسَماء اْألَْنِبَياء َعَلْيِهم السَالمَباب التْسِمَية باسم النِبّي 
ْيُتُه ِباْسِم «َقاَل أنس: َقاَل َرُسول اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم:  ْيَلَة ُغالٌم، َفَسمُوِلَد ِلَي الل

  . ١»َأِبي ِإْبَراِهيمَ 
َياِدي ٢ِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد اْلَقاِضي] َأْخَبَرَنا اِإلَماُم َأُبو عَ ١٠٩[ َنا ٣، َأنا َأُبو َطاِهٍر الز ،

 ْيَدالِني َسَنَة َثالٍث َوَثالِثيَن َوَثالِث ِماَئٍة، َنا َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن ٤َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق الص ،
َحدثَِني  ،٧، َنا َيْحَيى ْبُن َأِبي اْلَهْيَثِم اْلَعطارِ ٦ْبُن ُدَكْينٍ ، َنا َأُبو ُنَعْيٍم اْلَفْضُل ٥ُمَحمِد ْبِن َنْصرٍ 

َسماِني َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيوُسَف، «، َقاَل: ٨ُيوُسُف ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َسالمٍ 
  ».َوَأْقَعَدِني ِفي ِحْجِرِه، َوَمَسَح َعَلى َرْأِسي

  
   

                                                           

، ١٥٨٠٧/حديث٣٢٦/ ٩، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد٣٣٦٨/حديث٣٣٤/ ١٢ السنة ] شرح١٠٩[
  .٤٧٨٧/حديث٣٣١/ ٥ المهرة الخيرة ، وذكره البوصيري في إتحاف٣٨٠١/حديث٢٧/ ٤ المقصد وفي غاية

  .٣١٢٦/حديث١٩٣/ ٣ داود أبي سنن، ٢٣١٥ /حديث١٨٠٧/ ٤ مسلم صحيحانظر:  ١)(
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
ْيَدالِنّي، هكذا عرفه البغوي في أسانيد شرح السنة، ولم يرد فيه جرٌح أو تعديل،  اْلَحَسن َأُبو ِإْسَحاق، ْبن َأْحَمد ٤)( الص

 بنا إسماعيل بن محمدو عبد الصمد بن هارون القيسي، و السِرّي بن خزيمة، و  ،أحمد بن سلمة أبو الفضل: سمع من
  اإلسماعيلي. مهران

  أبو طاهر الفقيه.و أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، و النيسابوري،  الوهاب عبد بن النضر بن من تالميذه: أحمد
، ١٦١/ ٢ الحفاظ تذكرة -  ٢٧٥/ ٣ الرواة إنباه - ١٣/٢٥٠، و٦١/ ٩ اإليمان شعب - ٦٣١/ ٣ انظر: المستدرك

  .٢٠/ ١٤، و٥٦٤/ ١٣، و٣١٧/ ١٣ النبالء أعالم سير  -١٨٤/ ٢و
 الّرأي أهل شيخ ... : الفقيه٢٧٥/ ٢٠ اإلسالم اللباد، قال الذهبي في تاريخ َنْصر َنْصر، َأُبو ْبن ُمَحمد ْبن َأْحَمد ٥)(

  .ورئيسهم ببلده
  .الوليد بن وبشر السمسار، هاشم ْبن ويحيى نعيم الفضل بن دكين، أحمد بن حنبل، وَأبي: سمع من

 محمد بن وٕابراهيم البزار، يحيى بن زكريا يحيى أبوو المزكي،  َسْهُلَوْيهأبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل بن : عنه روى
  هـ.  ٢٨٠ت ،الفقيه هارون ْبن وأحمد النضر، ْبن ياسين بن ومحمد سفيان، بن

 المقصد، ١٨٤/ ١ المتناهية ، العلل٥٣٦/ ٢، و١٩٦/ ٢ للبيهقي النبوة ، دالئل٨٢٨/ ٢ منده البن وانظر: اإليمان
  .١٦٥/ ١ رشداأل
  .٧ سبقت ترجمته في الحديث رقم )٦(
  : ثقٌة.٥٩٧قال ابن حجر في التقريب ص  الُكْوِفّي،، الَعطار ،َيْحَيى بن َأِبي الَهْيَثم ٧)(

  .٢٩٣/ ١١ التهذيب تهذيب ،٢٠/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 
 وقد صغير، ، صحابيُيْوُسف بن َعْبد اهللا بن َسَالم اِإلْسَراِئْيِلّي، الَمَدِنّي، َأُبو َيْعُقْوب اِإلْبَراِهْيِمّي، َحِليُف اَألْنَصارِ  ٨)(

  .التابعين ثقات في العجلي ذكره
 .٥٤٣/ ٦ اإلصابة ،٤٩٢/ ٥ الغابة أسد ،١٥٩٠/ ٤ ، االستيعاب٤٨٦ ص: للعجلي انظر: الثقات



٢٧٣ 
 

  تخريجه
  ، ثالثتهم بمثله؛٣، والبخاري٢، وابن أبي شيبة١أخرجه ابن سعد -

  ؛٤، مختصًراابن أبي خيثمة وأخرجه
جميعهم عن: أبي ُنَعْيم الفضل بن ُدَكْين، عن يحيى بن أبي الهيثــــــم العطــــار، عن يوسف 

  بن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه. ا
  ، بمثله؛٧وأبو نعيم ،٦، وابن جميع الصيداوي٥وأخرجه الترمذي -

  ، مختصًرا؛٩، بمعناه، والخطيب البغدادي٨وأخرجه ابن قانع
  جميعهم من طريق: أبي ُنَعْيم الفضل بن ُدَكْين، به.

  ، جميعهم مختصًرا؛١٣، وابن األعرابي١٢، والطحاوي١١، وأحمد١٠وأخرجه الحميدي -
  ؛١٤وأخرجه الطبراني، بمثله

  عطار، به.جميعهم من طريق: يحيى بن أبي الهيثم ال
، مختصًرا، من طريق:  يوسف بن عبد اهللا بن سالم رضي ١٦، والطبراني١٥وأخرجه أحمد

  اهللا عنه.
  درجته

  .١٧إسناده صحيح، وصححه ابن حجر
  

                                                           

  .٧١٢/حديث٢٦٧/ ٢ الخامسة الطبقة -  الصحابة متمم -  الكبرى الطبقات ١)( 
   .٦٨٩/حديث٢٠٤/ ٢ شيبة أبي ابن مسند )٢(
   .٣٦٧/حديث١٣٤ص: المفرد األدب ٣)(
   .٦٣٥/ ٢ الثاني السفر - خيثمة أبي ابن تاريخ ٤)(
  .٣٢٢/حديث١٩٤: المحمدية: ص الشمائل ٥)(
  . ٢٩٩ص: الصيداويمعجم الشيوخ البن جميع ٦) (
 . ٦٦٧١/حديث٢٨١٦/ ٥ الصحابة معرفة ٧)(
  . ٢٣٣/ ٣ الصحابة معجم ٨)(
   .٥٩ص: الرواية علم في الكفاية ٩)(
   .٨٩٣/حديث١١٨/ ٢ الحميدي مسند ١٠)(
  .١٦٤٠٤/حديث٣٣٠/ ٢٦ أحمد مسند ١١)(
   .٤٣٣١/حديث١٠٩/ ١١ اآلثار مشكل شرح ١٢)(
  .٦٨/حديث٥٧/ ١ األعرابي ابن معجم ١٣)(
   .٧٢٩/حديث٢٨٥/ ٢٢ الكبير المعجم ١٤)(
  .١٦٤٠٥/حديث٣٣١/ ٢٦ أحمد مسند ١٥)(
 . ٧٣٣/حديث٢٨٦/ ٢٢ الكبير المعجم ١٦)(
  .٥٧٨/ ١٠ الباري فتح ١٧)(



٢٧٤ 
 

  َباب َتْغِيير اْألَْسَماء
، َأنا ١١٠[ اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصَأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهِد ] َحد ِه ْبُن ُمَحمَعْبُد الل

، َنا ُعَمُر ْبُن َعِلي ٣، َنا َأْحَمُد ْبُن اْلِمْقَدامِ ٢، َنا ُمَحمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْنَدهْ ١ْبِن َجْعَفرٍ 
 ِميَكانَ «، َقاَل: ٧، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ٦، َعْن َأِبيهِ ٥، َقاَل: َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوةَ ٤اْلُمَقد  ِبيالن

  ».َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيَغيُر االْسَم اْلَقِبيَح ِإَلى االْسِم اْلَحَسنِ 
  

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ، بمثله؛ عن محمد بن يحيى بن َمْنَده، عن أحمد بن المقدام، عن  -

  .٨ عنهعمر بن علي اْلُمَقدِمّي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي اهللا
، كالهما بمثله؛ من طريق: أحمد بن المقدام، عن ١٠، والدارقطني٩وأخرجه ابن عدي -

  عمر بن علي المقدمي، به.
  درجته

  إسناده صحيح، فيه:
عمر بن علي، قال ابن سعد: كان يدلس تدليًسا شديًدا، وكان يقول: سمعت وحدثنا، ثم  -

  . ١١يسكت؛ ثم يقول: هشام بن عروة، األعمش
  . ١٢لذهبي: قد احتمل أهل الصحاح تدليسه، ورضوا بهوقال ا

                                                           

  ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ األصبهاني، والحديث في كتابه٣٣٧٥/حديث٣٤٢/ ١٢ السنة ] شرح١١٠[
  اإلسناد، وبلفظه.، بهذا ٧٩٩/حديث٨٣/ ٤ النبي أخالق

 .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  ه.٣٠١، متفٌق على توثيقه، تاَألْصَبَهاِنيّ  اْلَعْبِدّي َمْوَالُهم، الله َعْبد َأُبو اْلَوِليد، ْبن َمْنَده ْبن َيْحَيى ْبن ُمَحمد ٢)(

/ ٤ األعيان ، وفيات٣٢٨/ ١ الحنابلة ، طبقات٤٤٢/ ٣ بأصبهان المحدثين ، طبقات١٢٥/ ٨ والتعديل انظر: الجرح
  .٣١٦ ص: الحفاظ ، طبقات١٨٨/ ١٤ النبالء أعالم ، سير٢٨٩

 حديث، صاحب صدوق، :٨٥، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو اَألْشَعث الِعْجِلّي، الَبْصِريّ  ،َأْحَمد بن الِمْقَدام ٣)(
  ه.٢٥٣مروءته، ت في داود أبو طعن

  .٨١/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٠٤/ ١ الكاشف ،٤٨٨/ ١وانظر: تهذيب الكمال 
 يدلس وكان ثقٌة، :٤١٦، قال ابن حجر في التقريب ص َواِسِطيّ  أصلهُعَمر بن َعِلّي بن َعَطاء بن ُمَقدم الَبْصِرّي،  ٤)(

  بعدها. ه، وقيل١٩٠شديًدا، ت
  .٤٨٥/ ٧ التهذيب تهذيب ،٦٧/ ٢ الكاشف ،٤٧٠/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٦٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٧٩٩/حديث٨٣/ ٤ النبي أخالق )٨(
  .٩١/ ٦ الكامل ٩)(
  .٣٥٤٢/حديث١٩٣/ ١٤ الدارقطني علل ١٠)(
  .٢١٣/ ٧ الكبرى الطبقات ١١)(
  .٥١٣/ ٨ النبالء أعالم سير ١٢)(



٢٧٥ 
 

قلت: الحديث من رواية عائشة، وقوله عن أبي هريرة: وهٌم من عمر بن علي اْلُمَقدِمّي، 
  كما قال الدارقطني.

   



٢٧٦ 
 

  َباب ذّم اْلَبَيان والتَنطِع 
]١١١ َنا  ، َأنا َأُبو َمْنُصورٍ ١] َأْخَبَرَنا َعْبد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ، اِنيي َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ، ْمَعاِنيالس

، َعْن ٥، َعْن َمْكُحولٍ ٤، َأنا َداُوُد، َيْعِني اْبَن َأِبي ِهْندٍ ٣، َنا َيِزيُد ْبُن َهاُرونَ ٢ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ 
 ى اُهللا َعَلْيِه وَ ٦َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِه َصلَم، َقاَل: ، َأّن َرُسوَل اللَوَأْقَرَبُكْم «َسل ، ُكْم ِإَليَأَحب ِإن

ا، ِمني َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخالًقا، َوإِن َأْبَغَضُكْم ِإَلي َوَأْبَعَدُكْم ِمني َمَساِوُئُكْم َأْخالقً 
  ».الثْرثَاُروَن، اْلُمَتَشدُقوَن، اْلُمَتَفْيِهُقونَ 

  
  شرح الغريب 

الَثْرثَاُرون: الثرثار: الثْرَثَرة: َكْثرة اْلَكَالِم وَتْرِديُده، َوِمْنه قيل: الثرثار للنهر، َوُهَو من  -
  .٧َقْولهم: عين ثرة َكِثيَرة الَماء

-  عون ِفي اْلَكَالِم ِمْن َغْيِر احتياٍط واحتراٍز. َوِقيَل: َأَراَد ِباْلُمَتَشدُقوَن: الُمَتَوسِق: اْلُمَتَشد
  .٨اْلُمْسَتْهِزَئ ِبالناِس َيْلِوي ِشْدَقُه ِبِهْم وعليهم

اْلُمَتَفْيِهُقوَن: وهم الذين يتوسعون ِفي اْلَكَالم، ويفتحون ِبِه َأْفَواههم، َوَهَذا من التكبر  -
َناء   .٩والرعونة، وهو َمْأُخوذ من الفهق: َوُهَو االمتالء، ُيَقال: أفهقت اْإلِ

  تخريجه
أحمد، بنحوه؛ عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أخرجه  -

  .١٠أبي ثعلبة اْلُخَشِنّي رضي اهللا عنه

                                                           

 ،١٢٦٦٥/حديث٢١/ ٨ الزوائد مجمع: ، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٣٣٩٥/حديث٣٦٦/ ١٢ السنة ] شرح١١١[
/ ٣ المقصد غاية وفي ،١٩١٧/حديث٤٧٣ص: الظمآن موارد ، وفي٨٥٢/حديث٨١٨/ ٢ وفي بغية الباحث

  .٥٢٠٢/حديث١١/ ٦ المهرة الخيرة وذكره البوصيري في إتحاف ،٢٩٢٨/حديث١٢٥
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  .٧١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٥٤سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٦٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 ة، أوُجْرُثْوم ، أوُجْرُثْوم اسمه قيل: بكنيته، مشهور ، صحابيَصاِحب النِبّي َصلى الله َعَلْيه َوَسلم ،َأُبو َثْعَلَبة الُخَشِنيّ  ٦)(

 ذلك قبل بل ه، وقيل٧٥ت أيًضا، أبيه اسم في واختلف وقيل غير ذلك، ،َالِشق ، أوَالش أوَالِشر  أو ،مهُ ُجرْ  ، أوُجْرثُم
  معاوية. خالفة أول في بكثير

 ،٤٩٨/ ٥و ،٥٧٧/ ١ اإلصابة ،٤٣/ ٦و ،٤٨٠/ ٤و ،٥٢٤/ ١ الغابة أسد ،١٦١٨/ ٤و ،٢٦٩/ ١ االستيعابانظر: 
  .٥٠/ ٧ و
  .٢٠٩/ ١ النهاية في غريب الحديث ،٦٨/ ٤ الحديث غريب في الفائقانظر:  ٧)(
  .٤٥٣/ ٢ النهاية في غريب الحديث ،٥٢٣/ ١ الجوزي البن الحديث غريبانظر:  ٨)(
 .٢١٢/ ٢ الجوزي البن الحديث غريب ،١٠٦/ ١ سالم بن للقاسم الحديث غريبانظر:  ٩)(
  . ١٧٧٤٣/حديث٢٧٩/ ٢٩ أحمد مسند ١٠)(



٢٧٧ 
 

، جميعهم بنحوه؛ من ٤، وابن عساكر٣، والبيهقي٢، وأبو نعيم١وأخرجه ابن أبي الدنيا -
  طريق: يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، به.

، ٩، والطبراني٨، وابن حبان٧والحارث بن أبي أسامة ،٦، وأحمد٥وأخرجه ابن أبي شيبة -
  ، جميعهم بنحوه؛ ١٠والبيهقي

، جميعهم  ١٤، والبيهقي١٣، وابن أخي ميمي الدقاق١٢، وابن حبان١١وأخرجه الخرائطي
  مختصًرا؛ 

  وقد أخرجوه جميًعا من طريق: داود بن أبي هند، عن مكحول، به.
  .١٥بهوأخرجه الطبراني، بنحوه؛ من طريق: مكحول،  -

  درجته
باالنقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة  ١٧، والعراقي١٦إسناده منقطع، وأعله ابن عساكر

  الخشني.
   .١٨وقال البوصيري: هذا حديث صحيح

   

                                                           

 . ٨٨/حديث٨٠ص: الناس مداراة ١)(
  . ١٨٨/ ٥ األولياء حلية ٢)(
 . ٢٠٧٩٩/حديث٣٢٦/ ١٠ الكبرى السنن ٣)(
 . ٣٥٨/حديث٣٠٢/ ١ عساكر ابن معجم ٤)(
   .٢٥٣٢٠/حديث٢١٠/ ٥ شيبة أبي ابن مصنف ٥)(
  .١٧٧٣٢/حديث٢٦٧/ ٢٩ أحمد مسند ٦)(
 . ٨٥٢/حديث٨١٨/ ٢ انظر: بغية الباحث ٧)(
  .٥٥٥٧/حديث٣٦٨/ ١٢ حبان ابن صحيح ٨)(
                                                                           .  ٦٧٦/حديث٢٦٣/ ٢٢و ،٥٨٨/حديث٢٢١/ ٢٢ الكبير المعجم ٩)(
   .٤٦١٦/حديث٤٠/ ٧ اإليمان شعب ١٠)(
 . ٢٣/حديث٣١ص: األخالق مكارم ١١)(
  .٤٨٢/حديث٢٣١/ ٢ حبان ابن صحيح ١٢)(
  .٤٦٢/حديث٢١٥ص: الدقاق ميمي أخي ابن فوائد ١٣)(
   .٧٦٢٢/حديث٣٥٩/ ١٠ اإليمان شعب ١٤)(
  .٣٤٩٠/حديث٣٣٧/ ٤ الشاميين مسند ١٥)(
  . ٣٥٨/حديث٣٠٢/ ١ عساكر ابن معجم ١٦)(
 .٣١٧٨/حديث٢٠١٥/ ٥ الدين علوم إحياء أحاديث تخريج ١٧)(
 .٥٢٠٢/حديث١١/ ٦ المهرة الخيرة إتحاف ١٨)(



٢٧٨ 
 

، اْبَنا َعِلي ْبِن َأْحَمَد ْبِن َمْنُصوِر ٢، َوَأُبو اْلَفْتِح َنْصرٌ ١] َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر َعْبُد اْلَمِلكِ ١١٢[
ُد ْبُن َيْعُقوبَ ْبِن  َنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحم ، وِسيِد ْبِن اْلُحَسْين ْبِن َشاَذَوْيِه الط َأنا َأُبو َبْكٍر ٣ُمَحم ،

 ِه ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبلٍ ٤َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن اْلَقِطيِعيثَِني َأِبي َأْحَمُد ٥، َنا َعْبُد اللَحد ،
ْبِن ا، َعْن َزْيِد ٩، َنا َعْبُد اْلَعِزيِز، َيْعِني الدَراَوْرِدي ٨النْعَمانِ  ] ْبنُ ٧، َنا [ُسَرْيج٦ْنَبلٍ ْبُن حَ 
  ، ١٠َأْسَلمَ 

                                                           

/ ٣، أخرجه البغوي من طريق: أحمد بن حنبل، والحديث في مسنده٣٣٩٧/حديث٣٦٧/ ١٢ السنة ] شرح١١٢[
 ،١٣٢٨١/حديث١١٦/ ٨ الزوائد مجمع؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: ، بهذا اإلسناد، وبمثله١٥٩٧/حديث١٥٣
وذكره ، ٢٠٨١/حديث٤٤٨/ ٢ األستار كشف وفي ،٣١٠٣حديث ، و٣١٠٢/حديث١٧٥/ ٣ المقصد غاية وفي

  .٧٥٧٣/حديث٩٨/ ٨، و٧٠٧١/حديث٣٦٢/ ٧ المهرة الخيرة البوصيري في إتحاف
، هكذا الطوِسيّ  َمْنُصور َأُبو ، اْلَحاِكمَأْحَمد ْبن َمْنُصور ْبن ُمَحمد ْبن اْلُحَسْين ْبن َشاَذَوْيهِ  ْبن َعِليّ  اْلَمِلك ْبن َعْبد ١)(

وروى  ،اْلَحَسِنيّ  اْلَعَلِويّ  َداُود ْبن اْلُحَسْين ْبن ُمَحمد اْلَحَسن َأِبي عرفه البغوي في هذا اإلسناد، وفي غيره، روى عن: السيدِ 
  عنه اإلمام البغوي.

 .٣٣٩٧/حديث٣٦٧ /١٦٠٦،١٢/حديث٩٩/ ٦، و١٤٤٦/حديث٢٥٨/ ٥، و١٣٠٠/حديث٨٣/ ٥ السنة شرحانظر: 
  .٧٢ سبقت ترجمته في الحديث رقم٢)(
 الفارسي إسماعيل بن الغافر عبدقال  اَألْشَعِرّي، اْلُمَتَكلم اْلَفِقيه الطوِسيّ  اْلَحَسن َأُبو اِإلَمام َأْحَمد ْبن َيْعُقوب ْبن ُمَحمد) ٣(

، المشهورين بالتدريس والفتوى وكثرة الحديث، من مذكور أئمة أصحاب الشافعي: ٤٥ص السياق كتاب من المنتخبفي 
  .واستفاد وأفاد ،رحل إلى العراق

  ن يعقوب الفقيه بالطابران.روى عنه اإلمام البيهقي، وقد قال عنه في أحد أسانيده: أخبرنا أبو الحسن محمد ب 
  .٨١٣١/حديث٤٠٢/ ٤ الكبرى انظر: السنن

راوي مسند اإلمام أحمد، الَحْنَبِلّي،  الَقِطْيِعيّ  الَبْغَداِديّ  َبْكر َأُبو ،َشِبْيب بن َماِلك َحْمَدان بن بن َجْعَفر بن َأْحَمد ٤)(
متفٌق  ،األصبهاني نعيم بووالحافظ أ الحافظ، اهللا عبد أبو :عنه روىحنبل،  بن َأْحمد بن اهللا عبد ، َعنوالفضائل ،والزهد

  ه.٣٦٨على توثيقه، ت
  .١٣٤/ ٤ الزاهرة ، النجوم٤١٨/ ١ الميزان ، لسان٢١٠/ ١٦ النبالء أعالم ، سير٤٦٥/ ١٠ انظر: األنساب

اإلمام، قال ابن حجر في التقريب  ، ولدَأُبو عبد الرْحَمن الَبْغَداِديّ  ،َعْبد اهللا بن َأْحَمد بن ُمَحمد بن َحْنَبل الشْيَباِني ٥)(
  ه.٢٩٠ثقٌة، ت :٢٩٥ص 

  .١٤١/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥٣٨/ ١ الكاشف ،٢٨٥/ ١٤وانظر: تهذيب الكمال 
، قال ابن حجر في التقريب َعْبد اهللا وَأبِ  ،ادالَمْرَوِزّي، َنِزْيل َبْغدَ  ،الشْيَباِنيّ  َأْحَمد بن ُمَحمد بن َحْنَبل بن ِهَالل بن َأَسد) ٦(

  ه.٢٤١حجة، ت فقيٌه، حافٌظ، ثقٌة، األئمة، أحد :٨٤ص 
  .٧٢/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٠٢/ ١ الكاشف ،٤٣٧/ ١وانظر: تهذيب الكمال 

 ، ومن كتب١٥٩٧/حديث١٥٣/ ٣جاء في األصل، وفي ع، وفي س: (ُشَرْيح)، والتصويب من مسند أحمد ٧) (
 التراجم.

خراسان،  من ، أصلهالَبْغَداِدّي، اللْؤُلِؤيّ  -َوِقْيَل: َأُبو الَحَسن  -َأُبو الُحَسْين ، ُسَرْيج بن النْعَماِن بن َمْرَوان الَجْوَهِريّ ٨) (
  األضحى. ه، يوم٢١٧قليًال، ت يهم ثقٌة، :٢٢٩قال ابن حجر في التقريب ص 

  .٤٥٧/  ٣تهذيب التهذيب  ،٤٢٦/ ١ الكاشف ،٢١٨/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال 
 :٣٥٨، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو ُمَحمد الُجَهِنّي َمْوَالُهم، الَمَدِنيّ  ،َعْبد الَعِزْيز بن ُمَحمد بن ُعَبْيد الدَراَوْرِديّ  ٩)(

  ه.١٨٧ه، أو ١٨٦تمنكر،  العمري اهللا عبيد عن حديثه :النسائي قال فيخطىء، غيره كتب من يحدث كان صدوٌق،
  .٣٥٣/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٥٨/ ١ الكاشف ،١٨٧/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(



٢٧٩ 
 

َال َتُقوُم الساَعُة «، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ١َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاصٍ 
  ».ُرَج َقْوٌم َيْأُكُلوَن ِبَأْلِسَنِتِهْم َكَما َتْأُكُل اْلَبَقُر ِبَأْلِسَنِتَهاَحتى َيخْ 
  تخريجه

أخرجه أحمد، بمثله؛ عن سريج بن النعمان، عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن  -
  .٢أسلم، عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه
  ، كالهما بمثله.٤المقدسي، والضياء ٣ومن طريق أحمد، أخرجه: أبو عمرو الداني

  .٥وأخرجه ابن وهب، بمثله، من طريق زيد بن أسلم، به -
، ١١، وابن عساكر١٠، وأبو الشيخ٩، والشاشي٨، والبزار٧، والدورقي٦وأخرجه أحمد -

  ، جميعهم بمعناه، وفيه قصة؛ ١٢والضياء المقدسي
  ، بمعناه؛ ١٤، والفاكهي١٣وأخرجه البزار

  ؛ ١٥قصة وأخرجه الخرائطي، بمثله، وفيه
  جميعهم من طريق: سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه.

  درجته
  .١٦إسناده منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من سعد

  .١٧وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، إال أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد
                                                           

 العشرة، أحد َأُبو ِإْسَحاق الُقَرِشّي،، َمالك بن ُوَهْيب بن َعْبِد َمَناف بن ُزْهَرة بن ِكَالب الزْهِريّ  ،َسْعد بن َأِبي َوقاص ١)(
  وفاة. العشرة آخر وهو بالعقيق، ه،٥٥ت كثيرة، ومناقبه اهللا، سبيل في بسهم رمى من وأول

 .٦١/ ٣ اإلصابة ،٤٥٢/ ٢ الغابة أسد ،٦٠٦/ ٢ انظر: االستيعاب
   .١٥٩٧/حديث١٥٣/ ٣ أحمد مسند ٢)(
  . ٤٣٠/حديث٨٤١/ ٤ الفتن في الواردة السنن ٣)(
    .٩٥٠/حديث١٥٤/ ٣ المختارة األحاديث ٤)(
  . ٣١٨/حديث٤٣٤ص: وهب البن الجامع ٥)(
  .    ١٥١٧/حديث١٠٢/ ٣ أحمد مسند ٦)(
  . ٧١/حديث١٣٠ص: وقاص أبي بن سعد مسند ٧)(
  . ١٧/ ٤ البزار مسند ٨)(
  .١٢٧/حديث١٨١/ ١ للشاشي المسند ٩)(
  . ٢٩٢/حديث٣٤٢ص: الحديث أمثال ١٠)(
 . ٤٥/ ٤٥ابن عساكر تاريخ ١١)(
  .  ١٠٢٦/حديث٢٢١/ ٣،  و١٠٢٥/حديث٢١٩/ ٣ المختارة األحاديث ١٢)(
  . ١٢١٢/حديث٤٨/ ٤ البزار مسند ١٣)(
  .١٢١/حديث٣٠٣ص: الفاكهي محمد أبي فوائد ١٤)(
  . ٤١٠/حديث١٣٩ص: األخالق مكارم ١٥)(
  .٦٣: صالبن أبي حاتم:  المراسيلانظر:  ١٦)(
  .١٣٢٨١/حديث١١٦/ ٨ الزوائد مجمع ١٧)(



٢٨٠ 
 

   ١َباب الّشْعر َوالرَجزِ 
اِلِحي ] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِه ١١٣[ َأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٣، َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ٢الص ،

فارُ  ٍد الص٤ُمَحم َماِدي اقِ ٥، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز ٧، َنا َمْعَمرٌ ٦، َنا َعْبُد الر ْهِري٨، َعِن الز ،
، َأنُه َقاَل ِللنِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ِإن ١٠، َعْن َأِبيهِ ٩َعْن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ 

ِإن اْلُمْؤِمَن ُيَجاِهُد «اللَه َقْد َأْنَزَل ِفي الشْعِر َما َأْنَزَل، َفَقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 
  ».َيِدِه َلَكَأن َما َتْرُموَنُهْم ِبِه ِمْن َنْضِح النْبلِ ِبَسْيِفِه َوِلَساِنِه، َوالِذي َنْفِسي بِ 

  
  شرح الغريب 

النضُح: رش اْلَماء على الشيء، َوَنَضَحِت السَماُء: ِإَذا َمَطَرْت َقِليًال ، َوالنْضُح: اْلَماُء  -
  اْلَكِثيُر،

  .١١ُيَقاُل: َنَضُحوُهْم ِبالنْبِل، ِإَذا رَمْوهم 
  

   

                                                           

/ ١١ كتابه الجامع راشد، والحديث في بن ، أخرجه البغوي من طريق: معمر٣٤٠٩/حديث٣٧٨/ ١٢ السنة ] شرح١١٣[
، ١٣٣٢٩/حديث١٢٣/ ٨ الزوائد مجمعفي:  والحديث زائد، ذكره الهيثمي، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ ٢٠٥٠٠/حديث٢٦٣

، ٢٠١٨/حديث٤٩٤ص: الظمآن موارد وفي ،٣١١٩/حديث١٨٠/ ٣ المقصد غايةوفي  ،١٣٣٣٠حديثو 
  .٣٦٧٧/حديث٨٧/ ١٥ العالية المطالب وذكره ابن حجر في ،٢٠١٩وحديث

  .٤٢١ ص :اللغة مجملانظر:  .الشعر من المقطوع: الرَجز ١)(
  .٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 من ثقة :٣٤٩قال ابن حجر في التقريب ص  ،َعْبد الرْحَمِن بِن َكْعِب بِن َماِلك اَألْنَصاِرّي، َأُبو الَخطاِب الَمَدِنيّ  ٩)(

  سليمان. خالفة في مات َوَسلم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النبي عهد في ولد ويقال التابعين، كبار
  .٢٥٩/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٤١/ ١ الكاشف ،٣٦٩/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 

ِلِميّ  ،َكْعب بن َماِلك بن َأِبي َكْعب َعْمرو اَألْنَصاِريّ ) ١٠( شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الَمَدِنيّ  ،الس، 
  علي. خالفة في مات ،شهد العقبة ،وصاحبه، وأحد الثالثة الذين خلفوا، فتاب اهللا عليهم

  .٤٥٦/ ٥ اإلصابة ،٤٦١/ ٤ الغابة أسد ،١٣٢٣/ ٣ انظر: االستيعاب
  .٧٠/ ٥ النهاية في غريب الحديث، ٨٩٦/ ٢ الحربي إلبراهيم الحديث انظر: غريب ١١)(



٢٨١ 
 

  تخريجه
أخرجه معمر، بنحوه؛ عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب  -
  .١بن مالك رضي اهللا عنها

، ثالثتهم بنحوه؛ والبيهقي ٤، والطبراني٣، وابن حبان٢ومن طريق معمر، أخرجه: أحمد -
  .٥بمثله

  ، ثالثتهم مختصًرا؛٨، والبيهقي٧، والطبراني٦وأخرجه أحمد -
  ، ثالثتهم بنحوه؛١١، والطبراني١٠حبان، وابن ٩والطبري

  جميعهم من طريق: الزهري، به.
  .١٢وأخرجه الطبراني، مختصًرا؛ من طريق: كعب بن مالك رضي اهللا عنه -
  

  درجته
إسناده صحيح.                                                                                  

  
  

   

                                                           

  . ٢٠٥٠٠/حديث٢٦٣/ ١١ راشد بن معمر جامع ١)(
  . ٢٧١٧٤/حديث١٤٧/ ٤٥ أحمد مسند ٢)(
  . ٥٧٨٦/حديث١٠٢/ ١٣ حبان ابن صحيح ٣)(
 . ١٥١/حديث٧٥/ ١٩ الكبير المعجم ٤)(
  . ٢١١٠٨/حديث٤٠٤/ ١٠ الكبرى السنن ٥)(
   .١٥٧٨٥/حديث٦٣/ ٢٥ أحمد مسند ٦)(
  .٣١٩٤/حديث٢٤٤/ ٤ الشاميين مسند ٧)(
   .٢١١٠٩/حديث٤٠٤/ ١٠ الكبرى السنن ٨)(
   .٩٣٢/حديث٦٣٢/ ٢ عمر مسند اآلثار تهذيب ٩)(
 .٤٧٠٧/حديث٥/ ١١ حبان ابن صحيح ١٠)(
   .١٥٢/حديث٧٦/ ١٩ الكبير المعجم ١١)(
  .٦٦٩/حديث٢٠٨/ ١ األوسط المعجم ١٢)(



٢٨٢ 
 

َلةِ  اْلِبر  [ِكَتْابُ  ١َوالص[  
  َباُب ِبر اْلَواِلَدْينِ 

ْيَنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا} َوأْثنى اهللا على َيْحَيى ٢َقاَل اهللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَوص ،
َوَسلَم، ، وَعلى ِعيَسى َصلى اُهللا َعَلْيِه ٣صلَوات اهللا َعَلْيِه، فَقاَل جّل ذكره: {َوَبرا ِبَواِلَدْيِه}

َلُة، يَقاُل: َبِرْرُت َواِلدي َأَبرُه، َوَبِرْرُت ِفي ٤فَقاَل عز َوجل: {َوَبرا ِبَواِلَدِتي} الص : َواْلِبر ،
، َقاَل ُمَجاِهد: َوَأَمَر ٥َيِميني، وَقاَل اهللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَقَضى َربَك َأال َتْعُبُدوا ِإال ِإياُه}

  . ٦: {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}َربكَ 
]١١٤ ٧] َوَأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ْمَعاِني٨، َأنا َأُبو َمْنُصوٍر الس اِنيي ٩، َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ،

، َعْن ١٤، َعْن ُعْمَرةَ ١٣ِري ، َعِن الزهْ ١٢، َنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ١١، َنا َأُبو ُنَعْيمٍ ١٠َنا ُحَمْيُد اْبُن َزْنُجَوْيهِ 
، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: " َدَخْلُت اْلَجنَة، َفَسِمْعُت ِفيَها ِقَراَءًة، ١٥َعاِئَشةَ 

" َكَذِلُكُم اْلِبر ، ْعَماِن، َكَذِلُكُم اْلِبرَفُقْلُت: َمْن هَذا؟ َقاُلوا: َحارَثُة ْبُن الن.  
  
  
  
  

                                                           

/ ٩ الزوائد مجمع، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: ٣٤١٩حديث ،٣٤١٨/حديث٧/ ١٣ السنة ] شرح١١٤[
وذكره ، ٣٧٩٤/حديث٢٥/ ٤ المقصد غايةوفي  ،١٤٢٢/حديث٢٢٩/ ٤ العلي المقصدوفي  ،١٥٧٣٦/حديث٣١٣

 .٦٨١٩/حديث٢٦٥/ ٧ المهرة الخيرة البوصيري في: إتحاف
  سقط من األصل، وما أثبته من: ع، ومن س. ١)(
  .٨ اآلية :سورة العنكبوت ٢)(
  .١٤ اآلية :سورة َمْرَيم ٣)(
  .٣٢ اآلية :سورة مريم ٤)(
  .٢٣اآلية: سورة اإلسراء ٥)(
  .٢٣اآلية: سورة اإلسراء٦) (
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١١)(
 .٣١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٢)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٣)(
  .٧٣في الحديث رقم اسبقت ترجمته ١٤)(
 .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٥)(



٢٨٣ 
 

  تخريجه
، جميعهم بمثله؛ عن ٤، وابن وهب٣، وٕاسحاق بن راهويه٢، والحميدي١أخرجه أحمد -

  سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها.
  ، بمثله؛٧، والحاكم٦، وابن أبي عاصم٥وأخرجه ابن أبي الدنيا -

  ، بنحوه؛١٠، وابن األثير٩، وابن حبان٨وأخرجه البزار
  ؛١١وأخرجه أبو يعلى، بنحوه، وفيه زيادة

  جميعهم من طريق: سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
، وابن ١٦، وابن شاهين١٥، والنسائي١٤، وأحمد١٣، وٕاسحاق بن راهويه١٢وأخرجه معمر -

  ، جميعهم بمعناه؛ من طريق: الزهري، به.٢٠، والبغوي١٩، والبيهقي١٨، والحاكم١٧حبان
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٤٠٨٠/حديث٩٦/ ٤٠ أحمد مسند ١)(
   .٢٨٧/حديث٣٠٢/ ١ الحميدي مسند ٢)(
    .١٠٠٤/حديث٤٣٧/ ٢ راهويه بن إسحاق مسند ٣)(
   .١٤٧/حديث٢٢٣ص: وهب البن الجامع ٤)(
  .٢٢٤/حديث٧٦ص: األخالق مكارم ٥)(
  . ١٩٥٩/حديث١٦/ ٤ والمثاني اآلحاد ٦)(
   .٤٩٢٩/حديث٢٢٩/ ٣ المستدرك ٧)(
   .٢٨٢/حديث٢٤٨/ ١٨ البزار مسند ٨)(
   .٧٠١٤/حديث٤٧٨/ ١٥ صحيح ابن حبان ٩)(
  .  ٦٥٥/ ١ الغابة أسد ١٠)(
  . ٤٤٢٥/حديث٣٩٩/ ٧ يعلى أبي مسند ١١)(
  .٢٠١١٩/حديث١٣٢/ ١١ راشد بن معمر جامع ١٢)(
  .  ١٠٠٥/حديث٤٣٨/ ٢ راهويه بن إسحاق مسند ١٣)(
/ ٤٢و ،٢٥١٨٢/حديث١٠٠/ ٤٢ أحمد مسند، و ١٥٠٧/حديث٨٢٧/ ٢ألحمد بن حنبل  الصحابة فضائل ١٤)(

    .٢٥٣٣٧/حديث٢٠٦
  . ٨١٧٦/حديث٣٤٢/ ٧ الكبرى السنن، و ١٢٩/حديث٣٩ص: للنسائي الصحابة فضائل ١٥)(
 . ٢٩٨/حديث٩٣ص: األعمال فضائل في الترغيب ١٦)(
  . ٧٠١٥/حديث٤٧٩/ ١٥ حبان ابن صحيح )١٧(
 .  ٧٢٤٧/حديث١٦٧/ ٤ المستدرك ١٨)(
   ،١٩٨/حديث١٥٠ص: والنشور البعث )١٩(
  .١١٥، وانظر الحديث  رقم ٣٤١٩/حديث٧/ ١٣ السنة شرح ٢٠)(



٢٨٤ 
 

  درجته
  إسناده صحيح.

  .١وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على 

  .٢شرط البخاري ومسلم
  
  
  

   

                                                           

 .١٥٧٣٦/حديث٣١٣/ ٩ الزوائد مجمع ١)(
 . ٤٩٢٩/حديث٢٢٩/ ٣ المستدرك )٢(



٢٨٥ 
 

ُد ْبُن َزَكِريا ١١٥[ اُز، َأنا ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط [
زاِق، َأنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأنا ِإْسَحاُق الد ، ١اْلَعَذاِفِري ْهِريِبِإْسَناِدِه، َوَقاَل: ٢، َعِن الز ،

ِه.»ِنْمُت َفَرَأْيتُِني ِفي اْلَجنةِ « اِس بُأمالن َوَزاَد: َوَكاَن َأَبر ،  
  

  تخريجه
  .٣سبق تخريجه

  درجته
  .٤ابن حجر وصححهإسناده صحيح، 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على 
  .٥شرط البخاري ومسلم

  
 

  
  
  
  
  
  

   

                                                           

/ ١١ كتابه الجامع راشد، والحديث في بن معمر البغوي من طريق هأخرج، ٣٤١٩/حديث٧/ ١٣السنة  ] شرح١١٥[
  من النساخ. ولعله تحريف، بنفس اإلسناد، وبلفظه، غير أنه ورد في رواية معمر: عروة بدل عمرة، ٢٠١١٩/حديث١٣٢

  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١١٤انظر الحديث رقم  ٣)(
  .١/٧٠٧ اإلصابة ٤)(
 .٧٢٤٧/حديث١٦٧/ ٤ المستدرك )٥(



٢٨٦ 
 

  اْلُعُقوقِ  َتْحِريمِ  َبابُ 
 َلُهَما َتُقلْ  َفال ِكالُهَما َأوْ  َأَحُدُهَما اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ  ١يبلغان ِإما: {َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنهُ  اللهُ  َقالَ 
 ٢}ُأف،  
  .تبرم أدنى ِفيهِ  يكون َما َلهما تقل َال : ُيِريد

، واُألف  فويَقالُ  اْألَْظَفار، َوَسخُ : َوالت  ِمْنهُ  َوْيْضَجرُ  ُيْسَتْثَقلُ  َما لكل : َلهُ  ُأف.  
 الذل  َجَناحَ  َلُهَما َواْخِفْض { :َوجل عز َوَقوله َيْقَذَراِنك، َال  َكاَنا َكَما َتْقَذْرُهما َال : ُمَجاِهد َقالَ 
 َتْعِظيًما ِإَلْيِهَما َوَال  والديك، َعَلى َيديك ترفع َأن َلك َيْنَبِغي َال : َعطاء َقالَ  ،٣}الرْحَمةِ  ِمنَ 

  .أحباه َشْيء ِمن تْمَتنع َال : ُعْرَوة َوَقالَ  َلهما،
ْشَراكُ : اْلَكَباِئرِ  ِبَأْكَبرِ  أَُنبُئُكمْ  َأال: " َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبيّ  َوَقالَ   َوُعُقوقُ  ِباللِه، اإلِْ

ورِ  َوَشَهاَدةُ  اْلَواِلَدْيِن، ٤"الز.   
 ْبنُ  ُمَحمدُ  اْلَحَسنِ  َأُبو السيدُ  َنا ،٥اْلَقاِضي ُمَحمدٍ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َعِلي  َأُبو اِإلَمامُ  َأْخَبَرَنا ]١١٦[

 ،٩َجِريرٍ  ْبنُ  َوْهبُ  َنا ،٨الذْهِلي  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمدُ  َنا ،٧الشْرِقي  َحاِمدٍ  َأُبو َأنا ،٦اْلَعَلِوي  اْلُحَسْينِ 
   .١١ِزَيادٍ  َأِبي ْبنِ  َيِزيدَ  َعنْ  ،١٠ُشْعَبةُ  َنا

                                                           

، وفي ٨٢٠٧/حديث٧٤/ ٥ الزوائد مجمع ، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في:٣٤٢٨/حديث١٧/ ١٣ السنة ] شرح١١٦[
/ ٤ المهرة الخيرة ، وذكره البوصيري في إتحاف٤١٢١/حديث١٣٨/ ٤، و٤١١٨/حديث١٣٧/ ٤ المقصد غاية
  .٣٧٩٧/حديث٣٨٥

)(١ .( هي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، وقرأ ابن كثير، وعمرو، وعاصم، وابن عامر: (َيْبُلَغن 
  .٢٣ اآلية: سورة اإلسراء ٢)(
  .٢٤ اآلية: سورة اإلسراء ٣)(
  .١٤٣/حديث٩١/ ١ مسلم ، صحيح٢٦٥٤/حديث١٧٢/ ٣ البخاري عليه، انظر: صحيحمتفٌق  ٤)(
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
متفٌق على توثيقه،  ،حدث عنه: الحاكم، وأبو بكر البيهقيالَعَلِوّي،  الَحَسن َأُبو َداُود، بن الُحَسْين بن ُمَحمد ٦)(

  ه.٤٠١ت
 .٩/ ٥ الذهب شذرات ،١٤٨/ ٣ الشافعية ، طبقات٥٠/ ٢٨ اإلسالم تاريخ، ١٧/٩٨أعالم النبالء  انظر: سير

متفٌق على توثيقه، ، وأبي حاتم الرازي، تلميذ مسلم َحاِمد، َأُبو الشْرِقّي، النْيَساُبْوِرّي، اْبن الَحَسن بن ُمَحمد بن َأْحَمد٧) (
  ه.٣٢٥ت

  .٣٧/ ١٥ النبالء أعالم ، سير٣٦٧/ ١٣ ، المنتظم٨٣/ ٨ ، األنساب١٠٩/ ٦ بغداد انظر: تاريخ
  .٦٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٨(
ثقٌة، : ٥٨٥، قال ابن حجر في التقريب ص الَبْصِريّ  ،َأُبو َعْبد اهللا اَألْزِديّ  ،َوْهب بن َجِرْير بن َحاِزم بن َزْيد٩) (

  ه.٢٠٦ت
  .١٦١/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٥٦/ ٢ الكاشف ،١٢١/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  )١٠(
 وصار فتغير، كبر ضعيٌف،: ٦٠١قال ابن حجر في التقريب ص الُكْوِفّي،  ،َيِزْيد بن َأِبي ِزَياد الَهاِشِمّي َمْوَالُهم) ١١(

  ه.١٣٦شيعيا، ت وكان يتلقن،
  .٣٢٩/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٨٢/ ٢ الكاشف ،١٣٥/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 



٢٨٧ 
 

 اِلِحي ِه الصدُ ١ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَأنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحم ،  ْيَرِفي َأْخَبَرَنا ٢ْبُن ُموَسى الص ،
فارُ  ِه الصُد ْبُن َعْبِد اللِه ُمَحم٣َأُبو َعْبِد الل يب ْمَتاُم الضُد ْبُن َغاِلٍب الت٤، َنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحم ،

، ٨، َعْن ُمَجاِهدٍ ٧َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَيادٍ  ، َعنْ ٦، َنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمْسِلمٍ ٥َنا َعْبُد اللِه اْبُن َمْسَلَمةَ 
 َم: ٩َعِن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَة «، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَال َيْدُخُل اْلَجن

  ».َمناٌن، َوال َعاق، َوال ُمْدِمنٌ 
  ».ُمْدِمُن َخْمرٍ َوال «َقاَل َعْبِد اْلَعِزيِز ِفي ِرَواَيِتِه: 

  
  تخريجه

أخرجه البيهقي، بمثله؛ عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن العلوي ، عن أبي حامد  -
بن الشرقي، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن يزيد بن ا

  .١٠أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه
طريق: وهب بن جرير، عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، وأخرجه البيهقي، بمثله؛ من  -
  .١١به
  
  

                                                           

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٥٤سبقت ترجمته في حديث رقم ٣)(
  .٥٤سبقت ترجمته في حديث رقم ٤)(
مدة، قال ابن  وسكنها المدينة، من ، أصلهالَبْصِريّ  الَحاِرِثّي، َأُبو َعْبد الرْحَمن ،َعْبد اهللا بن َمْسَلَمة بن َقْعَنب الَقْعَنِبيّ  ٥)(

ه، ٢٢١أحًدا، ت  الموطأ في عليه يقدمان ال المديني وابن معين ابن كان عابد، ثقةٌ  : ٣٢٣حجر في التقريب ص 
  بمكة.

  .٣١/ ٦ التهذيب تهذيب ،٥٩٨/ ١ الكاشف ،١٣٦/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 
 ربما عابد، ثقةٌ : ٣٥٩قال ابن حجر في التقريب ص  ثُم الَبْصِرّي، َأُبو َزْيد الَمْرَوِزّي، ،َعْبد الَعِزْيز بن ُمْسِلم الَقْسَمِليّ ٦)(

  ه.١٦٧وهم، ت
  .٣٥٦/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٥٨/ ١ الكاشف ،٢٠٢/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

  سبقت ترجمته في هذا الحديث. ٧)(
اج الَمْخُزْوِمّي َمْوَالُهم ،ُمَجاِهد بن َجْبر) ٨( يّ ، َأُبو الَحجإمامٌ  ثقٌة،: ٥٢٠قال ابن حجر في التقريب ص  اَألْسَود، ،الَمك 

  ه.١٠٤ه، أو ١٠٣ه، أو ١٠٢ه، أو ١٠١العلم، ت وفي التفسير، في
  .٤٢/ ١٠ التهذيب تهذيب ،٢٤٠/ ٢ الكاشف ،٢٢٨/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٩(
  .١٧٣٤٣/حديث٥٠١/ ٨ الكبرى السنن ١٠)(
  .٥٢٠٤/حديث٤١٠/ ٧ السابق المرجع ١١)(



٢٨٨ 
 

  ، كالهما بمثله؛٢، وأبو بكر الخالل١وأخرجه أحمد -
  ؛٣وأخرجه أبو نعيم مختصًرا

  ثالثتهم من طريق: شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، به.
  ؛٤وأخرجه ابن أبي شيبة، وفيه تقديم وتأخير -

  فيه تقديم وتأخير، وفيه زيادة؛ ، كالهما٦، والبيهقي٥وأخرجه أبو يعلى
  ؛٧وأخرجه أبو نعيم، وفيه زيادة 

  جميعهم من طريق: يزيد بن أبي زياد، به.
  .٨وأخرجه أحمد، بمثله، من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي زياد، به -

  درجته
  إسناده ضعيف منقطع، فيه:

  يزيد بن أبي زياد: ضعيف. -
، وقال البخاري: يزيد بن أبي زياد صدوق، ٩ضعيف الحديثقال ابن معين: ليس بحجة، 

وقال الدارقطني: ال يخرج عنه في الصحيح، ضعيف، يخطئ كثيًرا، ، ١٠إال أنه تغير بآخره
  .١١ويتلقن إذا لقن

  .١٣، وقال أبو زرعة: كوفى لين يكتب حديثه وال يحتج به١٢وقال أبو حاتم: ليس بالقوى
  .١٤وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه

وقال ابن حبان: كان يزيد صدوًقا، إال أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، فكان يتلقن ما لقن، 
فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه، وٕاجابته فيما ليس من حديثه، لسوء حفظه، 

                                                           

  .١١٣٩٨/حديث٤٨٦/ ١٧ أحمد مسند ١)(
  .١٥١٩/حديث٢٦/ ٥ السنة ٢)(
  . ٣٠٩/ ٣ األولياء حلية ٣)(
 . ٢٤٥٥٥/حديث٨/ ٨ شيبة أبي ابن مصنف ٤)(
  . ١١٦٨/حديث٣٩٤/ ٢مسند أبي يعلى  ٥)(
  . ٧٤٨٩/حديث٢٧٦/ ١٠ اإليمان شعب ٦)(
  . ٣٠٨/ ٣ األولياء حلية ٧)(
  .١١٢٢٢/حديث٣٢٠/ ١٧ أحمد مسند ٨)(
 .٤٨٨ ص: الجنيد ابن سؤاالت ٩)(
  .٣٩١ ص: الكبير العلل ١٠)(
 .٧٢ ص: للدارقطني البرقاني سؤاالت ١١)(
  .٢٦٥/ ٩ والتعديل الجرح ١٢)(
  الموضع السابق. ١٣)(
  .١٦٦/ ٩ الكامل ١٤)(



٢٨٩ 
 

فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره: سماع صحيح، وسماع من سمع 
  .١لكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن: سماع ليس بشيءمنه في آخر قدومه ا

مجاهد لم يسمع من أبي سعيد، قال العالئي: ومجاهد يروي عن أبي سعيد الخدري،  -
  .٢وليس بصحيح

  
  

   

                                                           

 .١٠٠/ ٣ المجروحين ١)(
  .٢٧٣ ص: التحصيل جامع ٢)(

 



٢٩٠ 
 

  َباب َثَواب صَلة الرِحم وٕاثم ِمن قَطَعَها
، َأي: اتقوا اْألَْرَحام ١َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َواتُقوا اللَه الِذي 

  َأن تقطعوها.
  َومن خفض، َأَراَد تساءلون ِبِه وباألرحام، َوُهَو َقْولك: نشدتك ِبالله وبالرحم. 

]١١٧ ُد ْبنُ ٢] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي ِد ْبِن  ، َأنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحمُمَحم
، َنا ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ  اِنيي اِر الرُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجب َنا ٣َسْمَعاَن، َنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحم ،

، ٦ْحَمِن ْبِن َعْوفٍ ، َنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد الر ٥، َنا َكِثيُر ْبُن َعْبِد اللِه اْلَيْشُكِري ٤ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيمَ 
، َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: "َثالَثٌة َتْحَت اْلَعْرِش َيْوَم اْلِقَياَمِة: الُقْرآُن ٧َعْن َأِبيهِ 

اللُه، َوَمْن  ُيَحاج اْلِعَباَد َلُه َظْهٌر َوَبْطٌن، َواَألَماَنُة، َوالرِحُم ُتَناِدي: َأال َمْن َوَصَلِني َوَصَلهُ 
  َقَطَعِني َقَطَعُه اللُه".

  
  

                                                           

، ١٣٤٤٩/حديث١٥١/ ٨ الزوائد مجمع ، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٣٤٣٣/حديث٢٢/ ١٣ السنة شرح ]١١٧[
/ ٤ واألجزاء األمالي زوائد إلى اإليماء ، وذكره نبيل جرار في١٨٨٤/حديث٣٧٥/ ٢ األستار كشف وفي

  .٤٢٠٢/حديث٥٩٢
 .١ سورة النساء: اآلية ١)(
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٣)(
 مكثٌر، مأموٌن، : ثقٌة،٥٢٩قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو َعْمرو الَبْصِرّي، ،الَفَراِهيِديّ  ،ُمْسِلم بن ِإْبَراِهْيم اَألْزِديّ  ٤)(

  داود. ألبي شيخ أكبر ه، وهو٢٢٢بأخرة، ت عمي
  .١٢١/ ١٠ التهذيب ، تهذيب٢٥٧/ ٢ ، الكاشف٤٨٧/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 

/ ٣ والمتروكون الجوزي في الضعفاء ، وقال ابن٣٥٤/ ٧اْلَيْشُكِرّي، ذكره ابن حبان في الثقات  الله َعْبد ْبن َكِثير٥) (
لم : ٥٣١/ ٢ فيه، وقال الذهبي في المغني متكلم: ٣١٧/ ٣ القدير المناوي في فيض : لم نعرف فيه طعًنا، وقال٢٤

  .بل ذكره العقيلي في حديث استنكره ،أحديضعفه 
  .١٧٩١/ ٣ والمفترق ، المتفق٢١٧/ ٧ الكبير وانظر: التاريخ

 عوف بن الرحمن عبد بابن هو ليس :٢٣/ ٣ والتعديل في الجرح قال أبو حاتم :َعْوف ْبنِ  الرْحَمن َعْبد ْبنُ  اْلَحَسن ٦)(
 :١٢٢/ ٤ وقال ابن حبان في الثقات، اليشكري اهللا عبد بن كثير عنه روى أبيه، عن روى بصري، آخر لكنه الزهري،

وقال البخاري في ، روى عنه كثير بن عبد اهللا اليشكري ،يروي عن أبيه ،الحسن بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
د في ترجمته: ر وأو ، بينهما للتفريق يتعرض ولمالقرشي،  الحسن بن عبد الرحمن بن عوف :٢٩٥/ ٢ الكبير التاريخ

  حديثنا هذا معلًقا.
  .٣٦٧/ ٣ الستة الكتب في يقع لم ممن وانظر: الثقات

بن عوف الزهري لكنه ليس هو بابن عبد الرحمن : ٢٣/ ٣ والتعديل الجرحقال أبو حاتم في ، َعْبد الرْحَمن بن َعْوف ٧)(
 عبد ترجمة في تاريخه في الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم وكذا قال: ٤/٢٩٣قال ابن حجر في اإلصابة و ؛ آخر بصري

  .عوف بن الرحمن
  المشهور. في ترجمة عبد الرحمن بن عوف الصحابي الحديث، فقد أورد هذا ١٢٨/ ١ الصحابة أما أبو نعيم في معرفة



٢٩١ 
 

  تخريجه
أخرجه أبو العباس الِبْرِتّي، مختصًرا؛ عن مسلم بن إبراهيم، عن كثير بن عبد اهللا  -

اليشكري، عن الحسن بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن النبي صلى اهللا عليه 
  .١وسلم

بن إبراهيم، عن كثير بن عبد اهللا اليشكري،  وأخرجه الشجِرّي، بنحوه؛ من طريق: مسلم -
  .  ٢به
  ، ٣وأخرجه البخاري، معلًقا -
، ٧، وأبو جعفر العبسي٦، والبزار٥، وأبو العباس الِبْرِتيّ ٤وأخرجه ابن أبي خيثمة -

  ، جميعهم مختصًرا؛١١، والذهبي١٠، والخطيب البغدادي٩، وأبو نعيم٨والعقيلي
  ؛١٢وأخرجه الطبري، بمثله -

  من طريق: كثير بن عبد اهللا اليشكري، به.جميعهم 
  

  درجته
  ، فيه:١٣إسناده ضعيف، قال العقيلي: ال يصح إسناده

  كثير بن عبد اهللا اليشكري: متكلٌم فيه. -
الحسن بن عبد الرحمن بن عوف: لم يرد فيه جرح وال تعديل، ولم يرو عنه سوى  -

  ، ١٤اليشكري، وذكره ابن حبان في الثقات
  

                                                           

 .٣٩/حديث٨٥ ص :الِبْرِتيّ  عوف بن الرحمن عبد مسند ١)(
 .  ٢٠٤٨/حديث١٧٩/ ٢ الخميسية األمالي ترتيب ٢)(
 .٢٩٦/ ٢ الكبير التاريخ ٣)(
  .٩٤١/ ٢ الثاني السفر - خيثمة أبي ابن تاريخ ٤)(
 . ٢٨/حديث٧١ص: عوف بن الرحمن عبد مسند ٥)(
   .١٠٥٢/حديث٢٦١/ ٣ البزار مسند ٦)(
  . ٦٦ /حديث٤٤٥ ص: فيه روي وما العرش ٧)(
   .٥/ ٤ الكبير الضعفاء ٨)(
  .٤٩٨/حديث١٢٨/ ١ الصحابة معرفة ٩)(
   .١٣٥٠/حديث٣/١٧٩١ والمفترق المتفق ١٠)(
  .١١٠/حديث٦١ص: الغفار للعلي العلو ١١)(
 .١٧٢/حديث١٢٧ص: المفقود الجزء -  اآلثار تهذيب ١٢)(
  .٥/ ٤ الكبير الضعفاء ١٣)(
  .١٢٢/ ٤ الثقات ١٤)(



٢٩٢ 
 

الرواية في الرحم واألمانة من غير هذا الوجه بأسانيد جياد، بألفاٍظ مختلفة،  وقال العقيلي:
  . ١وأما القرآن فليس بمحفوظ

   .٢وقال الذهبي: هذا حديٌث منكر
   

                                                           

  نفسه. ١)(
 .١١٠/حديث٦١ص: الغفار للعلي العلو ٢)(



٢٩٣ 
 

]١١٨ َنا َأُبو َجْعَفرٍ ١] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي ، ْمَعاِنيَأنا َأُبو َمْنُصوٍر الس ، 
، َنا ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ  اِنيي ُد ْبُن ُعَبْيدٍ ٢الرِه ْبِن َأِبي ٤، َنا َأُبو ِإَدامٍ ٣، َنا ُمَحمَعْن َعْبِد الل ،

نا إِ «، َقاَل: ُكنا ُجُلوًسا َمَع النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعِشيَة َعَرَفَة ِفي َحْلَقٍة، َفَقاَل: ٥َأْوَفى
، َفَلْم َيُقْم َأَحٌد ِإال َفًتى َكاَن ِفي َأْقَصى اْلَحْلَقِة، »َال ُنِحل ِلَرُجٍل َأْمَسى َقاِطَع َرِحٍم ِإال َقاَم َعنا

ْيِه َفَأَتى َخاَلَتُه، َفَقاَلْت: َما َجاَء ِبَك؟ َما هَذا َعْن َأْمِرَك، َفَأْخَبَرَها ِبَما َقاَل النِبي َصلى اُهللا َعلَ 
َأَحًدا َوَسلَم، ثُم َرَجَع، َفَجَلَس ِفي َمْجِلِسِه، َفَقاَل َلُه النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: َما ِلي َلْم َأَر 

َت، َأَما ِإنُه ِمَن اْلَحْلَقِة َغْيَرَك، َفَأْخَبَرُه ِبَما َقاَل ِلَخاَلِتِه، َوَما َقاَلْت َلُه، َفَقاَل: اْجِلْس َفَقْد َأْحَسنْ 
  َال َتْنِزُل الرْحَمُة َعَلى َقْوٍم ِفيِهْم َقاِطُع َرِحٍم".

  َأُبو إدام َضِعيف، َقاَل ُمَحمد ْبن ِإْسَماِعيل: ُسَلْيَمان ْبن زيد َأُبو إدام اْلمَحاربي، ُكوِفي.
  

  تخريجه
عبد اهللا بن أبي  ، عنالُمَحاِرِبيّ أخرجه وكيع، مختصًرا، عن أبي إدام سليمان بن زيد  -

  .٦أوفى رضي اهللا عنه
  ، كالهما بمثله؛ ٨، وابن عدي٧وأخرجه  َهناد بن السِري -

                                                           

، ١٣٤٥٢/حديث١٥١/ ٨ الزوائد مجمع، وهو زائد، ذكره الهيثمي في ٣٤٣٩/حديث٢٧/ ١٣ السنة ] شرح١١٨[
، ٢٥٢٠/حديث٢٧١/ ١١ العالية ، وابن حجر في المطالب٥٠٥١/حديث٤٨١/ ٥ المهرة الخيرة والبوصيري في إتحاف
  .٢٤٤٢/حديث٣٠٦/ ٣ واألجزاء األمالي زوائد إلى ونبيل جرار في اإليماء

  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
، قال ابن حجر في التقريب الُكْوِفّي، اَألْحَدب، الَحاِفظ، َأُخو َيْعَلى بِن ُعَبْيد، ُمَحمد بن ُعَبْيد بن َأِبي ُأَمية الطَناِفِسيّ  ٣)(

  ه.٢٠٤يحفظ، ت ثقةٌ  :٤٩٥ص 
  .٣٢٧/ ٩ التهذيب هذيبت ،١٩٨/ ٢ الكاشف ،٥٤/ ٢٦انظر: تهذيب الكمال 

 رماه ضعيٌف، :٢٥١، قال ابن حجر في التقريب ص الُكْوِفيّ  )آَدم( ِإَدامأبو  اَألْزِدّي،أو  ُسَلْيَمان بن َزْيد الُمَحاِرِبّي،) ٤(
  معين. بن يحيى

  .١٩٣/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٣١/ ١١انظر: تهذيب الكمال 
ْبَراِهيم، يكنى أبا معاوية، وقيل: َأُبو إِ  الَفِقْيه، الُمَعمر،، َعْلَقَمة بن َخاِلد بن الَحاِرث اَألْسَلِميّ  ،َعْبد اهللا بن َأِبي َأْوَفى) ٥(

د وما بعدها من المشاهد، ولم يزل بالمدينة  ،شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، وشهد خيبر صحابي، وقيل: َأُبو ُمَحم
  الصحابة. من بالكوفة مات من آخر ه، وهو٨٧، وعّمر بعده دهًرا، تالنبي صلى اهللا عليه وسلمحتى قبض 

  .١٦/ ٤ اإلصابة ،١٨١/ ٣ الغابة أسد، ٨٧٠/ ٣ االستيعابانظر: 
  .٤١٢/حديث٧٢١ص: لوكيع الزهد ٦)(
  . ٤٨٩/ ٢ يالّسر  بن َهنادل الزهد ٧)(
   .٢٤٣/ ٤ الكامل ٨)(



٢٩٤ 
 

، ٤، والطبري٣، والبخاري٢، والحسين بن حرب١وأخرجه محمد بن أسلم الطوسي -
  جميعهم مختصًرا؛، ٨البغوي، و ٧، والبيهقي٦وابن عدي ،٥والعقيلي

  ، به.الُمَحاِرِبيّ جميعهم من طريق: أبي إدام سليمان بن زيد 
  

  درجته
  إسناده ضعيٌف جًدا، فيه:

  : متهٌم بالكذب.الُمَحاِرِبيّ سليمان بن زيد، أبو إدام  -
  : كذاب.١٠، والهيثمي٩قال ابن معين

، وقال ابن ١٥، والبوصيري١٤، والدارقطني١٣، والنسائي١٢، وأبو حاتم١١وضعفه ابن معين
، وقال ابن عدي: لم ١٦يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات، ال يحتج بخبرهحبان: 

  .١٧أر له حديثًا منكًرا جًدا فأذكره
وأورد العقيلي حديثه هذا، وقال: ليس يسوى حديثه فلًسا...ال يتابع عليه، وال يعرف إال 

  .١٨به
  . ١٩قال البوصيري: مدار إسناده على أبي إدام وهو ضعيف

 

                                                           

  . ٢٤/حديث٧٦ص:  األربعون ١)(
   .١٣٥/حديث٧١ص: والصلة البر ٢)(
  .٦٣/حديث٣٦ ص: المفرد األدب ٣)(
  .٢١٢/حديث١٤٩ص: المفقود الجزء -  اآلثار تهذيب ٤)(
 .١٢٩/ ٢ الكبير الضعفاء )٥(
   .٢٤٣/ ٤ الكامل ٦)(
    .٧٥٩٠/حديث٣٣٨/ ١٠ اإليمان شعب ٧)(
  . ٣٤٤٠/حديث٢٨/ ١٣ السنة شرح ٨)(
  .١١٧/ ٤ والتعديل الجرح ٩)(
  .١٣٤٥٢/حديث١٥١/ ٨ الزوائد مجمع ١٠)(
  .٤٧٨/ ٣ الدوري رواية -  معين ابن تاريخ ١١)(
  .١١٧/ ٤ والتعديل الجرح ١٢)(
  .١١٣ ص: للنسائي والمتروكون الضعفاء ١٣)(
 .١٣٨/ ٣ للدارقطني والمتروكون الضعفاء ١٤)(
  .٥٠٥١/حديث٤٨١/ ٥ المهرة الخيرة إتحاف ١٥)(
 .٣٣٦/ ١ المجروحينانظر:  ١٦)(
 .٤/٢٤٤الكامل  )١٧(
  .١٢٩/ ٢ الكبير الضعفاء ١٨)(
  .٥٠٥١ /حديث٤٨١/ ٥ المهرة الخيرة انظر: إتحاف ١٩)(



٢٩٥ 
 

]١١٩ [ ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي ْهِليِه الذَأنا ٢، َأنا َأُبو َمْنُصوِر ْبُن َعْبِد الل ،
 اِزيالر ْحِويِه ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْمٍرو النُد ْبُن َعْبِد الل ثََنا َأُبو ٣َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَحد ، يِبالر ،

ُد ْبُن ِإْدِريَس ْبِن اْلُمْنِذِر اْلَحْنَظِلي حَ  ِه ْبُن ُموَسى٤اِتٍم ُمَحمَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َزْيٍد ٥، َنا ُعَبْيُد الل ،
 ِه ْبِن َأِبي َأْوَفى٦اْلَمَحاِرِبيَم، ٧، َعْن َعْبِد اللى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل الل ،

  ».َال َتْنِزُل الرْحَمُة َعَلى َقْوٍم ِفيِهْم َقاِطُع َرِحمٍ «وُل: َيقُ 
  

  تخريجه
  .٨سبق تخريجه

  درجته
  سبق بيان درجته، وفيه أيًضا محمد بن عبد اهللا أبو الحسين الحارثي: 

  قال عنه ابن حجر: كان يكذب في الرواية.
 
  
  

                                                           

، ١٣٤٥٢/حديث١٥١/ ٨ الزوائد مجمع وهو زائد، ذكره الهيثمي في ،٣٤٤٠/حديث٢٨/ ١٣ السنة شرح ]١١٩[
، ٢٥٢٠/حديث٢٧١/ ١١ العالية ، وابن حجر في المطالب٥٠٥١/حديث٤٨١/ ٥ المهرة الخيرة إتحاف والبوصيري في

  .٢٤٤٢/حديث٣٠٦/ ٣ واألجزاء األمالي زوائد إلى ونبيل جرار في اإليماء
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
 بالوفيات في الوافي الشاِفِعّي، قال الصفدي الَهَرِوّي، اَألْزِدّي، َمْنُصْور الُحَسْين، َأُبو اهللا بن َعْبد بن ُمَحمد بن ُمَحمد ٢)(
   ،واسع الرواية ،مام الشافعية في عمرهإوكان  ،رحل وسمع وحدث ،محدث فقيه ،أحد األعالم: ١٠٨/ ١

  ه٤١٠، تكان أحد أئمة األصحاب الجامعين بين الفقه والحديث: ١٩٦/ ٤ الشافعية قال السبكي في طبقات
  .٥٩/ ٥ الذهب ، شذرات٢١٨/ ٢ ، العبر٢٧٤/ ١٧ النبالء أعالم وانظر: سير

اْلَكِذب، روى عن:  بجراب الراِزّي، كان يعرف اْلَحاِرِثّي، اْلُحَسْين َأُبو النْحِوّي، َعْمرو ْبن اْلَقاِسم ْبن الله َعْبد ْبن ُمَحمد ٣)(
 فقال: الكذب، بجراب لقبت إنك له: قيل أنه األلقاب في الفلكي : روى٦٠٤/ ٣ الميزان أبي حاتم الرازي، قال الذهبي في

 فيما يكذب كان: الحافظ، قال الذهبي الرحمن عبد بن أحمد فدع؛ كذبه أو فاسمع، شئت فإن الكذب، جوالق أنا بل
   الرواية. في يكذب كان : بل٢٢٥/ ٥ الميزان غير الرواية، وأجابه ابن حجر في لسان في أحسب

  .١٠٨/ ١ المرفوعة الشريعة ، تنزيه٣٧٥ص والمحاورات: ، المحاضرات٤٤٠ ص: جرجان وانظر: تاريخ
  :٤٦٧، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو َحاِتم الراِزيّ  ،ُمَحمد بن ِإْدِرْيس بن الُمْنِذر الَحْنَظِليّ  ٤)(

  ه.٢٧٧الحفاط، ت  أحد
  .١٥٥/ ٢ الكاشف ،٣١/ ٩ التهذيب تهذيب ،٣٨١/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 

 ثقٌة، :٣٧٥، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو ُمَحمد الُكْوِفيّ  ،َباَذام الَعْبِسيّ  ،ُعَبْيد اهللا بن ُمْوَسى بن َأِبي الُمْخَتار ٥)(
 على ه،٢١٣ ت الثوري، سفيان في واستصغر نعيم، أبي من إسرائيل في أثبت كان حاتم: أبو قال يتشيع، كان

  الصحيح.
  .٥٠/ ٧ التهذيب تهذيب ،٦٨٧/ ١ الكاشف ،١٦٤/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 

  .١١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .١١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .١١٨ انظر الحديث  رقم ٨)(

 



٢٩٦ 
 

  َباب َلْيَس اْلَواِصل بالمكافئ 
ياِني ٢، َأنا َأُبو َمْنُصوٍر السْمَعاِني ١َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ] َأْخَبَرَنا ١٢٠[ َنا ٣، َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ،

، َحدثَِني ُعَبْيُد اللِه ْبُن ٦، َنا َيْحَيى ْبُن َأيوبَ ٥، َنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيمَ ٤ُحَمْيُد اْبُن َزْنُجَوْيهِ 
، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ٩، َعِن اْلَقاِسِم َأِبي َعْبِد الرْحَمنِ ٨ي اْبِن َيِزيَد الدَمْشِقي ، َعْن َعلِ ٧َزْحرٍ 

 َم َيْوًما، ١١، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ ١٠اْلَباِهِليى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَقاَل: َلِقيُت َرُسوَل الل ،
َيا ُعْقَبُة، َأال ُأْخِبُرَك ِبَأْفَضِل َأْخالِق «َبَدَرِني، َفَأَخَذ ِبَيِدي، َفَقاَل: َفَبَدْرُتُه، َفَأَخْذُت ِبَيِدِه، َأْو 

َأْهِل الدْنَيا َوَأْهِل اآلِخَرِة؟ َتِصُل َمْن َقَطَعَك، َوُتْعِطي َمْن َحَرَمَك، َوَتْعُفو َعمْن َظَلَمَك، َأال 
  ».ْبَسَط ِفي ِرْزِقِه، َفْلَيتِق اللَه، َوْلَيِصْل َذا َرِحِمهِ َمْن َأَراَد َأْن ُيَمد َلُه ِفي ُعُمِرِه، َويُ 

  
  

                                                           

، ١٣٦٨٩/حديث١٨٨/ ٨ الزوائد ، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع٣٤٤٣/حديث٣١/ ١٣ السنة ] شرح١٢٠[
  .١٣٦٩٠وحديث

  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٧الحديث رقم سبقت ترجمته في  ٢)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
جده، قال  جد إلى ينسب ، وقدَسِعْيد بن الَحَكم بن ُمَحمد بن َساِلم بن َأِبي َمْرَيم الُجَمِحّي َمْوَالُهم، َأُبو ُمَحمد الِمْصِريّ  ٥)(

  ه.٢٢٤فقيه، ت ثبتٌ  ثقةٌ  :٢٣٤ابن حجر في التقريب ص 
  .١٧/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٣٣/ ١ الكاشف ،٣٩١/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال 

 ت أخطأ، ربما صدوقٌ  :٥٨٨قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو الَعباس الِمْصِرّي، ،َيْحَيى بن َأيْوب الَغاِفِقيّ  ٦)(
  ه.١٦٨

  .١٨٦/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٦٢/ ٢ الكاشف ،٢٣٣/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 
ْمِريّ  ٧)( يخطىء. صدوقٌ  :٣٧١قال ابن حجر في التقريب ص  اِإلْفِرْيِقّي، َمْوَالُهم، ُعَبْيد اهللا بن َزْحر الض  

 .١٢/ ٧ التهذيب تهذيب ،٦٨٠/ ١ الكاشف ،٣٦/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 
، قال ابن حجر في الَقاِسم بن َعْبد الرْحَمن ، صاحبَأُبو َعْبد الَمِلك الدَمْشِقيّ  ،َعِلّي بن َيِزْيد بن َأِبي ِزَياد اَألْلَهاِنيّ  ٨)(

  ضعيف. :٤٠٦التقريب ص 
  .٣٩٦/ ٧ التهذيب تهذيب ،٤٩/ ٢ الكاشف ،١٧٨/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 

 :٤٥٠قال ابن حجر في التقريب ص  َأِبي ُأَماَمة، ، صاحبَأُبو َعْبد الرْحَمن الدَمْشِقيّ  ،الَقاِسم بن َعْبد الرْحَمن ٩)(
  ه.١١٢كثيًرا، ت يغرب صدوٌق،

 .٣٢٢/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٢٩/ ٢ الكاشف ،٣٨٣/ ٢٣وانظر: تهذيب الكمال 
 روى بها، ومات الشام، سكن ،صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،َأُبو ُأَماَمة الَباِهِليّ  ،ُصَدّي بن َعْجَالن ١٠)(

  ه.٨٦، تاا كثيرً علمً 
  .٣٣٩/ ٣ اإلصابة ،١٥/ ٣ الغابة أسد ،٧٣٦/ ٢ انظر: االستيعاب

، َأُبو َحماد أنه: أشهرها أقوال سبعة على كنيته في مشهور، اختلف صحابي ،الِمْصِريّ  ،ُعْقَبة بن َعاِمر الُجَهِنيّ ) ١١(
  تقريًبا.ه، ٦٠فاضًال، ت فقيًها وكان سنين، ثالث لمعاوية، مصر إمرة ولي

  .٤٢٩/ ٤ اإلصابة ،٥١/ ٤ الغابة أسد ،١٠٧٣/ ٣ انظر: االستيعاب



٢٩٧ 
 

  تخريجه
  ، كالهما مختصًرا؛ ٢، وابن أبي الدنيا١أخرجه ابن المبارك -

  ، ٣وأخرجه الروياني، بمثله
  ؛ ٤وأخرجه الطبراني، بنحوه

، عن َزْحرجميعهم من طريق: سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بن 
علي ابن يزيد الدمشقي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي ُأمامة الباهلي، عن عقبة 

  بن عامر رضي اهللا عنه.ا
  ؛ ٥وأخرجه أحمد، وفيه زيادة -

  ، ثالثتهم مختصًرا؛٨، وأبو نعيم٧، وابن عدي٦وأخرجه الطبراني
  ؛٩وأخرجه البيهقي، بنحوه

  الدمشقي، عن القاسم بن عبد الرحمن، به.جميعهم من طريق: علي بن يزيد 
  .١٠وأخرجه الطبراني، بنحوه، من طريق: القاسم بن عبد الرحمن، به -
  ، بنحوه؛ ١٢، الحاكم١١وأخرجه ابن وهب -

  ؛١٣وأخرجه أحمد، وفيه زيادة
  جميعهم من طريق: عقبة بن عامر رضي اهللا عنه.

  
  
  
  

                                                           

  .١٣٤/حديث٤٣/ ١ والرقائق الزهد ١)(
  . ١٩/حديث٢٢ص: األخالق مكارم ٢)(
    .١٥٧/حديث١٤٦/ ١ الروياني مسند ٣)(
   .٧٣٩/حديث٢٦٩/ ١٧ الكبير المعجم ٤)(
  . ١٧٣٣٤/حديث٥٦٩/ ٢٨ أحمد مسند ٥)(
  . ٥٦/حديث٣٣١ص: األخالق مكارم ٦)(
  . ٣٠٦/ ٦ الكامل ٧)(
  . ٥٣٨٧/حديث٢١٥١/ ٤ الصحابة معرفة ٨)(
  . ٧٥٨٧/حديث٣٣٦/ ١٠ اإليمان شعب ٩)(
 . ٧٣٩/حديث٢٦٩/ ١٧ الكبير المعجم ١٠)(
  . ٤٨٦/حديث٥٨٦ ص: الجامع ١١)(
  .٧٢٨٥/حديث١٧٨/ ٤ المستدرك ١٢)(
  . ١٧٤٥٢/حديث٦٥٤/ ٢٨ أحمد مسند ١٣)(



٢٩٨ 
 

  درجته
  ، فيه:١إسناده ضعيف جًدا، وضعفه العراقي

  علي بن يزيد بن أبي زياد: ضعيف: -١
قال البخاري: منكر ، و ٤وقال ابن معين: ليس بشيء ،٣وأبو زرعة ،٢ضعفه ابن المديني

 حديثه الحديث، ضعيف ، وقال أبو حاتم:٦الحديث وقال النسائي: متروك، ٥الحديث
  .٨جًدا الحديث منكر الحديث، وقال ابن حبان: منكر، ٧منكر

  رواية عبيد اهللا بن زحر، عن علي بن يزيد:وتكلم العلماء في  -٢
عن أبي  ،عن القاسم ،علي بن يزيدعن  ،بن زحر عبيد اهللا: أحاديث قال ابن معين

 هي :عن َأِبي أمامة ،عن القاسم ،: علي ْبن يزيدوقال أيًضا ،٩مرفوعة ضعيفة :أمامة
  . ١٠ضعاف كلها

 يزيد بن علي عن قيل: ضعيف، عندي حديثه كل فقال: :أيًضاوسئل عنه ابن معين 
  .١١نعم فقال: وغيره؟

 وعلي، ثقة زحر بن اهللا عبيد: فقال الحديث، هذا إسناد عن محمًدا وقال الترمذي: سألت
  .١٢ثقة مولى الرحمن عبد بن والقاسم، الحديث ذاهب يزيد بنا

عن علي  روى وٕاذا األثبات، عن الموضوعات يروي جًدا، الحديث منكر وقال ابن حبان:
 ،وعلي بن يزيد ،رــــــــعبيد اهللا بن زح :وٕاذا اجتمع في إسناد خبر ،يزيد أتى بالطاماتبن ا

فال يحل  ،ال يكون متن ذلك الخبر إال مما عملت أيديهم ،م أبو عبد الرحمنـــــــــوالقاس
  .١٣بل التنكب عن رواية عبيد اهللا بن زحر على األحوال أولى ،االحتجاج بهذه الصحيفة

                                                           

  .٤/حديث١٠٧٩ص: اإلحياء أحاديث تخريج ١)(
  .١٥٥ ص: المديني البن شيبة أبي ابن سؤاالت ٢)(
  .٢٠٨/ ٦ والتعديل الجرح ٣)(
  .٤٠٨ ص: الجنيد ابن سؤاالت ٤)(
  .٣١٠/ ١ األوسط التاريخ ٥)(
 .٧٧ ص: والمتروكون الضعفاء ٦)(
 .٢٠٨/ ٦ والتعديل الجرح ٧)(
  .١١٠/ ٢ المجروحين ٨)(
 .١٧٩/ ٢١تهذيب الكمال  ٩)(
  نفسه. ١٠)(
  .١٧٤ص  الدارمي: رواية - معين ابن انظر: تاريخ ١١)(
 .١٨٩ ص: الكبير العلل ١٢)(
 .٦٢/ ٢ المجروحين ١٣)(



٢٩٩ 
 

  .١باطلة نسخة زيد بن علي عن زحر، بن اهللا قطني: عبيدوقال الدار 
 بن علي أحاديث في تقول ما: حاتم ألبي قلت: األصبهاني الكناني إبراهيم بن محمد وقال
  .٢ضعاف ِهيَ  بالقوية، ليست: قال أمامة؟ َأِبي عن القاسم عن يزيد

أحاديثه التي يرويها عنه عبيد اهللا بن  ينكر األئمة من واحد غير وقال الجوزجاني: رأيت
  .٣زحر

  
   

                                                           

  .١٦١/ ٢والمتروكون:  الضعفاء ١)(
  .١٧٩/ ٢١تهذيب الكمال  ٢)(
  .٢٨٥ ص الرجال: أحوال ٣)(
 



٣٠٠ 
 

  َباُب َرْحَمِة اْلَوَلد َوَتْقِبيِله
]١٢١ اِلِحي ِه الصثََنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِإْمالًء. ١] َحد ،  

 وِسيْبِن اْلَحَسِن الط ِد ْبِن َعِليُد ْبُن ُمَحمِبَها، َقاال: َأنا َأُبو ، ٢ح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم
 ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم اِإلْسَفَراِييِني ِد ْبِن َرْزُموَيه٣ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمُد ْبُن ُمَحم َنا ٤، َأنا ُمَحم ،

] ٨َعِن [أبي ،٧، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن َلِهيَعةَ ٦، َنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى٥َيْحَيى ْبُن ُمَحمِد ْبِن َغاِلبٍ 
، َفَقبَلُه، ١١، َعْن َعاِئَشةَ ١٠، َعْن ُعْرَوةَ ٩اَألْسَودِ  َم ُأِتَي ِبَصِبيى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَأّن الن ،
  ».  َأَما ِإنُهْم َمْبَخَلٌة َمْجَبَنٌة، َوإِنُهْم َلِمْن َرْيَحاِن اللِه َعز َوَجل «َفَقاَل: 

    

                                                           

 .٣٤٤٨/حديث٣٥/ ١٣ السنة ] شرح١٢١[
   .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
هكذا عرفه البغوي في هذا اإلسناد وفي غيره من أسانيد  الطوِسيّ  َبْكر َأُبو ،اْلَحَسنِ  ْبنِ  َعِليّ  ْبنِ  ُمَحمد ْبن ُمَحمد ٢)(

  .األسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم إسحاق : أبيسمع منشرح السنة. 
  .٣٥٢٦ /حديث١٠٤/ ١٣، و٣٢٨٢/حديث ٢١٤/ ١٢، و٢٢٣٦ /حديث٣/ ٩ السنة انظر: شرح

المنتخب من كتاب كما في  عبد الغافروقال اِإلْسَفَراِيْيِنّي،  ِإْسَحاق َأُبو ِمْهَران، بن ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بن ِإْبَراِهْيم ٣)(
 ،والفقه ،من العربية ،واستجماعه شرائط اإلمامة ،لتبحره في العلوم ،أحد من بلغ حد االجتهاد، قول: ١٢٧السياق ص

  .ه٤١٨ت الحديث، في ثبًتا ثقة ... وكان واألصول ومعرفة الكتاب والسنة ،والكالم
 ص: الشافعيين ، طبقات٦٩/ ٦ بالوفيات ، الوافي٣١٢/ ١ الشافعية الفقهاء ، طبقات٨٣ ص: نيسابور وانظر: تاريخ

٣٦٧.  
وفي بعض أسانيد َرْزُموَيه، هكذا جاء تعريفه في إسناد البغوي في هذا الحديث من شرح السنة،  ْبن ُمَحمد ْبن ُمَحمد ٤)(

كما في المنتخب من كتاب  عبد الغافروذكره  ،َزْرَقْوِيهِ  ْبنِ  ُمَحمدِ  ْبنُ  ُمَحمدُ  هابعضفي وجاء  ،للبيهقي الكبرى السنن
  .إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق اإلسفرايني :، في شيوخ١٢٧ ص: السياق

/ ٩و ،١٥٧٤٧/حديث٧٨٨/ ٧و ،١٤٨٢٩ /حديث٥٠٨/ ٧، و٦٤٥٦ /حديث٥٠١/ ٣الكبرى السننانظر: 
  .١٩١٣٧ /حديث٤٧٠

اإلسالم، والذين  تاريخوالعشرين من  التاسعة النَساِئّي، ذكره الذهبي في الطبقة َأُبو َزَكِريا، َغاِلب بن َيْحَيى بن ُمَحمد) ٥(
  . هـ٢٩٠ -٢٨١ سنة توفوا مابين

  . ٦٠ ص: نيسابور انظر: تاريخو 
نيسابور، قال ابن حجر في التقريب  ريحانة َأُبو َزَكِريا النْيَساُبْوِرّي، ،َيْحَيى بن َيْحَيى بن َبْكر بن َعْبد الرْحَمن التِمْيِميّ  )٦(

  الصحيح. على ه،٢٢٦ت إماٌم، ثبتٌ  ثقةٌ  :٥٩٨ص 
  .٢٩٦/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٧٨/ ٢ الكاشف ،٣١/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
/ ٢ التنزيل معالمحيث جاء على هذا النحو في ، ، والصواب ما أثبته)يأب(بدون  س و عجاء في األصل وفي  ٨)(

  .٢٦٤/حديث٢١٦ ص: المختار النبي شمائل في ، وفي األنوار٩٩٤/حديث٢٨٦
عروة، قال ابن  ، يتيمَأُبو اَألْسَود الَمَدِنيّ  ،ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن َنْوَفل بن ُخَوْيِلد بن َأَسد بن َعْبد الُعزى اَألَسِديّ  ٩)(

  ثقٌة. :٤٩٣حجر في التقريب ص 
  .٣٠٧/ ٩ التهذيب تهذيب ،١٩٤/ ٢ الكاشف ،٦٤٥/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

 .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١١)(



٣٠١ 
 

  شرح الغريب 
َمْبَخَلة: ِمن الُبْخل وَمِظّنة َلُه، َأْي َيْحمل أَبَوْيه َعَلى الُبخل، ويْدعوهما ِإَلْيِه فَيْبخالن  -

  .١ِباْلَماِل ألْجله
ْنَسان ِإذا كثر َوَلده جبن َعن الحروب اْسِتْبَقاء  - َمْجَبَنة: ِمن الُجْبن وَمِظّنة َلُه، ِألَن اْإلِ

  .       ٢لَنفِسه
  تخريجه
  على تخريج له. لم أقف
  درجته

  إسناده حسن، فيه:
  .٣عبد اهللا بن لهيعة، قال ابن حجر: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه -
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .١٠٣/ ١ الحديث غريب في النهاية١) (
  .١٨٣/ ١ الجوزي البن الحديث غريب ٢)(
 .٣١٩ص  التهذيب: تقريب ٣)(



٣٠٢ 
 

  َباب َرْحَمة اْلخلق
ِغيرِ ١٢٢[ ُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َبْخَتَوْيِه، اْلَمْعُروُف ِبالصَنا َأُبو ١]  َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْضِل ُمَحم ،

ِد ْبِن ِإْسَحاَق الشيْرَنْخِشيِري  َأْحَمدَ  ْحَمِن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَأنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ٢َعْبُد الر ،
ياتُ  الز ِد ْبِن َعِليِد ْبِن َناِجَيَة، َسَنَة ِإْحَدى َوَثالِث ٣ُمَحمِه ْبُن ُمَحمٍد َعْبُد اللَنا َأُبو ُمَحم ،

  .٦، َنا َأُبو اَألْحَوِص َسالُم ْبُن ُسَلْيمٍ ٥ا َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر َأُبو َعْبِد الرْحَمنِ ، نَ ٤ِماَئةٍ 
، َأنا اْلَقاِضي َجَناُح ْبُن َنِذيٍر، َنا ُمَحمُد بْ  اْلُكْشِميَهِني ُن ح َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َيْحَيى ْبُن َعِلي

 اْبِن ُدَحْيٍم الش َنا َأْحَمُد ْبُن َحاِزمٍ َعِلي ، ٩، َنا َأُبو اَألْحَوصِ ٨، َأنا اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْينٍ ٧ْيَباِني ،

                                                           

، ١٣٦٧٤/حديث١٨٧/ ٨ الزوائد مجمع ، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٣٤٥١/حديث٣٨/ ١٣ السنة شرح ]١٢٢[
، وذكره نبيل ٥١٥٢/حديث٥١٤/ ٥ المهرة الخيرة إتحاف ، وذكره البوصيري في١٠٣٢/حديث٣٢/ ٣ العلي المقصد وفي

  .٤٠١٣/حديث٤٨٥/ ٤ واألجزاء األمالي زوائد إلى اإليماء جرار في
 :١٦٥١ص شيوخه معجم من قال السمعاني في المنتخب الشيْرَنْخِشيِرّي، اْلَفْضل َبْخَتَوْيه، َأُبو ْبن اْلُحَسْين ْبن ُمَحمد١) ( 

 الكبير. بالفقيه المعروف
  الطيسفوني. العباس أبي ،روناه بن محمد بن اهللا : عبدسمع من

 بن أحمد أبي بن البندكاني، ومحمد طاهر أبو سهل أبي بن سعيد أبي بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن من تالميذه: محمد
  الجالل. الفتح أبو العباس

  .٢٥٧٥/ ٦ حلب تاريخ فى الطلب ، بغية١٥٧/ ٢ الكبير المعجم في ، التحبير٢٣١/ ٨ وانظر: األنساب
محدثًا،  فقيًها كان ،الشيْرَنْخِشيِريّ  ُمَحمد َأُبو الرئيس اْلَفِقيه ِإْبَراِهيم بن ِإْسَحاق بن ُمَحمد بن َأْحمد بن الرْحَمن عبد ٢)(

  ه.٤٢٠، تمتفٌق على توثيقه
، ٣٧٣ص: الشافعيين طبقات،١٠٤/ ٥ الكبرى الشافعية طبقات، ٤٨١/ ٢٨ اإلسالم ، تاريخ٢٣١/ ٨ وانظر: األنساب

  .١٠١/ ٥ الذهب شذرات
يات، متفٌق على توثيقه، يعرف باْبنَحْفص  الَبْغَداِدّي، َأُبو َعِليّ  بن ُمَحمد بن ُعَمر) ٣( ه.٣٧٥ت الز 

 طبقات -  ١٤٨/ ٤ الزاهرة النجوم -١٢٧/ ٣ الحفاظ تذكرة - ٣٢٣/ ١٦ النبالء أعالم سير - ٣٥٦/ ٦ األنسابانظر: 
  .٤٠٢/ ٤ الذهب شذرات -  ٣٩١ص: الحفاظ

  ه.٣٠١ت متفٌق على توثيقه،َهاِشم،  َبِني َمْوَلى الَبْرَبِرّي، ُمَحمد َأُبو َناِجَية، ْبن  ُمَحمد بن اهللا َعْبد )٤(
 ، نزهة٢٥٧/ ١٧ بالوفيات ، الوافي١٩٢/ ٢ الحفاظ ، تذكرة٣٨١/ ١ اإلكمال ، إكمال٣١٣/ ١١ بغداد تاريخانظر: 
  .١٤٢/ ٦ المؤلفين ، معجم٢٨٢/ ٢ األلقاب في األلباب

ُحَسْين  خاله إلى ، نسبةالُجْعِفيّ  له ويقال، موالهم َعْبد اهللا بن ُعَمر بن ُمَحمد بن َأَبان بن َصاِلح بن ُعَمْير اُألَمِويّ ) ٥(
 :٣١٥بالفارسية، قال ابن حجر في التقريب ص  المسك وعاء ، وهوَأُبو َعْبد الرْحَمن الُكْوِفّي، ُمْشُكَداَنة ،بن َعِليّ 
  ه.٢٣٩تشيع، ت فيه صدوٌق،

  .٣٣٢/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥٧٨/ ١ الكاشف ،٣٤٥/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 
 صاحب متقٌن، ثقةٌ  :٢٦١، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو اَألْحَوِص الُكْوِفيّ  ،َمْوَالُهم َسالم بن ُسَلْيم الَحَنِفيّ ٦) (

  ه.١٧٩ت  حديث،
  .٢٨٢/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٧٤/ ١ الكاشف ،٢٨٢/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

 .١٣ سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٧)(
  .٧ سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨)(
 سبقت ترجمته في هذا الحديث. ٩)(



٣٠٣ 
 

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ٣، َعْن َعْبِد اللهِ ٢، َعْن َأِبي ُعَبْيَدةَ ١َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ 
  ».َحْمَك َمْن ِفي السَماءِ اْرَحْم َمْن ِفي اَألْرِض َيرْ «َوَسلَم: 

  
  تخريجه

أخرجه أبو داود الطيالسي، عن أبي األحوص َسالم بن ُسَلْيم، عن أبي إسحاق  -
  .٤السِبْيِعّي، عن أبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه

  حاق، به.، بمثله؛ من طريق أبي األحوص، عن أبي إس٦، وأبو نعيم٥وأخرجه أبو يعلى -
، ١١، والحاكم١٠، وابن المقريء٩، وأبو الشيخ٨، والطبراني٧وأخرجه ابن األعرابي -

، جميعهم بمثله؛ من ١٥، والخطيب البغدادي١٤، والقضاعي١٣، وأبو نعيم١٢والاللكائي
  طريق: أبي إسحاق، به.

  
  درجته

، وقال ابن حجر: ١٧، والمناوي١٦إسناده ضعيف وهو منقطع، وصحح إسناده البوصيري
  ، فيه:١٨رواته ثقات

  
                                                           

  .١٠٢سبقت ترجمته في حديث رقم ١)(
، قال َعاِمر اسمه: ويقال غيرها، له اسم ال أنه واألشهر بكنيته، مشهور ،َأُبو ُعَبْيَدة بن َعْبد اهللا بن َمْسُعْود الُهَذِليّ  ٢)(

  ه.٨١أبيه، ت من سماعه يصح ال أنه والراجح ثقٌة، :٦٥٦ابن حجر في التقريب ص 
  .٧٥/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥٢٣/ ١ الكاشف ،٦١/ ١٤وانظر: تهذيب اكمال 

  .١٣سبقت ترجمته في حديث رقم )٣(
 .  ٣٣٣/حديث٢٦٢/ ١ الطيالسي داود أبي مسند ٤)(
 .٥٠٦٣/حديث٤٧٤/ ٨ يعلى أبي مسند ٥)(
  .٢١٠/ ٤ األولياء حلية ٦)(
  .  ٨٠١/حديث٤١٢/ ١ األعرابي ابن معجم ٧) (
 . ٢٨١/حديث١٧٨/ ١ الصغير ، وانظر: المعجم٤٦/حديث٣٢٧ ص: األخالق مكارم )٨(
  .٦٤/حديث٣١ص: األقران ذكر ٩)(
  .          ١٢١٦/حديث٣٦٧ص: المقرئ ابن معجم ١٠)(
  .   ٧٦٣١/حديث٢٧٧/ ٤ المستدرك ١١)(
 . ٦٥٥/حديث٤٣٦/ ٣ االعتقاد أصول شرح ١٢)(
  .٢١٠/ ٤ األولياء حلية وانظر: ،٢٦٣/ ١ أصبهان تاريخ ١٣)(
 .  ٦٤٧/حديث٣٧٥/ ١ الشهاب مسند ١٤)(
   .٢١٩/ ١٦ بغداد تاريخ ١٥)(
  .٥١٥٢/حديث٥١٤/ ٥ المهرة الخيرة إتحاف ١٦)(
  .١٤١/ ١ الصغير الجامع بشرح التيسير ١٧)(
  .٤٤٠/ ١٠ الباري فتح ١٨)(



٣٠٤ 
 

  عنعنة أبي إسحاق السِبْيِعّي، وهو مدلس. -
  أبوعبيدة: ال يصح سماعه من أبيه. -

  . ١وقال الهيثمي: مرسل    
  

   

                                                           

 .١٣٦٧٤/حديث١٨٧/ ٨ الزوائد مجمع ١)(



٣٠٥ 
 

  َباُب َثَواِب َكاِفِل اْلَيِتيم
  اآلية.١َأْحَسُن}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإال ِبالِتي ِهَي 
   ٢َوَقاَل عز َوجل: {َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخْيٌر}

، َأي: َيْدَفعُه بعنف، َوِمْنه َقْوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: ٣َوَقاَل جّل ذكره: {َفَذِلَك الِذي َيُدع اْلَيِتيَم}
  . ٤َدعا}{ُيَدعوَن ِإَلى َناِر َجَهنَم 

 ] َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد ْبنِ ١٢٣[
، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأنا ِإْبَراِهيُم ْبنُ  ُد ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئيِه  اْلَحاِرِث، َأنا ُمَحمَعْبِد الل

، َعْن ٧، َعْن ُعَبْيِد اللِه ْبِن َزْحرٍ ٦، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيوبَ ٥اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن اْلُمَباَركِ 
، َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: ١٠، َعْن َأِبي ُأَماَمةَ ٩، َعِن اْلَقاِسمِ ٨َعِلي ْبِن َيِزيدَ 

ْن َمْن َمَسَح َرْأَس َيِتيٍم، َلْم َيْمَسْحُه ِإال ِللِه، َكاَن َلُه بُكل َشْعَرٍة َتَمس َعَلْيَها َيُدُه َحَسَناٌت، َومَ «
  ، َوَقَرَن َبْيَن ُأْصُبَعْيِه.»َأْحَسَن ِإَلى َيِتيَمٍة َأْو َيِتيٍم ِعْنَدُه، ُكْنُت َأَنا َوُهَو ِفي اْلَجنِة َكَهاَتْينِ 

  
  تخريجه

أخرجه ابن المبارك، بنحوه؛ عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بن َزحر، عن علي بن  -
  .١١يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة رضي اهللا عنه

  
  
  

                                                           

/ ١ والرقائق الزهد طريق ابن المبارك، وهو في كتابه ، أخرجه البغوي من٣٤٥٦/حديث٤٤/ ١٣ السنة ] شرح١٢٣[
 ، وفي١٣٥١٤/حديث١٦٠/ ٨ الزوائد مجمع، بهذا اإلسناد، وبنحوه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ٦٥٥/حديث٢٣٠

  .٢٨٤١/حديث٩٩/ ٣غاية المقصد 
 .١٥٢: سورة األنعام ١)(
 .٢٢٠ اآلية :سورة البقرة ٢)(
 .٢ اآلية الماعون:سورة  ٣)(
 .١٣اآليةالّطور: سورة  ٤)(
  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٥)(
  .١٢٠سبقت ترجمته في الحديث ٦)(
 .١٢٠سبقت ترجمته في الحديث ٧)(
 .١٢٠) سبقت ترجمته في الحديث٨(
   .١٢٠سبقت ترجمته في الحديث٩) (
  .١٢٠سبقت ترجمته في الحديث ١٠)(
   .٦٥٥/حديث٢٣٠/ ١ والرقائق الزهد ١١)(



٣٠٦ 
 

  ومن طريق ابن المبارك: -
  ؛١أخرجه أحمد، بمثله 

، ٥، وابن الجوزي٤الدنيا، وابن أبي ٣، وابنه عبد اهللا في زوائده على أبيه٢وأخرجه أحمد
  جميعهم بنحوه؛

  ؛٦وأخرجه أبو نعيم، مختصًرا
  .٧وأخرجه الطبراني، بنحوه؛ من طريق: يحيى بن أيوب، عن القاسم بن عبد الرحمن، به -
  .٨وأخرجه الطبراني، مختصًرا؛ من طريق: القاسم بن عبد الرحمن ، به -

  درجته
، وفي رواية عبيد اهللا بن زحر، عن علي ١٠، وابن حجر٩ضعفه العراقيو إسناده ضعيف، 

  . ١١بن يزيد: مقالا
  

  
  

   

                                                           

  .٢٢٢٨٤/حديث٦١٤/ ٣٦ أحمد مسند ١)(
    .٢٢١٥٣/حديث٤٧٤/ ٣٦ المرجع السابق ٢)(
  . ١١٣/حديث٢١ص  حنبل: بن ألحمد الزهد ٣)(
 .  ٦٠٩/حديث٨١٠/ ٢ العيال على النفقة ٤)(
  .٤٠٢/حديث٢٣٢ ص :والصلة البر ٥)(
  .تحريف وهو زحر، بن اهللا عبيد: بدل جعفر، بن اهللا عبد: إسناده في ووقع، ١٧٨/ ٨ األولياء حلية ٦)(
  .٧٨٢١/حديث٢٠٢/ ٨ الكبير المعجم ٧)(
   .٣١٦٦/حديث٢٨٥/ ٣ األوسط المعجم ٨)(
  .٤/حديث٦٦٩ ص: اإلحياء أحاديث تخريج ٩)(
  .١٥١/ ١١ الباري فتح ١٠)(
  .١٢٠انظر الحديث رقم )١١(



٣٠٧ 
 

  ين ِفي اهللااب حَ تَ مُ الْ  َثَوابِ  َبابُ 
َقاَل النِبّي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: "َسْبَعٌة ُيِظلُهُم اللُه ِفي ِظلِه، َقاَل: َوَرُجالِن َتَحابا ِفي 

  .١اللِه"
  .٢»آَخى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َبْيَن َسْلَماَن َوَأِبي الدْرَداءِ «ُجَحْيَفة: َوَقاَل َأُبو 

لما قدمَنا اْلَمِديَنة، آخى النِبّي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم بيني «َوَقاَل َعْبد الرْحَمن ْبن َعْوف: 
  .٣»َوَبين سعد ْبن الّربيع

  .٤»َبين أبي ُعَبيدة َوَأِبي َطْلَحة آخى«َوَقاَل أنس: 
]١٢٤ اِلِحي ِه الصِه ٥] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِد ْبِن َعْبِد اللْبُن ُمَحم َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِلي ،
فارُ ٦ِبْشَرانَ  ْبنِ ا ٍد الص َنا َأْحَمُد ْبُن ٧، َأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحم ، َماِدي َنا َعْبُد ٨َمْنُصوٍر الر ،

زاقِ  َعْن َأِبي َماِلٍك  ،١٢، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب ١١، َعِن اْبِن َأِبي ُحَسْينٍ ١٠، َأنا َمْعَمرٌ ٩الر
 َم، َفَنَزَلْت َعَلْيِه َهِذِه اآليَ ١٣اَألْشَعِريى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَها ، َقاَل: " ُكْنُت ِعْنَد النُة: {َيَأي

                                                           

/ ١١الجامع كتابه في وهو راشد، بن معمر طريق من البغوي أخرجه ،٣٤٦٤حديث/٥٠/ ١٣ السنة شرح] ١٢٤[
 ،١٧٩٩٦حديث/٢٧٦/ ١٠ الزوائد مجمع في الهيثمي ذكره زائد، والحديث وبنحوه؛ اإلسناد، بهذا ،٢٠٣٢٤حديث/٢٠١

 وذكره ،٤٨٩١حديث/٣٧٦/ ٤ المقصد غاية وفي، ١١٠٩حديث/٩٩٣/ ٢ بغية الباحث وفي ،١٧٩٩٧وحديث
  . ٥٤٤٥حديث/١١٢ -١١١/ ٦ المهرة الخيرة إتحاف في البوصيري

، صحيح مسلم ٦٦٠/حديث١٣٣/ ١جزء من حديث أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة، انظر: صحيح البخاري  ١)(
  .١٠٣١/حديث٧١٥/ ٢
 .ُيَقاُل: َوْهب الَخْير ،َوْهب السَواِئيّ  َأُبو ُجَحْيَفة، قال البخاري: ١٩٦٨حديث /٣٨/ ٣ البخاري صحيح ٢)(
 .٢٠٤٨/حديث٥٢/ ٣ البخاري صحيح ٣)(
 .٨٢٦/حديث٤٥١/ ٢معجم الصحابة  ٤)(
  .١رقم حديث في ترجمته سبقت ٥)(
  .١٠٢رقم حديث في ترجمته سبقت ٦)(
  .١٠٢رقم حديث في ترجمته سبقت ٧)(
  .١٠٢رقم حديث في ترجمته سبقت ٨)(
 .٥٧ رقم الحديث في ترجمته سبقت ٩)(
 .٥٧ رقم الحديث في ترجمته سبقت ١٠)(
 التقريب في حجر ابن قال النْوَفِلّي، الَمِكيّ  َنْوَفل بن َعاِمر بن الَحاِرث بن ُحَسْين َأِبي بن الرْحَمن َعْبد بن اهللا َعْبد١١) (

  .بالمناسك عالمٌ  ثقٌة،: ٣١١ ص
  .٢٩٣/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥٦٧/ ١ الكاشف ،٢٠٥/ ١٥ الكمال تهذيب: وانظر

 .٥٤رقم حديث في ترجمته سبقت ١٢)(
 بنا َعاِمر: وقيل َكْعب، بن َكْعب: وقيل َعْمرو،: وقيل اهللا، ُعْبد: وقيل ُعَبْيد، اسمه: قيل اَألْشَعِرّي، َماِلك َأُبو١٣) (

  .عمواس طاعون في ه،١٨ ت صحابي، الَحاِرث،
  .٢٩٥/ ٧ اإلصابة ،٢٦٧/ ٦ الغابة أسد ،١٧٤٥/ ٤ االستيعاب: انظر



٣٠٨ 
 

، َقاَل: َفَنْحُن َنْسَأُلُه ِإْذ َقاَل: ِإن ِللِه ١الِذيَن آَمُنوا َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم}
َمْقَعِدِهْم ِمَن اللِه َيْوَم ِعَباًدا َلْيُسوا ِبَأْنِبَياَء، َوال ُشَهَداَء َيْغِبُطُهُم النِبيوَن َوالشَهَداُء ِبُقْرِبِهْم وَ 

 َقاَل: َحد َفَجثَا َعَلى ُرْكَبَتْيِه، َوَرَمى ِبَيَدْيِه، ثُم ، ْثَنا َيا اْلِقَياَمِة، َقاَل: َوِفي َناِحَيِة اْلَقْوِم َأْعَراِبي
 َعَلْيِه َوَسلَم اْلِبْشَر، َفَقاَل َرُسوَل اللِه َعْنُهْم َمْن ُهْم؟ َقاَل: َفَرَأْيُت ِفي َوْجِه النِبي َصلى اهللاُ 

النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ُهْم ِعَباٌد ِمْن ِعَباِد اللِه ِمْن ُبْلَداٍن َشتى، َوَقَباِئَل َشتى ِمْن 
َيَتَباَذُلوَن ِبَها، َيَتَحابوَن ِبُروِح ُشُعوِب اْلَقَباِئِل، َلْم َتُكْن َبْيَنُهْم َأْرَحاٌم َيَتَواَصُلوَن ِبَها، َوال ُدْنَيا 

ُس َوال اللِه، َيْجَعُل اللُه ُوُجوَهُهْم ُنوًرا، َوَيْجَعُل َلُهْم َمَناِبَر ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُقداَم الرْحَمِن، َيْفَزُع النا
   .َيْفَزُعوَن، َوَيَخاُف الناُس َوال َيَخاُفوَن"

  
  تخريجه

 بن شهر عن حسين، أبي راشد، بنحوه؛ عن عبد اهللا عبد الرحمن بن بن أخرجه معمر -
  .٢األشعري رضي اهللا عنه مالك أبي عن حوشب،

  ومن طريق معمر: -
  ، ٣أخرجه أحمد، مطوًال 

  ، كالهما بنحوه؛ ٥، والبيهقي٤وأخرجه الطبراني
  .٦وأخرجه ابن األثير، مختصًرا

، ٩، وأبو يعلى، مطوًال ٨ة، مطوًال ، والحارث بن أبي أسام٧وأخرجه أحمد، مختصًرا -
 بن شهر عن حسين، أبي ابن ؛ جميعهم من طريق: معمر، عن١٠مختصًراوالطبراني، 
  حوشب، به.

                                                           

 .١٠١ اآلية :سورة المائدة ١)(
 .٢٠٣٢٤حديث/٢٠١/ ١١ راشد بن معمر جامع ٢)(
  .٢٢٨٩٤حديث/٥٣٠/ ٣٧ أحمد مسند ٣)(
  .  ٣٤٣٣حديث/٢٩٠/ ٣ الكبير المعجم ٤)(
  .٨٥٨٨حديث/٣١٧/ ١١ اإليمان شعب ٥)(
 .١٩٧٢حديث/٢٦٧/ ٦ الغابة أسد ٦)(
  .  ٢٢٨٩٧حديث/٥٣٢/ ٣٧ أحمد مسند ٧)(
 .١١٠٩حديث/٩٩٣/ ٢ بغية الباحثانظر: ٨) (
 .٦٨٤٢حديث/٢٣٣/ ١٢ يعلى أبي مسند ٩)(
 .  ٣٤٣٥حديث/٢٩١/ ٣٤٣٤،٣حديث/٢٩٠/ ٣ الكبير المعجم ١٠)(
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، وابن أبي ٣الدنيا، بنحوه أبي ، وابن٢، وأحمد، مطوًال ١وأخرجه ابن المبارك، بمعناه -
مالك األشعري رضي ؛ جميعهم من طريق: أبي ٥، وبمعناه، مرًة أخرى٤حاتم، مختصًرا مرةً 

  اهللا عنه.
  

  درجته
 عثمان خالفة كان في األشعري، فمولد شهر مالك أبا يدرك لم إسناده منقطع، فيه: شهر

  .٦عنه اهللا رضي
  .٧عشرة للهجرة ثماني سنة عمواس، طاعون األشعري في مالك ومات أبو

  
   

                                                           

  .  ٧حديث/٦ ص: المبارك بن اهللا عبد مسند ١)(
  .٢٢٩٠٦حديث/٥٤٠/ ٣٧ أحمد مسند ٢)(
 .٦حديث/٤٧ ص: اإلخوان ٣)(
  .٦٨٧٦حديث/١٢١٧/ ٤ حاتم أبي ابن تفسير ٤)(
  .  ١٠٤٥٢حديث/١٩٦٣/ ٦ السابق المرجع ٥)(
  .٣٧٨/ ٤ النبالء أعالم انظر: سير ٦)(
  .٦٧٠ ص: التهذيب انظر: تقريب ٧)(



٣١٠ 
 

 ْبنُ  َمْنُصورُ  َعِلي  َأُبو َأنا ،١اْلَقفالُ  َبْكرٍ  َأِبي ْبنُ  الرْحَمنِ  َعْبدُ  اللهِ  َعْبدِ  َأُبو َأْخَبَرَنا ]١٢٥[
 ْبنُ  َوُموَسى ،٣اْلُبوَشْنِجي  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َيْعُقوبَ  ْبنُ  ُمَحمدُ  َحدثَِني ،٢اْلَهَرِوي  َخاِلدٍ  اْبنِ  اللهِ  َعْبدِ 

 وِذي َأنا ،٦ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َسَلَمةَ  َأُبو َنا ،٥َسِعيدٍ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َنا: َقاال ،٤اْلُمْهَتِدي اْلَمر 
: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،٩َأَنسٍ  َعنْ  ،٨ثَاِبٍت  َعنْ  ،٧َفَضاَلةَ  ْبنُ  اْلُمَباَركُ 

  .»ِلَصاِحِبهِ  ُحبا َأَشدُهَما َأْفَضَلُهَما َكانَ  ِإال َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اللهِ  ِفي َرُجالنِ  َتَحاب  َما«
  
  
  
  
  
  

                                                           

، ١٧٩٩٤حديث/٢٧٦/ ١٠ الزوائد مجمع في الهيثمي ذكره زائد، والحديث ،٣٤٦٦/حديث٥٢/ ١٣ السنة شرح ]١٢٥[
/ ٨، و٥٤٤٠حديث/١٠٩/ ٦ المهرة الخيرة إتحاف ، وذكره البوصيري في٣٦٠٠حديث/٢٣١/ ٤ األستار كشف وفي

 األمالي زوائد إلى اإليماء ، ونبيل جرار في٢٧٦٠حديث/٨٠/ ١٢ العالية المطالب ، وابن حجر في٧٩٢٧حديث/٢٦٢
  .٤٣٨حديث/٣٧٥/ ١ واألجزاء

 شرح، وفي ٢٩٦/ ٤ اْلَقفال، هكذا عرفه البغوي في معالم التنزيل الله َعْبد َأُبو َأْحمد، بن اهللا عبد ْبن الرْحَمن َعْبد ١)(
  .١٣٤٠حديث/١٣٤/ ٥ السنة

بن محمد  خالد، ومحمد بن الحسين بن اهللا عبد بن الهروي منصور علي أبيالفضل، و  بن أحمد منصور سمع من: أبي
  أحمد. بن الجبار عبد بن محمد بن السمعاني منصور المظفر أبي، و الَمْرُزَبان بن

 المعروف الُبْرَقاِنيّ  أحمد بن سهل بن سعيد، وناصر أبي بن اهللا عبد بن محمد بن علي الحسن ومن تالميذه: أبو
  .العجليّ  سهل أبي بن اهللا عبد بن محمد بن عبد العزيز َطاِهر أُبووَ  بالبغدادي،

/ ٣ بالوفيات الوافي ،٧٥/ ١٠ دمشق تاريخ ،٥٨٦/ ١ الكبير المعجم في ، التحبير١٦٤/ ٦ السمعاني وانظر: تفسير
٢١٤.   

: حافٌظ للحديث، ٨٨٠/ ٣في اإلرشاداْلَهَرِوّي، قال الخليلي  الخالديّ  الذهليّ  َعِليّ  َأُبو َخاِلد ْبن الله َعْبد ْبن َمْنُصور )٢(
  كلم فيه ... وكنت أرى في أبواب الحاكم عنه أحاديث ال يتابع عليها،تَ يُ 

 عبد سعد أبو ... قالوالمناكير بالغرائب الخراسانيين من جماعة عن : حدث٩٧/ ١٥ بغداد وقال الخطيب في تاريخ
تالف، وقال  : هو٩/ ٢ الحفاظ قال الذهبي في تذكرة، روايته على يعتمد ال كذاب الهروي: اإلدريسي محمد بن الرحمن

  .ه٤٠٢ت ،: أحد الضعفاء١٤٩/ ١٧ في السير
  .٩/ ٥ الذهب ، شذرات١٢٠/ ١ المرفوعة الشريعة ، تنزيه١٤٠/ ٣ الجوزي البن والمتروكون وانظر: الضعفاء

  .الرجال كتب من لدي فيما ترجمة على له أقف لم : اْلُبوَشْنِجيّ  ِإْسَحاق ْبن َيْعُقوب ْبن ُمَحمد) ٣(
وِذيّ  اْلُمْهَتِدي ْبن ُموَسى) ٤( الرجال كتب من لدي فيما ترجمة على له أقف لم: اْلَمر.  
  .١٢ سبقت ترجمته في الحديث رقم) ٥(
 في حجر ابن قال وباسمه، بكنيته، مشهور التُبْوَذِكّي، َسَلَمة َأُبو الَبْصِرّي، َمْوَالُهم، الِمْنَقِري  ِإْسَماِعْيل بن ُمْوَسى) ٦(

  .ه٢٢٣ت فيه الناس تكلم: خراش ابن قول إلى التفات وال ثبٌت، ثقةٌ : ٥٤٩ ص التقريب
  .٣٣٣/ ١٠ التهذيب تهذيب ،٣٠١/ ٢ الكاشف ،٢١/ ٢٩ الكمال تهذيب: وانظر

  .١٨ رقم الحديث في ترجمته سبقت٧) (
  .ه١٢٧ ت عابٌد، ثقٌة،: ١٣٢ ص التقريب في حجر ابن قال الَبْصِرّي، َمْوَالُهم، ُمَحمد َأُبو الُبَناِنّي، َأْسَلم بن ثَاِبت) ٨(

  .٢/ ٢ التهذيب تهذيب ،٢٨١/ ١ الكاشف ،٣٤٢/ ٤ الكمال تهذيب: وانظر
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩) (
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����	  
 عن ُفَضالة، بن ، كالهما بمثله؛ عن المبارك٢، وابن الجعد١الطيالسي داود أبو أخرجه -

  ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه.
، ٨، وابن عساكر٧، والبيهقي٦، والحاكم٥، وابن عدي٤، وأبو يعلى٣وأخرجه ابن الجعد -

  بمثله؛، جميعهم ٩والقزويني
  ، جميعهم بنحوه؛١٣، وأبو نعيم١٢، وابن حبان١١، والبزار١٠وأخرجه البخاري

  وقد أخرجه جميعهم من طريق: المبارك بن فضالة، عن ثابت، به.
  ، كالهما بمعناه؛ من طريق: ثابت، به.١٥، والضياء المقدسي١٤وأخرجه الطبراني -
  .١٦وأخرجه ابن وهب، بمعناه؛ من طريق أنس رضي اهللا عنه -
  

  درجته
  وقال ، ١٨وحسنه في قوله اآلخر ،١٧إسناده ضعيف، وضعفه البوصيري في أحد قوليه

 ،٢٠وصححه المناوي ،١٩الحاكم: هذا حديٌث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي
  .٢١رواته رواة الصحيح إال مبارك بن فضالة وقال المنذري:

  .٢٢، ولم يصرح بالسماعمبارك بن فضالة فيه تدليس
                                                           

  .٢١٦٦/حديث٥٣٣/ ٣مسند أبي داود الطيالسي  ١)(
  .٣١٩١/حديث٤٦٣مسند ابن الجعد: ص  ٢)(
 .٣١٩٢/ حديث٤٦٣المرجع السابق: ص  ٣)(
 .٣٤١٩/حديث١٤٣/ ٦مسند أبي يعلى  ٤)(
  .٢٥/ ٨ الكامل ٥)(
  .٧٣٢٣حديث/١٨٩/ ٤ المستدرك ٦)(
 .١٧٥حديث/٧١ ص: اآلداب: وانظر ،٨٦٣١حديث/٣٤٣/ ١١ اإليمان شعب ٧)(
 .٣٤١/ ٥٣ دمشق تاريخ ٨)(
  .٤٠٧/ ٣ قزوين أخبار في التدوين ٩)(
 .٥٤٤حديث/١٩١ص:  المفرد األدب ١٠)(
  .٦٨٦٩حديث/٢٩٠/ ١٣ البزار مسند ١١)(
  .٥٦٦حديث/٣٢٥/ ٢ صحيح ابن حبان ١٢)(
  .٣٤٩/ ١ أصبهان تاريخ ١٣)(
 .٢٨٩٩حديث/١٩٢/ ٣ األوسط المعجم ١٤)(
  .  ١٧٤٤حديث/١١٩/ ٥ المختارة األحاديث ١٥)(
 .  ١٩٨حديث/٢٩٥ ص: الجامع ١٦)(
 .٧٩٢٧حديث/٢٦٢/ ٨ المهرة الخيرة إتحاف ١٧)(
  .٥٤٤٠حديث/١٠٩/ ٦ المرجع السابق ١٨)(
 .٧٣٢٣حديث/١٨٩/ ٤ المستدرك ١٩)(
  .٣٤٥/ ٢ الصغير الجامع بشرح التيسير ٢٠)(
  .٤٥٦٩حديث/٩/ ٤ والترهيب الترغيب ٢١)(
  .١٨انظر الحديث رقم  ٢٢)(
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]١٢٦[  ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي. 
 ٍد اْلَحَنِفي ثََنا َأُبو اْلَفْضِل ِزَياُد ْبُن ُمَحمْحَمِن ْبُن َأْحَمَد ٢ح َوَحدَقاال: َأْخَبَرَنا َعْبُد الر ،

، َوُهَو َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ  ٣اْلَمْخَلِدي ِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ، َقاَل: َحد ِه ْبُن ُمَحمثََنا َعْبُد الل
 ْبُن اْلَجْعدِ ٤اْلَبَغِوي َعْن َعْمِرو ْبِن ٧، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُسَلْيمٍ ٦، َأنا ُشْعَبةُ ٥، َنا َعِلي ،
َمْن َسرُه َأْن َيِجَد َطْعَم «، َقاَل: ، َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ ٩، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ٨َمْيُمونٍ 

  ».اِإليَماِن، َفْلُيِحب اْلَمْرَء َال ُيِحبُه ِإال ِللهِ 
  َوَيْحَيى ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم ُكْنَيُتُه َأُبو َبْلٍج.

  
  
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد، وهو في مسنده ص ٣٤٦٧/حديث٥٢/ ١٣السنة ] شرح ١٢٦[
  ،٣٠٨/حديث٩٠/ ١مجمع الزوائد : ، بهذا اإلسناد، وبلفظه، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في١٧٠٨/حديث٢٥٧
 وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة ،١٢٠/حديث٧٤/ ١غاية المقصد وفي  ،٦٣/حديث٥٠/ ١كشف األستار وفي 

  .٤٢/حديث٨٧/ ١المهرة 
  .١٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١(
اه بن عبد ــــــ: الشسمع مناد، وفي غيره، ـــــ) َأُبو اْلَفْضل ِزَياد ْبن ُمَحمد اْلَحَنِفّي، هكذا عرفه البغوي في هذا اإلسن٢(

كر في ذ، و أحمد بن محمد األنصاري الرحمن بن محمد بن المأمون، وعبد الرحمن بن أحمد الشريحّي، وعبد الرحمن بن
  كتب التراجم في شيوخ البغوي.

/ ١٣، و٣٣٢٩/حديث٢٩٤/ ١٢، و٣٢٤١/حديث١٦٠/ ١٢، و٢٠٢١/حديث٣٢٤/ ٧انظر: شرح السنة 
  . ٧٦/ ٧طبقات الشافعية الكبرى  ، ٤٤٠/ ١٩ أعالم النبالء سير ،٤٢٧٩/حديث٨٤/ ١٥، و٣٤٧١/حديث٥٦

إكمال في  بن ُمَحمد بن َأْحَمد اَألْنَصاِرّي، َأُبو ُمَحمد الَهَرِوّي، اْبن َأِبي ُشَرْيح، وثقه ابن نقطة َعْبد الرْحَمن بن َأْحَمد ٣)(
: ارتحل به أبوه، وكان صدوًقا، صحيح السماع، صاحب حديث ٥٢٦/ ١٦وقال الذهبي في السير ، ٥١٠/ ٣اإلكمال 

   ه.٣٩٢وعلم وجاللة، ت
  .٤٩٤/ ٤، شذرات الذهب ٣٣٤/ ٢، مرآة الجنان ٢٢٥الوفيات البن قنفذ:  صوانظر: 

  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٣٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
م، أو ابن َأبي اَألْسَود، قال ) َأُبو َبْلج الَفَزاِرّي الُكْوِفّي، ثم الَواِسِطّي، الَكِبْير، اسمه: َيْحَيى بن ُسَلْيم، أو ابن َأبي ُسَليْ ٧(

  : صدوٌق ربما أخطأ.٦٢٥ابن حجر في التقريب ص 
  .٤٧/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤١٤/ ٢، الكاشف ١٦٢/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال 

أدرك الجاهلية، َعْمُرو بن َمْيُمْون اَألْوِدّي، الَمْذِحِجّي، َأُبو َعْبد اهللا الُكْوِفّي، ويقال: َأُبو َيْحَيى، مخضرم مشهور،  ٨)(
: ثقٌة، ٤٢٧وأسلم في األيام النبوية، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم سكن الكوفة، قال ابن حجر في التقريب ص 

  ه، وقيل بعدها.٧٤عابٌد، نزل الكوفة، ت
  .١٠٩/ ٨، تهذيب التهذيب ٨٩/ ٢، الكاشف ٢٦١/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٥) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩(
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  تخريجه
أخرجه ابن الجعد، بمثله؛ عن شعبة، عن يحيى بن أبي سليم، عن عمرو بن ميمون،  -

  .١هريرة رضي اهللا عنهعن أبي 
  .٢ومن طريق ابن الجعد، أخرجه: القضاعي؛ بمثله

  .٣وأخرجه أبو داود الطيالسي، بمثله؛ عن شعبة، عن يحيى بن أبي سليم، به -
، جميعهم ٨، وأبو نعيم٧، والبيهقي٦، والحاكم٥، والطحاوي٤وأخرجه إسحاق بن راهويه -

  بمثله؛ 
، ١٣، وابن بطة١٢، وأبو بكر بن الخالل١١بزار، وال١٠، وابنه عبد اهللا٩وأخرجه أحمد 

  ، جميعهم بنحوه؛١٤والحاكم
  جميعهم من طريق: شعبة، عن يحيى بن أبي سليم، به.

  
   درجته

  إسناده حسن.
  ، ١٦، وقال الهيثمي١٥قال الحاكم: هذا حديٌث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

  
  
  

                                                           

  .١٧٠٨/حديث٢٥٧مسند ابن الجعد: ص  ١)(
  .٤٤٠/حديث٢٧٠/ ١مسند الشهاب  ٢)(
  .  ٢٦١٧/حديث٢٣٥/ ٤مسند أبي داود الطيالسي  ٣)(
  .٣٦٦/حديث٣٦٠/ ١مسند إسحاق بن راهويه  ٤)(
 .٣٧٩٦/حديث٤٠٧/ ٩شرح مشكل اآلثار  ٥)(
  .٧٣١٢/حديث١٨٦/ ٤المستدرك  ٦)(
  .٨٥٧٦/حديث٣٠٩/ ١١شعب اإليمان  ٧)(
  .١٥٣/ ٤حلية األولياء  ٨)(
 .١٢٣٨/حديث٥٢٨/ ١، والعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ٧٩٦٧/حديث٣٤٦/ ١٣مسند أحمد  ٩)(
 .٨٠٤/حديث٣٧١/ ١السنة لعبد اهللا بن أحمد  ١٠)(
  .٩٦٠٩/حديث٧٩/ ١٧مسند البزار  ١١)(
  .١٦٦٦/حديث٧٨/ ٥، و١٦١٨/حديث٦٣/ ٥السنة ألبي بكر بن الخالل ١٢)(
  .٨٥٨/حديث ٦٦٣/ ٢اإلبانة الكبرى  ١٣)(
  .٣/حديث٤٤/ ١المستدرك  ١٤)(
  .٧٣١٢/حديث١٨٦/ ٤المستدرك  ١٥)(
 . ٣٠٨/حديث٩٠/ ١مجمع الزوائد  ١٦)(



٣١٤ 
 

إسناٌد فيه مقال، أبو َبْلج... مختلٌف في : رجاله ثقات، وقال البوصيري: هذا ١والمناوي
  ، ٢عدالته

فيه ، وقال البخاري: ٦، والدارقطني٥، والنسائي٤، وابن معين٣وثقه ابن سعد وأبو َبْلج:
، وقال ٩، وقال ابن عدي: ال بأس بحديثه٨وقال أبو حاتم: هو صالح، ال بأس به  ،٧نظر

  .١٠ابن حجر: صدوٌق ربما أخطأ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٨٨/ ٢التيسير بشرح الجامع الصغير  ١)(
 .٤٢/حديث٨٧/ ١إتحاف الخيرة المهرة  ٢)(
  .٣١١/ ٧الطبقات الكبرى  ٣)(
 .١٥٣/ ٩الجرح والتعديل  ٤)(
  .١٦٢/ ٣٣انظر: تهذيب الكمال  ٥)(
  .٧١سؤاالت البرقاني للدارقطني : ص  ٦)(
 .٨١/ ٩انظر: الكامل  ٧)(
  .١٥٣/ ٩الجرح والتعديل  ٨)(
 .٨١/ ٩الكامل  ٩)(
  .٦٢٥تقريب التهذيب: ص  ١٠)(



٣١٥ 
 

]١٢٧ اِلِحي ِه الص١] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل َنا ٢، َأنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري ،
 ْيَباِنيْبِن ُدَحْيٍم الش ُد ْبُن َعِليِد ْبِن ُعَمرَ ٣َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَنا َعاِصُم ْبُن ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحم ،

 ُث َعْن َحَنشٍ ٧، َقاَل: َسِمْعُت َأِبي٦، َنا ُمْعَتِمرٌ ٥ْضرِ النَعِن اْبِن ٩، َعْن ِعْكِرَمةَ ٨، ُيَحد ،
: "َيا َأَبا َذر َأي ُعَرى اِإليَماِن ١٠َعباسٍ  َم َألِبي َذرى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَقاَل: َقاَل َرُسوُل الل ،

 ُسوُلُه َأْعَلُم.َأْوَثُق؟ َقاَل: اللُه َورَ 
  َقاَل: اْلُمَواالُة ِفي اللِه، َواْلُحب ِفي اللِه، َواْلُبْغُض ِفي اللِه".

  
  
  
  
  

                                                           

/ ٣األمالي واألجزاء ؛ والحديث زائد، ذكره نبيل جرار في اإليماء إلى زوائد ٣٤٦٨/حديث٥٣/ ١٣] شرح السنة ١٢٧[
  .٢٥٣٩/حديث٣٦٨

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
/ ١٢َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن ُعَمر، هكذا عرفه البغوي في هذا اإلسناد؛ وجاء في إسناد البيهقي في شعب اإليمان  ٤)(

اْلَمْعُروف ِباْبن َأِبي َأْزَرق، روى عن: َعاِصم بن النْضر بن الُمْنَتِشر األحول، وروى عنه: َأُبو َجْعَفر  :٩٠٦٨/حديث٧٦
  ُمَحمد ْبن َعِلّي ْبن ُدَحْيم الشْيَباِنّي.

ابن  َعاِصم بن النْضر بن الُمْنَتِشر اَألْحَول التْيِمّي، َأُبو ُعَمر الَبْصِرّي، وقيل: هو َعاِصم بن ُمَحمد بن النْضر، قال ٥)(
  : صدوق.٢٨٦حجر في التقريب ص 
  .٥٨/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٢١/ ١، الكاشف ٥٤٥/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

)(٦  َفْيل، قال ابن حجر في التقريب ص ُمْعَتِمر بن ُسَلْيَمان التد الَبْصِرّي، يلقب الطثقة، ٥٣٩ْيِمّي، َأُبو ُمَحم :
  ه.١٨٧ت

  .٢٢٧/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٧٩/ ٢، الكاشف ٢٥٠/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال 
يهم، قال ابن حجر في التقريب ص ُسَلْيَمان بِن َطْرَخان التْيِمّي، َأبو الُمْعَتِمِر الَبْصِرّي، نزل في الَتْيم، فنسب إل ٧)(

 ه.١٤٣: ثقٌة عابد، ت٢٥٢
  .٢٠١/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٦١/ ١، الكاشف ٥/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

  : متروك.١٦٨الُحَسْين بن َقْيس الرَحِبّي، َأُبو َعِلّي الَواِسِطّي، لقبه َحَنش، قال ابن حجر في التقريب ص  ٨)(
  .٣٦٤/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٣٥/ ١الكاشف ، ٤٦٥/ ٦وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٠٣) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩(
  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(



٣١٦ 
 

  تخريجه
أخرجه البيهقي، بمثله؛ عن أبي بكر أحمد بن الحسن القاضي، عن أبي جعفر محمد  -
النضر، عن بن علي بن ُدَحْيم الشيباني، عن أحمد بن محمد بن عمر، عن عاصم بن ا

  .١معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن َحَنش، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنه
  ، كالهما بمثله؛ من طريق: معتمر، به.٣، والشجري٢وأخرجه الطبراني

  
  درجته

  إسناده ضعيٌف جًدا، فيه:
  الحسين بن قيس: -

وقال  ،٦الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر ٥، وأبو زرعة٤ضعفه ابن معين
، وقال ابن عدي: وهو إلى الضعف ٨، وقال: ترك أحمد حديثه٧البخاري: ال يكتب حديثه
، وقال ابن ١٠كذبه أحمد بن حنبل وقال ابن عراق الكناني: ،٩أقرب منه إلى الصدق

  .١١حجر: متروك
 
  
  

   

                                                           

  . ٩٠٦٨/حديث٧٦/ ١٢شعب اإليمان  ١)(
  . ١١٥٣٧/حديث٢١٥/ ١١المعجم الكبير  ٢)(
  . ٢٠٥٩/حديث١٨٥/ ٢ترتيب األمالي الخميسية  ٣)(
  .٦٣/ ٣الجرح والتعديل  ٤)(
  نفسه. ٥)(
  نفسه. ٦)(
  .٣٣٥/ ١انظر: الكاشف  ٧)(
  .٣٩٣/ ٢التاريخ الكبير  ٨)(
  .٢١٨/ ٣الكامل  ٩)(
  .٥٣/ ١تنزيه الشريعة المرفوعة  ١٠)(
  . ١٦٨تقريب التهذيب: ص ١١)(



٣١٧ 
 

  َباب اْلَمْرء َمَع َمن أحب 
اِلِحي ] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِه ١٢٨[ َأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٢، َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ١الص ،

فارُ  ٍد الص٣ُمَحم َماِدي اقِ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز ٥، َنا َعْبُد الر.  
َمِد اْلَبزازُ  ي َعْبُد الصَأنا َجد ، اِهِريح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط ، ا اْلَعَذاِفِريُد ْبُن َزَكِريَأنا ُمَحم ،

زاِق، َأنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَعِن ٨، َعْن َأِبي ُعَبْيَدةَ ٧، َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ ٦َأنا ِإْسَحاُق الد ،
، َوالراِبَعُة َلْو َحَلْفتُ ٩اْبِن َمْسُعودٍ  ُه  ، َقاَل: " َثالٌث َأْحِلُف َعَلْيِهنَعَلْيَها َلَبَرْرُت: َال َيْجَعُل الل

َم َمْن َلُه َسْهٌم ِفي اِإلْسالِم َكَمْن َال َسْهَم َلُه، َوال َيَتَولى اللُه َعْبًدا ِفي الدْنَيا، َفَوالُه َغْيَرُه َيوْ 
َحَلْفُت َعَلْيَها َلَبَرْرُت: َال َيْسُتُر اللُه اْلِقَياَمِة، َوال ُيِحب َرُجٌل َقْوًما ِإال َجاَء َمَعُهْم، َوالراِبَعُة َلْو 

  َعَلى عْبٍد ِفي الدْنَيا ِإال َسَتَر َعَلْيِه ِفي اآلِخَرِة ".
  

  تخريجه
أخرجه معمر، بمثله، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود رضي  -

  .١٠اهللا عنه، موقوًفا
  ، ثالثتهم بمثله. ١٣، والبيهقي١٢وأبو نعيم، ١١ومن طريق معمر، أخرجه: الطبراني -
  ؛١٤وأخرجه العدني، بمثله -
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٣٤٨٠/حديث٦٤/ ١٣] شرح السنة ١٢٨[
/ ١، وفي المقصد العلي ١٠٦/حديث٣٧/ ١والحديث زائد، ذكره الهيثمي في  مجمع الزوائد ؛ ٢٠٣١٨/حديث١٩٩
  .٦٦/حديث١٠٢/ ١، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٦/حديث٣٩

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٢ترجمته في الحديث رقم سبقت  ٤)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٦)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .١٢٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
  .١٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .  ٢٠٣١٨/حديث١٩٩/ ١١جامع معمر بن راشد  ١٠)(
 .  ٨٧٩٩/حديث١٥٩/ ٩المعجم الكبير  ١١)(
 .  ١٣٧/ ١حلية األولياء  ١٢)(
  . ٨٥٩٧/حديث٣٢٣/ ١١شعب اإليمان  ١٣)(
  .٧٦اإليمان: ص  ١٤)(



٣١٨ 
 

  ، بمعناه؛٢، والخرائطي١وأخرجه أبو داود
  ، كالهما وفيه زيادة؛٤، والطبراني٣وأخرجه أبو يعلى

  .رضي اهللا عنه جميعهم من طريق: ابن مسعود
  درجته

  إسناده ضعيف، فيه:
  عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس. - 
  .٥أبو عبيدة: ال يصح سماعه من أبيه -
  

  
   

                                                           

  .  ١٢٧/حديث١٣٦الزهد: ص  ١)(
  .  ٤٤٢/حديث١٥٠مكارم األخالق: ص  ٢)(
 . ٤٥٦٧/حديث٤٩/ ٨مسند أبي يعلى  ٣)(
  . ٨٨٠٠/حديث١٦٠/ ٩المعجم الكبير  ٤)(
 .١٢٢، والحديث ١٠٢) انظر الحديث ٥(



٣١٩ 
 

  َباب اْلَقْصد ِفي اْلحّب والبغض
]١٢٩[  اِلِحي ِه الصَأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٢، َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،

فارُ  ٍد الصَنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر ٣ُمَحم ، َماِدي اقِ ٤الرز ٥، َنا َعْبُد الر.  
َمِد اْلَبزاُز، َأنا ُمَحمُد ْبُن َزَكِريا اْلَعذَ  ي َعْبُد الصَأنا َجد ، اِهِريح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط ، اِفِري

زاِق، َنا َعْبُد الر ، َبِريَقاَل: َقاَل ِلي ٨، َعْن َأِبيهِ ٧ْبِن َأْسَلمَ ، َعْن َزْيِد ٦َنا َمْعَمرٌ  َأنا ِإْسَحاُق الد ،
  : "َيا َأْسَلُم َال َيُكْن ُحبَك َكَلًفا، َوال ُبْغُضَك َتَلًفا".٩ُعَمُر ْبُن اْلَخطابِ 

ِبي ِبالشْيِء ُيِحبُه، َوإِ  َذا ُقْلُت: َوَكْيَف َذاَك؟ َقاَل: "ِإَذا َأْحَبْبَت َفال َتْكَلْف َكَما َيْكَلُف الص
  َأْبَغْضَت َفال تُْبِغْض ُبْغًضا ُتِحب َأْن َيْتَلَف َصاِحُبَك َوَيْهِلَك".

  
���	�  

أخرجه معمر، بمثله؛ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا  -
  .١٠عنه

   .١١ومن طريق معمر، أخرجه: البيهقي بنحوه - 
، جميعهم ١٦، والخطابي١٥والطبري، ١٤، والخرائطي١٣، وابن شبة١٢وأخرجه ابن وهب -

  مختصًرا؛
  
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر، وهو في كتابه الجامع٣٤٨١/حديث٦٥/ ١٣] شرح السنة ١٢٩[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٢٠٢٦٩/حديث١٨١

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٠٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٦)(
  .٢٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٢٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .  ٢٠٢٦٩/حديث١٨١/ ١١جامع معمر بن راشد  ١٠)(
  . ٦١٧٣/حديث٥١٧/ ٨شعب اإليمان  ١١)(
  . ٢١٣/حديث٣١١الجامع: ص  ١٢)(
  .      ٧٧١/ ٢تاريخ المدينة  ١٣)(
  .  ٣٧٠/حديث١٨١/ ١اعتالل القلوب  ١٤)(
  .٤٤٦، وحديث٤٤٥، وحديث٤٤٤/حديث ٢٨٦/ ٣تهذيب اآلثار مسند علي  ١٥)(
  . ٩٨العزلة: ص  ١٦)(



٣٢٠ 
 

  ؛١وأخرجه البخاري، بمعناه
  ؛٢وأخرجه ابن مردويه، بنحوه

  جميعهم من طريق: زيد بن أسلم، به.
  

  در���
  إسناده صحيح.

   

                                                           

  .  ١٣٢٢/حديث٤٤٨األدب المفرد: ص  ١)(
    .٣١/حديث١٩٠ثالثة مجالس من أمالي ابن مردويه: ص  ٢)(



٣٢١ 
 

اِلحين الح َواْألَمر ِبُصْحَبة الص َباب الجليس الص 

ُد ] ١٣٠[ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحاِرِث، َأنا ُمَحمِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللَأْخَبَرَنا ُمَحم
، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبدُ ا ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئي  ِه الل
، َعْن َأِبي ٣، َنا َعْبُد اللِه ْبُن اْلَوِليدِ ٢، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َأيوَب اْلُخَزاِعي ١ْبُن اْلُمَباَركِ ا

 ْيِثي٤ُسَلْيَماَن الل َم، َقاَل: ٥، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَمَثُل «، َعِن الن
َوَمَثُل اِإليَماِن، َكَمَثِل اْلَفَرِس ِفي آِخيِتِه َيُجوُل، ثُم َيْرِجُع ِإَلى آِخيِتِه، َوإِن اْلُمْؤِمَن  اْلُمْؤِمنِ 

  ».َيْسُهو، ثُم َيْرِجُع ِإَلى اِإليَماِن، َفَأْطِعُموا َطَعاَمُكُم اَألْتِقَياَء، َوَأْوُلوا َمْعُروَفُكُم اْلُمْؤِمِنينَ 
  

  ��ح ا����� 
 آِخيِتِه:  اآلِخية هي العروة الِتي تشد بَها الدابة، َوَتكون ِفي وتد، َأو َسّلة مثنية ِفي -

  اَألْرض.
وقيل: اآلِخية ُحَبْيٌل، َأْو ُعَوْيٌد ُيعرُض ِفي اْلَحاِئِط وُيْدَفُن َطَرَفاُه ِفيِه، وَيصيُر َوَسطه كالعْروة 

اَألَواِخّي ُمشدًدا. واَألَخاَيا َعَلى َغْيِر ِقَياٍس؛ َوَمْعَنى اْلَحِديِث َأنُه  ُعَهاوتَشّد ِفيَها الدابُة. َوَجمْ 
   .٦َيْبعُد َعْن َربه بالذنوب َوَأْصُل ِإيَماِنِه َثاِبتٌ 

  
   

                                                           

/ ١، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد والرقائق ٣٤٨٥/حديث٦٩/ ١٣] شرح السنة ١٣٠[
، وفي ١٧٥٣٤/حديث٢٠١/ ١٠ئد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوا٧٣/حديث٢٤

، وفي موارد الظمآن: ص ١٧٣٨/حديث٣٦٩/ ٤، وفي المقصد العلي ٤٧٩٥/حديث٣٥٠/ ٤غاية المقصد 
 .٣٥٨٦/حديث٢٨٩ -  ٢٨٨/ ٤، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٢٤٥١/حديث٦٠٧

  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
: ثقٌة ٢٣٣َأيْوب الُخَزاِعّي َمْوَالُهم، الِمْصِرّي، َأُبو َيْحَيى بن ِمْقَالص، قال ابن حجر في التقريب ص َسِعْيد بن َأِبي  ٢)(

  ه، وقيل غير ذلك.١٦١ثبٌت، ت
  .٧/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٣٢/ ١، الكاشف ٣٤٢/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال  
  ه.١٣١: لين الحديث، ت٣٢٨ْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص َعْبد اهللا بن الَوِلْيد بِن َقْيس التِجْيِبّي، المِ ٣) (

  .٦٩/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٠٦/ ١، الكاشف ٢٦٩/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 
علي بن المديني: مجهول، ... وذكره ابن  قول: ٤٧٣/ ٢ابن حجر في تعجيل المنفعة  نقلَأُبو ُسَلْيَمان اللْيِثّي، ٤) (

  د على ذكر شيخه والراوي عنه.حبان في الثقات، ولم يز 
  .٥٨/ ٧، لسان الميزان ٢٩٢/ ١، المقتنى في سرد الكنى ٥٨٥ – ٥٦٩/ ٥، الثقات٣٧/ ٩وانظر: التاريخ الكبير 

  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٢٩/ ١، النهاية في غريب الحديث ١٣٧/ ٣انظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم  ٦)(



٣٢٢ 
 

���	� 
أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، عن عبد اهللا بن الوليد،  -

  .١الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنهعن أبي سليمان 
  .٢وأخرجه أحمد، مختصًرا؛ عن ابن المبارك، به -
  ومن طريق ابن المبارك: -

، ٧، وابن بشران٦، وابن حبان٥، وابن فيل٤، ومحمد بن نصر المروزي٣أخرجه أحمد
  جميعهم بمثله. 

  . ٨وأخرجه القضاعي، مختصًرا
  .٩وأخرجه أبو نعيم، بنحوه

، ١٣، وأبو الشيخ١٢، وابن أبي الدنيا١١، والبخاري، معلًقا١٠جه البرجالنيوأخر  -
  ، جميعهم مختصًرا؛١٤والقضاعي

  ؛١٥وأخرجه أبو يعلى، بمثله
  جميعهم من طريق: سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، به.

  
  
  
  
  
  

                                                           

 . ٧٣/حديث٢٤ /١الزهد والرقائق  ١)(
 . ١١٣٣٥/حديث٤٣٥/ ١٧مسند أحمد  ٢)(
  . ١١٥٢٦/حديث٨٥/ ١٨المرجع السابق  ٣)(
  .٦٥٠/حديث٦٠٩/ ٢تعظيم قدر الصالة  ٤)(
 . ٦٠/حديث٨٧جزء ابن فيل: ص  ٥)(
 .٦١٦/حديث٣٨١/ ٢صحيح ابن حبان  ٦)(
  .  ١٤٣٥/حديث٢٤٦الجزء الثاني: ص  -أمالي ابن بشران  ٧)(
  . ١٣٥٥/حديث٢٧٨/ ٢مسند الشهاب  ٨)(
 .  ١٧٩/ ٨حلية األولياء  ٩)(
  .٤١/حديث٤٨الكرم والجود: ص  ١٠)(
 .  ٣٢٢/حديث٣٧/ ٩التاريخ الكبير  ١١)(
 . ١٩٦/حديث٢٣١، واإلخوان: ص ٤٨/حديث٤٢اصطناع المعروف: ص  ١٢)(
  .  ٣٥٢/حديث٤٠٣أمثال الحديث ص:  ١٣)(
 . ١٣٥٦/حديث٢٧٩/ ٢، و٧١٤، وحديث٧١٣/حديث٤١٤/ ١مسند الشهاب  ١٤)(
  .١١٠٦/حديث٣٥٧/ ٢، و١٣٣٢/حديث٤٩٢/ ٢مسند أبي يعلى  ١٥)(



٣٢٣ 
 

  در���
  إسناده ضعيف، فيه:

  عبد اهللا بن الوليد: -
، ٢، وقال الدارقطني: ال يعتبر به١عنه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت

  .٤، وقال ابن حجر: لين الحديث٣وذكره ابن حبان في الثقات
  أبو سليمان الليثي: -

، ونقل أبو الفضل العراقي قول ٦، وسكت عنه أبو حاتم٥قال علي بن المديني: مجهول
الحديث، وقال: ابن طاهر في الكشف عن أخبار الثقات: ال يعرف، وال يذكر إال في هذا 

  .٧وهو غريب، قال أبو الفضل: وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى فيمن ال يعرف اسمه
وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي، 

  .٨بن الوليد التجيبي، وكالهما ثقة وعبد اهللا
   

                                                           

 .١٨٧/ ٥الجرح والتعديل  ١)(
 .٤١سؤاالت البرقاني للدارقطني: ص  ٢)(
  .١١/ ٧الثقات  ٣)(
  .٣٢٨تقريب التهذيب:  ص  ٤)(
  . ٤٧٣/ ٢انظر: تعجيل المنفعة  ٥)(
 .٣٧٩/ ٩الجرح والتعديل  ٦)(
  .٢١٥ميزان االعتدال ص ذيل  ٧)(
  .١٧٥٣٤/حديث٢٠١/ ١٠مجمع الزوائد  ٨)(



٣٢٤ 
 

  َباب ُحْسِن اْلُخُلقِ 
َكاَن خلقه «، َقاَلْت َعاِئَشة: ١ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوإِنَك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم}َقاَل اللُه 

  .٢»اْلُقْرآن
، َأي: ُخذ الميسور ِمن َأْخَالق الّناس، َوَال ٣َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ُخِذ اْلَعْفَو}

  تستقص َعَلْيِهم.
، َوَقاَل: َأمر َنِبي الله َصلى اُهللا ٤ِفي َقْوله عز َوجل: {ُخِذ اْلَعْفَو}َوَقاَل َعْبد الله ْبن الزبير 

  .٥َعَلْيِه َوَسلَم َأن َيْأُخذ اْلَعفو ِمن َأْخَالق الّناس
ْبر ِعْند ٦َوَقاَل اْبن َعباس ِفي َقْوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {اْدَفْع ِبالِتي ِهَي َأْحَسُن} َقاَل: الص ،

َساَءة، َفِإذا فعلوا، عصمهم الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، وخضع َلُهم الْ  َغَضب، َواْلَعفو ِعْند اإلِْ
  .٧عدوهم َكَأنُه ولي حميم

َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَجَزاُء َسيَئٍة َسيَئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى 
، ُهَو َأن ٩، َوقيل ِفي َقْوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَها}٨اللِه}

  اِالْنِتَصار، َوإِن َكاَن َجاِئزا َعن الظاِلم، فالعفو أحسن.
َمِد اْلَبزازُ ١٣١[ ي َعْبُد الصَأْخَبَرَنا َجد ، اِهِريا ]  َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الطُد ْبُن َزَكِريَنا ُمَحم ،

زاِق، َأنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأنا ِإْسَحاُق الد ، َعْن َطْلَحَة ْبِن  ،١١، َعْن َأِبي َحاِزمٍ ١٠اْلَعَذاِفِري
ُيِحب اْلَكَرَم، َوَمَعاِلَي ِإن اللَه َكِريٌم «، َقال: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ١٢ُكَرْيزٍ 

  ».اَألْخالِق، َوَيْكَرُه َسْفَساَفَها

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٣٥٠٣/حديث٨٢/ ١٣ السنة شرح ]١٣١[
/ ٧ واألجزاء األمالي زوائد إلى اإليماء ، بهذا اإلسناد، وبمثله؛ والحديث زائد، ذكره نبيل جرار في٢٠١٥٠/حديث١٤٣
  .٧٠١٦/حديث٤١٢

 .٤اآلية : سورة القلم١) (
 .٢٤٦٠١/حديث١٤٨/ ٤١ أحمد انظر: مسند ٢)(
 .١٩٩اآلية  :سورة األعراف ٣)(
 .١٩٩اآلية  :سورة األعراف ٤)(
  .٤٦٤٤/حديث٦١/ ٦ البخاري انظر: صحيح ٥)(
 .٣٤اآلية: سورة فصلت٦) (
  معلًقا.، ذكره البخاري، ١٢٨/ ٦ البخاري انظر: صحيح ٧)(
 .٤٠اآلية : سورة الشورى٨) (
 .١٤٥اآلية  :سورة األعراف٩) (
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١٠)(
  .١٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١١)(
 .٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٢)(



٣٢٥ 
 

  َهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل.
  

  شرح الغريب 
َسْفَساَفَها: األصل في السْفَساف: ما َتَهبَأ من ُغباِر الدقيق إذا ُنخل. يقال: َسْفَسْفُت  -

لَته، ثُم ُشبه به الرديء من  قيَق إذا َتَنخكل شيء، يقال: رجل َسْفَساٌف، وُمَسْفَسف: إذا الد
وصْفَته بِرقة الُمروءِة، وَضعف الَعْقل؛ وكالم َسْفساف، وثوٌب َسفساف: إذا كان َهْلَهَل 

  .١النسج، وهو َنْعت ُمطِرد في كل شيء، لم ُيْحَكم ُصنعهُ 
  

  تخريجه
ُكَرْيز الخزاعي، عن النبي أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أبي حازم، عن طلحة بن  -

  .٢صلى اهللا عليه وسلم
  .٣ومن طريق معمر، أخرجه البيهقي، بنحوه -
  ؛ كالهما من طريق: أبي حازم، به.٥، والحاكم، بنحوه٤وأخرجه ابن أبي الدنيا، بمثله -
، جميعهم ٩، والخرائطي٨، و َهناد بن السِري٧، والُبْرُجَالِنيّ ٦وأخرجه ابن أبي شيبة -

  ؛١٠بمعناه؛ وأخرجه الشاشي، وفيه زيادة
  جميعهم من طريق: طلحة بن كريز الخزاعي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.

  
  درجته

  إسناده صحيح، وهو مرسل.
  : حديٌث مرسل.١٢، وابن حجر١١قال البيهقي

                                                           

  .٣٧٣/ ٢ النهاية في غريب الحديث، ٣٠٢/ ١ للخطابي الحديث انظر: غريب ١)(
    .٢٠١٥٠/حديث١٤٣/ ١١ راشد بن معمر جامع ٢)(
   .٢٠٧٨٠/حديث٣٢٢/ ١٠ الكبرى السننو ، ٨٩/حديث١٤٤/ ١ والصفات األسماء ٣)(
  . ٧/حديث١٩ ص :األخالق مكارم ٤)(
 . ١٥٣/حديث١١٢/ ١ المستدرك ٥)(
 .٢٦٦١٧/حديث٣٣٢/ ٥ شيبة أبي ابن مصنف ٦)(
  . ١١/حديث٣٤ ص: والجود الكرم ٧)(
  . ٤٢٣/ ٢ الزهد ٨)(
  . ٥٧٢/حديث١٩٠ ص: األخالق مكارم ٩)(
  .٢٠/حديث٨٠/ ١ للشاشي المسند ١٠)(
   .٧٦٤٨/حديث٣٧٢/ ١٠ اإليمان شعبو ، ٢٠٧٨٠/حديث٣٢٢/ ١٠ الكبرى السنن ١١)(
  .٦٢٤٦ /حديث١٢٦/ ٦ المهرة إتحاف ١٢)(



٣٢٦ 
 

وقال العراقي: أخرجه البيهقي ... من رواية طلحة بن عبيد اهللا بن كريز مرسًال، ورجالهما 
  .١اتثق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

                                                           

  .٦/حديث٨٣٩ ص: اإلحياء أحاديث تخريج ١)(



٣٢٧ 
 

  َباب النِصيَحة
، َوَقاَل جّل ذكره ِإْخَباًرا َعن نوح ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإَذا َنَصُحوا ِللِه َوَرُسوِلِه}

َوُشَعْيب: ، َوَعن َصالح ٣، َوَعن هود: {َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِميٌن}٢َعَلْيِه السَالم: {َوَأْنَصُح َلُكْم}
  . ٤{َوَنَصْحُت َلُكْم}

َد ] َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمُد ْبُن َأْحمَ ١٣٢[
، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن  ُد ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئي َمْحُموٍد، َأنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث، َأنا ُمَحم

، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيوَب، َعْن ُعَبْيِد اللِه ْبِن َزْحٍر، َعْن ٥اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن اْلُمَباَركِ 
َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: "َقاَل  ، َعِن النِبي َصلى اهللاُ ٦َعِلي ْبِن َيِزيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمةَ 

  اللُه: َأَحب َما َتَعبَدِني ِبِه َعْبِدي ِإَلي النْصُح ِلي".
  

  تخريجه
أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بن زحر، عن علي بن  -

  . ٧يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي اهللا عنه
  المبارك:ومن طريق: ابن  -

  ، كالهما بمثله. ٩، والروياني٨أخرجه أحمد
  .١٠وأخرجه أبو نعيم، بنحوه

  ، كالهما فيه زيادة؛ من طريق: يحيى بن أيوب، به.١٢، والبيهقي١١وأخرجه الطبراني -
  .١٣وأخرجه أبو الشيخ، بمعناه؛ من طريق علي بن يزيد، به - 

                                                           

/ ١ والرقائق الزهد طريق ابن المبارك، وهو في كتابه، أخرجه البغوي من ٣٥١٥/حديث٩٦/ ١٣ السنة ] شرح١٣٢[
/ ٢، و٢٨٩/حديث٨٧/ ١ الزوائد مجمع ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٢٠٤/حديث٦٧

  .١٠١/حديث٦٧/ ١ المقصد غاية ، وفي٣٤٩٩/حديث٢٤٨
 .٩١اآلية :سورة التوبة) ١(
 .٦٢اآلية : سورة األعراف )٢(
 .٦٨ اآلية: سورة األعراف )٣(
 .٧٩ اآلية: سورة األعراف) ٤(
  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٥)(
  .١٢٠سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٦)(
   .٢٠٤/حديث٦٧/ ١ والرقائق الزهد ٧)(
  .٢٢١٩١/حديث٥٢٩/ ٣٦ أحمد مسند ٨)(
 .١١٩٣/حديث٢٧٦/ ٢ الروياني مسند ٩)(
   .١٧٥/ ٨ األولياء حلية ١٠)(
  . ٧٨٣٣/حديث٢٠٦/ ٨ الكبير المعجم ١١)(
 .٧٠٢/حديث٢٧٣ ص: الكبير الزهد ١٢)(
  .  ٢٢ ص: والتنبيه التوبيخ ١٣)(



٣٢٨ 
 

  درجته
  .٢، والمناوي١وضعفه الحافظ العراقيإسناده ضعيف، 

  . ٣قلت: في رواية عبيد اهللا بن زحر، عن علي بن يزيد: مقال
   

                                                           

  .٤٨٦/ ٤ القدير انظر: فيض ١)(
  .١٨٧/ ٢ الصغير الجامع بشرح التيسير ٢)(
  .١٢٠انظر الحديث رقم )٣(



٣٢٩ 
 

  َباب السْتر 
 ]١٣٣ َنا ١] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ، اِنيي َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ، ْمَعاِنيَأنا َأُبو َمْنُصوٍر الس ،

، َعْن َيْحَيى ْبَن َعْبِد ٤، َنا َخاِلُد ْبُن ِإْلَياَس ٣ْبُن ُمْسِلَمةَ ، َنا َعْبُد اللِه ٢ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ٧، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ٦، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرْحَمنِ ٥الرْحَمنِ 

  ».َأِخيِه َعْوَرًة َفَسَتَرَها َعَلْيِه، ِإال َدَخَل اْلَجنةَ َال َيَرى اْلُمْؤِمُن ِمْن «َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 
  

  تخريجه
أخرجه عبد بن حميد، بنحوه؛ عن عبد اهللا بن مسلمة القعنبي، عن خالد بن إلياس،  -

عن يحيى ابن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري 
  .٨رضي اهللا عنه

ي، بنحوه؛ من طريق عبد اهللا بن مسلمة، عن خالد بن إلياس، وأخرجه أبوبكر الدينور  -
  .٩به
، ثالثتهم بنحوه؛ من طريق: ١٢، وابن الجوزي١١، والخطيب البغدادي١٠وأخرجه الطبراني -

  خالد ابن إلياس، به.
  
  

                                                           

، ١٠٤٧٦/حديث٢٤٦/ ٦ الزوائد والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع؛ ٣٥١٩/حديث٩٩/ ١٣ السنة ] شرح١٣٣[
 إلى ،  ونبيل جرار في اإليماء٥٥٧٥/حديث١٦١/ ٦، و٥١٨٦/حديث٥٢٨/ ٥ المهرة الخيرة والبوصيري في إتحاف

  .٥٢٧/١٨٢٦/ ٢ واألجزاء األمالي زوائد
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  .١١٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
، َأُبو الَهْيَثم الَمَدِنّي، ِإَياس بن َصْخر أو ،َخاِلُد بُن ِإْلَياس ٤)( قال النبوي المسجد إمام بن َأِبي الَجْهم بن ُحَذْيَفة الَعَدِوي ،

  .الحديث متروك: ١٨٧ابن حجر في التقريب ص 
  .٨٠/ ٣ التهذيب تهذيب ،٣٦٢/ ١ الكاشف ،٢٩/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 

  .٦٨ سبقت ترجمته في الحديث رقم٥) (
  .١٠٨ سبقت ترجمته في الحديث رقم )٦(
  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٨٨٥/حديث٢٧٩ ص: حميد بن عبد مسند من المنتخب ٨)(
    .١٦٧٩/حديث٤٦٤/ ٤ العلم وجواهر المجالسة ٩)(
   .١١١٨/حديث٢٥٣/ ٢ الصغير المعجم ١٠)(
   .٦٨٠/ ١٥ بغداد تاريخ ١١)(
  .١٣١٤/حديث٣٠١/ ٢ المتناهية العلل ١٢)(



٣٣٠ 
 

  درجته
  إسناده ضعيف جًدا، فيه:

  خالد بن إلياس: -
  . ٢، ليس بشيء١قال البخاري: منكر الحديث

  : متروك الحديث. ٥، وابن حجر٤، والنسائي٣حنبل وقال أحمد بن
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها، ال 

  .٦يحل أن يكتب حديثه إال على جهة التعجب
  .٧وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وسئل: يكتب حديثه؟ قال: زحًفا

  .٨بقوي، ضعيفقال أبو زرعة: ليس 
وقال ابن عدي: أحاديثه كأنها غرائب وٕافرادات عمن يحدث عنهم، ومع ضعفه يكتب 

 .٩حديثه
  
  
  
  
 
  
  

   

                                                           

  .٤١٣/ ٣الكامل  ١)(
  .٥٥الضعفاء الصغير: ص  ٢)(
  .٣٢١/ ٣الجرح والتعديل  ٣)(
  .٣٦ص  :الضعفاء والمتروكون ٤)(
 .١٨٧تقريب التهذيب: ص  )٥(
  .٢٧٩/ ١المجروحين  ٦)(
  .٣٢١/ ٣الجرح والتعديل  ٧)(
  .٣٢١/ ٣الجرح والتعديل  ٨)(
  .٤١٣/ ٣الكامل  ٩)(
  



٣٣١ 
 

 َباُب الذب َعن اْلُمسلمين
]١٣٤ َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي [ِد ْبِن َسْمَعاَن، َنا َأُبو١ُد ْبُن ُمَحمَأنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحم] ، 

، َنا ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ  اِنيي ْبُن ِإْبَراِهيمَ ٤، َأنا َأُبو َعاِصمٍ ٣]٢َجْعَفٍر الر يَعْن ُعَبْيِد ٥، َواْلَمك ،
، َقاَلْت: َقاَل ٨، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد ْبِن السَكنِ ٧، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب ٦اللِه ْبِن َأِبي ِزَيادٍ 

َمْن َذب َعْن َلْحِم َأِخيِه ِباْلَمغيَبِة، َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن «اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم:  َرُسولُ 
  ».ُيْعِتَقُه ِمَن النارِ 

  
  تخريجه

أخرجه أبو نعيم، بنحوه؛ من طريق: مكي بن إبراهيم، عن عبيد اهللا بن أبي زياد ، عن  -
  .٩أسماء بنت يزيد رضي اهللا عنهاشهر ابن حوشب، عن 

وأخرجه عبد بن حميد، بنحوه؛ عن أبي عاصم النبيل، عن عبيد اهللا بن أبي زياد، عن  -
  .١٠شهر ابن حوشب، به

  
  
  

                                                           

، ١٣١٥٠/حديث٩٥/ ٨مجمع الزوائد  ؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٣٥٢٩/حديث١٠٧/ ١٣شرح السنة ] ١٣٤[
  .٥٣٥٩/حديث٧٠ - ٦٩/ ٦المهرة إتحاف الخيرة ، وذكره البوصيري في ٣٠٤٤/حديث١٥٩/ ٣غاية المقصد  وفي

 .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
، عن ُحَمْيُد ْبُن زَ  ٢)( اِنيي ِد ْبِن َسْمَعاَن، عن َأبي َجْعَفٍر الر ُد ْبُن ُمَحم ْنُجَوْيِه، انظر: سقط من اإلسناد: َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحم

 .١٢٦٠/حديث٣٨/ ٥شرح السنة 
  .١٧سبقت ترجمتهم  في الحديث رقم  )٣(
  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  ه.٢٢٥، تثبتٌ  ،ثقةٌ  :٥٤٥قال ابن حجر في التقريب ص ، َأُبو السَكن الَبْلِخيّ  ،َمكّي بن ِإْبَراِهْيم بن َبِشْير التِمْيِميّ  ٥)(

  .٢٩٣/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٩٣/ ٢، الكاشف ٤٧٦/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال 
  ه.١٥٠ت  ،: ليس بالقوي٣٧١قال ابن حجر في التقريب ص ، الَمكيّ  ُعَبْيد اهللا بن َأِبي ِزَياد الَقداح، َأُبو الُحَصْين ٦)(

  .١٤/ ٧، تهذيب التهذيب ٦٨٠/ ١، الكاشف ٤١/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 
 .٥٤سبقت ترجمته في حديث رقم ٧)(
 ،لها أحاديث، َوُأّم َسَلَمة اَألْنَصاِرية، من المبايعات المجاهدات، اَألْشَهِلية ُأّم َعاِمر ،السَكنَأْسَماء ِبْنت َيِزْيد بن  ٨)(

  وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم.
  عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية.، و وقيل: إنها حضرت بيعة الرضوان، وبايعت يومئذ

  .٢١/ ٨، اإلصابة ١٦/ ٧الغابة ، أسد ١٧٨٧/ ٤االستيعاب انظر: 
  .٦٧/ ٦حلية األولياء  ٩)(
  .١٥٧٩/حديث٤٥٦المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص  ١٠)(



٣٣٢ 
 

، جميعهم بنحوه؛ من طريق أبي ٤، والبيهقي٣، وأبو نعيم٢، والطبراني١وأخرجه الخرائطي -
  شهر بن حوشب، به.عاصم النبيل، عن عبيد اهللا بن أبي زياد، عن 

، كالهما عن: عبيد اهللا بن ٦، وابن المبارك، بمثله٥وأخرجه إسحاق بن راهويه، بنحوه -
  أبي زياد، عن شهر بن حوشب، به.

  ، ثالثتهم بمثله؛٩، والذهبي٨، وأبو القاسم القزويني٧وأخرجه الطيالسي -
، وأبو ١٤لشيخ، وأبو ا١٣، وابن عدي١٢، والطبراني١١، وابن أبي الدنيا١٠وأخرجه أحمد

  ، سبعتهم بنحوه؛١٦، وابن عساكر١٥نعيم
  جميعهم من طريق: عبيد اهللا بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، به.

  
  درجته

  ، فيه:١٩، والهيثمي١٨، والبوصيري١٧إسناده ضعيف، وحسنه المنذري
  
  
  
  
  

                                                           

 .٨٩٠/حديث٢٩٢مكارم األخالق: ص  ١)(
 .٤٤٢/حديث١٧٥/ ٢٤المعجم الكبير  ٢)(
 .٦٧/ ٦حلية األولياء  ٣)(
  .٧٢٣٦/حديث١٠٥/ ١٠شعب اإليمان  ٤)(
 .١٨٤/ ٥مسند إسحاق بن راهويه  ٥)(
  .٦٨٧/حديث٢٣٩/ ١الزهد والرقائق  ٦)(
  .١٧٣٧/حديث٢٠١/ ٣مسند أبي داود الطيالسي  ٧)(
  .٢٦١/ ١التدوين في أخبار قزوين  ٨)(
  .  ١/١٩٩، ١٩٨/ ١معجم الشيوخ الكبير  ٩)(
 .٢٧٦١٠حديث، و ٢٧٦٠٩/حديث٥٨٤ -  ٥٨٣/ ٤٥مسند أحمد  ١٠)(
  .١٠٣/حديث٣١ذم الغيبة والنميمة: ص و ، ١٤٧ص  :الصمت ١١)(
 .٤٤٣/حديث١٧٦/ ٢٤المعجم الكبير  ١٢)(
  .٥٢٩/ ٥الكامل  ١٣)(
 .١٨/حديث٤٨ص   :الفوائد ١٤)(
 .٦٧/ ٦حلية األولياء  ١٥)(
 .٧٨/ ٣٥تاريخ دمشق  ١٦)(
  .٤٣١٢/حديث٣٣٣/ ٣الترغيب والترهيب  ١٧)(
  .٥٣٥٩/حديث٧٠ - ٦٩/ ٦إتحاف الخيرة المهرة  ١٨)(
  .١٣١٥٠/حديث١٧٩/ ٨مجمع الزوائد  ١٩)(



٣٣٣ 
 

  عبيد اهللا بن أبي زياد: -
وقال ابن معين: كان وسًطا، لم يكن  : ليس بالقوي،٢أبو أحمد الحاكم، و ١قال النسائي

، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وال بالمتين، وهو ٤، وقال أحمد بن حنبل: صالح٣بذاك
  ،٦، وقال أبو داود: أحاديثه مناكير٥صالح الحديث، يكتب حديثه

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، كثير الوهم، لم يكن في اإلتقان بالحال التي يقبل ما 
، وقال ابن عدي: قد حدث ٧ه، وال يجوز االحتجاج بأخباره، إال بما وافق الثقاتانفرد ب

  .٨عنه الثقات ولم أر في حديثه شيئا منكًرا فأذكره
  

   

                                                           

  . ٦٦ ص والمتروكون الضعفاء ١)(
 .٨/ ٣ميزان االعتدال انظر:  ٢)(
  .٢٤٧/ ١ الثالث السفر - خيثمة أبي ابن تاريخ ٣)(
 .٣١٥/  والتعديل الجرح ٤)(
  نفسه. ٥)(
 .٤٣/ ١٩ الكمال تهذيب ٦)(
 .٦٦/ ٢ المجروحين )٧(
 .٥٢٨/ ٥الكامل  ٨)(



٣٣٤ 
 

]١٣٥ َنا ١] َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ، اِنيي َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ، ْمَعاِنيَأنا َأُبو َمْنُصوٍر الس ،
، َعْن َأَباِن ْبِن َأِبي ٤، َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعياشٍ ٣، َنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياسٍ ٢ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيهِ 

َمِن «، َقاَل: َسِمْعُت النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َيُقوُل: ٦، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ ٥َعياشٍ 
  ».اْلُمْسِلُم، َوُهَو يْقِدُر َعَلى َنْصِرِه، َفَنَصَرُه، َنَصَرُه اللُه ِفي الدْنَيا َواآلِخَرةِ اْغِتيَب ِعْنَدُه َأُخوُه 

  
  تخريجه

، ١٠، والحارث بن أبي أسامة٩، وَهناد بن السِري٨، ومعمر بن راشد٧أخرجه ابن وهب -
ريق أبان ، جميعهم بمعناه؛ من ط١٤، وقوام السنة١٣، والبغوي١٢، وابن عدي١١والخرائطي

  بن أبي عياش، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه.ا
، ١٩، والقضاعي١٨، والبيهقي١٧، وابن عدي١٦، والطبراني١٥وأخرجه ابن أبي الدنيا -

  جميعهم بمعناه؛ من طريق: أنس بن مالك رضي اهللا عنه.
                                                           

، وذكره ٧٦٣/حديث٧٦٤/ ٢ الهيثمي في بغية الباحث، والحديث زائد، ذكره ٣٥٣٠/حديث١٠٧/ ١٣ السنة ] شرح١٣٥[
 ، وذكره ابن حجر في المطالب٧٤١٠/حديث٣٠ - ٢٩/ ٨، و٥٣٦٩/حديث٧٣/ ٦ المهرة الخيرة إتحافالبوصيري في 

  .٢٧٢٧/حديث٨٨٨/ ١١ العالية
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ٢)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
 روايته في صدوق :١٠٩قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو ُعْتَبة الِحْمِصّي، ،ِإْسَماِعْيل بن َعياش بن ُسَلْيم الَعْنِسيّ  ٤)(

  ه.١٨٢ه، أو١٨١، تغيرهم في مخلط ،بلده أهل عن
  .٣٢١/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٤٨/ ١ الكاشف ،١٦٣/ ٣وانظر: تهذيب الكمال 

ت في  ،متروك :٨٧قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو ِإْسَماِعْيل الَعْبِدّي، ،َفْيُرْوز الَبْصِريّ ، َأَباِن بِن َأِبي َعياش )٥(
  ه.١٤٠حدود 

 .٩٦/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٠٧/ ١ الكاشف ،١٩/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٨٢ترجمته في الحديث رقم  سبقت ٦)(
  . ٤٢٤/حديث٥٣١ ص: الجامع )٧(
   .٢٠٢٥٨/حديث١٧٨/ ١١ راشد بن معمر جامع ٨)(
 . ٥٦٦/ ٢ الزهد ٩)(
  . ٧٦٣/حديث٧٦٤/ ٢ انظر: بغية الباحث ١٠)(
  . ٨٨٧/حديث٢٩١ ص: األخالق مكارم ١١)(
   .٦٤/ ٢ الكامل ١٢)(
  .٣٥٣١/حديث١٠٧/ ١٣ السنة شرح ١٣)(
   .٢٢٣٤/حديث١٣٥/ ٣ والترهيب الترغيب ١٤)(
   .١٠٧/حديث٣٢ ص: والنميمة الغيبة ذمو ، ٢٤٣/حديث١٤٩ ص: الصمت ١٥)(
  .١٣٦/حديث٣٦٣ ص: للطبراني األخالق مكارم ١٦)(
  .٦٥/ ٢ الكامل ١٧)(
 .١٦٦٨٥/حديث٢٩٠/ ٨ الكبرى السننو ، ٧٢٣١/حديث١٠٢/ ١٠ اإليمان شعب ١٨)(
  .٤٧٤حديث، و ٤٧٣/حديث٢٨٨/ ١ الشهاب مسند ١٩)(



٣٣٥ 
 

  درجته
  ، فيه:٢، وعلي القاري١إسناده ضعيف جًدا، وضعفه المنذري

  أبان بن أبي عياش: -
: متروك، وكان ٦، وابن حجر٥: متروك الحديث، وقال الدارقطني٤، والنسائي٣ابن سعدقال 

بن ا، وقال أحمد ٨، وقال أبو عوانة: ال أستحل أن أروي عنه شيئا٧شعبة يتهمه بالكذب
، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه، ال يتابع ١٠، وقال السعدي: ساقط٩حنبل: منكر الحديث

ضعف ... وأرجو أنه ممن ال يتعمد الكذب، إال أن يشبه عليه، وهو بين األمر في ال
عليه، ويغلط، وعامة ما أتاني أبان من جهة الرواة ال من جهته ألن أبان رووا عنه قوم 

  .١١مجهولين لما أنه فيه ضعف، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة
  
  

   

                                                           

  .٤٠٢/ ٢ الصغير الجامع بشرح التيسيرانظر:  ١)(
 .٤٩٨٠/حديث٣١١٩/ ٨ المفاتيح مرقاة ٢)(
  .١٨٨/ ٧ الكبرى الطبقات ٣)(
 . ١٤ ص :والمتروكون الضعفاء ٤)(
  . ٢٥٨/ ١ والمتروكون الضعفاء ٥)(
 .٨٧تقريب التهذيب: ص ٦)(
  .٩٦/ ١ المجروحين ٧)(
  .٤٥٤/ ١ الكبير التاريخ ٨)(
  .٥٨/ ٢ الكامل ٩)(
  نفسه. ١٠)(
  نفسه. ١١)(



٣٣٦ 
 

]١٣٦ اِلِحي ار٢ِبْشَرانَ ، َأنا اْبُن ١] َوَأْخَبَرَنا الصمادي٣، َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيل الصفَنا ٤، َنا الر ،
زاقِ  ٦، َأنا َمْعَمرٌ ٥َعْبد الر ْوِريِبِإْسَناِدِه ِمْثَلُه.٨، َعْن َأَبانٍ ٧، َوالث ،  

  
  تخريجه

  .٩سبق تخريجه
  

  درجته
  .١٠إسناده ضعيف جًدا

  
  
  
  
  
  

   

                                                           

/ ١١أخرجه البغوي من طريق معمر، وهو في كتابه الجامع ،٣٥٣١حديث/١٠٧/ ١٣ السنة شرح ]١٣٦[
  /٦ المهرة الخيرة إتحافوالحديث زائد، ذكره البوصيري في ، بهذا اإلسناد، وبمعناه؛ ٢٠٢٥٨/حديث١٧٨
  .٢٧٢٧/حديث٨٨٨/ ١١ العالية ، وذكره ابن حجر في المطالب٧٤١٠/حديث٣٠ - ٢٩/ ٨، و٥٣٦٩/حديث٧٣

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 ،فقيهٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ : ٢٤٤ ص التقريبقال ابن حجر في َأُبو َعْبد اهللا الُكْوِفّي،  ،ُسْفَيان بن َسِعْيد بن َمْسُرْوق الثْوِريّ  ٧)(

  ه.١٦١ت ،دلس ربما كان، مصنف كتاب الجامع، حجةٌ  ،إمامٌ  ،عابدٌ 
  .١١١/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٤٩/ ١ الكاشف ،١٥٤/ ١١ الكمال تهذيبوانظر: 

 .١٣٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٨(
 .١٣٥انظر الحديث رقم ٩)  (
  نفسه. ١٠)(



٣٣٧ 
 

  َعن التحاسد والتجسسَباب َما َال يجوز ِمن الظن َوالنْهي 
 نَبْعَض الظ ِإن نِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَها الُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيَأيِإْثٌم َقاَل الل

  ، ١َوال َتَجسُسوا}
َل َتَعاَلى: {َأْم َيْحُسُدوَن ، َوَقا٢َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوِمْن َشر َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد}

، َوَقاَل َتَعاَلى: {َفَما اْخَتَلُفوا ِإال ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم ٣الناَس َعَلى َما آَتاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه}
اللُه  ، َواْلَبغي: اْلَحَسد، َوسمي الظلم بغيا، ِألَن اْلَحاِسد َظاِلم، َوَقالَ ٤اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم}

  .٥ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإنَما َبْغُيُكْم َعَلى َأْنُفِسُكْم}
]١٣٧ اِلِحي ِه الصِه ٦] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِد ْبِن َعْبِد اللْبُن ُمَحم َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِلي ،
ٍد ٧ْبِن ِبْشَرانَ ا ارُ ، َأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمف ٨الص َماِدي َنا َعْبُد ٩، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الر ،

زاقِ  ١١، َأنا َمْعَمرٌ ١٠الر ْهِريا ُجُلوًسا ِعْنَد ١٣، َأْخَبَرِني َأَنُس ْبُن َماِلكٍ ١٢، َعِن الزَقاَل: ُكن ،
ُكُم اآلَن ِمْن َهَذا اْلَفج َرُجٌل ِمْن َأْهِل َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاَل: "َيْطُلُع َعَليْ 

اْلَجنِة"، َقاَل: َفَطَلَع َرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر َتْنِطُف ِلْحَيُتُه ِمْن َوُضوِئِه َقْد َعلَق َنْعَلُه ِفي َيِدِه 
َلْيِه َوَسلَم ِمْثَل َذِلَك: َفَطَلَع َذِلَك الشَماِل، َفَسلَم، َفَلما َكاَن ِمَن اْلَغِد، َقاَل النِبي َصلى اُهللا عَ 

ِتِه اُألوَلى، َفَلما َكاَن اْلَيْوُم الثاِلُث، َقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم مِ  ُجُل ِمْثَل َمرْثَل الر
َفَلما َقاَم النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه  َمَقاَلِتِه َأْيًضا: َفَطَلَع َذِلَك الرُجُل َعَلى ِمْثِل َحاِلِه اُألوَلى،

ِه َوَسلَم، َتِبَعُه َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل: ِإني الَحْيُت َأِبي، َفَأْقَسْمُت َأال َأْدُخَل َعَليْ 

                                                           

  ، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٣٥٣٥/حديث١١٢/ ١٣ السنة شرح ]١٣٧[
/ ٨ الزوائد مجمع، بهذا اإلسناد، وبنحوه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: ٢٠٥٥٩/حديث٢٨٧/ ١١
وذكره  ،١٩٨١/حديث٤٠٩/ ٢ األستار كشفوفي  ،٢٩٢٢/حديث١٢٣/ ٣ المقصد غايةوفي  ،١٣٠٤٨/حديث٧٨

  .٥٣٨٣/حديث٧٩ -  ٧٨/ ٦ المهرة الخيرة إتحافالبوصيري في 
  .١٢ اآلية الحجرات:سورة ١) (
  .٥ اآلية الفلق:سورة ٢) (
  .٥٤ اآلية النساء:سورة ٣) (
  .١٧ اآليةالجاثية: سورة ٤) (
  .٢٣ اآليةُيوُنس: سورة ٥) (
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١١)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٢)(
  .٨٢ترجمته في الحديث رقم  سبقت ١٣)(



٣٣٨ 
 

، َفَعْلَت، َقاَل: َنَعْم ، َقاَل َأَنٌس: َفَكاَن َثالثًا، َفِإْن َرَأْيَت أْن تُْئِوَيِني ِإَلْيَك َحتى َتْنَقِضَي الثالَثةُ 
 ْيِل َشْيًئا، َغْيَر َأنُه َباَت َمَعُه َثالَث َلَياٍل، َقال: َفَلْم َيَرُه َيُقوُم ِمَن اللُث َأنِه ُيَحدُه إَذا َعْبُد الل

َكبَر َحتى َيُقوَم ِلَصالِة اْلَفْجِر َغْيَر َأنُه َال َتَعار ِمَن اللْيِل، َوَتَقلَب َعَلى ِفَراِشِه، َذَكَر اللَه، وَ 
  َيُقوُل ِإال َخْيًرا.

ي َقاَل: َفَلما َمَضِت الثالُث َلَياٍل، َوِكْدُت َأْحَتِقُر َعَمَلُه، ُقْلُت: َيا َعْبَد اللِه ِإنُه َلْم َيُكْن َبْينِ 
َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َيُقوُل َثالَث  َوَبْيَن َواِلِدي َغَضٌب، َوال َهْجٌر، َوَلِكنْ 

، َفَطَلْعَت َأْنَت الثالَث َمراٍت، َفَأَرْدُت َأْن »َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنةِ «َمراٍت: 
ُل َكِثيَر َعَمٍل، َفَما الِذي َبَلَغ ِبَك َما َقاَل َرُسوُل اللِه آِوَي ِإَلْيَك َألْنُظَر َما َعَمُلَك، َفَلْم َأَرَك َتْعمَ 

  َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم؟ َفَقاَل: َما ُهَو ِإال َما َرَأْيَت.
ا َولْيُت، َدَعاِني، َفَقاَل: َما ُهَو ِإال َما َرَأْيَت َغْيَر َأني َال أَ  ِجُد ِفي َقاَل: َفاْنَصَرْفُت َعْنُه، َفَلم

  َنْفِسي َعَلى َأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن ِغشا، َوال َأْحُسُدُه َعَلى َخْيٍر َأْعَطاُه اللُه ِإياهُ.
  َال ُتَطاُق. َفَقاَل َعْبُد اللِه: َفَهِذِه الِتي َبَلَغْت ِبَك، َوِهَي الِتي

  
  شرح الغريب 

  .١ِإذا َقَطر تْقُطر ماء، َوُيَقال نطف السقاءَتْنِطُف:  -
َلَحْيُت الرُجَل َأْلَحاه َلْحًيا، ِإَذا ُلمَتُه وَعَذْلُته، والَحْيُتُه ُمَالحاًة وِلَحاء، ِإَذا َناَزْعَته، الَحْيُت:  -

 .٢والُمَالحاة: المالومة والُمَباَغَضةُ 
-  : ْيل، َيْعِني اْسَتْيَقَظ، ُيَقال، ِمْنُه: قد تعاّر الر َتَعارمن الل جل يتعاّر تعاّرا، ِإذا اْسَتْيَقَظ تعار

  .٣من َنومه، َوَال َأحسب َذِلك يكون ِإال َمَع َكَالم، أوصوت
  
  
  
  
  
 

                                                           

 .٥٨٩/ ٢ للخطابي الحديث ، غريب٤٣٦/ ١ قتيبة البن الحديث انظر: غريب ١)(
  .٢٤٣/ ٤ النهاية في غريب الحديث، ١٥٤/ ٥ اللغة انظر: تهذيب ٢)(
 النهاية في غريب الحديث ،٧٩/ ٢ الجوزي البن الحديث غريب، ١٣٥/ ٤ سالم بن للقاسم الحديث غريبانظر:  ٣)(
١٩٠/ ١.  



٣٣٩ 
 

  تخريجه
  .١عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخرجه معمر بن راشد، بنحوه؛ -
  ، بألفاظ متقاربة؛ عن معمر، به.٤، وعبد بن حميد٣، وأحمد٢وأخرجه ابن المبارك -
  ومن طريق معمر: -

، ١٠، وقوام السنة٩، والبيهقي٨، والطبراني٧، والخرائطي٦، والنسائي٥أخرجه البزار
  ، بألفاظ متقاربة. ١٢، والضياء المقدسي١١والسمعاني

  درجته
  إسناده صحيح.

  .١٤، والعراقي١٣صححه الضياء المقدسي
  ، أن إسناده على شرط الصحيح.١٧، والبوصيري١٦، والهيثمي١٥وذكر المنذري

   

                                                           

    .٢٠٥٥٩/حديث٢٨٧/ ١١ راشد بن معمر جامع ١)(
  .٦٩٤/حديث٢٤١/ ١ والرقائق الزهد ٢)(
  .١٢٦٩٧/حديث١٢٤/ ٢٠ أحمد مسند ٣)(
  .١١٥٩/حديث٣٥٠ص: عبد بن حميد مسند من المنتخب ٤)(
  .٦٣٠٨/حديث١٤/ ١٣ البزار مسند ٥)(
 .٨٦٣/حديث٤٩٣ ص: والليلة اليوم عمل، و ١٠٦٣٣/حديث٣١٨/ ٩ الكبرى السنن ٦)(
  .٧٢٥/حديث٣٤٢ ص: األخالق مساوئ ٧)(
 .٧٢/حديث٣٣٧ص:  األخالق مكارم ٨)(
  .٦١٨١/حديث٧/ ٩ اإليمان شعب ٩)(
  .٢٢٧٤/حديث١٥١/ ٣، و١١٣٥/حديث٥٢/ ٢ والترهيب الترغيب ١٠)(
  .  ١٢٢ ص: واالستمالء اإلمالء أدب ١١)(
 .٢٦١٩/حديث١٨٦/ ٧ المختارة األحاديث ١٢)(
  نفسه. ١٣)(
  .٣/حديث١٠٨٥ ص: اإلحياء أحاديث تخريج ١٤)(
  .٤٣٨٤/حديث٣٤٨/ ٣ والترهيب الترغيب ١٥)(
 .١٣٠٤٨/حديث٧٨/ ٨ الزوائد مجمع ١٦)(
  .٥٣٨٣/حديث٧٩ - ٧٨/ ٦ المهرة الخيرة إتحاف ١٧)(

  



٣٤٠ 
 

ٍد اْلَقاِضي١٣٨[ ١] َأْخَبَرَنا اِإلَماُم اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحم ْيَسُفوِنياِس الطَأنا َأُبو ٢، َأنا َأُبو اْلَعب ،
 َراِبي٣اْلَحَسِن الت ٤، َأنا َأُبو َبْكٍر اْلِبْسَطاِمي،  اٍر اْلُقَرِشيَنا ُموَسى ْبُن ٥َأنا َأْحَمُد ْبُن َسي ،

، َأن َرُسوَل اللِه ٩، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأِبي َعْلَقَمةَ ٨، َعْن ُمَحمِد ْبِن ِإْسَحاقَ ٧َنا َحمادٌ  ،٦ِإْسَماِعيلَ 
َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: " ِفي اْلُمْؤِمِن َثالُث ِخَصاٍل، َلْيَس ِمْنَها َخْصَلٌة ِإال َلُه ِمْنَها 

، َفَمْخَرُجُه ِمَن الطَيَرِة َأْن َال َيُردُه، َوَمْخَرُجُه ِمَن الظن َأال َمْخَرٌج: الطَيَرُة َواْلَحسَ  نُد َوالظ
  ُيَحقَق، َوَمْخَرُجُه ِمَن اْلَحَسِد َأال َيْبِغَي "، ُمْرَسٌل.

  
  

                                                           

  .٣٥٣٦/حديث١١٤/ ١٣ السنة ] شرح١٣٨[ 
 .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
، هكذا جاء تعريفه في أسانيد البغوي، وقد ذكره السمعاني في الطْيَسُفوِنيّ  اْلَعباسِ  ، َأُبوَهاُرون ْبنِ  ُمَحمد ْبن الله َعْبد ٢)(

  . لال الجَ  العباس بن أحمد أبي بن ترجمة شيخه: محمد ، في١٦٥١المنتخب ص
دُ  اْلَحَسنِ  يسمع من: َأب َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحم ، َراِبيالقطيعي. حمدان ابن جعفر بن أحمد بكر وأبي الت  
 الفضل ، وأبوُكَشاِئي ْبُن اْلَحَسِن اْلِميْرَبْندُ  ُمَحمدُ َعْبِد اللِه  َأُبوو  اْلَقاِضي، ُمَحمدٍ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َعِلي  َأُبو : اِإلَمامُ من تالميذه

  الشيرنخشيري، وجميعهم من شيوخ البغوي. بختويه بن الحسين بن محمد
، ٤٠٢٨/حديث٢٢٩/ ١٤، و٣٦٧٤/حديث٢٤١/ ١٣، و١٥٢٣/حديث٤١٧/ ٥، ٩١٥/حديث٢٦/ ٤ السنة شرحانظر: 

  .٢٥٧٥/ ٦ حلب تاريخ فى الطلب بغية
، ولم يذكر فيه ٥٣٤/ ١، هكذا عرفه ابن ماكوال في االكمالالُتَراِبي َأُبو الَحَسن ،الَمْرَوِزيّ  بن الُحَسْين بن َأْحَمدُمَحمد ٣) (

  جرًحا وال تعديًال.
 ابن محمد أحمد ، في تالميذ أبي٦٦٣/ ٢٦ اإلسالم ، والذهبي في تاريخ٢٣٩/ ٤وذكره ابن ماكوال أيًضا في اإلكمال

  وثالثمائة. وثمانين اثنتين سنة منه المروزي، وقال ابن ماكوال: سمع قى،الزر  يعقوب بن أحمد
 اْلمروِزي بسَطام بن عمر بن ُمَحمد بن َأْحمد بكر ، في تالميذ َأبي٥٠٨/ ١ المشتبه وذكره ابن ناصر الدين في توضيح

   البسطامي.
 اهللا عبد أبو ، كما في هذا اإلسناد وغيره، والحاكمالطْيَسُفوِنيّ  َهاُرون ْبن ُمَحمدِ  ْبن الله َعْبد اْلَعباس وسمع منه: َأُبو

  .٤٧/ ٦ عساكر البن دمشق كما جاء في أحد أسانيد تاريخالحافظ، 
  .٤١١/ ١ ٤١٠/ ١ المشتبه توضيح ،٤٠٨٢/حديث٢٧٧/ ١٤، و٣٥٠١ /حديث٨١/ ١٣شرح السنة  وانظر:

/ ٢ في األنساب قال السمعاني األعلى، نسب إلى جده، اْلِبْسَطاِميّ  َبْكر َأُبوِبْسَطام،  ْبن ُعَمر ْبن ُمَحمد ْبن َأْحَمد ٤)(
   ه.٣٠٠ت على رأس  ،مكثر صدوقٌ  ثقةٌ  وهو في عصره، مرو محدث : ٢٣٢

/ ١ المنتبه ، تبصير٢٣٢/ ٢ األنساب، ٣٤ ص :القيسراني البن والمختلف ، المؤتلف٤٣ ص: نيسابور وانظر: تاريخ
  .٥٠٨/ ١ المشتبه ، توضيح١٥٤

  ه.٢٦٨ ت ،حافظٌ  ثقةٌ : ٨٠ص تقريب، قال ابن حجر في الالَفِقْيه ،الَمْرَوِزيّ  اْلَحَسن َأُبو َأيوب، ْبن َسيار ْبن َأْحَمد ٥)(
  .٣٥/  ١تهذيب التهذيب  ،١٩٥/ ١ ، الكاشف٣٢٣/ ١ الكمال وانظر: تهذيب

  .١٢٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .٧٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
  .٧١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
قال ابن حجر في ، َمْرَجاَنة واسمها ،َعْلَقَمة بن ُأّم َعْلَقَمة وهو، َعاِئَشة مولى ،الَمَدِنيّ  ِبَالل، َعْلَقَمة بن َأِبي َعْلَقَمة٩) (
  ه.١٣٠، ت بعد مةعّال  ثقةٌ  :٣٩٧ ص تقريبال

 .٢٧٥/ ٧ التهذيب تهذيب ،٣٤/ ٢ الكاشف ،٢٩٨/ ٢٠ الكمال تهذيبوانظر: 



٣٤١ 
 

  تخريجه
  ، فيما وقفت عليه من كتب المتون.١انفرد البغوي بتخريجه مرسًال  -
  ة:وللحديث رواية موصول -

؛ ثالثتهم من طريق: شعبة، عن محمد ٤، والبيهقي٣، وأبو الحسين البزاز٢أخرجه أبو الشيخ
  بن إسحاق، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.

  درجته
  إسناده ضعيف، وهو مرسل، فيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .٤٠١٩/حديث٢٣/ ٩ والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةانظر:  ١)(
  .٧٩/حديث٤٤ ص :والتنبيه التوبيخ، و ٢٩٦/حديث٨٦ ص :األقران ذكر ٢)(
   .٥٦/حديث٥٦ ص :الحجاج بن شعبة حديث )٣(
 .١١٣١/حديث٤٠٠/ ٢ اإليمان شعب ٤)(



٣٤٢ 
 

  اْلَجاِهِلية اءِ زَ عَ بِ  يز عَ الت  َبابُ 
] َأْخَبَرَنا ُمَحمُد ْبُن اْلَحَسِن الِمْهَرَبْنَدْقَشاِئّي، َأنا َأُبو اْلَعباِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمِد ْبِن ِسَراٍج ١٣٩[

ُد ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ُسَلْيَماَن، َأنا َأُبو اْلَحَسِن َعِلي ْبنُ  اُن، َأنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحم حَعْبِد اْلَعِزيِز  الط
، َأنا َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالمٍ  يثََناُه َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيةَ ١اْلَمكَعِن ٣، َعْن َعْوفٍ ٢، َحد ،

، َأنُه َسِمَع َرُجًال، َقاَل: َياَل ٦، َعْن ُأَبي ْبِن َكْعٍب ٥، َعْن ُعَتّي اْبِن َضْمَرَة السْعِدي ٤اْلَحَسنِ 
اًشا، ُفالٍن، َفَقاَل َلُه: اْعَضــْض ِبَهِن َأِبيَك، َوَلْم ُيْكــــِن، َفَقاَل َلُه: َيا َأَبا اْلُمْنِذِر، َما ُكْنَت َفح 

َمْن َتعزى ِبَعَزاِء اْلَجاِهِليِة، «َفَقاَل: ِإني َسِمـــــْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َيُقوُل: 
وُه ِبَهِن َأِبيِه، َوال َتْكُنوافَ  َأِعض.«  
  

  شرح الغريب 
َتعزى ِبَعَزاِء اْلَجاِهِليِة: التَعزي: االْنِتَماء واالْنِتَساب ِإَلى اْلَقْوِم. ُيَقاُل: َعَزْيُت الشيَء،  -

والِعْزَوة: اسٌم لَدْعوى الُمْسَتغيث، َوُهَو وَعَزْوُته َأْعِزيه، وَأْعُزوه ِإَذا: أْسَندَته ِإَلى أَحٍد؛ والَعَزاء 
  .٧َأْن َيُقوَل: َيا َلُفالن، َأْو َيا َلَألنصار، َوَيا َللمهاجرين

  

                                                           

 غريب، أخرجه البغوي من طريق أبي عبيد القاسم بن سالم، وهو في كتابه ٣٥٤١/حديث١٢٠/ ١٣ السنة ] شرح١٣٩[
، ٣٩٥٨/حديث٣/ ٣ الزوائد مجمع، بهذا اللفظ، ولم يذكر له إسناًدا؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ٣٠٠/ ١ الحديث

  .١٩٩٥/حديث٥٠٧/ ٢ المهرة الخيرة إتحاف وذكره البوصيري في ،٧٣٦/حديث١٨٨ ص: الظمآن مواردوفي 
  .١٤سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
ودمشق، قال ابن حجر في التقريب  مكة نزيل َأُبو َعْبد اهللا الُكْوِفّي، ،َمْرَوان بن ُمَعاِوَية بن الَحاِرث بن َأْسَماء الَفَزاِريّ  ٢)(

  ه.١٩٣ت الشيوخ، أسماء يدلس وكان حافٌظ، ثقةٌ  :٥٢٦ص 
  .٩٨/  ١٠ التهذيب تهذيب ،٢٥٤/ ٢ الكاشف ،٤٠٣/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 

وبالتشيع،  بالقدر رمي ثقةٌ  :٤٣٣قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو َسْهل الَبْصِرّي، ،َعْوف بن َأِبي َجِمْيَلة اَألْعَراِبيّ  )٣(
  ه.١٤٧ه، أو ١٤٦ت

 .١٦٦/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٠١/ ٢ الكاشف ،٤٣٧/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 
 .٩٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٤(
  ثقة. :٣٨١قال ابن حجر في التقريب ص  الَبْصِرّي، ،ُعَتّي بن َضْمَرة التِمْيِمّي، السْعِديّ  ٥)(

  .١٠٤/ ٧ التهذيب تهذيب ،٦٩٧/ ١ الكاشف ،٣٢٨/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 
ار اَألْنَصاِريّ  ُأَبّي بن َكْعب بن َقْيس٦) ( جالُمْقِرئ،  ،الَخْزَرِجيّ  ،بن ُعَبْيد ْبن َزْيد بن ُمَعاِوَية بن َعْمِرو بن َماِلك بن الن

ا، وجمع القرآن في حياة النبي صلى اهللا عليه شهد العقبة، وبدرً  سيد القراء، ،َوُيْكَنى َأْيضًا: َأَبا الطَفْيلِ  ،ُمْنِذرالَأُبو ، الَبْدِريّ 
ا في العلم والعمل رضي كان رأسً  الصحابة، فضالء منا، ا مباركً وحفظ عنه علمً ، وعرض على النبي عليه السالم، وسلم

  ه، وقيل غير ذلك.٣٢ه، وقيل ١٩ قيل كثيًرا، اختالًفا موته سنة في ، اختلفاهللا عنه
  .١٨٠/ ١ اإلصابة ،١٦٨/ ١ الغابة أسد ،٦٥/ ١ انظر: االستيعاب

  .٢٣٣/ ٣ النهاية في غريب الحديث، ٣٠١/ ١ سالم بن للقاسم الحديث انظر: غريب ٧)(



٣٤٣ 
 

وُه ِبَهِن َأِبيِه: َأْي ُقولوا َلُه: اْعَضْض بأْيِر أِبيك، َوَال تْكُنوا َعِن األْير باَلهن، َتْنكيًال  - َفَأِعض
  .١َلُه وتأِديًبا
  تخريجه

  ، بمثله؛٢جه النسائيأخر  -
   

                                                           

  .٤٢٥/ ٢ الحديث غريب في ، وانظر: الفائق٢٥٢/ ٣ النهاية في غريب الحديث ١)(
  .٨٨١٣/حديث١٣٦/ ٨ الكبرى السنن )٢(



٣٤٤ 
 

  ، ثالثتهم بمعناه؛٣، والشاشي٢، والحربي١وأخرجه ابن أبي شيبة
  ، جميعهم بنحوه؛٨، والقطيعي٧، وابن حبان٦، والطحاوي٥، والبخاري٤وأخرجه أحمد

جميعهم من طريق: عوف، عن الحسن البصري، عن ُعَتّي بن َضْمرة، عن ُأبّي بن كعب 
  رضي اهللا عنه.

  ، ثالثتهم بمثله؛١١، وأبو الشيخ١٠، والنسائي٩وأخرجه أحمد -
  ، ثالثتهم بمعناه؛١٤، والضياء المقدسي١٣، والشاشي١٢وأخرجه ابن أبي شيبة

  جميعهم من طريق: الحسن البصري، به.
  

  درجته
  إسناده صحيح.

  .١٦، والمناوي١٥وصححه الضياء المقدسي
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .٣٧١٨٣/حديث٤٥٥/ ٧ شيبة أبي ابن مصنف ١)(
 .٩١٩/ ٣ الحديث غريب ٢)(
  . ١٤٩٩/حديث٣٧٤/ ٣ للشاشي المسند ٣)(
   .٢١٢٣٤/حديث١٥٨/ ٣٥ أحمد مسند ٤)(
   .٩٦٣/حديث٣٣٤ ص: المفرد األدب ٥)(
   .٣٢٠٤/حديث٢٣١/ ٨ اآلثار مشكل شرح ٦)(
   .٣١٥٣/حديث٤٢٤/ ٧  حبان ابن صحيح ٧)(
 .٢٠٩/حديث٣٢٠ ص: دينار األلف جزء ٨)(
  . ٢١٢٣٦/حديث١٥٩/ ٣٥ أحمد مسند ٩)(
  . ٩٧٥/حديث٥٤٠ ص: والليلة اليوم عمل )١٠(
  .٢٣٢/ ٢ المحدثين طبقات ١١)(
  . ٣٧١٨٢/حديث٤٥٥/ ٧ شيبة أبي ابن مصنف ١٢)(
  . ١٥٠٠/حديث٣٧٥/ ٣ للشاشي المسند ١٣)(
 .١٢٤٣/حديث١١/ ٤ المختارة األحاديث ١٤)(
  . ١٢٤٢/حديث١١/ ٤  المختارة انظر: األحاديث ١٥)(
 .٩٩/ ١ الصغير الجامع بشرح انظر: التيسير ١٦)(



٣٤٥ 
 

  َباُب َتْحِريم اللْعن
  .١»َومن لعن ُمؤمًنا، َفُهَو كقتله«َعَلْيِه َوَسلَم: َقاَل النِبّي َصلى اُهللا 

]١٤٠ اِلِحي ِه الصَأنا ِإْسَماِعيُل ٣، َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ٢] َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،
فارُ  ٍد الص٤ْبُن ُمَحم َماِدي اقِ ، َنا ٥، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز َعْن ٧، َأنا َمْعَمرٌ ٦َعْبُد الر ،

َال َتالَعُنوا ِبَلْعَنِة اللِه، َوال ِبَغَضِب «، َيْرَفُع اْلَحِديَث، َقاَل: ٩، َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهاللٍ ٨َأيوبَ 
  ».اللِه، َوال ِبَجَهنمَ 

  
  تخريجه

  .١٠بن هالل؛ رفع الحديث، عن حميد السْخِتَياِنيّ أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أيوب 
  .١١، بهالسْخِتَياِنيّ  وأخرجه الخرائطي، بمثله؛ من طريق أيوب

  
  درجته

  إسناده صحيح، وهو مرسل.
  
  

   

                                                           

/ ١٠راشد، وهو في كتابه الجامع بن ، أخرجه البغوي من طريق معمر٣٥٥٧/حديث١٣٥/ ١٣ السنة ] شرح١٤٠[
  .١٩٥٣١/حديث٤١٢

اك جزء من حديث، يرويه ١)( ح ٦٠٤٧/حديث١٥/ ٨صحيح البخاري ، انظر: ثَاِبت ْبن الض.  
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٥(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 سيرين ابن فيه توقف ،عالمُ  ،ثقةٌ  :١٨٢ ص التقريب، قال ابن حجر في َأُبو َنْصر الَبْصِريّ  ،ُحَمْيد بن ِهَالل الَعَدِويّ  )٩(

  .السلطان عمل في لدخوله
  .٥١/ ٣ التهذيب تهذيب ،٣٥٥/ ١ الكاشف ،٤٠٣/ ٧ الكمال تهذيبوانظر: 

  .١٩٥٣١/حديث٤١٢/ ١٠ راشد بن معمر جامع ١٠)(
 .٦٥/حديث٤٦ ص: األخالق مساوئ ١١)(



٣٤٦ 
 

]١٤١ اِلِحي ِه الصَأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٢، َأنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ١] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،
فارُ ُمَحمٍد  ٣الص َماِدي اقِ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز ٥، َنا َعْبُد الر.  

َمِد ْبُن َعْبِد الرْحَمِن اْلَبزاُز، َأنا ُمَحمدُ  ي َعْبُد الصَأنا َجد ، اِهِريْبُن  ح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط
، َأنا ِإْسَحاقُ  ا اْلَعَذاِفِرياِق، َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  َزَكِريز َنا َعْبُد الر ، َبِريَعْن َأِبي ٦ْبُن ِإْبَراِهيَم الد ،

، َقاَل: "ِإَذا َرَأْيُتْم َأَخاُكْم َقاَرَف َذْنًبا، َفال َتُكوُنوا ٩، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ ٨، َعْن َأِبي ُعَبْيَدةَ ٧ِإْسَحاقَ 
وُلوَن: اللُهم اْخِزِه، اللُهم اْلَعْنُه، َوَلِكْن َسُلوا اللَه اْلَعاِفَيَة، َفِإنا َأْعَواًنا ِللشْيَطاِن َعَلْيِه، َتقُ 

َأْصَحاَب ُمَحمٍد َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُكنا َال َنُقوُل ِفي َأَحٍد َشْيًئا َحتى َنْعَلَم َعَلى َما َيموُت، 
، ِخْفَنا َعَلْيِه َعَمَلُه".َفِإْن ُخِتَم َلُه ِبَخْيٍر، َعِلمْ  ُه َقْد َأَصاَب َخْيًرا، َوإِْن ُخِتَم َلُه ِبَشرَنا َأن  

  
  تخريجه

أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أبي إسحاق السِبيعي، عن أبي عبيدة، عن ابن  -
  .١٠مسعود رضي اهللا عنه

  ومن طريق معمر:  -
  .، كالهما بمثله١٢، والطبراني١١أخرجه ابن المبارك

  ، كالهما بنحوه.١٤، والبيهقي١٣وأخرجه أبو نعيم 
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٣٥٥٩/حديث١٣٧/ ١٣السنة  شرح ]١٤١[
  .١٠٤٨٣/حديث٢٤٧/ ٦ الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع٢٠٢٦٦/حديث١٧٩

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٦)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في حديث رقم ٧)(
  .١٢٢سبقت ترجمته في حديث رقم ٨)(
 .١٣سبقت ترجمته في حديث رقم ٩)(
   .٢٠٢٦٦/حديث١٧٩/ ١١ راشد بن معمر جامع ١٠)(
   .٨٩٦/حديث٣١٣/ ١ والرقائق الزهد ١١)(
 .٨٥٧٤/حديث١١٠/ ٩ الكبير المعجم ١٢)(
  .٢٠٥/ ٤ األولياء حلية ١٣)(
  .٦٢٦٥/حديث٦٣/ ٩ اإليمان شعب ١٤)(



٣٤٧ 
 

وأخرجه الحسين المروزي فيما رواه زائًدا على ابن المبارك، بمعناه؛ عن أبي إسحاق  -
  .١السِبيعي، به

، كالهما بمعناه؛ من طريق أبي إسحاق السِبيعي، ٣، والطبراني٢وأخرجه ابن أبي الدنيا -
  به.
  

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه:

   .٤أبو إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع -
  .٥أبوعبيدة: ال يصح سماعه من أبيه -
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

 .٨٩٧/حديث٣١٣/ ١ والرقائق الزهد ١)(
  .١١٤/حديث٩٩ص :التوبة ٢)(
 .٣٥/حديث٣٢٤ ص: األخالق مكارم ٣)(
 .١٠٢انظر الحديث رقم  ٤)(
 .١٢٢انظر الحديث رقم  ٥)(



٣٤٨ 
 

  َباب َتْحِريم اْلَغْيَبة
، َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوْيٌل ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا}

، ِقيَل: اللمزة: الِذي يعيبك ِفي َوجهك، والهمزة: الِذي يعيبك ِباْلَغْيِب، ٢ِلُكل ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة}
  َوقيل: هما َشْيء َواِحد. 

، َأنا ُمَحمُد ْبُن ١٤٢[ ِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأنا َأُبو َطاِهٍر اْلَحاِرِثيُد ْبُن َعْبِد اللَأْخَبَرَنا ُمَحم [
، َأن ِه ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئيِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللا َعْبُد الل

باحِ ٣اْلُمَباَركِ  ى ْبِن الصهِ ٦، َعْن َأِبيهِ ٥، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ٤، َعِن اْلُمثَنُهْم ٧، َعْن َجدَأن ،
، َفَقاُلوا: "َال َيْأُكُل َحتى ُيْطَعَم، َوال َيْرَحُل َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َرُجًال  َذَكُروا ِعْنَد َرُسوِل اللهِ 

ا ِبَما ِفيِه، َحتى ُيْرَحَل َلُه، َفَقاَل َلُهُم النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: اْغَتْبُتُموُه، َفَقاُلوا: ِإنَما َحدْثنَ 
  ِإَذا َذَكْرَت َأَخاَك ِبَما ِفيِه".َقاَل: َحْسُبَك 

  
  تخريجه

أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،  -
  .٨عن جده عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه

  ومن طريق ابن المبارك: -
  ،٩أخرجه أبو الشيخ، بمثله

                                                           

 الزهد، أخرجه البغوي من طريق عبد اهللا بن المبارك، وهو في كتابه ٣٥٦٢/حديث١٤٠/ ١٣ السنة ] شرح١٤٢[
  ؛ بهذا اإلسناد، وبلفظه. ٢/حديث٤ ص: همسند، وفي ٧٠٥/حديث٢٤٥/ ١ والرقائق

  .١٢اآلية : سورة الحجرات١) (
  .١اآلية  :اْلهمزةسورة ٢) (
  .٦٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
باح الَيَماِنيّ  ٤)( ى بن الص٥١٩، قال ابن حجر في التقريب ص مكة نزيل، َأُبو َيْحَيى أو، َأُبو َعْبد اهللا ،اَألْبَناِويّ ، الُمثَن: 

  ٠ه١٤٩، تاعابدً  وكان ،بأخرة اختلط ،ضعيفٌ 
  .٣٥/ ١٠ التهذيب تهذيب ،٢٣٩/ ٢ الكاشف ،٢٠٣/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 

 :٤٢٣، قال ابن حجر في التقريب ص َعْمُرو بن ُشَعْيب بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َعْمِرو بن الَعاص السْهِميّ  ٥)(
  ه.١١٨، تصدوق

  .٤٨/ ٨ التهذيب تهذيب ،٧٨/ ٢ الكاشف ،٦٤/ ٢٢وانظر: تهذيب الكمال 
 ثبت ،صدوقٌ  :٢٦٧قال ابن حجر في التقريب ص  ،َعْبد اهللا بن َعْمِرو بن الَعاص السْهِميّ ُشَعْيب بن ُمَحمد بن ٦) (

  .جده من سماعه
  .٣٥٦/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٨٨/ ١ الكاشف ،٥٣٤/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

 .٢٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٧(
  .٢/حديث٤ ص: المبارك بن اهللا عبد ، وانظر: مسند٧٠٥/حديث٢٤٥/ ١ والرقائق الزهد ٨)(
  .١٩٢/حديث٨٨ ص: والتنبيه التوبيخ ٩)(



٣٤٩ 
 

  . ١وأخرجه قوام السنة، وفيه زيادة 
  ،٢أبي الدنيا، وفيه زيادةوأخرجه ابن  -

  ؛ كالهما من طريق: المثنى بن الصباح، به.٣وأخرجه أبو نعيم، بمثله
  

  درجته
  فيه:، ٤قال المنذري: رواه األصبهاني، بإسناد حسنإسناده ضعيف، و 

  المثنى بن الصباح:  -
، وقال أحمد بن حنبل: ال يسوى شيئا هو ٧، والدارقطني٦، وابن معين٥ضعفه ابن سعد

، قال أبو حاتم، وأبو زرعة: لين ٩، وقال النسائي: متروك الحديث٨مضطرب الحديث
  .١٠الحديث

وقال ابن حبان: كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان ال يدري ما يحدث به، فاختلط 
حديثه األخير الذي فيه األوهام والمناكير، بحديثه العظيم الذي فيه األشياء المستقيمة عن 

  .١١فبطل االحتجاج أقوام مشاهير؛
عن أبيه، عن جده، ويروي عن وقال ابن عدي:  له حديث صالح، عن عمرو بن شعيب، 

  .١٢بن أبي رباح عداد، وقد ضعفه األئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بينعطاء 
  

   

                                                           

  . ٢٢٣٥/حديث١٣٦/ ٣ والترهيب الترغيب ١)(
  .٢٠٥/حديث١٣٤ ص: الصمت ٢)(
  .١٨٩/ ٨ األولياء حلية ٣)(
 .٤٢٩٠/حديث٣٢٨/ ٣ والترهيب الترغيب ٤)(
  . ٣٧/ ٦الطبقات الكبرى  ٥)(
  .٣٠٧ ص: الجنيد ابن سؤاالت ٦)(
   .١٣٤/ ٣ والمتروكون الضعفاء ٧)(
  .١٧٠/ ٨ الكامل ٨)(
  نفسه. ٩)(
  .٣٢٤/ ٨ والتعديل الجرح ١٠)(
  .٢٠/ ٣ المجروحين ١١)(
 .١٧٠/ ٨ الكامل ١٢)(



٣٥٠ 
 

  َباُب التَأني َواْلَعَجَلة
، َأي: َال يستفزنك َوَال ١الِذيَن َال ُيوِقُنوَن}َقاَل اهللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوال َيْسَتِخفنَك 

، َأي: حملهْم على الخفة ٢يستجهلنك، َوِمْنه َقْوله عز َوجل: {َفاْسَتَخف َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه}
َواْلجهل، يَقاَل: استخفه َعن َرْأيه: ِإذا حمله على اْلَجْهل، وأزاله َعما َكاَن َعَلْيِه من 

َواب. الص  
ِمْن «، َأي: ُركَب على اْلَعَجَلة، َوقيل: ٣ه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ُخِلَق اِإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل}َوَقول
  من ِطْيٍن. »: َعَجلٍ 

ُد ْبُن ١٤٣[ اُز، َأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط [
زاِق، َأنا َمْعَمرٌ  َزَكِريا َنا َعْبُد الر ، َبِريَأنا ِإْسَحاُق الد ، ٦، َعْن َأَنسٍ ٥، َعْن َأَبانٍ ٤اْلَعَذاِفِري َأن ،

  َرُجًال َقاَل ِللنِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: َأْوِصِني.
َر ِبالتْدِبيِر، َفِإْن َرَأْيَت ِفي َعاِقَبِتِه َخْيًرا، َفَأْمِضِه، ُخِذ اَألمْ «َفَقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 

  ».َوإِْن ِخْفَت َغيا، َفَأْمِسكْ 
  

  تخريجه
  .٧أخرجه معمر، بمثله؛ عن أبان، عن أنس رضي اهللا عنه -

  ومن طريق معمر:
  ، بنحوه.٨أخرجه ابن عدي - 
  .٩وأخرجه البيهقي، بمثله 
  
  

                                                           

/ ١١ الجامع راشد، وهو في كتابه بن ، أخرجه البغوي من طريق معمر٣٦٠٠/حديث١٧٨/ ١٣ السنة شرح ]١٤٣[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٢٠٢١٢/حديث١٦٥

  .٦٠اآلية: سورة الّروم١) (
  .٥٤ اآلية :سورة الزخرف ٢)(
  .٣٧ اآلية :سورة األنبياء ٣)(
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٤)(
  .١٣٤سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 .٢٠٢١٢/حديث١٦٥/ ١١ راشد بن معمر جامع ٧)(
  . ٦٤/ ٢ الكامل ٨)(
  .٤٣٢٨/حديث٣٥٩/ ٦ اإليمان شعب ٩)(



٣٥١ 
 

  درجته
  .١جًدا، فيه أبان بن أبي عياشإسناده ضعيف 

  .٢وقد تعقب البيهقي الحديث بقوله: أبان بن أبي عياش ضعيف في روايته
  .٣وتعقب ابن القيسراني الحديث أيًضا، بقوله: وأبان متروك الحديث

   

                                                           

  .١٣٥ رقم انظر الحديث ١)(
  .٤٣٢٨/حديث٣٥٩/ ٦ اإليمان شعب ٢)(
  .٢٧٢٦/حديث١٢٦٥/ ٣ الحفاظ ذخيرة ٣)(



٣٥٢ 
 

  َباُب اْلُمَزاحِ 
  .١»النَغْيُر؟َيا َأَبا ُعَمْير، َما َفَعَل «َقاَل النِبّي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 

]١٤٤ اِلِحي ِه الصِه ٢] َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللِد ْبِن َعْبِد الل ْبُن ُمَحم َأنا َأُبو اْلَحَسِن َعِلي ،
فارُ ٣ْبِن ِبْشَرانَ ا ٍد الص ٤، َأنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحم َماِدي َعْبُد ، َنا ٥، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الر

زاقِ  َرُجال ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِة َكاَن ٩، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ ٨، َعْن ثَاِبٍت ٧، َأنا َمْعَمرٌ ٦الر َأن " :
ُزُه َجه اْسُمُه َزاِهَر ْبَن َحَراٍم، َوَكاَن ُيْهِدي ِللنِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم اْلَهِديَة ِمَن اْلَباِدَيِة، َفيُ 
 ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَم ِإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج، َفَقاَل النى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَرُسوُل الل َم: ِإن

اَن َدِميًما، َزاِهًرا َباِدَيتَُنا، َوَنْحُن َحاِضُروُه، َقاَل: َوَكاَن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيِحبُه، َوكَ 
 َفَأَتاُه النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيْوًما، َوُهَو َيِبيُع َمَتاَعُه، َفاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفِه، َوُهَو َال 

َجَعَل َال َيْأُلو ُيْبِصُرُه، َفَقاَل: َأْرِسْلِني، َمْن َهَذا؟ َفاْلَتَفَت، َفَعَرَف النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، فَ 
َلْيِه َما َأْلَزَق َظْهَرُه ِبَصْدِر النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِحيَن َعَرَفُه، َوَجَعَل النِبي َصلى اُهللا عَ 

اِسًدا، َفَقاَل النِبي َوَسلَم، َيُقوُل: َمْن َيْشَتِري اْلَعْبَد؟ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، ِإًذا َواللِه َتِجُدِني كَ 
  َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: "َلِكْن ِعْنَد اللِه َلْسَت ِبَكاِسٍد"، َأْو َقاَل: "َلِكْن ِعْنَد اللِه َأْنَت َغاٍل".

  
  تخريجه

  .١٠أخرجه معمر، بمثله؛ عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه -
   

                                                           

/ ١٠، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٣٦٠٤/حديث١٨١/ ١٣ السنة ] شرح١٤٤[
، ١٥٩٧٩/حديث٣٦٨/ ٩ الزوائد مجمع: وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في، بهذا اإلسناد، ١٩٦٨٨/حديث٤٥٤
 ، وفي٣٨٣٩/حديث٤٨/ ٤ المقصد غاية ، وفي١٤٤٢/حديث٢٣٦/ ٤، و٧٤٨/حديث٣٣١/ ٢ العلي المقصدوفي 
  .٦٨٣٨/حديث٢٧٤/ ٧ المهرة الخيرة وذكره البوصيري في إتحاف، ٢٧٣٥/حديث٢٧١/ ٣ األستار كشف

/ ٣ مسلم ، صحيح٦١٢٩/حديث٣٠/ ٨ البخاري من رواية أنس بن مالك؛ انظر: صحيحمتفٌق عليه  ١)(
  .٢١٥٠/حديث١٦٩٢

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .١٢٥ سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .  ١٩٦٨٨/حديث٤٥٤/ ١٠مر بن راشد جامع مع ١٠)(



٣٥٣ 
 

  ومن طريق معمر:  -
، والضياء ٥، وابن حبان٤، وأبو القاسم البغوي٣، والترمذي٢، َوُمَؤمل١أخرجه أحمد 

  ، جميعهم بمثله.٦المقدسي
  ، مختصًرا.٧وأخرجه البيهقي

  .٨وأخرجه البزار، بمعناه
  .٩وأخرجه أبو يعلى، بنحوه

  
  درجته

  إسناده صحيح.
  .١٣، وابن حجر١٢، وابن كثير١١، والهيثمي١٠صححه الضياء المقدسي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ١٢٦٤٨/حديث٩٠/ ٢٠مسند أحمد  ١)(
 . ٧٠:  صُمَؤملالجزء  ٢)(
 .٢٢٩/حديث١٤٣لشمائل المحمدية: ص ا ٣)(
 . ٩٠٢/حديث٥١٨/ ٢معجم الصحابة  ٤)(
  . ٥٧٩٠/حديث١٠٦/ ١٣حيح ابن حبان ص ٥)(
  .١٨٠٦، حديث١٨٠٥/حديث١٨٠/ ٥األحاديث المختارة  ٦)(
   .٢١١٧٢/حديث٤١٩/ ١٠السنن الكبرى ، وانظر: ٣٢٩/حديث١٣٥اآلداب: ص  ٧)(
 . ٦٩٢٢/حديث٣١٩/ ١٣مسند البزار  ٨)(
  . ٣٤٥٦/حديث١٧٣/ ٦مسند أبي يعلى  ٩)(
 .١٨٠٥/حديث١٨٠/ ٥األحاديث المختارة  ١٠)(
 .١٥٩٧٩/حديث٣٦٨/ ٩مجمع الزوائد  ١١)(
  .٥٣/ ٦النهاية البداية و  ١٢)(
  .٤٥٢/ ٢اإلصابة  ١٣)(



٣٥٤ 
 

، َأنا َأُبو الشْيِخ اْلَحاِفظُ ] ١٤٥[ اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصَنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطه١َحد ،
، َعْن ُحَمْيٍد ٥، َنا اْبُن اْلُمَباَركِ ٤، َقاال: َنا ُجَباَرةُ ٣، َوَجْعَفُر ْبُن ُعَمَر النَهاَوْنِدي ٢َأنا َأُبو َيْعَلى

، َقاَل: "َرآِني النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَرآِني ٨، َعْن َأِبيهِ ٧، َعِن اْبِن َأِبي اْلَوْردِ ٦لِ الطِوي
  َرُجال َأْحَمَر، َفَقاَل: َأْنَت َأُبو اْلَوْرِد". َقاَل ُجَباَرُة: َماَزَحُه.

 
  تخريجه

اَوْنِدّي، كالهما عن ُجَباَرة، عن أخرجه أبو الشيخ، بنحوه؛ عن أبي يعلى، وجعفر النهَ  -
  .٩ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن ابن أبي الورد، عن أبي الورد رضي اهللا عنه

  

                                                           

/ ١أخالق النبي  ، وهو في كتابهالشيخ يأب ، أخرجه البغوي من طريق٣٦٠٧/حديث١٨٣/ ١٣شرح السنة  ]١٤٥[
، وذكره ١٢٨٩٨/حديث٥٦/ ٨مجمع الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبنحوه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ١٨٧/حديث٤٩٨

  .٦٢٣٦/حديث٥٦٥/ ٦اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  نبيل جرار في
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
 في المتقنين من :٥٥/ ٨ في الثقات حبان قال ابن َأُبو َيْعَلى الَمْوِصِلّي، ،َأْحَمد بن َعِلّي بن الُمثَنى التِمْيِميّ  ٢)(

 ...الحافظ، صاحب المسند :٤٥١/ ١العبرقال الذهبي في و الطاعات،  وأسباب الدين رعاية على والمواظبين الروايات
مام، الحافظ، شيخ اإلسالم اإل :١٧٤/ ١٤سير وقال في اليحفظ حديثه،  ،امتقنً  ،اصالحً  ،وصنف التصانيف، وكان ثقةً 

  ه.٣٠٧. توالمعجم، محدث الموصل، وصاحب المسند... 
 .٣٠٩طبقات الحفاظ: ص ، ١٥٠التقييد صوانظر: 

  .٣٦٠٧/حديث١٨٣/ ١٣شرح السنة البغوي في  عرفه، هكذا َأُبو ُمَحمد النَهاَوْنِديّ  ،َجْعَفر ْبن ُعَمر ٣)(
  محمد بن حميد.و ٕاسماعيل بن المنادي، و  ،الُمَغلسِ ُجبارة بن : سمع من

  عبد اهللا بن بيان.و  من تالميذه: أبو الشيخ األصبهاني،
 ،٣٠٩/ ٤حلية األولياء ، ٨٣٣/حديث١٤٥/ ٤، و٨٠٥/حديث٩٥/ ٤، و١٣٧/حديث٣٨٤/ ١أخالق النبي  انظر:

  .٢٧١/حديث١٧١/ ١العلل المتناهية  ،٣٢٩/ ١ترتيب األمالي 
اِنيّ  ،الُكْوِفيّ  الُمَغلسِ ُجَباَرة بن  )٤( د الِحمه.٢٤١، تضعيف: ١٣٧التقريب ص ، قال ابن حجر في َأُبو ُمَحم  

  .٥٧/ ٢تهذيب التهذيب  ،٢٨٩/ ١الكاشف  ،٤٨٩/ ٤تهذيب الكمال وانظر: 
  .٦٦سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦)(
  .لم أقف على ترجمة له ٧)(
ِبَأِبي اْلَوْرِد،  النبي صلى اهللا عليه وسلم: َأُبو اْلَوْرِد َكَناُه ٣٠٤٣/ ٦قال أبو نعيم في معرفة الصحابة  :َأُبو اْلَوْرد ٨)(

بن ثَُماَمة  :وقيل ،َقْيسبن  ُعَبْيد :وقيل ،واسمه حرب ،صحابي ،الَماِزِنيّ ، وقال بعضهم: هو َأُبو اْلَوْرد حديثه عند ابنه
  وقيل غير ذلك. ،ُنَهْيك

ألبي الورد المازني ثم قال: أبو الورد  :٦٨٢ حيث ترجم في تقريب التهذيب ص ،وذهب ابن حجر إلى التفريق بينهما
  روى عنه ولده. ،صحابي آخر

/ ٤ ١٠١٨/ ٣، االستيعاب ٦٣، أسماء من يعرف بكنيته ص: ٢٨٤/ ٣، الثقات ١٨٦/ ٢وانظر: معجم الصحابة 
/ ٤، اإلصابة ٢٧٢/  ١٢، تهذيب التهذيب ٣٢١/ ٦، أسد الغابة ٤٧٠/ ٢، الكاشف ٣٤/٣٩٠، تهذيب الكمال ١٧٧٤
٣٧٣ - ٣٧٢/ ٧ ٥/١٩٤ ٣٤٦. 

  . ١٨٧/حديث٤٩٨/ ١أخالق النبي  ٩)(



٣٥٥ 
 

  ؛ عن أبي يعلى، عن جبارة، به.٢، وابن السني، بمثله١وأخرجه ابن عدي -
، وابن ٧، وأبو نعيم٦، والطبراني٥، وأبو بكر الشافعي٤، وابن حبان٣وأخرجه ابن قانع -

  عن جبارة، به. ، جميعهم بمثله؛ من طريق:٨األثير
  

  درجته
  .١٠وقال ابن نمير: هذا منكر، ٩إسناده ضعيف جًدا، وضعفه البغوي

  ُجَباَرة بن الُمَغلِس:فيه: 
قال ابن عدي: ولجبارة أحاديث يرويها عن قوٍم ثقات، وفي بعض حديثه ما ال يتابعه أحد 
عليه، غير أنه كان ال يعتمد الكذب، إنما كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب، كما ذكره 

  البخاري، وعندي أنه ال بأس به. 
  . ١١وقال الهيثمي: نسبه غير واحد إلى الكذب

  .١٢جبارة بن المغلس، هو ضعيف ألجل هذا الحديثوقال ابن القيسراني: فيه 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٤٤٦/ ٢الكامل  ١)(
  .٤٠٣/حديث٣٥٧ص  :عمل اليوم والليلة ٢)(
  .١٨٦/ ٢معجم الصحابة  ٣)(
  .٢٢١/ ١المجروحين  ٤)(
 .٨٠٣/حديث٦١٠/ ١بالغيالنيات الفوائد الشهير  ٥)(
  .٩٥٣/حديث٣٨٢/ ٢٢المعجم الكبير  ٦)(
  .٧٠٤٧/حديث٣٠٤٣/ ٦معرفة الصحابة  ٧)(
 .٢٠٢٣/حديث٣٢١/ ٦أسد الغابة  ٨)(
  .٣١٨/حديث٢٥٦: ص المختار النبي شمائل في األنوار٩)(
  .٢٢١/ ١المجروحين  ١٠)(
 .١٢٨٩٨/حديث٥٦/ ٨مجمع الزوائد  ١١)(
  . ٤٥٩حديث/١٥٥ص معرفة التذكرة:  ١٢)(



٣٥٦ 
 

  ُمْؤَتَمنٌ  اْلُمْسَتَشارَ  َوَأن  اْلَمُشْوَرة َبابُ 
، َوَقاَل جّل ذكره: {َوَشاِوْرُهْم ِفي ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم}

  ، ٢اَألْمِر}
اْلَحاِني ٣ْبُن َعِلي اْلَفاِرِسي  ] َحدثََنا اْلُمَطهرُ ١٤٦[ ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الص ُمَحم َأنا ٤، َأنا َأُبو َذر ،

ِد ٦، َنا َعِلي ْبُن اْلَعباِس اْلَمَقاَنِعي ٥َعْبُد اللِه اْبُن ُمَحمِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيانَ  َنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحم ،
  ، ١٠، َعْن ُعَقْيلٍ ٩، َنا َطْلَحُة ْبُن َزْيدٍ ٨َأْخَبَرِني َأِبي، ٧ْبِن َماَهانَ ا

 ْهِريَجاِل «، َقاَلْت: ١٣، َعْن َعاِئَشةَ ١٢، َعْن ُعْرَوةَ ١١َعِن الزَما َرَأْيُت َرُجًال َأْكَثَر اْسِتَشاَرًة ِللر
  ».ِمْن َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

  
  

                                                           

/ ٤ النبي أخالق ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ، وهو في كتابه٣٦١١/حديث١٨٨/ ١٣ السنة شرح ]١٤٦[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٧٦٣/حديث١٨

  .٣٨ اآلية :سورة الشورى ١)(
  .١٥٩اآلية: عمَران سورة آل٢) (
  .٧٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٧٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 .٧٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
: ٢٢٦ له ص حمزة ُكْوِفّي، قال الدارقطني في سؤاالتال الَمَقاِنِعّي، الَحَسن َأُبوالَوِلْيد الَبَجِلّي،  بن الَعباس بن َعِليّ ٦) (

  ه.٣١٠ت : الشيخ، المحدث، الصدوق.٤٣٠/ ١٤ثقٌة نبيل، وقال الذهبي في السير 
  .٢٠٦/ ٣ الزاهرة النجوم، ٥١/ ٤ الذهب شذرات، ٣٨٤/ ١٢ األنساب، ٦٣٩/ ٢ ووفياتهم العلماء مولد تاريخوانظر: 

الجرح ، أورده ابن أبي حاتم في الَواِسِطيّ  الَقَصِبيّ  َحِنيَفة، صاحب َأِبيب َماَهان، المعروف والده ْبن ُمَحمد ْبن َأْحَمد٧) (
/ ١ االعتدال ، والذهبي في ميزان٨٩/ ١ والمتروكون عنه، ونقل ابن الجوزي في الضعفاء، وسكت ٢/٧٣والتعديل 

 ، فقال:٢٩٢/ ١ الميزان ابن حجر في لسان وأجابتجهيل ابن أبي حاتم له، : ١/٥٧ الضعفاء في المغني، وفي ١٥٠
  أحمد. ابنه ال حنيفة، أبا جّهل إنما

 الجرح في حاتم أبو َحِنيَفة، جهله َأِبي، المعروف بالَواِسِطيّ  الَقَصِبيّ  أو ،الَقَصَباِنيّ  َماَهان، هو ْبن ُمَحمد) ٨(
 االعتدال ميزانوقال الذهبي في ، قول الدارقطني: ليس بالقوي، ٧/١٧٠ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد ، ٢/٧٣والتعديل

  ه٢٠٤ت صدوق،: ٤١٢ ص الثقاتفي  لعجلي، وقال ا٩/١٣٥وذكره ابن حبان في الثقات  يعرف، ال :٢٣/ ٤
األنساب  ،٢٧٧ ص :واأللقاب الكنى في الباب فتح، ٨/١٠٥، الجرح والتعديل: ١٥٧ ص واسط تاريخوانظر: 

  .٣٨/ ٧، و٣٥٧/ ٥ الميزان لسان ،٦٢٨/ ٢ الضعفاء في المغني ،١٠/٤٣٧
قّي، أو ،ِمْسِكْين َأُبو، الُقَرِشيّ  َزْيد بنَطْلَحة  ٩)( د الر٢٨٢قال ابن حجر في التقريب ص  ِدَمْشِقّي، أصله َأُبو ُمَحم :

  الحديث. يضع كان داود: وأبو وعلي أحمد قال متروك،
  .١٥/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥١٤/ ١ الكاشف ،٣٩٥/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

 سكن ثبٌت، ثقةٌ : ٣٩٦قال ابن حجر في التقريب ص  ،َأُبو َخاِلد اُألَمِوّي َمْوَالُهم ،ُعَقْيل بن َخاِلد ْبن َعِقيل اَألْيِليّ ١٠) (
  الصحيح. ه، على٤٤مصر، ت  ثم الشام، ثم المدينة،

  .٢٥٥/ ٧ التهذيب تهذيب ،٣٢/ ٢ الكاشف ،٢٤٢/ ٢٠وانظر: تهذيب الكمال 
 .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١١)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٢)(
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٣)(



٣٥٧ 
 

  تخريجه
، عن أحمد بن َماَهاَن، عن أخرجه  - أبو الشيخ، بمثله؛ عن علي بن العباس اْلَمَقاَنِعي

أبيه، عن طلحة بن زيد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي اهللا 
  .١عنها

  
  درجته

  إسناده ضعيٌف جًدا، فيه:
  أحمد بن محمد بن ماهان، ومحمد بن ماهان: كالهما مجهول. -
  طلحة بن زيد: -
  : كان يضع الحديث.٣، وأحمد٢ل ابن المدينيقا

  .٤وقال البخاري: منكر الحديث
  .٥قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ال يكتب حديثه

قال ابن حبان: منكر الحديث جًدا، يروي عن الثقات المقلوبات، ال يحل االحتجاج 
  .٦بخبره

  .٧وقال النسائي: متروك الحديث
  
  
  

   

                                                           

  .٧٦٣/حديث١٨/ ٤ النبي أخالق ١)(
 .٢٧/ ٢٥  دمشق تاريخ ٢)(
 .١١٦ ص الرجال ومعرفة العلل ٣)(
  .٧٧ص  الصغير الضعفاء ٤)(
  .٤٨٠/ ٤ والتعديل الجرح ٥)(
 .٣٨٣/ ١ المجروحين ٦)(
  .١٧٤/ ٥ الكامل ٧)(



٣٥٨ 
 

  اِئلــــــــــــاْلَفضَ  ابُ تَ كُ 
لين واآلخرين، ُمَحمد صلَوات الله َوَسَالمه َعَلْيِه وَعلى آله َأْجَمِعيَن  َباب َفَضاِئل سيد اْألَو

  وشمائله.
َوُهَو ُمَحمد، ْبن َعْبد الله، ْبن َعْبد اْلمطلب، ْبن َهاشم، ْبن َعْبد مَناف، ْبن قصي، ْبن 

لَؤي، ْبن َغالب، ْبن فهر، ْبن َمالك، ْبن النضر، ْبن كَناَنة، كالب، ْبن مّرة، ْبن َكْعب، ْبن 
  ْبن ُخَزْيَمة، ْبن مدركة، ْبن إْلَياس، ْبن ُمضر، ْبن نزار، ْبن معد، ْبن عدنان.ا

  َوَال َيصح حفظ الّنَسب َفوق عدنان.
ي ْبن كالب ِفي مكة، وقريش: ُهم َأْوَالد النضر ْبن كَناَنة، تَفرُقوا ِفي اْلِبَالد، َفَجمعُهْم قص

سموا ُقرْيًشا؛ ِألَنُه قرشهم، َأي: جمعهم، ولكنانة ُوِلَد سوى النضر، وهم َال يسمون 
  ُقرْيًشا، َألنهم لم يقرشوا. 

  اْآلَية.١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيَأيَها النِبي ِإنا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا}
، َأي: ختمهم، َفُهَو َخاتم َلُهم، َوُقِرَئ ٢{َوَلِكْن َرُسوَل اللِه َوَخاَتَم النِبييَن}َوَقاَل عز َوجل: 
  َخاتم ِبالّنصب.

  ، َأي: عطًفا وصنًعا.٣َوَقاَل جّل ذكره: {َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن}
، َنا َأُبو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي ٤اْلَحَنِفي  َحدثََنا َأُبو اْلَفْضِل ِزَياُد ْبُن ُمَحمدٍ  ]١٤٧[ 

  ، ٥ُعْثَمانَ 
  
  

                                                           

؛ أخرجه البغوي من طريق الخركوشي، وهو في كتابه شرف المصطفى ٣٦٢٢/حديث٢٠٢/ ١٣شرح السنة ] ١٤٧[
/ ٨ الزوائد مجمع، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ١٦٢٠/حديث٣٨١/ ٤ المصطفى شرف
    .١٩٦٧/حديث٤٠٥/ ٢ األستار كشف ، وفي١٣٦٨٦حديث ، و١٣٦٨٤/حديث١٨٨

  .٤٥اآلية : سورة األحزاب ١)(
  .٤٠اآلية : األحزابسورة ٢) (
 .١٠٧ اآلية :سورة األنبياء٣) (
  .١٢٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 ، قال الخطيب في تاريخَسْعد النْيَساُبْوِريّ  َأُبو ، والَخْرُجوشي،الَخْرُكْوِشيّ  ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد ُعْثَمان َأِبي بن الَمِلك َعْبد ٥)(

. ت شيخ اإلسالم القدوة، ،اإلمام: ٢٥٦/ ١٧ سيرالا، وقال الذهبي في زاهدً  اورعً  ا،صالحً  ثقة : كان١٨٨/ ١٢ بغداد
   هـ.٤٠٧

  .٨٤/ ٥ إليه. األنساب المنتسب أجداد لبعض اسم وهو خرجوش، إلى والَخْرُجوشي: نسبة
  .١٠١/ ٥ األنساب كبيرة. بنيسابور سكة وهي، َخْرُكوش إلى الَخْرُكوشي: نسبة

 الحفاظ ، تذكرة٤٣١/  ١ ، اللباب٣٦١ ،٣٦٠/  ٢ البلدان ، معجم٢٧٩/  ٧ المنتظم ،٩٠/ ٣٧دمشق  تاريخ وانظر:
  . ١٦١/ ٢٨ اإلسالم تاريخ ،١٧٩/ ٣



٣٥٩ 
 

 ٍد اْلَبْغَداِدياُر ْبُن ُمَحمِد ْبِن َسِعيٍد اْلَحاِفظُ ، ١َنا َعمُد ْبُن ٢َنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَنا ُمَحم ،
، َعْن ٥، َنا ُيوُسُف ْبُن ُمَحمِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ٤اْلُكوِفي ، َنا ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم، َيْعِني ٣ِإْسَماِعيلَ 

ِإن اللَه َبَعثَِني ِلَتَماِم َمَكاِرِم «، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ٧، َعْن َجاِبرٍ ٦َأِبيهِ 
  ».اَألْخالِق، َوَتَماِم َمَحاِسِن األْفَعالِ 

  
  
  
  

                                                           

 طلب في رحلوا الذين أحد ، وهوُبَخاَرى نزيل ،َذّر التِمْيِمّي، الَبْغَداِديّ  ، أبوُجَبْير بن َمْخَلد بنَعمار ْبن ُمَحمد  ١)(
الحديث. وقال الذهبي في  كثير ثقة: السْمعاني ْبن َبْكر قول َأبي ،٣٤٠/ ٤٣ ابن عساكر في تاريخه الحديث، ونَقلَ 

  هـ.٣٨٨وهواألصح، وقيل  ،هـ٣٨٧ سنة ببخارى النظير. توفي معدوم :١٧٢/ ٢ العبر
 .٤٦٧/ ٤ الذهب ، شذرات٢٧/١٥١ اإلسالم . تاريخ٥٣٣/ ١٦ النبالء أعالم ، ، سير١٤/١٨٣ بغداد تاريخ :وانظر

وقال:  ،٤٠/ ٣، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ُعْقَدة بابن ، المشهوراْلَعباس ، َأُبواْلُكوِفّي  َسِعيد ْبن ُمَحمد ْبن دَأْحمَ ٢) (
 كان: َحيْوَيه بن عمر أبو وقال بالكذب، بعضهم واّتهمه : ضّعفوه،٤٢/ ٢البحر، وقال في العبر والمحدث العصر حافظ
آخرون. ت  وقواه واحد، غير متوسط، ضعفه : شيعي١٣٦/ ١ االعتدال فتركته، وقال في ميزان الصحابة، مثالب يملي
  هـ.٣٣٢

 بغداد تاريخ، ٥٧٩/ ٢ اإلرشاد، ١٦٧ ص: معجم الشيوخ البن جميع الصيداوي ،٣٣٨/ ١ وانظر: الكامل البن عدي
 في المغني ،١١١ ص: المعين ،٣٥/ ١٤ المنتظم،  ٨٥/ ١ والمتروكون الضعفاء ،٣٣٥/ ٩األنساب ،١٤٧/ ٦

/ ٤ الذهب شذرات ،٢٦٣/ ١ الميزان لسان ،٦٧/ ٢٥ اإلسالم تاريخ ،٣٤٠/ ١٥النبالء  أعالم سير ،٥٥/ ١ الضعفاء
١٧٩.  

 من أر تراجم شيوخه، ولم، هكذا عرفه العلماء في الراِشِديّ  اْلَحَسن ، َأُبوَراِشد ْبن ِإْسَحاق ْبن ِإْسَماِعْيل ُمَحمد ْبنُ  ٣)(
، ٥/ ٣ الكمال عقدة، وذكره المزي في تهذيب ابن شيوخ ، في جملة٣٤٠/ ١٥ في السير الذهبي ذكره بترجمة، فقد أفرده

: وُيقال األزدي، عمار سعيد بن بن ، في تالميذ عثمان٣٧٩/ ١٩األزدي؛ وفي  الوراق أبان بن في تالميذ ِإْسَماِعيل
  العطار الكوفي. الدهان ثابت بن ، في تالميذ علي٣٣٩/ ٢٠الصائغ؛ وفي  الطبيب األحول الزيات الكوفي القرشي
 عن الراشدى، إسحاق بن إسماعيل بن محمد عن عقدة، ابن : روى٥٢٤/ ٥ والسنن المسانيد كثير في جامع قال ابن

 الحديث ثم قال: فابن على، وساق عن نباتة، بن األصبغ عن العبدى، الحسن بن على عن النميرى، خلفٍ  بن محمد
متروك،  ضعيف ذلك بعد واألصبغ مظلم، األصبغ إلى وٕاسناده للحديث، حافًظا كان وٕان خبيث، رافضى فإنه متهم عقدة

  .يعرف ال من سنده ، تعقيًبا على هذا اإلسناد، قال: وفي٢٧٧/ ٤ وقال ابن حجر في اإلصابة
 كذبه الضعفاء، هاشم، أحد بني مولى ،ِبالُكْرِديّ  يعرف ،َحْفص َأُبو الرْحَمن، َعْبد ْبن خالد ْبن ِإْبَراِهيم ْبن ُعَمر٤) (

حاتم  أبي ابن األثبات، وذكره عن المناكير يروي ثقة، غير كان: ٣٦/ ١٣ بغداد تاريخ في الخطيب وقال الدارقطني،
   ه.٢٢٠توفي بعد سنة ، وسكت عنه ،٩٨/ ٦ والتعديل في الجرح

 الضعفاء في المغني ،١٧٩/ ٣ ميزان االعتدال  ،٢٠٤/ ٢ الجوزي البن الضعفاء، ٢٥٣ص والّالحق وانظر: الّسابق
  .٢٨٠/ ٤ الميزان لسان ،٢٩٤/ ١٦ اإلسالم ، تاريخ ٤٦٢/ ٢
  .ضعيف: ٦١١ ص التقريب، قال ابن حجر في ُمَحمد بن الُمْنَكِدر التْيِميّ  بنُيْوُسف ) ٥(

 .٤٢٢/ ١١ التهذيب تهذيب ،٤٠١/ ٢ الكاشف ،٤٥٦/ ٣٢ الكمال تهذيبوانظر: 
  .٦٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٦(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (



٣٦٠ 
 

  تخريجه
أخرجه أبو سعد الَخْرُكوشي، بمثله؛ عن عمار بن محمد، عن أحمد بن محمد بن  -

محمد بن إسماعيل، عن عمر بن إبراهيم، عن يوسف بن محمد بن المنكدر،  سعيد، عن
  .١عن أبيه، عن جابر رضي اهللا عنه

ن خالد القرشي، عن يوسف بن وأخرجه الطبراني، بنحوه؛ من طريق: عمر بن إبراهيم ب -
  .٢بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر رضي اهللا عنهمحمد 

، ثالثتهم بنحوه؛ من طريق: يوسف بن محمد ٥، والسمعاني٤، والبغوي٣وأخرجه البيهقي -
  بن المنكدر، به.ا

، جميعهم ٩، والخطيب البغدادي٨، وابن األعرابي٧، والبزار٦وأخرجه ابن أبي الدنيا -
  من طريق: محمد بن المنكدر، به.بمعناه؛ 
  درجته

  ، فيه:١١، والسخاوي١٠إسناده ضعيٌف جًدا، وضعفه البيهقي
  ابن عقدة: ضعفوه، واتهمه بعضهم بالكذب. -
  محمد بن إسماعيل الراشدي: تكلم فيه. -
  عمر بن إبراهيم الكوفي: أحد الضعفاء، كذبه الدارقطني. -
  يوسف بن محمد بن المنكدر: ضعيف. -

   

                                                           

  ١٦٢٠/حديث٣٨١/ ٤ المصطفى شرف ١)(
 .١١٩/حديث٣٥٦ ص: للطبراني األخالق مكارم، و ٦٨٩٥/حديث٧٤/ ٧ األوسط المعجم ٢)(
 .٧٦١٠/حديث٣٥٣/ ١٠ اإليمان شعب ٣)(
   .٣٦٢٣/حديث٢٠٢/ ١٣ السنة شرح ٤)(
    .٢٥ ص: واالستمالء اإلمالء أدب ٥)(
  .١٠/حديث٢٠ ص: البن أبي الدنيا األخالق مكارم ٦)(
   .١٩٦٧/حديث٤٠٥/ ٢ األستار كشفانظر:  ٧)(
  .٢٠٠٤/حديث٩٤٣/ ٣ األعرابي ابن معجم ٨)(
 .٣٨/حديث٩٢/ ١ السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع ٩)(
 .  ٧٦١٠/حديث٥٥٣/ ١٠ اإليمان شعب ١٠)(
  .٢٠٤/حديث١٨٠ ص: الحسنة المقاصد ١١)(



٣٦١ 
 

]١٤٨[  ِريُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُمَظف ِد ١َأْخَبَرَنا َأُبو َمْنُصوٍر ُمَحم َأنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحم ،
فارُ ٢ْبِن اْلَفْضلِ ا ِه الصُد ْبُن َعْبِد الل َنا َداِهُر ْبُن ٤، َنا َيْعُقوُب ْبُن َأِبي َيْعُقوبَ ٣، َأنا ُمَحم ،

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ٧] ْبُن ِإْبَراِهيمَ ٦َنا [ُعَمر، ٥ُنوحٍ  ١٠، َعْن َجاِبرٍ ٩، َعْن َأِبيهِ ٨، َنا ُيوُسُف ْبُن ُمَحم ،
ِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ِإن اللَه َبَعثَِني ِبَتَماِم َمَحاِسِن اَألْخالِق، َوَكَما

  اِل".َمَحاِسِن اَألْفعَ 
  

  تخريجه
  .١١سبق تخريحه

  درجته
  .١٢إسناده ضعيٌف جًدا، وقد سبق بيان درجته

  عمر بن إبراهيم الكوفي: أحد الضعفاء، كذبه الدارقطني. -
  
  

   

                                                           

، ١٣٦٨٤/حديث١٨٨/ ٨ الزوائد مجمعوالحديث زائد، ذكره الهيثمي في  ،٣٦٢٣/حديث٢٠٢/ ١٣ السنة ] شرح١٤٨[ 
    .١٩٦٧/حديث٤٠٥/ ٢ األستار كشف ، وفي١٣٦٨٦حديثو 
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
 .٧في الحديث رقم سبقت ترجمته  ٢)(
 .٥٤سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  هـ.٢٧٦ت  .المعّدل َيْعُقوب، أبي بابن صبهانّي، المعروفألا ِمْهران ْبن ِإْسَحاق ْبن َيْعُقوب٤) (

  .٤٩٣/ ٢٠ اإلسالم تاريخ ،٨٢١ص الرسم في المتشابه تلخيص ،٣٣٣/ ٢ أصبهان انظر: تاريخ
 سؤاالت الدارقطني في َأخَطأ، وقال ُربَما َوَقاَل:، ٢٣٨/ ٨الثَقات ِفي حَبان اْبن اْألَْهَواِزي، ذكرهُنوح  ْبن َداِهر) ٥(

: شيٌخ ألهل األهواز... ليس بقوي في الحديث، ونقل أبو ١٧٥/ ١ به، وقال في العلل بأس : ال٢٩ البرقاني ص
  هـ.٢٣٣اليعرف، ولعل الجناية منه. ت اْلقطان: : قول اْبن٩٢ ص االعتدال ميزان الفضل العراقي في ذيل

، ١٥٤/ ١٧ اإلسالم ، تاريخ٢١٦/ ١ الضعفاء في ، المغني٢٨٥/ ١٣ بالوفيات، ، الوافي٧/ ٣اإلكمال  وانظر: إكمال
  .٢٧٣/ ٢الزاهرة ، النجوم٤١٣/ ٢ الميزان لسان

 . ١٤٧جاء في األصل، وفي ع، وفي س: (محمد)، والصواب ما أثبته، وانظر إسناد حديث رقم  ٦)(
  .١٤٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ِإْبَراِهيم، ْبن ِإْبَراِهيم: هو ُعَمر ْبن ) ُمَحمد٧(
  .١٤٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 .٦٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٩(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
 .١٤٧ رقم انظر الحديث ١١)(
 نفسه. ١٢)(



٣٦٢ 
 

]١٤٩[  ْبُن ُموَسى اْلُموَسِوي ُد َأُبو اْلَقاِسِم َعِلييثََنا السِد ١َحدثَِني َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَحد ،
، ُمَشاَفَهةً ا اِس اْلَبْلِخي٢ْبِن اْلَعب اِبيِد ْبِن ِإْبَراِهيَم [اْلَخط َأنا ٤]٣، َأنا َأُبو ُسَلْيَماَن َحْمُد ْبُن ُمَحم ،

 يُد ْبُن اْلَمكي٧َأِخي اْبِن َوْهٍب  َنا اْبنُ ، ٦، َنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيمَ ٥ُمَحم٨، َنا َعم ،  

                                                           

  ، أخرجه البغوي من طريق الخطابي، وهو في كتابه٣٦٢٦/حديث٢٠٧/ ١٣شرح السنة ] ١٤٩[
/ ٨مجمع الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: ١٥٦/ ٢غريب الحديث 

غاية وفي  ،٢٠٩٣/حديث٥١٢موارد الظمآن: ص وفي  ،١٣٨٤٧حديث، و ١٣٨٤٦وحديث، ١٣٨٤٥/حديث٢٢٣
  .٦٣٠٩/حديث٧/ ٧إتحاف الخيرة المهرة وذكره البوصيري في  ،٣٤١٩/حديث٢٧٧/ ٣المقصد 

عليه، وقال بأنه ، وأثنى ٧٣٣/ ٢القصر في دميةاْلَباَخْرِزّي ، معروف، ترجم له َأُبو اْلَقاِسم اْلُموَسِويّ  ،َعِلّي ْبن ُموَسى ١)(
  وأربعمائة. وأربعين سبع لقيه سنة

دقيّ  بن َأِبي َبْكر الناِطِقيّ  َحْفص ُعَمر بن ُمَحمد أبو وأورده السمعاني، وابن عساكر في شيوخ عدد من الرواة منهم: الص، 
 بن الَحاِرث بن ُمَحمد بن َطاِهر ُمَحمد بن ُمَحمد وأبو َعْبد اهللا ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن ُمَحمد بن ُيْوُسف الَخُلوقّي، وَأِبو

ان. ِسَراج ْبن ُمَحمد ْبن َأْحَمد اْلَعباس وَأبو ،الَحاِرِثيّ  الَحاِرث بن ُمَحمد حالط  
 اْلَقاِضي و ،َبْنَدْقَشاِئيّ الِمْهرَ  اْلَحَسن ْبن ُمَحمد الله َعْبدِ  َأبي :في شرح السنة ومن شيوخه الذين ذكروا في أسانيد البغوي

  .اْلَعاِمِريّ  َأْحَمد ْبن َعاِصم ُمَحمد يَأب
  .٧٧٦/ ٢ معجمه ،٢١٨/ ٢و، ١٥٤/ ٢،  ٥٤٠/ ١التحبير ،٦/٢٣٩، و٤٥١/ ١شرح السنة  وانظر:

/ ١٦ وذكره الذهبي في السير ، هكذا عرفه البغوي  في هذا اإلسناد،َأُبو َبْكر اْلَبْلِخيّ  ،َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن اْلَعباس )٢(
 ، ووصفه بالحافظ.الُمْسَتْمِلي الَبْلِخيّ  َداُود بن َأْحَمد بن ِإْبَراِهْيم بن َأْحَمد بن ِإْبَراِهْيم ِإْسَحاق َأبي: في تالميذ ٤٩٢

 :البغويكتابي والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في  )،اْلَحْنَظِليّ ( في س:و  ،عوفي ، األصلوقع في ٣) (
 .٤/حديث٦ ص المختار: النبي شمائل في األنوار، و ٨٨/حديث١٦٨/ ١ معالم التنزيل

قول  ٥٤٧/ ١ الوعاة نقل السيوطي في بغية ُسَلْيَمان الَخطاِبّي، َأُبو الُبْسِتّي، َخطاب بن ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بن َحْمد )٤(
: اإلمام، العالمة، الحافظ، اللغوي... صاحب ٢٣/ ١٧ السير صدوًقا، وقال الذهبي في  حجة َكانَ : الّسمعانيّ 

  هـ.٢٨٨التصانيف. ت 
، ١٤٩/ ٣ الحفاظ ، تذكرة٢١٤/ ٢ األعيان ، وفيات٢٥٤ ص: ، التقييد١٢٩/ ١٤ ، المنتظم٢٢٦/ ٢ وانظر: األنساب

  .٤٧١/ ٤ الذهب ، شذرات٤٠٤ ص: الحفاظ ، طبقات١٧٤/ ٢، العبر ١٦٥/ ٢٧ اإلسالم تاريخ
، ٧٨/ ٩ الثقات حبان في اْلُكْشِميَهِنّي، ذكره ابن اْلَهْيَثم َأُبو ُزراع اْلَمْرَوِزّي، ْبن َمكيّ  ْبن ُمَحمد ْبن اْلَمكيّ  ْبن ُمَحمد٥) (

ورًعا، وقال الذهبي في  زاهًدا أديًبا فقيًها : كان ١١٦/ ١١ وقال: مستقيم األمر في الحديث، وقال السمعاني في األنساب
  .هـ ٣٨٩: المحدث، الثقة ... وكان صدوًقا. ت٤٩١/ ١٦ السير

/ ٢ اإلكمال ، إكمال١١٠ ص: ، التقييد٦٧ ص: المحمدين روايات من الصحاح من المستخرجة وانظر: األربعون
  .٤٧٨/ ٤ الذهب ، شذرات١٧٧/ ٢، العبر١٨٩/ ٢٧ اإلسالم ، تاريخ٩٩/ ٣ ، اللباب٦٥٠

، ذكره ابن حدث عنه: أبو حاتم بن حبان البستي وغيره، الُبْسِتيّ  َأُبو ُمَحمد ،ِإْسَماِعْيل الَقاِضي ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْيم بن ٦)(
/ ٢٣ اإلسالم المتقنين، وقال الذهبي في تاريخ من والعقالء المحدثين، من النبالء وقال: أحد ١٢٢/ ٨ حبان في الثقات

  هـ.٣٠٧ ت .عاقًال  نبيًال  متقًنا :  كان٢٠٤
 ، سير٤٩٧/ ١ المشتبه ، توضيح١٠١/ ٨ دمشق ، تاريخ٢٢٥/ ٢ ، األنساب٤٣١/ ١ اإلكمال البن ماكوالوانظر: 

  .١٩/ ٤ الذهب ، شذرات١٥٠/ ١ المنتبه ، تبصير١٤٠/ ١٤ النبالء أعالم
، قال ابن حجر في َبْحَشل لقبه َأُبو ُعَبْيد اهللا الِمْصِرّي، ،َأْحَمد بن َعْبد الرْحَمن بن َوْهب بن ُمْسِلم الُقَرِشّي َمْوَالُهم) ٧(

  ه.٢٦٤بأخرة، ت تغير صدوقٌ : ٨٢التقريب ص 
 .٥٤/ ١ التهذيب تهذيب ،١٩٨/ ١ الكاشف ،٣٨٧/ ١وانظر: تهذيب الكمال 

 ثقٌة، الفقيه،: ٣٢٨قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو ُمَحمد الِمْصِرّي، ،الُقَرِشّي َمْوَالُهمَعْبد اهللا بن َوْهب بن ُمْسِلم ) ٨(
  ه.١٦٧عابٌد، ت حافٌظ،

 .٧١/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٠٦/ ١ الكاشف ،٢٧٧/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 



٣٦٣ 
 

َلِمي ٢، َعْن َسِعيِد ْبِن ُسَوْيدٍ ١َنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلحٍ  َعْن ٣، َعْن َعْبِد اَألْعَلى اْبِن ِهالٍل الس ،
ْنَد اللِه َمْكُتوٌب ، َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َأنُه َقاَل: "ِإني عِ ٤ِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ 

ِل َأْمِري: َدْعَوُة ِإْبَراِهيَم، وَ  آَدَم َلُمْنَجِدٌل ِفي ِطيَنِتِه، َوَسُأْخِبُرُكْم ِبَأو يَن، َوإِنِبيِبَشاَرُة َخاِتُم الن
َها ِمْنُه ُقُصوُر ِعيَسى، َوُرْؤَيا ُأمي الِتي َرَأْت ِحيَن َوَضَعْتِني، َوَقْد َخَرَج َلَها ُنوٌر َأَضاَءْت لَ 

  الشاِم".
  

  شرح الغريب 
َلُمْنَجِدٌل ِفي ِطيَنِتِه: مطروح على وجه األرض، صورة من طين لم تجر فيه الروح  -

  .٥بعد
والمعنى: كتبت خاتم األنبياء في الحال التي آدم مطروح على اَألرض حاصل في أثناء 

  .٦اْلخلقة، لما يفرغ من تصويره، وٕاجراء الّروح فيه
  

  تخريجه
أخرجه الخطابي، بمثله؛ عن محمد بن المكي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن أخي  -

ابن وهب، عن عمه، عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد، عن عبد األعلى بن 
  .٧هالل، عن عرباض بن سارية رضي اهللا عنه

  
  

                                                           

األندلس، قال ابن حجر في  ، قاضيَأُبو َعْمرو، َوَأُبو َعْبد الرْحَمن الِحْمِصيّ  ،الَحْضَرِميّ  ُمَعاِوَية بن َصاِلح بن ُحَدْير) ١(
  ه.١٧٠ه، وقيل: بعد ١٥٨أوهام، ت له صدوقٌ : ٥٣٨التقريب ص 

 .٢٠٩/ ١٠ التهذيب تهذيب ،٢٧٦/ ٢ الكاشف ،١٨٦/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال 
، وسكتا ٢٩/ ٤والتعديل  ، وابن أبي حاتم في الجرح٤٧٦/ ٣الكبير اْلَكْلِبّي، ذكره البخاري في التاريخ ُسَوْيد ْبن َسِعيد ٢)(

 : وما علمت فيه َجرحة.٣٦٧/ ٧ اإلسالم ، وقال الذهبي في تاريخ٣٦١/ ٦ حبان في الثقات ابن عنه، وذكره
  .١٦٤ ص: الرجال من أحمد اإلمام مسند في رواية له من ذكر في ، اإلكمال٩٩/ ٢١ دمشق وانظر: تاريخ

َلِمّي،  ِهالل ْبن اَألْعَلى َعْبد) ٣( ْضرالساِميّ  َأُبو الن٦الكبير ذكره البخاري في التاريخ الحمصيين، عند ، حديثهالش /
 هـ.١٠٤. ت١٢٨/ ٥حبان في الثقات  ابن ، وسكتا عنه، وذكره٢٥/ ٦ والتعديل ، وابن أبي حاتم في الجرح١٢٨

  .٤٥٠/ ٣٣ دمشق تاريخ ،٢٦٥/ ٧اإلكمال  ،٢٢٢٠/ ٤ والمختلف المؤتلف ،٨٣٩/ ٢ واألسماء وانظر: الكنى
َلِميّ  )٤( من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وروى أحاديث.َنِجيح، صحابي،  ، َأبوالِعْرَباض بن َساِرَية الس  

  .٣٩٨/ ٤ ، اإلصابة١٩/ ٤ الغابة ، أسد١٢٣٨/ ٣ انظر: االستيعاب
 .١٤٤/ ١غريب الحديث البن الجوزي ، ١٥٦/ ٢غريب الحديث للخطابي انظر: ) ٥(
  .١٩٣/ ١الفائق في غريب الحديث  ٦)(
   .١٥٦/ ٢غريب الحديث للخطابي  ٧)(



٣٦٤ 
 

  ، كالهما بنحوه؛٢، وابن حبان١وأخرجه ابن شبة -
  ؛٣تصًراوأخرجه أبو نعيم، مخ

  ثالثتهم من طريق: ابن وهب، عن معاوية بن صالح، به.
  ، كالهما بنحوه؛ ٥، والبيهقي٤وأخرجه البخاري -

  ، ثالثتهم بمعناه؛٨، والطبراني٧، وأحمد٦وأخرجه ابن سعد
، ١٤، وأبو نعيم١٣، واآلجري١٢، والطبري١١، وابن أبي حاتم١٠، وابنه عبد اهللا٩وأخرجه أحمد

  جميعهم مختصًرا؛
  ؛١٥الحاكم، وفيه زيادة وأخرجه

  جميعهم من طريق: معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، به.
  درجته

، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ١٦إسناده حسن، وحسنه الذهبي
  .١٧ووافقه الذهبي

  
  
  
  

                                                           

   .٦٣٦/ ٢تاريخ المدينة  ١)(
  .٦٤٠٤/حديث٣١٢/ ١٤صحيح ابن حبان  ٢)(
   .٩/حديث٤٨: ص ألبي نعيم دالئل النبوة ٣)(
 .١٣/ ١التاريخ األوسط  ٤)(
  .٨٠/ ١ للبيهقي دالئل النبوة ٥)(
   .١١٨/ ١الطبقات الكبرى  ٦)(
   .١٧١٥٠/حديث٣٧٩/ ٢٨مسند أحمد  ٧)(
   .١٩٣٩/حديث١٣٣/ ٣مسند الشاميين ، و ٦٢٩/حديث٢٥٢/ ١٨المعجم الكبير  ٨)(
  .١٧١٥١/حديث٣٨٢/ ٢٨مسند أحمد  ٩)(
  .٨٦٥/حديث٣٩٨/ ٢السنة لعبد اهللا بن أحمد  ١٠)(
    .١٢٥٤/حديث٢٣٦/ ١ تفسير ابن أبي حاتم ١١)(
  .٢٠٧٢/حديث٨٣/ ٣تفسير الطبري  ١٢)(
     .٩٤٨/حديث١٤٠٨/ ٣الشريعة  ١٣)(
  .١٠/حديث٤٩: ص ألبي نعيم دالئل النبوة ١٤)(
   .٣٥٦٦/حديث٤٥٣/ ٢المستدرك  ١٥)(
  .٤٢/ ١ اإلسالم تاريخ ١٦)(
 . ٣٥٦٦/حديث٤٥٣/ ٢المستدرك  )١٧(



٣٦٥ 
 

ٍد اْلَقاِضي ]١٥٠[ َأنا َأُبو ١َأْخَبَرَنا اِإلَماُم اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحم ، ْيَسُفوِنياِس الطَأنا َأُبو ٢اْلَعب ،
 َراِبي٣اْلَحَسِن الت ٤، َنا َأُبو َبْكٍر اْلَبْسَطاِمي اٍر اْلُقَرِشيِه ْبُن ٥، َأنا َأْحَمُد ْبُن َسيَنا َعْبُد الل ،

، ١٠اللِه ْبِن َضْمَرةَ ، َعْن َعْبِد ٩، َعْن َأِبي َصاِلحٍ ٨، َعِن اَألْعَمشِ ٧، َعْن َأِبي َحْمَزةَ ٦ُعْثَمانَ 
ٌد َرُسوُل اللِه، َال َفظ َوال َغِليٌظ، َوال ١١َعْن َكْعٍب  ْوَراِة َمْكُتوًبا: ُمَحمي َأِجُد ِفي التَقاَل: "ِإن ،

اٌب ِفي اَألْسَواِق، َوال َيْجِزي السيَئَة ِبالسيَئِة، َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْصَفُح، ُأمُتُه اْلحَ  اُدوَن، َسخم
ئُ  َنْجٍد، َيْأَتِزُروَن ِإَلى َأْنَصاِفِهْم، َوُيَوض ُروَنُه َعَلى ُكلَمْنِزَلٍة، َوُيَكب َه ِفي ُكلوَن َيْحَمُدوَن الل

اِء، َلُهْم َأْطَراَفُهْم، َصفُهْم ِفي الصالِة، َوَصفُهْم ِفي اْلِقَتاِل َسَواٌء، ُمَناِديِهْم ُيَناِدي ِفي َجو السمَ 
  ِفي َجْوِف اللْيِل َدِوي َكَدِوي النْحِل، َمْوِلُدُه ِبَمكَة، َوُمَهاَجُرُه ِبَطاَبَة، َوُمْلُكُه ِبالشاِم".

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٦٢٨/حديث٢٠٩/ ١٣شرح السنة ] ١٥٠[
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١)(
  .١٣٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٣٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .١٣٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
 .١٣٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
قال ابن حجر في  ،َعْبَدان الملقبَأُبو َعْبد الرْحَمن الَمْرَوِزّي،  ،َعْبد اهللا بن ُعْثَمان بن َجَبَلة بن َأِبي َرواد الَعَتِكيّ  ٦)(

  ه.٢٢١، تحافظٌ  ،ثقةٌ  :٣١٣التقريب ص 
 .٣١٣/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥٧٢/ ١ الكاشف ،٢٧٦/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٠٠ سبقت ترجمته في الحديث رقم) ٧(
  .٦٣سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
يات ،َأُبو َصاِلح السمان ،َذْكَوان بن َعْبد اهللا ٩)( وكان ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  :٢٠٣، قال ابن حجر في التقريب ص الَمَدِنيّ  ،الز 

  ه.١٠١ت ،الكوفة إلى الزيت يجلب
  .٢١٩/ ٣ التهذيب تهذيب ،٣٨٦/ ١ الكاشف ،٥١٣/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 

ُلْوِليّ  بن َضْمَرة َعْبُد اهللاِ ) ١٠( العجلي وثقه: ٣٠٨قال ابن حجر في التقريب ص ، الس.  
  .٢٦٦/ ٥ التهذيب تهذيب ،٥٦٣/ ١ الكاشف ،١٢٩/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

ا، فأسلم بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه كان يهوديً  ،َكْعب اَألْحَبارب المعروف الَيَماِنّي، ،َكْعب بن َماِتع الِحْمَيِريّ  ١١)(
فكان يحدثهم  ،فجالس أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم ،وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي اهللا عنه ،وسلم

قال ابن حجر في التقريب  وكان حسن اإلسالم، ،عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة عن الكتب اإلسرائيلية، ويحفظ
  .المائة على زاد وقد ،عثمان خالفة آخر في مات: ثقٌة، مخضرم، ٤٦١ص

  .٤٣٨/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٤٨/ ٢ الكاشف ،١٨٩/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 



٣٦٦ 
 

  تخريجه
، وقوام ٥، والبيهقي٤، وأبو نعيم٣، وأبو بكر الدينوري٢، والدارمي١أخرجه ابن سعد -

  ظ متقاربة؛ من طريق: كعب األحبار رضي اهللا عنه.، جميعم بألفا٧عساكر ، وابن٦السنة
  

  درجته
  إسناده صحيح، وهو موقوف.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٧٠/ ١ الكبرى الطبقات ١)(
  .٨حديثو  ،٧حديثو  ،٥حديث/١٥٨ – ١٥٧ – ١٥٦/ ١ الدارمي سنن ٢)(
 . ١٢٩٥/حديث١٢٣/ ٤ العلم وجواهر المجالسة ٣)(
  .٣٨٦/ ٥ األولياء حلية ٤)(
  .٣٧٦/ ١ للبيهقي النبوة دالئل ٥)(
 .١٦٤حديثو  ،١٦٣/حديث١٥١ -  ١٥٠ ص: لقوام السنة النبوة دالئل ٦)(
  .١٨٦/ ١ دمشق تاريخ ٧)(



٣٦٧ 
 

  َباب َأسَماء النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
، َأنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، َنا َأبُ  ]١٥١[ َأنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِني و َوَأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم

، َعْن َأِبي ٤، َعْن َعاِصمٍ ٣، َنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعياشٍ ٢، َنا ُمَحمُد ْبُن َطِريٍف اْلُكوِفي ١ِعيَسى
، َقاَل: َلِقيُت النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِفي َبْعِض َطِريِق اْلَمِديَنِة، ٦ْيَفةَ ، َعْن ُحذَ ٥َواِئلٍ 

ٌد، َوَأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا َنِبي الرْحَمِة، َوَنِبي التْوَبِة، َوَأَنا اْلُمَقفي، َوَأَنا اْلَحاِشرُ «َفَقاَل:  َأَنا ُمَحم ،
  ».ِحمِ َوَنِبي اْلَمال

  
  شرح الغريب 

: َيْعِني َأنُه آِخُر اْألَْنِبَياِء الُمتِبُع  - ي َفُهَو ُمَقفى ُيَقفالذاِهب، َوَقْد َقف ي: ُهَو الُمَوليالُمَقف
  .٧َلُهْم، َفِإَذا َقفى َفَال َنبي بعَده

  .٨ُدون ِملة َغْيِرهِ الَحاِشُر: َأِي الِذي ُيْحَشُر الناُس خلَفه، َوَعَلى ِملته  -
  
  

                                                           

 ، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل ص٣٦٣١/حديث٢١٢/ ١٣شرح السنة ] ١٥١[
، وفي ١٤٠٦٠/حديث٢٨٤/ ٨ الزوائد مجمع ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في:٣٦١/حديث٢١٤
وذكره ، وفي ٢٣٧٨حديث ،٢٣٧٩/حديث١٢٠/ ٣ األستار كشف وفي  ،٣٤٨٨/حديث٣٠٤/ ٣ المقصد غاية

  .٦٣٠٥/حديث٥/ ٧ المهرة الخيرة البوصيري في إتحاف
 .٧٩سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
ه، ٢٤٢، تصدوق :٤٨٥قال ابن حجر في التقريب ص  ،َأُبو َجْعَفر الُكْوِفيّ  ،ُمَحمد بن َطِرْيف بِن ُخَلْيف الَبَجِليّ  ٢)(

  .ذلك قبل وقيل
  .٢٣٥/ ٩ التهذيب تهذيب ،١٨٢/ ٢ الكاشف ،٤٠٩/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

 اسمه :وقيل ،اسمه أنها واألصح ،بكنيته مشهور، الَحناط ،الُكْوِفّي، الُمْقِرئ ،َأُبو َبْكر بن َعياش بن َساِلم اَألَسِديّ  )٣(
قال  ؛أقوال عشرة، َحِبْيب أو، َحماد أو، ُمَطرف أو ِخَداش، أو ،ُمْسِلم أو، ُرْؤَبة أو، ُشْعَبة أو، َساِلم أو، َعْبد اهللا أو، ُمَحمد

 ذلك قبل وقيله، ١٩٤، تصحيح وكتابه ،حفظه ساء كبر لما أنه إال ،عابدٌ  ،ثقةٌ  :٦٢٤ابن حجر في التقريب ص 
  .سنتين أو ،بسنة

  .٣٤/ ١٢ التهذيب تهذيب ،٤١٢/ ٢ الكاشف ،١٢٩/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال 
  .٧٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ) ٤(
 خالفة في مات ،مخضرم ،ثقةٌ  :٢٦٨، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو َواِئل الُكْوِفيّ  ،َشِقْيق بن َسَلَمة اَألَسِديّ ٥) (

  .العزيز عبد بن عمر
  .٤٨٩/ ١ الكاشف ،٤٨٩/ ١ الكاشف ،٥٤٨/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

َأُبو َعْبد اهللا الَيَماِنّي، من نجباء أصحاب محمد صلى  : ُحَسْيل الَعْبِسّي،ويقال ،واسم الَيَماِن: ِحْسل ،ُحَذْيَفة بن الَيَمان ٦)(
 صحابي وأبوه ،السابقين من جليل صحابي، وهو صاحب السر، حليف األنصار، من أعيان المهاجرين، اهللا عليه وسلم

  ه.٣٦ علي خالفة أول في حذيفة ومات ،بأحد استشهد ،اأيضً 
 .٣٩/ ٢ اإلصابة ،٧٠٦/ ١ الغابة أسد ،٣٣٤/ ١ االستيعابانظر: 

 .١٠/ ٣ الحديث غريب في الفائق، ٩٤/ ٤ النهاية في غريب الحديث انظر: ٧)(
 .٢٣٦ اللغة: ص ، مجمل٣٨٨/ ١ النهاية في غريب الحديثانظر: ٨) (



٣٦٨ 
 

                         تخريجه                     
أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن محمد بن طريف الكوفي، عن أبي بكر بن عّياش، عن  -  

  .١عاصم ابن بهدلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه
من طريق: محمد بن طريف الكوفي، عن أبي بكر بن وأخرجه ابن األعرابي، بمثله؛  -

  .٢عّياش، به
، ثالثتهم بنحوه؛ من طريق: أبي بكر بن عّياش، ٥، واآلجري٤، والبزار٣وأخرجه أحمد -

  به.
؛ كالهما من طريق: عاصم، عن ٧، والبزار، بنحوه٦وأخرجه ابن أبي شيبة، مختصًرا -

  أبي وائل، به.
، جميعهم بنحوه؛ من طريق ١١، واآلجري١٠وابن حبان، ٩، والدوالبي٨وأخرجه أحمد -

  بن اليمان رضي اهللا عنه.احذيفة 
  

  درجته
  إسناده حسن.

  
   

                                                           

    .٣٦١/حديث٢١٤ ص: المحمدية الشمائل ١)(
   .٣٠٣/حديث١٧٧/ ١ األعرابي ابن معجم ٢)(
  .٢٣٤٤٥/حديث٤٣٦/ ٣٨ أحمد مسند٣) (
 .٢٨٨٧/حديث٢٩٤/ ٧ البزار مسند ٤)(
 .١٠١١/حديث١٤٨٦/ ٣ الشريعة ٥)(
  .٣٢٣٥٠/حديث٤٥٧/ ١١ شيبة أبي ابن مصنف ٦)(
  .٢٩١٢/حديث٣١٢/ ٧ البزار مسند ٧)(
   .٢٣٤٤٣/حديث٤٣٤/ ٣٨ أحمد مسند ٨)(
  .٣/حديث٣/ ١ واألسماء الكنى ٩)(
 .٦٣١٥/حديث٢٢١/ ١٤ حبان ابن صحيح ١٠)(
  .١٠١٠/حديث١٤٨٥/ ٣ الشريعة ١١)(
  



٣٦٩ 
 

  َباب صفة النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم 
، َأنا اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، َنا َأبُ ١٥٢[  َأنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِني و ] َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم

] ٤ي، ثََنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن [أب٣، َأنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ ٢، َنا َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد الرْحَمنِ ١ِعيَسى
 ْهِريَعْن ُموَسى ْبِن ٦، ثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم اْبِن َأِخي ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ٥ثَاِبٍت الز] ،

َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْفَلَج «، َقاَل: ١٠، َعِن اْبِن َعباسٍ ٩، َعْن ُكَرْيٍب ٨]٧ُعْقَبةَ 
  .»ِإَذا َتَكلَم ُرِئَي َكالنوِر َيْخُرُج ِمْن َبْيِن ثََناَياهُ  الثِنيَتْيِن،

  
  
  
  

                                                           

  ، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في كتابه٣٦٤٤/حديث٢٢٣/ ١٣ السنة شرح ]١٥٢[
/ ٨ الزوائد مجمع وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في، بهذا اإلسناد، ١٤/حديث٢٦ ص: المحمدية الشمائل

  .٣٠٢٤/حديث١٠/ ٤ واألجزاء األمالي زوائد إلى اإليماء، وذكره نبيل جرار في ١٤٠٣١/حديث٢٧٩
 .٧٩سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
، قال ، الَمَدِنيّ ِإْبَراِهْيم بن الُمْنِذر بن َعْبد اهللا بن الُمْنِذر بن الُمِغْيَرة بن َعْبد اهللا بن َخاِلد بن ِحَزام اَألَسِدّي، الِحَزاِميّ  ٣)(

  ه.٢٣٦القرآن، ت ألجل أحمد فيه تكلم صدوٌق، :٩٤ابن حجر في التقريب ص 
 .١٦٦/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٢٥/ ١ الكاشف ،٢٠٧/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

في جميع  )، والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحوعبد العزيز بن ثابت( في س:و  ع،وقع في األصل، وفي ٤) (
 .١٤/حديث٢٦ ص: المحمدية الشمائل، وفي التي وقفت عليها التراجمكتب 

ن َأِبي ابب ، يعرفاَألْعَرج، الَمَدِنيّ ، َعْوف الزْهِريّ  بن ُعَمر بن َعْبد الرْحَمن بن بن َعْبد الَعِزْيز َعْبد الَعِزْيز بن ِعْمَران٥) (
 عارًفا وكان غلطه، فاشتد حفظه، من فحدث كتبه، احترقت متروك، :٣٥٨، قال ابن حجر في التقريب ص ثَاِبت

  ه.٢٩٧باألنساب، ت
  .٣٥٠/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٥٧/ ١ الكاشف ،١٧٨/ ١٨وانظر: تهذيب الكمال 

 تكلم ثقة :١٠٥، قال ابن حجر في التقريب ص الَمَدِنيّ  َأُبو ِإْسَحاق ُعْقَبة اَألَسِدّي َمْوَالُهم، ِإْسَماِعْيل بن ِإْبَراِهْيم بن )٦(
  المهدي. خالفة في حجة، مات بال فيه

 .٢٧٢/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٤٢/ ١ الكاشف ،١٧/ ٣وانظر: تهذيب الكمال 
 ص: المحمدية الشمائلفي لنحو والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا ا ،في سو  ع،وفي  األصل يذكر فيلم  ٧) (

  ، وفي بعض مصادر التخريج، كما سيأتي ذكره.١٤/حديث٢٦
َبْير، قال ابن حجر في التقريب آلِ  َمْوَلى اَألَسِدّي، َعياش َأِبي بن ُعْقَبة بن ُمْوَسى) ٨( في  إمامٌ  ،فقيهٌ  ،ثقةٌ : ٥٥٢ص الز

  ه، وقيل بعد ذلك.١٤١، تلم يصح أن ابن معين لينه ،المغازي
 .٣٦٠/ ١٠ التهذيب تهذيب ،٣٠٦/ ٢ الكاشف ،١١٥/ ٢٩ الكمال وانظر: تهذيب

قال ابن حجر في التقريب  عباس، ابن مولى ،الَمَدِنّي، َأُبو ِرْشِدْين الَهاِشِميّ  موالهمُكَرْيب بن َأِبي ُمْسِلم الَهاِشِمّي،  ٩)(
   ه.٩٨ثقٌة، ت :٤٦١ص 

  .٤٣٣/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٤٧/ ٢ الكاشف ،١٧٢/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(



٣٧٠ 
 

  تخريجه
عبد اهللا بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن  -

العزيز ابن أبي ثابت الزهري، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى، عن عمه موسى 
 .١عن ابن عباس رضي اهللا عنهبن عقبة، عن كريب، ا

 عبد اهللا بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن المنذر، وأخرجه الذهبي، بمثله؛ من طريق: -
  .٢به
 إبراهيم بن المنذر، ؛ كالهما عن٤، ويعقوب بن سفيان، بمثله٣وأخرجه الدارمي، بنحوه -

  به.
  ، كالهما بنحوه؛٦، والضياء المقدسي٥وأخرجه الطبراني -

  ، ثالثتهم بمثله؛٩، والضياء المقدسي٨، وابن عساكر٧البيهقيوأخرجه 
  جميعهم من طريق: إبراهيم بن المنذر، به.

  .١٠وأخرجه ابن شبة، وفيه زيادة؛ من طريق: كريب، به -
  درجته

  إسناده ضعيٌف جًدا، فيه:
  عبد العزيز بن أبي ثابت:  -

البخاري: ال يكتب حديثه، ، وقال ١١وقال ابن معين: ليس بثقة، وٕانما كان صاحب شعر
  .١٣، وقال النسائي: متروك الحديث١٢الحديث منكر

  .١٤وقال ابن حجر: متروك، احترقت كتبه، فحدث من حفظه، فاشتد غلطه
                                                           

 .١٤/حديث٢٦ ص: المحمدية الشمائل ١)(
    .٢٢٠/ ٢ الكبير الشيوخ معجم ٢)(
  .  ٥٩/حديث٢٠٣/ ١ الدارمي سنن ٣)(
  . ٢٨٨/ ٣ والتاريخ المعرفة ٤)(
 . ١٢١٨١/حديث٤١٦/ ١١ الكبير المعجم ٥)(
  . ٧٠/حديث٤٨/ ١٣ المختارة األحاديث ٦)(
  .  ٢١٥/ ١ للبيهقي النبوة دالئل ٧)(
  .١٢ -١١/ ٤ دمشق تاريخ ٨)(
  . ٧١/حديث٤٨/ ١٣ المختارة األحاديث ٩)(
  . ٦١٠/ ٢ المدينة تاريخ ١٠)(
  .١٦٩ص:  الدارمي رواية -  معين ابن تاريخ ١١)(
  .٢٩/ ٦ الكبير التاريخ ١٢)(
 .٧٢ ص: للنسائي والمتروكون الضعفاء ١٣)(
  .٣٥٨تقريب التهذيب: ص ١٤)(



٣٧١ 
 

  َباُب ِطْيِب ِرْيِحه َعَلْيِه السَالم
، َأنا ُمَحمُد ْبُن ِإْبَراِهي١٥٣[ اْلَفاِرِسي ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهٍد ] َحدَأنا َأُبو ُمَحم ، اْلَحاِني َم الص

، َأنا ِبْشُر ْبُن ٢، َأنا َأُبو َيْعَلى١َعْبُد اللِه اْبُن ُمَحمِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبَأِبي الشْيخِ 
ُكنا «، َقاَل: ٧اِلكٍ َعْن َأَنِس ْبِن مَ  ،٦، َعْن َقَتاَدةَ ٥، َنا َسِعيدٌ ٤، َنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد اَألَبح ٣َسْيَحانَ 

  ».َنْعِرُف َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َأْقَبَل ِبِطيِب ِريِحهِ 
  

  تخريجه
أخرجه أبو الشيخ، بمثله؛ عن أبي يعلى الموصلي، عن بشر بن سيحان، عن عمر بن  -

  .٨عنهسعيد األبح، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا 
  ،عن أبي الشيخ، عن أبي يعلى الموصلي، به.٩وأخرجه أبو نعيم، بمثله -
  .١٠وأخرجه ابن عدي، بنحوه؛ عن أبي يعلى الموصلي، عن بشر بن سيحان، به -
  .١١وأخرجه الطبراني، بمثله؛ من طريق: بشر بن سيحان، عن عمر بن سعيد األبح، به -
  

                                                           

/ ٢ النبي ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ، وهو في كتابه أخالق٣٦٦٢/حديث٢٣٣/ ١٣ السنة شرح ]١٥٣[
، وفي ١٤٠٥٣/حديث٢٨٢/ ٨ الزوائد مجمع: ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٢٢٥/حديث٤٩

  ،٢٤٧٨/حديث١٦٠/ ٣ األستار كشف ، وفي١٢٦٠/حديث١٤٨/ ٣ العلي المقصد
، ٦٤٥٠/حديث٩٠/ ٧ المهرة الخيرة إتحافوالبوصيري في ، ٣٨٣٤/حديث٦٠٧/ ١٥ العالية المطالبوابن حجر في 
  .٧١٨/حديث٥٠١/ ١ واألجزاء األمالي زوائد إلى اإليماءونبيل جرار في 

 .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
 .١٤٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢)(
 كان بأس به : ما٣٥٨/ ٢والتعديل  حاتم في الجرح ، قال أبو اْلَبْصَرة أهل من  ،َأُبو َعِلّي الثَقِفيّ  ،ِبْشر بن َسْيَحان ٣)(

، ونقل ابن ١٤٣/ ٨صالح، وذكره ابن حبان في الثقات  بصري المصدر نفسه: شيخالعباد، وقال أبو زرعة في  من
  أغرب، ولم أجده.  قول ابن حبان في الثقات: ربما ،٢٤/ ٢حجر في لسان الميزان 

  .٢٤/ ٢ الميزان ، لسان٣٨٨/ ٥ المشتبه وانظر: توضيح
  .الحديث : منكر١٤٣/ ٦الكبير  التاريخ، قال البخاري في الَبْصِريّ  ،اَألَبحّ  ُعَمر بن َسِعْيد ٤)(

/ ٢ و ،٤٦٥/ ٢الضعفاء في ، المغني٩٦/ ٦ ، الكامل٨٣/ ٣ اهللا عبد ابنه رواية ألحمد الرجال ومعرفة وانظر: العلل
  .٣٠١/ ٤ الميزان ، لسان٢٣٢/ ٣و، ٢٠٠/ ٣، و١٩١/ ٣ االعتدال ، ميزان٤٦٧

 :٢٣٩ ص التقريبقال ابن حجر في ، الَعَدِويّ  ،َأُبو النْضر الَبْصِريّ  ،ْشُكِرّي َمْوَالُهميَ الِمْهَران  ،َسِعْيد بن َأِبي َعُرْوَبة ٥)(
  ه.١٥٧ه، وقيل ١٥٦ ت ،قتادة في الناس أثبت من وكان ،واختلط ،التدليس كثير لكنه ،تصانيف له ،حافظٌ  ،ثقةٌ 

  .٦٣/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٤١/ ١ الكاشف ،٥/ ١١ الكمال تهذيبوانظر: 
 .٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  . ٢٢٥/حديث٤٩/ ٢ النبي أخالق ٨)(
  .٣٦٢/حديث٤٤٣دالئل النبوة ألبي نعيم: ص ٩)(
  . ٩٧/ ٦الكامل  ١٠)(
  .٢٧٥١/حديث١٤٦/ ٣المعجم األوسط  ١١)(



٣٧٢ 
 

  بمعناه؛ من طريق: عمر بن سعيد األبح، به.، كالهما ٢، وأبو يعلى١وأخرجه البزار -
؛ كالهما من طريق: قتادة، عن ٤، والضياء المقدسي، بمعناه٣وأخرجه ابن عدي، بنحوه -

  أنس، به.
  .٥وأخرجه ابن سعد، بنحوه؛ من طريق: أنس، به -

  درجته
  إسناده ضعيف جًدا، فيه:

  .٦منكر الحديثعمر بن سعيد بن األبح: تكلم فيه، كما سبق. قال البخاري:  -
، وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء كثيًرا حتى استحق ٧وقال أبو حاتم: ليس بقوى

  .٨الترك
  
  
  
  

   

                                                           

  .٧١١٨/حديث٤٠٦/ ١٣مسند البزار  ١)(
 .   ٣١٢٥/حديث٤٣٣/ ٥مسند أبي يعلى  ٢)(
  .١٨٤/ ٨الكامل  ٣)(
  .  ٢٥٦٠/حديث١٢٩/ ٧األحاديث المختارة  ٤)(
  . ٣٠٥/ ١الطبقات الكبرى  ٥)(
  .١٤٣/ ٦الكبير  التاريخ )٦(
 .١١١/ ٦والتعديل  الجرح ٧)(
  .٨٧/ ٢ المجروحين ٨)(
  



٣٧٣ 
 

  َباُب َتَواُضِعه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم 
، َأنا اْلَهْيَثمُ ١٥٤[ َأنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلُخَزاِعي ، ٍد اْلَجْوَزَجاِني ْبُن ُكَلْيٍب، َنا َأُبو  ] َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم

، ٤، َنا َلْيُث ْبُن َسْعدٍ ٣، َنا َعْبُد اللِه ْبُن َيِزيَد اْلُمْقِرئُ ٢، َنا َعباُس ْبُن ُمَحمٍد الدوِري ١ِعيَسى
َة ْبِن َزْيِد ْبِن ، َعْن َخاِرجَ ٦، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َخاِرَجةَ ٥َحدثَِني َأُبو ُعْثَماَن اْلَوِليُد ْبُن َأِبي اْلَوِليدِ 

ْثَنا َأَحاِديَث َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا ٨، َقاَل: َدَخَل َنَفٌر َعَلى َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت ٧ثَاِبٍت  َفَقاُلوا َلُه: َحد ،
  َعَلْيِه َوَسلَم.

، َفَكَتْبُتُه َلُه، َفَكاَن ِإَذا َماَذا ُأَحدُثُكْم؟ ُكْنُت َجاَرُه، َفَكاَن ِإَذا َنَزَل َعَلْيِه اْلَوْحُي، َبعَ «َقاَل:  َث ِإَلي
 َمَعَنا، َفُكل َذَكْرَنا الدْنَيا، َذَكَرَها َمَعَنا، َوإَِذا َذَكْرَنا اآلِخَرَة، َذَكَرَها َمَعَنا، َوإَِذا َذَكْرَنا الطَعاَم َذَكَرهُ 

  ».لمَ َهَذا ُأحدثُُكْم َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوسَ 
  
  
  
  

                                                           

 ص، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل ٣٦٧٩/حديث٢٤٥/ ١٣ السنة شرح] ١٥٤[
  ،١٤١٩٩/حديث١٧/ ٩ الزوائد مجمع ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في٣٢٦/حديث١٩٥

  .٦٣٩٦/حديث٦٨/ ٧ المهرة الخيرة إتحاف ، وذكره البوصيري في٩٥١/حديث٨٨٢/ ٢ وفي بغية الباحث
  .٧٩هذا اإلسناد في الحديث رقم سبقت ترجمة رواة  ١)(
  .٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
، قال اَألْهَواِزّي اَألْصل، الَبْصِرّي، ثُم َمْوَلى آل ُعَمر بن الَخطاب َعْبد الرْحَمن الُمْقِرئ، َعْبد اهللا بن َيِزْيد الَمكّي، َأُبو ٣)(

  ه.٢١٣، تالبخاري شيوخ كبار من وهو، سنة وسبعين انيفً  قرآنال أقرأ ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  :٣٣٠ابن حجر في التقريب ص 
  .٨٣/ ٦ التهذيب تهذيب ،٦٠٩/ ١ الكاشف ،٣٢٠/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 

 ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  :٤٦٤، قال ابن حجر في التقريب ص َأُبو الَحاِرث الِمْصِريّ  ،اللْيث بن َسْعد بن َعْبد الرْحَمن الَفْهِميّ  ٤)(
  ه.١٧٥، تمشهورٌ  ،إمامٌ  ،فقيهٌ 

 .٤٥٩/ ٨ التهذيب تهذيب ،١٥١/ ٢ الكاشف ،٢٥٥/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 
قال ابن حجر في  ،الَمَدِنيّ  َأُبو ُعْثَمان، اْبِن ُعَمر أو ،َمْوَلى ُعْثَمان اْبن الَوِلْيد :وقيل، ُعْثَمان، الَوِلْيد بن َأِبي الَوِلْيد ٥)(

  الحديث. لين :٥٨٤التقريب ص 
 .١٥٧/ ١١ التهذيب تهذيب ،٣٥٦/ ٢ الكاشف ،١٠٧/ ٣١وانظر: تهذيب الكمال 

  .مقبول :٢٥٠، قال ابن حجر في التقريب ص ُسَلْيَمان بن َخاِرَجة بِن َزْيد بِن ثَاِبت اَألْنَصاِرّي، الَمَدِنيّ  ٦)(
  .١٨٢/ ٤ التهذيب تهذيب ،٣٩٨/ ١١وانظر: تهذيب الكمال 

ه، ١٠٠، تفقيهٌ  ،ثقةٌ  :١٨٦قال ابن حجر في التقريب ص  َخاِرَجة بن َزْيد بن ثَاِبت اَألْنَصاِرّي، َأُبو َزْيد الَمَدِنّي، ٧)(
  وقيل قبلها.

  .٧٤/ ٣ التهذيب تهذيب ،٣٦١/ ١ الكاشف ،٨/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 
اك ْبِن ُلْوَذان اَألْنَصاِرّي، ٨) ( ح اِرّي، َأُبوَزْيد بن ثَاِبت بن الض جكاتب  ،مشهور صحابيَسِعْيد، َوَأُبو َخاِرَجة الَخْزَرِجّي،  الن

  ه.٥٠ه، وقيل ٤٨ه، أو ٤٥، تالعلم في الراسخين من كان :مسروق قال، الوحي رضي اهللا عنه
  .٤٩٠/ ٢ اإلصابة ،٣٤٦/ ٢ الغابة أسد ،٥٣٧/ ٢ االستيعابانظر: 



٣٧٤ 
 

  تخريجه
أخرجه الترمذي، بمثله؛ عن عّباس بن محمد الّدورّي، عن عبد اهللا بن يزيد المقرىء،  -

عن ليث ابن سعد، عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن سليمان بن خارجة، عن 
  .١خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه

، كالهما عن عبد اهللا بن ٣والحارث بن أبي أسامة، بمثله؛ ٢وأخرجه ابن سعد، مختصًرا -
  يزيد، عن ليث بن سعد، به.

  .٤وأخرجه أبو نعيم األصبهاني، بنحوه -
  ، كالهما مختصًرا؛٦، وأبو الشيخ٥وأخرجه ابن أبي عاصم

  ، ثالثتهم بنحوه؛٩، وابن عساكر٨، والخطيب البغدادي٧وأخرحه البيهقي
  يزيد، عن ليث بن سعد، به. جميعهم من طريق: عبد اهللا بن

  ، كالهما بنحوه؛١١، والطبراني١٠وأخرجه ابن أبي داود -
  ؛١٢وأخرجه أبو الشيخ، بمعناه

  ثالثتهم من طريق: ليث بن سعد، به.
  درجته

 ، فيه:١٤، وقال البوصيري: رواته ثقات١٣حسنه الهيثميو إسناده حسن، 
  الوليد بن أبي الوليد: -
  
  

                                                           

  .٣٢٦/حديث١٩٥ ص: المحمدية الشمائل ١)(
  .٢٧٤/ ١ الكبرى الطبقات ٢)(
   .٩٥١/حديث٨٨٢/ ٢ انظر: بغية الباحث ٣)(
    .١٢٠/حديث١٨١ ص: ألبي نعيم النبوة دالئل ٤)(
   .٢٢٤/حديث١١٤ص:  الزهد ٥)(
   .٢٢/حديث١٢٧/ ١ النبي أخالق ٦)(
  .٣٢٤/ ١ للبيهقي النبوة دالئلو ، ١٣٣٤٠/حديث٨٣/ ٧ الكبرى السنن ٧)(
  .٢٢٢/ ٢ والمتفقه الفقيه ٨)(
  .٣٧٠ – ٣٦٩/ ٣ دمشق تاريخ ٩)(
   . ٣٧ ص: المصاحف ١٠)(
 .  ٤٨٨٢/حديث١٤٠/ ٥ الكبير المعجم ١١)(
  . ٤/حديث٧٩/ ١ النبي أخالق ١٢)(
 .١٤١٩٩/حديث١٧/ ٩ الزوائد مجمع )١٣(
  .٦٣٩٦/حديث٦٨/ ٧ المهرة الخيرة إتحاف ١٤)(



٣٧٥ 
 

  .٣، وقال ابن حجر: لين الحديث٢وقال أبو زرعة: ثقة، ١ذكره ابن حبان في الثقات
  سليمان بن خارجة: -

، وقال الذهبي: وثق، ما علمت روى عنه سوى الوليد بن أبي ٤ذكره ابن حبان في الثقات
  .٦، وقال ابن حجر: مقبول٥الوليد شيخ الليث

   

                                                           

  .٤٩٤/ ٥ الثقات ١)(
  .٢٠/ ٩ والتعديل الجرح ٢)(
  ٥٨٤ص  التهذيب:  تقريب ٣)(
  .٣٨٨/ ٦ الثقات ٤)(
  .٢٠٠/ ٢ االعتدال ميزان ٥)(
  .٢٥٠تقريب التهذيب: ص  ٦)(
  



٣٧٦ 
 

ُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َتْوَبةَ  ]١٥٥[  ُد ْبُن َأْخَبَرَنا ُمَحمَأنا ُمَحم ، َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر اْلَحاِرِثي ،
 ِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللَأنا َعْبُد الل ، ِه ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئي

، َعْن ُمَحمِد ْبِن ُعَمْيِر ْبِن ُعَطاِرِد ٣ِعْمَراَن اْلَجْوِني  أبي ، َعنْ ٢، َعْن َحماِد ْبِن َسَلَمةَ ١اْلُمَباَركِ 
، " َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن ِفي َمٍأل ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَأَتاُه ِجْبِريُل ٤ْبِن َحاِجٍب ا

َلى َشَجَرٍة ِفيَها ِمْثُل َوْكَرِي الطْيِر، َفَقَعَد ِفي َظْهِرِه، َقاَل: َفَذَهَب ِبي إِ  ٥َعَلْيِه السالُم، َفَنَكثَ 
ِفي َأَحِدِهَما، َوَقَعْدُت ِفي اآلَخِر، َفَنَشَأْت ِبَنا َحتى َمَألِت اُألُفَق، َفَلْو َبَسْطُت َيِدي ِإَلى 

ِشيا َعَلْيِه، َكَأنُه ِحْلٌس، َفَعَرْفُت السَماِء، َلِنْلُتَها، ثُم ُدلَي َسَبٌب، َفَهَبَط النوُر، َفَوَقَع ِجْبِريُل َمغْ 
ا َأْنَت؟ َفْضَل َخْشَيِتِه َعَلى َخْشَيِتي، َفَأْوَحى اللُه ِإَلْيِه: َأَنِبيا َعْبًدا، َأْو َنِبيا َمِلًكا َوإَِلى اْلَجنِة مَ 

  َفَأْوَمى ِإَلي ِجْبرِيُل، َوُهَو ُمْضَطِجٌع: َبْل َنِبيا َعْبًدا".
  َذا َحِديٌث ُمْرَسٌل.هَ 
  

  شرح الغريب 
الَحِلس: كَساء يكون على ظهر اْلَبِعير َتحت البرذعة ويبسط ِفي اْلَبْيت َتحت حر الثَياب  -

  .٦َوجمعه أحالس
  
  
  
  

                                                           

/ ١ والرقائق الزهد المبارك، وهو في كتابه ، أخرجه البغوي من طريق ابن٣٦٨٢/حديث٢٤٦/ ١٣شرح السنة ] ١٥٥[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٢٢٠/حديث٧٣

  .٦٦في الحديث رقمسبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد  ١)(
  .٧٤سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
 التقريب، قال ابن حجر في بكنيته مشهور، الَجْوِنيّ  َأُبو ِعْمَران ،الِكْنِدّي، الَبْصِريّ  أو َعْبد الَمِلك بن َحِبْيب اَألْزِدّي، ٣)(

  ه، وقيل بعدها.١٢٨، تثقةٌ : ٣٦٢ ص
  ٣٨٩/ ٦ التهذيب تهذيب ٦٦٤/ ١ الكاشف ٢٩٧/ ١٨ الكمال تهذيبوانظر: 

 حبان في ذكره ابن ،التِمْيِمّي، الُكْوِفيّ  ،َأُبو ُعَمر الداِرِميّ  :ويقال ،ُمَحمد بن ُعَمْير بن ُعَطارد بن َحاِجب َأُبو ُعَمْير ٤)(
 في ا، ونقل قول ابن منده: ذكرغلطً  الصحابة في ذكر فيمن ،٢٧١/ ٦ابن حجر في اإلصابة  ه، وذكر ٣٦١/ ٥ الثقات

  .وسلم مرسلة عليه اهللا صلى النبي عن قلت: وأجمع النقاد على أن روايته .رؤية وال صحبة له يعرف وال الّصحابة،
 الميزان لسان ،١٠٣/ ٥ الغابة أسد ،٣٨/ ٥٥ دمشق تاريخ ،٤٠/ ٨ والتعديل الجرح ،١٩٤/ ١ الكبير وانظر: التاريخ

٣٣٠/ ٥.  
 في ع: ( فنكت). )٥(
  .٤٢٣/ ١ النهاية في غريب الحديث، ٣٠٤/ ١الفائق في غريب الحديث انظر:  ٦)(



٣٧٧ 
 

  تخريجه
أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران اْلَجْوِني ، عن محمد  -
  .١النبي صلى اهللا عليه وسلمبن عمير بن عطارد، عن ا

، بألفاٍظ مقاربة؛ من طريق: حماد بن سلمة، عن أبي ٣، وابن عساكر٢وأخرجه أبو نعيم
  عمران الجوني، به.

  
  درجته

  إسناده صحيح، وهو مرسل.
، ٤وللحديث رواية أخرى موصولة من طريق: أبي عمران الجوني، عن أنس؛ أخرجه البزار

  ، وغيرهم.٨، والبيهقي٧، وأبو الشيخ٦والطبراني، ٥ومحمد ابن نصر المروزي
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحارث بن عبيد أبو قدامة، 
عن أبي عمران الجوني، عن أنس؛ قال: بينما النبي صلى اهللا عليه وسلم جالس مع 

كري الطير ... أصحابه؛ إذ جاء جبريل، فنكت في ظهره، ثم ذهب إلى شجرة فيها مثل و 
  ثم ذكرت لهما الحديث بطوله؟ 

فقاال: هذا خطأ؛ إنما هو كما رواه حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن محمد بن عمير 
بن عطارد بن حاجب الداري؛ قال: بينما النبي صلى اهللا عليه وسلم ... مرسل، وذكر ا

  الحديث.
  
  
  
  
  

                                                           

 .  ٢٢٠/حديث٧٣/ ١ والرقائق الزهد ١)(
 .٦٤٨/حديث١٨٧/ ١ الصحابة معرفة ٢)(
  .٣٨/ ٥٥ دمشق تاريخ ٣)(
 .٧٣٨٩/حديث١٠/ ١٤ البزار مسند ٤)(
  .٨٨٣/حديث٨٦٩/ ٢ الصالة قدر تعظيم ٥)(
 .٦٢١٤/حديث٢١١/ ٦ األوسط المعجم ٦)(
 .٧١٤/ ٢ العظمة ٧)(
 .٣١٢/ ١ اإليمان شعب ٨)(



٣٧٨ 
 

  .١فقال: هذا الحديث هو الصحيح
  .٢الرواية المرسلة، وقال: هذا هو المحفوظوذكر ابن عساكر 

  .٥، والبيهقي٤، وابن حّبان٣وقال بإرساله أيًضا: البخاريّ 
  
  

   

                                                           

 .٤٠/ ٨ والتعديل الجرح، و ٢٧١٣/حديث٥١٤/ ٦ الحديث علل ١)(
  .٣٩/ ٥٥ دمشق تاريخ ٢)(
 .١٩٤/ ١ الكبير التاريخ ٣)(
  .٣٦١/ ٥ الثقات )٤(
 .٣٦٨/ ٢ للبيهقي النبوة دالئل )٥(



٣٧٩ 
 

، َأنا َأُبو َذر ُمَحمُد ْبُن  ]١٥٦[ ِه اْلَفاِرِسيْبِن ُعَبْيِد الل ُر ْبُن َعِليثََنا َأُبو َطاِهٍر اْلُمَطهَحد
 ، اْلَحاِني اَن، اْلَمْعُروُف ِبَأِبي ِإْبَراِهيَم الصِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيِه ْبُن ُمَحمٍد َعْبُد اللَأنا َأُبو ُمَحم

ُد ْبُن َبكارٍ ٢، نا َأُبو َيْعَلى١الشْيخِ  ٤، َنا َأُبو َمْعَشرٍ ٣، َنا ُمَحم َعْن  ،٥، َعْن َسِعيٍد َيْعِني اْلَمْقُبِري
َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: " َيا َعاِئَشُة، َلْو ِشْئُت، َلَساَرْت َمِعي ، َقاَلْت: َقاَل ٦َعاِئَشةَ 

، ِجَباُل الذَهِب، َجاَءِني َمَلٌك ِإن ُحْجَزَتُه َلُتَساِوي اْلَكْعَبَة، َفَقاَل: إن َربَك َيْقَرُأ َعَلْيَك السالمَ 
ْبًدا، َوإِْن ِشْئَت َنِبيا َمِلًكا، َفَنَظْرُت ِإَلى ِجْبِريَل َعَلْيِه السالُم، َفَأَشاَر َوَيُقوُل: ِإْن ِشْئَت َنِبيا عَ 

  ِإَلي َأْن َضْع َنْفَسَك، َفُقْلُت: َنِبيا َعْبًدا ".
آُكُل َكَما «َيُقوُل:  َقاَلْت: َفَكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َبْعَد ذِلَك َال َيْأُكُل ُمتِكًئا،

  ».َيْأُكُل اْلَعْبُد، َوَأْجِلُس َكَما َيْجِلُس اْلَعْبدُ 
  

  شرح الغريب 
  .٧ُحْجَزِته: َأْي َمَشّد إزاِره، وُتْجمع َعَلى ُحَجز -
 

  تخريجه
  .٨سبق تخريجه

  

                                                           

/ ٨ أخرجه البغوي من طريق أبي يعلى، وهو في مسنده، ٣٦٨٣/حديث٢٤٧/ ١٣ السنة ] شرح١٥٦[
، وفي ١٤٢١٠/حديث١٩/ ٩ الزوائد ، بهذا اإلسناد، ولفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع٤٩٢٠/حديث٣١٨

  .٦٤٢٨/حديث ٨٠/ ٧ المهرة الخيرة ، وذكره البوصيري في إتحاف١٢٥٨/حديث١٤٧/ ٣ العلي المقصد
  .٧٣إلسناد في الحديث رقم سبقت ترجمة رواة هذا ا ١)(
  .١٤٥ سبقت ترجمته في الحديث رقم٢) (
يان الَهاِشِمّي َمْوَالُهم، َأُبو َعْبد اهللا الَبْغَداِدّي، الرَصاِفيّ  ٣)( ار بن الرد بن َبك٤٧٠ ص تقريبقال ابن حجر في ال ،ُمَحم :

  ه.٢٣٨، تثقة
  .٧٥/ ٩ التهذيب تهذيب ،١٥٩/ ٢ الكاشف ،٥٢٥/ ٢٤ الكمال تهذيبوانظر: 

 :٥٥٩قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو َمْعَشر الَمَدِنّي، َمْوَلى َبِني َهاِشم،، َنِجْيح بن َعْبد الرْحَمن السْنِديّ  ٤)(
  .َعْبد الرْحَمن بن الَوِلْيد بن ِهَالل اسمه كان :ه. ويقال١٧٠واختلط، ت ضعيف، أسن

  .٤١٩/ ١٠ التهذيب تهذيب ،٣١٧/ ٢ الكاشف ،٣٢٢/ ٢٩وانظر: تهذيب الكمال 
 موته قبل تغير، ثقةٌ  :٢٣٦قال ابن حجر في التقريب ص  َأُبو َسْعد الَمَدِنّي، ،َكْيَسان الَمْقُبِريّ  ،َسِعْيد بن َأِبي َسِعْيد٥) (

  .بعدها وقيل قبلها وقيل ه، ١٢٠، ت في حدود مرسلة سلمة وأم عائشة عن وروايته ،سنين بأربع
 .٣٨/ ٤ التهذيب تهذيب ،٤٣٧/ ١ الكاشف ،٤٦٦/ ١٠وانظر: تهذيب الكمال 

 .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 .٣٤٤/ ١ النهاية في غريب الحديث ،١٩٣/ ١ الجوزي البن الحديث انظر: غريب ٧)(
  .٨٠ رقم انظر الحديث ٨)(



٣٨٠ 
 

  درجته
، وقال الذهبي: ٣، والسخاوي٢، والسيوطي١إسناده ضعيف، وهو مرسٌل، وحسنه الهيثمي

  ، فيه:٤حديٌث حسٌن غريبهذا 
  . ٨؛ وقال البخاري: منكر الحديث٧، وغيرهم٦، والدارقطني٥أبو معشر: ضعفه النسائي -

وقال ابن المديني: كان ذاك شيًخا ضعيًفا ضعيًفا...وكان يحدث عن المقبري، وعن نافع 
  .٩بأحاديث منكرة

سنتين في تغير وقال ابن حبان: كان ممن اختلط في آخره عمره، وبقي قبل أن يموت 
شديد، ال يدري ما يحدث به، فكثر المناكير في روايته من قبل اختالطه، فبطل االحتجاج 

  . ١٠به
وقال ابن عدي: وأبو معشر هذا له من الحديث غير ما ذكرت ... وهو مع ضعفه يكتب 

  .١١حديثه
  .١٢سعيد المقبري: روايته عن عائشة مرسلة -
  
 

   

                                                           

  .١٤٢١٠/حديث١٩/ ٩ الزوائد مجمع ١)(
  .٤٠٧/ ٢ الكبرى الخصائص ٢)(
 .١٥/حديث٢٤/ ١ الخفاء كشف ٣)(
  .١٩٥/ ٢ النبالء أعالم سير ٤)(
  . ١٠١ ص: للنسائي والمتروكون الضعفاء ٥)(
 .١٣٤/ ٣ للدارقطني والمتروكون الضعفاء ٦)(
  .٥٩١/ ١٥ بغداد انظر: تاريخ ٧)(
 .١١٤/ ٨ الكبير التاريخ ٨)(
  .٥٩١/ ١٥ بغداد تاريخ ٩)(
  .٦٠/ ٣ المجروحين ١٠)(
  .٣١٢/ ٨ الكامل ١١)(
  .٢٣٦ص التهذيب: تقريب انظر:  ١٢)(



٣٨١ 
 

، َأنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمدِ ] ١٥٧[ اْلَحاِني ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصَأنا ُمَحم ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَوَحد 
، ٤، َنا َبِقيةُ ٣، َنا َسَلَمُة ْبُن اْلَخِليِل اْلَكالِعي ٢، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمِد ْبِن اْلَحَسنِ ١ْبِن َجْعَفرٍ ا

َبْيِدي  َعنِ  ٥الز ْهِرياسٍ ٦، َعِن الزِه ْبِن َعبْبِن َعْبِد الل ِد ْبِن َعِلي َقاَل: َكاَن اْبُن ٧، َعْن ُمَحم ،
ُيَحدُث، "َأن اللَه َعز َوَجل َأْرَسَل ِإَلى َنِبيِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َمَلًكا ِمَن اْلَمالِئَكِة،  ٨َعباسٍ 

َنِبيا،  َمَعُه ِجْبِريُل، َفَقاَل اْلَمَلُك: َيا َرُسوَل اللِه، ِإن اللَه َعز َوَجل ُيَخيُرَك َبْيَن َأْن َتُكوَن َعْبًدا
ُمْسَتِشيِر َوَبْيَن َأْن َتُكوَن َمِلًكا َنِبيا، َفاْلَتَفَت َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَلى ِجْبِريَل َكالْ 

 َلُه، َفَأَشاَر ِجْبِريُل ِبَيِدِه َأْن َتَواَضْع، َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: َال، َبْل َعْبًدا
." َوَجل ِه َعزى َلِحَق ِباللِكًئا َحتا، َفَما َأَكَل َبْعَد ِتْلَك اْلَكِلَمِة َطَعاًما ُمتَنِبي  

  
  تخريجه

أخرجه أبو الشيخ، بنحوه؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن سلمة بن الخليل  -
الكالعي، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن محمد بن 

  .٩علي بن عبد اهللا ابن عباس، عن ابن عباس رضي اهللا عنه
  

                                                           

/ ٣ النبي الشيخ ، وهو في كتابه أخالق أبيمن طريق البغوي ، أخرجه ٣٦٨٤/حديث٢٤٨/ ١٣شرح السنة  ]١٥٧[
، ونبيل ١٤٢١٣/حديث ١٩/ ٩ الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبنحوه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع٦١٨/حديث٢٤٦

  .٣٠٢٦/حديث١١/ ٤ واألجزاء األمالي زوائد إلى جرار في اإليماء
  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
  .١٠٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
هـ ٢٤١بين  وفيات ما ،٢٨٦/ ١٨ اإلسالم ، ذكره الذهبي في تاريخالِحْمِصيّ  َعْمرو َأُبو، بن الَخِلْيل الَكَالِعيّ  َسَلَمة ٣)(
  .اضعفً  فيه علمتُ  وما. حاتم أبي ابن يذكره وقال: لم هـ،٢٥٠ -

  .٤٣٥/ ١ الكنى سرد في وانظر: المقتنى
 :١٢٦ ص التقريبقال ابن حجر في  الِحْمَيِرّي، َبِقية بن الَوِلْيد بن َصاِئد بن َكْعب الَكَالِعّي، َأُبو ُيْحِمد الَمْيَتِمّي، )٤(

  ه.١٩٧، تالضعفاء عن التدليس كثير ،صدوقٌ 
  .٤٧٣/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٧٣/ ١ الكاشف ،١٩٢/ ٤ الكمال تهذيبوانظر: 

َبْيِدّي، َأُبو الُهَذْيل ٥)( د بن الَوِلْيد بن َعاِمر الزثبتٌ  ثقةٌ  :٥١١، قال ابن حجر في التقريب ص الِحْمِصّي، الَقاِضي ُمَحم، 
  ه.١٤٨ه، أو ١٤٧ه، أو ١٤٦ت ،الزهري أصحاب كبار من

  .٥٠٢/ ٩ التهذيب تهذيب ،٢٢٨/ ٢ الكاشف ،٥٨٦/ ٢٦وانظر: تهذيب الكمال 
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٦(
 من سماعه يثبت لم، ثقة :٤٩٧، قال ابن حجر في التقريب ص ُمَحمد بن َعِلّي بن َعْبد اهللا بن َعباس الَهاِشِميّ  ٧)(

  ه.١٢٥ه، أو ١٢٤، تجده
  .٣٥٥/ ٩ التهذيب تهذيب ،٢٠٤/ ٢ الكاشف ،٤٩٠/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٨(
  . ٦١٨/حديث٢٤٦/ ٣ النبي أخالق ٩)(



٣٨٢ 
 

  .١بن الوليد الزبيدي، به وعلقه البخاري، مختصًرا؛ عن بقية بن الوليد، عن محمد -
، ٦، والضياء المقدسي٥، والبيهقي٤، والطحاوي٣، والنسائي٢وأخرجه يعقوب بن سفيان -

  جميعهم بنحوه؛ من طريق: بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به.
وأخرجه الحسين المروزي، فيما رواه زائًدا على ابن المبارك، بنحوه؛ من طريق: محمد  -
  .٧عن الزهري، به بن الوليد الزبيدي،ا

  ، ثالثتهم مطوًال؛ من طريق: ابن عباس.١٠، والبيهقي٩، وأبو الشيخ٨وأخرجه الطبراني -
  

  درجته
  إسناده ضعيف، وهو مرسل، فيه:

  عنعنة بقية بن الوليد، وهو مدلس: -١
قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرنا، فهو ثقة، وٕاذا قال: عن فالن، فال يؤخذ عنه؛ ألنه 

  .١١يدرى عمن أخذهال 
وقال ابن حبان: رأيته ثقة مأموًنا، ولكنه كان مدلًسا، سمع من عبيد اهللا بن عمر، وشعبة، 
ومالك، أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين، ضعفاء، متروكين، عن عبيد 
 اهللا بن عمر، وشعبة، ومالك ... وأقوام ال يعرفون إال بالكنى، فروى عن أوليك الثقات

  .١٢الذين رآهم بالتدليس، ما سمع من هؤالء الضعفاء
وقال ابن العراقي: مشهور بالتدليس، مكثٌر له عن الضعفاء، يعاني تدليس التسوية، وهو 

  .١٣أفحش أنواع التدليس
  

                                                           

  .١٢٤/ ١ الكبير التاريخ ١)(
 . ٣٦١/ ١ والتاريخ المعرفة ٢)(
  . ٦٧١٠/حديث٢٥٧/ ٦ الكبرى السنن ٣)(
  . ٢٠٩٢/حديث٣٣٨/ ٥ اآلثار مشكل شرح ٤)(
   .٣٣٣/ ١ النبوة للبيهقي ، ودالئل١٣٣٢٧/حديث٧٨/ ٧ الكبرى السنن ٥)(
  .  ٩٥/حديث٦٢/ ١٣ المختارة األحاديث ٦)(
 . ٧٦٦/حديث٢٦٤/ ١ والرقائق الزهد ٧)(
 . ١٢٠٦١/حديث٣٧٩/ ١١ الكبير المعجم ٨)(
  . ٧٠٠/ ٢ العظمة ٩)(
 . ١٥٥/حديث٣١٥/ ١ اإليمان شعب ١٠)(
  .٥١٨/ ٨ النبالء أعالم سير ١١)(
  .٢٠٠/ ١ المجروحين ١٢)(
  .٣٧ ص: المدلسين ١٣)(



٣٨٣ 
 

  .١وقال الذهبي: وهو أيًضا ضعيف الحديث، إذا قال: عن، فإنه مدلس
  .٢عن جده مرسالً محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي:  -٢
  
  

   

                                                           

  .٥١٨/ ٨ النبالء أعالم سير ١)(
  .٣٥٥/ ٩ التهذيب ، تهذيب٢٦٦ ص: التحصيل ، جامع٢٠٤/ ٢ انظر: الكاشف ٢)(



٣٨٤ 
 

  َباُب َشَجاَعِته َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن َأْجَمِل الناِس، َوَأْجَوِد الناِس، «َقاَل َأَنٌس: 

  .١»َوَأْشَجِع الناسِ 
، َأنا ١٥٨[ ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهْيخِ ] َوَحدَأنا َأُبو الش ، ٍد ٢َأُبو َذر ِه ْبُن ُمَحمَنا َعْبُد الل ،

 ْبُن اْلَجْعدِ ٣اْلَبَغِوي بٍ ٦، َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ ٥، َنا ُزَهْيرٌ ٤، َنا َعِليَعْن ٧، َعْن َحاِرَثَة ْبِن ُمَضر ،
، َوَلِقَي اْلَقْوُم اْلَقْوَم، اتَقْيَنا ِبَرُسوِل اللِه ُكنا ِإَذا اْحَمر اْلَبْأُس «، َقاَل: ٨َعِلي ْبِن َأِبي َطاِلٍب 

  ».َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَما َيُكوُن َأَحٌد َأْقَرَب ِإَلى اْلَعُدو ِمْنهُ 
  

  شرح الغريب 
وَجَعْلناه َلنا ِوَقاَيًة؛ َوِقيَل: ِإَذا اْحَمر البأُس: َأْي ِإَذا اْشَتدت الحْرب، اْسَتْقَبْلنا العُدّو ِبِه،  -

َأَراَد ِإَذا اْضَطرَمت َناُر الحْرب وَتَسعرت، َكَما ُيَقاُل ِفي الشّر بْين اْلَقْوِم: اْضَطرَمت ناُرهم، 
  .٩َتْشبيها بُحْمَرِة النار، َوَكِثيًرا َما ُيْطلقون الُحْمَرة َعَلى الشدة

  تخريجه
َحاِرَثة أخرجه ابن الجعد، بمثله؛ عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن  -
  . ١٠، عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهْبن ُمَضربا
  

                                                           

 ص، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد، وهو في مسنده ٣٦٩٨/حديث٢٥٧/ ١٣شرح السنة ] ١٥٨[
/ ٢ ، بغية الباحث١٤١٧٦/حديث١٢/ ٩ الزوائد مجمع الهيثمي في؛ والحديث زائد، ذكره ٢٥٦١/حديث٣٧٢
/ ٧ المهرة الخيرة إتحافالبوصيري في ذكره ، و ٣٥٤٥/حديث٣٢٩/ ٣ المقصد غاية، وفي ٩٣٨/حديث٨٧٤
  .٦٤٠٨/حديث٧٢

 ؛ واللفظ للبخاري.٢٣٠٧/حديث١٨٠٢/ ٤، صحيح مسلم ٦٠٣٣/حديث١٣/ ٨انظر: صحيح البخاري  ١)(
  .٧٣رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم سبقت ترجمة  ٢)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 أنه المديني ابن عن نقل من غلط، ثقة :١٤٩ ص التقريب، قال ابن حجر في َحاِرَثة بن ُمَضرب الَعْبِدّي الُكْوِفيّ  ٧)(

  .تركه
  .١٦٦/ ٢ التهذيب تهذيب ،٣٠٦/ ١ الكاشف ،٣١٧/ ٥ الكمال تهذيبوانظر: 

  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
 الحديث غريب في الفائق ،٤٧٩/ ٣ سالم بن للقاسم الحديث غريب، ٤٣٨/ ١ النهاية في غريب الحديثانظر:  ٩)(

٣١٨.  
 .٢٥٦١/حديث٣٧٢ ص: الجعد ابن مسند ١٠)(



٣٨٥ 
 

  .١وأخرجه ابن أبي الدنيا، بنحوه؛ عن ابن الجعد، عن زهير، به -
ي بن الجعد، ؛ كالهما من طريق: عل٣، وابن عساكر، بنحوه٢وأخرجه أبو الشيخ، بمثله -

  عن زهير، به.
  ، أربعتهم بنحوه؛٧، والبيهقي٦، والحاكم٥، وأبو يعلى٤وأخرجه أحمد -

  ؛٨وأخرجه الحارث بن أبي أسامة، بمعناه
  جميعهم من طريق: زهير، به.

، ١٣، وأبو الشيخ١٢، وأبي يعلى١١، وابن أبي عاصم١٠، وأحمد٩وأخرجه ابن أبي شيبة -
  ، جميعهم بمعناه؛١٦، وابن عساكر١٥، والبغوي١٤والبيهقي

  ، كالهما بنحوه؛ ١٨، والنسائي١٧وأخرجه البزار
  جميعهم من طريق: أبي إسحاق، به.

  
  
  
  
  

                                                           

  .١٥٤/حديث٥٥ ص: األخالق مكارم ١)(
  .١٠٤/حديث٣١٧/ ١ النبي أخالق ٢)(
   .١٣/ ٤ دمشق تاريخ ٣)(
   .١٣٤٧/حديث٤٥٣/ ٢ أحمد مسند ٤)(
   .٣٠٢/حديث٢٥٨/ ١ يعلى أبي مسند ٥)(
   .٢٦٣٣/حديث١٥٥/ ٢ المستدرك ٦)(
  .٢٥٨/ ٣ للبيهقي النبوة دالئل ٧)(
  .٩٣٨/حديث٨٧٤/ ٢ بغية الباحثانظر: ٨) (
   .٣٦٦٦٦/حديث٣٥٤/ ٧، و ٣٢٦١٤/حديث٤٢٦/ ٦ شيبة أبي ابن مصنف ٩)(
   .١٠٤٢/حديث٣٠٧/ ٢، ٦٥٤/حديث٨١/ ٢ أحمد مسند ١٠)(
  . ٢٥١/حديث٥٩٩/ ٢ الجهاد ١١)(
 .٤١٢/حديث٣٢٩/ ١ يعلى أبي مسند ١٢)(
  .١٠٣/حديث٣١٣/ ١ النبي أخالق ١٣)(
 . ٦٩/ ٣، ٣٢٤/ ١ النبوة دالئل ١٤)(
 . ١٥٩، انظر الحديث ٣٦٩٩/حديث٢٥٨/ ١٣ السنة شرح ١٥)(
  .١٣/ ٤ دمشق تاريخ ١٦)(
   .٧٢٣/حديث٢٩٩/ ٢ البزار مسند ١٧)(
   .٨٥٨٥/حديث٣٤/ ٨ الكبرى السنن ١٨)(



٣٨٦ 
 

  درجته
، وقال الحاكم: هذا حديٌث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ١إسناده ضعيف، وجوده العراقي

  ، فيه:٢ووافقه الذهبي
  .٣عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس -
  .٤السبيعي مختلط، وسماع زهير بن معاوية منه بعد االختالطوأبو إسحاق   -
  
  
  

   

                                                           

 .٤/حديث٨٦٦ ص: اإلحياء أحاديث تخريج ١)(
   .٢٦٣٣/حديث١٥٥/  المستدرك ٢)(
 .١٠٢ رقم انظر الحديث ٣)(
  .٣٤١ ص: النيرات الكواكب ،٢١٨صالتهذيب: تقريب انظر:  ٤)(



٣٨٧ 
 

، َأنا َأُبو الشْيخِ  ]١٥٩[ َنا َأُبو َذر ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطه٢، َنا ُجَبْيُر ْبُن َهاُرونَ ١َوَحد َنا َعِلي ،
 َناِفِسيبٍ ٦ِإْسَحاقَ ، َعْن َأِبي ٥، َنا ِإْسَراِئيلُ ٤، َنا َوِكيعٌ ٣الطَعْن ٧، َعْن َحاِرَثَة ْبِن ُمَضر ،

 َقاَل: ٨َعِلي ،» ، الُم، َوُهَو َأْقَرُبَنا ِإَلى اْلَعُدوَعَلْيِه الس ِبيَلَقْد َرَأْيتُِني َيْوَم َبْدٍر، َوَنْحُن َنُلوُذ ِبالن
  ».َوَكاَن ِمْن َأَشد الناِس َيْوَمِئٍذ َبْأًسا

  
  تخريجه

  .٩تخريحهسبق 
  

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس.

 
 
 
  

   

                                                           

/ ١ النبي ، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ، وهو في كتابه أخالق٣٦٩٩/حديث٢٥٨/ ١٣ السنة ] شرح١٥٩[
، ٣٥٤٥/حديث٣٢٩/ ٣ المقصد غاية والحديث زائد، ذكره الهيثمي في ، بهذا اللفظ، وبإسناده؛١٠٣/حديث٣١٣

  .٦٤٠٨/حديث٧٢/ ٧ المهرة الخيرة إتحافوالبوصيري في 
 .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم  ١)(
 قدر ذا كان: ١٥٧/ ٢٣ اإلسالم تاريخ قال الذهبي في اْلُمَعدل، َسِعيد َأُبو اْلَخْرَجاِنّي، الله َعْبد ْبن َهاُرون ْبن ) ُجَبْير٢(

   ه.٣٠٥، تومحل
  .٨١/ ٥ األنساب ،٣٠٤/ ١ أصبهان تاريخ ،٧١/ ٤ بأصبهان المحدثين طبقاتوانظر: 

ه، ٢٣٣ت ،عابدٌ  ثقةٌ  :٤٠٥قال ابن حجر في التقريب ص ، َأُبو الَحَسن الطَناِفِسيّ  ،َعِلّي بن ُمَحمد بن ِإْسَحاق ٣)(
  ه.٢٣٥وقيل 

  .٣٧٨/ ٧ التهذيب تهذيب ،٤٦/ ٢ الكاشف ،١٢٠/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 
  .٩٧الحديث رقمسبقت ترجمته في ٤) (
، قال ابن حجر في َأُبو ُيْوُسَف الُكْوِفيّ  ،ِإْسَراِئْيل بن ُيْوُنس بن َأِبي ِإْسَحاق َعْمرو بن َعْبد اهللا السِبْيِعّي، الَهْمَداِنيّ ٥) (

  ه، وقيل بعدها.١٦٠، تحجة بال فيه ُتكلم ،ثقةٌ  :١٠٤التقريب ص 
  .٢٦١/ ١ التهذيب تهذيب ،٢٤١/ ١ الكاشف ،٥١٥/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  )٦(
  .١٥٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
  .١٥٨انظر الحديث  ٩)(



٣٨٨ 
 

 َباب َجامع ِصَفاته َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
]١٦٠ اْلُكوِفي ِد ْبِن َعِليْبُن ُمَحم َأنا َأُبو اْلَقاِسِم اْلَحَسُن ْبُن ١] َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِلي ،

ُد ْبُن ٢ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْحَمَد اَألْنَباِري  ُمَحمدِ  ِقَراَءًة َعَلْيِه ِفي َداِرِه، َأنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم ،
 ا اْلَباِذْنَجاِنيثَِني َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن [اْلَحَسينِ ٣اْلَحَسِن ْبِن َزَكِريَوَأُبو ٥] ْبِن َنْصرٍ ٤، َحد ،

ُم ْبُن ُمْحِرِز ْبِن اْلَمْهِدي ْبِن َعْبِد ٦باِس ُعَبْيُد اللِه ْبُن َجْعَفِر اْبِن َأْعَينَ اْلعَ  َقاال: َنا ُمَكر ،
 اْلَكْعِبي ثُم ، ْحَمِن ْبِن َعْمِرو ْبِن ُخَوْيِلٍد اْلُخَزاِعي٧الر ثَِني َأِبي ُمْحِرُز ْبُن َمْهِديَعْن ٨، َحد ،

                                                           

، وذكره ٩٩١٠/حديث٥٥/ ٦؛ وهو زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ٣٧٠٤/حديث٢٦١/ ١٣] شرح السنة ١٦٠[
 .١٤٨٦/حديث٣٠٨/ ٢اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  نبيل جرار في

تاريخ علّي ْبن ُمَحمد ْبن علّي ْبن ُمَحمد ْبن َأْحَمد الّتيمّي، َأُبو الَقاِسم الُكْوِفّي، ثُم النْيسابورّي. قال الذهبي في ١) (
  هـ.٤٧٠: وكان صدوًقا. ت٣٣٧/ ٣١اإلسالم 

 .٤١٤قييد: ص ، الت١٩٧/ ٤٣وانظر: تاريخ دمشق 
في تاريخ اْلَحَسن ْبن ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن ِإْبَراِهيم ْبِن َأْحَمد الَقاِضي، َأُبو اْلَقاِسم اَألْنَباِرّي، نزيل مصر، قال الذهبي  ٢)(

  هـ.٤٢٦: مسند جليل، ت ١٧٥/ ٢٩اإلسالم 
  .١٤٤/ ١وانظر: تبصير المنتبه 

) (٣ د ْبن اْلَحَسن ْبن َزَكِريْحِوّي، الِمْصِرّي، َصاحب اْبن ُدَرْيد، كان في أيام ُمَحماء ْبن َأَسد، اْلَمْعُروف باْلَباِذْنَجاِنّي، الن
  ه.٣٥٨كافور، وتوفي كافور 

  .٢٤١/ ٣٤، تاج العروس ٣١٨/ ١، معجم البلدان ٢٥٧/ ٢انظر: الوافي بالوفيات 
ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في كتب  وقع في نسخة األصل، وفي ع، وفي س: (اْلَحَسِن)، والصواب ٤)(

  التراجم، كما سيأتي في ترجمته.
نع، وابن َأْحَمد ْبن اْلُحَسْين ْبن َنْصر اْلَبْغَداِدّي، اْلَعْسَكِرّي، َأُبو جعفر اْلَحذاء، مولى َهْمَدان، شيخ الطبراني، و اْبن قا٥) (

  هـ.٢٩٩: ثقة، ت ١٤٦سؤاالت حمزة له صاألعرابي، وأبي بكر اإلسماعيلي، قال الدارقطني في 
، تاريخ ١٥٧/ ٥، تاريخ بغداد ٣٢٠/ ١، معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي ٤٤٨/ ٢وانظر: معجم ابن األعرابي 

  . ٤٣/ ٢٢اإلسالم 
: لين، ت ٣٣٧له ص  ُعَبْيد الله ْبن َجْعَفر ْبن َأْعَين، َأُبو اْلَعباس الَبزاز، قال الدارقطني في سؤاالت السلمي٦) (

  هـ.٣٠٩
  .٩٨/ ٤، لسان الميزان ٢٥٧/ ٢٣، تاريخ اإلسالم ٤/ ٣، ميزان االعتدال ٦٠/ ١٢وانظر: تاريخ بغداد 

َأُبو اْلَقاِسم، ي، كنيته ُمْكَرم ْبن ُمْحِرز ْبن اْلَمْهِدّي ْبن َعْبد الرْحَمن ْبن َعْمِرو ْبن ُخَوْيِلد، اْلُخَزاِعّي، ثُم اْلَكْعِبّي، الُقَديد٧) (
، وأبو زرعة الرازي في ٢٠٧/ ٩: مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٠٦٠/ ٤قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف 

وقال: روى عنه أبي، وأبو زرعة،  ٤٤٣/ ٨، وسكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٤١/ ١الضعفاء 
  هـ.٢٩٠ت

/ ٧، اإلكمال البن ماكوال ٣٣، فتح الباب في الكنى واأللقاب: ص ٢١٥٣/ ٤وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني 
، تاريخ  ٥٣/ ١، المقتنى في سرد الكنى ١٢٢/ ١١، األنساب ١٢١، المؤتلف والمختلف البن القيسراني: ص ٢٢٠

  .  ٤٥٧/ ٣، توضيح المشتبه ٣١٠/ ٢١اإلسالم 
: وسكت عنه، وأورد الهيثمي هذا الحديث في مجمع ٤٣٣/ ٧الكبير ُمْحِرز ْبن اْلَمْهِدّي، ذكره البخاري في التاريخ٨) (

  ، وقال: رواه الطبراني، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.٩٩١٠/حديث٥٥/ ٦الزوائد 



٣٨٩ 
 

، َصاِحِب َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقِتيِل اْلَبْطَحاِء َيْوَم ١ِن ِهَشاِم ْبِن ُحَبْيشٍ ِحَزاِم بْ 
ِه ُحَبْيِش ْبِن َخاِلدٍ ٢اْلَفْتِح، َعْن َأِبيهِ  َمْعَبٍد، ٣، َعْن َجد َوُهَو َأُخو َعاِتَكَة ِبْنِت َخاِلٍد، َوُكْنَيُتَها ُأم ،

َل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِحيَن ُأْخِرَج ِمْن َمكَة َخَرَج ُمَهاِجًرا ِإَلى اْلَمِديَنِة ُهَو َأن َرُسو «
، ْيِثيِه ْبُن اُألَرْيِقِط اللوا  َوَأُبو َبْكٍر، َوَمْوَلى َأِبي َبْكٍر َعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة، َوَدِليُلُهَما َعْبُد الل َمر

َمَتْي ُأم َمْعَبٍد اْلُخَزاِعيِة، َوَكاَنْت َبْرَزًة َتْحَتِبي ِبِفَناِء اْلَخْيَمِة، ثُم َتْسِقي َوُتْطِعُم، َعَلى َخيْ 
ِليَن َفَسَأُلوَها َلْحًما َوَتْمًرا ِلَيْشَتُروا ِمْنَها، َفَلْم ُيِصيُبوا ِعْنَدَها َشْيًئا ِمْن َذِلَك، َوَكاَن اْلَقْوُم ُمْرمِ 

يَن، َفَنَظَر َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَلى َشاٍة ِفي ِكْسِر الَخْيَمِة، َفَقاَل: َما َهِذِه ُمْسِنتِ 
 الشاُة َيا ُأم َمْعَبٍد؟ َقاَلْت: َشاٌة َخلَفَها اْلَجْهُد َعِن اْلَغَنِم، َقاَل: َهْل ِبَها ِمْن َلَبٍن؟ َقاَلْت: ِهيَ 

َذِلَك، َقاَل: َأَتْأَذِنيَن ِلي َأْن َأْحُلَبَها، َقاَلْت: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمي ِإْن َرَأْيَت ِبَها َحَلًبا،  َأْجَهُد ِمنْ 
ل َفاْحُلْبَها، َفَدَعا ِبَها َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَمَسَح ِبَيِدِه َضْرَعَها، َوَسمى اللَه جَ 

ْت، َواْجَترْت، َفَدَعا ِبِإَناٍء ُيْرِبُض الرْهَط، ثََناُؤُه، وَ  ْت َعَلْيِه، َوَدر َدَعا َلَها ِفي َشاِتَها، َفَتَفاج
 ى َرُووا، ثُمى َرِوَيْت، َوَسَقى َأْصَحاَبُه َحتَسَقاَها َحت ى َعالُه اْلَبَهاُء، ثُما َحت َفَحَلَب ِفيِه َثج

 َغاَدَرُه ِعْنَدَها  َشِرَب آِخَرُهْم، ثُم ى َمَأل اِإلَناَء، ثُمَحَلَب ِفيِه ثَاِنًيا َبْعد َبْدٍء َحت َأَراُضوا، ثُم
َوَباَيَعَها، َواْرَتَحُلوا َعْنَها، َفَقلَما َلِبَثْت َحتى َجاَء َزْوُجَها َأُبو َمْعَبٍد َيُسوُق َأْعُنًزا ِعَجاًفا، 

ُهن َقِليٌل، َفَلما َرَأى َأُبو َمْعَبٍد اللَبَن، َعِجَب، َقاَل: ِمْن َأْيَن َلِك َيَتَساَوْكَن َهْزَلى ُضًحى،  ُمخ
 ُه َمرِه، ِإناُء َعاِزٌب ِحَياٌل َال َحُلوَب ِفي اْلَبْيِت؟ َقاَلْت: َال َواللَمْعَبٍد، َوالش َبُن َيا ُأمِبَنا َهَذا الل 

  َكَذا َوَكَذا. َرُجٌل ُمَباَرٌك ِمْن َحاِلهِ 
ٌة، َقاَل: ِصِفيِه ِلي َيا ُأم َمْعَبٍد، َقاَلْت: َرَأْيُت َرُجال َظاِهَر اْلَوَضاَءِة، َأْبَلَج اْلَوْجِه، َلْم َتِعْبُه ُنْحلَ 
َهٌل، َوَلْم ُتْزِر ِبِه ُصْقَلٌة، َوِسيٌم َقِسيٌم، ِفي َعْيِنِه َدَعٌج، َوِفي َأْشَفاِرِه َوَطٌف، َوِفي َصْوِتِه صَ 

ا َوِفي ُعُنِقِه َسَطٌع، َوِفي ِلْحَيِتِه َكثَاَثٌة، َأَزج َأْقَرُن، ِإْن َصَمَت َفَعَلْيِه اْلَوَقاُر، َوإِْن َتَكلَم َسمَ 
                                                           

ِحَزام بن ِهَشام بن ُحَبْيش ْبن َخاِلد اْلُخَزاِعّي، األشعري، الكعبي، وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، ويعقوب ابن ١) (
: ٢٩٨/ ٣: وكان ثقة قليل الحديث، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل٦/٤٠ابن سعد في الطبقات الكبرى  شيبة، وقال

  . ٢٤٧/ ٦: وسكت عنه، وابن حبان في الثقات ١١٦/ ٣شيخ محله الصدق، وذكره البخاري في التاريخ الكبير 
، ٣٥٣/ ١٠، األنساب ٥٧٧/ ٢رقطني ، المؤتلف والمختلف للدا٨٩/ ١رواية ابن محرز  -وانظر: تاريخ ابن معين 

  .١٢/٣٥٧تاريخ دمشق 
  ِهَشام بن ُحَبْيش بن َخاِلد بن اْألَْشعر اْلُخَزاِعّي، حجازى، مختلف في صحبته.٢) (

ترجمة حزام ابن  ٣٦٣/ ١٢، تاريخ دمشق ٥٠١/ ٥، و ٥٠٣/ ٥، الثقات البن حبان ٥٣/ ٩انظر: الجرح والتعديل 
  .٤٢١/ ٦إلصابة ، ا٣٧١/ ٥هشام ، أسد الغابة 

  ُحَبْيش ْبن َخاِلد، اْلُخَزاِعّي ، يكنى َأَبا َصْخٍر، وَخاِلد يدعا اَألْشَعر، صحابي، اختلف في اسمه ونسبه.٣) (
، ١٨٨/ ٢، و ٦٨٤/ ١، أسد الغابة ٤٥٣/ ٢، و٤٠٦/ ١، االستيعاب ٤٠٤انظر: معرفة الصحابة البن منده: ص 

  .٢٩١/ ٢، و ٢٤/ ٢اإلصابة 
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َوَعالُه اْلَبَهاُء، َأْجَمُل الناِس َوأْبَهاُه ِمْن َبِعيٍد، َوَأْجالُه َوَأْحَسُنُه ِمْن َقِريٍب، ُحْلُو الَمْنِطِق، 
ْصٌل َال َنْزٌر َوال َهَذٌر، َكَأن َمْنِطَقُه َخَرَزاُت َنْظٍم َيَتَحدْرَن، َرْبَعٌة َال َيْأَس ِمْن ُطوٍل، َوال فَ 

 َتْقَتِحُمُه َعْيٌن ِمْن ِقَصٍر، ُغْصٌن َبْيَن ُغْصَنْيِن، َفُهَو َأْنَضُر الثالَثِة َمْنَظًرا، َوَأْحَسُنُهْم َقْدًرا، َلهُ 
ُحفوَن ِبِه، إْن َقاَل: َأْنَصُتوا ِلَقْوِلِه، َوإِْن َأَمَر َتَباَدُروا َألْمِرِه، َمْحُشوٌد َمْحُفوٌد، َال َعاِبٌس ُرَفَقاُء يَ 

  َوال ُمَفنٌد.
َمْمُت َقاَل َأُبو َمْعَبٍد: ُهَو َواللِه َصاِحُب ُقَرْيٍش الِذي ُذِكَر َلَنا ِمْن َأْمِرِه َما ُذِكَر ِبَمكَة، َوَلَقْد هَ 

، َوَأْصَبَح َصْوٌت ِبَمكَة َعاِلًيا َيْسَمُعوَن »َأْن َأْصَحَبُه، َوَألْفَعَلن ِإْن َوَجْدُت ِإَلى َذِلَك َسِبيال
ْوَت، َوال َيْدُروَن َمْن َصاِحُبُه، َوُهَو َيُقوُل: الص  

  َمَتْي ُأم َمْعَبدِ َجَزى اللُه َرب الناِس َخْيَر َجَزاِئِه ... َرِفيَقْيِن َقاال َخيْ 
  ُهَما َنَزالَها ِباْلُهَدى َواْهَتَدْت ِبِه ... َفَقْد َفاَز َمْن َأْمَسى َرِفيَق ُمَحمدِ 
  َفَيا َلُقَصي َما َزَوى اللُه َعْنُكُم ... ِبِه ِمْن َفَعاٍل َال ُيَجاَزى َوُسْؤَددِ 

  َوَمْقَعُدَها ِلْلُمْؤِمِنيَن ِبَمْرَصدِ ِلَيْهِن َبِني َكْعٍب َمَقاُم َفَتاِتِهْم ... 
  َسُلوا ُأْخَتُكْم َعْن َشاِتَها َوإَِناِئَها ... َفِإنُكم ِإْن َتْسَأُلوا الشاَة َتْشَهدِ 
  َدَعاَها ِبَشاٍة َحاِئٍل َفَتَحلَبْت ... َعَلْيِه َصِريًحا َضرُة الشاِة ُمْزِبدِ 

  اِلٍب ... ُيَردُدَها ِفي َمْصَدٍر ثُم َمْوِردِ َفَغاَدَرَها َرْهًنا َلَدْيَها ِلحَ 
  

  شرح الغريب 
َبْرَزة: ُيَقاُل اْمَرَأٌة َبْرَزة ِإَذا َكاَنْت كْهلة َال َتْحَتجب اْحِتجاب الشواّب، َوِهَي َمَع َذِلَك َعِفيَفٌة   -

  .١والخروجَعاِقَلٌة َتْجلس ِللناِس وُتحّدثهم، ِمَن الُبُروز َوُهَو الّظهور 
ْمِل، كأنهم َلِصقوا بالرْمل، َكَما ِقيَل للَفِقير   - ُمْرِمِلين: َأْي َنِفَد زاُدهم. وأصُله ِمَن الر

  .٢التِربُ 
  .٣ُمْسِنِتين: َأْي ُمجدبين، أصَابتهم السَنة، َوِهَي القْحط والَجْدب -
  .٤ن َيِمين وشمالِكْسر اْلَخْيَمة: َأي ِفي َجانبَها َولُكل َبيت كسران عَ  -

                                                           

  .١١٧/ ١، النهاية في غريب الحديث ٤٦٥/ ١غريب الحديث البن قتيبة انظر: ١) (
  .٢٦٥/ ٢، النهاية في غريب الحديث ٤٦٥/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٢) (
  .٤٠٧/ ٢، النهاية في غريب الحديث ٤٦٦/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٣) (
  .١٧٢/ ٤في غريب الحديث ، النهاية ٢٨٩/ ٢انظر: غريب الحديث البن الجوزي ٤) (
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ُيِريد فتحت َما َبين ِرْجَلْيَها للحلب، ُيَقال: تفاّج الرجل: ِإذا فتح َما َبين رجَلْيِه  :َفَتَفاجت -
  .١للبول

ُيْرِبض الرْهط: َأْي ُيْرِويِهْم َوُيْثِقُلُهْم َحتى َيَناُموا َوَيْمَتدوا َعَلى اْألَْرِض، ِمن َرَبَض ِفي  -
ْرِبُض ِإَذا َلِصَق ِبِه َوَأَقاَم ُمالِزمًا َلُه؛ ُيَقاُل: َأْرَبَضِت الشمُس، ِإَذا اشَتّد حرها َحتى اْلَمَكاِن يَ 

  .٢َتْرِبَض الوحُش ِفي ِكَناِسها: َأْي َتْجَعُلها َتْرِبُض ِفيِه، وُيروى ِباْلَياءِ 
: َسيالن ِدَماِء الهْدي َواْألََضاِحي، وقوله:  - جفحَلب ِفيِه َثّجًا: َأْي َلبنًا َساِئًال َثّجًا: الث

  .٣َكِثيًرا
  .٤اْلَبَهاء: اْلَبَهاء َأي بهاء اللبن َوُهَو َوِبيُض َرْغَوِتهِ  -
  . ٥َيَتَساَوْكن: َعمهن اْلُهَزال، َيَتَماَيْلن ِمَن الضْعف -
ْبح: ِإذا َأْسفر وانبلج  َأْبَلج اْلَوْجه: ُتِريُد مشرق اْلَوْجه مضيئه، َوِمْنه: ُيَقال تبلج - الص

  . ٦اْلفْجر
 .٧َلْم َتِعْبُه ُنْحَلٌة: َأْي ِدقٌة وُهزاٌل، َوَقْد َنِحَل ِجسُمه ُنُحوًال  -
َأْي دقة وُنُحول، ُيَقاُل: َصَقْلُت الناقَة ِإَذا أضَمْرتها. َوِقيَل: أراَدت َأنُه َلْم  ُتْزِر ِبِه ُصْقَلٌة: -

 . ٨اصَرة ِجدا، وَال َناِحًال ِجدايُكن  ُمْنَتفَخ الخ
  .٩الُحْسُن الَوِضيُء الثاِبت َوِسيٌم َقِسيٌم: -
َدَعٌج: الدَعُج والدْعَجُة: السواُد ِفي الَعين َوَغْيِرَها، ُيِريُد َأن َسواَد َعْيَنيِه َكاَن شديَد السواد.  -

  .١٠ِشدة َبياِضهاَوِقيَل:   الدَعُج: ِشدُة َسواد الَعين ِفي 
  .١١َأْشَفاره َوَطٌف: َوُهَو الطول ُيَقال رجل َأْوَطُف َواْمَرَأة وطفاء، َوُهَو طول األشفار -
  .١٢َصْوته َصَهٌل: ُيَقال: َصوته َصَهٌل َأي ِحدة وصالبة َويرَوى َصِحلَ  -

                                                           

  .١٧٦/ ٢، غريب الحديث البن الجوزي ٤٦٦/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ١) (
  .١٨٤/ ٢، النهاية في غريب الحديث ٤٦٧/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٢) (
  .٢٠٧/ ١، النهاية في غريب الحديث ٤٦٨/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٣) (
  .١٦٩/ ١، النهاية في غريب الحديث ٩١/ ١لحديث البن الجوزي انظر: غريب ا٤) (
  .٩٧/ ١، الفائق في غريب الحديث ٤٧٠/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٥) (
  .٨٥/ ١، غريب الحديث البن الجوزي ٤٧٠/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٦) (
  .٢٩/ ٥لحديث ، النهاية في غريب ا٤٧٠/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٧) (
  .٤٢/ ٣النهاية في غريب الحديث ٨) (
  .١٨٥/ ٥/ ، النهاية في غريب الحديث ٢انظر: غريب الحديث البن الجوزي ٩) (
  .١١٩/ ٢النهاية في غريب الحديث ١٠) (
  .١٥٨/ ٢، غريب الحديث البن الجوزي ٤٧٢/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ١١) (
  .٦٣/ ٣، النهاية في غريب الحديث ٦١٠/ ١الجوزي انظر: غريب الحديث البن ١٢) (
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  .١َأَزج َأْقَرُن: َأْي َمْقُرون الحاجَبْين -
  

  تخريجه
، ٧، والبيهقي٦، وأبو نعيم٥، والاللكائي٤، والطبراني٣، واآلجري٢أخرجه محمد بن هارون

، جميعهم: بألفاٍظ متقاربة، من طرق: عن مكرم بن محرز بن مهدي، عن ٨وقوام السنة
أبيه محرز بن مهدي، عن حزام بن هشام بن حبيش، عن أبيه، عن جده حبيش بن خالد، 

  عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.
  

  درجته
  ضعيف، لجهالة بعض رواته، وضعف آخرين.إسناده  -
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٥٤/ ٤النهاية في غريب الحديث ١) (
، وأثبته الضياء المقدسي، انظر: صفة النبي ١٩صفة النبي: ص ٢) ( وقد سقط من إسناده: َأِبي ُمْحِرُز ْبُن َمْهِدي ،

  .٥٤/حديث ١٦٢وأجزاء أخرى جمع الضياء:  ص
  .١٠٢٠/حديث١٤٩٦/ ٣الشريعة ٣) (
  .٣٠/حديث٢٥٤، وانظر: األحاديث الطوال:  ص٣٦٠٥/حديث٤٨/ ٤المعجم الكبير ٤) (
  .١٤٣٣/حديث٨٥٦/ ٤شرح أصول االعتقاد ٥) (
  .٢٢٦٦/حديث٨٧١/ ٢معرفة الصحابة و ، ٢٣٨/حديث٣٣٧دالئل النبوة ألبي نعيم: ص ٦) (
  .٢٧٦/ ١دالئل النبوة للبيهقي ٧) (
  .٤٢حديث/٥٩دالئل النبوة لقوام السنة:  ص٨) (
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، َأنا َأُبو اْلَقاِسِم َعِلي ْبُن  ]١٦١[ َمِد اْلَجْوَزَجاِني ِه ْبُن َعْبِد الصٍد َعْبُد الل َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحم
 ْرِمِذيَأنا َأُبو َسِعيٍد اْلَهْيَثُم ْبُن ُكَلْيٍب، َنا َأُبو ِعيَسى الت ، َنا ُسْفَياُن ْبُن ١َأْحَمَد اْلُخَزاِعي ،

، َقاَل: َحدثَِني َرُجٌل ِمْن َبِني َتِميٍم ٣ثََنا ُجَمْيُع ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرْحَمِن اْلِعْجِلي ، َحد ٢َوِكيعٍ 
، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ٥، َعِن اْبٍن َألِبي َهاَلةَ ٤ِمْن َوَلِد َأِبي َهاَلَة، َزْوِج َخِديَجَة، ُيَكنى َأَبا َعْبِد اللهِ 

 ى اُهللا َعَلْيِه ٧َأْلُت َخاِلي ِهْنَد اْبَن َأِبي َهاَلةَ ، َقاَل: سَ ٦َعِليَصل ِبياًفا َعْن ِحْلَيِة الن َوَكاَن َوص ،
 َوَسلَم، َوَأَنا َأْشَتِهي َأْن َيِصَف ِلي ِمْنَها َشْيًئا، َفَقاَل: "َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

ًما، يَ  ِب، َفْخًما ُمَفخَتْألُأل َتْألُلَؤ اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، َأْطَوَل ِمَن اْلَمْرُبوِع، َوَأْقَصَر ِمَن اْلُمَشذ
  َعِظيَم اْلَقاَمِة، َرِجَل الشْعِر، ِإِن اْنَفَرَقْت َعِقيَقُتُه َفَرَق، 

ْزَهُر اللْوِن، َواِسُع اْلَجِبيِن، َأَزج اْلَحَواِجِب، َوإِال َفال ُيَجاِوُز َشَعُرُه َشْحَمَة ُأُذَنْيِه ِإَذا ُهَو َوْفَرٌه، أَ 
ْن َلْم َسَواِبُغ ِمْن َغْيِر َقَرٍن، َبْيَنُهَما ِعْرٌق ُيِدرُه اْلَغَضُب، َأْقَنى اْلِعْرِنيِن، َلُه ُنوٌر َيْعُلوُه َيْحِسُبُه مَ 

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق الترمذي، وهو في كتابه الشمائل المحمدية: ص ٣٧٠٥/حديث٢٦٩/ ١٣] شرح السنة ١٦١[
، وذكره ١٤٠٢٦/حديث٢٧٣/ ٨؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٩/حديث١٩١، و ص ٧/حديث٢١

 .٦٣٢٢/حديث١٩/ ٧البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
  .٧٩ت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم سبق١) (
َؤاِسّي، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٢) ( د الراح، َأُبو ُمَحمكان صدوًقا، إال ٢٤٥ُسْفَيان بن َوِكْيع بن الَجر :

  أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه.
  .١٢٣/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٤٩/ ١، الكاشف ٢٠٠/ ١١كمال وانظر: تهذيب ال

، ٤١٩/ ٢ُجَمْيع ْبن ُعَمر ْبن َعْبد الرْحَمن اْلِعْجِلّي، ُيَقال: َأُبو َبْكَرة، َأْو َأُبو َبْكر اْلُكوفي، ونسبه ابن عدي في الكامل٣) (
: ُجَمْيع ْبن ُعَمير، وقال: ضعيف ١٤٢ريب ص إلى َجده فقال: ُجَمْيع ْبن َعْبد الرْحَمن، وسماه ابن حجر في التق

  رافضي. 
  .١١١/ ٢، تهذيب التهذيب ٤٢١/ ١، ميزان االعتدال ١٢٢/ ٥وانظر: تهذيب الكمال 

ُعَمر، قال بن  َأُبو َعْبد اهللا التِمْيِمّي، من ولد َأِبي َهاَلة النباش ْبن ُزَراَرة، زوج َخِدْيَجة ِبْنت ُخَوْيِلد، قيل: اسمه َيِزْيد٤) (
 : مجهول.٦٥٤ابن حجر في التقريب ص 

، ١٤٨/ ١٢، و٣٥١/ ١١، تهذيب التهذيب ٤٣٦/ ٤، ميزان االعتدال ٢٣/ ٣٤، و٢١٤/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٦٠٤تقريب التهذيب ص: 

قريب التهذيب : ال يعرف. وذكره ابن حجر في الكنى في ت٥٩٧/ ٤ابن َألِبي َهاَلة: قال الذهبي في ميزان االعتدال ٥) (
، وقال: هو هند، تقدم، ولم يبين حاله، ولم أجده في التقريب فيمن اسمه هند،  وقيل: هو ُعَمر التِمْيِمّي، قال ٧٠١ص: 

  : عمر التميمي َهَذا لم ُيقل ابن َمْن، ولم ينسب، َوهو مجهول. ١٣٢/ ٦ابن عدي في الكامل 
/ ٣٤، تهذيب الكمال ١٥٤/ ٥، الثقات البن حبان ١٤٣/ ٦التعديل ، الجرح و ٢٠٧/ ٦وانظر: التاريخ الكبير للبخاري 

  .٣٤٢/ ٤، لسان الميزان ٣١٥/ ١٢، تهذيب التهذيب ٢٣٢/ ٣، ميزان االعتدال ٤٨٠
) (٦ د الَمَدِنّي، ِسْبط َرُسول اللِلب الُقَرِشّي، الَهاِشِمّي، َأُبو ُمَحمه صلى اهللا الَحَسن بن َعِلّي بن َأِبي َطاِلب بن َعْبد الُمط

 عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة.
  .٦٠/ ٢، اإلصابة ١٣/ ٢، أسد الغابة ٣٨٣/ ١انظر: االستيعاب 

َخِدْيَجة ِبْنت ِهْند ابن َأِبي َهاَلة، قيل: اسمه النباش، التِمْيِمّي، وقيل غير ذلك، َرِبيب النبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، أمه ٧) (
  ُخَوْيِلد، قيل: استشهد يوم الجمل مع علي، وقيل: عاش بعد ذلك.

  .٤٣٦/ ٦، اإلصابة ٣٨٩/ ٥، أسد الغابة ١٥٤٤/ ٤انظر: االستيعاب 
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ْلُه َأَشم، َكث اللْحَيِة، َسْهُل اْلَخدْينِ  َيَتَأم ُج اَألْسَناِن، َدِقيُق اْلَمْسُرَبِة، َكَأنَضِليُع اْلَفِم، ُمَفل ،
ْدُر،  ِة، ُمْعَتِدُل اْلَخْلِق، َباِدٌن ُمَتَماِسٌك، َسَواٌء اْلَبْطُن َوالص ُعُنَقُه ِجيُد ُدْمَيٍة ِفي َصَفاِء اْلِفض

ْدِر، َبِعيُد َما َبْيَن اْلَمْنِكَبْيِن، َضْخمُ  ُل َما َبْيَن  َعِريُض الص ِد، ُمَوص اْلَكَراِديِس، َأْنَوُر الُمَتَجر
ِن اللبِة َوالسرِة ِبَشَعٍر َيْجِري كاْلَخط، َعاِري الثْدَيْيِن َواْلَبْطِن ِمما ِسَوى َذِلَك، َأْشَعُر الّذَراَعيْ 

ْنَدْيِن، َرحْ  ْدِر، َطِويُل الز ْيِن َواْلَقَدَمْيِن، َساِئُل َوالَمْنِكَبْيِن َوَأَعاِلي الصاَحِة، َشْثُن اْلَكفُب الر
اَألْطَراِف، َأْو َقاَل: َشاِئُل اَألْطَراِف، ُخْمَصاُن اَألْخَمَصْيِن، َمِسيُح اْلَقَدَمْيِن، َيْنُبو َعْنُهَما 

اْلِمْشَيِة ِإَذا َمَشى َكَأنَما َيْنَحط ِمْن  اْلَماُء، ِإَذا َزاَل َزاَل َقِلًعا، َيْخُطو َتَكفًيا، َوَيْمِشي َهْوًنا، َذِريعُ 
َصَبٍب، َفِإَذا اْلَتَفَت، اْلَتَفَت َجْمًعا، َخاِفُض الطْرِف، َنَظُرُه ِإَلى اَألْرِض َأْطَوُل ِمْن َنَظِرِه ِإَلى 

  لسالِم.السَماِء، ُجل َنَظِرِه اْلُمالَحَظُة، َيُسوُق َأْصَحاَبُه، َيْبُدُر َمْن َلِقَي ِبا
َقاَل اْلَحَسُن: َسَأْلُت َخاِلي، ُقْلُت: ِصْف ِلي َمْنِطَق َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: 

ُمَتَواِصُل اَألْحَزاِن، َداِئُم اْلِفْكَرِة، َلْيَسْت َلُه َراَحٌة، َطِويُل السْكِت، َال َيَتَكلُم ِفي َغْيِر َحاَجٍة، «
ِتُح اْلَكالَم َوَيْخَتِتُمُه ِبَأْشَداِقِه، َوَيَتَكلُم ِبَجَواِمِع اْلَكِلِم، َفْصٌل َال ُفُضوٌل َوال َتْقِصيٌر، َلْيَس َيْفتَ 

َذَواًقا ُذم ِباْلَجاِفي َوال اْلَمِهيِن، ُيَعظُم النْعَمَة، َوإِْن َدقْت، َال َيُذم ِمْنَها َشْيًئا َغْيَر َأنُه َلْم َيُكْن يَ 
 َلْم َيُقْم ِبَغَضِبِه َشْيٌء َحت ،ى اْلَحقْنَيا َوَما َكاَن َلَها، َفِإَذا َتَعدى َوال َيْمَدُحُه، َوال ُتْغِضُبُه الد

 َها، َوإَِذا َتَعجِه ُكلَب َقَلَبَها، َيْنَتِصَر َلُه، َال َيْغَضُب ِلَنْفِسِه، َوال َيْنَتِصُر َلَها، ِإَذا َأَشاَر َأَشاَر ِبَكف
َوإَِذا َتَحدَث اتَصَل ِبَها، َوَضَرَب ِبَراَحِتِه اْلُيْمَنى َبْطَن ِإْبَهاِمِه اْلُيْسَرى، َوإَِذا َغِضَب َأْعَرَض 

  ».َوَأَشاَح، ُجل َضِحِكِه التَبسمُ 
ُتُه َقْد َسَبَقِني ِإَلْيِه، َفَسَأَلِني َعما َسَأْلُتُه َقاَل اْلَحَسُن: َفَكَتْمُتُه اْلُحَسْيَن َزَماًنا، ثُم َحدْثُتُه، َفَوَجدْ 

  َعْنُه، َوَوَجْدُتُه َقْد َسَأَل َأَباُه َعْن َمْدَخِلِه، َوَعْن َمْخَرِجِه َوَشْكِلِه، َفَلْم َيَدْع ِمْنُه َشْيًئا.
ْيِه َوَسلَم، َفَقاَل: " َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى َقاَل اْلُحَسْيُن: َفَسَأْلُت َأِبي َعْن ُدُخوِل النِبي َصلى اُهللا َعلَ 

 ُجْزًأ َجز ِه، َوُجْزًءا َألْهِلِه، َوُجْزًءا ِلَنْفِسِه، ثُمَأ ُدُخوَلُه َثالَثَة َأْجَزاٍء: ُجْزًءا ِللَأُه َبْيَنُه َمْنِزِلِه َجز
 ِة َعَلى اْلَعام َذِلَك ِباْلَخاص اِس، َفَيُردِخُر َعْنُهْم َشْيًئا.َوَبْيَن النِة، َوال َيد  

ِة ِإيثَاُر َأْهِل اْلَفْضِل ِبَأَدِبِه َوَقْسِمِه َعَلى َقْدِر َفْضِلِهْم ِفي  َوَكاَن ِمْن ِسيَرِتِه ِفي ُجْزِء اُألم
َيَتَشاَغُل ِبِهْم َوَيْشَغُلُهْم الديِن، َفِمْنُهْم ُذو اْلَحاَجِة، َوِمْنُهْم ُذو اْلَحاَجَتْيِن، َوِمْنُهْم ُذو اْلَحَواِئِج، فَ 

ِلُيَبلِغ «ِفيَما َأْصَلَحُهْم، َواَألمُة ِمْن َمْسَأَلِتِهْم َعْنُهْم، َوإِْخَباِرِهْم ِبالِذي َيْنَبِغي َلُهْم، َوَيُقوُل: 
ِإنُه َمْن َأْبَلَغ ُسْلَطاًنا َحاَجَة الشاِهُد ِمْنُكُم اْلَغاِئَب، َوَأْبِلُغوِني َحاَجَة َمْن َال َيْسَتِطيُع ِإْبالَغَها، فَ 
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َال ُيْذَكُر ِعْنَدُه ِإال َذِلَك، َوال ُيْقَبُل ِمْن » َمْن َال َيْسَتِطيُع ِإْبالَغَها، ثَبَت اللُه َقَدَمْيِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
  َوَيْخُرُجوَن َأِدلًة، َيْعِني َعَلى اْلَخْيِر.َأَحٍد َغْيَرُه، َيْدُخُلوَن ُرواًدا، َوال َيْفَتِرُقوَن ِإال َعْن َذَواٍق، 

َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه «َقاَل: َفَسَأْلُتُه َعْن َمْخَرِجِه، َكْيَف َكاَن َيْصَنُع ِفيِه؟ َقاَل: 
ُقُهْم، ُفُهْم َوال ُيَفرَم، َيْخُزُن ِلَساَنُه ِإال ِفيَما َيْعِنيِه، َوُيَؤليِه َعَلْيِهْم،  َوَسلَقْوٍم، َوُيَول َوُيْكِرُم َكِريَم ُكل

 اَس، َوَيْحَتِرُس ِمْنُهْم ِمْن َغْيِر َأْن َيْطِوَي َعْن َأَحٍد ِمْنُهْم ِبْشَرُه َوال ُخُلَقُه، َوَيَتَفقُر النُد َوُيَحذ
ُمُه، َوُيَقبُح اْلَقِبيَح َوُيَوهُنُه، َأْصَحاَبُه، َوَيْسَأُل الناَس َعما ِفي الناِس، َوُيَحسُن الْ  َحَسَن َوُيَقو

ُمْعَتِدُل اَألْمِر َغْيُر ُمْخَتِلٍف، َيْغفُل َمَخاَفَة َأْن َيْغُفُلوا َأْو َيِميُلوا، ِلُكل َحاٍل ِعْنَدُه َعَتاٌد، َال 
 ِذيَن َيُلوَنُه ِمَن النَوال ُيَجاِوُزُه، ال ، ُهْم َيْقُصُر َعِن اْلَحقاِس ِخَياُرُهْم، َأْفَضُلُهْم ِعْنَدُه َأَعم
  ».َنِصيَحًة، َوَأْعَظُمُهْم ِعْنَدُه َمْنِزَلًة َأْحَسُنُهْم ُمَواَساًة َوُمَؤاَزَرةً 

َيْجِلُس  َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َال َيُقوُم َوال«َقاَل: َفَسَأْلُتُه َعْن َمْجِلِسِه، َفَقاَل: 
 ِإال َعْن ِذْكٍر، َوإَِذا اْنَتَهى ِإَلى َقْوٍم َجَلَس َحْيُث َيْنَتِهي ِبِه اْلَمْجِلُس، َوَيْأُمُر ِبَذِلَك، ُيْعِطي ُكل

َلْم  ُجَلَساِئِه ِبَنِصيِبِه، َال َيْحِسُب َجِليُسُه َأن َأَحًدا َأْكَرُم َعَلْيِه ِممْن َجاَلَسُه، َوَمْن َسَأَلُه َحاَجةً 
اُروا َيُردُه ِإال ِبَها، َأْو ِبَمْيُسوٍر ِمَن اْلَقْوِل، َقْد َوِسَع الناَس َبْسُطُه َوُخُلُقُه، َفَصاَر َلُهْم َأًبا، َوصَ 

ُت، َوال ِعْنَدُه ِفي اْلَحق َسَواًء، َمْجِلُسُه َمْجِلُس ِحْلٍم َوَحَياٍء َوَصْبٍر َوَأَماَنٍة، َال ُتْرَفُع ِفيِه اَألْصَوا
 ُتْؤَبُن ِفيِه اْلُحَرُم، َيَتَعاَطْوَن ِفيِه ِبالتْقَوى ُمَتَواِضِعيَن، ُيَوقُروَن ِفيِه اْلَكِبيَر، َوَيْرَحُموَن ِفيهِ 

ِغيَر، َوُيْؤِثُروَن َذا اْلَحاَجِة، َوَيْحَفُظوَن اْلَغِريبَ  الص.«  
 َم ِفي ُجَلَساِئِه، َفَقاَل: " َكاَن َقاَل اْلُحَسْيُن: َسَأْلُت َأِبي َعْن ِسيَرِة النى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبي

ٍظ َوال النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َداِئَم اْلِبْشِر، َسْهَل اْلُخُلِق، َليَن اْلَجاِنَب، َلْيَس ِبَفظ َوال َغِلي
اٍش، َوال َعياٍب، َوال َمدا اٍب، َوال َفح ا َال َيْشَتِهي، َوال ُيْؤَيُس ِمْنُه، َوال َصخٍح، َيَتَغاَفُل َعم

َياِء، َواِإلْكثَاِر، َوَما َال َيْعِنيِه، َوَتَرَك الناَس ِمْن  ُيِجيُب ِفيِه، َقْد َتَرَك َنْفَسُه ِمْن َثالٍث: الر
َال َيَتَكلُم ِإال ِفيَما َرَجا َثَواَبُه، َوإَِذا َتَكلَم َثالٍث: َال َيُذم َأَحًدا، َوال َيِعيُبُه، َوال َيْطُلُب َعْوَرَتُه، 

يَث، َأْطَرَق ُجَلَساُؤُه، َكَأنَما َعَلى ُرُءوِسِهُم الطْيُر، َفِإَذا َسَكَت َتَكلُموا، َال َيَتَناَزُعوَن ِعْنَدُه اْلَحدِ 
ِليِتِهْم، َيْضَحُك ِمما َيْضَحُكوَن َمْن َتَكلَم ِعْنَدُه َأْنَصُتوا َلُه َحتى َيْفُرَغ، َحِديثُ  ُهْم ِعْنَدُه َحِديُث َأو

ُبوَن ِمْنُه، َوَيْصِبُر ِلْلَغِريِب َعَلى اْلَجْفَوِة ِفي َمْنِطِقِه َوَمْسَأَلِتِه حَ  ا َيَتَعجُب ِمم ى ِإْن ِمْنُه، َوَيَتَعجت
ِإَذا َرَأْيُتْم َطاِلَب َحاَجٍة َيْطُلُبَها َفَأْرِفُدوُه، َوال َيْقَبُل الثَناَء َكاَن َأْصَحاُبُه ِلَيْسَتْجِلُبوَنُهْم، َوَيُقوُل: 

  ِإال ِمْن ُمَكاِفٍئ، َوال َيْقَطُع َعَلى َأَحٍد َحِديَثُه َحتى َيُجوَز، َفَيْقَطَعُه ِبَنْهٍي َأْو ِقَياٍم".
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ا َغِضَب َأْعَرَض َوَأَشاَح، َوإَِذا َفِرَح َغض َوإِذَ «َوَقاَل َغْيُر ُسْفَياَن ْبِن َوِكيٍع، َعْن ُجَمْيٍع: 
  ».َطْرَفُه، ُجل َضِحِكِه التَبسُم، َوَيْفُتر َعْن ِمْثِل َحبِة اْلَغَمامِ 

  
  شرح الغريب 

  .١اْلَمْرُبوع: ُهَو َبْيَن الطِويِل َواْلَقِصيرِ  -
التْشِذيب: التْفِريق، ُيَقال َشذْبُت الَمال اذا فرقته اْلُمَشذب: أي الطِويل اْلَباِئن، وأصل  -

  .٢َفَكَأن المفرط الطول فرق خلقه َولم يجمع
َوَلْم  اْنَفَرَقْت َعِقيَقُتُه: ِإَذا َطاَل الشْعُر َحتى َيْنَفِرَق ُهَو ِلَكْثَرِتِه َفَرَقُه، َوإِال َتَرَكُه َعَلى َحاِلِه، -

ْقهُ  ٣ُيَفر.  
  .٤َأَزج اْلَحَواِجِب: الزَجج طول الحاجبين ودقتها، وسبوغهما ِإَلى ُمؤخر اْلَعيَنْينِ  -
َأْقَنى اْلِعْرِنيِن: الَقنا ِفي األْنف: ُطوله وِرقة أْرَنَبِته َمَع َحَدٍب ِفي َوَسِطِه، والِعْرنين:  -

  .٥األْنف. وجمُعه َعَراِنين
  .٦ْعَضاء، والكراديس ُرُؤوس اْلِعَظامَضْخُم اْلَكَراِديِس: أي ضخم اْألَ  -
ِد: المتجرد َما جرد َعنُه الثْوب من بدنه، َوُهَو اْلُمَجّرد َأْيًضا، وأنور من  - َأْنَوُر الُمَتَجر

  .٧النور، ُيِريد  شدة بياضه
  

  تخريجه
بن عبد الرحمن  ٨أخرجه الترمذي، بنحوه؛ عن سفيان بن وكيع، عن جميع بن عمر -

ي، عن رجٍل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، يكنى أبا عبد اهللا،  عن العجل
ابن ألبي هالة، عن الحسن بن علي رضي اهللا عنهما، عن خاله هند بن أبي هالة، عن 

  .٩النبي صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

  .١٩٠/ ٢النهاية في غريب الحديث ١) (
  .٢١٨/ ١، غريب الحديث للخطابي ٤٨٩/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٢) (
  .٤٦/ ١إلبراهيم الحربي غريب الحديث ٣) (
  .٤٩١/ ١غريب الحديث البن قتيبة  ٤)(
  .١١٦/ ٤النهاية في غريب الحديث ٥) (
  .٢٨٥/ ٢، غريب الحديث البن الجوزي ٤٩٩/ ١انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٦) (
  .٥٠٠/ ١) غريب الحديث البن قتيبة ٧(
، وقد ذكر المزي، وابن حجر ٤٢١/ ١ميزان االعتدال  وقع في الشمائل: جميع بن عمير، وهو ما ذكره الذهبي في٨) (

  أن اسمه: جميع بن عمر، كما سبق في مصادر ترجمته.
 .٣١٩/حديث١٩١، وص ٧/حديث٢١الشمائل المحمدية: ص  ٩)(
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، ٥، وأبو نعيم٤، والطبراني٣، وابن حبان٢، وابن قانع١وأخرجه يعقوب بن سفيان -

، جميعهم بألفاٍظ متقاربة، من طرق عن: جميع بن ٨، والمزي٧، وابن عساكر٦والبيهقي
  عمر، به.

  درجته
  إسناده ضعيف جًدا، فيه:

  سفيان بن وكيع: سقط حديثه. -
  جميع بن عمر: ضعيف. -
  أبو عبد اهللا التميمي: مجهول. -
  ابن أبي هالة: مجهول. -

  .٩يكون موضوًعاوقال أبو داود عن هذا اإلسناد: أخشى َأن 
  . ١٠وقال ابن حبان: ليس له في القلب وقعٌ 

  .١١وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم يسم
  
  
  
  
  

  

  

                                                           

  .٢٨٤/ ٣المعرفة والتاريخ ١) (
  .١٩٥/ ٣معجم الصحابة ٢) (
  .١٤٥/ ٢الثقات البن حبان  ٣)(
  .٤١٤/حديث١٥٥/ ٢٢المعجم الكبير ٤) (
  .٦٥٥٣/حديث٢٧٥١/ ٥معرفة الصحابة ٥) (
  . ١٣٦٢/حديث٢٤/ ٣شعب اإليمان و ، ٢٨٦/ ١دالئل النبوة للبيهقي ٦) (
  .٧١٤/حديث٣٤٢/ ٣تاريخ دمشق  ٧)(
  .٢١٤/ ١تهذيب الكمال ٨) (
  .١٢٩سؤاالت اآلجري: ص ٩) (
  .١٤٥/ ٢الثقات ١٠) (
  .١٤٠٢٦/حديث٢٧٣/ ٨مجمع الزوائد ١١) (



٣٩٨ 
 

، َأنا َأُبو الشْيخِ  ]١٦٢[ َأنا َأُبو َذر ، ُر ْبُن َعِليثََنا اْلُمَطهَنا ٢، َنا ِإْسَحاُق ْبُن َجِميلٍ ١َوَحد ،
َعْن ٦، َقاَل: َسَأْلُت َأِبي ٥، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلي ٤ِبِإْسَناِد َأِبي ِعيَسى، ٣ُسْفَياُن اْبُن َوِكيعٍ 

  ُدُخوِل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَقاَل: " َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى َمْنِزِلِه، َفَساَق اْلَحِديَث.
اللَه، َال ُيوِطُن اَألَماِكَن، َوَيْنَهى َعْن ِإيَطاِنَها، َوَقاَل: َوَقاَل: َكاَن َال َيْجِلُس َوال َيُقوُم ِإال َذَكَر 

َال َيْحِسُب َأَحٌد ِمْن ُجَلَساِئِه َأن َأَحًدا َأْكَرُم ِمْنُه، َمْن َجاَلَسُه َأْو َقاَوَمُه ِلَحاَجٍة َصاَبَرُه َحتى 
ُحَرُم، َوال تُْنَثى َفَلَتاُتُه، ُمْعَتِدِليَن َيَتَواَصْوَن ِفيِه َيُكوَن ُهَو اْلُمْنَصِرَف، َوَقاَل: َوال ُتْؤَبُن ِفيِه الْ 

  ِبالتْقَوى.
  َوَقاَل: َقْد َتَرَك َنْفَسُه ِمْن َثالٍث: اْلِمَراِء، َواِإلْكثَاِر، َوَما َال َيْعِنيِه.

وُت َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َوَزاَد ِفي آِخِرِه، َقاَل: َفَسَأْلُتُه: َكْيَف َكاَن ُسُكوُتُه؟ َقاَل: َكاَن ُسكُ 
ِوَيِتِه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى َأْرَبٍع: َعَلى اْلِحْلِم َواْلَحَذِر َوالتْقِديِر َوالتْفِكيِر، َفَأما َتْقِدُيرُه، َفِفي َتسْ 

ْبُر، النَظُر َواالْسِتَماُع َبْيَن الناِس، َوَأما َتْفِكيُرُه، َفِفيَما َيْبَقى َوَيْفنَ  ى، َوُجِمَع َلُه اْلِحْلُم َوالص
ِه، َفَكاَن َال ُيْغِضُبُه َشْيٌء، َوال َيْسَتِفزُه، َوُجِمَع َلُه اْلَحَذُر ِفي َأْرَبَعٍة: َأْخِذِه ِباْلَحَسِن ِلُيْقَتَدى بِ 

مَتُه، َواْلِقَياِم ِفيَما ِخيَر َلُهْم ِفيَما َوَتْرِكِه اْلَقِبيَح ِلُيَتَناَهى َعْنُه، َواْجِتَهاِدِه الرْأَي ِفيَما َأْصَلَح أُ 
  َيْجَمُع َلُهْم َخْيَر الدْنَيا َواآلِخَرِة ".

  
  تخريجه

ن بن وكيع، بإسناد أبي أخرجه أبو الشيخ، بنحوه؛ عن إسحاق بن جميل، عن سفيا
  .٧الحسن بن علي، عن أبيه رضي اهللا عنهعيسى، عن 

  
                                                           

/ ١، أخرجه البغوي من طريق أبي الشيخ، وهو في كتابه أخالق النبي ٣٧٠٦/حديث٢٧٥/ ١٣شرح السنة ] ١٦٢[
  ، بهذا اإلسناد، وبنحوه.١٧/حديث١١٠

  .٧٣سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١) (
: الشيخ، الثقة، ٢٦٥/ ١٤اَألْصَبَهاِنّي، قال الذهبي في السير ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بن َجِمْيل، َأُبو َيْعُقْوب  ٢)(

  هـ.٣١٣هـ، وقيل ٣١٠المعمر، ت 
، شذرات ٤٥٠/ ٢٣، و٢٦٦/ ٢٣، تاريخ اإلسالم ٤٥٩/ ١، العبر ٢٦٢/ ١، تاريخ أصبهان ١٩٨انظر: التقييد ص: 

  .٥٠/ ٤الذهب 
  .١٦٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
، وهم: جميع بن عمر، وأبو عبد اهللا رجل من تميم، وابن ألبي ١٦٢اإلسناد في الحديث رقم  سبقت ترجمة رواة هذا٤) (

  هالة.
  ١٦٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .١٧/حديث١١٠/ ١أخالق النبي ٧) (



٣٩٩ 
 

  درجته
  .١تفصيل القول فيه إسناده ضعيف جًدا، وقد سبق

  
  
  
  
  

   

                                                           

  .١٦١انظر الحديث  رقم  ١)(



٤٠٠ 
 

َحاَبةِ  ِكَتاُب َفَضاِئِل الص  
  َباُب َمَناِقِب ُقَرْيٍش 

]١٦٣[  اِلِحي ِه الص١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ْيَرِفي ُد ْبُن ُموَسى الص َنا ٢، َنا َأُبو َسِعيٍد ُمَحم ،
 اِس اَألَصمُد ْبُن ٣َأُبو اْلَعبِه ْبِن َعْبِد اْلَحَكمِ ، َنا ُمَحمثَِني ٥، َأَنا اْبُن َأِبي ُفَدْيكٍ ٤َعْبِد اللَحد ،

، َعْن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن ٨، َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َعْوفٍ ٧، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ٦اْبُن َأِبي ِذْئٍب 
ِلْلُقَرِشي ِمْثُل ُقوِة «ِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: ، َأّن َرُسوَل الل ١٠، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ ٩َأْزَهرَ 

  ».الرُجَلْيِن ِمْن َغْيِر ُقَرْيشٍ 
  

  تخريجه
أخرجه الطيالسي، بنحوه؛ عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد اهللا بن  -

 عليه عوف، عن عبد الرحمن بن األزهر، عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى اهللا
   .١١وسلم

   

                                                           

/ ١ائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، والحديث ز ٣٨٥٠/حديث٦١/ ١٤] شرح السنة ١٦٣[
/ ٣، وفي كشف األستار ٢٢٨٩/حديث٥٦٩، وفي موارد الظمآن: ص ١٦٤٥٣/حديث٢٦/ ١٠، و٨٣٥/حديث١٧٨
  .١٤٦٣/حديث٢٤٧/ ٤، وفي المقصد العلي ٢٧٨٥/حديث٢٩٦

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٢٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
الرْحَمن، يلقب َطْلَحة النَدى، قال ابن حجر َطْلَحة بن َعْبد اهللا بن َعْوف الزْهِرّي، الَمَدِنّي، الَقاِضي، ابن أخي َعْبد ٨) (

  ه.٩٩: ثقٌة، مكثٌر، فقيه، ت٢٨٢في التقريب ص
  .١٩/ ٥، تهذيب التهذيب ٥١٤/ ١، الكاشف ٤٠٨/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

ى اهللا عليه وسلم حنيًنا، َعْبد الرْحَمن بن َأْزَهر الزْهِرّي، َأُبو ُجَبْير الَمَدِنّي، صحابي صغير، شهد مع رسول اهللا صل ٩)(
  له ذكر في الصحيحين مع عائشة رضي اهللا عنها.

  .٢٤٠/ ٤، اإلصابة ٤٢١/ ٣، أسد الغابة ٨٢٢/ ٢انظر: االستيعاب 
، عارٌف ُجَبْير بن ُمْطِعم بن َعِدّي بن َنْوَفل بن َعْبد َمَناف، َأُبو ُمَحمد الُقَرِشّي، النْوَفِلّي، وُيَقال: َأُبو َعِدّي؛ صحا ١٠)( بي

باألنساب، من الطلقاء الذين حسن إسالمهم، وقد قدم المدينة في فداء األسارى من قومه، وكان أبوه هو الذي قام في 
  ه.٥٩ه، أو ٥٨نقض صحيفة القطيعة، وكان يحنو على أهل الشعب، ويصلهم في السر، ت 

  .٥٧٠/ ١، اإلصابة ٥١٥/ ١، أسد الغابة ٢٣٢/ ١انظر: االستيعاب 
  .٩٩٣/حديث٢٥٧/ ٢مسند أبي داود الطيالسي  ١١)(



٤٠١ 
 

، ٦، والطحاوي٥، وأبو يعلى٤، والبزار٣، وابن أبي عاصم٢، وأحمد١وأخرجه ابن أبي شيبة -
، جميعهم بنحوه؛ ١٢، والبيهقي١١، وأبو نعيم١٠، والحاكم٩، والقطيعي٨، والطبراني٧حبان وابن

  بنحوه؛ من طرق: عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
  درجته

  إسناده صحيح.
، وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجال أحمد رجال ١٣ووافقه الذهبيوصححه الحاكم، 

  .١٤الصحيح
  
  

   

                                                           

  . ٣٢٣٨٥/حديث٤٠٢/ ٦مصنف ابن أبي شيبة ١) (
/ ١٦٧٤٢،٢٧/حديث٣٠٦/ ٢٧، وانظر: مسند أحمد ١٠٦٥/حديث٦٢٢/ ٢فضائل الصحابة ٢) (

  . ١٦٧٦٦/حديث٣٢٨
  . ١٥٠٨/حديث٦٣٥/ ٢السنة البن أبي عاصم ٣) (
  . ٣٤٠٢/حديث٣٢٩/ ٨مسند البزار  ٤)(
  . ٧٤٠٠/حديث٣٩٧/ ١٣مسند أبي يعلى  ٥)(
  .٣١٣٠/حديث١٥٣/ ٨شرح مشكل اآلثار  ٦)(
  . ٦٢٦٥/حديث١٦١/ ١٤صحيح ابن حبان  ٧)(
  . ١٤٩٠/حديث١١٤/ ٢المعجم الكبير ٨) (
  .٢٨٩/حديث٤٣٤جزء األلف دينار: ص  ٩)(
  . ٦٩٥١/حديث٨٢/ ٤المستدرك  ١٠)(
  . ٣٠، حديث٢٩/حديث١٣/ ١، وانظر: معرفة الصحابة ٦٤/ ٩حلية األولياء ١١) (
  .٢٤١/حديث١٦١/ ١، وانظر: معرفة السنن واآلثار ١٨١١/حديث٥٦٨/ ١السنن الكبرى  ١٢)(
  . ٦٩٥١/حديث٨٢/ ٤المستدرك  ١٣)(
  .٨٣٥/حديث١٧٨/ ١مجمع الزوائد  ١٤)(
  



٤٠٢ 
 

َحاَبِة َرِضَي اللُه َعْنُهمْ  َباُب َفْضِل الص  
َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ُمَحمٌد َرُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشداُء َعَلى اْلُكفاِر ُرَحَماُء 

  ، ١َبْيَنُهْم}
  .٢{ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم}

َقاَل ُمَجاِهٌد: السْحَنُة، َوَقاَل َمْنُصوٌر، َعْن ُمَجاِهٍد: التَواُضُع، َوِقيَل: ُصْفَرُة اْلَوْجِه ِمَن 
  السَهِر، َوِقيَل: ُنوٌر َوَبَياٌض ِفي ُوُجوِهِهْم َيْوم اْلِقَياَمِة ِمْن َكْثَرِة َصالِتِهْم َوُسُجوِدِهْم.

ْرُع: ِإَذا َنَبَت ِفي ُأُصوِلِه َما ُهَو َأْصَغُر ِمْنُه،  َقْوُلُه: َشْطَأُه، َأْي ِفَراَخُه، ُيَقاُل َأْشَطَأ الز
ِبَبْعٍض،  َفآَزَرُه، َأْي َقواُه َوَأرَاَد َأن اْلَحبَة اْلَواِحَدَة تُْنِبُت َسْبًعا َوَثَماِنًيا َوَعْشًرا، َفُيَقوى َبْعُضهُ 

َلْو َكاَنْت َواِحَدًة َلْم َتُقْم َعَلى َساٍق، َمَثٌل َضَرَبُه اللُه ِلَرُسوِلِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإْذ وَ 
ِفي َخَرَج َوْحَدُه، ثُم َقواُه اللُه ِبَأْصَحاِبِه َكَما َقوى اْلَحبَة ِبَما َيْنُبُت ِمْنَها، َوَقاَل اْبُن َعباٍس 

: {َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصَطَفى} َقْولِ  َوَجل ِه َعزى اُهللا ٣اللٍد َصلَقاَل: َأْصَحاُب ُمَحم ،
  َعَلْيِه َوَسلَم: اْصَطَفاُهُم اللُه ِلَنِبيِه َعَلْيِه السالُم.

ُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن أَ  -] ١٦٤[  ُد ْبُن َأْحَمَد َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم ِبي َتْوَبَة، َأَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحم
، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا َأبُ ا ُد ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئيو ِإْسَحاَق ْبِن اْلَحاِرِث، َأْخَبَرَنا ُمَحم

، َعِن ٥، َعْن ِإْسَماِعيَل اْلَمكي ٤اْلُمَباَركِ َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن ِإْبَراِهيُم ْبُن 
َمَثُل َأْصَحاِبي «، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ٧، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ ٦اْلَحَسنِ 

  ».ِفي ُأمِتي َكاْلِمْلِح ِفي الطَعاِم َال َيْصُلُح الطَعاُم ِإال ِباْلِمْلحِ 
  اَل: َقاَل اْلَحَسُن: َفَقْد َذَهَب ِمْلُحَنا، َفَكْيَف َنْصُلُح؟.قَ 
  

                                                           

  .٢٩سورة الفتح: اآلية  ١)(
  .٢٩سورة الفتح: اآلية  ٢)(
  .٥٩سورة النمل:اآلية  ٣)(
/ ١، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد والرقائق ٣٨٦٣/حديث٧٢/ ١٤] شرح السنة ١٦٤[

، ١٦٣٩٥/حديث١٨/ ١٠، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ٥٧٢/حديث٢٠٠
، وذكره ابن حجر في: ٢٧٧١/حديث٢٩١/ ٣وفي  كشف األستار ، ١٤٥٢/حديث٢٤٢/ ٤وفي المقصد العلي 

  .٤١٧٠/حديث٨٨/ ١٧المطالب العالية 
 .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم٤) (
: كان ١١٠ِإْسَماِعْيل بن ُمْسِلم، َأُبو ِإْسَحاق الَمكّي، كان من البصرة، ثم سكن مكة، قال ابن حجر في التقريب ص٥) (

  ضعيف الحديث. فقيًها 
  .٣٣١/ ١، تهذيب التهذيب ٢٤٩/ ١، الكاشف ١٩٨/ ٣انظر: تهذيب الكمال 

  .٩٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (



٤٠٣ 
 

  تخريجه
أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن إسماعيل المكي، عن الحسن، عن أنس بن مالك، عن  -

  .١النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ، ثالثتهم بمثله؛ ٤، وابن عبد البر٣، والقضاعي٢وأخرجه اآلجري -

  ، كالهما بنحوه؛٦أبو يعلى، و ٥وأخرجه البزار
  وقد أخرجه جميعهم، من طريق: عبد اهللا بن المبارك، به.

  
  درجته

  إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم.
   .٧قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف

  .٨وقال ابن حجر: تفرد به إسماعيل بن مسلم، وليس بالحافظ
  .١٠، والسخاوي٩بمثل ذلك: البزاروأفاد 

  .١١وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو غير حسن
  
 

   

                                                           

  . ٥٧٢/حديث٢٠٠/ ١الزهد والرقائق ١) (
  . ١١٥٧/حديث١٦٨٢/ ٤الشريعة ٢) ( 
  .١٣٤٧/حديث٢٧٥/ ٢مسند الشهاب ٣) ( 
  .١٥/ ١االستيعاب ٤) ( 
  . ٦٦٩٨/حديث٢١٩/ ١٣مسند البزار ٥) ( 
  . ٢٧٦٢/حديث١٥١/ ٥مسند أبي يعلى ٦) ( 
  .١٦٣٩٥/حديث١٨/ ١٠مجمع الزوائد  ٧)( 
  .٤١٧٠/حديث٨٨/ ١٧المطالب العالية ٨) ( 
  . ٦٦٩٨/حديث٢١٩/ ١٣مسند البزار ٩) ( 
  .٩٩٦/حديث٥٩١المقاصد الحسنة: ص ١٠) ( 
  .٥١٦/ ٥فيض القدير ١١) ( 



٤٠٤ 
 

  َباٌب ِفي َفَضاِئِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب 
َها  ُه َعْنُه، َوِلَي َعْشَر ِسِنيَن َحجَرِضَي الل اْلَعَدِوي َها،  اْبِن ُنَفْيٍل َأِبي َحْفٍص اْلُقَرِشيُكل

ِة َسَنَة َثالٍث َوِعْشِريَن.  ُقِتَل ِفي ِذي اْلِحج  
]١٦٥[  ْحَمِن ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحيَأَنا َأُبو ٢، َأَنا َعْبُد الر ،

 ْبُن اْلَجْعدِ ٣اْلَقاِسِم اْلَبَغِوي َعْن ٦، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلدٍ ٥، َأَنا َشِريكٌ ٤، َنا َعِلي ،
َما ُكنا ُنْبِعُد َأن السِكيَنَة َتْنِطُق َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َرِضَي اللُه : «٨، َقاَل: َقاَل َعِلي ٧َعاِمرٍ 
  ».َعْنهُ 

  
  تخريجه

أخرجه ابن الجعد، بمثله؛ عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن  -
  . ٩علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

، وأبو عروبة ١٢، ويعقوب بن سفيان١١، وأحمد بن حنبل١٠وأخرجه ابن أبي شيبة -
  ،١٣الحراني

  
  

                                                           

/ ٣٤٨، أخرجه البغوي من طريق ابن الجعد، وهو في مسنده: ص٣٨٧٧/حديث٨٦/ ١٤] شرح السنة ١٦٥[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٢٤٠٣حديث

  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
ريب ص ِإْسَماِعْيل بن َأِبي َخاِلد الَبَجِلّي اَألْحَمِسّي َمْوَالُهم، َأُبو َعْبد اهللا الَبَجِلّي، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التق٦) (

  ه.١٤٦: ثقٌة، ثبٌت، ت١٠٧
  .٢٩١/ ١، تهذيب التهذيب ٢٤٥/ ١، الكاشف ٦٩/ ٣وانظر: تهذيب الكمال 

  .٣٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
  .٢٤٠٣/ حديث٣٤٨مسند ابن الجعد: ص ٩) (
  . ٣١٩٧٤/حديث٣٥٤/ ٦مصنف ابن أبي شيبة ١٠) (
  . ٥٢٣/حديث٣٥٨/ ١، و٣١٠/حديث٢٤٩/ ١فضائل الصحابة ١١) (
  .٤٦١/ ١المعرفة والتاريخ  ١٢)(
  . ٣٦/حديث٤٩رواية الحاكم: ص جزء أبي عروبة الحراني ب ١٣)(



٤٠٥ 
 

، ٥، والضياء المقدسي٤، والخطيب البغدادي٣، والبيهقي٢، واآلجري١وأبو عبد اهللا المحاملي
  جميعهم بمثله؛

  ؛٦وأخرجه أبو نعيم، بنحوه
  ؛٧وفيه زيادةوأخرجه ابن بشران، 

  وقد أخرجه جميعهم من طريق: إسماعيل بن أبي خالد، به. 
  غير أن الخطيب البغدادي زاد في إسناده مسروق بين الشعبي، وعلي بن أبي طالب.

  درجته
  إسناده حسن، وهو موقوف، فيه:

  .٨وقال الضياء المقدسي: إسناده منقطع
طالب؛ لكن ابن أبي حاتم نص  قلت: ومظنة االنقطاع بين عامر الشعبي، وعلي بن أبي

، وقال العالئي: روى عن علي رضي اهللا عنه ٩على أن الشعبي رأى علي بن أبي طالب
  .١٠وذلك في صحيح البخاري، وهو ال يكتفي بمجرد إمكان اللقاء

  
  

   

                                                           

  . ١٦٥/حديث١٨٨أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع: ص  ١)(
  . ١٣٥٧/حديث١٨٨٧/ ٤الشريعة  ٢)(
  . ٦٧/حديث١٢٥المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي:  ص ٣)(
  .١٧٧٣/حديث٢٠٩١/ ٣المتفق والمفترق  ٤)(
  . ٥٥٠/حديث١٧١/ ٢األحاديث المختارة ٥) (
  . ٢١١/ ٣٢٨،٨/ ٤حلية األولياء  ٦)(
  . ١٧٦/حديث٩٢الجزء األول: ص  -أمالي ابن بشران ٧) (
  .٥٥٠/حديث١٧١/ ٢األحاديث المختارة  ٨)(
  .٣٢٢/ ٦الجرح والتعديل ٩) (
 .٢٠٤جامع التحصيل: ص ١٠) (
  



٤٠٦ 
 

]١٦٦[  اِلِحي ِه الصَأَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٢ِبْشَرانَ ، َأَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،
فارُ  ٍد الص٣ُمَحم َماِدي اقِ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز ثََنا َعْبُد الر٥، َحد.  

 َمِد ْبُن َعْبِد الر ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريِه ْبُن َأْحَمَد الطْحَمِن ح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد َعْبُد الل
زاِق، َأَنا َمعْ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأَنا ِإْسَحاُق الد ، ا اْلُعَذاِفِريُد ْبُن َزَكِري اُز، َأَنا ُمَحمَعْن ٦َمرٌ اْلَبز ،

َكاَن  ِإن ُعَمَر ْبَن اْلَخطابِ «، َيُقوُل: ٩، َسِمَعُهَما َيُقوالِن: َكاَن اْبُن َمْسُعودٍ ٨، َوَحمادٍ ٧َقَتاَدةَ 
ِحْصًنا َحِصيًنا ِلِإلْسالِم، َيْدُخُل ِفيِه َوال َيْخُرُج ِمْنُه، َفَلما َماَت ُعَمُر، اْنَثَلَم ِمَن اْلِحْصِن ثُْلَمٌة، 

  َفُهَو َيْخُرُج ِمْنُه، َوال
ا َهال ِبُعَمَر َيْدُخُل ِفيِه، َوَكاَن ِإَذا َسَلَك ِبَنا َطِريًقا، َوَجْدَناُه َسْهال، َفِإَذا ُذِكَر الص ِلُحوَن، َفَحي

َياَدِة َوالنْقَصاِن، َواللِه َلَوِدْدُت َأني َأْخُدُم ِمْثَلُه َحتى ا اِب، َكاَن َفْصَل َما َبْيَن الزْبِن اْلَخط
  »َأُموتَ 

  
  تخريجه

  .١٠أخرجه معمر بن راشد، بنحوه، عن قتادة، وحماد، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه -
  .١١معمر، أخرجه الطبراني، بمثلهومن طريق 

  
  
  

                                                           

/ ١١مع، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجا٣٨٨٨/حديث٩٥/ ١٤] شرح السنة ١٦٦[
 ٧٧/ ٩، بهذا اإلسناد، وبنحوه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في المواضع التالية: ٢٠٤٠٧/حديث٢٣١

، ١٤٤٧١، وحديث١٤٤٧٠، وحديث١٤٤٦٩، وحديث١٤٤٦٨، وحديث ١٤٤٦٧، وحديث١٤٤٦٦/حديث٧٨ -
  .١٤٤٧٣، وحديث١٤٤٧٢وحديث

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١)(
  .١٠٢جمته في الحديث رقمسبقت تر  ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٣) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٤) (
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٦)(
  .٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
، أو حماد بن زيد:  قال عنه ابن ٧٤لم يتبين لي أمره، هل هو حماد بن سلمة: وقد سبقت ترجمته في حديث رقم  ٨)(

  : ثقٌة ثبٌت فقيه، أو غيرهما.١٧٨حجر في التقريب ص 
  .١٣سبقت ترجمته في حديث رقم٩) (
  . ٢٠٤٠٧/حديث٢٣١/ ١١جامع معمر بن راشد ١٠) (
    .٨٨٠٧/حديث١٦٢/ ٩المعجم الكبير  ١١)(



٤٠٧ 
 

، وأبو بكر بن ٤، وابن وضاح٣، وأحمد بن حنبل٢، وابن أبي شيبة١وأخرجه ابن سعد -
  ، جميعهم مختصًرا؛٩، وأبو نعيم٨، والحاكم٧، والطبراني٦، وابن الجعد٥الخالل

  ، كالهما بجزٍء منه، وفيه زيادة؛١١، والخرائطي١٠وأخرجه عبد الرزاق
  ، كالهما بمعناه، وفيه زيادة؛١٣، واآلجري١٢وأخرجه الشاشي

  وقد أخرجه جميعهم من طريق: ابن مسعود رضي اهللا عنه.
  درجته

  .١٤إسناده منقطع: قتادة لم يدرك عبد اهللا بن مسعود، ولم يسمع منه
  
  
  
  
  

  
 

   

                                                           

  . ٣٧١/ ٣الطبقات الكبرى ١) (
  .  ٣١٩٧٥/حديث٣٥٤/ ٦مصنف ابن أبي شيبة  ٢)(
  . ٣٤٠/حديث٢٦٣/ ١فضائل الصحابة  ٣)(
  . ٢٠٧/حديث١٤٥/ ٢البدع  ٤)(
  .٣٦٠/حديث٢٩٣/ ١السنة ألبي بكر بن الخالل ٥) (
  .  ٥٨٧/حديث٩٩مسند ابن الجعد: ص ٦) (
  . ٨٨٠٦/حديث١٦٢/ ٩المعجم الكبير  ٧)(
  .  ٤٥٢٢/حديث١٠٠/ ٣المستدرك ٨) (
  . ٧٤/حديث٢٨٥تثبيت اإلمامة: ص  ٩)(
  . ١٢٠/حديث٨٤األمالي في آثار الصحابة: ص ١٠) (
  . ٩٢٣/حديث٣٠١مكارم األخالق: ص  ١١)(
  . ٨٥٠/حديث٢٧٥/ ٢المسند للشاشي  ١٢)(
  . ١٣٥٢/حديث١٨٨٢/ ٤الشريعة ١٣) (
  .١٧٥المراسيل البن أبي حاتم: ص  ١٤)(
  



٤٠٨ 
 

  َباُب َفَضاِئِل ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ُأَميةَ 
ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن َعْمٍرو اْلُقَرِشي َرِضَي اللُه َعْنُه، َوُيَقاُل: ُكْنَيُتُه َأُبو َعْبِد ا

َها ُكلَها ِإال َسَنَتْيِن، ُقِتَل َسَنَة َأْرَبٍع َوَثالِثيَن.  ِه، َوِلَي ِثْنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َحجالل  
اِلِحي ] َأْخَبَرَنا أَ ١٦٧[ ِه الص١ْحَمُد ْبُن َعْبِد الل َنا ٢، َأَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري ،

 وِسيٍد َحاِجُب ْبُن َأْحَمَد الط٣َأُبو ُمَحم اٍد اَألِبيَوْرِديُد ْبُن َحماقِ ٤، َنا ُمَحمز ٥، َنا َعْبُد الر.  
اِلِحي ح َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد  ِه الصِه ْبِن ٦ْبُن َعْبِد اللِد ْبِن َعْبِد اللْبُن ُمَحم َنا َأُبو اْلُحَسْيِن َعِلي ،

فارُ ٧ِبْشَرانَ  ٍد الص٨، َأَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحم َماِدي ثََنا َعْبُد ٩، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرَحد ،
زاقِ  ١٢، َعْن َأِبي َحاِزمٍ ١١َأَنا َمْعَمرٌ  ،١٠الر اِعِدي١٣، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد الس ُأُحًدا اْرَتج َأن ،

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر، وهو في كتابه الجامع ٣٩٠٢/حديث١٠٧/ ١٤نة ] شرح الس١٦٧[
/ ٩، و١٤٣٧٢/حديث٥٥/ ٩، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٤٠١/حديث٢٢٩
/ ٧، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٣٠٤/حديث١٧٠/ ٣، وفي المقصد العلي ١٤٩٢١/حديث١٥٥
  . ٦٥٧٤/حديث١٦١

 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
، ووثقه ١٥/٣٣٦َحاِجب بن َأْحَمد بن َيْرُحم بن ُسْفَيان، َأُبو ُمَحمد الطوِسّي، وثقه ابن منده كما نقل الذهبي في السير٣) (

وقال ابن حجر  في لسان : شيخ مشهور، ١/١٤٠، وقال الذهبي في المغني ٣/٨٦٥الخليلي في اإلرشاد 
  : وقد رأيت ابن طاهر روى حديثًا من طريقه وقال عقبه: رواته أثبات ثقات.٢/١٤٦الميزان

: لم يسمع قط حديثًا، لكنه كان له عم قد ٧٨واختلف في سماعه من شيوخه ، فقال الحاكم في سؤاالت السجزّي ص
في المجلس؟ فقال: بلى فانتخب من كتب عمه تلك االجزاء سمع الحديث، فجاء البالذري إليه، وقال هل: كنت مع عمك 

  وهي خمسة.
: ضعيف ٢/٥١وقال الذهبي في المغني: ضعفه الحاكم وغيره في اللقاء، وتابع الذهبي الحاكَم في دعواه، فقال في العبر

  الحديث.
ؤال البالذري له، وكذا قلت : وُيجاب على ذلك بأن حاجب الطوسي قد صرح هو نفسه بسماعه من شيوخه، وذلك في س

  هـ .٣٣٦سؤال أبي أحمد الوراق، وأثبت له الخليلي، والسمعاني هذا السماع، ت 
  .٩/٢١٧، توضيح المشتبه  ٢٥/١٣٦، تاريخ اإلسالم ١/٤٢٩، ميزان االعتدال ٩/٩٧وانظر: األنساب 

اد اَألِبيَوْرِدّي، َأُبو َعْبد اهللا الزاهد، قال ابن ٤)( د بن َحمه.٢٤٩ه، أو ٢٤٨: ثقٌة، ت ٤٧٥حجر في التقريب ص ُمَحم  
  .١٢٦/ ٩، تهذيب التهذيب ٩٢/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٨) (
  .١٠٢رقمسبقت ترجمته في الحديث ٩) (
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ١٠) (
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١١)(
  .١٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ١٢) (
َسْهل بن َسْعد بن َماِلك بن َخاِلد اَألْنَصاِرّي، الَخْزَرِجّي، َأُبو الَعباس الَخْزَرِجّي، الساِعِدّي، له وألبيه صحبة، ١٣) (

  بعدها. ه، وقيل٨٨مشهور، ت 
  .١٦٧/ ٣، اإلصابة ٥٧٥/ ٢، أسد الغابة ٦٦٤/ ٢انظر: االستيعاب 



٤٠٩ 
 

َعَلْيِه َوَعَلْيِه النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َفَقاَل النِبي َصلى اُهللا 
  ».ْيَك ِإال َنِبي َوِصديٌق َوَشِهيَدانِ اْثُبْت ُأُحُد، َما َعلَ «َوَسلَم: 
  تخريجه

أخرجه معمر، بمثله؛ عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى اهللا عليه  -
  .١وسلم

، كالهما بمثله؛ عن عبد الرزاق، عن معمر، ٣، وعبد بن حميد٢وأخرجه أحمد بن حنبل -
  به.
، وابن ٩، والبيهقي٨، وابن بطة٧والطبراني، ٦، وابن حبان٥، والروياني٤وأخرجه أبو يعلى -

  ، جميعهم بمثله؛ من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، به.١١، والضياء المقدسي١٠عساكر
 درجته

  .١٣، والسيوطي١٢إسناده صحيح: وصححه الضياء المقدسي
، وقال أيًضا: رواه الطبراني، ١٤وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح

  .١٥لصحيحورجاله رجال ا
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٠٤٠١/حديث٢٢٩/ ١١جامع معمر بن راشد ١) (
  .٢٢٨١١/حديث٤٦٨/ ٣٧، ومسند أحمد ٢٤٧/حديث٢١٧/ ١فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل  ٢)(
  .٤٤٩/حديث١٦٦المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص ٣) (
  . ٧٥١٨/حديث٥٠٩/ ١٣مسند أبي يعلى ٤) (
  .١٠٧٥/حديث٢١٣/ ٢مسند الروياني ٥) (
  .٦٤٩٢/حديث٤١٦/ ١٤صحيح ابن حبان   ٦)(
  .١٤٦/حديث٩١/ ١المعجم الكبير ٧) (
  . ١٤٩/حديث٥٨٣/ ٩اإلبانة الكبرى  ٨)(
  .٣٥١/ ٦دالئل النبوة للبيهقي  ٩)(
  .٤٠٢/ ٢٩٣،٤٤/ ٣٩تاريخ دمشق ١٠) (
  .٣٤٠/حديث٤٦٦/ ١األحاديث المختارة ١١) (
  .٣٤٠/حديث٤٦٦/ ١األحاديث المختارة  ١٢)(
  .٢٠٦/ ٢الخصائص الكبرى  ١٣)(
  .١٤٣٧٢/حديث٥٥/ ٩مجمع الزوائد  ١٤)(
 .١٤٩٢١/حديث١٥٥/ ٩المرجع السابق  ١٥)(



٤١٠ 
 

 ْهِرياٍص الزَباُب َمَناِقِب َسْعِد ْبِن َأِبي َوق  
ي َوُهَو َأُبو ِإْسَحاَق َسْعُد ْبُن َماِلِك ْبِن ُوَهْيِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة، َوَبُنو ُزْهَرَة َأْخَواُل النبِ 

  َمَضى ِمْن ِإَماَرِة ُمَعاِوَيَة َعْشُر ِسِنيَن.َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ُتُوفَي َبْعَدَما 
]١٦٨[  اِلِحي ِه الصَأَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٢، َأَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،

فارُ  ٍد الص٣ُمَحم َماِدي اقِ  ، َنا َعْبدُ ٤، َأَنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز وبَ ٦، َأَنا َمْعَمرٌ ٥الر٧، َعْن َأي ،
َأَنا اْبَنُة اْلُمَهاِجِر، الِذي َفَداُه َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه «، َقاَلْت: ٨َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعدٍ 

 َم ِبَأَبَوْيِه َيْوَم ُأُحدٍ َوَسل.«  
  

  تخريجه
  .٩السْخِتَياِنّي، عن عائشة بنت سعدأخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أيوب  -
  .١٠وأخرجه أحمد بن حنبل، بنحوه؛ عن عبد الرزاق، عن معمر، به -
  ، ١٥، والبخاري١٤، والدورقي١٣، وأحمد بن حنبل١٢، وابن أبي شيبة١١وأخرجه ابن سعد -
  
  
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٣٩٢١/حديث١٢٤/ ١٤] شرح السنة ١٦٨[
 بهذا اإلسناد، وبلفظه.، ٢٠٤١٩/حديث٢٣٦

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم١) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٢) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧) (
: ثقة، عمرت حتى أدركها ٧٥٠َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعٍد بُن َأِبي َوقاٍص الزْهِرية، الَمَدِنية، قال ابن حجر في التقريب ص ٨)(

  مالك، ووهم من زعم أن لها رؤية.
  .٤٣٦/ ١٢، تهذيب التهذيب ٥١٣/ ٢، الكاشف ٢٣٦/ ٣٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢٠٤١٩/حديث٢٣٦/ ١١جامع معمر بن راشد  ٩)(
  .١٣٠١/حديث٧٤٨/ ٢فضائل الصحابة ١٠) (
  . ١٠٤/ ٣الطبقات الكبرى ١١) (
  . ٣٢١٤٤/حديث٣٧٥/ ٦مصنف ابن أبي شيبة ١٢) (
  . ١٣٠٦/حديث٧٥٠/ ٢فضائل الصحابة ١٣) (
  . ٨٧/حديث١٤٩مسند سعد بن أبي وقاص: ص ١٤) (
  . ٢٥٠/ ١التاريخ األوسط ١٥) (



٤١١ 
 

  ، جميعهم بنحوه؛ من طريق: أيوب  السْخِتَياِنّي، به.٢، وابن عساكر١والبالذري
  درجته

  سناده صحيح، وهو مرسل.إ
   

                                                           

  . ١٣/ ١٠أنساب األشراف ١) (
  . ٣١٨/ ٢٠تاريخ دمشق ٢) (
  



٤١٢ 
 

 ِه اْلَهاِشِميَباُب َمَناِقِب َجْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِلٍب َأِبي َعْبِد الل  
  ِذي اْلَجَناَحْيِن َرِضَي اللُه َعْنُه، ُقِتَل َيْوَم ُمْؤَتَة. 

، ِبَها ] ١٦٩[ وِسيْبِن اْلَحَسِن الط ِد ْبِن َعِليُد ْبُن ُمَحمَنا َأُبو ١َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم ،
 ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم اِإلْسَفَراِييِني ٢ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحم َأُبو  ٤، َنا٣، َأَنا َأُبو َبْكٍر اِإلْسَماِعيِلي

، َعِن ٧، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعْثَمانَ ٦، َنا ُجَباَرُة ْبُن ُمَغلسٍ ٥ُد ْبُن َيْعُقوَب اْلمقرياْلَعباِس َأْحمَ 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ١٠، َعِن اْبِن َعباسٍ ٩، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ ٨اْلَحَكمِ 

ٍب ِفي اْلَجنِة َمَلًكا َذا َجَناَحْيِن َيِطيُر ِفيَها َحْيُث َشاَء ُأِريُت َجْعَفَر ْبَن َأِبي َطالِ «َوَسلَم: 
  ».ُمَضرَجٌة َقَواِدُمُه ِبالدَماءِ 

  
  تخريجه

  ،١١أخرجه الطبراني، مختصًرا -

  ، كالهما بمعناه؛١٣، والطبراني١٢وأخرجه أبو نعيم
   

                                                           

-  ٩/٢٧٢، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٩٣٨/حديث١٤١/ ١٤] شرح السنة ١٦٩[
  .١٥٤٩٧، وحديث١٥٤٩٦، حديث١٥٤٩٥، وحديث١٥٤٩٤/حديث٢٧٣

  .١٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
  .١٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
 .٩٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
 ) هكذا في األصل، وفي س، أما في ع: (أنا).٤(
 ه.٣٠١َأُبو اْلَعباس َأْحَمد ْبن َيْعُقوب بن ِإْبَراِهْيم الُمْقِري، يعرف بابن أخي الِعْرق، متفٌق على توثيقه، ت٥) (

  .٥٥/ ٢٣، تاريخ اإلسالم ٨/ ٧، اإلكمال ٤٧٧/ ٦انظر: تاريخ بغداد 
  .١٤٥رقمسبقت ترجمته في الحديث ٦) (
: ٩٢ِإْبَراِهْيم بِن ُعْثَمان الَعْبِسّي، َأُبو َشْيَبة الُكْوِفّي، قاضي واسط، مشهور بكنيته قال ابن حجر في التقريب ص٧) (

 ه.١٦٩متروك الحديث، ت
 .١٤٤/ ١، تهذيب التهذيب ٢١٨/ ١، الكاشف ١٤٧/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة، ثبٌت، فقيٌه، إال أنه ١٧٥ِكْنِدّي َمْوَالُهم، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب صالَحَكم بن ُعَتْيَبة َأُبو ُمَحمد ال٨) (
  ه، أو بعدها.١١٣ربما دلس، ت

 .٤٣٢/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٤٤/ ١، الكاشف ١١٤/ ٧وانظر: تهذيب الكمال 
  .٣٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٩) (
 .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم ١٠) (
 . ١٢١١٢/حديث٣٩٦/ ١١جم الكبير المع١١) (
 . ١٤٣٤/حديث٥١١/ ٢معرفة الصحابة ١٢) (
  . ١٤٦٧/حديث١٠٧/ ٢المعجم الكبير  ١٣)(



٤١٣ 
 

خمستهم بمعناه، ، ٥، وابن عساكر٤، واآلجري٣، والطبراني٢، وأبو نعيم١وأخرجه الحاكم
  وفيه قصة؛

  وقد أخرجه جميعهم من طريق: ابن عباس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.
  درجته

  إسناده ضعيف جًدا، فيه:
  إبراهيم بن عثمان العبسي:  - 

، وقال أحمد بن حنبل: ٧وسئل عنه ابن المبارك فقال: ارم به ،٦قال البخاري: سكتوا عنه
، وضعفه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ضعيف ٩ليس بثقة ، وقال ابن معين:٨منكر الحديث

وقال ، : متروك١٢، وابن حجر١١، وقال النسائي١٠الحديث، سكتوا عنه، وتركوا حديثه
  .١٣الجوزجاني: ساقط

وقال ابن حبان: إذا حدث عن الحكم جاء بأشياء معضلة، وكان مما كثر وهمه وفحش 
  .١٤خطؤه؛ حتى خرج عن حد االحتجاج به

  
  
  

   

                                                           

  .٤٩٤٥، وحديث٤٩٣٧/حديث٢٣٤ - ٢٣٢/ ٣المستدرك  ١)(
  . ٦٥٢/حديث١٧٣/ ١معرفة الصحابة  ٢)(
  . ٦٩٣٦، وحديث٦٩٣٢/حديث٨٧ - ٨٦/ ٧، المعجم األوسط ١٢٠٢٠/حديث٣٦٢/ ١١المعجم الكبير  ٣)(
  . ١٧١٧/حديث٢٢٣٤/ ٥الشريعة  ٤)(
  . ٢٥٨/ ٢٧تاريخ دمشق ٥) (
  .٢١الضعفاء الصغير: ص  ٦)(
  .٥٩/ ١الضعفاء الكبير ٧) (
  .١١٥/ ٢الجرح والتعديل ٨) (
  نفسه. ٩)(
  نفسه. ١٠)(
  .١٢ن للنسائي: ص الضعفاء والمتروكو ١١) (
  .٩٢تقريب التهذيب: ص ١٢)(
  .٩٢أحوال الرجال: ص ١٣) (
  .١٠٤/ ١المجروحين ١٤) (
  



٤١٤ 
 

  َفْضِل اَألْنَصاِر َرِضَي اللُه َعْنُهمْ َباُب 
، َوَقاَل اللُه َعز َوَجل: ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوالِذيَن َتَبوُءوا الداَر َواِإليَماَن ِمْن َقْبِلِهْم}

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواَألْنَصاِر َوالِذيَن ا اِبُقوَن اَألوَبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن}{َوالسَأْي: ِباْسِتَقاَمٍة َوُسُلوٍك ٢ت ،
  ِللطِريِق الِذي َدَرَج َعَلْيِه الساِبُقوَن. 

َمِد ْبُن  ]١٧٠[ ي َأُبو َسْهٍل َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريِه ْبُن َأْحَمَد الطَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد َعْبُد الل
اٍد  ْبِن َعب َعْبِد الرْحَمِن اْلَبزاُز، َأَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمُد ْبُن َزَكِريا ْبِن ُعَذاِفٍر، َأَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيمَ 

زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِري٣الد اِنيُه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرةَ ٤، َعْن ثَاِبٍت اْلَبنَيُقوُل: َقاَل ٥، َأن ،
ُمْحِسِنِهْم، اَألْنَصاُر َعْيَبِتي الِتي َأَوْيُت ِإَلْيَها، َفاْقَبُلوا ِمْن «َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 

  ».َواْعُفوا َعْن ُمِسيِئِهْم، َفِإنُهْم َقْد َأدُوا الِذي َكاَن َعَلْيِهْم، َوَبِقَي الِذي َلُهمْ 
  

  شرح الغريب 
  .٦َعْيَبِتي: َعْيَبة الرجل َموِضع سره، والذين يأتمنهم على أمره -
  

  تخريجه
  .٧ن أبي هريرةأخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن ثابت الُبناني، ع -

  .٨ومن طريق معمر، أخرجه الطبراني، بمثله
  

  درجته
  إسناده صحيح.

  .٩قال الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٣٩٧١/حديث١٧١/ ١٤] شرح السنة ١٧٠[
  .١٦٥٢١/حديث٣٩/ ١٠الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع ١٩٩١١/حديث٦١

  .٩سورة الحشر: اآلية  ١)(
  ١٠٠) سورة التوبة: اآلية ٢(
 .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٣)(
 .١٢٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .١٣٨/ ١غريب الحديث للقاسم بن سالم  ٦)(
  ١٩٩١١/حديث٦١/ ١١ جامع معمر بن راشد٧) (
  .٢٩٨٩/حديث٢٢٥/ ٣المعجم األوسط ٨) (
  .١٦٥٢١/حديث٣٩/ ١٠مجمع الزوائد  ٩)(
  



٤١٥ 
 

  

ُد ْبُن َزَكِريا  ]١٧١[ اُز، َأَنا ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط
زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأَنا ِإْسَحاُق الد ، َعْن َأِبي ٢، َعِن اَألْعَمشِ ١اْلُعَذاِفِري ،

، َقاَل: اْجَتَمَع َناٌس ِمَن اَألْنَصاِر، َفَقاُلوا: ُيْؤِثُر َرُسوُل اللِه ٤ِعيٍد اْلُخْدِري ، َعْن َأِبي سَ ٣َصاِلحٍ 
ثُم َقاَل: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعَلْيَنا َغْيَرَنا، َفَبَلَغ َذِلَك النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َفَخَطَبُهْم 

ُكُم اللُه َوَرُسوُلهُ َيا َمْعَشَر اَألنْ « ًة َفَأَعزال «، َقاَل: »َصاِر، َأَلْم َتُكوُنوا َأِذل َأَلْم َتُكوُنوا ُضال
، »َأَلْم َتُكوُنوا ُفَقَراَء، َفَأْغَناُكُم اللُه َوَرُسوُلهُ «، َقاُلوا: َصَدَق اللُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: »َفَهَداُكُم اللُه؟

 ُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: " َأال ُتِجيُبوِني، َأال َتُقوُلوَن: َأَتْيَتَنا َطِريًدا َفآَوْيَناَك، َوَأَتْيَتَنا َقاُلوا: َصَدَق الل
 ِه َصلاِء َواْلَبِعيِر، َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اللاُس ِبالشاَك، َأال َتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب الننى اُهللا َخاِئًفا َفَأم

لَم ُتْدِخُلوَنُه ُدوَرُكْم، َلْو َأنُكْم َسَلْكُتْم َواِدًيا َأْو ِشْعًبا، َوَسَلَك الناُس َواِدًيا َأْو ِشْعًبا، َعَلْيِه َوسَ 
ًة ِدي َأَثرَ َلَسَلْكُت َواِدَيُكْم َأْو ِشْعَبُكْم، َوَلْوال اْلِهْجَرُة َلُكْنُت اْمَرًأ ِمَن اَألْنَصاِر، َوإِنُكْم َسَتْلَقْوَن َبعْ 

  َفاْصِبُروا َحتى َتْلَقْوِني".
  

 شرح الغريب 
اَألْثَرة: اِالْسُم ِمْن آَثَر ُيوِثُر ِإيثَارًا ِإَذا أْعطى، َأَراَد أنه ُيْسَتْأَثُر َعَلْيُكْم فُيفضل غيُركم ِفي  -

  .٥َنصيبه ِمَن الَفْيء، واالْسِتْئثَار: االْنِفَراُد ِبالشْيءِ 
  

  تخريجه
بن راشد، بمثله؛ عن األعمش، عن أبي صالح ذكوان السّمان، عن أبي  أخرجه معمر -

  .٦رضي اهللا عنه سعيد الخدري
  
  
  

                                                           

، بهذا ١٩٩١٨/حديث٦٤/ ١١، أخرجه معمر بن راشد في كتابه الجامع ٣٩٧٥/حديث١٧٥/ ١٤] شرح السنة ١٧١[
، ١٦٤٧٦، حديث١٦٤٧٥يث/حد٣٠ - ٢٩/ ١٠مجمع الزوائد : اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في

، ٣٩٢٥/حديث٧٧ - ٧٦/ ٤غاية المقصد ، وفي ١٤٧٢/حديث٢٥١/ ٤المقصد العلي ، وفي ١٦٤٧٧حديث
  .٦٩٥٣/حديث٣٢٠/ ٧وذكره البوصيري في: إتحاف الخيرة المهرة ، ٣٩٢٦حديث

  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
  .٦٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .١٥٠بقت ترجمته في الحديث رقم س٣) (
  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٢٢/ ١، النهاية في غريب الحديث ١٠/ ١انظر: غريب الحديث البن الجوزي ٥) (
  . ١٩٩١٨/حديث٦٤/ ١١جامع معمر بن راشد  ٦)(



٤١٦ 
 

  .١ومن طريق معمر: أخرجه أحمد؛ بنحوه
، جميعهم ٦، وابن المنذر٥، وأبو يعلى٤، وابن أبي عاصم٣، وأحمد٢وأخرجه ابن الجعد -

  بألفاٍظ متقاربة، من طرٍق: عن أبي سعيد الخدري، به.
  

  درجته
  إسناده صحيح.

   

                                                           

  .١١٥٤٧/حديث١٠٥/ ١٨مسند أحمد  ١)(
  . ٢٠٣٣/حديث٢٩٩مسند ابن الجعد: ص٢) (
  .١١٨٤٢/حديث٣٥٥/ ١٨، و١١٧٣٠/حديث٢٥٣/ ١٨أحمد مسند  ٣)(
   .٣٣٦/ ٣اآلحاد والمثاني  ٤)(
  .١٣٥٨/حديث٥٠٩/ ٢مسند أبي يعلى  ٥)(
  .  ٦٥٣١، وحديث٦٥٣٠/حديث١٤١/ ١١األوسط في السنن  ٦)(



٤١٧ 
 

  َباُب َمَناِقِب سعد ْبِن ُمَعاٍذ اَألْنَصاِري َأِبي َعْمٍرو
  َماَت َقْبَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِباْلَمِديَنِة َرِضَي اللُه َعْنُه.

]١٧٢[  اِلِحي ِه الصَأَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ٢اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ، َنا َأُبو ١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،
فارُ  ٍد الص٣ُمَحم َماِدي اقِ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز ٧، َعْن َقَتاَدةَ ٦، َأَنا َمْعَمرٌ ٥، َنا َعْبُد الر ،

: َما َأَخف ِجَناَزِتِه، َوَذِلَك ِلُحْكِمِه ِفي ، َقاَل اْلُمَناِفُقونَ ٨َقاَل: َلما ُحِمَلْت ِجَناَزُة َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ 
  ».ِإن اْلَمالِئَكَة َكاَنْت َتْحِمُلهُ «ُقَرْيَظَة، َفَبَلَغ َذِلَك النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َفَقاَل: 

 اِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َقَتاَدَة، َهَذا ُمْرَسٌل، َوَرَواُه َأُبو ِعيَسى، َعن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد، َعْن َعْبِد الرز
  .٩َعْن َأَنٍس، َوَقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

  
  تخريجه

  لم أقف على تخريٍج للحديث بصورته المرسلة.
  

  درجته
  إسناده ضعيف، وهو مرسل.

  . ١٠حيث إنه من رواية أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، بعد االختالط
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، والحديث في كتابه الجامع١٨٢/ ١٤] شرح السنة ١٧٢[
  ، بهذا اإلسناد موصوًال عن أنس، وبنحوه.٢٠٤١٤/حديث٢٣٥

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم١) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢)(
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٣) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٤) (
 .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
 .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦) (
 .٥٩مته في الحديث رقم سبقت ترج٧) (
َسْعد بن ُمَعاذ بن النْعَمان بن اْمِرئ الَقْيس اَألْنَصاِرّي، َأُبو َعْمرو اَألْنَصاِرّي، السيد الكبير، الشهيد، األوسي،  ٨)(

األشهلي، البدري، الذي اهتز العرش لموته، ومناقبه مشهورة في الصحاح، وفي السيرة، شهد بدًرا باتفاق، ورمي بسهم يوم 
  ا، حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه، الخندق، فعاش بعد ذلك شهرً 

  ه.٥فمات وذلك سنة 
  .٧٠/ ٣، اإلصابة ٤٦١/ ٢، أسد الغابة ٦٠٢/ ٢انظر: االستيعاب  
 .٢٤٦٧/حديث١٩١٦/ ٤، وانظر: صحيح مسلم ٣٨٤٩/حديث٦٩٠/ ٥سنن الترمذي ٩) (
  .٢٦٦ات: ص ، الكواكب النير ٣٩٦انظر: مقدمة ابن الصالح: ص ١٠) (



٤١٨ 
 

، وزهير بن ٣، وعبد بن حميد٢، ومحمد بن يحيى١الدَبِريّ وقد رواه إسحاق بن إبراهيم 
  : أربعتهم عن عبد الرزاق، موصوًال.٤محمد

  .٥وقد جاء الحديث في جامع معمر، موصوًال 
   

                                                           

 .٥٣٤٥/حديث١٢/ ٦انظر: المعجم الكبير ١) (
 .٤٩٢٦/حديث٢٢٨/ ٣انظر: المستدرك ٢) (
 .١١٩٤/حديث٣٦٠انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص ٣) (
 .٧٢٥٤/حديث ٤٦٧/ ١٣انظر: مسند البزار ٤) (
 .٢٠٤١٤/حديث٢٣٥/ ١١جامع معمر بن راشد ٥) (



٤١٩ 
 

  َباُب ِذْكِر الشامِ 
]١٧٣[  اِلِحي ِه الصَأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ٢اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ  ، َأَنا َأُبو١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،

فارُ  ٍد الص٣ْبُن ُمَحم َماِدي اقِ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرز َعْن ٦، َأَنا َمْعَمرٌ ٥، َنا َعْبُد الر ،
ْل ِإَلى اْلَمِديَنِة ِفيَها ُمَهاَجُر  ]١٠َأَال [: ٩، َقاَل ِلَكْعٍب ٨، َأن ُعَمَر اْبَن اْلَخطاِب ٧َقَتاَدةَ  َتَتَحو

ا َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوَقْبُرُه؟ َفَقاَل َكْعٌب: "ِإني َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب اللِه اْلُمنَزْل يَ 
  ْنُزُه ِمْن ِعَباِدِه".َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن: ِإن الشاَم َكْنُز اللِه ِمْن َأْرِضِه، َوِبَها كَ 

  
  تخريجه

أخرجه معمر بن راشد، بنحوه؛ عن قتادة، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه،  -
  .١١موقوًفا

  .١٢ومن طريق معمر: أخرجه ابن عساكر، بمثله -
وأخرجه ابن عساكر، بمعناه، وفيه زيادة؛ من طريق عمر بن الخطاب رضي اهللا  - 

  .١٣عنه
  

  درجته
  .١٤قتادة لم يسمع من عمر رضي اهللا عنهإسناده منقطع، 

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٠٠٩/حديث ٢١٠/ ١٤] شرح السنة ١٧٣[
  ، بهذا اإلسناد، وبنحوه.٢٠٤٥٩/حديث٢٥١

 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم١) (
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٤) (
 .٥٧الحديث رقم سبقت ترجمته في ٥) (
 .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 .                        ٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
 .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨) (
 .١٥٠ سبقت ترجمته في الحديث رقم٩) (
، تاريخ ٢٠٤٥٩/حديث٢٥١/ ١١في األصل، وفي س، وفي ع: (ال)، والتصويب من جامع معمر بن راشد  ١٠)(

  .١٢٠/ ١دمشق 
 . ٢٠٤٥٩/حديث٢٥١/ ١١جامع معمر بن راشد  ١١)(
 . ١٢٠/ ١تاريخ دمشق ١٢) (
 . ١٢١/ ١المرجع السابق  ١٣)(
 .١٦٨انظر: المراسيل: ص  ١٤)(



٤٢٠ 
 

، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ٥، َعْن َأِبيهِ ٤َطاُوَس  ]٣اْبنِ [، َعْن ٢، َعْن َمْعَمرٍ ١َوِبَهَذا اِإلْسَنادِ  ]١٧٤[
  ».َمْوِضُع َقَدِم ِإْبِليَس ِباْلَبْصَرِة َوَفرَخ ِبِمْصرَ «، َقاَل: ٦َعْمٍرو

  
  تخريجه

بمثله؛ عن ابن طاووس، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو رضي أخرجه معمر بن راشد، 
  .٧اهللا عنه، موقوًفا

  .٨ومن طريق معمر، أخرجه ابن معين، بمثله
  

  درجته
  إسناده صحيح.

  
  
  
  

   

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٠٠٩/حديث٢١١/ ١٤] شرح السنة ١٧٤[
  سناد، وبنحوه.، بهذا اإل٢٠٤٦٠/حديث٢٥١

 .١٧٣انظر الحديث  رقم  ١)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
) جاء في نسخة األصل، وفي س: (َأِبيِ)، والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في جامع معمر ابن راشد ٣(

  .١٧٥الحديث  رقم  ، وفي كتب التراجم، وانظر١٣١/ ٤رواية الدوري  -، تاريخ ابن معين ٢٠٤٦٠/حديث٢٥١/ ١١
: ثقٌة، فاضٌل، عابٌد، ت ٣٠٨َعْبد اهللا بن َطاُوْوس بن َكْيَسان، َأُبو ُمَحمد الَيَماِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٤)(

 ه.١٣٢
  .٢٦٧/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٦٣/ ١، الكاشف ١٣٠/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .٣٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
 .٢٧ترجمته في الحديث رقم سبقت ٦) (
 .٢٠٤٦٠/حديث٢٥١/ ١١) جامع معمر بن راشد ٧(
 .١٣١/ ٤رواية الدوري  - ) تاريخ ابن معين ٨(
  



٤٢١ 
 

َأَراَد َأْن َيْسُكَن اْلِعَراَق، َفَقاَل َلُه  ٤، " َأن ُعَمرَ ٣، َعْن َأِبيهِ ٢، َعِن اْبِن َطاُوَس ١َوِبهِ  ]١٧٥[
، َوِبَها ِتْسَعُة َأْعَشاِر السْحِر، َوِبَها ُكل ٥َكْعبٌ  اُل، َوِبَها َمَرَدُة اْلِجن جِبَها الد َال َتْفَعْل َفِإن :

  َداٍء ُعَضاٍل َيْعِني اَألْهَواَء".
  

  تخريجه
ن أبيه، عن كعب األحبار رضي اهللا عنه، أخرجه معمر، بمثله؛ عن ابن طاووس، ع -

  .٦موقوًفا
  ، كالهما بمعناه؛ من طريق: كعب األحبار. ٨، وابن أبي خيثمة٧وأخرجه ابن أبي شيبة -
  .٩وأخرجه مالك، بالًغا، عن كعب األحبار؛ بمعناه -

  .١٠ومن طريق مالك، أخرجه أبو نعيم، بمعناه
  

  درجته
  إسناده صحيح.

  
  
  
   

   

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٠٠٩/حديث٢١١/ ١٤] شرح السنة ١٧٥[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٢٠٤٦١/حديث٢٥١

  .١٧٣رقم انظر الحديث   ١)(
  .١٧٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
  .٣٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
  .٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .١٧٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٢٠٤٦١/حديث٢٥١/ ١١جامع معمر بن راشد ٦) (
  . ع٣٧٤٠٦/حديث٤٨٣/ ٧مصنف ابن أبي شيبة  ٧)(
  . ٣٥١٩/حديث٣٨٦/ ٢لسفر الثالث ا -تاريخ ابن أبي خيثمة ٨) (
  .٣٠/حديث٩٧٥/ ٢، و٢٧٩٥/حديث٥٧٠/ ٢موطأ مالك ٩) (
  .٢٣/ ٦حلية األولياء  ١٠)(
  



٤٢٢ 
 

]١٧٦[  ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَمِليِحي ْمَعاِني٢، َأَنا َأُبو َمْنُصوٍر الس اِنيي َنا ٣، َنا َأُبو َجْعَفٍر الر ،
ُد ْبُن ُشَعْيٍب ٥، َنا َأُبو َأيوَب الدَمْشِقي ٤ُحَمْيُد اْبُن َزْنُجَوْيهِ  ثَِني ُعْثَماُن ْبُن ٦، َنا ُمَحمَحد ،

، ١١، َقاَل َأُبو َأيوبَ ١٠، َعْن ِذي اَألَصاِبعِ ٩، َعْن َأِبي ِعْمَرانَ ٨، َعِن اْبِن َأِبي َسْوَدةَ ٧َعَطاءٍ 
، ١٥، َعْن ِذي اَألَصاِبعِ ١٤، َعْن َأِبي ِعْمَرانَ ١٣، َعِن اْبِن َعَطاءٍ ١٢َوَحدثََنا َضْمَرُة ْبُن َرِبيَعةَ 

َعَلْيَك ِبَبْيِت «ِن اْبُتِليَنا ِباْلَبَقاِء َبْعَدَك َأْيَن َتْأُمُرَنا؟ َقاَل: َقاَل: ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اللِه، َأَرَأْيَت إِ 
يًة َيْغُدوَن َوَيُروُحوَن ِإَلْيهِ  َه َيْرُزُقَك ُذرالل َيْعِني َمْسِجَد َبْيِت اْلَمْقِدِس.»اْلَمْقِدِس، َلَعل ،  

  

                                                           

، وفي ٥٨٧٥/حديث٧/ ٤، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٠١٠/حديث٢١١/ ١٤] شرح السنة ١٧٦[
  .١٧٤٥/حديث١٠١/ ٢غاية المقصد 

  .١٢رقم سبقت ترجمته في الحديث  ١)(
  .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
 .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
 .١٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
التقريب  ُسَلْيَمان بن َعْبد الرْحَمن بن ِعْيَسى التِمْيِمّي، ابن ِبْنت ُشَرْحِبْيل، َأُبو َأيْوَب الدَمْشِقّي، قال ابن حجر في٥) (

 ه.٢٣٣وق يخطىء، ت: صد٢٥٣ص
 .٢٠٧/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٦٢/ ١، الكاشف ٢٦/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

: صدوٌق، ٤٨٣ُمَحمد بن ُشَعْيب بن َشاُبْور اُألَمِوّي َمْوَالُهم، الدَمْشِقّي، نزيل بيروت، قال ابن حجر في التقريب ص ٦)(
  ه.٢٠٠صحيح الكتاب، ت

 .٢٢٢/ ٩، تهذيب التهذيب ١٨٠/ ٢الكاشف ، ٣٧٠/ ٢٥وانظر: تهذيب الكمال 
: ضعيف، ٣٨٥ُعْثَمان بن َعَطاء بن َأِبي ُمْسِلم الُخَراَساِنّي، َأُبو َمْسُعْود الَمْقِدِسّي، قال ابن حجر في التقريب ص٧) (

  ه.١٥١ه، وقيل ١٥٥ت
 .١٣٨/ ٧، تهذيب التهذيب ١١/ ٢، الكاشف ٤٤١/ ١٩وانظر: تهذيب الكمال 

َأِبي َسْوَدة، َأُبو الِمْنَهال، وُيقال: َأُبو َنْصر الَمْقِدِسّي، أخو ُعْثَمان بِن َأِبي َسْوَدة، قال ابن حجر في التقريب ِزَياد بِن  ٨)(
  : ثقة.٢١٩ص 

 ،٣٧٣/ ٣، تهذيب التهذيب ٤١٠/ ١، الكاشف ٤٨٠/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 
دْرَداء، اسمه: ُسَلْيَمان، أو ُسَلْيم بن َعْبد اهللا، قال ابن حجر في التقريب َأُبو ِعْمَران اَألْنَصاِرّي الشاِمّي، مولى ُأّم ال ٩)(

  : صدوق، وحديثه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مرسل.٦٦١ص 
 .١٨٤/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤٤٧/ ٢، الكاشف ١٣٦/ ٣٤وانظر: تهذيب الكمال 

ويَقال: الُجَهِنّي، سكن بيت المقدس. روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ُذو اَألَصاِبع التِمْيِمّي، ويَقاَل: الُخَزاِعّي، ١٠) (
  في فضل بيت المقدس والشام.

 .٣٤٠/ ٢، اإلصابة ٢١٢/ ٢، أسد الغابة ٤٦٧/ ٢انظر: االستيعاب 
  سبقت ترجمته في إسناد هذا الحديث.١١) (
: صدوق يهم قليًال، ٢٨٠َمْشِقّي، قال ابن حجر في التقريب صَضْمَرة بن َرِبْيَعة الِفَلْسِطْيِنّي، َأُبو َعْبد اهللا أصله دِ  ١٢)(

 ه.٢٠٢ت
 .٤٦٠/ ٤، تهذيب التهذيب ٥١٠/ ١، الكاشف ٣١٦/ ١٣وانظر: تهذيب الكمال 

  سبقت ترجمته في إسناد هذا الحديث.١٣) (
 سبقت ترجمته في إسناد هذا الحديث.١٤) (
 سبقت ترجمته في إسناد هذا الحديث. ١٥)(



٤٢٣ 
 

  تخريجه
، كالهما بنحوه؛ من طريق: محمد بن ٢، ومن طريقه الضياء المقدسي١أخرجه الطبراني -

  شعيب، عن عثمان بن عطاء، عن زياد بن أبي سودة، به.
، كالهما بنحوه؛ من طريق زياد بن أبي سودة، عن أبي ٤، وأبو نعيم٣وأخرجه ابن عدي -

  عمران، عن ذي األصابع، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.
، وابن ٨، وابن عساكر٧وابن منده ،٦، وابن أبي خيثمة٥وأخرجه عبد اهللا بن أحمد -

، جميعهم بنحوه؛ من طرق: عن ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء، عن أبي ٩األثير
  عمران، به.

  
  درجته

  على  عثمان بن عطاء،  – ١٠كما ذكر ابن عدي –إسناده ضعيف، مداره 
، ١٢بالقائم، وقال البخاري: إسناده ليس ١١قال عنه الدارقطني:  وهو ضعيف الحديث جًدا

  .١٣وقال الهيثمي: عثمان بن عطاء وثقه دحيم، وضعفه الناس
  
  

   

                                                           

 .٤٢٣٧/حديث٢٣٨/ ٤ير ) المعجم الكب١(
 .  ٣٨/حديث٦٧) فضائل بيت المقدس: ص ٢(
  . ١٩/ ٤) الكامل ٣(
  .  ٢٦١٥/حديث١٠٣١/ ٢) معرفة الصحابة ألبي نعيم ٤(
  .١٦٦٣٢/حديث١٩٠/ ٢٧) مسند أحمد ٥(
  .  ٢١٢/ ١السفر الثاني  -) تاريخ ابن أبي خيثمة ٦(
  .  ٥٦٦) معرفة الصحابة البن منده: ص ٧(
  . ٤٤٦/ ٣٨شق ) تاريخ دم٨(
  . ٤٠٧/حديث٢١٢/ ٢) أسد الغابة ٩(
  . ١٩/ ٤الكامل  ١٠)(
  .٣٣٣٩/حديث ٢٠٨/ ٤سنن الدارقطني  ١١)(
 .٢٦٥/ ٣التاريخ الكبير  ١٢)(
  .٥٨٧٥/حديث٧/ ٤مجمع الزوائد  ١٣)(
 



٤٢٤ 
 

  َباُب ُظُهوِر َطاِئَفٍة ِمْن َهِذِه اُألمِة َعَلى َمْن َخاَلَفُهْم 
  َوُدَعاِء النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

، َأَنا السيُد َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمُد ْبُن ١َأْخَبَرَنا اِإلَماُم َأُبو َعِلي اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍد اْلَقاِضي ]١٧٧[
 اقُ ٢اْلُحَسْيِن ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويقَوْيِه الدِد ْبِن ِدلُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم َنا٣، َأَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحم ، 

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ٦، َحدثَِني َأِخي٥، َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي ُأَوْيسٍ ٤اْلُبَخاِري ُمَحمُد ْبُن ِإْسَماِعيَل 
، َأن َعْبَد اللِه ْبَن ١٠] اَألْنَصاِري ٩، َعْن َعْبد اهللا بن [َعْبد اهللا٨، َعْن ُعَبْيِد اللِه ْبِن ُعَمرَ ٧ِباللٍ 
ِإن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َدَعا ِفي اْلَمْسِجِد، َفَسَأَل َربُه «َجاَءُهْم، ثُم َقاَل:  ١١ُعَمرَ 

ِتِه َعُدوا ِمْن َغْيِرِهْم يَ  َط َعَلى ُأمْظَهُر َثالثًا، َفَأْعَطاُه اْثَنَتْيِن، َوَمَنَعُه َواِحَدًة، َفَسَأَلُه: َأال ُيَسل
ْم، َفَأْعَطاُه َذِلَك، َوَسَأَلُه َأال ُيْهِلَكُهْم ِبالسِنيَن، َفَأْعَطاُه َذِلَك، َوَسَأَلُه َأال َيْجَعَل َبْأَس َعَلْيهِ 

  .»َبْعِضِهْم َعَلى َبْعٍض، َفَمَنَعُه َذِلكَ 
                                                           

، أخرجه البغوي من طريق البخاري، ولم أجده في أّي من مصنفاته التي ٤٠١٣/حديث٢١٣/ ١٤] شرح السنة ١٧٧[
، ونبيل جرار في اإليماء إلى زوائد ١١٩٦٤/حديث٢٢١/ ٧وقفت عليها؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 

  .٣٦١٢/حديث٢٩٥/ ٤األمالي واألجزاء 
  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
  .١١٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
 ه.٣٢٩ْيه، َأُبو َبْكر الدقاق، متفٌق على توثيقه، ت ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن ِدلوَ ٣) (

 .٥٧١/ ٢، تبصير المنتبه ٢٦٧/ ٢٤، تاريخ اإلسالم ٣٧٠/ ٥، األنساب ٨٣٤/ ٣انظر: اإلرشاد 
: جبل ٤٦٨التقريب صُمَحمد بن ِإْسَماِعْيل بن ِإْبَراِهْيم بن الُمِغْيَرة الُجْعِفّي، َأُبو َعْبد اهللا الُبَخاِرّي، قال ابن حجر في ٤) (

  ه.٢٥٦الحفظ، وٕامام الدنيا في فقه الحديث، ت
 ،٤٧/ ٩، تهذيب التهذيب ١٥٦/ ٢، الكاشف ٤٣٠/ ٢٤وانظر: تهذيب الكمال 

لَمَدِنّي، ا ِإْسَماِعْيل بن َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن ُأَوْيس بن َماِلك بن َأِبي َعاِمر اَألْصَبِحّي، َأُبو َعْبد اهللا بن َأِبي ُأَوْيس٥) (
  ه.٢٢٦: صدوٌق، أخطأ في أحاديث من حفظه، ت١٠٨قال ابن حجر في التقريب ص

 .٣١٠/ ١، تهذيب التهذيب ٢٤٧/ ١، الكاشف ١٢٤/ ٣انظر: تهذيب الكمال 
ه كأبيه، قال ابن َعْبد الَحِمْيد بن َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن ُأَوْيس اَألْصَبِحّي، َأُبو َبْكر بن َأِبي ُأَوْيس، مشهور بكنيت٦) (

: ثقة، ووقع عند األزدي: أبو بكر األعشى في إسناد حديث، فنسبه إلى الوضع فلم يصب، ٣٣٣حجر في التقريب ص
  ه.٢٠٢ت

 .١١٨/ ٦، تهذيب التهذيب ٦١٦/ ١، الكاشف ٤٤٤/ ١٦انظر: تهذيب الكمال 
: ثقة، ٢٥٠ُمَحمد، أو َأُبو َأيْوب الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب صُسَلْيَمان بن ِبَالل الُقَرِشّي التْيِمّي َمْوَالُهم، َأُبو  ٧)(

  ه.١٧٧ت
 .١٧٥/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٥٧/ ١، الكاشف ٣٧٢/ ١١وانظر: تهذيب الكمال 

  .٤٨سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
ثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في وقد وقع في نسخة األصل، وفي ع، وفي س: (َعْبِد الرْحَمنِ)، والصواب ما أ٩) (

 .١٩/١٩٤كتب التراجم، وفي كتاب التمهيد 
: ٣٠٩َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن َجاِبر، وقيل: َجْبر بِن َعِتْيك اَألْنَصاِرّي، الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص ١٠)(

 ثقٌة.
 .٢٨٢/ ٥، تهذيب التهذيب ٥٦٥/ ١، الكاشف ١٧١/ ١٥وانظر: تهذيب الكمال 

  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١١) (



٤٢٥ 
 

  .١َذِلكَ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوُرِوَي َعْن َخباِب ْبِن اَألَرت كَ 
  

  تخريجه
، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جابر بن عتيك، عن عبد اهللا بن عمر ٢أخرجه مالك -

  رضي اهللا عنهما، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم.
  ، ثالثتهم بنحوه؛٤، وابن عبد البر٣ومن طريقه: ابن شّبة

من طرق: عن ، ثالثتهم بنحوه؛ ٧، وأبو عمرو الداني٦، وابن أبي عاصم٥وأخرجه أحمد -
  ، عن جابر بن عتيك، عن عبد اهللا بن عمر، به.٨مالك، عن عبد اهللا بن جابر بن عتيك

  
  درجته

  إسناده صحيح.
قال ابن عبد البر: وقد صحح البخاري رحمه اهللا، وأبو حاتم الرازي سماع عبد اهللا بن عبد 

  .٩اهللا بن جابر بن عتيك من ابن عمر
  

   

                                                           

 .١٦٣٨/حديث٢١٦/ ٣، سنن النسائي ٢١٧٥/حديث٤٧١/ ٤انظر: سنن الترمذي ١) (
 . ٣٥/حديث٢١٦/ ١موطأ مالك ٢) (
 . ٦٧/ ١تاريخ المدينة  ٣)(
  ، وذكر ابن عبد البر أن هذه الطريق أولى بالصواب عنده.١٩٥/ ١٩التمهيد  ٤)(
  . ٢٣٧٤٩حديث/١٥٧/ ٣٩مسند أحمد ٥) (
  . ٢١٤٠/حديث١٥٦/ ٤اآلحاد والمثاني ٦) (
  . ٥/حديث١٨٦/ ١السنن الواردة في الفتن  ٧)(
: هكذا وقع في بعض الروايات: عبد اهللا بن جابر، نسبة إلى جده، وهو      ٢٢٩) قال الحسيني في اإلكمال: ص٨(

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن جابر... وله ترجمة في التهذيب.
  .٩٠/ ٥، الجرح والتعديل ١٢٦/ ٥، وانظر: التاريخ الكبير ١٩٥/ ١٩التمهيد ٩) (
  
  



٤٢٦ 
 

ــَنِ ِكتَــــــــــاُب    اْلِفــــــت
  َباُب َأْشَراِط الساَعةِ 

، َيُقوُل: َفَكْيَف َلُهْم ِإَذا ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َفَقْد َجاَء َأْشرَاُطَها َفَأنى َلُهْم ِإَذا َجاَءْتُهْم ِذْكرَاُهْم}
 َجاَءْتُهُم الساَعُة ِبِذْكرَاُهْم.

ُد ْبُن َزَكِريا  ]١٧٨[ اُز، َأَنا ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط
زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأَنا ِإْسَحاُق الد ، ٢اْلُعَذاِفِري ْهِريَعْن ُعْرَوَة ْبِن ٣، َعِن الز ،

َبْيرِ  ٤الز ِه، َهْل ِلِإلْسالِم ٥، َعْن ُكْرِز ْبِن َعْلَقَمَة اْلُخَزاِعيَيا َرُسوَل الل : َقاَل: َقاَل َأْعَراِبي ،
َنَعْم، َأيَما َأْهِل َبْيٍت ِمَن اْلَعَرِب، َأِو اْلَعَجِم َأَراَد اللُه ِبِهْم َخْيًرا، َأْدَخَل اللُه «ُمْنَتهى؟ َقاَل: 

، َقاَل: َفَقاَل »ثُم َتَقُع اْلِفَتُن َكَأنَها الظَللُ «، َقاَل: ثُم َماَذا َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: »المَ َعَلْيِهُم اِإلسْ 
: َكال َيا َرُسوَل اللِه، َفَقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم:  َأْعَراِبي» ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ثُمَبَلى، َوال

  ».ُعوُدن ِفيَها َأَساِوَد ُصبا، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ َلتَ 
  

  شرح الغريب 
َفِة الَغالَبِة، َحتى اسُتْعِمل اْسْتعمال  - ات وأعظُمها، َوُهَو ِمَن الصَأَساِوَد: اْألَْسَوُد أخبُث الحي

  .٦األْسمَاء وُجِمع َجمَعها، َفقيل ِفي جمعه: اَألَساِود
ّب: َجمع َصُبوب، َعَلى َأن َأْصَلُه ُصُبٌب، َكرُسول وُرُسل، ثُم ُخفف كُرْسل  - ا: الصُصب

  فأْدغم، َوُهَو َغريب ِمْن َحْيُث اإلْدغام. 

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٢٣٥/حديث٢٩/ ١٥] شرح السنة ١٧٨[
، ١٢٣٤٥/حديث٣٠٥/ ٧، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ٢٠٧٤٧/حديث٣٦٢
، ٣٣٥٥، وحديث٣٣٥٤، وحديث٣٣٥٣، وحديث٣٣٥٤، وحديث٣٣٥٣/حديث١٢٤/ ٤، كشف األستار ١٢٣٤٦حديث

، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة ٤٤٢٨، وحديث٤٤٢٦، وحديث٤٤٢٥/حديث٢٣٣ -  ٢٣٢/ ٤وفي غاية المقصد 
  .٨٠/حديث١٠٩/ ١المهرة 

  .١٨سورة محمد: اآلية ١)(
  .٥٧ناد في الحديث رقمسبقت ترجمة رواة هذا اإلس ٢)(
 .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
  .٢١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
ُكْرز ْبن َعْلَقَمة ْبن ِهَالل الُخَزاِعّي، ويقال: ُكْرز بن ُحَبْيش، هو اّلذي قفا أثر النبّي صّلى الله عليه وآله وسلم وأبي  ٥)(

صلى اهللا عليه وسلم وهو نصراني مع وفد نجران، ثم أسلم بعد ذلك، يوم  بكر حين دخال الغار، وقدم على رسول اهللا
 فتح مكة، وهو اّلذي أعاد معالم الحرم في زمن معاوية، فهي إلى اليوم، وعمر عمًرا طويًال.

 .٤٣٥/ ٥، اإلصابة ٤٤٤/ ٤، أسد الغابة ١٣١١/ ٣انظر: االستيعاب 
 .٤١٩/ ٢ة في غريب الحديث ،النهاي٢٠٨/ ٢انظر: الفائق في غريب الحديث ٦) (



٤٢٧ 
 

قيل: إن اْألَْسَوَد ِإَذا َأَراَد َأْن َيْنهش اْرتفع، ثُم اْنَصب َعَلى المْلُدوغ، وُيروى ُصبى: ِبَوْزِن 
  . ١َلىُحبْ 
  

  تخريجه
أخرجه معمر، بمثله؛ عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن كرز بن علقمة الخزاعي،  -

  .٢عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
، ٦، وابن منده٥، والطبراني٤، ونعيم بن حماد٣ومن طريق معمر، أخرجه: أحمد بن حنبل

  ، جميعهم بمثله.٨، وأبو نعيم٧والحاكم
، ١٢، وَسعدان بن نصر١١، وأحمد بن حنبل١٠عيم بن حماد، ون٩وأخرجه الحميدي -

  ، جميعهم بمثله؛١٥، والبيهقي١٤، وابن منده١٣والطبراني
، ١٩، والبزار١٨، وابن أبي عاصم١٧، وابن أبي شيبة١٦وأخرجه أبو داود الطيالسي -

  ، جميعهم بنحوه؛٢١، وأبو نعيم األصبهاني٢٠والطحاوي
  
  

                                                           

 .٥/ ٣انظر: النهاية في غريب الحديث ١) (
  . ٢٠٧٤٧/حديث٣٦٢/ ١١جامع معمر بن راشد ٢) (
 . ١٥٩١٨/حديث٢٦١/ ٢٥مسند أحمد ٣) (
  . ٩/حديث٢٩/ ١الفتن لنعيم بن حماد ٤) (
  .  ٤٤٢/حديث١٩٧/ ١٩المعجم الكبير ٥) (
  . ١٠٨١/حديث٩٨٠/ ٢اإليمان البن منده ٦) (
  .  ٨٤٠٣/حديث٥٠٢/ ٤المستدرك ٧) (
  . ٥٨٩٥/حديث٢٤٠٩/ ٥معرفة الصحابة ٨) (
  .  ٥٨٤/حديث٤٨٩/ ١مسند الحميدي ٩) (
  . ٧/حديث٢٩/ ١الفتن لنعيم بن حماد ١٠) (
  . ١٥٩١٧/حديث٢٥٩/ ٢٥مسند أحمد ١١) (
  . ٢٥/حديث١٥جزء سعدان: ص ١٢) (
  .  ٣١٠٧/حديث٢٠٤/ ٤، ومسند الشاميين ٤٤٤/حديث١٩٨/ ١٩المعجم الكبير ١٣) (
  .١٠٨٢/حديث٩٨٠/ ٢اإليمان البن منده ١٤) (
  . ١٦٢/حديث١٨٢، والقضاء والقدر: ص٣١٠/حديث٣٨٤/ ١األسماء والصفات ١٥) (
  .١٣٨٦/حديث٦١٩/ ٢مسند أبي داود الطيالسي ١٦) (
  . ٣٨٢٨١/حديث١٣/ ١٥مصنف ابن أبي شيبة ١٧) (
  . ٢٣٠٥/حديث٢٨٤/ ٤اآلحاد والمثاني ١٨) (
  .٣٣٥٤، وحديث٣٣٥٣، وحديث٣٣٥٤، وحديث٣٣٥٣/حديث١٢٤/ ٤) انظر: كشف األستار ١٩(
  . ٦١٥٤/حديث٤٥٧/ ١٥شرح مشكل اآلثار ٢٠) (
  . ٤٨١/حديث٥٤٨دالئل النبوة ألبي نعيم: ص ٢١) (



٤٢٨ 
 

  ؛١وأخرجه الحاكم، مختصًرا
  جميعهم من طريق: الزهري، به.وقد أخرجه 

، وأبو طاهر ٥، وأبو الفتح الموصلي٤، وابن حبان٣، والبزار٢وأخرجه أحمد بن حنبل -
  ،٦المخلص
، جميعهم: بمعناه، وفيه زيادة؛ من طريق: عروة بن ٩، وابن عساكر٨، وأبو نعيم٧وابن منده

  الزبير، به.
  

  درجته
  إسناده صحيح.

رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله  ، وقال الهيثمي:١٠وصححه الحاكم
  .١١رجال الصحيح

   

                                                           

  . ٩٦/حديث٨٩/ ١المستدرك  ١)(
  . ١٥٩١٩/حديث٢٦٢/ ٢٥مسند أحمد ٢) (
  .٣٣٥٥/حديث١٢٥/ ٤انظر: كشف األستار ٣) (
  .  ٥٩٥٦/حديث٢٨٧/ ١٣صحيح ابن حبان  ٤)(
  . ١٤٢المخزون في علم الحديث: ص ٥) (
 . ٨١٠/حديث٤٥٠/ ١المخلصيات  ٦)(
  .  ١٠٨٣/حديث٩٨١/ ٢اإليمان البن منده  ٧)(
  .  ٤٨٢/حديث٥٤٨دالئل النبوة ألبي نعيم: ص ٨) (
  . ٢٦٠/ ٣٧تاريخ دمشق ٩) (
  .  ٨٤٠٣/حديث٥٠٢/ ٤المستدرك ١٠) (
  .١٢٣٤٦/حديث٣٠٥/ ٧مجمع الزوائد ١١) (



٤٢٩ 
 

اِل َلَعَنُه اللُه  جَباُب الد  
ُد ْبُن َزَكِريا  ]١٧٩[ اُز، َأَنا ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط

زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأَنا ِإْسَحاُق الد ، َعْن َشْهِر ْبِن ٢، َعْن َقَتاَدةَ ١اْلُعَذاِفِري ،
، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه ٥]٤اَألْنَصاِرية[ْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد ، َعْن أَ ٣َحْوَشٍب 

اَل، َفَقاَل: جَم ِفي َبْيِتي، َفَذَكَر الدَوَسل  
ُة "ِإن َبْيَن َيَدْيِه َثالَث ِسِنيَن: َسَنٌة ُتْمِسُك السَماَء ُثُلَث َقْطِرَها، َواَألْرُض ُثُلَث َنَباِتَها، َوالثاِنيَ  

 ُتْمِسُك السَماُء ثُُلَثْي َقْطِرَها، َواَألْرُض ثُُلَثْي َنَباِتَها، َوالثاِلَثُة ُتْمِسُك السَماُء َقْطَرَها ُكلُه،
َواَألْرُض َنَباَتَها ُكلُه، َفال َتْبَقى َذاُت ِظْلٍف، َوال َذاُت ِضْرٍس ِمَن اْلَبَهاِئِم ِإال َهَلَكْت، َوإِن ِمْن 

 َفَيُقوُل: َأَرَأْيَت ِإْن َأْحَيْيُت َلَك ِإِبَلَك، َأَلْسَت َتْعَلُم َأن ، ُه َيْأِتي اَألْعَراِبيِفَتِنِه َأن كَ َأَشد؟ َقاَل: ي َرب
َفَيُقوُل: َبَلى، َفُيَمثُل َلُه َنْحَو ِإِبِلِه َكَأْحَسِن َما َيُكوُن ُضُروًعا َوَأْعَظِمِه َأْسِنَمًة، َقاَل: َوَيْأِتي 

َك، الرُجُل َقْد َماَت َأُخوُه، َوَماَت َأُبوُه، َفَيُقوُل: َأَرَأْيَت ِإْن َأْحَيْيُت َلَك َأَباَك، َوَأْحَيْيُت َلَك َأَخا
: ثُم َأَلْسَت َتْعَلُم َأني َربَك؟ َفَيُقوُل: َبَلى، َفُيَمثُل َلُه الشَياِطيَن َنْحَو َأِبيِه َوَنْحَو َأِخيِه "، َقاَلتْ 

 ِمم َرَجَع َواْلَقْوُم ِفي اْهِتَماٍم َوَغم َم ِلَحاَجِتِه، ثُمى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَثُهْم، َخَرَج َرُسوُل اللا َحد
ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، َلَقْد َخَلْعَت َأْفِئَدَتَنا » َمْهَيْم َأْسَماُء؟«َقاَلْت: َفَأَخَذ ِبُلْحَمَتِي اْلَباِب، َفَقاَل: 

اِل، َقاَل:  جي َخِليَفتِ «ِبِذْكِر الدَرب فَأَنا َحِجيُجُه، َوإِال َفِإن ، ِإْن َيْخُرُج َوَأَنا َحي ي َعَلى ُكل
، َقاَلْت َأْسَماُء: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، َواللِه ِإنا َلَنْعِجُن َعِجيَنَنا، َفَما َنْخِبُزه َحتى »ُمْؤِمنٍ 

ُيْجِزيِهْم َما ُيْجِزي َأْهَل السَماِء ِمَن التْسِبيِح، «َنُجوَع، َفَكْيَف ِباْلُمْؤِمِنيَن َيْوَمِئٍذ؟ َفَقاَل: 
  ».َوالتْقِديسِ 

  
  
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٢٦٣/حديث٦٠/ ١٥] شرح السنة ١٧٩[
، ١٢٥٢٦/حديث٣٤٤/ ٧، بهذا اإلسناد، وبنحوه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٨٢١/حديث ٣٩١

  .٧٦٢٣/حديث١١٨/ ٨، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤٥٣٣/حديث٢٦٨/ ٤في غاية المقصد و 
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم١) (
  .٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٥٤سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣)(
ِ)، والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في جامع معمر ابن  ٤)( جاء في نسخة األصل، وفي س: (اَألْنَصاِري

  .٢٠٨٢١/حديث ٣٩١/ ١١راشد 
  .١٣٤سبقت ترجمتها في الحديث رقم٥) (



٤٣٠ 
 

  تخريجه
أخرجه معمر بن راشد، بنحوه؛ عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد  -

  .١األنصارية، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ؛ جميعهم بألفاظ مقاربة.٤، والطبراني٣، وأحمد٢ومن طريق معمر، أخرجه: نعيم بن حماد

، جميعهم بألفاٍظ ٧، وأحمد بن حنبل٦بن راهويه، وٕاسحاق ٥وأخرجه أبو داود الطيالسي -
  مقاربة؛ من طريق: قتادة، به.

، وحنبل ١١، وأحمد بن حنبل١٠، وٕاسحاق بن راهويه٩، وابن أبي شيبة٨وأخرجه الحميدي -
، جميعهم ١٥، وأبو عمرو الداني١٤، والطبراني١٣، والحارث بن أبي أسامة١٢إسحاق بنا

  مختصًرا؛ من طريق: شهر بن حوشب، به.
  

  درجته
  إسناده حسن.

  
  
   

   

                                                           

  . ٢٠٨٢١/حديث ٣٩١/ ١١جامع معمر بن راشد  ١)(
  .١٥١٤/حديث٥٣٤/ ٢الفتن لنعيم بن حماد ٢) (
  .٢٧٥٧٩/حديث٥٦٠/ ٤٥أحمد مسند ٣) (
  .٤٠٤/حديث١٥٨/ ٢٤المعجم الكبير  ٤)(
  .١٧٣٨/حديث٢٠٢/ ٣مسند أبي داود الطيالسي ٥) (
  .٢٢٨٩/حديث١٦٦/ ٥مسند إسحاق بن راهويه  ٦)(
  .٢٧٥٦٨/حديث٥٤٧/ ٤٥مسند أحمد ٧) (
  .٣٦٩/حديث٣٥٨/ ١مسند الحميدي ٨) (
  .٣٧٤٦٧/حديث٤٨٩/ ٧مصنف ابن أبي شيبة ٩) (
  .٢٢٩١/حديث١٦٩/ ٥سند إسحاق بن راهويه م١٠) (
  .٢٧٥٨٠/حديث٥٦٢/ ٤٥مسند أحمد ١١) (
  .٦، وحديث٤/حديث٩٩ - ٩٥الفتن لحنبل بن إسحاق: ص  ١٢)(
  .٧٨٣/حديث٧٨٠/ ٢مسند الحارث ١٣) (
  .٤٣٠، وحديث٤١٢/حديث١٦٩ -  ١٦١/ ٢٤المعجم الكبير ١٤) (
  .٦٣٢/ حديث١١٥٨/ ٦السنن الواردة في الفتن ١٥) (



٤٣١ 
 

َمِد اْلَبزاُز، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َزَكِريا، َأَنا  ]١٨٠[ ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط
زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِري٤ِن َحْوَشٍب ، َعْن َشْهِر بْ ٣]٢ُخثَْيمٍ [، َعِن اْبِن ١ِإْسَحاُق الد ،

اُل ِفي اَألْرِض «، َقاَلْت: َقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ٥َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيدَ  جَيْمُكُث الد
َراِم السَعَفِة َأْرَبِعيَن َسَنًة، السَنُة َكالشْهِر، َوالشْهُر َكاْلُجُمَعِة، َواْلُجُمَعُة َكاْلَيْوِم، َواْلَيْوِم َكاْضطِ 

  ».ِفي النارِ 
  

  تخريجه
أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب،  -

  . ٦عن أسماء بنت يزيد، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
، ثالثتهم ٩، وعبد بن حميد٨، وأحمد بن حنبل٧وعن معمر: أخرجه إسحاق بن راهويه

  بمثله.
  .١٠معمر: ابن عساكر، بمثلهومن طريق 

  ؛١١وأخرجه نعيم بن حماد، بمعناه -
  
  
  
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٢٦٤/حديث٦٢/ ١٥شرح السنة ] ١٨٠[
، ١٢٥٣٥/حديث٣٤٧/ ٧، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٨٢٢/حديث٣٩٢

  .٧٦٥٢/حديث١٣٧/ ٨، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤٥٣٢/حديث٢٦٧/ ٤وفي غاية المقصد 
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم١) (
 معالموقد وقع في نسخة األصل، وفي ع، وفي س: (َخْيَثٍم)، والصواب ما أثبته؛ حيث جاء على هذا النحو في ٢) (

تي ، وفي سائر كتب التراجم ال٢٠٨٢٢/حديث٣٩٢/ ١١، وفي جامع معمر بن راشد ١٨٥١/حديث١١٧/ ٤ التنزيل
  وقفت عليها.

  .     ١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
  .٥٤سبقت ترجمته في الحديث رقم٤) (
  .١٣٤سبقت ترجمتها في الحديث رقم ٥)(
  . ٢٠٨٢٢/حديث٣٩٢/ ١١جامع معمر بن راشد ٦) (
  . ٢٢٩٢/حديث١٦٩/ ٥مسند إسحاق بن راهويه ٧) (
  .٢٧٦٠٠/حديث٥٧٦/ ٤٥، ٢٧٥٧١/حديث٥٥٢/ ٤٥مسند أحمد ٨) (
  .١٥٨٢/حديث٤٥٧المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص ٩) (
  .  ٢٠٥/ ٣٧تاريخ دمشق ١٠) (
  . ١٥٥٦/حديث٥٥٤/ ٢الفتن لنعيم بن حماد  ١١)(



٤٣٢ 
 

  ، ثالثتهم مطوًال؛٣، والطبراني٢، وحنبل بن إسحاق١وأخرجه إسحاق بن راهويه
  وقد أخرجه جميعهم من طريق: عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، به.

  
  درجته

  إسناده حسن.
  .٤بإسناد حسنقال البوصيري: رواه عبد بن حميد، وأحمد بن حنبل 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وال يحتمل مخالفته لألحاديث 
  .٥الصحيحة إنه يلبث في األرض أربعين يوًما، وفي هذا أربعين سنة، وبقية رجاله ثقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .   ٢٢٩١/حديث١٦٩/ ٥مسند إسحاق بن راهويه ١) (
  .  ٤١/حديث١٥١الفتن لحنبل بن إسحاق: ص ٢) (
  .  ٤٣٠/حديث١٦٩/ ٢٤المعجم الكبير  ٣)(
  .٧٦٥٢/حديث ١٣٧/ ٨إتحاف الخيرة المهرة ٤) (
  .١٢٥٣٥/حديث٣٤٧/ ٧مجمع الزوائد  ٥)(



٤٣٣ 
 

ُد ْبُن َزَكِريا  ]١٨١[ اُز، َأَنا ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط
زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ  َنا َعْبُد الر ، َبِريَأَنا ِإْسَحاُق الد ، ١اْلُعَذاِفِري َعْن ٢، َعْن َأِبي َهاُروَن اْلَعْبِدي ،

اَل ِمْن ُأمِتي «َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: ، َقاَل: ٣ٍد اْلُخْدِري َأِبي َسِعي جَيْتَبُع الد
  ».َسْبُعوَن َأْلًفا َعَلْيِهُم السيَجانُ 

 
  شرح الغريب 

َساُن المقور ُينَسج السيَجاُن: َجْمُع َساٍج، َوُهَو الطْيَلَسان األَخَضُر، َوِقيَل: ُهَو الطْيلَ  -
  .٤َكَذِلَك، َكَأن الَقالِنس َكاَنْت ُتْعمل ِمْنَها َأْو ِمْن نوِعها

  تخريجه
أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي 

  .٥صلى اهللا عليه وسلم
  .٦ومن طريق معمر، أخرجه نعيم بن حماد؛ بمثله

  درجته
  ٌف جًدا، فيه:إسناده ضعي

  أبو هارون العبدي: -
، وقال البخاري: تركه يحيى ١٠، والذهبي٩، وأبو زرعة٨، وأبو حاتم٧ضعفه ابن سعد

  ،١١القطان

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٢٦٥/حديث٦٢/ ١٥] شرح السنة ١٨١[
/ ٢األمالي واألجزاء ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره نبيل جرار في اإليماء إلى زوائد ٢٠٨٢٥/حديث٣٩٣
  .١٩٠٥/حديث٥٦٢

  .٥٧) سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم١(
: متروك، ومنهم من ٤٠٨) ُعَماَرة بن ُجَوْين، َأُبو َهاُرْون الَعْبِدّي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر في التقريب ص ٢(

  ه.١٣٤كذبه، ت
 .٤١٢/ ٧التهذيب  ، تهذيب٥٣/ ٢، الكاشف ٢٣٢/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣(
 .٤٣٢/ ٢، النهاية في غريب الحديث ٢٩٢/ ٢) انظر: غريب الحديث البن قتيبة ٤(
 .٢٠٨٢٥/حديث٣٩٣/ ١١) جامع معمر بن راشد ٥(
 .١٥٤٩/حديث٥٥١/ ٢) الفتن لنعيم بن حماد ٦(
 .١٨٢/ ٧) الطبقات الكبرى ٧(
 .٣٦٣/ ٦) الجرح والتعديل ٨(
 ) نفسه.٩(
 .٤٦٠/ ٢) المغني في الضعفاء ١٠(
 .١١٠) الضعفاء الصغير: ص ١١(



٤٣٤ 
 

، وقال حماد بن زيد: ٢، وقال ابن معين: غير ثقة، يكذب١وقال النسائي:  متروك الحديث
أبي سعيد ما ليس ، وقال ابن حبان: يروي عن ٤، وقال ابن الجوزي: كذاب مفتر٣كذاب

  .٥من حديثه، ال يحل كتابة حديثه إال على جهة التعجب
   

                                                           

 .٨٤) الضعفاء والمتروكون للنسائي: ص ١(
 .٢٧١) سؤاالت ابن الجنيد: ص ٢(
 .٤٦٠/ ٢) المغني في الضعفاء ٣(
 .١٥٩) أحوال الرجال ص: ٤(
 .١٧٧/ ٢) المجروحين ٥(



٤٣٥ 
 

  َباُب َال َتُقوُم الساَعُة ِإال َعَلى ِشَراِر اْلَخْلقِ 
ُد ْبُن َزَكِريا  ]١٨٢[ اُز، َأَنا ُمَحمَمِد اْلَبز ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط

زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ اْلُعَذا َنا َعْبُد الر ، َبِريَأَنا ِإْسَحاُق الد ، وبَ ١ِفِريَعْن ٣، َعْن َناِفعٍ ٢، َعْن َأي ،
َتْخُرُج ِريٌح َبْيَن َيَدِي «، َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقاَل: ٤َعياِش ْبِن َأِبي َرِبيَعةَ 

  ».ِفيَها ُروُح ُكل ُمْؤِمنٍ الساَعِة، ُيْقَبُض 
  

  تخريجه
أخرجه معمر بن راشد، بمثله؛ عن أيوب، عن نافع، عن عياش بن أبي ربيعة، عن  -

  .٥النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ومن طريق معمر:  -

  ، كالهما بمثله.٧، والبزار٦أخرجه نعيم بن حماد
، ١٣، وأبو نعيم١٢والحاكم، ١١، وابن قانع١٠، والطبري٩، وابن أبي عاصم٨وأخرجه أحمد
  ، جميعهم بنحوه.١٤وابن عساكر

  
  درجته

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٤٢٨٧/حديث٩٠/ ١٥] شرح السنة ١٨٢[
/ ٤، وفي كشف األستار ١٢٥٩٨/حديث١٢/ ٨؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ٢٠٨٠٢/حديث٣٨١
  . ٤٥٥٤/حديث٢٧٦/ ٤، وفي غاية المقصد ٣٤١٧/حديث١٥٠

  .٥٧ا اإلسناد في الحديث رقمسبقت ترجمة رواة هذ١) (
  .٤٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
  .١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
لقب: ذا َعياش بن َأِبي َرِبْيَعة بن الُمِغْيَرة بن َعْبد اهللا بن ُعَمر بن َمْخُزْوم الُقَرِشّي الَمْخُزْوِمّي، واسم أبيه: َعْمرو، ي٤) (

ْمَحْين، أسلم قديًما وهاجر الهجرتين، وكان أحد من يدعو له النبي صلى اهللا عليه وسلم، من المستضعفين، واستشهد الر ،
  ه.١٥باليمامة، وقيل: باليرموك، وقيل مات سنة 

  ٦٢٣/ ٤، اإلصابة ٣٠٨/ ٤، أسد الغابة ١٢٣٠/ ٣انظر: االستيعاب 
  . ٢٠٨٠٢/حديث٣٨١/ ١١جامع معمر بن راشد ٥) (
  . ١٦٧٢/حديث٦٠٠/ ٢الفتن لنعيم بن حماد ٦) (
  . ٣٤١٧/حديث١٥٠/ ٤انظر: كشف األستار ٧) (
 . ١٥٤٦٣/حديث٢٠٥/ ٢٤مسند أحمد ٨) (
 . ٦٩١/حديث٢١/ ٢اآلحاد والمثاني ٩) (
 .٥٥٩/ ١١تاريخ الطبري ١٠) (
 .٣٠٦/ ٢معجم الصحابة البن قانع  ١١)(
 .٨٥٠٣/حديث٥٣٥/ ٤، و٨٤٠٥/حديث٥٠٢/ ٤المستدرك  ١٢)(
 . ٥٥٤٢/حديث٢٢٢٧/ ٤معرفة الصحابة  ١٣)(
 . ٢٣٥/ ٤٧تاريخ دمشق ١٤) (



٤٣٦ 
 

  .١إسناده منقطع، فرواية نافع، عن ربيعة بن أبي عياش مرسلة
  .٣، وقال مرًة أخرى: فيه انقطاع٢وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مرةً 

   

                                                           

 .٦٢٤/ ٤، اإلصابة ١٢٥٩٨/حديث١٢/ ٨) انظر: مجمع الزوائد ١(
 . ٨٥٠٣/حديث٥٣٥/ ٤) المستدرك ٢(
  . ٨٤٠٥/حديث٥٠٢/ ٤) المرجع السابق ٣(



٤٣٧ 
 

 َباُب ُطُلوِع الشْمِس ِمْن َمْغِرِبَها 
]١٨٣[  ١َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَمَد اْلَمِليِحي َعْيِميِه النُد ٢، َأَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَأَنا ُمَحم ،

، ٧، َعِن اَألْعَمشِ ٦، َنا ُسْفَيانُ ٥، َنا ُمَحمُد ْبُن ُيوُسفَ ٤، َنا ُمَحمُد ْبُن ِإْسَماِعيلَ ٣ْبُن ُيوُسفَ 
، َقاَل: َقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ١٠، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ٩، َعْن َأِبيهِ ٨َم التْيِمي َعْن ِإْبَراِهي

ُقْلُت: اللُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: " َفِإنَها » َتْدِري َأْيَن َتْذَهُب؟«َألِبي َذر ِحيَن َغَرَبِت الشْمُس: 
َتْسُجَد َتْحَت اْلَعْرِش، َفَتْسَتْأِذُن َفُيْؤَذُن َلَها، َوُيوِشُك َأْن َتْسُجَد َفال ُيْقَبَل ِمْنَها، َتْذَهُب َحتى 

 َوَتْسَتْأِذَن َفال ُيْؤَذَن َلَها، ُيَقاُل َلَها: اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، َفَتْطُلَع ِمْن َمْغِرِبَها، َوَذِلَك َقْوُلهُ 
  . ١١: {َوالشْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقر َلَها َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم}ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى

ِتِه، َوَأْخَرَجُه ُمْسِلٌم، َعْن َأِبي ُكَرْيٍب، َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، َعِن  َفٌق َعَلى ِصحَهَذا َحِديٌث ُمت
  .١٢اَألْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َيِزيد التْيِمي

  

                                                           

  .٤٢٩٢/حديث٩٤/ ١٥] شرح السنة ١٨٣[
  .١٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ١) (
: ٤٨٨/ ١٦َأْحَمد بن َعْبد اهللا بِن ُنَعْيم بِن الَخِلْيل السَرْخِسّي، َأُبو َحاِمد النَعْيِمّي، نزيل َهَراة؛ قال الذهبي في السير  ٢)(

  ه.٣٨٦اِإلمام، المسند... راِوي الصحيح عن ُمَحمد بِن ُيْوُسف الِفَرْبِرّي، ت
/ ٤، شذرات الذهب ٧٥/ ٧، الوافي بالوفيات ١٦٩/ ٢، العبر ١١٦/ ٢٧، تاريخ اإلسالم ١٤٨/ ١٣وانظر: األنساب 

٤٥٨ . 
ُمَحمد بن ُيْوُسف بن َمَطر بن َصاِلح بن ِبْشر، َأُبو َعْبد اهللا الَفَرْبِرّي، َراِوي الجامع الصحيح عن أبي عبد اهللا  ٣)(

  : المحدث، الثقة، العالم.١٠/ ١٥رتين. قال الذهبي في  السير البخاري، سمعه منه ِبَفَرْبَر م
، المعين: ص ٦١٣/ ٢٣، تاريخ اإلسالم ١٢٥، التقييد: ص ١٧٠/ ١٠، األنساب١٨٩٦/ ٤وانظر: المؤتلف والمختلف 

 .١٠١/ ٤، شذرات الذهب ٩/ ٢، العبر ١١٠
  .١٧٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
بّي َمْوَالُهم، َأُبو َعْبد اهللا الِفْرَياِبّي، نزيل َقْيَساِرية الّساحل من أرض فلسطين، ُمَحمد بن ُيْوُسف بن وَ  ٥)( اِقد بن ُعْثَمان الض

: ثقٌة، فاضٌل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك ٥١٥قال ابن حجر في التقريب ص
 ه.٢١٢عندهم على عبد الرزاق، ت 

 .٥٣٥/ ٩، تهذيب التهذيب ٢٣٢/ ٢، الكاشف ٥٢/ ٢٧مال وانظر: تهذيب الك
  .١٣٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٦)(
 .٦٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
: ثقٌة، إال أنه ٩٥ِإْبَراِهْيم بن َيِزْيد بن َشِرْيك التْيِمّي، يكنى َأَبا َأْسَماء الُكْوِفي، الَعاِبد، قال ابن حجر في التقريب ص٨) (

 ه.٩٢ل، ويدلس، ت يرس
 .١٧٦/ ١، تهذيب التهذيب ٢٢٧/ ١، الكاشف  ٢٣٢/ ٢وانظر: تهذيب الكمال 

: ثقٌة، يقال: إنه أدرك الجاهلية، مات ٦٠٢َيِزْيد بن َشِرْيك ْبن َطاِرق التْيِمّي، الُكْوِفي، قال ابن حجر في التقريب ص٩) (
   ٠في خالفة عبد الملك

 .٣٣٧/ ١١، تهذيب التهذيب ٣٨٤/ ٢لكاشف ، ا١٦٠/ ٣٢وانظر: تهذيب الكمال 
  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ١٠)(
 .٣٨سورة يس: اآلية  ١١)(
/ ٩، و٤٨٠٣، وحديث٤٨٠٢/حديث٦/١٢٣، و٣١٩٩/حديث٤/١٠٧البخاري  انظر: صحيح١٢) (

  ، من حديث أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنه.٢٥٠/حديث١٣٨/ ١، صحيح مسلم ٧٤٣٣/حديث١٢٧



٤٣٨ 
 

  تخريجه
  لم أقف على تخريج له.

  درجته
  إسناده صحيح.

   



٤٣٩ 
 

  ، ١َباُب َقْوِل اللِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َيْوَم َيُقوُم الناُس ِلَرب اْلَعاَلِميَن}
  .٢»َيُقوُموَن ِماَئَة َسَنةٍ «َقاَل اْبُن ُعَمَر: 

 .٣»َيُقوُموَن َثالَث ِماَئِة َسَنةٍ «َوُيْرَوى َعْن َكْعٍب: 
  َوِقيَل: سميت اْلِقَياَمة ِقَياَمة، ِألَن اْلخلق يقوُموَن من ُقُبورهم َأحَياء.

، َأي: َخاَف اْلمَقام الِذي وعدته للثواب ٤َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي}
  َواْلِعَقاب.

، َأَنا َأُبو اْلَقاِسِم َحْمَزُة ْبُن يُ َوَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفَرِج اْلُمَظفُر ْبُن إِ  ]١٨٤[ ِميِميوُسَف ْسَماِعيَل الت
، َأْخَبَرَنا  ْهِميِه ْبُن َسِعيٍد، َنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َنا السَنا َعْبُد الل ، ِه ْبُن َعِديَأُبو َأْحَمَد َعْبُد الل

، َقاَل: ِقيَل ٨، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ٧َأِبي اْلَهْيَثمِ  ، َعنْ ٦، َعْن َدراٍج َأِبي السْمحِ ٥اْبُن َلِهيَعةَ 
ِلَرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: َيْوٌم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة، َفَما َأْطَوَل َهَذا 

َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ِإنُه َلُيَخفُف َعَلى : «اْلَيْوِم؟! َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
  ».اْلُمْؤِمِن َحتى َيُكوَن َأَخف َعَلْيِه ِمْن َصالٍة َمْكُتوَبٍة ُيَصليَها ِفي الدْنَيا

  
  تخريجه

أخرجه ابن عدي، بمثله؛ عن عبد اهللا بن سعيد، عن أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن 
  . ٩ثم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلمدراج، عن أبي الهي

                                                           

، بهذا ١٤/ ٤، أخرجه البغوي من طريق ابن عدي، وهو في الكامل ٤٣١٨/حديث١٢٩/ ١٥السنة ] شرح ١٨٤[
/ ٤، وفي المقصد العلي ١٨٣٤٧/حديث٣٣٧/ ١٠اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد 

 ،٥٠١٨/حديث٤٢٣/ ٤، وفي غاية المقصد ٢٥٧٧/حديث٦٣٨، وفي موارد الظمآن: ص ١٨٩٢/حديث٤٣٧
 .٧٧٢٨/حديث١٧٧/ ٨وذكره البوصيري في: إتحاف الخيرة المهرة 

  .٦سورةالمطففين: اآلية  ١)(
  .٩١/حديث٧٤، األهوال البن أبي الدنيا: ص ١٩٠/ ٢٤انظر: تفسير الطبري  ٢)(
  .٩٢/حديث٧٤األهوال البن أبي الدنيا: ص ٣)(
  .١٤سورة إبراهيم: اآلية  ٤)(
 .٢٧اد في الحديث رقمسبقت ترجمة رواة هذا اإلسن ٥)(
بن َدراج بن َسْمَعان، َأُبو السْمح، قيل: اسمه َعْبد الرْحَمن، وَدراج لقب، السْهِمّي موالهم، الِمْصِرّي، الَقاّص، قال ا٦) (

 ه.١٢٦: صدوٌق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، ت٢٠١حجر في التقريب ص
 . ٢٠٩/  ٣، تهذيب التهذيب ٣٨٣/ ١، الكاشف ٤٧٧/ ٨وانظر: تهذيب الكمال 

  : ثقة.٢٥٣ُسَلْيَماَن بِن َعْمِرو بن َعْبد، أو ُعَبْيِد اللْيِثّي ، الُعْتَواِرّي، أبو الَهْيَثم الِمْصِرّي، قال ابن حجر في ص ٧)(
  . ٢٦٩/ ١٢، و٢١٢/ ٤، تهذيب التهذيب ٤٦٣/ ١، الكاشف ٣٨٤/ ٣٤، و٥٠/ ١٢وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٩ترجمته في الحديث رقم سبقت ٨) (
  . ١٤/ ٤الكامل ٩) (



٤٤٠ 
 

، أربعتهم ٤، وعبد الغني المقدسي٣، وأبو الحسن الواحدي٢، وابن أبي الدنيا١وأخرجه أحمد
  بمثله؛

 ؛٥وأخرجه أبو يعلى، بنحوه
  جميعهم من طريق ابن لهيعة، به.

  ق: دراج، به.، كالهما بمثله؛ من طري٧، وابن حبان٦وأخرجه ابن جرير الطبري
  

  درجته
  إسناده حسن.

، وقال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، وٕاسناده حسن ٩، والعجلوني٨وحسنه ابن حجر
  .١٠على ضعف في راويه

  .١١وضعفه ابن كثير، لضعف رواته: دراج، وأبي الهيثم
  
  

   

                                                           

  . ١١٧١٧/حديث٢٤٦/ ١٨مسند أحمد ١) (
  . ١٠٣/حديث٨٤األهوال البن أبي الدنيا: ص ٢) (
  . ١٢٣٩/حديث٣٥١/ ٤التفسير الوسيط ٣) (
  .  ٣١/حديث٥٣ذكر النار: ص ٤) (
  . ١٣٩٠/حديث٥٢٧/ ٢مسند أبي يعلى ٥) (
  . ٦٠٢/ ٢٣تفسير الطبري ٦) (
  . ٧٣٣٤/حديث٣٢٩/ ١٦صحيح ابن حبان ٧) (
  .٤٤٨/ ١١فتح الباري ٨) (
  .٤٧٧/ ٢كشف الخفاء ٩) (
  .١٨٣٤٧/حديث٣٣٧/ ١٠مجمع الزوائد ١٠) (
  . ٣٥٨/ ١النهاية في الفتن والمالحم ١١) (
  



٤٤١ 
 

  َباُب َشَفاَعِة الرُسوِل َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
، َوَقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: ١َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَك َفَتْرَضى} 

  . ٢{َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَك َمَقاًما َمْحُموًدا}
: {َعَسى َأْن ُرِوَي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ِفي َقوْ  َوَجل ِلِه َعز

  . ٤، ُسِئَل َعْنَها، َقاَل: ِهَي الشَفاَعة٣َيْبَعَثَك َربَك َمَقاًما َمْحُموًدا}
: {َأن َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِهْم} َوَجل د ٥َوَقاَل َزْيد ْبن أسلم: ِفي َقْوِلِه َعزَقاَل: ُمَحم ،

  . ٦َسلمَ َصلى اُهللا َعَلْيِه وَ 
]١٨٥[  ِميِميُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحاِمٍد الت ِر ُمَحمثََنا َأُبو اْلُمَظفْحَمِن ٧َحدٍد َعْبُد الرَأَنا َأُبو ُمَحم ،

اَن ْبِن ، َأَنا َأُبو اْلَحَسِن َخْيَثَمُة ْبُن ُسَلْيمَ ٨ْبُن ُعْثَماَن ْبِن اْلَقاِسِم، اْلَمْعُروُف ِباْبِن َأِبي َنْصرٍ 
 اٍد، ِبَصْنَعاءَ ، ٩َحْيَدَرَة اَألْطَراُبُلِسياقِ ١٠َنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعبز َنا١١، َنا َعْبُد الر ،  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٤٣٣٥/حديث١٦٣/ ١٥] شرح السنة ١٨٥[
، ١٨٦٨٦/حديث٤٠٩ - ٤٠٤/ ١٠، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد ٢٠٥٥٦/حديث٢٨٦

/ ٤، وفي المقصد العلي ٣٥٤٨/حديث٢٠٩/ ٤، وفي كشف األستار ١٨٧٠٧، وحديث١٨٦٨٨، وحديث١٨٦٨٧وحديث
 ، وذكره٧٩٠٣، وحديث٧٨٨٣/حديث٢٥٥ - ٢٤٥/ ٨، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٩٥٦/حديث٤٦٧

  .٤٦٢٣/حديث٧١٥/ ١٨ابن حجر في المطالب العالية 
  .٥الضحى:  ١)(
  . ٧٩اإلسراء:  ٢)(
 .٧٩اإلسراء: ٣) (
 .٣١٣٧/حديث٣٠٣/ ٥سنن الترمذي  ٤)(
 .٢يونس: ٥)(
 .١٧٥٤٢/حديث١٦/ ١٥تفسير الطبري ٦) (
وِذّي، قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن َحاِمد التِميِمي، َأُبو اْلُمَظفر ٧) ( الفقيه ١٨٠/ ٥١الَمْرَور :

 ه.٤٧٠الشافعي الواعظ، مات في حدود سنة 
 .٤٥٥، طبقات الشافعيين: ص ٣٥٣/ ٣١وانظر: تاريخ اإلسالم  
أبو محمد الكتاني في ذيل تاريخ مولد  ) َعْبد الرْحَمن ْبن ُعْثَمان ْبن اْلَقاِسم، َأُبو ُمَحمد، اْلَمْعُروف ِباْبِن َأِبي َنْصر، قال٨(

: َولم ألق َشيًخا مثله زهًدا، وورًعا، َوعباَدة، ورئاسًة، َوَكاَن ِثَقًة، َمْأُموًنا، عدًال، رضى، َوَكاَن ١٦٣العلماء ووفياتهم ص 
  ه.٤٢٠يلقب بالعفيف. ت

/ ١٧، سير أعالم النبالء ١٠١/ ٣٥، تاريخ دمشق ٤٤٨/ ١٠، األنساب ٦٦٤انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ص 
  .١٠٠/ ٥، شذرات الذهب ١٠٩/ ١٨، الوافي بالوفيات ٢٤٠/ ٢، العبر ٤٨٢/ ٢٨، تاريخ اإلسالم ٣٦٦

: أحد الثقات ٦٨/ ١٧) َخْيَثَمة ْبن ُسَلْيَمان ْبن َحْيَدَرة، َأُبو اْلَحَسن اَألْطَراُبُلِسّي، قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩(
  ه.٣٤٣طلب الحديث. ت المكثرين الرحالين في

، ٣٣٨٩/ ٧، بغية الطلب فى تاريخ حلب ٢٩٩/ ١،األنساب ٢٦٩انظر: معجم الشيوخ البن جميع الصيداوي: ص 
،  النجوم الزاهرة ٢٧٧/ ١٣، الوافي بالوفيات ١١١، المعين: ص٤١٢/ ١٥، سير أعالم النبالء ٥١/ ٣تذكرة الحفاظ 

 .٣٨٦/ ٣، لسان الميزان ٣١٢/ ٣
  .٥٧مته في الحديث رقم ) سبقت ترج١٠(
 .٥٧) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١١(



٤٤٢ 
 

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ٤، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ ٣، َعِن النْضِر اْبِن َأَنسٍ ٢، َعْن َقَتاَدةَ ١َمْعَمرٌ  
ِإن اللَه َعز َوَجل َوَعَدِني َأْن ُيْدِخَل اْلَجنَة ِمْن ُأمِتي َأْرَبَع ِماَئَة «اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: َصلى 

  ».َأْلفٍ 
  َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ِزْدَنا َيا َرُسوَل اللِه، َفَقاَل: َوَهَكَذا، َفَحَثى ِبَكفْيِه َوَجَمَعُهَما.

  ِزْدَنا َيا َرُسوَل اللِه، َقاَل: َوَهَكَذا.َقاَل َأُبو َبْكٍر: 
 ُه َعزاِب: َدْعَنا َيا َأَبا َبْكٍر، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَما َعَلْيَك َأْن ُيْدِخَلَنا اللَفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخط 

  َوَجل ُكلَنا اْلَجنَة.
  َأْن ُيْدِخَل َخْلَقُه ِبَكف َواِحٍد، َفَعَل. َفَقاَل ُعَمُر: ِإن اللَه َعز َوَجل ِإْن َشاءَ 

  ».َصَدَق ُعَمُر ْبُن اْلَخطابِ «َفَقاَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: 
  

  تخريجه
أخرجه معمر، بمثله؛ عن قتادة، عن أبي النضر، عن أنس، عن النبي صلى اهللا عليه  -

  وسلم.
  .٥وعن معمر، أخرجه أحمد؛ بمثله -
، والضياء ١٠، والبيهقي٩، والطبراني٨، وابن أبي داود٧، وابن أبي عاصم٦وأخرجه: أحمد -

، بمثله؛ من طريق: عبد الرزاق، ١٣، وابن عساكر١٢، وابن الفاخر األصبهاني١١المقدسي
  عن معمر، به.

  

                                                           

 .٥٧) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١(
 .٥٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
 : ثقة، ت ٥٦١) النْضر بن َأَنس بن َماِلك اَألْنَصاِرّي، أبو َماِلك الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص٣(

 و بضع.١٠٠
  .٤٣٥/ ١٠، تهذيب التهذيب ٣٢٠/ ٢، الكاشف ٣٧٥/ ٢٩كمال وانظر: تهذيب ال

  .٨٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤(
 .٢٠٥٥٦/حديث٢٨٦/ ١١جامع معمر بن راشد ٥) (
 .١٢٦٩٥/حديث١٢١/ ٢٠، وانظر: مسند أحمد ٧١٤/حديث٤٤٥/ ١فضائل الصحابة ٦) (
  .٥٩٠/حديث٢٦٢/ ١السنة البن أبي عاصم ٧) (
  .٥١/حديث٤٩داود: ص البعث البن أبي  ٨)(
  .٣٤٢/حديث٢١٤/ ١، والمعجم الصغير ٣٤٠٠/حديث٣٥٩/ ٣المعجم األوسط ٩) (
  .٧٢١/حديث١٥٣/ ٢األسماء والصفات ١٠) (
  .٢٧٠٤، وحديث٢٧٠٣/حديث ٢٥٥ – ٢٥٤/ ٧األحاديث المختارة  ١١)(
  .        ٢٨٩/حديث١٩٥موجبات الجنة: ص ١٢) (
  .٢٠٧/ ٤١تاريخ دمشق  ١٣)(



٤٤٣ 
 

  ، كالهما بمثله؛ من طريق: قتادة، به.٢، والبزار١وأخرجه: أحمد -
  .٣طريق: أنس، بهوأخرجه أبو يعلى من  -
  

  درجته
  إسناده صحيح.

، وقال ابن حجر: سنده ٤قال الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في األوسط، وٕاسناده حسن
  .٥جيد
  

   

                                                           

  .١٣٠٠٧/حديث٣١٠/ ٢٠ مسند أحمد ١)(
  .٧١٩٧/حديث٤٣٩/ ١٣مسند البزار  ٢)(
  .٣٧٨٣/حديث٤١٧/ ٦مسند أبي يعلى ٣) (
  .١٨٦٨٦/حديث٤٠٤/ ١٠مجمع الزوائد  ٤)(
  .٤١١/ ١١فتح الباري  ٥)(

 



٤٤٤ 
 

]١٨٦ اِلِحي ِه الصَأَنا ِإْسَماِعيُل ٢، َأَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَرانَ ١] َوَأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل ،
فارْبُن ا د الصَماِديّ ٣ُمَحم اقِ ٤، َنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصور الرز ٥، َنا َعْبُد الر.  

َمِد اْلَبزاُز، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َزَكِريا اْلعُ  ي َعْبُد الصَأَنا َجد ، اِهِريح َوَأْخَبَرَنا َأُبو َسِعيٍد الط ، َذاِفِري
زاِق، َأَنا َمْعَمرٌ َنا ِإْسَحاق الدَبِرّي، َنا  ْضِر ْبِن ٧، َعْن َقَتاَدةَ ٦َعْبُد الرَعْن َأَنٍس، َأْو َعِن الن ،

  ، ِبَهَذا.٩، َعْن َأَنسٍ ٨َأَنسٍ 
  

 تخريجه
  .١٠سبق تخريجه

  درجته
  .١١إسناده صحيح

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع٤٣٣٥/حديث١٦٤/ ١٥] شرح السنة ١٨٦[
، ١٨٦٨٦/حديث٤٠٩ - ٤٠٤/ ١٠والحديث زائد، ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد  ،٢٠٥٥٦/حديث٢٨٦

/ ٤، وفي المقصد العلي ٣٥٤٨/حديث٢٠٩/ ٤، وفي كشف األستار ١٨٧٠٧، وحديث١٨٦٨٨، وحديث١٨٦٨٧وحديث
، وذكره ٧٩٠٣، وحديث٧٨٨٣/حديث٢٥٥ - ٢٤٥/ ٨، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١٩٥٦/حديث٤٦٧
  .٤٦٢٣/حديث٧١٥/ ١٨جر في المطالب العالية ابن ح

 .١سبقت ترجمته في الحديث رقم ١)(
 .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٢) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٣) (
  .١٠٢سبقت ترجمته في الحديث رقم٤) (
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .٥٧سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ٦)(
  .٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٧)(
  .١٨٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٨)(
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٩)(
  .١٨٥انظر الحديث  رقم  ١٠)(
  نفسه. ١١)(



٤٤٥ 
 

  َباُب آِخِر َمْن َيْخُرُج ِمَن النارِ 
َياِدي ١اللِه ْبُن َعِلي الُكّرَكاِني َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد ] ١٨٧[  َأَنا َأُبو ٢، َنا َأُبو َطاِهٍر الز ،

، َنا ٥، َنا َيِزيُد ْبُن َهاُرونَ ٤، َنا اْلُحَسْيُن ْبُن َداُوَد اْلَبْلِخي ٣َجْعَفٍر ُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسِعيد
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: " ُيَناِدي ، ٧، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ ٦ُحَمْيٌد الطِويلُ 

ٍد، ِإن اللَه َقْد َعَفا َعْنُكْم َجِميًعا اْلُمؤْ  َة ُمَحمِمِنيَن َمَلٌك ِمْن ُبْطَناِن اْلَعْرِش َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا ُأم
  ُخُلوا اْلَجنَة ِبَرْحَمِتي".َواْلُمْؤِمَناِت، َتَواَهُبوا اْلَمَظاِلَم، َوادْ 

  ».ُيَناِدي ُمَناٍد َيْوم اْلِقَياَمِة ِمْن ُبْطَناِن اْلَعْرشِ «َوِفي ِرَواَيِة اْلُمَلْيِحّي: 
  

  شرح الغريب 
ُبْطَنان اْلَعْرِش: َأْي ِمْن َوَسطه، َوِقيَل: ِمْن أْصله، َوِقيَل: الُبْطَنان َجْمع َبْطن: َوُهَو  -

  . ٨اْألَْرِض، ُيريد ِمْن دَواِخل الَعرش اْلَغاِمُض ِمنَ 
  
  

                                                           

، ١٨٤٢٦/حديث٣٥٦/ ١٠، والحديث زائد، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٣٦٥/حديث١٩٧/ ١٥] شرح السنة ١٨٧[
، ٤٥٩٢/حديث٦٢٧/ ١٨، وابن حجر في المطالب العالية ٧٧٩١/حديث٢٠٥/ ٨لخيرة المهرة والبوصيري في إتحاف ا

  .٨٩٢، وحديث٨٩١/حديث٥٨٣/ ١ونبيل جرار في اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء 
بُكّرَكان، قال الذهبي في سير  َعْبد اهللا بن َعِلّي بن َعْبد اهللا الطْوِسّي، َأُبو الَقاِسم الطاَبَراِنّي، الُكّرَكاِنّي، ويعرف: ١)(

: الشيخ، القدوة، عالم الزهاد... كان شيخ الصوفية، والمشار إليه باألحوال والمشاهدة. ٤٠٥/ ١٨أعالم النبالء 
 ه.٤٦٩ت

،  ١٧٥/ ١٧، الوافي بالوفيات ٣٢٧/ ٢، العبر ٢٩١/ ٣١، تاريخ اإلسالم ٣٠٨المنتخب من كتاب السياق: ص 
  .٢٩٨/ ٥شذرات الذهب 

  .١٨سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
: ٤٥٧/ ٣ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن َسِعيد الراِزّي، َأُبو َجْعَفر اْلُمْكِتب، من شيوخ الحاكم، قال الذهبي في ميزان االعتدال ٣) (

بن ، في ترجمة محمد بن أحمد ٥١/ ٥ال أعرفه، لكن أتى بخبر باطل، هو آفته، ونقل ابن حجر في لسان الميزان 
  ه.٣٤٤مهران تضعيف الدارقطني له. ت

  : اْلُمْكِتب: هذه النسبة إلى تعليم الخط ومن يحسن ذلك ويعّلم الصبيان الخط واألدب. ٤١٠/ ١٢قال في األنساب 
، كنز ٣٩/ ٥، لسان الميزان ٢١٦، الكشف الحثيث: ص ٣٠٦/ ٢٥، تاريخ اإلسالم ٩٨وانظر: تاريخ نيسابور: ص 

  .٥٤٨/ ٢و ٤٧٢/ ٢ة أقوال أبي الحسن الدارقطني ، موسوع٦٨٦/ ٦العمال 
: ولم يكن الحسين بن داود ثقة، ٤٣/ ٨الُحَسْين بن داود بن ُمعاذ، َأُبو َعلّي اْلَبْلِخي، قال الخطيب في تاريخ بغداد ٤) (

  ه، وقيل غير ذلك. ٢٨٢: األديب العالمة ... وأحد المتروكين. ت١٥٩/ ٢١وقال الذهبي في تاريخ اإلسالم 
، الوافي ١٧١/ ١، المغني في الضعفاء ٥٣٤/ ١، ميزان االعتدال ٢١٢/ ١وانظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 

  .٢٨٢/ ٢، لسان الميزان ٩٨، الكشف الحثيث: ص ٢٢٥/ ١٢بالوفيات 
  .٧١سبقت ترجمته في الحديث رقم٥) (
  .٨٢سبقت ترجمته في الحديث رقم ٦)(
  .٨٢ترجمته في الحديث رقم ٧)(
  .١٣٧/ ١النهاية في غريب الحديث  ٨)(



٤٤٦ 
 

  تخريجه
؛ من طريق ٣، ثالثتهم بمعناه٢، والطبراني، والخطيب البغدادي١أخرجه ابن أبي الدنيا

  أنس.
  

  درجته
  إسناده ضعيٌف جًدا.

قال الخطيب البغدادي: ولم يكن الحسين بن داود ثقة، فإنه روى نسخة َعْن يزيد بن 
  .٤أنس؛ أكثرها موضوعهارون، عن حميد، عن 

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  .١١٦/حديث١٠٧حسن الظن باهللا: ص ١) (
  .٥١٤٤/حديث٢٢٢/ ٥المعجم األوسط  ٢)(
  .١٩٨/ ١موضح أوهام الجمع  ٣)(
  .٤٣/ ٨تاريخ بغداد ٤) (



٤٤٧ 
 

  َبابٌ 
 َأْخَبَرَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحاِرِث، َأَنا ُمَحمدُ ] ١٨٨[
، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعبْ ا ِه ْبُن َيْعُقوَب اْلِكَساِئيُد الل
، َعِن ٥، َعْن َأِبي ُعَبْيَدةَ ٤، َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو٣، َعْن َمْيَسَرةَ ٢، َعْن ُسْفَيانَ ١ْبُن اْلُمَباَركِ ا
، َقاَل: "َال َيْنَتِصُف النَهاَر ِمْن َيْوِم اْلِقَياَمِة َحتى َيِقيَل َهؤُالِء َوَهؤُالِء، ثُم َقَرَأ: ثُم ٦ِن َمْسُعودٍ ابْ 

  ، َوِهَي ِقَراَءُة َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد: ثُم ِإن َمِقيَلُهْم.٧ِإن َمِقيَلُهْم ِإلَلى اْلَجِحيِم"
  

  تخريجه
جه سفيان الثوري، بمعناه؛ عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن المنهال بن عمرو، أخر  -

  .٨عن أبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
  ومن طريق سفيان، أخرجه:

  ؛٩ابن المبارك، بمعناه -
  ، كالهما بنحوه.١١، وابن أبي حاتم١٠والحاكم -

  .١٢طريق: ابن مسعودوأخرجه الطبري، بمعناه؛ من 
  
  
  

                                                           

، أخرجه البغوي من طريق: سفيان الثوري، وهو في تفسيره، بهذا اإلسناد، ٤٣٦٩/حديث٢٠٠/ ١٥] شرح السنة ١٨٨[
  بمعناه.و 
  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم١) (
  .١٣٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  : صدوق.٥٥٥َمْيَسَرة بن َحِبْيب النْهِدّي، َأُبو َحاِزم الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب: ص٣) (

  .٣٨٦/ ١٠، تهذيب التهذيب ٣١٠/ ٢، الكاشف ١٩٢/ ٢٩وانظر: تهذيب الكمال 
  : صدوق ربما وهم.٥٤٧الِمْنَهال بن َعْمرو الُكْوِفّي، َأُبو َعْمرو اَألَسِدّي َمْوَالُهم، قال ابن حجر في التقريب ص  ٤)(

  .٣١٩/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٩٨/ ٢، الكاشف ٥٦٨/ ٢٨وانظر: تهذيب الكمال 
  .١٢٢سبقت ترجمته في حديث رقم ٥)(
  .١٣سبقت ترجمته في حديث رقم٦) (
َلى اْلَجِحيِم". الصافات:  ٧)(   .٦٨التالوة هي قوله تعالى: "ثُم ِإن َمْرِجَعُهْم إلَِ
  .  ٢٢٦تفسير سفيان الثوري: ص ٨) (
  .١٣١٣/حديث٤٦٣/ ١الزهد والرقائق ٩) (
  . ٣٥١٦/حديث٤٣٦/ ٢المستدرك ١٠) (
  . ١٥٠٧٩/حديث٢٦٨٠/ ٨تفسير ابن أبي حاتم ١١) (
  .٥٦/ ٢١، و٢٥٩/ ١٩تفسير الطبري ١٢) (



٤٤٨ 
 

  درجته
  .١إسناده منقطع، ألن أبا عبيدة ال يصح سماعه من أبيه

   

                                                           

  .١٢٢انظر الحديث  رقم  ١)(



٤٤٩ 
 

اِلِحيَن ِفيَها ُه ِللصالل ِة َوَأْهِلَها َوَما َأَعدَباُب ِصَفِة اْلَجن  
  ، اْآلَية.١َأْنَهاٌر}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتُقوَن ِفيَها 

 ، َأي:٣، َوَقوله: {َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التْوَراِة}٢َأي: صفة اْلَجنة، َكَقْوِله: {َوَمَثُل الِذيَن َكَفُروا}
  ، اْآلَية.٤صفتهْم، َوَقاَل: {ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب}

 ُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإنِقيَن َمَفاًزا}َوَقاَل اللَأي: َجَزاء ٦، ِإَلى َقْوِلِه: {َعَطاًء ِحَساًبا}٥ِلْلُمت ،
، َأي: مليئا، ٧َكاِفيا، ُيَقاُل: َأْعَطاِني فأحسبني، َأي: كفاني، َوَقوله َتَعاَلى: {َوَكْأًسا ِدَهاًقا}

  َوَقاَل ُمَجاِهد: ُمَتَتاِبًعا. 
، َقاَل: َال ينظر َبْعضهم ِفي قفا ٨ى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِليَن}َوَقاَل ُمَجاِهد ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: {َعلَ 

  ، َأي: ينعمون.٩َبْعض، َوَقاَل: {َفُهْم ِفي َرْوَضٍة ُيْحَبُروَن}
  َوِقيَل: يسرون ِبالسَماِع ِفي اْلَجنِة، والحبرة: النْعَمة، والحبرة: السُرور.

، َأي: تحوال، َوِقيَل: ١٠يَن ِفيَها َال َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوال}َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َخاِلدِ 
  اْلحول: اْلِحيَلة، َأي: َال يحتالون منزال َغيرَها.

  ، َأي: ُيوجد ِفي آِخره طعم اْلمسك.١١َوَقوله َتَعاَلى: {ِخَتاُمُه ِمْسٌك}
، َأي: ١٣: {َوَأْزَلْفَنا َثم اآلَخِريَن}، َأي: أدنيت، َوَقوله َعز َوَجل ١٢َوَقوله: {َوُأْزِلَفِت اْلَجنُة}

  أدنيناهم، َيْعِني: ِإَلى الغرف.
، َقاَل ُمَجاِهد: مسودتان، َوَقاَل َغْيُرُه: خضراوان من ١٤َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ُمْدَهامَتاِن}

  اشتدت. الّرّي َحتى تضرب خضرتهما ِإَلى َسواد َقِليل، ُيَقاُل: اسودت الخضرة: ِإَذا

                                                           

  .١٥سورة محمد: اآلية  ١)(
  .١٧١سورة البقرة: اآلية ٢)(
 .٢٩سورة الفتح: اآلية ٣) (
 .٧١سورة الزخرف: اآلية ٤)(
 .٣١سورة النبأ: اآلية  ٥)(
 .٣٦سورة النبأ: اآلية ٦) (
 .٣٤سورة النبأ: اآلية ٧) (
 .٤٧سورة اْلحجر: اآلية ٨) (
 .١٥الّروم: اآلية سورة ٩) (
 .١٠٨سورة الكهف: اآلية  ١٠)(
 .٢٦سورة المطففين: اآلية  ١١)(
 .٩٠سورة الشعراء: اآلية ١٢) (
 .٦٤سورة الشعراء: اآلية ١٣) (
 .٦٤سورة الرحمن: اآلية  ١٤)(



٤٥٠ 
 

، َقاَل ُمَجاِهد: ِإن َقاَم اْرَتفع، َوإِن قعد ١َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوُذلَلْت ُقُطوُفَها َتْذِليال}
  تدلى ِإَلْيِه القطف.

َوِقيَل َمْعَناُه: أمكنت، َفال تْمَتنع َعَلى َطاِلب، ُيَقاُل لكل ُمِطيع َغْير ُمْمَتنع: ذليل، َومن 
  َذُلول. َغْير الناس:

، َأي: عناقيدها، ُكلَما َأَرادوا َأن يقطفوا ِمْنَها َشْيًئا، دنا ٢َوَقوله َتَعاَلى: {ُقُطوُفَها َداِنَيٌة}
  ِمْنُهْم قُعودا َكاُنوا َأْو مضطجعين.

: {َعْيًنا ِفيَها ُتَسمى َسْلَسِبيال} َوَجل من  ، ِقيَل: ِهَي اللينة السهلة ِإَذا أدنوها٣َوَقوله َعز
  َأْفَواههم، تسلسلت ِفي َأْجَوافهم.

  ، الرِحيق: الشَراب الِذي َال غش ِفيِه.٤َوَقوله َتَعاَلى: {ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم}
: {َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم} َوَجل َأي: من عين َيْأِتيهم من علو.٥َوَقوله َعز ،  

، َأي: خمر، يْجِري َكَما يْجِري الَماء َعَلى َوجه ٦َمِعيٍن}َوَقوله َتَباَرَك َوَتَعاَلى: {َوَكْأٍس ِمْن 
  اَألْرض.

  ، َأي َذات رضى، َوِقيَل: مرضية.٧َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة}
خراطيم، ، األكواب: الِتي َال خراطيم َلَها، َوإِن َكاَن َلَها ٨َوَقوله َتَعاَلى: {ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق}

  َفِهَي َأَباِريق.
، ِقيَل: الرفرف: المحابس، َوِقيَل: ٩َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ُمتِكِئيَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر}

فضول المحابس، َوَقاَل َأُبو ُعَبْيَدة: الرفرف اْلفرش، َوِقيَل الرفرف: َما فضل فثني، َوِقيَل: 
  الوسائد، َوِقيَل: رياض اْلَجنة.

  
، ِقيَل: َأي: َراَحة واستراحة، َومن َقَرَأ َفُروٌح، ١٠َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن}
م، َأي: فحياة دائمة َال موت َمعَها. ِبالض  

                                                           

 .١٤سورة الدهر: اآلية ١) (
 .٢٣سورة الحاقة: اآلية ٢) (
 .١٨سورة الدْهر: اآلية  ٣)(
 .٢٥المطففين: اآلية سورة ٤) (
 .٢٧سورة المطففين: اآلية  ٥)(
 .١٨سورة الواقعة: اآلية ٦) (
 .٢١سورة الحاقة: اآلية  ٧)(
 .١٨سورة الواقعة: اآلية ٨) (
 .٧٦سورة الرحمن: ٩) (
 .٨٩سورة الواقعة:  ١٠)(



٤٥١ 
 

َوال ، َأي: َال تصدع ُرُءوسهم، ١َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َال ُيَصدُعوَن َعْنَها َوال ُيْنِزُفوَن}
  تنزف ُعُقولهْم.

، ِقيَل: زرابي النبت: ألوانه، َفَلما َرَأْوا األلوان ِفي ٢َوَقوله تَبارك َتَعاَلى: {َوَزَراِبي َمْبُثوَثٌة}
  اْلبسط شبهوها ِبَها.

اْلَمَالِئَكة: {َربَنا ، ُهَو َقْول ٣َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َخاِلِديَن َكاَن َعَلى َربَك َوْعًدا َمْسُئوال}
  .٤َوَأْدِخْلُهْم َجناِت َعْدٍن الِتي َوَعْدَتُهْم}
  ، َأي: َثواًبا، َوِقيَل: رزًقا.٥َوَقوله َتَعاَلى: {ُنُزال ِمْن ِعْنِد اللِه}

، َال ٦َوَقوله: {َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف} َأي: حور َقْد قصرن طرفهن َعَلى َأزَواجهن ،
: {ُحوٌر َمْقُصوَراٌت}ين َوَجل َأي: مخدرات.٧ظرن ِإَلى َغيرهم، َوِمْنه َقْوله َعز ،  

، السندس: َرِقيق ٨َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَيْلَبُسوَن ِثَياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق}
  الديباج، واإلستبرق: غليظه، فارسية معربة.

، َأي: َال تغتال ُعُقولهْم، َأي: َال يذهب ِبَها، ٩اَنُه َوَتَعاَلى: {َال ِفيَها َغْوٌل}وَقاَل اللُه ُسْبحَ 
  ُيَقاُل: غالت اْلخمر فَالنا: ِإَذا ذهبت بعقله وبصحة بدنه.

، َأي: َال يسكرون، ُيَقاُل: نزف الرُجل: ِإَذا ذهب ١٠َوَقوله َتَعاَلى: {َوال ُهْم َعْنَها ُيْنَزُفوَن}
بالسكر، َوُقِرَئ ِبَكْسر الزاي، َأي: َال يفنى خمرهم، ُيَقاُل: أنزف الرُجل: ِإَذا فنيت عقله 
  خمره.

، َأَراَد بالفرش نَساء َأْهل اْلَجنِة َذَوات اْلفرش، ١١َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة}
  ، ولحافه.ُيَقاُل الْمَرَأة الرُجل: ِهَي فَراشه، َوإَِزاره

  ، َأي: رفعن بالجمال َعَلى نَساء أهل الدْنَيا، وكل َفاضل رفيع.١٢َوَقوله: {َمْرُفوَعٍة}

                                                           

 .١٩سورة الواقعة:  ١)(
 .١٦سورة الغاشية:  ٢)(
 .١٦سورة الفرقان:  ٣)(
 .٨سورة غافر:  ٤)(
 .١٩٨سورة آل عمران: ٥) (
 .٤٨سورة الصافات:  ٦)(
 .٧٢سورة الرحمن: ٧) (
 .٣١سورة الكهف: ٨) (
 .٤٧سورة الصافات: ٩) (
 .٤٧سورة الصافات:  ١٠)(
 .٣٤سورة الواقعة: ١١) (
 .٣٤سورة الواقعة: ١٢) (



٤٥٢ 
 

، َأَنا ُمَحمدُ  ]١٨٩[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللْبُن  َوَأْخَبَرَنا ُمَحم
، ١اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن اْلُمَباَركِ  َيْعُقوَب، َأَنا َعْبدُ 

اِج ْبِن َعتاٍب اْلَعْبِدي ٢َعْن ُمَحمِد ْبِن ُسَلْيمٍ  ٣، َعِن اْلَحج اِنيم ِه ْبِن َمْعَبٍد الز٤، َعْن َعْبِد الل ،
َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنِزَلًة، َوَما ِمْنُهْم َداٍن، َلَمْن َيْغُدو َعَلْيِه َوَيُروُح «، َقاَل: ٥ُهَرْيَرةَ َعْن َأِبي 

  ».َعْشَرُة آالِف َخاِدٍم، َمَع ُكل َواِحٍد ِمْنُهْم َطِريَفٌة َلْيَسْت َمَع َصاِحِبهِ 
  
  

  تخريجه
عن الحجاج بن َعتاب العبدي، عن  أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن محمد بن سليم، -

  .٦عبد اهللا ابن معبد الزماني، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه
  ، كالهما بنحوه؛ من طريق الحجاج بن عتاب، به.٨، والدوالبي٧وأخرجه ابن أبي الدنيا -
  ، كالهما بنحوه؛ من طريق أبي هريرة.١٠، وأبو نعيم٩وأخرجه ابن أبي الدنيا -
  .١١معلًقا، ولم يذكر متنه كامًال  وأخرجه البخاري، -
  

  درجته
  فيه:إسناده ضعيف، 

                                                           

/ ٢كتابه الزهد والرقائق ، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في ٤٣٨٢/حديث٢١٩/ ١٥] شرح السنة ١٨٩[
 ، بهذا اإلسناد، وبنحوه.١٢٥

 .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
: صدوق فيه ٤٨١ُمَحمد بن َسِلْيم، َأُبو ِهَالل الراِسِبّي، الَبْصِرّي، قيل كان مكفوًفا، قال ابن حجر في التقريب ص٢) (

  ه، وقيل قبل ذلك.١٦٧لين، ت 
  .١٩٥/ ٩، تهذيب التهذيب ١٧٦/ ٢، الكاشف ٢٩٢/ ٢٥يب الكمال وانظر: تهذ

اج ْبن َعتاب الَعْبِدّي اْلَبْصِرّي، َأبو َخِلْيَفة، قال ابن معين: مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات.  ٣)( َحج  
  .٢٠٣/ ٦بن حبان ، الثقات ال١٥٩/ ٣، الجرح والتعديل٢٩٨/ ١، الكنى واألسماء لإلمام مسلم ٣٧٧/ ٢التاريخ الكبير 

اِنّي َبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٤) ( مثقة.٣٢٤َعْبد اهللا بن َمْعَبد الز :  
  .٤٠/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٠٠/ ١، الكاشف ١٦٨/ ١٦وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .١٢٥/ ٢) الزهد والرقائق ٦(
  .٢٠٢/حديث١٥٤الدنيا: ص ) صفة الجنة البن أبي ٧(
  .  ٩٣٥/حديث٥١٤/ ٢) الكنى واألسماء ٨(
  .٢٠٤/حديث١٥٥) صفة الجنة البن أبي الدنيا: ص٩(
  .٤٤٢/حديث٢٨١/ ٢) صفة الجنة ألبي نعيم ١٠(
  .٣٧٧/ ٢) التاريخ الكبير ١١(



٤٥٣ 
 

، وقال الذهبي: ٢، وأبو نعيم١ُمَحمد بن ُسَلْيم الَبْصِرّي، َأُبو ِهَالل الراِسِبّي، وثقه أبو داود 
؛ واختلف فيه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فكان يحيى ال ٣حسن الحديث

، وفي موضع آخر: ٥، وقال ابن معين: صدوق٤يروي عنهيروي عنه، وكان عبد الرحمن 
  ،٦ليس به بأس

، وضعفه ابن ٨، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين٧وقال أيًضا: صالح، ليس بذاك القويّ 
  .١١وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق لم يكن بذاك المتين، ١٠، والنسائي٩سعد

ال أنه كان يخطئ كثيًرا من غير تعمد وقال ابن حبان: وكان أبو هالل شيًخا صدوًقا، إ
حتى صار يرفع المراسيل وال يعلم، وأكثر ما كان يحدث من حفظه، فوقع المناكير في 

  حديثه من سوء
حفظه، والذي أميل إليه في أبي هالل الراسبي، ترك ما انفرد من األخبار التي خالف فيها 

من الروايات التي يخالف فيها الثقات، واالحتجاج بما وافق الثقات، وقبول ما انفرد 
األثبات التي ليس فيها مناكير؛ ألن الشيخ إذا ُعرف بالصدق والسماع ثم تبين منه الوهم 
ولم َيْفُحش ذلك منه لم يستحق أن ُيعدل به عن الُعُدول إلى المجروحين إال بعد أن يكون 

ئ في الشيء اليسير وهمه فاحًشا وغالًبا، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخط
فهو عدل، وهذا مما ال ينفك عنه البشر، إال أن الحكم في مثل هذا إذا ُعلم خطؤه، تجنبه، 

  .١٢َواتّبع ما لم يخطئ فيه
   

                                                           

  .٢/١٦٢سؤاالت أبي عبيد اآلجري  ١)(
  .٣٤٥/ ٢حلية األولياء  ٢)(
  .١٩٣/ ١العبر  ٣)(
 .١٠٥/ ١التاريخ الكبير ٤) (
 .٤٩رواية الدارمي: ص  - تاريخ ابن معين ٥) (
  .٤٩من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال: ص  ٦)(
  .٤٢٧سؤاالت ابن الجنيد: ص ٧) (
  . ٤٨١تقريب التهذيب: ص  ٨)(
  .٢٠٥/ ٧الطبقات الكبرى ٩) (
  .٩٠الضعفاء والمتروكون للنسائي: ص ١٠) (
  .٢٧٣/ ٧والتعديل ) الجرح ١١(
  .٢/٢٨٣) المجروحين ١٢(



٤٥٤ 
 

، َأَنا ُمَحمدُ  ]١٩٠[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللْبُن  َوَأْخَبَرَنا ُمَحم
، ١ُمَباَركِ َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن الْ 

َنْخُل اْلَجنِة «، َقاَل: ٥، َعِن اْبِن َعباسٍ ٤، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ ٣، َعْن َحمادٍ ٢َعْن ُسْفَيانَ 
ٌد َأْخَضُر، َوَكَرُبَها َذَهٌب َأْحَمُر، َوَسَعُفَها ِكْسَوٌة َألْهِل اْلَجنِة، ِمْنَها ُمَقطَعاُتُهمْ  ُجُذوُعَها ُزُمر 

ُهْم، َوَثَمُرَها َأْمثَاُل اْلِقالِل َأِو الدالِء، َأَشد َبَياًضا ِمَن اللَبِن، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل، َوَأْلَيُن َوُحَللُ 
ْبِد، َلْيَس َلُه َعْجمٌ  ِمَن الز.«  

  
  تخريجه

أخرجه عبد الرزاق، بنحوه، عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد  -
  .٦ عن ابن عباس رضي اهللا عنه موقوًفابن جبير، ا

  ومن طريق سفيان، أخرجه: -
  ، كالهما مختصًرا؛٨، و َهناد بن السِري٧ابن أبي شيبة

  ، جميعهم بنحوه.١٣، والبيهقي١٢، وأبو نعيم١١، والحاكم١٠، وابن أبي حاتم٩وابن أبي الدنيا
  اد، به.، كالهما بمعناه؛ من طريق: حم١٥، وأبو نعيم١٤وأخرجه أبو الشيخ -

                                                           

/ ١، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد ٤٣٨٤/حديث٢٢١/ ١٥] شرح السنة ١٩٠[
  ، من زيادات المروزي عليه، بهذا اإلسناد موقوًفا على سعيد بن جبير، وبمثله.١٤٨٨/حديث٥٢٣

  .٦٦قمسبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث ر ١) (
  .١٣٦سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
: فقيٌه ١٧٨َحماد بن َأِبي ُسَلْيَمان، ُمْسِلم اَألْشَعِرّي َمْوَالُهم، َأُبو ِإْسَماِعْيل الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٣) (

  ه، أو قبلها.١٢٠صدوٌق له أوهام، ت 
  .١٦/ ٣التهذيب  ، تهذيب٣٤٩/ ١، الكاشف ٢٦٩/ ٧وانظر: تهذيب الكمال 

  .٣٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .  ٣١١٥/حديث٢٧٤/ ٣تفسير عبد الرزاق ٦) (
 .٣٥٠٩٣/حديث٩٧/ ١٣مصنف ابن أبي شيبة ٧) (
 .١٠٧/حديث٩٥/ ١، ٩٩/حديث٩١/ ١الزهد لَهناد بن السِري ٨) (
 . ٤٨/حديث٧٠صفة الجنة البن أبي الدنيا: ص٩) (
 . ١٨٧٥٨/حديث٣٣٢٨/ ١٠تفسير ابن أبي حاتم  ١٠)(
 .  ٣٧٧٦/حديث٥١٦/ ٢المستدرك ١١) (
 .  ٣٥٤/حديث١٩٣/ ٢صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني ١٢) (
 . ٢٨٣/حديث١٩٠البعث والنشور للبيهقي: ص ١٣) (
 . ٥٧٤/حديث١٠٦٨/ ٣) العظمة ألبي الشيخ األصبهاني ١٤(
 .  ٤٠٦/حديث٢٣٧/ ٢صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني  ١٥)(



٤٥٥ 
 

، كالهما بمثله؛ ٢، وأبو نعيم١وأخرجه الحسين المروزي فيما رواه زائًدا على ابن المبارك -
  عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، موقوًفا عليه.

  
  درجته

  إسناده حسن.
  .٣وقال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا، موقوًفا، بإسناد جيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

  . ١٤٨٨/حديث٥٢٣/ ١الزهد والرقائق ١) (
  .٣٥٤/حديث١٩٣/ ٢صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني  ٢)(
  .٥٦٨١/حديث٢٩٠/ ٤) الترغيب والترهيب ٣(
 



٤٥٦ 
 

، َأَنا ُمَحمدُ ] ١٩١[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللْبُن  َوَأْخَبَرَنا ُمَحم
، ١ُن اْلُمَباَركِ َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه بْ 

ِإن َأْهَل اْلَجنِة َلَيَتَزاَوُروَن «، َقاَل: ٤، َأن َأَبا ُهَرْيَرةَ ٣، َحدثَِني اْبُن َأْنُعمَ ٢َعْن ِرْشِديَن ْبِن َسْعدٍ 
ِخَطاُم، َعَلى اْلِعيِس اْلُجوِن، َعَلْيَها ِرَحاُل اْلَمْيِس، ُتِثيُر َمَناِسُمَها ُغَباَر اْلِمْسِك، ِزَماُم َأْو 

   ».َأَحِدَها َخْيٌر ِمَن الدْنَيا َوَما ِفيَها
  

  شرح الغريب 
ِبل اْلبيض يخالط بياضها شقرة َقليَلة -   .٥اْلِعْيس: جمع َأْعَيس، وَعْيَساء، َوِهي اْإلِ
  .٦الَجْون: وُهو ِمَن اْألَْلَواِن، ويَقع َعَلى األْسَود واألْبَيض -
 .٧َمْيسًا، ِإَذا َتَبْخَتر ِفي َمْشِيه وَتثَنىاْلَمْيس: َماَس َيِميُس  -
ْنَساِن  - اْلَمَناِسم: َجْمُع َمْنِسم: َوُهَو َباِطن خف اْلَبِعير، َوَقْد ُيْطَلق على َمَفاِصِل اْإلِ

  .٨اتساًعا
  

  تخريجه
أخرجه ابن أبي الدنيا، بمثله؛ من طريق ابن المبارك، عن رشدين بن سعد، عن ابن أنعم، 

  .٩هريرة عن أبي
  

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه:

  
                                                           

، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، ولم أجده في أي من مصنفاته ٤٣٩٠/حديث٢٢٧/ ١٥] شرح السنة ١٩١[
  التي وقفت عليها.

  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
اج الِمْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٢) ( ضعيف، رجح أبو ٢٠٩ِرْشِدْين بن َسْعد بن ُمْفِلح الَمْهِرّي، َأُبو الَحج :

  ه.١٨٨ليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالًحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، ت حاتم ع
 .٢٧٨/ ٣، تهذيب التهذيب ٣٩٦/ ١، الكاشف ١٩١/ ٩وانظر: تهذيب الكمال 

عيٌف في حفظه، : ض٣٤٠َعْبد الرْحَمن بن ِزَياد بن َأْنُعم اِإلْفِرْيِقّي قاضيها، قال ابن حجر في التقريب ص٣) (
  ه، وقيل بعدها.١٥٦ت

 .١٧٣/ ٦، تهذيب التهذيب ٦٢٧/ ١، الكاشف ١٠٢/ ١٧وانظر: تهذيب الكمال 
  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
 .٣١٨/ ١النهاية في غريب الحديث ٥) (
 .١٣٨/ ٢غريب الحديث البن الجوزي ٦)(
 .٣٨٠/ ٤) النهاية في غريب الحديث ٧(
  .٥٠/ ٥المرجع السابق  ٨)(
  .٢٣٦/حديث١٧٤صفة الجنة البن أبي الدنيا: ص٩) (



٤٥٧ 
 

  عبد الرحمن بن أنعم اإلفريقي: -
قال ابن المديني: كان أصحابنا يضعفونه، وأنكر أصحابنا عليه أحاديث تفرد بها ال 

  .١تعرف
  .٢وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث

  .٣قال ابن معين: وٕانما أنكر عليه األحاديث الغرائب التي كان يجيء بها
حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات ويأتي عن األثبات ما ليس من  قال ابن

  .٤أحاديثهم وكان يدلس على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب
   

                                                           

 .٤٧٥/ ١١تاريخ بغداد  ١)(
 نفسه. ٢)(
 نفسه. ٣)(
 .٥٠/ ٢المجروحين ٤) (



٤٥٨ 
 

  
، َأَنا ُمَحمدُ ] ١٩٢[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللْبُن  َوَأْخَبَرَنا ُمَحم

، ١ُمَباَركِ َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن الْ 
َلِبَنٌة َحاِئُط اْلَجنِة «، َقاَل: ٥، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ٤، َعِن اْلَعالِء ْبِن ِزَيادٍ ٣، َعْن َقَتاَدةَ ٢َمْعَمرٍ َعْن 

ٍة، َوَدَرُجَها اْلَياُقوُت َواللْؤُلُؤ، َوُكنا ُنَحدُث َأن َرْضَراَض َأْنَهاِرَها  ِمْن َذَهٍب، َوَلِبَنٌة ِمْن ِفض
  ».اللْؤُلُؤ، َوُتَراُبَها الزْعَفَرانِ 

  
  شرح الغريب 

  .٦هو الَحَصى الّصغار الرْضَراض: -
  

  تخريجه
عن قتادة، عن العالء بن زياد، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، أخرجه معمر، بنحوه؛  -

  .٧موقوًفا
  .٩، وعبد الرزاق، بمثله٨وعن معمر، أخرجه: ابن المبارك، بنحوه -
  .١٠وأخرجه ابن المبارك، بنحوه؛ من طريق أبي هريرة رضي اهللا عنه -
أبي هريرة رضي وأخرجه أبو نعيم، من طريق َمَطر اْلَوراق، عن العالء بن زياد، عن  -

  .١١اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

/ ١١، أخرجه البغوي من طريق معمر بن راشد، وهو في كتابه الجامع ٤٣٩١/حديث٢٢٨/ ١٥] شرح السنة ١٩٢[
  ، بهذا اإلسناد، وبنحوه.٢٠٨٧٥/حديث٤١٦

 .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
  .٥٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
 .٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣) (
: أحد الُعباد، ثقة، ٤٣٥الَعَالء بن ِزَياد بن َمَطر الَعَدِوّي، َأُبو َنْصر الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٤)(

 ه.١٩٤ت
 .١٨١/ ٨، تهذيب التهذيب ١٠٣/ ٢، الكاشف ٤٩٧/ ٢٢الكمال وانظر: تهذيب 

  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
 .٢٢٩/ ٢) النهاية في غريب الحديث ٦(
 .٢٠٨٧٥/حديث٤١٦/ ١١جامع معمر بن راشد ٧) (
  ٧٢/ ٢الزهد والرقائق ٨) (
  . ٣١٠٨/حديث٢٧٢/ ٣تفسير عبد الرزاق ٩) (
  .٧٢/ ٢الزهد والرقائق  ١٠)(
  .١٣٨/حديث١٥٨/ ١صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني  ١١)(



٤٥٩ 
 

  درجته
 إسناده صحيح.

  .١وقال الدارقطني: أسنده مطر الوراق، عن العالء بن زياد، ووقفه قتادة، والموقوف أشبه
  

   

                                                           

  .٢١٧٦/حديث١٣٩/ ١١علل الدارقطني ١) (
  



٤٦٠ 
 

  َباُب ِصَفِة الناِر َوَأْهِلَها َنُعوُذ ِباللِه ِمْنَها
، َأي: سكن لهبها، َومثله خمدت، ١{ُكلَما َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعيًرا}َقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: 
  َفِإَذا بطلت، ُيَقاُل: همدت.

  .٢َوَقاَل ُسْبَحاَنُه: {َوَأْعَتْدَنا ِلَمْن َكذَب ِبالساَعِة َسِعيًرا}
  .٣َوَقاَل َعز َوَجل {ِإنا َأْعَتْدَنا ِللظاِلِميَن َناًرا}

 جمع حقب، ُيَقاُل: الحقب َثَماُنون سنة.٤ِذْكُرُه: {الِبِثيَن ِفيَها َأْحَقاًبا}َوَقاَل َجل ،  
، ِقيَل: اْلبرد: الراَحة، َتقول اْلَعَرب: َأَنا ٥َوَقاَل َجل ِذْكُرُه: {َال َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوال َشَراًبا}

  َتقول اْلَعَرب: منع اْلبرد، َأي: الّنوم.أتبرد ِبَذِلَك، َأي: أستريح، َوِقيَل: اْلبرد: الّنوم، 
: {ِإال َحِميًما َوَغساًقا} َوَجل ِقيَل: الغساق: َما يسيل من َأعينهم من دموعهم ٦َوَقوله َعز ،

يسقونه َمَع اْلَحِميم، ُيَقاُل: غسقت عينه: ِإَذا َساَلْت تغسق، َوِقيَل: ُهَو َما يغسق من 
اْلَباِرد الِذي يحرق ِببْرِدِه، َوَقاَل  ديد، َومن َقَرَأ ِبالتْخِفيِف، َفُهوَ ُجُلود َأْهل الناِر من الص

َبْعضهم: ِإنَما ِقيَل ِللْيل: َغاِسق، ِألَنُه أبرد من النَهار، َوِقيَل غساقا، َأي: منتًنا، َكَما َجاَء 
  .٧»ي الدْنَيا َألْنَتَن َأْهَل الدْنَياَلْو َأن َدْلًوا ِمَن اْلَغساِق َيْهَراُق فِ «ِفي اْلَحِديِث: 

، ُهَو صديد َأْهل الناِر، َوَما ينغسل ويسيل من ٨َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإال ِمْن ِغْسِليٍن}
  أبدانهم.

اْألَْعَراب، ، ِقيَل: كالقصر من ُقُصور ٩َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإنَها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر}
ِبل، اْلَواِحَدة قصرة، َوِقيَل:  اد، َوفّسر َأنَها كأعناق اإلِْ اٍس: كالقصر ِبَفْتح الصَقاَل اْبُن َعب

  اْلقصر: أُصول الّشجر، َوِقيَل: كأعناق الّنخل.
  َتْأِثيرا من ، َأي: تضرب، واللفح َأْعَظم١٠َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم الناُر}

   

                                                           

  . ٩٧) سورة اإلسراء: اآلية١(
  .١١سورة الفرقان: اآلية  )٢(
 .٢٩) سورة الكهف: اآلية ٣(
 .٢٣) سورة النبأ: اآلية ٤(
 .٢٤) سورة النبأ: اآلية ٥(
 .٢٥) سورة النبأ: اآلية ٦(
 .١١٢٣٠/حديث ٣٣١/ ١٧أحمد مسند  ٧)(
 .٣٦) سورة الحاقة: اآلية ٨(
  .٣٢) سورة المرسالت: اآلية٩(
 .١٠٤) سورة المؤمنون: اآلية  ١٠(



٤٦١ 
 

، َأي: أدنى ١النفخ، َوُهَو َقْوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَلِئْن َمسْتُهْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربَك}
  َشْيء ِمْنُه.

: {َوُسُقوا َماًء ٢َوَقاَل َجل ِذْكُرُه: {ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم} َوَجل َأي: َماء َحار، َكَما َقاَل َعز ،
  ، ٣َحِميًما}

  ، اليحموم: الشديد السَواد، َقاَل ُمَجاِهد: ُهَو ُدخان َجَهنم.٤{َوِظل ِمْن َيْحُموٍم}
، ِقيَل: الشوى: اْألَْطَراف: اليدان َوالرجَالِن ٥َوَقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َنزاَعًة ِللشَوى}

د الشواة، ولجلدة الرْأس: شواة، وألطراف َوالرْأس، ُيَقاُل لجلود الناس: الشوى اْلَواحِ 
  اِإلْنَسان: شواة.

  ، َأي: ِإْحَدى العظائم َوِهَي النار.٦َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإنَها ِإلْحَدى اْلُكَبِر}
: {َتْدُعو َمْن َأْدَبَر َوَتَولى} َوَجل ِقيَل: َتْدُعو، َأي: تعذب.٧َقْوله َعز ،  

  َراِبي آلخر: دَعاك الله، َأي: عذبك الله، َوِقيَل: َتْدُعو، َأي: تنادي.َقاَل َأعْ 
ِقيَل ِفي التْفِسير: ِإن َجَهنم َتْدُعو اْلَكاِفر باسمه، َوِقيَل: دعوتها إياُهم َما تفعل ِبِهْم من 

  َك َسببا النتجاعنا ِإياه.األفاعيل، َتقول اْلَعَرب: َدَعاَنا غيث َوقع ِبَناِحَية َكَذا، َأي: َكاَن َذلِ 
، ِقيَل: َمْعَناُه من َشاَء َأن ٨َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا ِلْلُمْقِويَن}

  يَتَذكر بالنار من َجَهنم فيتعظ.
َباِنَيَة} الشداد اْلِغَالظ من اْلَمَالِئَكة، اْلَواِحد  ، َيْعِني:٩َقْوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َسَنْدُع الز

  زبنية.
  

، الزِفير من أصوات المكروبين، ١٠َوَقوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق}
َواْألَْصل ِفيِه َصوت اْلحمار، فالزفير نهيقه، والشهيق آخر نهيقه، َوِقيَل: الزِفير من 

ْدر، والشهيق من اْلحلق. الص  
                                                           

 .٤٦) سورة األنبياء: اآلية١(
 .٤٢) سورة الواقعة: اآلية ٢(
 .١٥) سورة محمد: اآلية ٣(
 .٤٣) سورة الواقعة: اآلية٤(
 .١٦) سورة المعارج: اآلية ٥(
 .٣٥المدثر: اآلية ) سورة ٦(
 .١٧) سورة المعارج: اآلية ٧(
 .٧٣) سورة الواقعة: اآلية ٨(
 .١٨) سورة العلق: اآلية ٩(
 .١٠٦) سورة هود: اآلية ١٠(



٤٦٢ 
 

، َأي: َصوت تغيظ، وغليان تغيظ، َوَقوله َعز ١َقْوله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َتَغيًظا َوَزِفيًرا}
: {َتَكاُد َتَميُز ِمَن اْلَغْيِظ} ة اْلحر، ٢َوَجلار، َوِقيَل: من شدَأي: َتْنَشق غيظا َعَلى اْلكف ،

  حرَها. الهاجرة: ِإَذا اْشَتد  ُيَقاُل: تغيظت
ٍة}١٢َوَقاَل اللُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإن َلَدْيَنا َأْنَكاال َوَجِحيًما { َأي: َال ٣} َوَطَعاًما َذا ُغص ،

يسوغ ِفي اْلحلق، َيْعِني الزقوم، َوِقيَل: ُهَو السِريع، َكَما َقاَل: {َلْيَس َلُهْم َطَعاٌم ِإال ِمْن 
  الشوك، ُيَقاُل َلُه: الشبرق.، َوُهَو نوع من ٤َضِريٍع}

، ِقيَل: ِهَي حيات َلَها ُرُءوس ُمنكَرة ٥َوَقاَل َجل ِذْكُرُه: {َطْلُعَها َكَأنُه ُرُءوُس الشَياِطيِن}
وأعراف، َوِقيَل: ُأِريد ِبَها الشَياِطين اْلَمْعُروَفة، شبه ِبَها لقبحها، وكل َشْيء يستقبح، 

َفُيَقاُل: َكأَن َوجهه َوجه َشْيَطان، َوَكأن َرأسه َرأس َشْيَطان، َوإِنَها  َفِإنُه يشبه بالشياطين،
  َوإِن َلْم يرَها اآلَدميون، َفُهَو مستشنع ِعْندهم.

ِبل الِتي َأَصاَبَها الهيام، َوُهَو ٦َوَقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيِم} ، الهيم: اإلِْ
، َأي: رزقهم ٧ا من اْلَعطش، َفال تروى من الَماء َحتى َتُموت، {َهَذا ُنُزُلُهْم}َداء ُيِصيبهَ 

  .٨وطعامهم، {َيْوَم الديِن}
  َوَقاَل َبْعض اْلُمَفّسرين: الهيم: الرمال الِتي َال َيْرِويَها َماء.

: َما َكاَن َالِزما، ُيَقاُل: ُفالن مغرم ، الغرام٩َوَقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {ِإن َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما}
  ِبَكَذا: َأي َالزم َلُه مولع ِبِه، َوِقيَل: الغرام: َأشد اْلَعَذاب.

، ِقيَل: َأي مَشاة ١٠َوَقاَل اهللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى: {َوَنُسوُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلى َجَهنَم ِوْرًدا}
ِبِل ترد الَماء، َوِقيَل  ا اْلوْرد: اْلَقْوم الِذيَن يردون الَماء، َفُسمي العطاش وردً عطاشا َكاإلِْ

  لطلبهم ُوُرود الَماء.
  

                                                           

 .١٢) سورة الفرقان: اآلية ١(
 .٨) سورة اْلملك: اآلية ٢(
 .١٣ – ١٢) سورة المزمل: اآلية ٣(
 .٦) سورة الغاشية: اآلية ٤(
 .٦٥اآلية ) سورة الصافات: ٥(
 .٥٥) سورة الواقعة: اآلية ٦(
 .٥٦) سورة الواقعة: اآلية ٧(
 .٥٦) سورة الواقعة: اآلية ٨(
 .٦٥) سورة الفرقان: اآلية ٩(
 .٨٦) سورة مريم: اآلية ١٠(



٤٦٣ 
 

، َأَنا  ]١٩٣[ َأْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن َأْحَمَد، َأَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهاِشِمي ، يَرِزيَأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الش
، َأنُه ٤، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ٣، َعْن َأِبيهِ ٢َأِبي ُسَهْيِل ْبِن َماِلكٍ ، َعْن َعمِه ١َأُبو ُمْصَعٍب، َعْن َماِلكٍ 

  ».َأَتَرْوَنَها َحْمَراَء ِمْثَل َناِرُكْم َهِذِه الِتي ُتوِقُدوَن؟ ِإنَها َألَشد َسَواًدا ِمَن اْلَقارِ «َقاَل: 
  

  تخريجه
عن أبي هريرة رضي اهللا  أخرجه مالك، بمثله؛ عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه،

  .٥عنه، موقوًفا
  .٦وأخرجه الترمذي، من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه، مرفوًعا

  
  درجته

  إسناده صحيح.
  : الرواية الموقوفة.٨، والدارقطني٧وصحح الترمذي

   

                                                           

، من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، وهو في موطأ مالك، رواية أبي ٤٤٠٠/حديث٢٤٠/ ١٥] شرح السنة ١٩٣[
 ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ وقال أبو مصعب: حدثنا مالك،٢٠٩٩/حديث١٧٣/ ٢مصعب الزهري

 .٥سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١) (
: ثقة، ٥٥٨َناِفع بن َماِلك بن َأِبي َعاِمر اَألْصَبِحّي الَمَدِنّي، َأُبو ُسَهْيل اَألْصَبِحّي، قال ابن حجر في التقريب ص ٢) (

  ه.١٤٠ت بعد 
  .٤٠٩/ ١٠، تهذيب التهذيب ٣١٥/ ٢، الكاشف ٢٩٠/ ٢٩تهذيب الكمال وانظر: 

ه، على ١٧٤: ثقة، ت ٥١٧َماِلك بن َأِبي َعاِمر اَألْصَبِحّي، َأُبو َأَنس الَمَدِنّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٣)(
  الصحيح.

  .١٩/ ١٠، تهذيب التهذيب ٢٣٥/ ٢، الكاشف ١٤٨/ ٢٧وانظر: تهذيب الكمال 
  .٥٥ترجمته في الحديث رقم سبقت ٤) (
  .٢/حديث٩٩٤/ ٢موطأ مالك ٥) (
  .٢٥٩١/حديث٧١٠/ ٤سنن الترمذي ٦) (
 نفسه. ٧)(
  .١٨٨٢/حديث ٨٣/ ١٠علل الدارقطني  ٨)(



٤٦٤ 
 

، َأَنا ُمَحمدُ  ]١٩٤[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللَوَأْخَبَرَنا ُمَحم 
 ْبُن َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبنُ ا
، َعْن ٤، َأنُه َحدَثُه، َعْن َعِطيَة اْلَعْوِفي ٣، َعْن َعماٍر الدْهِني ٢، َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنةَ ١ْلُمَباَركِ ا

 َم ِإَذا َوَضُعوا َأْيِدَيُهْم َعَلْيَها َذاَبْت، ٥َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريُعوَد َصْخَرٌة ِفي َجَهن الص َقاَل: "ِإن ،
   .٦}}١٤} َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة {١٣َوإَِذا َرَفُعوَها َعاَدْت، اْقِتَحاُمَها: {َفك َرَقَبٍة {

  
  تخريجه

  ؛ ٧أخرجه ابن المبارك، بمثله -
  ، كالهما بنحوه؛٩، وأسد بن موسى٨وأخرجه عبد الرزاق

وفي، عن أبي سعيد ثالثتهم عن: سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن عطية الع
  الخدري رضي اهللا عنه، موقوًفا.

  ، كالهما بنحوه؛١١، والبيهقي١٠وأخرجه  َهناد بن السِري -
  ؛١٢وأخرجه ابن أبي الدنيا، بمثله

  ثالثتهم من طريق: سفيان، به.
  .١٣وأخرجه الترمذي: من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه، مرفوًعا -

  درجته
  .١٤العوفيإسناده ضعيف، لضعف عطية 

                                                           

/ ٢، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد والرقائق ٤٤١٠/حديث٢٤٨/ ١٥] شرح السنة ١٩٤[
  ، بهذا اإلسناد، وبمثله.٩٦

  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم١) (
  .٣١سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
: صدوٌق يتشيع، ٤٠٨َعمار بن ُمَعاِوَية الدْهِنّي، َأُبو ُمَعاِوَية الَبَجِلّي، الُكْوِفّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٣)(

  ه.١٣٣ت
  .٤٠٦/ ٧تهذيب التهذيب  ،٥٢/ ٢، الكاشف ٢٠٨/ ٢١وانظر: تهذيب الكمال 

  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
  .١٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٥)(
  .١٤ – ١٣سورة البلد: اآلية  ٦)(
  . ٩٦/ ٢الزهد والرقائق ٧) (
  .٣٦٢٣/حديث٤٢٩/ ٣، و٣٣٩٨/حديث٣٦٥/ ٣تفسير عبد الرزاق ٨) (
 . ١٨/حديث٢٤الزهد ألسد بن موسى: ص ٩) (
  . ٢٨١/حديث١٨٤/ ١الزهد لَهناد بن السِري ١٠) (
  . ٤٨٨/حديث٢٨٠البعث والنشور للبيهقي: ص ١١) (
  . ٣٠/حديث٣٦صفة النار البن أبي الدنيا: ص ١٢) (
  .٣٣٢٦/حديث٤٢٩/ ٥، و٢٥٧٦/حديث٧٠٣/ ٤سنن الترمذي ١٣) (
  .١٩انظر الحديث  رقم  ١٤)(



٤٦٥ 
 

، َأَنا ُمَحمُد بْ ] ١٩٥[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللُن َأْخَبَرَنا ُمَحم
، ١اللِه ْبُن اْلُمَباَركِ َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد 

، ٤، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُأَماَمَة اْلَباِهِلي ٣، َأَنا َزَكِريا ْبُن َأِبي َمْرَيَم اْلُخَزاِعي ٢َعْن ُهَشْيِم ْبِن َبِشيرٍ 
َجٍر َيْهِوي، َأْو َقاَل: َيُقوُل: " ِإن َما َبْيَن َشِفيِر َجَهنَم ِإَلى َقْعِرَها َمِسيَرَة َسْبِعيَن َخِريًفا ِمْن حَ 

َصْخَرٍة َتْهِوي َكَعْشٍر ُعَشَراَواٍت ِعَظاٍم ِسَماٍن"، َفَقاَل َلُه َمْوًلى ِلَعْبِد الرْحَمِن ْبِن َخاِلِد ْبِن 
  ».َنَعْم، َغي َوآثَامٌ «اْلَوِليِد: َهْل َتْحَت َذِلَك َشْيٌء َيا َأَبا ُأَماَمَة؟ َقاَل: 

  
  تخريجه

لمبارك، بمثله؛ عن هشيم بن بشير، عن زكريا بن أبي مريم، عن أبي أخرجه ابن ا -
  .٥أمامة الباهلي رضي اهللا عنه

  .٦ومن طريق ابن المبارك، أخرجه: محمد بن نصر المروزي؛ بمثله -
  ؛٧وأخرجه ابن أبي الدنيا، بمثله -

  ، كالهما بنحوه؛٩، والعقيلي٨والطبري
  ثالثتهم، من طريق: هشيم، به.

  
  

                                                           

/ ٢من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد والرقائق ، أخرجه البغوي ٤٤١٢/حديث٢٤٩/ ١٥] شرح السنة ١٩٥[
  ، بهذا اإلسناد، وبمثله.٨٦

 .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
  .٤٥سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢) (
س بالقوي، وقال الساجي : لي٤٣َزَكِريا ْبن َأِبي َمْرَيم اْلُخَزاِعّي، الواسطي، الشامي، قال النسائي في الضعفاء ص ٣) (

: ُذِكَر لشعبة فصاح ٥٩٢/ ٣، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل٢/٨٨تكلموا فيه، وذكره العقيلي في الضعفاء
صيحة، قال ابن أبي حاتم: وفي صيحة شعبة أنه لم يرَض زكريا، وقال أبو داود: لم يرو عنه إال هشيم، وقال 

 ان، وابن ُقْطُلْوَبَغا، في الثقات.الدارقطني: يعتبر به، وذكره ابن حب
، ٧٤/ ٢، ميزان االعتدال ٣٢٥/ ٤، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا٢٦٣/ ٤، الثقات البن حبان ٤١٧/ ٣وانظر: التاريخ الكبير 

 . ٤٨٢/ ٢لسان الميزان 
  .١٢٠سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤) (
 . ٨٦/ ٢) الزهد والرقائق ٥(
 .٣٧/حديث١٢١/ ١بن نصر المروزي ) تعظيم قدر الصالة لمحمد ٦(
  .٢٥/حديث٣١) صفة النار البن أبي الدنيا: ص ٧(
  . ٣٠٩/ ١٩) تفسير الطبري ٨(
  .٨٨/ ٢) الضعفاء الكبير ٩(
  



٤٦٦ 
 

  درجته
  إسناده ضعيف، فيه زكريا بن أبي مريم: ضعيف.

   



٤٦٧ 
 

، َأَنا ُمَحمدُ  ]١٩٦[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللْبُن  َوَأْخَبَرَنا ُمَحم
، ١ِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبُن اْلُمَباَركِ َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعبْ 

ُيَعظُم اْلَكاِفُر ِفي : «٤، َقاَل: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ ٣، َعِن اْلَحَكِم ْبِن اَألْعَرجِ ٢َعْن َحاِجِب ْبِن ُعَمرَ 
ِعْنَد ُسَرِرِهْم، ُسوٌد ُزْرٌق ُحْبٌن الناِر َمِسيَرَة َسْبِع َلَياٍل، ِضْرُسُه ِمْثُل ُأُحٍد، َوِشَفاُهُهْم 

 ».َمْقُبوُحونَ 
 

  شرح الغريب 
  .٥الَحَبُن: ُنتوُء الَبْطن واْندحاُقه لمرٍض، واَألْحَبن الِذي به َداُء السْقي -

  تخريجه
أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن حاجب بن عمر، عن الحكم بن األعرج، عن أبي  -

  .٦هريرة رضي اهللا عنه، موقوًفا
  .٧ومن طريق ابن المبارك: أخرجه ابن المنذر، بمثله -
  .٨وأخرجه يحيى بن سالم، بنحوه؛ عن حاجب بن عمر، به -
  .٩وأخرجه ابن المبارك، بمعناه؛ من طريق: أبي هريرة رضي اهللا عنه -

  .١٠وأخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه؛ مرفوًعا
  درجته

  إسناده صحيح.
  

                                                           

/ ٢، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك؛ وهو في كتابه الزهد والرقائق ٤٤١٧/حديث٢٥٢/ ١٥] شرح السنة ١٩٦[
  ، بهذا اإلسناد، وبلفظه.٨٤

  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم١) (
: ١٤٤َحاِجب بن ُعَمر الثَقِفّي، أبو ُخَشْيَنة، أخو ِعْيَسى بن ُعَمر النْحِوّي، َبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٢)(

  ه.١٥٨ثقٌة، رمي برأي الخوارج، ت
  .١٣٣/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٠١/ ١، الكاشف ٢٠٢/ ٥وانظر: تهذيب الكمال 

  : ثقٌة ربما وهم. ١٧٥الَحَكم بن َعْبد اهللا بن ِإْسَحاق بن اَألْعَرج الَبْصِرّي، قال ابن حجر في التقريب ص  ٣)(
  .٤٢٨/ ٢، تهذيب التهذيب ٣٤٤/ ١، الكاشف ١٠٣/ ٧وانظر: تهذيب الكمال 

  .٥٥سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٤)(
  .٣٣٥/ ١نهاية في غريب الحديث ، ال١٥٤/ ١) انظر: غريب الحديث للخطابي ٥(
  . ٨٤/ ٢) الزهد والرقائق ٦(
 . ١٩٠٨/حديث٧٥٧/ ٢) تفسير ابن المنذر ٧(
 . ٤١٧/ ١) تفسير يحيى بن سالم ٨(
 . ٨٧/ ٢) الزهد والرقائق ٩(
  .٢٨٥١/حديث٢١٨٩/ ٤) صحيح مسلم ١٠(
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 ]١٩٧[  اِلِحي ِه الص١َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الل َأَنا ٢، َأَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحيِري ،
 وِسيادٍ ٣َحاِجُب اْبُن َأْحَمَد الطُد ْبُن َحمَعْن ٦، َعِن اَألْعَمشِ ٥، َنا َأُبو ُمَعاِوَيةَ ٤، َنا ُمَحم ،

 َقاِشي ا، َفَقاَل: "َيا ِجْبِريُل، ٨، َعْن َأَنسٍ ٧َيِزيَد الرَم َدِويى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيَقاَل: َسِمَع الن ،
َما َهَذا؟ َفَقاَل: َهَذا َحَجٌر ُأْلِقَي ِمْن َشِفيِر َجَهنَم ُمْنُذ َسْبِعيَن َخِريًفا، َفاآلَن ِحيَن اْسَتَقر ِفي 

  َقْعِرَها".
  

  تخريجه
ه البيهقي، بمثله؛ عن أبي بكر أحمد الحيري، عن حاجب بن أحمد الطوسي، عن أخرج -

محمد ابن حماد، عن أبي معاوية محمد بن خازم، عن األعمش، عن يزيد الرقاشي، عن 
  .٩أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  زم، به.، كالهما بمثله؛ عن أبي معاوية محمد بن خا١١، وهناد١٠وأخرجه ابن أبي شيبة -
  . ١٢وأخرجه ابن أبي الدنيا، بنحوه؛ من طريق: أبي معاوية، به -
؛ كالهما من طريق: يزيد ١٤، وابن عدي، بمعناه١٣وأخرجه ابن أبي الدنيا، وفيه زيادة -

  الرقاشي، به.
  درجته

  .١٥إسناده ضعيف، فيه يزيد الرقاشي: ضعيف

                                                           

/ ٨الخيرة المهرة  ؛ والحديث زائد، ذكره البوصيري في إتحاف٤٤١٩/حديث٢٥٣/ ١٥] شرح السنة ١٩٧[
 .٤٥٩٧/حديث٦٣٧/ ١٨، وابن حجر في المطالب العالية ٧٧٩٨/حديث٢٠٨

 .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ١(
  .١) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٢(
 .١٦٧) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٣(
 .١٦٧) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٤(
 .٦٣) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥(
 .٦٣ترجمته في الحديث رقم  ) سبقت٦(
 .٨٩) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٧(
 .٨٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم ٨(
 . ٤٨٤/حديث٢٧٩) البعث والنشور للبيهقي: ص ٩(
 .٣٤١٤٨/حديث٥٢/ ٧) مصنف ابن أبي شيبة ١٠(
 .٢٤٩/حديث١٧٤/ ١) الزهد لَهناد بن السِري ١١(
 . ١٦/حديث٢٤) صفة النار البن أبي الدنيا: ص ١٢(
 . ١٥/حديث٢٤) صفة النار البن أبي الدنيا: ص١٣(
 . ٢٤/ ٣) الكامل في ضعفاء الرجال ١٤(
  .٨٩انظر الحديث  رقم  ١٥)(
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، َأَنا ُمَحمدُ  ] ١٩٨[ ُد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِرِثيِه ْبِن َأِبي َتْوَبَة، َأَنا ُمَحمُد ْبُن َعْبِد اللَوَأْخَبَرَنا ُمَحم 
 ْبُن َيْعُقوَب، َأَنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْحُموٍد، َأَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد اللِه اْلَخالُل، َنا َعْبُد اللِه ْبنُ ا
، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ٤، َيْذُكُرُه َعْن َأِبي َأيوبَ ٣، َعْن َقَتاَدةَ ٢، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبةَ ١ْلُمَباَركِ ا

، َقاَل: "ِإن َأْهَل الناِر َيْدُعوَن َماِلًكا َفال ُيِجيُبُهْم َأْرَبِعيَن َعاًما، ثُم َيُرد ٥َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ 
، َقاَل: َهاَنْت َواللِه َدْعَوُتُهْم َعَلى َماِلٍك، َوَعَلى َرب َماِلٍك، ثُم َيْدُعوَن ٦ْم: {ِإنُكْم َماِكُثوَن}َعَلْيهِ 

 } َربَنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإنْ ١٠٦َربُهْم، َفَيُقوُلوَن: {َربَنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوتَُنا َوُكنا َقْوًما َضاليَن {
َتْيِن، ثُم َيُرد َعَلْيِهْم: {اْخَسُئوا ٧}"١٠٧ُعْدَنا َفِإنا َظاِلُموَن { ْنَيا َمرَقاَل: َفيسكت َعْنُهْم َقْدَر الد ،

ِفيُر َوالشِهي٨ِفيَها َوال ُتَكلُموِن} ِه َما َنَبَس اْلَقْوُم َبْعَدَها ِبَكِلَمٍة، َوَما ُهَو ِإال الزُق ِفي ، َقاَل: َفَوالل
ُلَها َزِفيٌر َوآِخُرَها َشِهيٌق". َه َأْصَواَتُهْم ِبَأْصَواِت اْلَحِميِر، َأوَم، َفَشبَناِر َجَهن  

  
  تخريجه

أخرجه ابن المبارك، بمثله؛ عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن  -
  .٩عبد اهللا ابن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، موقوًفا

  .١٠المبارك، أخرجه: يحيى بن سالم؛ بنحوه وعن ابن -
  .١١ومن طريق ابن المبارك، أخرجه: ابن أبي حاتم؛ بنحوه -

   

                                                           

/ ٢، أخرجه البغوي من طريق ابن المبارك، وهو في كتابه الزهد والرقائق ٤٤٢٠/حديث٢٥٤/ ١٥] شرح السنة ١٩٨[
 .١٨٦٣٦/حديث٣٩٦/ ١٠كره الهيثمي في مجمع الزوائد ، بهذا اإلسناد، وبلفظه؛ والحديث زائد، ذ٩١

  .٦٦سبقت ترجمة رواة هذا اإلسناد في الحديث رقم ١)(
  .١٥٣سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٢)(
  .٥٩سبقت ترجمته في الحديث رقم  ٣)(
: ثقة، ت ٦٢٠ابن حجر في التقريب ص َأُبو َأيْوب المَراِغّي، اَألْزِدّي، اسمه: َيْحَيى، ويقال: َحِبْيٍب بِن َماِلك، قال ٤) (

  ه.٨٠بعد 
  .١٦/ ١٢، تهذيب التهذيب ٤٠٧/ ٢، الكاشف ٦٠/ ٣٣وانظر: تهذيب الكمال 

  .٢٧سبقت ترجمته في الحديث رقم ٥) (
  .٧٧سورة الزخرف: اآلية ٦) (
  .١٠٧ – ١٠٦سورة المؤمنون: ٧) (
 .١٠٨سورة المؤمنون:  ٨)(
  .٩١/ ٢الزهد والرقائق ٩) (
 .٤١٧/ ١ر يحيى بن سالم تفسي ١٠)(
  .١٤٠٤٧/حديث٢٥٠٩/ ٨تفسير ابن أبي حاتم ١١) (
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  ، وأبو بكر٤، والطبري٣، وابن أبي الدنيا٢، و َهناد بن السِري١وأخرجه: ابن أبي شيبة -
بن أبي  ، جميعهم بألفاٍظ مقاربة؛ من طريق: سعيد٧، والحاكم٦، والطبراني٥الدْيَنَوِريّ 

  عروبة، به.
  

  درجته
  إسناده صحيح.

  .٨وقال أبو بكر الدْيَنَوِرّي: إسناده ضعيف
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           

 .٣٤١٢٢/حديث٤٨/ ٧مصنف ابن أبي شيبة ١) (
 .٢١٤/حديث١٥٨/ ١الزهد لَهناد بن السِري ٢) (
 .١٦٨/حديث١١٢صفة النار البن أبي الدنيا: ص ٣) (
 .٦٤٥/ ٢١تفسير الطبري ٤) (
 .٢٢٩٣حديث/٤٢٠/ ٥المجالسة وجواهر العلم ٥) (
 .١٤١٧١/حديث٣٥٢: ص ١٤، ١٣المعجم الكبير جـ  ٦)(
 .٨٧٧٠/حديث٦٤٠/ ٤، و٣٤٩٢/حديث٤٢٩/ ٢المستدرك ٧) (
 .٢٢٩٣/حديث٤٢٠/ ٥) المجالسة وجواهر العلم ٨(
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 الخاتمة
  

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات   
  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. 

بعد هذه الجولة مع اإلمام البغوي، والذي أعانني اهللا تعالى على النظر في كل أحاديث 
كتابه شرح السنة، عبر رحلتي الماجستير والدكتوراة، وتخريجها، وذلك لمعرفة الزائد منها 
على الكتب الستة، فإنني أختم بأهم النتائج التي خلصت إليها في مرحلة الدكتوراة، راجًيا 

وجل أن يجعل هذا الجهد متقبًال، فما كان منه صواًبا فمن فضل اهللا، وما  المولى عز
كان غير ذلك، فمن ضعفي، وقلة بضاعتي، فأبوء إلى اهللا بنعمته علي، وأبوء بذنبي، 

  وأسأله أن يغفر لي. 
  ويمكن تلخيص أهم نتائج البحث في اآلتي:

وأربعمائة واثنين وعشرين  كتاب شرح السنة موسوعة حديثية، اشتمل على أربعة آالف -١
) حديثًا بإسناد اإلمام البغوي، منها المرفوع ومنها الموقوف، ولم يرو بإسناده ٤٤٢٢(

  أحاديث مقطوعة.
  وكذلك فإن كتاب شرح السنة قد تضمن تعقيبات لإلمام البغوي على هذه   

الناحية  األحاديث، وقد اشتملت هذه التعقيبات على العديد من الفوائد، سواء أكانت في
  العقائدية، أو الفقهية، أو التربوية، أو األخالقية والسلوكية، أو اللغوية، أو الحديثية.

األحاديث الزائدة في الكتاب قليلة جًدا، فقد بلغت األحاديث التي رواها البغوي بإسناده  -٢
نها مائة ) حديثًا، الزائد م٢٥٨٣في القدر المحدد للبحث ألفين وخمسمائة وثالثٍة وثمانين (

  ) حديثًا بالمكرر.٢٣٠ن (و ن وثالثا) حديثًا بدون المكرر، ومائت١٩٥(وخمسة وتسعون 
  منها: -من حيث القبول والرد  –تبين من خالل الدراسة أن هذه األحاديث الزائدة  -٣

 ) حديثًا.٧٣إسناده صحيح، وعدده ثالٌث وسبعون ( -
 ) حديًثا.٢٢إسناده حسن، وعدده اثنان وعشرون ( -
 ) حديًثا.٦١إسناده ضعيف، وعدده واحٌد وستون ( -
 ) حديثًا.٢٨إسناده ضعيف جًدا، وعدده ثمانية وعشرون ( -
 ) حديثًا.٢٣إسناده منقطع، وعدده ثالثة وعشرون ( -
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  أن اإلمام البغوي يحتج بما يلي: -٤

 ) حديثًا.١٣٦الحديث المرفوع، وعدده مائة وستة وثالثون ( -
 ) حديثًا.٦٢اثنان وستون (الحديث الموقوف، وعدده  -
  ) حديثًا. ١٧الحديث المرسل، وعدده سبعة عشر ( -

أن اإلمام البغوي يكثر من الرواية من طريق المصنفات، والمصنفات التي روى من  -٥
  طريقها هي:

جامع معمر، تفسير سفيان الثوري، موطأ مالك، أحاديث إسماعيل بن جعفر، الزهد البن 
غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم، مسند ابن الجعد، المبارك، األم للشافعي، 

مسند أحمد، الشمائل للترمذي، مسند أبي يعلى الموصلي، الكامل البن عدي، أخالق 
النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي الشيخ األصبهاني، غريب الحديث للخطابي، شرف 

  المصطفى للخركوشي. 
المصنفات، وقد بلغت أحاديثه التي يرويها أن اإلمام البغوي يروي من غير طريق  -٦

  ) حديثًا. ٤٥بهذه الطريقة: خمسة وأربعون (
  أن حكم اإلمام البغوي على األحاديث الزائدة نادٌر جًدا. -٧
  حديٍث واحٍد بالصحة مع الغرابة. أن اإلمام البغوي حكم على حديثين بالصحة، وعلى -٨
  

  التوصيات
يوصي الباحث طالب العلم المختصين بالسنة النبوية بمزيد اهتمام بعلم الزوائد،  -

ومحاولة الوقوف على زوائد جميع كتب السنة على الكتب الستة، والترجمة لرواتها، 
  والحكم على أسانيدها. 

كما يرى الباحث ضرورة دراسة منهج اإلمام البغوي في األحاديث الزائدة على الكتب  -
، في كتابه شرح السنة، والتي حكم عليها بالصحة، أو بالحسن، أو التي وصفها الستة

باإلرسال، أو االنقطاع، أو مطلق الغرابة، وأقواله في نقد الرواة، واألحاديث التي سكت 
  عنها.

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين .
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  )١ملحق رقم (
  مصنفاتاألحاديث التي رواها اإلمام البغوي من طريق 

  أرقام األحاديث كما وردت في البحث  اسم المصنف
 – ١٢٩ – ١٢٨ – ١٢٤ – ١١٥ – ١١٣ – ١٠٢ – ٧٦ – ٥٧  جامع معمر

١٤٤ – ١٤٣ – ١٤١ – ١٤٠ – ١٣٧ – ١٣٦ – ١٣١ – 
١٧٣ – ١٧٢ – ١٧١ – ١٧٠ – ١٦٨ – ١٦٧ – ١٦٦ – 
١٨٢ – ١٨١ – ١٨٠ – ١٧٩ – ١٧٨ – ١٧٥ – ١٧٤ – 
١٩٢ – ١٨٦ – ١٨٥.  

  ١٨٨  تفسير سفيان الثوري
 – ٢٣ – ٢٢ – ٢١ – ٢٠ – ١٥-  ١١ – ٩ – ٨ – ٦ - ٥  موطأ مالك

٤٩ – ٤٧ – ٤٦ – ٤٣ – ٤٢ – ٣٨ – ٣٦ – ٣٤ – ٢٥ – 
١٠٤ – ٧٨ – ٧٥ – ٧٠ – ٦٩ – ٦٨ – ٥٣ – ٥٢ – ٥١ – 

١٩٣.  
  .٢٨ – ٢٤ - ١٠  أحاديث إسماعيل بن جعفر

 ١٨٩ – ١٦٤ – ١٥٥ – ١٤٢ – ١٣٢ – ١٣٠ – ١٢٣ – ٦٦  الزهد البن المبارك
– ١٩٨ – ١٩٦ – ١٩٥ – ١٩٤ – ١٩١ – ١٩٠.  

 – ٣٧ – ٣٥ – ٣٣ – ٣١ – ٣٠ – ٢٦ – ٤ - ٣ – ٢ – ١  األم للشافعي
٨٦ – ٧٧ – ٦٥ – ٦٢ – ٦٠ – ٤٨ – ٤٥ – ٤١ – ٤٠.  

غريب الحديث ألبي عبيد 
  القاسم بن سالم

١٣٩ – ٨٥ – ٧١ – ٥٨ – ١٦ – ١٤ -.  

 ١٥٨ – ١٢٦ – ١٠٣ – ٩٣ – ٨٧ – ٦١ – ٥٩ – ٣٩ – ٣٢  مسند ابن الجعد
– ١٦٥.  

   ١١٢  مسند أحمد
 ١٥٤ – ١٥٢ – ١٥١ – ٩٧ – ٩٦ – ٩١ – ٨٤ – ٨٢ – ٧٩  الشمائل للترمذي

– ١٦١.  
  .١٥٦  مسند أبي يعلى الموصلي

  .١٨٤ – ٤٤ – ٢٧  الكامل البن عدي
أخالق النبي صلى اهللا عليه 

وسلم ألبي الشيخ 
  األصبهاني

٩٥ – ٩٤ – ٩٢ – ٨٩ – ٨٨ – ٨٣ – ٨١ – ٨٠ – ٧٣ – 
١٤٥ – ١١٠ – ١٠٨ – ١٠٧ – ١٠١ – ١٠٠ – ٩٩ – ٩٨ – 

١٦٢ – ١٥٩ – ١٥٧ – ١٥٣ – ١٤٦.  
  .١٤٩  غريب الحديث للخطابي
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شرف المصطفى صلى اهللا 
  عليه وسلم للخركوشي

١٤٧.  

  

   )٢ملحق رقم (
  طريق مصنفاتغير األحاديث التي رواها اإلمام البغوي من 

٦٧ – ٦٤ – ٦٣ – ٥٦ – ٥٥ – ٥٤ – ٥٠ – ٢٩ – ١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٣ – ١٢ – ٧ 
– ١١٨ – ١١٧ – ١١٦ – ١١٤ – ١١١ – ١٠٩ – ١٠٦ – ١٠٥ – ٩٠ – ٧٤ – ٧٢ – 

١٤٨ – ١٣٨ – ١٣٥ – ١٣٤ – ١٣٣ – ١٢٧ – ١٢٥ – ١٢٢ – ١٢١ – ١٢٠ – ١١٩ 
– ١٩٧ – ١٨٧ – ١٧٦ – ١٦٩ – ١٦٣ – ١٦٠ – ١٥٠.  
  

  )٣ملحق رقم (
  على أسانيد البغوي حكم الباحث

 ٢٣ – ٢٢ – ٢١ – ٢٠ – ١٥ – ١١ – ١٠ – ٩ – ٨ – ٧ – ٦-١  صحيح إسناده
– ٣٨ – ٣٦ – ٣٥ – ٣٤ – ٣١ – ٣٠ – ٢٩ – ٢٨ – ٢٦ – ٢٥ – 

٥١ -   ٥٠ – ٤٧ – ٤٦ – ٤٤ – ٤٣ – ٤٢ – ٤١ – ٤٠ – ٣٩ – 
١٠٤ – ٩٢ – ٨٢ – ٧٨ – ٧٦ – ٦٩ – ٥٩ – ٥٧ – ٥٣ – ٥٢ – 

١٣١ – ١٢٩ – ١١٥ – ١١٤ – ١١٣ – ١١٠ – ١٠٩ – ١٠٥ – 
١٦٣ – ١٥٥ – ١٥٠ – ١٤٤ -  ١٤٠ – ١٣٩ – ١٣٨ – ١٣٧ – 
١٧٨ – ١٧٧ – ١٧٥ – ١٧٤ – ١٧١ – ١٧٠ – ١٦٨ – ١٦٧ – 
١٩٨ – ١٩٦ – ١٩٣ – ١٩٢ – ١٨٦ – ١٨٥ – ١٨٣.  

 ٩٣ – ٩١ – ٧٩ – ٧٤ – ٥٨ – ٥٥ – ٤٨ – ٢٧ – ٢٤ – ١٢ – ٥  حسن إسناده
– ١٧٩ – ١٦٥ – ١٥٤ – ١٥١ – ١٤٩ – ١٢٦ – ١٢١ – ١٠١ – 

١٩٠ – ١٨٤ – ١٨٠.  
 – ٣٧ – ٣٣ – ٣٢ – ١٨ – ١٧ – ١٦ – ١٤ – ١٣ – ٤ – ٣ – ٢  ضعيف إسناده

٧٢ – ٧١ – ٦٧ – ٦٥ – ٦٣ – ٦١ – ٦٠ – ٥٦ – ٥٤ – ٤٥ – 
٩٥ – ٩٠ – ٨٩ – ٨٨ – ٨٧ – ٨٦ – ٨٤ – ٨٣ – ٨٠ – ٧٣ – 
١٢٢ – ١١٧ – ١١٦ – ١٠٧ – ١٠٦ – ١٠٣ – ١٠٢ – ٩٧ – 

١٤١ – ١٣٨ – ١٣٤ – ١٣٢ – ١٣٠ – ١٢٨ – ١٢٥ – ١٢٣ – 
١٧٢ – ١٦٤ – ١٦٠ – ١٥٩ – ١٥٨ – ١٥٧ – ١٥٦ – ١٤٢ – 
١٩٧ – ١٩٥ – ١٩٤ – ١٩١ – ١٨٩ – ١٧٦.  
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 ١١٨ – ١٠٨ – ١٠٠ – ٩٩ – ٩٨ – ٩٦ – ٩٤ – ٦٦ – ٦٤ – ١٩  ضعيف جًدا إسناده
– ١٤٥ – ١٤٣ – ١٣٦ – ١٣٥ – ١٣٣ – ١٢٧ – ١٢٠ – ١١٩ – 

١٦٩ – ١٦٢ – ١٦١ – ١٥٣ – ١٥٢ – ١٤٨ – ١٤٧ – ١٤٦ – 
١٨٧ – ١٨١.  

 ٨١ – ٨٠ – ٧٧ – ٧٥-  ٧٠ – ٦٨ – ٦٢ – ٤٩ – ٤٦ – ١٧ – ٣  منقطع إسناده
– ١٢٤ – ١٢٢ – ١١٦ – ١١٢ – ١١١ – ١٠٦ – ٨٧ – ٨٥ – 

١٨٨ – ١٨٢ – ١٧٣ – ١٦٦.  
  

  )٤ملحق رقم (
  المنسوب إليهأنواع األحاديث التي رواها اإلمام البغوي من حيث 

 – ١٧ – ١٦ – ١٥ – ١٤ – ١٣ – ١٢ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢  األحاديث المرفوعة
٥٠ – ٤٤ – ٣٩ – ٣٥ – ٣٣ – ٢٩ – ٢٨ – ٢٧ – ١٩ – ١٨ – 
٧١ – ٦٧ – ٦٦ – ٦٤ – ٦٣ – ٦٠ – ٥٨ – ٥٦ – ٥٥ – ٥٤ – 
٨٤ – ٨٣ – ٨٢ – ٨١ – ٨٠ – ٧٩ – ٧٨ – ٧٤ – ٧٣ – ٧٢ – 
٩٤ – ٩٣ – ٩٢ – ٩١ – ٩٠ – ٨٩ – ٨٨ – ٨٧ – ٨٦ – ٨٥ – 
١٠٣ – ١٠٢ – ١٠١ – ١٠٠ – ٩٩ – ٩٨ – ٩٧ – ٩٦ – ٩٥ – 

١١٢ – ١١١ – ١١٠ – ١٠٩ – ١٠٨ – ١٠٧ – ١٠٦ – ١٠٥ –   
 - ١٢٠ – ١١٩ – ١١٨ – ١١٧ – ١١٦ – ١١٥ – ١١٤ – ١١٣ – 

١٣٠ – ١٢٧ – ١٢٦ – ١٢٥ – ١٢٤ – ١٢٣ – ١٢٢ – ١٢١ – 
١٣٨ – ١٣٧ – ١٣٦ – ١٣٥ – ١٣٤ – ١٣٣ – ١٣٢ – ١٣١ – 
١٤٧ – ١٤٦ – ١٤٥ – ١٤٤ – ١٤٣ – ١٤٢ – ١٤٠ – ١٣٩ – 
١٥٧ – ١٥٦ – ١٥٤ – ١٥٣ – ١٥٢ – ١٥١ – ١٤٩ – ١٤٨ – 
١٦٧ – ١٦٤ – ١٦٣ – ١٦٢ – ١٦١ – ١٦٠ – ١٥٩ – ١٥٨ – 
١٧٨ – ١٧٧ – ١٧٦ – ١٧٢ – ١٧١ – ١٧٠ – ١٦٩ – ١٦٨ – 
١٨٦ – ١٨٥ – ١٨٤ – ١٨٣ – ١٨٢ – ١٨١ – ١٨٠ – ١٧٩ – 
١٩٧ – ١٨٧.  

 – ٢٥ – ٢٤ – ٢٣ – ٢٢ – ٢١ – ٢٠ – ١١ – ١٠ – ٩ – ٨ – ١  األحاديث الموقوفة
٤١ – ٤٠ – ٣٨ – ٣٧ – ٣٦ – ٣٤ – ٣٢ – ٣١ – ٣٠ – ٢٦ – 
٥٣ – ٥٢ – ٥١ – ٤٩ – ٤٨ – ٤٧ – ٤٦ – ٤٥ – ٤٣ – ٤٢ – 
٧٦ – ٧٥ – ٧٠ – ٦٩ – ٦٨ – ٦٥ – ٦٢ – ٦١ – ٥٩ – ٥٧ – 
١٦٦ – ١٦٥ – ١٥٠ – ١٤١ – ١٢٩ – ١٢٨ – ١٠٤ – ٧٧ – 
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١٩٢ – ١٩١ – ١٩٠ – ١٨٩ – ١٨٨ – ١٧٥ – ١٧٤ – ١٧٣ – 
١٩٨ – ١٩٦ – ١٩٥ – ١٩٤ – ١٩٣.  

 – ١٣١ – ٩٩ – ٧٨ – ٧٢ – ٣٩ – ٣٥ – ١٧ – ١٥ – ٦ – ٥  األحاديث المرسلة
١٧٢ – ١٦٨ – ١٥٧ – ١٥٦ – ١٥٥ – ١٤٠ – ١٣٨.  

  ٧  األحاديث القدسية
  

  )٥ملحق رقم (
  التعقيبات الحديثية لإلمام البغوي

رقم   التعقيب
  الحديث

  ٣  قال اإلمام: هذا حديث منقطع.
  ٥  َهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل.

  ٦  .ُمْرَسلٌ  َحِديثٌ  َهَذا
، ِمْن َأْهلِ  اَألْحَمِسي ِد ْبِن َأِبي َحاِزٍم اْلَبَجِلياِح ْبِن ُمَحمب ُموا ِفي الصَقاَل اِإلَماُم: َتَكل 

  .ِبَهَذا اِإلْسَنادِ » اْسَتْحُيوا ِمَن اللِه َحق اْلَحَياءِ «اْلُكوَفِة، َوُهَو الِذي َيْرِوي اْلَحِديَث: 
١٣  

َبذّي أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد اهللاو  وتكلموا  ،ُموَسى بن ُعَبيدة بن نشيط الر
  فيه من قبل حفظه.

١٤  

  ١٥  َماِلٌك ُمْرَسال، َوَقْد َصح َمْوُصوال.َقاَل اِإلَماُم: َهَكَذا َرَواُه 
  ١٧  َهَذا اْلَحِديُث ُمْرَسٌل.

  ٣٩  َقاَل اِإلَماُم: َهَذا َحِديث ُمرسل.
ِإْسَحاُق ْبُن َأِبي َفْرَوَة: ُهَو ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِبي َفْرَوَة، ُكْنَيُتُه َأُبو ُسَلْيَماَن، َواْسُم 

  َكْيَساُن، َمْوَلى ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن، َمَدِني َضِعيٌف. َأِبي َفْرَوةَ 
٦٠  

َقاَل َأُبو َعْبِد اللِه اْلَحاِفُظ: َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح، َوَقِد اْحَتج ِبِمْثِلِه اْلُبَخاِري َوُمْسِلٌم ِفي 
ِحيِح. الص  

٦٣  

  ٩٤  . َضِعيفٌ  :َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد الرْحَمنِ 
  ١٠٨   .َضِعيف َراشد ْبن ُعَمر
  ١١٨  ُكوِفي. اْلمَحاربي، إدام َأُبو زيد ْبن ُسَلْيَمان: ِإْسَماِعيل ْبن ُمَحمد َقالَ  َضِعيف، إدام َأُبو

  ١٢٦  َوَيْحَيى ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم ُكْنَيُتُه َأُبو َبْلٍج.
  ١٣١  .ُمْرَسلٌ  َحِديثٌ  َهَذا

  ١٣٨  ُمْرَسلٌ 
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  ١٥٥  .ُمْرَسلٌ  َحِديثٌ  َهَذا
زاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن  َهَذا ُمْرَسٌل، َوَرَواُه َأُبو ِعيَسى، َعن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد، َعْن َعْبِد الر

  َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َوَقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
  

١٧٢  

  ١٧٧  .َعْن َخباِب ْبِن اَألَرت َكَذِلكَ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوُرِوَي 
ِتِه، َوَأْخَرَجُه ُمْسِلٌم، َعْن َأِبي ُكَرْيٍب، َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة، َعِن  َفٌق َعَلى ِصحَهَذا َحِديٌث ُمت

  .اَألْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َيِزيد التْيِمي
١٨٣  
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  الفهــــــارس
  فهرس اآليات القرآنية. -               
  .واآلثارفهرس أطراف األحاديث  -               
  فهرس رواة األحاديث واآلثار. -               
  فهرس المصادر والمراجع. -               
  فهرس الموضوعات. -               
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  رقم الحديث  السورة  رقمها  اآلية
  الفاتحة ١ الرحيم الرحمن اهللا بسم

 َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهن وُهنِمْن َقْبِل َأْن َتَمس ْقُتُموُهنَوإِْن َطل
  َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضتُمْ 

  ٣٧  اْلَبَقَرة  ٢٣٧

َوَحَكًما َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه 
  ِمْن َأْهِلَها

  ٤٠  النَساء  ٣٥

َيَأيَها الِذيَن آَمُنوا َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُْبَد َلُكْم 
  َتُسْؤُكمْ 

  ١٢٤  اْلَماِئَدة  ١٠١

  ١٨٣ ِإْبَراِهيم  ١٤  َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي
َربَنا َأْخِرْجَنا ، َقْوًما َضالينَ َربَنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوتَُنا َوُكنا 
  ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنا َظاِلُموَن 

١٠٦ – 
١٠٧  
  

 ١٩٨ المؤمنون

 ١٩٨ المؤمنون  ١٠٨  اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُمونِ 
 ١٨٣ يس ٣٨  َوالشْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقر َلَها َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ 

 ١٨٣ المطففين  ٦        َيْوَم َيُقوُم الناُس ِلَرب اْلَعاَلِمينَ 
 ١٩٤ البلد  ١٤ – ١٣  َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  ،َفك َرَقَبةٍ 
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 واآلثار األحاديث أطراف فهرس
  رقمه  طرف الحديث

 ١٩٣ ُتوِقُدوَن؟ ِإنَهاَأَتَرْوَنَها َحْمَراَء ِمْثَل َناِرُكْم َهِذِه الِتي 
 ١٦٧ اْثُبْت ُأُحُد، َما َعَلْيَك ِإال َنِبي َوِصديٌق َوَشِهيَدانِ 

 اَس َعَلى َأّن ِدَيَة اْلُمْسِلِم اْلُحر٦٢ َأْدَرْكَنا الن 
 ١٨٩ َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنِزَلًة، َوَما ِمْنُهْم َدانٍ 

 ١٠٨ َرُسوًال، َفاْبَعُثوُه َحَسَن اْلَوْجِه، َحَسَن االْسمِ ِإَذا َبَعْثُتْم ِإَلي 
 ١٤١ ِإَذا َرَأْيُتْم َأَخاُكْم َقاَرَف َذْنًبا، َفال َتُكوُنوا َأْعَواًنا ِللشْيَطاِن َعَلْيهِ 

 ٧ ِإَذا َكاَن َيْوُم َعَرَفَة، ِإن اللَه َيْنِزُل ِإَلى السَماِء الدْنَيا، 
 ١١ ِإَلى َمكَة، َفُطْف َأْنَت َوَمْن َمَعَك ِباْلَبْيتِ اْذَهْب 

 ١٢٢ اْرَحْم َمْن ِفي اَألْرِض َيْرَحْمَك َمْن ِفي السَماءِ 
 ١٦٩ ُأِريُت َجْعَفَر ْبَن َأِبي َطاِلٍب ِفي اْلَجنِة َمَلًكا َذا َجَناَحْيِن 

 ٤ اْسَعْوا، َفِإن اللَه َكَتَب َعَلْيُكُم السْعيَ 
 ١ ُيَسمي َأْشُهَر اْلَحج  َعْبَد اللِه ْبَن ُعَمرَ َأَسِمْعَت 

 ١٢ ُأِعيُذَك ِباللِه ِمْن إَماَرِة السَفَهاءِ 
 ٥ َأْفَضُل الدَعاِء ُدَعاِء َيْوِم َعَرَفَة، َوَأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنِبيوَن 

 ١٢١ َوإِنُهْم َلِمْن َرْيَحاِن اللِه َعز َوَجل َأَما ِإنُهْم َمْبَخَلٌة َمْجَبَنٌة، 
ديَق َنَحَلها َجاد ِعْشرْيَن َوْسًقا ِمْن َماِلِه ِبالغاَبةِ  َأَبا َبكٍر الص ٢١ ِإن 

 ٢٤ َأن َأَباُه َيْعَقوَب َتَزوَج َأم َعْبِد الرحمِن، َفَوَلَدْتُه، َوَكاَن َيْعُقوُب ُمَكاِتًبا
 ٥٨ َأِن اْجَمْع َعَلْيَك ِسالَحَك َوِثَياَبَك، ُثم ْأِتِني

، َوَأْقَرَبُكْم ِمني َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخالًقا ُكْم ِإَليَأَحب ١١١ ِإن 
ُعوَد َصْخَرٌة ِفي َجَهنَم ِإَذا َوَضُعوا َأْيِدَيُهمْ  الص ١٩٤ ِإن 

 ١٤٨ ِبَتَماِم َمَحاِسِن اَألْخالِق، َوَكَماِل َمَحاِسِن األَْفَعالِ  ِإن اللَه َبَعثَِني
 ١٤٧ ِإن اللَه َبَعثَِني ِلَتَماِم َمَكاِرِم اَألْخالِق، َوَتَماِم َمَحاِسِن األْفَعالِ 
 ١٥٧ َأن اللَه َعز َوَجل َأْرَسَل ِإَلى َنِبيِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َمَلًكا 

 ١٨٥ ِإن اللَه َعز َوَجل َوَعَدِني َأْن ُيْدِخَل اْلَجنَة ِمْن ُأمِتي 
 ١٨٦ ِإن اللَه َعز َوَجل َوَعَدِني َأْن ُيْدِخَل اْلَجنَة ِمْن ُأمِتي 
 ١٣ ِإن اللَه َقَسَم َبْيَنُكْم َأْخالَقُكْم، َكَما َقَسَم َبْيَنُكْم َأْرَزاَقُكمْ 

 ١٣١ ِإن اللَه َكِريٌم ُيِحب اْلَكَرَم، َوَمَعاِلَي اَألْخالقِ 



٤٨١ 
 

 ١٧٢ ِإن اْلَمالِئَكَة َكاَنْت َتْحِمُلهُ 
 ١١٣ ِإن اْلُمْؤِمَن ُيَجاِهُد ِبَسْيِفِه َوِلَساِنِه، َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه 

 ٩٢ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َخَرَج ُمَتَوكًئا َعَلى ُأَساَمَة، 
 ١٧٧ ِإن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َدَعا ِفي اْلَمْسِجدِ 

 ٩١ َعَلى ُأَساَمةَ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َشاِكًيا، َفَخَرَج َيَتَوكُأ 
 ١٥٥ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن ِفي َمٍأل ِمْن َأْصَحاِبهِ 

 ١٠٠ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َال َيتََنوُر، َفِإَذا َكُثَر َشْعُرُه َحَلَقهُ 
 ٩٨ َوَسلَم َكاَن َيْأُخُذ َأْظَفاَرُه َوَشاِرَبُه ُكل ُجُمَعةٍ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه 

 ٩٦ َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َيَتَختُم ِفي َيِميِنهِ 
 َم َعَلْيِهنَعَلى ِنْسَوٍة َفَسل َم َمرى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِبيالن ١٠٦ َأن 

 ِة َلَيَتَزاَوُروَن َعَلى اْلِعيِس اْلُجونِإن١٩١ َأْهَل اْلَجن 
 ١٩٨ ِإن َأْهَل الناِر َيْدُعوَن َماِلًكا َفال ُيِجيُبُهْم َأْرَبِعيَن َعاًما

 ١٧٩ ِإن َبْيَن َيَدْيِه َثالَث ِسِنينَ 
 ١٠ ِإن َتْوَبَتَك َأْيَسُر ِمْن َذِلَك، اْقِضَيا ُنُسَكُكَما

 ٦٠ َأن َرُجَلْيِن َتَداَعَيا َدابًة، َوَأَقاَم ُكل َواِحٍد ِمْنُهَما الَبيَنَة 
 ١٦٠ َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِحيَن ُأْخِرَج ِمْن َمكَة خ

 ٩٩ َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َيُقص َشاِرَبهُ 
 ١٠١ َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن َيْكَتِحُل 

 ١٤٤ ِإن َزاِهًرا َباِدَيتَُنا، َوَنْحُن َحاِضُروهُ 
 ١٠٢ ِإْن ِشْئُتْم َفاْكُووُه، َوإِْن ِشْئُتْم َفاْرِضُفوهُ 

 ٢٠ اْلَخطابِ  َأن َعْبَد اللِه، َوُعَبْيَد اللِه، اْبَنْي ُعَمَر ْبنِ 
 ١٧٥ َأن ُعَمَر َأَراَد َأْن َيْسُكَن اْلِعَراَق، َفَقاَل َلُه َكْعبٌ 

 ١٦٦ ِإن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َكاَن ِحْصًنا َحِصيًنا ِلِإلْسالمِ 
 ٢٢ ِإْن ُكْنَت تَْبِغي َضالَة ِإِبِلِه، َوَتْهَنُأ َجْرَباَها

 ١٢٤ ِإن ِللِه ِعَباًدا َلْيُسوا ِبَأْنِبَياَء وَال ُشَهَداَء 
 ١٩٥ إن َما َبْيَن َشِفيِر َجَهنَم ِإَلى َقْعِرَها َمِسيَرَة َسْبِعيَن َخِريًفا 

 ٦٣ ِإن ِمْنُكْم َمْن ُيَقاِتُل َعلى تَْأِويِل اْلُقْرآِن َكَما َقاَتْلُت 
 ١٦٨ الِذي َفَداُه َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم  َأَنا اْبَنُة اْلُمَهاِجِر،

 ٧٩ ِإنا َذَكْرَنا اْسَم اللِه ِحيَن َأَكْلَنا، ُثم َقَعَد َمْن َأَكلَ 
 ١١٨ ِإنا َال ُنِحل ِلَرُجٍل َأْمَسى َقاِطَع َرِحٍم ِإال َقاَم َعنا

 ١٥١ َوَأَنا َنِبي الرْحَمِة، َوَنِبي التْوَبةِ  َأَنا ُمَحمٌد، َوَأَنا َأْحَمُد،



٤٨٢ 
 

 ١٧٠ اَألْنَصاُر َعْيَبِتي الِتي َأَوْيُت ِإَلْيَها، َفاْقَبُلوا ِمْن ُمْحِسِنِهْم، 
 ٢٥ َأنُه َأْخَبَرُه، َأن اْلَعاِصَي ْبَن ِهَشاٍم َهَلَك َوَتَرَك َبِنيَن َلُه َثالَثةً 

 ٨ َأْهَدى َهْدًيا ِمَن اْلَمِديَنِة َقلَدُه َوَأْشَعَرُه ِبِذي اْلُحَلْيَفةِ َأنُه َكاَن ِإَذا 
 ٢ َأنُه َكاَن ِإَذا َفَرَغ ِمْن َتْلِبَيِتِه، َسَأَل اللَه ِرْضَواَنُه َواْلَجنةَ 

 ١٤ َأنُه َنَهى َعِن اْلَكاِلِئ ِباْلَكاِلئِ 
 ١٦ َأنُه َنَهى َعِن اْلَمْجرِ 

 ١٠٤ َأْعَتَقْت َجاِرَيًة َلَها َعْن ُدُبٍر ِمْنَهاأنها 
 ١٥٠ ِإني َأِجُد ِفي التْوَراِة َمْكُتوًبا ُمَحمٌد َرُسوُل اللهِ 

َمنَك ُغْرًما َيُشق َعَلْيكَ  ِه ُألَغري َأَراَك ُتِجيُعُهْم، َوالل٦٨ ِإن 
 ١٤٩ النِبيينَ ِإني ِعْنَد اللِه َمْكُتوٌب َخاِتُم 

 ٨٣ ِإني َقْد َقَرْنُت، َفَأْقِرُنوا
 ٤٦ َأيَما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِفي ِعدِتَها، َفِإْن َكاَن الِذي َتَزوَجَها 
 ٣٤ َأيَما َرُجٍل َتَزوَج اْمرَأًة َوِبَها ُجُنوٌن، َأْو ُجذاٌم، َأْو َبَرٌص 

 ٥١ َسيِدَها، َفِإنُه َال َيِبيُعَهاَأيَما َوِليَدٍة َوَلَدْت ِمْن 
ُذ ْبُن َعْفَراَء ِبِقَناٍع ِمْن ُرَطٍب  ٨٤ َبَعثَِني ُمَعو 

 ٧٧ ِبَم َتَرْوَن َأْن َأْبَدأَ 
 ١٨٢ َتْخُرُج ِريٌح َبْيَن َيَدِي الساَعةِ 

 ١٨٣ َتْدِري َأْيَن َتْذَهبُ 
 ١٨٣ َتْدِري َأْيَن َتْذَهبُ 

 ٣ اْألَْيِدي ِفي الصالِة، َوإَِذا ُرِئَي اْلَبْيتُ ُتْرَفُع 
، َوالراِبَعُة َلْو َحَلْفُت َعَلْيَها َلَبَرْرتُ  ١٢٨ َثالٌث َأْحِلُف َعَلْيِهن 
 ١١٧ َثالَثٌة َتْحَت اْلَعْرِش َيْوَم اْلِقَياَمِة: الُقْرآُن ُيَحاج اْلِعَباَد 

، َوَمَع ُكل َواِحٍد ِمْنُهَما ِفَئامٌ َجاَء َرُجٌل َواْمَرَأٌة ِإَلى  ٤٠ َعِلي 
ةٍ  ِة َلِبَنٌة ِمْن َذَهٍب، َوَلِبَنٌة ِمْن ِفض١٩٢ َحاِئُط اْلَجن 

 ١٤٣ ُخِذ اَألْمَر ِبالتْدِبيِر، َفِإْن َرَأْيَت ِفي َعاِقَبِتِه َخْيًرا
َياُم َواْلِقَيامُ  ِتي الص٢٧ ِخَصاُء ُأم 

 ٧٢ اْلَمْرِء ُمْهَرٌة َمْأُموَرٌة، َأْو ِسكٌة َمْأُبوَرةٌ َخْيُر َماِل 
 ٨٨ َدَخَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى ُأم ُسَلْيمٍ 

 ٨٧ َدَخَل َعَلي َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوِفي اْلَبْيِت 
 ١١٤ ا ِقَراَءًة، َفُقْلُت: َمْن هَذا؟ َدَخْلُت اْلَجنَة، َفَسِمْعُت ِفيهَ 

 ٩٥ َدَخْلُت َعَلى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َوَتْحَت َرْأِسِه 



٤٨٣ 
 

 ١٤٥ َرآِني النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َفَرآِني َرُجال َأْحَمرَ 
 ٨٩ َساِقي اْلَقْوِم آِخُرُهمْ 

 ١٠٩ اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيوُسفَ َسماِني َرُسوُل 
 ١٨ َصاِحُب الدْيِن َمْأُسوٌر ِبَدْيِنِه، َيْشُكو ِإَلى َربِه اْلَوْحَدَة 

 ١٠٥ َصدْق ُرْؤَياكَ 
 ٣٢ الطالُق بالرجاِل، والِعدُة بالنساءِ 

 ٢٦ َطلَق َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َعْوٍف ُتماضَر ِبْنَت اَألْصَبِغ 
 ٤٤ َطلْقَها

 ٤٧ ِعدُة ُأم اْلَوَلِد ِإَذا َهَلَك َسيُدَها َحْيَضةٌ 
 ١٧٦ َعَلْيَك ِبَبْيِت اْلَمْقِدسِ 

 ٣٣ َفاِرْق َواِحَدًة، َوَأْمِسْك َأْرَبًعا
 ٧١ َأْو َأَصاَبُه َكَذا َوَكَذا، َفُهَو َشِهيدٌ َفِإْن َلَسَعْتُه َدابٌة، 

 ١٣٨ ِفي اْلُمْؤِمِن َثالُث ِخَصاٍل، َلْيَس ِمْنَها َخْصَلٌة 
 ٦٥ ِفي ُقطاِع الطِريِق ِإَذا َقَتُلوا، َوَأَخُذوا اْلَماَل، ُقتُلوا 
 ١٣٢ ِلي َقاَل اللُه: َأَحب َما َتَعبَدِني ِبِه َعْبِدي ِإَلي النْصحُ 

 ٥٩ الُقَضاُة َثالَثٌة: َقاِضَياِن ِفي الناِر، َوَقاٍض ِفي اْلَجنةِ 
ُبِع ِبَكْبٍش، َوِفي اْلَغَزاِل ِبَعْنزٍ  ٩ َقَضى ِفي الض 

 ١٦٢ َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى َمْنِزِلهِ 
 ٤٩ َكاَنْت ِعْنَد ُعَمَر ْبِن الَخطابِ 

 ٩٤ كاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا اْسَتَجد َثْوًبا 
 ١٥٢ َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْفَلَج الثِنيتَْينِ 
ًما َم َفْخًما ُمَفخى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصل١٦١ َكاَن َرُسوُل الل 

 ٨١ َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيْجِلُس َعَلى اَألْرضِ َكاَن 
 ١٠٣ َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيتََفاَءُل، َوال َيَتَطيرُ 

 ٩٧ َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيْكِثُر َدْهَن َرْأِسهِ 
 ٧٣ َواُء َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْبَيَض َكاَن لِ 

 ١٠٧ َكاَن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َمَشى، َمَشى َمْشًيا 
 ١١٠ َكاَن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُيَغيُر االْسَم اْلَقِبيَح 

 ٨٢ الثْفلُ َكاَن ُيْعِجُبُه 
 ٤٨ َكَتَب ِإَلى ُأَمَراِء اَألْجَناِد ِفي ِرَجاٍل َغاُبوا َعْن ِنَساِئِهمْ 

 ١٥٨ ُكنا ِإَذا اْحَمر اْلَبْأُس، َوَلِقَي اْلَقْوُم اْلَقْوَم، اتَقْيَنا ِبَرُسوِل اللِه 



٤٨٤ 
 

 ١٥٣ ِإَذا َأْقَبَل ِبِطيِب ِريِحهِ ُكنا َنْعِرُف َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم 
 ٩٠ ُكْنُت َأْمِشي َوَعَلي ُبْرٌد ِلي َأُجرُه، َقاَل: َفَقالَ 

 ٥٠ َلِئْن ُكْنَت َأْقَصْرَت اْلُخْطَبَة، َلَقْد َأْعَرْضَت اْلَمْسَأَلةَ 
 ٨٠ َال َبْل آُكُل َكَما َيْأُكُل اْلَعْبُد، َوَأْجِلُس َكَما َيْجِلُس اْلَعْبدُ 

ْل ِإَلى اْلَمِديَنِة ِفيَها ُمَهاَجُر َرُسوِل اللِه  ١٧٣ َال تََتَحو 
 ١١٢ َال تَُقوُم الساَعُة َحتى َيْخُرَج َقْوٌم َيْأُكُلوَن ِبَأْلِسَنِتِهْم 

 ١٤٠ َال َتالَعُنوا ِبَلْعَنِة اللِه، َوال ِبَغَضِب اللهِ 
 ١١٩ ِفيِهْم َقاِطُع َرِحمٍ َال تَْنِزُل الرْحَمُة َعَلى َقْوٍم 

 ى َتْستَْأِمُروُهن٢٩ َال تَْنِكُحوا اْلَيَتاَمى َحت 
 ٥٤ َال َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصيِة الَخاِلقِ 

 ٣٠ َال ِنَكاَح ِإال ِبَوِلي ُمْرِشٍد، َوَشاِهَدْي َعْدلٍ 
 ١٤٢ َلهُ  َال َيْأُكُل َحتى ُيْطَعَم، وَال َيْرَحُل َحتى ُيْرَحلَ 

 ٦٦ َال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَع ُمْسِلًما
 ١١٦ َال َيْدُخُل اْلَجنَة َمناٌن، َوال َعاق، َوال ُمْدِمنٌ 

 ١٣٣ َال َيَرى اْلُمْؤِمُن ِمْن َأِخيِه َعْوَرًة َفَسَتَرَها َعَلْيهِ 
 ٧٦ َال ُيِظلَها َسْقٌف َحتى ُأْمِضَيَها

 ١٨٨ َيْنَتِصُف النَهاَر ِمْن َيْوِم اْلِقَياَمِة َحتى َيِقيَل َهؤُالِء َوَهؤُالءِ َال 
 ١٥٩ َلَقْد َرَأْيتُِني َيْوَم َبْدٍر، َوَنْحُن َنُلوُذ ِبالنِبي َعَلْيِه السالُم،

 ٣٨ ِلُكل ُمَطلَقٍة ُمْتَعٌة ِإال الِتي ُتَطلُق َوَقْد ُفِرَض َلَها َصَداقٌ 
 ١٦٣ ِلْلُقَرِشي ِمْثُل ُقوِة الرُجَلْيِن ِمْن َغْيِر ُقَرْيشٍ 

َداقِ  ٣٧ َلْيَس َلَها ِإال ِنْصُف الص 
 ٣٦ َلْيَس َلَها َصَداٌق، َوَلْو َكاَن َلَها َصَداٌق َلْم ُنْمِسْكهُ 

 ٧٥ َما َأْنَت ِبَناِزٍل، َوال َأَنا ِبَراِكٍب، ِإني َأْحَتِسُب ُخَطايَ 
 ٧٤ َما َأْنُتَما ِبَأْقَوى ِمني، َوَما َأَنا ِبَأْغَنى َعِن اَألْجِر ِمْنُكَما

 ٤٢ َما َباُل ِرَجاٍل َيَطُئوَن وَالِئَدُهْم، ُثم َيَدُعوَنُهن َيْخُرْجنَ 
 َيْعِزُلوَنُهن ٤٣ َما َباُل ِرَجاٍل َيَطُئوَن وَالِئَدُهْم، ُثم 

 ١٢٥ للِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإال َكاَن َأْفَضَلُهَما َما َتَحاب َرُجالِن ِفي ا
 ٥٧ َما َتَرْوَنُه َيِحل ِلي ِمْن َماِل اللِه، َأْو َقاَل: ِمْن َهَذا اْلَمالِ 

 ٢٣ َما َحَمَلَك َعلى َأْخِذ َهِذِه النَسَمِة؟
 ١٤٦ َرُسولِ َما َرَأْيُت َرُجًال َأْكَثَر اْسِتَشاَرًة ِللرَجاِل ِمْن 

 ٦ َما ُرِئَي الشْيَطاُن َيْوًما ُهَو ِفيِه َأْصَغُر، َوال َأْدَحرُ 



٤٨٥ 
 

 ١٦٥ َما ُكنا ُنْبِعُد َأن السِكيَنَة َتْنِطُق َعَلى ِلَساِن ُعَمَر 
 ٨٥ َما َلْم َتْصَطِبُحوا َأْو َتْغتَِبُقوا َأْو َتْحتَِفُئوا 

 ٥٥ ُيْؤَتى ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة َمْغُلوالً َما ِمْن َأِميِر َعَشَرٍة ِإال 
 ١٥٤ َماَذا ُأَحدُثُكْم؟ ُكْنُت َجاَرُه، َفَكاَن ِإَذا َنَزَل َعَلْيِه اْلَوْحيُ 

 ٦٩ َماَذا َسَرقَ 
 ١٦٤ َمَثُل َأْصَحاِبي ِفي ُأمِتي َكاْلِمْلِح ِفي الطَعاِم 

 ١٣٠ َثِل اْلَفَرسِ َمَثُل اْلُمْؤِمِن َوَمَثُل اِإليَماِن، َكمَ 
 ٥٢ اْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما َبِقَي َعَلْيِه ِمْن ِكتَاَبِتِه َشْيءٌ 

 ٦٧ َمْن َأَصاَب َذْنًبا ُأِقيَم َعَلْيِه َحد َذِلَك الذْنبِ 
 ١٣٥ َمِن اْغِتيَب ِعْنَدُه َأُخوُه اْلُمْسِلُم، َوُهَو يْقِدُر َعَلى َنْصِرهِ 

 ١٣٦ َأُخوُه اْلُمْسِلُم، َوُهَو يْقِدُر َعَلى َنْصِرهِ َمِن اْغِتيَب ِعْنَدُه 
 ١٧ َمْن َأَقاَل َأَخاُه الُمْسِلَم َصْفَقًة َكِرَهَها، َأَقاَل اللُه َعْثَرَتهُ 

وُه ِبَهِن َأِبيهِ  ِة، َفَأِعضى ِبَعَزاِء اْلَجاِهِلي١٣٩ َمْن َتعز 
 ٣٩ َفِإْن َكاَن ُمْفِطًراَمْن ُدِعَي ِإَلى َطَعاٍم، َفْلُيِجْب، 

 ١٣٤ َمْن َذب َعْن َلْحِم َأِخيِه ِباْلَمغيَبِة، َكاَن َحقا
 ١٢٦ َمْن َسرُه َأْن َيِجَد َطْعَم اِإليَماِن، َفْلُيِحب اْلَمْرَء 

 ٥٣ َمْن َقاَل: َماِلي ِفي ِرتَاِج اْلَكْعَبةِ 
 ٩٣ َيْلَبْسُه ِفي اآلِخَرةِ َمْن َلِبَس اْلَحِريَر ِفي الدْنَيا، َلْم 

 ١٢٣ َمْن َمَسَح َرْأَس َيِتيٍم، َلْم َيْمَسْحُه ِإال ِللِه، َكانَ 
 ١٧٤ َمْوِضُع َقَدِم ِإْبِليَس ِباْلَبْصَرِة َوَفرَخ ِبِمْصرَ 

ٌد َأْخَضرُ  ِة ُجُذوُعَها ُزُمر١٩٠ َنْخُل اْلَجن 
 ١٧٨ َرِب َنَعْم، َأيَما َأْهِل َبْيٍت ِمَن اْلعَ 

 ١١٥ ِنْمُت َفَرَأْيتُِني ِفي اْلَجنِة 
 ٨٦ َنَهى َعِن اْلَخِليَطْيِن، َوَقاَل: اْنِبُذوا ُكل َواْحٍد 

 ١٥ َنَهى َعْن َبْيِع الَغَررِ 
 ٦١ َهَذا ُفالٌن َشِهَد ِبُزوٍر، َفاْعِرُفوُه، ُثم َحَبَسهُ 

 ١٩ َهْل َعَلى َصاِحُبُكْم َدْينٌ 
 ٤٥ اْمَرَأُتُه ِإْن َشاَء َطلَق، َوإِْن َشاَء َأْمَسكَ ِهَي 

 ٧٠ َوَأِبيَك َما َلْيُلَك ِبَلْيِل َساِرقٍ 
 ١٨٤ َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ِإنُه َلُيَخفُف َعَلى اْلُمْؤِمنِ 

 ٧٨ َوَزَنْت َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم 



٤٨٦ 
 

 ٥٦ َوْيٌل ِلُألَمَراِء، َوْيٌل ِلْلُعَرَفاِء، َوْيٌل ِلُألَمَناءِ 
 ١٢٧ َيا َأَبا َذر َأي ُعَرى اِإليَماِن َأْوَثُق؟

 ١٢٩ َيا َأْسَلُم َال َيُكْن ُحبَك َكَلًفا، َوال ُبْغُضَك َتَلًفا
 ٦٤ َيا ُأم َسَلَمَة َهَذا َواللِه َقاِتُل اْلَقاِسِطيَن، َوالناِكِثيَن 

 ١٩٧ َيا ِجْبِريُل، َما َهَذا؟
 ١٥٦ َيا َعاِئَشُة، َلْو ِشْئُت، َلَساَرْت َمِعي ِجَباُل الذَهبِ 
 ١٢٠ َيا ُعْقَبُة، َأال ُأْخِبُرَك ِبَأْفَضِل َأْخالِق َأْهِل الدْنَيا 

ُكُم اللُه  ًة َفَأَعز١٧١ َيا َمْعَشَر األَْنَصاِر، َأَلْم َتُكوُنوا َأِذل 
 ٢٨ َيا َمْعَمُر، َغط َفِخَذْيَك، َفِإن اْلَفِخَذْيِن َعْوَرةٌ 

اَل ِمْن ُأمِتي َسْبُعوَن َأْلًفا ج١٨١ َيْتَبُع الد 
 ةِ َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآلَن ِمْن َهَذا اْلَفج١٣٧ َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجن 

 ١٩٦ ُيَعظُم اْلَكاِفُر ِفي الناِر َمِسيَرَة َسْبِع َلَياٍل، ِضْرُسُه 
 ٣٥ ُيَفرُق َبْيَنُهَما

اُل ِفي اَألْرِض َأْرَبِعيَن َسَنةً  ج١٨٠ َيْمُكُث الد 
 ١٨٧ ُيَناِدي َمَلٌك ِمْن ُبْطَناِن اْلَعْرِش َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

 ٣١ َيْنِكُح اْلَعْبُد اْمَرَأَتْيِن، َوُيَطلُق تْطليَقتَْينِ 
 ٤١ ُيوَقُف اْلُمْؤِلي

 

   



٤٨٧ 
 

  فهرس رواة األحاديث واآلثار
  

  رقمه  راويالاسم 
  ١٣٥  َأَباِن بِن َأِبي َعياش

  ١٣  أبان بن إسحق األسدي النحوي
  ٦  ِإْبَراِهْيم بن َأِبي َعْبَلة الشاِميّ 
  ٨٤  ِإْبَراِهْيم بن الُمْخَتار التِمْيِميّ 

  ١٥٢  ِإْبَراِهْيم بن الُمْنِذر بن َعْبد اهللا 
  ٩٤  ِإْبَراِهيم ْبن اْلَوِليد اْلَجشاش

  ٨١  ِإْبَراِهْيم بن ُسَلْيَمان بِن َرِزْين
  ٧٦  ِإْبَراِهْيم بن َعْبد الرْحَمن بن َعْوف الزْهِري

مد بن ُمْوَسى الَعباِسيّ ِإْبَراِهْيم بن َعْبد  ٥  الص  
  ١٦٩  ِإْبَراِهْيم بِن ُعْثَمان الَعْبِسيّ 

  ٩٩  ِإْبَراِهْيم بن ُقَداَمة بن ُمْوَسى الُجَمِحيّ 
  ١٢١  ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بن ِإْبَراِهْيم بن ِمْهَران

  ٢  ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بِن َأِبي َيْحَيى
  ٨٠  ْبن اْلَحاِرث ْبن َمْيُمون ِإْبَراِهيم ْبن ُمَحمد

  ١٠٠  ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بن الَحَسن بن َمتَوْيه
  ١٨٣  ِإْبَراِهْيم بن َيِزْيد بن َشِرْيك التْيِميّ 
  ٦٤  ِإْبَراِهْيم بن َيِزْيد بن َقْيس النَخِعيّ 

  ١٠١  ِإْبَراِهْيم بن ُيْوُنس بن ُمَحمد الَبْغَداِديّ 
  ١٦٩  ْعُقوب بن ِإْبَراِهْيم الُمْقِريَأْحَمد ْبن يَ 

  ١٢٦  ِزَياد ْبن ُمَحمد اْلَحَنِفيّ 
  ١٣٩  ُأَبّي بن َكْعب بن َقْيس األَْنَصاِريّ 

ْسَماِعيِليّ    ٧٤  َأْحمد بن ِإْبَراِهيم اْإلِ
  ٩٠  َأْحَمد بن ِإْبَراِهْيم بن ِإْسَماِعْيل الُجْرَجاِنيّ 

  ٦٤  النْيَساُبْوِريّ َأْحَمد بن ِإْسَحاق بن َأيْوب 
ْيَدالِنيّ  ١٠٩  َأْحَمد ْبن ِإْسَحاق الص  

  ١  َأْحَمد بن الَحَسِن بن َأْحَمد الِحْيِريّ 
  ١٦٠  َأْحَمد ْبن اْلُحَسْين ْبن َنْصر اْلَبْغَداِديّ 



٤٨٨ 
 

  ٥  َأْحَمد بن الَقاِسم بِن الَحاِرث الزْهِريّ 
  ١١٠  َأْحَمد بن الِمْقَدام
  ١١٢  بن َحْمَدان بن َشِبْيب َأْحَمد بن َجْعَفر

  ١٣  أحمد بن حازم بن محمد الكوفي
  ١٣٨  َأْحَمد ْبن َسيار ْبن َأيوب

  ٦٣  َأْحَمد بن َعْبد الَجبار بن ُمَحمد الُعَطاِرِديّ 
  ١٤٩  َأْحَمد بن َعْبد الرْحَمن بن َوْهب الُقَرِشّي َمْوَالُهم

  ١  َعِلّي بن َمْنُصْورَأْحَمد بن َعْبد اهللا بن َأْحَمد بن 
  ١٨٣  َأْحَمد بن َعْبد اهللا بِن ُنَعْيم السَرْخِسيّ 

  ١٠  َأْحَمد بِن َعِلّي اْلُكْشِميَهِنيّ 
  ١٤٥  َأْحَمد بن َعِلّي بن الُمثَنى التِمْيِميّ 

  ٩٥  َأْحَمد بن َعْمِرو ْبن َأِبي َعاِصم النِبْيل
  ٦٣  اْلُحَمْيِديّ َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن اْلَعباس 
  ١٤٩  َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن اْلَعباس

  ٧  َأْحَمد بن ُمَحمد بن الَفْضل الكَراِبيِسيّ 
  ١١٢  َأْحَمد بن ُمَحمد بن َحْنَبل الشْيَباِنيّ 
ان ح١٤  أحمد بن محمد بن ِسراج الط  
  ١٤٧  َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن َسِعيد اْلُكوِفيّ 

  ١٢٧  ُمَحمد ْبن ُعَمرَأْحَمد ْبن 
  ١٣٨  َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن ُعَمر ْبن ِبْسَطام

  ١٤٦  َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن َماَهان
  ١٠٩  َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن َنْصر

  ١٠٢  َأْحَمد بن َمْنُصْور بن َسيار الَبْغَداِديّ 
  ٥٧  اَألْحَنف بن َقْيس بن ُمَعاِوَية التِمْيِميّ 

  ١٧  بُن َأِبي ِإَياس الَعْسَقَالِنيّ آَدُم 
  ٦٧  ُأَساَمة بن َزْيد اللْيِثيّ 

  ١٤٩  ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْيم بن ِإْسَماِعْيل الَقاِضي
ْنَعاِنيّ  اد الص٥٧  ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْيم بِن َعب  
  ١٦٢  ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْيم بن ُمَحمد بن َجِمْيل

  ٧٣  الَفاِرِسيّ ِإْسَحاق بن َأْحَمد 
  ١٩  ِإْسَحاق بُن الَحَسن بِن َمْيُمْوٍن الَبْغَداِديّ 



٤٨٩ 
 

  ٦٠  ِإْسَحاق بن َعْبد اهللا بن َأِبي َفْرَوة اُألَمِوّي َمْوَالُهم
  ٢٧  َأَسد بن ُمْوَسى بِن ِإْبَراِهْيم اُألَمِويّ 

  ١٥٩  ِإْسَراِئْيل بن ُيْوُنس بن َأِبي ِإْسَحاق السِبْيِعيّ 
  ٢٠  الُقَرِشّي الَعَدِويّ َأْسَلم 

  ١٥٢  ِإْسَماِعْيل بن ِإْبَراِهْيم بن ُعْقَبة اَألَسِدّي َمْوَالُهم
  ١٦٥  ِإْسَماِعْيل بن َأِبي َخاِلد الَبَجِلّي اَألْحَمِسّي َمْوَالُهم

  ١٠  ِإْسَماِعْيل بن َجْعَفر بِن َأِبي َكِثْيٍر األَْنَصاِريّ 
َبْيِديّ ِإْسَماِعْيُل بُن َرَجاَء بن َربِ  ٦٣  ْيَعة الز  
  ٦٤  ِإْسَماِعيل ْبن عباد اْلُمزِنيّ 

  ١٧٧  ِإْسَماِعْيل بن َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن ُأَوْيس اَألْصَبِحيّ 
  ١٣٥  ِإْسَماِعْيل بن َعياش بن ُسَلْيم الَعْنِسيّ 

  ١٠٢  ِإْسَماِعْيل بن ُمَحمد بن ِإْسَماِعْيل بن َصاِلح
  ١٦٤  ُمْسِلم الَمكيّ ِإْسَماِعْيل بن 

  ٩٠  َأْشَعث بن َأِبي الشْعثَاء الُمَحاِرِبيّ 
  ٣٢  َأْشَعث بن َسوار الِكْنِديّ 

  ٨٢  َأَنس بن َماِلك بن النْضر األَْنَصاِريّ 
  ٧٢  ِإَياس بن ُزَهْير اْلَبْصِريّ 

  ٤٠  َأيْوب بن َأِبي َتِمْيَمة السْخِتَياِنّي 
  ٥٣  بِن َعْمُرو بن َسِعْيد بن الَعاصَأيْوب بن ُمْوَسى 

  ٨٧  الَبَراء بن َزْيد الَبْصِريّ 
  ١٨  الَبَراُء بُن َعاِزب بن الَحاِرث

  ١٥٣  ِبْشر بن َسْيَحان
 ٧٤ َبْكر ْبن ُمَحمد اْلُمَزِنيّ 

  ١٥٧  َبِقية بن الَوِلْيد بن َصاِئد الَكَالِعيّ 
  ٩٩  التُنوِخيّ ُبْهُلْول بن ِإْسَحاق بن ُبْهُلْول 

  ١٢٥  ثَاِبت بن َأْسَلم الُبَناِنيّ 
ِلِمّي  ٧  َجاِبر بن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن َحَرام الس  

  ١٠٦  َجاِبر بن َيِزْيد بن الَحاِرث الُجْعِفيّ 
  ١٤٥  ُجَباَرة بن الُمَغلِس الُكْوِفيّ 

  ١٦٣  ُجَبْير بن ُمْطِعم بن َعِدّي بن َنْوَفل
  ١٥٩  َهاُرون ْبن َعْبد الله اْلَخْرَجاِنيّ ُجَبْير ْبن 



٤٩٠ 
 

  ١٠٦  َجِرْير بن َعْبد اهللا بن َجاِبر الَبَجِليّ 
  ١٤٥  النَهاَوْنِديّ  َجْعَفر ْبن ُعَمر

  ١٠٨  َجْعَفر بن َعْون بن َجْعَفر الَمْخُزْوِميّ 
  ٧٨  َجْعَفر بن ُمَحمد بن َعِلّي الَهاِشِميّ 

  ١٦١  الرْحَمن اْلِعْجِليّ ُجَمْيع ْبن ُعَمر ْبن َعْبد 
 ١٣  جناح بن نذير بن جناح اْلُمَحاِرِبي  

  ١٦٧  َحاِجب بن َأْحَمد بن َيْرُحم بن ُسْفَيان
 ١٩٦  َحاِجب بن ُعَمر الثَقِفيّ 

  ١٥٨  َحاِرَثة بن ُمَضرب الَعْبِدّي 
  ٩٢  َحِبْيب بن الشِهْيد اَألْزِديّ 

  ٧٩  َحِبْيب بن َأْوس
  ١٦٠  َخاِلدُحَبْيش ْبن 

اج ْبن َعتاب الَعْبِدّي اْلَبْصِريّ  ١٨٩  َحج  
  ١٥١  ُحَذْيَفة بن الَيَمان

  ١٦٠  ِحَزام بن ِهَشام بن ُحَبْيش ْبن َخاِلد اْلُخَزاِعيّ 
  ٨٥  َحسان بن َعِطية الُمَحاِرِبيّ 

  ٩٢  الَحَسن بن َأِبي الَحَسن الَبْصِريّ 
  ١٩  اْلَعباس الجوهرياْلَحَسن بن اْلَعباس بن 
  ٤٤  الَحَسن بن الَفَرج الَغزيّ 

  ١١٧  اْلَحَسن ْبُن َعْبد الرْحَمن ْبِن َعْوف
  ١٦١  الَحَسن بن َعِلّي بن َأِبي َطاِلب الُقَرِشيّ 

  ٦٤  الَحَسن بن علّي بن ِزياد السريّ 
  ٩٨  الَحَسن بن َعِلّي بن ُمَحمد الُهَذِليّ 

  ١٦٠  ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن ِإْبَراِهيم الَقاِضياْلَحَسن ْبن 
 ١٢ اْلَحَسن ْبن ُمَحمد ْبن اْلُحَسْين اْلُمَعدل
َلِميّ  ٨٨  اْلَحَسن ْبن َهاُرون ْبن ُسَلْيَمان الس  

  ٧  الُحَسْين بن الَحَسن بن َأْحَمد بن النْضر بن َحِلْيم
  ٧٤  الُحَسْين بن الَفْضل بن ُعَمْير الَبَجِليّ 
  ١٠٠  الُحَسْين بن ُحَرْيث الُخَزاِعّي موالهم

  ١٨٧  الُحَسْين بن داود بن ُمعاذ
  ١٢٧  الُحَسْين بن َقْيس الرَحِبيّ 



٤٩١ 
 

  ١٨  الُحَسْيُن بُن ُمَحمِد بِن َأْحَمَد القاضي 
 ١٩٦  الَحَكم بن َعْبد اهللا بن ِإْسَحاق الَبْصِريّ 

  ١٦٩  الِكْنِدّي َمْوَالُهمالَحَكم بن ُعتَْيَبة َأُبو ُمَحمد 
  ١٩٠  َحماد بن َأِبي ُسَلْيَمان

  ٧٤  َحماد بن َسَلَمة بن ِدْيَنار
  ١٤٩  َحْمد بن ُمَحمد بن ِإْبَراِهْيم بن َخطاب الُبْسِتيّ 

  ١٨  َحمدون بن أحمد بن سالم السمسار
 ٢٧  َحْمَزُة بُن ُيْوُسَف بِن ِإْبَراِهْيَم الُقَرِشي  

  ١٠  بن َأِبي ُحَمْيد الطِوْيل الَبْصِريّ ُحَمْيد 
  ١٧  ُحِمْيُد بُن َمْخَلِد بِن ُقتَْيَبَة اَألْزِدي

  ١٤٠  ُحَمْيد بن ِهَالل الَعَدِويّ 
  ٢٧  ُحَيّي ْبن َعْبد الله ْبن ُشَرْيح اْلَمَعاِفِريّ 

  ١٥٤  َخاِرَجة بن َزْيد بن ثَاِبت األَْنَصاِريّ 
  ٨٩  الَبْصِريّ َخاِزم بن الُحَسْين 

  ١٣٣  َخاِلُد بُن ِإْلَياس
  ٧٩  َخاِلد بن َزْيد بن ُكَلْيب

  ٢  ُخَزْيَمة بن ثَابت بن الَفاِكه اَألْنَصاِريّ 
  ١٨٥  َخْيَثَمة ْبن ُسَلْيَمان ْبن َحْيَدَرة

  ١٤٨  َداِهر ْبن ُنوح اْألَْهَواِزي
  ٩٣  َداُود السَراج الثَقِفيّ 
  ٥٤  الُقَشْيِرّي َمْوَالُهمَداُود بن َأِبي ِهْند 

  ٩٢  َداُود بن َشِبْيب الَباِهِليّ 
  ١٨٤  َدراج بن َسْمَعان

  ١٥٠  َذْكَوان بن َعْبد اهللا
  ٧٩  َراِشد بن َجْنَدل الَياِفعي

ِبْيع بن ُسَلْيَمان بِن َعْبد الَجباِر الِمْصِريّ  ١  الر  
ِبْيع بن َصِبْيح السْعِدّي الَبْصِريّ  ٩٧  الر  

َبْيِديّ  ٦٣  َرَجاء بن َرِبْيَعة الز  
  ١٩١  ِرْشِدْين بن َسْعد بن ُمْفِلح الَمْهِريّ 

  ٥٩  ُرَفْيع بن ِمْهَران
  ٦٧  َرْوح بن ُعَباَدة بن الَعَالء الَقْيِسيّ 



٤٩٢ 
 

  ٥  َزاِهر بن َأْحَمد بن ُمَحمد السَرْخِسيّ 
  ٥٤  ِزْبِرَقان الشاِميّ 

  ٧٤  اَألَسِديّ ِزّر بن ُحَبْيش بن ُحَباَشة 
 195  َزَكِريا ْبن َأِبي َمْرَيم اْلُخَزاِعيّ 

  ٦٤  َزَكِريا بن َيْحَيى بن ُعَمر الطاِئيّ 
  ٨٧  ُزَهْير بن ُمَعاِوَية بن ُحَدْيج

 ١٢  ُزَهْير بُن ُمَعاِوَيَة بِن ُحَدْيِج الُجْعِفي  
  ٥  ِزَياد بن َأِبي ِزَياد

  ٩٦  ِزَياد بن َيْحَيى بن َحسان
 ٢٠  َزْيُد بُن َأْسَلَم الَعَدِوي  

  ١٤  َزْيُد بُن الُحَباِب بِن ريانِ 
اك اَألْنَصاِريّ  ح ١٥٤  َزْيد بن ثَاِبت بن الض  

  ٤٣  َساِلم بن َعْبد اهللا بن ُعَمر الُقَرِشيّ 
  ٦٩  الساِئب بن َيِزْيد بن َسِعْيد الِكْنِديّ 

  ٥٠  اَألِبْيَوْرِديّ السِرّي بن ُخَزْيَمة بن ُمَعاِوَية 
  ١١٢  ُسَرْيج بن النْعَماِن بن َمْرَوان الَجْوَهِريّ 

  ١١٢  َسْعد بن َأِبي َوقاص الزْهِريّ 
  ١٩  َسْعد بن َماِلك بِن ِسَنان الُخْدِريّ 

  ١٣٠  َسِعْيد بن َأِبي َأيْوب الُخَزاِعي
  ١٥٦  َسِعْيد بن َأِبي َسِعْيد الَمْقُبِريّ 

  ١٥٣  َأِبي َعُرْوَبة الَبْصِريّ َسِعْيد بن 
  ١٢٠  َسِعْيد بن الَحَكم بن ُمَحمد الُجَمِحّي َمْوَالُهم

  ١٥  سعيد بن المسيب بن حزن القرشي 
 ٣٠  َسِعْيُد بُن ُجَبْيِر بِن ِهَشاٍم اَألَسِدي  

  ٣  َسِعْيد بن َساِلم الَقداح الَمكيّ 
 يب ١٨  َسِعْيُد بُن ُسَلْيَماَن الض  

  ١٤٩  َسِعيد ْبن ُسَوْيد اْلَكْلِبيّ 
  ٥٨  َسِعْيد بن َعْبد الرْحَمن الُجَمِحيّ 

  ٧٣  َسِعْيد بن َعْنَبَسة
  ١٣٦  ُسْفَيان بن َسِعْيد الثْوِريّ 

  ٣١  ُسْفَيان بن ُعَيْيَنة الِهَالِلّي 



٤٩٣ 
 

  ١٦١  ُسْفَيان بن َوِكْيع بن الَجراح
  ١٢٢  َمْوَالُهمَسالم بن ُسَلْيم الَحَنِفّي 

  ١٠٨  َسْلم ْبن ِعَصام ْبن َساِلم ْبن اْلُمِغيَرة 
  ٥٦  َسْلَمان َأُبو َحاِزم اَألْشَجِعّي الُكْوِفيّ 

  ٩٩  َسْلَمان اَألَغرّ 
  ١٥٧  َسَلَمة بن الَخِلْيل الَكَالِعيّ 

  ١٥  َسَلَمة بن ِدْيَنار الَمِدْيِنيّ 
  ٩٨  َسَلَمة بن َوْهَرام الَيَماِنيّ 

  ١٧٧  ُسَلْيَمان بن ِبَالل الُقَرِشّي 
  ١٥٤  ُسَلْيَمان بن َخاِرَجة األَْنَصاِريّ 

  ١١٨  ُسَلْيَمان بن َزْيد الُمَحاِرِبيّ 
  ١٢٧  ُسَلْيَمان بِن َطْرَخان التْيِميّ 

  ١٨٤  ُسَلْيَماَن بِن َعْمِرو بن َعْبد اللْيِثيّ 
  ٦٣  ُسَلْيَمان بن ِمْهَران اَألَسِديّ 
  ١١  ُسَلْيَمان بن َيَساٍر الِهَالِليّ 
َلِميّ  ٢٣ ُسَنْين َأُبو َجِمْيَلة الس 
  ١٦٧  َسْهل بن َسْعد األَْنَصاِريّ 
  ٨٠  َسْهل بن ُعْثَمان الَعْسَكِريّ 

  ٧٢  ُسَوْيد ْبن ُهَبْيَرة الَعَدِويّ 
 اُر َأُبو الَحَكِم الَعَنِزي٤٥  َسي  

  ١٧  َشِريك ْبن َعبد اللِه النخعي
اج الَعَتِكّي  ٣٢  ُشْعَبة بن الَحج  
  ١٤٢  ُشَعْيب بن ُمَحمد السْهِميّ 
  ١٥١  َشِقْيق بن َسَلَمة اَألَسِديّ 

  ٥٤  َشْهر بن َحْوَشب اَألْشعِريّ 
  ٢  اللْيِثّي َصاِلح بن ُمَحمد 

  ٦٥  َصاِلح بن َنْبَهان الَمَدِنيّ 
 اح بن محمد اَألْحَمِسيب ١٣  الص  

  ١٢٠  الَباِهِليّ  ُصَدّي بن َعْجَالن
اك بن َمْخَلد الشْيَباِنيّ  ح ٥٥  الض  

  ١٠٦  َطارق التِميِمي



٤٩٤ 
 

  ٩٠  َطاِهر بن َعْبد اهللا الشاِفِعيّ 
  ٣٧  َطاُوْوس بن َكْيَسان الَيَماِنّي 

  ١٤٦  َطْلَحة بن َزْيد الُقَرِشيّ 
  ١٦٣  َطْلَحة بن َعْبد اهللا الزْهِريّ 

  ٥  بِن ُعَبْيد اهللا الُخَزاِعيّ َطْلَحة 
  ٥٠  الَياِميّ َطْلَحة بن ُمَصرف 

  ١٢٧  َعاِصم بن النْضر بن الُمْنَتِشر اَألْحَول 
  ٧٤  اَألَسِديّ  َعاِصم بن َبْهَدَلة

  ٦١  َعاِصم بن ُعَبْيد اهللا بن َعاِصم الَعَدِويّ 
  ٣٢  َعاِمر بن َشَراِحْيل الشْعِبّي 

  ١٠  اللْيِثيّ َعاِمر بن َواِثَلة 
  ٥٦  َعباد بن َأِبي َعِلّي الَبْصِريّ 

  ٨٢  َعباد بن الَعوام الِكَالِبّي موالهم
  ٧  َعباس بن ُمَحمد الدوريّ 

َلِميّ  ١٤٩  َعْبد اَألْعَلى ْبن ِهالل الس  
  ١٠١  َعْبد الَحِمْيد بن َجْعَفر األَْنَصاِريّ 

  ٨٩  الُبْرُجِميّ َعْبد الَحِمْيد بن َصاِلح 
  ١٧٧  َعْبد الَحِمْيد بن َعْبد اهللا اَألْصَبِحيّ 

 َناد الَمَدِنيّ ْحَمن َعْبد الر ٣٣  ْبن َأِبي الز  
  ١٢٦  َعْبد الرْحَمن بن َأْحَمد األَْنَصاِريّ 

  ١٢٢  عبد الرْحَمن بن َأْحمد بن ُمَحمد اْلَفِقيه 
  ٣٢  الَهَرِويّ  َعْبد الرْحَمن بن َأْحَمد بن ُمَحمد

  ١٦٣  َعْبد الرْحَمن بن َأْزَهر الزْهِريّ 
  ٧٠  َعْبد الرْحَمن بن الَقاِسم بن ُمَحمد 

  ١٩١  َعْبد الرْحَمن بن ِزَياد اِإلْفِرْيِقّي 
  ١٢  َعْبد الرْحَمن بن سابط

  ١٢٥  َعْبد الرْحَمن ْبن عبد اهللا بن َأْحمد
  ١٨٥  ُعْثَمان ْبن اْلَقاِسمَعْبد الرْحَمن ْبن 

  ٨٥  َعْبد الرْحَمن بن َعْمرو اَألْوَزاِعيّ 
  ٥٠  َعْبد الرْحَمن بن َعْوَسَجة الَهْمَداِنيّ 

  ١١٧  البصري َعْبد الرْحَمن بن َعْوف



٤٩٥ 
 

  ١١٣  َعْبد الرْحَمِن بِن َكْعِب األَْنَصاِريّ 
  ٨٠  َعْبد الرْحَمن بن ُمَحمد الُمَحاِرِبيّ 
  ٢٤  َعْبد الرْحَمن بن َيْعُقْوب الُجَهِنيّ 

زاق بن َهمام الِحْمَيِرّي َمْوَالُهم ٥٧  َعْبد الر  
  ٨٣  َعْبد السَالم بن َحْرب النْهِديّ 

َمد بن َعْبد الرْحَمن الَبزار ٥٧  َعْبد الص  
  ٢٦  َعْبد الَعِزْيز بن َأِبي َرواد

ل  ١  َعْبد اْلَعِزيز ْبن َأْحَمد اْلَخال  
  ١٥٢  َعْبد الَعِزْيز بن ِعْمَران الزْهِريّ 

  ١١٢  َعْبد الَعِزْيز بن ُمَحمد الدَراَوْرِديّ 
  ١١٦  َعْبد الَعِزْيز بن ُمْسِلم الَقْسَمِليّ 
  ٤٤  َعْبُد الَكِرْيم بن َماِلك الَجَزِرّي 

  ١١٨  َعْبد اهللا بن َأِبي َأْوَفى
  ٢٥  َعْبُد اهللا بن َأِبي َبْكر بن ُمَحمد اَألْنَصاِريّ 

  ٥٧  الطاِهِريّ  َعْبد اهللا بن َأْحَمد بن ُمَحمد
  ١١٢  َعْبد اهللا بن َأْحَمد الشْيَباِني
  ٧٣  َعْبد اهللا بن ِإْدِرْيس اَألْوِديّ 

  ٩٤  َعْبد الله ْبن اْألَْسَود
َبْير  ٢٦  الُقَرِشيّ َعْبد اهللا بن الز  

  ٦٦  َعْبد اهللا بن الُمَباَرك الَمْرَوِزيّ 
  ٤  َعْبد اهللا بِن الُمَؤمل الُقَرِشيّ 
  ١٣٠  َعْبد اهللا بن الَوِلْيد التِجْيِبيّ 
 ١٤  عبد اهللا بن دينار الَعَدِوي  
  ٣٥   َعْبد اهللا بن َذْكَوان الُقَرِشيّ 
  ٢٧  عبد اهللا بن سعيد الزْهريّ 
  ٣٩  َعْبد اهللا بن َشداد اللْيِثّي 

ُلْوِليّ  ١٥٠  َعْبُد اِهللا بن َضْمَرة الس  
  ١٧٤  الَيَماِنيّ َعْبد اهللا بن َطاُوْوس 

  ٦١  َعْبد اهللا بن َعاِمر الَعْنِزيّ 
  ٣  َعْبد اهللا بن َعباس الَهاِشِميّ 

  ١٢٤  َعْبد اهللا بن َعْبد الرْحَمن الَمِكّي 



٤٩٦ 
 

  ٨٢  َعْبد الرْحَمن الَسَمْرَقْنِديَعْبد اهللا بن 
َمد اْلُجوَزَجاِنيّ  ه ْبن َعْبد الص٧٩  َعْبد الل  

  ١٧٧  َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن َجاِبر
  ٢٦  َعْبد اهللا بن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا ْبن َأِبي ُمَلْيَكة 

  ٨٠  َعْبد اهللا بن ُعَبْيد بن ُعَمْير اللْيِثيّ 
  ٣١  بن ُعْتَبة بن َمْسُعْود الُهَذِليّ َعْبد اهللا 

  ٧١  َعْبد الله ْبن َعِتيك اَألوِسيّ 
  ١٥٠  َعْبد اهللا بن ُعْثَمان بن َجَبَلة الَعَتِكيّ 
  ١٢  َعبد اللِه ْبن عثمان ْبن ُخثَْيِم القاري
  ٢١  َعْبد اهللا بن ُعْثَمان بن َعاِمر التْيِميّ 

  ٢٧  َعْبُد اِهللا بُن َعِدي بِن َعْبِد اِهللا بِن ُمَحمِد بِن ُمَبارِك 
  ١٨٧  َعْبد اهللا بن َعِلّي بن َعْبد اهللا الطْوِسيّ 

  ١٠  َعْبد اهللا بِن ُعَمر بن َأْحَمد بن َعلك الَجْوَهِريّ 
  ١  َعْبد اهللا بن ُعَمر بِن الَخطاب الُقَرِشي

  ١٢٢  ُمَحمد بن َأَبان اُألَمِوّي موالهمَعْبد اهللا بن ُعَمر بن 
  ٩٨  عبد اهللا ْبن َعْمرو اْلُجَمِحيّ 

  ٦٩  َعْبد اهللا بن َعْمرو الَحْضَرِميّ 
  ٢٧  السْهِميّ  د اهللا بن َعْمرو بن الَعاصَعبْ 

  ٢٧  َعْبد اهللا بن َلِهْيَعة بن ُعْقَبة الَحْضَرِمّي 
  ١٢٢  َعْبد اهللا بن ُمَحمد  ْبن َناِجَية

  ٧٣  َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َجْعَفر بن َحيان
  ٨١  َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد الَعِزْيز

 د بن َعْبد الَعِزْيز الَبَغِوي٣٢  َعْبد اهللا بن ُمَحم  
  ٨٣  َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد الَكِرْيم الراِزي

  ٥٦  اْلَحِنيِفيّ َعْبُد اهللا بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا 
  ٥٦  اَألَسِديّ َعْبد اهللا بن ُمَحمد بِن ُعَبْيد اهللا 

 َفْيِلي١٢  عبد اهللا بن محمد بن علي بن ُنَفْيِل الن  
  ١٣٨  َعْبد الله ْبن ُمَحمد ْبِن َهاُرون
  ١٣  عبد اهللا بن مسعود الهذلى 
  ١١٦  َعْبد اهللا بن َمْسَلَمة الَقْعَنِبيّ 
  ١٨٩  َعْبد اهللا بن َمْعَبد الزماِنّي 



٤٩٧ 
 

  ٩٦  َعْبد اهللا بن َمْيُمْون الَقداح
  ١٤٩  َعْبد اهللا بن َوْهب الُقَرِشّي َمْوَالُهم

  ٢٧  َعْبِد اهللا بن َيِزْيد الَمَعاِفِريّ 
  ١٥٤  َعْبد اهللا بن َيِزْيد الَمكيّ 

 ِه ْبُن ُيوُسَف بِن َأْحَمَد اَألْرَدْسَتاِني١٩  َعْبُد الل  
  ٣٣  َعْبد الَمِجْيد بن ُسَهْيل الزْهِريّ 

  ١٧  َعْبِد الَمِلِك بِن َأِبي َبِشْير الَبْصِريّ 
  ٢٥  َعْبد الَمِلك بن َأِبي َبْكر الَمْخُزْوِميّ 

  ١٤٧  َعْبد الَمِلك بن َأِبي ُعْثَمان الَخْرُكْوِشيّ 
  ١٥٥  َعْبد الَمِلك بن َحِبْيب اَألْزِديّ 

  ١  َعْبد الَمِلك بن َعْبد الَعِزْيز اُألَمِوّي موالهم
  ١١٢  َعْبد اْلَمِلك ْبن َعِلّي ْبن َأْحَمد 
  ١٢  عبد الواحد بن أحمد المليحي

  ٤٠  َعْبد الَوهاب بن َعْبد الَمِجْيد الثَقِفيّ 
  ٥٦  الَخفافَعْبد الَوهاب بن َعَطاء 

  ١  َعْبد اْلَوهاب ْبن ُمَحمد اْلِكَساِئّي 
فار ١٠٨  َعْبَدة بن َعْبد اهللا الص  

  ١٣٤  ُعَبْيد اهللا بن َأِبي ِزَياد الَقداح
 اِفي ه بن الوليد الَوص١٩  ُعَبيد الل  
  ١٦٠  ُعَبْيد الله ْبن َجْعَفر ْبن َأْعَين

ْمِرّي َمْوَالُهمُعَبْيد اهللا بن َزْحر  ١٢٠  الض  
  ٩٨  ُعَبْيد اهللا بن َسَلَمة بن َوْهَرام

  ٨٣  ُعَبْيد اهللا بن َعْبد الَكِرْيم بن َيِزْيد 
  ٦٦  ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن َمْوَهب
  ٤٨  ُعَبْيد اهللا بن ُعَمر بن َحْفص 

  ٤٤  ُعَبْيد اهللا بن َعْمِرو الرقيّ 
  ١١٩  بن َأِبي الُمْخَتار ُعَبْيد اهللا بن ُمْوَسى

  ٩٠  ُعَبْيد ْبن َخاِلد اْلَحاِرِثّي 
ْلَماِنيّ  ٤٠  َعِبْيَدة بن َعْمرو الس  
  ١٣٩  ُعَتّي بن َضْمَرة التِمْيِميّ 

  ٩٩  َعتيق بن َيْعُقْوب بن ُصَدْيق 



٤٩٨ 
 

 اِرِمي١٢  عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الد  
  ١٠١  الَعْبِديّ ُعْثَمان بن ُعَمر بن َفاِرس 

  ٨٨  ُعْثَمان بن ُمَحمد ْبن ِإْبَراِهْيم بن ُعْثَمان الَعْبِسيّ 
  ٥٥  َعْجَالن َمْوَلى َفاِطَمة ِبْنت الَوِلْيد بن ُعْتَبة الَمَدِنيّ 

َلِميّ  ١٤٩  الِعْرَباض بن َساِرَية الس  
َبْير بِن الَعوام بن ُخَوْيِلد اَألَسِديّ  ٢١  ُعْرَوة ْبن الز  

  ٤  الَمكيّ  َعَطاء بن َأِبي َرَباح
  ٨٣  الُكْوِفيّ  َعَطاء بن الساِئبِ 

 ُة بُن َسْعِد بِن ُجَناَدَة الَعْوِفي١٩  َعِطي  
  ٧٤  َعفان بن ُمْسِلم بن َعْبد اهللا الَباِهِلي

  ١٢٠  ُعْقَبة بن َعاِمر الُجَهِنيّ 
  ١٤٦  ُعَقْيل بن َخاِلد اَألْيِليّ 

  ١٠٣  َعْبد اهللا الُقَرِشيّ ِعْكِرَمة َأُبو 
  ١٩٢  الَعَالء بن ِزَياد بن َمَطر الَعَدِويّ 
  ٢٤  الَعَالء بن َعْبد الرْحَمن الُحَرِقيّ 

  ١٣٨  الَمَدِنيّ  َعْلَقَمة بن َأِبي َعْلَقَمة
  ٦٤ الُكْوِفيّ  َعْلَقَمة بن َقْيس بن َعْبد اهللا

  ٤٠  َعِلّي بن َأِبي َطاِلب الَهاِشِميّ 
  ٧٩  ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمد اْلُخَزاِعيّ َعِلّي 

  ٣٢  َعِلّي بن الَجْعد بن ُعَبْيد الَجْوَهِريّ 
  ١٠٠  الَمْرَوِزيّ  َعِلّي بن الَحَسن بن َشِقْيق
  ٥٥  َعِلّي بن الَحَسن الِهَالِليّ 
  ١٤٦  َعِلّي بن الَعباس الَبَجِليّ 
  ١٠  َعِلّي بِن ُحْجٍر السعدي

  ٥٨  اللْخِميّ ُعَلّي بن َرَباح 
  ١٤  علي بن عبد العزيز البغوي
        ١٠  َعِلّي بن َعْبد اهللا الطْيَسُفونيّ 

  ١٥٩  الطَناِفِسيّ  َعِلّي بن ُمَحمد بن ِإْسَحاق
  ١٠٢  َعِلّي بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن ِبْشَران

  ١٦٠  علّي ْبن ُمَحمد ْبن علّي التّيميّ 
  ١٤٩  اْلُموَسِويّ  َعِلّي ْبن ُموَسى



٤٩٩ 
 

  ١٢٠  َعِلّي بن َيِزْيد األَْلَهاِنيّ 
  ١٤٧  التِمْيِميّ َعمار ْبن ُمَحمد 

 ١٩٤  َعمار بن ُمَعاِوَية الدْهِنيّ 
  ١٠٥  ُعَماَرة بن ثَاِبت األَْنَصاِريّ 

  ١٨١  الَعْبِديّ  ُعَماَرة بن ُجَوْين
  ٢  ُعَماَرة بن ُخَزْيَمة األَْنَصاِريّ 
  ١٤٧  الُكْرِديّ ُعَمر ْبن ِإْبَراِهيم ْبن خالد 
  ٦٠  ُعَمر بن الَحَكم بن َثْوَبان
  ٦٠ ُعَمر بن الَحَكم بن َراِفع 

  ٩  ُعَمر بِن الَخطاب بِن ُنَفْيل الُقَرِشيّ 
  ٢٩  ُعَمَر بِن ُحَسْيٍن بِن َعْبِد اِهللا الُجَمِحي َمْوَالُهم

  ١٠٨  الَيَماِميّ  ُعَمر بن َراِشد بن َشَجَرة
  ١٥٣  ُعَمر بن َسِعْيد األََبحّ 

  ٤  ُعَمر بن َعْبد الرْحَمِن بن ُمَحْيِصٍن الُقَرِشيّ 
  ١١٠  ُعَمر بن َعِلّي بن َعَطاء بن ُمَقدم الَبْصِريّ 

  ١٢٢  ُعَمر بن ُمَحمد بن َعِلّي الَبْغَداِديّ 
  ١٠١  ِعْمَران بن َأِبي َأَنس الُقَرِشيّ 

  ٥٨  الَعاص بن َواِئل السْهِميّ َعْمُرو بن 
ْوخ التِمْيِميّ  ٤٤  َعْمُرو بن َخاِلد بن َفر  

  ٧٧  َعْمُرو بن ِدْيَنار الَمكيّ 
  ١٤٢  َعْمُرو بن ُشَعْيب بن ُمَحمد السْهِميّ 

  ٩١  َعْمُرو بن َعاِصم الِكَالِبيّ 
  ١٠٢  السِبْيِعيّ  َعْمُرو بن َعْبد اهللا بن ُعَبْيد

  ٧٢  بن ِعْيَسى بن ُسَوْيد بن ُهَبْيَرة الَعَدِويّ  َعْمِرو
  ٩٨  عمرو بن محمد

  ٩٠  َعْمُرو بن َمْرُزْوق الَباِهِليّ 
  ١٢٦  َعْمُرو بن َمْيُمْون اَألْوِديّ 

  ٩٤  َعْنَبَسة بن َعْبِد الرْحَمن اُألَمِويّ 
  ١٣٩  َعْوف بن َأِبي َجِمْيَلة اَألْعَراِبيّ 

  ٣٣  الطَفْيل اَألْزِديّ َعْوف بن الَحاِرث بن 
  ١٠٢  َعْوف بن َماِلك بن َنْضَلة الُجَشِميّ 



٥٠٠ 
 

  ١٨٢  َعياش بن َأِبي َرِبْيَعة الَمْخُزْوِميّ 
 َلِمي ْحَمِن الس٥٠  ِعْيَسى بُن َعْبِد الر  

  ٩٤  الَبْصِريّ  َغسان بن َماِلك
  ٩٢  الُجَمِحي  الَفْضل بن الُحَبابِ 
  ٧  الُكْوِفيّ  الَفْضُل بُن ُدَكْينٍ 

  ١٤  القاسم بن َسالم الَهَرويّ 
  ١٢٠  الدَمْشِقيّ  الَقاِسم بن َعْبد الرْحَمن

دْيق  د بن َأِبي َبْكر الص٢٢  الَقاِسم بن ُمَحم  
  ٥٩  َقَتاَدة بن ِدَعاَمة بن َقتَاَدة السُدْوِسيّ 

  ٧٩  ُقَتْيَبة بن َسِعْيد الثَقِفيّ 
  ٩٩  الُجَمِحيّ ُقَداَمة بن ُمْوَسى 

  ٥٤  َقْيس بن َحْفص التِمْيِميّ 
  ٩٥  َكاِمل بن َطْلَحة الَجْحَدِريّ 

  ١١٧  َكِثير ْبن َعْبد الله اْلَيْشُكِريّ 
  ١٨  َكِثير، َأُبو ُمَحمد البصري
  ١٧٨  ُكْرز ْبن َعْلَقَمة الُخَزاِعيّ 

  ١٥٢  ُكَرْيب بن َأِبي ُمْسِلم الَهاِشِميّ 
  ١٥٠  الِحْمَيِريّ َكْعب بن َماِتع 

  ١١٣  َكْعب بن َماِلك األَْنَصاِريّ 
  ٣٧  اللْيث بن َأِبي ُسَلْيم اُألَمِوّي َموَالُهم

  ١٥٤  اللْيث بن َسْعد الَفْهِميّ 
 ١٩٣  َماِلك بن َأِبي َعاِمر اَألْصَبِحيّ 

  ٥  َماِلك بن َأَنس بن َماِلك الِحْمَيِريّ 
  ١٨  ُمَباَرُك بُن َفَضاَلَة البصري
باح الَيَماِنيّ  ى بن الص١٤٢  الُمثَن  

  ١١٦  الَمْخُزْوِميّ  ُمَجاِهد بن َجْبر
  ١٦٠  ُمْحِرز ْبن اْلَمْهِديّ 

  ٧١  ُمَحمد بن ِإْبَراِهْيم بن الَحاِرث التْيِميّ 
اِلَحاِني د بن ِإْبَراِهْيم بن َعِلّي الص٧٣  ُمَحم  

  ١٠٧  الُمَقدِميّ ُمَحمد بن َأِبي َبْكر بن َعِلّي 
 َبِسيّ  د بن َأْحَمد بن َأِبي َجْعَفرُمَحم١  الط  



٥٠١ 
 

  ٦٦  الَهَرِويّ  ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن اْلَحاِرث
  ١٣٨  ُمَحمد بن َأْحَمد بن الُحَسْين الَمْرَوِزيّ 

  ١٠١  ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن اْلَوِليد الثَقِفيّ 
  ١٨٥  التِميِميُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن َحاِمد 

  ١٨٧  ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن َسِعيد الراِزيّ 
  ١٧٧  ُمَحمد ْبن َأْحَمد ْبن ُمَحمد ْبن ِدلَوْيه

  ١  ُمَحمد بن ِإْدِرْيس بن الَعباس الُقَرِشي
  ١١٩  ُمَحمد بن ِإْدِرْيس بن الُمْنِذر الَحْنَظِليّ 

  ٧١  ِلِبيّ الُمط  ُمَحمد بن ِإْسَحاق بن َيَسار
  ١٧٧  الُبَخاِريُمَحمد بن ِإْسَماِعْيل 

  ١٤٧  ُمَحمد ْبُن ِإْسَماِعْيل ْبن ِإْسَحاق ْبن َراِشد
  ٢٩  ُمَحمد بن ِإْسَماِعْيل بن ُمْسِلم بن َأِبي ُفَدْيك 

  ١٤  محمد بن الحسن بن الحسين الِمْهَرَبْنَدْقَشاِئّي 
  ١٦٠  َزَكِرياء ْبن َأَسدُمَحمد ْبن اْلَحَسن ْبن 

  ٥٥  ُمَحمد بن الُحَسْين بن الَحَسن النْيَساُبْوِريّ 
  ١٢٢  ُمَحمد ْبن اْلُحَسْين ْبن َبْخَتَوْيه

  ١١٦  ُمَحمد بن الُحَسْين بن َداُود
  ١٩  محمد بن السائب بن بشر الكلبي

  ١٠  ُمَحمد بن الَفْضل بن َجْعَفر الَمْرَوِزيّ 
  ٩٨  بن الَقاِسم اَألَسِديُمَحمد 

  ١٤٩  ُمَحمد ْبن اْلَمكّي ْبن ُمَحمد اْلَمْرَوِزي
  ٦٧  ُمَحمد بن الُمْنَكِدر بن َعْبد اهللا التْيِميّ 

َبْيِديّ  د بن الَوِلْيد بن َعاِمر الز١٥٧  ُمَحم  
يان الَهاِشِمّي َمْوَالُهم ار بن الرد بن َبك١٥٦  ُمَحم  

  ١٦٧  بن َحماد األَِبيَوْرِديّ  ُمَحمد
  ٨٤  ُمَحمد بن ُحَمْيد بن َحيان الراِزيّ 

ِرْير ُمَحمد بن َخاِزم ٦٣  الض  
  ٥٧  ُمَحمد بن َزَكِريا بن ُعَذاِفر السَرْخِسيّ 

  ١٨٩  ُمَحمد بن َسِلْيم الراِسِبيّ 
  ٩٨  ُمَحمد ْبن ُسَلْيَمان الَمْخُزوِمي
  ٤٠  ُمَحمد بن ِسْيِرْين اَألْنَصاِرّي 



٥٠٢ 
 

  ١٥١  ُمَحمد بن َطِرْيف بِن ُخَلْيف الَبَجِليّ 
  ٢٩  ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن الُمِغْيَرة الُقَرِشّي 
  ١٠٤  ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن َحاِرَثة األَْنَصاِريّ 

  ٣١  الُقَرِشيّ ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن ُعَبْيد 
  ١٢٢  ُمَحمد بن َعْبد الرْحَمن بن َنْوَفل اَألَسِديّ 

  ٦٦  ُمَحمد بن َعْبد اهللا  بن َأِبي َتْوَبة الُكْشِميَهِنيّ 
  ٥٤  ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َأْحَمد اَألْصَبَهاِنيّ 

  ١١٩  ُمَحمد ْبن َعْبد الله ْبن اْلَقاِسم النْحِويّ 
  ٩٤  َعْبد اهللا بن َبْكر الُخَزاِعيّ ُمَحمد بن 

  ٢٨  ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َجْحش اَألَسِديّ 
 د بن َعْبِد اِهللا بِن َعْبِد الَحَكم الِمْصِري٢٩  ُمَحم  

  ٧١  ُمَحمد ْبن َعْبد الله ْبن َعِتيك اَألنصاِريّ 
  ٦٣  ُمَحمُد بُن َعْبِد اِهللا بِن ُمَحمِد بِن َحْمُدَوْيه 
  ٧٤  ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن ُمَحمد النْيَساُبْوِريّ 

 ِريد بن َعْبد الَمِلك بن الَحَسن الُمَظف٧  ُمَحم  
  ١١٨  ُمَحمد بن ُعَبْيد بن َأِبي ُأَمية الطَناِفِسيّ 

  ٥٥  ُمَحمد بن َعْجَالن الَمَدِنيّ 
  ٧٧  ُمَحمد بن َعِلّي بن الُحَسْين بن َعِليّ 

  ١٣  محمد بن علي بن دحيم الشيباني
  ١٥٧  ُمَحمد بن َعِلّي بن َعْبد اهللا الَهاِشِميّ 

  ١٨  النْيَساُبْوِريّ  بِن َحْفص ُمَحمُد بُن ُعَمرَ 
  ١٥٥  ُمَحمد بن ُعَمْير بن ُعَطارد بن َحاِجب 

َلِميّ  د بن ِعْيَسى بن َسْوَرة الس٧٩  ُمَحم  
بيّ ُمَحمد بن َغاِلب بن  ٥٤  َحْرب الض  

  ١٤  محمد بن قريش بن سليمان الَمْرَوُرْوِذيّ 
  ٥٠  الثَقِفيّ  ُمَحمد بن َكِثْير

  ٨٥  ُمَحمد بن َكِثْير بن َأِبي َعَطاء الثَقِفيّ 
  ١٤٦  الَواِسِطيّ  ُمَحمد ْبن َماَهان

  ١٢١  ُمَحمد ْبن ُمَحمد ْبن َرْزُموَيه
  ١٧  محمد بن محمد بن سمعان الحيري 

  ١١٩  ُمَحمد بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن الُحَسْين



٥٠٣ 
 

  ١٢١  ُمَحمد ْبن ُمَحمد ْبِن َعِلّي ْبِن اْلَحَسنِ 
 َياِدي ٍد ْبُن َمْحِمٍش الزُد بُن ُمَحم١٨  ُمَحم  

  ٥  ُمَحمد بن ُمَحمد الشيرِزي
  ٧  َتْدُرس اَألَسِديّ ُمَحمد بن ُمْسِلم بن 

  ٢١  ُمَحمد بن ُمْسِلم بن ُعَبْيد اهللا الزْهِريّ 
  ٢٩  مَحمد بن ُمْوَسى بن الَفْضل بن َشاَذانُ 

  ١٠٠  ُمَحمد بن َمْيُمْون الَمْرَوِزيّ 
  ٩٦  ُمَحمد بن َيْحَيى بن ُسَلْيَمان الَمْرَوِزيّ 

  ٦٧  الذْهِليّ ُمَحمد بن َيْحَيى بِن َعْبد اهللا 
  ١١٠  ُمَحمد ْبن َيْحَيى ْبن َمْنَده ْبن اْلَوِليد

  ٦٦  ُمَحمد بن َيْعُقْوب الِكَساِئيّ 
  ١١٢  ُمَحمد ْبن َيْعُقوب ْبن َأْحَمد الطوِسّي 

  ١٢٥  ُمَحمد ْبن َيْعُقوب ْبن ِإْسَحاق اْلُبوَشْنِجيّ 
  ١  ُمَحمد بن َيْعُقْوب بن ُيْوُسف اَألَصمُ 

  ١٨٣  ُمَحمد بن ُيْوُسف بن َمَطر بن َصاِلح بن ِبْشر
بّي َمْوَالُهم د بن ُيْوُسف بن َواِقد الض١٨٣  ُمَحم  

 ُة بُن َشَراِحْيَل الَهْمَداِني١٣  ُمر  
  ٧  َمْرُزْوق الَباِهِلّي 

  ١٣٩  َمْرَوان بن ُمَعاِوَية بن الَحاِرث الَفَزاِريّ 
  ١١٧  اَألْزِديّ  ُمْسِلم بن ِإْبَراِهْيم
  ٧٢  ُمْسِلم بن ُبَدْيل

  ١  ُمْسِلم بن َخاِلد الَمْخُزْوِميّ 
بيّ  ٨١  ُمْسِلم بن َكْيَسان الض  

  ٥٤  َمْسَلَمة بن َعْلَقَمة الَمازِنيّ 
  ٧٣  الُمَطهر بن َعِلّي بن عبيد اهللا الَفاِرِسيّ 

  ٢٧  اْلُمَظفر ْبن ِإْسَماِعيل التِميِميّ 
  ١٤٩  بن َصاِلح بن ُحَدْير الَحْضَرِميّ ُمَعاِوَية 

  ٨٦  َمْعَبد بن َكْعب بن َماِلك األَْنَصاِريّ 
  ١٢٧  ُمْعَتِمر بن ُسَلْيَمان التْيِميّ 

  ٥٧  َمْعَمر بن َراِشد اَألْزِدّي َمْوَالُهم
  ٢٨  َمْعَمر ْبن َعْبد الله ْبن َناِفع الَعَدِويّ 



٥٠٤ 
 

  ٩٠  َأْحَمُد اِإلْسَماِعيِليالُمَفضل بن ِإْسَماِعْيل بن 
  ٣  ِمْقَسم بن ُبُجَرة

  ٦٢  َمْكُحْول الشاِميّ 
  ١٦٠  ُمْكَرم ْبن ُمْحِرز ْبن اْلَمْهِدّي 

  ١٣٤  َمكّي بن ِإْبَراِهْيم التِمْيِميّ 
َلِميّ  ٦٤  َمْنُصْور بن الُمْعَتِمر الس  

  ٥٣  َمْنُصْور بن َعْبد الرْحَمن الَعْبَدِريّ 
  ١٢٥  َمْنُصور ْبن َعْبد الله اْلَهَرِويّ 

  ١٨٨  الِمْنَهال بن َعْمرو الُكْوِفيّ 
  ١٢٥  ُمْوَسى بن ِإْسَماِعْيل الِمْنَقِري َمْوَالُهم

وِذيّ  ١٢٥  ُموَسى ْبن اْلُمْهَتِدي اْلَمر  
َبذيّ  ١٤  ُموَسى بن ُعَبيدة الر  
  ١٥٢  ُمْوَسى بن ُعْقَبة اَألَسِديّ 

  ٥٨  ُعَلّي اللْخِميّ ُمْوَسى بن 
  ١٨٨  َمْيَسَرة بن َحِبْيب النْهِديّ 

  ١  َمْوَلى اْبن ُعَمر َناِفع
 ١٩٣  َناِفع بن َماِلك بن َأِبي َعاِمر اَألْصَبِحّي 

  ١٥٦  َنِجْيح بن َعْبد الرْحَمن السْنِديّ 
  ٧٢  َشاَذَوْيهبن َنْصر بن َعِلّي بن َأْحَمد 

  ١٨٥  األَْنَصاِريّ النْضر بن َأَنس 
 اِس بِن َسْمَعاَن الِكَالِبيو٥٤  الن  

  ٣٣  َنْوَفل بن ُمَعاِوَية الدْيِليّ 
  ١١  َهبار بن اَألْسَود بن الُمطِلب 
  ٥٦  ِهَشام بن َأِبي َعْبد اهللا َسْنَبر

    ١٦٠  ِهَشام بن ُحَبْيش اْلُخَزاِعيّ 
  ٦٨  ِهَشام بن ُعْرَوة اَألَسِديّ 
َلِمّي  ٤٥  ُهَشْيم بن َبِشْير الس  

  ١٦١  ِهْند بن َأِبي َهاَلة
  ٧٩  الَهْيَثم بن ُكَلْيب بن ُسَرْيج
َؤاِسيّ  اح الر٩٧  َوِكْيع بن الَجر  

  ١٥٤  الَوِلْيد بن َأِبي الَوِلْيد



٥٠٥ 
 

  ١١٦  اَألْزِديّ َوْهب بن َجِرْير بن َحاِزم 
  ١٠٩  َيْحَيى بن َأِبي الَهْيثَم

  ٥٦  بُن َأِبي َطاِلب الَبْغَداِديّ َيْحَيى 
  ١٠٨  َيْحَيى بن َأِبي َكِثْير الطاِئيّ 

  ١٢٠  َيْحَيى بن َأيْوب الَغاِفِقيّ 
  ٨١  َيْحَيى بن َأيْوب الَمَقاِبِريّ 
  ٤٥  َيْحَيى بن َحسان التنْيِسيّ 
  ١٠٧  َيْحَيى بِن َراِشد الَماِزِنيّ 

  ٢٢  األَْنَصاِرّي،َيْحَيى بن َسِعْيد 
  ٨٣  َيْحَيى بن َعْبد الَحِمْيد الُكْوِفيّ 

  ٦٨  َيْحَيى بن َعْبد الرْحَمن بن َحاِطب بن َأِبي َبْلَتَعة
  ٦٦  َيْحَيى بن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن َمْوَهب

  ١٣  يحيى بن علي بن محمد الَحْمُدوييّ 
  ١٢٢  َيْحَيى بن ُمَحمد بن َغاِلب

  ١٢١  بن َيْحَيى بن َبْكر التِمْيِميّ َيْحَيى 
َقاِشي ٨٩  َيِزْيد بن َأَبان الر  

  ٧٩  َيِزْيد بن َأِبي َحِبْيب الِمْصِريّ 
  ١١٦  َيِزْيد بن َأِبي ِزَياد الَهاِشِمّي َمْوَالُهم

  ١٨٣  َيِزْيد بن َشِرْيك التْيِميّ 
َلِميّ  ٧١  َيِزْيد بن َهاُرْون الس  

  ١٤٨  ِإْسَحاق األصبهانيّ َيْعُقوب ْبن 
  ١٣  يعلى بن عبيد الكوفي

  ١٠٩  ُيْوُسف بن َعْبد اهللا اِإلْسَراِئْيِليّ 
  ٩٧  ُيْوُسف بن ِعْيَسى الزْهِريّ 

  ٩٤  ُيوُسف ْبن ُمَحمد اَألْصَبَهاِنيّ 
  ٩٠  ُيْوُسف بن َيْعُقْوب اَألْزِدّي َمْوَالُهم

  ١٠٥  اَألْيِليّ ُيْوُنس بن َيِزْيد بن َأِبي النَجاد 
  
  
  
  



٥٠٦ 
 

  الكنى من الرجال
  ١٤٥  َأُبو اْلَوْرد

 ١٩٨  َأُبو َأيْوب المَراِغيّ 
  ٢٥  َأُبو َبْكر بن َعْبد الرْحَمن الَمْخُزْوِميّ 

  ١٥١  َأُبو َبْكر بن َعياش اَألَسِديّ 
  ١٢٦  َأُبو َبْلج الَفَزاِرّي الُكْوِفيّ 

  ١١١  َأُبو َثْعَلَبة الُخَشِنيّ 
  ١٠٣  َجْعَفر الراِزيّ َأُبو 

َياِني ١٧  أبو جعفر الر  
  ٣٩  َأُبو َجْعَفر الَفراء

  ١٠٨  َأُبو َسَلَمة بن َعْبد الرْحَمن بن َعْوف الزْهِريّ 
  ١٣٠  َأُبو ُسَلْيَمان اللْيِثي

  ١٧  أبو شريح الخزاعي 
  ١٦١  َأُبو َعْبد اهللا التِمْيِميّ 
  ١٢٢  اهللا بن َمْسُعْود الُهَذِليّ َأُبو ُعَبْيَدة بن َعْبد 

  ٨٤  َأِبو ُعَبْيَدة بن ُمَحمد بن َعمار بن َياِسر
  ٢٨  َأُبو َكِثْير َمْوَلى آل َجْحش

  ١٢٤  َأُبو َماِلك اَألْشَعِريّ 
  ١٢  أبو محمد الحسن بن محمد الداودي

  ١٢  أبو منصور المعاذي
  ٥٥  َأُبو ُهَرْيَرة الدْوِسّي 

  ٨٥  اللْيِثيّ َأُبو َواِقد 
  

  النســـــــــاء
  ١٣٤  َأْسَماء ِبْنت َيِزْيد 

 ٤٩ َجِميَلُة ِبْنُت َعاِصِم 
 ٤ َحِبْيَبة ِبْنت أبي ِتْجَراة الَعْبِدِرية

ذ األَْنَصاِرية ع ِبْنت ُمَعوَبي ٨٤  الر  
  ٩٠    ُرْهم ِبْنت اَألْسَود

  ٤  َصِفية ِبْنت َشْيَبة الُقَرِشية
 ٤٢ الثَقِفية ُعَبْيد َأِبي ِبْنت َصِفية



٥٠٧ 
 

دْيق ٢١  َعاِئَشة ِبْنت َأِبي َبْكر الص  
  ١٦٨  َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعٍد الزْهِرية

  ٧٣  َعْمَرة ِبْنت َعْبد الرْحَمن األَْنَصاِرية
  

  الكنى من النساء
  ٨٧  ُأّم ُسَلْيم ِبْنت ِمْلَحان بن َخاِلد

  ٨٦  ِبْنت َكْعب اْألَْنَصاِريةُأّم َمْعَبد 
  

  من نسب إلى أبيه أو غيره
  ١٦١  ابن َألِبي َهاَلة

  
   



٥٠٨ 
 

 فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكريم. .١
هـ، ٣٨٧اإلبانة الكبرى/ عبيد اهللا بن محمد بن محمد، المعروف بابن َبطة العكبري، ت  .٢

  الرياض.تحقيق: رضا معطي وآخرون، دار الراية للنشر والتوزيع، 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري،  .٣

هـ، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف ياسر بن إبراهيم، ط األولى، ٨٤٠ت 
  الرياض. -م، دار الوطن للنشر ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

هـ، ١٣٠لحي بن محمد اللكنوي، ت عبد ااآلثار المرفوعة في األخبار الموضوعة/ محمد  .٤
  بغداد. –محمد السعيد بسيوني زغلول، مكتبة الشرق الجديد تحقيق: 

هـ، تحقيق: ٢٨٧اآلحاد والمثاني/ أحمد بن عمرو بن الضحاك، ابن أبي عاصم، ت  .٥
  الرياض. –، دار الراية ١٩٩١ – ١٤١١باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط األولى 

برواية أبي أحمد الحاكم/ الحسين بن محمد بن أبي معشر  أحاديث أبي عروبة الحراني .٦
 - هـ ١٤١٩هـ، تحقيق:  عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،  ط األولى ٣١٨الحراني، ت 

  الرياض. –السعودية  -م، شركة الرياض ١٩٩٨
األحاديث المختارة، أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم  .٧

لك ــــــد المــــــــــــــعب ق:ــــــــــهـ، تحقي٦٤٣لواحد المقدسي، ت يهما/ محمد بن عبد افي صحيح
م، دار خضر للطباعة والنشر  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بن عبد اهللا بن دهيش، ط الثالثة ا

  لبنان. –والتوزيع، بيروت 
عبد العليم هـ، تحقيق: ٢٥٩أحوال الرجال/ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، ت  .٨

  باكستان. -فيصل آباد -عبد العظيم الَبستوي، حديث اكادمي 
أخبار مكة وما جاء فيها من األثار/ محمد بن عبد اهللا بن أحمد، المعروف باألزرقي،  .٩

  بيروت. –هـ، تحقيق:  رشدي الصالح ملحس، دار األندلس للنشر ٢٥٠ت 
أخالق النبي وآدابه/ عبد اهللا بن محمد بن جعفر، المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني،  .١٠

  .، دار المسلم للنشر١٩٩٨ط األولى هـ، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، ٣٦٩ت 
هـ، تحقيق: ٢٨١اإلخوان/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .١١

  بيروت. –، دار الكتب العلمية ١٩٨٨ – ١٤٠٩مصطفى عبد القادر عطا، ط األولى 



٥٠٩ 
 

هـ، تحقيق: أبو عبد اهللا السعيد ٤٥٨اآلداب/ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت  .١٢
  لبنان. –م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨المندوه، ط األولى 

هـ، ٥٦٢أدب االمالء واالستمالء/ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، ت  .١٣
  بيروت. –، دار الكتب العلمية ١٩٨١ – ١٤٠١تحقيق: ماكس فايسفايلر، ط األولى 

هـ، تحقيق: سمير بن ٢٥٦األدب المفرد / محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت  .١٤
م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩أمين الزهيري، ط األولى 

  الرياض.
ائرين إلى منازل المتقين أو األربعين الطائية/ محمد بن محمد بن األربعين في إرشاد الس .١٥

 -هـ  ١٤٢٠هـ، تحقيق: عبدالستار أبوغدة، ط األولى ٥٥٥علي، أبو الفتوح الطائي، ت 
  م، دار البشائر اإلسالمية. ١٩٩٩

هـ، ٤٤٦اإلرشاد في معرفة علماء الحديث/ خليل بن عبد اهللا بن أحمد الخليلي، ت  .١٦
  الرياض. –، مكتبة الرشد ١٤٠٩سعيد عمر إدريس، ط األولى تحقيق: محمد 

هـ، تحقيق: سالم ٤٦٣االستذكار/ يوسف بن عبد اهللا بن محمد، ابن عبد البر، ت  .١٧
  بيروت. –، دار الكتب العلمية ٢٠٠٠ – ١٤٢١محمد عطا وآخرون، ط األولى 

ت البر، بد اهللا بن محمد، ابن عبد االستيعاب في معرفة األصحاب/  يوسف بن ع .١٨
م، دار الجيل،  ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هـ، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط األولى، ٤٦٣

  بيروت.
أسد الغابة في معرفة الصحابة/ علي بن محمد بن محمد، ابن األثير الجزري، ت  .١٩

م، دار  ١٩٩٤ -هـ١٤١٥هـ، تحقيق:  علي محمد معوض وآخرون، ط األولى٦٣٠
  الكتب العلمية.

األنباء المحكمة/ أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ت  األسماء المبهمة في .٢٠
م، مكتبة الخانجي ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧هـ، تحقيق: عز الدين علي السيد، ط الثالثة ٤٦٣

  القاهرة / مصر. -
هـ، تحقيق: ٣٧٤أسماء من يعرف بكنيته/ محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي، ت  .٢١

  الهند. –الدار السلفية ١٩٨٩ -  ١٤١٠أبو عبد الرحمن اقبال، ط األولى 
عبد اهللا هـ، تحقيق: ٤٥٨ت  علي البيهقي، أحمد بن الحسين بنات/ األسماء والصف .٢٢
  المملكة السعودية. -م، مكتبة السوادي ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الحاشدي، ط األولى  بنا



٥١٠ 
 

هـ، تحقيق:  ٨٥٢اإلصابة في تمييز الصحابة/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .٢٣
  بيروت. –هـ، دار الكتب العلمية  ١٤١٥ - أحمد عبد الموجود وآخرون، ط األولىعادل 

هـ، ٢٨١اصطناع المعروف/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .٢٤
  م، دار ابن حزم.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢تحقيق:  محمد خير رمضان يوسف، ط األولى 

هـ، ٢٨١لمعروف بابن أبي الدنيا، ت إصالح المال/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، ا .٢٥
 - م، مؤسسة الكتب الثقافية١٩٩٣ -هـ١٤١٤تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط األولى 

  لبنان. –بيروت 
م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧أصول التخريج ودراسة األسانيد/ محمود الطحان، ط الثالثة  .٢٦

  الرياض. -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
هـ، تحقيق: حمدي ٣٢٧جعفر بن محمد الخرائطي، ت اعتالل القلوب/ محمد بن  .٢٧

  الرياض.-م، نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الدمرداش، ط الثانية 

هـ ، تحقيق: ٧٤٨اإلعالم بوفيات األعالم/  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى  .٢٨
م ، دار ١٩٩٢ - هـ١٤١٣رياض عبد الحميد مراد ، وعبد الجبار زّكار ، ط الثانية 

 بيروت . -الكتب العلمية 
اإلعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين/  .٢٩

  م، دار العلم للماليين.١٩٨٩هـ، ط الثامنة ٩٧٦خير الدين الزركلي، ت 
بكر، إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال)/ محمد بن عبد الغني بن أبي  .٣٠

، ١٤١٠هـ، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي، ط األولى ٦٢٩ابن نقطة الحنبلي، ت 
  مكة المكرمة. - جامعة أم القرى 

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب/ علي  .٣١
كتب م، دار ال١٩٩٠-هـ١٤١١هـ، ط الطبعة األولى ٤٧٥بن ماكوال، ت ابن هبة اهللا ا

  لبنان. -بيروت - العلمية
بن دقيق العيد، ت اإللمام بأحاديث األحكام/ محمد بن علي بن وهب، المعروف با .٣٢

م، دار المعراج ٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣حسين إسماعيل الجمل، ط الثانية  هـ، تحقيق: ٧٠٢
  الرياض. -السعودية  -دار ابن حزم  -الدولية 

م، ١٩٩٠-هـ ١٤١٠هـ، ط األولى٢٠٤ األم/ محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، ت .٣٣
  بيروت. –دار المعرفة 



٥١١ 
 

هـ، أبو عبد ٤٣٠أمالي ابن بشران/ عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن بْشران، ت  .٣٤
م، دار الوطن،  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الرحمن عادل بن يوسف العزازي، ط األولى 

  الرياض.
عيل بن محمد المحاملي، رواية ابن يحيى البيع/ الحسين بن إسما -أمالي المحاملي  .٣٥

دار ابن  -، المكتبة اإلسالمية ١٤١٢هـ، تحقيق:  د. إبراهيم القيسي، ط األولى ٣٣٠ت
  األردن ، الدمام. -عمان  -القيم 

األمثال في الحديث النبوي/  عبد اهللا بن محمد بن جعفر، المعروف بأِبي الشيخ  .٣٦
 - ١٤٠٨مد، ط الثانية، هـ، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حا٣٦٩األصبهاني، ت 

  الهند. –بومباي  -م، الدار السلفية ١٩٨٧
هـ، تحقيق:  خليل محمد هراس، ٢٢٤األموال/ القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي، ت  .٣٧

  بيروت. –دار الفكر 
 ١٤٢٤هـ، ط األولى ٦٤٦إنباه الرواة على أنباه النحاة/ علي بن يوسف القفطي، ت  .٣٨

  بيروت. هـ،  المكتبة العنصرية،
األنساب المتفقة في الخط  -األنساب المتفقة في الخط المتماثله في النقط والضبط   .٣٩

المتماثلة في النقط / محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المعروف بابن القيسراني، ت 
  بريل. - م، ليدن ١٨٦٥ -هـ  ١٢٨٢هـ، تحقيق:  دي يونج، ٥٠٧

هـ، تحقيق: عبد ٥٦٢السمعاني،  ت األنساب/  عبد الكريم بن محمد بن منصور  .٤٠
م، مجلس دائرة  ١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، ط األولى، 

  المعارف العثمانية، حيدر آباد.
هـ، ٥١٦األنوار في شمائل النبي المختار/ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، ت  .٤١

  دمشق. –م ، دار المكتبي  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦تحقيق: إبراهيم اليعقوبي، ط األولى 
هـ، تحقيق:  ٢٨١األهوال/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا،  ت  .٤٢

  مصر. -هـ، مكتبة آل ياسر  ١٤١٣مجدي فتحي السيد،
هـ، ٣١٩األوسط في السنن واإلجماع واالختالف/ محمد بن إبراهيم بن المنذر، ت  .٤٣

م، ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ - محمد حنيف، ط األولى تحقيق:  أبو حماد صغير أحمد بن 
 السعودية. –الرياض  -دار طيبة 

  



٥١٢ 
 

زوائد األمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على  - اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  .٤٤
 ١٤٢٨الكتب الستة والموطأ ومسند اإلمام أحمد/ نبيل سعد الدين َسليم َجرار، ط األولى 

  السلف.م، أضواء  ٢٠٠٧ -هـ 
علي  ، تحقيق:١٤٠٦هـ، ط الثانية ٣٩٥ت اإليمان/ محمد بن إسحاق بن محمد َمْنَده،  .٤٥
  بيروت. –بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة ا
هـ، تحقيق:  حمد بن حمدي ٢٤٣اإليمان/ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ت  .٤٦

  الكويت. –، الدار السلفية ١٤٠٧الجابري الحربي، ط األولى 

هـ، تحقيق: علي شيري، ٧٧٤البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  .٤٧
  م، دار إحياء التراث العربي. ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨الطبعة األولى

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير/ عمر بن علي بن  .٤٨
-هـ١٤٢٥مصطفى أبو الغيط، ط األولى هـ، تحقيق:  ٨٠٤أحمد، ابن الملقن، ت 

  السعودية.-الرياض -م، دار الهجرة للنشر والتوزيع ٢٠٠٤
هـ، تحقيق:  محمد سعيد ٢٤٦البر والصلة/ الحسين بن الحسن بن حرب السلمي، ت  .٤٩

  الرياض. –، دار الوطن ١٤١٩بخاري، ط األولى 
ق: عادل ــــــــهـ، تحقي٥٩٧توزي، ــــــالبر والصلة/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الج .٥٠

م، مؤسسة الكتب الثقافية،  ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣عبد الموجود، علي معوض، ط األولى 
  لبنان. –بيروت 

هـ، تحقيق: الشيخ عامر  ٤٥٨البعث والنشور/  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت  .٥١
فية، م، مركز الخدمات واألبحاث الثقا ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦أحمد حيدر، ط األولى 

  بيروت.
هـ، تحقيق:  ٣١٦البعث/ عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، ابن أبي داود السجستاني، ت  .٥٢

م، دار الكتب ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط األولى 
  لبنان. –العلمية، بيروت 

 -هـ ١٤٠٦البغوي الفّراء وتفسيره للقرآن الكريم/ محمد إبراهيم شريف، ط األولى  .٥٣
  م، مطبعة المدينة.١٩٨٦

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث/ الحارث بن محمد بن داهر، المعروف بابن أبي  .٥٤
، ١٩٩٢ – ١٤١٣هـ، تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري، ط األولى ٢٨٢أسامة، ت 

  المدينة المنورة. -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 



٥١٣ 
 

هـ، تحقيق: ٦٦٠بن أحمد بن هبة اهللا العقيلي، ت  بغية الطلب في تاريخ حلب/ عمر .٥٥
  سهيل زكار، دار الفكر.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت  .٥٦
  صيدا. -لبنان ،هـ، تحقيق:  محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية٩١١

هـ، تحقيق: ٨٥٢حجر العسقالني، ت بلوغ المرام من أدلة األحكام/  أحمد بن علي بن  .٥٧
  الرياض. –هـ، دار الفلق  ١٤٢٤سمير بن أمين الزهري، ط السابعة 

بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام/ علي بن محمد بن عبد الملك، ابن القطان، ت  .٥٨
 –م، دار طيبة ١٩٩٧-هـ١٤١٨هـ، تحقيق: الحسين آيت سعيد، ط األولى  ٦٢٨

  الرياض.
هـ، تحقيق:  د. أحمد ٢٣٣ين رواية الدوري/ يحيى بن معين البغدادي، ت تاريخ ابن مع .٥٩

م، مركز البحث العلمي وٕاحياء التراث ١٩٧٩ – ١٣٩٩محمد نور سيف، ط األولى، 
  مكة المكرمة. -اإلسالمي

هـ، تحقيق:  ٢٣٣تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي/  يحيى بن معين البغدادي، ت  .٦٠
  دمشق. –سيف، دار المأمون للتراث د. أحمد محمد نور 

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان/ أحمد بن عبد اهللا بن أحمد،  أبو نعيم األصبهاني،  .٦١
م، دار الكتب ١٩٩٠-هـ ١٤١٠هـ، تحقيق:  سيد كسروي حسن، ط األولى ٤٣٠ت 

  بيروت. –العلمية 
الذهبي، ت تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم/ محمد بن أحمد بن عثمان  .٦٢

م، دار  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣هـ، تحقيق:  عمر عبد السالم التدمري، ط الثانية، ٧٤٨
  الكتاب العربي، بيروت.

- هـ١٤٠٥هـ، ط األولى ٢٦١تاريخ الثقات/ أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى ،  .٦٣
  م، دار الباز.١٩٨٤

حمد بن أبي خيثمة، السفر الثالث/  أ -التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  .٦٤
م، الفاروق  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧هـ، تحقيق:  صالح بن فتحي هالل، ط األولى ٢٧٩ت 

 القاهرة. –الحديثة للطباعة والنشر 
  
  



٥١٤ 
 

السفر الثاني/ أحمد بن أبي خيثمة،  -التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  .٦٥
م، الفاروق  ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧هـ، تحقيق: صالح بن فتحي هالل، ط األولى ٢٧٩ت 

  القاهرة. –الحديثة للطباعة والنشر 
هـ، ط دائرة المعارف ٢٥٦التاريخ الكبير/ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت  .٦٦

  الدكن. –العثمانية، حيدر آباد 
هـ، تحقيق:  فهيم محمد شلتوت،  ٢٦٢تاريخ المدينة/ عمر بن شبة النميري، ت  .٦٧

  هـ. ١٣٩٩
هـ، تحقيق:  بشار ٤٦٣أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ت تاريخ بغداد/   .٦٨

  بيروت. –م، دار الغرب اإلسالمي  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢عواد معروف، ط األولى 
هـ، تحقيق:  تحت مراقبة ٤٢٧تاريخ جرجان/ حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، ت  .٦٩

  بيروت. –الكتب م، عالم  ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧محمد عبد المعيد خان، ط الرابعة 
هـ، تحقيق:  ٥٧١تاريخ دمشق/ علي بن الحسن بن هبة اهللا، المعروف بابن عساكر، ت  .٧٠

  م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي،  
هـ، تحقيق:  ٣٧٩تاريخ مولد العلماء ووفياتهم/ محمد بن عبد اهللا بن أحمد الربعي، ت  .٧١

  الرياض. –، دار العاصمة ١٤١٠أحمد سليمان الحمد، ط األولى عبد اهللا 
كوركيس هـ، تحقيق: ٢٩٢اسطي، َبْحَشل، ت تاريخ واسط/ أسلم بن سهل بن أسلم الو  .٧٢

  بيروت. -هـ، عالم الكتب ١٤٠٦عواد، ط األولى 
هـ، ٨٥٢حجر العسقالني، ت تبصير المنتبه بتحرير المشتبه/  أحمد بن علي بن  .٧٣

  لبنان. –علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت محمد تحقيق: 
هـ، ٨٤١بط ابن العجمي، ت التبيين ألسماء المدلسين/ إبراهيم بن محمد بن خليل، س .٧٤

 –م، دار الكتب العلمية  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦يحيى شفيق حسن، ط االولى  تحقيق:
  بيروت.

هـ، ٥٦٢نصور السمعاني، ت التحبير في المعجم الكبير/ عبد الكريم بن محمد بن م .٧٥
  بغداد. –م، رئاسة ديوان األوقاف ١٩٧٥ - هـ١٣٩٥منيرة ناجي سالم، ط األولى تحقيق: 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب/ إسماعيل بن عمر بن كثير  .٧٦
هـ، ١٤٠٦هـ، دراسة وتحقيق: عبد الغني بن حميد الُكبيسي، ط األولى ٧٧٤الدمشقي، ت

  مكة. -للنشر والتوزيعدار حراء 



٥١٥ 
 

 ٨٠٦تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، المؤلفون: عبد الرحيم بن الحسين الِعراقي، ت  .٧٧
هـ،  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  ٧٧١هـ،  عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ت 

  الرياض. –م، دار العاصمة للنشر  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨هـ، ط األولى  ١٢٠٥الزبيدي 
األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري/ عبد اهللا بن يوسف بن  تخريج .٧٨

هـ، ١٤١٤هـ، تحقيق: عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد، ط األولى ٧٦٢محمد الزيلعي، ت 
  الرياض. –دار ابن خزيمة 

هـ، ٦٢٣التدوين في أخبار قزوين/ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، ت  .٧٩
  م، دار الكتب العلمية.١٩٨٧-هـ١٤٠٨عزيز اهللا العطاردي، ط  تحقيق:

 -هـ١٤١٩هـ، ط األولى٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت تذكرة الحفاظ/  .٨٠
  لبنان. -م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٨

هـ،  ١٣٤٣هـ، ط األولى ٩٨٦تذكرة الموضوعات/ محمد طاهر بن علي الَفتِني، ت  .٨١
  نيرية.إدارة الطباعة الم

بن فرح القرطبي، ت التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة/ محمد بن أحمد بن أبي بكر  .٨٢
هـ ، مكتبة دار المنهاج  ١٤٢٥الصادق بن محمد بن إبراهيم، ط األولى هـ، تحقيق:٦٧١

  للنشر والتوزيع، الرياض.
ترتيب األمالي الخميسية للشجري/ يحيى المرشد باهللا بن الحسين الموفق بن إسماعيل  .٨٣
هـ، تحقيق:  محمد حسن محمد حسن  ٤٩٩بن زيد الحسني الشجري الجرجاني، ت ا

  لبنان. -م، دار الكتب العلمية، بيروت  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢إسماعيل، ط األولى 
ضل األصبهاني، الملقب بقوام السنة، ت الترغيب والترهيب/ إسماعيل بن محمد بن الف .٨٤

م، دار  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤هـ، تحقيق:  أيمن بن صالح بن شعبان، ط األولى ٥٣٥
  القاهرة. –الحديث 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة/  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .٨٥
  البشائر ـ بيروت. م، دار١٩٩٦هـ، تحقيق: إكرام اهللا إمداد الحق، ط األولى ـ ٨٥٢

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس/  أحمد بن علي بن حجر  .٨٦
 – ١٤٠٣هـ، تحقيق: عاصم بن عبداهللا القريوتي، ط األولى ٨٥٢العسقالني،  ت 

  عمان. –، مكتبة المنار ١٩٨٣
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هـ، تحقيق:  جماعة من العلماء ٨١٦التعريفات/ علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت .٨٧
 -م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بإشراف الناشر، ط األولى 

  لبنان.
ق: ـــــــــــهـ، تحقي٢٩٤ج الَمْرَوِزي، ت ر بن الحجاــــــــتعظيم قدر الصالة/ محمد بن نص .٨٨

  المدينة المنورة. -، مكتبة الدار١٤٠٦عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط األولى 
هـ، ٨٥٢حجر العسقالني، ت تغليق التعليق على صحيح البخاري/  أحمد بن علي بن  .٨٩

، المكتب اإلسالمي ، دار ١٤٠٥سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، ط األولى تحقيق: 
  األردن. –بيروت، عمان  -عمار 

هـ  ١٤٠٣هـ، ط األولى ١٦١تفسير الثوري/ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ت  .٩٠
  لبنان. –الكتب العلمية، بيروت  م، دار١٩٨٣

تفسير القرآن العظيم/ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم الرازي، ت  .٩١
هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز  ١٤١٩ -هـ، تحقيق:  أسعد محمد الطيب، ط الثالثة ٣٢٧

  المملكة العربية السعودية. -
هـ، تحقيق:  ٢١١لصنعاني، ت تفسير عبد الرزاق/ عبد الرزاق بن همام بن نافع ا .٩٢

  بيروت. -هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٩محمود محمد عبده، ط األولى سنة 
التفسير من سنن سعيد بن منصور/ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، ت  .٩٣

 - هـ  ١٤١٧هـ، تحقيق: سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل حميد، ط األولى ٢٢٧
  التوزيع.م، دار الصميعي للنشر و  ١٩٩٧

هـ، تحقيق: ٢٠٠تفسير يحيى بن سالم/ يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، القيرواني، ت .٩٤
  لبنان. –م، دار الكتب العلمية، بيروت  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥هند شلبي، ط األولى 

محمد عوامة، هـ، تحقيق: ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  تقريب التهذيب/ .٩٥
  سوريا. –الرشيد ، دار ١٩٨٦ – ١٤٠٦ط األولى 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد/ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع،  .٩٦
كمال يوسف الحوت، ط الطبعة  قيق:هـ، تح٦٢٩المعروف بابن نقطة الحنبلي، ت 

  م، دار الكتب العلمية. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى 
د بن علي بن حجر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/  أحم .٩٧

  م، دار الكتب العلمية.١٩٨٩ - هـ١٤١٩هـ، ط الطبعة األولى ٨٥٢العسقالني،  ت 
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هـ، ٤٦٣أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ت تلخيص المتشابه في الرسم/  .٩٨
  دمشق. -م، طالس للدراسات والترجمة والنشر١٩٨٥ُسكينة الشهابي، ط األولى تحقيق: 

الموطأ من المعاني واألسانيد/  يوسف بن عبد اهللا بن محمد، ابن عبد التمهيد لما في  .٩٩
هـ، وزارة عموم األوقاف  ١٣٨٧هـ، تحقيق:  مصطفى بن أحمد العلوي، ٤٦٣البر،  ت 

  المغرب. –والشؤون اإلسالمية 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة/ علي بن محمد بن علي، ابن  .١٠٠

 ١٣٩٩هـ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وآخرون، ط األولى ٩٦٣ت  عراق الكناني،
  بيروت. –هـ ، دار الكتب العلمية 

هـ، ٧٤٨عثمان الذهبي،  ت تنقيح التحقيق  في أحاديث التعليق/ محمد بن أحمد بن  .١٠١
م، دار  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، ط األولى تحقيق: 
  الرياض. –الوطن 

هـ، تحقيق: ٣١٠تهذيب اآلثار (الجزء المفقود)/ محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ت .١٠٢
م، دار المأمون للتراث ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦علي رضا بن عبد اهللا بن علي رضا، ط األولى 

  سوريا. –دمشق  -
تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار/ محمد بن جرير بن يزيد  .١٠٣

  القاهرة، تحقيق:  محمود محمد شاكر. –مطبعة المدني  هـ،٣١٠الطبري، ت 
هـ، ١٣٢٦هـ، ط األولى ٨٥٢تهذيب التهذيب/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .١٠٤

  مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند.
هـ، ٧٤٢تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، ت  .١٠٥

  بيروت. –م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٠ – ١٤٠٠ط األولى  تحقيق: بشار عواد معروف،
هـ، تحقيق:  محمد عوض مرعب، ٣٧٠تهذيب اللغة/ محمد بن أحمد بن األزهري، ت  .١٠٦

  بيروت. –م، دار إحياء التراث العربي ٢٠٠١ط األولى 
هـ، ٢٨١بن أبي الدنيا، ت التواضع والخمول/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف با .١٠٧

 –، دار الكتب العلمية ١٩٨٩ – ١٤٠٩عبد القادر أحمد عطا، ط األولى  محمدتحقيق: 
  بيروت.

هـ، تحقيق:  ٢٨١التوبة/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .١٠٨
  مصر. -مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن
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بهاني، ، ت التوبيخ والتنبيه/ عبد اهللا بن محمد بن جعفر، المعروف بأِبي الشيخ األص .١٠٩
  القاهرة. –مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان هـ، تحقيق: ٣٦٩

توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار/ محمد بن إسماعيل األمير الحسيني الصنعاني،  .١١٠
م، المكتبة ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦هـ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط ١١٨٢ت 

  المدينة المنورة. -السلفية
حمد بن عبد اهللا المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم/ متوضيح  .١١١

هـ، تحقيق: محمد نعيم ٨٤٢المعروف بابن ناصر الدين، ت  أبي بكر بن محمد،
  بيروت. –م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣العرقسوسي، ط األولى، 

ناوي، ت التيسير بشرح الجامع الصغير/ عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الم .١١٢
  الرياض. –م، مكتبة اإلمام الشافعي ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨هـ، ط الثالثة ١٠٣١

هـ، تحقيق: ٨٧٩الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة/ قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا السْوُدْوِني، ت  .١١٣
م، مركز النعمان  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، ط األولى 

  اليمن. -مية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء للبحوث والدراسات اإلسال
، ١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣هـ، ط األولى ٣٥٤الثقات/ محمد بن حبان بن أحمد الُبستي، ت  .١١٤

  دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.
ثالثة مجالس من أمالي ابن مردويه/ أحمد بن موسى بن مردوية األصبهاني، ت  .١١٥

م، دار  ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠اء الرحمن األعظمي، ط األولى هـ، تحقيق:  محمد ضي٤١٠
  علوم الحديث، اإلمارات العربية المتحدة.

ثالثة مجالس من أمالي أبي عبد اهللا الروذباري/ أحمد بن عطاء الروذباري، ت  .١١٦
  .٢٠٠٤هـ، ط األولى ٣٩٦

األثير الجزري، جامع األصول في أحاديث الرسول/ المبارك بن محمد بن محمد، ابن  .١١٧
مطبعة المالح  -عبد القادر األرناؤوط،  ط األولى، مكتبة الحلواني هـ، تحقيق: ٦٠٦ت 
  مكتبة دار البيان. -
هـ، تحقيق:  ٣١٠جامع البيان في تأويل القرآن/ محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ت .١١٨

  م، مؤسسة الرسالة. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، ط األولى، 
خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي، ت  تحصيل في أحكام المراسيل/جامع ال .١١٩

 –م، عالم الكتب ١٩٨٦ – ١٤٠٧هـ، تحقيق:  حمدي عبد المجيد السلفي، ط الثانية ٧٦١
  بيروت.
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عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت لصغير في أحاديث البشير النذير/ الجامع ا .١٢٠
  لبنان.  -بيروت -م، درا الكتب العلمية٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ه، ط الثانية ٩١١

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع/ أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي،  ت  .١٢١
  الرياض. –هـ، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف ٤٦٣

هـ، تحقيق: رفعت فوزي عبد ١٩٧سلم المصري، ت الجامع/ عبد اهللا بن وهب بن م .١٢٢
  م، دار الوفاء. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥المطلب وآخرون، ط األولى 

هـ، تحقيق:  حبيب الرحمن األعظمي، ط ١٥٣الجامع/ معمر بن راشد األزدي، ت  .١٢٣
  هـ، المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت. ١٤٠٣الثانية  

هـ، ٣٢٧عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم الرازي، ت  الجرح والتعديل/  .١٢٤
 –بحيدر آباد الدكن  -م،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ١٩٥٢هـ  ١٢٧١ط األولى 

  بيروت. –الهند، دار إحياء التراث العربي 
بن جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة واألفراد الغرائب الحسان/ أحمد  .١٢٥

هـ، تحقيق:  بدر بن عبد اهللا البدر، ط ٣٦٨جعفر بن حمدان، المعروف بالقطيعي، ت 
  الكويت. –م، دار النفائس ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األولى 

هـ، مخطوط ُنشر في ٤٢٥جزء الحسن بن شاذان/ الحسن بن أحمد شاذان الَبزاز، ت  .١٢٦
  .٢٠٠٤ط األولى برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمية، 

جزء القاسم بن موسى األشيب/ القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى األشيب، ت  .١٢٧
، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع ٢٠٠٤هـ، ط األولى ٣٠٢

  الشبكة اإلسالمية.
ه الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الخامسة في من قبض رسول اهللا صلى اهللا علي .١٢٨

هـ، ٢٣٠وسلم. وهم أحداث األسنان]/ محمد بن سعد بن منيع، المعروف بابن سعد، ت 
 –م، مكتبة الصديق  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤تحقيق:  محمد بن صامل السلمي، ط األولى 

  الطائف.
ه، ٢٧٩جمل من أنساب األشراف/ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَبَالُذري ت  .١٢٩

 –م، دار الفكر  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لي، ط األولى، تحقيق:  سهيل زكار ورياض الزرك
  بيروت.

هـ، تحقيق: مساعد ٢٨٧الجهاد/  أحمد بن عمرو بن الضحاك،  ابن أبي عاصم، ت  .١٣٠
  المدينة المنورة. -، مكتبة العلوم والحكم ١٤٠٩بن سليمان الراشد الجميد، ط األولى ا
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بن نصر اهللا القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ عبد القادر بن محمد  .١٣١
  كراتشي. –هـ، مير محمد كتب خانه ٧٧٥

هـ، تحقيق:  ٣٧٩حديث شعبة بن الحجاج/ محمد بن المظفر بن موسى البزاز، ت  .١٣٢
  األردن، عمان. –م، الدار العثمانية ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤صالح عثمان اللحام، ط األولى 

عيل بن جعفر بن حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني/ إسما .١٣٣
ى ــــهـ، تحقيق: عمر بن رفود بن رفيد الّسفياني، ط األول١٨٠أبي كثير الزرقي، ت 

شركة الرياض للنشر  -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨
  والتوزيع.

هـ، ٢٨١حسن الظن باهللا/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .١٣٤
  الرياض. –، دار طيبة ١٩٨٨ – ١٤٠٨مخلص محمد، ط األولى  تحقيق: 

حلية األولياء وطبقات األصفياء/ أحمد بن عبد اهللا بن أحمد،  أبو نعيم األصبهاني،   .١٣٥
  م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -هـ، السعادة٤٣٠ت 
هـ، ٤٥٩ي، ت الحنائيات فوائد أبي القاسم الحنائي/ الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائِ  .١٣٦

م، أضواء  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨تحقيق:  خالد رزق محمد جبر أبو النجا، ط األولى 
  السلف.

هـ، دار ٩١١الخصائص الكبرى/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، ت  .١٣٧
  بيروت. –الكتب العلمية 

 هـ، ط األولى٨٠٤خالصة البدر الُمنير/ عمر بن علي بن أحمد، ابن الملقن، ت  .١٣٨
  م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.١٩٨٩-هـ١٤١٠

دائرة المعارف اإلسالمية/ يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي، وٕابراهيم زكي  .١٣٩
  بيروت. - م، دار المعرفة١٩٣٣خورشيد، وعبد الحميد يونس، ط 

  بيروت. –هـ، دار الفكر ٩١١الدر المنثور/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت  .١٤٠
هـ، ٨٥٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  ت  .١٤١

  بيروت. –تحقيق:  السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني، دار المعرفة 
هـ، تحقيق:  عمرو عبد ٣٣٠الدعاء/ الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي، ت  .١٤٢

   .مصر، مكتبة العلم، جدة -هرة هـ، مكتبة ابن تيمية، القا ١٤١٤المنعم، ط األولى 
بدر بن عبد هـ، تحقيق: ٤٥٨ن علي البيهقي، ت الدعوات الكبير/ أحمد بن الحسين ب .١٤٣

  الكويت. –م، غراس للنشر والتوزيع  ٢٠٠٩اهللا البدر، ط األولى 
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أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  ت بوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة/ دالئل الن .١٤٤
  بيروت. –هـ ، دار الكتب العلمية  ١٤٠٥ -هـ، ط األولى ٤٥٨

دالئل النبوة/ إسماعيل بن محمد بن الفضل األصبهاني، الملقب بقوام السنة، ت  .١٤٥
  الرياض. –، دار طيبة ١٤٠٩هـ، تحقيق:  محمد محمد الحداد، ط األولى ٥٣٥

هـ، ط ٤٦٧دمية القصر وعصرة أهل العصر/ علي بن الحسن بن علي الباخرزي، ت  .١٤٦
  هـ، دار الجيل، بيروت. ١٤١٤األولى 

هـ، تحقيق: فهيم محمد ٧٤٨دول اإلسالم/ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت  .١٤٧
  م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.١٩٧٤محمد مصطفى إبراهيم، ط  -شلتوت

محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المعروف يرة الحفاظ من الكامل البن عدي/ ذخ .١٤٨
- هـ  ١٤١٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، ط األولى ٥٠٧بابن القيسراني،  ت 

  الرياض. –م، دار السلف ١٩٩٦
هـ، تحقيق:  الشريف حاتم ٣٠٣ذكر المدلسين/ أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ت  .١٤٩
  مكة المكرمة. -هـ ، دار عالم الفوائد  ١٤٢٣بن عارف العوني، ط األولى ا
ي بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي، ت ذكر النار أجارنا اهللا منها/ عبد الغن .١٥٠

م، دار البشائر  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥هـ، تحقيق:  أديب محمد الغزاوي، ط األولى ٦٠٠
  اإلسالمية.

هـ، ٢٨١ذم الغيبة والنميمة/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .١٥١
، مكتبة دار البيان، دمشق م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣تحقيق:  بشير محمد عيون، ط األولى 

  السعودية. –سورية، مكتبة المؤيد، الرياض  -
هـ، تحقيق: عبد ٧٩٥ذيل طبقات الحنابلة/ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ت  .١٥٢

 –م، مكتبة العبيكان  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥الرحمن بن سليمان العثيمين، ط األولى 
  الرياض.

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة/ محمد بن جعفر الكتاني، ت  .١٥٣
هـ، كتب مقدماتها، ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد ١٣٤٥

  بيروت. - م، دار البشائر ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بن جعفر الكتاني، ط الخامسة ا
هـ، تحقيق: ١٣٠٤حي اللكنوي، ت الرفع والتكميل في الجرح والتعديل/ محمد عبد ال .١٥٤

م، دار البشائر اإلسالمية للطباعة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧عبد الفتاح أبو غدة، ط الثالثة 
  بيروت. -والنشر والتوزيع
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هـ، تحقيق:  ٣٧٠الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ محمد بن أحمد بن األزهري، ت  .١٥٥
  مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطالئع.

هـ، تحقيق: عامر أحمد ٤٥٨حمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت الزهد الكبير/ أ .١٥٦
  بيروت. –، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٩٦حيدر، ط الثالثة 

هـ، تحقيق: حبيب ١٨١الزهد والرقائق/ عبد اهللا بن المبارك بن واضح المْروزي، ت  .١٥٧
  بيروت. –الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية 

هـ، تحقيق:  عبد العلي ٢٨٧الضحاك، ابن أبي عاصم، ت الزهد/ أحمد بن عمرو بن  .١٥٨
  القاهرة. –، دار الريان للتراث ١٤٠٨عبد الحميد حامد، ط الثانية 

 ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠هـ، ط األولى ٢٤١الزهد/ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت  .١٥٩
  لبنان. –بيروت  -م، دار الكتب العلمية

هـ، تحقيق:  أبو اسحق ٢١٢قب بأسد السنة، ت الزهد/ أسد بن موسى بن إبراهيم، المل .١٦٠
م، مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء التراث ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الحويني األثري، ط األولى 

  اإلسالمي، مكتبة الوعي اإلسالمي.
هـ، تحقيق: عامر ١٨٥الزهد/ المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الموصلي، ت  .١٦١

  بيروت. –م ، دار البشائر اإلسالمية  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠حسن صبري، ط األولى 
هـ، تحقيق: ياسر بن ٢٧٥الزهد/ سليمان بن األشعث بن إسحاق السِجْستاني، ت  .١٦٢

م، دار المشكاة للنشر والتوزيع،  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ابراهيم بن محمد وآخرون، ط األولى 
  حلوان.

ـ، تحقيق: عبد ه٢٤٣الزهد/ َهناد بن السِري بن مصعب بن أبي بكر الكوفي، ت  .١٦٣
 –، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ١٤٠٦الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط األولى 

  الكويت.
هـ، ط ٩٧٤الزواجر عن اقتراف الكبائر/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، ت  .١٦٤

  م، دار الفكر.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األولى 
هـ، تحقيق: ٣٢٤النيسابوري ت  الزيادات على كتاب المزني/ عبد اهللا بن محمد بن زياد .١٦٥

م، دار أضواء السلف،  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦خالد بن هايف بن عريج المطيري، ط األولى 
 الرياض، دار الكوثر، الكويت.
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السابع من فوائد أبي عثمان البحيري/ سعيد بن محمد بن أبي الحسين البحيري، ت  .١٦٦
كلم المجاني التابع لموقع ، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع ال٢٠٠٤هـ، ط األولى ٤٥١

  الشبكة اإلسالمية.
سبل السالم/ محمد بن إسماعيل بن صالح الكحالني، المعروف باألمير، ت  .١٦٧

  هـ، دار الحديث.١١٨٢
سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر/ أحمد بن علي بن  .١٦٨

  ي.هـ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعه ج٨٥٢حجر العسقالني، ت 
هـ، تحقيق: محمد ناصر ٢٨٧السنة/ أحمد بن عمرو بن الضحاك، ابن أبي عاصم، ت  .١٦٩

  بيروت. –، المكتب اإلسالمي ١٤٠٠الدين األلباني، ط األولى 
هـ، تحقيق: محمد بن سعيد بن سالم ٢٩٠السنة/ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت  .١٧٠

  الدمام. –م م، دار ابن القي ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦القحطاني، ط األولى 
ل، ت  .١٧١ هـ، تحقيق: عطية الزهراني، ٣١١السنة/ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخال

  الرياض. –م، دار الراية ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ط األولى 
هـ، تحقيق:  ٢٧٣سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجة، ت  .١٧٢

  فيصل عيسى البابي الحلبي. -العربية محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 
هـ، ٢٧٥هـ، ت ٢٧٥سنن أبي داود/  سليمان بن األشعث بن إسحاق السِجْستاني، ت  .١٧٣

  بيروت. –تحقيق:  محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
هـ، تحقيق: ٢٧٩سنن الترمذي/ محمد بن عيسى بن َسْورة، أبو عيسى الترمذي، ت  .١٧٤

م، شركة مكتبة ومطبعة  ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مد شاكر وآخرون، ط الثانية أحمد مح
  مصر. –مصطفى البابي الحلبي 

هـ، تحقيق: شعيب ٣٨٥سنن الدارقطني/ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، ت  .١٧٥
 لبنان. –م، مؤسسة الرسالة، بيروت  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤ؤوط، ط األولى ااالرن

  
عبد المعطي أمين قلعجي، الحسين بن علي البيهقي، تحقيق:  السنن الصغير/ أحمد بن .١٧٦

  م، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ط األولى 
هـ، تحقيق:  محمد عبد ٤٥٨أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت السنن الكبرى/  .١٧٧

  لبنان. –روت م، دار الكتب العلمية، بي ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤القادر عطا، ط الثالثة 
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حسن عبد المنعم هـ، تحقيق: ٣٠٣ن علي النسائي، ت السنن الكبرى/ أحمد بن شعيب ب .١٧٨
  بيروت. –م، مؤسسة الرسالة  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١شلبي، ط األولى 

ن علي النسائي، ت سنن النسائي = السنن الصغرى للنسائي/ أحمد بن شعيب ب .١٧٩
، مكتب المطبوعات ١٩٨٦ – ١٤٠٦ عبد الفتاح أبو غدة، ط الثانية،هـ، تحقيق: ٣٠٣

  حلب. –اإلسالمية 
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها/ عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو  .١٨٠

هـ، تحقيق: رضاء اهللا بن محمد إدريس المباركفوري، ط األولى ٤٤٤عمرو الداني، ت 
  الرياض. –، دار العاصمة ١٤١٦

هـ، ٢٣٣معين البغدادي، ت ا يحيى بن معين/  يحيى بن سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكري .١٨١
المدينة  -مكتبة الدار م،١٩٨٨هـ، ١٤٠٨أحمد محمد نور سيف، ط األولى،  تحقيق:
  المنورة.

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل/ سليمان بن األشعث  .١٨٢
علي قاسم العمري، ط األولى هـ، تحقيق:  محمد ٢٧٥بن إسحاق السِجْستاني، ت ا

م، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة ١٩٨٣هـ/١٤٠٣
  العربية السعودية.

سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه/ أحمد بن محمد بن غالب، المعروف  .١٨٣
هـ، كتب ١٤٠٤ألولى، هـ، تحقيق:  عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط ا٤٢٥بالبرقاني، 

  الهور، باكستان. -خانه جميلي 
هـ، ٣٨٥سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني/ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، ت  .١٨٤

 –، مكتبة المعارف ١٩٨٤ – ١٤٠٤تحقيق: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، ط األولى 
  الرياض.

جعفر  المديني/ علي بن عبد اهللا بنسؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن  .١٨٥
، مكتبة ١٤٠٤موفق عبد اهللا عبد القادر، ط األولى هـ، تحقيق: ٢٣٤المديني، ت 

  الرياض. –المعارف 
سؤاالت مسعود بن علي السجزي، مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للحافظ أبي  .١٨٦

حاكم النيسابوري، المعروف عبد اهللا الحاكم النيسابوري/ محمد بن عبد اهللا بن حمدويه ال
هـ، ١٤٠٨هـ، تحقيق: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، ط األولى، ٤٠٥بابن البيع، ت 

  بيروت. –م، دار الغرب اإلسالمي ١٩٨٨
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هـ، مجموعة من ٧٤٨هبي، ت سير أعالم النبالء/ محمد بن أحمد بن عثمان الذ .١٨٧
  م، مؤسسة الرسالة. ١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥الشيخ شعيب األرناؤوط، ط الثالثة، تحقيق: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ عبد الحي بن أحمد بن محمد، ابن العماد الَعكري،  .١٨٨
م، دار ابن كثير،  ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ، تحقيق: محمود األرناؤوط، ط األولى ١٠٨٩ت 

  بيروت. –دمشق 
ني، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك/ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقا .١٨٩

 –م ، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤تحقيق: طه عبد الرءووف سعد، ط األولى 
  القاهرة.

هـ، تحقيق:  شعيب ٥١٦شرح السنة/ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، ت:  .١٩٠
 - م، المكتب اإلسالمي١٩٨٣ -هـ١٤٠٣محمد زهير الشاويش، ط الثانية  -األرناؤوط

  دمشق، بيروت.
هـ، تحقيق: همام ٧٩٥الترمذي/ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ت شرح علل  .١٩١

  األردن. –الزرقاء  -م، مكتبة المنار ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧عبد الرحيم سعيد، ط األولى 
هـ، ٣٢١شرح مشكل اآلثار/ أحمد بن محمد بن سالمة، المعروف بالطحاوي، ت  .١٩٢

  ، مؤسسة الرسالة.م ١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ -تحقيق: شعيب األرناؤوط، ط األولى
هـ، ٣٢١شرح معاني اآلثار/ أحمد بن محمد بن سالمة، المعروف بالطحاوي، ت  .١٩٣

  م، عالم الكتب. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ -تحقيق:  محمد زهري النجار، ط األولى 
هـ، ط األولى ٤٠٧شرف المصطفى/ عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي، ت  .١٩٤

  مكة. –هـ، دار البشائر اإلسالمية  ١٤٢٤
هـ، تحقيق:  عبد اهللا بن عمر ٣٦٠الشريعة/ محمد بن الحسين بن عبد اهللا اآلُجرّي، ت  .١٩٥
- الرياض  -م، دار الوطن  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠بن سليمان الدميجي، ط الثانية ا

  السعودية.
هـ، تحقيق: عبد العلي عبد ٤٥٨شعب اإليمان/  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت  .١٩٦

   .م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣األولى الحميد حامد، ط 
هـ،  دار ٢٧٩الشمائل المحمدية/ محمد بن عيسى بن َسْورة، أبو عيسى الترمذي،  .١٩٧

 بيروت. –إحياء التراث العربي 
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هـ، ٣٩٣الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية/ إسماعيل بن حّماد الجوهري، ت  .١٩٨
 - م، دار العلم للماليين١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عّطار، ط الثانية تحقيق: أحمد عبد الغفور 

  بيروت.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  .١٩٩

هـ، تحقيق:  شعيب األرناؤوط، ط ٣٥٤َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي، ت 
  ت.بيرو  –، مؤسسة الرسالة ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية، 

هـ، تحقيق:  ٣١١صحيح ابن خزيمة/ محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، ت  .٢٠٠
  بيروت. –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي 

صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، تحقيق: محمد زهير بن  .٢٠١
فة ترقيم هـ، دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضا١٤٢٢ناصر الناصر، ط األولى 

  محمد فؤاد عبد الباقي.
الصحيح المسند من األحاديث القدسية/ أبو عبد اهللا مصطفى بن العدوى شلباية  .٢٠٢

  المصري، دار الصحابة للتراث.
هـ، تحقيق:  محمد ٢٦١صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، ت  .٢٠٣

  بيروت. –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
هـ، تحقيق:  ٤٣٠الجنة/ أحمد بن عبد اهللا بن أحمد، أبو نعيم األصبهاني، ت  صفة .٢٠٤

  دمشق / سوريا. -علي رضا عبد اهللا، دار المأمون للتراث 
هـ، تحقيق:  ٢٨١صفة الجنة/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت .٢٠٥

  السعودية. –مكتبة العلم، جدة مصر،  -عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
هـ، تحقيق:  ٢٨١صفة النار/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .٢٠٦

لبنان /  -م، دار ابن حزم ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧محمد خير رمضان يوسف، ط األولى 
  بيروت.

ت الصمت وآداب اللسان/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا،  .٢٠٧
  .١٤١٠بيروت، ط األولى  –هـ، تحقيق:  أبو إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي ٢٨١

هـ، تحقيق: عبد المعطي ٣٢٢الضعفاء الكبير/ محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، ت  .٢٠٨
  .بيروت –م، دار المكتبة العلمية ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤أمين قلعجي، ط األولى 

هـ، تحقيق:  محمود ٣٠٣علي النسائي، ت الضعفاء والمتروكون/ أحمد بن شعيب بن  .٢٠٩
  حلب. –هـ، دار الوعي ١٣٩٦إبراهيم زايد، ط األولى 
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هـ، تحقيق:  أبو عبد اهللا ٢٥٦الضعفاء/ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت  .٢١٠
  مـ، مكتبة ابن عباس.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، ط األولى 

هـ، ط ٩١١ن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، ت طبقات الحفاظ/ عبد الرحم .٢١١
  بيروت. –، دار الكتب العلمية ١٤٠٣األولى 

هـ، تحقيق:  محمد حامد ٥٢٦طبقات الحنابلة/ محمد بن محمد،  ابن أبي يعلى، ت  .٢١٢
  بيروت. –الفقي، دار المعرفة 

: هـ، تحقيق٧٧١طبقات الشافعية الكبرى/ عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ت  .٢١٣
  هـ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع.١٤١٣محمود محمد الطناحي، ط الثانية، 

طبقات الشافعية/ أبو بكر بن أحمد بن محمد، المعروف بابن قاضي شهبة، ت  .٢١٤
 - م، عالم الكتب١٩٨٧-هـ ١٤٠٧هـ، تصحيح الحافظ عبد العليم خان، ط األولى ٨٥١

  بيروت.
هـ، تحقيق:  د أحمد ٧٧٤ير الدمشقي، ت طبقات الشافعيين/  إسماعيل بن عمر بن كث .٢١٥

م، مكتبة  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب، تاريخ النشر: 
  الثقافة الدينية.  

طبقات الفقهاء الشافعية/ عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو المعروف بابن الصالح،  .٢١٦
دار البشائر اإلسالمية م، ١٩٩٢هـ، تحقيق: محيي الدين علي نجيب، ط األولى ٦٤٣ت 
  بيروت. –
الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم/  محمد بن سعد بن  .٢١٧

هـ، تحقيق:  زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم ٢٣٠منيع، المعروف بابن سعد، ت
  المدينة المنورة. -
محمد بن جعفر، المعروف طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها/ عبد اهللا بن  .٢١٨

تحقيق:  عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، ط  هـ،٣٦٩بأِبي الشيخ األصبهاني، ت 
  بيروت. –، مؤسسة الرسالة ١٩٩٢ – ١٤١٢الثانية 

هـ، تحقيق:  ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت طبقات المفسرين العشرين/  .٢١٩
  القاهرة. –، مكتبة وهبة ١٣٩٦علي محمد عمر، ط األولى 

هـ، تحقيق: علي محمد ٩٤٥طبقات المفسرين/ محمد بن علي بن أحمد الداودي، ت  .٢٢٠
  القاهرة. -م، مطبعة أميرة١٩٩٤ -هـ ١٤٨٥عمر، ط الثانية 
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المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب المسانيد/  -طرح التثريب في شرح التقريب  .٢٢١
هـ، أكمله ابنه: أحمد بن عبد ٨٠٦ي، ت عبد الرحيم ابن الحسين بن عبد الرحمن العراق

هـ. الطبعة ٨٢٦الرحيم بن الحسين الرازياني، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي ت 
وصورتها دور عدة منها دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ  - المصرية القديمة 

  العربي، ودار الفكر العربي
هـ، تحقيق: أبو ٧٤٨ثمان الذهبي، ت العبر في خبر من غبر/ محمد بن أحمد بن ع .٢٢٢

  بيروت. –هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية 
هـ، تحقيق:  ٢٩٧العرش وما ُرِوي فيه/ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، ت  .٢٢٣

م، مكتبة الرشد، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨محمد بن خليفة بن علي التميمي، ط األولى، 
  العربية السعودية.الرياض، المملكة 

هـ، ٣٦٩العظمة/ عبد اهللا بن محمد بن جعفر، المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني، ت  .٢٢٤
 –، دار العاصمة ١٤٠٨تحقيق:  رضاء اهللا بن محمد إدريس المباركفوري، ط األولى 

  الرياض.
  هـ،٢٧٩علل الترمذي الكبير/ محمد بن عيسى بن َسْورة، أبو عيسى الترمذي، ت  .٢٢٥
، عالم الكتب ، مكتبة النهضة ١٤٠٩بحي السامرائي وآخرون، ط األولى تحقيق:  ص .٢٢٦

  بيروت. –العربية 
العلل المتناهية في األحاديث الواهية/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت  .٢٢٧

م، إدارة العلوم األثرية، ١٩٨١هـ/١٤٠١هـ، تحقيق:  إرشاد الحق األثري، ط الثانية ٥٩٧
  فيصل آباد، باكستان.

هـ، ٣٨٥لعلل الواردة في األحاديث النبوية/ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، ت ا .٢٢٨
 –م، دار طيبة  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥تحقيق:  محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي، ط األولى 

  الرياض.
هـ، تحقيق:  وصي ٢٤١العلل ومعرفة الرجال/ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت  .٢٢٩

  م، دار الخاني ، الرياض. ٢٠١ -هـ  ١٤٢٢نية، اهللا بن محمد عباس، ط الثا
هـ، تحقيق:  ٣٢٧العلل/ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم الرازي، ت  .٢٣٠

  م. ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧سعد بن عبد اهللا الحميد و آخرون، ط األولى 
م، دار القلم للطباعة ١٩٩٢هـ = ١٤١٣علم زوائد الحديث/ خلدون األحدب، ط األولى  .٢٣١

  بيروت. -دمشق -والنشر والتوزيع
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علم زوائد الحديث، دراسة ومنهج ومصنفات/ عبد السالم محمد علوش، ط األولى  .٢٣٢
  بيروت. -م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح األخبار وسقيمها/  محمد بن أحمد بن عثمان  .٢٣٣
 - هـ ١٤١٦ق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، ط األولى هـ، تحقي٧٤٨الذهبي، ت 

  الرياض. –م، مكتبة أضواء السلف ١٩٩٥
هـ، ٦٤٣ف بابن الصالح، ت علوم الحديث/ عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو المعرو  .٢٣٤

 - م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦نور الدين عتر، ط تحقيق: 
  دمشق.

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد/ أحمد بن محمد  .٢٣٥
، ت ا نهـ، تحقيق:  كوثر البرني، دار القبلة للثقافة ٣٦٤بن إسحاق، المعروف بـابن الس

  جدة / بيروت. -اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 
هـ، تحقيق:  د. فاروق ٣٠٣عمل اليوم والليلة/ أحمد بن شعيب بن علي النسائي،  .٢٣٦

  بيروت.  –، مؤسسة الرسالة ١٤٠٦حمادة، ط الثانية 
هـ، تحقيق:  ٢٨١العيال/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت  .٢٣٧

 –السعودية  -م، دار ابن القيم ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠نجم عبد الرحمن خلف، ط األولى 
  الدمام.

الحالل والحرام/ محمد ناصر الدين األلباني، ت غاية المرام في تخريج أحاديث  .٢٣٨
  بيروت. –، المكتب اإلسالمي ١٤٠٥ –هـ، ط الثالثة ١٤٢٠

هـ، ٨٠٧غاية المقصد فى زوائد المسند/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، ت  .٢٣٩
م، دار الكتب العلمية،  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١تحقيق:  خالف محمود عبد السميع، ط األولى 

  نان.لب –بيروت 
هـ، تحقيق: عبد ٥٩٧غريب الحديث/  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت  .٢٤٠

 –بيروت  - ، دار الكتب العلمية ١٩٨٥ – ١٤٠٥المعطي أمين القلعجي، ط األولى 
  لبنان.

ه، تحقيق:  د. سليمان إبراهيم ٢٨٥غريب الحديث/ إبراهيم بن إسحاق الحربي، ت  .٢٤١
 مكة المكرمة. -عة أم القرى ، جام١٤٠٥محمد العايد، ط األولى 
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هـ، تحقيق:  محمد عبد ٢٢٤غريب الحديث/ القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي، ت  .٢٤٢
م، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر  ١٩٦٤ - هـ  ١٣٨٤المعيد خان، ط األولى 

  الدكن. -آباد
بالخطابي، ت غريب الحديث/ حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، المعروف  .٢٤٣

  م، دار الفكر.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢هـ، تحقيق:  عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، ط ٣٨٨
هـ، تحقيق:  عبد اهللا ٢٧٦غريب الحديث/ عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت  .٢٤٤

  بغداد. –، مطبعة العاني ١٣٩٧الجبوري، ط األولى 
طيب البغدادي،  ت الخ غنية الملتمس ايضاح الملتبس/ أحمد بن علي بن ثابت، .٢٤٥

م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢يحيى بن عبد اهللا البكري الشهري، ط األولى هـ، تحقيق: ٤٦٣
  السعودية/ الرياض. -مكتبة الرشد 

غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديث المسندة/ خلف بن عبد الملك بن  .٢٤٦
، عالم ١٤٠٧ولى هـ، تحقيق: عز الدين علي السيد وآخرون، ط األ٥٧٨بشكوال، ت 

  بيروت. –الكتب 
هـ، ٥٣٨الفائق في غريب الحديث واألثر/ محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ، ت  .٢٤٧

  لبنان. –تحقيق:  علي محمد البجاوي، ط الثانية، دار المعرفة 
هـ،  ٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري/  أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .٢٤٨

  بيروت. –دار المعرفة 
فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي/ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، ت  .٢٤٩

  مصر. –م، مكتبة السنة ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤هـ، تحقيق: علي حسين علي، ط األولى ٩٠٢
هـ، تحقيق: عامر حسن صبري، ط ٢٧٣الفتن/ حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ت  .٢٥٠

  لبنان. –إلسالمية م، دار البشائر ا١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األولى 
هـ، تحقيق:  سمير أمين الزهيري، ط ٢٢٨الفتن/ نعيم بن حماد بن معاوية المروزي، ت  .٢٥١

  القاهرة. –، مكتبة التوحيد ١٤١٢األولى 
م، دار ومكتبة  ١٩٨٨هـ، ٢٧٩فتوح البلدان/ أحمد بن يحيى بن جابر الَبَالُذري، ت  .٢٥٢

  بيروت.  -الهالل
هـ، دار  ١٤١٠هـ، ط األولى ١٦١سروق الثوري، ت الفرائض / سفيان بن سعيد بن م .٢٥٣

  الرياض. –العاصمة 
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الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي/ محمد بن مفلح بن  .٢٥٤
 ١٤٢٤هـ، تحقيق:  عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط األولى ٧٦٣محمد بن مفرج، ت 

  م، مؤسسة الرسالة. ٢٠٠٣ -هـ 
المدرج في النقل/  أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ت  الفصل للوصل .٢٥٥

  م، دار الهجرة.١٩٩٧هـ/١٤١٨هـ، تحقيق:  محمد بن مطر الزهراني، ط األولى ٤٦٣
هـ، تحقيق: عدنان عبد ٤٥٨فضائل األوقات/  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت  .٢٥٦

  مكة المكرمة. -، مكتبة المنارة ١٤١٠الرحمن مجيد القيسي، ط األولى 
هـ، تحقيق:  د. وصي ٢٤١فضائل الصحابة/  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت  .٢٥٧

  بيروت. –، مؤسسة الرسالة ١٩٨٣ - ١٤٠٣اهللا محمد عباس، ط األولى 
هـ، ٣٦٠فضل عشر ذي الحجة/ سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، ت  .٢٥٨

لت الجزائري، ط األولى، مكتبة العمرين العلمية تحقيق:  أبو عبد اهللا عمار بن سعيد تما
  الشارقة. –دولة األمارات العربية المتحدة  -
هـ، تحقيق:  أبو ٤٦٣الفقيه والمتفقه/  أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي،  ت  .٢٥٩

  السعودية. –هـ، دار ابن الجوزي ١٤٢١عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، ط الثانية، 
أخي ميمي الدقاق/ محمد بن عبد اهللا بن الحسين الدقاق، المعروف بابن أخي  فوائد ابن .٢٦٠

م،  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦هـ، تحقيق:  نبيل سعد الدين جرار، ط األولى ٣٩٠ِمْيِمي، ت 
  دار أضواء السلف، الرياض.

، ٢٠٠٤هـ، ط األولى ٥٦٢فوائد أبي الفرج الثقفي/ مسعود بن الحسن األصبهاِنّي، ت  .٢٦١
  ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمية.مخطوط 

هـ، ط األولى ٣٥٩فوائد أبي بكر النصيبي/ أحمد بن يوسف بن خالد النِصْيِبّي ، ت  .٢٦٢
  ، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمية.٢٠٠٤

هـ، تحقيق:  ٣٥٣بن محمد بن العباس الفاكهي، ت  فوائد أبي محمد الفاكهي/ عبد اهللا .٢٦٣
م،  مكتبة الرشد،  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩محمد بن عبد اهللا بن عايض الغباني، ط األولى 

  السعودية، شركة الرياض للنشر والتوزيع. -الرياض 
هـ، تحقيق:  حلمي كامل ٣٥٤الفوائد الغيالنيات/ محمد بن عبد اهللا بن عبدَوْيه، ت  .٢٦٤

السعودية /  -م، دار ابن الجوزي ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧هادي، ط األولى أسعد عبد ال
  الرياض.
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الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت  .٢٦٥
 - بيروت -هـ، تحقيق:  عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية١٢٥٠
  لبنان.

هـ، تحقيق:  محمد بن ٤٥٨بن علي البيهقي، ت القضاء والقدر/  أحمد بن الحسين  .٢٦٦
  الرياض/ السعودية. - م، مكتبة العبيكان٢٠٠٠ -هـ١٤٢١عبد اهللا آل عامر، ط األولى 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  .٢٦٧
 - هـ ١٤١٣هـ، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، ط األولى ٧٤٨ت 

  مؤسسة علوم القرآن، جدة. -م، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ١٩٩٢
هـ، ٣٦٥اهللا الجرجاني، ت  الكامل في ضعفاء الرجال/ عبد اهللا بن عدي بن عبد .٢٦٨

 - م، الكتب العلمية١٩٩٧هـ١٤١٨عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط األولى  تحقيق:
  لبنان. - بيروت

آلثار/ عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم العبسي، الكتاب المصنف في األحاديث وا .٢٦٩
، ١٤٠٩هـ، تحقيق:  كمال يوسف الحوت، ط األولى ٢٣٥المعروف بابن أبي شيبة، ت 

  الرياض. –مكتبة الرشد 
كتب الزوائد ، نشأتها ، أهميتها ، وسبل خدمتها / محمد عبد اهللا أبو صعيليك ، ط  .٢٧٠

 بيروت . - الدار الشامية  دمشق ، -م ، دار القلم ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األولى 
هـ، تحقيق:  د. ٢٣٨الكرم والجود وسخاء النفوس/ محمد بن الحسين الُبْرُجالني، ت  .٢٧١

  بيروت. –، دار ابن حزم ١٤١٢عامر حسن صبري، ط الثانية 
هـ، تحقيق: حبيب ٨٠٧كشف األستار عن زوائد البزار/علي بن أبي بكر الهيثمي، ت  .٢٧٢

  م، مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الرحمن األعظمي، ط األولى، 
بن / إبراهيم بن محمد بن خليل، سبط الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث .٢٧٣

، عالم ١٩٨٧ - ١٤٠٧هـ، تحقيق:  صبحي السامرائي، ط األولى ٨٤١العجمي، ت 
  بيروت. –الكتب، مكتبة النهضة العربية 

عبد الهادي العجلوني، ت  كشف الخفاء ومزيل اإللباس/ إسماعيل بن محمد بن .٢٧٤
 - هـ ١٤٢٠هـ، تحقيق:  عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، ط األولى ١١٦٢
 م، المكتبة العصرية.٢٠٠٠
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هـ، ٤٦٣الكفاية في علم الرواية/ أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ت  .٢٧٥
  المدينة المنورة. -تحقيق:  أبو عبداهللا السورقي، المكتبة العلمية 

الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/ أيوب بن موسى الحسيني، المعروف  .٢٧٦
هـ، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع عدنان درويش، محمد ١٠٩٤بأبي البقاء، ت 

  بيروت. -م، مؤسسة الرسالة١٩٩٣ -هـ ١٤١٣المصري، ط الثانية 
بن حسام الدين ابن قاضي  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال/ عالء الدين علي .٢٧٧

خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي، ت 
  م، مؤسسة الرسالة.١٩٨١هـ،/١٤٠١هـ، تحقيق:  بكري حياني، ط الطبعة الخامسة ٩٧٥

 هـ، تحقيق: أبو قتيبة نظر٣١٠الكنى واألسماء/ محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي، ت  .٢٧٨
  بيروت/ لبنان. -م، دار ابن حزم٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١محمد الفاريابي، ط األولى، 

هـ، تحقيق:  عبد ٢٦١الكنى واألسماء/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، ت .٢٧٩
م، عمادة البحث العلمي ١٩٨٤هـ/١٤٠٤الرحيم محمد أحمد القشقري، ط األولى، 

  ة العربية السعودية.بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملك
الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات/ بركات بن أحمد بن محمد الخطيب،  .٢٨٠

هـ، تحقيق:  عبد القيوم عبد رب النبي، ط األولى ـ ٩٢٩المعروف بابن الكيال، ت 
  م، دار المأمون ـ بيروت.١٩٨١

ر، جالل الدين الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة/ عبد الرحمن بن أبي بك .٢٨١
هـ، تحقيق: أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، ط األولى ٩١١السيوطي، ت 

  بيروت. –م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧
هـ، ٦٣٠اللباب في تهذيب األنساب/ علي بن محمد بن محمد، ابن األثير الجزري، ت  .٢٨٢

  بيروت. –دار صادر 
 -هـ، ط الثالثة ٧١١ابن منظور اإلفريقى، ت  لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، .٢٨٣

  بيروت. –هـ، دار صادر  ١٤١٤
هـ، تحقيق:  دائرة المعرف ٨٥٢لسان الميزان/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .٢٨٤

 –م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت ١٩٧١هـ /١٣٩٠الهند، ط الثانية  –النظامية 
 لبنان.
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العام من الوظائف/ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب لطائف المعارف فيما لمواسم  .٢٨٥
  م، دار ابن حزم للطباعة والنشر.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤هـ، ط األولى ٧٩٥الحنبلي، ت 

هـ، ٨٨٤المبدع في شرح المقنع/ إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، ت  .٢٨٦
  لبنان. –م، دار الكتب العلمية، بيروت  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ط األولى 

هـ، تحقيق: محمد ٤٦٣المتفق والمفترق/ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ت  .٢٨٧
م، دار القادري للطباعة والنشر  ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧صادق آيدن الحامدي، ط األولى 

  والتوزيع، دمشق.
هـ، أبو عبيدة مشهور بن ٣٣٣المجالسة وجواهر العلم/ أحمد بن مروان الدينوري ت  .٢٨٨

أم الحصم ،  -هـ، جمعية التربية اإلسالمية البحرين ١٤١٩ألولى حسن آل سلمان، ط ا
  لبنان. –دار ابن حزم بيروت 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين/ محمد بن حبان بن أحمد الُبستي، ت  .٢٨٩
  حلب. –هـ، دار الوعي ١٣٩٦هـ، تحقيق:  محمود إبراهيم زايد، ط األولى ٣٥٤

معجمين (المعجم األوسط، والمعجم الصغير للطبراني)/ علي مجمع البحرين في زوائد ال .٢٩٠
م، مكتبة الرشد للنشر ١٩٩٢هـ = ١٤١٣هـ، ط األولى ٨٠٧بن أبي بكر الهيثمي، ت 

  الرياض. - والتوزيع
هـ، تحقيق:  حسام ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ علي بن أبي بكر الهيثمي، ت   .٢٩١

  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة  -الدين القدسي، مكتبة القدسي
هـ، تحقيق:  زهير عبد ٣٩٥مجمل اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، ت  .٢٩٢

  بيروت. –م، مؤسسة الرسالة  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ -المحسن سلطان، الطبعة الثانية 
هـ، تحقيق:  عبد ٧٢٨مجموع الفتاوى/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ت  .٢٩٣

م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦م، بن قاساالرحمن بن محمد 
  الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي/ يحيى بن شرف النووي، ت  .٢٩٤
  هـ، دار الفكر.٦٧٦

 –الفكر هـ، دار ٤٥٦المحلى باآلثار/ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي، ت  .٢٩٥
 بيروت.
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هـ، تحقيق:  د. ٦٩٩مختصر خالفيات البيهقي/ أحمد بن َفْرح بن أحمد اإلشبيلى، ت  .٢٩٦
السعودية /  -م، مكتبة الرشد ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ذياب عبد الكريم ذياب عقل، ط األولى 

  الرياض.
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد /  أحمد بن علي بن حجر  .٢٩٧

م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هـ ، تحقيق صبري عبد الخالق، ط األولى ٨٥٢ني، تالعسقال
  بيروت . -مؤسسة الكتب الثقافية 

هـ، تحقيق:  ٣٧٤المخزون في علم الحديث/ محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي، ت  .٢٩٨
دلهي  - م، الدار العلمية ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨محمد إقبال محمد إسحاق السلفي، ط األولى 

  الهند. –
هـ، ٢٨١راة الناس/ عبد اهللا بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبي الدنيا، ت مدا .٢٩٩

 -م، دار ابن حزم ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨تحقيق:  محمد خير رمضان يوسف، ط األولى 
  لبنان. –بيروت 

المدخل إلى شرح السنة لإلمام البغوي/ علي بن عمر بن أحمد بادحدح، ط األولى  .٣٠٠
  جدة. -م، دار األندلس الخضراء للنشر والتوزيع١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

هـ، تحقيق:  صبحي ٩١١المدرج إلى المدرج/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت  .٣٠١
  الكويت. –البدري السامرائي، الدار السلفية 

هـ، تحقيق:  ٨٢٦المدلسين/ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، أبو زرعة بن العراقي، ت  .٣٠٢
  م، دار الوفاء.١٩٩٥هـ، ١٤١٥حماد، ط األولى د. نافذ حسين 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان/ عبد اهللا بن أسعد بن  .٣٠٣
م، بيروت  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية، ط األولى ٧٦٨علي اليافعي، ت 

  لبنان. –
هـ، تحقيق:  ٣٢٧حاتم الرازي، ت المراسيل/ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي  .٣٠٤

  بيروت. –، مؤسسة الرسالة ١٣٩٧شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني، ط األولى 
هـ، ط ١٠١٤مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/ علي بن سلطان محمد القاري، ت  .٣٠٥

  لبنان. –م، دار الفكر، بيروت ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى 
هـ، تحقيق:  ٣٢٧بن محمد الخرائطي، ت مساوئ األخالق ومذمومها/ محمد بن جعفر  .٣٠٦

م، مكتبة السوادي للتوزيع،  ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣مصطفى بن أبو النصر الشلبي، ط األولى 
  جدة.
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مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح/ أحمد بن محمد بن حنبل  .٣٠٧
  الهند. –هـ، الدار العلمية ٢٤١الشيباني، ت 

محمد بن عبد اهللا بن حمدويه الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين/  .٣٠٨
 – ١٤١١هـ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط األولى ٤٠٥المعروف بابن البيع، ت 

  بيروت. –، دار الكتب العلمية ١٩٩٠
مسند ابن أبي شيبة/  عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم العبسي، المعروف بابن أبي شيبة،  .٣٠٩

  هـ،٢٣٥ت 
 –م، دار الوطن ١٩٩٧يوسف العزازي و آخرون، ط األولى  تحقيق: عادل بن .٣١٠

  الرياض.
هـ، تحقيق:  عامر أحمد ٢٣٠مسند ابن الجعد/ علي بن الَجْعد بن عبيد البغدادي، ت  .٣١١

  بيروت. –، مؤسسة نادر ١٩٩٠ – ١٤١٠حيدر، ط األولى 
قيق: هـ، تح٢٠٤مسند أبي داود الطيالسي/ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، ت  .٣١٢

  مصر. –م، دار هجر  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩محمد بن عبد المحسن التركي، ط األولى 
هـ، تحقيق: ٣٠٧مسند أبي يعلى/ أحمد بن علي بن المثُنى، أبو يعلى الموصلي، ت  .٣١٣

  دمشق. –، دار المأمون للتراث ١٩٨٤ – ١٤٠٤حسين سليم أسد، ط األولى 
هـ، تحقيق: ٢٣٨مخلد، ابن راهويه، ت مسند إسحاق بن راهويه/ إسحاق بن إبراهيم بن  .٣١٤

المدينة  -، مكتبة اإليمان ١٩٩١ – ١٤١٢عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، ط األولى 
  المنورة.

هـ، تحقيق:  ٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبل/  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت  .٣١٥
م، مؤسسة  ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١عادل مرشد، وآخرون، ط األولى،  -شعيب األرناؤوط

  الرسالة.
مسند البزار = البحر الزخار/ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، المعروف بالبزار، ت  .٣١٦

م، وانتهت ١٩٨٨هـ، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهللا وآخرون، ط األولى بدأت ٢٩٢
  المدينة المنورة. -م، مكتبة العلوم والحكم٢٠٠٩

عبيد اهللا، أبو بكر الحميدي، ت مسند الحميدي/ عبد اهللا بن الزبير بن عيسى بن  .٣١٧
 –م، دار السقا، دمشق  ١٩٩٦هـ، تحقيق:  حسن سليم أسد الداَرانّي، ط األولى ٢١٩

  سوريا.
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مسند الدارمي = سنن الدارمي/ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، ت  .٣١٨
لمغني م، دار ا ٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢هـ، تحقيق:  حسين سليم أسد الداراني، ط األولى ٢٥٥

  للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
وياني، ت  .٣١٩ هـ، تحقيق:  أيمن علي أبو يماني، ٣٠٧مسند الروياني/ محمد بن هارون الر

  القاهرة. –، مؤسسة قرطبة ١٤١٦ط األولى 
هـ، تحقيق:  ٣٦٠مسند الشاميين/  سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، ت  .٣٢٠

  بيروت. –، مؤسسة الرسالة ١٩٨٤ – ١٤٠٥لمجيد السلفي، ط األولى حمدي بن عبدا
هـ، تحقيق:  حمدي بن ٤٥٤مسند الشهاب/ محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي، ت  .٣٢١

  بيروت. –، مؤسسة الرسالة ١٩٨٦ - ١٤٠٧عبد المجيد السلفي، ط الثانية، 
وأقواله على أبواب مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  .٣٢٢

هـ، تحقيق:  عبد المعطي قلعجي، ٧٧٤العلم/  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت 
  المنصورة. –م، دار الوفاء ١٩٩١ -هـ ١٤١١ط األولى 

هـ، ٢٤٦مسند سعد بن أبي وقاص/ أحمد بن إبراهيم بن كثير، المعروف بـالدْوَرقي، ت  .٣٢٣
  بيروت. –، دار البشائر اإلسالمية ١٤٠٧تحقيق:  عامر حسن صبري، ط األولى 

هـ، تحقيق:  ٢٨٠مسند عبد الرحمن بن عوف/ أحمد بن محمد بن عيسى الِبْرتي، ت  .٣٢٤
  بيروت. –، دار ابن حزم ١٤١٤صالح بن عايض الشالحي، ط األولى 

هـ، تحقيق:  د. محفوظ ٣٣٥المسند/ الهيثم بن كليب بن سريج، أبو سعيد الشاشي، ت  .٣٢٥
  المدينة المنورة. -، مكتبة العلوم والحكم١٤١٠، ط األولى الرحمن زين اهللا

هـ، تحقيق: ٧٤١مشكاة المصابيح/ محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، التبريزي، ت  .٣٢٦
  بيروت. –، المكتب اإلسالمي ١٩٨٥محمد ناصر الدين األلباني، ط الثالثة 

هـ، ٣١٦اني، ت المصاحف/ عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، ابن أبي داود السجست .٣٢٧
مصر /  -م، الفاروق الحديثة ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣تحقيق: محمد بن عبده، ط األولى 

  القاهرة.
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، ت  .٣٢٨

  بيروت. –هـ، دار العربية  ١٤٠٣هـ، تحقيق:  محمد المنتقى الكشناوي، ط الثانية ٨٤٠
هـ، تحقيق: حبيب الرحمن ٢١١الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، ت  المصنف/ عبد .٣٢٩

  الهند. -، المجلس العلمي١٤٠٣األعظمي، ط الثانية 



٥٣٨ 
 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .٣٣٠
رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، ط األولى  ١٧هـ، تحقيق:  ٨٥٢

  السعودية. –هـ، دار العاصمة، دار الغيث ١٤١٩
هـ، ٥١٠معالم التنزيل في تفسير القرآن/  الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، ت  .٣٣١

  بيروت.–هـ، دار إحياء التراث العربي  ١٤٢٠تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط األولى ، 
هـ، ٣٤٠ي، ت معجم ابن األعرابي/ أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد بن األعراب .٣٣٢

م،  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، ط األولى 
  دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.

هـ، تحقيق: ٣٦٠المعجم األوسط/  سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، ت  .٣٣٣
  القاهرة. –طارق بن عوض اهللا بن محمد، دار الحرمين 

م، دار  ١٩٩٥هـ، ط الثانية، ٦٢٦عجم البلدان/ ياقوت بن عبد اهللا الحموي، ت م .٣٣٤
  صادر، بيروت.

هـ، تحقيق: محمد ٧٤٨معجم الشيوخ الكبير/  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت  .٣٣٥
  المملكة العربية السعودية. -الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف 

هـ، تحقيق: عمر عبد ٤٠٢ع الصيداوي، ت معجم الشيوخ/ محمد بن أحمد بن ُجَميْ  .٣٣٦
  بيروت، طرابلس. -، مؤسسة الرسالة ، دار اإليمان ١٤٠٥السالم تدمري، ط األولى 

هـ، ٥٧١معجم الشيوخ/ علي بن الحسن بن هبة اهللا، المعروف بابن عساكر، ت  .٣٣٧
  دمشق. –م، دار البشائر  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١تحقيق: وفاء تقي الدين، الطبعة: األولى 

هـ، تحقيق:  صالح ٣٥١معجم الصحابة/ عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي، ت  .٣٣٨
  المدينة المنورة. - ، مكتبة الغرباء األثرية ١٤١٨بن سالم المصراتي، ط األولى ا
المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  .٣٣٩

ن عبد المجيد السلفي، ط الثانية، مكتبة ابن تيمية هـ، تحقيق:  حمدي ب٣٦٠الطبراني، ت 
  القاهرة. –
بيروت،  -هـ، مكتبة المثنى ١٤٠٨معجم المؤلفين/ عمر بن رضا بن محمد كحالة، ت  .٣٤٠

  دار إحياء التراث العربي بيروت.
المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي/ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل  .٣٤١

، مكتبة العلوم ١٤١٠ق: زياد محمد منصور، ط األولى هـ، تحقي٣٧١الجرجاني، ت 
  المدينة المنورة. -والحكم



٥٣٩ 
 

هـ، ٣٨١المعجم البن المقرئ/ محمد بن إبراهيم بن علي، المشهور بابن المقرئ، ت  .٣٤٢
م، مكتبة الرشد،  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد، ط األولى 

  .الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع
هـ، تحقيق: عبد السالم محمد ٣٩٥معجم مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكريا، ت  .٣٤٣

  بيروت. -م، دار الجيل١٩٩١ -هـ ١٤١١هارون، ط األولى 
هـ، ط األولى ٤٥٨معرفة السنن واآلثار/  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت  .٣٤٤

م، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية ١٩٩١ - هـ ١٤١٢
  باكستان.  –كراتشي 

هـ، ٤٣٠معرفة الصحابة/  أحمد بن عبد اهللا بن أحمد،  أبو نعيم األصبهاني، ت  .٣٤٥
 -م، دار الوطن للنشر ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لعزازي، ط األولى تحقيق:  عادل بن يوسف ا

  الرياض.
معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح/  عثمان بن عبد الرحمن، أبو  .٣٤٦

 -هـ ١٤٠٦هـ، تحقيق:  نور الدين عتر،٦٤٣عمرو المعروف بابن الصالح، ت 
  بيروت.  –سوريا، دار الفكر المعاصر  - م، دار الفكر١٩٨٦

هـ، تحقيق:  أكرم ضياء العمري، ٢٧٧المعرفة والتاريخ/ يعقوب بن سفيان الفسوي، ت  .٣٤٧
  م، مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ط الثانية 

المغني عن الحفظ والكتاب/ عمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي، ضياء  .٣٤٨
  بيروت. –لعربي هـ، دار الكتاب ا ١٤٠٧هـ، ط األولى ٦٢٢الدين، أبو حفص، ت 

ار/ ــــاء من األخبــــريج ما في اإلحيــــــار، في تخــــار في األسفـــالمغني عن حمل األسف .٣٤٩
هـ، ط ٨٠٦عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، ت 

  لبنان. –م، دار ابن حزم بيروت  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦األولى 
هـ، تحقيق: نور الدين ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت المغني في الضعفاء/  .٣٥٠

  عتر.
هـ، تحقيق: محمد ٧٤٨المقتنى في سرد الكنى/  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت  .٣٥١

هـ، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، ١٤٠٨صالح عبد العزيز المراد، ط األولى 
 المملكة العربية السعودية. -المدينة المنورة
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المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد/ إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا، ابن  .٣٥٢
 -هـ ١٤١٠هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط األولى ٨٨٤مفلح، ت 

  السعودية. –الرياض  -م، مكتبة الرشد ١٩٩٠
 هـ،٨٠٧المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي/علي بن أبي بكر الهيثمي، ت  .٣٥٣

  لبنان. –تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 
ِرْيِفْيِنّي، ت  .٣٥٤ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور/ إبراهيم بن محمد بن األزهر الص

  هـ.١٤١٤هـ، تحقيق: خالد حيدر، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع سنة النشر ٦٤١
هـ، تحقيق: ٢٤٩الحميد بن حميد بن نصر، ت المنتخب من مسند عبد بن حميد/ عبد  .٣٥٥

  القاهرة. –، مكتبة السنة ١٩٨٨ – ١٤٠٨صبحي البدري السامرائي، ط األولى 
المنتخب من معجم شيوخ السمعاني/ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، ت  .٣٥٦

م، دار ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧هـ، تحقيق: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، ط األولى ٥٦٢
  الم الكتب، الرياض.ع
هـ، ٥٩٧المنتظم في تاريخ األمم والملوك/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت  .٣٥٧

م، دار الكتب العلمية،  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢تحقيق:  محمد عبد القادر عطا، ط األولى 
  بيروت.

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية/  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .٣٥٨
م،  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦هـ، تحقيق:  محمد رشاد سالم، ط األولى ٧٢٨لحراني، ت ا

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
م، دار ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢منهج النقد في علوم الحديث/ نور الدين عتر، ط الثالثة  .٣٥٩

  دمشق. -الفكر للطباعة والتوزيع والنشر
هـ، تحقيق:  ٨٠٧أبي بكر الهيثمي،ت موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ علي بن  .٣٦٠

  محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية.
هـ، تحقيق:  موفق بن ٣٨٥المؤَتِلف والمخَتِلف/  علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، ت  .٣٦١

 –م، الناشر: دار الغرب اإلسالمي ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦عبد اهللا بن عبد القادر، ط األولى، 
  بيروت.

هـ، تحقيق:  ناصر ٥٦٤موجبات الجنة/ معمر بن عبد الواحد بن رجاء األصبهاني، ت  .٣٦٢
  م،  مكتبة عباد الرحمن. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣بن أحمد بن النجار الدمياطي، ط األولى ا



٥٤١ 
 

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله/ محمد مهدي المسلمي   .٣٦٣
  بيروت، لبنان. -الكتب للنشر والتوزيع م، عالم  ٢٠٠١وآخرون، ط األولى 

موضح أوهام الجمع والتفريق/ أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي،  ت  .٣٦٤
 –، دار المعرفة ١٤٠٧هـ، تحقيق:  د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط األولى ٤٦٣

  بيروت.
هـ، تحقيق:  عبد ٥٩٧الموضوعات/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت  .٣٦٥

محمد عثمان، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط  الرحمن
  األولى.

هـ، تحقيق:  بشار عواد ١٧٩موطأ اإلمام مالك/ مالك بن أنس بن مالك األصبحي، ت  .٣٦٦
  هـ، مؤسسة الرسالة. ١٤١٢معروف، 

هـ، ٧٤٨عثمان الذهبي، ت  ميزان االعتدال في نقد الرجال/  محمد بن أحمد بن .٣٦٧
م، دار المعرفة للطباعة  ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢علي محمد البجاوي، ط األولى حقيق: ت

  لبنان. –والنشر، بيروت 
ناسخ الحديث ومنسوخه/ عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي، المعروف بـابن شاهين،  .٣٦٨

م، مكتبة ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨سمير بن أمين الزهيري، ط األولى ـ، تحقيق: ه٣٨٥ت 
  الزرقاء. –المنار 

اس ت  .٣٦٩ حهـ، ٣٣٨الناسخ والمنسوخ/ أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي، أبو جعفر الن
  الكويت. –، مكتبة الفالح ١٤٠٨تحقيق: محمد عبد السالم محمد، ط األولى 

هـ، وزارة ٨٧٤النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ يوسف بن تغري بردي، ت  .٣٧٠
  مصر.الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، 

هـ، تحقيق:  ٨٥٢نزهة األلباب في األلقاب/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت  .٣٧١
 –م، مكتبة الرشد ١٩٨٩-هـ١٤٠٩عبد العزيز محمد بن صالح السديري، ط األولى 

  الرياض.
هـ، تحقيق:  محمد عوامة، ٧٦٢نصب الراية/ عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي، ت  .٣٧٢

لبنان/ دار القبلة -بيروت  -ؤسسة الريان للطباعة والنشر م، م١٩٩٧هـ/١٤١٨ط األولى 
  السعودية. –جدة  -للثقافة اإلسالمية

هـ، تحقيق:  ٧٧٤النهاية في الفتن والمالحم/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  .٣٧٣
  لبنان. –م، دار الجيل، بيروت ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨محمد أحمد عبد العزيز، ط 



٥٤٢ 
 

 
 

 

 

هـ، تحقيق:  طاهر ٦٠٦واألثر/ ابن األثير الجزري،  ت  النهاية في غريب الحديث .٣٧٤
  بيروت. –م، المكتبة العلمية ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩أحمد الزاوى وآخرون،

هـ، تحقيق:  عصام الدين ١٢٥٠نيل األوطار/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت  .٣٧٥
  م، دار الحديث، مصر.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الصبابطي، ط األولى 

هـ، تحقيق:  أحمد ٧٦٤خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي، ت الوافي بالوفيات/  .٣٧٦
  بيروت. –م، دار إحياء التراث ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠األرناؤوط وتركي مصطفى، 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان/ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم  .٣٧٧
إحسان عباس، ، دار هـ، تحقيق:  ٦٨١بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي، ت ا

  بيروت. –صادر 
الوفيات معجم زمني للصحابة وأعالم المحدثين والفقهاء والمؤلفين/ أحمد بن حسن بن  .٣٧٨

هـ، تحقيق: عادل نويهض، ط الرابعة ٨١٠الخطيب، المعروف بابن قنفذ القسنطيني، ت 
  م، دار اآلفاق الجديدة، بيروت.١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣


