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الرَِّحيمِِِالرَّْحَمنِِِاللَّوِِِْسمِِبِِ                                                                                                                 

َِأْوزِْعِني﴿ ِنِْعَمَتكََِِأْشُكرََِِأنَِِْربِّ
َِِوَعَلىَِعَليَِِّأَنْ َعْمتَِِالَِّتي َِواِلَديَّ
ِتَ ْرَضاهَُِِصاِلًحاَِأْعَملََِِأنِْوَِ  

ِتُ ْبتُِِِإنِّيُِذرِّيَِّتيِِفيِِليَِوَأْصِلحِْ
﴾نَِاْلُمْسِلِميِِمنََِِوِإنِّيِِإلَْيكَِ  

[(51جزءِمنِاآليةِ)ِاألحقاف:سورةِ]  
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 ر  ـدٌـقـوت ر  ـ  كش           

 
    

ه  .العالمٌن ربِّ  لله  الحمد     َمد  ًدا أَح  ًبا َكثهًٌرا َحم  ٌِّ َباَرًكا طاهًرا َط َل   فهٌهه  م  م  ٌَ 

َجاءَ  َماَواته  أَر  َ  السَّ ٌنَ َوال  ٌنَ  أََبدَ  َدابهًما َرضه بهده رَ  اْل  ٌنَ  َوَده  ره اهه مه  إهلَى الدَّ و  ٌَ 

، ٌنه ، َساَعة   ك لِّ  فهً الدِّ ، َوَوق ت   َوأََوان  ً َكَما َوحهٌن  َبؽه ن  ٌمه  لهَجََللههه  ٌَ َعظه
 ال 

ل َطانههه  ٌمه  َوس  َقده
هه  ال  هه ، َوَوج  ٌمه َكره

َهد   ال  َده  ّللاَّ   إهلَّ  إهلَهَ  َل  أَن   َوأَش  ٌكَ  َل  َوح  ، لَه َشره

َهد   ًدا أَنَّ  َوأَش  َحمَّ ه  م  د  ول ه   َعب  ل ه   َوَحبهٌب ه   َوَرس  علٌه وعلى آله  ى ّللا  ، صلَّ َوَخلٌه

 ه أجمعٌن.وأصحابه 

 وبعُد:

 امه هذا البحث، وإخراجه فًمَ ت  الذي وفقنً إل -عز وجل  -ّللا  أحمد   فإنً  

 هذه الصورة .

ه، فهو رامهه، وعلى َسابوإك فضلهه  مامه لل على ت فالحمد     ػه إحسانهه وإنعامه

ي ، فله  الَّذه ، وببركةه عونه تتكامل  العمال  والحسنات  بنعمته تتمُّ الصالحات 

وله الدٌن  واصًبا االحمد  واجبً 
(1)

. 

 -عز وجل  -هذه الرسالة أتقدم بالشكر الجزٌل بعد شكر ّللا  وبٌن ٌدي  

ًَّ م ل أو، عروًفالكلِّ من أسدى إل ًَّ  تفضَّ  لهذا إعدادي أثناء بتوجٌه   عل

                                                           

 واصًبا: دابًما ((1

 (1/122، والصحاح للجوهري )(11/171تهذٌب اللؽة للزهري ) ظر:ٌن
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إلنهاء هذه  ووقؾ بجانبً العزاء، والزمَلء الفضَلء، المشاٌخ من البحث،

 الرسالة .

 الستاذفضٌلة  الفاضل وأستاذي شٌخًالعرفان  ه ٌد  وأول من تمتد إلٌ  

                                                عمٌد كلٌة الدراسات اإلسَلمٌة  دسوقً اللبانمحمد نصر ال/ الدكتور

 هذه على أشرؾ الذي ،جامعة الزهر -بور سعٌد  -ات والعربٌة للبن

 لولده، الوالد معاملة عاملنً حٌث ٌدٌه، على بالتتلمذ أعتز الذيو الرسالة،

ً   ضن وما بنصح بخل فما  الوجه بشوش الصدر واسعَ  فكان بإرشاد، عل

 جواب فً قصر ول ولقابً، اتصالً من ملَّ  فما الصبر، كثٌر الجانب لٌن

 عامَل اعالمً  وجدته فقد الصورة، هذه على البحث خرج حتى سإالً، عن

 نافعة، توجٌهاته فكانت رقٌقة، وعبارات   دقٌقة إشارات صاحبَ  محققا مدقًقا

 الدعاء لإ هذا هفضلَ  ٌوازي شٌبا أملك ول ،كبًٌرا ووقًتا جهًدا على   وفرت

 أن - سبحانه - ّللا أسؤل ،الخٌر فً الدابم والعطاءه  المدٌد والعمره  بالعافٌة له

  .آمٌن حسناته، مٌزان فً ذلك ٌجعل وأن الجزاء، خٌر عنً هٌجزٌَ 

ن ٌزول بإذن ّللا لفضٌلة الستاذ ثم الشكر الكبٌر والمعروؾ الذي ل  

ن                 وعلومه بكلٌة أصول الدٌمدرس الحدٌث  عٌد حسن حسنالدكتور/

 .صاحب الخلق الحسن، والجود والكرم، جامعة الزهر

ن البحر   وَ ه     ت             أَتٌته النواحهً أيِّ  مه ل ه   والجود   المعروؾ   ه  َفل جَّ  ساحه

والذي تابع هذه الرسالة بكل أمانة ودقة علمٌة، ورعاها ورعى صاحبها   

ته المباركة. جزاه ّللا خٌر رأٌه ومشور ن، مقدًماحتى تظهر بكل إتقا

  الجزاء.

صبحً عبد ثم أتقدم بالشكر لصاحب السماحة فضٌلة الستاذ الدكتور/   

، أستاذ الحدٌث وعلومه بكلٌة الدراسات اإلسَلمٌة الفتاح السٌد ربٌع



  
 

 

الذي توج رسالتً المتواضعة بتفضله واقتطاع جزء  -القاهرة  -والعربٌة 

 بتوجٌهاته المباركة.من وقته لقراءتها وإثرابها 

، أستاذ الحدٌث بركات دٌب محمد دٌبفضٌلة الستاذ الدكتور/  كما أشكر  

لتكرمه بمناقشة رسالتً مع ضٌق  -القاهرة  -وعلومه بكلٌة أصول الدٌن 

 وقته وكثرة مشاؼله.

أسؤل ّللا سبحانه وتعالى أن ٌبارك لهما فً أوقاتهما وأن ٌوفقهما لما ٌحبه   

  وٌرضاه.

أن ٌرحم شٌخً وأستاذي فضٌلة الستاذ  -عز وجل  -ما أسؤل ّللا ك  

الذي شرفت بإشرافه على هذه الرسالة،  محمد نصر السنوسًالدكتور/ 

أن ٌرحمه رحمة واسعة، وأن ٌقدس روحه، وأن  –عز وجل  –فؤسؤل ّللا 

 ٌنور ضرٌحه.  اللهم آمٌن.

بقدرهما، وإشادة  ، تنوًٌهاٌل لوالديَّ والثناء الجز أتقدم بالشكر العمٌقكما   

بذكرهما، ورعاٌة لحقهما، فلهما علً َّ الٌادي البٌضاء، والنعم السابؽات، 

وقد كان لدعابهما لً بالتوفٌق والسداد الفضل الكبٌر فً إخراج هذا البحث 

 فجزاهما ّللا خٌر الجزاء فً الدنٌا واْلخرة.

ًَ الكثٌر من  التً ،الصابرة الوفٌةَ  كما أشكر زوجتً الكرٌمةَ    تحملت مع

ًَ الجو المناسب إلتمام البحث وإخراجه فً هذه الصورة؛  المشاق ووفرت ل

 . ا، وجزاها ّللا خًٌرافَل أنسى ذلك له

ٌها ، كما أتوجه بالشكر البالػ إلى جامعة الزهر الشرٌؾ وكل القابمٌن عل  

ها َحَة مجده ها كلٌَة أصول الدٌن وأخص منها َدو  قده الؽراء، ، وواسطة عه

نها قسَم الحدٌث الموقر.  ٌ   وأخص من هذه إنساَن َعٌنهها ودرة َز
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 القبول، له تعالى ّللا من رجوأ الذي المتواضع جهدي هو هذا فإنَّ  اوختامً   

 ه،نَّ والمه  الفضل تعالى هلَّ فله  فٌه فقتو   فان جهد، من وسعنً ما فٌه بذلت فقد

 الدٌن، هذا خدمة لىإ الوصول حاولت أنً فحسبً ذلك ؼٌر كان نوإ

 سبحانه فؤسؤله. الخطؤ عن وٌعفو القصد على ٌثٌب وتعالى سبحانه والرب

 .وٌرضاه ٌحبه ما لىإ وٌوفقنا الصواب لىإ وٌرشدنا الزلل ٌجنبنا نأ وتعالى

 سٌدنا على والسَلم والصَلة العالمٌن، رب لل الحمددعوانا أن  خرآو  

 حسانبإ لهم والتابعٌن وصحبه، آله وعلى للعالمٌن، رحمة المبعوث محمد

 .الدٌن ٌوم لىإ

 الفقٌر إلى عفو ربه القدٌر /كتبه

 محمد مختار محمود                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

  
  
 مـقـدمـةلا

 :على وتشتمل
 

 .أهمٌة الموضوع :أوال 
   ٌ  .اختٌار الموضوع بأسبا :اثان
 .الموضوع اهذ ًالسابقة فالدراسات  :اثالث   
 .خطة البحث: ارابع   
                       الدراسة    : المنهج الذي توخٌته فًاخامس   

 .والتحقٌق
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 المقدمة

ِِ
ِبسمِاهللِالرحمنِالرحيم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ
 :: أهمٌة الموضوعأوال

ل إله إل ّللا  ، وأشهد أنهمن فضله  ، ونسؤله المزٌدَ هحمده  حق  الحمد لل   

 ، وإمام  ه، سٌد  المرسلٌنه ورسول  عبد   ، وأشهد أن محمًداشرٌك له وحده ل

، ى ٌوم الدٌنشفاعة العظمال ، وصاحب  جلٌنحَ الم   ر  الؽ   ، وقابد  النبٌٌن

له  ه ورفعَ له صدرَ  الحوض المورود، شرح ّللا  و ،المقام المحمود وصاحب  

ا تسلٌمً   علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ى ّللا  لَّ ، صَ هعنه وزرَ  ، وحطَّ ذكره

 . اكثٌرً 

 :وبعد                                    

ه المن ة التامةة والحكمةة ، ولعلٌنا النعمة وأتمَّ  لنا الدٌنَ  أكملَ  الذي لله  فالحمد    

ٌ  ، فةَل نجةاالبالؽة الكتةاب ومةا مةن  ه فٌمةا نةزلَ طٌةَع ّللاَ ورسةولَ ة لحةد إل أن 

مةن مسةلم أن ٌخضةع لتشةرٌع ؼٌةر ، ولةن ٌقبةَل ّللا  نة الصةحٌحةثبت من السة

 .تشرٌعه

إن أرادوا النجاة اتباع الكتاب العظةٌم واقتفةاء آثةار  فالواجب على المسلمٌنَ   

، قضةةاٌا العقٌةةدة   ، فةةًكةةل أمةةورهم فةةًصةةلى ّللا علٌةةه وسةةلم  الكةةرٌم النبةةً

 ، واْلداب، والسلوك وؼٌرها .، والمعامَلته والحكامه 

ل وَّ ـَعةً الم  ـا لنهةا هةا بالًؽةاهةتم المحةدثون بؤحادٌةث الحكةام اهتماًمةذلك ول  

ه اسةتنباط الحكةام الشةرعٌة، ولن المسةلم ٌحتةاج إلٌهةا فةً عباداتهة علٌها فةً
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هم على أبةواب الفقةه، مثةل ا كتبَ ا من المحدثٌن رتبوه، لذا نرى كثٌرً ومعامَلته 

ةةال : المتةةوفى)سةةعٌد بةةن منصةةور، و(هةةـ111: المتةةوفى) د الةةرزاقـعبةةة: بمَّ

: المتةةوفى) خاريُّ ـوكةةذا البةة ،(هةةـ124: المتةةوفى) ةـوابةةن أبةةى شٌبةة ،(هةةـ117

 ،(هةةةـ179: المتةةةوفى) يُّ والترمةةةذه ، (هةةةـ151 :المتةةةوفى) ومسةةةلم   ،(هةةةـ145

 . - رحمهم ّللا تعالى -م من البمة ـوؼٌره

 ؛حدلقة بموضوع واحد تحت باب واوهإلء كانوا ٌجمعون الحادٌث المتع  

سوخها، ن  ها من مَ خَ مل هذه الحادٌث فٌمٌز ناسه ج  فً م   الفقٌه   ٌنظرَ  ًلك

الحادٌث   ٌوردون اْلثار مع فهمومطلقها من مقٌدها، ومجملها من مبٌنها، 

واختَلفهم فً  ٌفٌة فهمهم للحدٌث واستدللهم بهوٌنقلون فعل الصحابة وك

 . صٌرةفً الحكم على ب المجتهد   ألفاظه، وذلك كً ٌجتهدَ 

اللؽة وتنقل أقوال  الحدٌث من حٌث   ثم جاءت طبقة بعد هإلء تشرح ألفاظَ   

السلؾ فً معانً الحدٌث وما ٌمكن أن ٌستنبط منه لكن هذه الكتب اندثرت 

الطبري لبن جرٌر  : تهذٌب اْلثارفلم ٌصل إلٌنا إل القلٌل منها، مثل

ار كَلهما للطحاوي ومشكل اْلث وشرح معانً اْلثار، ،(هـ213 :المتوفى)

 هـ(، وؼٌرهم.  415هـ(، وشرح السنة للبؽوي المتوفى )211المتوفى )

رة أخرى ٌجددون هذه القضٌة وهى ـذلك هب العلماء مك المر  فلما كان   

وال الفقهاء فٌها، ـجمع الحادٌث واْلثار مع شرح ؼرٌبها ومعانٌها وأق

ن هإلء الذٌن جددوا ـان مـ، فكن قبل التتارـخاصة بعد تدمٌر بؽداد م

ٌث ـحهـ 593المتوفى ب الدٌن الطبري ـدث محـوجمعوا اإلمام الفقٌه والمح

ٌة وٌرتبها فً أبواب متجانسة متناسقة ـموضوعات الفقهـقام ٌجمع شتات ال

ٌرى بجواره حدٌث وجده بؤلفاظه، و عن ثحتى إذا ما أراد الفقٌه أن ٌبح

العمل ٌخدم  الٌها الحدٌث، وهذلة التً اشتمل عؤآراء الفقهاء فً المس
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ومنها المفقود حالٌا مع  ،الحدٌث من حٌث جمع المتفرق منه من مصادره

 الفقه من نواح كثٌرة منها:وٌخدم وبٌان أحوالها وشرح ؼرٌبها  ،إلٌهاالعزو 

لٌضعها فً اعتباره عند استنباط  ؛ أنه ٌضع كل الدوات أمام الفقٌه -1  

 . الحكام

ا إلى أن الفقهاء لم ٌؤتوا بشًء من عندهم، وأن أقوالهم أنه ٌنبهن -1  

ل  واجتهاداتهم خرجت من هذا المعٌن الثري الذي هو أساس الدٌن حٌث  

  ن إل بالسنة.آفهم القرٌ  

ن كتاب ؼاٌة اإلحكام للمحب الطبري ٌعد من الكتب المفٌدة فً إهنا ف ومن  

ٌضع عنوان الكتاب  ها حٌث  هه وفق مجال الحكام الفقهٌة فهو ٌجمع بٌن السنةه 

ن الباب كالصَلة مثَل وٌضع تحته ما ٌناسبه من أبواب، ثم ٌضع تحت عنوا

ذكر كذا ...، ثم ٌضع تحته ما ٌناسبه من ه بأعنوان جانبً آخر ٌبد

 الحادٌث.

ل تفصٌ ، أون تفسٌر ألفاظ الؽرٌبٌحتاجه النص م ثم ٌلحق بذلك ما  

 .لمَ ج  الم  
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ا  ٌ  . اختٌار الموضوع بأسبا :ثان

ٌمكن للموضوع  ٌاريق من أهمٌة الموضوع فإن أسباب اختمما سب   

 فٌما ٌلً: هاتلخٌص  

 إلً نٌل الرضا من ّللا تعالى الرؼبة فً إحٌاء تراث المة توسًَل  -1  

 . بالعمل الصالح

وهو أهمها  الدلة الحدٌث النبوي هو المصدر الثانً من مصادر -1  

ومنه عرفنا حجٌة كثٌر من الدلة المعتبرة مثل  بعد الكتاب،وأقواها 

اٌة بؤحادٌث الحكام نوهذه الهمٌة تجعل من المهم الع اإلجماع وؼٌرها،

 . عناٌة خاصة واستخراج كنوزها الفقهٌة

سَلمٌة بهذا الكتاب القٌم بعد إثراء المكتبة اإلبهام مع زمَلبً اإلس -2  

ٌعتبر تقرٌب العلوم تعلٌق علٌها، حٌث تخرٌج أحادٌثه ودراستها وال

خ اإلسَلمً، وهذا من أهداؾ المإلفٌن والعلماء فً التارٌ االشرعٌة هدفً 

 الجانب. البحث ٌخدم هذا

احث الملكة الحدٌثٌة والفقهٌة ن دراسة أحادٌث الحكام تربً لدى البإ -3  

إلى  ، وتنمً القدرة الستنباطٌة فً نفسه، فٌعرؾ كٌؾ وصل العلماءامع

 . الحكام من أدلتها، وكٌؾ ٌنزل هذه الدلة على النوازل الفقهٌة

وقد أثنى العلماء على  الكتاب محدث وفقٌه وعالم متمٌز، ن مإلؾإ -4  

َكاَن  : "-رحمه ّللا  - الذهبً اإلمام قال فوها بؤنها مفٌدة حٌث  مإلفاته ووص

ًفا بهاْل   ره َعاره َقد  َل ال  ًَل َجلٌه ،َعالهًما َعامه ه لَّ حَ ومن نظر فً أحكامه عرؾ مَ  َثاره

"من العلم والفقه
(1)

. 

                                                           

 (1/11المعجم المختص بالمحدثٌن ) ((1
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من علماء  فٌهامن العلماء  ألؾ عدد   دراسة أحادٌث الحكام لهمٌةو -5  

المذاهب الربعة، ولزال العلم ثرٌا ٌستحق المزٌد من التؤلٌؾ وخاصة 

 . الكادٌمً المإصل الموثق الموسوعً بالبحث العلمً

الدلة جمعت نه ٌعد موسوعة إ ٌثلكتاب وكثرة أحادٌثه حر حجم اكب -7  

 .هاوخرجت الفقهٌة

سعة مصادر الكتاب وكثرتها مع نقل اإلمام محب الدٌن الطبري من  -1  

مصادر تعد اْلن مفقودة كلها أو بعضها
(1)

. 

عناٌة الطبري بشرح كثٌر من الحادٌث والتعلٌق علٌها وتوضٌح  -9  

 . لتعرٌؾ برواتها والكَلم على فقهها ومسابلهامشكلها وبٌان ؼرٌبها وا

ي اشتمال الكتاب على كثٌر من أقوال اإلمام محب الدٌن الطبر -13  

ضافة إلى آرابه وترجٌحاته الفقهٌة إوأحكامه على الرواة والحادٌث 

والحدٌثٌة واستدراكاته على العلماء، وهو فقٌه ومحدث وكَلمه فً ؼاٌة 

 الدقة.

لتسهٌل  ؛اهب الفقهٌة من خَلل جمع أحادٌث الحكامخدمة المذ -11  

 دراستها وفهمها.

لٌة لهذا الموضوع وجهود السادة ترشٌح قسم الحدٌث الشرٌؾ بالك -11  

من البحث عن  اذة أعضابه الكرام وتوجٌههم ورعاٌتهم لنا بدءً تاالس

ة م على اختٌار كتاب "ؼاٌة اإلحكام للدراس، ثم إجماعهالطروحات العلمٌة

بوضع  وانتهاءً ، "ص "الماجستٌرمرحلة التخص حثٌن فًوالتحقٌق للبا

طة الَلبقةه للدراسة والتحقٌقا  .لخ 

                                                           

 ( من الرسالة 195، 135، 4ٌنظر أحادٌث رقم : ) ((1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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عبد عبد الكرٌم أحمد   /ذ الدكتورالستا وأخص بالذكر منهم فضٌلةَ  ، م 

ٌ  الدٌن إسماعٌل عجوة جالل   الستاذ الدكتور/ وفضٌلةَ  ن ٌسرا لنا ، اللذ

 لمشروع العلمًدون تحقٌق هذا ا أن تحولَ  تكاد الكثٌر من العقبات التً

ٌة للكتاب كامَل، والمساهمات المادٌة الخطه  سخَ ، فقد وفرا لنا الن  الكبٌر

 .فجزاهما ّللا عنا خٌرا الجزاء  والمعنوٌة .....الخ 

 :هذا الموضوع الدراسات السابقة فً: ثالثا

أحادٌث  كام فًباسم "ؼاٌة اإلحن هذا الكتاب قد سبق طبعه طبعة تجارٌة إ  

 اإلسَلمًمدٌر عام المركز  ،الحكام " تحقٌق الدكتور/ حمزة أحمد الزٌن

، لبنان –بٌروت  –، دار الكتب العلمٌة خدمة الكتاب والسنة بمكة المكرمةل

، منها مجلد خاص سبعة مجلدات من القطع المتوسط فً الطبعة الولى وتقع

عدد أحادٌث الكتاب حسب  ، وٌبلػلد السابعبفهارس الحادٌث وهو المج

، (12154تٌن وثَلثة عشر ألؾ حدٌث )تعداد المحقق: خمسة وستٌن وماب

 وللمحقق جهد   فٌما نعلم حتى كتابة هذه السطرولم ٌعاد طبعه مرة أخرى 

، عالم المطبوع إخراج الكتاب لول مرة من عالم المخطوط إلى مشكور فً

 :ذه الطبعة عدة مآخذ منهاخذ على هذلك إل أنه أ   فله فضل السبق فً

وتخرٌج  ،فٌها بفروق النسخ الخطٌة، ول بعزو اْلٌات لم ٌعتن -1  

الحادٌث الواردة فً الكتاب، فضَل عن التخرٌج العلمً المعتبر عند 

 المحدثٌن وعلماء التخرٌج.

ن الكثٌر من أحادٌث الكتاب لم تبٌن درجته من حٌث الصحة إ -1  

 وؼٌرها. 

 .مقدمة تحقٌقه عَلم كما وعد فًضبط اللم ٌقم ب -2  

 مقدمة تحقٌقه . م أو الماكن والبلدان كما وعد فًلم ٌترجم للعَل -3  
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 ؼٌرها. ٌشٌر إلٌها المإلؾ أو باإلحالت العلمٌة الخاصة التً نعتلم ٌ -4  

أنها "وقد ذكر المحقق  سقط منها المجلد الخامس من المخطوط كامًَل  -5  

  :ٌحتوى علىالمجلد الخامس و "كاملة متناسقة

 الوكالة، بابو الشركة، بابو الضمان، بابو الحوالة، باب الصلح،كتاب   

 العبد بابو القراض، بابو الشفعة، بابو الؽصب، بابو الودٌعة، بابو

 بابو الجعالة، بابو اإلجارة، بابو والمزارعة، المساقاة بابو المؤذون،

  .الولء بابو الولد، أم عتق بابو، المسابقة

 النكاح، كتابو الفرابض، كتاب: بكاملها سقطت التً الفقهٌة الكتب ومن  

 كتابو العدد، كتابو مان،ٌ  الَ  كتابو الطَلق، كتابو الصداق، كتابو

 .الجناٌات كتابو النفقات،

 نقص فٌها لٌس كاملة متناسقة أنها السقط هذا كل بعد لاٌق أن ٌمكن فهل  

 .؟زة الزٌنكما زعم الدكتور/ حم

وقد كان بفضل ّللا تعالى، ثم بفضل جهود السادة أعضاء هٌبة التدرٌس   

 بالكلٌة أن حصلنا على نسختٌن مخطوطتٌن من المجلد الساقط من المطبوع:

 159، وعدد أوراقها:729الولى: نسخة المكتبة الوطنٌة ببارٌس برقم:   

 هـ 737ورقة، وتارٌخ نسخها 

 122، وعدد أوراقها: 541فٌض ّللا بتركٌا برقم: نسخة مكتبة الثانٌة:  

 ورقة، وبها نقص ٌسٌر فً أولها.

بفضل ّللا تعالى، وقد رأى  تملت النسخة الخطٌة للكتاب كامًَل وبذلك اك  

قسم الحدٌث بالكلٌة معالجة القصور الواقع فً الطبعة السابقة، ودراسة 

 . وتحقٌق الكتاب بما ٌتناسب مع مكانته العلمٌة
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السابقة أًٌضا: رسالة أخً/ أسامة أمٌن سٌد بدوي "ؼاٌة  ومن الدراسات  

ن: أول الكتاب، إلى: ذكر اإلخَلص، والتً اإلحكام فً أحادٌث الحكام" م

 م  23/3/1315نوقشت فً 

ً أحادٌث الحكام" ؼاٌة اإلحكام فورسالة أخً/ ٌاسر عبد العظٌم حماد "  

فضل العلم  ، إلى: ذكرعلى القلوب من: أول ذكر رفع المانة وعرض الفتن

  م13/11/1315 ، والتً نوقشت فًوفضل طلبه وتعلمه

    ومنهجه فً كتابه المؤلف ٌةوهناك بعض الدراسات المتعلقة بشخص  

 ومنها:

 رسالة للدكتور/ فً عصره،ة العلمٌة االمحب الطبري وأثره فً الحٌ -1 

 .بجامعة أم القرى طَلل بن جمٌل الرفاعً، أستاذ النظم اإلسَلمٌة

المام المحب الطبري وجهوده فً علم الحدٌث للدكتور/ السٌد أحمد  -1 

رسالة دكتوراه بكلٌة أصول الدٌن والدعوة بؤسٌوط تحت إشراؾ كل سعٌد. 

محمد عبد الستاذ الدكتور/و من: الستاذ الدكتور/ محمد محمود أحمد بكار،

 م1337-،ـه1311م عا -حفظهما ّللا تعالى  -العال محمد علً 

عند اإلمام ضٌاء الدٌن المقدسً من  منهج التؤلٌؾ فً أحادٌث الحكام -2 

خَلل كتابه السنن والحكام عن المصطفى علٌه أفضل الصَلة والسَلم 

)عرض وتحلٌل ونقد( مع مقارنته بمنهج اإلمام محب الدٌن الطبري فً 

طبعة  محمد أحمد معبد.للدكتور/  كتابه ؼاٌة اإلحكام فً أحادٌث الحكام، 

  م1315هـ/1327دار السَلم، الطبعة الولى: 

، وجهوده فً السنة. بحث فً مجلة محب الدٌن الطبرياإلمام الحافظ  -3 

أصول الدٌن بؤسٌوط. الدكتور/ علً عبد الحمٌد علً عمار. العدد الحادي 
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ة عم. الطبعة الولى: مطب1332هـ/1312والعشرون . الجزء الثانً. لعام 

 الصفا والمروة بؤسٌوط.   

سَلم نصر، منشور على لدٌن الطبري حٌاته وعصره، لخً/ امحب ا -4 

  .شبكة اللوكة
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ً.ثحثانًخطةا:ًراتعً 

ً

ػ(ػػاألحصامػأحادغثػسيػاإلحصامػزاغظ)
ػعـ494ػاضطتوسىػاضطبريػاضدغنػضطحب

ػودرادظتحقغقػ
ػ

ػ.ذصرػوشتػتفدغرػاضرؤغاػ:طن
ػػ.دتخارةآخرػذصرػصالةػاالػ:إضى
ً

ً.ًارسوفهًتمةوخاًقسميهوًقذمةمًإنىانخطةًًىقسموت

 :فتشتمل على انمقذمة أِا

 . أهمٌة الموضوع أوال:

 . اختٌار الموضوع بأسبا :ثانٌا

  . الموضوع اهذ ًالدراسات السابقة ف ا:ثالث  

 . خطة البحث رابعا:

 الدراسة والتحقٌق . الذي توخٌته فًمنهج ال خامسا:

ً:دراسةًعهًانمؤنفًوانكتابً-:األولًقسمان

  :ف١ٗ فظالْٚ

:ًانمؤنفًمهًحيثًعصريًوانتعريفًتًًدراسةًعهً:األولًفصمان

اٌّطاٌة  ٠ٚشرًّ ػٍٝ :اٌّؤٌف ػظؽًانمثحثًاألول::ًوفيًًمثحثان

ً:اٌرا١ٌح

 .ٚذؤثؽٖ تٙااق١ح ٕاز١ح اٌك١: ػظؽ اٌّؤٌف ِٓ اٌاٌّطٍة األٚي
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 .ّالرظاظ٠ح ٚذؤثؽٖ ت١ٙح ٚاالخرّاػِٓ إٌاز١ح اال: ػظؽٖ اٌّطٍة اٌثأٟ

  .ذؤثؽٖ تٙآِ إٌاز١ح اٌؼ١ٍّح ٚ: ػظؽٖ اٌّطٍة اٌثاٌث

 :انتانيةًويشتممًعهىًانمطانة:ًانتعريفًتانمؤنفًانمثحثًانثاوي

 .اقّٗ ٚٔكثٗ ٚٔكثرٗ ٚو١ٕرٗ ٌٚمثٗ اٌّطٍة األٚي:

 .ٌِٛعٖ ٚٔشؤذٗ اٌّطٍة اٌثأٟ:

 .ٚذؼٍّٗ ذؼ١ٍّٗ اٌّطٍة اٌثاٌث:

 .ش١ٛضٗ غ:اٌّطٍة اٌؽات

 .ذال١ِػٖ اٌّطٍة اٌطاِف:

 .اٌؼ١ٍّح ؼزالذٗ اٌّطٍة اٌكاظـ:

 .اٌؼ١ٍّح ِؤٌفاذٗاٌّطٍة اٌكاتغ: 

 اٌّطٍة اٌثآِ: ِػ٘ثٗ اٌؼمعٞ ٚاٌفمٟٙ .

 .ثٕاء اٌؼٍّاء ػ١ٍٗ :راقغاٌّطٍة اٌ

  .ٚفاذٗ: اٌؼاشؽاٌّطٍة 

ً:دراسةًعهًانكتابًوفيًًانمثاحثًانتانيةً-:ويانثاًفصمان

 .ِؤٌفٗ إٌٝٔكثرٗ ٚاٌىراب  اقُذسم١ك : ياٌّثسث األٚ

 .ِٛضٛع اٌىراب: اٌّثسث اٌثأٟ

 اٌّماؼٔح ت١ٓ اٌىراب ٚت١ٓ غ١ؽٖ ِٓ ورة أزاظ٠ث األزىاَ . :اٌّثسث اٌثاٌث

 .ل١ّح اٌىراب ػٕع اٌؼٍّاء: اٌّثسث اٌؽاتغ

 .اٌىراب ِظاظؼ اٌّؤٌف فٟضاِف: اٌّثسث 

 . خٙٛظ اٌؼٍّاء زٛي اٌىراب: اٌّثسث اٌكاظـ

 ذطؽ٠ح أزاظ٠ث اٌىراب .  ِٕٙح اٌّؤٌف فٟ: ّثسث اٌكاتغاٌ

 .١ِؿاخ اٌىراب: اٌّثسث اٌثآِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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   .ف١ٗ أضػخ ػٍٝ اٌّؤٌف اٌّؤاضػاخ اٌرٟ أُ٘: اٌّثسث اٌراقغ

ً:ًيانثاوانقسمً

 إٌض اٌّسمك .

 ِٚٙعخ ٌٗ تّعضً ٌٍرسم١ك ٠شرًّ ػٍٝ:

 : ِاخ ذٛث١مٙا ، ٚت١اْ ػالتّا اػرّعخ ػ١ٍٗ ِٓ إٌكص اٌطط١حاٌرؼؽ٠ف أٚالا

 .ٚأقثاب اضر١اؼ٘ا 

 . اػرّعخ ػ١ٍٙا ثا١ٔاا:  طٛؼ ِٓ إٌكص اٌرٟ

ً:انخاتمة

ِٓ ثٕا٠ا اٌثسث وّا أغوؽ أُ٘ أغوؽ أُ٘ إٌرائح اٌرٟ ذٛطٍد إ١ٌٙا  ٚف١ٙا

 .اٌثسثاٌرٛط١اخ اٌرٟ ٠رطٍثٙا 

 .اٌّظاظؼ ٚاٌّؽاخغت اثثرا  خ  غوؽ ٚتؼع اٌطاذّح

ً:ًوانكشافاتًانفهارس

 ظسف اٌشؽ٠ف .ّاٌ زكة ذؽذ١ثٙا فٟ خ اٌمؽآ١ٔحفٙؽـ ا٠٢ا -1

 ػٍٝ زؽٚف اٌّؼدُ .ٚا٢ثاؼ  إٌث٠ٛح زاظ٠ثفٙؽـ األ -2

 . ػٍٝ زؽٚف اٌّؼدُاٌّرؽخُ ٌُٙ فٟ ثٕا٠ا اٌثسث  فٙؽـ األػالَ -3

  .ػٍٝ زؽٚف اٌّؼدُثٕا٠ا اٌثسث  اٌّرؽخُ ٌُٙ فٟ فٙؽـ اٌؽٚاج -4

ػٍٝ  وراتٗ فٟاٌطثؽٞ  غوؽ٘ا اٌّسة اٌرٟ  فٙؽـ األِاوٓ ٚاٌثٍعاْ -5

 .زؽٚف اٌّؼدُ

 . فٙؽـ اٌّٛضٛػاخ -6
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ًالدراسة والتحقٌق: الذي توخٌته فًمىهجًانً:خامسا

ًً:ًقسمًانذراسة:أوال

اختٌار  بأسبا، وأهمٌة الموضوعلعِد ٌٍعؼاقح تّمعِح غوؽخ ف١ٙا  -1

 .الموضوع  اهذ ًالدراسات السابقة ف، والموضوع

، ونسبه ونسبته، اسمه: من حٌث للمحب الطبريترجمت ترجمة موجزة  -1

، ، وتَلمٌذه، وشٌوخه، وتعلٌمه، وتعلمهونشؤته، مولدهو، ولقبه، وكنٌته

ثناء العلماء و ،، ومذهبه العقدي والفقهًَلته العلمٌة، ومإلفاته العلمٌةورح

 ، ووفاته .علٌه

تب كتاب وبٌن ؼٌره من ك، وقارنت بٌن اللكتابالموضوع العام ل بٌنت -2

 العلماء ومصادر المإلؾ فً، وتكلمت عن قٌمة الكتاب عند حكامأحادٌث ال

 . وجهود العلماء حول الكتاب، الكتاب

تخرٌج أحادٌث الكتاب مع التمثٌل من خَلل  بٌنت منهج المإلؾ فً -3

  . القدر المحدد للبحث

 زات الكتاب وأهم المإاخذات التًٌ  ذكرت تقٌٌم الكتاب بذكر أهم مَ  -4

 . فٌه ذت على المإلؾأخ

  :: قسم التحقٌقثانٌا
تسكة  ِٓ ِططٛطح ِىرثح ػثع اٌؼؿ٠ؿ اٌؼاِح ألٔٙا ذآِح ٔكص إٌض -أ 

 .ػع اإلِالءلٛا

 ِٕٗ ٚذظ٠ٛة ِا ٠ٛخع ِٓ ضطؤ أٚقمظِماتٍح إٌّكٛش تاألطً إٌّمٛي  -ب

 ػؿا إ١ٌٙا اٌّؤٌف. قرؼأح تاٌّظاظؼ اٌرِٟغ اال

ؼاقرٗ  ٚذسم١مٗ  ٌٛاؼظج فٟ اٌمعؼ اٌّسعظ ٌٟ ظا ٚا٢ثاؼ ؼلّد األزاظ٠ث -ـخ

ا ّا  (213) : ِائر١ٓ ٚثالثح ػشؽ ( إٌٝ ؼل1ُ)ٚازع  :ِٓ ؼلُ ذكٍك١ٍاا ذؽل١
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 ذٛث١ك إٌض تاٌرطؽ٠ح وّا ٠ٍٟ: -ظ

ؤٌف ٚغ١ؽ٘ا ِّا ذعػٛ ـؿا إ١ٌٙا اٌّـظاظؼ اٌرٟ ػـذطؽ٠ح اٌسع٠ث ِٓ اٌّ -1

إْ  -ٌظفسح ٚؼلُ اٌسع٠ث تاٌىراب ٚاٌثاب ٚاٌدؿء ٚا ِمؽٚٔاا اٌساخح إ١ٌٗ،

ِغ ذؽذ١ة ِظاظؼ اٌرطؽ٠ح فٟ اٌػوؽ تسكة اٌّراتؼح األذُ فاأللً،  -ٚخع 

ؽ ، ٚإغا أؼظخ أشٙٚاٌرٕث١ٗ ػٍٝ فؽٚق ِرٓ اٌسع٠ث فٟ ِظاظؼ اٌرطؽ٠ح

اٌىرة ٌّؤٌف١ٙا فئٟٔ اورفٟ تػوؽ اٌّؤٌف فمظ، فئغا لٍد: أضؽخٗ اٌثطاؼٞ 

ؽٖ واألظب اٌّفؽظ ٔثٙد ػٍٝ ٚإْ واْ فٟ غ١ اٌظس١ر،أضؽخٗ فٟ فاٌّؽاظ 

 اٌظس١ر، ٚإغا لٍد أضؽخٗأضؽخٗ فٟ ٚإغا لٍد أضؽخٗ ِكٍُ فاٌّؽاظ  غٌه،

،  ٚإغا لٍد أضؽخٗ اٌرؽِػٞ فاٌّؽاظ اٌكٕٓ وراتٗ أتٛ ظاٚظ فاٌّؽاظ أضؽخٗ فٟ

وراتٗ ، ٚإغا لٍد أضؽخٗ إٌكائٟ فاٌّؽاظ أضؽخٗ فٟ وراتٗ اٌكٕٓأضؽخٗ فٟ 

ٚإغا لٍد أضؽخٗ اتٓ ٌىثؽٜ ٔثٙد ػٍٝ غٌه، ٚإْ واْ فٟ ا، اٌظغؽٜ اٌكٕٓ

، ٚإغا لٍد أضؽخٗ أزّع فاٌّؽاظ أضؽخٗ وراتٗ اٌكِٕٓاخٗ فاٌّؽاظ أضؽخٗ فٟ 

، ٚإغا اٌظس١ر، ٚإغا لٍد أضؽخٗ اتٓ زثاْ فاٌّؽاظ أضؽخٗ فٟ اٌّكٕعفٟ 

، ٚإغا لٍد أضؽخٗ اٌظس١رلٍد أضؽخٗ اتٓ ضؿ٠ّح فاٌّؽاظ أضؽخٗ فٟ 

، ٚإغا لٍد أضؽخٗ اٌطثؽأٟ فاٌّؽاظ اٌّكرعؼناٌساوُ فاٌّؽظ أضؽخٗ فٟ 

اٌىث١ؽ، ٚإغا لٍد أضؽخٗ اٌث١ٙمٟ فاٌّؽاظ أضؽخٗ فٟ  اٌّؼدُأضؽخٗ فٟ 

 .اٌكٕٓ اٌىثؽٜ

ِا ٠ٛخع فٟ طؽق اٌسع٠ث ِٓ اضرالف ػٍٝ تؼض ؼٚاذٗ واٌؽفغ ٚاٌٛلف  -2

 أٚ اإلؼقاي ٚاالذظاي فئٟٔ ألكُ ذطؽ٠ح اٌسع٠ث تسكة أٚخٗ اٌطالف.

غ اٌؼؿٚ إٌٝ ِظعؼ ٚازع، إٌض ِ ٌظساتٟ ِٚرٓ اٌسع٠ث  فٟػٕع غوؽ ا -3

ؼذة ِظاظؼ اٌرطؽ٠ح اٌّظعؼ اٌّػوٛؼ قٕعا ِٚرٕا، ثُ أ تعأ اٌرطؽ٠ح ِٓفؤ

 فاأللً إلقٕاظ اٌّظعؼ اٌّثعٚء تٗ . األضؽٜ تؼعٖ تسكة اٌّراتؼح األذُ 
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ق قٕعٖ ، ٚأقٛتعأ تاٌّظعؼ األٚي، فؤٚػٕع ػؿٚ اٌسع٠ث ألوثؽ ِٓ ِظعؼ

ؼذة تم١ح اٌّظاظؼ تسكة اٌّراتؼح األذُ فاأللً ٌٍكٕع اٌّػوٛؼ، ُ أواِال، ث

ِغ اٌرٕث١ٗ ػٍٝ فؽٚق اٌّرْٛ تؼثاؼج اططالز١ح ِثً تٍفظٗ أٚ تٕسٖٛ 

 .(1)ٚ٘ىػا

 ظؼاقح األقا١ٔع ٌٍّظعؼ اٌّثعٚء تٗ اٌرطؽ٠ح ِا ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌظس١س١ٓ أٚ -4

ضاؼج  اخ فِٟغ غوؽ اٌّراتؼ ألزعّ٘اتاٌؼؿٚ إ١ٌّٙا أٚ  أزعّ٘ا ف١ىرفٟ

 .اٌظس١س١ٓ 

ـ  اٌّثعٚء تٗ ِٓ غ١ؽ اٌظس١س١ٓ فئٟٔ أ إغا واْ اٌّظعؼِا أ إقٕاظٖ  ظؼ

ً  ذفظ١الا  ؼاٚ فٟ اإلقٕاظ تاقّٗ ٚٔكثٗ ٚغ١ؽ غٌه ٚتثؼض   ِٓ ز١ث ذ١١ّؿ و

ٚؼِٛؾ ِٓ أضؽج ٌٗ ِٓ أطساب اٌىرة اٌكرح وّا خاء فٟ  ذال١ِػٖ ٚش١ٛضٗ،

ٌٗ أزٌع ِٓ أطساب اٌىرة اٌكرح  ، ٚإْ ٌُ ٠طؽجٌٍسافع اتٓ زدؽ "اٌرمؽ٠ة"

 ورثُٙ أغوؽ ؼِٛؾُ٘، ٟٚ٘ وا٢ذٟ: ضؽج ٌٗ أزٌع ِّٓ اشرؽطٛا اٌظسح فٟٚ

)وُ(: ؿ(: اتٓ ضؿ٠ّح فٟ اٌظس١ر، )ضاٌظس١ر، )زة(: اتٓ زثاْ فٟ 

ثُ ت١اْ ضالطح زاٌٗ ، )ض١اء(: اٌض١اء فٟ اٌّطراؼج، اٌساوُ فٟ ِكرعؼوٗ

 ،اي ف١ٗ ِٚا ٠ٛخع ٌٗ ِٓ ذؼع٠ً فؼٍٟ ِٓ ضالي ِدّٛع األلٛا أٚ ذؼع٠الا خؽزا 

 ، (3)أٚ ذع١ٌف (2)ٚت١اْ ِا ٠ٛطف تٗ اٌؽاٚٞ ِٓ إؼقاي

                                                           

 بلفظه. :لفظ الذي ذكره المصنؾ قلتفإذا كان متن الحدٌث بنفس ال ((1

 .وإن كان فً المتن اختَلؾ فً بعض اللفاظ قلت: بنحوه
  .الحدٌث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده َمن  بعد التابعً ((1

  11ٌنظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر لبن حجر صـ 
لَس  ((2 قةةال ابةةن حجةةر: بةةالنور.  وهةةو اخةةتَلط الظةةَلم -بالتحرٌةةك  -التةةدلٌس: مةةؤخوذ مةةن الةةدَّ

 الول: وهةةةو قسةةةمان: القسةةةةم وكؤنةةةه أظلةةةم أمةةةةره علةةةى النةةةاظر لتؽطٌةةةةة وجةةةه الصةةةواب فٌةةةةه.
 أنه سمعه منه.  اٌسمع منه، موهمً  أن ٌروي عمن لقٌه ما لمتدلٌس اإلسناد: 

.القسةةةم الثةةةانً: تةةةدلٌس الشةةةٌو :  ةةةَرؾ  ٌ ع  ةةةَفه  بهَمةةةا َل  ٌَصه ةةةَبه  أَو   س  ن  ٌَ ةةةه  أَو   ٌَ ٌ َكنِّ َخه  أَو    ٌ ًَ َشةةة ٌ َسةةةمِّ  أَن  
 (1/145، وتدرٌب الراوي )14ٌنظر: نزهة النظر: صـ 
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ال أط١ً فٟ ، فئٟٔ أغوؽ ألٛاي اٌّؼع١ٌٓ، ٚػٍٝ ذؼع٠ٍٗ ِرفماا اٌؽاٚٞفئْ واْ 

ال أط١ً فئٟٔ أغوؽ ألٛاي اٌّدؽز١ٓ، ٚ ذؽخّرٗ، ٚإْ واْ ِرفماا ػٍٝ ذضؼ١فٗ

فؤغوؽ ألٛاي اٌّٛثم١ٓ، ٚألٛاي اٌّدؽز١ٓ ثُ ٚإْ واْ ِطرٍفاا ف١ٗ  فٟ ذؽخّرٗ،

 .أغوؽ ضالطح زاٌٗ

 اٌسىُ ػٍٝ اٌسع٠ث:  -5

قٕاظٖ تّا أفاظذٗ اٌعؼاقح ِٓ طسح زىُ ػٍٝ اٌسع٠ث ٚإظؼاقح اإلقٕاظ أتؼع  -

 .ٌٍمٛاػع ٌشٛا٘عٖ ٚطؽلٗ اٌّرؼعظج طثماا اأٚ غ١ؽ٘ا ثُ اٌسىُ ػٍٝ اٌّرٓ ٚفما 

ِا ٠ٛخع ٌٗ ِٓ ِراتؼح أٚ شا٘ع ِا وؽ ظسح فؤغإغا واْ اٌسع٠ث أظٔٝ ِٓ اٌ -

 . ٠ؽل١ٗ إٌٝ اٌظسح أٚ اٌسكٓ

 . تػوؽ اقُ اٌكٛؼج ٚؼلُ ا٠٢ح اٌثسث خ وً آ٠ح ٚؼظخ فٟػؿٚ -6

ِا ٠ػوؽٖ اٌّؤٌف ِٓ شؽذ ٌٍسع٠ث ٚت١اْ أزىاِٗ ألَٛ تؼؿٖٚ إٌٝ  -7

 اٌّظاظؼ اٌرٟ ػؿا إ١ٌٙا اٌّؤٌف أٚ غ١ؽ٘ا ػٕع اٌساخح.

ح ٚغٌه تاٌؽخٛع إٌٝ ورة غؽ٠ة اٌغؽ٠ث ألٌفاظا ذٛض١ر ِا ٌُ ٠ٛضر ِٓ -8

  .ٚورة اٌٍغح ،ٚشؽٚزٗ ،اٌسع٠ث

ؽ اٌّشٙٛؼج تاٌؽخٛع ٚاألٔكاب ٚاألِاوٓ ٚاٌثٍعاْ غ١األػالَ ػؽفد ت -9

 .غٌه رطظظح فٟإٌٝ اٌىرة اٌّ

ٗ ، إضافح إٌٝ آؼائفٟ ألٛاٌٗ ػٍٝ اٌؽٚاج ٚاألزاظ٠ث ِراتؼح اٌّؤٌف -11

 .ٚاقرعؼاواذٗ ػٍٝ اٌؼٍّاءع٠ث١ح ٚذؽخ١ساذٗ اٌفم١ٙح ٚاٌس

غوؽ اٌرٛط١اخ ، ِغ ذٛطٍد إ١ٌٙا وؽ أُ٘ إٌرائح اٌرٟضرّد اٌعؼاقح تػ -11

 ٚاٌفٙاؼـ ٚاٌىشافاخ
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ِِ:٘ػا ٚفٝ اٌطراَ ألٛي   
ِ   كاخالا ِ   ٌكد      ّ  ــٙ  ــا خ  ـّضٝ          ٚإٔ  تٙا ٌّٓ  ٚ  ــمـع اٌ  اضـًِ أ

ًِ  ؽِج         ــِ  ت١ٓ ؾ   ً  ـأْ أظض أزثثد      ِ(5)اٌسع٠ث اٌفؽلح إٌّظٛؼج أ٘

، ػ١ٍٕا تاٌىؽَ ٚاٌرٛف١ك ٓ  ّ  ، ٚأْ ٠  ٚاٌمثٛي   اإلضالص   ٟ  أْ ٠ؽؾلِٕ  ٚهللا  أقؤي     

ٛ  ػٓ اٌؿًٌ ٚاٌرمظ١ؽ ف١ٗ تدٙع  ، ٚأْ ٠ٕفغ تٙػا اٌؼًّ وً ِٓ قاُ٘ٚأْ ٠ؼف

ٍ  ٗ، ٍ ٍ   ض   ٚقع  ، ٍـٗٚأطٍر ؾٌ   ػ  ُِ  هللاِ  ٝٚ  ِؽ٠ ٌ ى  ِٗ  اػرّاظٞ ا إٌِ ١   ف٠ٛضٟذ ٚ 

ٟ   ٚاقرٕاظٞ، ٔؼُ هللا زكث ِو١ً، ٚ   ٛ  ٌ ال   زٛي ال   ا ج ٚ   ٛ ِؿ٠ؿ تِاّلل   إاِل   ل  ٌ ؼ  ِى١ُ ا ٌ س   . ا

ا ا ٚظا٘ؽا ، ٚطٍٝ هللا ٚقٍُ ٚتاؼن ػٍٝ ٔث١ٕا اٚتاطٕا  ٚاٌسّع ّلل أٚالا ٚآضؽا

ع  ّ ، ٚأزثاتٗ ٚاٌراتؼ١ٓ ٌُٙ تئزكاْ إٌٝ ٠َٛ ، ٚػٍٝ آٌٗ، ٚأطساتٗ، ٚأذثاػِٗس

 اٌع٠ٓ .

 

   

                                                           

 شةةةافٌة نظةةةم، ٌنظةةةر: بٌتةةةان مةةةن نظةةةم الشةةةٌخ / محمةةةد بةةةن علةةةً بةةةن آدم اإلثٌةةةوبًهةةةذان ال (1)

  العلل ألفٌة فً الؽلل
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 :لُ األو   مُ س  الق  

 تابوالك   ف  ؤل  المُ  ن  ع   ةُ اس  ر  د  

 :وفٌه فصالن

       ؤلف من حٌثُ دراسة عن المُ  :الفصل األول

 .ه والتعرٌف بهعصر  

 .عن الكتاب دراسةُ  :نًالثا فصلال
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 :لاألو   لالفص  

ه ر  ص  ع   دراسة عن المؤلف من حٌثُ 

 :ه مبحثانوالتعرٌف به وفٌ

 .المـبحث األول: عصره

 .: التعرٌف بهالمبحث الثانً
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ً

ً

ً

ًل:األوً ًثً حً ثً انمً 

ًانمؤنفًًعصر

 :انمطانةًانتانيةًويشتممًعهى

ناحٌة عصر المإلؾ من ال :المطلب األول

 .وتؤثره بها السٌاسٌة 

 جتماعٌةمن الناحٌة العصره  :المطلب الثانً

 .ماقتصادٌة وتؤثره بهوال

من الناحٌة العلمٌة عصره  :لب الثالثالمط

 ه بها.ؤثرتو
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دراسة عن المؤلف والكتاب  17
 اب الكتاب والكت

 
  

 
 
 اشـع التً وبٌبته رءـالم بٌن وطٌدةً  وصلةً  ،وثٌقةً  ةً ـعَلق هناك أن   لشك  

 من فإنه ولذلك شخصٌته، زٌ  مَ ت   التً الصفات وبٌن فٌها وترعرع

التً لها أثر  بارز فً  الشخصٌات من شخصٌة  دراسة عند الضروري

نواحً الحٌاة، أن تدرس الظروؾ والبٌبة المحٌطة بتلك  ناحٌة من

جهدت نٌ  اللذَ  والمكان الزمان على الضوء إلقاءو الشخصٌة،  تلك فٌهما و 

 صلة ولهم عصرهم، أحداثَ  ٌعٌشون الذٌن أولبك وبخاصة الشخصٌة،

 .والعلماء والمصلحون، الدعاة،: هإلء رأس وعلى بمشكَلته،

: عصرهم لـوأه مجتمعاتهم فً اواضحً  اأثرً  العلماء لهإلء أن فكما  

 - اأٌضً  - هوأحداثه  للعصره  فإن والفضٌلة، للخٌر اونشرً  ،اوإصَلحً  تربًٌة،

 ونـٌهتم التً والدواء المشكَلت نوع :ث  ـحٌ من وذلك فٌهم، ابالؽً  اتؤثٌرً 

 بصرؾ أولى ٌرونه وما ذلك، فً ٌسلكونها التً والطرٌقة بمعالجتها،

ام نظرة ناحٌة من وكذا ؼٌره، من هـإلٌ العناٌة كَّ  وأهله، للعلم العصر ذلك ح 

 أثر لها التً المور من ذلك ؼٌر إلى العلماء، ةـرسال مع تجاوبهم ومدى

 .ودعوتهم العلم أهل على مباشر  

 الحالة: من لكل بٌان على مشتمًَل لمبحث ا هذا ٌكونَ  أن رأٌت   وقد  

 ضمن وذلك، العصر ذاـله والعلمٌة جتماعٌة،وال ،قتصادٌةلوا السٌاسٌة،

 :ثَلثةطالب م

 .وتؤثره بهاناحٌة السٌاسٌة ال: عصر المإلؾ من المطلب الول  

 .امره بهقتصادٌة وتؤثجتماعٌة والحٌة المن النا: عصره المطلب الثانً  

 .تؤثره بهامن الناحٌة العلمٌة و: عصره المطلب الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: عصر المؤلف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
 
 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  18
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ب هذه باستعراض دأـٌب أو المرء ًٌنته ٌكاد ما    إل التارٌخ من ةـالحهق 

 من القرن هذا خَلل بالمسلمٌن حل   لهما الشدٌد، والحزن بالسى وٌشعر

 ولعدم هذه الحقبة، من رةـكثٌ فترات فً نـالم دامـنعل وذلك مصابب،

 وعاصمته العراق، فً وبخاصة اإلسَلمً، العالم فً السٌاسً الستقرار

 السٌاسٌة تهوعاصم اإلسَلمً، العالم وقلب السَلم، مدٌنة ؽدادب مدٌنة

 .ةوالعلمٌ

سَلمٌة مة اإلعاشتها ال فً أسوأ الفترات التً فقد عاش المحب الطبري  

  . هـ593وتوفى سنة   هـ514فلقد ولد سنة 

تؽٌرات عدٌدة  سَلمًسابع وما قبله طرأ على العالم اإلوفى هذا القرن ال  

مالٌك وتنازع بعضهم على مراء والموخارجٌة بسبب ظلم ال فتن داخلٌة من

ول على العرش مهما كلفهم ذلك من البَلد ومحاولة الحص السلطة فً

الحروب تَلؾ المال وأهم هذه الفتن ؼزو التتار وح وإرواالزهاق إ

 مراء .( وؼٌره من الٌعٌش فٌها المحب ًالتالمتواصلة بٌن والى مكة )

ة ـام مكـ عن حكزًل ـوال السٌاسٌة الداخلٌة فكان منعـحالوقد تؤثر المحـب ب

ت ـوكانـن ب إلى ملك الٌمـوالمدٌنة لما بٌنهما من منازعات فلقد كان ٌذه

 تجمعهما عَلقة وطٌدة
(1)

. 

 :نحدثان مهما اإلسَلمً هز العالمَ الطبري محب وفى عصر ال  

 .سَلمٌة وسقوط بؽداد: دخول التتار البَلد اإلأولهما  

  .: موقعة عٌن جالوتثانٌهما  

تعالوا ف ،زن: فهو سقوط بؽداد عاصمة الخَلفةـالمح الولدث ـأما الح  

صاحب  الثٌرمابنا ٌحدثنا عنه أل وهو ابن َلم لعالم من علـرك الكـنت

ك  " :هـ517أحداث سنة  د قال فًـالكامل فق وجه  ر  ـذه ر 
َتره  خ   بهََلده  إهلَى التَّ

ََلمه  هس 
ةَ  َبقهٌت   د  لَقَ : اإل  دَّ نهٌنَ  عه ًضا سه ره ع  ره  َعن   م  ك  هه  ذه َثةه  َهذه َظاًما ال َحاده تهع   َلَها، اس 

                                                           

(، وطبقات 1/151(، وطبقات الشافعٌة لبن قاضً شهبة )14/713( تارٌخ اإلسَلم للذهبً )(1

 (  19-1/11الشافعٌة للسبكً )
 

وتأثره بها لمؤلف من الناحٌة السٌاسٌة : عصر االمطلب األول
. 

 



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  19
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ًها َها، َكاره ره ك  م   َفؤََنا لهذه هه  أ َقدِّ  ٌ ج   إهلَ ر   ًَل ره َرى، َوأ َإخِّ ي َفَمنه  أ خ  ه ل   الَّذه هه  ٌَس   ٌ  أَن   َعلَ

ت بَ  ك  ٌَ  ًَ ٌنَ  مه َلس  إلا َنع  لهمه س  ي َوَمنه  ؟ َوال م  ه ون   الَّذه ر   ٌَ ك  هه ذه  ٌ ا ؟ َذلهكَ  َعلَ ٌَ تَ  َف  ٌ  لَ

نهً، لَم   أ مًِّ ا َتلهد  ٌَ َتنًه َو  ٌ تُّ  لَ لَ  مه وثهَها َقب  د  ت   ح  ن  ا َوك  ًٌ ٌ ًا، َنس  سه نه  لإ َمن  نًه ًـأَنَّ  َحثَّ

نَ  اَعة  ـَجمَ  َقاءه لا مه ده ٌ َعلَى ص  طه َهاـَتس  ، اـَوأَنَ  ره َتَوقِّؾ  ت   ث مَّ  م   ٌ كَ  أَنَّ  َرأَ  َذلهكَ  َتر 

ي ل ده ًعا، ٌ ج  ن   ل  ـال فهع   َذا :َفَنق ول   َنف  َتَضمَّ ك   ٌَ َثةه  رَ ـذه َمى، ال َحاده ظ  ٌَبةه  ال ع   َوال م صه

َرى ب  ام  لا َعقَّته  الَّتهً ال ك  الًه ٌَّ ٌَ لهَها، َعن   َواللَّ ث  ته  بهَق،َلال خَ  َعمَّته  مه  َوَخصَّ

ٌَن، لهمه س  ذ   مَ ـال َعالَ  إهنَّ : ابهل  ـقَ  الَ ـقَ  َفلَو   ال م  حَ  ّللاَّ   َخلَقَ  م  ب   إهلَى آَدَم، َوَتَعالَى اَنه  ـس 

،ْلا ا لَم   نه َتلَو  ب  لهَها، ٌ  ث  ًقا، لََكانَ  بهمه ٌخَ  َفإهنَّ  َصاده َواره ب َها َما ن  ـَتَتَضمَّ  لَم   التَّ  لوَ  ٌ َقاره

َدانهٌَها َما  ٌ. 

ًَ  َولََقد     له هه  فهً لهم ونَ َوال م س   م  َل  س  إلا ب  ةه  َهذه دَّ َتلَ  لَم   بهَمَصابهبَ  ال م  ب  نَ  أََحد   بهَها ٌ   مه

،ل  ا َها َممه ن  تَ  ءه لَهإ   مه ،ـالتَّ َبل   ، ّللاَّ   م  ـَقبََّحه   ر  نَ  واـأَق  ،ــال َمش   مه قه عَ  واـ  َفَفَعل ره َف   الَ ـال 

َها ًـالَّته  م  ظه َتع  س  لُّ  ٌَ عَ  َمن   ك   " بهَها َسمه
(1) 

. 

َتَهلَّ اداد ـَلم والخَلفة بؽـسمة اإلسقطت عاص. " هـ545سنـة  وفى    ت  ـس 

هه ــهَ  َنة   ذه ن ود   السَّ َتاره  َوج  َدادَ  َناَزلَت   َقد   التَّ َبةَ  َبؽ  ح  نه  ص   ٌ ٌَر َمه نه  ال   ٌ َمةه  َعلَى اللََّذ َقدِّ  م 

ره  ل َطانه  َعَساكه َتاره  س  وَقاَن، التَّ وَلك  م   َوَجاَءت   ه  هه  ٌ له  به ـَصاحه  َداد  أَم   إهلَ صه  ال َمو 

وَنه م  ـٌ َساعه  َدةه  َعلَى د  َبَؽاده ٌَرت ه   ال  اه  َومه ٌَ ، َوَهَدا ًفا َذلهكَ  َوك لُّ  َوت َحف ه  هه  َعلَى َخو  سه  َنف 

نَ  ، مه َتاره َصاَنَعةً  التَّ ، َوم  تهَرت   َوَقد   َتَعالَى، ّللاَّ   َقبََّحه م   لَه م  ، س  َداد  َبت   َبؽ   فهٌَها َون صه

اَدات   ق  ـل َمَجانهٌا َها َوال َعرَّ ر   ٌ ن   َوَؼ َماَنَعةه  ته لآ مه دُّ  ل الَّتهً ال م  ن   َتر  ه  َقَدره  مه  ّللاَّ

َحاَنه   ب  ًبا، َوَتَعالَى س   ٌ ًَ  لَن  : )َثره لا فهً َوَردَ  َكَما َش نه (َقَدر   َعن   َحَذر   ٌ ؽ 
(1)

  

                                                           

 (224 -13/222( الكامل لبن الثٌر )1)

َعاءه : كتةةةةاب الحةةةةاكمجةةةةه : أخرحسةةةةن بشةةةةواهده ((1  البةةةةزارأخرجةةةةه ، و(599/1112/ 1) الةةةةدُّ

(، مةةةةن طرٌةةةةق زكرٌةةةةا بةةةةن منظةةةةور شةةةةٌخ مةةةةن النصةةةةار، عةةةةن 11/119/59فةةةةً مسةةةةنده: )

 -عطةةةاؾ بةةةن خالةةةد، عةةةن هشةةةام بةةةن عةةةروة، عةةةن أبٌةةةه، عةةةن عابشةةةة قالةةةت: قةةةال رسةةةول ّللا 

ل وممةةا لةةم ٌنةةةزل، والةةدعاء ٌنفةةع ممةةةا نةةز ال ٌغنييً حيييذر ميين قييدر   ": -صةةلى ّللا علٌةةه وسةةلم 

وإن الةةةبَلء لٌنةةةزل فٌتلقةةةاه الةةةدعاء، فٌعتلجةةةانه إلةةةى ٌةةةوم القٌامةةةة". وصةةةححه الحةةةاكم، وتعقبةةةه 

  الذهبً بقوله: زكرٌا مجمع على ضعفه.

َمةةةاع نظةةر،  قلةةت: هج 
ةةاس َعنةةه  أَنةةه َقةةةاَل: َل ففهةةً َنقلةةه اإل  ةةةة َعبَّ ٌَ َوا ةةٌن مةةن ره ةةن معه قةةد نقةةل َعةةةن اب 

س بههه 
  .َبؤ 

 وقال أبو حاتم: لٌس بالقوي : لٌس بذاك،عنه قال البخاريفقد  الجمهور على تضعٌفه.َما َوإهنَّ قلت: 

عة عن زكرٌاء بن منظور فقال: لٌس ربا زأضعٌؾ الحدٌث، منكر الحدٌث، ٌكتب حدٌثه سؤلت 

                =                     .                                                                                          بقوى
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ه  َجلَ أ إهنَّ ﴿: َتَعالَى َقالَ  َوَكَما ر   ل َجاءَ  إهَذا ّللاَّ َ  إهنَّ ﴿: َتَعالَى َوَقالَ  (1)﴾ٌ َإخَّ  ل ّللاَّ
ٌِّر   م   َما ٌ َؽ وا َحتَّى بهَقو  ٌِّر  هه  َما ٌ َؽ ف سه م   ّللاَّ   أََرادَ  َوإهَذا م  ـبهؤَن  وًءا بهَقو   لَه   َردَّ ـمَ  َلفَ  س 

ن   م  ـلَه   َوَما ونه  مه ن   هه ـد  َتار   َوأََحاطَ  (1)﴾َوال   مه ش ق وَنَها ََلَفةه ال خه  بهَداره  التَّ ر  ٌَ 

ن   بهالنُّشَّابه  وا، وَجانهب   ك لِّ  مه َدادَ  أََحاط  ن   بهَبؽ  تهَها مه ٌَ ٌَّةه  َناحه به ٌَّ  ال َؽر  قه ،ــَوالشَّر   ةه

ن ةه  فهً َدادَ ـَبؽ   ود  ـ  َوج  ٌَ ةه  ةه ـال قهلَّ  َؼا ٌَ لَّ  َونهَها ونَ  َل  ةه،ــالذِّ ل ؽ  ب  ، آَلؾه  َعَشَرةَ  ٌَ س   َفاره

                                                           

 (،2/313(، والتةةةةارٌخ الكبٌةةةةر للبخةةةةاري )2/119ٌنظةةةةر: تةةةةارٌخ ٌحٌةةةةى رواٌةةةةة الةةةةدوري )= 

 (            2/222وتهذٌب التهذٌب لبن حجر ) ،(2/497والجرح والتعدٌل )

( مةةةةن 25/273/11333رضةةةةً ّللا عنةةةةه أخرجةةةةه أحمةةةةد: )ولييييه شيييياهد ميييين حييييدٌث معيييياذ 

ره  طرٌةةق ةةهه َوَسةةلََّم:  َشةةه   ٌ ةةوله ّللاه َصةةلَّى ّللا  َعلَ ، َعةةن  َرس  َعةةاذ  ، َعةةن  م  َشةةب  ةةنه َحو  َفةةَع بلفةةظ ب  ن  ٌَ "لَةةن  

ةةن  َقةةَدر   لضةةعؾ شةةهر بةةن حوشةةب، وهةةو لةةم ٌسةةمع مةةن ..." قلةةت: وهةةذا إسةةناد ضةةعٌؾ َحةةَذر  مه

 (1/197)  للعَلبً التحصٌل(، وجامع 1/151لبن حجر ) ٌنظر: التقرٌب . معاذ

ٌث  قال: َ ( ، و11/119/59)البزار  أخرجه رضً ّللا عنها: هد من حدٌث عائشةوله شا َهَذا ال َحده

ن  َهذَ  هه َوَسلََّم إهل مه  ٌ ًِّ َصلَّى ّللاَّ  َعلَ به َوى َعنه النَّ ٌ ر  ه   لَم  َناده ل َنع  هه بهَهَذا اإلهس  َوج 
والطبرانً فً ، ا ال 

، َولَم   وقال:( 1/559/1112) :، والحاكم(1/21/22) :"الدعاء" َناده هس 
ٌث  َصحهٌح  اإل  َهَذا َحده

َجاه  "  وهو ضعٌؾ.فً إسناده زكرٌا بن منظور قلت: بل ضعٌؾ ف ٌ َخرِّ

 . والذهبً حاتم أبو قاله. مجهول وهو الشامً، عطاؾ وفٌه

 (2/59) العتدال ومٌزان ،(7/22) والتعدٌل الجرح: ٌنظر

( ، 4/441/2431) :الترمةةةذيأخرجةةةه  همةةةا:رضةةةً ّللا عن مييين حيييدٌث ابييين عميييرليييه شييياهد و

وفةةً إسةةناده عبةةد الةةرحمن بةةن أبةةً بكةةر بةةن عبٌةةد ّللا القرشةةً، وهةةو متفةةق علةةى ضةةعفه، قةةال 

أحمةةةد: منكةةةر الحةةةدٌث. وقةةةال النسةةةابً: متةةةروك الحةةةدٌث. وقةةةال مةةةرة: لةةةٌس بثقةةةة. وقةةةال أبةةةو 

دٌث وقةةةال الترمةةةذي: هةةةذا حةةة وضةةةعفه الةةةذهبً وابةةةن حجةةةر، حةةةاتم: لةةةٌس بقةةةوي فةةةً الحةةةدٌث.

ؼرٌةةةب ل نعرفةةةه إل مةةةن حةةةدٌث عبةةةد الةةةرحمن بةةةن أبةةةً بكةةةر القرشةةةً، وهةةةو ضةةةعٌؾ فةةةً 

(، وتهةةةةذٌب 1/511ٌنظةةةةر: الكاشةةةةؾ ) الحةةةةدٌث ضةةةةعفه بعةةةةض أهةةةةل العلةةةةم مةةةةن قبةةةةل حفظةةةةه.

 (1/227(، والتقرٌب )5/135التهذٌب )

، (1/113) ابةةةن أبةةةً حةةةاتم فةةةً "العلةةةل"أخرجةةةه  ،عبةةةادة بةةةن الصةةةامتمييين حيييدٌث ليييه شييياهد و

( ، قةةةةال أبةةةةو حةةةةاتم: هةةةةذا حةةةةدٌث منكةةةةر، وإبةةةةراهٌم لةةةةم 1/21/23فةةةةً "الةةةةدعاء" ) والطبرانةةةةً

  ٌدرك عبادة، وعراك منكر الحدٌث، وأبوه خالد بن ٌزٌد أوثق منه، وهو صدوق.

 (1/514ٌنظر العلل لبن أبً حاتم )

( وفةةً إسةةناده إبةةراهٌم بةةن 13/333/1139أبةةً هرٌةةرة عنةةد البةةزار )ميين حييدٌث لييه شيياهد و

ى بةةن معةةٌن: كةةان النةةاس ٌصةةٌحون بةةه: ل شةةًء، وكةةان ل ٌكتةةب حدٌثةةه. وقةةال خثةةٌم قةةال ٌحٌةة

أبةةةةو زرعةةةةة: منكةةةةر الحةةةةدٌث، روى عةةةةدة أحادٌةةةةث منكةةةةرة. وقةةةةال الهٌثمةةةةً فةةةةً "المجمةةةةع" 

 فٌه إبراهٌم بن خثٌم، وهو متروك.: و(7/139)

 ([3( ]سورة نوح: جزء من اْلٌة )1)

 ([11]سورة الرعد: جزء من اْلٌة )(1) 
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م   ةه  ًفه  َوه  ٌَ ، َؼا ؾه ع  ٌَّ  الضَّ شه  ة  ـَوَبقه  ٌ لُّه   ال َج ف وا َقد   م  ـك  ره م   َعن   ص  َطاَعاتههه  َحتَّى إهق 

َطى َتع  ه م   َكثهٌر   اس  ن  َواقه  فهً مه َس  َوابه  ال  ، َوأَب  ده َشدَ  ال َمَساجه م   َوأَن  َعَراء   فهٌهه  الشُّ

ث ونَ  ال َقَصابهدَ  ر  ٌَ ، َزن لَه م  ح  ٌَ ه  َعلَى ونَ ـ  َو ََلمه اإل  لههه، س  لُّه   َوَذلهكَ  َوأَه   آَراءه  َعن   ك 

ٌره  نه  ال َوزه ًِّ  اب  َعل َقمه ًِّ  ال  افهضه الرَّ
(1)

َتلَؾَ  َوَقده   ةه  فهً النَّاس   اخ  ٌَّ َدادَ  ق تهلَ  َمن   َكمِّ  بهَبؽ 

نَ  ٌَن، مه لهمه س  اَبةه : َفقهٌلَ  ال م  ، َثَمان مه اَبةه  أَل ؾ   أَل ؾ  : َوقهٌلَ  أَل ؾ  : َوقهٌلَ . أَل ؾ   َوَثَمان مه

لَى َبلََؽته  َقت  ً   ال  َف ، أَل ؾه  أَل  ا َنف س  ه  َفإهنَّ َّ هه  َوإهنَّا لله  ٌ وَن، إهلَ لَ  َوَل  َراجهع  ةَ  َوَل  َحو   إهلَّ  ق وَّ

ه  ٌزه  بهاللَّ ٌمه  ال َعزه َحكه
ًِّ  ال  َعله ٌمه  ال  َعظه

" ال 
(1)

 . 

 عـالراب فهً بؽداد بظاهر هولكو ونزل: "سَلمتارٌخ اإل فً الذهبًوقـال   

م، من عشر ٌؾ وبقً المحر   أن   وَبلََؽَنا .ٌوما وثَلثٌن أربعة فٌها ٌعمل الس 

ي للَّ  الحمد» الخطبة تـكان دادـببؽ بـالخطٌ فٌها بـخط جمعة آخر  هدم الَّذه

َشٌد بالموت ار هذه أهل على بالفناء وحكم العمار، م  ٌؾ انـوك .«الد   الس 

نا م  ـاللَّه، راجعون هـإلٌ وإن ا للَّ  فإن ا رى،ـالخ الجمعة فهً ٌعمل  فهً أجهر 

" بمثلها وأهل ه اإلسَلم   ٌ َصب لم ال تً م صٌبتنا
(2) 

. 

 

 

 

                                                           

بةةةن علةةةً، أبةةةو طالةةةب، مإٌةةةد الةةةدٌن السةةةدي البؽةةةدادي المعةةةروؾ محمةةةد د بةةةن محمةةةهةةةو  ((1

: وزٌةةةةةر المستعصةةةةةم العباسةةةةةً. وصةةةةةاحب الجرٌمةةةةةة النكةةةةةراء، فةةةةةً ممةةةةةالة   ً بةةةةةابن العلقمةةةةة

كاتبةةا فصةةٌح اإلنشةةاء. وارتقةةى وكةةان "هولكةةو" علةةى ؼةةزو بؽةةداد. اشةةتؽل فةةً صةةباه بةةالدب. 

ر عامةةا. ووثةةةق بةةه "المستعصةةم" فةةةؤلقى ( فولٌهةةا أربعةةةة عشةةهةةـ531 إلةةى رتبةةة الةةوزارة )سةةةنة

ا إلٌةةةةه زمةةةةام أمةةةةوره، وكةةةةان حازمةةةةا خبٌةةةةرا بسٌاسةةةةة الملةةةةك،  ًٌ ف ض، وكةةةةان رافضةةةة أَفَشةةةةى الةةةةرَّ

ةةةةةَراق، َفَكاَتَبةةةةةه أهةةةةةل َفَعارضةةةةةه  ولَكةةةةةو َعلَةةةةةى قصةةةةةد العه ةةةةةَر، َوَرأَى أَنَّ ه  بهةةةةةَت، َفَتَنمَّ ك 
ةةةةةنَّة، َوأ  السُّ

مةةه َعلَةةى قصةةد ال ى َعز  ةةَره ، َوقةةوَّ ةةَوَجسَّ ةةدً عه ٌَ ةةَده   ن  ةةهه، َوَحَفةةر اَراق، لهٌتَّخةةَذ عه ةةن  أَؼَراضه َن مه ةةَتَمكَّ ٌَ ، َوله

ًبةةة  ٌ ةةةةه َقله ًبةةةلهل مِّ  ٌ ةةةهه َقره  ٌ وقع فه
ًنةةة ا، َوَذاَق الهةةةَواَن،ا، َفةةةؤ  ةةةَفَمةةةاَت َؼب  َن  سةةةنة اا َوَؼم ً  ٌ ةةة سه ةةةتم َوَخم  َسةةةَنَة سه

 ًٌ تِّ ماَبة ، َوفهً اْلخهَرةه أَشدَّ خهز   .ًَل ا َوأََشدَّ َتنكٌَوسه

(، 2/141(، وفةةةةوات الوفٌةةةةات لبةةةةن شةةةةاكر )12/251ٌنظةةةةر: سةةةةٌر أعةةةةَلم النةةةةبَلء للةةةةذهبً )

 (4/211والعَلم للزركلً )

 (251-17/245البداٌة والنهاٌة لبن كثٌر ) (1)

 (31/27( تارٌخ اإلسَلم )2)
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دراسة عن المؤلف والكتاب  21
 والكتاب الكتاب 

ت قٌادة المظفر سٌـؾ هاد تحع راٌة الجـورف اإلسَلمًثم استٌقظ العالم   

الدٌن قطـز
(1)

ٌنَوخَ  ان  ـَثمَ سنة موقعـة عٌـن جالوت  وذلك فً  سه تِّمه  م   اَبة  ـَوسه

ره  ًـفه  َخهٌره  ال َعش  ن   ال   على المسلمٌن انتصار على ترتبوقد  َرَمَضانَ  مه

 منها كثٌرة وآثار نتائج جالوت عٌن معركة ًـف المؽول
(1)

 :  

 فً اإلسَلم انتصار خبر لوصول كان: المؽول من الشام بَلد تحرٌر -1  

 قـدمش تـبحوأص ارـالتت نواب ربـوه قـدمش لـأه على رـأث وتـجال عٌن

 لـقت نـم قـدمش فً ونـالمسلم هـب امـق وما ن،ـالم طـلضب ةـحكوم بدون

 التتار حكم وجود أثناء وللمسلمٌن لإلسَلم كاد ن  ومَ  والعمَلء ونةـالخ

 أن بدلٌل ودـالٌه أو النصارى ضد اتعصبً  أو اـً متطرف عمَل ٌكن لم للمدٌنة،

 .  لمسلمٌنا حتى العناصر بكل لحقت ةـالشعبٌِتالعقوبا

 ركة،ـالمع هذه نتابج مـأه نـوم: ومصر امـالش نــبٌ الوحدة قـتحق -1  

 وهً الشام، وبَلد مصر اإلسَلمٌة، الجبهة شطري بٌن الوحدة إعادة

 المعظم الملك مقتل منذ والنقسام التمزق لمحنة تعرضت التً الوحدة

 المظفر أن تفٌد التارٌخٌة والمعلومات هـ531 سنة المحرم فً تورانشاه

 إل همارَ ثه  ٌإتً لن جالوت عٌن فً المسلمٌن انتصار أن ٌدرك كان قطز

 شؽله الؽاٌة هذه جعل فإنه ثم ومن المؽول، سٌطرة من الشام بتحرٌر

                                                           

. والشةةةام بمصةةةر الممالٌةةةك التةةةرك ملةةةوك ثالةةةث: الةةةدٌن سةةةٌؾ ،المعةةةزي ّللا عبةةةد بةةةن قطةةةز( 1)

 المعةةةز بةةةن المنصةةةور دولةةةة فةةةً كةةةان أن إلةةةى وترقةةةى. التركمةةةانً" أٌبةةةك" للمعةةةز ملوكةةةام كةةةان

 إلةةةةى واـوصلةةةة قةةةةد دادـبؽةةةة بـتخرٌةةةة دـبعةةةة وكةةةةانوا" رالتتةةةةا" لقتةةةةال نهةةةةض .العسةةةةاكر" أتابةةةةك"

  مةةةنهم جٌشةةةا فلقةةةً مصةةةر، مةةةن وخةةةرج والرجةةةال، المةةةوال فجمةةةع مصةةةر، وهةةةددوا ق،ـدمشةةة

 فظفةةةر انـبٌسةةة إلةةةى فلولةةةه اردـوطةةة( هةةةـ541 سةةةنة) فكسةةةره بفلسةةةطٌن، " جةةةالوت عةةةٌن" فةةةً

 مـبهةة واسةةتبدل أٌةةوب بنةةً أولد مةةن بقةةً مةةن وعةةزل عظةةٌم، موكةةب فةةً دمشةةق لـودخةة م،ـبهةة

 .  رجاله من اختار من

ةةةهه  َوَثةةةبَ و  ٌ ةةةض َعلَ ةةةوَ  ال َمةةةَراء َبع  ةةةرَ  إهلَةةةى عـَراجةةة َوه  ص  نَ  مه  ٌ َرابهةةةً َبةةة ٌَّة، الؽ  ةةةالهح  ًـفهةةة َفق تةةةل َوالصَّ

سَ  ي َعَشةةةرَ  َسةةةاده ةةةَدةه، ذه نَ  َثَمةةةان   َسةةةَنةَ  الَقع   ٌ ةةة سه ةةةتِّ  َوَخم  كمةةةل   َولَةةةم   ماَبةةةة ، َوسه ةةةلطَنة فهةةةً َسةةةَنةً  ٌَ - الس 

 - ّللا   َرحهَمه  

(، والةةةةةةوافً بالوفٌةةةةةةات 12/133(، والسةةةةةةٌر للةةةةةةذهبً )13/117ٌنظةةةةةةر: تةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةَلم )

 (4/131(، والعَلم للزركلً )13/119للصفدي )

( بتصةةةرؾ 151-1/145للصةةةَلبً ) جةةةالوت ٌنعةةة ومعركةةةة قطةةةز الةةةدٌن سةةةٌؾ السةةةلطان( 1)
 ٌسٌر .
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 عاجلة برسالة بعث جالوت، عٌن فً النصر له تحقق أن فبمجرد الشاؼل،

 بمصر، امالش دـتوحٌ فً دهـجه وبذل وٌطمبنهم، ٌخبرهم دمشق، أهل إلى

 فً قــطرٌ نـم وحدةـال رـؼٌ ةـثم سـولٌ دـدٌـج من دةـوحـال ادتـوع

، الدٌن كعماد الجهاد، ادةـق جـمنه على رـالسٌ هـإن اضرنا،ـح وفً ماضٌنا

 الحاسمة انتصاراته مـدهـجه على ىوبن الدٌن صَلح اءـوج، الدٌن ونور

 رةـم اْلصرة جالوت تشد عٌن معركة هً وها القدس وحرر نالصلٌبٌ ضد

 العقود عبر اـعلٌه سٌتحركون التً الرضٌة المسلمٌن وتمنح، رىـأخ

 اإلسَلم، لكلمة اإلذعان اثنتٌن، إحدى إلى ودفعهم الخصوم، لمجابهة القادمة

 كان ذيـال المخٌؾ الفراغ ركةـالمع ملت لقد، جاإوا حٌث من العودة أو

 اإلسَلمٌة الدوٌَلت وتفتت العباسٌة الخَلفة سقوط عن ٌتمخض أن ٌمكن

ةـكالزنكٌ
(1)

ةٌوبٌوال ،
(1)

 ، 

                                                           

 هـ553-هـ411كانت فً الفترة من: الدولة الزنكٌة )الشام ومصر( ((1

وهةةةم أتةةةراك الصةةةل وٌنتسةةةبون إلةةةى السةةةَلجقة، وتعةةةود هةةةذه الدولةةةة إلةةةى عمةةةاد الةةةدٌن زنكةةةً، 

ه لمةةةةا شةةةةب عمةةةةاد الةةةةدٌن ولووكةةةةان أبةةةةوه مملوًكةةةةا للكشةةةةاه السةةةةلجوقً، ومةةةةن كبةةةةار قةةةةواده. 

فكةةةةان لةةةةه جهةةةةاد ضةةةةد الصةةةةلٌبٌٌن طةةةةوال فترتةةةةه  ،السةةةةلطان السةةةةلجوقً/تتش علةةةةى الموصةةةةل

وبعةةةد موتةةةه انقسةةةمت مملكتةةةه بةةةٌن  فاسةةةترجع مةةةنهم الرهةةةا وبعةةةض المواقةةةع. (هةةةـ411-431)

ولدٌةةةه، فكةةةان الموصةةةل لسةةةٌؾ الةةةدٌن ؼةةةازي وتعاقةةةب علٌهةةةا ذرٌتةةةه. وأمةةةا حلةةةب لنةةةور الةةةدٌن 

قةةة تحةةت نفةةوذ صةةَلح الةةدٌن الٌةةوبً، وأمةةا آل بعةةد مةةوت نةةور الةةدٌن دخلةةت المنطو ،محمةةود

 م. 1151هـ/ 553زنكً فً الموصل فقد قضى علٌهم المؽول سنة 

، وعصةةةةر الدولةةةةة 142صةةةةـ مةةةةوجز التةةةةارٌخ اإلسةةةةَلمً لحمةةةةد معمةةةةور العسةةةةٌريٌنظةةةةر: 

 11الزنكٌة للصَلبً صـ

 ـه531 - هـ457فً الفترة من ولة الٌوبٌة )مصر والشام وؼٌرها(الد (1)

ومإسةةةس الدولةةةة هةةةو صةةةَلح  أسةةةرة كردٌةةةة مةةةن أذربٌجةةةان هةةةاجرت إلةةةى العةةةراق.وهةةةم مةةةن 

ةةةا علةةةى تكرٌةةةت ثةةةم انتقةةةل إلةةةى  ًٌ الةةةدٌن ٌوسةةةؾ بةةةن أٌةةةوب، كةةةان والةةةده )نجةةةم الةةةدٌن أٌةةةوب( وال

مةةةن كبةةةار  الموصةةةل فدمشةةةق، ثةةةم صةةةار نجةةةم الةةةدٌن )والةةةد صةةةَلح الةةةدٌن( وأخةةةوه أسةةةد الةةةدٌن

أصةةةبح أسةةةد الةةةدٌن نابًبةةةا لنةةةور الةةةدٌن أمةةةراء نةةةور الةةةدٌن محمةةةود الزنكةةةً )صةةةاحب الشةةةام(. و

علةةةى مصةةةر، وبعةةةد مةةةوت أسةةةد الةةةدٌن خلفةةةه ابةةةن أخٌةةةه صةةةَلح الةةةدٌن. فكةةةان وزٌةةةًرا للخلٌفةةةة 

الفةةةاطمً الشةةةٌعً )العاضةةةد( ونابًبةةةا عةةةن نةةةور الةةةدٌن محمةةةود السةةةنً فاسةةةتقل بحكةةةم مصةةةر بعةةةد 

 .فترة. وبعد موت نور الدٌن أخذ دمشق وكثٌر من بَلد الشام

ففٌةةه  عبةةد ّللا المةةازنً التمٌمةةً الحمةةوي،لبةةً  فةةً أخبةةار بنةةً أٌةةوب مفةةرج الكةةروبٌنظةةر: 

 144صـ موجز التارٌخ اإلسَلمً لحمد معمور العسٌريتفصٌل عن الدولة الٌوبٌة، و
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ةـوالخوارزمٌ
(1)

والسَلجقة ،
(1)

 تقوم أن الشابة ةـالمملوكٌ للقٌادة فؤتاحت ،

 . ومصر الشام بتوحٌد

 نـعٌ إن القولفً  المبالؽة من لٌس: ةـالوثنٌ على اإلسَلم نتصارا -2  

، ةـوالسٌاسٌ ة،ـٌرـسكـالع المستوٌات على ةـحاسم ةـركـمع شهدت الوتـج

 نتصارا ٌعنً  نـالمسلمٌ نتصارا انـك لقد ،اومً ـعم ةـوالحضارٌ ةـدٌوالعق

 وفً نفَلت،ال على والقٌم الجاهلٌة، على والتحضر الوثنٌة، على اإلسَلم

 وابهاـج حـتمن ل التً ةـواضحـال المعادلة دـنشه وتـجال نـعٌ ركةـمع

 واإلٌمان بالسباب، الخذ ل،ـمقاب إـتكاف فً طرفاها عـتجم إذا إل العادل

 وبدون أجلها، من المسلمون دـٌجاه التً القضٌة وبعدالة بالل، العمٌق الواثق

 مزٌد إلى المر ٌحتاج ولن توفٌق، أو نصر ٌكون فلن ل،ـالتقاب هذا تحقق

 علٌنا ٌعرض وٌلـالط اإلسَلمً التارٌخ مجرى إنـف نقاش، أو شواهد

 واقعة علٌنا تعرضه الذي هذا على الشواهد نـم اوفً ـوأل مبات بل عشرات

 "رنسٌمان نـستٌف" اصرـالمع اإلنجلٌزي المإر  شهادة وهذه جالوت، عٌن

 من جالوت عٌن معركة تعتبر: ٌقول" الصلٌبٌة الحروب تارٌخ" هـكتاب فً

 لواـعج ولـالمؽ أن لو المحقق ومن التارٌخ، فً الحاسمة المعارك أهم

                                                           

ةةةةا لمٌةةةةر سةةةةلجوقً )مةةةةن الدولةةةةة الخوازمٌةةةةة:  (1) ًٌ تنسةةةةب إلةةةةى أنوشةةةةتكٌن. كةةةةان مملوًكةةةةا ترك

مٌةةةةر حتةةةةى وله علةةةى خةةةةوارزم ولقبةةةةه سةةةَلجقة خراسةةةةان( فقةةةةاد لةةةه عةةةةدة معةةةةارك، فقربةةةه ال

خةةةوارزم شةةةاه، فحكمهةةةا هةةةو وذرٌتةةةه، واسةةةتقلوا بهةةةا، ووسةةةعوا نفةةةوذهم، فاسةةةتولوا علةةةى دولةةةة 

السةةةةةَلجقة بخراسةةةةةان والةةةةةري وفةةةةةارس وبةةةةةَلد مةةةةةا وراء النهةةةةةر وكرمةةةةةان والسةةةةةند وؼزنةةةةةه، 

 م.1123هـ/511فوصلت بَلدهم إلى أقصى اتساعها. قضى علٌهم المؽول سنة 

 131صـ تارٌخ اإلسَلمً لحمد معمور العسٌريموجز الٌنظر: 

هةةم مةةن عشةةابر الؽةةز الكبٌةةرة مةةن التةةرك، وٌنسةةبون إلةةى مقةةدمهم سةةلجوق بةةن  :السةةَلجقة ((1

تقةةاق. كةةان ٌعةةٌش فةةً بةةَلد التركسةةتان تحةةت حكةةم التةةراك الةةوثنٌٌن. اسةةتنجد بةةه السةةامانٌون 

ٌكابٌةةةل بةةةن أرسةةةَلن لةةةرد ؼةةةارات التةةةرك عةةةن بَلدهةةةم، فؤمةةةدهم بولةةةده أرسةةةَلن. ومةةةن بعةةةده م

خلةةةؾ مٌكابٌةةةل ولةةةداه طؽةةةرل بةةةك وداود بةةةك.  فاسةةةتولى طؽةةةرل ، وواسةةةتمر فةةةً قتةةةالهم كوالةةةده

علةةةى مةةةرو ونٌسةةةابور وجرجةةةان وطبرسةةةتان وكرمةةةان والةةةدٌلم وخةةةوارزم وأصةةةفهان وؼٌرهةةةا 

م. تقاسةةةم السةةةَلجقة الةةةبَلد الواسةةةعة 1333هةةةـ/321مةةةن القةةةالٌم، وأعلةةةن قٌةةةام دولةةةتهم سةةةنة 

  وانتخب طؽرل بك ملًكا علٌهم جمًٌعا، واتخذ عاصمته الري.التً بحوزتهم، 

ةةَلَّبً ،دولةةة السةةَلجقةٌنظةةر:  مةةوجز ففٌةةه تفصةةٌل عةةن هةةذه الدولةةة، و لَعلةةً محمةةد محمةةد الصَّ

 121صـ التارٌخ اإلسَلمً لحمد معمور العسٌري
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 رـؼٌ ة،ـالهزٌم وٌضـعـت رـلتٌسٌ الكارثة وعـوق عقب كبٌر جٌش بإرسال

 رار،ـق نـم جالوت نـعٌ ًـف ذـٌتخ ما ضـنق دون التـح التارٌخ امـكـأح أن

 رضـتع تهدٌد رـطـأخ نـم اإلسَلم ذـنقأ صارـنتا من مالٌكـالم رزهـأح فما

 العالم فً للمسلمٌن ًـقـب لما مصر لـداخ إلى واـتوؼل ولـالمؽ أن فلو له،

 من واـكان آسٌا فً لمٌنـالمس أن ومع المؽرب، بَلدي شرقً رةـكبٌ دولة

 العنصر ٌؤلفون ٌعودوا مـل نهمإف م،ـشؤفته بصالـستا من عـٌمن ما العدد وفرة

المسٌحً كتبؽا نتصرا ولو الحاكم
(1)

 على المؽول عطؾ زدادل ،

 المحن ةسٌاد منذ مرة لول السلطة آسٌا فً للمسٌحٌٌن ولصبح المسٌحٌٌن،

 أول وتـجال عٌن ةـموقع انتـك لقد اإلسَلم، عن السابق العصر فً الكبٌرة

 قوم أنهم المعاصرون ظن نٌالذ وخاناتهم المؽول لجٌوش الشرق فً صدمة

 .ٌؽلبون ل

 عٌن معركة فً المسلمٌن ارصنتل كان: المة فً جدٌدة روحبعث  -3  

 ذاـه بعث فقد وقتبذ، سَلماإل نتشارا على ساهمت التً العوامل من جالوت

 تـرتفعا نـالذٌ ارسـف ًـمسلم اـلسٌم المسلمٌن فً جدٌدة اروحً  نتصارال

 وٌنافسونهم، المسٌحٌٌن مناورات أمام ٌصمدون ذواـوأخ المعنوٌة مــروحه

 ٌشرحون وصاروا إٌران، فً المؽول دولة فً الصدارة مركز تبوء فً

 عتناقا أثمر باهر، بنجاح هممتاعب   للتك   حتى اإلسَلمً الدٌن تعالٌم للمؽول

 لكل صَلحٌته لهم ثبت أن بعد اإلسَلمً، الدٌن آسٌا ؼرب فً المؽول

 ولبعده ، لهله معاشرتهم خَلل من الحٌاة نواحً لكل وشموله ومكان زمان

 لكون وذلك المسٌحً الدٌن بها بتلىا التً الجوهرٌة الخَلفات عن البعد كل

 .علٌها ومن الرض ٌرث أن إلى بحفظه ّللا تكفل الدٌان خاتم اإلسَلم

 

                                                           

، لََعَنه  هةةةو  (1) ةةةامه ةةةو َعلَةةةى بهةةةََلده الشَّ وَلك  ٌَن َنابهةةةب  ه  ةةةوه ب َؽةةةا ن 
ٌةةةَر َكت  نهةةةً أَمه ع  ٌَ ٌَن  ةةةوه َنةةةى ن  َمةةةا ّللاَّ ، َوَمع 

ةةةَراقه  َراَسةةةاَن َوال عه ٌَن بهةةةبهََلده خ  ةةةلهمه س  وبهةةةهه لهل م  ر  ةةةد  فهةةةً ح  َتمه ع  ٌَ ب َؽةةةا َهةةةَذا  ، َوَقةةةد  َكةةةاَن َكت  َعَشةةةَرةه آَلؾ 

َهةةا أََحةةد    ٌ ه  إهلَ ةةبهق  س  ٌَ اَء لَةةم   ٌَ ةة ًخا َكبهٌةةرً قةةال الحةةافظ ابةةن كثٌةةر: " .أَش   ٌ ٌةةل  َوَكةةاَن َشةة مه ٌَ ، َوَكةةاَن  ا َقةةد  أََسةةنَّ

اَسةةاقه  ٌَ َخةةاَن فهةةً ال  ز  كه ن  ةةمه جه
ك  وج  َعةةن  ح  ةةر  ةةه  ال خ  ن  كه ٌ م  ةةن  َل  ٌةةنه النََّصةةاَرى، َولَكه ل ةةه   ."إهلَةةى ده َوَكةةاَن َقت 

ةةةةن  َرَمَضةةةةان ٌَن مه ةةةةره ش  عه
َس َوال  َعةةةةةه ال َخةةةةامه م  َم ال ج  ةةةةو  اَبة ،  ٌَ ةةةةتِّمه ةةةةٌَن َوسه سه لََعَنةةةةه  ّللاَّ  َسةةةةَنةه َثَمةةةةان  َوَخم 

، َرحهَمه  ّللاَّ  َتَعالَى. على ٌد َتَعالَى، ًُّ سه م  ٌنه آق وش  الشَّ ٌر  َجَمال  الدِّ َمه  ال 

 (2/414(، والمنهل الصافً )315 -17/313البداٌة والنهاٌة )
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)وحٌن نؤتً إلى حال مكة على سبٌل الخصوص، وهً التً تهمنا أكثر،   

الطبري وقد تتابع علٌها ولة كثر، وكانت مدة المحب فهً موطن اإلمام 

ا ٌدل على تدهور الحٌاة السٌاسٌةحكمهم قصٌرة، مم
(1)

.  

العلوي  إدرٌستلك الحقبة: أن قتادة بن ومن أهم الحداث التً وقعت فً   

هـ( وقد اتسعت ولٌته من 497الحسنً، تؽلب على مكة فً حدود سنة )

وله قلعة ٌنبع بنواحً  –صلى ّللا علٌه وسلم  –حدود الٌمن إلى مدٌنة النبً 

المدٌنة وكثر عسكره، واستكثر من الممالٌك، وخافه العرب فً تلك البَلد 

أول ملكه لما ملك مكة حسن السٌرة أزال عنها خوفا عظٌما، وكان فً 

العبٌد المفسدٌن وحمى البَلد وأحسن إلى الحجاج وأكرمهم، وبقً كذلك 

شنٌعة  مدة، ثم أنه بعد ذلك أساء السٌرة وجدد المجوس بمكة، وفعل أفعال

ونهب الحجاج فً بعض السنٌٌن
(1)

لى هـ (، ثم تو511ظل حتى قتل ). و

 مر للحسن،م ال، وت(511لك عام )، وذكة بعدهرة ممبن قتادة إ الحسن

رجل الشدٌد الذى ل ٌقبل هوادة فً أوامره، ودعا بروح ال وباشر حكمه

ن، ثم بعد فترة أخذ ٌدعو لنفسه ولم ٌدم أمر الحسن بن للعباسٌٌن والٌوبٌٌ

علً بن قتادة فً مكة طوٌَل، فقد حدث شقاق بٌنه وبٌن أخٌه راجح، فاتفق 

ب الٌمن على إجَلء أخٌه عن مكة، واستطاع راجح أن الخٌر مع صاح

تَلل مكة، وضمه إلى نفوذ الٌوبٌٌن فً مصر ٌزٌن لصاحب الٌمن اح

جٌش إلى مكة مصطحبا ٌمن، فمضى المسعود صاحب الٌمن على رأس وال

إمرة الملك  وأصبحت مكة تحتجلى الحسن عن مكة ؤتادة، فمعه راجح بن ق

ونهب عسكر المسعود بٌوت مكة وجردوا  هـ(،513المسعود، وذلك عام )

 المدنٌٌن من ثٌابهم وأموالهم، ونبشوا قبر قتادة، وأحرقوا تابوته.

، ومن الٌمن هجوم القوات الٌوبٌة فً مصر مرةوظلت مكة عرضة ل  

هـ 513أخرى نحو ثمان وعشرٌن سنة بدأت بهجوم صاحب الٌمن عام 

 هـ.537نفسه فً عام خَلصها لانتهت بهجوم أحد أولد قتادة باستو

وهكذا أصبحت مكة مسرحا لفوضى الطامعٌن من الٌوبٌٌن فً مصر   

تناوب وٌذٌقونها من وٌَلت الحروب، والفتن، وما لبث ها بالنوالٌمن ٌحتلو

ً  الول، وهما من ذرٌة إل أن است خلصوها من قٌادة الحسن، وابنه أبو ن َم

                                                           

 ( وما بعدها1/345سردهم الفاسً فً شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام ) ((1
 (13/257خ )الكامل فً التارٌ ((1



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  27
 والكتاب الكتاب 

إلى أن انقرض عهد الٌوبٌٌن قتادة، وبذلك استطاعوا أن ٌستقلوا بحكمها 

،، ولح فً ـه544، وأفل بعده نجم بنً العباس فً عام هـ 531فً عام 

أفق السٌاسة كوكب الممالٌك الذٌن استولوا على شإون الحكم فً مصر
(1)

. 

وبعد أن استولى الممالٌك على شإون الحكم فً مصر تطلعوا إلى مد    

هـ، ثم قَلوون 557رس عام وشرع سلطانهم الظاهر بٌ نفوذهم فً مكة،

ً   بعده ٌحاولن التدخل فً شإون أبً َم عاء لهم على منبر د، وحمله على الن 

مكة وأؼرٌاه بالموال والهداٌا، ثم جربا معه شٌبا من الوعٌد عندما علما أن 

سٌاسته تنحاز للرسولٌٌن فً الٌمن
(1)

حتى استطاع قَلوون فً عام  

ة، وفرض فٌها تداول النقود المطبوعة أن ٌفرض الدعاء له فً مك، ـه511

باسمه
(2). 

        

بالحداث هذه الفترة الملٌبة  فًالطبري المحب عاش  وهكذا   
وافر من  ن لمكة نصٌب  عصفت بالجزٌرة العربٌة وكا ، التًاتضطرابوال

، وكانت للمحب الطبري صلة طٌبة بالملك المظفر "صاحب هذه الحداث
عند  عقد الثمٌن: كانت لهلٌه كما قال صاحب الالٌمن" فقد كان ٌذهب إ

المظفر مكانة عظٌمة، وكان ٌحسن إلٌه كثًٌرا، ورتب له كل شهر خمسٌن 
دٌناًرا على التدرٌس بمدرسة والده بمكة المعروفة بـ "المنصورة"، وكان 

ٌارة الملك المظفر، وسمع منه المظفر بعض زالمحب ٌسافر إلى الٌمن ل
ام الكبرى"مإلفاته منها "الحك

(3)
)
(4) 

 
 

 
                                                           

  111( تارٌخ مكة صـ(1

وهةةم جماعةةة مةةن التركمةةان، وٌقةةال أنهةةم ٌنتمةةون  -هةةـ(: 141 - 515دولةةة بنةةً رسةةول ) ((1

إلةةةى الؽساسةةةنة، ٌعةةةودون إلةةةى جةةةدهم محمةةةد بةةةن هةةةارون الةةةذي اتخةةةذه خلٌفةةةة عباسةةةً رسةةةوًل، 
ن ٌوبٌةةةوهةةةـ، وكةةةانوا قةةةواًدا فةةةً الجةةةٌش. وكةةةان ال 459قةةةدموا إلةةةى الةةةٌمن مةةةع الٌةةةوبٌٌن سةةةنة 

هةةةـ بعةةةد أن ضةةةعفت الدولةةةة الٌوبٌةةةة سةةةٌطر  515فةةةً سةةةنة  ٌنٌبةةةونهم عةةةنهم وٌعتمةةةدون علةةةٌهم.
طالةةةت مةةةدة بنةةةً رسةةةول  تةةةه، وجعةةةل عاصةةةمتها تعةةةز.المنصةةةور عمةةةر علةةةى الةةةبَلد وأسةةةس دول

بةةةةالٌمن فاسةةةةتمرت أكثةةةةر مةةةةن قةةةةرنٌن. واتسةةةةع ملكهةةةةم فشةةةةمل أكثةةةةر بقةةةةاع الةةةةٌمن الشةةةةمالٌة 
البمةةةة ووصةةةل نفةةةوذهم إلةةةى مكةةةة واسةةةتطاعوا قهةةةر والجنوبٌةةةة بمةةةا فةةةً ذلةةةك حضةةةرموت. 

  الزٌدٌة فً معظم الحوال.
 (1/177) المإلؾ: أحمد معمور العسٌري، موجز التارٌخ اإلسَلمً ٌنظر:

 251صـتارٌخ مكة  (2)

 (2/54) للفاسً  العقد الثمٌن (3)

/ ، ورسةةةةالة أخةةةة11ًلخً/اسةةةةَلم نصةةةةر صةةةةـ  ،محةةةةب الةةةةدٌن الطبةةةةري حٌاتةةةةه وعصةةةةره ((4

  11-13، ؼاٌة اإلحكام صـ عبد العظٌم حمادٌاسر 
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ماء والمفكرٌن فكذلك الحالة علكما أن للحالة السٌاسٌة أثرها البالػ على ال

، فكلما أزٌلت الفوارق بٌن طبقات المجتمع وجد قتصادٌةماعٌة والجتال

 العلماء الجو المَلبم لبث علومهم واتساع معارفهم .

   

 :بقاتعصر المحب إلى ط المجتمع فً وقد انقسم

 :على مختلف البلدان طبقة الحكام –ا   

 .وابنه الحسن وراجح  الحسٌنًدرٌس سرة قتادة بن إمكة أ ففً

 .المدٌنة جماز بن شٌحة وفً

  .الٌمن الملك المظفر وفً

وهم عبارة عن عبٌد جلبوا من أماكن مختلفة من : "ة الممالٌكطبق –ب   

امتَلك العبٌد حتى  لؽون فًوالشراكسة وكان المراء ٌبا والرمنلمؽول ا

ؾ وسبعمابة ثم أراد ابنه لستة آ بلػ عددهم فى عهد الملك المنصور

كل شهر  آلؾ حتى بلؽت نفقاتهم فًعددهم عشرة شرؾ خلٌل تكمٌل ال

"درهمسبعٌن ألؾ 
(1)

 . 

لهم إل  مَّ هَ  من الصناع والتجار والزراع مما ل طبقة عامة الشعب – ـج  

  . لقمة العٌش

إلٌهم  نؤوٌلجمة ومَلذهم : وكانت هذه الطبقة حصن الطبقة العلماء –د   

ل ٌخافون إ ا لالؽالب فكانو مة المعبر عنها فًالمهمات فهم صوت ال فً

ة العلم وتمسكه ل السلطان وقد كانوا نماذج مشرفة لجرأّللا ول ٌهابون إ

كالعز بن عبد المنكرات على مرتكبها مهما كان منصبه بالحق وقد أنكروا 

َلمالس
(1)

، 

                                                           

 (1/113( الخطط للمقرٌزي )1)
ً   ( هو1) لمه د اب ن مهذب الس  َحمَّ م بن حسن بن م  ََلم بن أبً ال َقاسه ٌز بن عبد السَّ َعزه

شٌخ ، عبد ال 

لهمٌن س  ََلم َوال م  هس 
ل َطان ال علَماء إهَمام عصره به  ،اإل  ََلم س  َع  ة ال  َبهمَّ َمر َوأحد ال  َقابهم بهال  ََل مدافعة ال 

وؾه َوالنَّه ً َعن ال م نكر فهً َزَمانه ر   =                                                                ،بهال َمع 

 ا مره بهاالجتماعٌة واالقتصادٌة وتأثالمطلب الثانً: الناحٌة 
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والنووي 
(1)

وابن تٌمٌة 
(1)

 . 

 

 
                                                           

ؾ بمقاصةةةدها=  َعةةةاره
ٌَعة وؼوامضةةةها ال  ةةةره ولةةةد سةةةنة سةةةبع أَو سةةةنة  .المطلةةةع علةةةى حقةةةابق الشَّ

ابة سةةةمه ةةةول علةةةى ت .َثَمةةةان َوسةةةبعٌن َوَخم  ر َوَقةةةَرأَ ال  ص  ةةةن َعَسةةةاكه ٌن اب  خ َفخةةةر الةةةد   ٌ ةةة فقةةةه علةةةى الشَّ

ي  َوَؼٌةةةره ةةةده مه ٌن اْل  خ سةةةٌؾ الةةةد   ٌ ةةة ةةةَو  .الشَّ ٌةةةد َوه  ةةةن َدقهٌةةةق ال عه ةةةََلم اب  هس 
روى َعنةةةه  تَلمذتةةةه شةةةٌخ اإل 

ةةةل َطان ال علَمةةةاء ٌن س  خ عةةةز الةةةد   ٌ ةةة ي لقةةةب الشَّ ةةةو ال   ،الَّةةةذه ٌن أَب  هَمةةةام َعةةةََلء الةةةد 
ً  َواإل  َبةةةاجه ، حسةةةن ال 

ةةةد الةةةدمٌاطً َحمَّ ةةةو م  ٌةةةد .والحةةةافظ أَب  ةةةن َدقهٌةةةق ال عه ةةةََلم أحةةةد سةةةَلطٌن : َقةةةاَل اب  ةةةن عبةةةد السَّ َكةةةاَن اب 

ةةةبقةةةال وَ . ال علَمةةةاء ةةةن ال َحاجه ٌن اب  خ جمةةةال الةةةد   ٌ ةةة ً   :الشَّ ةةةََلم أفقةةةه مةةةن ال َؽزالهةةة ةةةن عبةةةد السَّ . مةةةن اب 

ةةةَرى َوكتةةةاب مَجةةةاز ال   مإلفاتةةةه: ب  ةةةد ال ك  َقَواعه َدانه بإمامتةةةه وعظةةةٌم ال  آن َوَهةةةَذانه الكتابةةةان َشةةةاهه ق ةةةر 

َجلةةةد  ةةةٌر م  سه ف  ةةةد صةةةؽرى َوالتَّ ةةةَرى فهةةةً َقَواعه ب  ةةةد ال ك  َقَواعه تصةةةَر ال  ٌَعة َواخ  ةةةره ل ةةةوم الشَّ لَتةةةه فهةةةً ع  زه َمن 

َتصةةةر ةةةة دل ةةةت علةةةى قةةةدره، م خ  ٌَ َها تهَصةةةار النِّ وؼٌةةةر  ومختصةةةر َصةةةحهٌح م سةةةلم، والؽاٌةةةة فهةةةً اخ 

  ت النافعة.ذلك من المإلفا

ةةةَرى  ب  َرةه َودفةةةن بالقرافةةةة ال ك  َقةةةاهه اَبة بهال  ةةةتمه ةةةتٌَِّن وسه َمةةةاَدى الولةةةى سةةةنة سه ةةةر مةةةن ج  تةةةوف ً فهةةةً ال َعاشه

 .َرحَمه ّللا َتَعالَى

بةةةن قاضةةةً ل طبقةةةات الشةةةافعٌةو (،131 -1/139ٌنظةةةر: طبقةةةات الشةةةافعٌة الكبةةةرى للسةةةبكً )
 ِ(7/115(، والمنهل الصافً )1/139) شهبة
، أبةةةو زكرٌةةةا، محٌةةةً الةةةدٌن: ٌ (1)  ً حٌةةةى بةةةن شةةةرؾ بةةةن مةةةري بةةةن حسةةةن، النةةةووي، الشةةةافع

 عَلمة بالفقه والحدٌث. مولده ووفاته فً نوا )من قرى حوران، بسورٌة( والٌها نسبته.

والمنهةةةاج فةةةً شةةةرح صةةةحٌح مسةةةلم،  ،ومنهةةةاج الطةةةالبٌن ،تهةةةذٌب السةةةماء واللؽةةةات :ن كتبةةةهمةةة

 ،رٌةةةاض الصةةةالحٌن مةةةن كةةةَلم سةةةٌد المرسةةةلٌنو فةةةً مصةةةطلح الحةةةدٌث، روالتقرٌةةةب والتٌسةةةٌ

  وؼٌر ذلك من الكتب النافعة.

، ودفةةن بنةةوى، هةةـ575تةةوفً لٌلةةة أربةةع وعشةةرٌن مةةن رجةةب سةةنة سةةت وسةةبعٌن وسةةت مابةةة

 .وصلوا علٌه بدمشق ٌوم الجمعة رحمه ّللا

 ( 1/139( والعَلم للزركلً )1/294ٌنظر: طبقات الشافعٌة الكبرى للسبكً )

ً  الحنبلً، أبو العباس، تقً الدٌن ابن أحمد بن ع ((1 بد الحلٌم بن عبد السَلم الحرانً الدمشق

تٌمٌة: اإلمام، شٌخ اإلسَلم. ولد فً حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبػ واشتهر. كان كثٌر 

البحث فً فنون الحكمة، داعٌة إصَلح فً الدٌن. آٌة فً التفسٌر والصول، فصٌح اللسان، قلمه 

 ،الفرقان بٌن أولٌاء ّللا وأولٌاء الشٌطان، ومنهاج السنة، واإلٌمانمن مإلفاته: قاربان. ولسانه مت

وؼٌر ذلك من المإلفات  رفع المَلم عن البمة العَلم،و ،الصارم المسلول على شاتم الرسولو

لب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب علٌه جماعة من أهلها فسجن ط   النافعة،

 هـ713هـ واعتقل بها سنة 711، ونقل إلى اإلسكندرٌة. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة مدة

اَبة   عه مه ٌَن َوَسب  ره
ش  َدةه َسَنَة َثَمان  َوعه ي ال َقع  ره ذه ن  َشه  ٌَن مه ره ش  عه

وأطلق، ثم أعٌد، َوَكاَنت  َوَفات ه  فهً ال 

َق،  َمش  ن  َقل َعةه ده وًنا بهَقاَعة  مه ج  ب ه  ً: "قال الذهبَمس  ٌ َقاره ، َول َمن   مه
ل  لَه  فهً ال عه ث  َده  مه ل ؾ  َبع  خ  ٌَ  ."َولَم  

(، 1/241(، والمنهل الصافً لبن تؽري بردي )1/45ٌنظر: معجم الشٌو  الكبٌر للذهبً )

 (1/133والعَلم للزركلً )
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دراسة عن المؤلف والكتاب  33
 والكتاب الكتاب 

ا من طبقة جتماعٌة لنه كان عالمً بالناحٌة ال د تؤثر المحب الطبريوق  

  ٌ رـالمظف ل الملكَ ـراسه العلماء فقد كان 
(1)

 ،دهـمة عنـة عظٌوكانت له مكان 

كتب ى وكتب له "المحرر للملك المظفر" وحكام الكبرعلٌه كتابه الوسمع 

"رالدر المنثور للملك المنصوا للمنصور سماه "كتابً 
(1)

. 

، فقد أنشؤ قتادة هذا العصر بعض المنشآت العمرانٌة وقد أنشا فً مكة فً  

مكة  كما كان فً ،أعلى مكة من الشراؾ سوراً فًة مإسس الطبقة الرابع

، وباب الزاهرعَلة وباب الم سفلذلك العهد ثَلثة أبواب: باب الم   فً
(2)

.
 

رحلته أنهم  ر فًٌ  بَ ، فقد ذكر ابن ج  وقد كان لهل مكة عناٌة بحفَلتهم  

، وكانوا ٌحتفلون بلٌلة النصؾ من شعبان (3)كانوا ٌحتفلون بهَلل رجب

 إلى فٌها ٌبادرون فهم معظمة، مكة أهل عند شعبان، من النصؾ لٌلة" :فقال

 فً فٌنقسمون وجماعة، أفرادا والصَلة والطواؾ العمرة من البر أعمال

 حقٌقة، النصؾ لٌلة هً التً السبت، لٌلة فشاهدنا مباركة؛ قساماأ ذلك

 فٌها ٌصلون الناس جعل العتمة، صَلة ثرأ المقدس الحرم فً عظٌما احتفال

 المشاعل شعلتوأ الشمع وأوقدت الحصر وبسطت جماعات، جماعات

 على هنور أفاض قد القمر الزهر السماء ومصباح المصابٌح وأسرجت

 هو الذي الشرٌؾ الحرم ذلك فً النوار فتَلقت. شعاعه وبسط الرض

 الناس فؤقام! المتوهم ٌتوهمه ول المتخٌل ٌتخٌله ل مرأى له فٌا بذاته، نور
                                                           

ظفةةر شةةمس الةةدٌن ٌوسةةؾ بةةن عمةةر بةةن علةةً بةةن رسةةول، الملةةك المظفةةر، الم الملةةكهةةو  ((1

 الملك المنصور، صاحب الٌمن . ابن

هةةةـ ، 593هةةةـ : 537ولةةةً السةةةلطنة بعةةةد أبٌةةةه، وكانةةةت ولٌتةةةه  سةةةًتا وأربعةةةٌن سةةةنة مةةةن سةةةنة 

سةةمع بمكةةة الحةةدٌث، وأجةةازه جماعةةة مةةن شةةٌوخها، وبةةالٌمن، وكةةان لةةه إلمةةام بةةالعلم، واطةةَلع 

ثالةةةث  علةةةى الهٌبةةةة والهندسةةةة والمنطةةةق، وكةةةان ٌحةةةب العلمةةةاء وٌكةةةرمهم، تةةةوفً ٌةةةوم الثَلثةةةاء

 عشر من رمضان سنة أربع وتسعٌن وستمابة بمكة.

 (7/735وشذرات الذهب ) (،7/319ٌنظر: العقد الثمٌن )

 (2/92( العقد الثمٌن )1)

 ٌعةةةةرؾ الةةةةذي بالموضةةةةع وهةةةةً المباركةةةةة، الجبانةةةةة إلةةةةى ٌخةةةةرج ومنةةةةه المعلةةةةى، بةةةةاب (2)

 منهةةا ٌخةةرج لبةةرج،ا شةةبٌه علةةم ثنٌةةة علٌهةةا أعةةَله فةةً جبةةل إلٌهةةا المةةار ٌسةةار وعةةن. بةةالحجون
 كةةان ومنةةه الةةٌمن، طرٌةةق وعلٌةةه الجنةةوب، جهةةة إلةةى وهةةو: المسةةفل العمةةرة، بةةاب طرٌةةق إلةةى

 .الفتح ٌوم عنه، ّللا رضً الولٌد، بن خالد دخول
 الرسةةةول، مدٌنةةةة وعلٌةةةه رٌةةةق ؼربةةةً، وهةةةو العمةةةرة، ببةةةاب أٌضةةةا وٌعةةةرؾ: الزاهةةةر بةةةاب ثةةةم

 التنعٌم . إلى ٌتوجه نهوم جده، وطرٌق الشام وطرٌق وسلم، علٌه ّللا صلى
 (1/273( ورحلة ابن بطوطة )97-1/94ٌنظر: رحلة ابن جبٌر )

 (97-1/94ٌنظر: رحلة ابن جبٌر ) (3(



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  31
 والكتاب الكتاب 

 الحجر التزمت وطابفة التزمت الصَلة، فطابفة: أقسام على اللٌلة تلك

 آثرت بفةوطا عتمار،لَل خرجت وطابفة انفراد، على للصَلة المبارك

 المؤمولة الشهٌرة اللٌالً من فكانت المالكٌة، أؼلبها كله، هذا على الطواؾ

 بركتها من أخلى ول بها ّللا نفع ومحاسنها، القربات ؼرر من تكون أن

" هنِّ بمَ  لٌهاإ شٌق كل المقدسة المثابة هذه إلى وأوصل وفضلها
(1)

. 

قتصادٌة بمكة فهذه لمحة مختصرة فً وصؾ الحٌاة الجتماعٌة وال  

، تعطٌنا صورة مجملة عن البٌبة التً المكرمة فً القرن السابع الهجري

عاش فٌها اإلمام المحب الطبري، والتً تؤثر بها، فهو وآباإه كانوا من 

 طبقة العلماء، وقد كان ٌراسل الملك المظفر وكانت له عنده مكانة عظٌمة،

جدٌدة لهذه البَلد من وقد ساهم اإلمام المحب الطبري فً بناء حضارة 

 خَلل مإلفاته المتنوعة فجزاه ّللا عن اإلسَلم والمسلمٌن خٌر الجزاء.   

 

 

 
 

  

                                                           

 (137 -1/133( المصدر السابق )1)
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 فذاذ الذٌن برزوا فًجم من العلماء ال عدد  هذا العصر  لقد ظهر فً   

هـ 711بن تٌمٌة المتوفى سنة ، منهم اإلمام اعلوم متعددة ومعارؾ متنوعة

ول التفسٌر والفقه والص َلثمابة مجلد أكثرها فًمصنفاته ث بلؽت والذي

ل ؾ   لَم  " :الذهبًوقد قال عنه ، والرد على الفَلسفة والمبتدعة خ  َده  ٌَ لَه   َبع  ث   مه

، فهً مه
ل  ب ه   َمن   َول ال عه " ٌ َقاره

(1)
. 

   

خومنهم      ٌ ٌن محًٌ ال َعَلَمة اإلهَمام الشَّ ا أَب و الد  ٌَّ ه  شٌخ النووي َزَكره ََلماإل   س 

رٌن أستاذ َتؤَخِّ ة ال م   َكانَ .  السالفٌن َسبهٌل إهلَى والداعً الَلحقٌن على ّللا َوحجَّ

وًرا سٌدا ّللا َرحَمه ٌحٌى َوَحص 
(1) 

اهصورً  النَّفس على ولٌثا
(2) 

 لم اوزاهدً 

ا بخراب ٌبال ٌَ ن  د لَه   امعمورً  ربعا دٌنه صٌر إهذا الدُّ ه   ومتابعة والقناعة الز 

نة أهل من نالسالفٌ والمصابرة َوال َجَماَعة الس 
(3)

َواع على  ر أَن   ٌ  َل  ال َخ

َناؾ فهً التفنن َمعَ  َهَذا َطاَعة ؼٌر فهً َساَعة ٌصرؾ ل وم أَص   ومتون فقها ال ع 

ٌث َماء أََحاده  وعشرٌن أربع لٌلة َذلهك .توفً َوؼٌر وتصوفا ولؽة رجال َوأَس 

                                                           

 (47-1/45( معجم الشٌو  الكبٌر للذهبً )1)

َهَوات والمَلهً ((1  مبالؽا فهً حبس النَّفس َعن الشَّ

 البقةةةةةةاء الحنفةةةةةةً ًبةةةةةة، لالمصةةةةةةطلحات والفةةةةةةروق اللؽوٌةةةةةةةالكلٌةةةةةةات معجةةةةةةم فةةةةةةً  ٌنظةةةةةةر:

 311صـ 

َصةةةَرة  قةةةال ابةةةن منظةةةور:  (2) هَصةةةر  وه  ةةةار  ومه َصةةةر  وَهٌصةةةار  وَهص ً  ٌ ةةةور  وَه َصةةةر   أسةةةد َهص  وه 

: ٌكسر وٌمٌل ر   .وم هَتصه

 -رحمه ّللا  -قلت: وذلك دللة على شجاعة اإلمام النووي 

 (4/135ٌنظر: لسان العرب )

بضةةةةةةةم -(، والمصةةةةةةةابرة 1/294فةةةةةةةً طبقةةةةةةةات الشةةةةةةةافعٌة للسةةةةةةةبكً ) هكةةةةةةةذا جةةةةةةةاءت ((3

ٌفةةةةوق بصةةةةبره  مَلزمةةةةة الصةةةةبر حتةةةةىوهةةةةً مفاعلةةةةة مةةةةن الصةةةةبر،  :-المةةةةٌم وفةةةةتح البةةةةاء

 (11/113ٌنظر: تاج العروس) . صبر ؼٌره

، وم َلََزَمت هما.و له له َوال َقو  ص َعلَى ال فهع  َثاَبَرة: الحهر    الم 

 (1/135النهاٌة لبن الثٌر )

الناحٌة العلمٌة وتأثره بها  :المطلب الثالث
 علٌه
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 علٌه وصلوا بنوى، ودفن ،هـ575 مابة وست وسبعٌن ست سنة رجب من

 ّللا رحمه الجمعة ٌوم بدمشق
(1)

. 

   

وله أكثر من ثَلثٌن  ،صرهع مالك إمام النحاة وحافظ اللؽة فً ومنهم ابن  

النحو والصرؾ والقراءات واللؽة وأشهر مصنفاته "التسهٌل ا فًمصنفً 
(1)

 ، 

والكافٌة الشافٌة
(2)

، واللفٌة 
(3)

هـ 571ة . توفى سن"
(4)

. 

 

العرب" "لسان صاحب الحجة اللؽوي اإلماممنهم ابن منظور و  
(5)

المتوفى  

لة الدب كتب باختصار مؽرى كان: حجر ابن هـ. قال711 سنة . المطو 

 اختصره وقد إل شٌبا الدب كتب فً أعرؾ ل: الصفدي وقال
(7)

. 

 

 ا،بارعً  فاضًَل، إماًما، وكان: "الذهبًقال عنه وقد ، كانلَّ ومنهم ابن خَ   

ٌ د الفتاَوى، بالمذهب،َحَسن عارًفا ا،متفننً  ٌ ة، بصًٌرا القرٌحة، ج  عَلمةً  بالعرب

ٌ ام والشِّعر الدب فهً ل و ،طَلعال كثٌر الن اس، وأ رمة، وافر المذاكرة، ح   الح 

                                                           

 (، وطبقةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةافعٌٌن لبةةةةةةةةةةن كثٌةةةةةةةةةةر1/294طبقةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةافعٌة للسةةةةةةةةةةبكً)( 1)

(1/939-912) 

دار الكتةةةةةةاب العربةةةةةةً وقةةةةةةد طبةةةةةةع بةةةةةة واسةةةةةةمه "تسةةةةةةهٌل الفوابةةةةةةد وتكمٌةةةةةةل المقاصةةةةةةد" (1)

 م1957 -هـ 1217سنة:  للطباعة والنشر

وهةةةةةةً مطبوعةةةةةةة مةةةةةةع الشةةةةةةرح، ومةةةةةةن أفضةةةةةةل طبعاتهةةةةةةا  ثَلثةةةةةةة آلؾ بٌةةةةةةت،( وهةةةةةةً (2

كةةةةةةز البحةةةةةةث العلمةةةةةةً وإحٌةةةةةةاء التةةةةةةراث اإلسةةةةةةَلمً كلٌةةةةةةة جامعةةةةةةة أم القةةةةةةرى مرطبعةةةةةةة 

عبةةةةةةةةد المةةةةةةةةنعم أحمةةةةةةةةد ، تحقٌةةةةةةةةق/  الشةةةةةةةةرٌعة والدراسةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةَلمٌة مكةةةةةةةةة المكرمةةةةةةةةة

 .هرٌدي

مةةةةةةن منظومتةةةةةةه الكبةةةةةةرى "الكافٌةةةةةةة الشةةةةةةافٌة"، وجعلهةةةةةةا فةةةةةةً  ابةةةةةةن مالةةةةةةك اختصةةةةةةرها ((3

أرجةةةةةةوزة لطٌفةةةةةةة، جمعةةةةةةت خَلصةةةةةةة النحةةةةةةو، وأؼلةةةةةةب مباحةةةةةةث الصةةةةةةرؾ، فةةةةةةً إٌجةةةةةةاز 

وقةةةةةد  ا إلةةةةةى مةةةةةذاهب العلمةةةةةاء، وبٌةةةةةان مةةةةةا ٌختةةةةةاره مةةةةةن آراء.شةةةةةارة أحٌاًنةةةةةمحكةةةةةم، مةةةةةع اإل

م، وفةةةةةى القسةةةةةطنطٌنٌة سةةةةةةنة 1123طبعةةةةةت فةةةةةةً بةةةةةارٌس سةةةةةنة  طبعةةةةةت مةةةةةرات عدٌةةةةةدة،

سةةةةةةةةنة  -القةةةةةةةةاهرة-طبعةةةةةةةةة الحلبةةةةةةةةً ، وم1191وطبعةةةةةةةةت فةةةةةةةةً بٌةةةةةةةةروت سةةةةةةةةنة  ،م1117

  . ، وطبعت حدًٌثام1933

 .ٌد نافعؽرٌب عبد المجلألفٌة ابن مالك منهجها وشروحها ٌنظر: 

 (2/337شاكر الكتبً ) بن ( فوات الوفٌات لمحمد4(

 هـ 1313 - الثالثة: الطبعة بٌروت – صادر دار وهو مطبوع طبعته  (5)

 (7/131( العَلم للزركلً )7(
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دراسة عن المؤلف والكتاب  33
 والكتاب الكتاب 

حا جواًدا، كرًٌما، وكان ٌَات" فهً نفًٌسا كتاًبا جمع وقد. ممدَّ "العٌان َوَف
(1)

، 

ف ً ٌ ة وت و  ادس السبت نهار عش  "هـ511سنة رجب من والعشرٌن الس 
(1)

.  

ً  منهم و   ن َعله ٌن عَلء العَلمة الحزم، أَبًه ب  ، الن فٌس ابن الد   ً  الق َرش

،  ً مشق ب   فهً عصره ألَّؾ فهً الطب اء الطبٌب، شٌخ الد   كتاب الط 

"الشامل"
(2)

 . 

 إلى هافٌ ٌحتاج ول ذهنه من ٌملٌها تصانٌفه وكانت عظٌم كتاب وهو  

ره مراجعة  . الفن   فهً لتبحُّ

هه  وانتهت    ٌ ٌار ب  الط رٌاسة إلَ ٌ ة بالد   ووقؾ واسعة ثروة وخل ؾ. المصر

ت به وأمَلَكه دارهَ  ، وصنَّؾ البٌمارستان َعلَى وك   وفً الفقه فهً المنصوري 

 . البٌان وعلم والنَّحو ال منطق َوفهً الحدٌث وعلم الفقه أصول

ف ً   هـ 517سنة القعدة  ذي من والعشرٌن اديالح فهً وت و 
(3)

 . 

، وانصب مدهشة فالمَلحظ أن هذا العصر قد كثرت فٌه المإلفات كثرةً   

، هم عن مشاؼل الحٌاة وشبونهاصرف االعلماء فٌه على التدوٌن انصبابً 

كونٌة بمإلؾ أو  فنٌة أو أو وتوجهت نفوسهم إلى سد كل حاجة دٌنٌة

ر ، ووصل الكثٌكثرة اإلنتاج دة، وتسابقوا فًفً اإلجا، وتنافسوا مإلفات

وتناولوا كل شا بؤقَلمهم حتى التافه الحقٌر كاد،  منهم إلى َمَدى الجتهاد أو

 ٌكن للناس عهد بها . ، وابتكر بعضهم مباحث لمن الشبونم

ا العصر ترجع إلى السباب هذ الظن أن كثرة التؤلٌؾ واإلنتاج فًوأكثر   

 :اْلتٌة

شا  دمروا كلَّ ، ومن الكتب كثًٌرا حرق التتار  ت بؽداد وأَ سقطعندما  -1  

التراث دفعهم إلى العمل على إعادة ذلك  شعور  دٌنً ا تملك العلماءتدمٌرً 

 فً بنًالذي  اإلسَلمًالمجد ، وتجدٌد ذلك عبثت به كوارث الؽزو الذي

                                                           

 عباس إحسان: قٌحق، تبٌروت – صادر دار وهو مطبوع طبعته  (1)

، وطبقةةةةةةةةةةةةةات (7/132(، والةةةةةةةةةةةةةوافً بالوفٌةةةةةةةةةةةةةات )14/333( تةةةةةةةةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةةةةةةةةَلم )1)

 (1/21الشافعٌة للسبكً )

اإلمةةةةةةارات العربٌةةةةةةة المتحةةةةةةدة  -المجمةةةةةةع الثقةةةةةةافً، أبةةةةةةوظبً وهةةةةةةو مطبةةةةةةوع طبعةةةةةةه  (2)

: 1الجةةةةةةةةةزء. م 1333: 1لجةةةةةةةةةزء.ا الطبعةةةةةةةةةة: الولةةةةةةةةةىتحقٌةةةةةةةةةق/ ٌوسةةةةةةةةةؾ زٌةةةةةةةةةدان . –

 م 1331

(، والعةةةةةةةةَلم 1/234(، وطبقةةةةةةةةات الشةةةةةةةةافعٌة للسةةةةةةةةبكً )14/497تةةةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةةةَلم ) (3)

 (3/173للزركلً )



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  34
 والكتاب الكتاب 

لون الجهد فًدهور التؤلٌؾ والتصنٌؾ إلصَلح ما أفسدته  ، فؤخذوا ٌبذ 

 لٌام .ا

، وإؼداق دفعهم إلى إلى العلم والعلماء كان لسَلطٌن الممالٌك مٌل   -1  

اء َولوع  باقتناء ، وكان للسَلطٌن والمرلتؤلٌؾ، وَحَفَزهم إلى اإلحسان فٌها

، فدفع ، وإنشاء الخزانات الجامعة لنواع شتى من المإلفاتالكتب النادرة

 ذلك المإلفٌن إلى اإلجادة والتنافس .

دراسة هذا العصر أن  ب فً"ومع كثرة هذه المإلفات ٌرى كثٌر ممن كت  

، وتقلٌد ل ر، وإنما هو جمع من أشتات الكتبلَلبتكا التؤلٌؾ لٌس فٌه أثر  

، ؼٌر أن الكثٌر من الكتب ول صحٌح سابػ فً، وهو قهاد فٌهثر لَلجتأ

فمن ، وإل ٌر مما ألِّؾ فٌما سبق من العصورتمتاز على كث هناك كتًبا

 المدى ؟ بعٌدَ  ا" لم ٌكن محققً "وفٌاته خلكان فًٌستطٌع أن ٌقول إن ابن 

ن مالك والشاطبًاجتهاد اب فً وهل ٌشك إنسان  
(1)

وابن هشام المصري 
(1)

 

أن ٌفخر بمثل ابن منظور ذا العصر ٌحق لمثل ه علوم اللؽة ؟ وهل ل فً

                                                           

إبةةةةةةراهٌم بةةةةةةن موسةةةةةةى بةةةةةةن محمةةةةةةد اللخمةةةةةةً الؽرنةةةةةةاطً الشةةةةةةهٌر بالشةةةةةةاطبً: هةةةةةةو  ((1

مإلفاتةةةةةةةه:  مةةةةةةةن. أصةةةةةةةولً حةةةةةةةافظ، مةةةةةةةن أهةةةةةةةل ؼرناطةةةةةةةة، كةةةةةةةان مةةةةةةةن أبمةةةةةةةة المالكٌةةةةةةةة

الموافقةةةةةةات فةةةةةةً أصةةةةةةول الفقةةةةةةه، والمجةةةةةةالس شةةةةةةرح بةةةةةةه كتةةةةةةاب البٌةةةةةةوع مةةةةةةن صةةةةةةحٌح 

 رحمةةةةةةه ّللا فةةةةةةً ٌةةةةةةوم الثَلثةةةةةةاء. تةةةةةةوفً العتصةةةةةةامو ت واإلنشةةةةةةادات،االبخةةةةةةاري، واإلفةةةةةةاد

  سنة تسعٌن وسبعمابة.الثامن من شعبان 

أحمةةةةةد بةةةةةن  لحمةةةةةد بابةةةةةا بةةةةةن أحمةةةةةد بةةةةةن الفقٌةةةةةه نٌةةةةةل البتهةةةةةاج بتطرٌةةةةةز الةةةةةدٌباجٌنظةةةةةر: 

(، والعةةةةةةةةةةَلم للزركلةةةةةةةةةةً 41-17/31)عمةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةن محمةةةةةةةةةةد التكةةةةةةةةةةروري التنبكتةةةةةةةةةةً 

(1/74) 

عبةةةةد ّللا بةةةةن ٌوسةةةةؾ بةةةةن أحمةةةةد بةةةةن عبةةةةد ّللا ابةةةةن ٌوسةةةةؾ، أبةةةةو محمةةةةد، جمةةةةال هةةةةو  (1)

مولةةةةده ووفاتةةةةه بمصةةةةر. قةةةةال ابةةةةن خلةةةةدون: مةةةةا  مةةةةن أبمةةةةة العربٌةةةةة.. شةةةةامالةةةةدٌن، ابةةةةن ه

زلنةةةةةا ونحةةةةةن بةةةةةالمؽرب نسةةةةةمع أنةةةةةه ظهةةةةةر بمصةةةةةر عةةةةةالم بالعربٌةةةةةة ٌقةةةةةال لةةةةةه ابةةةةةن هشةةةةةام 

 أنحى من سٌبوٌه.

عمةةةةةةدة الطالةةةةةةب فةةةةةةً تحقٌةةةةةةق ، ومؽنةةةةةةً اللبٌةةةةةةب عةةةةةةن كتةةةةةةب العارٌةةةةةةب :مإلفاتةةةةةةهمةةةةةةن 

 من المإلفات.، وؼٌر ذلك قطر الندىو ،شذور الذهبو تصرٌؾ ابن الحاجب

تةةةةةةوفً رحمةةةةةةه ّللا تعةةةةةةالى عشةةةةةةٌة الخمةةةةةةٌس خةةةةةةامس ذي القعةةةةةةدة سةةةةةةنة إحةةةةةةدى وسةةةةةةتٌن 

 .بةاوسبع م

-2/92(، والةةةةةةةةدرر الكامنةةةةةةةةة لبةةةةةةةةن حجةةةةةةةةر )2/4ٌنظةةةةةةةةر: أعٌةةةةةةةةان العصةةةةةةةةر للصةةةةةةةةفدي )

  ( 3/137(، والعَلم للزركلً )94
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دراسة عن المؤلف والكتاب  35
 والكتاب الكتاب 

هذا  ؤن فًا أن نحصى الكتب الجلٌلة الشصاحب لسان العرب ؟ ولو أردن

"قلٌلا ؼٌر الشؤن لوجدنا عددً 
 (1)

.     

نشاء ً إنهضة علمٌة واسعة تمثلت ف شهدت البَلدمما سبق ٌتضح أن   

نواع العلوم شتى أ ة فًالمصنفات العلمٌالمدارس التعلٌمٌة وظهور 

 .والمعارؾ

 :ذلك العصر المدارس التً أنشئت فًومن أشهر   

شرفٌة دار الحدٌث ال -1  
(1)

. 

دار الحدٌث البرانٌة  -1  
(2)

.  

 دار الحدٌث البهابٌة -2  
(3)

. 

دار الحدٌث الحمصٌة -3  
(4)

. 

دار الحدٌث السامرٌة  -4  
(5)

. 

                                                           

 132 - 131( جارمٌات لعلً الجارم صـ 1)

فةةةةً سةةةةنة ثَلثةةةةٌن وفتحةةةةت بةةةةن العةةةةادل  الملةةةةك الشةةةةرؾ مظفةةةةر الةةةةدٌن موسةةةةى ( بناهةةةةا(1

وسةةةةةتمابة فةةةةةً لٌلةةةةةة النصةةةةةؾ مةةةةةن شةةةةةعبان وأملةةةةةى بهةةةةةا الشةةةةةٌخ تقةةةةةً الةةةةةدٌن بةةةةةن الصةةةةةَلح 

 . الحدٌث ووقؾ علٌها الملك الشرؾ الوقاؾ

 (1/14الدارس فً تارٌخ المدارس )

بناهةةةةةا الملةةةةةك الشةةةةةرؾ المظفةةةةةر موسةةةةةى بةةةةةن العةةةةةادل بةةةةةانً دار الحةةةةةدٌث المتقدمةةةةةة  ((2

 .رس فٌها جلة من العلماءود هـ532قبل سنة 

 (1/25ً تارٌخ المدارس )فالدارس 

لجلٌةةةةةل المسةةةةةند المعمةةةةةر الرحلةةةةةة بهةةةةةاء الةةةةةدٌن أبةةةةةو محمةةةةةد القاسةةةةةم ابةةةةةن نسةةةةةبة للشةةةةةٌخ ا (3(

وقةةةةؾ آخةةةةر عمةةةةره فقةةةةد  هةةةةـ،712الةةةةدٌن أبةةةةً ؼالةةةةب المظفةةةةر المتةةةةوفى سةةةةنة الشةةةةٌخ بةةةةدر

 ولٌس لها الٌوم أثر. داره المعروفة دار حدٌث

 (5/71كرد علً  )خطط الشام لمحمد  

درس ، ولةةةةةم نقةةةةةؾ لةةةةةه علةةةةةى ترجمةةةةةة حلقةةةةةة صةةةةةاحب حمةةةةةص( قةةةةةال النعٌمةةةةةً: هةةةةةً 4)

ثةةةةةةم درس بهةةةةةةا بعةةةةةةده الحةةةةةةافظ صةةةةةةَلح الةةةةةةدٌن  ،فٌهةةةةةةا الحةةةةةةافظ أبةةةةةةو الحجةةةةةةاج المةةةةةةزي

 .العَلبً

 (1/34الدارس فً  تارٌخ المدارس )

أوقفهةةةةا الصةةةةدر الكبٌةةةةر سةةةةٌؾ الةةةةدٌن أبةةةةو العبةةةةاس أحمةةةةد بةةةةن محمةةةةد بةةةةن علةةةةً بةةةةن  ((5

بؽةةةةدادي السةةةةامري بفةةةةتح المةةةةٌم وتشةةةةدٌد الةةةةراء نسةةةةبه إلةةةةى مدٌنةةةةة سةةةةر مةةةةن رأى جعفةةةةر ال

وهةةةةةً بلةةةةةدة علةةةةةى الدجلةةةةةة وٌنسةةةةةب إلٌهةةةةةا أٌضةةةةةا بلفةةةةةظ السةةةةةرمري وهةةةةةً إلةةةةةى جانةةةةةب 

الكروسةةةةةةٌة بدمشةةةةةةق وكانةةةةةةت داره التةةةةةةً ٌسةةةةةةكن فٌهةةةةةةا فةةةةةةدفن بهةةةةةةا بعةةةةةةد أن وقفهةةةةةةا دار 

 .وهً موجودة الٌوم ولكن لم ٌبق منها ؼٌر المدفن، حدٌث

 (5/71لمحمد كرد علً )خطط الشام 
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 والكتاب الكتاب 

دار الحدٌث النورٌة -5  
 (1)

.  

دار الحدٌث الناصرٌة -7  
 (1)

. 

دار الحدٌث النفٌسٌة  -1  
(2)

. 

 .وؼٌر ذلك من المدارس  

: المدرسة التابكٌة بدمشقشافعًومن المدارس فً الفقه ال  
(3)

، والمدرسة 

الصفهانٌة
(4)

، والطبرٌة
(5) 

 وؼٌر ذلك.

 :منها وظهرت فً مكة مدارس كثٌرة  

المدرسة الزنجلٌة: وقد أنشؤها المٌر فخر الدٌن عثمان بن على  -1  

الزنجٌلً، نابب عدن، وهً بالجانب الؽربً من المسجد الحرام، وموضعها 

، وكان وقفها سنة ة، وكانت موقوفة على فقهاء الحنفٌةعند باب العمر

هـ479
(7)

 . 

والتً أنشؤها الملك عمر بن علً بن رسول،  مدرسة الملك المنصور: -1  

صاحب الٌمن وكانت موقوفة على الفقهاء الشافعٌة، وكان بها درس حدٌث، 

هـ531وتارٌخ وقفها سنة 
(1)

. 

قوفة على عشرة من فقهاء كانت مو :الحبشٌة مدرسة طاب الزمان -2  

هـ431 وتارٌخ وقفها سنة الشافعٌة،
(9)

.  

  

                                                           

بدمشةةةةةق ووقةةةةؾ علٌهةةةةا وعلةةةةةى مةةةةن بهةةةةةا مةةةةن المشةةةةةتؽلٌن محمةةةةود  بناهةةةةا نةةةةور الةةةةةدٌن (1)

 . حدٌثلل ابعلم الحدٌث وقوفا كثٌرة وهو أول من بنى دارً 

 (1/73الدارس فً  تارٌخ المدارس )

الملةةةةةةك الناصةةةةةةر صةةةةةةَلح الةةةةةةدٌن ٌوسةةةةةةؾ ابةةةةةةن الملةةةةةةك العزٌةةةةةةز محمةةةةةةد ابةةةةةةن أنشةةةةةةاها  (1)

 .اث الدٌن ؼازيالملك الظاهر ؼٌ

 (1/14المصدر السابق )

  هـ595إسماعٌل بن محمد الحرانً ناظر الٌتام المتوفى سنة ( أنشؤها 2)

 ( .1/13المصدر السابق  )

 ( 5/74(، وخطط الشام )1/95المصدر السابق ) (3)

 (1/111الدارس فً تارٌخ المدارس ) ((4

 (1/143المصدر السابق ) (5)

 (1/333(، والدارس فً تارٌخ المدارس )1/117العقد الثمٌن ) ((7

 (1/117العقد الثمٌن )  (1)

 (1/117المصدر السابق ) (9)
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 والكتاب الكتاب 

ا مكة ومن أشهر المدارس العلمٌة فً     :أٌض 

ا زال هو ى ومالولسَلمٌة رون اإلـالق المسجد فً: فقد كان المسجد – ا  

 المسجد وٌقصدها علم فقد كانت حلقات العلم تعقد فًللعلم والت الولالرافد 

  .سَلمٌةكل ألوان المعرفة اإلمكان ٌنهلون من  الطَلب من كل

بناها الحكام والوزراء وجعلوا  التً المتخصصة المدارس العلمٌة –ب   

، وبعض هذه المدارس خاصا ٌصرؾ على الطلبة والمدرسٌن لها وصفا

  .لى الٌوم لم ٌتؽٌرمازال قابما إ

المكتبات – ـج  
 (1)

السابع وخاصة القرن  : وقد بلؽت المكتبات ذروتها فً

تب وأؼرقوا بعضها حتى عبرت ضربها التتار وأحرقوا الك فً بؽداد التً

  .صر والمؽرب فلم ٌصبهم هذا البَلء، أما الحجاز ومخٌولهمعلٌها 

سَلمٌة القٌاس إلى العواصم اإلا ما بمكة كانت المكتبات قلٌلة نوعً  ففً  

أول داخل الحرم  ، حٌث كانت المكتبةخرى مثل بؽداد والقاهرة ودمشقال

 الشرٌؾ أمام ببر زمزم ثم نقلت بعد ذلك خارج الحرم وبعد التوسعات

القدٌمة دخلت الحرم مرة أخرى
(1)

.  

 هذا العصر وقد كان الناس ٌعتمدون أوًل  فً وقد عاش المحب الطبري  

على المسجد منذ الطفولة حتى الكهولة وٌتلقون العلم على ٌد جهابذة  

 .سَلمٌةالبَلد اإل للعلم فً االترحال طلبً لك ٌحمل عصا العلماء ثم بعد ذ

ب الؽرباء الذٌن لٌس لهم ٌقٌم فٌها الطَل وكانت المدارس هً المكان التً  

 .تلك البلد بٌوت فً

وٌظهر تؤثر اإلمام المحب الطبري بهذه المدارس العلمٌة، وعلمابها الفذاذ   

ٌدٌنا، ومنه هذا الكتاب على من خَلل ما نراه فً نتاجه العلمً الذي بٌن أ

 سبٌل المثال، ومن خَلل نقله عن علماء عصره.

وبهذا ٌتضح أن البٌبة التً عاش فٌها المحب الطبري أثرت فٌه، وفً   

تكوٌنه العلمً، فقد نشؤ وترعرع فً بٌت علم، فَل رٌب أن ٌخرج منهم 

 كما كان للمحب الطبري تؤثٌره فً عصره عالم محدث كالمحب الطبري.

من الناحٌة العلمٌة، وذلك من خَلل المإلفات المتنوعة فً مجال التفسٌر، 

 والفقه، والحدٌث، والفقه، والسٌرة، وؼرٌب الحدٌث.
                                                           

 (1/15(  مقدمة الدكتور حمزة الزٌنً لكتاب ؼاٌة اإلحكام )1)

 ( 1/119( التارٌخ القوٌم )1)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  39
 والكتاب الكتاب 

كما خرج لنا المحب الطبري كوكبة من العلماء الفذاذ منهم: شرؾ الدٌن   

الدمٌاطً، وعلم الدٌن البرزالً، وقطب الدٌن أبو بكر القسطَلنً، وأبو 

وؼٌرهم النحوي،حٌان 
(1)

   . 

 فرحمه ّللا رحمة واسعة، وجزاه عن اإلسَلم وأهله خًٌرا  

 

 

                                                           

، ورسالة أخً/ ٌاسر عبد 99محب الدٌن الطبري حٌاته وعصره، لخً/اسَلم نصر صـ  ((1

  15م حماد، ؼاٌة اإلحكام صـ العظٌ
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دراسة عن المؤلف والكتاب  43
 والكتاب الكتاب 

  



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  41
 والكتاب الكتاب 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :لمبحث الثانًا
 

 لف التعرٌف بالمؤ
 

 وفٌه المطالب التالٌة:
 .اسمه ونسبه ونسبته وكنٌته ولقبهالمطلب الول: 

 .مولده ونشؤته المطلب الثانً:

  .تعلٌمه وتعلمه المطلب الثالث:

 .شٌوخهالمطلب الرابع: 

 .تَلمٌذهالمطلب الخامس: 

 .رحَلته العلمٌة المطلب السادس:

 .مإلفاته العلمٌةالمطلب السابع: 

 .مذهبه العقدي والفقهً المطلب الثامن:

 .ثناء العلماء علٌه المطلب التاسع:

 .وفاته المطلب العاشر:
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دراسة عن المؤلف والكتاب  41
 والكتاب الكتاب 

  



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  42
 والكتاب الكتاب 

 

 

 

 
 
 

قبه اسمه ونسبه ونسبته وكنٌته ول المطلب األول:
(0)

:  
اإلمام المحدث الفقٌه عَلمة الحجاز أحمد بن عبد ّللا بن محمد بن أبى  هو  

بكر بن على بن فارس بن ٌوسؾ بن  بن محمد بن إبراهٌم بن أبى بكر
براهٌم بن جعفر بن ن على بن عبد الواحد بن موسى بن إبراهٌم بن محمد بإ

 – عنهم ّللا رضً –طالب  د بن على بن الحسٌن بن على بن أبًمحم
  . الشافعً المكً الطبري

 : نسبته
 الطبري  

(1)
ح -:  اء بهَفت  َوحَدة َوال َباء الطَّ ه - َراء آخرَها َوفهً ال م  َبة َهذه  النِّس 

" تانس  ره بَ طَ " إهلَى
(2) 

ة َوههً ٌَ َتمل وَل  . آمل أكبرها بهََلد على تش 

                                                           

( 14/713( ٌنظةةةةةةةر فةةةةةةةً مصةةةةةةةادر ترجمتةةةةةةةه مةةةةةةةا ٌلةةةةةةةً: تةةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةةَلم للةةةةةةةذهبى )1)

(، والعبةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةً خبةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن ؼبةةةةةةةةةر للةةةةةةةةةذهبً 3/177وتةةةةةةةةةذكرة الحفةةةةةةةةةاظ للةةةةةةةةةذهبً )

(، وطبقةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةافعٌة 41-1/43(، ومعجةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةٌو  الكبٌةةةةةةةةةةر للةةةةةةةةةةذهبً )2/211)

(، وطبقةةةةةةةات الشةةةةةةةافعٌٌن 17/577)(، والبداٌةةةةةةةة والنهاٌةةةةةةةة لبةةةةةةةن كثٌةةةةةةةر 1/19للسةةةةةةةبكً )

(، ومةةةةةةةةةرآة الجنةةةةةةةةةان 51-2/52(، والعقةةةةةةةةةد الثمةةةةةةةةةٌن للفاسةةةةةةةةةً )1/929لبةةةةةةةةةن كثٌةةةةةةةةةر )

 (، والمنهةةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةةافً لبةةةةةةةةةةن1/153(، والسةةةةةةةةةةلوك للمقرٌةةةةةةةةةةزي )3/151للٌةةةةةةةةةةافعً )

(، 17/373(، ومسةةةةةةةةةةةةةالك البصةةةةةةةةةةةةةار للعمةةةةةةةةةةةةةري )239-1/231بةةةةةةةةةةةةةردي ) تؽةةةةةةةةةةةةةري

(، 1/151ضةةةةةةةةً شةةةةةةةةهبة )(، وطبقةةةةةةةةات الشةةةةةةةةافعٌة لبةةةةةةةةن قا1/73والنجةةةةةةةةوم الزاهةةةةةةةةرة )

(، وطبقةةةةةةةات الحفةةةةةةةاظ 117-1/115) الشةةةةةةةرٌفة المدٌنةةةةةةةة تةةةةةةةارٌخوالتحفةةةةةةةة اللطٌفةةةةةةةة فةةةةةةةً 

(، ودٌةةةةةةةةوان اإلسةةةةةةةةَلم 1/41(، وشةةةةةةةةذرات الةةةةةةةةذهب لبةةةةةةةةن العمةةةةةةةةاد )1/413للسةةةةةةةةٌوطً )

(، والرسةةةةةةةةالة المسةةةةةةةةتطرفة للكتةةةةةةةةانً 1/149(، والعةةةةةةةةَلم للزركلةةةةةةةةً )3/153للؽةةةةةةةةزي )

 (199 -1/191) (، ومعجم المإلفٌن لعمر رضا كحالة1/131)

 ( 1/173( واللباب لبن الثٌر )9/92النساب للسمعانً ) (1)

طبرسةةةةةتان: وهةةةةةو إقلةةةةةٌم ٌقةةةةةع شةةةةةمال دولةةةةةة إٌةةةةةران، وهةةةةةى اْلن فةةةةةً محافظةةةةةة تسةةةةةمى  (2)

مازنةةةةةدران تقةةةةةع شةةةةةمال إٌةةةةةران، علةةةةةى الشةةةةةاطا الجنةةةةةوبً "لبحةةةةةر قةةةةةزوٌن" تبعةةةةةد عةةةةةن 

هةةةةةا الكثٌةةةةةرون مةةةةةن كةةةةةم ، تفصةةةةةل بٌنهمةةةةةا جبةةةةةال "البةةةةةرز" وٌنسةةةةةب إل133ٌطهةةةةةران نحةةةةةو 

 العلماء .

(، والمعةةةةةةةةةةةالم 11/312(، وتةةةةةةةةةةةاج العةةةةةةةةةةةروس )13-3/12ٌنظةةةةةةةةةةةر: معجةةةةةةةةةةةم البلةةةةةةةةةةةدان )

 وما بعدها 13إلقلٌم طبرستان صـ الجؽرافٌة  

 ب  الطبريح  ترجمة اإلمام المُ 

 م0193-0108هـ /514-593
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دراسة عن المؤلف والكتاب  43
 والكتاب الكتاب 

؛ لن  لبٌت الحراما فً إلٌها مع أنه كان إماًماالطبري سب المحب وقد ن    

هرب إلٌها لما طارده العباسٌون  العلى موسى بن إبراهٌم هو الذيجده 

 جزٌرة العرب والشام ومصر هناك ولما ضعؾ نفوذ العباسٌٌن فً فاختفى

المحب  جد -الدٌن محمد بن إبراهٌم بن أبى بكر بن على  عاد الشٌخ رضً

وسؤل ّللا عنده أن  مصلى ّللا علٌه وسل إلى مكة وزار النبً -الطبري 

من الولد وهم محمد  ه ّللا سبعةً له فرزقَ  ا علماء فاستجاب ّللا  ٌرزقه أولدً 

وإبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق وٌعقوب فكانوا جمٌعا علماء  وأحمد وعلً

 فقهاء .

ذهب اإلمام محمد بن نسبة إلى م ""الشافعً: ٌضاَ نسبته أ وٌقال فً  

 .   إدرٌس الشافعً

ث إنه ولد بمكة ونشؤ نسبة إلى مكة المكرمة حٌ :"المكً"نسبته  وٌقال فً  
  بها .

 
 :كنٌته

 :ذكر المترجمون له كنٌتٌن  

: أبو العباس األولى 
(1)

 

: أبو جعفرالثانٌة 
(1)  

قدم أبا  ، ومن ذكر الكنٌتٌنالمإرخٌن ذكروا كنٌته أبا العباسوأكثر   
  جعفر، على أبى العباس .

 
 :لقبه
 "الدٌن "محً: قب بهل  قب أول لَ   

(2)
  ه أقل  لتواضعه كان ٌعتقد نفسَ ؛ لكن  

 المحب وكان": وقال السخاوي،  "هذا اللقب فلقب نفسه "محب الدٌنمن 

 جماعة فً صلى ّللا علٌه وسلم النبً فزار ٌكرهه فكان الدٌن بمحًٌ ٌلقب
                                                           

(، وطبقةةةةةةةةةةةةةات 17/577(، والبداٌةةةةةةةةةةةةةة والنهاٌةةةةةةةةةةةةةة )14/713( تةةةةةةةةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةةةةةةةةَلم )1)

 (، وطبقةةةةةةةةات الشةةةةةةةةافعٌة1/153(، والسةةةةةةةةلوك للمقرٌةةةةةةةةزى )1/413الحفةةةةةةةةاظ للسةةةةةةةةٌوطى )

 ( 1/41(، وشذرات الذهب )3/151(، ومرآة الجنان )1/151للقاضى شهبة )

(، وذٌةةةةةةل التقٌٌةةةةةةد فةةةةةةً رواة السةةةةةةنن والمسةةةةةةانٌد للفاسةةةةةةً 1/231( المنهةةةةةةل الصةةةةةةافً )1)

 (1/115) الشرٌفة المدٌنة تارٌخ فً اللطٌفة التحفة(، و1/212)

 - تعةةةةةةالى - وّللا ،للةةةةةةنفس  تزكٌةةةةةةة ففٌةةةةةةه ( وهةةةةةةذا اللقةةةةةةب مةةةةةةن اللقةةةةةةاب المنهةةةةةةً عنهةةةةةةا2)

وا َفَل:}ٌقول م   ت َزكُّ ف َسك  وَ  أَن  لَم   ه  َقى بهَمنه  أَع   [ .21: لنجمسورة ا{ ]اتَّ



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  44
 والكتاب الكتاب 

 به تلقٌبه زوالَ  علٌها هجابزت   تكون أن وسؤل بقصٌدة ومدحه أصحابه من

" ٌكن لم كؤنه حتى فزال
(1)

. 

 

ضها ٌرجع إلى مكانته العلمٌة ٌلقب بؤلقاب كثٌرة بع ريمحب الطبوكان ال   

وابن العماد  كذا قال الٌافعًنٌة مثل "شٌخ الحرم"  العلوم الدٌ ًوتبحره ف

: "فقٌه " ، وقال السٌوطًحجاز بَل مدافعةوزاد "حافظ ال الحنبلً والسبكً

"الحرم
(1)

 . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 (1/117) الشرٌفة المدٌنة تارٌخ فً اللطٌفة التحفة(، و51 -2/57( العقد الثمٌن )1)
-1/231بةةةةةردي ) تؽةةةةةري ، والمنهةةةةةل الصةةةةةافً لبةةةةةن(3/151مةةةةةرآة الجنةةةةةان للٌةةةةةافعً ) ((1

(، 1/413، وطبقةةةةةةةات الحفةةةةةةةاظ للسةةةةةةةٌوطً )(1/19لشةةةةةةةافعٌة للسةةةةةةةبكً )(، وطبقةةةةةةةات ا239
 (،1/41وشذرات الذهب لبن العماد )
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دراسة عن المؤلف والكتاب  45
 والكتاب الكتاب 

 ونشأته :  مولده المطلب الثانً:
 
 فقٌل : –رحمه ّللا  –مولده  تعددت القوال فً   

 من والعشرٌن السابع مكة ٌوم الخمٌس ولد الشٌخ محب الدٌن فً: األول   

وستمابة عشرة خمس سنة اْلخرة جمادى
(1)

ًالبرزالقاله الحافظ  
(1)

 وقوي، 

 . ؼٌره عن نقًَل  المكً خلٌل بن ّللا عبد نالدٌ بهاء الشٌخ البرزالً كَلم

 جمادى عشرٌن خامس فً ولد: حٌان أبو الدٌن أثٌر الشٌخ وقال :الثانً   

  .ذلك ؼٌر وقٌل السنة، من اْلخرة

 المكً الطٌب أبو الدٌن، تقً علً، بن أحمد بن محمدوقال  :الثالث   

 خمس سنة: ولد والسانٌد السنن رواة فً التقٌٌد ذٌلفى  الفاسً الحسنً

 عشرة أربع سنة أو وستمابة ةعشر
(2)

 . 

 علٌه أكثر المإرخٌن هو الول وّللا أعلم . والصحٌح الذي   

، وكان بٌت علم وشرؾ وحسب ورٌاسة نشؤ فً: فقد وأما عن نشأته   

والخطابة والده وأعمامه هم الذٌن بٌدهم مناصب القضاء والتدرٌس 

أشراؾ مكة ل ٌعادلون بهم أحدا فً  ، وكانالحرم المكً واإلمامة فً

هر والنسب المناصب حتى فً وكانت صلتهم بملوك الٌمن وطٌدة فقد  ،الص 

  . وسمع من المحب الطبري ،صوررحل إلى الملك المظفر بن المن

 

 
 

                                                           

(، وشةةةةةةةةةةةةذرات 17/577(،  والبداٌةةةةةةةةةةةةة والنهاٌةةةةةةةةةةةةة )1/231( المنهةةةةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةةةةافً )1)

 (1/41الذهب )

 ً  لبرزالةةةةةا ٌوسةةةةةؾ بةةةةةن محمةةةةةد بةةةةةن ٌوسةةةةةؾ بةةةةةن محمةةةةةد بةةةةةن القاسةةةةةم الةةةةةدٌن علةةةةةمهةةةةةو  ((1

 القةةةةةةرآن وحفةةةةةةظ .وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةتٌن خمةةةةةةس سةةةةةةنة ىالولةةةةةة جمةةةةةةادى فةةةةةةً ولةةةةةةدً. الشةةةةةةافع

 بخطةةةةةةةه وكتةةةةةةةبوسةةةةةةةمع مةةةةةةةن المحةةةةةةةب الطبةةةةةةةري  الحاجةةةةةةةب، ابةةةةةةةن ومقدمةةةةةةةة والتنبٌةةةةةةةه

ةةةةةبوهةةةةةو  َوَمةةةةةات. لنفسةةةةةه وخةةةةةرج كثٌةةةةةراً  الملةةةةةٌح الصةةةةةحٌح ةةةةةة إهلَةةةةةى َذاهه ٌبةةةةةا َمكَّ  فهةةةةةً َؼره

ي َرابهةةةةةع ةةةةةة ذه هةةةةةـ سةةةةةبعمابة وتسةةةةةع وثَلثةةةةةٌن، وسةةةةةتؤتً ترجمتةةةةةه مطولةةةةةة 729 سةةةةةنة ال حجَّ

 ن تَلمٌذ الشٌخ .عند الحدٌث ع

(، والةةةةةةةةةةةدرر 13/211(، وطبقةةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةةافعٌة )2/195ٌنظةةةةةةةةةةةر: فةةةةةةةةةةةوات الوفٌةةةةةةةةةةةات )

 (3/177الكامنة )

 (117-1/115) والسانٌد السنن رواة فً التقٌٌد ذٌل( 2)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  47
 والكتاب الكتاب 

 :تعلٌمه وتعلمه المطلب الثالث:
ٌه فتعلم وقرأ على أب ة العلمٌة نشؤ الشٌخ المحب الطبريهذه البٌب فً   

 ، وكانت مكة مقصد العلماء ٌؤتوناعمامه وحفظ القران الكرٌم صؽٌرً وأ

، وطلبة العلم حرٌصون على مقابلة العلماء إلٌها لداء مناسك الحج والعمرة

عصر كانت البَلد  ى أٌدٌهم وقد عاش المحب الطبري فًعل وتلقى العلم

لبَلد ا حتى هرب العلماء من تلك اا سٌاسًٌ سَلمٌة تعٌش اضطرابً اإل

 وأصبحوا ٌفدون إلى مكة والمدٌنة مواطن المن والمان .

 سهل بن الفضل عن داود أبً سنن المقٌر بن علً الحسن اأبفسمع  

 بن علً الحسن أبً عن النسابً وسنن البؽدادي، الخطٌب عن اإلسفراٌٌنً

 الفضل أبً عن وقراءة اسماعً  للواحدي والوسٌط الدونً، عن الٌزدي أحمد

 للحمٌدي الصحٌحٌن بٌن الجمع وبعض عنه، البهتً بن طاهر بن أحمد

 اسماعً  عبٌدة لبً الؽرٌب وبعض عنه، البطً ابن عن لبعضه قراءة

 والؽرٌب التبرٌزي، عن ناصر ابن عن لثعلب والفصٌح شهدة، عن لبعضه

 مًحر أبً بن الرحمن عبد وعلً ،اكثٌرً  ذلك وؼٌر شهدة، عن للعزٌزي

، كامًَل  سمعه أنه وقٌل مالك، بن كعب قصة إلى البخاري صحٌح أول من

 صحٌح ٌعقوب وأخٌه الطبري بكر أبً بن علً الدٌن تقً: أبٌه عمً وعلى

 شرؾ ىوعل، الترمذي جامع الطبري بكر أبً بن ٌعقوب ىوعل البخاري،

 بن الحسن أبً ىوعل حبان، ابن صحٌح، المرسً الفضل أبً الدٌن

 شعٌب ىعل للسلفً، البلدانٌة ربعٌنوال الثقفٌة، الربعٌن الجمٌزي

 الدٌن محً ىوعل ا،أٌضً  الثقفٌة والربعٌن ،البلدانٌة الربعٌنو ،الزعفرانً

 رٌحان ىوعل العدٌم، بابن المعروؾ جرادة أبً بن محمد بن أحمد بن محمد

 الدٌن نجم الحرم شٌخ ىوعل النصاري، جزء السكٌنً الشرفً ّللا عبد بنا

 وكتاب سكٌنة، ابن عن اأٌضً  النصاري جزء ٌزيالتبر حامد بن بشٌر

 وعنه علٌه، وتفقه المإلؾ، عن الرموي عن سكٌنة ابن عن الفقه فً التنبٌه

 إلىمكة بل رحل  إلىبالسماع عن العلماء الذٌن وفدوا  ٌكتفً. ولم العلم أخذ

  الٌمن أٌضا . إلىرحَلته العلمٌة ورحل  مصر كما سنبٌن فً

ومصر الشام من آخرٌن مع وجماعة، الخازن، ابن دبؽدا من له وأجاز  
(1)

. 

 
                                                           

 (2/57(، والعقد الثمٌن )239-1/231( المنهل الصافً )1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  41
 والكتاب الكتاب 

 :شٌوخه مرتبٌن على حروف المعجمأشهر  المطلب الرابع:

 
 على أٌدي مشاهٌر علماء الحجاز فً العلمَ  / المحب الطبريتلقى اإلمام   

 الذٌن كانوا ٌفدون إلى الحجاز فً عصره كما سمع من مشاهٌر العلماء

 شٌوخه نذكر منهم: ، ومنحج والعمرةمواسم ال

ن بشٌر -1   ن حامد ب  َمان ب   ٌ لَ ن س  ن ٌوسؾ ب  َمان ب   ٌ لَ ن س  د ب   اإلهَمام. ّللاَّ  َعب 

ٌن نجم   مان أَب و الد  ، النُّع   ً ، الق َرش  ً ، الهاشم  ً الب ، الط  ، الجعفري   ً َنب  ٌ  الزَّ

، ً   الت برٌزي  وف لهدَ .الفقٌه الص  : من عسم .وخمسمابة سبعٌن سنة فهً بؤردبٌل و 

دالمنعم ن َعب  ب، ب   ٌ لَ ، وٌحٌى ك   ً ، الفتح َوأَبهً الث قف  ً داب َنة، وابن الَمن   ٌ َك  وابن س 

َزد، ، ابن الدٌن جمال الشٌخ: اأٌضً  عنه وروى .وجماعة َطَبر  اهري   الظ 

خ  ٌ ٌن م حهب   َوالشَّ ، الد  بري  ة الط  جزء الطبري وقرأ علٌه المحب  . وعد 

 نصارى .ال

لم مشهوًرا إماًما وكان: "سَلمفى تارٌخ اإل الذهبًقال     ملٌح تفسٌروله  بالعه

ة فهً  والخَلؾ، والصول المذهب حفظ" :وقال السٌوطى ."مجل دات عد 

 ." والفضل بالعلم امشهورً  إماما وكان بالنظامٌة، وأعاد وأفتى، وناظر

 ًَ فِّ َق،:  ت و  َمش  تم  َسَنة صفر َثالهث  بهده نَ  سه  ٌ َبعه  ماَبة   تِّ َوسه  َوأَر 
(1)

.  
 
ٌب -1   ن ُشع  ن ٌحٌى ب  َمد ب  ن أَح  د ب  َحمَّ ن م  ٌ ة ب  ٌَن أَب و عط ً   َمد  َروان  ٌ  الَق

، الصل،  ً  خمس سنة ولد،  مكة نزٌل، الزعفرانً ابن التاجر اإلسكندران

ً  : من وسمع. وخمسمابة وستٌن لَف ه   روىو .السِّ ً  : َعن  ك ، الز   المنذري 

ضى الظاهري، ابن والجمال الدمٌاطً، والشََّرؾ ٌم والرِّ َراهه ن إهب  د ب  َحمَّ  م 

، َبري   ابن أٌوب والبهاء محمد، بن أحمد الصفً وأخوه المقام، إمام الطَّ

اس، د، المٌن وأخوه الن ح  َحمَّ َمد والم حهب   م  ن أَح  د ب  بري   ّللاَّ  َعب   الفقٌه الط 

ٌ ٌن من وجماعة ،(الَحَكام) م إلؾ ًَ ت .المك  فِّ الهثه  فهً: و  نَ  الثَّ  ٌ ره ش  ن   َوالعه ي مه  ذه

َدةه، س   َسَنةَ  الَقع  نَ  َخم   ٌ َبعه تِّ  َوأَر   ماَبة   َوسه
(1)

. 

                                                           

قةةةةةةات الشةةةةةةافعٌة (، وطب147-12/144(، والسةةةةةةٌر )13/432: تةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةَلم )ٌنظةةةةةةر( 1)
(، وطبقةةةةةةات المفسةةةةةةرٌن 1/29(، وطبقةةةةةةات المفسةةةةةةرٌن للسةةةةةةٌوطى )123-1/122الكبةةةةةةرى )
 (111 -1/117للداودى )

(، والنجةةةةةوم الزاهةةةةةرة 159 -12/151(، والسةةةةةٌر )13/415( ٌنظةةةةةر: تةةةةةارٌخ اإلسةةةةةَلم )1)
 ( 7/299(، وشذرات الذهب )5/429)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  49
 والكتاب الكتاب 

دع   -2   ن ب  م  ح  ن الرَّ ً   أَبهً ب  ن ف ت وح َحَرم ، القاسم أَب و. َبنهٌن ب   ً ار، المك   العط 

اق الفاضل، المعم ر الكاتب، لهدَ  .الور   .ةوخمسماب وأربعٌن بضع سنة و 

، ابن بكر وأبا ناصر ابن وأدرك  ً اؼون  لَه   ٌستجٌز من لَه   ٌكن لم ولكن الز 

ا عَ  شب   فلم  ي   صحٌح" بنفسه َسمه ب َخاره ً   من" ال  ن َعله ار ب   بسماعه المقرئ، عم 

ن عٌسى من لَه   ، أَبًه ب   سنة والعراق، الش ام إلى رحل ث مَّ .  أَبهٌهه  َعن َذر 

از ّللاَّ  ونصر شاتٌل، ابن الفتح أبً من دببؽدا فسمع وخمسمابة، ثمانٌن . القز 

ن سعد وأبً البانٌاسً، الحسٌن بن الفضل من وبدمشق  عصرون، أَبًه ب 

ً   طاهر أَب و: لَه   وأجاز. وؼٌرهما لَف ه   روى .السِّ ٌن م حهبُّ  اإلهَمام: َعن  َمد الد   أَح 

نا د ب  ، ّللاَّ  َعب  بري  ٌن َشَرؾ   والحافظ العدٌم، ابن الدٌن مجد والقاضً الطَّ  الد 

  ً مٌاط ًَ . الد  فِّ ؾه  فهً: ت و  ، نهص  س   َسَنةَ  َرَجب  نَ  َخم   ٌ َبعه تِّ  َوأَر   ماَبة   َوسه
(1)

.  

 
 الطبري الحسن بوأ الدٌن تقً إبراهٌم بن محمد بن بكر أبً بن علً -3  

 وقت السبت ٌوم ولد .الحرام المسجد وخطٌب المقام إمام الشافعً المكً

 وسبعٌن ست سنة رجب شهر من نوالعشرٌ الحادي رالظه صَلة

 ومن . البخاري صحٌح الهاشمً ٌحٌى بن ٌونس من سمع. وخمسمابة

 .ذلك وؼٌر الصٌؾ أبً ابن على وسمعه الترمذي جامع رستم بن زاهر

 النٌسابوري سعد أبً بن إسماعٌل بن اللطٌؾ عبد الحسن أبً من وسمع

 .وجماعة الطبري المحب منه سمعو بكر أبو القاضً أنا النصاري وجزء

 بمكة وستمابة أربعٌن سنة أوابل فً ومات
(1)

 . 

 

ن   أ ُبو -4   س  ً   الح  ل  ده  أَبهً بن   ع   ٌ َب نه  ّللاه  ع   ٌ َس ًِّ  بنه  الح  ، بنه  َعله ر  و  ن   َمن ص   اب 

ٌَّره  َق ، الم  يُّ َداده ، الَبؽ  ًُّ ، الََزجه ئ  ره ق  ، الم  ًُّ َبله ، الَحن  ار  ،الشَّ  النَّجَّ خ   ٌ ، نهد  س   الم 

، الهح  ، رحلَة   الصَّ ل    الَوق ته  ٌ رَ  َنزه ص  نهد" :سَلمٌخ اإلفى تار الذهبًقال  .مه س   م 

ٌار ٌ ة، الد  نهد بل المصر س  لدَ  .الوقت م  لَةَ : و   ٌ ، لَ س   َسَنةَ  الفطره نَ  َخم   ٌ َبعه  َوأَر 

سه  ر  : لَه   َوأََجازَ  ."ماَبة   َوَخم  ر   بن   َنص  َبره  َنص  ك  ،الع  ر   َوأَب و يُّ ن   َبك  ، اب  ًِّ نه و  اؼ   الزَّ

                                                           

وذٌةةةةةل التقٌٌةةةةةد فةةةةةى رواة  (،12/159(، والسةةةةةٌر للةةةةةذهبى )13/411( تةةةةةارٌخ اإلسةةةةةَلم )1)

 (1/91السنن )

 ( 1/121( ذٌل التقٌٌد فً رواة السنن )1)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  53
 والكتاب الكتاب 

ن   َوالَحافهظ   ، اب  ر  د   َناصه  ٌ ن   َوَسعه ، اب  ن   الَكَرمه  َوأَب و الَبنَّاءه ، اب  يِّ ره و  ز  ر   َوأَب و الشَّه 

َفر   ، َجع  ًُّ ة   الَعبَّاسه دَّ َماع   ٌ مكنه َكانَ  َوَقد   . َوعه ه م السَّ ن    .مه

عَ  ث مَّ  هه  َسمه سه ن   بهَنف  َمره  :مه ، بنه  َمع  َدةَ  الَفاخهره ده  الَكاتهَبةه، َوش ه  َؾ، بنه  الَحقِّ  َوَعب  س   ٌ و 

َمدَ  ، بنه  َوأَح  ثَ وؼٌرهم .  النَّاعمه َداَد، َوَحدَّ مَ  ث مَّ  بهَبؽ  قَ  َقده َمش  نه  َسَنةه  فًه ده  ٌ َنَت
 اث 

َن،  ٌ َث، َوَثَلَثه وً  بهَها َوأََقامَ  َفَحد  ن   اَنح  ، مه نه  ٌ ،حَ  ث مَّ  َسَنَت ثَ  جَّ َبَر، َوَحدَّ  ٌ  بهَخ

، َر، إهلَى َسارَ  ث مَّ  َوَجاوَر، َوبهالحرمه ص  رَ  بهَها َوَرَوى مه  ٌ ثَ . الَكثه ه   َحدَّ ة   َعن   أَبهمَّ

فَّاظ   َثنهً ؛ َوح  ه   َوَحدَّ ،:  َعن  ًُّ اطه ٌَ م  ، الدِّ ًُّ ته ب  ًِّ  َوأَب و َوالسَّ ، بن   َعله  َوالجَلَل   الَخَلَّله

د   مه  َعب  عه
ن  ً، الم  َنب   الَقاضه  ٌ ت   َوَز ً بهن  ٌهً الَقاضه ، م ح نه  ٌ د   الدِّ َحمَّ س ؾَ  بن   َوم   ٌ و 

، ًُّ َهبه
د   الذَّ َحمَّ ده  بن   َوم  مه  َعب   ٌ يُّ  الَكره ره ذه ن  سنن أبً الطبري وسمع منه المحب  الم 

ً   الَحافهظ   َقالَ و". داود نه  َتقه  ٌ بٌد   الدِّ خً  َكانَ ": ع   ٌ رَ  ،اَصالهحً  اَش  ٌ ده ا َكثه َهجُّ  لتَّ

َباَدةه  له  َعلَى اَصابرً  َوالتَِّلََوةه، َوالعه ثه  أَه   ٌ زُّ  الَحافهظ   َوَقالَ . "الَحده نه  عه  ٌ  الدِّ

  ً نه  ٌ َس ن   َكانَ ":الح  َباده  مه َن، ّللاه  عه  ٌ الهحه رَ  الصَّ  ٌ ًَل  التَِّلََوةه، َكثه َتؽه ش  هه  م    " .بهَنف سه

ؾه  فهً َماتَ  ي نهص  َدةه، ذه نَ  َلَث  ثَ  َسَنةَ  الَقع   ٌ َبعه تِّ  َوأَر   ثمان وله ماَبة   َوسه

 سنة وتسعون
(1)

.  

 

  5-   ً ل  ن ع  ن ّللاَّ  هبة ب  ن سَلمة ب  ن المسل م ب  َمد ب  ن أَح  ً   ب  مة اإلهَمام َعله  العَل 

نهد س  ٌار م  ٌ ة الد  ٌن بهاء ، المصر ، ال َحَسن أَب و الد   ً م ، اللَّخ  ً   المصري   الش افع

لهدَ   القرآن وحفظ بمصر، وخمسمابة وخمسٌن تسع سنة ضحىال عٌد ٌوم و 

ر ابن وهو نٌن َعش   القاسم أبً من بدمشق فسمع أَب وه  بههه  ورحل أقل ، أو سه

ي   صحٌح وست ٌن ثمان   سنة فهً الحافظ عساكر ابن ب َخاره ت   ال   . قلٌل بَفو 

ر القراءات بهَها فقرأ بؽداد إلى أَبهٌهه  َمعَ  ورحل ً   ال َحَسن ًأَبه  َعلَى الَعش  ن َعله  ب 

ً   عساكر ي بكتابه البطابح  أًٌضا، الكتاب منه وسمع القراءات، فهً صن فه الَّذه

نٌا فهً القراءات قرأ من آخر وهو ، َعلَى الد   ً  روى من وآخر بل البطابح

ه   ر بالقراءات أًٌضا وقرأ. بالسماع: َعن   أبً الق ضاة قاضً اإلهَمام َعلَى الَعش 

نه بما ونعصر أبً بن سعد د ٌاسر أَبهً تؤلٌؾ اإلٌجاز كتاب تضم  َحمَّ ن  م  ب 

  ً ً   المقرئ َعله ام  . الفقه فً تَلمذته جملة من وهو ، الحم 
                                                           

(، والنجةةةةةةةوم 13/341(، وتةةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةةَلم )113-12/119( سةةةةةةةٌر أعةةةةةةةَلم النةةةةةةةبَلء )1)

(، 2/57(، والعقةةةةةةةةد الثمةةةةةةةةٌن للفاسةةةةةةةةً )7/215(، وشةةةةةةةةذرات الةةةةةةةةذهب )5/244الزاهةةةةةةةةرة )

 (1/231والمنهل الصافً )
 



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  51
 والكتاب الكتاب 

َدة من ببؽداد سمعو د الكاتبة، ش ه  ، الحق   َوَعب   ً ف ٌ وس   ٌحٌى شاكر َوأَبهً ال

ََل  ق  ،السَّ  ً ون د ط  َحمَّ ن َوم  ً   نسٌم ب  ش ون  ٌ  طاهر أَبهً من ةباإلسكندرٌ وسمع الَع

،  ً لَف د السِّ ه   وتفر  اهر أَبهً: من وسمع ؼٌره وعن بؤشٌاء، َعن  ن الط  ؾ، ب   َعو 

ن أحمدَ  َطالهب َوأَبهً ً   الم سلَّم ب  ن وخ د: من بمصر وسمع الت  ن ّللاَّ  َعب  ي   ب   َبرِّ

، وي  ن القاسم َوأَبهً النَّح  ٌُّره ب  ، فه  ً هه  وقرأ الش اطب  ٌ  ببعض ختمات عدة َعلَ

واٌات، ؤ: "منه وسمع الر  ة" الموط  َحاق أَبهً: َعلَى بمصر وتفق ه كتب وعد   إهس 

ٌم َراهه ن إهب  ، منصور ب   ً د والش هاب العراق َحمَّ ن م  ً   محمود ب  وس   .الطُّ

ه   روى ٌ ان: منهم مصر وأهل مك ة وأهل دمشق أهل من خل ق: َعن  ك  الز 

، المنذري    ً زال ار، وابن والبهر  م الن ج  ،والد   ً  وَشَرؾ العٌد، دقٌق وابن ٌاط

ٌن ن أَب و الد   ٌ َس ، ال ح   ً ٌ وَنٌن ٌن وضٌاء ال بتً، عٌسى الد  ٌن وفخر الس   عثمان الد 

، ن وشهاب الت وزري  ، ب   ً د َعله َحمَّ ن َوم  د ب  ب، الحمٌد َعب  ً   المإد   الدٌن ورض

ً   وأخوه الطبري، إبراهٌم فه َمد، الصَّ ً   والقاضً أَح  ٌن تق لَ  الد  َمان،س   ٌ 

 سنة الحجة ذي من والعشرٌن الرابع فً سنة تسعٌن عن وتوفً. وؼٌرهم

 ّللا رحمه مابة، وست وأربعٌن تسع
(1)

. 

 

  7-   ً ب بن عل اعة، أبً بن مطٌع بن وه  مة، اإلمام الط  ٌن، مجد   العَل   الد 

ٌد دقٌق ابن الفتح أبً القضاة قاضً اإلسَلم شٌخ والد الحسن أبو  العه

ري    ٌ ، ،الق َش زي  ز البه  نه  به  ٌمه  ب  نه  َحكه ةَ  ب  ٌَ َعاوه نه  م  َدةَ  ب   ٌ ً  ، َح َفل وط ، الَمن   ً  المالك

 نزٌل قوص

ل بن الحسن أبً على وتفق ه .وخمسمابة وثمانٌن إحدى سنة ولد  المفض 

س ؼٌره ومن منه وسمع الحافظ،  به وانتفع المذهب فً وصنَّؾ وأفتى ودر 

عٌد أهل ٌار تلك شٌخ وكان الص  ه علٌه تفق ه ،الد  قال  . واحد وؼٌر   ولد 

ٌن مجد بالشٌخ وانتفع": الصفدي ه م كبار جَماَعة الد  ن  َلده مه خ أَو   ٌ ً   الشَّ  َتقه

ٌن خ الد   ٌ ٌن سراج َوالشَّ خ م وَسى الد   ٌ ٌن َتاج َوالشَّ مد الد  ة وتَلمٌذه أَح   البمَّ

خ  ٌ ٌن بهاء الشَّ خ القفطً ّللا هبة الد   ٌ ٌنا جَلل َوالشَّ مد لد  خ الدشناوي أَح   ٌ  َوالشَّ

ٌن محب   ي   الد  َبره
خ الطَّ  ٌ اء َوالشَّ ٌَ ٌن ضه َفر الد  د بن َجع  َحمَّ حهٌم عبد بن م   الرَّ

                                                           

(، والةةةةةوافى بالوفٌةةةةةات 143-12/142(، والسةةةةةٌر للةةةةةذهبى )13/512( تةةةةةارٌخ اإلسةةةةةَلم )1)

(، وطبقةةةةات الشةةةةافعٌٌن لبةةةةن كثٌةةةةر 1/231(، وطبقةةةةات الشةةةةافعٌة للسةةةةبكً )175 -11/174)

 (4/23(، والعَلم )1/143(، وإكمال اإلكمال لبن نقطة )1/153)
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دراسة عن المؤلف والكتاب  51
 والكتاب الكتاب 

نهً  ٌ َس لهح بن والنجٌب ال ح  ف  َلءه  كلُّ  م  لََماء َهإ   جمال الشٌخ وقال " .فضَلء ع 

 مجد الشٌخ على بقوص تفقهالطبري المحب  إن": طبقاته فً اإلسنابً الدٌن

 ذكره. مصر تارٌخ فً الحلبً القطب ذلك نحو وذكر". القشٌري الدٌن

ٌن، عز   الش رٌؾ لماء أحد كان" :فقال الد  ة المشهورٌن الع   المذكورٌن، والبم 

لم، من لفنون جامًعا َلح معروًفا العه ٌن، بالص  ًما والد  ة عند معظَّ  الخاصَّ

ة، ًحا والعامَّ ره
َكلُّؾ، م طَّ عً كثٌر للتَّ ت على الن اس حوابج قضاء فً السَّ  َسم 

لَؾ الح السَّ ف ً " .الص  م عشر ثالث فً ت و  تٌِّنَ  سبع سنة المحرَّ ماَبة  وست َوسه

 سنة وثمانٌن ست   بق وص عن
(1)

. 

 

د -1   مَّ مد بن ُمح  د بن ّللا هبة بن أ ح  َحمَّ مد بن ّللا هبة بن م   بن ٌحٌى بن أَح 

ر  ٌ َه ون بن ز  ٌَسى بن م وَسى بن َهار  د بن ّللا عبد بن عه َحمَّ مد بن م   أبً بن أَح 

 سنة بحلب ولد.  العدٌم بنالمعروؾ با َجَراَدة أبًابن  ّللا عبد أَب و َجَراَدة

س تسعٌن  بن عمر َحف ص َوأبً َؼانهم أبً َوَعمه أَبهٌه من سمع . ماَبة َوخم 

د َحمَّ ً ال فضل بن ال مطلب عبد َهاشم أبً والشرٌؾ طبرزد بن م  مه  َوأبً ال َهاشه

ي   ال ٌمن ده ن   َقالَ . وجزء النصارى الطبري ب ، وقرا علٌه المحَوحدث ال كه

هه  قرأت": الدمٌاطً  ٌ ت   سنة َماتَ " . الؽٌَلنٌات جمٌع َعلَ  وست َوخمسٌن سه

 بحلب ماَبة
(1)

.
 

د -9   مَّ ن ُمح  د ب  ب  ن ّللاَّ  ع  د ب  َحمَّ ن م   َشَرؾ   وحد،ال اإلهَمام الفضل، أَبًه ب 

د أَب و الدٌن، لمً، ّللا َعب  سً، الندلسً السَّ النَّحوي  المفسر، المحدث، الم ر 

لد ٌة و  سه . وخمسمابة سبعٌن سنة: وقٌل وستٌن، تسع   سنة الحجة ذي فهً بم ر 

نً لم، وع  ل وم  بالمؽرب الموطؤ وسمع بالعه د أَبهً الحافظ من بع  َحمَّ د م   بن ّللا َعب 

د َحمَّ بٌد بن م  د: من وسمع. الحجري ّللا ع  ،. الَفَرس بن المنعم َعب   ودخل وحج 

راسان، العراق، إلى . اوحدٌثً  اقدٌمً  السفار كثٌر وكان. ومصر والش ام، وخ 

ن سمع ٌَّد الف راوي، منصور: مه وسً، والمإ ٌ ة، وزٌنب الطُّ ر ح وأبً الشِّع   رو 

تان، قاضً أصحاب من وببؽداد. الَهَروي س   .ل قوخ الَمره
                                                           

ان (، وذٌةةةةةةل مةةةةةةرآة الزمةةةةةة11/113(، والةةةةةةوافى بالوفٌةةةةةةات )14/133( تةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةَلم )1)

 (239-1/231(، والمنهل الصافً )7/454(، وشذرات الذهب )1/313)

(، 1/15(، والجةةةةةةواهر المضةةةةةةٌة فةةةةةةى طبقةةةةةةات الحنفٌةةةةةةة )13/127( تةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةَلم )1)

 ( 239-1/231والمنهل الصافً )
 

 17 دراسة عن المؤلف



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  52
 والكتاب الكتاب 

ه   روى د أَب و الحافظ: َعن  مه، مع النجار، ابن ّللا َعب   ومحب والدمٌاطً، تقدُّ

بري الدٌن  الدٌن تقً والقاضٌان ،حٌث قرأ علٌه صحٌح ابن حبان الطَّ

د الدٌن وجمال   الحنبلً، َحمَّ  مكة، أهل من كثٌر وخلق المالكً، سومر بن م 

ًَ . رومص ودمشق، فِّ ً   ت و  سه ع  َربه  فهً الم ر  س   َسَنةَ  ،الول ٌ   وست وخمسٌن َخم 

 مابة
(1)

. 

، أحمد أبو إبراهٌم، بن محمد بن بكر أبً بن ٌعقوب - 13   بري  ً   الط   .المك 

ن ٌونس: عن روى .بمكة وخمسمابة وتسعٌن اثنٌن سنة المحرم فًولد   ب 

، ٌحٌى ًِّ ن وزاهر الهاشم ت م ب  س     .وؼٌرهما الصبهانً، ر 

ً   :عنه روى مٌاط ًُّ  ، الد  ٌن ورض بري   الد   نجم   مك ة وقاضً أخٌه، ابن الط 

ٌن  جامع الطبري بكر أبً بن ٌعقوبعلى  الطبري وقرأ المحبُّ . الد 

ف ً. الترمذي  ودفن بمكة وستمابة وستٌن خمس َشعبان سنة سل خ فً ت و 

 بالمعَلة
(1)

. 

مشٌخته  فً الشٌو  فقد ذكر الفاسً ؼٌر هإلء من وللمحب الطبري   

: خمسٌن شٌخا لمظفر أنه قد بلػ عدد شٌوخه فٌهاأعدها للملك ا تًال
(2) 

.
 

قلت: لقد هٌؤ ّللا عز وجل للمحب الطبري رحمه ّللا مجموعة من    

هم، اكتمل كل واحد منهم فً فنه حتى صار الشٌو  قل أن ٌجتمع لحد مثل  

 واستوعب ما لدٌهم ،لقى عنهما فً علمه، فتوإمامً  ،بحًرا فً اختصاصه

رحمه ّللا رحمة واسعة. فصار أمة فً أقرانه ،تفرق عنده ما فاجتمع
    

 

 
 

 

 

 

                                                           

(، والسةةةةةٌر للةةةةةذهبً 5/1435(، ومعجةةةةةم الدبةةةةةاء للحمةةةةةوي )13/715( تةةةةةارٌخ اإلسةةةةةَلم )1)

 ( 1/135(، وطبقات المفسرٌن للسٌوطً )1/159آبادي )( والبلؽة للفٌروز12/212)

-1/231(، والمنهةةةةةةل الصةةةةةةافً )1/211(، وذٌةةةةةةل التقٌٌةةةةةد )14/113( تةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةَلم )1)

239) 

 (2/51العقد الثمٌن ) (2)
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دراسة عن المؤلف والكتاب  53
 والكتاب الكتاب 

 :مرتبٌن على حروف المعجم تالمٌذهأشهر المطلب الخامس: 

         

بالدعوة إلى  ٌن فقد اشتؽل اإلمام المحب الطبريكعادة أهل العلم الربانٌ  

، تٌا، والتدرٌسفقد اشتؽل بالخطابة والف، ، بؤشكال متنوعةّللا تعالى

،الحرم المكً والقضاء وإمامة
(1) 

جماعة من  الطبري بوقد أخرج لنا المح

 :ذكر منهم مرتبٌن على حروؾ المعجمالعلماء والمحدثٌن ن
 اإلمام الشٌخ النصاري بركات بن سالم بن إبراهٌم بن إسماعٌل -1  

 لمإدبا الحنبلً الصالحً الدمشق، الفداء أبو الدٌن نجم المحدث الفاضل

 عبادة بن الصامت . الجلٌل  ٌنتهً نسبه الى الصحابً الخباز بابن المعروؾ

 وبعدها مبة وست وثَلثٌن سبع سنة سمع .وستمابة وعشرٌن تسع سنة ولد

 من وسمع. عمر أبً بن ّللا وعبد الضٌاء، والحفاظ خلؾ بن الحق عبد من

 الدابم، عبد نواب الجن، أبً وابن خلٌل، بن وإبراهٌم والبكري، ،ًالمرس

 وابن الزبٌدي، وابن مَلعب، وابن الكندي، وأصحاب الخشوعً، وأصحاب

 الخراط، الدٌن وعَلء والبرزالً، المزي، من والسخاوي، وسمع اللتً،

 المحب، وابن المظفر، وابن والمقاتلً، النقٌب، بن الدٌن شمس والقاضً

 .حبٌب وابن

 . الطبريروى عن المحب  نهالتارٌخ أ فً وذكر الذهبً 

َزاء َوحصل َوخرج َوألؾ ودرج دب من َعن كتب :قال الصفدي  َج   ال 

با أتقن لوَ  ٌنجب ال كثٌر لم عمله َوَمعَ  وتعب  ٌ ي َكانَ  لوَ  َش ره  لوَ  َنحوا ٌد 

تب لَة فهً دربة لَه   بل جٌدا ٌك  م   حسنا َشٌخا َوَكانَ  كثٌر خطؤ َوله ال ج 

ج ،امتواضعً   شٌخ، ألفً من أكثر عن جزء بةما فً «مشٌخة» لنفسه خر 

ج ودرج، دب   وعم ن والن ازل، العالً كتب فإنه  عمر أبً لبن سٌرة وخر 

ًَ  .جزءا وخمسٌن مابة فً فِّ عه  َثََلث   َسَنةَ  َصَفر   فهً ت و  اَبة   َوَسب   بسفح ودفن ، مه

 قاسٌون
(1)

.  

                                                           

  413( منهج التؤلٌؾ فً أحادٌث الحكام  د/ محمد أحمد معبد ص 1(

(، وأعٌةةةةان العصةةةةر 14/713سةةةةَلم )(، وتةةةةارٌخ اإل1/71( المعجةةةةم المخةةةةتص بالمحةةةةدثٌن )1)

( والةةةةدرر الكامنةةةةة 3/327(، وذٌةةةةل طبقةةةةات الحنابلةةةةة )9/33(، والةةةةوافى بالوفٌةةةةات )1/391)

 (1/15(، وشذرات الذهب )1/211(، والمنهل الصافً )1/321)

 



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  54
 والكتاب الكتاب 

 رسول بن عمر بن ٌوسؾ بن داود الدٌن هزبر المؤٌد الملك -1  

 . سنة وعشرٌن انٌفً  الٌمن ملك الدٌن، هزبر المإٌد الملك انً،التركم

 باب ابن ومقدمة المتحفظ كفاٌة وحفظ تفنن: قال صاحب فوات الوفٌات

 واشتملت وؼٌره، الطبري المحب من وسمع وطالع التنبٌه وبحث شاذ،

 علٌه وقدم الصالحٌن، ٌزور للخٌر امحبً  وكان مجلد، ألؾ مابة على خزانته

 ثمابةثَل علٌه أدى ما الصٌنً والحرٌر المسك من ومعه الكولمً نالدٌ عز

 تولى مات ولما .المثال عدٌم الحسن بدٌع اقصرً  المإٌد وأنشؤ درهم، ألؾ

 ابن الظاهر الملك وتمكن مدة، الٌمن ملك واضطرب المجاهد، ابنه

 فثار ،ارحٌمً  ادٌنً  وكان المنصور مات ثم ، المجاهد على وقبضوا المنصور

                                         . أضداده وأباد أمره قوي ثم تعز، قلعة على واستولى المجاهد مع راءأم

 :فًٌَل  ركب وقد المإٌد ٌمدح الٌمانً الباقً عبد الدٌن تاج الشٌخ وقال

  انـطـسل لـبـق ،اهـأت ما ةً ـبـورت       ةـرمــكـم داود اـٌ أولك هـلـال  

  فرحان بالسلطان وهو امستبشرً       رهج ذا الفٌل وظل   فًٌَل  ركبت  

 مان ـسلٌ أم هـٌـف داود تـأن لــه       هـمعـأج شـالوح أذل   اإلله لك  

 ،بعٌد قطركل  من فجاإوه الفاضل، إلى بمٌله الناس سمع" :قال الصفدي  

 جوده ةبـكع وأموا فج، كل من علٌه واـوانثال بعٌد، لقابه ٌوم للدهر واعتدوا

 أرباب إلٌه وهاجر القاصدٌن، إلى وأجمل الواردٌن، إلى وأحسن بالحج

 الصناؾ، نفابس إلٌه وجلب والصنابع، الٌادي عندهم وأودع الصنابع،

 نسخة إلٌه جهزت اإلنصاؾ، ؼاٌة عنها العوض فً أربابها وأنصؾ

 ؾآل خمسة مبلػ فٌها فوزن ، ٌاقوت بخط واحدة مجلدة فً الكبٌر بالؼانً

 ،الخٌر أهل ٌحب وكان، مجلد ألؾ مبة على خزابنه واشتملت درهم،

  ." الخٌر كثٌرة أٌامه وكانت الصالحٌن، وٌزور

 ".جوادا شجاعا، سابسا، فاضَل، عالما، كانو": وقال ابن العماد  

ي فهً َمات   ة ذه رٌن حدىإ سنة ال حجَّ  مابة   َوسبع َوعش 
(1)

. 

دُ  -2   ب  ٌم   ع  ر  نُ  ال ك  د  ع   ب  نه  الن ور   ب  ، ب  نهٌر  هَمام   م  ث   اإل  َحدِّ  ال م َصنِّؾ   ال َحافهظ   ال م 

ئ   ق ره ة   ال م  ٌَّ لَؾه  َبقه ب   السَّ ٌنه  ق ط  ًم  أَب و الدِّ ًُّ  َعله يُّ  ث مَّ  ال َحلَبه ره ص   . ال مه
 

                                                           

(، والةةةةةوافً بالوفٌةةةةةات 1/241(، وأعٌةةةةةان العصةةةةةر للصةةةةةفدي )1/311( فةةةةةوات الوفٌةةةةةات )1)

 (131-1/133(، وشذرات الذهب )13/22للسبكً ) (، وطبقات الشافعٌة12/217)
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دراسة عن المؤلف والكتاب  55
 والكتاب الكتاب 

لهدَ  َبع   َسَنةَ  و  تٌِّنَ  أَر  تِّ  َوسه اَبة   َوسه  . َرَجب   فهً مه

عه  َوَقَرأَ  ب  ٌلَ  َعلَى بهالسَّ َماعه ً   إهس  جه لٌه ، أَبهً َصاحهبه  ال مه وده عَ  ال ج  نَ  َوَسمه زِّ  مه  ال عه

 ًِّ انه ي، ال َحرَّ ره ، َوَؼازه ًم  َوال َفخ  هه  َعله َبَقةه  َوَهذه ن   الطَّ مَّ م   َفمه َده   َعن   َكَتبَ  َحتَّى َبع 

َذتههه  ، َوَحجَّ ، الطبريوسمع من المحب  َتََلمه ات  ًفا َوأَلَّؾَ  جَ َوَخرَّ  َوَجَمعَ  َمرَّ  َتَوالٌه

َقَنةً  ت  عه  َمعَ  م  ٌنه  التََّواض  ٌَنةه  َوالدِّ كه مه  َوم ََلَزَمةه  َوالسَّ
ل  َطالََعةه  ال عه َفةه  َوال م  ره  َوَمع 

َجاله  ده  الرِّ ٌثه  َوَنق  رَ  سمع منه الذهبً، ال َحده ةَ  بهمهص  ءَ  َوبهَمكَّ ز  ٌؾه  ج  ره
وأجاز  ال َؽط 

وَ وَ " :قال الذهبً، له بمروٌاته ٌِّن   ه  ٌِّر   َد ع   َخ َتَواضه م وع   م  " . ال َفَضابهله  َمج 

ٌ وخه َولََعلَّ  سٌرة َوحسن تواضع فهٌهه  َكانَ ": قال الصفدىو  خرج ألفا تبلػ ش 

هه  ٌنَ  لَنفسه َبعه ً   المحدثون َعنه   أَخذ تساعٌات أَر  ٌن َتقه ن الد  ن َرافع اب   أٌبك َواب 

ن َوعمر الدمٌاطً ٌنال وعَلء العجمً اب   قاسم وقال". َكبهٌر َوعدد مؽلطاي د 

 وبلػ وألؾ، وخرج والنازل العالً كتب": الحنفٌة طبقات فً قطلوبؽا بنا

 والبلدانٌات التساعٌات من أربعٌنات عدة لنفسهوخرج  اللؾ شٌوخه

ٌخا لمصر جمع" :قال ابن حجر. و"والمتباٌنات  لبلػ كمل َلو حافًَل  َتاره

رٌن ه   بٌض مجلدة عش  ن  َبَعة فهً لمحمدٌنا مه تصرَ  أَر   فحرره لماماإل َواخ 

ً   عبد سٌرة َوشرح ي   شرح فهً َوشرع ال َؽنه وَ  الب َخاره ٌ ضا مطول َوه   بٌض أَ

ؾ قرٌب إهلَى أََوابهله ًَ . "الن ص  فِّ س   َسَنةَ  َرَجب   فهً ت و  عه  َوَثََلثهٌنَ  َخم   َوَسب 

اَبة   مه
(1)

. 

دُ  -3   ب  ن   ع  م  نُ  ال ُمؤ  ل ف   ب  نه  خ  نه  ال َحَسنه  أَبهً ب  نه  َشَرؾه  ب  ره  ب  نه  ال َخضه  م وَسى ب 

  ً اطه ٌَ م   . الشافعً الدِّ

 الحدٌث طلب ثم وبرع بدمٌاط وتفقه وستمابة، عشرة ثَلث سنة آخر فً ولد

 بن وظافر ،النسارسً زٌد بن علً من بها فسمع اإلسكندرٌة إلى فارتحل

 ،مختار بن وعلً ،لمقٌرا ابن من وبمصر وعدة، الدباغ بن ومنصور شحم

                                                           

( 1/311( ومعجةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةٌو  للةةةةةةةةةذهبى )1/143( المعجةةةةةةةةةم المخةةةةةةةةةتص بالمحةةةةةةةةةدثٌن )1)

( وأعٌةةةةةةةةان 11/271( والبداٌةةةةةةةةة والنهاٌةةةةةةةةة )3/131والعبةةةةةةةةر فةةةةةةةةً خبةةةةةةةةر مةةةةةةةةن ؼبةةةةةةةةر )

-2/191( والةةةةةةةةةةةةدرر الكامنةةةةةةةةةةةةة )19/44( والةةةةةةةةةةةةوافى بالوفٌةةةةةةةةةةةةات )2/124العصةةةةةةةةةةةةر )

( 1/412(  وطبقةةةةةةةةةةةةات الحفةةةةةةةةةةةةاظ للسةةةةةةةةةةةةٌوطى )9/235( والنجةةةةةةةةةةةةوم الزاهةةةةةةةةةةةةرة )199

( وشةةةةةةةةةةذرات الةةةةةةةةةةذهب 1/241( وحسةةةةةةةةةةن المحاضةةةةةةةةةةرة )1/951وفهةةةةةةةةةةرس الفهةةةةةةةةةةارس )

 ( .1/235( والمنهل الصافً )1/192)
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 وإبراهٌم، العلٌق بن نصر أبً من وببؽداد وطبقتهم، المجتلً بن وٌوسؾ

 . وطابفة رواحة بن القاسم أبً من وبحلب وخلق، الخٌر بنا

 صفٌة من بحماة وسمع وأجزاءً  كتًبا ةدابَّ  - لم  حه  - خلٌل ابن عن وحمل

 . الحناط عٌسى من وبحران النشتبري، الخالق عبد من وبماردٌن القرشٌة،

 مسلمة ابن عن بها فؤكثر دمشق وسكن فؤوعى، وجمع والنازل العالً وكتب

 َكَمال الصاحب َعنه   حدث، إنسان وثَلثمابة ألًفا ٌبلػ شٌوخه ومعجم وؼٌره،

ٌن ن الد  هَمام العدٌم اب  ن أَب و َواإل   ٌ َس ً الٌونٌنً ال ح  ٌن علم َوال َقاضه  الخنابً الد 

خ  ٌ ٌن ٌرأث َوالشَّ ٌَّان أَب و الد  خ َح  ٌ ٌن فتح َوالشَّ ن الد   والحافظ النَّاس سٌد اب 

ً   ال ق َضاة وقاض ال مزي ٌن َتقه ً   الد  كه ب   خلق . و السُّ

 الفقه واسع اللؽة ؼزٌر العربٌة جٌد متقًنا حافًظا صادًقا وكان": قال الذهبً

 ملٌح الطلبة ىإل محبًبا بساًما متواضًعا كًٌسا دًٌنا النسب علم فً رأًسا

 السراجٌات منها أجزاء عدة منه القدر،سمعت كبٌر الشٌبة نقً الصورة

  " . له الوسطى الصَلة وكتاب له الخٌل وكتاب الخمسة

وقال  . "الحدٌثٌعنى  الشؤن لهذا منه أحفظ أحًدا رأٌت ما": يزِّ قال المه و

ل  : ابن كثٌر نهً - ال َفنِّ  َهَذا لهَواءه  َحامه َناَعةَ  أَع  ٌثه  صه ل مَ  ال َحده  فهً - اللَُّؽةه  َوعه

َبره  َمعَ  َزَمانههه، نِّ  كه ، السِّ ره ل وِّ  َوال َقد  ، َوع  َناده هس  َرةه  اإل  ةه، َوَكث  ٌَ َوا َدةه  الرِّ ةه، َوَجو  ٌَ َرا  الدِّ

نه  س  ، َوح  نهٌؾه تهَشاره  التَّص  ، َوان  ؾه َوالٌه ده  التَّ لََبةه  َوَتَردُّ هه  الطَّ  ٌ ن   إهلَ  " .َفاقه اْل   َسابهره  مه

ا بٌته إلى فؤصعد الحدٌث علٌه قرئ أن بعد فجؤة توفً ً ٌ  ذي فً ،علٌه مؽش

 مشهودة جنازته وكانت وسبعمابة خمس سنة القعدة
(1)

. 

 بن محمد بن بكر أبً بن إبراهٌم بن محمد بن أحمد الصفً بن عثمان -4  

  .المكً محمد أبو الدٌن فخر الطبري إبراهٌم

 بًأ سنن كتاب الحجاز شٌخ المكً الطبري ّللا بدع بن أحمد المحب :سمع

 ركعتٌن طابفة بكل ٌصلى قال من باب إلى العٌدٌن صَلة باب من خَل داود

 الطبري محمد بن الرحمن عبد وعلى، علٌه ذلك سمع من آخر وهو فؤجازة

 داود أبً بسنن وحدث ،ٌعرؾ بفوت" مسلم صحٌح" خلٌل بن سلٌمان سبط

                                                           

(، 1/313(، ومعحةةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةةٌو  الكبٌةةةةةةةةةةةر للةةةةةةةةةةةذهبى )3/179( تةةةةةةةةةةةذكرة الحفةةةةةةةةةةةاظ )1)

(، والبداٌةةةةةةةةةة والنهاٌةةةةةةةةةة 19/149(، والةةةةةةةةةوافى بالوفٌةةةةةةةةةات )1/339وفةةةةةةةةةوات الوفٌةةةةةةةةةات )

 ( 13/131(، وطبقات الشافعٌة الكبرى للسبكً )11/53)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 مات. وبؽٌرها بمكة المصري حدٌدة بن ّللا عبد دٌنال جمال المحدث بقراءة

 بمكة وسبعمابة وأربعٌن تسع سنة فً
(1)

.  

  5-   ً ل  نُ  ع  ٌم   ب  اه  ر  ن   إ ب  َد، ب  هَمام   َداو  تهً ال َفقهٌه   اإل  ف  د   ال م  اهه ث   الزَّ َحدِّ ة   ال م  ٌَّ  َبقه

لَؾه  ٌنه  َعََلء   السَّ اره  ال َحَسنه  أَب و الدِّ
ًُّ الدِّ  ال َعطَّ قه ًُّ  َمش  افهعه لهدَ . الشَّ َبع   َسَنةَ  و   أَر 

ٌنَ  سه تِّ  َوَخم  اَبة   َوسه عَ  .مه نه  َوَسمه نه  مه ده  اب  ، َعب  ابهمه نه  الدَّ ، أَبًه َواب  ره ٌ س  َثرَ  ال   َعن   َوأَك 

َحابه  ، أَص  ًِّ ش وعه جوالطبري المحب سمع من و ال خ  َجًما،  الذهبً لَه   َخرَّ ع   م 

َتَؽلَ  ةً  َواش  دَّ يِّ  َعلَى م  َبه ، النََّواوه سَ  َوَجَمعَ  َوَكَتبَ  َوَصحه َتى، َوَدرَّ َتَهرَ  َوأَف   َواش 

ه  ر  ك  َزاء َونسخ وصنؾ َوجمع ذه َج  لَبة َمعَ  َوَدار ال   فهٌهه  َوَكانَ  ال كثٌر َوسمع الط 

وؾه  مرأو َوتعبد زهد ر   بونحوم َباعات   َوله أخَلقه فهً زعارة على بهال َمع 

ٌب َدى سنة جبالفال أ صه عمابة إهح  س إهَلى محفة فهً ٌحمل َوَكانَ  َوَسب   ال مَداره

ع والى  .  ال َجامه

   ًَ فِّ ي فهً ت و  ةه  ذه َبع   َسَنةَ  ال َحجَّ ٌنَ  أَر  ره ش  عه  َوعه اَبة   َوَسب   - ّللاَّ   َرحهَمه   - مه
(1)

.  

 ً  لبرزالا ٌوسؾ بن محمد بن ٌوسؾ بن محمد بن القاسم الدٌن علم -7  

  .وستمابة وستٌن خمس سنة ىالول جمادى فً ولد.  ًالشافع

 من وسبعٌن ثَلث سنة وسمع الحاجب، ابن ومقدمة والتنبٌه القرآن وحفظ

 من البخاري صحٌح سمع ولما الصابػ، ابن الدٌن عز القاضً ومن أبٌه

 ودار الجزاء ونسخ الحدٌث وأحب سبع، سنة فسمعه والده بعثه اإلربلً

 وابن عَلن وابن عمر أبً وابن الخٌر أبً ابن نم وسمع الشٌو ، على

 إلى وارتحل بعلبك، إلى وذهب الطلب، فً وجد والفخر، والمقداد شٌبان

 الحرانً العز عن وأكثر مصر، إلى ارتحل وفٌها وثمانٌن، خمس سنة حلب

 اكثٌرً  الملٌح الصحٌح بخطه وكتب وسمع من المحب الطبري وطبقته،

 طلب إلً حبب الذي وهو": الذهبً الدٌن سشم الشٌخ قال .لنفسه وخرج

  ".الحدٌث

                                                           

 (1/155( ذٌل التقٌٌد فً رواة السنن والمسانٌد )1)

(، 1/7(، ومعجةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةٌو  الكبٌةةةةةةةةةةر )1/145المعجةةةةةةةةةةم المخةةةةةةةةةةتص بالمحةةةةةةةةةةدثٌن )( 1)

(، وطبقةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةافعٌة 11/141(، والبداٌةةةةةةةةةة والنهاٌةةةةةةةةةة )13/13والةةةةةةةةةوافً بالوفٌةةةةةةةةةات )

(، والنجةةةةةةةةةةةةوم الزاهةةةةةةةةةةةةرة 239-1/231الصةةةةةةةةةةةةافً )(، والمنهةةةةةةةةةةةةل 13/123للسةةةةةةةةةةةةبكً )

(9/151) 
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ن َونقل ن أَن كثٌر اب  ٌة اب  مه  ٌ ق ول َكانَ  َت .  "حجر فهً نقر البرزالً نقل: "ٌَ

ًبا َوَمات ة إهلَى َذاهه ٌبا َمكَّ ي َرابهع فهً َؼره ة ذه سبعمابة وتسع  729 سنة ال حجَّ

 وثَلثٌن
(1)

 . 

د -1   مَّ ن ُمح  د ب  م  ن أ ح  د ب  ، َعب  ٌن، جمال المفتً، ّللاَّ خ ابن الدِّ  ٌ  اإلمام الشَّ

ٌن محب   ، قاضً الدِّ َبري  ة الطَّ .مكَّ
 

زي   ابن عن روى  ٌ م   للفقه متقًنا وكان. ال ج 

ٌ ة ة، فالج أصابه ، والعرب  أو بٌسٌر أَبهٌهه  بعد قبلها أو القعدة ذي فهً ومات مد 

 وأربعٌن تسع سنة ىلالو جمادى فًوالده  الطبري وسمع على المحب قبله،

 النبوي بالمسجد بالروضة وستمابة
 .

 على سمع": ى ذٌل التقٌٌدف الفاسً قال 

 البخاري صحٌح المكً الكاتب بنٌن بن فتوح حرمى أبً بن الرحمن عبد

 وتؤلٌؾ حسن نظم له فاضَل فقٌها وكان، الثقفٌات الحمٌري بن علً ومن

 ذلك وؼٌر المتحفظ كفاٌة ونظم العتٌق البٌت الى التشوٌق سماه المناسك فً

 فً الفالج وأصابه الشٌبانً عمران القاضً بعد كثٌرة سنٌن مكة قضاء ولً

 ."عمره آخر

ه   لنا روى": قال الذهبً ار ابن الحسن أبو َعن  ٌ اته لنا وأجاز. الَعطَّ وه . َمر 

ا وعاش ًٌ  وستمابة وتسعٌن ربعأ سنة ةالقعد ذي فهً ."سنة وخمسٌن ثمان

 ةبمك
(1)

. 

د -9   مَّ ن ُمح  د ب  م  ن أ ح  ً   ب  ن َعله د ب  َحمَّ ن م  ن ال َحَسن ب  د ب  ن ّللاَّ  َعب  َمد ب  ن أَح   ب 

اهد، اإلهَمام، مٌمون، ب   الز  ٌن، ق ط   علً الدٌن تاج اإلمام أخو بكر، أبو الد 

، ابن  ً طَلن ، الصل، الت وزري   الَقس  ي  ره ، ثم   ال َمص   ً خ ابن المك  ٌ  الزاهد الش 

لهد . ال َعبَّاس أَبهً  بها وسمع بمكة ونشؤ.  وست مابة عشرة أربع سنة بمصر و 

وردي   القاسم أَبهً من وسمع البن اء ابن الحسن أبً من الترمذي جامع ر   الَسه 

دي   ابن الحسن من وسمع المعارؾ عوارؾ كتاب  ٌ َب ، وسمع من وجماعة الزُّ

س العلم وقرأ. الطبريالمحب   تسع   سنة لحدٌثا فهً ورَحل وأفتى، ودر 

، القمٌرة بن وٌحٌى، الحصري ابن نصر بن محمد: من فسمع وأربعٌن،

                                                           

(، وفةةةةةةةةةوات الوفٌةةةةةةةةةات 1/113(، وشةةةةةةةةةذرات الةةةةةةةةةذهب )9/219النجةةةةةةةةةوم الزاهةةةةةةةةةرة ) (1)

(، 3/177(، والةةةةةةةةةةةةةةةةةدرر الكامنةةةةةةةةةةةةةةةةةة )13/211(، وطبقةةةةةةةةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةةةةةةةةافعٌة )2/195)

 (  239-1/231والمنهل الصافً )

(، 31 -1/37(، وذٌةةةةةةةةةةل التقٌٌةةةةةةةةةةد )1/133( معجةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةٌو  الكبٌةةةةةةةةةةر للةةةةةةةةةةذهبى )1)

 (239-1/231والمنهل الصافً )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ر ومص، والشام، ببؽداد كبٌرة وطابفة الزعبً، بكر أبً بن وإبراهٌم

بعة لولده حٌنبذ   واستجاز والموصل، د: الس  َحمَّ  ومرٌم وأحمد والحسن م 

ٌ ة َق  ،ازاهدً  ،عامَل ا،المً ع شًٌخا، وكان. بعضهم وأسمع. وعابشة وفاطمة ور 

 اإلٌثار، كثٌر النفس، كرٌم للفضابل، اجامعً  ،امهٌبً  ،جلٌَل ،نبٌَل ،اعابدً 

ل قلٌل الخَلق، َحَسن ث  لب. المه لً  القاهرة إلى مكة من ط  ٌ ة مشٌخة فو   الكامل

ه   الناس وروى .مات أن إلى ه   روى .ملٌح شعر وله الكثٌر َعن  ً   َعن  مٌاط  الد 

ي   ز  ً  وال والمه زال  .وخلق بهر 

م من والعشرٌن الثامن فهً ّللاَّ  رحمة إلى ومات  وست ستمابة سنة المحر 

ٌ ة، وثمانٌن ون الباب َعلَى العام ة واجتمعت بالكامل هه  بالبكاء ٌضج   ٌ  ،َعلَ

هر عقٌب وأ خرج  تحت إلى ممتدٌن هٌدٌ بٌن والخَلبق ،المدرسة من الظُّ

م القلعة، هه  فتقد   ٌ ر، الن قٌب ابن جمال شٌخنا الصَلة فًه َعلَ  ٌ دخل ولم المفس 

حام لكثرة العصر بعد إلى بالقرافة قبره إلى  .مشهوًدا ٌوًما وكان. الز 

ٌن لَم  عَ  َقالَ  ً   الد  زال  دفنه حضرت  : البهر 
(1)

. 

 جمال ابن الدٌن نجم القاضً ّللا، عبد بن أحمد بن محمد بن محمد -13  

اَبة َوخمسٌن َثَمان سنة ولد .الطبريحفٌد المحب  الطبري الدٌن تمه  . وسه

ق وب جده َعم من َوسمع ع  ي   بكر أبً بن ٌَ َبره
 َوَؼٌرهَما وتفقه جده َومن الطَّ

 . مسدي بن بكر أبً ال َحافهظ من إَجاَزة َوله، الطبري المحب جده على

 المإر  َوَقالَ ، حسن نظم وله أخَلق، وحسن كرم فٌه اجٌدً  افقٌهً  كانو

ٌن شمس يا الدَّ آة ذٌل فهً ل َجزره ه ورا َفقهٌها َفاضَل َشٌخا َكانَ " :ال مر   َمش 

ه َفةره بهَمع    ال َفابهق الن ظم لَه   َوَكانَ  والٌمن ال حجاز بهََلد من بالفتاوى ٌق صد ال فهق 

ابهق والنثر نه  فهً ٌخلؾ َولم الرَّ  ٌ  ".مثله ال َحَرَم

 جمادى من جمعة أول فً مبة، وسبع ثَلثٌن سنة تعالى ّللا رحمه توفً

فها بمكة اْلخرة  تعالى ّللا شر 
(1)

 . 

                                                           

(، وطبقةةةةات الشةةةةافعٌة للسةةةةبكً 2/213(، وفةةةةوات الوفٌةةةةات )14/471( تةةةةارٌخ اإلسةةةةَلم )1)

 (1/235(، والمنهل الصافً )1/32)

(، وطبقةةةةةات الشةةةةةافعٌة للسةةةةةبكً 4/117(، وأعٌةةةةةان العصةةةةةر )2/129( فةةةةةوات الوفٌةةةةةات )1)

(، 193-1/192اضةةةةةى شةةةةةهبة )(، وطبقةةةةةات الشةةةةةافعٌة لق1/111(، وذٌةةةةةل التقٌٌةةةةةد )9/157)

 (1/119(، وشذرات الذهب )4/314والدرر الكامنة )



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  71
 والكتاب الكتاب 

 الحافظ اإلمام الشٌخ حٌان، بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسف بن محمد -11  

 حٌان أبو الدٌن أثٌر النحاة، وإمام الزمان وشٌخ، العصر فرٌد العَلمة

 وبَلد الندلس بجزٌرة الحدٌث وسمع بالرواٌات، القرآن قرأ. الؽرناطً

 من اإلجازات وحصل والحجاز، مصر وبَلد اإلسكندرٌة روثؽ إفرٌقٌة

 على إقبال وله وكتب، وحصل وطلب واجتهد ذلك، وؼٌر والعراق الشام

ؾوقال الصفدى: " . لهم تعظٌم وعنده الذكٌاء ةلبالط  َضابهط باللؽة َعاره

و َوأما للفاظها ا إهَمام َفه وَ  والتصرٌؾ النَّح  ٌَ ن   أقطار فهً هَمعَ  ٌذكر لم فٌهَما الدُّ

ض ٌَّة فهً َؼٌره الَر  د َوله ال َعَرب ٌَ ولى ال  ٌر فهً الطُّ سه ف  ٌث التَّ  والشروط وال َحده

وع ص وصا وحوادثهم وتوارٌخهم وطبقاتهم النَّاس وتراجم َوال ف ر   المؽاربة خ 

ٌهٌد  لَنهم وتفخٌم وترقٌق وترخٌم إمالة من بههه  ٌتلفظون َما على أسمابهم َوَتق 

 َوَقٌده جوده قد َذلهك كل َكَذلهك وألقابهم قرٌَبة وأسماإهم الفرنج ََلدبه  مجاورو

خ وحرره  ٌ ٌن شمس َوالشَّ ً   الد  َهبه
َها َسؤَلَه   َإاَلتس   لَه   الذَّ  ٌَتَعلَّق فهٌَما َعن 

َها وأجابه بالمؽاربة  َوَما وانتشرت وطارت َساَرت   الَّتهً التصانٌؾ َوله َعن 

 وألهت القدمٌن كتب أخملت فسخت َوَما نسختوَ  ودرٌت وقربت ثرتدان

ر المقٌمٌن هه  النَّاس َوَقَرأَ  والقادمٌن بهمص   ٌ ة وصاروا َعلَ  فهً اوأشٌاخً  أَبهمَّ

اته ٌَ وَ  َح ي َوه  خ مصنفات على النَّاس جسر الَّذه  ٌ ٌن جمال الشَّ ن الد   َمالك اب 

 َوفتح لججها بهم ضوخا ؼامضها لَه م َوشرح قَراَءتَها فهً ورؼبهم ّللا َرحَمه

 ".مقفله لَه م

ر ال َفرد ال علم النَُّحاة شٌخ" :قال السبكًو   ي َوال َبح   بل الجزر ٌعرؾ لم الَّذه

ه   ال َمد    ٌ ٌَبَو َمان سه ٌس حمً إهذا والمبرد الزَّ و َوإهَمام، القران بتشاجر ال َوطه  النَّح 

ي ه   لقاصده الَّذه ن  َشاء َما مه يالَّ  ال َعَرب ولسان ٌَ هه  سمع لكل ذه  ٌ  كعبة، اإلصؽاء لََد

هه  تضرب، فج كل من وٌقصد تحج َوَل  تحج علم  ٌ هبهل إهلَ هه  وتفد آباطها اإل   ٌ  َعلَ

 تصانٌفه عٌون ومن بساطها البٌد نمارق إهلَّ  ٌعرؾ َل  سفرا َطابهَفة كل

ا كبٌران وهما التسهٌل وشرح التفسٌر فً المحٌط البحر"  وارتشاؾ جد ً

 ".سٌبوٌه لحكام التجرٌد و العرب سانل من الضرب

 وسبعمابة وأربعٌن خمس سنة أوابل فً المصرٌة بالدٌار توفً  
(1)

. 

                                                           

(، 1/155(، ونكةةةةةت الهمٌةةةةةان )4/174(، والةةةةةوافى بالوفٌةةةةةات )3/71( فةةةةةوات الوفٌةةةةةات )1)

(، والبلؽةةةةةة 9/175(، وطبقةةةةةات الشةةةةةافعٌة للسةةةةةبكً )1/12وذٌةةةةةل تةةةةةذكرة الحفةةةةةاظ للحسةةةةةٌنى )

(1/143) 
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دراسة عن المؤلف والكتاب  71
 والكتاب الكتاب 

وللمحب الطبري الكثٌر من التَلمٌذ، ولما ل وقد تصدر المحب الطبري 

دَ  مجالسَ  ٌت ه العلم فً فنون عدة، وطارت شهرته، واشتهر ذكره، وَبع  ، صه

حج  بَ تَ وَ  ،وارتحل الطَلب إلٌه
(1)

 ؛طلبت ه وَكث رت ،الفضَلء بالوفود علٌه 

، وهذه الثقافة المتنوعة أثرت على ومن ثقافته المتنوعةلٌنهلوا من علمه 

  .تَلمٌذه، فتجد فٌهم المحدثٌن والمفسرٌن والمإرخٌن واللؽوٌٌن 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أي افتخروا ((1

 (5/197) زبٌديلل ٌنظر: تاج العروس



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  72
 والكتاب الكتاب 

 :رحالته العلمٌةالمطلب السادس: 
 
ابها وكعادة أهل العلم على العٌان من علم مكة العلم فً تلقى الشٌخ  

 والقفار من أجل تحصٌل فابدة علمٌة . ٌرحلون فً طلبه وٌقطعون الفٌافً

لى  صعٌد ي أنه رحل  إترجمت للمحب الطبر وقد ذكرت المصادر التً

قوصبمصر وتفقه 
(1)

والد العَلمة بن دقٌق  القشٌري الدٌن مجد الشٌخ على 

 .العٌد 

طبقاته  فً سنويالوقد نقل ذلك   
(1)

.
 

 .مصر تارٌخ فً الحلبً القطب ذلك نحو وذكر  

كتاب  وأسمع، ٌمن وسمع من علمابها وسمعوا منهلى الٌضا إورحل أ  

ل َطان حكام اإل  ال ٌمن َصاحب للسُّ
(2)

 

مما سبق ٌتضح أن اإلمام المحب الطبري لم ٌكتؾ بتلقً العلم على علماء 

ود بالعلم، وسماعه على أٌدي كبار العلماء، بلده، بل رحل خارج مكة للتز

واة والفضَلء، من حال الرُّ ره  طُّ حَ فرحل إلى مصر بلد العلم والعلماء ومَ 

ونقلة السنة فؤفاد من علمابها خاصة من مجد الدٌن  ،المتفقهة فً الدٌن

التً خلدت فً  ، وكثرت مإلفاتهالقشٌري، فؤثرت الرحلة فٌه فتنوعت ثقافته

 . ذاشهرت أمره وأفادت طلبة العلم جًٌَل بعد جٌل إلى ٌومنا هكره وذالناس 

 

 
 

 
                                                           

واسةةةةةعة تقةةةةةع  عظٌمةةةةةة كبٌةةةةةرة مدٌنةةةةةة وهةةةةةً مهملةةةةةة: وصةةةةةاد السةةةةةكون، ثةةةةةم ( بالضةةةةةم1(

مصةةةةةةر بمحافظةةةةةةة قنةةةةةةا، وتقةةةةةةع علةةةةةةى السةةةةةةاحل الشةةةةةةرقً مةةةةةةن النٌةةةةةةل جنةةةةةةوب  صةةةةةةعٌد
 أربةةةةةاب وأهلهةةةةةا ٌومةةةةةا، عشةةةةةر اثنةةةةةا الفسةةةةةطاط وبةةةةةٌن بٌنهةةةةةا كةةةةةم(534القةةةةةاهرة، بحةةةةةوالً )

 المدٌنةةةةةة، هةةةةةذه مةةةةةن ثةةةةةرهموأك عةةةةةدن مةةةةةن القةةةةةادمٌن التجةةةةةار محةةةةةط   وهةةةةةً واسةةةةةعة، ثةةةةةروة
ةةةةمٌت إنهةةةةا: الجنوبٌةةةةة. وقٌةةةةل الةةةةبَلد مةةةةن لقربهةةةةا الحةةةةر   شةةةةدٌدة وهةةةةً  رجةةةةل اسةةةةم علةةةةى س 
 مهةةةةةرة كةةةةانوا أهلهةةةةا لن الكفةةةةن تعنةةةةً قبطٌةةةةة كلمةةةةةة إنهةةةةا: آخةةةةرون وقةةةةال قةةةةوص، اسةةةةمه

  .وتكفٌنهم الموتى دفن فً
(، ورحلةةةةةةةة ابةةةةةةةن 1/111(، ورحلةةةةةةةة ابةةةةةةةن بطوطةةةةةةةة )3/312ٌنظةةةةةةةر: معجةةةةةةةم البلةةةةةةةدان )

 (2/123(، وموسوعة البلدان المصرٌة لجمال مشعل )1/27)جبٌر 
 (19-1/11(، وطبقات الشافعٌة للسبكً )1/179( طبقات السنوي )1)
(، وطبقةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةافعٌة لبةةةةةةةةةةن قاضةةةةةةةةةةً شةةةةةةةةةةهبة 14/713( تةةةةةةةةةةارٌخ اإلسةةةةةةةةةةَلم )2)
 (19 -1/11(، وطبقات الشافعٌة للسبكً )1/151)
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دراسة عن المؤلف والكتاب  73
 والكتاب الكتاب 

 :ه العلمٌة مرتبة على حروف المعجممؤلفاتالمطلب السابع: 

 

ثروة كبٌرة من مإلفاته العلمٌة النافعة  ترك لنا اإلمام المحب الطبري  

عدة  فًهو  ، ومنها ماؽٌرهو جزء ص مابٌن مخطوط ومطبوع ومنها ما

الحدٌث والتفسٌر والفقه والسٌرة واللؽة  وقد تنوعت مإلفاته فً ،مجلدات

لفاته مرتبة على ، وسوؾ أذكر مإالمعرفة ٌدل على أنه كان موسوعً مما

مع ذكر  ،الرجوع إلى كل منها ًاء فدهتل الهحروؾ المعجم ؛ لٌس

، مع بٌان أماكن وجودها المطبوع منها، والمخطوط
(1)

 : 

" وذكر بروكلمان أنه توجد له نسخة فى طأحادٌث مشكلة "مخطو -1  

( 41مكتبة المدٌنة المنورة تحت رقم )
(1)

 

 حدٌثا عشر وخمسة حدٌث ألؾ ٌتضمن حكام الصؽرى وهو ال -1  
(2 ).

 

  . حكامحكام الكبرى = ؼاٌة اإلحكام فى أحادٌث الال  -2  

 حكام الوسطىال -3  
(3)

.  

الحج  ربعٌن فًال -4  
(4 )

 

والشادروان هو الحزام المدعم  ،مسؤلة الشادروان قصاء البٌان فًتاس -5  

 لساس الكعبة
(5)

. 

 كشؾ الظنون ذكره حاجى خلٌفة فً تحرٌر التنبٌه لكل طالب نبٌه -7  

 .ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا ،هو مختصر :( وقال391/ 1)

 

 

 

                                                           

(، 1/53ً علةةةةةةةم الحةةةةةةةدٌث )( ٌنظةةةةةةةر: اإلمةةةةةةةام محةةةةةةةب الةةةةةةةدٌن الطبةةةةةةةري وجهةةةةةةةوده فةةةةةةة1)

 ( 1/413ومنهج التؤلٌؾ فً أحادٌث الحكام )

 ( 5/113( تارٌخ الدب العربً )1)

(، وهدٌةةةةةةةة العةةةةةةةارفٌن 1/237( ذكةةةةةةةره ابةةةةةةةن تؽةةةةةةةرى بةةةةةةةردى فةةةةةةةً المنهةةةةةةةل الصةةةةةةةافً )2)

 (، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.1/13( وكشؾ الظنون )1/131)

 ًعا أو مخطوًطا.( المصدر السابق . ولم أقؾ علٌه مطبو3)

(، ولةةةةةم أقةةةةةؾ علٌةةةةةه مطبوًعةةةةةا أو 1/44( ذكةةةةةره حةةةةةاجً خلٌفةةةةةة فةةةةةً كشةةةةةؾ الظنةةةةةون )4)

 مخطوًطا.

 (، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.1/79( كشؾ الظنون )5)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  74
 والكتاب الكتاب 

 لقاب لبن الجوزيمع المسانبد والترتٌب جا -1  
(1)

. 

ترتٌب ؼرٌب القاسم بن سَلم تقرٌب المرام فً -9  
 (1)

 .  

 ولم ٌطبعتفسٌر جامع لم ٌتم  -13  
(2)

 . 

 طَلل بن جمٌل الرفاعً"مطبوع" بتحقٌق/  خَلصة سٌرة سٌد البشر -11  

الطبعة:  السعودٌة - مكة المكرمة -مصطفى الباز  مكتبة نزار ونشرته/

م1997 -هـ 1311الولى، 
(3)

. 

 زٌارة أم القرى ى فًالقر  -11  
(4)

وقد طبع باسم "القرى لقاصد أم  .

 بٌروت. -المكتبة العلمٌة  -القرى" تحقٌق: مصطفى السقا 

ور =  المنثور للملك المنصور الدر المنثور للملك المنص -12  
(5)

. 

طبع بالقاهرة ،  ،مناقب ذوى القربى  وهو مطبوع ذخابر العقبى فً -13  

 م  1927 - هـ1254دسى ، سنة عناٌة حسام الدٌن الق

كثر من فضابل العشرة  وهو مطبوع طبع أ فًالرٌاض النضرة  -14  

ى مجلدٌن سنة ، طبع بالقاهرة فطبعة ولم ٌؤخذ حقه من التحقٌق الجٌد

بتحقٌق محمد مصطفى أبو العَل  ،أربعة مجلدات م وأعٌد طبعه ف1935ً

 م .1973سنة 

 مكتبة طبعتهوهو مطبوع ، مإمنٌنمناقب أم ال ن فًالسمط الثمٌ -15  

ٌث بالقاهرة طبعته دار الحدو .هـ1297 سنة بمصر الزهرٌة الكلٌات

 .ٌق محمد على قطببتحق

                                                           

 الةةةدٌن، جمةةال الصةةالحً، الهةةادي عبةةد ابةةن حسةةن بةةةن أحمةةد بةةن حسةةن بةةن ٌوسةةؾ( ذكةةره 1)

(، و ذكةةةره حةةةاجً خلٌفةةةة فةةةى كشةةةؾ الظنةةةون 1/77فةةةً معجةةةم الكتةةةب ) الحنبلةةةً المبةةةرد ابةةةن

 (، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.1/175(، والرسالة المستطرفة )1/472)

( وقةةةةال هةةةةو مبةةةةوب علةةةةى الحةةةةروؾ 1/354( ذكةةةةره حةةةةاجً خلٌفةةةةة فةةةةً كشةةةةؾ الظنةةةةون )1)

 (، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.1/341وذكره صاحب أبجد العلوم )

 ( 1/411( ومنهج التؤلٌؾ فى أحادٌث الحكام )2/52( العقد الثمٌن )2)

 علةةةى مرتةةةب؛ مختصةةةر هةةةووقةةةال:  (1/711( ذكةةةره حةةةاجً خلٌفةةةة فةةةى كشةةةؾ الظنةةةون )3)

 .ألحقةةه وصةةؽٌر انتخبةةه، كبٌةةر بةةٌن مةةا مإلفةةاً، عشةةر اثنةةً مةةن جمةةع فصةةَلً، وعشةةرٌن أربعةةة

: حفةةةةةظال رقةةةةةمة الظاهرٌةةةةة ةمكتبةةةةةولةةةةةه مخطةةةةةوط محفةةةةةوظ بال (1/197الرسةةةةةالة المسةةةةةتطرفة )

5322  

 .(1/717ظنون )( كشؾ ال4)

(، ولةةةم أقةةةؾ علٌةةةه مطبوًعةةةا أو 1/1141(، وكشةةةؾ الظنةةةون )1/273( المنهةةةل الصةةةافً )5)

 مخطوًطا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  75
 والكتاب الكتاب 

 الفقه الشافعً فً شرح التنبٌه للشٌرازي -17  
(1) 

 طرقها اختَلؾ على صلى ّللا علٌه وسلم صفة حج النبً -11  

"مخطوط"
(1)

  

= مختصر المظفر للملك المذهب تلخٌص فً المحبر المذهب الطراز -19  

 المهذب
(2)

.  

 العمدة مختصر المحرر -13  
(3)

. 

 "مخطوط" العمرة على الطواؾ تفضٌل فً رة،ضالن عواطؾال -11  
(4)

.  

 الحدٌث فً الكبرى، الحكامحكام = أحادٌث ال ؼاٌة اإلحكام فً -11  

 .كبٌر كتابكشؾ الظنون: وقال  ذكره حاجى خلٌفة فً

 ولم الضعٌفة، الحادٌث أورد ربما لكن( الحسان) و ،(الصحاح: )فٌه جمع

الدكتور/ حمزة أحمد الزٌن وطبع بتحقٌق ، الٌافعً تلمٌذه قال كذا، ٌبٌن

، دار الكتب خدمة الكتاب والسنة بمكة المكرمةل اإلسَلمًمدٌر عام المركز 

، وهو اتسبعة مجلد ًف وتقع ،، الطبعة الولىلبنان -بٌروت  -العلمٌة 

 الكتاب الذي سؤقوم بتحقٌق جزء منه فً هذه الرسالة.

 الجزري الثٌرصول لبن ؼرٌب جامع ال -12  
(5)

. 

 الؽناء وتحرٌمه -13  
(7)

. 

                                                           

 مبسةةةةةوط شةةةةةرح:  هةةةةةو(، وقةةةةةال 1/319( ذكةةةةةره حةةةةةاجً خلٌفةةةةةة فةةةةةً كشةةةةةؾ الظنةةةةةون )1)

 بةةةةةةذلك صةةةةةةرح .الضةةةةةةعٌفة الوجةةةةةةوه ٌختةةةةةةار ربمةةةةةةا أنةةةةةةه إل كبةةةةةةار أسةةةةةةفار عشةةةةةةرة فةةةةةةً

 .ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا( ارٌخهت) فً الٌافعً

(، ولةةةةةةه مخطةةةةةةوط محفةةةةةةوظ 1/1379( ذكةةةةةةره حةةةةةةاجً خلٌفةةةةةةة فةةةةةةً كشةةةةةةؾ الظنةةةةةةون )1)

 4/129: الحفظ رقمة المصرٌ الكتب دارب

(، ولةةةةةةةةم أقةةةةةةةةؾ علٌةةةةةةةةه 1/1911(، وكشةةةةةةةةؾ الظنةةةةةةةةون )1/273( المنهةةةةةةةةل الصةةةةةةةةافً )2)

 مطبوًعا أو مخطوًطا.

 أحكةةةةةام: فٌةةةةةه جمةةةةةعوقةةةةةال:  (1/1512( ذكةةةةةره حةةةةةاجً خلٌفةةةةةة فةةةةةً كشةةةةةؾ الظنةةةةةون )3)

 ، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.الصحٌحٌن

( وٌوجةةةةةد لةةةةةه محطةةةةةوط فةةةةةً 1/1171( ذكةةةةةره حةةةةةاجً خلٌفةةةةةة فةةةةةً كشةةةةةؾ الظنةةةةةون )4)

 . مجامٌع 213/1: الحفظ رقم،  الرٌاضب ةالمركزٌ ةالمكتب

:  الحفةةةةةةظ رقةةةةةةمة ، مرٌكٌةةةةةةال ةالمتحةةةةةةد الولٌةةةةةةاتب برنسةةةةةةتون مكتبةةةةةةهومخطةةةةةةوط آخةةةةةةر ب

1174 

(، ولةةةةةةةةةم أقةةةةةةةةةؾ علٌةةةةةةةةةه 1/427( وكشةةةةةةةةةؾ الظنةةةةةةةةةون )1/273( المنهةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةافً )5)

 مطبوًعا أو مخطوًطا.

 ( ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.1/1334( كشؾ الظنون )7)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  77
 والكتاب الكتاب 

كشؾ الؽرٌب والمعنى  القبس السنى فً -14  
(1)

. 

 بٌروت –دار الكتب العلمٌة  ى وهو مطبوعالقر أم لقاصدي ، القرى -15  

 ى السقا .ٌق مصطفلبنان ، بتحق -

رقم  –برلٌن  –، مخطوطة وتوجد منها نسخة بؤلمانٌا قصٌدة صوفٌة -17  

 (2324) :الحفظ
(1)

 

ؼرٌب القرآن  فً الكافً -11  
(2)

. 

اللؽاز  كتاب فً -19  
(3)

 . 

الخَلؾ على طرٌقة المتؤخرٌن  مجموع فً -23  
(4)

.  

 المظفر للملك لمحرر،ا -21  
(5)

. 

هذب مختصر الم -21  
(7)

. 

"مخطوط" يللسهروردمختصر عوارؾ المعارؾ  -22  
 (1)

. 

 مرسوم المصحؾ العثمانً المدنً -23  
(9)

. 

تلخٌص التنبٌه  الملك النبٌه فً -24  
(13)

. 

"مخطوط"  مناسك الحج والزٌارة  -25  
(11)

. 

النخبة المدنٌة  -27  
(11)

.  

 التنبٌه علىالصؽرى  نكتال -21  
(12)

.  

                                                           

 (، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.2/52( العقد الثمٌن )1)

 (71/115( خزانة التراث . فهرس مخطوطات )1)
 (، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.2/52العقد الثمٌن )( 2)

 ذكر فً ترجمة المإلؾ، ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.(  3)

 (، ولم أقؾ علٌه .1/319( وكشؾ الظنون )1/231المنهل الصافً )( 4)

 (  ولم أقؾ علٌه.1/1512كشؾ الظنون )( 5)
 .( ولم أقؾ علٌه1/319( وكشؾ الظنون )1/231المنهل الصافً )( 7)
( وٌوجةةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةةه 1/1177( وكشةةةةةةةةةةةةؾ الظنةةةةةةةةةةةةون )1/273( المنهةةةةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةةةةافً )1)

: الحفةةةةةةةظ رقةةةةةةةم، لنةةةةةةةدن  -انجلتةةةةةةةرا – البرٌطةةةةةةةانً المتحةةةةةةةؾمخطةةةةةةةوط محفةةةةةةةوظ فةةةةةةةً  
1/113. 
 ( ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.2/52العقد الثمٌن )( 9)

 ( ولم أقؾ علٌه.1/319( وكشؾ الظنون )1/231المنهل الصافً )( 13)
: الحفةةةةةةةظ رقةةةةةةةمة ، المنةةةةةةةور ةالمدٌنةةةةةةةب ةالمحمودٌةةةةةةة ةالمكتبةةةةةةةه مخطةةةةةةةوط بٌوجةةةةةةةد لةةةةةةة (11)
 (113/993ٌنظر : خزانة التراث ) 1/1131
 ذكر فً ترجمة المإلؾ ولم أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.( 11)

( ولةةةةةةةةةم أقةةةةةةةةةؾ علٌةةةةةةةةةه 1/319( وكشةةةةةةةةةؾ الظنةةةةةةةةةون )1/273المنهةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةافً )( 12)

 مطبوًعا أو مخطوًطا..

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  71
 والكتاب الكتاب 

 لكبرى على التنبٌهالنكت ا -29  
(1)

. 

 المنام فً رآنً من: وسلم علٌه ّللا صلى - قوله فً المعانً وجوه -33  

 رآنً فقد
(1)

. 

 هذه المإلفات لم ٌخرج إلى النور، ومنها ما ا منوالمَلحظ أن عددا كبٌرً   

ؤخذ حقه من التحقٌق ، وؼالب ما طبع من مإلفاته لم ٌعداد المفقود هو فً

من  مجموعةً  وقٌد ّللا   .رحمة واسعة الطبري المحبَّ  اإلمامَ  ّللا   م. فرحه الجٌد

صورة  وإخراجها فً ،اإلمام المحب الطبري إلفاتعتناء بمالباحثٌن لَل

  .آمٌن  اللهمَّ جٌدة . 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أقؾ علٌه مطبوًعا أو مخطوًطا.المصدر السابق: ولم ( 1)

(، ولةةةةةةةةم أقةةةةةةةةؾ علٌةةةةةةةةه 1/131(، وهدٌةةةةةةةةة العةةةةةةةةارفٌن )1/273المنهةةةةةةةةل الصةةةةةةةةافً )( 1)

 ًطا، وقد ذكره المإلؾ فً هذا الكتاب.مطبوًعا أو مخطو

 من هذه الرسالة  13ٌنظر: حدٌث رقم:

 
 



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  79
 والكتاب الكتاب 

 :مذهبه العقدي والفقهً المطلب الثامن:

 

 :مذهبه العقدي

ذهبه للكَلم عن متتعرض  لمترجمت للمحب الطبري  المصادر التً   

العالم المترجم له أنه من أهل السنة  صل فًال على أنوهذا ٌدل  العقدي

  ٌ ، من ته ؼٌر ذلك إل أنه ٌوجد نص قرٌبترجم كر فًذ  والجماعة إن لم 

ؼٌر واحد من  المحب الطبريوقد أثنى على قابَل " نقله الفاسً ذلك ما

ا منها على ما وجدت بخط به عٌان وترجموه بتراجم عظٌمة وهو جدٌرال

سدىابن م  
(1)

جل العالم قطب الشرٌعةمام ال: اإل
(1)

ؾ ٌوص وهذا اللقب ل .

 .ماعةبه إل من هو من أهل السنة والج

ر واحد من العلماء بشٌخ الحرم وكذلك وصفه ؼٌ  
(2)

فهل ٌعقل أن ٌكون  

 .الحرم على ؼٌر مذهب أهل السنة شٌخ  

الة على أنه كان على مذهب أهل السنة وهناك عدد من النصوص الد  

 .والجماعة 

أن النبً صلى  -ّللا عنه  رضً -شرح حدٌث ابن مسعود  قوله فً :منها  

م   إهنَّ " ّللا علٌه وسلم قال:  َمع   أََحَدك  ق ه   ٌ ج  نه  فهً َخل 
هه  َبط  ٌنَ  أ مِّ َبعه ًما، أَر  و   ث مَّ  ٌَ

ك ون   لَ  َعلََقةً  ٌَ ث  ك   ث مَّ  َذلهَك، مه َؽةً  ون  ٌَ لَ  م ض  ث  َعث   ث مَّ  َذلهَك، مه ب  َمر   َملًَكا ّللاَّ   ٌَ ٌ إ   َف

َبعه  ، بهؤَر  ٌ َقال   َكلهَمات  ت ب  : لَه   َو ، اك  ، َعَملَه  َقه  ز  ، َوره ً   َوأََجلَه  ، أَو   َوَشقه ٌد   ث مَّ  َسعه

َفخ   ن  ، فهٌهه  ٌ  وح  لَ  َفإهنَّ  الرُّ ج  م   الرَّ ك  ن  َمل   مه ع  ٌَ َنه   ك ون  ٌَ  َما َحتَّى لَ  ٌ نَ  َب  ٌ ةه  َوَب  إهلَّ  الَجنَّ

                                                           

وَسةةةةى بةةةةهةةةةو  ((1 ةةةةؾ بةةةةن م  ٌ وس  ةةةةد بةةةةن  َحمَّ ةةةةو بكةةةةر م  حةةةةال أَب  ةةةةؾ ال َحةةةةافهظ ال َعَلَمةةةةة الر  ٌ وس  ن 

ي  المهلبةةةةةةةةً الندلسةةةةةةةةً الؽرنةةةةةةةةاطًا ده َز  و"مسةةةةةةةةدي" . قةةةةةةةةال الةةةةةةةةذهبً: "بةةةةةةةةن مسةةةةةةةةدي ال 

ةةةةةؤ ن كتةةةةةب " بةةةةالفتح وٌةةةةةاء سةةةةاكنة ومةةةةةنهم مةةةةن ٌضةةةةةمه وٌنةةةةون . أحةةةةةد مةةةةن عنةةةةةً بهَهةةةةَذا الشَّ

َفةةةةةة بالفقةةةةةه ره َوفهٌةةةةةه تشةةةةةٌع تكلةةةةةم فهةةةةةً  ،َوسةةةةةمع ال كثٌةةةةةر ورحةةةةةل َولةةةةةه تصةةةةةانٌؾ ومعجةةةةةم َوَمع 

َهةةةةةا ةةةةةً ّللا َعن  ةةةةةة َعنةةةةةه  قتةةةةةل  َعابهَشةةةةةة َرضه ٌَ َوا َتنةةةةةع مةةةةةن الرِّ َوَكةةةةةاَن الرضةةةةةى إهَمةةةةةام ال مَقةةةةةام ٌم 

و سبعٌن سنة اَبة َعن َنح  تمه تٌَِّن وسه ة ؼٌلَة سنة َثََلث َوسه  .بهَمكَّ

(، وطبقةةةةةةةات 4/155(، والةةةةةةةوافً بالوفٌةةةةةةةات )3/153ٌنظةةةةةةةر: تةةةةةةةذكرة الحفةةةةةةةاظ للةةةةةةةذهبً )

 431الحفاظ للسٌوطً صـ 

 (2/54( العقد الثمٌن )1)

( و مةةةةةةةةةةةةرآة الجنةةةةةةةةةةةةان 1/19( وطبقةةةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةةةافعٌٌن )2/55الثمةةةةةةةةةةةةٌن ) ( العقةةةةةةةةةةةةد2)

(3/113) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  13
 والكتاب الكتاب 

، َراع  بهق   ذه س  ٌَ هه  َف  ٌ ، َعلَ َتاب ه  َمل   كه ع  ٌَ له  بهَعَمله  َف ، أَه  َمل   النَّاره ع  ٌَ ك ون   َما َحتَّى َو َنه   ٌَ  ٌ  َب

نَ   ٌ ، إهلَّ  النَّاره  َوَب َراع  بهق   ذه س  ٌَ هه  َف  ٌ ، َعلَ َتاب  َمل   الكه ع  ٌَ له  بهَعَمله  َف الجنة أَه 
(1)

: 

فٌحمل على  ،ٌنفخ ( أن الملك هو الذيالروح فٌه ٌنفخ ثم) :وظاهر قوله"

 خالها فً، وإدحقٌقته المتعارفة فٌه، وهو إخراج الرٌح من جوؾ النافخ

ت  ﴿قوله  ، وأما النفخ فًالمنفو  فٌه ن   فهٌهه  َوَنَفخ  وحهً مه ، فٌحتمل (1)﴾ر 

كما دل علٌه ظاهر  -لسَلم علٌه ا -ا ْلدم سناد النفخ إلى ّللا تعالى تشرٌفً إ

 :اْلٌة، ثم ٌحتمل وجهٌن

، به على ما أخبر ّللا جل وعَل به واإلٌمان ،مراره على ظاهرهإ :أحدهما  

إلى ّللا تعالى على وجه التمجٌد،  ، وتفوٌض العلم بهكٌؾ مجهولوال

 ، وله المثل العلى لٌس كمثله شا .والتنزٌه، والتعظٌم، ونفى التشبٌه

قوله تعالى  ا للفهام كما فًبه عن التكوٌن تقرٌبً  ن النفخ عبر: أًالثان  

َما﴿ ل َنا إهنَّ ء   َقو   ً َناه  إهَذا لهَش ك ون   ك ن   لَه   َنق ولَ  أَن   أََرد  ٌَ  (2) ﴾َف

َنا﴿ّللا تعالى على طرٌقة مل أن ٌكون النافخ الملك بؤمر وٌحت   َها َفَجَعل  ٌَ  َعاله

الكتاب والسنة " ر فًك كثومثل ذل وفاعل ذلك جبرٌل (3) ﴾َسافهلََها
(4)

 . 

، بل ذكر لمذهب بعٌنه اٌظهر من هذا النموذج أن اإلمام لم ٌكن متعصبً   

، فقد نقل رأى القابل بإمراره على المسؤلة دون تجرٌح للمخالؾ فً الخَلؾَ 

، ، وسَلمة قلبٌةلتؤوٌل وهذا ٌدل على مرونة فكرٌةوقول من قال با ،ظاهره

 هذا الزمان وّللا المستعان .  ًوجودها ف زَّ عَ 

                                                           

ةةةةةةره  ( أخرجةةةةةةه البخةةةةةةاري: كتةةةةةةاب بةةةةةةدء الخلةةةةةةق، َبةةةةةةاب  1) ك  ( 3/111/2131الَمَلَبهَكةةةةةةةه، ) ذه

َثَنا ةةةةن   الَحَسةةةةن   قةةةةال: َحةةةةدَّ ، ب  بهٌةةةةعه َثَنا الرَّ ةةةةو َحةةةةدَّ ، أَب  ةةةةَوصه ، َعةةةةنه  الَح  َمةةةةشه ةةةةده  َعةةةةن   الَع   ٌ ةةةةنه  َز  ب 

، ةةةةةةةب  ةةةةةةةد   َقةةةةةةةالَ  َوه  ه  َعب  َثَنا: ّللاَّ ةةةةةةةول   َحةةةةةةةدَّ ه  َرس  ةةةةةةةهه  ّللا   َصةةةةةةةلَّى ّللاَّ  ٌ ةةةةةةةوَ  َوَسةةةةةةةلَّمَ  َعلَ ق   َوه  ةةةةةةةاده  الصَّ

، وق  د   به. الَمص 

/ 3/1325أمةةةةةه، ) بطةةةةةن فةةةةةً اْلدمةةةةةً خلةةةةةق كٌفٌةةةةةة بةةةةةاب وأخرجةةةةةه مسةةةةةلم: كتةةةةةاب القةةةةةدر،

 .( من طرٌق العمش به1532

 ([19جزء من اْلٌة ) ( ]سورة الحجر:1)

 [33( ]سورة النحل: 2)

 ([37( ]سورة الحجر: جزء من اْلٌة )3)

 (1/15( ؼاٌة اإلحكام )4)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  11
 والكتاب الكتاب 

ا تحت عنوان )ذكر الرد على من قال بخلق عقد بابً فقد  :آخر نموذج  

(القران
(1)

 

لٌس بخالق ول  ،لهووحٌه وتنزٌ ّللاه  والمعتقد أن القرآن كَلم  " :وقال فٌه  

 ، القلوب ، محفوظ فًالمصاحؾ مقروء باللسن مكتوب فً ،مخلوق

 ."مسموع باْلذان

وَ  -رحمه ّللا  -ذكره  وما   ي ال َحقُّ  ه  هه  َدلَّت   الَّذه  ٌ لَّة   َعلَ َده نَ  ال  َتابه  مه نَّةه  ال كه  َوالسُّ

َما، لهَمن   َدت   َتَدبََّره  َرة   بههه  َوَشهه َمة   ال فهط  لٌه ٌَّر   لَم   الَّتهً السَّ ب َهاته  ت َؽ  َوالشُّك وكه  بهالشُّ

َراءه  لَةه  َواْل  أهل البدع والهواء ى ذلك رد علىفو .ال َباطه
(1)

 . 

  :نموذج آخر  

 جاء ما ذكر: "باب العشرة" مناقب فً النضرة كتاب "الرٌاض وذكر فً  

، (رضً ّللا عنهم الصحابة بٌنهم )أي شجر فٌما الخوض من التحذٌر فً

 كذلك كان ومن، عنهم وتجاوز لهم ؼفر قد ّللا إن": فقال ."سبهم عن والنهً

 فٌهم بالوقوع الرشد سبٌل ضل لمن فوٌل، فٌه قوعالو ٌوجب ما له ٌبق لم

 ونسؤله ذلك من أعاذنا أن الحمد فله، النبوة لسان به ٌشهد ما له ٌوجب بما

"وإتمامها نعمته دوام
(2)

. 

الصحابة  الذٌن ٌطعنون فً -قبحهم ّللا  -وفى ذلك رد على الروافض   

 . رضً ّللا عنهم الكرام

تقد على منهج أهل المع كان فً ب الطبريسبق ٌتضح أن اإلمام المح مما  

  . واسعةً  رحمةً  ، فرحمه ّللا  السنة والجماعة

 مذهبه الفقهً

أجمعت المصادر التً ترجمت للمحب الطبري أنه كان شافعً المذهب،   

فقد ذكره ابن كثٌر فً طبقات الشافعٌٌن، والسبكً فً طبقات الشافعٌة، 

وابن قاضً شهبة فً طبقات الشافعٌة
(3)

. 

 

 
                                                           

 (1/113( المصدر السابق )1)

 (1/171( شرح الطحاوٌة لبن أبً العز الحنفً )1)

 (1/12( الرٌاض النضرة )2)
(، 1/19(، وطبقةةةةات الشةةةةافعٌة للسةةةةبكً )1/929لبةةةةن كثٌةةةةر ) ٌنظةةةةر: طبقةةةةات الشةةةةافعٌٌن (3)

 (1/151قاضً شهبة ) وطبقات الشافعٌة لبن
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دراسة عن المؤلف والكتاب  11
 والكتاب الكتاب 

 

 :ثناء العلماء علٌه المطلب التاسع:

 

   تعددت أقوال العلماء فً الثناء علٌه وتعدٌله ومن أشهرها:  

اهد الفقٌه الَحَرم شٌخ: " تارٌخ اإلسَلم  فً قال الذهبً   ث الزَّ " المحد 
(1)

. 

" الحرم فقٌه المفتً المحدث اإلمام"  :تذكرة الحفاظ وقال فً  
(1)

. 

 شٌخ وكان وأفتى، درس حافًظا، محدًثا بارًعا فقًٌها كان: " رقال ابن كثٌو  

"  زمانه فً الحجاز ومحدث هناك، الشافعٌة
(2)

. 

"  ال حرم شٌخ"  :شهبة وقال ابن قاضً  
(3)

. 

 "ال حجاز َفقهٌه: " المقرٌزي الدٌن تقًوقال   
(4)

. 

: لٌافعًا سلٌمان بن علً بن أسعد بن ّللا عبد الدٌن عفٌؾ محمد أبووقال   

 والفضابل الكثٌرة، التصانٌؾ ذو الحافظ العَلمة اإلمام الحرم شٌخ الطبري"

" الشهٌرة
(5)

. 

ا أخرجت مكة : "مهـ(751)المتوفى:  بًوقال الحافظ صَلح الدٌن العَل  
ِبعد الشافعً، مثل المحب الطبري".

 تسلم وهذه منقبة عظٌمة إل أنها ل"معلًقا:  "العقد الثمٌن"قال الفاسً فً   

وآخرٌن من الؽرباء" ، وبمثل ابن المنذر،بمثل الحمٌديمن العتراض 
(7)

. 

"الفقٌه الحافظ اإلمام: " دالعماوقال ابن   
 (1)

. 

 ال حهَجازه  َعالهم  بؤنه  ووصفه العراقً  
(9)

.  

 الٌمنً القاسمً، الحسنً المرتضى إبراهٌم بن محمد الوزٌر، ابنووصفه   

ٌث أهل مامإ" بؤنه (هـ133: المتوفى) نة الَحده  "عصره فهً َوالس 
(13)

. 

                                                           

 (14/713( تارٌخ اإلسَلم )1)
 (3/177( تذكرة الحفاظ )1)
 (1/929( طبقات الشافعٌٌن )2)
 (1/151( طبقات الشافعٌة  )3)
 (1/153( السلوك لمعرفة دول الملوك )4)
 الزمةةةةةةان حةةةةةةوادث مةةةةةةن ٌعتبةةةةةةر مةةةةةةا معرفةةةةةةة فةةةةةةً الٌقظةةةةةةان وعبةةةةةةرة الجنةةةةةةان مةةةةةةرآة( 5)
(3/151) 

 (2/55العقد الثمٌن )  (7)

 (1/41( شذرات الذهب )1)
 ( 4/9( طرح التثرٌب )9)
 (1/315( إٌثار الحق على الخلق )13)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  12
 والكتاب الكتاب 

فَّاظه أنه من  فً الحاوي ووصفه السٌوطً   ف َقَهاءه  ال ح   َوال 
(1)

. 

 .ت كلمة البمة أنه إمام حافظ : اتفقخَلصة حاله  

  

 
  

                                                           

 (1/141( الحاوي فً الفتاوي  )1)
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دراسة عن المؤلف والكتاب  13
 والكتاب الكتاب 

 :وفاته المطلب العاشر:
 

 اسً ونقله عنه صاحب المنهل الصافًتارٌخ وفاته كما ذكر الف اختلؾ فً   

  :أقوال على

 ثانً جمادى الثَلثاء لٌلة من الخٌر الثلث فً وفاته كانت: القول األول  

 وفاته وجدت كذا بالمعَله، ودفن بمكة، وستمابة وتسعٌن أربع سنة اْلخرة

 بن علً أن تارٌخه فً الحلبً القطب بخط ووجدت ٌن،ٌالعصر بعض بخط

 السنة من اْلخرة ىجماد فً توفً أنه: إلٌه كتب الحرانً حمزة بن عمر

 البرزالً، معجم وفً الذهبً تارٌخ فً وفاته أٌضا وجدت وكذا المذكورة،

 الفاسً كَلم انتهى .ذلك ؼٌر قٌل وقد
(1).

  

عٌن أَربع سنة َرَمَضان فهً توفى  َوقٌل: القول الثانى   اَبة َوتهس  تمه  وسه
(1)

. 

ي فهً توفى  َوقٌل: القول الثالث   عٌن أَربع سنة ال قعَدة ذه اَبة َوتهس  تمه  وسه
(2)

. 

 بٌعٌن من نفس السنة حكاه البرزالًأحد الر ً: وقٌل توفى فالقول الرابع  

 عن أمٌن الدٌن بن الوانً
(3)

. 

شهر وتوفى وله من العمر تسع وسبعون سنة والقول الول هو ال  
(4)

. 

 على، وجزاه عن اإلسَلم والمسلمٌن خٌر الجزاء رحمة واسعةفرحمه ّللا   

 .قدٌر شًء كل على إنه بعلمه، ونفع سعٌه، له ّللا وشكر ّللا، لدٌن بذل ما

 

 
 

                                                           

(، وطبقةةةةةةات الحفةةةةةةاظ للسةةةةةةٌوطً 1/239(، والمنهةةةةةةل الصةةةةةةافً )2/51العقةةةةةةد الثمةةةةةةٌن ) (1)

 (1/41(، وشذرات الذهب )3/177(، تذكرة الحفاظ للذهبً )1/413)

 (1/151الشافعٌة لبن قاضى شهبة )( طبقات 1(

 (1/73(، والنجوم الزاهرة )1/151( طبقات الشافعٌة لبن قاضى شهبة )2)

 (   2/57( العقد الثمٌن )3)

    (    1/153( السلوك للمقرٌزي  )4)



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ًالـــفـصـــل الــثــانـــ
 

ًدراسةًعهًانكتاب

ًً:وفيًًانمثاحثًانتانية

 .ِؤٌفٗ إٌٝٔكثرٗ ٚاٌىراب  اقُذسم١ك اٌّثسث األٚي: 

 .اٌّثسث اٌثأٟ: ِٛضٛع اٌىراب

 ٔح ت١ٓ اٌىراب ٚت١ٓ غ١ؽٖ ِٓ ورة أزاظ٠ث األزىاَ .اٌّماؼ اٌّثسث اٌثاٌث:

 اٌّثسث اٌؽاتغ: ل١ّح اٌىراب ػٕع اٌؼٍّاء.

 .طاِف: ِظاظؼ اٌّؤٌف فٟ اٌىراباٌاٌّثسث 

 . اٌّثسث اٌكاظـ: خٙٛظ اٌؼٍّاء زٛي اٌىراب

  .ػؿٚ أزاظ٠ث اٌىرابِٕٙح اٌّؤٌف فٟ المبحث السابع: 

 ١ِّؿاخ اٌىراب.: المبحث الثامن

   اٌّؤاضػاخ اٌرٟ أضػخ ػٍٝ اٌّؤٌف ف١ٗ. أٌُ٘راقغ: اٌّثسث ا
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دراسة عن المؤلف والكتاب  17
 والكتاب الكتاب 

 

 
 
 
أشار إلٌه بمعناه ، وإنما مقدمة كتابه مصنؾ باسم الكتاب فًلم ٌصرح ال   

فقد وفق ّللا عز وجل إلى تجرٌد أحادٌث الحكام على : "مقدمته فقال فً

 سبٌل اإلكثار مع اإلحكام "

 :منهاو اسم الكتاببٌان  وقد اختلؾ النقل فً

 

 .أحادٌث األحكام  غاٌة اإلحكام فً -1

  . الولى لمخطوطة الرباطهكذا جاء اسمه على الورقة   
 خرها: تم السفر الثانًآ مكتوب فً خٌرة من الجزء الثانًوالصفحة ال  
لى كام بحمد ّللا تعالى بخط الفقٌر إحأحادٌث ال كتاب ؼاٌة اإلحكام فً من

مستهل  فً  لى بن شجاع الذرعً الشافعًكرٌم محمد بن عرحمة ربه ال
الحجة المحرم من سنة تسع وخمسٌن وسبع مابة ؼفر ّللا له  شهر ذي
 .ولطؾ به 

مد خاتم تم الكتاب والحمد لل رب العالمٌن وصلى ّللا على سٌدنا مح  
 "لى ٌوم .....له وصحبه أجمعٌن صَلة دابمة إالنبٌٌن وعلى آ

 فقد ذكروا أن له كتابا فً الطبري ب والكتاب نسبه كل من ترجم للمح

 تصانٌفه من :معجم المإلفٌن وقال وذكره عمر رضا كحالة فً ،حكامال

"  حكامال حادٌثل حكاماإل ؼاٌة"
(1)

. 

 

  األحكام -1

ته: وقال الحكام فهً الؽاٌة إلى كبًٌرا كتاًبا صنَّؾأنه  فقد ذكر الذهبً -    ٌ  َرأَ

ة علٌه وتعب مجل دات، ست   فهً لطان وأسمعه الٌمن، إلى ورحل. مد   للس 

 الٌمن صاحب
(1)

.  

                                                           

 (1/191( معجم المإلفٌن )1)

 (14/713( تارٌخ اإلسَلم )1)

 ٌق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: تحقالمبحث األول
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دراسة عن المؤلف والكتاب  11
 والكتاب الكتاب 

 المبسوطة الحكام مصنؾ: " طبقات الشافعٌٌن عنه فً وقال ابن كثٌر -  

 أورد ربما ولكن والحسن، الصحٌح وجمع وأطنب، وأكثر فٌها، أجاد

" ضعفها على ٌنبه ول ، الضعٌفة الحادٌث
(1)

 . 

َكامه له و"البداٌة والنهاٌة :  وقال فً   َح 
َجلََّدات   فهً ال  فهٌَدة   َكثهٌَرة   م   "م 

(1)
. 

عَلم ال فة فً كشؾ الظنون والزركلى فًخلٌ وذكره حاجً  
(2) 

.  

لمإلؾ من الكتاب كما ذكر ؛ لنه مقصود اسم الول : هو الوالصواب  

كام فقد وفق ّللا عز وجل إلى تجرٌد أحادٌث الحالمقدمة فقال " بنفسه فً

 "بٌل اإلكثار مع اإلحكامعلى س

 فلٌس هدؾ المإلؾ مجرد الجمع فقط بل هدفه الجمع مع اإلحكام .  

اختصار  كعادة العلماء فً اصارً ولعل من ذكره بهذا السم ذكره اخت  

 سماء الكتب .أ

 

 لى المؤلف نقوالت أهل العلم عنه :ومما ٌؤكد نسبة الكتاب إ -

 (  1/32) التسبٌح صَلة فضل فًكار ذال أمالً فقد نقل عنه ابن حجر فً -

 (2/132) ، (1/311)، ( 1/194) ، (1/414الفتح ) ونقل عنه فً -

(12/111  ) 

 (7/25ونقل عنه صاحب طرح التثرٌب ) -

 ( 13/111) ، (3/133)، ( 1/111) القاريعمدة  فً ونقل عنه العٌنً -

 (1/391) قوت المؽتذي قل عنه السٌوطً فًون -

 ( 1/295) شرح البخاري ًوالقسطَلنً ف -

 ( 4/131فٌض القدٌر ) فً والمناوي -

  (3/4459دلٌل الفالحٌن ) وابن عَلن فً -

 ( 1/37وطار )ٌل الن فً والشوكانً -

 (1/113الدر المنضود ) فً وابن حجر الهٌتمً -

 
 

                                                           

 (17/577اٌة )( والبداٌة والنه1/929( طبقات الشافعٌٌن )1)

 (17/577( البداٌة والنهاٌة )1)

   (   1/149( العَلم للزركلً )2)



    
  

 

 

دراسة عن المؤلف والكتاب  19
 والكتاب الكتاب 

 

 

 
 
 حكام دٌث الأحا الكتاب ٌشتمل على  

 المصنفات من اهمإلفو تقاهاانأحادٌث  حكام: هًومعنى أحادٌث ال  

 .الفقه أبواب على ورتبوها الصول، الحدٌثٌة

وقد ذكر المإلؾ فً مقدمة كتابه  
(1)

أنه رتبه على ترتٌب كتب الشٌخ أبً  

رحمه ّللا إسحاق الشٌرازي
(1)

ٌعنى كتابه التنبٌه-فً المذهب الشافعً،  
(2)

 

وكتاب المهذب
(3)

- 

ام لم ٌبدأ بكتاب الطهارة كما بدأ لكن المصنؾ هنا فً كتاب ؼاٌة اإلحك

، وإنما بدأ بكتاب اإلٌمان ثم كتاب العلم، ثم كتاب رحمه ّللا الشٌرازي

اإلٌمان والعلم  بتقدٌم كتابً رحمه ّللا ا بصنٌع اإلمام البخاريالطهارة مقتدًٌ 

ٌمان بتقدٌم كتاب اإلرحمه ّللا  على كتاب الطهارة، وبصنٌع اإلمام مسلم

لصنٌع عبد الحق اإلشبٌلً وموافًقا رة،على كتاب الطها
(4)

 كتابٌه  فً 

                                                           

 (1/4( ؼاٌة اإلحكام )1)

آبةةةةادي الشةةةةٌرازي، أبةةةةو إسةةةةحاق: العَلمةةةةة  إبةةةةراهٌم بةةةةن علةةةةً بةةةةن ٌوسةةةةؾ الفٌةةةةروزهةةةو  ((1

َن َوَثةةةَلَثه ماَبةةةة. وانت ولةةةد فةةةً فٌةةةروز المنةةةاظر.  ٌ ةةةعه قةةةل إلةةةى آبةةةاد )بفةةةارس( َسةةةَنةه َثةةةَلَث  َوتهس 
كةةةان مرجةةةع الطةةةَلب ومفتةةةً المةةةة فةةةً عصةةةره، واشةةةتهر بقةةةوة و شةةةٌراز فقةةةرأ علةةةى علمابهةةةا.

، التنبٌةةةه :ولةةةه تصةةةانٌؾ كثٌةةةرة، منهةةةا عةةةاش فقٌةةةرا صةةةابرا. الحجةةةة فةةةً الجةةةدل والمنةةةاظرة.
مةةةات ببؽةةةداد ومةةةات سةةةنة  واللمةةةع فةةةً أصةةةول الفقةةةه.، والمهةةةذب فةةةً الفقةةةه، وطبقةةةات الفقهةةةاء

 لى علٌه المقتدي العباسً.وص، ست وسبعٌن وأربعمابة
 (3/114(، وطبقات الشافعٌة الكبرى )342-11/341ٌنظر: سٌر أعَلم النبَلء )

 بدون تارٌخ عالم الكتبوهو مطبوع طبعته   (2)

 وهو مطبوع طبعته دار الكتب العلمٌة فً بٌروت . (3)

لخراط. من علماء المعروؾ بابن ا عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد ّللا الزدي اإلشبٌلً، ((4

من كان فقٌها حافظا عالما بالحدٌث وعلله ورجاله. مشارًكا فً الدب وقول الشعر. الندلس.

كتاب ، وله ثَلثة كتب، كبرى وصؽرى ووسطى: الحكام الشرعٌة، والمعتل من الحدٌثمإلفاته: 

     =                                                                                                                   وكانت وفاته سنة إحدى وثمانٌن وخمسمابة. .كبٌر فً ؼرٌب القرآن والحدٌث

           

 

 : موضوع الكتاب المبحث الثانً
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دراسة عن المؤلف والكتاب  93
 والكتاب الكتاب 

الحكام الكبرى
(1)

والوسطى 
(1)

، وقد أشار المصنؾ إلى أن الحكام الكبرى 

   من مصادره، فَل ٌبتعد أن ٌقلده فً ترتٌب أحادٌث الكتاب. 

كتابه بعض أحادٌث  أدخل فً -رحمه ّللا-المإلؾ المَلحظ أن ولكن   

 :ا تحت عنوانكتابه أبوابً  د ذكر فًقالرقابق والفضابل ف

، وذكر فضل جبل قباء، وذكر فضل صلى ّللا علٌه وسلم النبًفضل منبر   

 .أحد

  .ذكر فضل بٌت المقدس وتكلم عن الوالدٌن والحث على برهما  

 .للذكار اوعقد بابً  كرامهالضٌؾ والحث على إوعن   

ق اإلشبٌلً فً أحكامه وقد اقتدى فً هذا أًٌضا بصنٌع اإلمام عبد الح  

د وا الكبرى حٌث عقد فً كتابه كتًبا تحت عنوان: الدب، والتوبة، ه  لز 

َقابهق  ، والمناقب.   والورع والتوكل َوالرَّ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، والةةةدٌباج المةةةذهب فةةةً معرفةةةة أعٌةةةان 1/191= ٌنظةةةر: تهةةةذٌب السةةةماء واللؽةةةات للنةةةووي )
( 11/719تةةةةارٌخ اإلسةةةةَلم )(، و11/191(، وسةةةةٌر أعةةةةَلم النةةةةبَلء للةةةةذهبً )1/49المةةةةذهب )

(، والعةةةةةةةَلم للزركلةةةةةةةً 1/147(، وفةةةةةةةوات الوفٌةةةةةةةات )3/97وتةةةةةةةذكرة الحفةةةةةةةاظ للةةةةةةةذهبً )
(2/111) 
 بةةنا حسةةٌن ّللا عبةةد أبةةو: المحقةةق، الرٌةةاض /السةةعودٌة - الرشةةد مكتبةةة ( وهةةو مطبةةوع فةةً(1

 م1331 - هـ1311 ، الولى: الطبعة عكاشة
 مةةةديتحقٌةةةق/ ح .السةةةعودٌة العربٌةةةة لمملكةةةةا -الرٌةةةاض الرشةةةد، مكتبةةةة( وهةةةو مطبةةةوع فةةةً (1

 م 1994 - هـ1315:النشر عام. السامرابً صبحً السلفً،
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  . حكام خاصةأحادٌث ال فً األؾ أهل العلم كتبً 

 :األحكام كتبو

 انتقاها أحادٌث وهً فقط،  كامالح أحادٌث على اشتملت التً الكتب هً  

 أبواب على ورتبوها الصول، الحدٌثٌة المصنفات من الكتب هذه مإلفو

 .الفقه

 ومن كتب األحكام
(1)

: 

 ًالشبٌل الرحمن عبد بن الحق عبد محمد لبً الكبرى الحكام -1  

 .مجلدات ست فً وتقع ،( هـ 411 ت) الخراط بابن المعروؾ

 ذكر مجلدٌن، فً وتقع - اأٌضً  - الشبٌلً الحق بدلع الوسطى الحكام -1  

 .صحته على دلٌل الحدٌث عن سكوته أن خطبتها فً

 ت) القطان بن محمد بن علً الحسن أبو الناقد الحافظ علٌه وضع وقد   

 . ( الحكام كتاب فً الواقعٌن واإلٌهام الوهم بٌان) كتابه( هـ511

 صحٌحة تخٌرها أنه طبتهاخ فً ذكر اأٌضً  له الصؽرى الحكام -2  

 ّللا عبد لبً شرح وعلٌها واحد، مجلد فً تقع النقاد، عند معروفة اإلسناد

ِ.(1) (هـ 711 ت) مرزوق بن أحمد بن محمد

ِ.ِهـ533ت الجماعٌلً المقدسً الؽنً عبد الحافظ : الحكام عمدة -3  
 حشر الحكام حكامإ" كتابه فً (هـ599ت) العٌد دقٌق ابنوقد شرحه   

أحمد محمد  ، وهو مطبوع بتحقٌق:وهو شرح نافع مفٌد "الحكام عمدة

 طبعة عالم الكتب. -رحمه ّللا  -شاكر 

وكتابه  مرزوق، بن أحمد بن محمد ّللا عبد أبو الحافظ اأٌضً  شرحه كما  

 ؼٌر مطبوع.

                                                           

التاسةةع الهجةةري  القةةرن نهاٌةةة إلةةى الول القةةرن مةةن وتطةةوره نشةةؤته النبوٌةةة السةةنة ( تةةدوٌن1)

 115 -111ص  الزهرانً مطر آل عثمان بن مطر بن لمحمد

 179 – 171: ص للكتانً المستطرفة الرسالة: راجع( عن هذه الكتب الثَلثة 1)

 : المقارنة بٌن الكتاب وغٌره المبحث الثالث
 من كتب أحادٌث األحكام
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شرحه  وسمى ،(هـ 133 ت) الملقن ابن الدٌن سراج الحافظشرحه و  

بتحقٌق: عبد العزٌز المشٌقح  الحكام" وهو مطبوع "اإلعَلم بفوابد عمدة

    -الرٌاض  -طبعة دار العاصمة 

 "القاموس" صاحب( هـ 117 ت) الفٌروزآبادي اأٌضً  شرحه وكذلك  

 .وشرحه ؼٌر مطبوع

 بمكة التمٌٌز هٌبة عضو - البسام الرحمن عبد بن ّللا عبد الشٌخ وشرحه  

 .مطبوع وهو" الحكام عمدة حشر العَلم تٌسٌر" كتابه فً - المكرمة

 ًالحران تٌمٌة بن ّللا عبد بن السَلم عبد الدٌن لمجد الكبرى الحكام -4  

 طبقات ذٌل" من ترجمته فً رجب ابن الحافظ عنه قال ،( هـ 542 ت)

 مجلدات عدة فً ٌقع": الحنابلة
(1)

.  

 ابن الدٌن لمجدصلى ّللا علٌه وسلم  المصطفى أخبار من المنتقى -5  

تٌمٌة
(1) 

 ذلك على نص كما" الكبرى الحكام" من مختصر وهو - اأٌضً  -

"الحنابلة طبقات ذٌل" من المجد ترجمة فً رجب ابن الحافظ
(2)

 وهو ،

 بن أحمد بن محمد اإلمام: منهم العلماء من كثٌر بشرحه اعتنى وقد .مطبوع

 رعم الدٌن سراج العَلمة شرحه وكذلك ،(هـ733ت) المقدسً الهادي عبد

 العباس أبو اأٌضً  وشرحه ٌتمه، لم لكنه ،(هـ133ت) الملقن بن علً بنا

  .اأٌضً  ٌتمه ولم( هـ 771 ت) الحنبلً القاضً المحسن بن أحمد

                                                           

 (3/5( ذٌل طبقات االحنابلة )1)

ةةةةةو هةةةةةو ا (1) ، أَب  نه  ٌ ةةةةةد الةةةةةدِّ خ الَحَنابهلَةةةةةة، َمج   ٌ ةةةةةر، َشةةةةة ةةةةةه ال َعص   ٌ ، َفقه ، اإلهَمةةةةةام ، الَعَلََّمةةةةةة  خ   ٌ ةةةةة لشَّ

ةةةةةَة. ٌَ مه  ٌ ةةةةةن َت انهةةةةةً، اب  ةةةةةر الَحرَّ ةةةةةده ّللاه بةةةةةنه الَخضه ةةةةةَلَمه بةةةةةن َعب  ةةةةةد السَّ الشةةةةةٌخ جةةةةةد  الَبَرَكةةةةةاته َعب 

ًبةةةةتقةةةةً الةةةةدٌن.   ٌ ره َن ماَبةةةةة َتق   ٌ ةةةة سه َن َوَخم   ٌ ةةةةعه لهةةةةَد: َسةةةةَنَة تهس  نه  ا.و   ٌ ةةةةر الةةةةدِّ ةةةةهه َفخ  ةةةةَه َعلَةةةةى َعمِّ َوَتَفقَّ

: أَبهةةةةةً  ةةةةةن  َع مه ةةةةةهه، َفَسةةةةةمه ةةةةةن َعمِّ ٌ ؾ اب  ةةةةة ةةةةةق َمةةةةةَع السَّ َراهه ةةةةةَو م  ةةةةةَداَد َوه  ةةةةةب، َوَسةةةةةاَر إهلَةةةةةى َبؽ   ٌ الَخطه

ةةةةةنه َطَبةةةةةر   َنَة، َواب   ٌ ةةةةةَك َمةةةةةَد بةةةةةنه س  ة. أَح  ةةةةةدَّ ، َوعه ةةةةةؾه  ٌ َر اءه بةةةةةن الخ  ٌَ ةةةةة ةةةةةل، َوضه ةةةةةَؾ بةةةةةنه َكامه س  ٌ و  َزَذ 

ةةةةةةد  ، َوَعب  ر   ٌ ةةةةةةَق ةةةةةةن ش  نه اب   ٌ ن الةةةةةةدِّ  ٌ ةةةةةة ، َوأَمه  ً اطه ٌَ م  ، َوالةةةةةةدِّ نه  ٌ ةةةةةةَهاب الةةةةةةدِّ ه ؛ شه : َولَةةةةةةد  ةةةةةةه  َث َعن  َحةةةةةةدَّ

ن، ةةةةَإذِّ ر  الم  ةةةةو  ص  ًِّ بةةةةن َمن  والمنتقةةةةى فةةةةً ، تفسةةةةٌر القةةةةرآن العظةةةةٌم: مةةةةن كتبةةةةهوعةةةةدة.  الَؽنهةةةة

نه  والمحةةةةةرر فةةةةةً الفقةةةةةه. ،الحكةةةةةام أحادٌةةةةةث  ٌ َنَتةةةةة
، َسةةةةةَنَة اث  ةةةةةره

م الفهط  ةةةةةو  ٌَ اَن،  : بهَحةةةةةرَّ ًَ فِّ ةةةةةو  ت 

تِّ ماَبة . َن َوسه  ٌ سه  َوَخم 

(، والعةةةةةةةةَلم 1/213(،وفةةةةةةةةوات الوفٌةةةةةةةةات )12/191ٌنظةةةةةةةةر: سةةةةةةةةٌر أعةةةةةةةةَلم النةةةةةةةةبَلء )

 (3/5للزركلً )

 (3/5( ذٌل طبقات االحنابلة )2)
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اه( هـ1144 ت) ًالشوكان على بن محمد القاضً شرحه ثم    نٌل: "وسمَّ

 اكثٌرً  شرحه فً مإلفه اعتمد مطبوع وهو" الخبار منتقى شرح الوطار

 تخرٌج فً الحبٌر التلخٌص وعلى الفقهٌة، المسابل فً الباري فتح على

 . الحادٌث

 حققه ،( هـ 553 ت) السَلم عبد بن للعز الحكام أدلة بٌان فً اإللمام -7  

 السَلمٌة، سعود بن محمد اإلمام بجامعة الشرٌؾ محمد بن علً الدكتور

 ( .هـ 1333) عام وذلك

 العٌد دقٌق بن محمد الفتح أبً الدٌن لتقى امالحك أحادٌث فً اإللمام -1  

 . مطبوع( هـ 731 ت)

 خلٌفة حاجً قال  
(1)

 بالحكام مجردة المتعلقة الحادٌث متون فٌه جمع: 

اه فٌه وبرع شرحه ثم السانٌد،  هذا فً ٌإلؾ لم إنه: قٌل ،"اإلمام: "وسمَّ

 وذكر كمله،ٌ لم لكنه والستنباطات الفوابد من فٌه لما منه أعظم النوع

 إل وفاته بعد منه ٌوجد لم ثم أكمله، أنه"  اللفٌة على حاشٌته" فً ًالبقاع

 ".الشروح من كثٌر تطلب عن الناس لؼنى بقى ولو القلٌل،

 بن أحمد بن محمد الدٌن شمس للحافظ الحكام أحادٌث فً المحرر -9  

 من صرمخت وهو ،( هـ733ت) الهادي عبد بابن المعروؾ المقدسً قدامة

 . مطبوع وهو العٌد دقٌق لبن اإللمام كتاب

 الرحٌم عبد الفضل أبً الدٌن لزٌن المسانٌد وترتٌب السانٌد تقرٌب -13  

 فً المإلؾ شرحه وقد مطبوع وهو ،(هـ135 ت) العراقً الحسٌن بنا

 ٌتمه، أن قبل ّللا رحمه وتوفً" التقرٌب شرح فً التثرٌب طرح" كتابه

ه  (هـ115ت) العراقً الرحٌم عبد بن أحمد الدٌن ولً هابن   فؤتمَّ

 العسقَلنً حجر ابن: تؤلٌؾ الحكام أحادٌث من المرام بلوغ -11  

 ( هـ141ت)

 ".السَلم سبل" كتابه فً وقد شرحه الصنعانً  

 ب وبٌن ؼاٌة اإلحكام للمحب الطبريولو عقدنا مقارنة بٌن هذه الكت  

 :ؤمورن كتاب ؼاٌة اإلحكام ٌمتاز بلوجدنا أ

                                                           

 (1/141( كشؾ الظنون )1)
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: أنه اشتمل على عدد ضخم من أحادٌث الحكام فقد اشتمل على األول  

 .كتاب من هذه الكتب حدٌث وهذا العدد ل ٌوجد فً أي 12333أكثر من 

الؽالب شٌبا من  : أنه لم ٌقتصر على إٌراد الحدٌث فقط بل ٌذكر فًًالثان  

 فقه الحدٌث. 

 ؼٌر المشهورٌن . همرضً ّللا عن : ترجم لعَلم الصحابةالثالث  

: اعتنى ببٌان ؼرٌب الحدٌث ونقل ذلك من كتب الؽرٌب والشروح الرابع  

 واللؽة .

 :ه منهاٌذت علحكام ومإاخذات أخكتاب ؼاٌة اإل وهناك قصور فً  

ل ٌنبه على ذلك بخَلؾ ابن ا وأنه ٌذكر أحٌانا الحدٌث وٌكون ضعٌفً  -1  

ؼٌر  ن كان فًالحدٌث إ لمرام فإنه ٌنص على درجةبلوغ ا حجر فً

كرها فً مبحث: أهم المإاخذات وهناك مإاخذات أخرى سؤذ .الصحٌحٌن

  . أخذت على المإلؾ التً
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 علٌه . نىثوأ ،كتابه هذا ذكر المحب الطبري للشٌخ كل من ترجم  

سَلم تارٌخ اإل فً فقال الذهبً 
(1)

 مالحكا فهً الؽاٌة إلى كبًٌرا كتاًبا صنَّؾ :

ته  ٌ ة علٌه وتعب مجل دات، ست   فهً َرأَ  . مد 

طبقات الشافعٌٌن  وقال ابن كثٌر فً  
(1)

 أجاد المبسوطة الحكام مصنؾ :

 الحادٌث أورد ربما ولكن والحسن، الصحٌح وجمع وأطنب، وأكثر فٌها،

 .  ضعفها على ٌنبه ول الضعٌفة،

وقال السبكً  
(2) 

َها الجٌدة التصانٌؾ صنؾ:  ن  ٌث فهً مه َكام الَحده َح   ال كتاب ال 

ه ور وط ال َمش  س   . َكبهٌر فضل على دل   ال َمب 

ة الجنانوقال صاحب مرآ  
(3)

 فً وله الحدٌث، فً عدٌدة اكتبً  وصنؾ: 

 عدة فً الحكام فً كتاب المبسوطات ومن ومختصرات، مبسوطات الفقه

 ربما كنول والحسن، الصحٌح وجمع وأطنب، وأكثر وأفاد فٌه أجاد مجلدات

  .ضعفها ٌبٌن ولم الضعٌفة، الحادٌث فٌه أورد

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 (14/713خ اإلسَلم )( تار1ٌ)

 (1/929( طبقات الشافعٌٌن )1)

 (1/19( طبقات الشافعٌة للسبكً )2)

 ( 3/151( مرآة الجنان )3)

 : قٌمة الكتاب عند العلماء المبحث الرابع
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  .اعتمد علٌها فً مقدمة كتابه المصادر التً -رحمه ّللا  -ذكر المإلؾ   

سحاق تٌب كتب الشٌخ أبى إترتٌب الكتاب على تر فقد اعتمد المإلؾ فً  

 : لقرب تناولها وكثرةهمقدمة كتاب ذلك فقال فً لل  المذهب وعَ  فً الشٌرازي

أبو محمد عبد الحق  مامان القاضً، وأضاؾ ما ذكره اإلالتداول لها

 . الحنبلً ركات عبد السَلم بن تٌمٌة الحرانً، وأبو البكًالمال

تمد على ، وكذلك اععلى شرح السنة للبؽوي اا كلًٌ والمإلؾ اعتمد اعتمادً   

ا من ا، وأضاؾ كثٌرً رً كثٌ لى هذٌن المصدرٌنصحٌح ابن حبان وهو ٌعزو إ

 ،مصنؾ عبد الرزاق مثل: ة الواردة فً مصنفات اْلخرٌنابدالحادٌث الز

  . لبٌهقًالسنن الكبرى لو ،طبرانًالمصنؾ ابن أبى شٌبة، ومعاجم و

 

ِ:علٌهااعتمد  التً كتب الغرٌب واللغة والشروح
ازري ، م، والمعلم بفوابد مسلم لل، والصحاح للجوهريالنهاٌة لبن الثٌر  

ٌاض، ومشكل الصحٌحٌن لبن ع كمال للقاضً، واإلوشرح السنة للبؽوي

 . ، ومختصر السنن للمنذريالجوزي

 

 :رضً ّللا عنهم كتب التعرٌف بالصحابة

  .الثٌرسد الؽابة لبن وأ ،ستٌعاب لبن عبد البر: الاعتمد المإلؾ على  

 

 :كتب الفقه والخالف بٌن العلماء

كمال واإل، ، والمعلم للمازريللبؽوي ، وشرح السنةطابًمعالم السنن للخ  

 ، ومختصر السنن للمنذريالجوزي ومشكل الصحٌحٌن لبن، لعٌاض

 .كتب الفقه و

، أو كتاب الرقابق لعبد ما من شرح السنة للبؽوي: إبقالرقا وما نقله فً  

  . الحق

 

 المبحث الخامس: مصادر المؤلف فً الكتاب
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 دراسة عن المؤلف والكتاب 

 

 :منها المقدمة ذكرها المؤلف فً كتابه ولم ٌذكرها فً وهناك مؤلفات

 

 (3/33، 332، 219، 132، 1/34) التفسٌر الوسٌط للواحدي -1

 (1/59داود ) الزهد لبً - 1

 (1/131) صفة الصفوة لبن الجوزي - 2

 ( 119، 177، 151، 1/154عٌاض ) الشفا للقاضً - 3

 ( 3/145، 133، 1/57مستدرك الحاكم ) - 4

 ( 1/351) فراد للدارقطنًال - 5

 (4/119بن المبارك )مسند عبد ّللا  - 7

، 111، 2/134، 1/211) جامع الدعاء الصحٌح للحافظ أبى منصور - 1

 وهو مفقود. (44، 3/33

 ( 4/315، 2/133) الشمابل للترمذي -9

 ( 4/173، 3/411، 2/144لبن قدامة ) المؽنً -13

 ( 2/134) الدعوات الكبٌر للبٌهقً -11

 ( 3/731، 351، 2/121، 1/154مسند البزار ) -11

 (1/137) الٌوم واللٌلة لبى بكر الدٌنوري عمل -12

. لم أقؾ علٌه مطبوًعا وقد ذكره (3/191معاوٌة الضرٌر ) جزء أبً  -13

 ( 1/414صاحب كشؾ الظنون )

 ، ولم أقؾ علٌه.(2/313) العَلء الهمدانً بًفضابل المدٌنة للحافظ أ -14

 ( 4/121،  3/231) الذرٌة الطاهرة للدولبً - 15

 (1/421عاصم ) لبن أبً حاد والمثانًاْل -17

 وهو ؼٌر مطبوع . وم لعلى بن نشوان بن سعٌد الحمٌريضٌاء الحل -11

 .من الرسالة 195 :: حدٌث رقمٌنظر
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ا دار الكتب ه من العناٌة والتحقٌق وقد طبعته أخٌرً الكتاب حقَّ  لم ٌنل    

هم مجلد للفهارس بتحقٌق نات مسبع مجلد فً، لبنان بٌروت -العلمٌة 

وهذه الطبعة ملٌبة  -جزاه ّللا خًٌرا  -حمزة أحمد الزٌن  الدكتور/

عتماد على نسخة التحقٌق بال فً ت وقد قام المحقق  بالتصحٌفات والتحرٌفا

لى مصادرها حادٌث إوعزا المحقق ال ،ة ومؽربٌة وتركٌةملفقة من شامٌ

حادٌث للحكم أسانٌد ال ولم ٌدرس  ، والعز الؽالب وقد اعتراه قصور فً فً

لى مجموعة الكتاب وهى تحتاج إ ٌث الواردة فًحاد، وذلك لكثرة العلٌها

الحكم على الحدٌث  اقتصر على نقل أقوال أهل العلم فً هٌتمن الباحثٌن فٌال

عَلم كما وعد ، ولم ٌقم بضبط المقدمة تحقٌقه كما وعد فً اصحة وضعفً 

 . مقدمة تحقٌقه فً

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جهود العلماء حول الكتابالمبحث السادس
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 للمإلؾ منهج ٌتضح فً النقاط التالٌة:   
رجاه فهو ما خرجه مقدمة كتابه أنه إذا قال أخ بٌن المصنؾ فً -1  

 .ومسلم الشٌخان البخاري
الشٌخان وأحمد وأبو داود والترمذي وإذا قال أخرجه السبعة فالمراد   

 وابن ماجه . والنسابً
 .المراد من سوى الشٌخٌن من السبعة وإذا قال أخرجه الخمسة ف  

 .ربعة فالمراد من سوى ابن ماجه من الخمسة وإذا قال أخرجه ال  

 .ربعةثَلثة فالمراد من سوى أحمد من الوإذا قال أخرجه ال  

 وهذا هو التفصٌل:

، 11، 13دٌث رقم )احأما قال فٌه: أخرجاه فالبخاري ومسلم، كما فً  -  

11 ،21 ،31 ،39 ،44 ،51 ،71 ،77 ،12 ،94 ،135 ،113 ،117 ،

  من الرسالة. (193، 193، 155، 131، 125

قال فٌه: أخرجه السبعة، فهم الشٌخان، وأحمد، وابو داود، ما  -  

من الرسالة ( 111النسابً، وابن ماجه، كما فً حدٌث رقم )والترمذي، و

ول   َقالَ قال:  -رضى ّللا عنه  -وعن عمرقال المحب الطبري:   - ّللاه  َرس 

هه  ّللا   َصلَّى  ٌ بههه، َعن   َنامَ  َمن  » :- َوَسلَّمَ  َعلَ ء   َعن   أَو   حهز   ً ، َش ه  ن   فهٌَما َفَقَرأَه   مه

نَ   ٌ ، َصََلةه  َب ره ، َوَصََلةه  ال َفج  ره ه 
تهبَ  الظُّ َما لَه   ك  نَ  َقَرأَه  َكؤَنَّ له  مه  ٌ أخرجه  «اللَّ

 السبعة إل البخاري،

كما فً حدٌث  ه الخمسة، فهم أحمد، وأصحاب السننما قال فٌه: أخرج -  

بهًأن  -رضً ّللا عنهما  -عن ابن عمر قال:  من الرسالة، (43رقم )  النَّ

هه  ّللا   َصلَّى  ٌ له  َصََلة  » :َقالَ  - َوَسلَّمَ  َعلَ  ٌ َهاره  اللَّ َنى َوالنَّ َنى َمث  أخرجه  «َمث 

  الخمسة وأبو حاتم

، والنسابً ،والترمذي ،أبو داودفهم  ما قال فٌه: أخرجه الربعة -  

وأحمد
(1)

 
                                                           

  ( 4311ح/2/97(، )2311ح/1/341(، )1717/ح1/555ؼاٌة اإلحكام ) ((1

هج المؤلف فً : منالمطلب السابع

  عزو وتخرٌج أحادٌث الكتاب
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كما فً والنسابً  ،والترمذي ،فهم أبو داود لثَلثةما قال فٌه: أخرجه ا -  

َفةَ  َعن  قال: وحٌث  من الرسالة، (31حدٌث رقم )  ٌ َذ  -رضى ّللا عنه  - ح 

هه  ّللا   َصلَّى -انتهى إلى النبً  أَنَّه    ٌ نَ  َلتهحٌن قام إلى ص - َوَسلَّمَ  َعلَ ، مه له  ٌ  اللَّ

َبر   ّللاَّ  »الصَلة قال:  فًفلما دخل  و أَك  وته  ال َملَك وته  ذ  اءه  َوال َجَبر  ٌَ ره ب   َوال كه

ه   َفَكانَ  َرَكعَ  ث مَّ  ال َبَقَرَة، َقَرأَ  ث مَّ  ،«َوال َعَظَمةه  ك وع  ن   قرٌباً  ر  هه، مه امه ٌَ ق ول   قه  فهً ٌَ

هه  ك وعه َحانَ  »:ر  ب  ًَ  س  ه   َفَكانَ  َرأ َسه   َرَفعَ  ث مَّ  ،«ٌمه ال َعظه  َربِّ ام  ٌَ ًوا بعد الركوع قه  َنح 

ن   هه، مه ك وعه ق ول   ر  ٌَ : ًَ ، لهَربِّ د  ه  َفَكانَ  َسَجَد، ث مَّ  ال َحم  ود  ج  ًوا س  ن   َنح  هه  مه امه ٌَ بعد  قه

ق ول   ،الركوع َحانَ »: ٌَ ب  ًَ  س  لَى َربِّ نَ  َكانَ فَ  َرأ َسه َرَفعَ  ث مَّ  «الع   ٌ نه السَّ  َب  ٌ َدَت  ج 

ًوا ن   َنح  هه  مه وده ج  ق ول   س  ٌَ فهر   َربِّ » :،  ، اؼ  فهر   َربِّ  لًه َبعَ  َصلَّىحتى َ ،«لًه اؼ   أَر 

، نَّ  َفَقَرأَ  َرَكَعات  َبَقَرَة، فهٌهه َراَن، َوآلَ  ال  م  َساَء، عه َعامَ ال، أو َوال َمابهَدةَ  َوالنِّ " ن 

 .أخرجه الثَلثة

   :منهجه فً العزو

 فً أحدهما فإن المحب الطبري ٌن أو فًالصحٌح ن الحدٌث فًإذا كا -1  

النادر كؤن ٌنبه على  ل فًٌتعداهما إلى ؼٌرهما إلٌهما ول الؽالب ٌعزو إ

 زٌادة لٌست عند أحدهما .

نه حدٌث قال اإلمام المحب الطبري: " :مثال   ًَ  َعبَّاس   اب  ه َما، ّللاَّ   َرضه  َعن 

دَ  بهتُّ : َقالَ  ن  وَنَة،مَ  خالتى عه م  ًُّ  َفَقامَ  ٌ  به ، َفؤََتى صلى ّللا علٌه وسلم النَّ  َحاَجَته 

َهه   َفَؽَسلَ  هه، َوج   ٌ َد ٌَ َبةَ  َفؤََتى َقاَم، ث مَّ  َناَم، ث مَّ  َو لَقَ  القهر  َناَقَها، َفؤَط  ؤَ  ث مَّ  شه  َتَوضَّ

وًءا ض  نَ  و   ٌ نه  َب  ٌ وَء ض  ثهر   لَم   و  لََػ، َوَقد   ٌ ك  ، ت  َفق م   َفَصلَّى، أَب  ت   ٌ ةَ  َفَتَمطَّ ٌَ  أَن   َكَراهه

ت   أَنًِّ ٌََرى ن  ،  ٌهه نأَتَّ  ك  ؤ ت  ت    َفَتَوضَّ هه، َعن   َفق م  َساره نهً َفؤََخذَ  ٌَ  َعن   َفؤََداَرنهً بهؤ ذ 

ٌنههه، مه َرةَ  َثَلَثَ  َصَلَت ه   َفَتَتامَّت   ٌَ َعًة، َعش  َطَجعَ  ث مَّ  َرك   َوَكانَ  َنَفَخ، َحتَّى َفَنامَ  اض 

َلَةه، بهَلَل   َفآَذَنه   َنَفَخ، َنامَ  اإهذَ  ؤ ، َولَم   َفَصلَّى بهالصَّ َتَوضَّ ق ول   َوَكانَ  ٌَ َعابههه  فهً ٌَ : د 

َعل   اللَّه مَّ » بهً فهً اج  ي َوفهً ن وًرا، َقل  ً َوفهً ن وًرا، َبَصره عه  َوَعن   ن وًرا، َسم 

ٌنهً مه ي َوَعن   ن وًرا، ٌَ َساره قهً ن وًرا، ٌَ تهً ا،ن ورً  َوَفو  ً ن وًرا، َوَتح   ن وًرا، َوأََمامه

أخرجاه وعند أحمد بعد قوله: فؤدارنى عن  «ن وًرا لًه عظموَ  ن وًرا، َوَخل فهً

"نا ٌومبذ ابن عشر سنٌنٌمٌنه وأ
(1)

. 

 ها .حمد ذكرَ عند أ ا وجد زٌادةً ، ولمَّ للصحٌحٌن فالحدٌث عزاه أوًل   

                                                           

 ( من الرسالة11حدٌث رقم ) ((1
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ب زم ترتٌبا معٌنا فلم ٌرتعند عزو الحدٌث لكثر من إمام لم ٌلت -1  

الوفاة، فؤحٌانا ٌقدم أحمد على أومصادر التخرٌج على الصحٌة، 

( من الرسالة، حٌث قال 147رقم ) كما فً حدٌثأوحدهما الصحٌحٌن 

َبانَ  لَقهٌت  وعن معدان بن أبى طلحة الٌعمري قال: المإلؾ:  لَى َثو  وله  َمو   َرس 

هه  ّللا   َصلَّى ّللاه   ٌ نهً: َفق ل ت   ،َوَسلَّمَ  َعلَ بهر  َمل   بهَعَمل   أَخ  ل نهً به  أَع  خه  بههه  ّللا   ٌ د 

َة؟ َماله ال بهؤََحبِّ : ق ل ت   َقالَ  أَو   ال َجنَّ ت ه   ث مَّ . َفَسَكتَ  ّللاه، إهلَى ع  . َفَسَكتَ الثانٌة  َسؤَل 

ت ه   ث مَّ  الهَثةَ  َسؤَل  ولَ  َذلهكَ  َعن   َسؤَل ت  : َفَقالَ  الثَّ هه  ّللا   لَّىصَ  ّللاه  َرس   ٌ : َفَقالَ  َوَسلََّم، َعلَ

كَ »  ٌ َرةه  َعلَ وده  بهَكث  ج  ه، السُّ َّ د   َل  َفإهنَّكَ  لله ج  ه  َتس  َّ َدًة، لله  َدَرَجًة، بهَها ّللا   َرَفَعكَ  لإ َسج 

كَ  َوَحطَّ  ٌَبةً  بهَها َعن  َدان   َقالَ  «َخطه َداءه  أََبا لَقهٌت   ث مَّ : َمع  ر  ت ه   الدَّ لَ : لًه الَ َفقَ  َفَسؤَل  ث   مه

َبان  : لًه َقالَ  َما ، والؽالب أنه ٌقدم الكتب " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داودَثو 

 الستة على ؼٌرها. 

، وؼالبا تكون ةأخرجه من البم منقد ٌذكر الحدٌث دون عزوه إلى  -2  

   (113حدٌث رقم ) هذه الحادٌث أثناء التعلٌق على حدٌث أو مسؤلة كما فً

 ، سناده كامًَل ول ٌذكر إ ،على فقطٌه الاولحدٌث وٌذكر رٌسوق ا -3  

 على ذلك. أمثلةً  أحادٌث الكتاب تصلح لتكونَ  أؼلبووذلك قبل المتن ؼالبا، 

ٌحذؾ اإلسناد عدا الصحابً وأحٌانا ٌذكر التابعً مع الصحابً كما  -4  

ٌنار حٌث قال: من الرسالة، (9رقم )فً حدٌث  ٌ ب عن عمرو بن ده َر  عن ك 

 ، وساق الحدٌث.رضى ّللا عنهما - عن ابن عباس

ِِ.لفاظهالحدٌث بالمعنى ول ٌلتزم بذكر أ أحٌانا ٌذكر -5  
أن  -ٌعنً عابشة رضً ّللا عنها  -وعنها قال المحب الطبري: ": لامث  

 ،جع عن قٌام اللٌلؼلبه نوم أو و إهَذا انَ كَ  صلى ّللا علٌه وسلمرسول ّللا 

نَ  َصلَّى ً   اره النَّهَ  مه َت َرةَ  ثهن  َعةً  َعش  أخرجاه «َرك 
(1)

. 

ولَ  أَنَّ  َعابهَشَة، َعن  وأخرجه مسلم ولفظه " والحدٌث لم ٌخرجه البخاري  َرس 

ه   إهَذا َكانَ » صلى ّللا علٌه وسلم ّللاه  ََلة   َفاَتت  نَ  الصَّ له  مه  ٌ ن   اللَّ ، مه  أَو   َوَجع 

هه، ره  ٌ نَ  َصلَّى َؼ َهاره  مه ً   النَّ َت رَ  ثهن  َعةً  ةَ َعش   «َرك 

َطاَن ل المحب الطبري قال (14حدٌث رقم ) ومثل  ٌ : وقد ورد "َفإهن  الش 

" من حدٌث جابر أخرجه أحمد لًه ث  َتَمَثل  بهمه ، وبهذا اللفظ لم ٌخرجه أحمد من ٌَ

 .(3192من حدٌث ابن مسعود برقم )، وإنما أخرجه أحمد رواٌة جابر
                                                           

 ( من الرسالة 117حدٌث رقم ) ((1
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 .الشمابل سننه بل هو فً وهو لٌس فً قد ٌعزو الحدٌث للترمذي -7  

 الكبرى .ً الصؽرى بل هو ف ًوقد ٌعزو للنسابى وهو لٌس ف

ده حدٌث  :لامث   ٌ نه  َز ًِّ  َخالهد   ب  َهنه َقنَّ : َقالَ  أَنَّه   - رضى ّللا عنه -ال ج  م   َصََلةَ  َلَر 
وله  لََة، هذه صلى ّللا علٌه وسلم ّللاه  َرس   ٌ  قال فتوسدت عتبة فسطاطة اللَّ

نه  ىَفَصلَّ »  ٌ َعَت ، َرك  نه  ٌ نه  َصلَّى ث مَّ  َخفهٌَفَت  ٌ َعَت نه  َرك   ٌ ٌلََت نه  َطوه  ٌ ٌلََت ، َطوه نه  ٌ ٌلََت  ث مَّ  َطوه
، َصلَّى نه  ٌ َعَت َما َرك  ونَ  َوه  نه  د   ٌ لَه َما، اللََّت ، َصلَّى ث مَّ  َقب  نه  ٌ َعَت َما َرك  ونَ  َوه  نه  د   ٌ  اللََّت
لَه َما، نه  َصلَّى ث مَّ  َقب   ٌ َعَت َما ،َرك  ونَ  َوه  نه  د   ٌ لَه َما، اللََّت نه  َصلَّى ث مَّ  َقب   ٌ َعَت َما َرك   َوه 
ونَ  نه  د   ٌ لَه َما، اللََّت َترَ  ث مَّ  َقب  َرةَ  َثََلثَ  َفَذلهكَ  أَو  َعةً  َعش  أخرجه مسلم والخمسة  «َرك 

 إل أحمد وأخرجه أبو حاتم
(1)

. 
 الحدٌث لٌس فًالسنن، ووهم أصحاب  ،ل أحمدلؾ عزاه للخمسة إفالمإ  

صلى ّللا  عبادة رسول ّللا :باب ،الشمابل المحمدٌة بل هو فً سنن الترمذي
الصؽرى بل هو فً  سنن النسابً ولٌس فً ،(1/155/173) علٌه وسلم
 ؟شهر رمضان كٌؾ الصَلة فً :باب ،الصَلة :كتاب، الكبرىالسنن 

(1/123/294) 
 :منهجه فً بٌان درجة الحدٌث

ام الصحة زنؾ إلى الكتب التً اشترط مإلفوها التإذا عزا المص -1  
 كالصحٌحٌن، وصحٌح ابن حبان فإنه ٌكتفً بذلك إشعاًرا بصحة الحدٌث.

الكتب التً لم ٌشترط مإلفوها الصحة وحكم أصحابها على الحدٌث  -1  
( حٌث قال 2فإنه ٌنقل حكمهم فً نهاٌة الحدٌث ؼالبا كما فً حدٌث رقم )

 د، وأبو حاتم، والترمذي وقال: حسن صحٌح.أخرجه أبو داو عقبه:
وقد  -رضً ّللا عنها  -قال: وعن أم سلمة  (15وكما فً حدٌث رقم )  

م   َوَمافقالت: " -صلى ّللا علٌه وسلم  -سبلت عن صَلة رسول ّللا   لَك 
َنام  ثم  ٌ َصلًِّ َكانَ  َته ؟َلَوصَ  رَ  ٌَ رَ  ٌ َصلًِّ ث مَّ  َصلَّى،ٌ َما َقد  َنام   ث مَّ  َم،َنا َما َقد  ٌَ 
رَ  بهحَ  َحتَّى َصلَّى،ٌ َما َقد  ". أخرجه أبو داود والنسابً والترمذي وقال:  ٌ ص 

 .حسن صحٌح
 قد ٌحكم على الحدٌث صراحة وهذا قلٌل جدا فً كتابه   -2  
وما عدا ذلك فإنه ل ٌحكم على الحادٌث، ل سٌما الحادٌث التً  -3  

، 112، 19)دٌث رقم احألى مسؤلة كما فً ٌذكرها أثناء الشرح والتعلٌق ع
 ( من الرسالة. 113

 منهجه فً اإلحاالت:
 اإلحالت عنده نوعان:

                                                           

 ( من الرسالة24حدٌث رقم ) (1)
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قال  (2اإلحالة على مسؤلة أو حدٌث تقدم: كما فً حدٌث رقم: ) -أ  
ٌن أبى عن :-رحمه ّللا  -المصنؾ  لً َرزه  ٌ َق  عن - عنه ّللا رضً - الع 

ا: »قال - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً ٌَ إ  له  َعلَى الرُّ ج  ، ره  ت َعبَّر   لَم   َما َطابهر 
بَِّرت   َفإذا ث   لَم   َما» لفظ وفً «َوَقَعت   ع  ثَ  َفإهَذا بهَها، ٌ َحدِّ : َقالَ  «َوَقَعت   بهَها َحدَّ

ب ه   سه َها َول: »َقالَ  َوأَح  ، َعلَى إل َتق صَّ ي أَو   َوادم ي   ذه
 داود، أبو أخرجه «َرأ 

 .صحٌح حسن: وقال لترمذيوا حاتم، وأبو
ٌن وأبو  ذكر فً ذكره تقدم وقد ّللا، عبد بن صبرة بن لقٌط اسمه َرزه

، وبالبحث عنه الوضوء فرض باب من والستنشاق المضمضة فً المبالؽة
 (1/431)وجدته فً الموضع الذي ذكره كما فً ؼاٌة اإلحكام

قال  -(119)اإلحالة على حدٌث أو مسؤلة ستؤتً كما فً حدٌث رقم:  -ب  
ًَ  َعابهَشةَ  َعن  المصنؾ: و َها، ّللاَّ   َرضه هه  ّللا   َصلَّى -أن رسول ّللا  َعن   ٌ  َعلَ

ر   َدَخلَ  إذا"كان  َوَسلَّمَ  ا الَعش  ٌَ لَ ال أَح   ٌ " الحدٌث أخرجاه والنسابً........ لَ
 

 . وسٌؤتً فً ذكر الجتهاد فً العشر الخٌر من رمضان من كتاب الصٌام
نه ووجدته فً ذكر فضل الجتهاد فً العشر الخٌر من حثت عوقد ب

 (3/323فً ؼاٌة اإلحكام ) كما رمضان
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 لقد تعددت مٌزات الكتاب وتنوعت وٌمكن حصر أهمها فً النقاط التالٌة:   

سور لنا الرجوع إلٌها بل بعضها مة ؼٌر مٌمهنقل الشٌخ عن مصادر  -1  

 عداد المفقود فً
(1)

 . 

، رتب الكتاب على الكتب والبواب الفقهٌة مما ٌٌسر الوصول للحدٌث -1  

   سٌعثر علٌه فٌه بسهولة وٌسر . ،ا عرؾ موضوعهفمن رام حدٌثً 

، اعتماده على بعض النسخ المختلفة عن النسخ المشهورة بٌن أٌدٌنا -2  

 الزهد ًفؤفادنا بإضافات لم توجد لدٌنا، فقد ٌعزو الحدٌث إلى أبً داود ف

 من الرسالة، (135رقم ) ول نجده فً النسخة التً بٌن أٌدٌنا كما فً حدٌث

وٌعتبر بعضها فً عداد المفقود، كتجرٌد الصحاح لرزٌن العبدري،، وجامع 

(، وهذا ٌفٌدنا فً 4الدعاء الصحٌح لبى منصور كما فً حدٌث رقم )

 من أحادٌث هذه الكتب. ءالطَلع على شً

 بٌان معانًوالتعلٌق علٌها و حادٌثال حرص الشٌخ على شرح -3  

المتون الحدٌثٌة بالنقل عن كتب الشروح  لفاظ الؽرٌبة الموجودة فًال

 .والؽرٌب واللؽة لكنه كان مختصرا 

وال أهل حادٌث ونقل أقحٌان علل بعض البعض ال بٌن الشٌخ فً -4  

أعل الحدٌث بسببه  الذي ياوالر الجرح والتعدٌل فً
(1)

. 

 المسابل الفقهٌة ونقل كَلمهم باختصار . اطته بالخَلؾ فًحإ -5  

تراجم مختصرة  مشهورٌنالؽٌر  رضً ّللا عنهم ترجم للصحابة -7  

وقد ٌترجم لمن هو دون  ،وأسد الؽابة ،ستٌعاباعتمد فٌها على ال

الصحابً
(2)

. 

كثر من ثَلثة عشر الكتاب على أ ٌث الكتاب حٌث ٌحتويحادكثرة أ -1  

 .حكام وهو بذلك ٌعد موسوعة لحادٌث ال ؾ حدٌثأل

                                                           

 ( من الرسالة195، 4( ٌنظر: حدٌث رقم )1)

 ( من الرسالة.195( ٌنظر: حدٌث رقم )1)

 ( من الرسالة.197، 145( ٌنظر: حدٌث رقم )2)

 : مٌزات الكتاب امنالمطلب الث
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 دراسة عن المؤلف والكتاب 

المسابل الفقهٌة فقد جمع مادة علمٌة فقهٌة تعد  العلماء فً ْلراءذكره  -9  

ا للباحثٌنمرجعً 
(1)

.   

، وقلما ٌحكم حادٌثض الالحكم على بع نقله لكَلم العلماء فً -13  

بنفسه، وهذا مما ٌفٌد الباحث فً حكمه على الحدٌث
(1)

. 

جه فً التخرٌج على طرٌقة العلماء من استخدام الرموز، منه -11  

 والمختصرات )السبعة، والخمسة، والربعة، والثَلثة، .....(

عنوان تراجم البواب فً ؼاٌة الدقة، وهً مطابقة للرواٌات،  -11  

 وٌظهر هذا حسه الفقهً، والحدٌثً.   

   

 
 

  

                                                           

 ( من الرسالة133، 43ٌنظر: حدٌث رقم ) ((1

 ( من الرسالة134ٌنظر: حدٌث رقم ) (1)
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قوله وٌرد علٌه إل النبً إخذ من لكل عمل بشري قصور، وكل ٌ   

المعصوم صلى ّللا علٌه وسلم، وقد أخذ بعض العلماء على الكتاب بعض 

 المإاخذات منها:  

ٌ  استدلله ببعض ال -1   نبه على ضعفهاحادٌث الضعٌفة دون أن 
(1)

 . 

الحدٌث لؽٌر الصحٌحٌن مع أنه موجود بنفس اللفظ فى  ٌعزوقد  -1  

 الصحٌحٌن
(1)

. 

بعد شهرة مع وجوده لى المصدر الدنى رتبة والحدٌث إو القد ٌعز -2  

الكتب المتقدمة شهرة ورتبة  فً
(2)

 . 

 حادٌث عزوه وتخرٌجه لبعض ال أوهام فً -رحمه ّللا  -وقع للشٌخ  -3  

ومن وقؾ وقد عابه بذلك بعض أهل العلم قال الناجً فً عجالة اإلمَلء: "

  الوهام فً العزو المتكرر إلى ما فً "الحكام" للمحب الطبري من على ما

أو أحدهما، وؼٌره رأى ؼاٌة العجب" فً الصحٌحٌن،
(3)

 . 

 

 ومن هذه األوهام:

سناده الحدٌث إلى صحابً معٌن، وإنما هو عن صحابً آخرإ -  
(4)

 . 

عزو الحدٌث إلى الصحٌحٌن ول ٌوجد إل فً أحدهما -  
(5)

. 

بلفظ: )أخرجه(، ول ٌوجد  عزو الحدٌث إلى الصحٌحٌن أو أحدهما -  

 افٌهما أو فً أحدهما إل معلقً 
(7)

ٌبٌن ذلك  ا، وأحٌانً  
(1)

.  

                                                           

 من الرسالة (119، 144، 43 ،42، 41 ،15ٌنظر: حدٌث رقم ) (1)

 ( من الرسالة7نظر: حدٌث رقم: )( 1ٌ)

 ( من الرسالة4( ٌنظر: حدٌث رقم: )2)

 (1/111( عجالة اإلمَلء )3)

 ( من الرسالة154، 143، 112، 111، 27( ٌنظر: حدٌث رقم: )4)

 ( من الرسالة171، 31(( ٌنظر حدٌث رقم: 5)
 ( من الرسالة115، 43( ٌنظر حدٌث رقم : )7)

 الرسالة ( من177( ٌنظر حدٌث رقم : )1)

أخذت على  المطلب التاسع: أهم المؤاخذات التً
 . المؤلف
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 . لى الوسابط فً العزو، وّللا أعلمولعل سبب ذلك اعتماده ع  

تنقص من قٌمة الكتاب العلمٌة جزى ّللا  خذ فإنها لمن مآومهما ٌكن   

 .  مإلفه خٌَرا
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 اِنًلقِْسُم الثا

 النص المحقق
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   ٖٔٔ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 

 

  

    : من النسخ الخطٌة وبٌان عالمات التعرٌف بما اعتمدت علٌه أوًلا
 :توثٌقها

 اعتمدت فً تحقٌق هذا الكتاب على نسختٌن مخطوطتٌن:   

 النسخة األولى:

مخطوطة الملك عبد العزٌز العامة بالمدٌنة مجموعة بشٌر أؼا وهى تحت    

 ( ورمزت لها بالرمز )م( ٖٗ٘رقم )

 وصف المخطوطة:

اسم الكتاب بخط واضح " الصفحة األولى من المخطوطة تحتوى على    

 ؼاٌة اإلحكام فً أحادٌث األحكام "

 ( ورقة . ٕ٘٘وعدد أوراقها )   

 ا ، وهى مكتوبة بخط نسخ واضح سطر   ٕ٘وعدد األسطر فً كل صفحة    

وٌبدأ الجزء الثانً الذي ٌوجد فٌه الجزء الذي أقوم بتحقٌقه بقوله )وعنه قال: 

ٌقول: )من ٌتوضؤ للصالة وأسبػ  – صلى هللا علٌه وسلم –سمعت رسول هللا 

 الوضوء .......( الحدٌث . 

 وٌنتهً بقوله: )ال ٌصلً إمام لقوم فٌخص نفسه بدعوة دونهم أخرجه البٌهقً(

 /أ(7ٔٔ/أ( وٌنتهً بالورقة )ٓ٘ٔوٌبدأ الجزء الذي أقوم بتحقٌقه من الورقة )

 النسخة الثانٌة:

ورمزت  8ٕٖ :ة تحت رقممخطوطة الخزانة العامة الرباط وهى محفوظ   

 لها بالرمز) ط (

 وصف المخطوطة: 

الصفحة األولى من المخطوطة تحتوى على اسم الكتاب بخط واضح "ؼاٌة    

 اإلحكام فً أحادٌث األحكام "

( ورقة .7ٕٖوعدد أوراقها )
 

 . اا تقرٌب  سطر   ٖٕوفً كل ورقة    

 مدخل للتحقٌق
 



   ٔٔٗ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ِبٌديوكانت فً حٌازِة العالمة أبً الفٌض محمد مرتضى  الحسٌنً الزَّ
(ٔ )

كما 

 هو واضح فً الصفحة األولى من الجزء الثانً .

والصفحة األخٌرة من الجزء الثانً مكتوب فى آخرها: "تم السفر الثانً    

من كتاب ؼاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام بحمد هللا تعالى بخط الفقٌر إلى 

فً مستهل شهر عً بن على بن شجاع األذرعً الشافرحمة ربه الكرٌم محمد 

 .ذي الحجة المحرم من سنة تسع وخمسٌن وسبع مابة ؼفر هللا له ولطؾ به 

تم الكتاب والحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا على سٌدنا محمد خاتم النبٌٌن 

 وعلى آله وصحبه أجمعٌن صالة دابمة إلى ٌوم ..... "

ن منتصؾ فً الجزء الذي أقوم بتحقٌقه موهذه المخطوطة فٌها سقط    

( وسقط من حدٌث رقم ٘ٓٔ( إلى آخر الحدٌث رقم )9ٗالحدٌث رقم )

( وقد استدركت هذا السقط من ٓٙٔ( إلى منتصؾ حدٌث رقم )ٕ٘ٔ)

  المخطوطة األولى

 وكان منهجً فً ضبط النص كاآلتً:   

مخطوطة الملك عبد العزٌز العامة بالمدٌنة مجموعة بشٌر  نسخةت تخذا -ٔ  

؛ ألنها تآمة، وقارنت بٌنها وبٌن  ال  أص لها بالرمز)م(أؼا والتً رمزت 

 مخطوطة الخزانة العامة للرباط، والتً رمزت لها بالرمز )ط(

إذا اتفقت النسختان على وجه أثبته حتى وإن كان على خالؾ الجادة  -ٕ 

 .وأنبه فً الهامش

                                                           

الزبٌدددددي ( محمددددد مرتضددددى بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن عبددددد الددددرزاق الحسددددٌنً العلددددوي ٔ)
ظ بالدددددددٌار المصددددددرٌة اس وأربعددددددٌن ومابددددددة وألددددددؾ. خاتمددددددة الحفددددددالنسددددددب، ولددددددد سددددددنة خمدددددد

 الهنددددددددي الشدددددددٌخ مرتضدددددددى الحسدددددددٌنً الواسدددددددطً الزبٌددددددددي، الواسدددددددطً العراقدددددددً أصدددددددال  
دددددمولددددد   قدددددال الكتددددانى: وأخددددذ عدددددن  .ا وشددددهرة المصددددري وفددددداة الحنفددددً مددددذهباا الزبٌدددددي تعلم 

ٌدددددددر والصدددددددؽٌر وألفٌدددددددة السدددددددند نحدددددددو مدددددددن ثالثمابدددددددة شدددددددٌخ ذكدددددددرهم فدددددددً معاجمددددددده الكب
  وشرحها، حتى قال عن نفسه فً ألفٌته:

ٌُعتمد ... إال ولً فٌه اتصال بالسند . وَقلَّ أن ترى كتاب    ا 
مددددددن مإلفاتدددددده: تدددددداو العددددددروس شددددددرن القدددددداموس، إتحدددددداؾ السددددددادة المتقددددددٌن شددددددرن إحٌدددددداء 

وؼٌددددددر ذلددددددك الكثٌددددددر مددددددن  ،ا، وشددددددرن حدددددددٌث أم زرععلددددددوم الدددددددٌن فددددددً عشددددددرٌن مجلددددددد  
 توفً ٌوم األحد فً شعبان سنة خمس ومابتٌن وألؾ. لفات.المإ

ٌنظدددددددر: نزهدددددددة الخدددددددواطر لعبدددددددد الحدددددددً بدددددددن فخدددددددر الددددددددٌن بدددددددن عبدددددددد العلدددددددً الحسدددددددنً 
  ( .      7/7ٓواألعالم ) ،(ٕٙ٘/ٔفهرس الفهارس للكتانً )و ،(8ٓٔٔ/7)
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ا: ٌا  صور من النسخ التً اعتمدت علٌها ثان

 

 

 

 
اللوحة األولى من الجزء المراد تحقٌقه، مخطوطة مكتبة الملك عبد العزٌز 

 العامة بالمدٌنة مجموعة بشٌر أؼا والتى رمزت لها بالرمز "م" 

 

 



   ٔٔٙ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 

 

 
 

مخطوطة مكتبة الملك  ، األخٌرة من الجزء المراد تحقٌقه اللوحة

 عبد العزٌز العامة بالمدٌنة مجموعة بشٌر أؼا والتً رمزت لها بالرمز "م" 
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
صفحة العنوان من المجلد الثانً من مخطوطة الخزانة العامة للرباط والتً 

 رمزت لها بالرمز "ط"

 

 
الصفحة األخٌرة من المجلد الثانً من مخطوطة الخزانة العامة للرباط والتً 

 رمزت لها بالرمز "ط"



   ٔٔ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
اللوحة األولى من الجزء المراد تحقٌقه ، مخطوطة الخزانة العامة للرباط  

 والتً رمزت لها بالرمز "ط" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللوحة األخٌرة من الجزء المراد تحقٌقه من مخطوطة الخزانة العامة للرباط 

 والتً رمزت لها بالرمز "ط"
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   ٔٔ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 

 
 

الثانً الذي ٌحتوى على الجزء المراد تحقٌقه من الورقة األولى من الجزء 

 مخطوطة الخزانة العامة للرباط والتً رمزت لها بالرمز "ط"

  
المراد تحقٌقه من الورقة األخٌرة من الجزء الثانً الذي ٌحتوى على الجزء 

مخطوطة الخزانة العامة للرباط والتً رمزت لها بالرمز "ط"



   ٕٔٓ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام
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   ٕٔٔ 
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 كتاب الصالة

ٌر الرإٌاسِ فْ ت   تِ قْ و   رُ كْ ذِ ( ٔ)

ٌد ِمنُكم -صلى هللا علٌه وسلم  -تقدم قول ه  -ٔ لْ ِرأ ى أ ح          بعد الصبح: "ه 
ا" ؟ وفٌه تنبٌه على ذلك   ٌ ُرْإ
(ٔ)

.  
__________________________ 

"هل رأى أحد منكم من رإٌا"؟  -صلى هللا علٌه وسلم -ذكر قوله  ذكره المإلؾ فً( ٔ)
 لى مسلم .وعزاه إ

 -صلى هللا علٌه وسلم - رإٌا النبً الرإٌا، بابتاب ك خرجه مسلم:والحدٌث أ
 بشار حدثنا وهب ابن جرٌر حدثنا أبً عن أبً حدثنا محمد بن :( قال7ٕٕ٘/78ٔٔ/ٗ)

 .                            العطاردي عن سمرة بن جندب به بلفظه رجاء 
صلى هللا علٌه  - رإٌا النبً ما جاء فً باب ،الرإٌاأبواب  تابك  :وأخرجه الترمذي

حسن ٌث حد :" وقالا؟(، بلفظ "هل رأى أحد منكم اللٌلة رإ9ٌٕٕٗ/ٖٗ٘/ٗ) - وسلم
( 9/8ٖٙ٘/ٕحدٌث الرإٌا ) "بو رجاء عن سمرة"أ :باب :مسنده الروٌانً فً، وصحٌح

 بلفظه كالهما عن محمد بن بشار به .
( 8ٖٙٔ/ٕ٘/ٕركٌن )المش أوالد الجنابز، باب ما قٌل فًتاب ك :وأخرجه البخاري
 ِذْكرُ باب  ،السٌرتاب ك ابن حبان:ه، و( بنحوٕ٘ٙٔٓ/ٖٖ٘/ٖٖ) :حمدبنحوه، وأخرجه أ

َهَداءِ  َمَناِزلِ  انِ  ِفً الشُّ ا ِفً لَهُ  ِبَثَباِتِهمْ  اْلِجنَّ ٌَ ْن  :الطبرانًو ،( بنحوه9٘ٙٗ/ٙٔ٘/ٓٔ) الدُّ
ُكمْ ( بلفظ "989ٙ/ٕٔٗ/7)وفً (، 988ٙ/ٕٔٗ/7) ٌُّ ا َرأَى أَ ٌَ : كتاب البٌهقً" وُرْإ

ُثُهمْ  مَ َسلَّ  إَِذا ِبَوْجِههِ  النَّاسِ  َعلَى ٌُْقِبلُ  اإْلَِمامِ  باب الصالة، ٌَُحدِّ ُكونُ  َوِفٌَما اْلِعْلمِ  ِفً َف ا ٌَ ر  ٌْ  َخ
ْشِدٌدِ  ِمنَ  َجاءَ  َماباب  ،البٌوع كتاب  ، وفً( بلفظه8ٕٖٓ/7ٕٙ/ٕ) َبا َتْحِرٌمِ  ِفً التَّ  الرِّ
َبا آِكلِ  َوِعٌدِ باب  ،البٌوع تابك :شرن السنة فً البؽوي(، و7ٓٗٓٔ/ٕ٘ٗ/٘)  الرِّ
  .به حازم، بن جرٌر ستتهم من طرق عن  ،( بنحوهٖٕ٘ٓ/ٓ٘/8ٓ)

( 7ٓٗ7/ٗٗ/9صالة الصبح، ) باب تعبٌر الرإٌا بعد ،التعبٌر تابك البخاري:وأخرجه 
ظه، ( بلف7ٙٔٔ/ٕٓٔ/7باب الحلم ) ،التعبٌرتاب ك :السنن الكبرى فً النسابًوبنحوه، 

ْؽلٌِظِ باب  ،الصالة تابك  ابن خزٌمة:و ْومِ  ِفً التَّ ( 9/9ٕٗٙ/ٕ) اْلَمْكُتوَبةِ  اَلةِ الصَّ  ِعْندَ  النَّ
ِجبُ  َما ِذْكرُ الرقابق، باب  تابك ن حبان:اب، وبلفظه َتَوقَّعُ  أَْفَعال   ُمَجاَنَبةِ  ِمنْ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ ٌُ 

حوه، أربعتهم من طرٌق عوؾ عن ( بن٘٘ٙ/7ٕٗ/ٕ) ِبَها اْلُعْقَبى ِفً اْلُعقُوَبةُ  لُِمْرَتِكِبَها
 أبً رجاء به.

 َجاءَ  َما الرإٌا، باب تابك :أخرجه مالك فً الموطؤ، شاهُد من حدٌث أبً هرٌرةوله 
ا ِفً ٌَ ْإ لَةَ  ِمْنُكمُ  أََحد   َرأَى َهلْ ( بلفظ "ٕ/9٘ٙ/ٕ) الرُّ ٌْ ا اللَّ ٌَ  :"؟، ومن طرٌق مالكُرْإ

ا ِفً َجاءَ  َماباب  األدب، تابك :أخرجه أبو داود ٌَ ْإ  :الحاكم، و(7ٔٓ٘/ٕٗٓ/ٗ) الرُّ
َجاهُ  َولَمْ  سناداإْل  َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهَذا( وقال: "8ٔ7ٙ/ٕٖٗ/ٗتعبٌر الرإٌا ) تابك  "ٌَُخرِّ

  .ووافقه الذهبً
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ة   وعننن/ب[ ٓ٘ٔ/ ] -ٕ ننُمر   ُجْنننُدب   ْبنننِ  س 
(ٔ )

-   ً ِضنن ُ  ر 
ْنننهُ  هللاَّ ننال   - ع  ننان  : ق   ك 

ُسولُ  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  قُنول   أ نْ  ٌُْكثِرُ  - و  ابِه ٌ  نلْ »: أِل ْصنح  أ ى ه  ندٌ  ر   أ ح 
ا ِمنْ  ِمْنُكمْ   ٌ قُصُّ : ق ال   «ُرْإ  ٌ هِ  ف  ٌْ ل  ننْ  ع  نا    م  ُ  ش 

قُنصَّ  أ نْ  هللاَّ نهُ  ،ٌ  إِنَّ ات  لننا  ق نال   و   ذ 
اة   نند  ننهُ »: غ  ننانًِ إِنَّ ل ننة   أ ت  ٌْ نناِن، اللَّ  ٌ ننا آتِ ُهم  إِنَّ ننا و  ث  ع  ننا ً،بنن اْبت  ُهم  إِنَّ نن و  لِننْق، لِننً اًلق   اْنط 
ننً إِنِّ ل ْقننتُ  و  ننا، اْنط  ُهم  ع  ننا م  إِنَّ ننا و  ن  ٌْ ل ننى أ ت  ُجننل   ع  ، ر  ِج، 

ننرُ  إذاو   ُمْضننط  ننابِمٌ  آخ  ننهِ  ق  ٌْ ل   ع 
ة ، ْخر  ْهِوي ُهو   إذاو   بِص  ةِ  ٌ  ْخر  ْأِسهِ  بِالصَّ ْثل غُ  لِر   ٌ ُه، ف  ْأس  هُ  ر  ْهد  د  ت   ٌ رُ  ف  ج  ا، الح  اُهن   ه 

  ٌ ر   لىقوم إف  ج  ؤُْخُذهُ، الح   ٌ ْرِج،ُ  ف ال   ف  هِ  ٌ  ٌْ تَّى إِل  ِصحَّ  ح  ْأُسهُ  ٌ  نا ر  م  ، ك  نان  ُعنودُ  ُثنمَّ  ك   ٌ  
لُ  ْفع   ٌ ا ِمْثل   بِهِ  ف  ل   م  ة   ف ع  نرَّ نا قُْلنتُ  «ىولناأل الم  ان  : ل ُهم  ِ  ُسنْبح  نا هللاَّ اِن؟ م  نذ  : ق نال   ه 

لِقِ : لًِ اًلق   لِقْ  اْنط  ا، :ق ال   اْنط  ل ْقن  ا ف اْنط  ن  ٌْ ؤ ت  ل ى ف  ُجل   ع  ْلق   ر  رُ  إذاو   لِق ف اهُ، ُمْست   آخ 
ننابِمٌ  ننهِ  ق  ٌْ ل  لُّننوب  ) ع  (بِك 

(ٕ)
، ِمنننْ   ِدٌنند  ننؤْتًِ ُهننو   إذافنن ح  نند   ٌ  ًْ  أ ح  ْجِهننهِ  ِشننقَّ ْرِشننرُ  و  ٌُش   ف 

ناهُ، إِل ى ِشْدق هُ  هُ  ق ف  ْنِخنر  م  ناهُ، إِل نى و  نهُ  ق ف  ن  ٌْ ع  ناهُ، إِل نى و  لُ  ُثنمَّ »: ق نال   ق ف  نوَّ ح  ت   إِل نى ٌ 
ننرِ اآللشننق ا] [خ 

(ٖ) 
ننلُ  ْفع   ٌ ننا ِمْثننل   بِننهِ  ف  ننل   م  انِننِب  ف ع  ننا ،ولاألبِاْلج  ْفننُر ُ  ف م  لِننك   ِمنننْ  ٌ   ذ 

انِبِ  تَّى الج  ِصحَّ  ح  لِنك   ٌ  انِنبُ  ذ  نا الج  م  ، ك  نان  ُعنودُ  ُثنمَّ  ك  نهِ  ٌ  ٌْ ل  نلُ  ع  ْفع   ٌ نا ِمْثنل   ف  نل   م   ف ع 
ة   رَّ ان  : قُْلتُ : ق ال   «ىولاأل الم  ِ  ُسنْبح  نا هللاَّ ا؟ م  نذ  لِنقِ : لِنً اًلق ن: ق نال   ه  لِنْق، اْنط   اْنط 

ننا ن  ٌْ ؤ ت  ننا، ف  ل ْقن  ل ننى ف اْنط  ننور ِمْثننلِ  ع  نُّ ننهُ  ف ؤ ْحِسننبُ : ال  قنن، التَّ ننان   أ نَّ قُننولُ  ك  نن: ٌ    فٌِننهِ  إذاف 
__________________________ 

ةَ  ْبنِ  َحِرٌجِ  ْبنِ هو سمرة بن جندب بن هالل ( ٔ) بفتح  - الفزاريبن  عمرو  َحْزنِ  ْبنِ  ُمرَّ
ة بن ذبٌان بن بؽٌض بن رٌث نسبة إلى فزار -ءلؾ بعدها رآاألوسكون  اء والزايالف
 أبو وٌقال ،هللا عبد أبو وٌقال ،سعٌد أبو -ؼطفان وهى قبٌلة كبٌرة من قٌس عٌالن بن ا

صلى هللا  - النبً :نروى ع .)ع( - رضً هللا عنه - محمد أبو وٌقال ،الرحمن عبد
 أبوو ،وثعلبة بن عباد ،سلعاألسقع بن األ :وعنه. بن الجرانعبٌدة  أبًو -علٌه وسلم 

 َواْنَفَردَ  ،حدٌثٌن على اتفَقا اَحِدٌث   َوِعْشُرونَ  َوَثاَلَثة َحِدٌث ماَبة لَهُ  .العطارديرجاء 
 َوَقالَ  المكثرٌن، اْلحفاظ من َكانَ  اْلبر: عبد اْبن َقالَ  .بؤَْربَعة مسلمو ،بحدٌثٌن البخاري

توفى َوأَهله،  اإْلِْساَلم ٌحب الَحِدٌث َصُدوق اأْلََماَنة َعِظٌم َسُمَرة َكانَ  ِسٌِرٌن: اْبن
 .ستٌن سنة أول فً وقٌل وخمسٌن، تسع سنة وقٌل ،بالبصرة سنة ثمان وخمسٌن

الؽابة (، وأسد ٖ٘ٙ/ٕاالستٌعاب البن عبد البر )(، ٖٗ/ٙطبقات ابن سعد ): ٌنظر
 (ٙ٘ٔ/ٔرجً )والخالصة للخز، (ٓ٘ٔ/ٖواإلصابة ) ،(9ٕٗ/ٕواللباب ) ،(ٖٗ٘/ٕ)
ًَ  َوجمع َواِحد اْلَكاؾ ِبَفْتح :وكاللٌب َكلوب ( َقْولهٕ) ٌَُقال الخطاطٌؾ ِه ٌْضا كالب َو  أَ

 . كلَها احدٌد   تكون َوقد َحِدٌد عقافة َرأسَها ِفً َخَشَبة َوِهً لْلَواِحد
 (ٖٓٗ/ٔعٌاض ) األنوار للقاضًارق : مشٌنظر

 .بها  تقٌم المعنى إالوال ٌسوثبتت فً )ط(  (مما بٌن المعقوفتٌن سقطت من ) (ٖ)
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طٌ ل   اتٌ  غ  أ ْصو  ا»:ق ال   ،و  ل ْعن  الٌ  فٌِهِ  إذاف   فٌِِه، ف اطَّ ا ٌ  ِرج  نِس  اةٌ  و  نؤْتٌِِهمْ  ُهنمْ  إذاف   ُعر   ٌ 
ن ِمنْنُهْم، أ ْسف ل   ِمنْ  ل ه بٌ  ناُهمْ  إذاف  لِنك   أ ت  نبُ  ذ  نْوا اللَّه  ْوض  نا قُْلنتُ : ق نال   «ض  نا: ل ُهم   م 

ُإًل ِ ؟ لِقِ : لًِ اًلق   :ق ال   ه  لِقْ  اْنط  ا،»: ق ال   اْنط  ل ْقن  ا ف اْنط  ن  ٌْ ؤ ت  ل ى ف  ر   ع  ه  ِسْبتُ  - ن   ح 
هُ  ان   أ نَّ قُولُ  ك  ر   - ٌ  ِم، ِمْثلِ  أ ْحم  ه رِ  فًِ إذاو   الدَّ ُجنلٌ  النَّ نابِحٌ  ر  ُح، س  ْسنب  ل نى إذاو   ٌ   ع 
ننطِّ  ننرِ  ش  ه  ُجننلٌ  النَّ نندْ  ر  نن،   ق  م  هُ  ج  ةا  ِعْننند  ننار  ةا، ِحج  ثٌِننر  لِننك   إذاو   ك  ننابِحُ  ذ  ْسننب حُ  السَّ ننا ٌ   م 

ُح، ْسب  ؤْتًِ ُثمَّ  ٌ  لِك   ٌ  ،   ق دْ  الَِّذيالرجل  ذ  م  هُ  ج  ة ، ِعْند  ار  رُ  الِحج  ْفغ   ٌ ناهُ  ل هُ  ف  ٌُْلقُِمنهُ  ف   ف 
ا را ج  لِقُ  ح  ْنط   ٌ ُح، ف  ْسب  ْرِج،ُ  ُثمَّ  ٌ  هِ  ٌ  ٌْ ا إِل  ،   ُكلَّم  ج  هِ  ر  ٌْ ر   إِل  نهُ  ف اهُ  ل هُ  ف غ  ؤ ْلق م  ا ف  نرا ج   «ح 
ا قُْلتُ : ق ال   ا: ل ُهم  ا م  ذ  لِقِ : لًِ اًلق  : ق ال   ؟ه  لِنقْ  اْنط  نا،» :ق نال  " اْنط  ل ْقن  نا ف اْنط  ن  ٌْ ؤ ت   ف 
ل ننى ُجننل   ع  ِرٌننهِ  ر  ننْرآِة، ك  هِ  الم  ننؤ ْكر  ننا ك  ُجننالا     آر   أ ْنننت   م  ننْرآةا، ر  هُ  إذاو   م  ننارٌ  ِعْننند   لننه  ن 

اٌ  ] ه   [ُحشُّ
(ٔ )

ى ْسع   ٌ ا و  ْول ه  نا قُْلتُ : ق ال   «ح  نا: ل ُهم  ا؟ م  نذ  لِنقِ : لِنً اًلق ن: ق نال   ه   اْنط 
لِْق، ا، اْنط  ل ْقن  ا ف اْنط  ن  ٌْ ؤ ت  ل نى ف  نة   ع  ْوض  نة ، ر  مَّ نا ُمْعت  بٌِنِ،، ل نْونِ  ُكنلِّ  ِمننْ  فٌِه   إذاو   الرَّ

ن   ٌْ يِ  ب  ْهر 
ةِ  ظ  ْوض  ُجلٌ  الرَّ ِوٌنلٌ، ر  نادُ  ًل   ط  ى أ ك  نهُ  أ ر  ْأس  اِ ، فِنً ُطنوًلا  ر  نم   إذاو   السَّ
ْول   ُجلِ  ح  رِ  ِمنْ  الرَّ ان   أ ْكث  ُتُهمْ  ِوْلد  ٌْ أ  نا قُْلنتُ : ق نال    ر  نا: ل ُهم  ا م  نذ  ى لِن اًلق ن: ق نال   ؟ ه 

لِقِ ] لِقْ  اْنط  [اْنط 
 (ٕ)

ا»: ق ال    ل ْقن  ا ف اْنط  ن  ٌْ ه  ة   إِل ى ف اْنت  ْوض  ة ، ر  ِظٌم  نةا  أ ر   ل نمْ  ع  ْوض   ر 
ننطُّ  ننم   ق  ننا أ ْعظ  ننال   ِمْنه  نن: ق  ننا اْرق  : لِننً اًلق  ننال   فٌِه  ننا»: ق  ن  ٌْ ق  ننا، ف اْرت  ننا فٌِه  ن  ٌْ ه   إِل ننى ف اْنت 

ة   ِدٌن  ة   م  ٌَّ ْبنِ نب   بِل نبِنِ  م  ه  ل نبِنِ  ذ  نة ، و  نا فِضَّ ن  ٌْ ؤ ت  ناب   ف  نةِ  ب  ِدٌن  ا الم  ْحن  ْفت  نا ف فُنتِح   ف اْسنت   ل ن 
ا، اه  ْلن  خ  ا ف د  ل قَّان  ت  نا ف  نالٌ  فٌِه  نْطرٌ  ِرج  ْلقِِهنمْ  ِمننْ  ش  ننِ  خ  ؤ ْحس  نا ك  ،آر   أ ْننت   م  نْطرٌ     ش   و 

ؤ ْقب حِ  ا ك  ُبوا: ل ُهمْ  اًلق  : ق ال   «   آر   أ ْنت   م  لِك   فًِ ف ق ُعوا اْذه  ه رِ  ذ  ه رٌ  إذاف»:ق ال   النَّ  ن 
ْجِري ُمْعت ِرضٌ  ؤ نَّ  ٌ  هُ  ك  ا   ْحضُ  م  اِض، فًِ الم   ٌ ُبوا الب  ه  ق ُعوا ف ذ   فٌِِه، ف و 

 
___________________________ 

َها )ط( فً( ٔ) ُحشُّ لِهِ  ِبَفْتحِ  - ٌَ ًِّ  ِمنَ  اْلُمْعَجَمةِ  الشٌِّنِ  َوَتْشِدٌدِ  اْلُمْهَملَةِ  اْلَحاءِ  َوِبَضمِّ  أَوَّ اَلِث  الثُّ
لِهِ  َضمَّ  اْلَمَطالِعِ  ِفً َوَحَكى - ًِّ  ِمنَ  أَوَّ َباِع ةِ  َوِفً الرُّ ٌَ ْحُشُشَها َحاِزم   ْبنِ  َجِرٌرِ  ِرَوا  ِبُسُكونِ  ٌَ

َرةِ  اْلُمْعَجَمةِ  الشٌِّنِ  َوَضمِّ  اْلَحاءِ  َها َقْولُهُ  اْلُمَكرَّ ُحشُّ ارَ  َحَشْشتُ :  اْلَجْوَهِريُّ  َقالَ ،  ٌَ  أحشها النَّ
ْهِذٌبِ  ِفً َوَقالَ  قدتها أَو َحشا ارَ  َحَشْشتُ  التَّ قَ  َما َضَمْمتُ  ِباْلَحَطبِ  النَّ  إِلَى اْلَحَطبِ  ِمنَ  َتَفرَّ
ِارِ  ًِّ  بنا َوَقالَ  .النَّ َكَها َناَرهُ  َحشَّ : اْلَعَرِب  نار   عْنَده إذاوَ » :النهاٌة فً األثٌروقال ابن  ،َحرَّ
ها ُحشُّ ارَ  َحَشْشتُ : ٌَُقالُ . ٌُوقُدها أَيْ  «ٌَ  .وأْضَرْمتها أَْلَهْبَتَها إذا أَُحشُّها النَّ
 .جاء فى )ط( وهو خطؤ والصواب ما - بالسٌن المهملة -ٌحسها  (م)وفى 
( ٗٙ٘/9البن بطال ) البخاريوشرن صحٌح ، (89ٖ/ٔ) األثٌرالنهاٌة البن  :ٌنظر
 ( ٖٖٗ/ٕٔ)البن حجر  الباريوفتح 

هو الموافق لمتن  ثبتناه من )م(وما أ ،(: ارق فٌها انطلق انطلقً)قال ل (ط) فً (ٕ)
                                 .                                 البخاريصحٌح  الحدٌث فً
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ُعوا ُثمَّ  ج  ا ر  ن  ٌْ ب  فن إِل  ه  لِنك   ذ  نو ُ  ذ  نْنُهْم، السُّ ناُروا ع  ننِ  فِنً ف ص  ة   أ ْحس  : ق نال   «ُصنور 
ِذهِ : لًِ اًلق   ةُ  ه  نَّ نْدن   ج  اك   ع  نذ  ه  ْنِزلُنك   و  ا»:ق نال   م  نم  نِري ف س  ا ب ص   ق ْصنرٌ  إذاف ن ُصنُعدا

نةِ  ِمْثلُ  اب  ب  نا ِ  الرَّ ض  ٌْ ا: لِنً اًلق ن: ق نال   «الب  نذ  ْنِزلُنك   ه  نا قُْلنتُ : ق نال   م  ك  : ل ُهم  نار  ُ  ب 
 هللاَّ

ا انًِ فٌُِكم  ر  ؤ ْدُخل ُه، ذ  ا: اًلق   ف  أ ْنت   ف ال ، ن  اآل أ مَّ اِخل هُ  و  ا قُْلتُ : ق ال    د   ق دْ  ف إِنًِّ: ل ُهم 
تُ  ٌْ أ  ل ةِ  ُمْنذُ  ر  ٌْ ا، اللَّ با ج  ا ع  ا ف م  ذ  ُت؟ الَِّذي ه  ٌْ أ  نا: لِنً اًلق  :  ق ال   ر  نا أ م  ، إِنَّ نُنْخبُِرك   س 
ا ُجلُ  أ مَّ ْثل غُ  الَِّذي ولاأل الرَّ ْأُسهُ  ٌُ ِر، ر  ج  نهُ  بِالح  ُجنلُ  ف إِنَّ ؤُْخنذُ  الرَّ ْرفُُضنهُ  القنرآن ٌ   ٌ  ف 

امُ  ن   ٌ نِ  و  ال ةِ  ع  ِة، الصَّ ْكُتوب  ا الم  أ مَّ ُجنلُ  و  نرُ  الَّنِذي الرَّ ْرش  [ِشنْدقُهُ ] ٌُش 
(ٔ)

ناهُ، إِل نى   ق ف 
ْنِخُرهُ  م  ُنهُ  ق ف اه إِل ى و  ٌْ ع  هُ  ق ف اهُ، إِل ى و  ُجلُ  ف إِنَّ ْغنُدو الرَّ تِنِه، ِمننْ  ٌ  ٌْ ْكنِذبُ  ب   ٌ نة   ف  ْذب   الك 
ْبلُننغُ  ،اآل ت  نناق  ننا ف  أ مَّ ننالُ /أ[ ٔ٘ٔ/ ] و  ج  ننا ُ  الرِّ س  النِّ اةُ  و  ننا ِ  ِمْثننلِ  فِننً الَّننِذٌن   الُعننر   بِن 

ننوِر، نُّ ُهمُ فنن التَّ نناةُ  إِنَّ ن  انِننً، الزُّ و  الزَّ ننا و  أ مَّ ُجننلُ  و  ْسننب حُ  الَّننِذي الرَّ ننرِ  فِننً ٌ  ه  ننمُ  النَّ ْلق  ٌُ  و 
، ر  ج  هُ  الح  نا، آِكلُ  ف إِنَّ ب  نا الرِّ أ مَّ ُجنلُ  و  ِرٌنهُ  الرَّ نْرآِة، الَّنِذي الك  نارِ  ِعْنند   الم  ا النَّ نه  ُحشُّ  ٌ 
ننهُ  إِنَّ نناِزنُ  مالننك ف   خ 

(ٕ)
 ، م  نننَّ ه  ننا ج  أ مَّ ُجننلُ  و  ِوٌننلُ  الرَّ ننةِ  فِننً الَّننِذي الطَّ ْوض  ننهُ  الرَّ إِنَّ  ف 

ننهِ  - إبننراهٌمُ  ٌْ ل  ننا -السننالم  ع  أ مَّ انُ  و  ْول ننهُ  الَّننِذٌن   الِوْلنند  ُكننلُّ  ح  ْولُننود   ف  ننات   م  ل ننى م   ع 
ةِ  ْعنضُ  ف ق ال  : ق ال  ، الفِْطر  نا: الُمْسنلِِمٌن   ب  ُسنول   ٌ  ِ، ر  ؟ أوًلدو   هللاَّ  ف ق نال   الُمْشنِرِكٌن 
ُسولُ  ِ  ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ، أوًلدو   :و  ا الُمْشِرِكٌن  أ مَّ الَِّذٌن   الق ْومُ  و 

(ٖ)
ْطرٌ    ش 

ننن ِمننْنُهمْ  س  ننْطرٌ ] ح  ش  [منننهم و 
(ٗ)

بِننٌح،  ا نهم قننوم خلطننوا عمننالا فننإ ق  وآخننر  صننالحا
ا بناب تعبٌنر الرإٌنا بعند وترجم علٌه  البخاري هأخرج" هللا عنهم ٌتجاوز سٌبا

صالة الصبح
(٘)

 . 
 

___________________________ 
 

                صحٌح  فراد وهو الموجود فً متن الحدٌث كما فًاإلشدقٌه والصواب ب (م) فً (ٔ)
 . البخاري

 (ٖٙٔ/ٓٔ) للقسطالنً الساريرشاد وإ ،(ٕٗٗ/ٕٔ) الباريفتح  نظر:ٌ
 . ٌستقٌم خازن النار جهنم والمعنى ال( م) فً (ٕ)
 .وأما المسلمٌن القوم والمعنى ؼٌر مستقٌم  (م) فً (ٖ)
 . بها الإوال ٌستقٌم المعنى  مابٌن المعقوفتٌن سقطت من )م( (ٗ)
 ٗٗ/9د صالة الصبح )باب تعبٌر الرإٌا بع ،التعبٌر تابك :البخاري هأخرج (٘)
رجاء  أبًبن علٌة عن عوؾ عن  إسماعٌلحدثنا مإمل بن هشام عن  :قال (7ٓٗ7/

   . عن سمرة به بلفظه
 تابوفى ك(، 9ٙٓٙ/ٕ٘/8)ٌها الذٌن ءامنوا اتقوا هللا "أ ٌاباب قوله " ،األدب تابفى كو
وفى  ،(ٖٗٔٔ/ٕ٘/ٕإذا لم ٌصلى باللٌل ) سهعلى قافٌة رأعقد الشٌطان  باب ،هجدالت

 /ٓٗٔ/ٗ)" خلٌال إبراهٌمواتخذ هللا " تعالى باب قول هللا ،األنبٌاءأحادٌث  تابك
ٖٖ٘ٗ      )                                                                                =                                   
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قوله ٌثلغ الثلغ 
(ٔ)

 . : الشدخ 
ٌتدهده 
(ٕ )

، ٌشرشر: ٌتدحرج
(ٖ)

 .ٌشق وٌقط،  ي: أ
ضوضوا
(ٗ)

، والضوضا  ضجوا واستغاثوا ي: أ
(٘)

صوات الناس وغلبنتهم : أ
 . وهو  مصدر

 
 

___________________________ 

( 7ٗٙٗ/9ٙ/ٙ) "خرون اعترفوا بذنوبهموآقوله تعالى " باب، التفسٌرتاب كفى و =

اعن مإمل به               . مختصر 
، بلفظه( 7ٙٔٔ/ٕٓٔ/7باب الحلم ) ،التعبٌرتاب ك :الكبرى فً النسابً هأخرجو
ْؽلٌِظِ باب  ،الصالة تابك ة:ن خزٌمواب ،بلفظه (9ٕٗٓٓ/8ٕٗ/ٖٖ) :أحمدو ْومِ  ِفً التَّ  النَّ

اَلةِ  ِعْندَ   َما ِذْكرُ  باب ،الرقابقتاب ك :حبان وابن ( بلفظه،9/9ٕٗٙ/ٕ) اْلَمْكُتوَبةِ  الصَّ
َتَوقَّعُ  أَْفَعال   ُمَجاَنَبةِ  ِمنْ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَِجبُ   ِبَها اْلُعْقَبى ِفً اْلُعقُوَبةُ  لُِمْرَتِكِبَها ٌُ
  .طرٌق عوؾ به أربعتهم من  ،( بنحوه٘٘ٙ/7ٕٗ/ٕ)
، (8ٖٙٔ/ٕ٘/ٕالمشركٌن ) أوالد ًباب ما قٌل ف، الجنابز تابك :البخاري هأخرجو

بدء  تابك (، وف8ًٕ٘ٓ/9٘/ٖا وشاهده وكاتبه )ربكل الباب آ ،البٌوع تابك وفً
 تاب(، وفى ك79ٕٔ/ٙٔٔ/ٗالسماء ) مالبكة فًمٌن والحدكم آقال أ إذاباب  ،الخلق

عن  إسماعٌلعن موسى بن ( 79ٕٔ/ٙٔ/ٗاب درجات المجاهدٌن )ب ،الجهاد والسٌر
ارجاء  به  أبًجرٌر بن حازم عن   . مختصر 

 ،ولها على أ( مقتصر  7ٕٕ٘/78ٔٔ/ٗ) النبًباب رإٌا  ،الرإٌا تابك مسلم: هأخرجو
 صلى هللا علٌه وسلم النبًرإٌا  ما جاء فً باب ،الرإٌا تابك :الترمذيو
 أبًحدٌث  :مسنده فً الروٌانًو، حدٌث حسن صحٌح: وقال ،( بنحوه9ٕٕٗ/ٖٗ٘/ٗ)

، ثالثتهم من طرٌق وهب بن جرٌر عن جرٌر ( بنحوه9/8ٖٙ٘/ٕ) رجاء عن سمرة
  .رجاء به  أبًعن 
 .                                                : الهشم الثلػ( ٔ)

( وتفسٌر ٕ٘/ٕعبٌد ) بً( وؼرٌب الحدٌث ألٕٗ٘/ٔ) للخطابًؼرٌب الحدٌث : ٌنظر
 .(ٕٕٓ/ٔ) األثٌر( والنهاٌة البن 99ٗ/ٔ) األزديالصحٌحٌن البن حمٌد  ؼرٌب ما فً

 .( ٖٕٕٔ/ٙ) ن للجوهري( والصحإ٘/ٕعبٌد ) بىؼرٌب الحدٌث أل (ٕ)
 ديزالصحٌحٌن لأل فًوتفسٌر ؼرٌب ما  (ٕٙ/ٕعبٌد ) بىؼرٌب الحدٌث أل (ٖ)
 (9٘ٗ/ٕ) األثٌر( والنهاٌة البن 97/ٔ)
 (٘ٓٔ/ٖالنهاٌة ) (ٗ)
 (8ٙ/ٕٔ) زهريلأل ( وتهذٌب اللؽة٘ٓٔ/ٖالنهاٌة ) (٘)
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فغر فناه 
(ٔ)

 فنً منرآة لك المنرأى ٌقنال حسننفتحنه والمنرآة المنظنر وكنذ : أي
 .العٌن  وهى مفعلة من الرإٌة 

ٌحشها
(ٕ)

  .ضرمتهالهبتها وأ إذا: حششت النار احشها ٌوقدها ٌقال ي: أ
ومعتمة
(ٖ) 

 . مسودة من شدة الخضرة ي: أ
الروضة وظهري

(ٗ)
القنوم  قام بٌن ظهري: أ: ٌعبر به عن نفس الروضة ٌقال

  .ستظهاراًلقام بٌنهم على سبٌل أ انٌهم أيوظهر
والولدان
(٘)

[طفالاأل] :
 (ٙ)

  .نثى ولٌدة والجم، الوًلبد األجم، ولٌد و :
 والمحننض

(1)
وجنننة عنندن ،: الخننالص مننن كننل شننا

(1)
قامننة ٌقننال عنندن إ : أي

ارتف، صعدا  ،به قام إذابالمكان 
(1)

والربابنة ، اًلرتفاعالصعود و ي زاد فً: أ
البٌضا 
(ٔٓ)

  ا.تركب بعضها بعضا  : هً بفتح الرا  السحابة التً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

 (ٓٙٗ/ٖ، والنهاٌة )(98/ٔالصحٌحٌن ) فً ( تفسٌر ؼرٌب مأ)
 (ٕٗٔ/ٔعٌاض ) للقاضً األنوار( ومشارق 89ٖ/ٔالنهاٌة ) (ٕ)
 (87/ٕ) للقاضً األنوار( ومشارق ٕٖٓ/ٖالنهاٌة ) (ٖ)
ْوَضةِ  َظْهَريِ  (ٗ) اءِ  ِبَفْتحِ  - الرَّ اءِ  َوَكْسرِ  الرَّ ٌَ ةِ  اْل ٌَّ ْحَتاِن ةُ  - التَّ ٌَ ةِ  َوِفً، َظْهر   َتْثِن ٌَ ٌَى ِرَوا ْح ٌَ 
نَ  َسِعٌد   ْبنِ ا ٌْ ًْ  َب  . َوَسُطَها َواْلُمَرادُ  ِبَمْعن ى َوُهَما َظَهَراَن
 ( 7ٗٔ/ٕٗ) للعٌنً القاري( وعمدة ٖٗٗ/ٕٔالبن حجر ) الباري: فتح نظرٌ
 (٘ٙٗ/ٕ) بًاؼرٌب الحدٌث للخط( ٘)
 . وكتبت على هامش الصفحة (طمابٌن المعقوفتٌن سقطت من ) (ٙ)
( وتفسٌر ؼرٌب ما ٙٔ/ٗ) البن األثٌر ( والنهاٌةٕٗٔ/ٔ) للخطابًؼرٌب الحدٌث  (7)
 ( 7ٖٓ/ٕ، 7ٕٖ/ٔ( وكشؾ المشكل من حدٌث الصحٌحٌن )98/ٔالصحٌحٌن ) فً
 (9ٕٔ/ٖالنهاٌة ) (8)
 (98/ٔالصحٌحٌن ) تفسٌر ؼرٌب ما فً (9)
وؼرٌب  (7ٕٔ/ٔؼرٌب الحدٌث ) ( والفابق فًٕٙ/ٕعبٌد ) بًؼرٌب الحدٌث أل (ٓٔ)

 (8ٕٔ/ٕ) ( والنهاٌة7ٕٖ/ٔالحدٌث البن الجوزي )
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 على ذي ًلإعن قص الرإٌا  الزجر ذكر( ٕ)
 ىأْ ر   و ذيأ دّ وُ 

  
لننًٌْ ق  العُ ٌننن زِ ر   أبننىعننن  -ٖ

 
صننلى هللا علٌننه  - النبننًعننن  -هللا عنننه  رضننً -

ا» :قال - وسلم  ٌ ْإ ل ى الرُّ ، ِرْجلِ  ع  ابِر  ا ط  نرْ  ل نمْ  م  بَّ ن ُتع  تْ  إذاف  نر  نتْ  ُعبِّ ق ع  وفنً  «و 
ننا»لفننظ  ثْ  ل ننمْ  م  نندِّ ننا ٌُح  ا ،بِه  ننإِذ  ث   ف  نندَّ ننا ح  ننتْ  بِه  ق ع  ننال   «و  أ ْحِسننُبهُ : ق  ننال   و   ًلو  »: ق 
ا ه  قُصَّ ل نى إًل ت  ، ع  ادٍّ ْأي   ِذي أ وْ  و   الترمنذيو ،حناتم أبنوو ،داود أبنو هأخرجن «ر 
 . : حسن صحٌحوقال
 ذكننر وقنند تقنندم ذكننره فننً ،برة بننن عبنند هللاٌننن اسننمه لقننٌط بننن صننزِ ر   أبننوو

ستنشاق من باب فرض الوضو اًلفً المضمضة والمبالغة 
(ٔ)

 . 
___________________________ 

ما باب  ،األدب تابك داود: أبوه أخرجوالحدٌث  ،(8ٗ٘/ٔؼاٌة اإلحكام ) ( تقدم:ٔ)
ٌعلى بن  أخبرنابن حنبل حدثنا هشٌم  أحمدحدثنا  (ٕٓٓ٘/ٖ٘ٓ/ٗالرإٌا ) جاء فً

 .رزٌن به بلفظه أبىعطاء عن وكٌع بن عدس عن عمه 
   (8ٕٔٙٔ/ٓٓٔ/ٕٙ) وأخرجه أحمد:

 88ٕٔ/ٕعبرت وقعت ) إذاباب الرإٌا  ،تعبٌر الرإٌا تابك ابن ماجه: هأخرجو
ٌحدث بها  التًباب ذكر وصؾ الرإٌا  ،الرإٌا تابك ابن حبان:و، بنحوه( 9ٖٔٗ/
  .بلفظه كالهما من طرٌق هشٌم به (٘ٓ٘ٙ/٘ٔٗ/ٖٔ)
( 78ٕٕ /ٖٙ٘/ٗ) تعبٌر الرإٌا باب ما جاء فً ،ٌاأبواب الرإ تابك :الترمذي أخرجهو

ٌضا أ أخرجهو ،"من النبوة اربعٌن جزء  أوله "رإٌا المإمن جزء من أ دة فًبزٌا
باب ذكر  ،الرإٌا تابك ابن حبان:و صحٌح،حدٌث حسن  :( وقال79ٕٕ/ٖٙ٘/ٗ)

ا َتْعِبٌرِ تاب ك حاكم:الو ،( بنحوه9ٗٓٙ/ٖٔٗ/ٌٖٔحدث بها ) وصؾ الرإٌا التً ٌَ ْإ  الرُّ
َجاهُ  َولَمْ  سناداإل َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهَذا": وقال ،بنحوه (8ٔ7٘/ٕٖٗ/ٗ) اَدةِ  ٌَُخرِّ ٌَ  "ِبالزِّ

 فً البؽويو، بنحوه (8ٗٓٔ/ٗٔٗ/ٕ) :مسنده فً الطٌالسًداود  أبوو ،الذهبًووافقه 
ا أَْقَسامِ  َبابُ  ،الرإٌاتاب ك :شرن السنة ٌَ ْإ خمستهم من طرٌق  (8ٕٖٔ/ٖٕٔ /ٕٔ) الرُّ

 شعبة عن ٌعلى بن عطاء به .
   :                                                                  داود أبًاإلمام  إسناددراسة 

بفتح الشٌن وسكون الٌاء   - الشٌبانًبن هالل بن أسد  بن محمد بن حنبلأحمد  -ٔ
لى شٌبان بن ذهل بن ثعلبة قبٌل كبٌر من بكر بن نسبة إ -المعجمة وفتح الباء الموحدة 

-خرها زاى وسكون الراء وفتح  الواو وفى آم بفتح المٌ -يالمروزأبو عبد هللا  - وابل
م بن ٌبراهوإ ،إبراهٌم بن خالد :. روى عن)ع( يوزالمردرب ببؽداد ٌقال له درب 

قال ٌحٌى بن  .وؼٌرهم ،، وأبو داودومسلم ،البخاري :وعنه. وهشٌم وؼٌرهم ،سعد
مامنا، وقال العباس أحمد إ: ٌحٌى بن آدم ، وقالمن أحبار هذه األمة سعٌد القطان: حبر  

 =  متبعالحدٌث  ثبت فً الحدٌث نزه النفس فقٌه فً : ثقةالعجلًوقال ، : حجةالعنبري
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هل السنة والجماعة متفق ام أم: إالتقرٌب ابن حجر فً، وقال صاحب سنة وخٌراآلثار 
 ربعٌن ومابتٌن .حدى وأتوفى سنة إ مامته .على إ

   . متفق على توثٌقه إمامثقة ثبت  خالصة حاله :
 ( 8ٗ/ٔ) له التقرٌب( و7ٕ/ٔ) البن حجر التهذٌبو (9ٕٔ/ٕاللباب البن األثٌر ) :ٌنظر
بضم   - بوزن عظٌم بن القاسم بن دٌنار السلمى -بن بشٌر -بالتصؽٌر - هشٌم -ٕ

 أبو -البالد  وهى قبٌلة من العرب تفرقت فً -لى سلٌمالسٌن المهملة وفتح الالم نسبة إ
 بالعراق مدٌنة واسط إلى المهملة بكسر - بمعجمتٌن الواسطً -خازم  أبىمعاوٌة بن 
وٌعلى بن  ،بن خالد إسماعٌلو ،جلح بن عبد هللا الكندىاأل :روى عن. )ع( مشهورة

بن موسى  إسماعٌلو ،البؽويمنٌع بن  أحمدو ،ابن حنبل :وعنه .عطاء وؼٌرهم
أحفظهما عن هشٌم وٌزٌد بن هارون فقال: هشٌم  أبى: سبل حاتم أبىقال ابن وؼٌرهم. 
كان ثقة كثٌر الحدٌث  :وقال محمد بن سعد، ثقة :عن هشٌم فقال أبىلت ٌضا: سؤوقال أ

   .فلٌس بشىء أخبرناوما لم ٌقل فٌه  ،فهو حجة أخبرناحدٌث  ال فًا فما قا ٌدلس كثٌر  ثبت  
نفسه ال بؤس  بمة وهو فًاألوكتب عنه الكامل: هشٌم رجل مشهور  فً ابن عديوقال 
س حدث عن ثقة فال بؤ إذاو ،حسان وؼرابب أحادٌثوله  ،لى التدلٌسأنه نسب إ الإبه 
 وذكره فً رسال الخفًاإلكثٌر التدلٌس والتقرٌب: ثقة ثبت  وقال ابن حجر فً، به

  .ومابةتوفى سنة ثالث وثمانٌن . الطبقة الثالثة طبقات المدلسٌن فً
  .س بهبؤحدث عن ثقة فال  إذاو: ثقة مدلس من الثالثة خالصة حاله

 .وحدث عن ثقةوقد صرن بالسماع : قلت
تهذٌب الكمال و ،(8ٔٔ/7) للسمعانى واألنساب (،ٖٖٔ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر

وتعرٌؾ ، (7ٗ٘/ٔ)، والتقرٌب (ٗٙ-9٘/ٔٔهذٌب )وتهذٌب الت، (89ٕ-7ٕٕ/ٖٓ)
 (7ٕٔ/ٔ) األنسابتحرٌر  ولب اللباب فً ،(7ٗ/ٔهل التقدٌس )أ
نسبة  وٌقال اللٌثى - ؼالب بن لإي بن عامر إلى نسبة - العامريبن عطاء  ٌعلى -ٖ
      .(ٗ م )ر -قرٌش إلىنسبة  -القرشً - القٌس عبد بن جداد بن ولٌث كنانة بن لٌث إلى

.  ووكٌع بن عدس ،والقاسم بن عبد هللا بن ربٌعة ،الثقفًوس أوس بن أبى أ :روى عن
   علٌه: أثنى ، وهشٌم، قال أبو بكر بن األثرمومحمد بن سلمة ،سفٌان الثورى :وعنه
ثقه ابن سعد وو، الثقات وذكره ابن حبان فً، صالح الحدٌث: حاتم أبووقال  ،اخٌر   أحمد

 .توفى سنة عشرٌن ومابة. وابن حجر ،الذهبًو ،النسابًو ،وابن معٌن
                                                  خالصة حاله : ثقة  على قول األكثرٌن .

والكاشؾ ، (ٕ٘ٙ/7ان )وثقات ابن حب، (ٖٓٔ/7،ٕٓ٘/٘طبقات ابن سعد ): ٌنظر
 ،(9ٓٙ/ٔ) البن حجر والتقرٌب، (،(ٖٓٗ/ٔٔالتهذٌب )تهذٌب و( 98ٖ/ٕللذهبً )

                                                              (ٖٕٔ،7ٖٔ/ٔاللباب )ولب 
 وٌقال ابن حدس بالحاءوله وثانٌه وقد ٌفتح ثانٌه بمهمالت وضم أ -س دُ بن عُ  وكٌ، -ٗ 

 =   - بفتح العٌن وكسر القاؾ -العقٌلًمصعب  أبو -و فتحها بدل العٌن مع ضم الدال أ
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لى بفتح الطاء نسبة إ -الطابفى - هللا عنه رضً -طالب  أبىلى عقٌل بن إ نسبة= 
قال عبد هللا: حدثنى أبً. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، . (ٗ) الطابؾ

قال أبً: الصواب ما  عمه أبً رزٌن.بن عطاء، عن وكٌع بن عدس، عن اعن ٌعلى 
قال حماد بن سلمة، وأبو عوانة، وسفٌان قالوا: وكٌع بن حدس، وكؤن الخطؤ عنده ما 

، وقال أبو حاتم: وأرجو أن ٌكون وأظنه قال: هشٌم كان ٌتابع شعبة قال شعبة، وهشٌم،
 وقال أبو داود: سمعت أحمد ٌقول: رأٌت فً كتاب األشجعً عن الصواب بالحاء،

عمه  :روى عن ، ٌوافق حماد بن سلمة.سفٌان، عن ٌعلى بن عطاء، عن وكٌع بن حدس
، معروؾ ؼٌر :الحدٌث اختالؾ فً قتٌبة بنا قال. : ٌعلى بن عطاءرزٌن وعنه أبً
 وقال فً، ٌعرؾ ال :المٌزان فً الذهبًوقال ، الحال مجهول: القطان بنا وقال

وقال فً المشاهٌر: من األثبات، والصواب ، الثقات ابن حبان فً، وذكره قثِّ الكاشؾ: وُ 
، َصالُِح اْلَحِدٌِث، وقال الجوزقانً: بالحاء،   .مقبول حجر:وقال ابن َصُدوق 

 .والترمذي ه منفردا  حدٌثَ  فقد صحح الحاكمُ  ؛حوالهأقل أ حسن الحدٌث فً: خالصة حاله
، 7٘ٔ(، وسإاالت أبً داود لإلمام أحمد صـ89ٔ/ٕالعلل لإلمام أحمد ): ٌنظر

قانً زلجول اطٌل والمناكٌرألبوا، ٕٓٓومشاهٌر علماء األمصار البن حبان صـ
 للذهبً االعتدالمٌزان و، (ٖٓ٘/ٕ(، واللباب )8ٔ/9واألنساب ) ،(8ٖ٘/ٔ)
  (8ٔ٘/ٔوالتقرٌب )، (ٖٔٔ/ٔٔوالتهذٌب ) (،ٖٓ٘/ٕوالكاشؾ ) ،(9ٖ٘٘/ٗ)
 الموحدة وكسر المهملة بفتح - صبرة بن -بفتح الالم  - لقٌط: هو العقٌلًأبو رزٌن  -٘

بضم  - العقٌلً -بفتح الراء وكسر الزاى  -رزٌن  أبو عامر أبٌه واسم، جده إنه وٌقال
عامر بن بة إلى عقٌل بن كعب بن ربٌعة بن نس -القاء وسكون الٌاء العٌن وفتح 
ومنهم من  ،ؼٌر واحدأهل الطابؾ هكذا نسبه  (. له صحبة عداده فًٗ)بخ  -صعصعة 

 جعلهما وممن ،بن عبد البر: لٌس بشىء. قال ال لقٌط بن عامر ؼٌر لقٌط بن صبرةجع
 البخاري، نحا وإلٌه حنبل، ابن وأحمد معٌن وابن ،"الكمال تهذٌب" فً المزي اواحد  
 بن علً وأما: وقال" التهذٌب تهذٌب" فً الحافظ ذكره فٌما السكن وابن حبان ابن وتبعه

 قانع وابن والترمذي ومسلم سعد وابن خٌثمة أبً وابن خٌاط، بن وخلٌفة المدٌنً،
 ابنه :وعنه -صلى هللا علٌه وسلم  - النبً :روى عن .اثنٌن فجعلوهما وجماعة والبؽوي
 َوِعْشُرونَ  أَْرَبَعة هُ ، لَ دسحبن ا، وابن أخٌه وكٌع و بن أوسوعمر ،لقٌط بن عاصم
  .َحِدٌثا  
 أسدو (،8/ٖومعجم ابن قانع ) (،7٘ٙٔ/ٗ،ٖٓٗٔ/ٖ) البن عبد البر االستٌعاب: ٌنظر
(، 8ٕٗ/ٕٗوتهذٌب الكمال للمزي )(، ٖٓ٘/ٕواللباب )، (9ٓٗ/ٗ) البن األثٌر الؽابة

والخالصة ، (ٗٙٗ/ٔوالتقرٌب ) (،ٙ٘ٗ/8وتهذٌب التهذٌب )(، 7ٓ٘/٘واإلصابة )
(ٔ/ٖٕٖ) 

 :سناداإلالحكم على 
  . وهو حسن الحدٌثفٌه وكٌع بن عدس ؛ حسن  إسناد
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  :نسوله شاهد من حدٌث أ
:فٌه وقد اختلؾ   على عبد الرزاق فً إسناده وصال  وإرساال 

 موصوال   عبد الرزاقعن ٌحٌى بن جعفر األول: رواه الوجه 
 مرسال  الوجه الثانً: رواه إسحاق الدبري عن عبد الرزاق 

 تخرٌج الوجه الموصول ودراسة إسناده
بن  أحمدنصر  أبوحدثنا  :( قال8ٔ77/ٖٖٗ/ٗ) . كتاب تعبٌر الرإٌا الحاكم:  هأخرج
ثنا عبد الرزاق ثنا ٌحٌى بن جعفر  البخاريصفوان بن  أحمدبن  إسحاقثنا  ،الفقٌهسهل 

ًَ نس أقالبة  عن  أبىعن  أٌوبعن معمر عن  ُ  َرِض  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ
هِ  هللاُ  ٌْ ا إِنَّ »:  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ْإ ُر، َما َعلَى َتَقعُ  الرُّ  َفُهوَ  ِرْجلَهُ  َرَفعَ  َرُجل   َمَثلُ  َذلِكَ  َوَمَثلُ  ُتَعبَّ

ْنَتِظرُ  َضُعَها، َمَتى ٌَ ا أََحُدُكمْ  َرأَى إذافَ  ٌَ ٌَ ثْ  َفاَل  ُرْإ ا إال ِبَها ٌَُحدِّ ا أَوْ  َناِصح   َهَذا «َعالِم 
َجاهُ  َوَلمْ  سناداإل َصِحٌحُ  َحِدٌث    . الذهبًووافقه ،  ٌَُخرِّ

 .: ثقة متفق علٌه قال الخلٌلً، بن سهل الفقٌه أحمدنصر  أبو -ٔ
 ( 97ٗ/ٖ) للخلٌلً رشادٌنظر : اإل

بضم السٌن والمٌم  - اريرمَ صفوان السُ  أبو البخاريبن صفوان  أحمدبن  إسحاق -ٕ
  . ثقة صدوق: لى قرٌة من قرى بخارىنسبة إ - المفتوحة
                                                                   (ٕٔ٘/ٙتارٌخ اإلسالم )، و(ٕ٘ٔ/7) األنساب: ٌنظر
األلؾ وسكون الزاى وكسر الدال نسبة إلى بفتح  - األزديعٌن ٌحٌى بن جعفر بن أ -ٖ
أبو زكرٌا البخاري  -نسبة إلى بارق وهو جبل بنزلة األزدي -البارقً -وءة زد شنأ

 ابن حجر فًوقال ، صدوقالكاشؾ:  لذهبً فً، وقال االثقات ذكره ابن حبان فً)خ(. 
                                                                               (ٙٗ/ٔواللباب ) ،(ٗٓٗ/ٕ) األنسابو ،(8ٕٙ/9ثقات ابن حبان ): ٌنظرثقة. التقرٌب: 
 (88٘/ٔوالتقرٌب )

نسبة  -بكسر الحاء وسكون المٌم وفتح الٌاء - الرزاق بن همام بن نافع الحمٌريعبد  -ٗ
اد - الصنعانًبكر  أبو -بالٌمن  صول القبابل التًإلى حمٌر وهو من أ  ِبَفْتح الصَّ

ْسَبة إِلَى صنعاء َوِهً َمِدٌَنة - َوُسُكون النُّون َوفتح اْلعٌن  .ثقة حافظ :)ع( بالٌمن َهِذه النِّ
 ( ٖٗ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٖٔ -ٖٓٔ/ٙالتهذٌب )و( 9ٖٖ/ٔاللباب )ٌنظر : 

زد سر الدال نسبة إلى ألؾ وسكون الزاى وكاألبفتح  - األزديمعمر بن راشد  -٘
 ثابت عن رواٌته فً أن الإ ثقة ثبت فاضل :)ع(عروة نزٌل الٌمن  أبو -شنوءة 

 . بالبصرة به حدث فٌما وكذا شٌبا عروة ابن وهشام النجود أبً بن وعاصم األعمشو
                                                                               (ٔٗ٘/ٔالتقرٌب ) ٌنظر :

بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة  ثم تحتانٌة نسبة  -تمٌمة السختٌانً أبًٌوب بن أ -ٙ
ثقة ثبت حجة : )ع(ي بكر البصر أبو -عمل السختٌان وهو عمل الجلود الضؤنٌة  إلى

 ( 7ٔٔ/ٔالتقرٌب )و (7/9ٙ) األنساب: ٌنظر .من كبار الفقهاء
 نسبة إلى جرم =  -بفتح الجٌم وسكون الراء  - قالبة هو عبد هللا بن زٌد الجرمً أبو -7
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     .رسالاإلثقة فاضل كثٌر : )ع( -وهو جرم بن رٌان بن عمران وهى قبٌلة= 

 ( ٖٗٓ/ٔالتقرٌب )و (7ٖٕ/ٔ) اللبابٌنظر: 

 (٘ٔٔ/ٌٔنظر التقرٌب ) . )ع( المعروؾ صحابًالرضً هللا عنه:  نس بن مالكأ -8
 تخرٌج الوجه المرسل ودراسة إسناده:

ٌُّوَب، َعْن أَ  ( عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمرٖٕٗ٘ٓخرجه معمر فً جامعه )أ
 مرسال   َعْن أَِبً ِقاَلَبَة،

                      أبو ٌعقوب الدبري الصنعانً. إسحاق بن إبراهٌم بن عباد -ٔ
اق قلتَقاَل اْبن . َصُدوققال الذهبً فً المؽنً:  زَّ  )الذهبً(: عدي استصؽر ِفً عبد الرَّ

اق كتبه َوُهَو اْبن سبع ِسِنٌن اَْو َنْحوَها وروى َعنُه احادٌث ُمنكَرة  زَّ سمع من عبد الرَّ
ا اْنَفرد ِبِه عبد  ًَ َمْحفُوَظة ِممَّ ًَ من قبل الدبِري َواْنَفَرَد ِبِه اَْو ِه د ِفٌَها َهل ِه َردُّ َفَوقع التَّ

اق زَّ   .َوقد اْحتج بالدبري جَماَعة من اْلحفاظ َكؤبً عَواَنة َوَؼٌره الرَّ
ًّ ، وقال الذهبً فً السٌر:  ِق ٌْ ق اْبن أَنعم اإلِْفِر ٌْ ثا  َواِحدا  ِمْن َطِر ٌْ َساق لَه اْبن َعِديٍّ َحِد

اَها َكَما  ُجل َفَقْد َسِمَع ُكتبا ، َفؤَدَّ َن الَمَناِكٌر؟ َوالرَّ ٌْ َ َكاَرة ِمْن ٌْحَتمل مثله، َفؤ َسِمَعَها، َولََعلَّ النَّ
ُه أََضرَّ ِبؤََخَرة،  خه، َفإِنَّ ٌْ  .-َفاهللُ أَْعلَُم  -َش

ح؟ ٌْ ِح بِري: أٌَدخل ِفً الصَّ ًّ َعْن إِْسَحاَق الدَّ اَرقُْطِن  َقاَل الَحاِكُم: َسؤَْلُت الدَّ
ِه خالَفا . ٌْ ُت ِف ٌْ ، َما َرأَ  َقاَل: إِي َوهللِا، ُهَو َصُدْوق 

 (9ٙ/ٔ(، والمؽنً فً الضعفاء )7ٔٗ/ٖٔر: سٌر أعالم النبالء )ٌنظ
 النظر فً الخالف
،  :الوجه الموصول رواه ٌحٌى بن جعفر، والوجه المرسل رواه إسحاق الدبري مرسال 
 .اق من ؼٌرهفً عبد الرزوالدبري أثبت 

 الحكم على اًلسناد من الوجه الراجح
 ضعٌؾ إلرساله

 :وشواهده طرقهالحكم على الحدٌث بمجموع 
الفتح   حافظ ابن حجر فًوالحدٌث حسنه ال، لؽٌره بهذا الشاهدالحدٌث صحٌح 

                         .(ٖٕٔ/ٕٔ) شرن السنة فً البؽويوحسنه ، (77ٖ/ٕٔ)
 لم ما هاقرارُ  تستقر ال أنها ومعناه مثل طابر رجل على وقوله :الخطابًقال  :توضٌح

َبة اْبن َقالَ و .عبرتُ  ٌْ َها أََرادَ : قَُت ة، ؼٌر أَنَّ ء اْلَعَرب َتقول ُمْسَتِقرَّ ًْ  على ُهوَ : ٌْسَتقرّ  لم إذا للشَّ
 ال قوله فً الزجاو إسحاق أبو وقال .َظْبً قرن وَعلى َطاِبر، مخالب َوَبٌن َطاِبر، رجل
 تحب بما الإ تفسٌرها فً ٌستقبلك أن ٌحب ال: الواد ،رأي ذي أو واد   على الإ ٌقصها
 هللا جعله عما ٌزٌلها تعبٌره أن ال ٌؽمك بما لك ٌعجل ولم بالعبارة عالما   ٌكن لم وإن
 ما بؤقرب أو تفسٌرها بحقٌقة ٌخبرك فهو بعبارتها العلم ذو فمعناه الرأي ذو وأما . علٌه
 فٌها تكون أو علٌه أنت قبٌح عن تردعك موعظة تفسٌره فً ٌكون أن ولعله منها ٌعلم

 .فٌها النعمة على هللا فتشكر بشرى
 (8ٖٗ/ٔوتؤوٌل مختلؾ الحدٌث البن قتٌبة ) ،(ٓٗٔ/ٗ) بًامعالم السنن للخط: ٌنظر
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[نهاسْ به من الرإٌا على حُ  لُّ د  ت  سْ ذكر ما ٌُ ]( ٖ)  
(ٔ)  

الِك   ْبنِ  ن سِ عن أ -ٗ م 
(ٕ)

ُسنول   أنَّ   -رضً هللا عننه  -  نلَّى - هللاِ  ر  نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  نتُ » :قال -و  ٌْ أ  ل نة  لل  ا ر  نا ٌْ ؤ نَّ ارِ  فِنً ك  نة   د  افِن،   ْبننِ  ُعْقب  ر 

(ٖ)
نا ، نب   ف ؤُتٌِن   ِمننْ  بُِرط 

نبِ  ناب   اْبنننِ  ُرط  ط 
(ٗ)

ْلننتُ  ، نة   ف ؤ وَّ ْفع  ننا الرِّ ا، فِنً ل ن   ٌ ْن نة   النندُّ اقِب  اْلع  ِة،اآل فِننً و  أ نَّ  ِخننر   و 
ا ن  اب   ق دْ  ِدٌن  ط 

(٘)
النسابًداود و أبومسلم و هأخرج «

(ٙ) 
. 

 ___________________________ 
 .وكتب على هامش الصفحة بعده سقط من )ط( الذينوان والحدٌث ( هذا العٔ)
لؾ األبفتح  -األنصارينس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زٌد بن حرام هو أ (ٕ)

وهم جماعة نصار األلى نسبة إ -خرها الراء النون وفتح الصاد المهملة وفى آ وسكون
 . )ع( المدنًحمزة  أبووس والخزرو األ أوالدهل المدٌنة من الصحابة من من أ
ِبً خدم ا شهد أَنه سعد اْبن َوذكر ،ِسِنٌن عشر -صلى هللا علٌه وسلم  - النَّ روى ، َبْدر 
أبان بن  :وعنه. سٌد بن حضٌروأ ،بن كعب بىأُ و -صلى هللا علٌه وسلم  - النبً :عن

 ألؾ لَهُ . وروى له الجماعة ثابت وؼٌرهم. أبىوحبٌب بن  ،بنانىوثابت ال ،صالح
 ِبَثاَلَثة البخاري َواْنَفَردَ  َوِستٌِّنَ  َوَثَماِنٌة ماَبة على اتفَقا َحِدٌثا َوَثَماُنونَ  َوِستَّة َحِدٌث َوِماَبَتا
 .وقد جاوز المابةات سنة اثنتٌن وقٌل ثالث وتسعٌن م . َوسبعٌن ِبؤحد  مسلمو ،َوَثَماِنٌنَ 
والتهذٌب ، (7ٕ٘/ٔ) اإلصابة(، وٙٓٗ-9ٖ٘/ٖ) السٌرو ،(89/ٔ) اللباب: ٌنظر

 ، (ٓٗ/ٔ) وخالصة الخزرجى، (٘ٔٔ/ٔوالتقرٌب )، (7ٖٙ/ٔ)
ٌْسِ  َعْبدِ  ْبنِ  َراِفعِ  ْبنُ  ِعْصَمةُ  ُهوَ : َوِقٌلَ  َراِفع   ْبنُ  ُعْقَبةُ  (ٖ) ةَ  ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ  لَِقٌطِ  ْبنِ  اْلَق ٌَّ  أَُم
، اْلِفْهرِ  ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ ا ًُّ ًَ  ِمْصَر، َفْتحَ  َشِهدَ ، له ذكر ورواٌة اْلقَُرِش  ْمَرةَ اإل َوَولِ

َة، َواْسُتْشِهدَ  اْلَمْؽِرِب، َعلَى ٌَّ ُرَوانَ  َوَبَنى ِبإِْفِرٌِق ٌْ َة، َق ٌَّ  اْلَبْرَبرُ  َقَتلَْتهُ  اْلُمْسلِِمٌَن، َوأَْنَزَلَها إِْفِرٌِق
ٌنَ  َثاَلث   َسَنةَ  ِباْلَمْؽِربِ                                                           . َوِستِّ
 (8ٕ/ٗ) صابةاإل( وٓ٘/ٗالؽابة ) أسد( و9ٕ٘ٔ/ٗنعٌم ) بًمعرفة الصحابة ألٌنظر : 

ٌَُقاُل ( قال اإلمام النووي: ٗ) َطِب َمْعُروؾ   ( ُهَو َنْوع  ِمَن الرُّ )برطب من رطب بن َطاب 
بن طاب وهً مضاؾ ابن طاب وعرجون ابن طاب وعذق ابن طاب وتمر اله رطب 

 .بن َطاب  َرُجل  ِمْن أَْهِل اْلَمِدٌَنةِ اإلى 
 (ٖٔ/٘ٔشرن صحٌح مسلم للنووي )

أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت  :د طاب(ن دٌننا قإْولُُه َصلَّى هللا علٌه وسلم )وقَ ( ٘)
 (ٖٔ/٘ٔشرن صحٌح مسلم للنووي ). قواعده 

–صلى هللا علٌه وسلم  – النبًباب رإٌا  ،الرإٌا تابك مسلم: أخرجه (ٙ)
ماد بن سلمة عن حدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا ح :( قال7ٕٕٓ/779ٔ/ٗ)

 . نس به بلفظه عن أ ثابت البنانً
 ( .7٘97/ٖٔٔ/7باب الرطب ) ،التعبٌر تابك :الكبرى فً النسابً أخرجهو
 =                 .(7ٖٖ/ٙ) باب "وعد هللا الذٌن امنوا منكم" :دالبل النبوة فً البٌهقًو
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___________________________ 
 بلفظه .كالهما من طرٌق عبد هللا بن مسلمة  به = 

                                             .( بلفظهٕ٘ٓ٘/ٖٙٓ/ٗالرإٌا ) اء فًباب ما ج ،األدب تابك وأخرجه أبو داود:
 النبًما ٌخبره  باب ما قالوا فً ،والرإٌا ٌماناإل تابك :مصنفه فً أبً شٌبةوابن 

( ٕ٘ٓٗٔ/ٕٗٗ/ٕٔ) :أحمدو. بنحوه( 88ٖٗٓ/78ٔ/ٙ)من الرإٌا صلى هللا علٌه وسلم
أربعتهم  .( بلفظهٖٗٔٔ/9ٖٔ/ٔنس بن مالك )مسند أ :مسنده عبد بن حمٌد فًو .بلفظه

  .حماد بهمن طرٌق 
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 النوم ى فًر  ٌُ  ذكر أفضل ما( ٗ)
 

ر   َأِبي َعن   -٘ دِّيِق، َبك   َأن  م َأَحهد ك   َيهَر  َمهل َأف َضهل  ": َقهللَ  َعن هو ، المَّهو   َرِضيَ  الصِّ
 َيهَر  َأو   ، -صهم  ا  عميهو ومهمم  - َنِبيَّهو   َيهَر  َأو   -عزَّ وجهلَّ  -  َربَّو   َيَر 

ا فههي جههلم  ممههند   (1)رمنصههو  أبههوالحههلفظ  وأخرجهه " اإلمهه م َعَمهه  َملتَههل َواِلَدي ههوِ 
 .(2)الدعلء الصحيح

___________________________  
                               ( 78٘/ٕ)ذكر الصالة لتنوٌر البصر  منصور فً أبًاسم  ذكر المحب الطبري( ٔ)

  . جامع الدعاء : عبد هللا بن محمد بن الولٌد فًوقال
د الفضل أَِبً ْبن هللاَّ  َعْبد وهو د أَِبً ْبن ُمَحمَّ  البؽدادّي، منصور أبو الولٌد، ْبن ُمَحمَّ

 الحافظ، خضراأل ْبن العزٌز َعْبد: َسِمعَ . ِفٌهِ  ورحل الّشؤن بهذا ُعنً من أحد . الحافظ
 بحّران، القادر َعْبد والحافظ.  ببؽداد وطابفة بركة، ْبن ومسعود منٌنا، بن العزٌز َوَعْبد
لب َعْبد هاشم وأبا ًّ  وابن الِكْندّي، والّتاو، بحلب المطَّ  . بدمشق الَحَرْستان
ا وكان" :الذهبًقال   تشبه هتطرٌق. ضعٌؾ وخطه وسرعتها، القراءة بجودة مشهور 
 وتخارٌج مصنفات وله. السنة أبمة كبار من وكان شٌخه، الرهاوي القادر عبد طرٌقة
 َعنْ  أََخذَ . حسنا ٌقرأ اْلَحِدٌث، كتابة َعلَى مكبّ  حافظ َوُهوَ " :المستوفً ابن وقال ." مفٌدة
ة َوأََقامَ  َبْؽَداد، رجال معظم انَ  ِسِنٌنَ  ِعدَّ  كثٌرة تخارٌج َولَهُ : "رجب وقال ابن". ِبَحرَّ
  ." وأجزاء وفوابد
 ًَ نَ  َثالَث   َسَنةَ  ى،ولاأل ُجَماَدى ِفً َكْهال ،: ُتُوفِّ ٌْ  . ماَبة   َوِستِّ  َوأَْرَبِع
وسٌر أعالم النبالء  ،(9ٓٗ-٘ٓٗ/ٔربل )وتارٌخ إ ،(7ٗٗ/ٗٔاإلسالم )تارٌخ : ٌنظر

 البن رجب الحنبلً وذٌل طبقات الحنابلة ،(ٓ٘ٔ/ٗوتذكرة الحفاظ ) ،(ٖٕٔ/ٖٕ)
 (ٕٔٓ/ٔطبقات المحدثٌن ) والمعٌن فً(، 8ٓ٘/ٖ)
ا ا( كتاب جامع الدعاء ال أعلمه مطبوع  ٕ)  .وال مخطوط 
 -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًعن  باب ما ذكر :عاصم فً السنة أبًابن  هأخرج ثراألو
 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا :( قال88ٗ/ٕ٘ٗ/ٔمنامه ) ن هللا ٌكلم العبد المإمن فًأ

 ابكر الصدٌق موقوف   أبىمحمد بن حمٌر عن ابن جابر حدثنا العباس بن مٌمون عن 
 بلفظه .                                                                           

 :عاصم أبىابن  اإلمام إسناددراسة 
بكسر  - الحمصًأبو حفص  القرشً بن كثٌر بن دٌناربن عثمان بن سعٌد  عمرو -ٔ

          روى  . )د س ق(لى حمص ببالد الشام نسبة إ -المهملة  ون المٌم والصادالحاء وسك
، النسابًأبو داود و :وعنه .وؼٌرهم ،ومحمد بن حمٌر ،ومحمد بن حربأبٌه،  :عن

: زرعة أبو الثقات وقال وذكره ابن حبان فً ،. قال أبوحاتم: صدوقوابن ماجه وؼٌرهم
        =               وأبو داود النسابً، ووثقه إلى وأحبهما المصفى بن محمد من حفظأ كان
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___________________________  
وقال ابن وقال الذهبً فً الكاشؾ: صدوق حافظ، ، وأبو على الجٌانً ،ومسلمة= 

 . توفى سنة خمسٌن ومابتٌن .                        صدوق :التقرٌب حجر فً
   األكثرٌن .ثقة بتوثٌق : خالصة حاله

 (89ٖ/ٔ) واللباب، (88ٗ/8ثقات ابن حبان )و (،9ٕٗ/ٙالجرن والتعدٌل ): ٌنظر
والتقرٌب  (،8ٖ/ٕوالكاشؾ ) ،(8/7ٙوالتهذٌب )، (7ٕٙ/ٙ) اإلسالمتارٌخ و
(ٔ/ٕٗٗ)  
بطن من  لى سلٌح وهونسبة إ - ولهبفتح أ - السلٌحًنٌس بن حمٌر بن أ محمد -ٕ

بن  إسماعٌلو، علٌة أبىبن  إبراهٌم :روى عن. )خ مد س ق ( القضاعً - قضاعة
وعمرو بن عثمان بن  ،بن عبد هللا بن خالد إبراهٌم :نهوع. وؼٌرهم والثوري ،عباس
 وذكره ابن حبان فً ،ودحٌموثقه ٌحٌى بن معٌن، . ام بن عمار وؼٌرهموهش ،سعٌد
ا الإ علمت ما: َفَقالَ  عنه أبً سبل: حنبل ْبن أحمد بن هللا َعبد قالو، الثقات ر  ٌْ       .َخ
قال و، منه إلً أحب وبقٌة حرب بن ومحمد، حدٌثه وال ٌحتج بهٌكتب : حاتم  أبووقال 
د: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال، لٌس به بؤس: النسابً  لٌس حمصً هذا: حمٌر بن ُمَحمَّ
َثِنً: الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال، بالقوي َسابً، الحسٌن بن علً َحدَّ  محمد حدثنً: قال النَّ

وقال  وأفراد، ؼرابب له: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الناس خٌار من وكان حمٌر بنا
توفى سنة و .: صدوقوقال ابن حجر ،وقال ابن قانع: صالح، بؤس به ال :الدراقطنً

                                                  . مابتٌن
  .بؤس به كثرون أنه الاألف؛ حسن الحدٌث  خالصة حاله :

 (ٖٔٔ/ٕواللباب )، (9ٖٓ/ٕوالمعرفة والتارٌخ )، (ٔٗٗ/7:  ثقات ابن حبان )ٌنظر
  (7٘ٗ/ٔوالتقرٌب )، (ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/9وتهذٌب التهذٌب )

الزاى وكسر الدال  لؾ وسكوناألبفتح  - األزديبن ٌزٌد بن جابر  عبد الرحمن -ٖ
ال ِبَفْتح -الدارنً عتبة الشامً أبو -زد شنوءة لى أالمهملة نسبة إ نِ األ َوُسُكون الدَّ ٌْ  لَف

ْسَبة َهِذه - نون آخرَها َوِفً َمْفُتوَحة َراء ٌنهَمابَ  ة َوِهً دارٌا إِلَى النِّ ٌَ   دمشق ؼوطة من َقْر
ونافع مولى ابن ، ومكحول الشامى ،بن عبٌد هللا المهاجر إسماعٌل :روى عن. )ع(
ومحمد بن  ،المباركوعبد هللا بن  ،أٌوب بن حسان الجرشً :وعنه. وؼٌرهم ،مرع

وابن سعد  ،العجلًو ،ووثقه ابن معٌن، س: لٌس به بؤ. قال ابن حنبلرهموؼٌ حمٌر
 . ومابة وخمسٌن بضع سنة مات . الفسويو ،وابن حجر ،وأبو داود ،النسابًو

 . األكثرٌنبقرٌنة توثٌق ؛ ثقة خالصة حاله : 
أحمد وعلل  (،ٖٔٙ/ٕ) الدوريتارٌخ ، و(ٙٙٗ/7الطبقات البن سعد ): ٌنظر

وتهذٌب الكمال ، (8ٕٗ/ٔ) واللباب، (ٖ٘ٗ/ٕوالتارٌخ والمعرفة ) ،(9ٖٙ/ٖ)
 (ٕٓ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(8/7ٔ)
                                  . ترجمة بن مٌمون : لم أعثر له على لعباسا -ٗ

 أصحاب من مٌمون بن العباس :(ٖٗٗ/ٕٙتارٌخ دمشق ) بن عساكر فًولكن ذكر ا
 =         بن هللا عبٌد بن وعلً القاهر عبد بن محمد بن أحمد نصر أبو أنبؤنا ذكر له مكحول
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___________________________  
 ٌعقوب بن سعٌد بن محمد بكر أبو أنا أحمد بن الجبار عبد بن المبارك أنا االق نصر= 
       شعثاأل بن سلٌمان بن هللا عبد نا سٌؾ بن محمد بن عمر أنا الصٌدالنً إسحاق بنا
 القرآن ٌعنً ٌدرس كان مكحوال   أن جابر وابن سعٌد أخبرنً الولٌد نا وزٌر بن محمد نا
 . واستمع علٌه فقرأ مٌمون بن العباس وأمر تركه ثم الجماعة مع
المعروؾ اسمه عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو  صحابًالصدٌق ال أبو بكر -٘
 - خرها مٌموفى آ بفتح التاء وسكون الٌاء - عب بن سعد  بن تٌم بن مرة التٌمًبن كا

َجال أول .رضً هللا عنه )ع(لى قبابل تٌم ومنها تٌم قرٌش نسبة إ  سٌد ورفٌق إسالما الرِّ
َحاَبة أفضل من َوَكانَ  اْلمَشاهد شهد هجرته ِفً اْلُمْرسلٌن صلى  - النبًروى عن  . الصَّ

 عشر ِبؤحد البخاري َواْنَفَردَ  ِستَّة على اتفَقا َحِدٌثا َوأَْرَبعٌن واثنٌن ماَبة -هللا علٌه وسلم 
 َثاَلث سنة ًفّ تو. بن عبد هللاأنس والبراء بن عازب وجابر  :، وعنهِبَحِدٌثمسلم و

ة بالحجرة َودفن سنة َوِستٌِّنَ  َثاَلث َعن عشَرة ٌَّ َبِو  .النَّ
واإلصابة  ، (ٖٖٕ/ٔواللباب ) ( ،ٕ٘ٓ/ٖوأسد الؽابة )، ( 9ٖٙ/ٖ) االستٌعاب: ٌنظر

 (ٕٙٓ/ٔوالخالصة )، ( ٖٖٔ/ٔالتقرٌب )و، ( ٘ٗٔ/ٗ)
  

 :الحكم على الحدٌث
ا أوجد فٌه الحدٌث فٌه العباس بن مٌمون لم أ ولعل الحدٌث فٌه انقطاع بٌن  ،تعدٌال  جرح 

                                        ظالل الجنة فً لبانًاألالشٌخ وضعفه  .وبقٌة رجاله محتج بهم، بكر أبىالعباس و
 .أعرفه فلم مٌمون بن العباس ؼٌر ثقات ورجاله ضعٌؾ هإسناد :وقال (ٕ٘ٔ/ٔ)
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قتكون الرإٌا فٌه أصد ر الوقت الذيذك( ٘)
(ٔ)  

 
نننْ  -ٙ ننِعٌد   أ بِننً ع  اْلُخننْدِريِّ  س 

 
نننْ  -رضننً هللا عنننه  - ُسننولِ  ع  ِ  ر  ننلَّى - هللاَّ ُ  ص 

 هللاَّ
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ٌ  الرُّ  قُ د  صْ أ: "قال - و  حاتم  أبو هأخرج  "ارِ ح  سْ ألابِ  اإ

(ٕ)
. 

___________________________                     
 

. الرإٌا أصدق فٌه تكون ذكر الوقت الذي ( فً )ط(ٔ)  
صدق ما تكون فٌه الرإٌا أ ذكر الوقت الذيباب  ،الرإٌا تابك ابن حبان: هأخرج (ٕ)

نا حرملة بن ٌحٌى عبد هللا بن محمد بن سلم  حدث أخبرنا :( قالٔٗٓٙ/7ٓٗ/ٖتكون )
 أبىالهٌثم عن  أبىا  حدثه عن ن دراج  حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث أ

 .سعٌد مرفوعا به بلفظه
 ( عن ابن سلم به بلفظهٔٔ/ٗوأخرجه ابن عدي )

( 8ٔ8ٖ/ ٖٗٗ/ٗ)تعبٌر الرإٌا  الحاكم: كتاب، و(ٓ٘ٙٔٔ/9ٖٔ/8ٔ) :أحمد هأخرجو
اب أبو تابك :سننه فً الدارمًو، الذهبًولم ٌخرجاه ووافقه  سناداإلوقال: صحٌح 

 :مسنده ٌعلى فً أبوو ،(9ٕٕٔ/ٖٖٙٔ/ٕ)سحار األصدق الرإٌا ب، باب أالرإٌا
 بلفظه. أربعتهم من طرٌق ابن وهب به ،(7ٖ٘ٔ/9ٓ٘/ٕ)
 :أحمد، و(7ٕٕٗ/ٖٗ٘/ٗباب لهم البشرى ) ،الرإٌاأبواب  تابك :الترمذي هأخرجو
ثالثتهم من طرٌق ( 89/9ٕ7ٕ/ٔ) :مسنده بن حمٌد فًعبد ، و(ٕٓٗٔٔ/ٖٔٗ/7ٔ)

 . بلفظه ابن لهٌعة عن دراو به
 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 

بكسر الفاء وسكون الراء ثم  -بًامحمد الفرٌ أبوبن حبٌب  م  لْ بن محمد بن سَ  عبد هللا -ٔ
بن عبد الرحمن  أحمد :روى عن .بلخ )حب( لى فارٌاب وهى بلٌدة بنواحًنسبة إ -الٌاء
 وأبو ،الحسٌن بن منٌر :وعنه، ، ومحمد بن رمح وؼٌرهمحرملة بن ٌحٌىو ،بن وهبا

 ماماإل :السٌر فً الذهبًقال . وابن حبان وؼٌرهم ،عبد هللا بن عدى الجرجانً أحمد
 :وقال ابن المقرىء، حدث عنه ابن حبان ووثقه ٌضا:وقال أ، المحدث العابد الثقة

                                                                                          .بن سلم ببٌت المقدس الشٌخ الصالحعبد هللا بن محمد  الفرٌابً أخبرنا
 .وخرو له ابن حبان بمةاألثقة وثقه  خالصة حاله:

  (ٖٙٓ/ٗٔ) السٌر ،(9ٗٔ/ٕٖتارٌخ دمشق ) ،(ٕ٘ٓ/ٓٔاألنساب للسمعانً ): ٌنظر
 -بضم التاء وكسر الجٌم -ٌجٌبًحفص التُ  أبوبن ٌحٌى بن حرملة بن عمران  حرملة -ٕ

  . )م س ق( صاحب الشافعً المصريجٌب وهى قبٌلة نزلت مصر لى تنسبة إ
، روى الناس عنهوابن وهب وهو أ ،وأٌوب بن سعٌد ،إدرٌس بن ٌحٌى :عنروى 
. قال وؼٌرهم وابن ماجه ،ومسلم ،الرازي زرعة وأبو ،الحسن بن سفٌان: وعنه
ه وال ٌحتج به، وذكره ٌكتب حدٌث: حاتم وقال أبو، علم الناس بابن وهب: كان أالعقٌلً

 فً قال ابن حجر، ووعٌة العلمصدوق من أ: الذهبًقال ، والثقات ابن حبان فً
 =                         . ربعٌن ومابتٌنأربع وأ توفى سنة ثالث أو . : صدوقالتقرٌب
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___________________________  

 خالصة حاله : صدوق على قول األكثرٌن . = 
تهذٌب الكمال و(، ٕٓ/ٖواألنساب ) ،(7ٕٗ/ٖ) البن أبً حاتم الجرن والتعدٌل: ٌنظر

والتقرٌب  ،(ٖٕٔ-9ٕٕ/ٕ) والتهذٌب البن حجر ،(7ٖٔ/ٔالكاشؾ )و ،(89ٗ٘/٘)
(ٔ/ٔ٘ٙ) 
اء َوفتح اْلَقاؾ ِبَضم - القرشًبن وهب بن مسلم  عبد هللا -ٖ  شٌن آخرَها َوفًِ الرَّ

ْسَبة َهِذه ُمْعجَمة ش إِلَى النِّ ٌْ  لى مصر ودٌارها الفقٌه )ع ( نسبة إ -المصريمحمد  أبو -قَُر
حرملة  :وعنه، والسفٌانان وؼٌرهم، وعمرو بن الحارث، بن سعد إبراهٌم :روى عن

 صالح ْبن أحمد َقال. َوؼٌرهم والمرادي ،والربٌع بن سلٌمان الجٌزي ،بن ٌحٌىا
 مصرٌا، وال شامٌا وال حجازٌا رأٌت ما حدٌث، ألؾ بةابم وهب اْبن حدث :الِمْصِري

د َوَقال، حدٌث ألؾ سبعون عنه عندنا وقع منه، حدٌثا أكثر ًّ  ُموَسى ْبن ُمَحمَّ : اْلَحْضَرِم
، َعباس َوَقال ،حدٌثٌن الإ حرملة، عند كله وهب ابن حدٌث وِريُّ  بن ٌحٌى َعن الدُّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال ،ثقة: َمِعٌن  هللاَِّ  َعبد أو إلٌك أحب وهب اْبن: ألبً قلتُ : َحاِتم أَبً ْبن الرَّ

 صدوق، اْلَحِدٌث صالح: قال وهب؟ اْبن ِفً تقول ما: قلت ،وهب اْبن: قال نافع؟ ْبنا
 زرعة أََبا سمعت: أٌضا َوَقال، بكثٌر منه حدٌثا وأصح مسلم، ْبن الولٌد من لًإ أحب
قُول  ال مصر، وؼٌر بمصر وهب اْبن حدٌث من حدٌث ألؾ ثالثٌن نحو ِفً نظرت: ٌَ
وقال ، ثقة متفق علٌه :قال الخلٌلًو، ثقة وُهوَ  لَُه، أصل ال حدٌثا لَهُ  رأٌت أنً أعلم

 قال فٌما ثقة العلم كثٌر كان: سعد ابن َوَقال، ووثقه ابن معٌن، صدوق ثقة :الساجً
َثَنا هل الحجاز ومصر جمع وصنؾ وهو حفظ على أ حبان:وقال ابن ، ٌدلس وكان َحدَّ

 قال ابن حجرو ،جلة الناس وثقاتهم: ابن وهب من أابن عدي، وقال حدٌثهم وكان عابدا  
 .                                                             توفى سنة سبع وتسعٌن ومابة  .هو ثقة حافظ عابد :التقرٌب فً
 .ى من مراتب المدلسٌنولاألالمرتبة  جر فًذكره ابن ح : قلت

 . واحتج به الجماعةى وثقه الجمهور ولاألخالصة حاله : ثقة مدلس من 
( والتقرٌب 7ٗ-7ٔ/ٙتهذٌب )وال (9ٕٔ/ٖواللباب ) (ٖٙٗ/8ثقات ابن حبان ) :ٌنظر

                                                  (ٕٕ/ٔ) وتعرٌؾ أهل التقدٌس( 8ٕٖ/ٔ)
مٌة أ أبو - سبقت نسبته - األنصاريبن ٌعقوب بن عبد هللا  عمرو بن الحارث -ٗ

 ،ٌوب بن موسىوأ ،إبراهٌمبن  إسماعٌل :روى عن .)ع( - سبقت نسبته - المصري
وعبد هللا بن  ،بن مضر، وبكر سامة بن زٌد اللٌثىأ :وعنه. السمح وؼٌرهم أبىودراو 

وؼٌر واحد، وذكره  ،العجلًو ،النسابًو ،زرعة أبوو ،وثقه ابن معٌن وهب وؼٌرهم.
ٌن ِفً اْلَورع َوأهل المتقنٌن اْلحفاظ من َكانَ  :وقال ،الثقات ابن حبان فً وقال ، الدَّ

 .توفى قبل الخمسٌن ومابة . ثقة حافظ: وقال ابن حجر، صدوق ثقة :الساجً
 .باتفاقثقة  :خالصة حاله

(، ٕٖٙ/ٔوالثقات للعجلى ) ،(7ٓٔ/ٔ) معٌن برواٌة ابن محرزتارٌخ ابن : ٌنظر
( ٗٔ/8والتهذٌب ) ،(7ٕ٘-7ٔ٘/ٕٔتهذٌب الكمال )و( 8ٕٕ/7ات ابن حبان )وثق
                                                     =                                                                         (9ٔٗ/ٔالتقرٌب )و
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 ى مفتوحةبمهملتٌن األول -بن سمعان أبو السمح -خره جٌم بتثقٌل الراء وآ – اجدرَّ  -٘

. (ٗ)بخ  البصريموالهم  السهمًوالمٌم ساكنة وقٌل اسمه عبد الرحمن ودراو لقب 
وعنه  ،وؼٌرهم هٌثم، وعبد هللا بن الحارثال أبىو ،م سلمةروى عن: السابب مولى أ

 :قال ٌحٌى بن معٌن. وعمرو بن الحارث وؼٌرهم  ،وخالد بن سلمان ،حٌوة بن شرٌح
سؤلت ٌحٌى بن  :الدوريعباس ، وقال حدٌثه منكر: بٌهعن أ أحمدقال عبد هللا بن و، ثقة

 سناداإل سعٌد: فقال ما كان هكذا بهذا أبىالهٌثم عن  أبىمعٌن عن حدٌث دراو عن 
 :وقال الدراقطنى ،لٌس  بالقوى: النسابًوقال ، الهٌثم ثقة أبووفلٌس به بؤس دراو ثقة 

يُّ اآل َقالَ و، ضعٌؾ َثمِ  أَِبً َعنْ  َكانَ  َما الإ ُمْسَتِقٌَمة   هُ أحادٌث: َداُودَ  أَِبً َعنْ  ُجرِّ ٌْ  َعنْ  اْلَه
الرإٌا صدق ه فذكر منها حدٌث أأحادٌثمن  ما ٌنكر عدي ابنُ وعد ، سعٌد أَِبً
  .الهٌثم ضعؾ أبىحدٌثه عن  صدوق فً: وقال ابن حجر، األسحارب

                                                       .توفى سنة ست وعشرٌن ومابة 
 .ففٌه ضعؾ الهٌثم أبىحدٌثه عن  فً الإصدوق : خالصة حاله

والكامل  (ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٔ) أحمد( وعلل ٗ٘ٔ/ٕ) الدوريبن معٌن رواٌة اتارٌخ  :ٌنظر
 (ٕٔٓ/ٔالتقرٌب )و( 8ٕٓ/ٖالتهذٌب )و (ٓٔ/ٗ) بن عديالضعفاء ال فً
ٌن بضم الع – اريوَ تْ عبٌد التمٌمى العُ  هو سلٌمان بن عمرو بن عبد أو الهٌثم أبو -ٙ

 الخدريسعٌد  أبىصاحب   -بطن من كنانة  لى عتوارةوسكون التاء وفتح الواو نسبة إ
 أبودراو  :عنه. وسعٌد أبىو ،هرٌرة أبىو ،بصرة الؽفارى أبى :روى عن .(ٗ-)بخ 
 ،الفسويو ،وثقه ابن معٌن. ٌرةوعبد هللا بن المؽ ، بن زجروعبٌد هللا، السمح
  .الثقات وذكره ابن حبان فً ،وابن حجر ،الذهبًو ،العجلًو ،اقطنًوالدر

  .باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 المبتدي وعجالة  ،(ٖٕٓ/ٔ) العجلًوثقات  ،(9ٖٗ،ٖٙٗ/ٕ) المعرفة للفسويٌنظر: 
  (ٖٕ٘/ٔالتقرٌب )و، (ٕٕٔ/ٗوالتهذٌب )  ،(ٕٕٖ/ٕواللباب ) ،(9ٓ/ٔ) للحازمً

معجمة وسكون بضم الخاء ال -الخدريأبو سعٌد  - بنونٌن - ِسَنان بن َمالك بن سعد -1
نسبة إلى خدرة واسمه األبجر بن عوؾ بن الحارث  -خرها راء الدال المهملة  وفى آ

)ع(. له وألبٌه صحبة  رضً هللا عنه األنصاريبن الخزرو قبٌلة من األنصار ا
 صلى هللا علٌه وسلم، النبً :ا وروى الكثٌر، روى عناستصؽر بؤحد ثم شهد ما بعده

وجابر بن  ،إبراهٌم بن سعد بن أبى وقاص :. وعنهوعلً ،وعثمان ، وعمر،وأبً بكر
 َوأَْرَبعٌن َثاَلَثة على اتفَقا َحِدٌثا َوَسْبُعونَ  َحِدٌث َوِماَبة ألؾ لَهُ  ، وأبو الهٌثم .سمرة
نِ مسلم و ،َوعْشرٌن ِبِستَّة البخاري َواْنَفَردَ  ٌْ سنة ثالث وستٌن . مات بالمدٌنة َوخمسٌن ِباْثَن

 هجرٌا .  وسبعٌن ربع أربع وستٌن هجرٌا وقٌل سنة أ أو
صابة واإل، (ٕٙٗ/ٔ) واللباب ،(9ٕٓ/ٕوأسد الؽابة ) ،(ٙٓٙ/ٕ) االستٌعاب :ٌنظر

            =                                                           ( ٖ٘ٔ/ٔ) والخالصة ،(٘ٙ/ٖ)
  



   ٔٗٓ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
 :سناداإلالحكم على  =

     .فٌها ضعؾالهٌثم  أبىا وهو صدوق لكن رواٌته عن ن فٌه دراج  أل؛ ضعٌؾ   إسناد
 

  :فابدة
 :لوجهٌن وذلك الحدٌث، هذا على الكالم فً العربً بن بكر أبو القاضً قال

 . فٌه الرحمة بانتشار الوقت فضل :أحدهما
 الشعوب وتواتر الخواطر تعب عن وخروجهما ،بالنوم والبدن القلب لراحة: الثانً

 .إلٌه ٌلقى لما الوعً كان أفرغ القلب كان ومتى ،والتصرفات
ْعقُوبَ  ْبنُ  َنْصرُ  َوَذَكرَ : الفتح قال ابن حجر فًو َنَوِريُّ  ٌَ ٌْ ا أَنَّ : الدَّ ٌَ ْإ لَ  الرُّ لِ  أَوَّ ٌْ  ٌُْبِطاُ  اللَّ

اِنً النِّْصؾِ  َوِمنَ  َتؤِْوٌلَُها لِ  أَْجَزاءِ  ِبَتَفاُوتِ  ٌُْسِرعُ  الثَّ ٌْ ا َتؤِْوٌال   أَْسَرَعَها َوأَنَّ  اللَّ ٌَ َحرِ  ُرْإ  السَّ
َما َواَل  ٌَّ  . اْلَفْجرِ  ُطلُوعِ  ِعْندَ  ِس
اِدقِ  َجْعَفر   َوَعنْ  ا َتؤِْوٌال   أَْسَرُعَها الصَّ ٌَ لُولَةِ  ُرْإ ٌْ  .اْلَق
ا أَْصَدقُ : القاريوقال  ٌَ ْإ  ِحٌَنِبذ   اْلَؽالِبَ  أِلَنَّ  :َوَذلِكَ  ْسَحاِر،األبِ  ُرِإيَ  َما: أَيْ  ْسَحارِ األبِ  الرُّ
َواِعً ُمْجَتِمَعة   اْلَخَواِطرُ  َتُكونَ  أَنْ  ة   اْلَمِعَدةَ  َوأِلَنَّ  ؛َساِكَنة   َوالدَّ ٌَ َتَصاَعدُ  َفاَل  َخالِ  ِمْنَها ٌَ
َشةُ  ْبِخَرةُ األ َها؛ اْلُمَشوِّ اَلةِ  اْلَماَلِبَكةِ  ُنُزولِ  َوْقتُ  َوأِلَنَّ ًُّ  َذَكَرهُ  اْلَمْشُهوَدِة؛ لِلصَّ ٌِب  .الطِّ

ومرقاة  ،(ٕٗٔ/ٕٗ) للعٌنً القاريوعمدة  ،(9ٖٓ/ٕٔ) البن حجر الباريفتح : ٌنظر
 (9ٖٗٔ/7) لعلً القاري المفاتٌح
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 - صلى هللا علٌه وسلم -ابٌه ر  بعض م   /ب[ٔ٘ٔ/ ]ذكر( ٙ)
  
تتضمنها أحادٌثتعبٌر الرإٌا جملة  ذكر فًتقدم  

(ٔ)
. 

نننْ و -1  ننى أ بِننً ع  ننلَّى -رسننول هللا  قننال: قننال -رضننً هللا عنننه  - ُموس  ُ  ص 
 هللاَّ

ننهِ  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ننتُ " : - و  ٌْ أ  ً   ر  ْخننل   بهننا أرض إلننى مكننة أهنناجرمن أنننً المنننام فِنن  ن 
ب   ه  لًِ ف ذ  ه  و 

(ٕ)
الى إ  ه  ةُ  أ نَّ ام  م   ٌ اْل

 (ٖ)
رُ  أ وْ  ـ  ج  ه 

(ٗ)
ً   إذاف   ـ  ةُ  ِه ِدٌن  ْثِربُ  ـ اْلم   ٌ

(٘)
 ـ 

ننتُ  ٌْ أ  ر  ً   و  نناي   فِنن  ٌ ننِذهِ  ُرْإ ننً ه  ْزتُ  أ نِّ ننز  فااا  ه  ٌْ نن ،   س  نناْنق ط  نن ف  ننا ُهننو   إذاف   ِمننن   أُصننٌب   م 
ْوم   سلمٌناْلمُ  ى ههززتُ و أُُحد   ٌ  اد   أُْخر  نن   ف ع  نان   امنم   أ ْحس  نا ُهنو   إذاف ن ك  د   م  ندَّ ُ  ج 

 هللاَّ
مِ  ِمن   تعالى به ْغن  اعِ  اْلم  اْجتِم  وفنى ، حاتم أبوبهذا السٌاق  هأخرج "منٌنإْ المُ  و 
"واجتماع المإمنٌنهللا به من الفتح  هو ما جا  إذا: فلفظ عنده

(ٙ)
 . 

 ___________________________   

 (ٓٔ٘/ٕؼاٌة اإلحكام )( ٔ)
، بالسدُكون، إَِذا َذَهدَب ( قال ابن األثٌر: ٕ) ِهدُل، بالكْسدر، َوْهدال  ٌَ َوَهَل إِلَى الشًَّء، بدالَفْتح، 

ِه. ٌْ  (ٖٖٕ/ٌ٘نظر: النهاٌة البن األثٌر )                َوْهُمه إِلَ
   (ٖٔٔ/ٔ) للقزوٌنًوآثار البالد  ،(ٕٗٗ/٘معجم البلدان ) .بلد من بالد الحجاز  (ٖ)
 .اْلَبْحرٌن َقاِعَدة َوِهً ِباْلٌمن مدٌنة وثانٌه: أوله هجر بفتح (ٗ)

 (7ٕ٘/ٕ، ومشارق األنوار )(9ٖٖ/٘معجم البلدان )
 القاسم أبو قال موحدة، وباء الراء، وكسر ثانٌه، وسكون أوله، : بفتحٌثرب (٘)

                (ٖٓٗ/٘معجم البلدان )  -وسلّم علٌه هللا صلّى -هللا  رسول مدٌنة ٌثرب: الزجاجً
 7٘ٔ/ٗٔنصار )األباب ذكر وصؾ بٌعة  ،التارٌخ تابك ه ابن حبان:أخرج (ٙ)
مولى ثقٌؾ حدثنا محمود بن ؼٌالن والحسن بن  إسحاقمحمد بن  أخبرناقال: ( 7ٕ٘ٙ/

 .بلفظه - هللا عنه رضً -موسى  أبىبردة عن  أبىعن برٌد عن  سامةأ أبوحماد حدثنا 
عن ( 9ٕٖٔ/9ٕٕٔ/ٕباب تعبٌر الرإٌا ) ،تعبٌر الرإٌا تابك ابن ماجه: هأخرجو

 .محمود بن ؼٌالن به بنحوه 
 ٖٕٓ/ٗ) اإلسالم عالمات النبوة فً باب ،نصاراألمناقب  تابك :البخاري هأخرجو
 تابك فًو ،( 7ٖٓ٘/ٔٗ/9) ا تنحرى  بقر  رأ إذاباب  ،التعبٌر تابك فًو ،(ٕٕٖٙ/

      . (8ٔٓٗ/ٕٓٔ/٘حد )مٌن ٌوم أباب من قتل من المسل ،المؽازى
 /779ٔ/ٗ) - هللا علٌه وسلمصلى  - النبًرإٌا  باب ،الرإٌا تابك مسلم: أخرجهو

 :مسنده فً الروٌانًو ،(8ٖ/7ٕ98ٕ/ٖٔ) :مسنده فًعلى ٌ أبوو(، 7ٕٕٕ
 به بنحوه . أَُساَمةَ  ْبن( أربعتهم من طرٌق حماد 8ٖٗ/ٕٖٓ/ٔ)

  :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 
بن إسحاق بن إبراهٌم بن مهران بن عبد هللا مولى ثقٌؾ  أبو العباس السراو  محمد -ٔ
ٌوضع  عمل السرو الذي لىمنسوب إ -خرها جٌم بفتح السٌن وتشدٌد الراء وفى آ -

 =                                                       (. ضٌاء –كم  –)حب على الفرس 
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 ،ومحمود بن ؼٌالن ،الجوهري وإبراهٌم بن سعٌد ،إبراهٌم بن بشار :روى عن= 
. ، وؼٌرهموابن حبان ،وأبو حاتم الرازي، أبو إسحاق إبراهٌم بن أحمد :وعنه وؼٌرهم.

دث الثقة شٌخ اإلسالم محدث مام المحاإل :الذهبً: صدوق ثقة، وقال قال ابن أبى حاتم
المكثرٌن الثقات ن من كا: ثقة متفق علٌه، وقال الخطٌب: وقال الخلٌلى ،خرسان
 .ثبات ٌن األقالصاد

 .باتفاقثقة  :خالصة حاله
 ،(8ٕ8/ٖرشاد )اإلو ،(8ٕٗ/ٔ) وتارٌخ بؽداد ،(9ٙٔ/7الجرن والتعدٌل ) :ٌنظر

                                                     ( 89ٖ-88ٖ/ٗٔوالسٌر )
ى بن كعب بن لإى بن عد لىنسبة إ - بفتح العٌن والدال -العدويبن ؼٌالن  محمود -ٕ

. )خ م ت س ق(نزٌل بؽداد  - سبقت نسبته -يوزالمر أحمد أبوموالهم ؼالب بن فهر 
سامة أسامة حماد بن أ أبىو ،المصريبن صالح  أحمدو ،بن حبٌب إبراهٌم :روى عن
 بالحدٌث أعرفه :أحمد عن المروذي قال .أبً داودسوى  الجماعة :وعنه. وؼٌرهم
، الثقات وذكره ابن حبان فً ،ثقة :النسابًقال ، والقرآن بسبب حبس قد سنة صاحب
، قال مسلمة: مروزى ثقةو، فقال: ثقة أبىسبل عنه حاتم:  أبىعبد الرحمن بن وقال 

 .ذلك بعد وقٌلومابتٌن  وثالثٌن تسع سنة مات .ثقة :قال ابن حجرو
 .بمة على توثٌقه األثقة اتفقت كلمة  :خالصة حاله

والجرن والتعدٌل  ،(ٕٕٓ/9)البن حبان  الثقاتو ،(ٗٓٗ/7الكبٌر ): التارٌخ ٌنظر
 ،(8ٖٓ-ٖ٘ٓ/7ٕ) للمزي الوتهذٌب الكم ،(٘ٙ-ٗٙ/ٓٔ) التهذٌبو ،(9ٕٔ/8)

 (ٕٕ٘/ٔوالتقرٌب )
بن لى ضبة إ نسبة - بفتح الضاد والباء المكسورة المشددة - الضبًبن حماد  الحسن -ٖ

بن  إبراهٌم :روى عن.  )س( على الوراق الكوفً لٌاس بن مضر أبوأد بن طابحة بن إ
 أحمد :وعنه. وؼٌرهم حماد بن أسامة سامةأ وأبو، لٌمان الرازيبن س إسحاقو، عبٌنه

. الرازيزرعة  أبوو ،أبً الدنٌاوابن  ،أحمدوعبد هللا بن  ،الجبارعبد ن بن الحسن با
وقال ، ثقة مؤمون :عنه فقال إسحاقلت موسى بن : سؤحاتم أبىقال عبد الرحمن بن 

 كوفً :السراو وقال، الثقات وذكره ابن حبان فً، ثقة : كوفًالثقفً إسحاقمحمد بن 
  .ومابتٌن وثالثٌن ثمان سنة مات وابن حجر. ،الذهبًوثقه و، ثقة

                                                   .ثقة  متفق على توثٌقه :خالصة حاله
 ،(ٕٔٙ/ٕ) واللباب ،(7٘ٔ/8) وثقات ابن حبان ،(9/ٖوالتعدٌل )الجرن  :ٌنظر
 (ٓٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(7ٖٕ-7ٕٕ/ٕوتهذٌب التهذٌب ) ،(ٕٕٓ/ٔالكاشؾ )و
 أبى :روى عن )ع(.سامة أ أبو - سبقت نسبته -القرشًسامة بن زٌد بن أ حماد -ٗ

بن سعٌد  إبراهٌم :وعنه. بردة برٌد بن عبد هللا وؼٌرهم أبىو ،بن زٌد اللٌثً إسحاق
ا ما كان كان ثبت   :أحمدقال  .ومحمود بن ؼٌالن وؼٌرهم ،بن حنبل أحمدو ،الجوهري

 =     إلٌك أحب أسامة أبو معٌن البن قلت :الدارمً عثمان وقال، خطىءٌكاد ٌُ  الأثبته 
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 :ٌقول أسامة أبا سمعت أبان بن عمر بن هللا عبد وقال، ثقة الإ منهما ما قال عبدة أو= 
 الثوري زمن فً أسامة أبو كان :عمار ابن وقال، حدٌث ألؾ مابة هاتٌن صبعًإب كتبت
، أسامة أبً من أعقل شاب بالكوفة ما: سفٌان عن بسنده العجلً وقال، النساك من ٌعد

 صالح كوفً: قانع ابن وقال، الثقات وذكره ابن حبان فً ،بن سعدوا العجلًووثقه 
: األزدي قال :المٌزان وقال فً، أخباري عالم حجة: الكاشؾ فً الذهبًوقال ، الحدٌث

 الثوري سفٌان عن ،األزدي وذكر ،تركه ذلك بعد ثم التدلٌس، كثٌر كان: ًالمعٌط قال
 أسرق من كان بٌنا، أمره كان أسامة، أبً حدٌث جاز كٌؾ عجبأل ًإن: قال ،إسناد بال

                                                          . جٌد لحدٌث الناس
 . باطل القول هذا أن لٌعرؾ ولكن فٌه، لشا أورده لم أسامة أبو: (الذهبً ي)أ قلت

 ."الثقات" كتاب فً إٌاه ذكره بعد "صحٌحه" فً حدٌثه حبان ابن وخرو: وقال مؽلطاي
: أٌضا وصححه .الشٌخٌن شرط على صحٌح: حدٌثه خرو لما الحاكم هللا عبد أبو وقال
 والطوسً، والدارمً، الجارود، بن محمد أبوو سفراٌٌنً،اإل عوانة أبوو خزٌمة، ابن

: بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها ؼٌن معجمة، )ٌعنً الترمذي، وبوغ والبوؼً
 ،"السنن" كتاب فً والدارقطنً ،(وهً قرٌة من قرى ترمذ على ستة فراسخ منها

ثقة ثبت  :بن حجرقال او .كثرة ٌحصى ال ممن وؼٌرهم ،"المعرفة" كتاب فً والبٌهقً
وٌبٌن كان ثقة ٌدلس : قالالطبقات  د فًبن سعان أل ؛ إثر فٌهربما دلس لكن هذا ال ٌُ 

ة   َصاِحبَ  َوَكانَ  رتبة الثانٌة من مراتب المدلسٌن الم ذكره ابن حجر فً، وَوَجَماَعة   ُسنَّ
 .                                                                حدى ومابتٌنتوفى سنة إ .هل العلم تدلٌسهموهى مرتبة احتمل أ

 .بٌنة ولكنه ٌُ ثقة ٌدلس من الثانٌ خالصة حاله :
 العجلً( وثقات 8ٕ/ٖ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 9ٖٗ/ٙطبقات ابن سعد ) : ٌنظر

 االعتدال(  ومٌزان ٕٕٕ/ٙ( وثقات ابن حبان )ٕٖٔ/ٖ( والجرن والتعدٌل )ٖٓٔ/ٔ)
( ٕٖٓ/ٖوتهذٌب التهذٌب )( ٕٖٔ/ٗ( وإكمال مؽلطاي )8ٖٗ/ٔوالكاشؾ ) (88٘/ٔ)

 (77ٔ/ٔوالتقرٌب ) (ٖٓ/ٔهل التقدٌس )وتعرٌؾ أ
لؾ وسكون الشٌن األبفتح  - األشعريموسى  أبىبردة بن  أبىبن عبد هللا بن برٌد  -٘

: الحسن روى عن. شعر وهى قبٌلة مشهورة بالٌمن )ع(لى أإنسبة  - وفتح العٌن
بن  إسماعٌل :وعنه. ربان وؼٌرهم أبىعطاء بن ، وبردة أبىبٌه عبد هللا بن وأ البصري

 أبوقال و، ثقة: العجلًابن معٌن وقال  .وؼٌرهم والسفٌانان، سامةزكرٌا وحماد بن أ
روى : ابن عديوقال ، لٌس به بؤس: النسابًوقال ، ولٌس بالمتٌنٌكتب حدٌثه : حاتم
، مستقٌمة وهو صدوق ه عنديأحادٌثسامة وأ أبًمن  كثرحد أعنه أ ولم ٌرواألبمة عنه 

، الحدٌث ثقة فً برٌد كوفً جامعه: فً الترمذيوقال ، ٌروى مناكٌر :وقال ابن حنبل
 الإصدوق موثق : الذهبًقال و ٌخطىء: الثقات وقال ابن حبان فً، ثقة : داود أبووقال 
  =   ،بمة كلهماألاحتج به  :مقدمة الفتح حجر فًوقال ابن ، ال ٌحتج به :با حاتم قالأن أ
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وأحمد وؼٌره وٌطلقون المناكٌر على األفراد المطلقة، وقال ابن حجر فً التقرٌب: = 
                                .                                                قلٌال ٌخطىء ثقة

 .                                            بمةاألثقة احتج به  :خالصة حاله
(، واللباب ٕٙٗ/ٔوالجرن والتعدٌل ) (،9٘٘ٔ/ن8ٕٔ/ٗسنن الترمذي ) :ٌنظر

- ٖٓٗ/ٔذٌب )والته ،9ٕٖـالفتح ص ومقدمة، (ٔٗ/ٙ) اإلسالمتارٌخ و(، ٗٙ/ٔ)
 ( ٕٔٔ/ٔوالتقرٌب )، (ٕٖٗ
وقٌل عامر وقٌل  اسمه الحارث -سبقت نسبته  -األشعريموسى  أبىبن  ةبرد أبو -ٙ

 .بٌه وؼٌرهم، وأطالب أبىوعلى بن ، روى عن البراء بن عازب. اسمه كنٌته )ع(
 :قال ابن سعد. وؼٌرهماألزرق بن قٌس و ،جلح بن عبد  هللا الكندياألو ،ابنه :وعنه

: صدوق ومرة وقال ابن خراش. ثقة كوفً تابعً :العجلًوقال ، الحدٌث كان ثقة كثٌر
 ومابة أربع سنة مات .وابن حجر ،الذهبًوثقه و ،الثقات وذكره ابن حبان فً، قال ثقة
                                        . ذلك ؼٌر وقٌل

 .بمة على توثٌقه األ: ثقة  اتفق خالصة حاله
والجرن والتعدٌل ( 9ٔٗ/ٔوالثقات للعجلً )( 8ٕٙ/ٙ: الطبقات الكبرى ) ٌنظر

 (ٕٔٙ/ٔوالتقرٌب ) (ٓٗ٘/ٔالكاشؾ )و( 88ٔ/٘) حبان البن والثقات( ٕٖ٘/ٙ)
ى أبو -7 ِريّ األ ُموس  َمان بن قٌس بن هللا عبدهو  :ْشع  ٌْ  اْلُمْهملَة ِبَفْتح ارضَّ حَ  بن ُسلَ

 ،وعدن زبٌد على َوعمل ،اْلَحَبَشة إِلَى َهاجر  .)ع( - عنه رضً هللا - اْلُمْعَجَمة َوَتْشدٌد
هِ  على َوفتح ،َواْلَبْصَرة، لعمر اْلُكوَفة َوولً ٌْ َد  - النبً :روى عن .أَْمَصار وعدة ،تستر ٌَ

 هُ . لَ وؼٌرهم اْلمسٌب اْبنو ،بردة أبووابنه  ،أنس :. روى عنه -صلى هللا علٌه وسلم 
 ِبَخْمَسة مسلم و بؤَْربَعة البخاري َواْنَفَردَ  خمسٌن على اتفَقا َحِدٌثا َوِستُّونَ  ثِمابةثال

 . َوعْشرٌن
، (8ٔٔ/ٗواإلصابة ) ،(ٗٙ/ٔ) واللباب، (979/ٖبن عبد البر )ال االستٌعاب: ٌنظر

 (ٕٓٔ/ٔوالخالصة )
 :الحكم على الحدٌث
 .ه على شرط الشٌخٌنإسنادحدٌث صحٌح و
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ُسنولُ  ق نال  : قالنت - هللا عنهنا رضى   - وعن عابشة   -8 ِ  ر  نلَّى - هللاَّ ُ  ص 
نهِ  هللاَّ ٌْ ل   ع 

لَّم   س  ار   أُِرٌتُ " :لِْلُمْسلِِمٌن   - و  تُِكْم، د  ةا  ِهْجر  خ  ب  س 
(ٔ)

ات    ْخل   ذ  ن   ن  ٌْ ِن، ب  ٌْ ت  ب  ا ًل  ُهم   و 
انِ  ت  رَّ حاتم أبو هأخرج "ح 

(ٕ)
ن ًلبنة نٌةًلبتٌن تثْ    رض ذاتُ األة وهنى رّ وهنى الح 

أكثننرت فهننى  إذا، فننقنند لبسننتها لكثرتهننا وجمعهننا ًلبننات ود التننىالّسنن الحجننارةِ 
الالب واللوب وألفها منقلبة عن واو
(ٖ)

 ، والمدٌنة بٌن حرتٌن عظمتٌن.

___________________________ 
ًَ  َسَبَخة  : (ٔ) ٌنِ  ِبَفْتحِ  ِه ًَ  َواْلَباءِ  السِّ  تكادُ  َواَل  أَْرِضَها لُِملُوَحةِ  ُتْنِبتُ  اَل  الَِّتً اأْلَْرضُ  َوِه

 .الشَجر بعضَ  إاِلَّ  ُتْنِبت
 ( وصحٌح مسلم بشرن النوويٖٖٖ/ٕة )( والنهإٌٗٓ/ٌٕنظر : مشارق األنوار )

(ٕٔ/ٔ٘9) 
من مكة لما  النبًباب ذكر وصؾ كٌفٌة خروو  التارٌخ، تابك ابن حبان: هأخرج (ٕ)

حدثنا  األزديعبد هللا بن محمد  أخبرنا :( قال77ٕٙ/77ٔ/ٗٔمر )األصعب علٌه 
عن عن عروة  ،عن الزهرى ،معمر أخبرنا ،عبد الرزاق أخبرنا ،إبراهٌمبن  إسحاق
  بلفظه .                                                                                    -هللا عنها  رضً -عابشة 

 الحبشةلى باب من هاجر إ ،المؽازى تابك :مصنفه عبد الرزاق فً هأخرجو
 :بن راهوٌه فى مسنده إسحاق هأخرجو (،ٕٕٙٙ٘/ٕ) :أحمد(، وعنه 8ٗ/97ٖٖٗ/٘)
 فً الاللكابً(، وٖٕٓ/ٕٖ٘/ٔ) :نعٌم فى دالبل النبوة أبوو، (7ٙٓ.8ٗ9/ٕٙ٘/ٕ)

 .أربعتهم من طرٌق معمر به( ٖٔٗٔ/8ٖٓ/ٗ) :صول اعتقاد السنةشرن أ
 صلى هللا علٌه وسلم النبًباب هجرة  ،نصاراألمناقب  تابك  :البخاري هأخرجو
 إَِباَحةِ  ابُ ب ،الوضوء تابك :ابن خزٌمة، و""سبخة( دون ذكر قوله 9ٖٓ٘/8٘/٘)

مِ  مُّ ٌَ َباخِ  ِبُتَرابِ  التَّ ( ٕٕٙٗ/ٗ/ٖ)الهجرة  الحاكم: كتابو بلفظه، (ٕ٘ٙ/ٖٖٔ/ٔ) السِّ
ثالثتهم من طرٌق ابن  ،الذهبًووافقه  ،"ولم ٌخرجاه سناداإلٌح صح" :وقال، بلفظه

                                                     شهاب به.
ولسان العرب  ،(7ٕ٘/٘ٔ) هذٌب اللؽةوت ،(ٕٖٖ/ٖ) للزمخشريالفابق : نظرٌ (ٖ)
(ٔ/7ٗ٘) 

                                                                    :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 
بفتح المٌم  المدٌنً -فً الحدٌث الثالث  سبقت نسبته - األزديبن محمد  عبد هللا -ٔ

ضٌاء( )حب كم  النبسابوري -لى مدٌنة بنٌسابورنسبة إ - المهملة وسكون التحتٌة وكسر
وإسحاق بن إبراهٌم  ،عبده وأحمد بن ،الدارمًبن صخر : أحمد بن سعٌد . روى عن
. قال ؼٌرهموابن حبان و ،وأبو ذر الهروى ،الرازي: تمام بن محمد هوعن. وؼٌرهم
: ثقة عن عبد هللا فقال سعد النٌسابوريعبد هللا بن أحمد بن با محمد : سؤلت أالحاكم

 . باتفاق: الحافظ الفقٌه صاحب التصانٌؾ ثقة الذهبً، وقال وقال ابن نقطة ثقة ،مونمؤ
 =                                    . باتفاقخالصة حاله ثقة  توفى سنة خمس وثالثمابة.
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وتذكرة الحفاظ  ،(٘/ٙٔلسٌر )، وا(9ٖٕ/ٔوالتكملة ) ،(ٖٕ٘/٘األنساب ): ٌنظر= 
(ٕ/7ٓٙ                                 ) 
نزٌل  - سبقت نسبته - المرزوي بن راهوٌه إبراهٌمبن مخلد بن  إبراهٌمبن  إسحاق -ٕ
بن زٌد مناة بن تٌم )خ مد د ت  لى حنظلة بن مالكنسبة إ ٌعقوب الحنظلً أبور بوانٌس
الجماعة  :وعنه. وعبد الرزاق وؼٌرهم ،وابن المبارك، ابن عٌٌنة :روى عن. (س

 إسحاق: النسابًوقال المسلمٌن، بمة إمام من أعندنا  إسحاق :أحمدقال ، سوى ابن ماجة
وقال ، إسحاقحفظ من : ما رإي أزرعة أبوقال ، ومونثقة مؤ :ٌضاوقال أ ،بمةاألحد أ

 ابن وقال، المسلمٌن أبمة من مامإ راهوٌه بن إسحاق: ٌقول أبً سمعت: حاتم أبىابن 
 َوَكانَ : حبانوقال ابن  ،وفقهه وعلمه بحفظه له ألقروا التابعٌن فً كان لو وهللا: خزٌمة
ن ونظرا وحفظا وعلما فقها َزَمانه َساَدات من إسحاق  الّسَنن َوفرع اْلكتب صنؾ ِممَّ
 إسحاق فً ٌتكلم الخراسانً رأٌت إذا: حماد بن نعٌم وقال، خالفها من وقمع َعْنَها وذب
 أن ٌموت بخمسة أشهر وسمعت منه فً : تؽٌر قبلداود أبووقال ، دٌنه فً فاتهمه

ل وقا ،ى من مراتب المختلطٌنولاألالمرتبة  وذكره العالبى فً، ٌام فرمٌت بهاألحدى إ
 الحدٌث له اجتمع الدٌن، أعالم من الم  وعَ  المسلمٌن، أبمة أحد كان :الخطٌب البؽدادى

قال ابن و .حجة ثقة :المٌزان فً الذهبًوقال ، والزهد والورع والصدق والحفظ والفقه
وقٌل سنة  ،توفى سنة سبع وثالثٌن ومابتٌن. المسلمٌن وثقة ثبتبمة من أ مامإ: هو حجر

                        . ثمان وثالثٌن ومابتٌن
  . اتفاقثقة بة حاله : خالص
( 9ٕٓ/ٕ)حاتم  أبىالبن  الجرن والتعدٌلو ،(79ٖ/ٔ) للبخاريالتارٌخ الكبٌر  : ٌنظر

 ،(8ٕ/ٔوالمٌزان ) ،(7ٖٗ-ٕٖٙ/7وتارٌخ بؽداد ) ،(ٙٔٔ/8والثقات البن حبان )
               (ٗ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(9ٕٔ-ٕٙٔ/ٔ) التهذٌبو (ٖ/ٔوالمختلطٌن للعالبً )

 و سكون المٌم وفتح الٌاء بكسر الحاء - الحمٌريبن همام بن نافع  الرزاق عبد -ٖ
بالٌمن   القبابل التًوهو من  أصول لى حمٌر نسبة إ -خرها راء المثناة من تحتها وفى آ

 ،بن عمر بن كٌسان إبراهٌم :روى عن.  )ع( - سبقت نسبته - الصنعانًبكر  أبو -
بن عباد  إبراهٌم :وعنه .ومعمر بن راشد وؼٌرهم ،الصنعانًبن مٌمون  إبراهٌمو

بن  أحمدقال ، وؼٌرهم  بن راهوٌه إسحاقو ،وابن حنبل ،بن عبد هللا أحمدو ،الدبرى
،          من عبد الرزاق قال ال احسن حدٌث  ا أقلت البن حنبل رأٌت أحد   :المصريصالح 
 رزاق أو البرسانًابن جرٌج عبد ال ثبت فًمن أ حمدقلت أل :زرعة الدمشقى أبووقال 

زاق قبل المابتٌن وهو صحٌح انا عبد الر أحمد خبرنًأ ٌضا:وقال أ، قال عبد الرزاق
عبد حدٌث  :أحمدوقال ، ضعٌؾ السماع بعدما ذهب بصره فهو من سمع منه البصر

 . كان ٌتعاهد كتبه وٌنظر فٌها بالٌمن البصرٌٌن،لى من حدٌث لرزاق عن معمر أحب إا
 =         ،هشام بن ٌوسؾ منحدٌث معمر  بت فًثأ: كان عبد الرزاق وقال ابن معٌن
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ٌَى سمعتُ  :مرٌم أبً ابنوقال =  ْح قُولُ  َمِعٌن ْبنَ  ٌَ اق َعْبد: ٌَ زَّ  وقال .ِبهِ  َبؤْسَ  ال ثقة   الرَّ
 مناكٌر، لؽٌرهم ومثالب أحد، علٌها ٌوافقه لم الفضابل فً ؤحادٌثب حدث: عدي ابن

رزاق ٌتشٌع هل كان عبد ال أبىسؤلت  :أحمدهللا بن  وقال عبد .التشٌع إلى ونسبوه
ث ما: البخاريهذا شٌبا، وقال  سمع منه فًالتشٌع قال أما أنا فلم أ وٌفرط فً  من حدَّ

فٌه نظر لمن  :النسابًوقال ، ٌحتج به ٌكتب حدٌثه وال :حاتم أبوقال و، أصح فهو كتابه
ن َكانَ  :قال ابن حبانو، خرهكتب بآ ن َوَكانَ  وذاكر َوحفظ وصنؾ جمع ِممَّ  ٌخطىء ِممَّ

 فً وقال ابن حجر، ثقة ٌتشٌع :العجلًو وقال البزار: ِفٌهِ  تشٌع على حفظه من حدث إذا
 اْلحفاظ أحد :وقال فى الفتح، خره فتؽٌرثقة حافظ مصنؾ شهٌر عمى فى آ :التقرٌب

َقهُ  التصانٌؾ َصاحب ْثَباتاأل ةاأل َوثَّ  َوحده اْلَعْنَبري اْلَعِظٌم عبد بن اْلَعبَّاس الإ كلهم ِبمَّ
هِ  ٌَُوافقهُ  َولم ِفٌهِ  أفرط ِبَكاَلم َفتكلم ٌْ  . حدى عشر ومابتٌنتوفى سنة إ . أحد َعلَ
نِ  قبل: ومن سمع منه قلت ٌْ ختالط ومن سمع منه بعد المابتٌن فهذا بعد االفهذا قبل  اْلِماَبَت
 الدٌري إسحاقوَ  أحمد َعن األثرم حكى ِفٌَما شبوٌه بن أحمد ِمْنهُ  سمع وفٌَها، ختالطاال

ٌُوخ من َوَطاِبَفة ًّ  ،عَواَنة أبً ُش َبَراِن ن ،َوالطَّ َماِنٌنَ  قرب إِلَى َتؤَّخر ِممَّ نِ  الثَّ ٌْ  .َوِماَبَت
 .ختالطاالمنه قبل  راهوٌهن ب إسحاقوسماع خره ثقة اختلط بآ خالصة حاله:

وثقات  ،(ٖٓٔ/ٙ) ، والتارٌخ الكبٌر(ٙٓٔ/ٖ) الدوري: تارٌخ ابن معٌن برواٌة ٌنظر
( 8ٖ/ٙرن والتعدٌل )والج ،(9ٙ/ٔوالضعفاء والمتركون للنسابى ) ،(ٕٖٓ/ٔ) العجلً

 (9ٖٖ/ٔ) واللباب ،(8ٖ٘/ٙوالكامل فى الضعفاء ) ،(ٕٔٗ/8والثقات البن حبان )
 ( 9ٔٗ/ٔومقدمة الفتح ) ،(ٖٗ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٖٔ-ٖٓٔ/ٙالتهذٌب )و
 . )ع( البصريعمرو  أبىعروة ابن  أبو - سبقت نسبته - األزديبن راشد  معمر -ٗ

  .وؼٌرهم ومحمد بن مسلم الزهري ،بن مٌسرة إبراهٌمو ،عٌاش أبىبان بن : أروى عن
 قال: طالب أبو َقال.  وعبد الرزاق وؼٌرهم ،السختٌانًٌوب وأ ،أبان بن ٌزٌد :وعنه
ا تضم ال: حنبل ْبن أحمد  من أول وهو منه، للعلم أطلب امعمر   وجدت الإ أحد إِلَى معمر 
، َعباس َوَقال، الٌمن إِلَى رحل ْهِريّ  فً الناس أثبت: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن الدوِريُّ  الزُّ
َنة وابن حمزة، أَبً بن وشعٌبوعقٌل  وٌونس، ومعمر، أنس، بن مالك ٌْ ٌَ  أبو َوَقال ،ُع
ْهِرّي، عالمٌن وٌونس معمر،: َمِعٌن ْبن ٌحٌى نعَ  خٌثمة أَبً ْبن بكر  أثبت ومعمر بالزُّ
ْهِريّ  ِفً َنة اْبن من الزُّ ٌْ ٌَ : قُْلتُ  َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت :الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال ،ُع
نَ  اْبن ٌْ ٌَ ْهِريّ  فً إلٌك أحبة ُع  نْ عَ َصالِح، ْبن معاوٌة َوَقال، معمر :قال معمر؟ أو الزُّ

َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى ٌْ ْهِريّ  َعن التثبت وصالح ثقة، ومعمر: َش ، الزُّ
َسابً َوَقال، الحدٌث صالح وهو أؼالٌط، فٌه بالبصرة معمر حدث ما: حاتم أبو َوَقال : النَّ
، ْبنُ  أحمد َوَقال، المؤمون الثقة راِشد ْبن َمْعَمر ج اْبن قال الرزاق َعْبدِ  عن َحْنَبل  ٌْ  إن: ُجَر
ا د َوَقال، بؤنفع العلم من شرب معمر  ج اْبن سمعت: الرزاق َعْبد َعن رجاء ْبن ُمَحمَّ ٌْ  ُجَر
ا ٌعنً الرجل، بهذا علٌكم :ٌقول  ،منه أعلم زمانه أهل من أحد   ٌبق لم فإنه - معمر 
ان ابنُ  وذكره  =                                  متقنا   فقٌها   َكانَ : َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ



   ٔٗ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________  

 عالماأل أحد :المٌزان فً الذهبً َوَقال، فى الثقات العجلً، وذكره اورع   احافظ  = 
 َوَقال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، نأتق ما سعة فً له احتملت معروفة أوهام له الثقات
 الإ فخالفه العراقٌٌن عن معمر حدثك إذا: ٌقول َمِعٌن ْبن ٌحٌى سمعت: خٌثمة أَبً ابن
ْهِريّ  عن  البصرة وأهل الكوفة أهل فؤما مستقٌم، عنهما حدٌثه فإن طاووس وابن الزُّ
 وعاصم ثابت عن معمر وحدٌث: ٌحٌى قال ، شٌبا األعمش حدٌث فً عمل وما فال،
 ابن َوَقال، موهااأل كثٌر مضطرب الضرب، وهذا عروة، بن وهشام النجود أَبً بنا

 بن وهشام ،األعمشو ثابت، عن رواٌته فً أن الإ فاضل ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر
 .سنة وخمسٌن ثمان ابن وهوومابة  وخمسٌن أربع سنة مات .شٌبا عروة

                   .ثبت الناس فً الزهريوهام وهو من أله أ : ثقةخالصة حاله
 والتارٌخ الكبٌر ،(77٘/ٕ) الدوريوتارٌخ  ،(ٙٗ٘/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر 
رن والج ،(ٕٖٗ/ٔخٌثمة )أبً وتارٌخ ابن  ،(ٖ٘ٗ/ٔ) العجلًوثقات  ،(78ٖ/7)

 ،(ٗ٘ٔ/ٗوالمٌزان ) ،(٘/7) والسٌر ،(8ٗٗ/ 7وثقات ابن حبان ) ،(ٕ٘٘/8والتعدٌل )
 (ٔٗ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٙٗ-ٖٕٗ/ٓٔب )وتهذٌب التهذٌ

ْهِريّ  شهاب ْبن هللاَّ  َعْبد ْبن هللا عبٌد بن مسلم بن محمد -٘ لى الحارث بن نسبة إ - الزُّ
: روى عن. )ع(  المدنًبكر  أبوبن ؼالب  زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لوىء

 .وؼٌرهم  ،الزبٌر بن وعروة ،نس مالكوأ ،بن عبد هللا حنٌن إبراهٌمو ،بان بن عثمانأ
قال ابن . وحكٌم بن حكٌم بن عباد وؼٌرهم  ،ومعمر بن راشد ،مٌةبن أ إسماعٌل :وعنه
عن عمرو بن  :وقال ابن عٌٌنة، فقٌها جامعا : كان كثٌر الحدٌث والعلم والرواٌةسعد
عالما قط  : ما رأٌتوقال اللٌث بن سعد، نص للحدٌث من الزهريأ: ما رأٌت اردٌن
 قلت لٌحٌى بن معٌن الزهري الدارمًوقال ، كثر علما منهجمع من ابن شهاب وال أأ
و ٌحٌى لٌك أفهما أحب إ :قلت ،؟ قال كالهماو قتادة سعٌد بن المسٌب أفً  لٌكحب إأ
 سٌاق ا زمانه أهل أحفظ من كان :الثقات فً حبان ابن وقال، ؟ قال كل ثقة سعٌدبن ا

ا، فاضال   وكان خبار،األ لمتون  : فقٌهالتقرٌب وقال ابن حجر فً، الناس عنه روى فقٌه 
قٌل قبل ذلك وومابة توفى سنة خمس وعشرٌن  .تقانه وتثبتهمتفق على جاللته وإ حافظ
 .و سنتٌنسنة أ

 .                                              ثقة متفق على توثٌقه إمام :خالصة حاله
 السمعانًوأنساب  ،(8ٖ٘/ٕ) الدوريوتارٌخ  ،(ٕٕٓ/ٔ)التارٌخ الكبٌر  :ٌنظر

تهذٌب  إكمالو ،(8ٓٔ/ٔوتذكرة الحفاظ ) ،(ٕٖٙ/٘عالم النبالء )وسٌر أ ،(8ٕٖ/ٙ)
 (            ٙٓ٘/ٔالتقرٌب )و ،(٘ٔٗ-٘ٗٗ/9والتهذٌب ) ،(ٖٔٗ/ٓٔالكمال )

 - األسديبن عبد العزى بن قصى  أسدبن العوام بن خوٌلد بن عروة بن الزبٌر  -ٙ
بن  بن عبد العزى بن قصً أسدلى نسبة إ - لؾ والسٌن المهملة والدال المهملةاألبفتح 
   بن عبد هللا                  وجابر  ،بن حارثةزٌد سامة بن أ :روى عن. )ع(  المدنًعبد هللا  أبوكالب 

                                                                                                                                                       = 
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___________________________  
 وسلٌمان بن ،جعفر بن محمد بن على بن الحسٌن :وعنه. وخالته عابشة ،أسماءمه وأ= 

وجدتهم : أربعة من قرٌش قال معمر عن الزهري. وؼٌرهم ومحمد بن الزهري، ٌسار
ا هللا بن وعبٌد  ،سلمة بن عبد الرحمن أبوو ،وعروة ابن الزبٌر ،د بن المسٌبسعٌ بحور 
 ،القاسم بن محمدثالثة ث عابشة بحدٌعلم الناس كان أ: وقال سفٌان عٌٌنة، عبد هللا

: سمع ن معٌنى بٌقٌل لٌح الدوريوقال  ،وعمرة بنت عبد الرحمن ،وعروة بن الزبٌر
فربما استمسكت بالشىء  اكنت صؽٌر   :عروةقال  :شٌبا قالبٌه عروة بن الزبٌر من أ

وقال ، مههل المدٌنة وعلمابفاضل أكان من أ: الثقات ًوقال ابن حبان ف، أبى من شعر
  . ثقة فقٌه مشهور: التقرٌب ابن حجر فً
 . باتفاقثقة  : خالصة حاله

( ٕ٘/ٔواللباب )( 9ٗٔ/٘( وثقات ابن حبان )ٓٓٗ-99ٖ/ٕ) الدوريتارٌخ :  ٌنظر
 ( 89٘/ٔ( والتقرٌب )8٘ٔ-8ٓٔ/7ذٌب )وتهذٌب الته

ابِش ة -7   َحِبٌَبة الربانٌة اْلُمإمِنٌنَ  أم التٌمٌة ،َعْنُهَما هللا َرِضً الّصدٌق بكر أبً بنت ع 
ِبً ال إ النبًوأفضل أزواو  )ع(. تكنى أم عبد هللا افقه النساء صلى هللا علٌه وسلم النَّ
 َوعشَرة ٌنومابت ٌنأَلفَ  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبً :روت عن .ففٌها خالؾ خدٌجة
ة مسلمو َوخمسٌن بؤَْربَعة البخاري َواْنَفَردَ  َوسبعٌن َوأَْرَبَعة ماَبة على اتفَقا أََحاِدٌث ٌَ  ِبثَماِن
: عنها. روى بن الخطاب وؼٌرهم وعمر ،بٌهاوأ ،وقاص سعد بن أبً :وعن .َوِستٌِّنَ 

وعروة  ،البصريوالحسن  ،والحارث بن نوفل بن عبد المطلب ،إبراهٌم بن زٌد النخعً
 . على الصحٌحتوفٌت سنة سبع وخمسٌن .  بن الزبٌر وؼٌرهما

 والخالصة،(ٖٕٔ/8صابة )واإل ،(8ٙٔ/7وأسد الؽابة ) ،(88ٔٔ/ٗ) االستٌعاب: ٌنظر
(ٔ/ٗ9ٖ) 

 
 :سناداإلالحكم على 
                    ه على شرط الشٌخٌنإسنادصحٌح و
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 ىحْ و   األنبٌا ا ٌ  إْ رُ  ذكر أنَّ ( 1)

 
ٌنارعن عمرو بن دِ  -9

(ٔ)
بٌْ ر  عن كُ  

(ٕ)
عن ابن عباس 

(ٖ)
 رضى هللا عنهما - 

،   -صلى هللا علٌه وسنلم  - النبًن أ - ج  نام   اْضنط  ن  نى ف  تَّ ، ح  ف نخ  ن ن  ناِدي ىؤ ت  ف   الُمن 
ال ِة، هانادف   هُ  ف ق ام   بِالصَّ ع  لَّى إِل ى م  ال ِة، ف ص  ل مْ  الصَّ ؤْ  و  ضَّ و  ت   ٌ» 
 ___________________________  
لى المٌم نسبة إبضم الجٌم وفتح  -حًمَ الجُ   األثرممحمد  أبو المكًبن دٌنار ا عمرو (ٔ)

طالب ابن  أبىالحسن بن محمد بن على بن  :روى عن . بنى جمح بطن من قرٌش )ع(
بان بن ٌزٌد أ :وعنه.  وؼٌرهموكرٌب مولى بن عباس  ،بن عبد هللاالحنفٌة، وجابر 

حدثنا عمرو بن  قال ابن عٌٌنة:. وؼٌرهموحماد بن سلمة  ،وجعفر بن محمد الصادق
 ٌحٌى َسؤَلت: الدوريوقال ، كان ثقة حسن الحدٌث :قال ابن سعد، دٌنار وكان ثقة ثقة

ان ِدٌَنار بن َعْمرو َعن َوالثَّْوري ِدٌَنار بن َعْمرو َعن ُشْعَبة َحِدٌث َعن ٌَ َنة بن وُسْف ٌْ ٌَ  ُع
ان :َفَقالَ  ِدٌَنار بن َعْمرو ِبَحِدٌث أعلم أٌَهمْ  ِدٌَنار بن َعْمرو َعن ٌَ َنة بن ُسْف ٌْ ٌَ  أعلمهم ُع

ذكره و .حاتم  أبوزرعة و أبووثقه ، وثقة ثبت :النسابًوقال ، ِدٌَنار بن َعْمرو ِبَحِدٌث
توفى سنة ست وعشرٌن ، ثقة ثبت: التقرٌب فً قال ابن حجر، والثقات فً ابن حبان

 . ومابة
 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

( والتارٌخ 7ٖٔ/ٖ) الدوري( وتارٌخ ابن معٌن برواٌة 8ٓٗ/٘: الطبقات الكبرى )ٌنظر
تهذٌب الكمال ( و7ٙٔ/٘والثقات الٌن حبان )( 9ٕٔ/ٔ) واللباب (8ٕٖ/ٙالكبٌر)

 ( ٕٔٗ/ٔ( والتقرٌب )8ٕ/8والتهذٌب )( ٕٔ-٘/ٕٕ)
درك عثمان بن أ .)ع(رشدٌن مولى ابن عباس  أبو القرشًمسلم  أبًبن  كرٌب (ٕ)

 ومحمد بن ،ابنه محمد بن كرٌب :وعنه. وابن عباس ،سامة بن زٌدأ :عفان وروى عن
كرٌب أحب قلت البن معٌن  :الدارمًقال عثمان وعمرو بن دٌنار .  ،الولٌد بن نوٌقع

، اْلَحِدٌثِ  َحَسنَ  ِثَقة   َوَكانَ  :قال ابن سعد، وعكرمة قال: كالهما ثقةلٌك عن ابن عباس أوإ
 سنة ثمان وتسعٌن . توفى  .وابن حجر النسابًووثقه  ،الثقات وذكره ابن حبان فً
 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

( والجرن ٖٕٔ/7) والتارٌخ الكبٌر( 8ٖٕ/٘)البن سعد  : الطبقات الكبرىٌنظر
 (8ٓٗ-79ٗ/ٗ) للذهبى السٌر( و9ٖٖ/٘( وثقات ابن حبان )8ٙٔ/7)والتعدٌل 

 (ٔٙٗ/ٔ) والتقرٌب (ٖٖٗ/8) تهذٌب التهذٌبو
 اْلَهاِشِمً مَناؾ عبد بن َهاشم بنالمطلب هو عبد هللا بن عباس بن عبد : ابن عباس( ٖ)
ًّ  اْلَعبَّاس أبو له  ودعاسول ولد قبل الهجرة بثالث سنوات، الر ابن عم. )ع( اْلَمكِّ

 =   .   حد المكثرٌن من الصحابة ومن فقهابهمأحد العبادلة وأ القرآن الرسول بالفهم فً
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اف قُْلن 
(ٔ)

و  ْمر  ا إِنَّ  لِع  اسا قُولُون   ن  نلَّى النبنً إِنَّ »: ٌ  نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  نامُ  و  ن  ُننهُ  ت  ٌْ  ع 
ًل   ننامُ  و  ن  ْلُبننهُ  ٌ  ننال   «ق  ْمننٌرو ق  ننِمْعتُ  ع  نند   س  ٌْ ننر   ْبننن   ُعب  ٌْ ُعم 

(ٕ) 
قُننولُ  ننا" :ٌ   ٌ  األنبٌننا  ُرْإ

، ًٌ ْح أ   ُثمَّ  و  ى إِنًِّ ق ر  امِ  فًِ أ ر  ن  ُحك   أ نًِّ الم   أ ْذب 
(ٖ) 

البخاريه أخرج
(ٗ)

 .  
ذكنر قٌامنه  فنً "إن عٌنى تنامان وًل ٌنام قلبنى": من الصحٌح قوله وسٌؤتً

 -صلى هللا علٌه وسلم  -
(٘) 

. 
___________________________

 

ضل خٌه الفأبٌه وأمه أم الفضل وأ :وعن صلى هللا علٌه وسلم. النبً :روى عن= 
 وؼٌرهم.وكرٌب  ،وعكرمة ،خوه كثٌر بن العباسأ :وعنهوؼٌرهم.  وخالته مٌمونة

ة البخاري َواْنَفَردَ  َوسبعٌن َخْمَسة على اتفَقا َحِدٌثا َوِستٌِّنَ  وِستِماَبة ألفا روى ٌَ  ِبثَماِن
 وستٌن .توفى سنة ثمان . َوأَْرَبعٌن ِبِتْسَعة مسلمو َوعْشرٌن

وخالصة  ،(9ٖٓ/ٔ) التقرٌبو ،(ٖٕٔ/ٗة )صاباإلو ،(9ٕٔ/ٖالؽابة ) أسد :ٌنظر
  (ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔ) الخزرجً

 ( 9ٖٕ/ٔالقابل: هو سفٌان بن عببنة.           ٌنظر: الفتح )( ٔ)
 عبد ابنه :وعابشة. وعنه ،ًّ بَ وأُ  ،عمر :روى عن .مكة قاص اللٌثً عمٌر بن عبٌد( ٕ)
 ، وكانالعجلًزرعة و وأبو معٌن وثقه ابن دٌنار. بن وعمرو ،ملٌكة أبً وابن ،هللا

 هللا وسبعٌن رحمه أربع سنة قبله بل عمر، بنا مع مات .القدر كبٌر واعظا   عالما  
 .تعالى
 ( 7/7ٔوالتهذٌب ) ،(ٔٗ/ٔوتذكرة الحفاظ ) ،(9ٔٙ/ٔالكاشؾ ): ٌنظر

  [(ٕٓٔجزء من اآلٌة ): الصافاتسورة ]( ٖ)
 :قال (8ٖٔ/9ٖ/ٔ) الوضوء فًالتحقٌق باب  ،الوضوء تابك :البخاري هأخرج (ٗ)

كرٌب عن ابن عباس ً أخبرن :: حدثنا سفٌان عن عمرو قالبن عبد هللا قال حدثنا علً
                                                                                                          .به بلفظه 

عن  (7ٕٙ/ٙٗٔ/ٔ) ماماإلن ٌسار قام الرجل ع إذاباب  ،الصالة تابك فً هأخرجو
ولٌس فٌه كالم عبٌد بن عمٌر وال  ،داود عن عمرو بن دٌنار به نعبن سعٌد اقتٌبة 
الرجل  باب ما جاء فً ،الصالةأبواب  تابك :الترمذي هأخرج سناداإلوبنفس  اآلٌة،
  . "حدٌث ابن عباس حسن صحٌح" :وقال بنحوه (ٕٖٕ/ ٔ٘ٗ/ٔومعه رجل ) ٌصلً
النوم  مر بالوضوء مناألباب  ،الؽسل والتٌمم تابك :النسابً هأخرج سناداإلوبنفس 

ا (ٕٗٗ/ٕ٘ٔ/ٔ)  . مختصر 
، (98ٙ/ٔٗٔ/ٔ) ماماإلقام الرجل عن ٌسار  إذاباب  ،الصالة تابك :البخاريه أخرجو
 فًو(، 7/7ٖٕٙ٘/ٔصالة اللٌل ) فًباب الدعاء  ،صالة المسافرٌن تابك مسلم: و
داود،  أبوو ،(7ٖٙ/ٕٙ٘/ٔ)صالة اللٌل  ًباب الدعاء ف ،صالة المسافرٌن تاب:ك
 ،الصالة قامةإ تاب:كابن ماجه، و ،(ٖٗٙٔ/ٙٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،الصالة تاب:ك

( أربعتهم من طرٌق مخرمة عن ٖٖٙٔ/ٖٖٗ/ٔ)؟  كم ٌصلى باللٌل باب ما جاء فً
  . كرٌب به بنحوه

 ٕٔ :تخرٌجه حدٌث رقم سٌؤتً (٘)
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 -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًذكر رإٌا ( 1)
 وأن الشٌطان ًل ٌتمثل به

                                                                                                     

نْ  -ٓٔ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ُهر 
(ٔ )

ُسولُ  ق ال  : ق ال   ، لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نْ »: - و   م 
آنًِ امِ  فًِ ر  ن  آنًِ، ف ق دْ  اْلم  ان   ف إِنَّ  ر  ط  ٌْ لُ  ًل الشَّ ثَّ م  ت  مسلم  هأخرج «بًِ ٌ 

(ٕ)
  

 

___________________________
 

لى دوس بن عدنان بطن كبٌر بفتح الدال وسكون الواو نسبة إ -ً الدوس هرٌرة أبو( ٔ)
 - صلى هللا علٌه وسلم -صاحب رسول هللا ، لى الٌمننسبة إ - الٌمانى - األزدمن 

ا اختالفا  بٌه ه واسم أاختلؾ فى اسم  :روى عن ر.الرحمن بن صخ شهرها عبدوأ كثٌر 
نس بن : أسامة بن زٌد وؼٌرهم . وعنه، وأبن كعب بًأُ و - صلى هللا علٌه وسلم -النبً
 ؾالآ َخْمَسة لَهُ . الرحمن وؼٌرهم سلمة بن عبد أبوو ،وجابر بن عبد هللا ،مالك
 البخاري َواْنَفَردَ  ،َوعْشرٌن َوَخْمَسة ثِمابةثال على اتفَقا َحِدٌثا َوَسْبُعونَ  َوأَْرَبَعة ثمابةوثال
توفى سنة سبع وقٌل سنة ثمان وقٌل تسع ، َوِتْسعٌن ِبَثاَلَثةمسلم و ،َوسبعٌن ِبِتْسَعة

 . وخمسٌن
والتقرٌب ، (8ٖٗ/7) صابةاإلو ،(7ٔٗ/ٖ) واللباب، (8ٖٔ/٘لؽابة )ا أسد:  ٌنظر

 ( ٕٙٗ/ٔوالخالصة )، (8ٔٙ/ٔ)
 رآنً فً"من  -صلى هللا علٌه وسلم - النبًباب قول  ،الرإٌا تابك مسلم: هأخرج (ٕ)

 عتكًسلٌمان بن داود ال الربٌع أبوحدثنا  :قال( ٕٕٙٙ/77٘ٔ/ٗ) "نًالمنام فقد رآ
 .هرٌرة به بلفظه أبىٌوب و هشام عن محمد عن حدثنا حماد بن زٌد حدثنا  أ

من طرٌق  ( 8/7ٗ/8ٓٓ٘ل اسمه مٌم )وباب بقٌة من أ :األوسط فً الطبرانً هأخرجو
 الربٌع. أبو الإٌوب و هذا الحدٌث عن حماد بن زٌد عن أثم قال لم ٌر ، حماد به بنحوه

هشام به ( من طرٌق 88/9ٖٕٗٔ/٘ٔ)وفً ، (9ٓٔٓٔ/٘ٔٔ/ٙٔ) :أحمد هأخرجو
 بلفظه .

  :هرٌرة أبىخر عن وله طرٌق آ
بن كلٌب اعفان حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم  ( عن8٘ٓ8/ٕٓٓ/ٗٔ) أحمد هأخرج
 . به بلفظه هرٌرة أبىعن  أبى حدثنً

ةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :الشمابل فً الترمذي هأخرجو ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ُرْإ ٌْ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ
م: والحاك ،خره آ بن زٌد به بزٌادة فًعبد الواحد قتٌبة عن  ( عنٔٔٗ/ٖٓ٘/ٔ) اْلَمَنامِ 
بن ٌعقوب الحافظ حدثنا مد عبد هللا مح أبىعن  (8ٔ8ٙ/ٖ٘ٗ/ٗ)تعبٌر الرإٌا  كتاب

: وقال الحاكم ،آخره بن زٌاد به بزٌادة فًمد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد ٌحٌى بن مح
   . الذهبًولم ٌخرجاه بهذه السٌاقة ووافقه  سناداإلصحٌح 

 :نسوله شاهد من حدٌث أ
 ٖٖ/9) -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًرإٌا باب  ،التعبٌر تابك :البخاري هأخرج

/ٙ99ٗ. )                                                                           
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نلَّى رسنول هللا ق نال  : وعنه قال -11 ُ  ص 
نهِ  هللاَّ ٌْ ل  نلَّم   ع  س  ننْ : "و  آنِنً م  فقند رأى  ر 

ان   ف إِنَّ  ،قّ ح  الْ  ط  ٌْ هُ  ًل الشَّ بَّ ت ش   أحمند هأخرج" بً ٌ 
(ٔ) 

حناتم  أبنوو
 

معننى : وقنال
 ةالٌقظ نً فً: أى فكؤنما رآقّ ح  الْ فقد رأى 

(ٕ)
.  

___________________________
 

  ٖ :سبقت ترجمته حدٌث رقم( ٔ)
بن محمد  أخبرنا االحدثنا ٌعلى وٌزٌد ققال: ( 7ٖ٘٘/ٖ٘ٔ/ٕٔ) أحمد هأخرج (ٕ)

 ."المنام هرٌرة بزٌادة  لفظه "فً أبىسلمة عن  أبىعمرو عن 
   .معاوٌة عن محمد بن عمرو به بنحوه أبىعن  (9ٙ/9ٗ88ٕ/٘ٔ) فً هأخرجو
الحق على طلق رإٌة من أجله أ باب ذكر السبب الذي ،الرإٌا تابك ابن حبان: هأخرجو
من طرٌق  ٌعلى بن ( ٕ٘ٓٙ/  7ٔٗ/ ٖٔ) صلى هللا علٌه وسلم ى المصطفىن رأم

 .عبٌد عن محمد بن عمرو به بنحوه 
ًَّ  َرأَى َمنْ  باب ،التعبٌر تابك :البخاري هأخرجو ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  الَمَنامِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ
هِ  هللاُ  َصلَّى النبًباب قول  ،الرإٌا تابك : مسلمو، ( بنحوه99ٖٙ/ٖٖ/9) ٌْ من   َوَسلَّمَ  َعلَ
إٕٙٙ/77٘ٔ/ٗ) نًرآ المنام فقد نً فًرآ  تابك :داود أبو، وولهعلى أ ( مقتصر 

ن طرٌق ابن شهاب ثالثتهم م( بنحوه  ٖٕٓ٘/ ٖ٘ٓ/ٗالرإٌا ) باب ما جاء فً ،األدب
   سلمة به . أبىعن 

 :أحمد اإلمام إسناددراسة 
اِدياإل مٌة أ أبىبن بن عبٌد  ٌعلى -ٔ اء َوفتح لؾاأل ِبَكْسر - ٌَ ٌَ نِ  المنقوطة اْل ٌْ  من ِباْثَنَت

ال آخرَها َوِفً تحتَها ْسَبة َهِذه - اْلُمْهملَة الدَّ  أبو عدنان بن معد بن نزار بن إٌاد إِلَى النِّ
اء ِبَفْتح -الطنافسً ٌوسؾ  آخرَها َوِفً اْلَفاء َوكسر لؾاأل َوُسُكون َوالنُّون اْلُمْهملَة الطَّ
ْسَبة َهِذه - ُمْهملَة سٌن  ،جلح بن عبد هللا الكندىاأل: ى عنرو. )ع( الطنفسة إِلَى النِّ

عبٌد هللا ٌم  بن إبراه: وعنه. وؼٌرهم األعمشوسلٌمان  ،ومحمد بن عمرو بن علقمة
قال ٌحٌى بن  .رهمبن حنبل وؼٌوأحمد  ،حمٌدوعبد بن  ،راهوٌهبن  إسحاقو ،المنذر

وقال ، ؼٌره ثقة  فً، سفٌان : ضعٌؾ فًعن ٌحٌى بن معٌن الدارمًقال ، ومعٌن: ثقة
، ل ابن سعد: كان ثقة كثٌر الحدٌثوقا ،الثقات وذكره ابن حبان فً، : صدوقحاتم أبو

 عبٌد بن ٌعلى عن أبى سؤلت: حاتم أبىوقال ابن ، العجلًوقال الدراقطنى: ثقة وكذلك 
 عبٌد أوالد الموصلً عمار بنا وقال، الحدٌث فً بٌهأ أوالد ثبتأ كان صدوق: فقال
 اأحد   رأٌت ما ٌونس بن أحمد وقال، محمد بالحدٌث وأبصرهم ٌعلى وأحفظهم ثبت كلهم
، : ثقة عابدالذهبًوقال  . منه أفضل رأٌت ما عبٌد بن ٌعلى الإ تعالى هللا بعلمه ٌرٌد

توفى سنة بضع ومابتٌن وله ، ففٌه لٌن حدٌثه عن الثوري فً الإ: ثقة وقال ابن حجر
 .تسعون سنة 

 .حدٌثه عن سفٌان ففٌه ضعؾ  فً الإ األكثرٌنخالصة  حاله : ثقة بتوثٌق 
والطبقات لخلٌفة  ،(ٖٙ/ٔ) الدارمًوتارٌخ  ،(97ٖ/ٙ: طبقات ابن سعد )ٌنظر

 =    (ٖٗٓ/9والجرن والتعدٌل ) ،(9ٔٗ/8) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(9ٕٔ/ٔ)
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 ...................................................................................
___________________________  

( 97ٖ/ٕوالكاشؾ للذهبى ) ،(ٖ٘ٙ/7وثقات ابن حبان ) ،(8ٗٗ/ٔ) العجلًوثقات  =
 ( 9ٓٙ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٓٗ/ٔٔوالتهذٌب )

ٌن ِبَضم - ن السلمًذاابن هارون بن زٌزٌد  -ٕ م َوفتح السِّ  بن سلٌم إِلَى ِنْسَبة ِمٌم ثمَّ  الالَّ
خالد  أبو خصفة بن قٌس عٌالن بن مضر وهى قبٌلة مشهورة بن بن عكرمة َمْنُصور
ومحمد بن عمرو بن  ،بن سعد إبراهٌمو ،بان بن عٌاشأ :روى عن. )ع( الواسطً

بن  ، وٌعلىحنبل ْبن وأحمد الجورجانً، ٌعقوب ْبن إِْبَراِهٌم: َعنه َرَوى .علقمة وؼٌرهم
 ما رأٌت رجال   :موضع آخر وقال فً، هو من الثقات المدٌنًقال ابن  عبٌد وؼٌرهم .

  مامإ: ثقة حاتم أبووقال ، الحدٌث : ثقة ثبت فًالعجلًوقال ، حفظ منهالحدٌث أ فً
أبً ووثقه  ٌعقوب بن ، الحدٌث : ثقة كثٌروقال ابن سعد، ل عن مثلهصدوق ال ٌسؤ

 أبىن سماع  ٌزٌد من : إأحمدوقد قال عنه ، الذهبًو ،والخلٌلً ،وابن  قانع ،شٌبة
 أبىقبل ابن ن الضعؾ فٌها من إ: الذهبًقال ، أحادٌث ضعٌؾ أخطا فًعروبة 
 بالعراق كان :ٌحٌى بن ٌحٌى وقال، منه أحفظ رأٌت ما: المدٌنً بنا وقال، عروبة
: ثقة التقرٌب قال ابن حجر فً، وأحفظهم أنه إلى شارأو فٌهم فذكره الحفاظ من أربعة

                                              . توفى سنة ست ومابتٌن .متقن عابد
  . األكثرٌنبتوثٌق  ؛ثقة متقن خالصة حاله : 

والتارٌخ الكبٌر  ،(77ٙ/ٔ) الدوريوتارٌخ  ،(ٖٗٔ/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر
 والسٌر ،(8ٗ٘/ٕللخلٌلى )رشاد اإلو ،(8ٔٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8ٖٙ/8) للبخاري

 (  ٙٓٙ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٙٙ/ٔٔوتهذٌب التهذٌب ) ،(ٖٙٗ/9)
م ِبَفْتح - بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللٌثً محمد -ٖ اء َوُسُكون الالَّ ٌَ  آخرَها َوِفً اْل
ْسَبة َهِذه - ُمَثلَّثة ثاء ث إِلَى النِّ ٌْ ث َوإِلَى كَناَنة بن لَ ٌْ عبد هللا  أبو - َمَناة عبد بن بكر بن لَ

وسعٌد بن  ،بن عبد  هللا بن حنٌن  إبراهٌم :روى عن . )ع( المدنًالحسن  أبووقٌل 
 إسماعٌل :وعنه. سلمة بن عبد الرحمن بن عوؾ وؼٌرهم  أبوو ،األنصاريالحارث 

بن  إسحاققال . وٌزٌد بن هارون وؼٌرهم  ،وٌعلى بن عبٌد ،والسفٌانان ،بن جعفرا
، ل صالح  لٌس بؤحفظ الناس للحدٌثما محمد بن عمرو فرج: وأحكٌم عن ٌحٌى القطان
ٌهما ٌقدم ؟ فقال محمد أ إسحاقعن محمد بن عمرو ومحمد بن وسبل ٌحٌى بن معٌن 

 عمرو بن محمد عن وسبل معٌن بن ٌحٌى سمعت :وفى رواٌة ابن محرز، بن عمروا
 الناس زال ما: فقال عمرو بن محمد عن معٌن بن ٌحٌى سبلو، ثقة فقال علقمة بنا

 سلمة أبى عن مرة ٌحدث عمرو بن محمد كان: قال ذلك؟ علة وما له قٌل، هحدٌث ٌتقون
:  وقال الجوزجانً، هرٌرة أبً عن سلمة أبً عن خرىأ مرة به ٌحدث ثم رأٌه بالشا
صالح الحدٌث ٌكتب حدٌثه وهو : حاتم أبووقال ، حدٌثه وٌشتهى الحدٌث بقوي لٌس
الثقات  حبان فً وذكره ابن، خر ثقةموضع آ س وقال فًلٌس به بؤ :النسابًوقال ، شٌخ
        . : شٌخ مشهور حسن الحدٌثالمٌزان فً الذهبًوقال ، كان ٌخطىء :وقال

                                                                                               = 
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 ...................................................................................
___________________________  

هُ  أَْرُجو: ابن عديلم ٌكن به بؤس، وقال  :وقال الحاكم: قال ابن المبارك = ، به بؤس ال أَنَّ
  .                                    وهام : صدوق له أالتقرٌب ل ابن حجر فًوقا
                                      . الصحٌح علىومابة  وأربعٌن خمس سنة مات

 بؽٌره ومسلم فً مقرونا البخاريفقد روى له ؛  حسن الحدٌث ٌحتج به: خالصة  حاله
                                   . المتابعات واحتج به الباقون

، (7ٓٔ/ٔابن معٌن رواٌة ابن محرز )تارٌخ و ،(8ٗ/ٔ) المدٌنً ابن علل:  ٌنظر
(، والجرن والتعدٌل ٖٕٗ/ٔ) وأحوال الرجال للجرجانً ،(ٖٖ٘/ٕ) الدوريتارٌخ و
 واللباب(، ٙ٘ٗ/7) بن عدي، والكامل ال(77ٖ/7حبان )وثقات ابن ، (ٖٓ/8)
 (9ٙٔ/ٕوالتقرٌب )( 77ٖ-7ٖ٘/9والتهذٌب ) (7ٗٙ/ٖ) االعتدالومٌزان  (7ٖٔ/ٖ)
اء َوفتح اْلَقاؾ ِبَضم القرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ  سلمة أبو -ٗ  آخرَها َوِفً الرَّ

ْسَبة َهِذه ُمْعجَمة شٌن ٌْش إِلَى النِّ ْهِريّ ا قَُر اي ِبَضم - لزُّ  آخرَها َوِفً اْلَهاء َوُسُكون الزَّ
اء ْسَبة َهِذه - الرَّ قٌل اسمه عبد  المدنً  لَإي بن َكْعب بن مّرة بن كالب بن زهَرة إِلَى النِّ

، وجابر بن عبد هللا ،سامة بن زٌدأ :روى عن. )ع(وقٌل اسمه كنٌته   إسماعٌلهللا وقٌل 
ومحمد  ،سعٌد المقبري أبىبن وسعٌد  ،مٌةبن أ إسماعٌل :وعنه. هرٌرة وؼٌرهم أبىو
 ربعة من قرٌش وجدتهم بحورا  : أقال معمر عن الزهري. وؼٌرهم بن عمرو بن علقمةا

ووثقه ، ثقة تابعً مدنً: وقالالثقات  فً العجلًوذكره ، بن عبد الرحمن سلمة أبومنهم 
 َعْنهُ  َرَوى :الثقات وقال ابن حبان فً وذكره ،، وابن حجرالدارقطنًو ،زرعة أبو

ْهِريّ  ٌْش َساَدات من َوَكانَ  َوالنَّاس الزُّ  . ربع ومابةأ وتوفى سنة أربع وتسعٌن أ .قَُر
                                                            .باتفاقثقة : خالصة حاله

 /ٔ) العجلًوثقات  (ٕٔٔ/٘( والجرن والتعدٌل )٘٘ٔ/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر 
وتهذٌب (ٕ٘/ٖ) واللباب( ٔ/٘( وثقات ابن حبان )ٕٗ/ٕ) الدارقطنًوسنن ( 99ٗ

 (٘ٗٙ/ٔ( والتقرٌب )8ٔٔ -7ٔٔ/ٕٔالتهذٌب )
 ٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم: رضً هللا عنه هرٌرة أبو -٘
 

        :سناداإلالحكم على 
      .وهو حسن الحدٌث  فٌه محمد بن عمرو بن وقاص اللٌثً؛ حسن  إسناد
ْهِريّ  شهاب ْبن هللاَّ  َعْبد ْبن هللا عبٌد بن مسلم بن محمد الصحٌحٌن تابعه كما فًو  الزُّ

  . رجاله ثقات باقًو 8 :وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم
 

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
  . لؽٌره الحدٌث صحٌح 
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نٌْ ح  جُ  أبنًوعنن  –ٕٔ ننلَّى - رسنول هللا ق نال  : قنال -رضنى هللا عننه  - ة  ف  ُ  ص 
 هللاَّ

هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نْ : "- و  آنًِ م  اِم، فًِ ر  ن  ا اْلم  م  ؤ نَّ آنًِ ف ك  ِة، فًِ ر  ق ظ   ٌ ان   ف إِنَّ  اْل ط  ٌْ  ًل الشَّ
هُ  بَّ ت ش  حاتم أبو هأخرج" ًبِ  ٌ 

(ٔ)
  . 

___________________________
 

 -صلى هللا علٌه وسلم  -ن قوله باب ذكر البٌان بؤ ،الرإٌا تابك ابن حبان: هأخرج (ٔ)
 أبو أخبرنا :( قالٖ٘ٓٙ/8ٕٗٔ/ ٕالٌقظه ) نى فًفقد رأى الحق أراد به فكؤنما رآ

َثَنا: َقالَ  َعُروَبَة، دُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  َكِرٌَمَة، أَِبً ْبنِ  َوْهبِ  ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ  أَِبً َعنْ  َسلََمَة، ْبنُ  ُمَحمَّ
ِحٌِم، َعْبدِ  دِ  َعنْ  الرَّ ٌْ َسَة، أَِبً ْبنِ  َز ٌْ َفةَ  أَِبً ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  أَُن ٌْ  .بٌه به بلفظه عن أ ُجَح
 .وبلفظه ابن حبان  إسنادبنفس  (ٖٔٓ/8ٔٔ/ٕٕ) :الطبرانً هأخرجو
 - صلى هللا علٌه وسلم - النبًباب رإٌة ، تعبٌر الرإٌا تابك :ابن ماجه هأخرجو
: الطبرانًو ،(8ٗ/88ٕٔٔوأبو ٌعلى فً مسنده: )، ( بلفظه9ٖٓٗ/8ٕ٘ٔ/ٕ)
أربعتهم من طرٌق ( بنحوه، 8ٙٓٔ/ٖٙ/ٕفإابده ) تمام فً، و( بنحوه79ٕ/ٔٔٔ/ٕٕ)

 . عمران عن عون به بنحوه أبىصدقة بن 
 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 

 :روى عن.  ()حب الحرانًعروبة  أبوبن ممدود بن داود بن محمد  الحسٌن -ٔ
كرٌمة  أبىبن  ومحمد بن وهب ،إسماعٌلبن  أحمدو ،بن سعٌد الجوهري إبراهٌم

 وطلحة بن محمد بن جعفر ،الطبرانًٌوب أ أبىالقاسم سلٌمان بن  أبو: وعنه. وؼٌرهم 
بالحدٌث  كان عارفا  : مقدمة الكامل فقال فً ابن عديره ذك. وابن حبان وؼٌرهم

 إلى ٌرجع حفظا وأحسنهم أدركناه من أثبت من كان: الكنى فً أحمد أبو وقالوالرجال 
فً ذكر من ٌعتمد قوله  الذهبً، وذكره الحافظ والكالم والفقه بالحدٌث المعرفة حسن
ووصفه بالحفظ ، الرجال السخاوي فً المتكلمٌن فً وذكره، لتعدٌلالجرن وا فً

واتهمه ابن ، من نبالء الثقاتوكان ، ماماإلعروبة الحافظ  أبو: الذهبًوقال ، السمعانً
توفى سنة ثمان عشرة وثالثمابة من  .تذكرة الحفاظ  فً الذهبًنكره ، وأعساكر بالتشٌع

                                             . الهجرة
  . باتفاقثقة  خالصة حاله :

ى للذهبوتذكرة الحفاظ (  9٘ٔ/ٖ) واألنساب  ،(7ٖٕ/ٔعفاء )الض : الكامل فًٌنظر
  (ٓٔ٘/ٗٔوالسٌر ) ،(9ٖٕ/ٕ)
 َوَتْشدٌد اْلَحاء َفْتحبِ  - الحرانً المعالً أبو كرٌمة  أبىبن وهب بن عمر بن  محمد -ٕ

اء ْسَبة َهِذه - نون آخرَها َوِفً الرَّ : عن َوىرَ . ة )س(بالجزٌر َمِدٌَنة َوِهً حران إِلَى النِّ
: َعنه َرَوى .سلمة وؼٌرهم  بن ومحمد ٌونس، بن وعٌسى الجزري، بشٌر بن عتاب

َسابً، د بن إبراهٌمو النَّ ، الصفار ُمَحمَّ ًّ قِّ َسابً قال .وؼٌرهم  ًالحران وسلمة الرَّ  ال: النَّ
ان ابنُ  وذكره، به بؤس : مسلمة قال: التهذٌب فً قال ابن حجر:، والثقات كتاب فً ِحبَّ

   =            .     بتٌناوم وأربعٌن ثالث سنة توفى، صدوق التقرٌب فً َوَقال ،صدوق
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  . كثرون على أنه صدوقاألو النسابًاحتج به  ؛ حسن الحدٌثخالصة حاله : = 
 (ٖٖ٘/ٔ) واللباب ،(٘ٓٔ/9وثقات ابن حبان ) ،(ٗٔٔ/8: الجرن والتعدٌل ) ٌنظر

  ،(ٕٙٔ/ٕوالتقرٌب ) ،(7ٓ٘-ٙٓ٘/9والتهذٌب )
م اْلَهاء َوكسر ِبَواِحَدة المنقوطة اْلَباء ِبَفْتح -الباهلً هللاَّ  َعبد بن بن سلمة محمد -ٖ  - َوالالَّ
ْسَبة َهِذه  - ُمضر بن عٌالن بن قٌس بن سعد بن عصرأ بن باهلة َوِهً باهلة إِلَى النِّ

اء َوَتْشدٌد اْلَحاء ِبَفْتح -الحرانً  هللاَّ  عبد أبو موالهم، ْسَبة َهِذه - نون آخرَها َوِفً الرَّ  النِّ
د ْبن إبراهٌم إسحاق أَِبً: َعنْ  روى. )م د س ق( ة،بالجزٌر َمِدٌَنة َوِهً حران إِلَى  ُمَحمَّ

 بكار ْبن أحمد: َعنهو .وؼٌرهم الجمحًلد بن ٌزٌد وخا ،خنٌس ْبن وبكر الفزاري،
د َقال .ومحمد بن وهب وؼٌرهم ،شعٌب أَبً ْبن أحمدو َحْنَبل، ْبن أحمدو الحرانً،  ُمَحمَّ

َسابً قال، ووفتوى ورواٌة فضل له عالما، فاضال ثقة َكانَ : سعد ْبنا  َوَقال، ثقة: النَّ
: الجوزجانً ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال، بشٌر بن عتاب من أرفع وهو ثقة: العجلً
قُول حنبل ْبن أحمد سمعت  بن عتاب من أمثل وكان صدوق، شٌخ سلمة بن محمد: ٌَ
 ابن َوَقال ،الثقات وذكره ابن حبان فً، ورواٌة فضل له كان: حاتم أبووقال ، بشٌر
 َوَقال، فظهوح فضله فً ٌختلفون ال الناس أدركنا: َعُروَبة أبو قال: التهذٌب فً حجر
 .ثقة: التقرٌب فً

 األكثرٌن .                                                     : ثقة بتوثٌق  حالهخالصة 
ن حبان                                           وثقات اب، (7ٕٙ/7والجرن والتعدٌل )، (8٘ٗ/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

 ( ٙٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(9ٗٔ-9ٖٔ/9والتهذٌب )، (ٙٔٔ،ٖٖ٘/ٔ) واللباب(، ٓٗ/9)
ْسَبة َهِذه - اْلُمْهملَة اْلَحاء آخرَها َوِفً اْلِمٌم َوفتح اْلِجٌم َضم -الجمحً ٌزٌد نب خالد -ٗ  النِّ
 أبً: عنروى .  )ع( المصري الرحٌم عبد أبو - من قرٌش بطن وهم جمح بنً إِلَى

: نهوعَ نٌسة أ أبىوزٌد بن  ،هالل أَبً ْبن وَسِعٌد الحمراوي، حكٌم أَبً ْبن ثعلبة الكنود
 ال: َحاِتم أبو َقال،  وؼٌرهم الحرانًومحمد بن سلمة  ،ٌحشر ْبن ةٌووح، مضر بن بكر
َسابً ُزْرَعة أبوووثقه ابن معٌن و، ِبهِ  بؤس وابن  الدارقطنًو والفسوي العجلًو والنَّ

 تسع سنة توفً . الثقات ذكره ابن حبان فًو ،وابن حجر الذهبًخزٌمة والخطٌب و
                                                                      . بةاوم وثالثٌن

                                                      . األكثرٌنبتوثٌق ؛ ثقة  خالصة حاله :
( والثقات 8ٓٙ،7ٕٗ،ٕٔٔ،ٕٓٔ/ٔ( والمعرفة للفسوى )ٙٗٔ/ٕ) الدوريتارٌخ  :ٌنظر
( 7ٕٙ/ٔ) والكاشؾ( 9ٕٔ/ٔ) واللباب( ٖ٘ٓ/ٔ) الدارقطنًوسنن ( ٕٗٔ/ٔ) للعجلً

 ( 9ٔٔ/ٔ( والتقرٌب )9ٕٔ/ٖوتهذٌب التهذٌب )
د -٘ ٌْ ْسَبة - يالجزر أنٌسة، أَبً بن ز  ة َوِهً الجزٌرة إِلَى نِّ  اْلموصل ِمْنَها ِباَلد عدَّ

اء ِبَضم - الرهاوي - والرقة والرها وحران وسنجار  -َواو آخرَها َوِفً اْلَهاء َوفتح الرَّ
ْسَبة َهِذه : َعن َوىر.  )ع(سامة أبو أ -الجزٌرة ِباَلد من َمِدٌَنة َوِهً الرها إِلَى النِّ

 =                جحٌفة أبىوعون بن  الشعثاء، أَبً ْبن وأشعث َخالِد، أَبً ْبن إسماعٌل
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ج ْبن إبراهٌم: َعنهو .وؼٌرهم=  ٌْ ِحٌمِ  َعْبدِ  أبوو برقان، ْبن وجعفر الرهاوي، ُجَر  الرَّ
ِزٌد أَبً ْبن خالد  َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو قال . وؼٌرهم ٌَ

َسابً َثَنا: وِديّ األ هللاَِّ  َعبد ْبن َعْمرو َوَقال، بؤس به لٌس: النَّ  ْبن َجْعَفر َعنْ  وِكٌع، َحدَّ
د َعنْ  برقان، ٌْ د َوَقال، ثقة وكان أنٌسة، أَبً ْبن َز  ومات الرها، ٌسكن َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
داود  أبوو والفسوي العجلًوثقه و، للعلم راوٌة فقٌها، الحدٌث، كثٌر ثقة، وكان بها،

 مقارب حسن حدٌثه: قال أنه أحمد ماماإل عن العقٌلً ونقل، وذكره ابن حبان فى الثقات
 أنه المروذي عن مؽلطاي ونقل، الحدٌث حسن ذاك على وهو النكرة لبعض فٌه وإن
د َعن حنبل، ْبن أحمد ٌعنً ، وسؤلته: قال ٌْ  صالح: َوَقال ٌده، فحرك أنٌسة، أَبً ْبن َز

توفى سنة تسع عشرة ومابة وقٌل  . الضعفاء كتب ذكرته هذا أجل ومن ،بذاك هو ولٌس
 . ومابة أربع وعشرٌن

 وذكره كتبه، من وؼٌرهما والدٌوان المؽنً فً مطلقا بتوثٌقه صرنقد  الذهبًو: قلت
 فً حجر ابن عنه ودافع ،مشهور ثقة: وقال موثق وهو فٌه تكلم من النافع كتابه فً

                                                     .الفتح مقدمة
 . األكثرٌنثقة بتوثٌق : خالصة حاله

 للبخاري( والتارٌخ الصؽٌر 8ٕٔ/ٕ) الدوري( وتارٌخ 8ٔٗ/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر
 (٘ٗ/ٕواللباب )( ٗٗٔ/ٔ( وثقات ابن حبان )7ٕ٘/ٔ( والمعرفة والتارٌخ )ٕٖٔ/ٔ)

 وتهذٌب ابن حجر( ٖٙٙ/ٔ) والكاشؾ( ٕٔٔ/ٔومن تكلم فٌه وهو موثق للذهبى )
  ٕٓٗ( ومقدمة الفتح ص97ٖ/ٖ)
ٌن ِبَضم - السوابً هللاَّ  َعبد ْبن وهب واسمه ، جحٌفة أَبً بن عون -ٙ  اْلَواو َوفتح السِّ

اء آخرَها َوِفً لؾاال َوُسُكون ْسَبة َهِذه - تحتَها من مثناة َمْهُموَزة ٌَ  بن سواءة إِلَى النِّ
 ْبن الرحمن وَعْبد سمٌر، ْبن الرحمن َعْبد: َعن َرَوى. )ع(. الكوفً  صعصعة بن َعامر
 وِدّي،األ ٌزٌد ْبن إدرٌس: َعنه َوىرَ . وؼٌرهم السوابً جحٌفة أَِبً وأبٌه الثقفً علقمة
 ْبن ٌحٌى َعن منصور ْبن إسحاق قال.  نٌسة وؼٌرهمأ أبىوزٌد بن  سوار ْبن وأشعث
َسابً حاتم، أبوو َمِعٌن،  وقال ابن حجر فً ،الثقات وذكره ابن حبان فً، ثقة: والنَّ
  . توفى سنة ست عشرة ومابة. : ثقة التقرٌب

 .  باتفاقخالصة حاله : ثقة 
( ٕ٘ٔ/ٕواللباب ) ،(ٖٕٙ/٘وثقات ابن حبان ) ،(9ٖٔ/ٙ: طبقات ابن سعد )ٌنظر

 . (9ٓ/ٕوالتقرٌب ) ،(7ٓٔ/8وتهذٌب التهذٌب )
 . )ع(له صحبة  رضً هللا عنه جحٌفة السوابً أبوبن عبد هللا  وهب -7

ًّ :  َعن َرَوى ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  لَهُ . طالب أَبً ْبن وعلً عازب ْبن البراء وعن ، وَسلَّمَ  َعلَ
 َرَوىو .ِبَثاَلَثة مسلمو بحدٌثٌن البخاري َواْنَفَردَ  حدٌثٌن على اتفَقا َحِدٌثا َوأَْرَبُعونَ  َخْمَسة
 . وؼٌرهم جحٌفة أَبً ْبن عون وابنه عتٌبة، ابن والحكم َخالِد، أَبً ْبن إسماعٌل: َعنه

 =                                                                                          .                      ربع وسبعٌنتوفى سنة أ
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ِعٌد   أ بًِوعن  -ٖٔ  الُخنْدِريِّ  س 
(ٔ) 

نِم،   -هللا عننه  رضنً - ًَّ  س  بِن نلَّى - النَّ  هللاُ  ص 
ننننهِ  ٌْ ل  ننننلَّم   ع  س  قُننننولُ  - و  نننننْ » :ٌ  آنِننننً م  نننندْ  ر  أ ى ف ق  ، ر  ننننقَّ ننننإِنَّ  الح  ان   ف  ط  ٌْ نننن  ًل  ] الشَّ

ُننًِ وَّ ك  ت   ٌ]
(ٕ)

 البخاريه أخرج «
(ٖ)

.
 
 

___________________________  
  ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم( ٔ)
   خطؤ محض مخالؾ للسٌاق ولمتن الحدٌث فً كتب السنة. )الٌتلوننً( وهو (م) ( فًٕ)
ًَّ  َرأَى َمنْ باب  ،التعبٌر تابك :البخاري هأخرج( ٖ) ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ  ِفً - َوَسلَّمَ  َعلَ

عن حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ حدثنا اللٌث حدثنا ابن الهاد  :( قال997ٙ/ٖٖ/9) الَمَنامِ 
 سعٌد به بلفظه . أبىبن خباب عن اعبد هللا 

 ( من طرٌق ابن الهاد به بنحوه . ٕٕ٘ٔٔ/8/8ٖٔ) :أحمد هأخرجو
صلى هللا  - النبًباب رإٌا   ،والرإٌا ٌماناإل تابك :مصنفه فً أبً شٌبةابن  هأخرجو

  سعٌد به بنحوه . أبىعن  ( من طرٌق عطٌة العوف7ًٖٔٗٓ/7٘ٔ/ٙ) - علٌه وسلم
 النبًباب رإٌة  ،الرإٌاتعبٌر تابك ابن ماجه: أخرجه :أبً شٌبةومن طرٌق ابن 

 = .                                                               ( بنحوه 9ٖٖٓ/8ٕٗٔ/ٕ)
 ___________________________  

 /ٔٔالتهذٌب )وتهذٌب  ،(9٘/٘الؽابة ) أسدو ،(9ٔٙٔ،٘ٔٙٔ/ٗ) االستٌعاب= ٌنظر: 
 (8ٔٗ/ٔوالخالصة ) ،(ٗٙٔ

 :سناداإلالحكم على 
 فوقه ومن النسابً، له روى به، بؤس ال كرٌمة أبً بن وهب بن محمدفٌه ؛ حسن  إسناد
 َصِحٌح إسناد َهَذا: (ٗ٘ٔ/ٗمصبان الزجاجة ) فً البوصٌريقال .  الصحٌح رجال من

 لم لَِكن ِبهِ  َصَدَقة َطِرٌق من اْلموِصلًِ ٌعلى أبو َرَواهُ  ِفٌهِ  ُمْخَتلؾ عمَران أبً بن َصَدَقة
َفة أبً بن ن عونعَ  ِبهِ  ٌْنَفرد ٌْ  بن زٌد َطِرٌق من َصِحٌحه ِفً حَبان اْبن َرَواهُ  فقد ُجَح
َفة أبً بن عون َعن أنٌَسة أبً ٌْ  . ِبهِ  ُجَح
له اهد و   َبابُ   ،الرإٌا تابفى ك أخرجه هللا عبد بن َجابر َحِدٌث من ُمسلم َصِحٌح ِفً ش 
ًِّ  َقْولِ  ِب هِ  النَّ ٌْ اَلةُ  َعلَ اَلمُ  الصَّ  :( قال8ٕٕٙ/77ٙٔ/ٗ) َرآِنً َفَقدْ  اْلَمَنامِ  ِفً َرآِنً َمنْ  َوالسَّ
َثَنا َبةُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت َثَنا َسِعٌد  ، َحدَّ ث  ٌْ َثَنا ن لَ ، اْبنُ  َوَحدَّ ُث، أخبرنا ُرْمح  ٌْ ِر، أَِبً َعنْ  اللَّ ٌْ َب  الزُّ
، َعنْ  هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ  َجاِبر  ٌْ ْومِ  ِفً َرآِنً َمنْ »: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ هُ  َرآِنً، َفَقدْ  النَّ  إِنَّ
ْنَبِؽً اَل  َطانِ  ٌَ ٌْ َتَمثَّلَ  أَنْ  لِلشَّ  . «ُصوَرِتً ِفً ٌَ

ًَّ  َرأَى َمنْ  َبابُ  ،التعبٌر تابك :البخاري أخرجههرٌرة  أبى حدٌثمن  وله شاهد ِب  النَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ َثَنا( قال 99ٖٙ/ٖٖ/9) الَمَنامِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ِ، َعْبدُ  أخبرنا َعْبَداُن، َحدَّ  َعنْ  هللاَّ
، َعنِ  ٌُوُنَس، ْهِريِّ َثِنً الزُّ َرَة، أََبا أَنَّ  َسلََمَة، أبو َحدَّ ٌْ ًَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُهَر ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َعلَ
قُولُ  َوَسلَّمَ  َراِنً الَمَنامِ  ِفً َرآِنً َمنْ »: ٌَ ٌَ َقَظِة، ِفً َفَس ٌَ َتَمثَّلُ  َوالَ  ال َطانُ  ٌَ ٌْ   . «ِبً الشَّ

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده
 لؽٌرهحدٌث صحٌح 
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نننْ و -ٗٔ ِزٌنند   ع   ٌ ، ًِّ ننال   اْلف اِرِسنن ننتُ : ق  ٌْ أ  ننلَّى -النبننً  ر  ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س   فِننً - و 
ْومِ  ن   النَّ م  بَّاس   اْبنِ  ز  ان  : ع  ك  ِزٌدُ  و  ْكُتبُ  ٌ   ٌ ، اِحف  ص  ناس   ْبننِ ًل ف قُْلتُ : ق ال   اْلم  بَّ : ع 
تُ  إِنًِّ ٌْ أ  لَّى النبً ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْومِ  فًِ و  ناس   اْبننُ  ق ال   النَّ بَّ نإِنَّ : ع   -النبنً  ف 

ننلَّى ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ننان   - و  قُننولُ  ك  ان   إِنَّ »: ٌ  ط  ٌْ نن ِطٌ،ُ  ًل   الشَّ ْسننت  ه   أ نْ  ٌ  ننبَّ ش  ت   بِننً ٌ 
لْ  ِطٌ،ُ  ف ه  ْست  ت   أ نْ  ت  ْنع  ا ًل   ت  ذ  ُجل   ه  نْم،: قُْلتُ  الرَّ ع  نتُ » ن  ٌْ أ  ُجن ر  ن   الا ر  ٌْ ن ِن، ب  ٌْ ُجل   النرَّ

ل ْحُمننُه، ِجْسننُمهُ  رُ  و  نناِض، إِل ننىاللننون  أ ْسننم   ٌ نننُ  اْلب  س  ِك، ح  ْضننح  ننلُ  اْلم  ِن، أ ْكح  ٌْ نن ن  ٌْ  اْلع 
ِمٌلُ ] [ج 

(ٔ)
ابِرِ   و  ْجِه، د  َل  تْ  ق دْ  اْلو  ُتُه، م   ٌ ِذهِ  ِمنْ  لِْح نِذِه، إِل ى ه  نى/أ[ ٕ٘ٔ/ ] ه  تَّ  ح 

تْ  اد  ُ  ك  ْمَل  هُ  ت  ْحر  بَّاس   اْبنُ ] ف ق ال   « ن  [ع 
(ٕ)

هُ  ل وْ  : ت  ٌْ أ  ةِ  فًِ ر  ق ظ   ٌ ا اْل ْعت   م  ط   أ نْ  اْست 
ننهُ  ت  ْنع  ننْوق   ت  ننذ   ف   فننً الترمننذي هأخرجننالمسننند و فننً أحمنند منناماإل هأخرجنن" اه 

الشمابل
(ٖ)

. ما ذكر م، هذا النعت دري: وًل أوزاد قال عوف 
 
 

___________________________  
( 77ٕ/7٘ٔ/ٔ) :وفى الصؽٌر ،(ٕٖٙٓ/7ٖٕ/ٖ): األوسط فً الطبرانً هأخرجو= 

، ْبنِ  َعَطاءِ من طرٌق  َسار   .به بنحوه  اْلُخْدِريِّ  َسِعٌد   أَِبً َعنْ  ٌَ
وال ٌستقٌم  الترمذيالمسند وشمابل  وهى ثابتة فً سقطت من )م( وأثبتناه من )ط( (ٔ)

 بها  الإالمعنى 
  كتب السنة ومخالؾ للسٌاق  وهو مخالؾ لما جاء فًالبن عباس  النبًفقال  )م( فً (ٕ)
 أبىحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوؾ عن  :( قالٖٓٔٗ/88ٖ/٘) :أحمد هأخرج (ٖ)

                                               جمٌلة عن ٌزٌد الفارسى به بلفظه .
 فً صلى هللا علٌه وسلم النبًرإٌة  باب ما جاء فً :ابلالشم فً :الترمذي أخرجهو

                                                                          .عدى ومحمد بن جعفر به بلفظه  أبًبن بشار عن ( عن  محمد ٕٔٗ/ٖ٘ٔ/ٔ) المنام 
 النبًى ا فٌمن رأباب ما قالو، والرإٌا اإلٌمان تابك :مصنفه شٌبة فً أبىابن  أخرجهو

كالهما  ،(ٕٖٓ/ٔ) :الطبقات ابن سعد فًو(، 8ٖٙٗٓ/7ٗٔ/ٙ)صلى هللا علٌه وسلم 
                                                                                             . عن هوذة عن عوؾ به  بنحوه

    :أحمد اإلمام إسناددراسة 
لذال نسبة إلى هزٌل بن مدركة بن وفتح ا -بضم الهاء  - الهذلً بن جعفر محمد -ٔ
حسٌن المعلم  :روى عن .)ع(موالهم المعروؾ بؽندر  البصريعبٌد  أبو -لٌاس إ

 ،بن حنبل أحمد :وعنه . وؼٌرهم بىاعراألوعوؾ  ،نالسفٌانٌ، وعروبة أبىوسعٌد بن 
عن  الرازيحاتم  أبوقال ، بن ٌزٌد البحرانى وؼٌرهم، وعباس راهوٌهبن  إسحاقو

 قال، وشعبة أثبت منى فً مهدى ؼندرعبد الرحمن بن : قال بان البلخًمحمد بن أ
 فقال ؼندر؟ أو سعٌد فً عندك ثبتأ علىاأل عبد معٌن بن لٌحٌى قلت سعٌد بن عثمان
 بن ٌحٌى وقال، ثقتان فقال عدى؟ أبى بن محمد أو إلٌك أحب ىعلاأل فعبد قلت ثقة، كل

 إلٌنا أخرو ٌقدر، فلم ٌخطبه أن الناس بعض أراد كتابا، الناس أصح ؼندر كان: معٌن
 = وٌفطر اٌوم   ٌصوم وكان شٌبا، وجدنا فما خطؤ، فٌه تخرجوا أن اجهدوا: فقال كتابا،
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 ...................................................................................
___________________________  

: عن ؼندر فقال أبى: سؤلت حاتم أبىوقال عبد الرحمن بن  .سنة خمسٌن منذ اٌوم  = 
كان  وقال: الثقات وذكره ابن حبان فً، وفى حدٌث شعبة ثقة وكان مإدٌا، كان صدوقا

وقال  -إن شاء هللا  -: كان ثقة محمد بن سعدوقال ، من خٌار الناس على ؼفلة فٌه
 فر: محمد بن جعوقال المستملً، حدٌث شعبة ثبت الناس فًة وكان أ: بصرى ثقالعجلً

 وال المتقنٌن، ثباتاأل أحد: المٌزان فً الذهبًوقال ، ثقة بكر بصري أبوؼندر كنٌته 
مات سنة ثالث أو  .نه  فٌه ؼفلةأ الإصحٌح الكتاب  : ثقةابن حجر وقال .شعبة فً سٌما

 .ربع وتسعٌن ومابةأ
  .األكثرٌنثقة بتوثٌق خالصة حاله : 

 للبخاري( والتارٌخ الكبٌر ٓ٘/9( وثقات ابن حبان )9ٕٙ/7: طبقات ابن سعد ) ٌنظر 
 (8ٖٖ/ٔ) واللباب( ٕٕٔ/7( والجرن والتعدٌل )ٕٓٗ/ٔ) للعجلً( والثقات 7٘/ٔ)

 ( 7ٕٗ/ٔ( والتقرٌب )98-9/9ٙ( وتهذٌب التهذٌب )99ٖ/ٗ) االعتدالومٌزان 
من نسبة إلى عبد القٌس  -وسكون الباء بفتح العٌن  - العبديجمٌلة  أبىبن  عوف -ٕ

 أبو -لى هجر وهى بلدة بالٌمن نسبة إ -بفتح الهاء والجٌم وكسر الراء  -ربٌعة الهجرى 
اولم ٌكن أ بًاعراألالمعروؾ ب البصريسهل   ٌ  ،بن سوٌد إسحاق :روى عن. )ع( عراب

بن  إسحاق :وعنه. موؼٌره العطارديرجاء  أبىو ،وٌزٌد الفارسً ،مهاجر بن خالدو
بن قال عبد هللا  .ؼندر وؼٌرهم  ومحمد بن جعفر ،لٌةبن ع إسماعٌلو ،زرقاألٌوسؾ 
صدوق،  :أبو حاتموقال . ثقة  :وقال ٌحٌى بن معٌن، بٌه: ثقة صالح الحدٌثعن أ أحمد
 الرحمن عبدوقال ، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثٌر الحدٌث، ة ثبتثق :النسابًوقال 

وذكره ابن ، الحدٌث صالح صدوق :فقال عرابًاأل عوؾ عن أبى سؤلت :حاتم أبىبن ا
، شٌعٌا كان قدرٌا ان: كانت فٌه بدعتعن ابن المبارك قال العقٌلًونقل ، الثقات حبان فً

 لجعفر ٌقول المبارك ابن رأٌت: المقدمً علً بن عمر قال: المٌزان فً الذهبًقال و
 وهللا!  عوفا وجالست تجالسهم لم فكٌؾ وٌونس، وأٌوب، عون، ابن رأٌت: سلٌمان بنا
، وقال ابن حجر شٌعٌا وكان قدرٌا، كان بدعتان، فٌه كانت حتى ببدعة عوؾ ًرض ما
                                .مابة ربعٌن وسبع وأ توفى سنة ست أو . والتشٌعثقة رمى بالقدر  :التقرٌب فً

  .ورواٌة الجماعة عنه  األكثرٌنثقة بتوثٌق خالصة حاله : 
( ٘ٔ/7( والجرن والتعدٌل )8٘/7( والتارٌخ الكبٌر )8ٕ٘/7: طبقات ابن سعد ) ٌنظر

( ٖ٘ٓ/ٖ) االعتدالومٌزان ( 8ٖٔ/ٕ،ٖٗٔ/ٕ) واللباب( 9ٕٙ/7وثقات ابن حبان )
 =                                ( ٖٖٗ/ٔ)( والتقرٌب 7ٙٔ-ٙٙٔ/8ٌب التهذٌب )وتهذ
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مإلنف ٌتضنمن  ٌث منن طنرق عدٌندة بؤلفناظ مختلفنة فنًوقد خرجنا هذا الحند
المعانًوجوه 

(ٔ )
المننام فقند  فً "من رآنً - صلى هللا علٌه وسلم -قوله  فً

مننه فنقنول اختلنف أهنل  اا طرفانشرحه ونذكر هنن الكالم فًاستوفٌنا " ونًرآ
و بكر الطٌبتؤوٌل هذا الحدٌث فقال القاضً أب العلم فً

(ٕ)
: المنراد منن قولنه 

 . "نًالمنام فقد رآ فً "من رآنً - صلى هللا علٌه وسلم -
___________________________  

"من  - صلى هللا علٌه وسلم -قوله  فً المعانًوجوه  لفات المحب الطبري:من مإ( ٔ)
، (8ٖٗ/ٔ) ذكره صاحب المنهل الصافًهكذا " حقا نًفقد رآالمنام  رآنً فً

 -وجوه المعانً فً قوله . وهو "والصواب فً اسمه ماذكره اإلمام المحب الطبري
  .""من رآنً فً المنام فقد رآنً -صلى هللا علٌه وسلم 

 بابن المعروؾ القاضً بكر أبو محمد بن الطٌب بن محمدهو  القاضً الباقالنً:( ٕ)
 الحدٌث بها وسمع بؽداد، سكن البصرة، أهل من شعرياأل مذهب على المتكلم الباقالنً

 علً بن الحسٌن أحمد وأبً ماسً، بن محمد وأبً القطٌعً، مالك بن بكر أبً: من
  .ريبواالنٌس
 أحمد بن محمد جعفر أبو القاضً: عنه وحدث الفوارس، أبً بن محمد: له خرو

: ٌقول الخوارزمً َبْكر أبا َسِمْعتُ : الخطٌب َقالَ و، ثقة وكان: قال الخطٌب .السمنانً
 فإنّ  َبْكر، أَِبً القاضً سوى تصانٌفه، إلى الّناس ُكتب من ٌنقل إّنما ببؽداد مصنؾ كل

 =                                                          . الناس وعلم علمه ٌحوي صدره
___________________________  

بن )د ت س( والصحٌح أنه ؼٌر ٌزٌد  -نسبة إلى بالد فارس  - الفارسً ٌزٌد -ٖ= 
ومالك  ابًعراألوعوؾ ، وعنه عبد هللا بن فٌروز، روى عن عبد هللا بن عباس. هرمز

 : ٌزٌد الفارسًقال ابن مهدي :المدٌنًابن  ل لً: قاالبخاريقال ، بن دٌنار وؼٌرهم ا
قال عبد الرحمن ، ومراءاألوكان ٌكون مع  ،؛ فذكرته لٌحٌى فلم ٌعرفههرمز هو ابن
 م ال؟ .فقال ابن مهديأ بن هرمز أنه ٌزٌد الفارسًزٌد ٌ حاتم: اختلفوا فً أبىابن 
 أبىبن اوقال  ،ان ٌكون واحد  قطان أبن سعٌد البن هرمز وأنكر ٌحٌى هو ٌزٌد  :أحمدو

، وقال بل هو سواه ٌزٌد بن هرمز لٌس ٌزٌد الفارسً ن: إأبى ٌقولسمعت  :حاتم
 :وقال ابن حجر .ؼٌر ٌزٌد ابن هرمز ن ٌزٌد الفارسً: إتهذٌب الكمال فً المزي

    .مقبول: التقرٌب حجر فً وقال ابن، به بؤس ال: حاتم أبووقال ، نه ؼٌرهالصحٌح أ
. الذهبًح الحاكم له ووافقه فقد صح؛ حسن الحدٌث على أقل أحواله : خالصة حاله

 . (7ٕٕٖ)رقم  حدٌث
( والجرن ٕٗٔ/ٔ( والضعفاء الصؽٌر )7ٖٙ/8) للبخاري: التارٌخ الكبٌر ٌنظر

 (ٙٓٙ/ٔ( والتقرٌب )7ٖٗ/ٔٔوالتهذٌب )( ٖٓٗ/ٕواللباب )( 9ٖٕ/9والتعدٌل )
                                                                                                                                   9سبقت ترجمته حدٌث رقم: : رضً اله عنهما ابن عباس -ٗ

 :سناداإلالحكم على 
 .رجاله ثقات وباقًوهو حسن الحدٌث   ٌزٌد الفارسً؛ فٌه  ه حسنإسناد
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مشنننبهات وًل منننن  وإن رإٌننناه لٌسنننت بؤضنننغاث أحنننالم  فقننند رأى الحنننق  يْ أ
 : وقند ٌنراه الرابنًخنرى بنذلك قنالاألالرواٌنة  الشٌطان وٌإٌده التصنرٌح فنً

ن آ ألخننر بننالمغرب فننًاعلننى غٌننر صننفته إذ ٌننراه رابٌننان أحنندهما بالمشننرق و
خنر كالمنه فٌمنا حكناه، هنذا آوٌراه كل واحند منهمنا معنه واحد

(ٔ)
المنازري 

(ٕ)
 

]التؤوٌل[وظاهر هذا عنه 
(ٖ)

ولنو  اه صنلى هللا علٌنه وسنلم حقانأن تكون رإٌنا 
ن اآلن الواحنند وهننذه إشننارة إلننى أ و تعنندد الرابننً فننًأ ،رآه علننى غٌننر صننفته

  تحننت التنراب ًل ٌندركها كننل رآ دفوننةالم - صنلى هللا علٌننه وسنلم -صنورته 
ه لنٌس ، وأن منن رآصنفاتها، ومن، ذلنك فرإٌناه حقنا، وعدم تعدد لعدم تعددها

وٌكون على هذا ما ٌتمثنل بنه ملنك الشٌطان وًل تمثٌله وًل تكوٌنه  تشبٌهمن 
، وتكنون حكنم سنبٌل للشنٌطان علٌنه  ًلهٌكالا  ابًالر -عز وجل  -ٌرى هللا  أو

المازريقال  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًرإٌاه حكم رإٌا 
(ٗ)

 : وقال 

___________________________  
دِّ  ِفً َصنَّؾَ  ،اَباِرع   امام  إ ِثَقة   َوَكانَ  :الذهبًوقال =  اِفَضِة، َعلَى الرَّ  َوالُمْعَتِزلَِة، الرَّ

ٌَّة َوالَخَواِروِ  ة، َوالَجْهِم ٌَّ اِم َقةِ  َواْنَتَصرَ  َوالَكرَّ ٌْ  ِفً ٌَُخالِفُهُ  َوَقدْ  ْشَعِرّي،ألا الَحَسنِ  أَِبً لَِطِر
هُ  َمَضاِبق، َظر ِعْلمَ  أََخذَ  َوَقدْ  ُنَظَراِبِه، ِمنْ  َفإِنَّ  . أَْصَحابه َعنْ  النَّ

 ،والنحل والملل ،الكالم ودقابق ،بمةاأل ومناقب ،نصاؾاإل، والقرآن إعجاز :من مإلفاته
 ثالث سنة القعدة ذي من بقٌن لسبع السبت ٌوم فً مات .ذلك وؼٌر المرشدٌن وهداٌة
 .مابة وأربع
( ٖٙ/9) اإلسالموتارٌخ  ،(9ٕٙ/ٗ)عٌان األووفٌات  ،(ٖٗٙ/ٖخ بؽداد )تارٌ : ٌنظر

 ( 7ٙٔ/ٙعالم )اإلو ،(9ٓٔ/7ٔوالسٌر )
 (9ٕ٘/ٕنظر المعلم شرن صحٌح مسلم )ٌ (ٔ)
ًّ  بن محمد( ٕ)  المالكً الفقٌه، المازري، التمٌمً، هللا عبد أبو محمد، بن عمر بن عل

 كتاب بفوابد المعلّم واسمه ،"مسلم صحٌح" شرن مصّنؾ .عالماأل بمةاأل أحد المحّدث،
 من وكان ،األدب فً مصنَّفات وله ،"صولاأل فً المحصول إٌضان" كتاب وله مسلم،
اءِ األ أََحدَ  َكانَ : الذهبًقال  .تقاناإلو الِحْفظ أهل ٌَ َن، ذِك ٌْ ةِ األوَ  الَمْوُصْوِف َن، ِبمَّ ٌْ ِر  الُمتبحِّ
نِ ) ِكَتابِ  َشْرنُ  َولَهُ  ٌْ ْلِق ابِ  لَِعْبدِ ( التَّ ًِّ  الَوهَّ ، َعْشَرةِ  ِفً الَمالِِك  .الُكُتبِ  أَْنَفسِ  ِمنْ  ُهوَ  أَسَفار 
 .سنة وثمانون ثالث   وله ،وثالثٌن وخمسمابة ستّ  سنة ولاأل ربٌع فً ُتُوفًّ
 (ٓٔٔ/ٗبالوفٌات ) ، والوافً(ٗٓٔ/ٕٓ) والسٌر ،(ٔٙٙ/ٔٔ) اإلسالمتارٌخ : ٌنظر
  (ٕٖ/ٔٔ) للزركلً عالماألو
 .السٌاق  وفى )م(( ٖ)
  . (9ٕٙ-9ٕ٘/ٕالمعلم شرن صحٌح مسلم ) (ٗ)
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المدفوننة ه فقد أدرك ذاته ظاهره والمراد من رآالحدٌث محمول على :خرونآ
ه ، وإن رآفته فقند أدرك صنفاته أٌضناورد من صن ه على ماالتراب فإن رآ فً

، وٌكننون لننة غٌننر مربٌننةٌَّ خ  ت  مُ ٌننة والصننفة مربعلننى غٌننر صننفته فٌكننون ذاتننه 
نرْ ا قنال الكِ ، كمنتًلالمربٌة  ثمرتها اختالف الندًلختالف الصفات ا انًم 

(ٔ)
فنى  

صنلى هللا علٌنه  - النبنً رإى إذا: "-صلى هللا علٌه وسنلم  - النبًباب رإٌا 
نن اإى شننابا رُ  إذام ولْ ا فهننو عننام ِسننشننٌخا  -وسننلم  وهننو أحنند ، برْ فهننو عننام ح 

بقتنل  منراآ -صلى هللا علٌنه وسنلم  - النبً: قد ٌرى لقول من قال؛  الجوابٌن
ب . والجنوابٌنةرْ ه فنإن ذلنك منن بناب الصنفات المتخٌلنة ًل الم  من ًل ٌجوز قتلُن

وسنٌاق لفظنه ٌندل علنى  .المنازرينقلنه  خر ما. هذا آ: من،  وقوع ذلكالثانً
المدفونننة  -صننلى هللا علٌننه وسننلم  - النبننًإدراك صننورة  الثننانًأن المننذهب 

-صنلى هللا علٌنه وسنلم  -، وأن الحجنب تنكشنف عننه المنام التراب فًتحت 
عروفنة فقند صنورته وصنفته الم ه فنً  وٌدرك ذلنك ثنم إن رآحتى براه كل رآ

غٌنر صنورته وعلنى غبنر صنفته  ه فنً، وإن رآطابقت رإٌاه الذات والصفات
ومكان الرإٌا واتحد الوقت  حق والعٌاذ باهلل أو تعدد الرابً بغٌر راا مِ ه آأو رآ

[فمتخٌننلوالقننول والمكننان ]لننذات وأمننا الصننفة حقننا هننو ا فننالمربً
(ٕ)

وذلننك  
ننه كؤ عنند الرابنً ت وسنماع قولهنا وصنارحال دون رإٌة صنفة النذاالمتخٌل 
نسنان اإلفنان  ،بنه، وهنذا غٌنر بعٌند /ب[ٕ٘ٔ] /موع لشندة تعلقنهومسن مربً

 وٌسنم، قنوًلا  ،بصنره سود لعارض فنًحال ٌقظته قد ٌرى من ٌعرفه أبٌض أ
ا ، وٌننرى إنسننانا عفهوم دون المسننموبننه لشننغل قلبننه بننالم علننى خننالف مننا هننو

ثبت هنذا  إذاو، المنام ن ٌق، ذلك فً، فال غرو ألٌه طوٌالا ا وٌسٌر إٌظنه قرٌبا 
[فهذان]

(ٖ)
 و على غٌر على صفته أ بالن أثبتا رإٌته بالحق سوا  رإىالقا 

__________________________  
 امعاصر   كان ،ًالكرمان هللا عبد بن إبراهٌموأقربهم  ،المشهور بهذه النسبة كثٌر (ٔ)

 .الرإى بعض له وفسر ًالعباس يالمهد للخلٌفة
 ًف الدستور» كتابه اسم ذكرو الظنون كشؾ وفى، الفهرست ًف الندٌم ابن وذكره
 .وفاته تارٌخ ٌذكر ولم «...  سنة المتوفى الكرمانى براهٌمإل التعبٌر
 الحنبلً الفقٌه النمٌري المقدسً الحرانً طاهر أبو ؼنام، بن ٌحٌى بن إبراهٌم وذكره
 فً ،لم ٌطبعمخطوط وهو  ،كتابه تعبٌر الرإٌا فً (هـ779 نحو: المتوفى) الُمَعبِّر
اِدَسة الطبقة  .الرإٌا  فً التؤلٌفات أَْصَحاب من السَّ
 ( 7٘٘/ٔ، وكشؾ الظنون )(8ٖ٘/ٔ: الفهرست )ٌنظر

  .ثبتناهبما أ الإٌستقٌم المعنى  والمكان المتخٌل وال (ط) فً (ٕ)
 (ممن ) أثبتناهالصواب ما وهو خطؤ و، فهذا القابالن (ط) فً (ٖ)
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: قند ٌكنون وبعضهم ٌقول ،الذات والصفات ن بعضهم ٌعمها فًغٌر أ صفته،
ه علنى ٌنرآن رإٌنة الحنق أ ا  من شرط فًالصفات ومن العلمدون الذات  فً

ننصننفته المشننهورة عنننه وذلننك هننو  ،هنناغٌرِ  تمثننل الشننٌطان بننه فننً ز  وّ ، وج 
جنل ؟ ولنوًل هنذا الر ن تنعنت لنًطٌ، أت: هنل تسنهوم من قول ابن عبناسالمف

ن منن ، وأمعنى والمختار قول ابن الطٌنبسإاله ذلك  اعتبار ذلك لما كان فً
علنى منا قررننا لحق ذاتا وصنفاتاصفة حكم له برإٌة ا يه على أرآ

(ٔ)
، وهنذا 

ٌل لننه إلننى التشننبه سننبن الشننٌطان ًل ، وأتعظننٌم النبننوة دخننل فننًوأ فابنندةعننم أ
  ًل ذاتا وًل صفاتا . -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًب

ننوقنند ورد "  -٘ٔ ننم  ت  ٌ   ًل ان  ط  ٌْ الّشنن نّ إِ ف  ه أخرجنن " مننن حنندٌث جننابرًلِننثْ مِ بِ  لُ ث 
أحمد
(ٕ)

 
__________________________ 

    (ط) ثبتناه هو الموجود فًوما أ ،قررناه (م) فً( ٔ)
 وإنما هو حدٌث ابن مسعود برقم حدٌث جابرلذي فً المسند بهذا اللفظ لٌس ا (ٕ)
َطانِ "(، وأما حدٌث جابر فلفظه 9ٖٔٗ) ٌْ ْنَبِؽً لِلشَّ ٌَ ُه اَل  ْوِم، َفَقْد َرآِنً، إِنَّ  َمْن َرآِنً ِفً النَّ

َل ِفً ُصوَرِتً َتَمثَّ ٌَ  "أَْن 
حدثنا  االحدثنا حجٌن وٌونس ق :( قال779ٗٔ/9ٖ/ٖٕ) :أحمد هأخرجوحدٌث جابر 

 .بنحوهالزبٌر عن جابر به  أبًاللٌث بن سعد عن 
 77ٙٔ/ٗ) - صلى هللا علٌه وسلم - النبً، باب رإٌا الرإٌا تابك :مسلم هأخرجو
، (7٘8ٕ/ ٙٓٔ/7) النبًى أرباب من  ،التعبٌر تابك :الكبرى فً النسابًو، (8ٕٕٙ/
 8ٕٗٔ/ٕ) صلى هللا علٌه وسلم  النبًإٌا باب ر، تعبٌر الرإٌا تابك :ابن ماجهو
 َرأَى ِفٌَمنْ  َقالُوا َماباب  ،والرإٌا ٌماناإل تابك :مصنفه فً أبً شٌبة (، وابن9ٕٖٓ/

 ًَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  :مسنده فًحمٌد  وعبد بن، (9ٖٙٗٓ/7ٗٔ/ٙ) اْلَمَنامِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ
 (ٕٕٕٙ/8ٓٔ/ٗ)مسند جابر  :مسنده فً ٌعلى أبوو، (ٙٗٓٔ/9ٖٔ/ٔمسند جابر )

                              ستتهم من طرٌق اللٌث به بنحوه .
( 8ٕٕٙ/77ٙٔ/ٗ) صلى هللا علٌه وسلم النبًباب رإٌا  ،الرإٌا تابك :مسلم أخرجهو

 ًأببه بنحوه، وفٌه تصرٌح  من طرٌق رون عن زكرٌاء بن إسحاق عن أبى الزبٌر
 .جابرمن الزبٌر بالسماع 

 :أحمد اإلمام إسناددراسة 
اء ِبَفْتح - الٌمامًبن المثنى  حجٌن -ٔ ٌَ ة ِمٌم لؾاأل َوبعد َواْلِمٌم اْل ٌَ ْسَبة َهِذه َثاِن  إِلَى النِّ

َماَمة ٌَ )خ م د ت  ُعَمر أبو - حنٌَفة َبنو أَهلَها أَكثر العوالً ِباَلد من بالبادٌة َمِدٌَنة َوِهً اْل
ًٍّ  ْبن حبان :َعن َرَوى. س( مان، ْبن الحمٌد وعبد العنزي، َعلِ ٌْ واللٌث بن سعد  ُسلَ

، ْبن أحمد: َعنه َرَوى. وؼٌرهم   القطان، َسِعٌد بن ٌحٌى بن محمد بن أحمدو َحْنَبل 
د َقال. وؼٌرهم  الرمادي، منصور ْبن أحمدو د ْبن وصالح رافع، ْبن ُمَحمَّ : البؽدادي ُمَحمَّ
  =     بكر أبو َوَقال ،الٌمامة من وأصله ،خراسان على قاضٌا َكانَ : الُبخاِريُّ  وَقال .ثقة
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 ...................................................................................
___________________________  

ٌَى َكانَ  ثقة، ثقة: الجارودي=  ْح د َوَقال، عنه كتبا حنبل ْبن وأحمد َمِعٌن ْبن ٌَ  ْبن ُمَحمَّ
             لزم وجوهر لإلإ صاحب وَكانَ  فنزلها، بؽداد فقدم الٌمامة، من أصله َكانَ : سعد
 ابن وكذلك ،الثقات فً حبان ابنذكره و، ببؽداد ومات ثقة، وَكانَ  ببؽداد، السوق=

                                                        . ابعده أو بتٌناوم خمس سنة مات. حجر وابن الذهبً، ووثقه ،خلفون
 . روى له الجماعة سوى الجماعة باتفاقثقة  :خالصة حاله

البن والثقات ، (ٖٗٔ/ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٖٖ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
تهذٌب الكمال  إكمال، و(9ٕٓ/ٔ) والكاشؾ، (7ٔٗ/ٖ) واللباب، (9ٕٔ/8حبان )

  ( ٕٙٔ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب ،(ٗ٘ٔ/ٔتقرٌب )وال، (9/ٗ)
 ْبن حرب: َعن َرَوى. )ع( محمد المإدب أبوبن محمد بن مسلم البؽدادى  ٌونس -ٕ

 أحمد :عنهو. واللٌث بن سعد وؼٌرهم ،سلمة ْبن وحماد زٌد، ْبن وحماد الكبٌر، مٌمون
 قال. وؼٌرهم يربواالنٌس الخلٌل ْبن أحمدو البرجالنً، الخلٌل ْبن أحمدو حنبل، ْبنا

ْعقُوب َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َبة ْبن ٌَ ٌْ ، ثقة ثقة: َش
ان ابنُ  وذكره، قصدو: حاتم أبو َوَقال  ثقة كان: سعد ابن َوَقال ،الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

 . ومابتٌن سبع توفى سنة .حجر وابن الذهبً،: الحافظان ووثقه، صدوقا
 .حاتم مع تشدده قال صدوق  أبابمة ماعدا األثقة وثقه  : خالصة حاله

والجرن والتعدٌل  (ٕٕٔ/ٕ،8ٕ/ٔ) أحمدوعلل  (7ٖٖ/7) طبقات ابن سعد : ٌنظر
 وتهذٌب التهذٌب( ٗٓٗ/ٕوالكاشؾ ) (89ٕ/9) وثقات ابن حبان( ٕٙٗ/9)
 (ٗٔٙ/ٔ) والتقرٌب (7ٗٗ/ٔٔ)
ْحَمنِ  َعْبد بن َسْعد بن اللٌث -ٖ  - ِمٌم آخرَها َوِفً اْلَهاء َوُسُكون اْلَفاء ِبَفْتح - الفهمً الرَّ
ْسَبة َهِذه  .)ع( الِمْصِري اْلَحاِرث أبو عٌالن، قٌس من بطن َوُهوَ  فهم إِلَى النِّ

 المكًالزبٌر  أبىو ،الوعالنً نشٌط ْبن إبراهٌمو عبلة، أَبً ْبن إبراهٌم روى عن:
وٌونس بن محمد  ،وحجٌن بن المثنى ،بن عبدهللا بن ٌونس أحمد وعنه:. وؼٌرهم

د ذكره . المإدب وؼٌرهم  وكان: قالو مصر، أهل من الخامسة الطبقة فً سعد ْبن ُمَحمَّ
 الرجال، من سرٌا وكان صحٌحه، الحدٌث َكِثٌر ثقة، وكان زمانه، فً بالفتوى استقل قد

ْهِريّ  إبراهٌم ْبن سعد ْبن أحمد َوَقال، ضٌافة له سخٌا، نبٌال،  َحْنَبل ْبن أحمد سمعت: الزُّ
ث َعنِ  ٌسؤل ٌْ  ابن: هللا عبد أبو سبل: إسحاق ْبن حنبل َوَقال .ثبت ثقة: َفَقالَ  َسْعد، ْبن اللَّ
 اختلط عجالن اْبن: قال المقبري؟ َعنِ  عجالن اْبن أو المقبري َعنِ  إلٌك أحب ذبب أَبً
هِ  ٌْ  .المقبري َعنِ  ٌروي فٌما منهم إلً أحب َسْعد ْبن ولٌث أَِبٌِه، سماع من سماعه َعلَ
َثَنا: َداُود أبو َوَقال د َحدَّ قُول أحمد سمعت: قال الحسٌن، ْبن ُمَحمَّ ث: ٌَ ٌْ  ثقة، َسْعد ْبن اللَّ
قُول َحْنَبل ْبن أحمد سمعت: أٌضا َداُود أبو َوَقال .سهولة أخذه فً ولكن  فٌهم، لٌس: ٌَ
ْعِنً  أبو َوَقال .ٌقاربه الحارث بن وَعْمرو سعد، بن اللٌث من حدٌثا أصح مصر، أهل ٌَ
 ال سعد ْبن اللٌث من أثبت الِمْصِرٌٌن هإالء ِفً ما: ٌقول هللا َعبد أبا سمعت: األثرم بكر

  = أشٌاء لَهُ  رأٌت ُثمَّ  عندي، الحارث ْبن َعْمرو َكانَ  وقد أحد، وال الحارث ْبن َعْمرو
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___________________________  

ٌْث: هللاَِّ  َعْبد أبو قال ُثمَّ  مناكٌر،=  هِ  ٌثنً وجعل حدٌثه، أصح َما َسْعد ْبن لَ ٌْ  َفَقالَ  َعلَ
اد، ْبن والفضل َطالِب أبو َوَقال .ٌدري ال: َفَقالَ  ضعفه إنسانا إن: هللاَِّ  َعبد ألبً إنسان ٌَ  ِز
ث: َحْنَبل ْبن أحمد َعنْ  ٌْ  بن إسحاق َوَقال، الحدٌث صحٌح العلم، كثٌر َسْعد ْبن اللَّ

ْحَمنِ  َعْبد أبوو َمِعٌن، ابن ٌحًٌ َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبوو منصور َسابً الرَّ ، ثقة: النَّ
وِريُّ  َعباس َوَقال ٌَى سؤلت: الدُّ ْح ث: أثبت أٌهما: قلت َمِعٌن ْبن ٌَ ٌْ  أَبً اْبن أو َسْعد ْبن لَ
ث: المدٌنً ْبن علً َوَقال ،كالهما: َفَقالَ  المقبري؟ َسِعٌد فً ذبب ٌْ  َوَقال. ثبت َسْعد ْبن اللَّ

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، ثقة فهمً، مصري،: العجلً  عنه، زرعة أََبا سؤلت: َحاِتم أَبً ْبن  الرَّ
قُول أَِبً سمعت: أٌضا َوَقال .ريلعم إي: قال بحدٌثه؟ ٌحتج: قلت صدوق،: َفَقالَ  ٌَ :
ث ٌْ  صحٌح صدوق،: خراش اْبن َوَقال .فضالة ْبن المفضل من إلً أحب َسْعد ْبن اللَّ

َبة ْبن ٌعقوب َوَقال .الحدٌث ٌْ ث: َش ٌْ ْهِريّ  فً دونهم وُهوَ  ثقة، َسْعد ْبن اللَّ ْعِنً الزُّ  دون ٌَ
َنة، ْبن وسفٌان ومعمر، َمالِك، ٌْ ٌَ ْهِريّ  َعنِ  حدٌثه وفً ُع  َوَقال.ضطراباال بعض الزُّ
ٌَى ْح ث َعنِ  فسؤلنً أنس ْبن َمالِك على دخلت: وْهب اْبن َعنِ  بكٌر، ْبن ٌَ ٌْ  َسْعد، ْبن اللَّ
ا: قلت صدقه؟ كٌؾ: قال. بخٌر: قلت ُهَو؟ كٌؾ: لً َفَقالَ  : قال، لصدوق إنه هللاَِّ  َعبد أََبا ٌَ
 من علٌه هللا رحمة كان: الثقات فً حبان ابن َوَقال، وبصره بسمعه متع فعل إن إنه أما

 وأدخله الإ أحد إلٌه ٌختلؾ ال كان وسخاء وفضال وورعا وعلما فقها زمانه أهل سادات
 َوَقال .وطنه إلى بالبلؽة الخروو عند ٌزوده ثم إلٌه ٌختلؾ مادام عٌاله جملة فً

 ًّ اَرقُطِن  الناس أصح: َوَقال ،المقبري َسِعٌد حدٌث فً الناس أثبت من: َوَقال، ثقة: الدَّ
 ثقة ثبات،األ بمةاألو عالماأل أحد: المٌزان فً الذهبً َوَقال .المقبري َسِعٌد عن رواٌة
ا رأٌت ما: مرٌم أَبً ابن قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، نزاع بال حجة  خلق من أحد 
 فً الخصلة تلك كانت الإ هللا إلى بها تتقرب خصلة كانت وما لٌث، من أفضل هللا

 أبو وذكر وجهه، على الحدٌث ٌكتب كان أحد نزوله ٌنزل لٌس: داود أبو َوَقال .اللٌث
 بن ٌحٌى َوَقال. واسعا جابزا وٌراه ٌسؤله لمن العلم كتب ٌجٌز كان أنه كاتبه صالح
: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،الخطٌب ووثقه، والشٌوخ السماع فً ٌتساهل كان: َمِعٌن
 ومابة . وسبعٌن خمس سنة شعبان فً مات .مشهور مامإ فقٌه ثبت ثقة

 . كثرون واحتج به الجماعةاألثقة ثبت حجة فقٌه وثقه  : خالصة حاله
الجرن والتعدٌل و، (ٔٓ٘/ٔ) الدوري وتارٌخ، (7ٔ٘/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 وتارٌخ بؽداد ،(ٖٔٙ/7) ثقات ابن حبانو ،(99ٖ/ٔ) العجلًوثقات  ،(79ٔ/7)
التهذٌب تهذٌب و ،(ٖٕٗ/ٖ) االعتدالومٌزان  ،(8ٗٗ/ٕواللباب ) ،(٘ٙٗ-ٗٙٗ/8)
 (ٗٙٗ/ٔوالتقرٌب ) ،(٘ٙٗ-9٘ٗ/8)
د -ٗ مَّ  القرشً - الراء وضم المهملة الدال وسكون المثناة بفتح - تدرس بن مسلم بن ُمح 
ِ، َعبد ْبن جابر: َعن َرَوى. )ع( المكً الزبٌر أبو  وَسِعٌد السمان، صالح أبً وذكوان هللاَّ
 بن إبراهٌمو ،األنصاري مجمع بن إسماعٌل ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم جبٌر بنا

َنة، ْبن سفٌان َقال. وؼٌرهم واللٌث بن سعد ،طهمان ٌْ ٌَ   =   عطاء كان: الزبٌر أبً َعن ُع
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 ...................................................................................
___________________________  

ْعلَى َوَقال، الحدٌث لهم أحفظ جابر إلى ٌقدمنً=                    روى فٌما عطاء، بن ٌَ
َثِنً: نهع : إسماعٌل بن حرب َوَقال ،وأحفظهم عقال   الناس أكملَ  وكان الزبٌر، أبو َحدَّ

 من إلً أحب الزبٌر أبوو الناس، احتمله قد: فقال الزبٌر، أبً َعن حنبل ْبن أحمد سبل
  هللاَِّ  َعبد َوَقال .بؤس به لٌس الزبٌر أبوو منه، بالحدٌث أعلم الزبٌر أبا ألن سفٌان أبً
َثَنا: ٌقول السختٌانً أٌوب كان: أبً قال: حنبل بن أحمد ْبنا  الزبٌر أبوو الزبٌر، أبو َحدَّ

َنة ابن سمعت: حماد بن نعٌم َوَقال .نعم: قال ٌضعفه؟ كؤنه: ألبً قلتُ ! الزبٌر أبو ٌْ ٌَ  ُع
َثَنا: ٌقول  سوٌد عن عمار بن هشام َوَقال ،ٌضعفه كؤنه أي الزبٌر أبو وهو الزبٌر أبو َحدَّ

 َوَقال،  ! ٌصلً أن ٌحسن ال وهو الزبٌر أبً َعن تؤخذ: شعبة لً: قال: اْلَعِزٌزِ  َعْبد بنا
 ٌحٌى َعن منصور، ْبن إسحاق َوَقال ،ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو
د بن عباس َوَقال، ثقة مرة َوَقال،  صالح: َمِعٌن بنا : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدوري، ُمَحمَّ

 عبد من ٌسمع لم: ٌحٌى عن أخر، موضع فً َوَقال ،سفٌان أبً من إلً أحب الزبٌر أبو
َبة بن ٌعقوب َوَقال، ٌره ولم َعْمرو بن هللا ٌْ  َوَقال ،هو ما الضعؾ وإلى صدوق ثقة: َش
ْحَمنِ  َعْبد  به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب: فقال الزبٌر، أبً َعن أَِبً َسؤَلتُ : َحاِتم أَبً ْبن  الرَّ
َسابً َوَقال ،سفٌان أبً من إلً أحب وهو  حدث وقد: عدي بن أحمد أبو َوَقال ،ثقة: النَّ
 أبً َعن مالك وروى شعبة، عن رجل ِبهِ  ٌنفرد حدٌث كل اأفراد   أحادٌث شعبة عنه

 الإ ٌروي ال مالكا فإن مالك، َعْنهُ  ٌحدث أن اصدق   الزبٌر بؤبً وكفى ،أحادٌث الزبٌر
 نفسه فً وهو َعْنهُ  كتب وقد الإ الزبٌر أبً َعن تخلؾ الثقات من أحدا   أعلم وال ثقة، عن
ان ابنُ  وذكره، الضعٌؾ جهة من ذلك فٌكون الضعفاء بعض َعْنهُ  ٌروي أن الإ ثقة،  ِحبَّ
 لم لنفسه الوزن فً استرجح من ألن فٌه، قدن من ٌنصؾ لم: َوَقال الثقات، كتاب فً

 . ألجله الترك ٌستحق
 .   ورواٌة اللٌث عنه محمولة على السماعقلت : 
مَ  أَبً بن َسِعٌد الفقد قَ  ٌَ ًّ  فدفع الزبٌر، أبا جبتف قدمت مكة :سعد بن اللٌث عن َمْر  إل

 جابر؟ من كله هذا سمع هل فسؤلته عاودته لو: نفسً فً قلت ثم بهما، فانقلبت كتابٌن،
 لً فؤعلم سمعت، ما على لً أعلم: له فقلت.  َعْنهُ  حدثت ما ومنه سمعت ما منه: فقال
 الإ صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة تابعً: العجلً َوَقال، عندي الذي هذا على
، توفى سنة ست وعشرٌن المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن وذكره فً ،ٌدلس أنه

 . ومابة
لى اللٌث عنه محمولة ع مدلس من الثالثة ورواٌة األكثرٌنبتوثٌق ؛ ثقة  : خالصة حاله

 .رواٌة مسلم  السماع بل قد ثبت سماعه كما فً
 بن عديوالكامل ال (ٕٖ٘-ٖٔ٘/٘) ثقات ابن حبان( ؤٖٗ/ٔ) العجلًثقات  :ٌنظر 

 هل التقدٌس( وتعرٌؾ أٙٓ٘/ٔ) والتقرٌب (ٖٗٗ-ٓٗٗ/9) وتهذٌب التهذٌب( 8ٕٙ/7)
(ٔ/ٗ٘)                                                                                      = 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٔٙ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

لشنننؤنها، وأمنننا  بنننوة تعظٌمننناالن فنننً ٌتمثنننل بمثلنننً أن ًلرادة وهنننو محتمنننل إل
 - صنلى هللا علٌنه وسنلم - النبنًابن عباس فنؤراد بنذلك أن ٌعلنم أن  استفسار

حكننم رإٌتننه حتننى ٌننراه  للرابننًٌثبننت  غٌننر صننفته ؟ ًل أنننه ًل هننل ٌننرى فننً
احتمننل وجننب المصننٌر إلٌننه لمننا  إذاو ،احتمالننه نننزاع فننً ، وهننذا ًلبصننفته
 ٌلقنى فنً ومنا والمعتمد فً معرفة المربنً فنً المننام اعتقناد الرابنً، ذكرناه

ا مثال حكنم لنه برإٌنة صورة اعتقدها زٌدا ، فمتى رأى روعه وٌغلب على ظنه
ٌ  ٌٌن ولننو كننان ًل ٌعرفننه أاإلسننالمزٌنند بإجمنناع أهننل التعبٌننر  سننم، صننال وًل 

بٌنهم، ف فٌه خل برإٌته هذا مما ًلوعه أنه فالن حكم له رٌ  بوصفه وألقى فً
نننولهنننذا لنننو قنننال: رأ  ،ٌسنننتقبحها صنننورة كنننذا ٌستحسننننها أو فنننً اٌنننت فالنا

ن حكم الرإٌا من اختالف الصورة فً حنق الرابنً تنارة وفنى حنق وٌستنبطو
المننام  فنًفٌمنا علمنناه إلنى أن تعبٌنر الصنورة  أخرى ولم ٌذهب أحندٌ  المربً

وهللا  -وسنلم صلى هللا علٌنه  -رإٌته  ، فلٌكن ذلك فًدلٌل على بطالن الرإٌا
المإلنننف ، وقننند بسنننطنا القنننول فنننًأعلنننم

(ٔ )
المقننندم ذكنننره نفننن، هللا بنننالجمٌ، 

]بذلك[
(ٕ)

.  
___________________________ 

رآنً فً المنام "من  -وسلم صلى هللا علٌه  –قوله  فً المعانًٌقصد كتابه وجوه ( ٔ)
 حقا " فقد رآنً 

 (8ٖٗ/ٔ) ذكره صاحب المنهل الصافً
  (موأثبتناها من ) سقطت من )ط( المعقوفتٌن( مابٌن ٕ)

___________________________ 
 اْلُمْعَجَمة اْلَخاء ِبَفْتح -الخزرجً األنصاريبن عبد هللا بن عمرو بن حرام  جابر -٘ =

اي َوُسُكون اء َوفتح الزَّ ْسَبة َهِذه - ِجٌم آخرَها َوِفً الرَّ  قبٌلً أحد َوُهوَ  اْلَخْزَرو إِلَى النِّ
ِ، َعْبد أبو - ْنَصاراأل ٌُقال هللاَّ ٌُقال الرحمن، عبد أبو: و د أبو: و رضً هللا  المدنً ُمَحمَّ

ًُّ : َعن َرَوى .صاحبه وابن وَسلََّم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول صاحب )ع( عنهما ِب  - النَّ
 ألؾ لَهُ  .وؼٌرهم هللاَّ  ُعَبٌد ْبن وطلحة الولٌد، ْبن خالد: وَعن. وسلم علٌه هللا صلى

ٌَة على اتفَقا َحِدٌثا َوأَْرَبُعونَ  َحِدٌث َوَخْمسِمابة  ِبِستَّة البخاري َواْنَفَردَ  ،َوخمسٌن َثَماِن
ة ِبِماَبة مسلمو ،َوعْشرٌن ، قارظ بن هللا َعْبد بن إبراهٌم: َعنه َرَوى. َوعْشرٌن َوِستَّ

ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌمو  م.وؼٌره المكً، وأبو الزبٌر بشٌر ْبن إسماعٌلو المخزومً، الرَّ
 .          وتسعٌن أربع ابن وهو السبعٌن بعد بالمدٌنة ومات، ؼزوة عشرة تسع ؼزا
(  ٓٗٗ/ٔ) واللباب ،(8ٕ٘-ٕٙ٘/ٔ) الؽابة أسدو ،(9ٕٔ/ٔ) االستٌعاب :ٌنظر
 ( 9٘/ٔوالخالصة )( ٕٕٔ/ٕ)اإلصابة و

 :سناداإلالحكم على 
                                                        . صحٌح على شرط مسلم إسناد
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لمترجمة بالعمندة للحنافظ ربعٌن حدٌثا ااأل: نقلته من كتاب ٌتضمن شرح فرع
عبد الغنً
(ٔ )

الندٌن ابنن دقٌنق  منة تقنًالعال مناماإلشرحها  -هللا عنه  رضً -
العٌد 
(ٕ)

وأمره بؤمر،  - صلى هللا علٌه وسلم - النبًنسان ى إرأ إذاوهو أنه  
 .ا وتفصٌلههل ٌجب علٌه امتثاله ذكر فٌه خالفا 

___________________________ 
ًّ  ْبد( عَ ٔ)=  ًّ  ْبن الواحد َعْبد ْبن الَؽِن . َجْعَفر ْبن حسن ْبن رافع ْبن ُسُرور ْبن َعلِ

ًّ  الكبٌر، الحافظ ٌن، تق د أبو الدِّ ًّ  ُمَحمَّ ، الَمْقِدِس ًّ اعٌل ، ُثمَّ  الجمَّ ًّ مشق  الّصالحً، الدَّ
 ًّ  ابنا وهما عام، فً الموفق والشٌخ هو مابة وخمس وأربعٌن إحدى سنة ُولِد . الحنبل
اِعٌل ُولدا خالة ،  ْبن المعالً وأبا هالل، ْبن الواحد َعْبد المكارم أََبا بدمشق سمع .بَجمَّ
ًّ  ْبن وسلمان صابر، ًّ  عل ْحب ، ابن الفتح أََبا: وببؽداد. الرَّ ًّ  وأبا القادر، َعْبد والّشٌخ البّط
، ُزْرعة ًّ ثؼٌرهم، و المقدس  وِدمٌاط، ومصر، ودمشق، وبؽداد، صبهان،ؤب وحدَّ

 وٌسمع ٌسمع ٌزل ولم المفٌدة، الّتصانٌؾ وصنَّؾ ٌوصؾ، ال ما وكتب .سكندرٌةاإلو
 والحافظ الموفّق، الّشٌخ َعْنهُ  روى .رحمته إِلَى تعالى هللاَّ  توفّاه أن إلى وٌجمع وٌكتب
هاوّي، القادر َعْبد  الضٌاء، والحافظ هللا، عبد موسى أبوو محمد الفتح أبو وولداه الرُّ

، والفقٌه خلٌل، ابن والحافظ ًّ ٌُونٌن  األحادٌث ِفً المصبان: من مإلفاته. وؼٌرهم ال
حان ا، وأربعٌن ثمانٌة ِفً الصِّ  كتاب جزءان، الصحٌحٌن، أحادٌث على ٌشتمل جزء 
بة ذمّ  جزء، الّرٌاء ذمّ  كتاب أجزاء، ثالثة أحمد محنة كتاب جزءان، الصفات ٌْ  جزء، الَؽ
ا أربعون جزء، العالمٌن رب كالم من ربعٌناأل ،جزء الّدعاء ِفً الّترؼٌب  بسند   حدٌث 
ًّ  اعتقاد واحد،  ستَّة ِفً حكاماإل: إسناد بال الكتب ومن، بؤسانٌده كلّها وهذه جزء، الّشافع
ة الّسٌرة كتاب أجزاء، تسعة ثراأل ُدرر كتاب جزءان، حكاماأل فً العمدة أجزاء، ٌَّ  الّنبو
 .وؼٌرهم  ،جزء الّصحٌحة دعٌةاأل ِفً الّنصٌحة كبٌر، جزء
 .سنة ستمابة  ولاأل ربٌع فً بمصر توفً
( وتذكرة 7ٖٓ/ٔوالتقٌٌد لمعرفة رواة السنن )( ٖٕٓٔ/ٕٔ) اإلسالمتارٌخ : ٌنظر

 والبداٌة (ٕٔ/9ٔ) بالوفٌات والوافً( ٖٗٗ/ٕٔ( وسٌر أعالم النبالء )ٔٔٔ/ٗالحفاظ )
 ( 9ٖ -8ٖ/ٖٔ) والنهاٌة

 المنفلوطً القشٌري مطٌع بن وهب بن علً بن محمد الفتح أبو الدٌن تقً( ٔ) 
 وعشرٌن خمس سنة شعبان فً ولد: التصانٌؾ صاحب والشافعً المالكً الصعٌدي
 وحدث خذاأل كٌفٌة فً شك لكنه المقٌر ابن من سمع الحجاز، من ٌنبع بقرب وستمابة

 ابن عن وبدمشق قلٌلة، وجماعة الدٌن زكً والحافظ السلفً وسبط الجمٌزي ابن عن
 شرن: وصنؾ .تساعٌة أربعٌن لنفسه وخرو ٌوسؾ بن خالد البقاء وأبً الدابم عبد

 لجاء وتبٌٌضه تصنٌفه كمل ولو حكاماأل فً ماماإل كتاب وعمل لماماإل وكتاب العمدة
ا، عشر خمسة فً ا وعمل مجلد   أذكٌاء من وكان: الذهبًقال  الحدٌث، علوم فً كتاب 

ا الكتب كثٌر العلم واسع زمانه ا للسهر مدٌم  ا شتؽالاال على مكّب  ا ساكن  ا وقور   قل ورع 
 =                                      . اثنتٌن وسبعمابةتوفى سنة  . مثله العٌون ترى أن
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السنب،  فنًطلنب لٌلنة القندر  ذكنر فنًكتناب الصنٌام  فنً وقد ذكرنناه مسنتوفً
[الحندٌثشنرح ] فنًثمة  ماماإل، ذكره هذا واخراأل

(ٔ)
 لك فلٌنظنر المتضنمن لنذ 

 علمثمة وهللا أ
(ٕ)

  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
( 87ٗ/ٗر )( وأعٌان العصٕٗٗ/ٖات )( وفوات الوف8ٌٔٔ/ٗالحفاظ )تذكرة : = ٌنظر
 ( 8ٖٗ/٘( والدرر الكامنة )7ٕٓ/9) الشافعٌة للسبكً وطبقات

 .السٌاق ٌقتضٌها و أثبتناها من )ط(و (  سقطت من )م(ٔ)
 اْلفَُقَهاءُ  َتَكلَّمَ  َوَقدْ : حكاماأل عمدة شرن حكاماأل إحكام فً -رحمه هللا  - ( قال ابن دقٌقٕ)

ًُّ  َرأَى لَوْ  ِفٌَما ِب ُ  َصلَّى - النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ْلَزُمهُ  َهلْ : ِبؤَْمر   َوأََمَرهُ  اْلَمَناِم، ِفً - َوَسلَّمَ  َعلَ  َذلَِك؟ ٌَ
ا َذلِكَ  إنَّ : ِفٌهِ  َوِقٌلَ  ُكونَ  أَنْ  إمَّ ُ  َصلَّى - َعْنهُ  َثَبتَ  لَِما ُمَخالِف ا ٌَ هِ  هللاَّ ٌْ  ْحَكامِ األ ِمنْ  - َسلَّمَ وَ  َعلَ
َقَظةِ  ِفً ٌَ َقَظِة؛ ِفً َثَبتَ  ِبَما َعِملَ  ُمَخالِف ا َكانَ  َفإِنْ . اَل  أَوْ  اْل ٌَ ا اْل  َرأَى َمنْ  ِبؤَنَّ : قُْلَنا َوإِنْ  - أِلَنَّ

 ًَّ ِب ُ  َصلَّى - النَّ هِ  هللاَّ ٌْ اهُ  ، ِصَفِتهِ  ِمنْ  اْلَمْنقُولِ  اْلَوْجهِ  َعلَى - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  ِمنْ  َفَهَذا - َحق   َفُرْإ
نِ  َتَعاُرِض  َقِبٌلِ  ٌْ لٌِلَ َقَظةِ  ِفً َثَبتَ  َوَما. ِبؤَْرَجِحِهَما َواْلَعَملُ .  الدَّ ٌَ  َكانَ  َوإِنْ . أَْرَجحُ  َفُهوَ  اْل
رَ  ٌْ َقَظةِ  ِفً َثَبتَ  لَِما ُمَخالِؾ   َؼ ٌَ  .ِخاَلؾ   َفِفٌهِ : اْل
 (8ٖ/ٕ) حكاماأل عمدة شرن حكاماأل إحكام
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 ٌاهإْ رُ  ذكر وعٌد من كذب فً( 1)
 

 صننلى هللا -: قننال رسننول هللا قننال -هللا عنهمننا  رضننً -ن ابننن عبنناس عنن -ٙٔ
نْ لٌه وسلم :"]ع لَّم   م  ح  [اب  اذِ ا ك  لما حِ  ت 

(ٔ)
ْعقِند   أ نْ  ُكلِّنف    ن   ٌ  ٌْ ن ِن، ب  ٌْ ت  نِعٌر  عنذب ٌُ و   ش 

نِ على ذلك  م  ،   و  م  ، إِل ى اْست  نْوم 
ُهنمْ  ق  ، ل نهُ  و  ناِرُهون   أُُذنِنهِ  فِنً ُصنبَّ  /أ[ٖ٘ٔ/ ]ك 

ننْوم   ُنننكُ اآل ننةِ  ٌ  ام   ٌ [النسننابًو الترمننذيداود و أبننوو البخنناري هأخرجنن] "القِ
(ٕ )

حاتم  أبو هأخرجو
(ٖ)

.  
 نكُ اآلو

(ٗ)
األسود، وقٌل: الخالص منه، ولم ٌجا : األبٌض، وقٌل اصُ ص  : الرّ 
[غٌر]على أفعل واحد 

(٘)
أشند هنل هنو واحند أو  على اختالف فنً ، وأشدّ هذا 

  .جم،
 
 
 
 

___________________________ 
  . كتب السنة ( وهو خطؤ محض مخالؾ لما فً)من ٌحكم حكما كاذبا )م( ( فًٔ)
 . (م) ثبتناه موجود فًوما أ)ط(،  بٌاض فًما بٌن المعقوفتٌن ( ٕ)
حدثنا قال ( 7ٕٓٗ/ٕٗ/9فى حلمه )باب من كذب  ،التعبٌر تابك :البخاري هأخرج(ٖ)

 به بلفظه .ٌوب عن عكرمة عن ابن عباس سفٌان عن أبن عبد هللا  حدثنا   على
: كتاب البٌهقً هأخرج ومن طرٌقه ،( ٔٗ٘/9٘ٗ/ٔ) :مسنده الحمٌدى فً هأخرجو

ْشِدٌدِ  َبابُ  الصداق، ق كالهما من طرٌ( 7ٕ٘ٗٔ/9ٖٗ/7) التَّْصِوٌرِ  ِمنَ  اْلَمْنعِ  ِفً التَّ
 سفٌان به  بنحوه .

ا( ٕٗٓ٘/ٖٙٓ/ٗالرإٌا ) فً ما جاء باب، األدب تابك :داود أبو هأخرجو على  مقتصر 
 ،الرإٌاأبواب  تابك :الترمذيو، "ه كارهون ........وهم ل  لى قومقوله "ومن استمع إ

الذي  باب فً ،الرإٌا تابك فًو ،( بنحوه7٘ٔٔ/ٖٕٔ/ٗ) المصورٌن ًباب ما جاء ف
ا( 8ٖٕٕ/8ٖ٘/ٗحلمه ) ٌكذب فً ابن و، هذا حدٌث صحٌح :وقالوله على أ مقتصر 

ا( 8٘ٙ٘/ 89ٕٔ/ٕ) باب من تحلم  حلما كاذبا  ،تعبٌر الرإٌا تابك :ماجه على  مقتصر 
 َحِدٌثِ  إِلَى اْسَتَمعَ  َما ُعقُوَبةِ  َوْصؾِ  ِذْكرُ باب  ،احةاإلبوالحظر  تابك :ابن حبانو أوله،
ْكَرُهونَ  َقْوم    .  أربعتهم من طرٌق أٌوب به بنحوه( 8٘ٙ٘/98ٗ/ٕٔ) َذلِكَ  ِمْنهُ  ٌَ
كالهما من طرٌق  (8ٖٔٔٔ/9ٖٓ/ٔٔ) :الطبرانً، و(ٖٕٕٔ/9ٓ/ٗ: )أحمد هأخرجو

 عكرمة به بنحوه .
ٌَُقال صالبة ِفٌهِ  الرصاص من نوع (ٗ)  الَّرصاص ُهوَ وقٌل  َخالص أَي نكآ رصاص َو
ٌَضُ األ  .َهَذا َؼٌر اواحد   أفُعل على ٌجىء ولم. منه الخالص هو َوِقٌلَ . ْسَودُ األ َوِقٌلَ . ْب

  (77/ٔ( والنهاٌة )ٖٗ٘/ٔالصحٌحٌن ) فً تفسٌر ؼرٌب ما انظر :
 )على( وهو خطؤ. ( وفً)م(:٘)
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ذكر (ٓٔ)                    
(ٔ)

 -صلى هللا علٌه وسلم  -قٌامه  
  

منن  منن النوتر أننه كنان ٌصنلًخٌنرة األذكنره تفصنٌل فصنل الركعنة  تقدم فنً
حدى عشرة ركعة اللٌل إ

(ٕ)
 ]ذكنر[ و فً 

(ٖ)
 ٌصنلًننه كنان تفصنٌل الوصنل أ 

ركعة  ثالث عشرة
(ٗ)

  .اه أخرجكالهما من حدٌث عابشة  
مسلم  هأخرجحدى عشرة ركعة ٌضا إوفى هذا الذكر عنها أ

(٘)
. 

داود أبو هأخرج، ركعات تس ٌضا عنهاوفٌه أ -1ٔ
 (ٙ)

.  
___________________________ 

 أذكار. ( فً )م(ٔ)
 9ٔ :حدٌث رقم تخرٌجه  تً( سٌؤٕ)
 (م( ما بٌن المعقوفتٌن  سقطت من )ٖ)
 ٕٓ :تخرٌجه حدٌث رقم ( سٌؤتًٗ)
 9ٔ :تخرٌجه حدٌث رقم ( سٌؤتً٘)
( حدثنا مإمل ٖٖٙٔ/7ٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٙ)
 إسحاق أبىعن منصور بن عبد الرحمن عن  إبراهٌمبن  إسماعٌلبن هشام ثنا ا

هو و -صلى هللا علٌه وسلم  -سود بن ٌزٌد عن عابشة بلفظ )ثم قبض األالهمدانى عن 
 ٌصلى من اللٌل تسع ركعات( .

حدٌث عابشة : ( وقالٖٗٗ/ٖٕ٘/ٕباب منه ) ،الصالةأبواب  تابك :الترمذي هأخرجو
كم ٌصلى  باب ما جاء فً ،قامة الصالةإ تابك :ابن ماجه هأخرج، وحسن صحٌح

بلفظ  سود بهاألعن  إبراهٌمعن  األعمشكالهما من طرٌق ( ٖٓٙٔ/ٕٖٗ/ٔ) ؟باللٌل
 . (ى من اللٌل تسع ركعات)كان ٌصل
 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 

اء ِبَفْتح -بن هشام الٌشكري مإمل -ٔ ٌَ  َهِذه َراء َوبعدَها اْلَكاؾ َوضم الشٌن َوُسُكون اْل
ْسَبة  أبىو ،ابن علٌة :روى عن.  )خ د س( البصريهشام  أبو – َواِبل بن ٌْشكر أإلى النِّ

: َعنهوؼٌرهم . وعباد ٌحٌى بن عباد الضبعى  أبىو ،معاوٌة محمد بن خازم الضرٌر
َسابً داود، أبوو البخاري،  َداُوَد، أبو َوَقال، صدوق: َحاِتم ُبوقال أ . وؼٌرهم والنَّ
َسابً ان ابنُ  وذكره، ثقة: والنَّ  قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،الثقات كتاب فً ِحبَّ
توفى سنة مابتٌن وثالث  .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة: قاسم بن مسلمة

 .وخمسٌن
                                                  . األكثرٌنثقة بتوثٌق خالصة حاله  : 

( 88ٔ/9( وثقات ابن حبان )7ٖ٘/8الجرن والتعدٌل )و( 7ٙ/ٔمشٌخة النسابً ): ٌنظر
 (٘٘٘/ٔ( والتقرٌب )8ٖٗ-8ٖٖ/ٓٔوتهذٌب التهذٌب )

 ابن علٌة )ع( =  األسدي -بكسر المٌم وسكون القاؾ-بن مقسم  إبراهٌمبن  إسماعٌل -ٕ
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 ...................................................................................
___________________________  

ومنصور بن عبد الرحمن  ،ٌوب السختٌانًوأ ،بن سوٌد العدوي إسحاق :عنروى = 
 الدورقً إبراهٌم ْبن أحمدو ،ومحمد بن بشار بندار ،بن دٌنار إبراهٌم :وعنه .وؼٌرهم
 سنان ْبن أحمد َوَقال، .المحدثٌن سٌد علٌة اْبن: شعبة عن بكٌر، ْبن ٌونس َقال .وؼٌرهم
ْحَمنِ  َعْبد َعنْ  القطان، ، ْبن علً َوَقال، هشٌم من أثبت علٌة اْبن: مهدي ْبن الرَّ ًّ  اْلَمِدٌِن

ٌَى َعنْ  ْح  كنا: سلمة ْبن حماد عن عفان، َوَقال، وهٌب من أثبت علٌة اْبن: َسِعٌد ْبن ٌَ
 ال وَكانَ  حدٌث، ِفً فؤخطؤ سلمة، ْبن حماد عند كنا: أٌضا َوَقال، ُعَبٌد ْبن بٌونس نشبهه
  ٌلتفت فلم زٌد، ْبن حماد: َقالُوا ؟ من: َفَقالَ  فٌه، خولفت قد: لَهُ  فقٌل أحد قول إِلَى ٌرجع
 قال ما القول: َفَقالَ  خرو، ثم دخل ثم فقام ٌخالفك، علٌة بن إسماعٌل إن: إنسان لَهُ  َفَقالَ 

َنة، ْبن سفٌان علً هللاَّ  فؤخلؾ مالك، ًفاتن:  أٌضا َوَقال .إسماعٌل ٌْ ٌَ  ْبن حماد ًوفاتن ُع
 خالفه إذا ٌعبؤ ال زٌد ْبنا حماد َكانَ : أٌضا َوَقال، علٌة بن إسماعٌل علً هللاَّ  فؤخلؾ زٌد،
 ْبن مسلم قال وكذلك، خالفه إذا علٌة بن إسماعٌل من ٌفرق وَكانَ  ووهٌب، الثقفً

 اْلَحِدٌث ِفً نشؤت: ؼندر عن سوداأل أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، حنبل ْبن أحمد عن الحجاو،
د ْبن أحمد َوَقال، علٌة بن إسماعٌل على اْلَحِدٌث ِفً ٌقدم أحد ولٌس نشؤت، ٌوم  ْبن ُمَحمَّ

ٌَى َعن محرز، ْبن القاسم ْح  َوَقال، تقٌا   ورعا   مسلما   صدوقا   مؤمونا   ثقة َكانَ :  َمِعٌن ْبن ٌَ
 زرٌع، بن وٌزٌد الوارث، وعبد علٌة، بن إسماعٌل أربعة، الحفاظ: ٌقولون كانوا: قتٌبة

، َكانَ : وقال ابن سعد، ووهٌب ا ِثَقة  ة   اْلَحِدٌِث، ِفً َثْبت   ما: السجستانً َداُودَ  أبو َوَقال، ُحجَّ
 ابن وقال، المفضل ْبن وبشر علٌة، بن إسماعٌل الإ أخطؤ، قد الإ المحدثٌن، من أحد

َسابً َوَقال، والحدٌث الفقه فً مامإ ثقة هو: القطان فى  الذهبً لقاو ،ثبت ثقة: النَّ
 ؟! ذاام فكان وتاب، هفوة منه بدت وقد فٌها، نزاع ال وثٌقة   إسماعٌل مامة"إ: المٌزان

 سنة مات. حافظ حجة مامإوقال ابن حجر:  ،"الؽٌبة من له ذكرنا ٌكون ال هللا أخاؾ إنً
 . وثمانٌن ثالث ابن وهو ومابة وتسعٌن ثالث

                                               . حافظ  احتج به الجماعةخالصة حاله : ثقة 
( ٗ٘ٔ/ٔ/ٔتم )حا أبى( والجرن والتعدٌل البن ٕٖ٘/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

تهذٌب الكمال  إكمال( وٕٕٓ/ٔ) االعتدال( ومٌزان ٖٖ-ٖٕ/ٖ) وتهذٌب الكمال للمزي
 (٘ٓٔ/ٔ( والتقرٌب )7ٕ٘/ٔ( وتهذٌب التهذٌب )٘ٗٔ/ٕ)
ن ِبَضم - بن عبد الرحمن الؽدانً منصور -ٖ ٌْ ال َوفتح اْلَؽ  - نون لؾاأل َوبعد المخففة الدَّ
ْسَبة َهِذه ْرُبوع بن ُؼَداَنة إِلَى النِّ هِ  ٌْنسب َتِمٌم بن َمَناة زٌد بن َمالك بن َحْنَظلَة بن ٌَ ٌْ  خلق إِلَ
 إسحاق ًأبو ،البصريالحسن  :روى عن. (نسبة إلى البصرة )م د - البصري كثٌر

 .وشعبة بن الحجاو وؼٌرهم  ،وبشر بن المفضل ،بن علٌه إسماعٌل :وعنه .السبٌعً
: فقال الؽدانً؟ الرحمن َعْبد بن منصور عن أبً َسؤَلتُ : حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال

 ِفً ٌخالؾ أنه الإ إسماعٌلو، شعبة عنه حدث: قال ثقة؟ :قلت. شعبة عنه روى صالح،
: حاتم أبووقال  الفسويداود و أبوووثقه ابن معٌن و، بؤس به لٌس ثقة وهو ،أحادٌث

  =                      : لٌس به باسالنسابًقال و ،لٌس بالقوى ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به
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 ...................................................................................
___________________________  

 :الضعفاء فقال فً المؽنً فً الذهبًوذكره ، الحدٌث جابز بصري: العجلًوقال = 
 وفً به، ٌحتج ال: حاتم أبو وقال جماعة، وثقه: وقال الكاشؾ فًذكره و مشهور، ثقة

: وقال ابن حجر فى التقرٌب .توثٌقه على للعمل ورمز فٌه، قوالاأل ذكر: المٌزان
  . صدوق ٌهم

                                           .صدوق كما ذهب ابن حجر فً التقرٌب فهو مختلؾ فٌهخالصة حاله : 
( 7٘ٗ/7( وثقات بن حبان )ٓٗٗ/ٔ) العجلً( وثقات 7٘ٔ/8: الجرن والتعدٌل ) ٌنظر

للذهبى الضعفاء  ( والمؽنى فًٔٗ٘-ٓٗ٘/8ٕب الكمال )وتهذٌ (7ٖ٘/ٕ) واللباب
 وتهذٌب( 8ٙٔ/ٗ) االعتدال( ومٌزان 9ٓ٘/ٔ)موثق  ( ومن تكلم فٌه وهو78ٙ/ٕ)

 ( 7ٗ٘/ٔوالتقرٌب ) (ٖٔٔ/ٓٔ) التهذٌب
ٌن المهملة وكسر بفتح الس -السبٌعً إسحاق أبو بن عبد هللا بن عبٌد الهمدانً مروع -ٗ

 )ع(من همدان  مصعب بن معاوٌة الكوفًلى السبٌع بن سبع وهو ابن نسبة إ -الموحدة 
بان أ: وعنه، جدع وؼٌرهماألومسروق بن ، نس بن مالكوأ ،أربدة التمٌمى :روى عن

 أحمد نبْ  هللاَّ  َعبد قال. ومسعر بن كدام وؼٌرهم  ،ومنصور بن عبد الرحمن ،بن تؽلبا
 ولكن ثقة، إسحاق أبو: فقال السدي؟ أو إسحاق أبو إلٌك أحب أٌما: ألبً قلتُ : حنبل ْبنا

 ،ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور، ْبن إسحاق َوَقال ،خرةآب عنه حملوا الذٌن هإالء
َسابً قال وكذلك  هانا بن وهانا ٌرٌم، ْبن هبٌرة َعنْ  ٌرو لم: المدٌنً ْبن علً َوَقال، النَّ

 مشٌخته وأحصٌنا ؼٌره، عنهم ٌرو لم ثمانٌن أو سبعٌن عن روى وقد ،إسحاق أبو الإ
 سمع ثقة، تابعً، كوفً،: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال، شٌخ مابة ثالث من انحو  
ًُّ  أصحاب من وثالثٌن ثمانٌة ِب  إسحاق أَِبً من أحفظ وهو ثقة،: حاتم أبو َوَقال، النَّ

ْهِريّ  وٌشبه الشٌبانً،  وذكره ابن حبان فً، الرجال فً واتساعه الرواٌة كثرة فً الزُّ
 ونسً شاخ أنه الإ وأثباتهم، بالكوفة التابعٌن أبمة من: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الثقات
َنة، بن سفٌان منه سمع وقد ٌختلط، ولم ٌْ ٌَ المؽنى فى  وقال فى، قلٌال تؽٌر وقد ُع

َنة اْبن ِمْنهُ  َوسمع أحد ٌُضعفهُ  لم َونسً شاخ نبٌل ِثَقة: الضعفاء ٌْ ٌَ با تؽٌر َوقد ُع ٌْ  َوَقال، َش
 من ٌسمع لم إسحاق أبا نأ قٌل: المراسٌل فً البردٌجً قال: التهذٌب فً حجر ابن

مان ٌْ  ٌسمع ولم: قال. سمرة بن جابر من وال بشٌر، بن النعمان من وال صرد، ابن ُسلَ
 أبو ٌسمع لم صحٌح بسند" الحلٌة" من شعبة ترجمة وفً، ربان أَبً بن عطاء من

 جعفر أبوو الكرابٌسً، حسٌن المدلسٌن فً وذكره ،حدٌثٌن الإ وابل أبً من إسحاق
 عن ٌحدث إسحاق أبا سمعت: شعبة قال: العلل فً المدٌنً بن علً َوَقال ،الطبري
 الشعبً عن مجالد به حدثنً: فقال ؟ منه سمعت: له فقلت بحدٌث معزاأل بن الحارث

 قال فإن منك، أكبر هذا له قلت رجل عن أخبرنً إذا إسحاق أبو وكان: شعبة قال، عنه
 ابن منه سمع: َمِعٌن بن ٌحٌى َوَقال ،تركته منه أكبر أنا: قال وإن لقً، أنه علمت نعم،
َنة ٌْ ٌَ توفى سنة  .خرهعابد اختلط بآ مكثر ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،تؽٌر ما بعد ُع

 =                                                                        سبع وعشرٌن ومابة
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___________________________  
وهو تابعً ثقة وقال:  وقد ذكره ابن حجر فً المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن =

 وصفه النسابً وؼٌره بذلك
 الذهبًوقد أنكر  وهو مدلس من الثالثة، ،ثقة مكثر احتج به الحماعة: خالصة حاله

 .لى النسٌانختالطه فنسبه إا
 العجلً( وثقات 7ٖٗ/ٙ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر ٖٖٔ/ٙ: طبقات ابن سعد ) رٌنظ
وتهذٌب الكمال ( 77ٔ/٘ثقات ابن حبان )( وٖٖٗ/ٔ/ٖ( والجرن والتعدٌل )ٖٙٙ/ٔ)
 (7ٕٓ/ٖ) االعتدال( ومٌزان 8ٙٗ/ٕ) الضعفاء للذهبً والمؽنى فً (ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕٕ)

                                                                                    ٕٗوطبقات المدلسٌن صـ (ٖٕٗ/ٔ( والتقرٌب )ٖٙ/8وتهذٌب التهذٌب )
ْسَبة َهِذه ُمْهملَة عٌن َوبعدَها َواْلَخاء النُّون ِبَفْتح - بن ٌزٌد النخعً سوداأل -٘  إِلَى النِّ

 . )ع( عبد الرحمن الكوفً أبوعمرو وٌقال  أبو  - مْذحج من َكِبٌَرة َقبٌلَة َوِهً النخع
هٌم بن سوٌد ابرإ :وعنه .، وعابشة وؼٌرهموحذٌفة بن الٌمان ،بالل :عنروى 

، ثقة :أحمد عن طالب، أبو قال .السبٌعى وؼٌرهم إسحاق أبوو ،والضحاك بن مزاحم
د قالو  عن ،إسحاق َوَقال، الخٌر أهل من ،صالحة أحادٌث وله ثقة، كان: سعد ْبن ُمَحمَّ

ٌَى ْح  افقٌه   كان: الثقات وقال وذكره ابن حبان فً، ثقة تابعً كوفً: العجلًوقال ، ثقة: ٌَ
ا و خمس توفى سنة أربع أ. مخضرم ثقة مكثر فقٌه: التقرٌب قال ابن حجر فًو، زاهد 

 . سبعٌنو
 . باتفاق: ثقة خالصة حاله 

 للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 9ٖ/ٕ) الدوري( وتارٌخ ٙٗ/ٙ: طبقات ابن سعد ) ٌنظر
( وثقات ابن حبان 9ٕٔ/ٔ/ٔ( والجرن والتعدٌل )7ٙ/ٔ) العجلً( وثقات 9ٗٗ/ٔ)
( وتهذٌب التهذٌب ٖٕ٘-ٖٖٕ/ٖ) للمزي وتهذٌب الكمال (ٖٗٓ/ٖواللباب )( ٖٔ/ٗ)
 (ٔٔٔ/ٔ( والتقرٌب )ٕٖٗ/ٔ)
 8 :رقم سبقت ترجمتها حدٌث :رضً هللا عنها ٌنأم المإمن عابشة -ٙ

   :سناداإلالحكم على 
وهو مدلس  عمرو بن عبد هللا بن عبٌد الهمدانً أبو إسحاق السبٌعًضعٌؾ فٌه  إسناد

 .من الثالثة ولم ٌصرن بالسماع
 وله طرٌق أخر عن األعمش عن إبراهٌم عن األسود بن ٌزٌد.

 إبراهٌم النخعً محمولة على االتصال.ورواٌة األعمش عن 
ٌدلس وربما دلس عن ضعٌؾ وال  :عمش فً المٌزانفً ترجمة األقال الذهبً فقد 

ٌدري به فمتى قال حدثنا فال كالم ومتى قال عن تطرق إلٌه احتمال التدلٌس اال فً 
ن هذا له أكثر عنهم كإبراهٌم وأبً وابل وأبً صالح السمان فان رواٌته ع شٌوخ

 .الصنؾ محمولة على االتصال
 ( ٕٕٗ/ٕمٌزان االعتدال للذهبً )

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 حسن لؽٌره
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 النسابًأخرجه  "سب، ركعات"ا عنها وفٌه أٌضا  -1ٔ
(ٔ)

.  
___________________________   

ؾَ باب  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابً هأخرج( ٔ) ٌْ  ؟ِبَسْبع   اْلِوْترُ  َك
ا أخبرنا :( قال7ٔ9ٔ/ٕٓٗ/ٖ) ٌَّ ٌَى، ْبنُ  َزَكِر ْح َثَنا: َقالَ  ٌَ : َقالَ  ،إبراهٌم ْبنُ  إِْسَحقُ  َحدَّ

َثَنا ، ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ َثِنً: َقالَ  ِهَشام   ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  أَْوَفى، ْبنِ  ُزَراَرةَ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  أَِبً، َحدَّ
، هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ »: َقالَتْ  ، َعاِبَشةَ  َعنْ  ِهَشام  ٌْ  َرَكَعات   ِبِتْسعِ  أَْوَترَ  إذا َوَسلَّمَ  َعلَ

ْقُعدْ  لَمْ  اِمَنِة، ِفً الإ ٌَ ْحَمدُ  الثَّ ٌَ ْذُكُرهُ  هللاََّ  َف ٌَ ْدُعو، َو ٌَ ْنَهضُ  ُثمَّ  َو اِسَعَة، ٌَُصلًِّ ُثمَّ  ٌَُسلُِّم، َواَل  ٌَ  التَّ
ْجلِسُ  ٌَ ْذُكرُ  َف ٌَ َ  َف ْدُعو، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ٌَ نِ  ٌَُصلًِّ ُثمَّ  ٌُْسِمُعَنا، َتْسلٌَِمة   ٌَُسلِّمُ  ُثمَّ  َو ٌْ  َوُهوَ  َرْكَعَت
، ا َجالِس  ل مَّ بِر   ف  ُعف   ك  ض  ر   و  ْب،ِ  أ ْوت  ات   بِس  ع  ك  ْقُعدُ  اَل  ر  اِدَسِة، ِفً الإ ٌَ ْنَهضُ  ُثمَّ  السَّ  َواَل  ٌَ
ٌَُصلًِّ ٌَُسلُِّم، اِبَعةَ  َف نِ  ٌَُصلًِّ ُثمَّ  ، َتْسلٌَِمة   ٌَُسلِّمُ  ُثمَّ  السَّ ٌْ  . « َجالِس   َوُهوَ  َرْكَعَت

عن ( 7ٖٔٔ/7ٔٗ/ٖ) رضً هللا عنها مسند عابشة :مسنده فً راهوٌهابن  هأخرجو
 .معاذ بن هشام به بلفظه 

( من طرٌق ٕٖٗٔ/ٓٓ٘/ٕوأخرجه أبو داود: كتاب الصالة، باب فً صالة اللٌل )
  قتادة به بنحوه.

ِل، َصاَلةِ  َجاِمعِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َمِرضَ  أَوْ  َعْنهُ  َنامَ  َوَمنْ  اللَّ
 ِفً ْجلِسُ ٌَ  ِبَسْبع   أَوْ  ِبِتْسع   أَْوَترَ  َمنْ باب كتاب الصالة،  :البٌهقًو ،(7ٗٙ/ٗٔ٘/ٔ)
نِ األ ٌْ ٌَ ٌَُسلِّمُ  ِمْنُهنَّ  ْخَر ، ْبن ُمَعاذكالهما من طرٌق ( 8ٔٔٗ/ٗٗ/ٖ) آِخِرِهنَّ  ِفً َو به  ِهَشام 

 .بنحوه 
 تابك ابن خزبمة:( و9ٕٓٓ٘/7٘/ٖٗ)وفً ، (ٖٕٙٗ٘/ٕٕٔ/ٕٗ) :أحمد هأخرجو

نِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ِذْكرِ باب  ،الصالة ٌْ ْكَعَت نِ  الرَّ ٌْ ًُّ  َكانَ  اللََّت ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ِهَما َوَسلَّمَ  َعلَ  ٌَُصلٌِّ
 َما ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرج( ومن طرٌقه ٗٓٔٔ/8٘ٔ/ٕ) اْلِوْترِ  َبْعدَ 
ْقَرأُ  َكانَ  ُ  َصلَّى ٌَ هِ  هللاَّ ٌْ نِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ْكَعَت نِ  الرَّ ٌْ ْرَكُعُهَما َكانَ  اللََّت  اْلِوْترِ  َبْعدَ  ٌَ
باب ذكر الصالة بعد الوتر  :األوسط ابن المنذر فً هأخرجو ،(ٖٕ٘ٙ/ٖٔٙ/ٙ)
  من طرٌق سعد بن هشام به بنحوه .أربعتهم ( 7ٕٓٔ/ٕٔٓ/٘)

( من طرٌق ٖٔ٘ٔ/7ٓ٘/ٕوأخرجه أبو داود: كتاب الصالة، باب فً صالة اللٌل )
 به بنحوه. عن عابشة علقمة بن وقَّاص

  :النسابً اإلمام إسناددراسة 
ٌكسر المهملة  - السجزي قرة بن حنظلة بن سلمة بن إٌاس بن ٌحٌى بن زكرٌا -ٔ

 السنة بخٌاط المعروؾ الرحمن عبدأبو ،لى سجستاننسبة إ - الجٌم بعدها زاىوسكون 
 راهوٌه، ْبن إسحاق :روى عن. )س(نه كان ٌخٌط أكفان أهل السنة ألوسمً بذلك ؛ 

 الهذلً إبراهٌم ْبن إسماعٌل معمر وأبً الترجمانً، إبراهٌم ْبن إسماعٌل إبراهٌم وأبً
، ًّ َسابً: وعنه. وؼٌرهم الَقِطٌِع د ْبن إبراهٌم إسحاق أبوو أقرانه، من وهو النَّ  ْبن ُمَحمَّ
َسابً قال. وؼٌرهم الحداد، ابن عطٌة بن أحمد ْبن إبراهٌم ْبن أحمد َبْكر أبوو سنان، : النَّ
  =           ،ثقة حافظ: َسِعٌد ْبن الؽنً عبد َوَقال الثقات أحد: أخر موضع ِفً َوَقال .ثقة
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___________________________  
 ُعَمره وكان بتٌن،اوم وثمانٌن تسع سنة. مات  حافظ ثقةوقال ابن حجر فً التقرٌب:  =

 .سنة وتسعٌن خمسا
 خالصة حاله: ثقة باتفاق.                                                                   

( وتهذٌب ٗٙٔ/ٕوتذكرة الحفاظ )( ٗٓٔ/ٕواللباب )( 87/ٔ) النسابً:مشٌخة ٌنظر
  (ٕٕٔ/ٔوالخالصة ) (ٕٙٔ/ٔ( والتقرٌب )ٖٖٗ/ٖالتهذٌب )

 8 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :راهوٌهبن  إبراهٌمبن  إسحاق -ٕ
ِ، َعبد أَبً بن هشام بن معاذ -ٖ  -جعفر وزن موحدة ثم نون ثم بمهملة -سنبر واسمه هللاَّ

 . )ع( الَبْصِريّ  - مد ثم المثناة وفتح المهملتٌن السٌن وسكون الدال بفتح -الدستوابً 
 هشام وأبٌه الحجاو، ْبن وشعبة السمٌط أَبً ْبن وبكٌر الملك، َعْبد ْبن أشعث: َعن َرَوى

 ،الشهٌد بن حبٌب بن إبراهٌم بن إسحاقو حنبل، ْبن أحمد: وعنه. وؼٌرهم الدستوابً
 ولٌس صدوق،: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ : الدوري َعبَّاس َقال، وؼٌرهم  راهوٌه ابن إسحاقو

 أكره: قال حجة؟ عندك هشام ْبن معاذ: داود ألبً قلتُ : جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، بحجة
 ْبن ٌحٌى ٌحٌى، من أدري ال: ُعَبٌد أبو َوَقال ٌرضاه، ال ٌحٌى َكانَ  شٌبا، أقول أن

 بن معاذ قدم لما - بمكة الحمٌدي وقال، القطان ٌحٌى وأظنه القطان، ٌحٌى أو: َمِعٌن
 عن حدٌث، ؾالآ عشرة عنده: المدٌنً ابن وقال، القدري هذا من تسمعوا ال: هشام

 ولمعاذ كثٌر، حدٌث قتادة َعن أبٌه َعن هشام ْبن ولمعاذ: عدي ْبن أحمد أبو قال، وبٌهأ
                                                           .صدوق أنه وأرجو الشا، بعد الشا فً ربما ٌؽلط وهو صالحة، أحادٌث أبٌه ؼٌر َعن

ان ابنُ  وذكره  حدٌث صاحب صدوق، :المٌزان فً الذهبًوقال  ،الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 بذاك لٌس: َمِعٌن ابن عن: خٌثمة أَبً ابن الق: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ومعرفة
 حجر ابن َوَقال، الكاشؾ: صدوق فً الذهبًوقال ، مؤمون ثقة: قانع ابن َوَقال القوي،

 الَحِدٌث أَْصَحاب من: مقدمة الفتح وقال ابن حجر فً، وهم ربما صدوق: التقرٌب فً
 . بتٌنام سنة خراآل ربٌع ِفً َماتَ .  الحذاق

  . صدوق أؼلب النقاد على تحسٌن حدٌثه خالصة حاله :
 ،(ٖٙٙ/  7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٕٙ/ٗ) الدوريابن معٌن رواٌة  تارٌخ :ٌنظر

 والجرن ،(ٖٕٙ/ٖ) داود بًأل جرياآل تاالوسإ ،(89ٕ ،ٙٔٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه
 بن عديالضعفاء ال والكامل فً ،(7ٙٔ/9ن )حبا ابن وثقات ،(9ٕٗ/8) والتعدٌل

/ ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب  ،(٘ٙٙ/ٕوالكاشؾ ) ،(ٖٖٔ/ٗ) االعتدالومٌزان  ،(8ٕٔ/8)
 ( ٗٗٗ/ٔومقدمة الفتح ) ،(9ٙٔ – 9ٙٔ
 بن َعْمرو: روى عن. )ع(  بكر الَبْصِريّ  أبو ، الدستوابً هللا َعبد أَبً ْبن هشام -ٗ

 :وعنه .وؼٌرهم وقتادة الشٌبانً، عوؾ بن والقاسم ، بزة أَبً بن والقاسم النكري، مالك
 ،إسماعٌل بن وموسى البلخً، إبراهٌم بن ومكً الدستوابً، هشام بن معاذ ابنه

 َوَقال، عنه خذاألو الدستوابً هشام َعلَى ٌحث أٌوب كان: زرٌع بن ٌزٌدقال . وؼٌرهم 
 أحد الناس من ما: ٌقول الحجاو بن شعبة سمعت: خالد بن أمٌة أخٌه َعنْ  خالد، بن هدبة
 =               الدستوابً صاحب هشام الإ وجل عز هللا به ٌرٌد الحدٌث طلب إنه أقول
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 كان إذاف: شعبة قال. علٌنا وال لنا ال اكفاف   الحدٌث هذا من ننجو لٌتنا: ٌقول وكان =
 هشام كان: ٌقول شعبة سمعت: الجعد بن علً َوَقال، ؟! نحن فكٌؾ هذا ٌقول هشام

 أعلم الدستوابً هشام: شعبة قال: معنى ْبن ٌحٌى  َوَقال، َقَتاَدة َعنْ  منً أحفظ الدستوابً
 َعنْ  علٌة اْبن سؤلت: منصور بن معلى َوَقال، منً له مجالسة وأكثر منً، قتادة بحدٌث
َثَنا:  وكٌعوقال ، الدستوابً هشاما فذكر البصرة، أهل حفاظ  وكان الدستوابً هشام َحدَّ
َثَنا: أٌضا  حاتم أبو َقالو ثبتا َثَنا: قال نعٌم، أبو َحدَّ  خٌرا، علٌه وأثنى الدستوابً هشام َحدَّ
: أٌضا حاتم أبو َوَقال . الدستوابً هشام َعلَى الإ أحد َعلَى ٌحث نعٌم أبا رأٌت وما: قال

،األ َعنِ  َحْنَبل   ْبن أحمد سؤلت ًّ  كثٌر؟ أَبً ْبن ٌحٌى ِفً أثبت أٌهما: والدستوابً وزاِع
 مثله منه، أثبت أحد َعنْ  ٌروون الناس أرى ما أحدا، عنه تسؤل ال الدستوابً،: قال

 ٌحٌى ِفً من أكبر: أبً قال: حنبل ْبن أحمد ْبن َصالِح َوَقال، فال منه أثبت وأما عسى،
 هللا َعبد ألبً قلتُ : األثرمَبْكر أبو َوَقال، الدستوابً هشام البصرة أهل من كثٌر أَبً ْبنا

 أبو َوَقال، أرفع هشام أجل،: قال شٌبان؟ من أكبر الدستوابً هشام: حنبل ْبن أحمد
: سعد بن محمد َوَقال ،ثبت الدستوابً هشام: المدٌنً بن علً عن البراء، ْبن الحسن
، القدر ٌرى أنه الإ حجة   الحدٌث، ِفً اثبت   ثقة كان سدوس، بنً مولى الدستوابً، هشام
 وٌتوهم ٌزن من منهم القدر فً ٌتكلمون قوم وكان: الجوزجانً ٌعقوب بن إبراهٌم َوَقال
 وأمانتهم ألسنتهم وصدق الدٌن فً اجتهادهم من عرفوا لما حدٌثهم الناس احتمل علٌه
 فٌهم جماعة وذكر: فمنهم رأٌهم بسوء بلوا وإن الكذب، علٌهم ٌتوهم لم الحدٌث، فً

 أحد: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الناس أثبات من وكان والدستوابً: فقال الدستوابً
 وٌحٌى الواقدي، كاتب سعد بن ومحمد العجلً، قٌل قاله فٌما بالقدر رمً أنه الإ ثباتاأل
 أحفظ الدستوابً: البزار قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، عنه رجع: وقٌل، معٌن بنا

 وخمسٌنبضع  سنةمات  .بالقدر رمً وقد ثبت ثقة: التقرٌب فً َوَقال، هالل أبً من
 .بةاوم

 .باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 البخاري ، وتارٌخ(  7ٔٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 79ٕ/ 7) سعد ابن طبقات:  ٌنظر
(، ٖٖٔمةالترج) الرجال وأحوال ،(8ٔٔ ،ٙٔٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه( 98ٔ/8) الكبٌر

 ،(ٖٓٓ/ ٗ) االعتدال ومٌزان ،(9ٙ٘/ 7) حبان ابن وثقات ،(9٘/9) والتعدٌل والجرن
 (                    7ٖ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(٘ٗ–ٖٗ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب

 )ع(  الَبْصِريّ  الخطاب أبو َعْمرو السدوسً، بن عزٌز بن قتادة بن دعامة بن قتادة -٘
 .وؼٌرهم ،الجرمً وزهدم أوفى، ْبن وزرارة الرٌاحً، العالٌة أبً رفٌع: عنروى 
 =     . وؼٌرهم الدستوابً وهشام الَبْصِرّي، مسلم ْبن وهارون قهم، ْبن النهاس: وعنه
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 زمانه فً أدركنا من أحفظ إلى ٌنظر أن سره من: المزنً هللاَِّ  َعبد ْبن بكرقال = 
 وال منه أحفظ هو الذي رأٌت ما قتادة، إلى فلٌنظر سمعه كما الحدٌث ٌإدي أن وأجدر
 قتادة كان: الوراق مطر عن القاسم بن رون َقالوَ ، سمعه كما الحدٌث ٌإدي أن أجدر
 حتى والزوٌل العوٌل ٌؤخذه الحدٌث سمع إذا وكان ا،اختطاف   ٌختطفه الحدٌث سمع إذا

ًّ  َوَقال، ٌحفظه ْحَمنِ  َعْبد إن: َسِعٌد ْبن لٌحٌى قلت: المدٌنً ْبن َعلِ  كل اترك: ٌقول الرَّ
 بن وُعَمر رواد، أَبً وابن بقتادة، تصنع كٌؾ: قال. إلٌها ٌدعو بدعة ِفً رأسا َكانَ  من
ٌَى قال قوما  ثم وذكر ذر، ْح : لم داود أبووقال ، كثٌرا ناسا ترك الضرب هذا ترك إن: ٌَ
َنة، ْبن سفٌان َوَقال، ثبت عندنا عن قتادة القول بالقدرٌ ٌْ ٌَ  هإالء من أر لم: معمر َعن ُع

ْهِرّي، من أفقه ًّ  ْبن َعْمرو َعنْ  َحاِتم، أبو َوَقال، وقتادة وحماد، الزُّ  لَعْبد قلت: َعلِ
ْحَمنِ  . حمٌد مثل خمسٌن من أحفظ قتادة: َفَقالَ . حدٌث فً الطوٌل، حمٌد: مهدي بن الرَّ

 العلم طلب من: قتادة معمر،عن عن الرزاق، عبد َوَقال، مهدي اْبن صدق: حاتم أبو قال
 أحمد سمعت: حاتم أبو َوَقال، وحدٌثٌن حدٌثا العلم نطلب كنا إنما جملة، منه ذهب جملة  

 ومعرفته وفقهه، علمه، من ٌنشر فجعل ذكره فً فؤطنب قتادة، وذكر حنبل، ْبنا
، العلماء وباختالؾ ،القرآن بتفسٌر عالم: ٌقول وجعل ذلك، وؼٌر والتفسٌر، ختالؾاالب

ن معٌن  ووثقه اب .! فلعل المثل أما ٌتقدمه من تجد ما قل: َفَقالَ  والفقه، بالحفظ وصفه
ان ابنُ  وَذَكره، العجلًد ووابن سع  الناس علماء من كان: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ

 َوَقال مدلسا، وكان فٌه، قدر على زمانه، أهل حفاظ من وكان والفقه، القرآنب
 ًُّ اَرقُْطِن  بالقدر، ورمى: مدلس لكنه ثبت، ثقة حافظالمٌزان:  فً الذهبًوقال ، ثقة: الدَّ

 .حدثنا قال إذا سٌما ال الصحان، أصحاب به فاحتج هذا ومع معٌن، بن ٌحٌى قاله
  . المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن : وقد ذكره ابن حجر فًقلت

ن من دلس عن الثقات الذٌن علوم الحدٌث": فمن المدلسٌمعرفة قلت: وقال الحاكم فً "
دونه إال أنهم لم ٌخرجوا من عداد الذٌن ٌقبل  فوقه أو هم فً الثقة مثل المحدث أو

 َوَقالمة وؼٌرهما. أخبارهم، فمنهم من التابعٌن أبو سفٌان طلحة بن نافع، وقتادة بن دعا
 من ٌسمع ولم الثقفً، ثمامة أبً من سمع قتادة أرى ما :علً قال: التهذٌب فً حجر ابن
ْهِرّي، من ٌسمع ولم طاووس، من ٌسمع لم: البزار َوَقال، الجدلً هللا َعبد أبً  وقد الزُّ
 بن علً سمعت: القرآن أحكام فً القاضً إسماعٌل َوَقال، أحادٌث ثالثة عنه روى

ٌَّب بن َسِعٌد عن قتادة أحادٌث ٌضعؾ المدٌنً  أن أحسب: َوَقال شدٌدا، تضعٌفا الُمَس
 من قتادة ٌسمع لم :الحدٌث علوم فً الحاكم وقال، رجال فٌها وَسِعٌد قتادة بٌن أكثرها
 له قٌل وزاد ذلك مثل حنبل بن أحمد عن حاتم أبً بنا ذكر وقد ،أنس ؼٌر صحابً
 الهاشمً الحارث بن هللا عبد من ٌسمع ولم :أحمد قال سماعا   ٌره لم فكؤنه سرجس فابن
 لم :البردٌجً وقال ،مؽفل بن هللا عبد وال جبٌر بن سعٌد وال سالم وال القاسم من وال

 أبً بنا من ٌسمع لم :معٌن بنا وقالبن عبد الرحمن،  سلمة أبً من سماع له ٌصح
 =          من وال ٌسار بن مسلم من وال الحمٌري الرحمن عبد بن حمٌد من وال ملٌكة
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 فً وقال برثن أم مولى الرحمن عبد من وال عفان بن حكٌممن  وال بن حٌوة رجاء= 
 ٌحٌى وقال، رٌسا بن سلٌمان وال مجاهدا وال جبٌر بن سعٌد ٌلق لم :الجنٌد بنا رواٌة

 ،مرسل حوصاأل أبً عن قتادة :حاتم أبو وقال ،معاذة من سماعه ٌسمع لم :سعٌد بنا
: ٌقول مهدي ابن وكان ٌسار بن ومعقل هرٌرة وأبً وعابشة موسى أبً عن وأرسل
ٌَّب عن مالك ٌَّ  ابن عن قتادة من إلً أحب الُمَس  ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بالُمَس
 .بةاوم عشرة ثمانً أو عشرة سبع سنة مات .ثبت

  . مدلس من الثالثةخالصة حاله : ثقة 
 للعجلً( والثقات 8٘ٔ/7) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 9ٕٕ/7: طبقات ابن سعد ) ٌنظر

علوم معرفة و (ٕٖٔ/٘( والثقات البن حبان )ٖٖٔ/7( والجرن والتعدٌل )89ٖ/ٔ)
( ٖٔ٘/8( وتهذٌب التهذٌب )8ٖ٘/ٖ) االعتدالومٌزان ( 9ٕٔ/ٔالحدٌث للحاكم )

 ( ٖ٘ٗ/ٔ( والتقرٌب )ٖٗ/ٔأهل التقدٌس )وتعرٌؾ 
 ثم مفتوحتٌن وراء بمهملة - شًرَ الحَ  العامري أوفى بن - أوله بضم - زرارة -ٙ

 وتمٌم مالك، ْبن أنس روى عن:.  )ع( ةالبصر قاضً الَبْصِريّ  حاجب أبو  - معجمة
 حكٌم، ْبن وبهز السختٌانً، أٌوب :وعنه. وؼٌرهم  عامر ْبن هشام ْبن وسعد الداري،
 مسعود، اْبن من ٌسمع لم: الطٌالسً داود أبو قال. وؼٌرهم  الحنفً، عمارة ْبن وثابت
َسابًثقه وَ ، ساجد وهو مات البصرة، قضاء علً كان وابن معٌن   ،ابن سعدو ،النَّ
ان ابنُ  وذكره، حجروابن  ،العجلًو  ذكرهو، العباد من كان: لَوَقا ،تالثقا كتاب ِفً ِحبَّ
ا اصالح   رجال   كان: قالو ،الثقات كتاب فً خلفون ابن  فً فجاءه مات .فاضال   خٌر 

 .الَملِك َعبد ْبن الولٌد خالفة فً وتسعٌن ثالث سنةالصالة 
  . باتفاقخالصة ترجمته : ثقة 

 ،(8ٖٕ/ٔ) أحمد وعلل ،(9ٙ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(ٓ٘ٔ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 أَبً البن والمراسٌل ،( ٘ٙٔ/ٔ) العجلًوثقات  ،(8ٖٗ/  ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 وتهذٌب ،(ٗ٘/٘تهذٌب الكمال ) إكمالو ،(ٖٓٙ/ ٖ) والتعدٌل والجرن ،( ٖٙ/ٔ) حاتم
 (ٕ٘ٔ/ٔوالتقرٌب ) ،( ٕٕٖ/  ٖ) حجر ابن
ْعد -7 ًّ  األنصاري َعاِمر بن ِهَشام بن س   وسمرة َمالِك، ْبن أََنس: َعن َرَوى .)ع( اْلَمَدِن
 َعْبد ْبن وحمٌد ، الَبْصِريّ  اْلَحَسن: َعنه َرَوى .وؼٌرهم المإمنٌن أم وعابشة، جندب ْبنا

ْحَمنِ   إن ثقة هشام بن سعد وكان: قالوا: سعد ابن َقال. وؼٌرهم أوفى ْبن وزرارة، الرَّ
ان ابنُ  وذكره ،وابن حجر النسابًووثقه ، هللا شاء  بؤرض استشهد .الثقات كتاب فً ِحبَّ
  . الهند

                                                                   . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

 =(9ٙ/ٗ)والتعدٌل ( والجرن ٙٙ/ٗ)( والتارٌخ الكبٌر 9ٕٓ/7ابن سعد ): طبقات ٌنظر
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ُسول   أ نَّ »وعنها : -1ٔ ِ  ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نان   و  نلًِّ ك  ى ٌُص  ة   إِْحند  ْشنر   ع 
ننةا ] ْكع  [ر 

(ٔ)
ننتْ  ، ان  هُ  تِْلننك   ك  ننال ت  ْعنِننً - ص  ننلِ مننن  ت  ٌْ نن،ُ  -اللَّ ْرك   ٌ نِ  و  ٌْ نن ت  ْكع  ْبننل   ر  ننال ةِ  ق   ص 

ِج،ُ  ُثننمَّ  الف ْجننِر، ْضننط  ل ننى ٌ  نننِ األ ِشننقِّهِ  ع  م  ننى ٌْ تَّ ننهُ  ح   ٌ ؤْتِ نُ  ٌ  ذِّ ننال ةِ  الُمننإ  ه أخرجنن «لِلصَّ
البخاري
(ٕ)

  

___________________________ 
 . (ٕٖٕ/ٔ( والتقرٌب )8ٖٗ/ٖ( والتهذٌب )9ٕٗ/ٗوالثقات البن حبان )= 
 8 :: سبقت ترجمتها حدٌث رقمرضً هللا عنها م المإمنٌنأ عابشة -8

 :سناداإلالحكم على 
فٌه معاذ بن هشام وهو صدوق وفٌه قتادة وهو مدلس ولم ٌصرن بالسماع،  حسن إسناد

 والحدٌث ثابت فً صحٌح مسلم، ورواٌة المدلس فً الصحٌحٌن محمولة على السماع. 
  (طن سقطت من )م( وأثبتناها من )ابٌن المعقوفتٌم (ٔ)
حدثنا  :قال( 99ٗ/ٕ٘/ٕالوتر ) باب ما جاء فً ،الوترأبواب فً  :البخاري هأخرج( ٕ)
صلى -ن رسول هللا حدثنا عروة عن عابشة أ :قال الزهريشعٌب عن  أخبرناالٌمان  أبو

، والمحب الطبري ذكر الحدٌث به "حدى عشرة ركعةكان ٌصلى إ" -هللا علٌه وسلم 
ا   .مختصر 

( بنفس ٖٕٔٔ/9ٗ/ٕقٌام اللٌل ) باب طول السجود فً ،التهجد تابك فً هأخرجو
 .والمتن سناداإل
 9ٙٔ/ٗ) :ند الشامٌٌنمس فً الطبرانً، و( بنحوه77ٕ٘ٗ/ٕ٘ٔ/ٔٗ) :أحمد هأخرجو
امِ  َرَكَعاتِ  َعَددِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقً، و( بنحوه9ٖٔٓ/ ٌَ ًِّ  ِق ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َعلَ

باب  ،الصالة تابشرن السنة ك فً البؽوي، و( بلفظه78ٙٗ/ٓٔ/ٖ) َوِصَفِتَها َوَسلَّمَ 
ْجَعةِ   . الٌمان به أبىأربعتهم من طرٌق ، ( بنحوه8/88٘٘ٗ/ٖ) اْلَفْجرِ  َرْكَعَتًِ  َبْعدَ  الضَّ

( ٖٓٔٙ/8ٙ/8) ،ٌمناألباب الضجع على الشق ، الدعوات تابك :البخاري هأخرجو
 به بنحوه .  ن الزهريمن طرٌق  معمر ع

 أبوو، ( بنحوه8/7ٖٙٓ٘/ٔ) ،اللٌل باب صالة ،المسافرٌنصالة  تابك مسلم: هأخرجو
 :الترمذيوبلفظه، ( ٖٖ٘ٔ/8ٖ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،اب قٌام اللٌلأبو تابك :داود
ٌل بالل - صلى هللا علٌه وسلم- النبًوصؾ صالة  باب ما جاء فً ،اب الصالةأبو تابك
 ٖٕٗ/ٖبواحدة )باب كٌؾ الوتر  ،قٌام اللٌل تابك :النسابًو، بنحوه( ٓٗٗ/ٖٕٓ/ٕ)
حدى عشر باب كٌؾ الوتر بإ، اللٌلقٌام  تابك فً سناداإلوبنفس ، بنحوه( 9ٙٙٔ/

خمستهم من طرٌق مالك عن (  8ٕٙٗ٘/ٕٖٔ/ٕٗ) :أحمدو، (7ٕٙٔ/ٖٕٗ/ٖ؟ )ركعة
 ابن شهاب به بنحوه .

 ،(8/ٕٓٔ/ٔالوتر ) فً النبًباب صالة  ،الصالة تابك :مالك فً الموطؤ هأخرجو
بن  من طرٌق عمرو( 8/7ٖٙٓ٘/ٔباب صالة اللٌل ) ،المسافرٌن صالة تابك مسلم:و

 .الحارث عن ابن شهاب به بنحوه 
 ؟كم ٌصلى باللٌل باب ما جاء فً، قامة الصالةإ تابك :ماجة ابن هأخرجو
  به بنحوه . ذبب عن الزهري أبىمن طرٌق ابن ( 8ٖ٘ٔ/ٕٖٗ/ٔ)
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 فننً -سننول هللا صننلى هللا علٌننه وسننلم ر -: كانننت صننالة وعنهننا قالننت -ٕٓ
اه أخرج، منها ركعتا الفجران وغٌره ثالث عشرة ركعة باللٌل رمض

(ٔ) 
.  

ف  : وعنها وقد سبلت -ٕٔ ٌْ ان تْ  ك  ال ةُ  ك  ُسولِ  ص  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س   -و 
؟ فًِ ان  ض  م  ا»: ف ق ال تْ  ر  ان   م  ُسنولُ  ك  ِ  ر  نلَّى - هللاَّ نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  ِزٌندُ  - و   فِنً ٌ 

ان   ض  م  ًل   ر  نِرهِ  فًِ و  ٌْ ل نى غ  ى ع  ة   إِْحند  ْشنر  نةا  ع  ْكع  نلًِّ ر  نا، ٌُص  عا نلْ  ف نال   أ ْرب  ننْ  ت س   ع 
، ُحْسنِِهنَّ  ُطولِِهنَّ لًِّ ُثمَّ  و  ا، ٌُص  عا لْ  ف ال   أ ْرب  نْ  ت س  ، ُحْسنِِهنَّ  ع  ُطولِِهنَّ لًِّ ُثمَّ  و   ٌُص 
ا ال ثا ا ف قُْلتُ  «ث  ُسول   ٌ  ِ  ر  نامُ : هللاَّ ن  ْبنل   أ ت  ؟ أ نْ  ق  ًَّ  إِنَّ »: ف ق نال   ُتنوتِر  ن ن  ٌْ نانِ  ع  ام  ن  ًل   ت   و 
امُ  ن  اه أخرج «ق ْلبًِ ٌ 

(ٕ) 
.  

___________________________ 
 -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًباب كٌؾ كان صالة  ،التهجد تابك :البخاريرواه ( ٔ)

حنظلة عن القاسم عن  أخبرناحدثنا عبٌد هللا بن موسى قال: ( ٓٗٔٔ/ٔ٘/ٕباللٌل )
 عابشة به بنحوه .

 :داود أبو، و(8ٖ7/ٓٔ٘/ٔباب صالة اللٌل ) ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو
 تابك :الكبرى فً النسابًو ،(ٖٖٗٔ/8ٖ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،الصالة تابك

اِقلٌِنَ  اْخِتاَلؾُ  ِذْكرُ باب  ،الصالة : البٌهقًو، (ٕٔٗ/ٖٕٗ/ٔ) َذلِكَ  ِفً َعاِبَشةَ  لَِخَبرِ  النَّ
 ٓٔ/ٖوصفتها )  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًركعات قٌام باب عدد  كتاب الصالة،

 ( أربعتهم من طرٌق حنظلة به بنحوه.7ٙٗٙ/
ابن ، و( بنحوه7ٖ8/ٓٔ٘/ٔاب صالة اللٌل )ب ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو

باللٌل  -صلى هللا علٌه وسلم  - عدد صالة رسول هللا باب ذكر ،الصالة تابك :خزٌمة
 باب عدد ،الصالة تابك :الكبرى فً النسابًو، بنحوه( ٖٕٕٔ/ٖٔٗ/ٖرمضان ) فً

سلمة عن  أبى( بلفظه ثالثتهم من طرٌق 9ٖٔ/ٕٖٕ/ٔخرة )اآلالصالة بعد العشاء 
 .عابشة به 

رمضان  فً  -صلى هللا علٌه وسلم -النبًباب قٌام  ،التهجد تابك :البخاري أخرجه( ٕ)
أبً مالك عن سعٌد بن  أخبرناحدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ  :( قال7ٗٔٔ/ٖ٘/ٕوؼٌره )

 ل عابشة به بلفظه .نه سؤرحمن أنه أخبره أسلمة بن عبد ال أبًعن  سعٌد المقبري
 :مسلم، و(ٖٕٔٓ/٘ٗ/ٖرمضان ) قام فًضل من باب ف ،الصٌام تابك فً هأخرجو
  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًكعات باب صالة اللٌل وعدد ر ،المسافرٌن صالة تابك
 ٓٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً، الصالة تابك :داود أبو، و(9/7ٖ8ٓ٘/ٔاللٌل ) فً
صلى  - النبًوصؾ صالة  فً باب ما جاء ،الصالةأبواب  تابك :الترمذي، و(ٖٔٗٔ/

 :المحمدٌةالشمابل  فًو، وقال:"حسن صحٌح"( 9ٖٗ/ٕٖٓ/ٕ) -هللا علٌه وسلم 
 ٖٕٗ/ٖ) ؟باب كٌؾ الوتر بثالث ،قٌام اللٌل تابك :النسابً، و(7ٕٔ/7ٕٕ/ٔ)
 َكانَ  َما ِذْكرِ  باب ،الوضوء تابك :ابن خزٌمة، و(7ٖٕٓٗ/8ٖ/ٓٗ) :أحمدو ،(97ٙٔ/
 ُ قَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ نَ  ِبهِ  َفرَّ ٌْ ٌِّهِ  َب هِ  هللاُ  َصلَّى َنِب ٌْ نَ  َوَسلََّم، َعلَ ٌْ ِتهِ  َوَب ْومِ  ِفً أُمَّ هِ  أَنَّ  ِمنْ » النَّ ٌْ َن ٌْ  َع
َناُم، َقْلُبهُ  ُكنْ ٌَ لَْم  َناَمَتا إذا قَ  ٌَ َنهُ  َفَفرَّ ٌْ َنُهمْ  َب ٌْ                       =                                               َوَب
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 ظ  ق  ٌْ ت  اْسن اذ  إِ ف ن ،دُ قُنرْ ٌ   ان  ك   - وسلم علٌه هللا صلى - هللاِ  ول  سُ ر   أنَّ وعنها   -ٕٕ 
نع  كْ ر   لّ ُكن ًفِ  سُ لِ جْ ٌ   ،اتِ ع  كْ ر   انِ م  ث   ىلّ صِ  مَّ ثُ  ،ؤ  ض  و  ت   نٌُ و   نٌْ ت    سْمنخ  بِ  رُ وتِ ٌُنو ،مُ لِ س 
ابن ماجه  هأخرج"  ةس  امِ الخ   ًفِ  ًّل إ  مُ لِ س  ٌُ  وًل سُ لِ جْ ٌ   ًل

(ٔ) .
 

 ___________________________ 
ْومِ  ِمنَ  اْلُوُضوءِ  إٌَِجابِ  ِفً = ِتهِ  َعلَى النَّ هِ  ُدوَنهُ  أُمَّ ٌْ اَلمُ  َعلَ  هأخرجو ،(9ٗ/ٖٓ/ٔ) «السَّ
رَ  ٌُوِهمُ  َقدْ  َخَبر   ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :حبانبن ا ٌْ رِ  َؼ  أَنَّ " اْلِعْلمِ  ِصَناَعةِ  ِفً اْلُمَتَبحِّ

ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى هِ  هللاَّ ٌْ لِ  ٌَُصلًِّ انَ ك َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ٌُوِترُ  ِبَتْسلٌَِمة   َرَكَعات   أَْرَبعِ  ُكلَّ  ِباللَّ  َو
 ،الصالة تابك :مصنفه لرزاق فًعبد ا هأخرج، و(ٖٕٓٗ/8ٙٔ/ٙ) "ِبَتْسلٌَِمة   ِبَثاَلث  
ًِّ  َصاَلةُ باب  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ لِ  ِمنَ  - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ من تسعتهم ( 7ٔٔٗ/8ٖ/ٖ) َوِوْتِرهِ  اللَّ

 .طرٌق مالك به  بلفظه
 .(9/ٕٓٔ/ٔالوتر ) فً النبًباب صالة   ،صالة اللٌل تابك :مالك فً الموطؤ هأخرجو
  :( قال9ٕٕٔٗ/ٕٓٗ/ٔٗ) :أحمد هأخرجلم أجده فً سنن ابن ماجه، والحدٌث  (ٔ)

 عابشة، أن أبً، حدثنً: قال عروة، بن هشام حدثنا همام، حدثنا: قال عفان، حدثنا
 ثم توضؤ، ثم تسوك، استٌقظ إذاف ٌرقد، كان وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن: "حدثته
 الإ ٌجلس ال ركعات بخمس ٌوتر ثم فٌسلم، ركعتٌن كل فً ٌجلس ركعات، ثمان صلى
 ."  الخامسة فً الإ ٌسلم وال ، الخامسة فً
( من طرٌق عفان 8ٓٔٗ/ٔٗ/ٖباب من أوتر بخمس ) : كتاب الصالة،البٌهقً هأخرجو

 .به بلفظه 
ا( من طرٌق همام به ٘ٗٔٔ/88ٗ/ٔ) : كتاب الوترالحاكم هأخرجو  :وقال مختصر 

 . الذهبًصحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه ووافقه 
 أبوو ،(7ٔ7ٔ/ٕٓٗ/ٖ) ؟باب كٌؾ الوتر بخمس ،الصالة تابك :النسابً هأخرجو

 علٌه هللا صلى - النبًلخبر المبٌن أن باب ذكر ا ،الصالة تابك :مستخرجه عوانة فً
( 9ٖٕٕٗ/ 9ٕ٘ٓ /ٓٗ): أحمدو ،(98ٕٕ/7٘/ٕ)أوتر بتسع وسبع وخمس  - وسلم
باحة الوتر بخمس باب إ ،الصالة تابك :بن خزٌمة، وا(8ٕٕٙ٘/7ٔٔ/ٕٗ) وفى
 ما ٌصرن بإباحة باب ذكر خبر ثانً ،الصالة تابك :ابن حبان( و7ٙٓٔ/ٓٗٔ/ٕ)

 .طرٌق هشام به بنحوه( خمستهم من ٕٓٗٗ/9ٗٔ/ٙذكرنا )
  :أحمد اإلمام إسناددراسة 

 هشام :)ع( . روى عن .الَبْصِريّ  عثمان أبو الصفار، هللاَِّ  َعْبد بن مسلم بن عفان -ٔ
 :. وعنهوؼٌرهم ،هللا عبد بن الوضان عوانة وأبً ،ٌحً ْبن وهمام الدستوابً،
 هللاَِّ  َعْبد ْبن أحمد قالوؼٌرهم .  حنبل ْبن وأحمد الحربً، إسحاق ْبن وإبراهٌم البخاري،
 معاذ بن معاذ مسابل على وكان سنة، صاحب ثبت ثقة بصري مسلم بن عفان: العجلً
 وال عدل ٌقول فال رجل تعدٌل عن ٌقؾ أن على دٌنار الؾآ عشرة له فجعل القاضً
     ،الحقوق من حقا أبطل ال: َوَقال فؤبى،. شٌبا فٌه تقل فال عنه قؾ: قالوا ،عدل ؼٌر
: ٌعنً زكرٌا، أبا سؤلت: ٌده بخط أَِبً كتاب ِفً وجدت: حبان ْبن الحسٌن ْبن علً َوَقال
 =      سلمة بن حماد عن حدٌث فً وعفان الولٌد أبو اختلؾ إذا: قلت - َمِعٌن بن ٌحٌى
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___________________________   
 شعبة؟ عن حدٌث فً اختلفوا فإن: قلت. عفان قول القول: قال هو؟ من قول فالقول= 
 أبوو وأكٌس، منه أثبت عفان نعم،: قال شًء كل وفً: قلت ،عفان قول القول: قال

 أثبت؟ من به، حدث فٌما وعفان به حدث فٌما حولاأل نعٌم ؤبوف: قلت. ثبت ثقة الولٌد
 عفان تابع من: حنبل بن حمدأل قلت: الزعفرانً محمد بن الحسن َوَقال، أثبت عفان: قال
 َعْبد َوَقال، قال كما أو!  أحد؟ ٌتابعه أن إلى ٌحتاو وعفان: فقال وكذا؟ كذا حدٌث على

 كالهما: فقال أوثق؟ كان أٌهما وبهز عفان َعن َمِعٌن ْبن ٌحٌى سبل :منصور ْبن الخالق
 ثقتٌن جمٌعا كانا: فقال الرجلٌن؟ أصح عفان أن ٌزعم المدٌنً ابن إن: له فقٌل. ثقتان

َبة ْبنا ٌعقوب َوَقال، صدوقٌن ٌْ : خمسة الحدٌث أصحاب: ٌقول َمِعٌن بن ٌحٌى سمعت: َش
ج، وابن مالك، ٌْ  متقن ثقة مامإ عفان: حاتم أبو َوَقال .وعفان وشعبة، والثوري، ُجَر
َفق   :وقال الخلٌلى، متٌن هِ  ُمتَّ ٌْ وُ  َعلَ ِن، ِفً ُمَخرَّ ٌْ ِحٌَح ِن، ُشْعَبَة، َسِمعَ  الصَّ ٌْ اَد  َواْلَحمَّ

َرُهمْ  ٌْ َر، َوَؼ ، ِبهِ  َواْحَتجَّ  اْلقَُدَماُء، ِمْنهُ  َوَسِمعَ  ُعمِّ ٌَّرَ  اْلُبَخاِريُّ ، َمْوِتهِ  َقْبلَ  َوَتَؽ  َوَماتَ  ِبؤَْشُهر 
 أنكرنا: ٌقوالن َمِعٌن بن وٌحٌى أبً سمعت: خٌثمة أَبً ْبنا َبْكر أبو َوَقال، ِبَبْؽَدادَ  ٌَُقالُ 
 .بتٌناوم عشرٌن سنة: رواٌة وفً - عشرة تسع سنة منه خلون ألٌام صفر فً عفان
 .                                                 ببؽداد عفان توفً: بكر أبو قال. أٌام بعد عفان ومات

  .الثقة وهذا التؽٌر الحادث فً مرض الموت ال ٌقدن فً قلت :
َبة أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال ٌْ ا رأٌت ما: َش  عفان على ٌعنً علٌه، أقدمه حاله مثل فً قط أحد 
د ْبن اْلَحَسن َوَقال ٌَى سمعت: الصبان ْبن ُمَحمَّ ْح  إذا أبالً ما: ٌقول القطان َسِعٌد ْبن ٌَ
ان ابنُ  وَذَكره خالفنً، من عفان وافقنً ثقه ابن قانع وابن خراش وابن وو، الثقات فً ِحبَّ
                                                         .قبلها أو بتٌناوم عشرٌن سنةمات  .حجر

                                            . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 (ٖٖٙ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(7/7ٕوالتارٌخ الكبٌر ) ،(98ٕ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر

الضعفاء  والكامل فً ،(ٕٕ٘/8والثقات البن حبان ) ،(ٖٓ/7والجرن والتعدٌل )
 ،(ٖٕٓ/7والتهذٌب ) ،(8ٔ/ٖ) االعتدالومٌزان  ،(9ٓ٘/ٕاإلرشاد )و ،(ٗٓٔ/7)

 (9ٖٖ/ٔوالتقرٌب )
 - المعجمة وكسر الواو وسكون المهملة بفتح - العوذي دٌنار بن ٌحٌى بن همام -ٕ

َماء َماء َعامر بن مزٌقٌاء َعْمرو بن عمَران بن اْلحجر بن سود بن عوذ إِلَى نْسَبة  السَّ
ٌُقال هللا، عبد أبو ، المحلمً - األزد من بطن  :روى عن.  )ع(الَبْصِرّي، َبْكر، أبو: و
 :وعنه .ؼٌرهم و العوذي، دٌنار بن ٌحٌى وأبٌه عروة، بن وهشام ُعَمر، ابن مولى نافع
، أَبً ْبن وعلً مسلم، بن عفان  َعنْ  شبة، بن ُعَمر قال، وؼٌرهم  الجعد، بن وعلى َبْكر 
 قدم فلما ، حدٌثه من كثٌر ِفً همام َعلَى ٌعترض َسِعٌد بن ٌحٌى كان: مسلم بن عفان
 فكؾ ٌنكره، ٌحٌى كان مما كثٌر ِفً هماما ٌوافق فوجدناه كتبه ِفً نظرنا هشام بن معاذ
 ْبن أحمد َوَقال، الحدٌث ِفً قوٌا همام كان: هارون ْبن ٌزٌد  َوَقال، عنه بعد ٌحٌى
 بن أحمد هللا َعبد ألبً قلتُ : األثرم َبْكر أبو َوَقال، المشاٌخ كل فً ثبت همام: حنبل
 =                             ، ٌرضاه الرحمن عبد كان: قال فٌه؟ تقول أٌش همام: حنبل
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___________________________   
 الصدق فً عندي همام: ٌقول مهدي ابن سمعت: حنبل ْبن أحمد عن حاتم، أبو َوَقال= 
، بن أحمد أَْخَبَرِنً: الساجً ٌحٌى بن زكرٌا َوَقال، َعُروَبة أَبً ابن مثل د  : قال ُمَحمَّ

 َوَقال، كثٌر أَبً ْبن ٌحٌى ِفً أبان من أثبت وهو ثقة، همام: ٌقول حنبل بن أحمد سمعت
، َعباس وِريُّ  ٌزٌد ْبن أبان عن ٌروي َسِعٌد ْبن ٌحٌى كان: َمِعٌن ْبنا ٌحٌى َعنْ  الدُّ

 َوَقال، ٌزٌد بن أبان من عندنا أفضل همام وكان ٌحٌى، بن همام َعنْ  ٌروي وال العطار،
، وهمام وشعبة، وهشام، َعُروَبة، أَبً ابن: قتادة أصحاب من ثباتاأل: علً بن َعْمرو
 ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َعنْ  أظنه ٌوسؾ بن إسحاق أَْخَبَرِنً: عدي بن أحمد أبو َوَقال
 العدالة، َعلَى همام وكان شهادة، حداثته ِفً َسِعٌد بن ٌحٌى شهد: قال أبٌه، َعن حنبل،
 له ٌذكر أن من وأصدق أشهر وهمام، لهذا ٌحٌى فٌه فتكلم ٌعدله لم هماما وأن ٌعنً

د َوَقال ،كثٌر أَبً بن ٌحٌى ِفً مقدم وهو ، قتادة َعنْ  مستقٌمة هأحادٌثو حدٌث،  بن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  عبد َوَقال، الحدٌث ِفً ؼلط ربما ثقة، كان: سعد  ُزْرَعة أبو سبل: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 العطار وأبان همام، عن أبً سبل: أٌضا َوَقال، به بؤس ال: َفَقالَ  ٌحٌى، ابن همام عن
 فهما حفظه من حدث إذاو كتابه، من حدث ما إلً أحب همام: قال منهما؟ تقدم من

ان ابنُ  وذكره،  والؽلط الحفظ ِفً متقاربان  بصري: العجلً َوَقال .الثقات كتاب فً ِحبَّ
: قال عفان سمعت: قال الحلوانً علً بن الحسن عن الضعفاء فً العقٌلً ونقل، ثقة
. كتابه إلى ٌرجع فال ٌخالؾ وكان فٌه، ٌنظر وال كتابه إلى ٌرجع ٌكاد ال همام كان
 فاستؽفر كثٌرا نخطا كنا عفان ٌا: فقال كتبه فً فنظر بعد رجع ثم قال. ذلك ٌكره وكان
 خرةآب همام حدٌث أن ٌقتضً وهذا: قابال التهذٌب فً حجر ابن ذلك على وعلق، هللا

                                                     . انتهى: حنبل بن أحمد ذلك على نص وقد قدٌما منه سمع ممن أصح
 بنا همام َسِعٌد بن ٌحٌى ظلم: مهدي بن الرحمن عبد قال: خٌثمة أَبً ابن َوَقال: قال ثم

 حدٌثه ٌكتب صدوق همام: البردٌجً بكر أبو َوَقال ،مجالسة وال علم به له ٌكن لم ٌحٌى
 صدوق: الساجً َوَقال، حافظ ثقة: الحاكم َوَقال. منه أمثل العطار وأبان به ٌحتج وال
 الذهبً قالو، بشًء   فلٌس حفظه من حدث وما صالح فهو كتابه من حدث ما الحفظ سا
 ربما ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، المشاٌخ كل فً ثبت هو أحمدقال  :الكاشؾ فً
                                                      .بةاوم وستٌن خمس أو أربع سنةمات  .وهم

 .تقدن فٌه واحتج به الشٌخان  كثرون وله أوهام ٌسبرة الاألخالصة حاله : ثقة وثقه 
( والتارٌخ الكبٌر 7٘ٔ،8٘ٔ،97/ٗ) الدوري( وتارٌخ 8ٕٕ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر

( والثقات البن حبان 7ٓٔ/9( والجرن والتعدٌل )ٔٙٗ/ٔ) العجلً( وثقات 7ٖٕ/8)
والكاشؾ للذهبى  (ٖٖٙ/ٕواللباب )( ٕٗٗ/8) ( والكامل فى الضعفاء8ٙ٘/7)
 ( 7ٗ٘/ٔ( والتقرٌب )7ٙ/ٔٔالتهذٌب )( وتهذٌب 9ٖٖ/ٕ)
 عبد أبو: وقٌل المنذر، أبو ي،سداأل القرشً العوام ْبن الزبٌر ْبن عروة ْبن هشام -ٖ
 ْبن ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعبد بن وُعَمر الزبٌر، بن عروة أبٌه :روى عن. )ع( المدنً هللا،

 الجران، بن ووكٌع ٌحٌى، بن همام :وعنه. وؼٌرهم خزٌمة بن وَعْمرو الخطاب،
 =       : َمِعٌن بن لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َقال. وؼٌرهم خالد بن ووهٌب
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___________________________ 
ْهِرّي؟ أو أبٌه َعن إلٌك أحب عروة بن هشام=   علً َوَقال. ٌفضل ولم كالهما،: َفَقالَ  الزُّ
 من مجمع فٌه مجلس ِفً جلست: عروة ابن هشام قال: َسِعٌد بن ٌحٌى قال: المدٌنً ابن

  سمعته فممن أبً، من سمعته أنا: فقلت بعضهم، علً فؤنكره بحدٌث فحدثت قرٌش
 بن هشام َعنْ  فسؤلته النوم ِفً أنس بن مالك رأٌت: ٌحٌى قال. حجة عنده ٌكن فلم أنت؟
 بعدما به حدث وما ٌصححه، كؤنه أي - فهو عندنا وهو به حدث ما أما: َفَقالَ  عروة،
: سعد ابن زاد، ثقة كان: والعجلً سعد، بن محمد َوَقال ،ٌوهنه فكؤنه عندنا، من خرو
َبة بن ٌعقوب َوَقال، الحدٌث ِفً مامإ ثقة،:  حاتم أبو َوَقال، حج الحدٌث، كثٌر ،ثبت ٌْ :  َش
 َعن الرواٌة ِفً انبسط فإنه العراق إِلَى صار بعدما الإ شًء علٌه ٌنكر لم ثقة، ثبت،
 ال كان أنه العراق ألهل ٌسهل هشاما أن ٌرى والذي بلده، أهل علٌه ذلك فؤنكر أبٌه،
 من ٌسمعه كان مما أبٌه َعن أرسل أنه تسهله فكان منه سمعه بما الإ أبٌه َعن ٌحدث
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، أبٌه َعن أبٌه ؼٌر  وكان ٌرضاه، ال مالك كان: خراش بن ٌُوُسؾ ْبن الرَّ
 العراق، ألهل حدٌثه علٌه نقم مالكا أن بلؽنً. الصحٌح ِفً أخباره تدخل صدوقا هشام
ثنً: ٌقول كان قدمة مرات، ثالث الكوفة قدم  الثانٌة وقدم ،ةعابش سمعت قال أبً، َحدَّ
 منه سمع. عابشة َعنْ  أبً: ٌقول فكان الثالثة وقدم عابشة، َعنْ  أبً أَْخَبَرِنً: ٌقول فكان

 قدم: خالد بن وهٌب عن ،إسماعٌل ْبن موسى َوَقال، ومحاضر نمٌر، وابن وكٌع، خرةآب
 نعمان عن الرزاق عبد َوَقال .سٌرٌن وابن الحسن، مثل فٌنا فكان عروة، بن هشام علٌنا
 كان ما: قال ؟ عروة بنا هشام: قلت. طاووس ابن مثل قط فقٌه ابن رأٌت ما: قال

ان ابنُ  وَذَكره، مثله ٌكن ولم أفضله،  ورعا متقنا حافظا كان :َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
ًّ  َوَقال، فاضال اَرقُطِن ْهِريّ  ثقة،: الدَّ  عالماأل أحد: المٌزان فً الذهبً َوَقال ،أحفظ والزُّ
 بن الحسن أبو قاله بما عبرة ا والأبد   ٌختلط ولم حفظه، تناقص الكبر فً لكن مام،إ حجة

 ٌبق ولم قلٌال   تؽٌر الرجل نعم، وتؽٌرا اختلطا، صالح أبً بن وسهٌل أنه من القطان
 من معصوم أهو! ذاام فكان وهم، أو محفوظه بعض فنسى الشبٌبة، حال فً كهو حفظه
أو ست  خمس سنة مات .دلس ربما فقٌه، ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ! النسٌان
 . بةاوم وأربعٌن

ا .قلت : وذكره ابن حجر فً   المرتبة األولى الذٌن ال ٌدلسون إال نادر 
 خالصة حاله : ثقة وثقه األكثرون مدلس من األولى . 

( والتارٌخ ٘ٙٗ/ٔ( وطبقات خلٌفة )ٖٕٓ/ٌٔنظر: تارٌخ ابن معٌن برواٌة الدوري )
( والثقات البن ٖٙ/9( والجرن والتعدٌل )9٘ٗ/ٔ( وثقات العجلً )9ٖٔ/8الكبٌر )
( وتعرٌؾ ٔ٘–8ٗ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب( ٖٔٓ/ٗن االعتدال )( ومٌزإٓ٘/٘حبان )

 (.7ٖ٘/ٔ( والتقرٌب )ٕٙ/ٔأهل التقدٌس )
  8بن الزبٌر: ثقة باتفاق سبقت ترجمته حدٌث رقم:  عروة -ٗ
 8: سبقت ترجمتها حدٌث رقم: عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها -٘

 الحكم على اإلسناد:
 إسناد صحٌح ورجاله رجال الشٌخٌن .
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نننْ و -ٖٕ ْسننُروق   ع  م 
(ٔ)

ننال   ، ننؤ ْلتُ : ق  ننة   س  ابِش  ً   - ع  ِضنن ُ  ر 
ننا هللاَّ ْنه  نننْ  - ع  ننال ةِ  ع   ص 

ُسننولِ  ِ  ر  ننلَّى - هللاَّ ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ننِل؟ - و  ٌْ ننْبٌ،،»:ف ق ال ننتْ  بِاللَّ تِْسننٌ،، س  ى و  إِْحنند   و 
ة ، ْشر  ى ع  تًِ ِسو  ْكع  البخاري هأخرج «الف ْجرِ  ر 

(ٕ)
 .  

 
 
 
 
 
 
 

___________________________  
ال َوفتح اْلِمٌم َوُسُكون اْلَهاء ِبَفْتح -جدع الهمدانًاألهو مسروق بن ( ٔ)  َوبعد اْلُمْهملَة الدَّ
ْسَبة َهِذه - نون لؾاأل  بنا أوسلة عةربٌ بن زٌد بن َمالك بن أوسلة واْسمه َهمَدان إِلَى النِّ

ار ٌَ عابشة  أبو - قحطان بن ٌعرب بن ٌشجب بن سبؤ بن كهالن بن زٌد بن َمالك بن اْلِخ
 ،النخعً :وعنه. وعابشة وؼٌرهم ،وابن مسعود ،بن كعب بىأُ  :عنروى . الكوفً

 َعنْ  سؤلٌُ  ال ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َقال .وؼٌرهم السبٌعً إسحاق أبوو ،وعامر الشعبً
 َعنْ  إلٌك أحب مسروق: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، مثله

 َعبد أَْصَحاب أحد وَكانَ  ثقة، تابعً، كوفً،: العجلً َوَقال ،ٌخبر فلم ؟ عروة أو عابشة
 عباد من كان: حبان ابن َوَقال، قدماه ترم حتى ٌصلً وكان وٌفتون، ٌقربون الَِّذٌنَ  هللاَِّ 
 عابد فقٌه ثقة: التقرٌب فً َوَقال، كثٌرة مناقبه: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الكوفة أهل

 . وستٌن ثالث سنة وٌقال اثنتٌن سنة مات .مخضرم
  باتفاقثقة  : خالصة حاله

وسٌر  (9ٖٔ/ٖواللباب )( ٙ٘ٗ/٘) ثقات ابن حبانو( 7ٖٕ/ٕثقات العجلً ) :ٌنظر
 ( 8ٕ٘/ٔ( والتقرٌب )ٔٔٔ-9ٓٔ/ٌٓٔب )( وتهذٌب التهذ9ٙ- ٖٙ/ٗعالم النبالء )أ
 - وسلم علٌه هللا صلى - النبًباب كٌؾ كان  ،التهجد تابك :البخاري هأخرج( ٕ)

قال حدثنا عبٌد هللا  بن موسى  إسحاقحدثنا  :( قال9ٖٔٔ/ٔ٘/ٕ) ؟من اللٌلٌصلى 
                 حصٌن عن ٌحٌى بن وثاب عن مسروق عن عابشة به بلفظه .               أبىعن سرابٌل إ أخبرنا

 باب ذكر اختالؾ الناقلٌن لخبر ،الصالة تابك :الكبرى السنن فً النسابً هأخرجو
 بن سلٌمان عن عبٌد هللا بن موسى به بنحوه .  أحمد أخبرنا( ٕ٘ٗ/ٕ٘ٗ/ٔعابشة )
  :فابدة 

 ِفً ِمْنهُ  َوقع َذلِك أَن فمرادها َمْسُروق اعابشة  ِبهِ  أََجاَبتْ  َما: الفتح قال ابن حجر فً
ا ٌَُصلًِّ َكانَ  َفَتاَرة   ُمْخَتلَِفة   أَْوَقات   ا َوَتاَرة   َسْبع  ا َعْشَرةَ  إِْحَدى َوَتاَرة   ِتْسع   اْلَقاِسمِ  َحِدٌثُ  َوأَمَّ
 . َحالِهِ  َؼالِبَ  َكانَ  َذلِكَ  أَنَّ  َعلَى َفَمْحُمول   َعْنَها

 ( ٕٓ/ٖ) الباريفتح ٌنظر : 
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ان تْ » :ق ال تْ وعنها  -ٕٗ لَّى -رسول هللا ةُ الص   ك  ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  نلَّم   ع  س  نلِ  ِمنن   -و  ٌْ  اللَّ

ث   ة   ث ال  ْشر  ، ع  ةا ْكع  لِنك   ِمنْ  ٌُوتِرُ  ر  ، ذ  ْمنس  ْجلِنسُ  ًل   بِخ  ًْ    فِنً ٌ  ن  فِنً ًلإ ِمنْنُهنَّ  ش 
، نن آِخننِرِهنَّ ن   إذاف  نُ  أ ذَّ ذِّ ننام   الُمننإ  ننلَّى ق  نِ  ف ص  ٌْ نن ت  ْكع  نِ  ر  ٌْ نن ت  فٌِف   الترمننذي هأخرجنن «خ 
نٌ  وقال: س  ِحٌحٌ  ح  «ص 

(ٔ)
   هل العلم .: وإلى هذا ذهب بعض أوقال ،

 
___________________________  

 ٕٖٔ/ٕبخمس ) الوتر جاء فً باب ماالصالة  أبواب تابك :الترمذيه أخرج( ٔ)
بن نمٌر حدثنا هشام بن عروة عن  عبد هللابن منصور حدثنا  إسحاقحدثنا  :( قال9٘ٗ/
 . حسن صحٌححدٌث عابشة حدٌث  :، وقالعن عابشة به بلفظه بٌهأ
بكر  أبى( عن 8/7ٖ7ٓ٘/ٔ) ،باب صالة اللٌل ،صالة المسافرٌن تابك: مسلم هأخرجو
بٌه عن هشام ن  وحدثنا ابن نمٌر عن أ كرٌب عن عبد هللا بن نمٌر أبىو أبً شٌبةبن ا

 .نحوه به ب
 ابن نمٌر به بنحوه .  ( عن9ٖٕٙ٘/99/ٖٗ) :أحمد  هأخرجو
 تابك: النسابًو ،(8ٖٖٔ/9ٖ/ٕصالة اللٌل )باب  ،الصالة تابك  :داود أبو هأخرجو

 راهوٌهبن  إسحاقو، (ٕٗٗٔ/ٖٙٔ/ٕباب كٌؾ الوتر بثالث عشرة ركعة؟ )، ةالصال
باب  ،الصالة تابك (، ومن طرٌقه ابن حبان: ٙٔٙ/ٖٕٔ/ٕ): مسند عابشة مسنده فً
انِ  ِذْكرُ  ٌَ ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ِبؤَنَّ  اْلَب هِ  هللاَّ ٌْ  َصلَّى إذا َواِحَدة   ِمنْ  ِبؤَْكَثرَ  ٌُوِترُ  َكانَ  َقدْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
لِ  ٌْ الًِ َبْعِض  ِفً ِباللَّ ٌَ  :سننه فً الدارمً أخرجهو ،(7ٖٕٗ/9ٕٔ /ٙ) اْلَبْعِض  ُدونَ  اللَّ

 :مسنده فً الموصلًأبو ٌعلى و ،(ٕٕٙٔ /987/ٕ) ؟، باب كم الوترالصالة تابك
                                                                                                              .به بنحوه  ستتهم من طرٌق هشام( ٕٙ٘ٗ/ٕٕ/8) مسند عابشة

 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 
 الواو وسكون المهملة والسٌن الكاؾ بفتح - بن منصور بن بهرام الكوسج إسحاق -ٔ

ُهَو الَِّذي اَل َشَعر والمعنى:  به اشتهر بالكوسج، التمٌمً،المعروؾ - آخره فً والجٌم
ه، ٌْ بن  أحمد :روى عن. )خ م ت س ق( المرزوي ٌعقوب التمٌمً أبو على عاِرَض

أبً الجماعه  سوى  :وعنه، وؼٌرهم راهوٌهبن  إسحاقو ،وعبد هللا بن نمٌر ،حنبل
َسابً َوَقال، الحدٌث أصحاب من بمةاأل أحد مؤمون، ثقة: مسلم قال. داود ، ثبت ثقة: النَّ
 هابو ر،بوابنٌس ومنشإه بمرو، مولده: هللا َعْبد أبو الحاكم َوَقال، صدوق: حاتم أبو َوَقال
 بالسنة، والمتمسكٌن الزهاد من الحدٌث، أصحاب من بمةاأل أحد وهو وأعقب، توفً
د ْبن حسان الولٌد أبا سمعت  ْبن إسحاق أن: ٌذكرون مشاٌخنا معتس: ٌقول الفقٌه ُمَحمَّ
: قال عنه، علقها التً المسابل تلك بعض َعن رجع حنبل ْبن أحمد أن بلؽه منصور
 ظهره، على وهً بؽداد، إلى راجال   وخرو ظهره، على وحمله جراب، فً فجمعها
 بذلك وأعجب ثانٌا، بها له فؤقر عنها، استفتاه مسؤلة كل فً علٌه أحمد خطوط وعرض
 ْبن أحمد َعن دون الذي وهو عالما، فقٌها كان: الخطٌب بكر أبو َوَقال .شؤنه من أحمد
  =                                                     . المسابل راهوٌه ْبن إسحاقو حنبل
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 ...................................................................................
___________________________  

َبة أَبً ْبن عثمان قال: َوَقال شاهٌن، بن حفص أبو ووثقه=  ٌْ  ؼٌره وكان صدوق ثقة: َش
 نقل فٌما - ًاألندلس قاسم بن مسلمة ووثقه، الثقات وذكره ابن حبان فً، منه أثبت

 . ماتثقة ثبت: التقرٌب فً قال ابن حجر، ووؼٌرهم والذهبً عساكر، وابن مؽلطاي
 . خمسٌن ومابتٌنحدى وسنة إ

 .ومسلم  البخاريج به واحت األكثرٌنخالصة حاله: ثقة فقٌه ثبت بتوثٌق 
وثقات ابن (  ٖٕٗ/ٕ( والجرن والتعدٌل )ٗٓٗ/ٔ) للبخاريالتارٌخ الكبٌر :  ٌنظر 

 إكمالو (8ٙٔ/ٔٔواألنساب )(  ٖٗٙ/ ٙ) للخطٌب بؽداد تارٌخو( 8ٔٔ/8حبان )
وتاو العروس  (ٖٓٔ/ٔ( والتقرٌب )ٕٓ٘/ٔوالتهذٌب )( ٕٔٔ/ٕتهذٌب الكمال )

(ٙ/ٔ7ٖ)  
 الدالو المٌم وسكون الهاء بفتح -الهمدانى  -بنون المصؽر -بن نمٌر  عبد هللا -ٕ

 . )ع( هشام الكوفً أبو  الكوفة نزلت الٌمن من قبٌلة وهً همدان، إلى ةسبن - المهملة
بن  إسحاق :وعنه. وؼٌرهم وبشٌر بن المهاجر ،وهشام بن عروة ،األعمش :روى عن
 الجوزجانً، ٌعقوب ْبن إبراهٌم قال. وابن حنبل وؼٌرهم  ،وسفٌان بن وكٌع ،منصور

 .نمٌر ْبن هللاَِّ  َعبد الرجل نعم: َفَقالَ  حمر،األ خالد أبً َعن سفٌان سبل: نعٌم أبً َعن
 األعمش ِفً إلٌك أحب إدرٌس ابن: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن ُعْثَمان َوَقال
 كان: سعد ابن َوَقال، مراأل مستقٌم َكانَ : َحاِتم أبو َوَقال، ثقة كالهما: َفَقالَ  نمٌر؟ اْبن أَوِ 
 ؼٌره أو معافى عن ذكره أبً سمعت أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، صدوقا الحدٌث كبٌر ثقة
ان ابنُ  وَذَكره، ٌونس بن عٌسى على نمٌر ابن ٌختار كان أنه  َوَقال، الثقات فً ِحبَّ

 ًُّ اَرقُْطِن  صاحب الحدٌث صالح ثقة: العجلً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،ثقة: الدَّ
 وتسعٌن تسع توفى سنة. السنة أهل من حدٌث صاحب ثقة: التقرٌب فً َوَقال ،سنة
 .                               نوثمانو أربع وله ومابة

  .باتفاقثقة  : خالصة حاله
( 8ٙٔ/٘والجرن والتعدٌل )( 8٘/ٙ) العجلً( وثقات 9ٖٗ/ٙطبقات ابن سعد ):  ٌنظر

( وتهذٌب 7ٖٖ/ٔوتذكرة الحفاظ )( 9ٔٗ/ٖٔواللباب )( ٓٙ/7والثقات البن حبان )
 ( 7ٕٖ/ٔ( والتقرٌب )8٘-7٘/ٙالتهذٌب )

 .ٕٕ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن عروة بن الزبٌر هشام -ٖ
ثقة فقٌه مشهور سبقت ترجمته حدٌث  :أسدبن خوٌلد بن بن الزبٌر بن العوام  عروة -ٗ
    8 :رقم
  8 :حدٌث رقم تقدمت ترجمتها م المإمنٌن رضً هللا عنها:أ هً عابشة -٘

 :سناداإلالحكم على 
   .صحٌح
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ار  اإلورأى  بخمس من غٌر فصل ٌت 
(ٔ)

. 
قلننت
(ٕ)

 .الفجننر مننن الننثالث عشننرة مغنناٌر لحنندٌثها المتقنندم أن ركعتننً : وهننذا
  -صنننلى هللا علٌنننه وسنننلم  -رسنننول هللا وعنهنننا وقننند سنننبلت عنننن صنننالة  -ٕ٘

ان  »: قالتباللٌل،  لًِّ ك  ث   ٌُص  ة   ث ال  ْشر  ةا  ع  ْكع  نِل، ِمنن   ر  ٌْ نهُ  ُثنمَّ  اللَّ نلَّى إِنَّ ى ص   إِْحند 
ة   ْشر  ةا  ع  ْكع  ك   ر  ر  ِن، ت  ٌْ ت  ْكع  لَّى قُبِض   انه ُثمَّ  ر  ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُهو   قُبِض   ِحٌن   و   و 
لًِّ لِ  ِمن   ٌُص  ٌْ [تس،] اللَّ

(ٖ)
ات    ع  ك  نلِ  ِمنن   تِهِ الص   آِخر   ر  ٌْ نا ُثنمَّ  ِوْتِر،اْلن اللَّ م  نا    ُربَّ  ج 

اِشً، إِل ى ؤْتٌِهِ  فِر   ٌ ٌُْإِذُنهُ  لٌ البِ  ف  حاتم أبوه أخرج «ةِ البِالصَّ  ف 
(ٗ) 

. 
___________________________  

لِ  َمنَ  ٌَُصلًِّ َقْولَُها: "شرن مسلم فً قال النووي( ٔ) ٌْ  ِمنْ  ٌُوِترُ  َرْكَعة   َعْشَرةَ  َثاَلثَ  اللَّ
ْجلِسُ  اَل  ِبَخْمس   َذلِكَ  ء   ِفً ٌَ ًْ ة   َوِفً آِخِرَها ِفً الإ َش ٌَ نِ  ُكلِّ  ِمنْ  ٌَُسلِّمُ  أُْخَرى ِرَوا ٌْ  َرْكَعَت
ة   َوِفً ٌَ ا ٌَُصلًِّ ِرَوا ا ُثمَّ  أَْرَبع  ا ُثمَّ  أَْرَبع  ة   َوِفً َثاَلث  ٌَ  َوِفً ِبَرْكَعة   ٌُوِترُ  ُثمَّ  َرَكَعات   َثَمانِ  ِرَوا
ة   ٌَ ٌُوِترُ  َرَكَعات   َعْشرَ  ِرَوا نِ  َفَصلَّى َعبَّاس   بن حدٌث وفً بسجدة َو ٌْ  َوِفً آِخِرهِ  إِلَى َرْكَعَت
لِ  َصاَلةُ  ُعَمرَ  بنا َحِدٌثِ  ٌْ سَ  اْلِوْترَ  أَنَّ  َعلَى َدلٌِل   ُكلُّهُ  َهَذا َمْثَنى َمْثَنى اللَّ ٌْ ا لَ  ِبَرْكَعة   ُمْخَتّص 
ُجوزُ  َبلْ  َعْشَرةَ  ِبَثاَلثَ  َواَل  َعْشَرةَ  ِبإِْحَدى َواَل  َنهُ  َوَما َذلِكَ  ٌَ ٌْ هُ  َب ُجوزُ  َوأَنَّ  َرَكَعات   َجْمعُ  ٌَ

انِ  َوَهَذا َواِحَدة   ِبَتْسلٌَِمة   ٌَ ْسلٌِمُ  ْفَضلُ األفَ  الإوَ  اْلَجَوازِ  لَِب نِ  ُكلِّ  ِمنْ  التَّ ٌْ  اْلَمْشُهورُ  َوُهوَ  َرْكَعَت
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِفْعلِ  ِمنْ  هِ  هللاَّ ٌْ لِ  ِبَصاَلةِ  َوأَْمِرهِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  " َمْثَنى َمْثَنى اللَّ

 ( ٕٓ/ٙلمسلم ) شرن النووي: ٌنظر
  . ( القابل هو المحب الطبريٕ)
وهو  (م)األصل والصواب ما أثبتناه من ركعات  سبع )ط(فى و (،م) هكذا فً (ٖ)

 . متن الحدٌث عند ابن حبان جاء فًالذي 
 ن تفضٌل الصلوات التًباب ذكر البٌان بؤ ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرج( ٗ)

ُ  َصلَّى - النبًذكرناها من تهجد  هِ  هللاَّ ٌْ ( 9ٕٔٙ/ٖٓ٘/ٙ) كلها صحٌحةباللٌل  - َوَسلَّمَ  َعلَ
بن علٌة عن  إسماعٌلثنا مإمل بن هشام حدثنا بن خزٌمة  إسحاقمحمد بن  أخبرنا :قال

 .به بلفظه عن عابشة  الهمدانى عن مسروق إسحاق أبىعن عبد الرحمن بن منصور 
خبار الثالثة األن هذه باب ذكر الخبر الدال على أ ،الصالة تابك :مةبن خزٌا هأخرجو
خذ نؤ :( بلفظه، وقال عقبه8ٙٔٔ/9ٖٔ/ٕوال متهاترة )ذكرتها لٌست متضادة  تًال
ًِّ  َصاَلةِ  َعَددِ  فً كتاب الكبٌر فً ناهاأخرج خبار كلها  التًاألب ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ

ِل، ٌْ َواةِ  َواْخِتاَلؾُ  ِباللَّ  َهَذا ِفً َذَكْرُتَها الَِّتً ْخَبارِ األ َهِذهِ  ِفً َكاْخِتاَلِفِهمْ  َعَدِدَها ِفً الرُّ
ًُّ  َكانَ  َقدْ  اْلِكَتاِب، ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ الًِ َبْعِض  ِفً ٌَُصلًِّ َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ا أَْكَثرَ  اللَّ  ِفً ٌَُصلًِّ ِممَّ
، ًِّ  أَْصَحابِ  ِمنْ  أَْخَبرَ  َمنْ  َفُكلُّ  َبْعض  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  أَوْ  أَْزَواِجِه، ِمنْ  أَوْ  َوَسلََّم، َعلَ
ِرِهنَّ  ٌْ َساِء، ِمنَ  َؼ ًَّ  أَنَّ  النِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لِ  ِمنَ  َصلَّى َوَسلَّمَ  َعَل ٌْ ا اللَّ اَلِة، ِمنَ  َعَدد   أَوْ  الصَّ
ًُّ  َصلَّى َفَقدْ  ِبِصَفة ، َصلَّى ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ اَلةِ  ِتْلكَ  َوَسلَّمَ  َعلَ الًِ، َبْعِض  ِفً الصَّ ٌَ  ِبَذلِكَ  اللَّ
َفِة، َوِبِتْلكَ  اْلَعَدِد، ًَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  َفَجاِبز   اْلُمَباِن، ِجْنسِ  ِمنْ  ْخِتاَلؾُ اال َذاَوهَ  الصِّ  َعَدد   أَيَّ  ٌَُصلِّ
اَلةِ  ِمنَ  أََحبَّ  ا الصَّ ًِّ  َعنِ  ُرِويَ  ِممَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ   =                           - َوَسلَّمَ  َعلَ
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___________________________  

، أَنَّهُ =  ُهنَّ َفةِ  َوَعلَى َصالَّ ٌَتْ  الَِّتً الصِّ ًِّ  َعنِ  ُرِو ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ َها، أَنَّ  اَل  َصالَّ
ء   ِفً أََحد   َعلَى َحْظرَ  ًْ  . «ِمْنَها َش
مإمل بن  عن( ٖٖٙٔ/ٙٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو

  سود بن ٌزٌد .األنه جعل بدل  مسروق أ الإهشام به  
  :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

حب كم  ) سابوريالنٌ بن خزٌمة بن المؽٌرة بن صالح بن بكر إسحاقبن  محمد -ٔ 
بن  إبراهٌمو ،بن ٌحٌى إسماعٌلبن  إبراهٌم :روى عن. الفقٌه ضٌاء( الحافظ الحجة

 أبىبن  إبراهٌم :وعنه. ومإمل بن هشام الٌشكرى وؼٌرهم ،محمد بن مرزوق الناهلً
: فضابل قال الحاكم .وابن حبان وؼٌرهم ،بن محمد بن بالوٌة أحمدحامد  أبوو ،طالب

على  أبوقال عنه الحافظ  و ،وراق كثٌرةأ األبمة ابن خزٌمة عندي مجموعة فً مامإ
ى وقد رأ: قلت ٌقول مثل هذا الذهبًقال و ،حدا مثل ابن خزٌمة: لم أر أالنبسابوري

: ابن خزٌمة ٌستخرو بكر الصٌرفى أبووقال  .صدوق ثقة وقال ابن أبً حاتم: ،النسابً
اا مامإكان : الدارقطنًوقال ، رسول هللا بالمناقٌش أحادٌثمن  المعانًالنكت و  ثبت 

ما ٌحفظ من صناعة السنن رض األٌت على وجه ما رأ :ابن حبانقال ، ومعدوم النظٌر
وقال  ،ٌمةابن خز الإن السنن كلها بٌن عٌنٌه لفاظها الصحان وزٌادتها حتى كؤوٌحفظ أ
َفقَ  الخلٌلً: هُ  الشَّْرقِ  أَْهلُ  َوْقِتهِ  ِفً اتَّ ةِ  إَِمامُ  أَنَّ الحافظ الحجة الفقٌه : الذهبًوقال  ،اأْلَِبمَّ
   .حدى عشرة وثالثمابةسنة إتوفى  .بمةاأل مامإ اإلسالمشٌخ 

 . بمةاألثبت بتوثٌق  مامإخالصة حاله : ثقة 
لً واإلرشاد للخلٌ(، ٙ٘ٔ/9، وثقات ابن حبان )(9ٙٔ/7الجرن والتعدٌل ) :ٌنظر

وشذرات  ،( 7ٕٓ/ٕوتذكرة الحفاظ ) ،(ٖٙ٘/ٗٔعالم النبالء )وسٌر أ (،8ٖٔ/ٖ)
 (ٕٕٙ/ٕالذهب )

         .7ٔ :حدٌث رقم، سبقت ترجمته ثقة :البصريهشام  أبو بن هشام الٌشكري مإمل -ٕ
        .7ٔ :، سبقت ترجمته حدٌث رقمصدوق:البصري ًن عبد الرحمن الؽدانر بمنصو -ٖ
       .7ٔ :، سبقت ترجمته حدٌث رقممدلس من الثالثة ثقة :الهمدانً إسحاق أبو -ٗ
 :سبقت ترجمته حدٌث رقم، ثقة فقٌه عابد مخضرم :جدع الهمدانًاألبن  مسروق -٘
ٕٖ  
 رضً هللا عنها: –صلى هللا علٌه وسلم  - الرسول وزووم المإمنٌن أ هًعابشة  -ٙ

    8 :حدٌث رقم تقدمت ترجمتها
 :سناداإلالحكم على 

فٌه أبو إسحاق السبٌعً وهو مدلس ولم ٌصرن بالسماع، وفٌه منصور  ؛منكر إسناد
الؽدانً، وهو صدوق لكن فٌه كالم من قٌل حفظه، وسٌاق الحدٌث مخالؾ لما ثبت عن 
عابشة وؼٌرها ممن ذكر عدد ركعاته صلى هللا علٌه وسلم باللٌل، فالحدٌث منكر من 

 هذه الجهة.  
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 - وقند سنبلت عنن صنالة رسنول هللا - هللا عنهنا رضنً -م سنلمة وعن أ -ٕٙ
ا": فقالت - صلى هللا علٌه وسلم م  ص   ل ُكمْ  و  ُه؟الو  ان   ت  لًِّ ك  امُ ثم  ٌُص  ن  نْدر   ٌ  نا ق   م 

لَّى،ٌ لًِّ ُثمَّ  ص  ا ق ْدر   ٌُص  ، م  ام  امُ  ُثمَّ  ن  ن  نا ق ْدر   ٌ  نلَّى،ٌ م  نى ص  تَّ ه أخرجن ." ٌُْصنبِح   ح 
وقال: حسن صحٌح  الترمذيو النسابًداود و أبو

(ٔ) 
. 

___________________________   
 تابك: داود أبو هأخرجوالحدٌث  ،(طوأثبتناه من )هذا الحدٌث سقط من )م( ( ٔ)

ثنا ٌزٌد بن خالد بن حد :( قالٙٙٗٔ/7ٖ/ٕالقراءة  ) باب استحباب الترتٌل فً ،الصالة
م سلمة به أنه سؤل أ مملكعن ٌعلى بن ملٌكة  أبًعن ابن حدثنا اللٌث  موهب الرملً

 .بلفظه
 النبًت قراءة باب ما جاء كٌؾ كان ،القرآنفضابل أبواب  تابك :الترمذي هأخرجو

،: حدٌث حسن صحٌح ( وقال9ٕٖٕ/8ٕٔ/٘) صلى هللا علٌه وسلم  الإ َنْعِرفُهُ  اَل  َؼِرٌب 
ثِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  ٌْ ، ْبنِ  لَ َكَة، أَِبً اْبنِ  َعنْ  َسْعد  ٌْ ْعلَى َعنْ  ُملَ ، ْبنِ  ٌَ َوَقْد  ،َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ  َمْملَك 

ُ َعلٌَْ  ًَّ َصلَّى هللاَّ ِب َكَة، َعْن أُمِّ َسلََمَة أَنَّ النَّ ٌْ ، َهَذا الَحِدٌَث َعِن اْبِن أَِبً ُملَ ج  ٌْ ِه َرَوى اْبُن ُجَر
. ِث أََصحُّ ٌْ ُع ِقَراَءَتُه، َوَحِدٌُث اللَّ ٌَُقطِّ ٌٌن تزباب  ،قٌام اللٌل تابك :النسابًو َوَسلََّم َكاَن 

( ٓٔٔحدٌث رقم ) القرآنفضابل  فً الفرٌابً، و(ٕٕٓٔ/8ٔٔ/ٕالقراءة بالصوت )
 .ثتهم عن قتٌبة عن اللٌث به بلفظهثال
 :( وقال٘ٙٔٔ/ٖ٘ٗ/ٔ) : كتاب الوترالحاكم، و(ٕٗٙ٘ٙ/9ٓٔ/ٗٗ) :أحمد هأخرجو

 ٕٔٗ/ٔ) :الزهد ابن المبارك فًو ،مسلم ولم ٌخرجاهصحٌح على شرط  حدٌث
 .نحوهبثتهم من طرٌق  اللٌث به ( ثال9٘ٔٔ/

 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
اء ِبَفْتح - الرملً موهب بن هللاَِّ  َعبد بن ٌزٌد بن خالد بن ٌزٌد -ٔ  َوِفً اْلِمٌم َوُسُكون الرَّ

ْسَبة َهِذه - اَلم آخرَها ام من فلسطٌن ِباَلد من َوِهً الرملة َمِدٌَنة إِلَى النِّ  خالد أبو -الشَّ
 ،واللٌث بن سعد ،الموصلً عبد هللا إسحاق :روى عن. (ق س د) الزاهد الرملً

  الفرٌابًبن محمد بن ٌوسؾ  إبراهٌمو ،داود أبو :وعنه. بن علٌة وؼٌرهم إسماعٌلو
وابن حجر  الذهبًو الفسويوثقه ٌعقوب بن سفٌان . وؼٌرهم المكً، داود ْبن أحمدو
ان ابنُ  ذكرهو                          .بعدها أوومابتٌن  وثالثٌن اثنتٌن سنةتوفى . الثقات كتاب فً ِحبَّ

                                                                  .باتفاق: ثقة خالصة حاله
 حبان ابن ثقاتو، (9ٕ٘/9والجرن والتعدٌل )، ( 9ٖٗ/ٕ) : المعرفة للفسويٌنظر

ًّ  وسنن ،(7ٕٙ/9) اَرقُطِن ، واللباب (ٗٙٔ/ٙ) السمعانً وأنساب (،7٘ٔ/ٔ) الدَّ
 (ٓٓٙ/ٔوالتقرٌب )، (ٕٕٖ/ٔٔوتهذٌب التهذٌب )، (8ٖٔ/ٕوالكاشؾ )( 7ٖ/ٕ)
 .٘ٔ :تقدمت ترجمته حدٌث رقم إماموهو ثقة حافظ  :بن سعد اللٌث -ٕ
ٌُقال بكر، أبو ملٌكة  أبًبن عبٌد هللا بن   عبد هللا -ٖ . روى )ع( المكً محمد أبو: و
 :. وعنه بن مملك وؼٌرهموٌعلى  ،وابن عمر ،الرحمن بن عوؾ حمٌد بن عبد :عن
 =       ُزْرَعة، أبووثقه  وجرٌر بن حازم وؼٌرهم. ،واللٌث بن سعد ،السختٌانًٌوب أ
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ان ابنُ  وَذَكرهوابن سعد، والعجلً، والدارقطنً، وابن حجر،  ،حاتم وأبو=   ِفً ِحبَّ
 سبع سنة. توفى ثقة جلٌل صالح رجل: َوَقال، الثقات فً خلفون ابن وَذَكره، الثقات
 ومابة عشرة

  .خالصة حاله: ثقة باتفاق
والجرن والتعدٌل ، (8ٕٙ/ٔ) العجلًوثقات ، (7ٖٗ/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر

وتذكرة الحفاظ ، (ٖٖٔ/ٔ) الدارقطنًوسنن ، (ٕ/٘وثقات ابن حبان )، (99/٘)
                                                                          . (ٖٗ/ٔوالتقرٌب )، (ٖٙٓ/٘التهذٌب )وتهذٌب ، (ٔٓٔ/ٔ)
: عبد هللا بن وعنه .م سلمةوأ ،: أم الدرداء. روى عن (س ت د بخبن مملك ) ٌعلى -ٗ
فعال وفى أ ،المفرد األدب فً البخاريوروى له  ،الثقات حبان فًذكره ابن . ملٌكة أبى

وقال ، : لٌس بذاك المشهورالنسابًقال و ،النسابًو ،الترمذيو ،داود أبوو ،العباد
  . قبول: موقال ابن حجر، ملٌكة أبً ابن سوى عنه حدث ما: المٌزان فً الذهبً
   .ابن حبان  الإملٌكة ولم ٌوثقه أبى ابن  الإمجهول الحال لم ٌرو عنه ة حاله : خالص
( وتهذٌب ٙ٘٘/٘ثقات ابن  حبان )و (8ٕٗٔالسنن الكبرى للنسابى حدٌث رقم ): ٌنظر

( ٘ٓٗ/ٔٔ( وتهذٌب التهذٌب )8٘ٗ/ٗ) االعتدال(  ومٌزان ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٕٖالكمال )
 (٘ٔٙ/ٔوالتقرٌب )

ٌُقال حذٌفة، واسمه أمٌة، أبً بنت هند سلمة أم -٘  ْبن هللا َعبد ْبن المؽٌرة ْبن سهٌل: و
  . )ع( وسلم علٌه هللا صلى ًبالن زوو المخزومٌة، القرشٌة سلمة أم مخزوم، بن ُعَمر
ُ  َصلَّى - النبً: َعن روت هِ  هللاَّ ٌْ  بنت وفاطمة ،سداأل عبد بن سلمة أبً وَعن - وَسلَّمَ  َعلَ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول  سوداألو، الكلبً حارثة بن زٌد بن أسامة: عنها روى .وسلم علٌه هللاَّ
 َوَثَماِنٌة ثِمابةثال َلَها، وٌعلى بن مملك وؼٌرهم  ،ثابت أبى بن وحبٌب النخعً، ٌزٌد ابن

 . ِبِمْثِلَها مسلم و ِبَثاَلَثة البخاري َواْنَفَردَ  عشر َثاَلَثة على اتفَقا َحِدٌثا َوَسْبُعونَ 
  . أصح ولاألو ذلك قبل وقٌل إحدى سنة وقٌل وستٌن اثنتٌنتوفٌت سنة 

والتقرٌب  ،(ٙ٘ٗ/ٕٔوالتهذٌب ) ،(ٕٖٗ/8) صابةاإلو ،(89ٕ/ٙالؽابة ) أسد: ٌنظر
 (9ٙٗ/ٔوالخالصة ) (7٘ٗ/ٔ)

 :سناداإلالحكم على 
 .، وكذلك لالختالؾ فً إسناده كما أشار الترمذيمملكٌعلى بن لجهالة ؛ ضعٌؾ 
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نْ  وقد سبلت وعنها -7ٕ ُسولِ  ةِ الص   ع  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  : ف ق ال نتْ  -و 
ان  » لًِّ ك  ، /ب[ٖ٘ٔ/ ]ٌُص  ة  م  ت  ُح، ُثمَّ  اْلع  بِّ نلًِّ ُثمَّ  ٌُس  ا ٌُص  ه  ْعند  نا ب  نا    م  ُ  ش 

 ِمنن   هللاَّ
ِل، ٌْ ِرفُ  ُثمَّ  اللَّ ْنص  ْرقُدُ  ٌ   ٌ ا ِمْثل   ف  لَّى، م  قِظُ  ُثمَّ  ص  ٌْ ْست  ْوِمهِ  ِمنْ  ٌ  لِك   ن  نلًِّ ذ  ٌُص   قندر ف 

ا ، م  ام  ص   ن  ةُ اآل تِْلك   ُتهُ الو  ُكونُ  ِخر  ْبحِ  إِل ى ت  النسابًه أخرج «الصُّ
(ٔ)

                                                     .
 
  

___________________________ 
  :الحدٌث مداره على ابن جرٌج واختلؾ علٌه فٌه على وجهٌن هذا( ٔ)

 م سلمة .ملٌكة عن ٌعلى بن مملك عن أ أبًبٌه عن ابن : ابن جرٌج عن أولاألالوجه 
 م سلمة .ملٌكة عن ٌعلى بن مملك عن أ أبً: ابن جرٌج عن ابن الثانًالوجه 

 :ولاألتخرٌج الوجه 
-صلى هللا علٌه وسلم  -باب ذكر صالة الرسول  ،قٌام اللٌل تابك :النسابً هأخرج
هارون بن عبد هللا عن حجاو عن ابن جرٌج عن  أخبرنا :( قال8ٕٙٔ/ٕٗٔ/ٖباللٌل )
 م سلمة  به بلفظه .ملٌكة أخبره أن ٌعلى بن مملك أخبره عن أ أبًن ابن أبٌه أ
 أبًعن  الجوباري َخلَؾ   ْبن َسلََمة أبً( من طرٌق 7/977ٓٗ/ٖٕ) :الطبرانً هأخرجو

 . عاصم عن ابن جرٌج به بلفظه
 :تخرٌج الوجه الثانً 

ًِّ  َصاَلةُ باب  ،الصالة تابك :مصنفه عبد الرزاق فً هأخرج ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ  -َوَسلَّمَ  َعلَ
لِ  ِمنَ  ٌْ ملٌكة عن ٌعلى بن مملك  أبً( عن ابن جرٌج عن ابن 7ٓ9ٗ/8ٖ/ٖ) َوِوْتِرهِ  اللَّ

 م سلمة .عن أ
( ٕٕ٘ٙٙ/ٕٓٗ/ٗٗ)و ، (7ٕٗ٘ٙ/7ٓٔ/ٗٗ) :أحمد هأخرج :ومن طرٌق عبد الرزاق

 .بلفظه ( 9ٕٕ/ٖٕ) :الطبرانً، ووفٌه تصرٌح ابن جرٌج بالتحدٌث
حمد بن بكر عن ابن ( عن م9ٖ٘ٔ/ٙ٘ٔ/ٗ) :مسنده فً  بن راهوٌه إسحاق هأخرجو

رَ  ٌُوِهمُ  َقدْ  َخَبر   ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك ابن حبان:ومن طرٌقه  جرٌج به بنحوه، ٌْ  َؼ
رِ  هُ  اْلِعْلمِ  ِصَناَعةِ  ِفً اْلُمَتَبحِّ  .( 9ٖٕٙ/ٖٙٙ/ٙ) َقْبلُ  َذَكْرَناَها الَِّتً ْخَبارَ األ ٌَُضادُّ  أَنَّ

 
 :ولاألالوجه  إسناددراسة 
  :هإسناددراسة وهذا  النسابً هأخرج ولاألالوجه 

 المعروؾ الحافظ ،البزاز موسى أبو البؽدادي، مروان ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن هارون -ٔ
 الطباع، بن عٌسى ْبن إسحاق: َعن َرَوى. (ٗم ) هارون بن موسى والد ال،مَّ بالحَ 
 عوراأل محمد بن وحجاو الَبْصِرّي، الحسن بن وبشر ن،ذااش عامر بن سوداألو

 إبراهٌمو الحربً، إسحاق ْبن إبراهٌمو البخاري، سوى الجماعة: َعنه َرَوى. وؼٌرهم
: الحربً زاد .صدوق: حاتم أبوو الحربً، إبراهٌم الق .موؼٌره الجوزي، موسى بنا
َسابًثقه وَ و اتنزه   تركه ال  حال الكذب كان لو  والخطٌب البؽدادي ،الجٌانً علً أبوو ،النَّ
ان ابنُ  وذكره، التقرٌب فً حجر ابنو  وأربعٌن ثالث سنةتوفى  .الثقات كتاب فً ِحبَّ

 =                                                                 .الثمانٌن ناهز وقد ومابتٌن
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 . األكثرٌنثقة بتوثٌق  خالصة حاله : =
 حبان ابن ثقاتو (،9/9ٕل )والتعدٌ، والجرن (9٘/ٔ) النسابً: مشٌخة ٌنظر

 (9ٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(9 -8/ٔٔب )التهذٌ وتهذٌب( 8ٗ/٘ٔوتارٌخ بؽداد ) (،9ٖٕ/9)
اد اْلِمٌم ِبَكْسر -المصٌصً محمد بن حجاج -ٕ اء َوُسُكون اْلُمَشّدَدة َوالصَّ ٌَ  تحتَها اْل

ة ُمْهملَة َصاد آخرَها َوِفً نقطتان ٌَ ْسَبة َهِذه - َثاِن  َساحل على َمِدٌَنة المصٌصة إِلَى النِّ
مان مولى عوراأل محمد أبو ،راْلَبحْ  ٌْ  َرَوى.  )ع(المنصور جعفر أبً مولى مجالد ْبن ُسلَ
: َعنه َرَوىابن جرٌج وؼٌرهم . و ،الرحبً عثمان ْبن وحرٌز ٌونس، ْبن إسرابٌل: َعن

 وهارون بن عبد هللا وؼٌرهم  ،البؽدادي دٌنار ابن إبراهٌمو المقسمً، الحسن ْبن إبراهٌم
ا أبو قال: ٌده بخط أبً كتاب ِفً وجدت: حبان ْبن الحسٌن ْبن علً َقال ٌَّ ٌَى َزَكِر ْح  ْبنُ  ٌَ
ج ابن أصحاب رأٌت قد: الرازي المعلى لً قال: َمِعٌن ٌْ  فٌهم رأٌت ما بالبصرة، ُجَر
ٌَى قال حجاو، من أثبت ْح  َكانَ  قال، كما هو إذا ذلك تبٌنت فلما منه، أتعجب وكنت: ٌَ
ج ابن فً أثبتهم ٌْ َسابً المدٌنً، بن علً َوَقال .ُجَر  فً الذهبً ماماإل قال. وثقة: والنَّ
وقال ابن  .علمه سعة مع علٌه أنكر شٌبا له أعلم وال ،اإلسالم دواوٌن فً وحدٌثه: السٌر
 بؽداد إلى رجع حٌن عمره آخر فً تؽٌر قد وكان هللا شاء إن صدوقا ثقة كان: سعد
 إلى قدمة آخر عوراأل حجاو قدم لما :قال لً صدٌق أخبرنً :الحربً إبراهٌم وقال
 أحدا علٌه تدخل ال البنه فقال خلط ٌحٌى فرآه عنده معٌن بن ٌحٌى فرأٌت خلط بؽداد
 بن عمرو عن شعبة حدثنا فقالت شعبة كتاب فؤعطوه الناس دخل بالعشً كان فلما قال
فى  وذكره العالبً .لك قلت قد البنه ٌحٌى فقال خٌثمة عن مرٌم بن عٌسى عن مرة

 من ٌحط ولم أصال   اضعف   له ذلكٌوجب  ال الذي ولاألوجعله من القسم المختلطٌن 
 حدٌثه فسلم اختالطه حال شٌبا ٌرو لم ألنه وإما ،وقلته ختالطاال مدة لقصر إما مرتبته
 حبان، وابن ً،األندلس قاسم بن ومسلمة قانع، وابن والعجلً، مسلم، وثقهو ،الوهم من

                                                                                                                                                    .بتٌناوم ست سنة توفى .حجر وابن والذهبً،
 . باتفاقثقة  :خالصة حاله

 ،(ٕٓٔ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(89ٗ ،ٖٖٖ/ 7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 النبالء أعالم وسٌر(، ٕٕٔ/ٖواللباب البن األثٌر )، (8ٓٔ/ٔ) للعجلًوالثقات 

، (ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب، (9ٔ/ٔ) والمختلطٌن للعالبً ،(ٓ٘ٗ-7ٗٗ/9)
 (ٖ٘ٔ/ٔوالتقرٌب )

بد -ٖ لِك ع  ج بن العزٌز عبد بن الم  ٌْ  أمٌة مولى المكً، خالد أبوو الولٌد أبو  القرشً ُجَر
  خنسًاأل بكر أَبً بن إبراهٌمو الَبْصِرّي، صالح بن أبان: َعن َرَوى. )ع( خالد بنا

ج بن العزٌز عبد وأبٌه ٌْ  بن إسماعٌلو عجالن، بن خضراأل: َعنه َرَوى. وؼٌرهم ُجَر
 نظرت: المدٌنً بن علً َقال. وؼٌرهم وحجاو بن محمد المصٌصً ،السكونً زٌاد
 صناؾاأل أصحاب إلى هإالء علم صار ثم: قال. فذكرهم ستة على ٌدور سناداإل إذاف

ج ْبن اْلَعِزٌزِ  َعْبد ْبن الَملِك َعبد مكة أهل من منهم العلم، صنؾ ممن ٌْ  =       وٌكنى ُجَر
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 علً َقال .عنه ٌرو ولم األعمش ورأى دٌنار، بن وَعْمرو شهاب ابن لقً الولٌد، أبا= 
ٌُّوب،: قال ؟ نافع أصحاب أثبت من: َسِعٌد بن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً بنا  هللا، وُعَبٌد أَ

ج وابن أنس، بن ومالك ٌْ  حنبل، ْبن أحمد ْبن صالح َوَقال .نافع فً مالك من أثبت ُجَر
ج واْبنِ  ِدٌَنار   ْبنِ  َعْمرو: أبٌه َعن ٌْ  ، خالد بن بكر أبو َوَقال .عطاء فً الناس أثبت ُجَر
ج ابن كتب نسمً كنا: َسِعٌد بن ٌحٌى نع ٌْ ج ابن ٌحدثك لم وإن مانة،األ كتب ُجَر ٌْ  ُجَر
ج ابن قال إذا: حنبل بن أحمد َعن ،األثرم بكر أبو َوَقال .به تنتفع لم كتابه من ٌْ  قال ُجَر
 أبو َوَقال .به فحسبك وسمعت أخبرنً: قال إذاو بمناكٌر، جاء وأخبرت فالن َوَقال فالن

ج ابن قال إذا: جنٌل بن أحمد عن المٌمونً، الحسن ٌْ  سمعت: قال إذاو فاحذره، قال ُجَر
 ْبن ٌحٌى َعن الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َقال .شا منه النفس فً لٌس بشًء   جاء أوسؤلت
ٌْسَ : َمِعٌن ْهِريّ  ِفً بشًء   لَ : َمِعٌن بن ٌحٌى َعن ، مرٌم أَبً ْبن سعد ْبن أحمد َوَقال الزُّ
                                              .جدا الحدٌث كثٌر ثقة كان: سعد ابن وقال ،الكتاب من عنه روى ما كل فً ثقة
ج ابن: ٌقول صالح ْبن أحمد سمعت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال ٌْ  أخبر إذا ُجَر
 أثبت أحد ٌكن لم: ٌحٌى قال: الُبخاِريُّ  وَقال . به ٌعبؤ فال ٌخبر لم إذاو جٌد، فهو الخبر،
ج ابن من نافع فً ٌْ  قلت: علً قال: سفٌان بن ٌعقوب َوَقال، مكً ثقة: العجلً َوَقال.  ُجَر

ج؟ ابن من أثبت دٌنار بن َعْمرو فً سفٌان: لٌحٌى ٌْ ج ابن بل: فقال ُجَر ٌْ  .أثبت ُجَر
ان ابنُ  وَذَكره  وكان ومتقنٌهم الحجاز أهل فقهاء من كان: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
 على مجمع نفسه فً وهو ٌدلس، الثقات، عالماأل أحد: المٌزان فً الذهبً، وقال ٌدلس
 :البزاز َوَقال. كلٌب بن عثٌم من ٌسمع لم: أحمد قال: التهذٌب فً وقال ابن حجر ،ثقته
ًُّ  َوَقال ،ثابت أَبً ْبن حبٌب من ٌسمع لم اَرقُْطِن ج ابن تدلٌس تجنب: الدَّ ٌْ  قبٌح فإنه ُجَر

 بن وموسى ٌحٌى، أَبً بن إبراهٌم مثل مجرون من سمعه فٌما الإ ٌدلس ال التدلٌس
َنة ابن وأما وؼٌرهما، ُعَبٌدة ٌْ ٌَ ج وابن: الذهلً وقال. الثقات عن ٌدلس فكان ُع ٌْ  إذا ُجَر
ْهِريّ  أصحاب من ىولاأل الطبقة فً داخل بحدٌثه محتج فهو وسمعت حدثنً قال . الزُّ
 َسِعٌد، بن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً بن علً كتاب فً رأٌت خٌثمة أَبً بن بكر أبو َوَقال
ج، ابن حدٌث عن ٌْ : ٌقول إنه: لٌحٌى قلت ضعٌؾ،: فقال الخراسانً، عطاء عن ُجَر

 كان: خراش ابن َوَقال. إلٌه دفعه كتاب هو إنما ضعٌؾ كله شًء ال: قال. أخبرنً
وقال ابن ، وٌرسل ٌدلس وكان فاضل، هفقٌ ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال. اصدوق  

 الحجاز فقٌه المكً جرٌج بن العزٌز عبد بن الملك عبد: تعرٌؾ أهل التقدٌس حجر فً
 شر :الدارقطنً قال ،بالتدلٌس وؼٌره النسابً وصفه الحدٌث كثٌر والثبت بالعلم مشهور
وقد  .مجرون من سمعه فٌما الإ ٌدلس ال التدلٌس قبٌح فإنه ؛ جرٌج بنا تدلٌس التدلٌس
 جاز وقٌل السبعٌن جاز وقد بعدها أو ومابة خمسٌن سنة توفى. المرتبة الثالثة ذكره فً
 .المابة

رواٌة  خبار فًاإلوقد صرن بكثرون مدلس من الثالثة، األثقة وثقه خالصة حاله: 
 =                                                                                        .أحمد
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وتارٌخ ، (ٕٕٗ/٘) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر ، (9ٕٗ/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر= 
 أبىوالجرن والتعدٌل البن ، (ٖٓٔ/ٔ) للعجلًوالثقات ، (98/ٕالصؽٌر ) البخاري
وتهذٌب ، (9٘ٙ/ٕ) االعتدالومٌزان ، (7/9ٖوثقات ابن حبان )، (ٖٙ٘/٘حاتم )

 (ٖٖٙ/ٔوالتقرٌب )، (ٔٗ/ٔالتقدٌس ) أهلوتعرٌؾ ، (9ٓٗ-٘ٓٗ/ٙالتهذٌب )
ج بن العزٌز عبد -ٗ ٌْ  جبٌر، ْبن َسِعٌد: َعن َرَوى. (ٗ) المكً موالهم، القرشً، ُجَر

 ملٌكة، أَبً بن هللا ُعَبٌد بن هللا وعبد عباس، ْبن هللاَّ  وعبد خالد، أَبً بن هللا وعبد
ْحَمنِ  َعْبد بت خصٌؾ: َعنه َرَوى. وؼٌرهم المإمنٌن أم وعابشة  َعبد واْبنه الجزري، الرَّ
ج ْبن العزٌز َعْبد ْبن الَملِك ٌْ ان ابنُ  وَذَكَرهُ  ،َحِدٌِثهِ  ِفً ٌتابع ال: اْلُبَخاِريّ  قال .ُجَر  ِفً ِحبَّ
: َوَقال الضعفاء فً العقٌلً وَذَكره، منها ٌسمع ولم عابشة عن روى: َوَقال الثقات، كتاب
ج ابن والد هو له قٌل مجهول: الدارقطنً عن البرقانً َوَقال، حدٌثه على ٌتابع ال ٌْ . ُجَر
الكاشؾ:  فً الذهبًوقال ، الحدٌث هذا ٌترك عابشة، من ٌسمع فلم هو كان إن: قال

 قبل وقٌل وثمانٌن أربع سنة توفى .لٌن: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الترمذيحسن له 
 .ذلك

 . ابن حبان الإ: ضعٌؾ لم ٌوثقه خالصة حاله
والكاشؾ ، (ٗٔٔ/7ثقات ابن حبان )و(، ٖٕ/ٙ) الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

 ( ٖٙ٘/ ٔ) والتقرٌب ،(ٖٖٖ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٗ٘ٙ/ٔ)
 ٕٙ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمملٌكة أبًابن  -٘
 ٕٙ :مجهول سبقت ترجمته حدٌث رقم: ٌعلى بن مملك -ٙ
 ٕٙ :سبقت ترجمتها حدٌث رقم :رضً هللا عنها م سلمةأ -7

  )ع( (البصري النبٌل الشٌبانًعاصم  أبوبن مخلد  )الضحاكُ  وتاب، حجاج  
ج، بن الملك عبد: روى عن ٌْ  العزٌز عبد بن وعتاب َسِعٌد، بن الوارث وعبد ُجَر
 ْبن ٌحٌىو ،البؽدادي التمار دٌنار بن إبراهٌمو البخاري،: وعنه .وؼٌرهم الحمانً،

 وذكره ابن حبان فً ،وابن قانع ،وابن سعد ،العجلًو ،وثقه ابن معٌن .الباهلً خلؾ
 به حدثونً حدثتك شًء كل :عاصم أبو لً قال الزجاو عٌسى بن محمد وقال، الثقات
 :داود أبً عن جرياآل وقال قط كتاب ٌده فً ٌر لم :خراش ابن وقال، قط دلست وما
 صدوق،: حاتم أبو َوَقال، مزان فٌه وكان حدٌثه جٌد من حدٌث ألؾ قدر ٌحفظ كان
 . بعدها أو ابتٌنوم عشرة اثنتً سنة مات . عبادة بن رون من إلً أحب وهو

                                                      . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
( ٖٕٔ/ٔ) للعجلً( والثقات ٖٖٙ/ٗ( والتارٌخ الكبٌر )9ٕ٘/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

( وتهذٌب ٕ٘/7( والكاشؾ )8ٖٗ/ٙوثقات ابن حبان )(ٖٙٗ/ٗوالجرن والتعدٌل )
  .(8ٕٓ/ٔ( والتقرٌب )ٓ٘ٗ/ٗالتهذٌب  )
  : ًالثانالوجه  إسناددراسة 
 .عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرسانًرواه  الثانًالوجه 
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سبقت  ثقة حافظ: )ع( الصنعانًبكر  أبو الحمٌريبن همام بن نافع  عبد الرزاق -ٔ= 
                                                            8 :حدٌث رقمترجمته 

د -ٕ  مَّ ْكر بن ُمح   أبو ، - مهملة ثم الراء وسكون الموحدة بضم - البرسانً عثمان بن ب 
ٌُقال هللا، َعبد  ْبن وبسطام المكً، نابل بن أٌمن: َعن َرَوى.  )ع(.الَبْصِريّ  ُعْثَمان أبو: و

ج بن الملك وعبدُمْسلِم،  ٌْ  ْبن أحمد شعثاال أبوو ، حنبل ْبن أحمد :وعنه.  وؼٌرهم ُجَر
 صالح: حنبل ْبن أحمد قال .وؼٌرهم الرمادي منصور ْبن أحمدو العجلً، المقدام
، َعباس َوَقال، الحدٌث وِريُّ ٌَى َعن الدُّ ْح َثَنا: َمِعٌن ْبن ٌَ  ظرٌفا وهللا وكان البرسانً، َحدَّ
 وابن قانع ،والعجلً َداُود، أبوو ،وابن سعد َمِعٌن، ْبن ٌحٌى ثقهوَ ، وأدب صاحب

ان ابنُ  وذكره، الكاشؾ فً الذهبًو  قٌل: الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
ج ابن ِفً أثبت من: حنبل ْبن حمدأل ٌْ د أو الرزاق، عبد ُجَر : قال البرسانً، بكر ْبن ُمَحمَّ
 البرسانً؟ بكر بن محمد َعن أبً َسؤَلتُ : حاتم أَبً بن الرحمن عبد َوَقال، الرزاق عبد
 وساق ٌنكر ما له المشهور صدوق: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الصدق محله شٌخ: فقال
َسابً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الذكر مس فً صفوان بنت بسرة حدٌث له  النَّ
 قد صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بالقوي لٌس: سننه من المحاربة كتاب فً

 .ومابتٌن أربع سنة مات . ٌخطا
 .كثرون واحتج به الشٌخاناأل: ثقة وثقه خالصة حاله

 الدارمً، وتارٌخ ،( ٙٓ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(9ٕٙ/  7) سعد ابن طبقات:  ٌنظر
 ،(78ٔ ،7ٕٗ ،ٖٕٔ ،8ٔٔ/ٕو ،8ٖٓ ،ٖٖٓ ،ٕٗٔ/ٔ) أحمد وعلل ،(8ٓٗ) الترجمة
(، والطبقات لخلٌفة 99ٕ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٗ /ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 حبان ابن وثقات (،ٕٕٔ/7( والجرن والتعدٌل )ٕٖٕ/ٕوالثقات للعجلً )، (9ٖٓ/ٔ)
( والتهذٌب 9ٕٗ/ٖ) االعتدالومٌزان  ،(ٓٙٔ/ٕوالكاشؾ ) ،(8ٖ/9و ،ٕٗٗ/7)
 ( 7ٓٗ/ٔوالتقرٌب )، (9/77)

 الخالف  النظر فً
عاصم  أبووالضحاك بن مخلد  ،المصٌصً محمد بن حجاو: رواه ولاألالوجه 
  . وكالهما ثقة ،البصري النبٌل الشٌبانً
دو ،الصنعانًبكر  أبو الحمٌريالرزاق بن همام بن نافع : رواه عبد الثانًالوجه   ُمَحمَّ

 .ٌستوى الوجهان  إذاوكالهما ثقة  البرسانً عثمان بن َبْكر بنا
ملٌكة  أبىملٌكة ثم سمعه من ابن  أبىبٌه عن ابن ابن جرٌج سمعه من أ: ولعل قلت

 .مباشرة 
   :من كال الوجهٌن الحكم على الحدٌث
ج بن العزٌز عبد لضعؾ ؛ضعٌؾول: األالحدٌث من الوجه  ٌْ بن لجهالة ٌعلى و ُجَر

 .مملك
   .: ضعٌؾ لجهالة ٌعلى بن مملكومن الوجه الثانً
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نناس   اْبنننِ وعننن  -8ٕ بَّ ً   ع  ِضنن ُ  ر 
ننا، هللاَّ ْنُهم  ننال   ع  ننة   خننالتى ِعْننند   بِننتُّ : ق  ُمون  ٌْ م 

(ٔ)
 

[ف ق ام  ]
(ٕ) 

 ًُّ بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُه، ف ؤ ت ى - و  ت  اج  ل   مَّ ثُ  ح  س  ْجه هُ  غ  نِه، و  ٌْ د   ٌ  و 
، ُثمَّ  ام  ، ُثمَّ  ن  ة   ف ؤ ت ى ق ام  ا، ف ؤ ْطل ق   القِْرب  اق ه  نؤ   ُثمَّ  ِشن  ضَّ و  ا ت  ن   ُوُضنو ا ٌْ ن نِ  ب  ٌْ  ُوُضنو  
ق دْ  ٌُْكثِرْ  ل مْ  ، و  لَّى، ق ام  ُثمَّ  أ ْبل غ  تُ  ف قُْمتُ  ف ص  ٌْ طَّ م  ف ت 

(ٖ)
ة   ،  ٌ اِه ر  ى أ نْ  ك  ر   ُكْننتُ  أ نًِّ ٌ 

له ٌهِ نأ تَّ 
(ٗ)

ؤُْت،   ضَّ و  نْ  ف قُْمتُ  ف ت  ناِرِه، ع  نذ   ٌ س  نِديِ بِ  ف ؤ خ   ٌ
(٘)

نًِ  ار  نؤ د  ننْ  ف  ِمٌنِنِه، ع   ٌ 
ننتْ  امَّ ت  ت  ننال   ف  ننال ث    -صننلى هللا علٌننه وسننلم  -رسننول هللا  ةُ ص  ة   ث  ْشننر  ، ع  ننةا ْكع   ُثننمَّ  ر 
  ، ج  ام   اْضط  تَّى ف ن  ، ح  ف خ  ان   ن  ك  ام   إذا و  ، ن  ف خ  نهُ آف   بِنال لٌ  فآته ن  ن  نال ةِ  ذ  بِالصَّ

(ٙ)
فقنام  ،

لَّى ل مْ  ف ص  ؤْ، و  ضَّ و  ت  ان   ٌ  ك  قُولُ  و  ابِهِ  فًِ ٌ  لْ  اللَُّهمَّ »: ُدع  ا، ق ْلبًِ فًِ اْجع  فِنً ُننورا  و 
ننِري ا، ب ص  فِننً ُنننورا ننْمِعً و  ا، س  نننْ  ُنننورا ع  ِمٌنِننً و  ا، ٌ  نننْ  ُنننورا ع  نناِري و  س  ا، ٌ   ُنننورا
ف ْوقًِ ا، و  ْحتًِ ُنورا ت  ا، و  ا، ًمنامأو   ُننورا ْلفِنً ُننورا خ  ا، و  ا لِنً عظنمو   ُننورا  «ُننورا
اهأخرج

(1)
بنن عشنر ننا ٌومبنذ اعنن ٌمٌننه وأ بعند قولنه: فنؤدارنً أحمندوعند  

 . سنٌن
___________________________   

هِ  هللاُ  َصلَّى - النبً زوو الهاللٌة الحارث بنت مٌمونة (ٔ) ٌْ  امرأة آخر - َوَسلَّمَ  َعلَ
 اسمها كان قٌل .زوجاته من مات من وآخر - وسلم علٌه هللا صلّى - هللا رسول تزوجها

هِ  هللاُ  َصلَّى - النبً فسماها برة ٌْ  ودفنت وماتت، سبع سنة وتزوجها مٌمونة - َوَسلَّمَ  َعلَ
  الصحٌح . على وخمسٌن إحدى سنة
والتقرٌب ، (ٕٕٖ/8واإلصابة )(، ٕٕٙ/7(، وأسد الؽابة )9ٔٗٔ/ٗ) االستٌعاب: ٌنظر

 (ٕٖٗ/7) للزركلًواألعالم ، ( 7ٖ٘/ٔ)
 الصحٌحٌن  فنام وما أثبتناه هو المذكور فً متن الحدٌث فً (ط) فقال وفً فً )م( (ٕ)
 ألعضابه مد من وهلة ألول المستٌقظ ٌفعل ما فعل أي ٌدٌه ومد وطال امتد تمطى (ٖ)

 (78ٖ/ٌٔنظر : مشارق األنوار )   . ذلك ونحو
ِقٌه: ( فً )م( و)ط(: أتنبه له، وفً صحٌح البخاريٗ) اة  َثِقٌلَة  َوَقاؾ   - أَتَّ ْكُسوَرة  م ِبُمَثنَّ

 ًِّ َسِف ًُّ أَْي أَْرَتِقُبهُ َكَذا لِلنَّ اِب ، وعند مسلم:"أتنبه له" وفً رواٌة عند َوَطاِبَفة  َقاَل اْلَخطَّ
ة   ؼٌرهما ٌَ ةِ "أرقبه"، َوِفً ِرَوا ٌَ َدِة َبْعَدَها ُمْعَجَمة   "أَْبِؽٌهِ " َوِفً ِرَوا ِبُسُكوِن اْلُمَوحَّ

ة  أَْي أَْطلُُبُه َولِأْلَْكَثرِ  ٌَّ ًَ أَْوَجه   َمْكُسوَرة  ُثمَّ َتْحَتاِن  .أَْرقُُبُه َوِه
 (7ٔٔ-ٙٔٔ/ٔٔفتح الباري البن حجر )ٌنظر: 

 ( هكذا فً )م( و)ط( وفً صحٌح البخاري: فؤخذ بؤذنً ٘)
الَةِ ( عند البخاري: "ٙ)  "فآَذَنُه ِبالَل  ِبالصَّ
( ٖٙٔٙ/9ٙ/8انتبه من اللٌل ) إذاباب الدعاء  ،الدعوات تابك :البخاري هأخرج (7)

بن اعن سفٌان عن سلمة عن كرٌب عن  علً بن عبد هللا حدثنا ابن مهديحدثنا  :قال
 عباس به بلفظه .
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قوله: شناقها هو الخٌط أوالسٌر النذى تعلنق بنه وكنذلك الخنٌط ٌشند بنه فمهنا 
  (ٔ) ٌقال: شنق القربة واشنقها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
( 8/7ٖٕٙ٘/ٔ) باب الدعاء فى صالة اللٌل ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو= 
عبد هللا بن عباس باب ذكر اختالؾ الناقلٌن لخبر  ،الصالة تابك :الكبرى فً النسابًو
 :أحمد، و(9ٖٙ/ٖٕٗ/ٔباللٌل ) -صلى هللا علٌه وسلم  -رسول هللا كٌفٌة صالة  فً
  . به بلفظه ابن مهدي( ثالثتهم من طرٌق 9ٖٗٔ/7ٕٓ/٘)
عِ  َصاَلةِ  تابك :مصنفه فً أبً شٌبةابن  أخرجهو َقة   اب  أبووَ  مامةاإلوَ  التََّطوُّ باب  ،ُمَتَفرِّ
صَ  َماباب  ،الدعاء تاب( وفى ك8ٗ89/ٖٕٗ/ٕفضل صالة اللٌل ) فً ُجلِ  ُرخِّ ْدُعو لِلرَّ ٌَ 
 .عن سلمة به بنحوه ( من طرٌق الثوري9ٕٖٕٔ/9ٕ/ٙ) ُسُجوِدِه؟ ِفً ِبهِ 

( من طرٌق رشدٌن بن كرٌب عن أبٌه بزٌادة. "وأنا 7ٖٖٗ/ٖٓٗ/٘وأخرجه أحمد: )
 ٌومبذ ابن عشر سنٌن" .                                 

 كرٌب أبو موالهم الهاشمً مسلم أبً بنقلت: وهذه الزٌادة تفرد بها: رشدٌن بن كرٌب 
 وأبو نمٌر، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ومحمد المدٌنً، بن علًضعفه ضعٌؾ (. ق ت) المدنً
َسابً َحاِتم، وأبو ُزْرَعة، ، حدٌثه ٌقوى ال: ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال، وابن حجر، والنَّ
 . الحدٌث منكر:  الُبخاِريُّ  وَقال

 ( .9ٕٓ/ٔ( والتقرٌب )79ٖ/ٌٖنظر : تهذٌب التهذٌب )
النهاٌة ( وٖٕٙ/ٕ( والفابق للزمخشري )ٖٖٔ/ٔ( ؼرٌب الحدٌث ألبً عبٌد )ٔ)
(ٕ/٘ٓٙ) 
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قننام  إذا: ، فقلننت لهننا: بننت عننند خننالتى مٌمونننة بنننت الحننارثوعنننه قننال -1ٕ
ُسولُ  ف ق ام  "  ،نىٌفاٌقظ  - صلى هللا علٌه وسلم - رسول هللا نلَّى - هللاِ  ر   هللاُ  ص 

هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْنبِهِ  إِل ى ف قُْمتُ  ،- و  راأل ج  س  ذ   ،ٌْ ِدي ف ؤ خ   ٌ ل نِنً بِ ع  نِن،اًل ِشنقِّهِ  ِمننْ  ف ج  م  ٌْ 
ْلتُ  ع  نتُ  إذا ف ج  ٌْ ؤُْخنذُ  أ ْغف  ةِ  ٌ  نْحم  نلَّى: ق نال   أُُذنِنً، بِش  ى ف ص  ة   إِْحند  ْشنر  ، ع  نةا ْكع   ُثنمَّ  ر 
ننى ب  اْحت 
(ٔ)

ننى  تَّ ننً ح  ،ُ  إِنِّ ننهُ  أ ْسننم  ف س  ا، ن  اقِنندا ننا ر  ن   ف ل مَّ ٌَّ نن ب  ننلَّى اْلف ْجننرُ  ل ننهُ  ت  نِ  ص  ٌْ نن ت  ْكع   ر 
نِ  ٌْ ت  فٌِف  مسلم  هأخرج "خ 

(ٕ)
. 

 
 
 
 
 
 
  

___________________________ 
ه ( ٔ) ُشدُّ ٌَ ْجَمَعُهما ِبِه َمَع َظْهره، و ٌَ ه إِلَى َبْطنه بَثْوب  ٌْ ّم اإْلِْنَساُن رْجلَ ٌَضُّ االْحِتَباء: ُهَو أَْن 

ن عَوض الثَّوب. ٌْ َد ٌَ ُكوُن االْحِتَباء بال ٌَ َها. َوَقْد  ٌْ   َعلَ
 (ٖٖ٘/ٔالنهاٌة )

( 8/7ٖٕٙ٘/ٔصالة اللٌل ) فًباب الدعاء  ،المسافرٌنصالة  تابك :مسلم هأخرج (ٕ)
الضحاك عن مخرمة بن سلٌمان  أخبرنافدٌك  أبىمحمد بن رافع عن ابن حدثنا  :قال

 عن كرٌب عن ابن عباس به بلفظه .
( عن 7ٖٙ/ٕٙ٘/ٔصالة اللٌل ) اء فًباب الدع ،صالة المسافرٌن تابك فً هأخرجو

  . مخرمة  به بلفظهٌحٌى عن مالك عن 
 فً، و(8ٖٔ/7ٗ/ٔبعد الحدث ) القرآنباب قراءة  ،الوضوء تابك :البخاري هأخرجو
صالة  تابك :مسلمو ،(98ٔٔ/ٕٙ/ٕالصالة ) باب استعانة الٌد فً ،الصالة تابك

 تابك :الكبرى فً النسابً( ، و7ٖٙ/ٕٙ٘/ٔصالة اللٌل ) باب الدعاء فً ،المسافرٌن
فً  الترمذي(، و97ٖ/ٖٕ٘/ٔباب ذكر اختالؾ الناقلٌن لخبر ابن عباس ) ،الصالة
مالك عن ( أربعتهم من طرٌق ٕٕٙ/ٕٕٗ/ٔ )عبادة رسول هللا باب ما جاء فً :الشمابل

  . مخرمة به بلفظه
ًِّ  َصاَلةِ باب ، صالة اللٌل تابك :الموطؤ مالك فً هأخرجو ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ
 .( من طرٌق مخرمة به بنحوه ٔٔ/ٕٔٔ/ٔ) اْلِوْترِ  ِفً
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ةُ  نْ ع   ل  بِ وعنه وقد سُ  -ٖٓ ال  ُسولِ  ص  ِ  ر  لَّى - هللاَّ نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  : ق نال  ف ؟ - و 
هُ  بِتُّ " ل ةا  ِعْند  ٌْ ُهو   ل  ، ِعْند   و  نة  ُمون  ٌْ نام   م  ن  نى ف  تَّ نب    ح  ه  نلِ  ُثلُنثُ  ذ  ٌْ  - نِْصنفُهُ  أ وْ  - اللَّ
،ف ق ظ  ٌْ ننام   اْسننت  نننٍّ  إِل ننى ف ق  نناٌ ، فٌِننهِ  ش  ننؤ   م  ضَّ و  ننؤْتُ  ف ت  ضَّ و  ت  ننُه، و  ع  ننام  و م   إِل ننى قُْمننتُ و   ق 

ْنبِهِ  أبو داود  هثم ذكر بنحو ما تقدم أخرج "......ج 
(ٔ)

 .  
___________________________    

َثَنا :قال (ٖٗٙٔ/ٙٗ/ٕ) صالة اللٌل باب فً ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)  َحدَّ
بِ  ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  ٌْ ثِ  ْبنِ  ُشَع ٌْ َثِنً ، اللَّ ي، َعنْ  أَِبً، َحدَّ ِزٌَد، ْبنِ  َخالِدِ  َعنْ  َجدِّ  َسِعٌدِ  َعنْ  ٌَ
َمانَ  ْبنِ  َمْخَرَمةَ  َعنْ  ، ِهاَلل   أَِبً ْبنِ ا ٌْ ا أَنَّ  ، ُسلَ ب  ٌْ هُ  أَْخَبَرهُ، َعبَّاس   اْبنِ  َمْولَى ، ُكَر : َقالَ  أَنَّ

                                .                            به بلفظه  َعبَّاس   اْبنَ  َسؤَْلتُ 
( 8ٕٙ/ٖٓ/ٕ) ،بمة بالصالةاألالمإمنٌن ، باب إٌذان الصالة تابك :النسابً هأخرجو

 . من طرٌق  شعٌب به بنحوه
  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًباب صالة  ،صالة اللٌل تابك :الموطؤ مالك فً هأخرجو
 . من طرٌق مخرمة بن سلٌمان به بنحوه( ٔٔ/ٕٔٔ/ٔالوتر ) فً

بعد  القرآنباب قراءة  ،الوضوء تابك :البخاري: من كل   هأخرج ومن طرٌق مالك
 الصالة ستعانة بالٌد فًاالباب  ،اب الصالةأبو تابك فًو ،(8ٖٔ/7ٗ/ٔالحدث )

 صالة اللٌل باب الدعاء فً ،ٌنصالة المسافر تابك :مسلمو، بنحوه (98ٔٔ/ٕٙ/ٕ)
 ؟كم ٌصلى باللٌل جاء فً باب ما ،إقامة الصالة تابك :ابن ماجهو، (7ٖٙ/ٕٙ٘/ٔ)
(ٔ/ٖٖٗ/ٖٖٔٙ) . 

 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 
بد -ٔ لِك ع   هللا عبد أبو موالهم، -سبقت نسبته -الفهمً سعد ْبن اللٌث ْبن شعٌب ْبن الم 

 هللا وعبد سعد، ْبن اللٌث بن شعٌب وأبٌه موسى، بن أسد: َعن َرَوى )م د س( الِمْصِري
َسابً داود، أبوو مسلم،: َعنه َرَوى. وؼٌرهم  وهب ْبنا ، ثقة :النسابًقال  وؼٌرهم والنَّ
 وقال ابن حجر فً ،ثقة الكاشؾ: فً الذهبًوقال ، صدوق: الرازي حاتم أبوقال و

 وأربعٌن ثمان سنة الحجة ذي من بقٌت عشرة الثنتً الخمٌس ٌوم توفى.  ثقة التقرٌب:
 . بتٌناوم

 . كثروناألثقة وثقه  حاله: خالصة
( 99ٖ-98ٖ/ٙوالتهذٌب )( ٘ٙٙ/ٔ( والكاشؾ )ٖٗ٘/٘)ل : الجرن والتعدٌٌنظر

                                                                 (9ٔ٘/ٔ) والتقرٌب
 َعْبد أبو موالهم، ،- نسبتهسبقت  - الفهمً الرحمن َعْبد بن سعد بن اللٌث بن شعٌب -ٕ

ًِّ  ْبن وموسى سعد، ْبن اللٌث أَِبٌهِ : عن روى.  )م د س(.الِمْصِري الملك  . ربان ْبن َعلِ
 السرن، ْبن َعْمرو ْبن أحمد الطاهر أبوو وهب، ْبن الرحمن َعْبد ْبن أحمد: َعن َرَوى
ْحَمنِ  َعْبد قال . وؼٌرهم سعد ْبن اللٌث ْبن شعٌب ْبن الَملِك َعبد وابنه : حاتم أَبً ْبن الرَّ
 َوَقال . حدٌثا أحلى شعٌب: قال الحكم؟ َعْبد ْبن هللاَِّ  َعبد أو إلٌك أحب هو عنه، أبً َسؤَلتُ 
ثنً الفضل، أهل من وَكانَ  مفتٌا، فقٌها كان: ٌونس ْبن َسِعٌد أبو : قال جدي، َعنْ  أبً َحدَّ

  =                                               لعالم اابن   رأٌت ما:  ٌقول وهب اْبن سمعت
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 ...................................................................................
___________________________   

ان ابنُ  وذكره .ثقة كان: الخطٌب َبْكر أبو َوَقال .اللٌث ْبن شعٌب من أفضل=   فً ِحبَّ
 بن شعٌب ِفً صالح بن أحمد َوَقال: َوَقال الثقات فً شاهٌن ابن وَذَكره، الثقات كتاب
 .بةاوم وتسعٌن تسع سنة مات .فقٌه نبٌل ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال،  ثقة: اللٌث

  . باتفاقثقة  : خالصة حاله
 (ٖ٘٘/ٗ) والتهذٌب( ٖٔٔ/ٔ) شاهٌن ابن ثقاتو (8/8ٓ9ابن حبان ) ثقات : ٌنظر

 (ٖٖ٘/ٔ) والتقرٌب
   ٘ٔ :ثقة ثبت سبقت ترجمته رقم: بن سعد اللٌث -ٖ
  ٕٔ: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: الجمحًبن ٌزبد خالد  -ٗ
ِعٌد -٘  هللاَِّ  َعبد ْبن جعفر :روى عن.  )ع( الِمْصِري العالء أبو اللٌثً هالل أَبً بن س 
: َعنه َرَوى.  ومخرمة بن سلٌمان وؼٌرهم  الجهم، أَبً ْبن وجهم ،األنصاري الحكم ْبنا

ِزٌدَ  ْبن وخالد َمِوي،األ هللاَِّ  َعبد ْبن حسان  الرعٌنً فقٌه أَبً ْبن وَسِعٌد الِمْصِري، ٌَ
ان ابنُ  وذكره .به بؤس ال: حاتم أبو قال. وؼٌرهم   ابن هووثق . الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

، خزٌمة، وابن والعجلً، سعد، ًّ اَرقُطِن  اْلَبرِّ  َعبد وابن والخطٌب، ،والبٌهقً والدَّ
 فً ٌخلط شًء أي أدري ما: ٌقول أحمد كان صدوق: الساجً َوَقال ،وؼٌرهم

 :عن ٌروى، الستة الكتب فً حدٌثه معروؾ ثقة: المٌزان فً الذهبًوقال . حادٌثاأل
 لٌس: وحده حزم ابن قالو .شٌوخه أحد المقبري سعٌد :وعنه المجمر ونعٌم نافع،
 أن الإ اسلف   تضعٌفه فً حزم البن أر لم صدوقالتقرٌب:  فً وقال ابن حجر ،بالقوى
 قبل وقٌل قبلها وقٌل ومابة الثالثٌن بعد تما. ختلطا أنه أحمد عن حكى الساجً
 .بسنة الخمسٌن

  . المختلطٌن ره العالبً وال سبط ابن العجمً فً: ولم ٌذكقلت
 . ثقة وثقه الجمهور : خالصة حاله

 للعجلً( والثقات 9ٔ٘/ٖ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  (ٗٔ٘/7) طبقات ابن سعد : ٌنظر
 الدارقطنًوسنن (  7ٖٗ/ٙوالثقات البن حبان ) (7ٔ/ٗ) والجرن والتعدٌل( 89ٔ/ٔ)
 ( ٕٕٗ/ٔوالتقرٌب ) (9ٗ/ٗ) والتهذٌب( ٕٙٔ/ٕ) االعتدالومٌزان  (ٖ٘ٓ/ٔ)
مان بن مخرمة -ٙ ٌْ  من حً والبة سبة إلىن - والموحدة الالم بكسر - الوالبً يسداأل ُسلَ
د ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى.  )ع( المدنً خزٌمة ْبن أسد بنً  ْبن والسابب طلحة، ْبن ُمَحمَّ

 ْبن والضحاك هالل، أَبً ْبن َسِعٌد: َعنه َرَوى. ٌزٌد وكرٌب مولى ابن عباس وؼٌرهم
وِريُّ  عباس قال. وؼٌرهم األنصاري َسِعٌد ْبن ربه وعبد الحزامً، عثمان  ٌحٌى عن الدُّ

ان ابنُ  وذكره، ثقة الحدٌث صالح: حاتم أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبنا ، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
ةُ  َقَتلَْتهُ  .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الحدٌث قلٌل كان: سعد ابن َوَقال ٌَّ  اْلَحُروِر
د   ٌْ  . ومابة ثالثٌن سنة ِبقَُد

 =   .                                                               باتفاقثقة  : خالصة حاله
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لَّى" :وفى رواٌة عنده -ٖٔ ث   ف ص  ة   ث ال  ْشر  ةا  ع  ْكع  ا ر  ا ِمْنه  ت  ْكع  ْرتُ  ،جرِ اْلف   ر  ز   ح 
هُ  ام   ٌ ة   ُكلِّ  فًِ قِ ْكع  ا بِق ْدرِ  ر  ا ٌ  ه  ٌُّ لُ  أ  مِّ اْلُمزَّ

 (ٔ)
النسابًه أخرجو " 

(ٕ)
 . 

___________________________ 
  [(ٔاآلٌة رقم ) :المزملسورة ( ]ٔ)
َثَنا :( قالٖ٘ٙٔ/7ٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج (ٕ)  َحدَّ

، ْبنُ  ُنونُ  ٌَى َحِبٌب  ْح ٌَ َثَنا: االقَ  ُموَسى، ْبنُ  َو اِق، َعْبدُ  َحدَّ زَّ ، أخبرنا الرَّ  اْبنِ  َعنِ  َمْعَمر 
، ، ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َطاُوس   خره لم بقل نون منها:ه بلفظه وفى آب َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َخالِد 

 .ركعتا الفجر
 (8ٙ8ٖ/ٙٓٗ/ٕوأخرجه عبد الرزاق فً مصنفه: )

اِقلٌِنَ  اْخِتاَلؾِ  َذَكرُ باب  ،الصالة تابك :الكبرى فً النسابً هأخرجو  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  لَِخَبرِ  النَّ
ةِ  ِفً َعبَّاس   ٌَّ ِف ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َصاَلةِ  َك ٌْ لِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ عن محمد ( 99ٖ/ٖٕٙ/ٔ) ِباللَّ

  .بن رافع عن عبد الرزاق به بلفظها
 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 

 أبو  - ُمْهملَة سٌن آخرَها َوِفً اْلَواو َوُسُكون اْلَقاؾ ِبَضم -ومسًالقُ بن حبٌب  نوح -ٔ
 من قرٌةنسبة إلى  - الشٌن وبعدها المعجمة والذال الموحدة الباء بفتح البذشً محمد
 بًالراس القاسم بن وأزهر الصنعانً، خالد بن إبراهٌم: َعن َرَوى. )د س( .بسطام قرى

َسابً، داود، أبو: َعنه َرَوى. وعبد الرزاق وؼٌرهم  أٌوب ْبنا هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو والنَّ
 لقومسً،ا حبٌب بن نون حنبل بن أحمد ذكر: المروذي َبْكر أبو قال. وؼٌرهم المخرمً

: حاتم أبو َوَقال ،نعم: قال عنه؟ أكتب: قلت. لبٌن علٌه الخبر إن ٌكاتبنً، ٌكن لم: َفَقالَ 
َسابً َوَقال ،صدوق  ْبن أحمد َوَقال ،ثقة كان: الخطٌب َبْكر أبو َوَقال ،ِبهِ  بؤس ال: النَّ
ان ابنُ  ذكرهو ،ٌخضب ال ورأٌته وجماعة سنة صاحب ثقة كان: المروزي سٌار  فً ِحبَّ
 .سنً ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، قاسم بن مسلمةو ،الذهبًووثقه  ،الثقات كتاب
 .بتٌناوم وأربعٌن اثنٌن سنة رجب ِفً مات

 . كثروناأل: ثقة وثقه خالصة حاله
 والتعدٌل الجرنو، (ٖٙ/ٔ) النسابًومشٌخة ، (ٕٔٔ/8) للبخاريالتارٌخ الكبٌر  :ٌنظر

(                                                                                   ٗٙ/ٖ) واللباب ،(8ٖٗ/٘ٔ) الخطٌب وتارٌخ، (ٕٔٔ/9وثقات ابن حبان ) ،(8ٙٗ/8)
 (ٙٙ٘/ٔ) والتقرٌب، (7ٕٖ/ٕوالكاشؾ )، (8ٕٗ/ٓٔوالتهذٌب )

___________________________ 
والتارٌخ الكبٌر  ،(٘٘ٗ/ٕ) الدوريتارٌخ و ،(78ٕ/ٔطبقات ابن سعد ): ٌنظر= 
 والتهذٌب ،(ٓٔ٘/7وثقات ابن حبان ) ،(ٖٖٙ/8)والجرن والتعدٌل  ،(٘ٔ/8)
 (                                                               ٖٕ٘/ٔ)والتقرٌب  ،(7ٔ-7ٕ/ٓٔ)
  9: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: مولى ابن عباس كرٌب -7
 9 :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنهما عباس ابن -8

  :سناداإلالحكم على 
 .صحٌح
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 ...................................................................................
___________________________   

 اْلَباء ِبَفْتح - البلخً زكرٌا أبو الحدانً، سالم بن ربه َعْبد بن موسى بن ٌحٌى -ٕ= 
م َوُسُكون اْلُمَوحَدة ْسَبة َهِذه - اْلُمْعَجَمة اْلَخاء آخرَها َوِفً الالَّ  ُخَراَسان ِباَلد من بلد إِلَى النِّ
َنة، ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى .)خ د ت س( َبلخ لََها ٌَُقال ٌْ ٌَ  الرازي ُموَسى ْبن إبراهٌمو ُع

ْرِمِذّي، داود، أبوو البخاري،: َعنه َرَوى. وعبد الرزاق وؼٌرهم َسابً والتِّ   .وؼٌرهم والنَّ
َسابً ُزْرَعة، أبو وثقه د َوَقال ،الدارقطنًو ،والنَّ  .مؤمون ثقة: الثقفً إسحاق ْبن ُمَحمَّ
 خٌار من كان: َهاُرونَ  ْبن ُموَسى َوَقال. الناس ثقات من َكانَ : آخر موضع ِفً َوَقال

ان ابنُ  وذكره .المسلمٌن            . التقرٌب ووثقه ابن حجر فً، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 .نومابتٌ أربعٌن سنة توفى

                                                                                                                          . باتفاقثقة  : خالصة حاله
 الجرنو، (ٖٓٔ/ٔ) النسابًومشٌخة ، (7ٖٓ/8) للبخاريالتارٌخ الكبٌر  :ٌنظر

، (9ٖٔ/ٕوالمإتلؾ للدارقطنى )، (7ٕٙ/ 9) حبان ابن وثقات ،(88ٔ/  9) والتعدٌل
 ( 97٘/ٔوالتقرٌب ) (9ٗ/٘) والتهذٌب (ٔ/ٔ) واللباب، (9ٗ/٘) السمعانًنساب وأ
 8 :ترجمته حدٌث رقم، سبقت خره ختلط بآثقة ا: بن همام عبد الرزاق -ٖ
 8 :بن راشد : ثقة له أوهام سبقت ترجمته حدٌث رقم معمر -ٗ
بد -٘  ولد من كلنسبة الى  -بناوياأل محمد أبو الٌمانً، كٌسان بن طاوس بن هللاَِّ  ع 

سَ  ٌزن ِذي بن سٌؾ َمعَ  كْسَرى وجههم الَّذٌن اْلفرس أَبَناء من ِباْلٌمن ٌْ  اْلَعَرب من َفلَ
ِزٌَد، بن سماك: َعن َرَوى .)ع( ْبَناء،اال وٌسمونهم  أَبً بن وعطاء طاوس، وأبٌه ٌَ
 ابنه :وعنه. وؼٌرهم عباس، ابن مولى وعكرمة المخزومً، خالد بن وعكرمة ربان،
 أبو قال ، وؼٌرهم كثٌر بن والنضر راِشد، بن وَمْعَمر طاوس، ْبنِ  هللاَِّ  َعبد بن محمد
َسابً حاتم،  إِلَى راحال كنت إن: أٌوب لً قال: معمر عن الرزاق، عبد َوَقال ،ثقة: والنَّ
ا َوَقال .إلٌه رحلتً َفَهِذهِ : رواٌة وفً. رحلتً فهذا طاوس، بابن فعلٌك أحد، ض  ٌْ  عن أَ
: َفَقالَ  عروة؟ بن هشام وال: لَهُ  فقلت: قال. طاوس ابن مثل فقٌه ابن رأٌت ما: معمر
 وأحسنهم بالعربٌة، الناس أعلم من وكان َهَذا، مثل أر ولكن لم عروة، بن بهشام حسبك
: قلت ثقة: فقال ؟ حاله ما مٌسرة بن إبراهٌم: َمِعٌن بن لٌحًٌ قلت الدارمًوقال  . خلقا
، الثقات ره ابن حبان فًوذك، اكالهم: فقال ؟ طاوس ابن أو طاوس عن إلٌك أحب هو
َسابً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال  فً الدارقطنً قال وكذا مؤمون، ثقة: الكنى فً النَّ
توفى  .عابد فاضل ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة: العجلً َوَقال والتعدٌل، الجرن
 . ومابة وثالثٌن اثنتٌن سنة:

 =                                                                 . باتفاقثقة  : خالصة حاله
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___________________________  
( ٖ٘ٙ/ٗ( والتارٌخ الكبٌر )8ٖٔ/ٔ) أحمد( وعلل ٖٗٔ/ٕ) الدوري: تارٌخ ٌنظر= 

واللباب ( ٗ/7( وثقات ابن حبان )88/٘والجرن والتعدٌل ) (ٕٕٙ/ٔوثقات العجلً )
 ( ٕٗٗ/ٔ( والتقرٌب )8ٕٙ-7ٕٙ/٘والتهذٌب ) (ٕٙ/ٔ)
 مخزوم ْبن ُعَمر ْبن هللا َعْبد ْبن المؽٌرة بن هشام بن العاص بن خالد بن عكرمة -ٙ

 وقاص، أَبً ْبن سعد ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى.  مد ت س( )خ المكً المخزومً القرشً
 البجلً، مهاجر ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى.  وعبد هللا ابن عباس وؼٌرهم ظهٌر بن وأسٌد

 أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىوثقه .  وعبد هللا بن طاووس وؼٌرهم الَسِعٌدي َسِعٌد بن إسحاقو
َسابً ُزْرَعة، ان ابنُ  وذكره .وابن سعد والنَّ  لم: َحْنَبل   ْبن أحمد َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 الثقات، فً شاهٌن ابن وَذَكره ،مرسل عثمان عن: ُزْرَعة أبو َوَقال. ُعَمر من ٌسمع
 .: ثقةالتقرٌب وقال ابن حجر فً، ثقة: التبان الرحٌم عبد ابن وقال، البخاري ووثقه

     . باتفاق: ثقة  حاله خالصة
( ٕٙٔ/ٔ) الدارمًخ ابن معٌن رواٌة (، وتار7ٌ٘ٗ/٘البن سعد ) : الطبقات ٌنظر
وثقات ابن  ،(7/9ل )(، والجرن والتعد9ٌٗ/7رٌخ الكبٌر )والتا ،(ٖٔٔ/ٔ) أحمدوعلل 
( 8ٕ٘/7) التهذٌب تهذٌبو ،(ٕ٘٘/9تهذٌب الكمال ) إكمالو ،(ٖٕٔ/٘حبان )

 .(9ٕ/ٕوالتقرٌب )
 9 :سبقت ترجمته حدٌث رقم رضً هللا عنهما: ابن عباس -7
 

 : سناداإلالحكم على 
 ، فٌه عبد الرزاق وهو ثقة اختلط بآخره، وروى هذا الحدٌث عنه ثالثة:صحٌح 

 نون بن حبٌب، وٌحٌى بن موسى، ولم ٌتمٌز حدٌثهما قبل أوبعد اختالط عبد الرزاق.
 والثالث هو محمد بن رافع : أخرو له مسلم عن عبد الرزاق، قاله العراقً.  
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ثم ذكر أنه قام فصلى ولم ٌتوضؤ هنذا ،": "ثم اضطج، فنام حتى نفخقوله
(ٔ)

 
لمنا تقندم منن أننه تننام عٌننه وًل ٌننام  -صلى هللا علٌه وسلم  -من خصابصة 

ةُ قلبه و ْقظ  ْمن ،كانت  ق ْلبِهِ  ٌ  ا حدثه، ت  م  إِنَّ ْلُبهُ  لم ٌنم  و  ً   ق  ِعن  ٌ ً   لِ ْح ً   إذا اْلنو   أُوِحن
هِ  ٌْ اِمهِ ] فًِ إِل  ن  [م 

(ٕ)
دُ  ق ال   ، ٌْ ر   ْبنُ  ُعب  ٌْ نا: ُعم   ٌ ، األنبٌنا  ُرْإ ًٌ ْحن أ   ُثنمَّ  و  نً :ق نر   إِنِّ

ى امِ  فًِ أ ر  ن  ُحك   أ نًِّ اْلم  أ ْذب 
 (ٖ)

.
 
 

هُ ( وعنه ٕٖ) ق د   أ نَّ ُسولِ  ِعْند   ر  لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ق ظ  فنراه ا ، - و  ٌْ  ْسنت 
ك  و وَّ ؤ   ت س  ضَّ و  ت  ُهو   و  قُولُ  و   ٌ:  َّْلقِ  فًِ إِن اتِ  خ  او  نم  األرضو   السَّ

(ٗ)
حتنى خنتم  

ننام   ُثننمَّ السننورة  ننلَّى ق  ِن، ف ص  ٌْ نن ت  ْكع  ننال   ر  ننا أ ط  ننام   فٌِِهم   ٌ ُكننوع   اْلقِ الرُّ ، و  ننُجود  السُّ  ُثننمَّ  و 
ف   ر  ام   اْنص  تَّى ف ن  ، ح  ف خ  ل   ُثمَّ  ن  لِك   ف ع  ث   ذ  ات   ث ال  رَّ ، ِستَّ  م  ات  ع  ك  لِنك   ُكنلَّ  ر  اكُ  ذ  ْسنت   ٌ 
 ُ ؤ ضَّ و  ت   ٌ أُ  و  ْقر   ٌ ُإًل  ِ  و  ن ُثنمَّ  ،كلماتالْ  ه  ر  ٌ  ث   ْوت  نُ  اتناهف   ،ركعنات بِنث ال  ذِّ ج   اْلُمنإ  نر   ف خ 

ِة، إِل ننى ننال  ُهننو   الصَّ قُننولُ  و  ننلْ  اللُهننمَّ »: ٌ  ْلبِننً فِننً اْجع  ا، ق  ننانًِ فِننًاجعننل و   ُنننورا  لِس 
ا، لْ  ُنورا اْجع  ْمِعً فًِ و  ا، س  لْ  ُنورا اْجع  ِري فًِ و  ا، ب ص  نلْ  ُننورا اْجع  ْلفِنً و  ا، خ   ُننورا

ا، ًمامأو نلْ  ُننورا اْجع  نْوقًِ ِمننْ  و  ا، ف  ِمننْ  ُننورا ْحتِنً و  ا، ت   ًوأعظنم لِن اللُهنمَّ  ُننورا
ا  النسابًداود و أبومسلم و /أ[ٗ٘ٔ]/ هأخرج «ُنورا

(٘)
 . 

 ___________________________   
 (ٙ/ٗ) ( انظر شرن السنة للبؽوئ)
 .به  الإأثبتناه هو الصحٌح وال ٌستقٌم المعنى  المنامة وما )ط(  ( فًٕ) 
  [9ٓٔ جزء من اآلٌة: ل عمران:آ] (ٗ)          [(ٕٓٔجزء من اآلٌة ) :( ]الصافاتٖ)
(  7ٖٙ/ٖٓ٘/ٔة اللٌل )صال فًباب الدعاء  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرج( ٘)

محمد بن فضٌل عن حصٌن ابن عبد الرحمن األعلى  حدثنا بن عبد واصل حدثنا  :قال
بٌه عن ابن بن على بن عبد هللا بن عباس عن أ ثابت عن محمد أبىعن حبٌب بن 
 .  عباس به بلفظه 

ٌِّنِ  اْلَخَبرِ  َذْكرُ  الصالة باب تابك :مستخرجه عوانة فً أبو أخرجهو ًَّ  أَنَّ  اْلُمَب ِب  َصلَّى النَّ
هِ  هللاُ  ٌْ ، َوِبَسْبع   ِبِتْسع   أَْوَترَ  َوَسلَّمَ  َعلَ هُ  َوِبَخْمس  ْقُعدْ  لَمْ  َرَكَعات   َثَمانِ  َصلَّى َوأَنَّ  ِفً الإ ٌَ

ِل، َصاَلةِ  ِفً آِخِرَها ٌْ ، َصلَّى ُثمَّ  اللَّ هُ  َرْكَعة  ْجِلسْ  لَمْ  َرَكَعات   َخْمسَ  َصلَّى َوأَنَّ  ِفً الإ ٌَ
َعاءِ الصالة باب  تابك :، وابن خزٌمةبلفظه (9ٕٕٕ/ٗ٘/ٕ)آِخِرَها  إِلَى اْلُخُرووِ  ِعْندَ  الدُّ
اَلةِ  ء ؛ سناداإل َهَذا ِمنْ  اْلَقْلبِ  ِفً َكانَ " ( بنحوه وقال عقبه:8ٗٗ/9ٕٕ/ٔ) الصَّ ًْ  َفإِنَّ  َش
، َثاِبت   أَِبً ْبنَ  َحِبٌبَ  دِ  ِمنْ  اْلَخَبرَ  َهَذا َحِبٌب   َسِمعَ  َهلْ  أَِقؾْ  َولَمْ  ُمَدلِّس  ًٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّ  اَل، أَمْ  َعلِ
، َعنْ  َرَواهُ  َعَواَنةَ  أبو إذافَ  َنَظْرتُ  ُثمَّ  ن  ٌْ َثِنً: َقالَ  َثاِبت   أَِبً ْبنِ  َحِبٌبِ  َعنْ  ُحَص دُ  َحدَّ  ُمَحمَّ
ًٍّ  ْبنُ                                  من طرٌق محمد بن فضٌل به . كالهما " َعلِ
طرٌق هشٌم ( من ٖٖ٘ٔ/٘ٗ/ٕصالة اللٌل ) ب فًبا ،الصالة تابك :داود أبو أخرجهو

  =                                                  و محمد بن فضٌل عن حصٌن به بلفظه .
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هُ  وعنه -ٖٖ ات   أ نَّ ة   خالته ِعْند   ب  ُمون  ٌْ ْوجِ  م  ًِّ  ز  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  : ق نال   و 
ْعتُ » ج  ْرِض  فًِ ف اْضط  ِة، ع  اد  ،   اْلِوس  ج  اْضط  ُسولُ  و  ِ  ر  لَّى هللاَّ نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س    و 
ا، فًِ ام   ُطولِه  ُسنولُ  ف ن  ِ  ر  نى وسنلم علٌنه هللا صنلّى هللاَّ تَّ ا ح  نف   إِذ  نلُ، اْنت ص  ٌْ  أ وْ  اللَّ
ْبل ننهُ  ، ق  هُ  أ وْ  بِق لٌِننل  ْعنند  ق ظ   بِق لٌِننل   ب  ٌْ ُسننولُ  اْسننت  ِ  ر  ننلَّى هللاَّ ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  ننلَّم  س  عننل   و  ف ج 

ننحُ  ْمس  ننْوم   ٌ  نننْ  النَّ ْجِهننهِ  ع  ننِدِه، و   ٌ أ   ُثننمَّ  بِ ننر  ْشننر   ق  نناتِ اآل اْلع  اتِمِ  ٌ  ننو  ةِ  ِمنننْ  اْلخ   آلِ  ُسننور 
، ان  نٍّ  إِل ى ق ام   ُثمَّ  ِعْمر  لَّق ة ، ش  ؤ   ُمع  ضَّ و  ا ف ت  ه أخرجن، ثم ذكر بنحو منا تقندم «ِمْنه 

حاتم أبودود و أبو
(ٔ)

. 
 
 

___________________________   
ثابت  أبىختالؾ على حبٌب ابن االباب ذكر قٌام اللٌل،  تابك :النسابً هأخرجو= 
باب ذكر اختالؾ الناقلٌن لخبر  ،الصالة تابك :، وفى السنن الكبرى( 7ٓ٘ٔ/7ٖٕ/ٖ)

ا (ٖٔٗ٘/7ٖٗ/٘) :أحمد( بلفظه، وٕٓٗ/7ٖٕ/ٔابن عباس )  :الطبرانً، ومختصر 
ًُّ  باب ا( ٖ٘ٙٓٔ/78ٕ/ٓٔ) أَِبٌهِ  َعنْ  َعبَّاس   ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِ  أحمد أبوو، مختصر 

ا( 789/ٓٙ/ٔ) :الحدٌثشعار أهل  الحاكم فً  .ٌق  حصٌن به أربعتهم من طر مختصر 
( 8ٕٙٙ/7ٔٙ/ٖ) َعبَّاس   ْبنِ  هللاِ  ْبدِ باب ذكر ع ،معرفة الصحابة تابك الحاكم: هأخرجو

ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا وقال: ٌْ َخ ٌْ َجاهُ  َوَلمْ  الشَّ  :الطبرانً، والذهبًووافقه " ٌَُخرِّ
ًُّ باب  ، (9ٗٙٓٔ/ 7ٕٙ/ٓٔ) ،(8ٗٙٓٔ/7ٕ٘/ٓٔ) أَِبٌهِ  َعنْ  َعبَّاس   ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِ
ًُّ ثالثتهم من طرٌق ( 8ٕٓ/ٖ) :ٌاءولاألحلٌة  نعٌم فً أبوو به  َعبَّاس   ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِ

   بنحوه .
 :( قال7ٖٙٔ/7ٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،اب قٌام اللٌلأبو تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)

 .ان عن كرٌب عن ابن عباس به بلفظهحدثنا القعنبى عن مالك عن مخرمة بن سلٌم
، (8ٖٔ/7ٗ/ٔث )الحدبعد  القرآنباب قراءة  ،الوضوء تابك :البخاري هأخرجو
 :النسابً، و(7ٖٙ/ٕٙ٘/ٔصالة اللٌل ) فًعاء باب الد ،المسافرٌن صالة تابك :مسلمو
 تابك :بن ماجةا، و(ٕٓٙٔ/ٕٓٔ/ٖالقٌام )ا ٌستفتح به م رباب ذك ،قٌام اللٌل تابك
 تابك :ابن خزٌمة، و(ٖٖٙٔ/ٖٖٗ/ٔ) ؟كم ٌصلى باللٌل فً باب ما جاء ،قامة الصالةإ
رِ  ِفً َجَماَعة   اْلِوْترِ باب  ،الصالة فً مامةاإل ٌْ  :ابن حبانو، (7٘ٙٔ/88/ٖ) َرَمَضانَ  َؼ
انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك ٌَ ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ِبؤَنَّ  اْلَب هِ  هللاَّ ٌْ  َما ٌَُصلًِّ َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَ

لِ  َصاَلةِ  ِمنْ  َوَصْفَنا ٌْ  ستتهم من طرٌق مالك به بلفظه.( 9ٕٕ٘/ٕٖٙ/ٙ) َرْقِدهِ  َبْعدَ  اللَّ
 فً صلى هللا علٌه وسلم النبًباب صالة  ،الصالة تابك :الموطؤ مالك فً هأخرجو

 (ٔٔ/ٕٔٔ/ٔالوتر )
 :داود أبًاإلمام  إسناددراسة 

بد -ٔ ِ  ع  ًّ  قعنب ْبن مسلمة ْبن هللاَّ  َوِفً النُّون َوفتح اْلعٌن َوُسُكون اْلَقاؾ ِبَفْتح - اْلَقْعَنِب
ْسَبة َهِذه ُمَوحَدة َباء آخرَها   =  من حارثة ًبن منها قبابل إلى نسبة الحارثً - هجد إِلَى النِّ
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 ...................................................................................
___________________________   

 .البصرة نزٌل المدنً، الرحمن َعْبدِ  أبو ،-الحارث بن حارثة ًبن من منهم الخزرو،= 
 ْبن إبراهٌمو شهلً،األ حبٌبة أَبً ْبن إسماعٌل ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. ت س( )خ م د
ْهِريّ  سعد  َداُوَد، أبوو ومسلم، البخاري،: َعنه َوىر. َك بن أنس وؼٌرهمومال ،الزُّ
 مالك َعلَى قرأ فاضال، عابدا َكانَ : ابن سعد َقال. وؼٌرهم العسكري حرب بن إبراهٌمو
 ْبن مالك قرأ صالح، رجل ثقة، بصري،: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال .كتبه أََنس ْبنا

 كتبت ما: ُزْرَعة أبو َوَقال، الباقً النصؾ مالك َعلَى ُهوَ  وقرأ الموطؤ نصؾ علٌه أََنس
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال .منه عٌنً ِفً أجل أحد عن  َوَقال .حجة ثقة،: أبٌه َعن َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
ا ض  ٌْ ًّ : ألبً قلتُ : أَ ًّ : قال أوٌس؟ أَبً ْبن إسماعٌل أو الموطؤ فً إلٌك أحب اْلَقْعَنِب  اْلَقْعَنِب
 عنه، سؤلٌُ  ال مؤمون ثقة: َمِعٌن ابن عن محرز، ابن َوَقال، منه أخشع أر لم إلً، أحب
 وَذَكره، صدق رجل هو جابزا، كان المثل فً معه سمع ممن أخذه ثم كتابه، ضاع لو
َثَنا: َوَقال الثقات فً شاهٌن ابن َثَنا: قال ،أحمد ْبنُ  مكرم َحدَّ : قال ،أحمد بن هللا َعبد َحدَّ
ًُّ  َوَقال.ثقات كلهم: فقال مالك؟ فً ومعن القعنبً مثل مطرؾ: لٌحٌى قٌل اَرقُْطِن  قال: الدَّ

َسابً  عنه المدٌنً ابن سبل: الحاكم َوَقال .الموطؤ فً ٌوسؾ بن هللا َعبد فوق القعنبً: النَّ
ا الموطؤ رواة من أقدم ال :فقال وقال ، ثقة بصري: قانع ابن َوَقال. القعنبً على أحد 

 وعشرٌن إحدى سنةتوفى  .عابد ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، عالماأل أحد: الذهبً
 . بمكة ومابتٌن

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
( 79ٕ/ٔ) للعجلً( والثقات ٕٕٔ/٘( والتارٌخ الكبٌر )ٕٖٓ/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

 ترجمة ( وثقات ابن شاهٌنٖٖ٘/8( وثقات ابن حبان )8ٔٔ/٘والجرن والتعدٌل )
( ٖٖ-ٖٔ/ٙ( والتهذٌب )98٘/ٔوالكاشؾ )( 8ٕٓ/ٓٔ) واألنساب للسمعانً (78ٙ)

                                        (ٔ٘ٗ/ٔوالتقرٌب )
- خثٌل بن ؼٌمان بن الحارث بن َعْمرو ْبن عامر أَبً ْبن مالك ْبن أنس بن مالك -ٕ

 المهملة الصاد وسكون لؾاأل بفتح -صبحًاأل الحارث بن َعْمرو بن - بفتح المعجمة
 الحارث واسمه أصبح إلى النسبة هذه مهملة، حاء آخرها فً بنقطة المنقوطة الباء وفتح
 -الحمٌري قحطان بن ٌعرب من وهو  زرعة بن سداد بن زٌد بن مالك بن عوؾ ابن

 أَبً ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. )ع( الهجرة دار مامإ المدنً، هللا َعْبد أبو -نسبته سبقت 
 إسماعٌل: روى عنه .ومخرمة بن سلٌمان وؼٌرهم ،عقبة بن إبراهٌمو المقدسً، عبلة
 ْبن علً َقال. َعنبى وؼٌرهم الق مسلمة ْبن هللاَّ  وعبد علٌة، بن إسماعٌلو أوٌس، أَبً ْبنا

َنة ْبن سفٌان َعن المدٌنً ٌْ ٌَ  علً َوَقال .بشؤنهم وأعلمه للرجال مالك انتقاد أشد كان ما: ُع
، قد روى عنهما مالك َقال ؟ النضر أبو سالم أو سمً أحفظ كان أٌما: لسفٌان قٌل: أٌضا
ْهِريّ  أصحاب أثبت  من: ألبً قلتُ : حنبل ْبن أحمد ْبن هللا َعبد قالو  مالك: قال ؟ الزُّ

ن َوَقال. شا كل فً أثبت ٌْ ٌَى سؤلت: الرازي اْلَحَسن ْبن اْلُحَس ْح  من: َفقُْلتُ  َمِعٌن، ْبن ٌَ
ْهِريّ  أصحاب أثبت ْهِريّ  فً الزُّ                                =                              أنس، بن مالك :فقال ؟ الزُّ
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ٌَى َعن منصور، ْبن إسحاق َوَقال .معمر: قال من؟ ثم: قلت=  ْح  وُهوَ  ثقة،: َمِعٌن ْبن ٌَ
 ْبن بكر أبو َوَقال .وؼٌرهم سعد، ْبن ولٌث ُعَمر، بن هللا وُعَبٌد أٌوب، من نافع فً أثبت
ْهِريّ  صحابت أأثب: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً  أثبت نافع فً ومالك مالك،: الزُّ

 سمعت: علىاأل عبد بن ٌونس َقال السختٌانً وأٌوب ُعَمر، ْبن هللا ُعَبٌد من َعْندي
َنة وابن ومالك النجم، فمالك ثراأل جاء إذا: ٌقول الشافعً ٌْ ٌَ  ْبن علً َوَقال .القرٌنان ُع
 قالو .أحدا بمالك ٌعدل ال وهٌب كان: ٌقول مهدي بن الرحمن عبد سمعت: المدٌنً
 عبد َوَقال .حجة عالما، فقٌها، ورعا، ثبتا مؤمونا، ثقة، مالك وكان: سعد بن محمد

 أثبت وهو الحجاز أهل مامإ ثقة أنس بن مالك: ٌقول أبً سمعت: حاتم أَبً بن الرحمن
ْهِريّ  أصحاب َنة وابن الزُّ ٌْ ٌَ  ابن َوَقال، لمالك حكم الحجاز أهل من مالكا خالفوا إذاو ُع
 عمن وأعرض بالمدٌنة الفقهاء من الرجال انتقى من أول هللا رحمه مالك وكان: حبان
 فً الفقه مع ثقة عن الإ ٌحدث وال صح ما الإ ٌروي ٌكن ولم الحدٌث، فً بثقة لٌس
ًُّ  َوَقال، والنسك والفضل الدٌن اَرقُْطِن  :التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،حافظ رجل: الدَّ
 حجر ابن َوَقال. التابعٌن بعد خلقه على تعالى هللا حجة مالك: الشافعً عن حرملة َوَقال
توفى سنة تسع وسبعٌن  .المتثبتٌن وكبٌر المتقنٌن رأس الهجرة دار مامإ: التقرٌب فً

 .ومابة
                                            . ثقة ثبت متفق على توثٌقه مامإخالصة حاله : 

 /ٔوالطبقات لخلٌفة ) ،(ٖٙ،ٗٗ ،8ٕ/ٔ) أحمدوعلل  ،(ٖٗ٘/ٕى ): تارٌخ الدورٌنظر
الجرن و ،(8ٖٕ/ٔ) األوسط البخاريوتارٌخ  ،(ٖٓٔ/7والتارٌخ الكبٌر ) ،(79ٗ
 ( 8ٕٔ/ٔ(،واألنساب )9ٙ/ٔ(، واللباب )9٘ٗ/7وثقات ابن حبان ) ،(ٕٗٓ/8ل )تعدٌوال

 (ٙٔ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(9-٘/ٓٔوالتهذٌب )
مان بن مخرمة -ٖ  ٌْ   ٖٓ :سبقت ترجمته حدٌث رقمثقة ، :  الوالبً يسداأل ُسلَ
 9:سبقت ترجمته حدٌث رقم ،مولى ابن عباس: ثقة كرٌب -ٗ
 9 :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنهما ابن عباس -٘
 

 :سناداإلالحكم على 
 .صحٌح

 
                            



   ٕٕٔ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

عننرض الوسننادة : فاضننجعت فننًقولننه
(ٔ)

: قٌننل أراد بالوسننادة هنننا الفننرا  
ن، عنند رإوسنهم عنند أرجلهنم أو إضجاعهوٌكون  ض هننا بنالفتح وهنو روالع 

، رض هنا بالضنم، وهنو الجاننب، والعُ : بل الوسادة المرفقةلضد الطول، وقٌ
ٌقة منهننا، ورواٌننة الجهننة الضنن وجعننل رأسننه فننً طولهننا جعلننوا رإوسننهم فننً

عرضنها  الجهنة الضنٌقة هنً ، فنإنأظهنر منن جهنة المعننى الفتح أكثر، وهً
، والشننضد طولها

(ٕ )
ن، وكنل سنقا  الجمن،: الشننآنة القربنة البالٌنة، ووالشن

 دٌد .جللما  من ال ، وهو أشد تبرٌداا خلق فهو شن وشجب

  ابد:على اختالف طرقه فو -حدٌث ابن عباس  أعنً -وفى هذا الحدٌث 
منهنا  المضنج، و قربنه فنً النبنًبٌنت  : مبٌت ابن عباس عند خالته فًمنها

ان ٌكون ذلك لكونه فٌحتمل أ الصغٌر: وٌجوز بفٌختص جواز مثل هذا  صغٌرا
نر  حْ م   ن ٌكون لكوننهأ ن ٌكنون وٌجنوز أ ،افٌخنتص بنالمحرم ولنو كنان كبٌنرا  اما

[محرمالمحرم ] لكن ٌشترط أن ٌكون م، غٌرطالق اإلذلك لجوازه على 
(ٖ) 

.
  

 ومعها محرم لها " ًلإ بامرأة"ًل ٌخلون رجل :لعموم -ٖٗ
(ٗ )

. 

___________________________   
ٌُوخَنا أَكثر ِعْند اْلعٌن ِبَفْتح الوسادة عرض عٌاض: قال القاضً( ٔ)  أَكثر َوِفً ُش
َهاتاأل هُ  اْلَوْجه َوُهوَ  مَّ  َوَبعض الطرابلسً ِعْند َوَوقع بعده ذكره الَِّذي الطول ضد أِلَنَّ

ٌُوخَنا ؤ ِفً ُش ًّ األ وجدت َوَكَذا اْلعٌن ِبَضم اْلُمَوطَّ هِ  َقٌده صٌلِ  َصِحٌح ِفً َموِضع ِفً ِبَخطِّ
اوِديّ  ذكره َوَكَذلِكَ  آخر َموِضع ِفً وبالفتح الُبَخاِريّ   من أصوب ُهَنا َواْلَفْتح َوَؼٌره الدَّ
م       .الضَّ
 (7ٖ/ٕ) األنوارمشارق : ٌنظر

 .نآشن َواْلجمع اْلقرب من اْلَبالًِ الشن (ٕ)
( وؼرٌب ٘٘ٔ/ٔفى الصحٌحٌن ) ( وؼرٌب ماٙ٘/ٗؼرٌب الحدٌث للقاسم بن سالم )

 ( 87ٔ/ٕ) الحربً براهٌمالحدٌث إل
 (م)بٌن المعقوفتٌن كتبت على هامش ما (ٖ)
ش   ِفً اْكُتِتبَ  َمنِ باب  ،هاد والسٌرالج تابك :البخاري هأخرج (ٗ) ٌْ  اْمَرأَُتهُ  َفَخَرَجتِ  َج

، ة  ، لَهُ  َكانَ  أَوْ  َحاجَّ َثَنا :( قالٖٙٓٓ/9٘/ٗ) لَهُ  ٌُْإَذنُ  َهلْ  ُعْذر  َبةُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت َثَنا َسِعٌد   َحدَّ
اُن، ٌَ و، َعنْ  ُسْف ، أَِبً َعنْ  َعْمر  ًَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َمْعَبد  ُ  َرِض هُ  َعْنُهَما، هللاَّ ًَّ  َسِمعَ  : أَنَّ ِب  النَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ قُولُ  َوَسلََّم، َعلَ ْخلَُونَّ  الَ »: ٌَ  َوَمَعَها الإ اْمَرأَة   ُتَساِفَرنَّ  َوالَ  ِباْمَرأَة ، َرُجل   ٌَ
 . «َمْحَرم  

ْخلَُونَّ  الَ  َبابُ  ،النكان تابك فًو ، ُذو الإ ِباْمَرأَة   َرُجل   ٌَ ُخولُ  َمْحَرم    الُمِؽٌَبةِ  َعلَى َوالدُّ
ِرهِ  َحجٍّ  إِلَى َمْحَرم   َمعَ  اْلَمْرأَةِ  َسَفرِ  َبابُ  ،الحج تابك :مسلم، و(ٖٖٕ٘/7ٖ/7) ٌْ  َوَؼ
 َفْرِض  أِلََداءِ  اْلَمْرأَةِ  ُخُرووِ  ِذْكرِ باب  ،لمناسكا تابك :ابن خزٌمةو ،(ٖٔٗٔ/978/ٕ)

رِ  اْلَحجِّ  ٌْ ، ِبَؽ  =                                 لِْلَحجِّ  ِبَها ِباللَِّحاقِ  َزْوَجَها اْلَحاِكمِ  َوأَْمرِ  َمْحَرم 
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 إن كنان ًل، وبهنا فٌهنا تنديعبادتنه لٌق صند للعنالم ومالحظتنه فنًالتر: ومنها
ننه وٌندل علنى ذلنك أ ،ننه قصند ذلنكفنإن الظناهر منن ابنن عبناس أشعر بذلك ٌ  

لَّى النبًوصف جمٌ، ما وق، من  ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ، وإن جناز تلك اللٌلة فً و 

 .لكن الظاهر قصده وقوع ذلك اتفاقاا
ننلَّىأن غسننله : ومنهننا ُ  ص 

ننهِ  هللاَّ ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ل ون قبننوجهننه وٌدٌننه ٌجننوز أن ٌكنن و 
اق يفقنام إلنى حاجتنه أ :وٌكنون قولنه ،نومه أوًلا   بنل أن ٌننام، فٌكنون وضنو ا

ن ن ٌكنو، وٌجنوز أبناب الوضنو  فنًب كمنا تقندم تقرٌنره ، وهنو مسنتحللنوم
، فٌستحب مثل ما للنوم بعده أو لٌذهب عنه أثر النوم وغلبتهبعده وفعل ذلك إ

  .تضمنت الحث على قٌام اللٌل أحادٌثوقد دلت علٌه ذلك، 
لَّىأنه  :ومنها ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  نلَّم   ع  س  ناحتاًلعلنى هنذا  و  ٌا ننه لنم ٌنذهب أل منال ننام ثان
منن الننوم  لمنن قنام : فٌنبغنًولنم ٌنشنط نفسنه للقٌنام ،ولاألغلبنة الننوم عنه 

، نومه حتنى  ٌنذهب عننه غلبنة النعناس ن ٌعود فًوعنده ثقل وغلبة نعاس أ
 .ًل ٌحمل نفسه وٌكابد غلبة النعاسو

 ."فؤطلق شناقها": اٌكا  السقا ، لقولهاستحباب : ومنها
 بلغ. اغه: لقوله: لم ٌكثر وقد أسباستحباب تقلٌل ما  الوضو  م، إ :ومنها
ٌخشنى أن  شنً وهنم منن  هلٌنب منن ٌخشنى أن ٌتطنرق إاألدأن منن : ومنها

لنى قمنت فتمطٌنت إ"ف: لنوهم: لقولنهلٌنزول ذلنك ا ؛ بغٌره ن ٌوريٌكره منه أ
 ."خرهآ

 .ماماإلأن موقف المؤموم الواحد عن ٌمٌن  :ومنها
 .ذلك سوا  والبالغ فً أن الصبً: ومنها

 
 
 
 

___________________________ 
ْجرِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبانو ،(9ٕٕ٘/7ٖٔ/ٗ) ِبَها =  ُتَسافِرَ  أَنْ  َعنْ  الزَّ

ا اْلَمْرأَةُ  ُتهُ  َقلَّتْ  َسَفر  رِ  ِمنْ  َكُثَرتْ  أَوْ  ُمدَّ ٌْ ُكونُ  َمْحَرم   ِذي َؼ وفى  ،(7ٖٕٔ/ٔٗٗ/ٙ) َمَعَها ٌَ
الِّ  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  ،الحج تابك ُجلِ  َحجَّ  أَنَّ  َعلَى الدَّ َها َوَجبَ  الَِّتً ِباْمَرأَِتهِ  الرَّ ٌْ  َفِرٌَضةُ  َعلَ

، ُرهُ  لََها َمْحَرمَ  َواَل  اْلَحجِّ ٌْ عِ  ِجَهادِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  َؼ  فً الحمٌديو ،(7ٖ٘ٙ/9/7ٕ) التََّطوُّ
بن عبد هللا  مسند :مسنده ٌعلى فً أبوو ،(7ٖٗ/7ٕٗ/ٔابن عباس ) أحادٌث :مسنده

سبعتهم من طرٌق سفٌان ( ٕٕ٘ٓٔ/ٕ٘ٗ/ٔٔ) :الطبرانًو ،(9ٖٕٔ/79ٕ/ٗعباس )
 . به بنحوه
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نبناس ب  ألن ابنن ع ؛أنه لو خالفه ووقف عن ٌساره جاز /أ[ٗ٘ٔ/ ]:ومنها ى ن 
 نف .ستؤًل ولو كان ذلك الموقف مبطالا  ،على صالته

لم  إذالى جهة ٌمٌنه أن ٌتحول إ ماماإللمن أحرم عن ٌسار  أنه ٌنبغً: ومنها
 .لى فعل كثٌرالتحول إ ٌحتج فً
  . ماماإللم ٌفعل ذلك فعله  إذان المؤموم أ :ومنها
 فؤخنذ:"، لقولنهٌؤخنذ بٌندهموم ذلنك أن فعنل بالمنؤ إذامنام لإل ًأنه ٌنبغ: ومنها

 . "بٌدي فؤدرانً
ن نه ورد فًٌؤخذ بٌمٌنه ؛ أل ماماإلأن : ومنها  ٌ بٌمٌننه  يَّ د  بعض الطنرق فؤخنذ 

 .عن ٌمٌنه  من خلفه حتى أقامنً فؤدرانً
 .: أنه ٌدٌره من خلفه لذلكومنها
ألداره  ًلإ وولنو كنان المنار طفنالا  ،المصنلً : كراهٌة المنرور بنٌن ٌنديومنها
  .ه ألنه أهون وأخفمامأمن 

  .ماماإل: اختصاص التحول بالمؤموم دون ومنها
 .أن مثل هذا الفعل ًل ٌبطل الصالة: ومنها
 .ٌسجد لسهوه أٌضا : أنه ًلومنها
 .: استحباب قٌام اللٌلومنها

  .للتهجد – صلى هللا علٌه وسلم –تهجد به  : استحباب العدد الذيومنها]
 .النافلة : جواز الجماعة فًومنها
صننلى هللا  - النبننًن تحننرٌم الكننالم فٌهننا أل كالفرٌضننة فننً: أن النافلننة ومنهننا

[مهكلِّ لم ٌُ  -علٌه وسلم 
(ٔ)

. 
 .: اضطج،عة بعد التهجد على رواٌة من قال: استحباب الضجومنها
ٌنننقض  بننؤن ننوم عٌننه ًل -صننلى هللا علٌنه وسنلم  - النبنً: اختصناص ومنهنا

 .لم ٌتوضؤ بعد نومته تلك -صلى هللا علٌه وسلم  -نه الوضو  أل
 .على ذلك ماماإلحضر وقت الصالة أن ٌنبه  إذاللمإذن  : أنه ٌنبغًومنها
ة : استحباب الدعا  المذكور والظاهر أنه كنان بعند ضنجعته وقبنل صنالومنها

ٌكننون  ، وٌجننوز أناألخننرىالرواٌننة  الصننبح وٌنندل علٌننه تصننرٌحه بننذلك فننً
 .ت قٌامه متكررةاًلوح ، وهللا أعلمابهقٌامه للتهجد أو فً أثن

 
___________________________ 

 وسقطت من )م( ،)ط( ( مابٌن المعقوفتٌن ثبتت فًٔ)
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نْ و -ٖ٘ دِ  ع  ٌْ الِد   ْبنِ  ز  ًِّ  خ  نِ اْلُجه 
(ٔ) 

هُ  ،- هللا عنه رضً -  ة  الص   أل  ْرُمق نَّ : ق ال   أ نَّ
ُسولِ  لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ، هذه - و  ل ة  ٌْ  قنال فتوسندت عتبنة فسنطاطة اللَّ

لَّى» نِ  ف ص  ٌْ ت  ْكع  ِن، ر  ٌْ ت  فٌِف  نلَّى ُثمَّ  خ  نِ  ص  ٌْ ن ت  ْكع  نِ  ر  ٌْ نِوٌل ت  نِ  ط  ٌْ نِوٌل ت  ِن، ط  ٌْ نِوٌل ت   ُثنمَّ  ط 
لَّى ِن، ص  ٌْ ت  ْكع  ا ر  ُهم  نِ  ُدون   و  ٌْ ا، اللَّت  ْبل ُهم  لَّى ُثمَّ  ق  ِن، ص  ٌْ ن ت  ْكع  نا ر  ُهم  نِ  ُدون   و  ٌْ ن  اللَّت 

ا، ْبل ُهم  لَّى ُثمَّ  ق  ِن، ص  ٌْ ن ت  ْكع  نا ر  ُهم  نِ  ُدون   و  ٌْ ن نا، اللَّت  ْبل ُهم  نلَّى ُثنمَّ  ق  نِ  ص  ٌْ ن ت  ْكع  نا ر  ُهم   و 
نِ  ُدون   ٌْ ا، اللَّت  ْبل ُهم  ر   ُثمَّ  ق  لِك   أ ْوت  ة   ث  الث   ف ذ  ْشر  ةا  ع  ْكع  مسلم والخمسة  هأخرج «ر 

حاتم  أبو هأخرجو أحمد ًلإ
(ٕ)

 .  

 
 
 

___________________________ 
د( ٔ) ٌْ ًّ  َخالِد بن َز ْسَبة َهِذه - النُّون آخرَها َوِفً اْلَهاء َوفتح اْلِجٌم ِبَضم - اْلُجَهِن  إِلَى النِّ

َنة ٌْ ٌْث بن زٌد واْسمه قضاعة من َقبٌلَة َوِهً ُجَه  بن الحاؾ بن أسلم بن سود بن لَ
ْحَمِن، َعْبد أبو َواْلَبْصَرة اْلُكوَفة نزلُوا قضاعة ٌُقال الرَّ رضً هللا  المدنً َطْلَحة، أبو: و
ًُّ : نعَ  َرَوى. )ع( عنه ِب  َطْلَحة وأَِبً ،َعفَّان ْبن عثمانو - وسلم علٌه هللا صلى - النَّ

 وَسِعٌد ،الجهنً خالد ْبن زٌد ْبن َخالِد وابنه َسِعٌد، ْبن بشر: نهعَ و. وؼٌرهم األنصاري
ٌَّب ْبنا  توفًّ ِبَثاَلَثة،مسلم  َواْنَفَردَ  َخْمَسة على اتفَقا َحِدٌثا َوَثَماُنونَ  أحد لَهُ . وؼٌرهم الُمَس

 . ةسن َوَثَماِنٌنَ  خمس َعن َوسبعٌن َثَمان سنة ِباْلَمِدٌَنةِ 
 صابةاإلو، (7ٖٔ/ٔ(، واللباب ) ،(8ٕٕ/ٕالؽابة ) أسدو ،(9ٗ٘/ٕ) االستٌعاب: ٌنظر

 (8ٕٔ/ٔ) وخالصة تذهٌب تهذٌب الكمال ،(٘ٙ٘/ٔ)
( 7ٙ٘/ٖٔ٘/ٔ) صالة اللٌل الدعاء فً باب ،صالة المسافرٌن تابك :سلمم هأخرج (ٕ)

َثَنا :قال َبةُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت ، ْبنِ  َمالِكِ  َعنْ  َسِعٌد  ، أَِبً ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  أََنس   أَنَّ  أَِبٌِه، َعنْ  َبْكر 
سِ  ْبنَ  هللاِ  َعْبدَ  ٌْ دِ  َعنْ  أَْخَبَرهُ  َمْخَرَمَة، ْبنِ  َق ٌْ ًِّ  َخالِد   ْبنِ  َز                                                      .به بلفظه  اْلُجَهِن
شهر رمضان  باب كٌؾ الصالة فً ،الصالة تابك :رىالكبالسنن  فً النسابً هأخرجو
صلى هللا علٌه  - باب عبادة رسول هللا :الشمابل فً الترمذيو ( بنحوه،9ٖ٘/ٖٕٗ/ٔ)

  . بلفظه كالهما عن قتٌبة به( 7ٕٓ/ٕٙٙ/ٔ) - وسلم
 :، وابن ماجه(ٖٙٙٔ/7ٗ/ٕصالة اللٌل ) باب فً ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو
 :أحمدو ،(ٕٖٙ/ٖٖٗ/ٔ) ؟كم ٌصلى باللٌل فً جاء باب ما ،إقامة الصالة تابك
لُ  َكانَ  َما ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبانو ،(8ٕٓٙٔ/ٖٔ/ٖٙ) ُ  َصلَّى ٌَُطوِّ هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ

نِ  َوَسلَّمَ  ٌْ ْكَعَت نِ  َعلَى ٌٌناألول الرَّ ٌْ اِنِهَما اللََّت ٌَ لِ  َصاَلةِ  ِمنْ  َتلِ ٌْ لِ  َصاَلةَ  اْفِتَتاِحهِ  َبْعدَ  اللَّ ٌْ  اللَّ
نِ  ٌْ نِ  ِبَرْكَعَت ٌْ  .أربعتهم من طرٌق مالك به (  8ٕٓٙ/ٕٖٗ/ٙ) َخِفٌَفَت

صلى هللا علٌه  - النبًصالة  باب فً ،صالة اللٌل تابك :الموطؤ مالك فً هأخرجو
 .(ٕٔ/ٕٕٔ/ٔالوتر ) فً -وسلم 
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هللا صنلى هللا علٌنه وسنلم   رسنول   أنَّ  - هللا عنه رضً -أٌوب  أبًوعن  -ٖٙ
ٌ  بعا رْ ى أ  لَّ ى من اللٌل ص  لّ ص  ق ام  ٌ إذاكان " ٌ  لّ ك  ت  ا ًل  م ِمْن لِّ س  ، وٌُ    ًْ ش  مر بِ ؤْ م وًل 

ن ٌْ ت  ْكع  ابن ماجه  هأخرج "ُكلّ ر 
(ٔ)

 . 
___________________________ 

 ٕٓ٘/8ٖ) ،أحمد هأخرجوالحدٌث  ،سننهالمطبوع من  فً عند ابن ماجه أجدهلم  (ٔ)
ن ٌوب أأ أبىسورة عن  أبًبن عبٌد حدثنا واصل عن قال: حدثنا محمد ( ٖٕٓٗ٘/

 ٌصلً قام إذاو ثالثا، أو مرتٌن اللٌل من ٌستاك  كان -صلى هللا علٌه وسلم -رسول هللا 
   . ركعتٌن كل بٌن وٌسلم بشًء، ٌؤمر وال ٌتكلم، ال ركعات أربع صلى اللٌل من
عن ( 9ٕٔ/ٕٓٔ/ٔ) األنصاريأٌوب  أبى حدٌث :مسنده فًعبد بن حمٌد  هأخرجو

 .محمد بن عبٌد به بلفظه 
كان "ن لفظ دو طرٌق محمد بن عبٌد به ( من7ٙٓٗ/78ٔ/ٗ) :الطبرانً هأخرجو

 . "ثالثا ٌستاك من اللٌل مرتٌن أو
َواكِ  ِفً ُذِكرَ  َماباب  ،الطهارات تابك :مصنفه فً شٌبة أبً ابن هأخرجو / ٙ٘ٔ/ٔ) السِّ

 . المطبوع من أٌوب أبً اسم وسقط .به من طرٌق واصل( 798ٔ
 :أحمداإلمام  إسناددراسة 

اء ِبَفْتح - الطنافسًمٌة أبً أابن  محمد بن عبٌد -ٔ  لؾاأل َوُسُكون َوالنُّون اْلُمْهملَة الطَّ
ْسَبة َهِذه - ُمْهملَة سٌن آخرَها َوِفً اْلَفاء َوكسر  .)ع( الكوفً هللاَِّ  َعبد أبو الطنفسة إِلَى النِّ

ابن  :وعنه. وٌزٌد بن كٌسان وؼٌرهم ،األعمشوسلٌمان  ،إسحاقبان بن أ :روى عن
 وسؤلته،: األثرم بكر أبو قال.  وؼٌرهم أبً شٌبةوعثمان بن  ،بن حرب، وزهٌر حنبل
ْعلَى ُعَبٌد، بن ومحمد ُعَبٌد، بن ُعَمر َعنْ  حنبل ْبن أحمد ٌعنً ٌَ   .فوثقهم ُعَبٌد، بن و
، بنِ  أحمد بنُ  َصالِحُ : َوَرَوى ِه، َعنْ  َحْنَبل  ٌْ دُ  َكانَ  :َقالَ  أَِب د   بنُ  ُمَحمَّ ٌْ ْرِجعُ  َوالَ  ٌُْخِطُا، ُعَب ٌَ 
 رجال   محمد كان: أحمد عن الكرمانً حرب رواٌة وفً. السنة ٌظهر وكان َخَطِبهِ  َعنْ 

د َوَقال ،منه أثبت ٌعلى وكان صدوق ا، َبة أَبً ْبن عثمان بن ُمَحمَّ ٌْ ٌَى سمعت: َش ْح  ْبن ٌَ
ْعلَى، ومحمد، ُعَمر،: الطنافسً ُعَبٌد ولد َعنْ  وسبل َمِعٌن، ٌَ  وأثبتهم ثقات، كانوا: فقال و
ْعلَى  حدٌث ؾآال أربعة حدٌثه وكان عثمانٌا، وكان ثقة، كوفً،: العجلً َوَقال .ُعَبٌد بن ٌَ

َسابً َوَقال .ٌحفظها ًُّ  َوَقال، ثقة: النَّ اَرقُْطِن ْعلَى،: الدَّ  وإدرٌس، وُعَمر، ومحمد، ٌَ
 سنة صاحب وكان الحدٌث، كثٌر ثقة كان: قال ابن سعد، وثقات كلهم ُعَبٌد بنو إبراهٌمو

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، وجماعة  .بؤس ِبهِ  لٌس صدوق َفَقالَ  َعْنُه، أَِبً سبل: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 سنة مات . : ثقة ٌحفظ، وقال ابن حجرمشهور صدوق: (المٌزان) فً الذهبً َوَقال
 . ومابتٌن خمس سنة وقٌل ثالث

                                        .كثروناألبمة ووثقه األخالصة حاله : ثقة احتج به 
 للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  (9ٕ٘/ٕ) الدوري وتارٌخ (97ٖ/ٙ) سعد ابن طبقات: ٌنظر

( والجرن والتعدٌل 9٘-ٗ٘/ٕٙ(  وتهذٌب الكمال )ٓٔٗ/ٔ) للعجلً( والثقات 7ٖٔ/ٔ)
                   =(9ٖٙ/ٖ) االعتدال ومٌزان( 8ٕ٘/ٕ) واللباب( ٔٗٗ/7والثقات البن حبان )( ٓٔ/8)
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 ( 9٘ٗ/ٔوالتقرٌب ) (9ٕٖ- 7ٕٖ/9) تهذٌبالو( 7ٕٙ/ٓٔ)تهذٌب الكمال  إكمال= و
اء ِبَفْتح -الرقاشً واصل بن السابب -ٕ  - ُمْعجَمة شٌن آخرَها َوِفً المخففة َواْلَقاؾ الرَّ
ْسَبة َهِذه َها فنسبوا َهاأوالد كثر قٌس بنت رقاش اْسمَها اْمَرأَة إِلَى النِّ ٌْ ٌحٌى  أبو - إِلَ

   األنصاريٌوب أ أبًسورة بن  أبىو، ربان أبىعطاء بن  :عنروى  .ت ق() البصري
. ووكٌع بن الجران وؼٌرهم ،الطنافسًومحمد بن عبٌد  ،جابر بن نون الحمانً :وعنه
ٌَى َعنْ  داود، أبو قال ْح َبة أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال ،بشًء   لٌس: َمِعٌن ْبن ٌَ ٌْ                                          .ضعٌؾ: َش
، وأشباههما سلٌم، أَبً بن ولٌث سوار، بن أشعث مثل الحدٌث ضعٌؾ: ُزْرَعة أبو َقالو

، وَقال  أبو َوَقال، : متروك الحدٌثالنسابًقال و، الحدٌث منكر: حاتم أبوو الُبخاِريُّ
 والعقٌلً، الرازي، ُزْرَعة أبو وذكره .الثقات أحادٌث تشبه ال هأحادٌث: عدي ْبن أحمد
، حبان، وابن ًّ اَرقُطِن  الجوزي، وابن شاهٌن، وابن سفٌان، بن وٌعقوب ،األزديو والدَّ

 كان: حبان ابن َوَقال، ضعٌؾ الحدٌث منكر: ٌعقوب قال الضعفاء، جملة فً والذهبً
 حدٌث ٌشبه ال ما الثقات من ؼٌره وعن حدٌثه من لٌس ما عطاء عن ٌروي ممن
 مزٌد إلى ٌحتاو ال الضعؾ بٌن وهو. منه ذلك ظهر لما به حتجاواال فسقط ثبات،األ
                                                           . ومابة وأربعٌن أربع سنة مات.  : ضعٌؾالتقرٌب وقال ابن حجر فً ،بٌان

 . باتفاقخالصة حاله : ضعٌؾ 
( 7ٖٔ/8) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر ٗ٘/ٔ: تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ) ٌنظر

والضعفاء النسابً ( ٔٗٔ/ٖ( والمعرفة للفسوى )ٖٙٔ/ٔ) للبخاريوالضعفاء الصؽٌر 
واللباب  (8ٖ/ٖوالمجروحٌن البن حبان ) (ٖٓ/8( والجرن والتعدٌل )ٖٓٔ/ٔ)
( والتقرٌب ٖٓٔ/ٔٔب )التهذٌ وتهذٌب (ٗٓٗ-ٓٓٗ/ٕٓوتهذٌب الكمال ) (ٖٖ/ٕ)
(ٔ/٘79 ) 
د ) .األنصاريٌوب أ أبً خًابن أ - ءآر بعدها الواو وسكون أوله بفتح - سورة أبو -ٖ

سعٌد بن  :وعنه. األنصاريٌوب أ أبًوعمه ، بن حاتم الطابى عدي :روى عن. ت ق(
 الحدٌث، منكر: البخاري قال. وٌحٌى بن جابر الطابى ،وواصل بن السابب ،سنان
ٌُّوبَ  أَِبً َعن ٌروي ْرِمِذيّ  َوَقال، علٌه ٌتابع ال مناكٌر أَ  ضعفه الحدٌث، ِفً ٌضعؾ: التِّ
ٌَى ْح ا َمِعٌن ْبن ٌَ ان ابنُ  وذكره، جد  ًّ  وذكره، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ اَرقُطِن  ضعفابه فً الدَّ
 وأؼرب: التهذٌب وقال ابن حجر فً، األنصاري أٌوب أبً عن ٌرويمجهول  :وقال
 هو لٌس سورة أبو عنه روى الذي أٌوب أبو قال معٌن بنا أن فزعم حزم بن محمد أبو
 .: ضعٌؾالتقرٌب حجر فً وقال ابن، نصارياأل
 أبى خًأ ابن سورة أبو :رواٌة ابن محرز حٌث قال م جاء فً: وما ذكره ابن حزقلت
 . صحبة له لٌست طابى رجل هو إنما األنصاري هو لٌس هذا ٌوبأ

 =                                .    ابن حبان إاللم ٌوثقه  باتفاقخالصة حاله : ضعٌؾ 
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تُ وعنه قال "  -7ٖ ٌْ أ  ُسول   ر  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  نلًِّ و  نلِ  ِمنن   ٌُص  ٌْ  فِنً اللَّ

ًٍّ ح ُبْرد   ِم هُ  ْضر  ح  شِّ و  ا ُمت  هِ  م  ٌْ ل  ُره ع  ٌْ لَّى - غ  ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   أبنوه أخرج"  - و 

حاتم 
(ٔ)

 
___________________________   

 بل هو من حدٌث ابن عباس . رضً هللا عنه، ٌوبأ أبًلٌس الحدٌث عن ( ٔ)
الثٌاب عند  النبًفضل قٌام اللٌل باب ذكر تزٌٌن ، الصالة تابك :ه ابن حبانأخرجو

بن على بن المثنى  أحمد أخبرنا :( قال7ٕٓ٘/9ٖٓ/ٙخلوته لمناجاة حبٌبه جل وعال )
عن  إسحاقعن ابن  أبىبن سعد حدثنا  إبراهٌمخٌثمة قال حدثنا ٌعقوب بن  أبوحدثنا 

بن ل الزبٌر كالهما عن كرٌب مولى ابن نوٌفع مولى آسلمة بن كهٌل ومحمد بن الولٌد 
 عباس  عن ابن عباس به بلفظه. 

وفٌه تصرٌح ابن  ،به بلفظه إبراهٌم( عن ٌعقوب بن 8ٖٕٗ/ٖٕٔ/ٗ) :أحمده أخرجو
 .بالتحدٌث  إسحاق

( عن محمد بن محرز عن 8ٖ/8ٖٓ/ٔ) :ثاراآل شرن معانً الطحاوي فًه أخرجو
 .ٌعقوب به بلفظه 

 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 
 اْلَواو َوُسُكون اْلِمٌم ِبَفْتح -ٌعلى الموصلً أبوبن المثنى بن ٌحٌى  بن على أحمد -ٔ

اد َوكسر ْسَبة َهِذه - اَلم آخرَها َوِفً اْلُمْهملَة الصَّ  الجزٌرة ِباَلد من َوِهً اْلموصل إِلَى النِّ
َما َها الجزٌرة لبالدها قٌل َوإِنَّ  =                         )حب كم ( - والفرات دجلة َبٌن أِلَنَّ

___________________________   
الترمذي حدٌث رقم وجامع ، (ٕٕٔ/ٔمعٌن رواٌة ابن محرز ) : تارٌخ ابنٌنظر= 
والضعفاء ، (7ٓ٘/٘وثقات ابن حبان ) ،(88ٖ/9) والجرن والتعدٌل (،ٖٗٗ٘)

وتهذٌب ، (9ٖٗ/ٖٖوتهذٌب الكمال للمزي )، (8ٖٔ/ٖقطنى )والمتروكون للدار
 ( 7ٗٙ/ٔوالتقرٌب )، (ٕٗٔ/ٕٔالتهذٌب )

 . الخزرجً األنصاريبن زٌد بن كلٌب بن ثعلبة الد : هو خاألنصاري أبو أٌوب -ٗ
صلى هللا علٌه  -رسول هللا  ونزل علٌه رسول هللا والعقبة والمشاهد كلها  مع  اشهد بدر  
، كعب أبىوابن  صلى هللا علٌه وسلم النبً :روى عن، اقدم المدٌنة شهر   حٌن - وسلم
 على اتفَقا َحِدٌثا َوَخْمُسونَ  ماَبة لَهُ ، األنصاريسورة  أبوو ،البراء بن عازب :وعنه
ا مات .ِبَخْمَسة مسلمو ِبَحِدٌث البخاري َواْنَفَردَ  َسْبَعة  ٌ                                            .بعده وقٌل خمسٌن سنة الروم ؼاز
وتهذٌب ، ( ٘ٓٗ/ٔ) اإلصابةو، ( 8ٓ/ٕالؽابة ) أسدو، ( ٙٓٙٔ/ٗ) االستٌعاب: ٌنظر

 (ٓٓٔ/ٔ) وخالصة الخزرجً، ( 7ٗ-9ٖ/٘تارٌخ دمشق )
 :سناداإلالحكم على 
فإنه  ؛األنصاريٌوب أ أبً خًابن أسورة  أبوو ،فٌه واصل بن السابب؛ جدا ضعٌؾ 

  مجمع على تضعٌفهما .
ٌر الكب فً الطبرانًو أحمدرواه  :( وقال7ٕٕ،99/ٕمجمع زوابد ) ًف الهٌثمًورده وأ

 .وفٌه واصل بن السابب وهو ضعٌؾ
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 :وعنه، وزهٌر بن حرب وؼٌرهم  ،سلمو خالد بن أ ،بن الحجاو إبراهٌم :روى عن= 
ذكره ابن ، وؼٌرهم األزديالفتح  أبوو ،حاتم السجستانً أبوو ،ًسماعٌلاإلبكر  أبو

: ما سمعت ابن عديقال ، ومون موثوق بهثقة مؤ :الدارقطنًوقال ، الثقات حبان فً
وقال الحافظ عبد ، نه كان ٌحدث هللأل ؛ٌعلى أبىمسند  الإرض األمسندا على وجه 

وابن  ،عبد هللا الحاكم أبوو ،ووثقه الخلٌلً، األثباتٌعلى أحد الثقات  أبو: األزديالؽنى 
                                                                                                                                                  . ، مات سنة سبع وثالثمابةرةمحدث الجزٌ: الحافظ الثقة فقال عنه ذهبًالووثقه  ،منده

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة حافظ 
تذكرة و، (9ٕٙ/ٖواللباب )، (ٕٓٙ/ٕرشاد للخلٌلى )اإل، و(٘٘/8)الثقات  :ٌنظر
       .(ٖٓٔ/ ٔٔوالبداٌة والنهاٌة )، (7ٗٔ/ٗٔوالسٌر )، (7ٓ7/ٕ) للذهبى حفاظال
اء اْلَحاء ِبَفْتح - بن شداد الحرشً زهٌر بن حرب -ٕ  - ُمْعجَمة شٌن آخرَها َوِفً َوالرَّ
ْسَبة َهِذه  اْلَبْصَرة نزلُوا صعصعة بن َعامر بن ربٌَعة بن َكْعب بن اْلَحِرٌش بنً إِلَى النِّ

ٌن النُّون ِبَفْتح - النسابًخٌثمة  أبو تَفرقُوا َوِمْنَها  َهِذه الّنَسب وٌاء همَزة لؾاأل َوبعد َوالسِّ
ْسَبة  أحمد :روى عن. (نزٌل بؽداد )خ م د س ق -نسا لََها ٌَُقال بخراسان َمِدٌَنة إِلَى النِّ

.  وؼٌرهم الحمٌد عبد بن وجرٌر ،بن سعد إبراهٌموٌعقوب بن  ،الحضرمً إسحاقبن ا
 َعنْ  َصالِح، ْبن معاوٌة الق.  وؼٌرهم ،ٌعلى الموصلً أبوومسلم و ،البخاري :وعنه
 . قبٌلة ٌكفً: ٌحٌى عن الرازي، الجنٌد ْبن الحسٌن ْبن علً َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى
َبة ْبن ٌعقوب َوَقال ،صدوق: حاتم أبو َوَقال ٌْ د ْبن هللا َعبد من أثبت زهٌر: َش  أَبً ْبن ُمَحمَّ
َبة، ٌْ  َوَقال .لفاظاأل ٌعنً شٌاءاأل هذه ٌفصل ٌكن لم بالحدٌث، تهاون هللا َعبد فً وكان َش
 أحسن كان ما: قال الرجال؟ فً حجة خٌثمة أبو: داود ألبً قلتُ : جرياآل ُعَبٌد أبو

َسابً َوَقال .علمه  َبْكر أبو َوَقال ،ثبت ثقة: فهم ْبن الحسٌن َوَقال، نمؤمو ثقة: النَّ
وابن  الذهبًقانع وابن حبان وابن ابن سعد و وثقهو ،متقنا حافظا ثبتا ثقة كان: الخطٌب
 أربع سنة شعبان من خلون لسبع الخمٌس لٌلة مات. كثر مسلم من الرواٌة عنهوأحجر 
 .سنة وسبعٌن أربع اْبن وهو المتوكل،  خالفة فً بتٌناوم وثالثٌن

 . ومسلم البخاريثقة ثبت وثقه الجمهور واحتج به  : خالصة حاله
 والجرن والتعدٌل( 9ٕٗ/ٖ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر ( ٖٗ٘/7) : طبقات ابن سعدٌنظر

 والمعرفة والتارٌخ للفسوي( ٕٙ٘/8وثقات ابن حبان ) (9ٔ٘/ٖ) حاتم  البن أبً
( وتهذٌب ٕٖٙ/ٔ( والكاشؾ )7ٖٗ/ٕتذكرة الحفاظ )و (7ٖ٘/ٔواللباب )( 9ٕٓ/ٔ)

  (ٕٖٗ/ٖ)التهذٌب 
ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم ْبن ٌعقوب -ٖ سبقت  -القرشً عوؾ ْبن الرَّ

ْهِريّ  - نسبته بٌه أ :روى عن. )ع(بؽداد، نزٌل المدنً، ٌوسؾ أبو - سبقت نسبته - الزُّ
د ْبن وعاصم ،وشعبة بن الحجاو  إسحاقو ،أحمد :وعنه. وؼٌرهم الُعَمري زٌد ْبن ُمَحمَّ

 ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان لقا.  وؼٌرهم المدٌنً بن وعلً ،راهوٌهبن ا
 =              . ثقة: قال فؤخوه؟: قُْلتُ . ثقة: فقال سعد، ْبن إبراهٌم ْبن ٌعقوب َعن َمِعٌن
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ان ابنُ  وذكره صدوق: حاتم أبو َوَقال=  د َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ  َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
 والدراقطنً ،العجلًووثقه ، والحدٌث والورع الفضل ِفً أخٌه على ٌقدم مؤمونا، ثقة
 . بتٌناوم ثمان سنة مات . وابن حجر الذهبًو

 ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة : خالصة حاله
( وثقات 9ٕٕ/ٔ) الدارمًوتارٌخ ابن معٌن رواٌة  (ٖٗ٘/7) : طبقات ابن سعد ٌنظر
( وثقات ابن 8٘/ٔ) الدراقطنًوسنن  (ٕٕٓ/9) والجرن والتعدٌل( 8ٗٗ/ٔ) العجلً
 (7ٓٙ/ٔوالتقرٌب )( ٕٖٔ/ٔٔ( وتهذٌب التهذٌب )9ٔٗ/9)والسٌر  (8ٕٗ/9)حبان 

ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم -ٗ ْهِرّي، القرشً عوؾ ْبن الرَّ  إسحاق أبو الزُّ
ابن عمه سالم بن و ،والحجا ْبن وشعبة ،إبراهٌم ْبن سعد أبٌه :روى عن.  )ع( المدنً
سعد وابنه  ،بن ٌوسؾبن عبد هللا  أحمد :وعنه. صخر بن زٌاد وؼٌرهم أبىو ،صالح

 .ثقة: أبٌه َعن حنبل ْبن أحمد ْبن هللا َعبد قال.  وؼٌرهم إبراهٌموٌعقوب بن  إبراهٌمبن ا
 أحمد سمعت: داود أبو َوَقال .مستقٌمة هأحادٌث: أبٌه َعن حنبل ْبن أحمد ْبن صالح َوَقال

 لم؟: قلت. بعد عنه حدث ثم سعد، ْبن إبراهٌم حدٌث َعن كؾ وكٌع كان: قال حنبل، ْبنا
 ؼسان ْبن والمفضل مرٌم، أَبً ْبن سعد ْبن أحمد َوَقال،  !ثقة إبراهٌم أدري، ال: قال

 قالو،  ثقة: حاتم أبو الوقَ  .حجة: مرٌم أَبً اْبن زاد. ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الؽالبً،
د  ْبن َسِعٌد ْبن ٌوسؾ ْبن الرحمن َعْبد َقالو ،الحدٌث كثٌر ثقة كان: سعد ْبن ُمَحمَّ
وابن  ،والخطٌب ،السمعانً، ووابن حبان ،العجلًو ،النسابًوثقه و ،صدوق: خراش
  بسبب كالم بعض الناس فٌه للرد علٌهمفى الكامل  ابن عديوأورده ، الذهبًو ،عساكر

 خمسثالث وقٌل  سنة مات.  قادن بال فٌه ُتُكلِّم حجة ثقة :التقرٌب وقال ابن حجر فً
 . ومابة وثمانٌن

  . واحتج به الجماعة : ثقة وثقه الجمهور خالصة حاله
والجرن والتعدٌل  (ٕٗٙ/ٕ) الدوريتارٌخ و( ٕٕٖ/7طبقات ابن سعد ): ٌنظر

( 9ٖ-88/ٕتهذٌب الكمال )و( 8ٖ/ٙ) وتارٌخ بؽداد( 7/ٙ( وثقات ابن حبان )ٔٓٔ/ٕ)
 (89/ٔ) والتقرٌب( ٕٙٓ/ٔتهذٌب الكمال ) إكمالو
ٌُقال. َبْكر أبو المدنً،بن خٌار  بن ٌسار إسحاقمحمد بن  -٘  القرشً هللاَِّ  َعْبد أبو: و

 أَبً ْبن إسماعٌلو ،بن نوٌقعومحمد بن الولٌد  ،بان بن صالحأ :روى عن. (ٗ)خت م 
 حازم بن وجرٌر ،بن خالد الوهبً أحمدو ،بن سعد إبراهٌم :وعنه. وؼٌره حكٌم

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول حدٌث مدار: المدٌنً ْبن علً َقال. وؼٌرهم  هِ  هللاَّ ٌْ  ستة، على وَسلَّمَ  َعلَ
د أحدهم عشر، اثنً عند الستة علم فصار: قال ُثمَّ  فذكرهم،  أحمد َوَقال .إسحاق ْبن ُمَحمَّ

د َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: خٌثمة أَبً ْبنا  ُعَمر بن عاصم قال: َفَقالَ  إسحاق ْبن ُمَحمَّ
د عاش َما علم الناس فً ٌزال ال: قتادة بنا   خٌثمة أَبً ْبن أحمد َوَقال .إسحاق ْبن ُمَحمَّ

َثَنا: أٌضا ة أََبا سمعت: قال معروؾ، ْبن هارون َحدَّ ٌَ قُول ُمَعاِو  من إسحاق اْبن َكانَ : ٌَ
 =                  جاء أكثر أو أحادٌث خمسة الرجل عند َكانَ  إذا فكان الناس أحفظ
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د فاستودعها=   .علً حفظتها قد كنت نسٌتها فإن ًَّ لَ عَ  احفظها: قال ،إسحاق ْبن ُمَحمَّ
د إِلَى جلسنا إذا كنا: فابد ْبن هللاَِّ  َعبد نْ عَ  النفٌلً، َجْعَفر أبو َوَقال  فؤخذ إسحاق ْبن ُمَحمَّ
 علً عن حنبل، ْبن أحمد ْبن  َصالِح َوَقال .الفن ذلك فً مجلسه قضى العلم من فن فً
ان سمعت: المدٌنً ْبنا ٌَ د َعنْ  وسبل ُسْف  المدٌنة أهل ٌرو ملَ  ملِ : له قٌل ،إسحاق ْبن ُمَحمَّ

 أهل من أحد ٌتهمه وما سنة وسبعٌن بضع منذ إسحاق ابن جالست: سفٌان قال ؟ عنه
قُول وال المدٌنة  المنذر؟ ِبْنت َفاِطَمة جالس إسحاق اْبن َكانَ : لسفٌان قلت. شٌبا فٌه ٌَ
 ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال . علٌها دخل وأنه حدثته، أنها إسحاق ابن أخبرنً: َفَقالَ 
َثَنا: َحْنَبل ٌَى سمعت: قال الباهلً، خالد ْبن َبْكر أبو َحدَّ ْح  هشام سمعت: ٌقول َسِعٌد ْبن ٌَ

قُول عروة ْبنا !  قط رآها إن وهللا المنذر ِبْنت َفاِطَمة امرأتً َعنِ  إسحاق ابن ٌحدث: ٌَ
 جاء لعله هشام، ٌنكر ولم: َفَقالَ  إسحاق اْبن بحدٌث أَِبً فحدثت: أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال

ْعِنً سؤلته،: األثرم َبْكر أبو َوَقال .ٌعلم ولم: قال أحسبه له فؤذنت علٌها فاستؤذن  أحمد ٌَ
، بنا دِ  َعن َحْنَبل   َمالِك قال :َوَقال. الحدٌث حسن هو: َفَقالَ  ُهَو؟ كٌؾ إسحاق ْبن ُمَحمَّ

 إسحاق ابن فً مالك كالم أما: َبْكر أبو اْلَحاِفظ قال .الدجاجلة من دجال: َفَقالَ  وذكره،
ر فمشهور ٌْ  ْبن هشام فً عنه فلٌج ابن حكاٌة وأما العلم، أهل من أحد على خاؾ َؼ
 المنذر ْبن إبراهٌم َعنْ  وراوٌها ذكرناه، الذي الوجه من الإ بالمحفوظة فلٌست عروة
ر ٌْ    . أعلم فاهلل عندنا، معروؾ َؼ
ر إسحاق ابن برواٌات حتجاواال َعنِ  أمسك وقد: قال ٌْ : منها ألسباب العلماء من واِحد َؼ
هُ   .عنه بمدفوع فلٌس الصدق فؤما ،حدٌثه فً وٌدلس القدر، إِلَى وٌنسب ٌتشٌع، َكانَ  أَنَّ

 َعنِ  علً َوَقال: قال. إسحاق اْبن بحدٌث ٌحتج هللاَِّ  َعبد ْبن علً رأٌت: الُبخاِريُّ  وَقال
َنة اْبن ٌْ ٌَ ًّ  ُزْرَعة أبو َوَقال، إسحاق ابن ٌتهم أحدا   رأٌت َما: ُع َمْشِق د: الدِّ  إسحاق ْبن وُمَحمَّ
ان،: منهم عنه خذاأل على العلم أهل من الكبراء اجتمع قد رجل ٌَ َنة، واْبن وشعبة، ُسْف ٌْ ٌَ  ُع
 من عنه وروى َسْعد ْبن إبراهٌمو المبارك، واْبن سلمة، ْبن وحماد زٌد، ْبن وحماد

ِزٌد: كابراأل او اصدق   فرأوا الحدٌث أهل اختبره وقد حبٌب أَبً ْبن ٌَ  اْبن مدحة مع خٌر 
ْعِنً َمالِك، قول دحٌما ذاكرت وقد. له شهاب َما للحدٌث لٌس ذلك أن فرأى فٌه، ٌَ  ُهوَ  إِنَّ
د ْبن أحمد العباس أبو َوَقال .بالقدر اتهمه ألنه َثَنا: اْلَحاِفظ َسِعٌد ْبن ُمَحمَّ  ْبن ُموَسى َحدَّ

د سمعت: قال ،إسحاق ْبن هارون ر ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ ٌْ قُول ُنَم د َكانَ : ٌَ  إسحاق ْبن ُمَحمَّ
َبة ْبن  ٌعقوب َوَقال .منه الناس أبعد وكان بالقدر ٌرمى ٌْ د سمعت: َش  ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ
 َحَسن فهو المعروفٌن من منه سمع من َعنْ  حدث إذا: َفَقالَ  إسحاق ابن وذكر نمٌر

هُ  من أتً وإنما صدوق، الحدٌث ْعقُوب َوَقال .باطلة أحادٌث المجهولٌن َعنِ  ٌحدث أَنَّ ٌَ 
َبة ْبنا ٌْ د حدٌث كٌؾ: قلت المدٌنً ْبن علً سؤلت: أٌضا َش  عندك إسحاق ْبن ُمَحمَّ

 لم َمالِك: علً قال فٌه؟ َمالِك فكالم: له قلت. صحٌح عندي حدٌثه نعم،: َفَقالَ  صحٌح؟
 ْبن فهشام: له قلت! بالمدٌنة؟ حدث شًء أي إسحاق ابن: علً قال ُثمَّ . ٌعرفه ولم ٌجالسه
 =                         لعله ، بحجة لٌس هشام قال الذي: علً َفَقالَ . فٌه تكلم قد عروة
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د َوَقال .منها فسمع ؼالم وُهوَ  امرأته على دخل=  َبة أَبً ْبن عثمان ْبن ُمَحمَّ ٌْ  سؤلت: َش
د َعنْ  علٌا  سمعت: خٌثمة أَبً ْبن أحمد َوَقال .وسط َصالِح ُهوَ : َفَقالَ  ،إسحاق ْبن ُمَحمَّ
قُول َمِعٌن ْبن ٌحٌى د: ٌَ ٌَى وسبل:  قال .بؤس به لٌس إسحاق ْبن ُمَحمَّ ْح  عنه َمِعٌن ْبن ٌَ
قُول أخرى مرة َمِعٌن بن ٌحٌى وسمعت: قال. ضعٌؾ بذاك، لٌس: َفَقالَ  أخرى مرة ٌَ :
د ٌَى سمعت: المٌمونً اْلَحَسنِ  أبو َوَقال .بالقوي لٌس سقٌم عندي إسحاق ْبن ُمَحمَّ ْح  ْبن ٌَ
قُول َمِعٌن د: ٌَ ًّ  ُزْرَعة أبو َوَقال.ضعٌؾ إسحاق ْبن ُمَحمَّ َمْشِق  َمِعٌن، ْبن لٌحٌى قلت:  الدِّ

د: لَهُ  فقلت الحجة، لَهُ  وذكرت  ُعَبٌد: الحجة إنما ثقة، َكانَ : َفَقالَ  منهم؟ إسحاق ْبن ُمَحمَّ
، َعباس َوَقال ،آخرٌن قوما وذكر أنس ْبن ومالك ُعَمر، ْبن هللا وِريُّ  ْبن ٌحٌى َعن الدُّ

د: َمِعٌن َسابً َوَقال، ثقة مدنً: العجلً َوَقال، بحجة ولٌس ثقة، إسحاق ْبن ُمَحمَّ  لٌس: النَّ
د َوَقال، بالقوي  ْبن أحمد أبو َوَقال، فٌه ٌتكلم من الناس ومن ثقة َكانَ : َسْعد ْبن ُمَحمَّ
 واْبن والثوري، ُشْعَبة،: الناس أبمة عنه روى وقد َكِثٌر حدٌث إسحاق ْبن ولمحمد: َعِديّ 
َنة، ٌْ ٌَ  ْبن وسلمة َسْعد، ْبن إبراهٌم عنه"المؽازي" روى وقد ،وؼٌرهم سلمة بن وحماد ُع
د اْلَفْضل،  حازم، ْبن وجرٌر بزٌع، ْبن وَسِعٌد َمِوي،األ َسِعٌد ْبن وٌحٌى سلمة، ْبن وُمَحمَّ
 من إسحاق البن ٌكن لم ولو ،" والمبعث المبتدأ" عنه روى وقد. وؼٌرهم البكابً وزٌاد
هُ  الإ اْلَفْضل  شتؽالاال إِلَى شًء منها ٌحصل ال بكتب شتؽالاال َعنِ  الملوك صرؾ أَنَّ
 سبق فضٌلة هذه لكانت الخلق ومبتدأ ومبعثه وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول بمؽازى

 وقد منها إسحاق ابن مبلػ ٌبلؽوا فلم آخرون قوم صنفها بعده من ُثمَّ  ،إسحاق ابن بها
هِ  ٌقطع أن ٌتهٌؤ َما هأحادٌث فً أجد فلم الكثٌر هأحادٌث فتشت ٌْ  أخطؤ، وربما بالضعؾ، َعلَ
 الثقات عنه الرواٌة فً ٌتخلؾ ولم ؼٌره، ٌخطا كما الشا، بعد الشا فً ٌهم أو
ان ابنُ  وَذَكره ،ِبهِ  بؤس ال وُهوَ  ،بمةاألو  ألنه أتى ما أتى إنما: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ

 السماع بٌن إذا فؤما أولبك قبل من رواٌته فً المناكٌر فوقع الضعفاء على ٌدلس كان
 ووهاه واحد، ؼٌر وثقه: المٌزان فً الذهبً َوَقال .برواٌته ٌحتج ثبت فهو ٌروٌه فٌما

 شٌاءاأل من السٌرة فً حشا قد ما الإ ذنب عندي ماله الحدٌث، صالح وهو آخرون،
َسابً ذكره: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال .المكذوبة شعاراألو المنقطعة المنكرة  فً النَّ
ْهِريّ  أصحاب من الخامسة الطبقة  رواٌته الإ عندي ٌضعه لم ثقة: المدٌنً ابن َوَقال ،الزُّ
مان وكذبه الكتاب، أهل عن ٌْ ًّ  ُسلَ ِم ٌْ  وهٌب فؤما ،خالد بن ووهٌب ،القطان وٌحٌى ،التَّ

مان وأما ومالكا، عروة بن هشام فٌه فقلدا والقطان ٌْ ًّ  ُسلَ ِم ٌْ  البن الكالم) لً ٌتبٌن فلم التَّ
مان نأل ؛ الحدٌث ؼٌر مرأل أنه والظاهر فٌه تكلم شًء ألي( حجر ٌْ  أهل من لٌس ُسلَ
ًّ  َوَقال، والتعدٌل الجرن اَرقُطِن  َوَقال ،به ٌعتبر إنما بحجة ولٌس فٌه بمةاأل اختلؾ: الدَّ
 فً حجر ابن َوَقال، حدٌثه وحسن ثقته فً ٌختلفون الحدٌث أهل أر لم: البرقً ابن

 بهبّ سَ  وما حاله ملخصا   الذهبً َوَقال، والقدر بالتشٌع ورمً ٌدلس، صدوق: التقرٌب
 وال فٌه محمد كالم ٌإثر ولم اللٌن، بعض محمد فً مالك كالم أثر: "فٌه مالك كالم
 =سٌر،    ال فً سٌما وال بحسبه ارتفاع فله خراآلو كالنجم، وصار مالك وارتفع ذرة،
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 فٌما الإ الحسن رتبة إلى الصحة رتبة عن فٌها حدٌثه فٌنحط حكاماأل أحادٌث فً وأما= 
. المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن وذكره ابن حجر فً، "امنكر   ٌعد فإنه فٌه، شذ

 .خمسٌن ومابة وقٌل بعدهاتوفى سنة 
 كتاب فً له وروى الصحٌح، فً البخاري به ستشهدحسن الحدٌث ا خالصة حاله:

مدلس  الباقون ِبهِ  واحتج "المتابعات" ِفً مسلم لَهُ  وروى ،وؼٌره اإلمام خلؾ القراءة
 .من الرابعة

 .أحمدرواٌة  صرن بالتحدٌث فً وقد قلت:
( 7ٕٗ، ٕٕٙ،ٕٕ٘، ٕٕٔ، ٓٙ/ٖ) الدوريوتارٌخ  (ٕٖٔ/7) طبقات ابن سعد :ٌنظر

والضعفاء  (ٖٗ/ٔ( وعلل أحمد رواٌة المرزوي )7،8ٔ،8ٕٖ/ٔوعلل ابن المدٌنً )
( 9ٔٔ/7( والجرن والتعدٌل )ٖٕ/ٗ(  والضعفاء للعقٌلى )9ٓ/ٔوالمتروكون للنسابى )

 (ٔٗ-8ٖ/9) والتهذٌب (8ٙٗ/ٖ) االعتدالزان ومٌ( 8ٖ٘-8ٖٓ/7) وثقات ابن حبان
 (                                  7ٙٗ/ٔ) والتقرٌب

اد َوُسُكون اْلَحاء ِبَفْتح -الحضرمً حصٌن بن كهٌل بن سلمة -ٙ  َوفتح اْلُمْعَجَمة الضَّ
اء ْسَبة َهِذه - ِمٌم آِخره َوِفً الرَّ اء ِبَكْسر -التنعً الكوفً ٌحٌى أبو َحضرَمْوت، إِلَى النِّ  التَّ
ْسَبة َهِذه - اْلعٌن آخرَها َوِفً النُّون َوُسُكون اْلُحُروؾ َثالِث  من بطن وهم تنع بنً إِلَى النِّ
وكرٌب مولى ابن  ،بن سعد إبراهٌم: روى عن.  )ع( حضرموت من بطن وتنعه همذان
 ْبن ومنصور، حماد بن سلمة :وعنه. وؼٌرهم البجلً هللاَِّ  َعبد ْبن وجندب ،عباس

وابن  ،وابن مهدى ،زرعة أبووثقه . وؼٌرهم الخضرمً قٌس بن وموسى المعتمر،
 ، وقال ابن حجر فًالثقات وذكره ابن حبان فً ،النسابًو ،حاتم أبوو ،المدٌنً
 .ومابة وعشرٌن سنة إحدى عاشوراء ٌوم مات. ٌتشٌع ثقة: التقرٌب

 . باتفاقثقة  خالصة حاله:
 الدوريوتارٌخ  ،(7ٔ/ٔ) المدٌنًوعلل ابن  ،(ٖٙٔ/ٙ) سعدطبقات ابن  :ٌنظر

واللباب  ،(7ٖٔ/ٗوالثقات البن حبان ) ،(7ٔٔ/ٗوالجرن والتعدٌل ) ،(ٕٕٙ/ٕ)
 (8ٕٗ/ٔ)  والتقرٌب ،(٘٘ٔ/ٗوالتهذٌب ) (،7ٖٓ/ٔ)
موالة رافع مه وأ، روى عن كرٌب. )د( األسدي القرشًبن نوٌقع  محمد بن الولٌد -7
: ٌعتبر وقال الدراقطنى ،ذكره ابن حبان فى الثقات، إسحاقمحمد بن  :وعنه. بن خدٌج ا
 فً وقال ابن حجر، إسحاق ابن سوى عنه حدث ما: المٌزان فً الذهبًقال و ،به

 .مقبول  :التقرٌب
 . توبع إذا الإلٌن الحدٌث  حاله: خالصة
 . وهوثقةفً نفس اإلسناد وقد تابعه سلمة بن كهٌل  :قلت
والكاشؾ ، ٕٙٗوسإالت البرقانى للدراقطنى ترجمة  ،(ٕٓٗ/7ثقات ابن حبان ) :ٌنظر

 =   (ٕٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٗٓ٘/9) والتهذٌب ،(ٓٙ/ٗ) االعتدالومٌزان  ،(8ٕٕ/ٕ)
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هُ قولننه  ننح  شِّ و  ُمت 
 (ٔ)

موسننى أبننو، قننال الحننافظ بننه مستغشننً أي: 
(ٕ)

واخننتالف  :
روى منا  علنى أن كنل راو  ذكنار النوتر محمنول لنذكر وفنى أهنذا ا فًالرواٌات 

، وٌحتمنل أن عنهنان منن النرواة ن ٌكنوختالف عن عابشة ٌحتمل أاًل، وىرأ
 -ت منها ما هو غالب من فعله اًلخبرت عن حٌكون منها  فٌحمل على أنها أ

اتسنناع الوقننت  وافننقُ ومنهننا مننا هننو نننادر ومنهننا مننا ٌُ  -صننلى هللا علٌننه وسننلم 
 . وتضٌقه

___________________________   
َتَؽشَّىأى  (ٔ) ، ِمنْ  َعرٌضا ٌُْنَسجُ  َشًء   َوُهوَ  اْلِوَشانِ  ِمنَ  ِفٌهِ  ْصلُ األو. ِبهِ  ٌَ ما أَِدٌم   وُربَّ

ع ه والَخَرِز، بالَجْوَهر ُرصِّ نَ  اْلَمْرأَةُ  َوَتُشدُّ ٌْ ها َب ٌْ ها عاِتَق ٌْ ٌَُقالُ . وَكْشَح  .وإَِشان   ِوَشان  : ِفٌهِ  َو
 (87ٔ/٘) األثٌرالبن  النهاٌة: ٌنظر

 بن عمر بن بكر أبً بن محمد اإلسالم شٌخ الكبٌر الحافظ هو: المدٌنً موسى أبو (ٕ)
 إحدى سنة القعدة ذي فً ولد: التصانٌؾ صاحب صبهانًاأل عمر بن أحمد عٌسى أبً

ا وسمع وخمسمابة  ومن الشؤن، بهذا وعنً ورحل الكثٌر سمع ثم أبٌه، باعتناء حضور 
 وكتاب الحافظ، نعٌم أبً على به استدرك الذي الصحابة معرفة كتاب: تصانٌفه
 وكتاب والموضوع، الواهً من فٌها ما كثرة مع مثلها إلى ٌسبق ولم جودها تاالالطو
 عوالً وكتاب اللطابؾ، وكتاب العرب، لسان فً براعته على ٌدل الؽرٌبٌن تتمة

 إسماعٌل على للحاكم الحدٌث علوم كتاب حفظه من عرض وقد وفنون وأشٌاء التابعٌن،
 وثمانٌن إحدى سنة فً ىاألول جمادى تاسع فً موسى أبو الحافظ توفً .الحافظ

 . وخمسمابة
 طبقات( و8ٖٔ/ٕٔ) والنهاٌة البداٌةو، (ٕٙٗ/ ٗ)العبرو ،(8ٙ/ٗ) تذكرة الحفاظ :ٌنظر

  .( 7ٖٖ/ ٗ) الذهب شذراتو، ( ٔٓٔ/ٙ ) الزاهرة النجومو، ( ٓٙٔ/ ٙ ) السبكً
 
 
 

___________________________   
  9 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :مولى ابن عباس كرٌب -8= 
 9 :ترجمته حدٌث رقم: تقدمت رضً هللا عنهما ابن عباس -9

 : سناداإلالحكم على 
، فً نفس اإلسناد وقد تابعه سلمة بن كهٌل فٌه محمد بن الولٌد لٌن الحدٌث؛ حسن  إسناد
 .ثقة وهو
 .مدلس وقد صرن بالسماعحسن الحدٌث وهو  إسحاقن ب محمدوفٌه 
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 -صلى هللا علٌه وسلم  -وقت قٌامه  ذكر( ٔٔ)
 

قبله أننه قنام حنٌن فى الذكر  -رضى هللا عنهما  -تقدم  من حدٌث ابن عباس 
 ونصفهذهب ثلث اللٌل أ

(ٔ)
 . 

نْ و -8ٖ ، ع  ْسُروق  ؤ ْلتُ : ق ال   م  ة   س  ابِش  ً   - ع  ِض ُ  ر 
ا هللاَّ ْنه  نْ  -ع  ن ع  ُسنولِ  ةِ الص   ر 

 ِ ننلَّى - هللاَّ ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ننا ف قُْلننتُ  ،- و  ننان   /أ[٘٘ٔ/ ]ِحننٌن   أ يَّ : ل ه  ننلًِّ؟ ك   ٌُص 
ننان  »: ق ال ننتْ  ننِم،   إذا ك  ، س  اخ  ننر  ننام   الصُّ ننلَّى ق  اداود  ًأبننهننذا لفننظ  «ف ص  ، مختصننرا

حناتم  أبو هأخرج، واه أتم من هذاأخرجو
(ٕ)

: ٌعننى سنم، الصنارخ إذا: وقنال 
الندٌك  :، والصنارخن قنلدومنه، وإ، وكنان أحنب العمنل إلٌنه أ، وزاد فٌهالدٌك

 .كما فسر فى الحدٌث
 ___________________________   
 ٖٓ :حدٌث رقمتقدم ذكره  (ٔ)
  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًباب وقت قٌام  ،ام اللٌلٌق تابك :داود أبو هأخرج( ٕ)
وحدثنا هناد عن حوص ن األ أبوبن موسى حدثنا  إبراهٌمحدثنا قال: ( 7ٖٔٔ/ٖ٘/ٕ)

 -بٌه عن مسروق قال سالت عابشة شعث عن أعن أ إبراهٌمحوص وهذا حدٌث األ أبى
 به بلفظه . -هللا عنها  رضً

صلى هللا  -النبًباب صالة اللٌل وعدد ركعات  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو
 وله .أ ة فًعن هناد به بزٌاد( 7ٗٔ/ٔٔ٘/ٔ) -علٌه وسلم 

 بزٌادة فً( ٕٖٔٔ/٘/ٕمن نام عند السحر )باب  ،التهجد تابك :البخاري هأخرجو 
 :النسابًو ،؟ قالت: الدابم-صلى هللا علٌه وسلم  - النبًلى أحب إ العمل كان وله أيأ
 (789ٕٗ/ ٖٓٓ/ٔٗ): أحمدو( بنحوه، ٙٔٙٔ/8ٕٓ/ٖباب وقت القٌام ) ،ةالصال تابك

  . شعث بهمن طرٌق شعبة عن أثالثتهم  ،بنحوه (ٖٕٗٔ٘/7ٕ/ٕٗ)وفً  ،بلفظه
لِ  اْلَمْرءُ  ِفٌهِ  ٌُوِترُ  الَِّذي اْلَوْقتِ  ِذْكرُ الصالة، باب  تابك :ابن حبان هأخرجو ٌْ  ِباللَّ
  . شعث به بنحوهسرابٌل عن أرجاء عن إعبد هللا بن من طرٌق ( ٕٗٗٗ/97ٔ/ٙ)
 

 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
اء َفْتحب -التمٌمً، نذااز بن ٌزٌد بن موسى بن إبراهٌم -ٔ اة التَّ اء َفوق من اْلُمَثنَّ ٌَ  َواْل

اة ْسَبة َهِذه - المكسورتٌن المٌمٌن َبٌن َتحت من اْلُمَثنَّ - الرازي إسحاق أبو َتِمٌم إِلَى النِّ
اء َفْتحبِ  ْسَبة َهِذه - َزاي آخرَها َوِفً لؾاأل َوُسُكون الرَّ  َكِبٌَرة َمِدٌَنة َوِهً الّريّ  إِلَى النِّ

حوص سالم األ أبًو ،إسماعٌلحاتم بن  :روى عن .الفراء )ع( الدٌلم ِباَلد من َمْشُهوَرة
داوود  أبوو ،ومسلم ،البخاري :وعنه. وعبد الرزاق بن همام وؼٌرهم ،بن سلٌما

َبة، أَبً ْبن بكر أبً من أتقن هو: ُزْرَعة أبو قال .وؼٌرهم ٌْ  ال منه، حدٌثا وأصح َش
             =من وأحفظ أتقن وهو حفظه، من حدٌثا خمسٌن كتبت أنً أعلم ال كتابه، من الإ ٌحدث
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 ...................................................................................
___________________________   

 ٌعنً الجمال، جعفر أبً من أتقن وهو الثقات من: حاتم أبو َوَقال، صالح ْبن صفوان= 
د َسابً َوَقال .الرازي مهران ْبن ُمَحمَّ  الكبار الحفاظ الجهابذة ومن: الخلٌلً َوَقال، ثقة: النَّ
 موسى بن إبراهٌم: وأقرانهما وٌحٌى ؤحمدب وٌقرنون بالري كانوا الذٌن العلماء

 وفً .أحمد ماماإل علٌه وأثنى والشام، والٌمن العراق إلى ارتحل مامإ ثقة الصؽٌر،
 بخط حدٌث إبراهٌم عند كان: داود أبو قال السجستانً، داود أبً َعن جرياآل تاالسإ

وذكره ، توقٌه شدة على ٌدل وهذا: حجر ابن قال. فتركه علٌه فؤنكروه به فحدث إدرٌس
 ،مؤمون ثقة هو: قال البٌع بن هللا عبد أبا أن خلفون ابن وذكر، الثقات ابن حبان فً

 . نومابتٌ العشرٌن بعد مات . حافظ ثقة التقرٌب: وقال ابن حجر فً
 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

والتعدٌل والتجرٌح لمن ( 8/7ٓ( والثقات البن حبان )7ٖٔ/ٕ: الجرن والتعدٌل )ٌنظر
تهذٌب الكمال  إكمالو( ٕٕٕ/ٔواللباب ) (ٖٓ٘/ٔخرو له البخاري فً الصحٌح )

  (9ٗ/ٔ( والتقرٌب )7ٔٔ/ٔ( والتهذٌب )99ٕ/ٔ)
 بن شبر بن َبْكرِ  أَبً بن مصعب بن - الخفٌفة الراء بكسر - السري بن هناد -ٕ

سبقت  -التمٌمً دارم ْبنِ  هللاَِّ  َعبد ابن زٌد بن عدس بن زرارة بن َعْمرو بن صعفوق
ال َفْتح - الدارمً -نسبته  اء َوكسر لؾاأل َوُسُكون الدَّ ْسَبة َهِذه - ِمٌم َوبعدَها الرَّ  إِلَى النِّ
 .الكوفً السري أبو - َتِمٌم من َكِبٌر بطن َتِمٌم بن َمَناة زٌد بن َحْنَظلَة بن َمالك بن دارم

 ،حوصاأل أبًو، وسفٌان بن عٌٌنة ،القرشًسباط بن محمد روى عن: أ. (ٗ)عخ م
 سهل بن أحمد حامد أبو قال، فعال العباد والباقونفى أ البخاري: وعنه. وؼٌرهم

، بهناد علٌكم: َفَقالَ  ؟ بالكوفة نكتب من َعنْ  وسبل حنبل، ْبن أحمد سمعت: سفراٌٌنًاإل
ان ابنُ  وذكره، صدوق: حاتم أبو َوَقال ومسلمة وابن  النسابًووثقه  ،الثقات كتاب فً ِحبَّ

 . سنة وتسعون إحدى وله ومابتٌن وأربعٌن ثالث سنة توفى .التقرٌب  حجر فً
                                      . كثرون واحتج به مسلماألخالصة حاله : ثقة وثقه 

( وثقات ابن حبان 9ٔٔ/9( والجرن والتعدٌل )8ٕٗ/8) للبخاري: التارٌخ الكبٌر ٌنظر
( وتهذٌب التهذٌب 8ٙٔ/ٕٔتهذٌب الكمال ) إكمالو (8ٗٗ/ٔواللباب )( ٕٙٗ/9)
 ( 7ٗ٘/ٔ( والتقرٌب )7ٓ-7ٔ/ٔٔ)
ْسَبة َهِذه - َفاء آخرَها َوِفً َوالنُّون اْلَحاء ِبَفْتح - الحنفً  سلٌم بن سالم -ٖ  حنٌَفة إِلَى النِّ

َماَمة نزلُوا نزار بن ربٌَعة من َكِثٌَرة ةَقبٌلَ  وهم ٌَ                       )ع(                                     .الكوفً حوصاأل أبو، موالهم - اْل
 الشعثاء أَبً ْبن وأشعث ،قٌس ْبن سوداألو ،ىالبجل مهاجر ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى

 ْبن وهناد، البلخً ٌوسؾ ْبن إبراهٌمو، الرازي موسى ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم
ِريّ  ، َشِرٌك من ثبتأ حوصاأل أبو: مهدي ْبن الرحمن عبد قال .وؼٌرهم ،التمٌمً السَّ
 َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال ،متقن ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبو َوَقال

 . أقربهما ما: قال ؟ عٌاش ْبنُ  َبْكرِ  أبو أو إلٌك أحب حوصاأل أبو: لٌحٌى قلت: الدارمً
 =                           واتباع سنة صاحب ثقة، كان: العجلً هللا َعبد ْبن أحمد َوَقال
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 ...................................................................................
___________________________   

 ِفً رأٌته فمن قم بنً ٌا: أحوص البنه قال الحدٌث، أصحاب من داره ملبت إذا وَكانَ = 
 إلٌنا بكم ٌجا ما هؤخرجف وسلم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول أصحاب من اأحد   ٌشتم داري
وابن  ،وابن سعد ،النسابًو ،زرعة أبوووثقه ، حدٌث ؾآال أربعة نحو حدٌثه وَكانَ 
 .ومابة وسبعٌن تسعتوفى سنة:  .وابن حجر ،الذهبًو ،شاهٌن

 . باتفاق: ثقة خالصة حاله
 للبخاري( والتارٌخ الكبٌر ٕٕٔ/ٕ) الدوري( وتارٌخ 79ٖ/ٙ: طبقات ابن سعد )ٌنظر

والثقات البن حبان  (9ٕ٘/ٗ( والجرن والتعدٌل )ٕٕٔ/ٔ) للعجلً( والثقات ٖ٘ٔ/ٗ)
وتهذٌب التهذٌب  (97ٖ/ٔواللباب )( ٔٓٔ/ٔوالثقات البن شاهٌن )( 7ٔٗ/ٙ)
 ( ٕٖٗ/ٔ( والتقرٌب )8ٕٕ/ٗ)
 اْلَحاء َوفتح اْلِمٌم ِبَضم - المحاربً أسود ْبن سلٌم: واسمه الشعثاء، أَبً بن أشعث -ٗ

اء َوكسر لؾاأل َوُسُكون ْسَبة َهِذه ُمَوحَدة َباء آخرَها َوِفً الرَّ - َقبٌلَة َوُهوَ  مَحارب إِلَى النِّ
 ْبن سلٌم الشعثاء أبً وأبٌه ،ٌزٌد ْبن سوداألو هالل، ْبن سوداأل: َعن َوىرَ . )ع( الكوفً
 سلٌم ْبن سالمو ،قدامة ْبن وزابدة ٌونس، ْبن إسرابٌل: َعنه َرَوى. وؼٌرهم أسود

 ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبوو أبٌه، َعن حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال.  وؼٌرهم
َسابً حاتم، أبوو َمِعٌن، ْبنا  ٌقدمه أحمد سمعت: إسماعٌل ْبن حرب َوَقال . ثقة: والنَّ

 ولٌس الكوفٌٌن، الشٌوخ ثقات من: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال ،حرب ْبن سماك على
وابن حجر مؽلطاي  نقل فٌما والبزار ،داود أبو ووثقه، َعال شٌخ أَنه الإاْلَحِدٌث  بكثٌر
 وعشرٌن خمس سنة مات .الثقات فً شاهٌن وابن ،حبان ابن وذكره ،التقرٌب فً
 .بةاوم

 . باتفاق: ثقة خالصة حاله
 ( والجرن والتعدٌلٕٖٕ/ٔ) للعجلً( والثقات 9ٖٔ/ٙ: طبقات ابن سعد )ٌنظر

 (ٖٔٔ/ٔ( والتقرٌب )ٖ٘٘/ٔوتهذٌب التهذٌب ) (7ٓٔ/ٖواللباب ) (7ٕٓ/ٕ)
 أَبً ْبن أشعث والد الكوفً، المحاربً الشعثاء أبو حنظلة، بن أسود بن سلٌم -٘

ِزٌَد، ْبن سوداأل: َعن َرَوى )ع(.الشعثاء  زٌد بن خالد أٌوب وأبً الٌمان، ْبن وحذٌفة ٌَ
 وابنه النخعً، ٌزٌد ْبن إبراهٌمو مهاجر، ْبن إبراهٌم: َعنه َوىرَ . وؼٌرهم األنصاري

  ،ثقة بخ: حنبل ْبن أحمد عن المٌمونً، اْلَحَسنِ  أبو قال .وؼٌرهم الشعثاء أَبً ْبن أشعث
 َمِعٌن ْبن ٌحٌىوثقه و ،مثله َعنْ  ٌسؤل ال: حاتم أبوو حنبل، ْبن أحمد َعنْ  ؼٌره َوَقال
، هللاَِّ  َعبد ْبن أحمدو ًّ َسابً، الِعْجِل  الحجاو زمن فً توفى .وابن حجر ،خراش بناو والنَّ

 . وثمانٌن ثالث سنة قانع ابن وأرخه المابة دون
 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

( ٕٓٓ/ٔ) للعجلً( والثقات 8ٖٕ/ٕ) الدوري( وتارٌخ 9٘ٔ/ٙ) : طبقات ابن سعدٌنظر
 ( والتقرٌب٘ٙٔ/ٗالتهذٌب )( وتهذٌب ٕٖٗ-ٖٓٗ/ٔٔ) للمزي الكمالوتهذٌب 

(ٔ/ٕٗ9  )                                                                                 =              



   ٕٕ1 
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ا أ ْلف اهُ : وعنها قالت -1ٖ ُر ِعْنِديى فِ م  ح   ]قابما[ ًلَّ إ السَّ
(ٔ)

 -  ًَّ بِ ْعنًِ النَّ  - ت 

لَّم   س  ِه و  ٌْ ل  لَّى هللاُ ع  داود وابن ماجه  أبوه أخرج - ص 
(ٕ)

 .   
___________________________   

 .ابما ن  الإكتب السنة  والصحٌح ما جاء فً وفى )ط(  (م) ( هكذا فًٔ)
( 8ٖٔٔ/ٖ٘/ٔمن اللٌل ) النبًباب وقت قٌام ، اب اللٌلأبو تابك :داود أبو هأخرج( ٕ)

  .سلمة عن عابشة به بلفظه أبًعن بٌه بن سعد عن أ إبراهٌمتوبة عن  أبوحدثنا  :قال
( عن موسى ٖٖٔٔ/ٔ٘/ٕد السحر )، باب من قام عنالتهجد تابك :البخاري هأخرجو
 بن سعد به بلفظه  إبراهٌمعن  إسماعٌلبن ا
صلى هللا علٌه  - ن المصطفىكر البٌان أباب  ذ ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو

بن سعد به  إبراهٌم( من طرٌق 7ٖٕٙ/ٖٗٙ/ٙخر صالته باللٌل  )كان ٌجعل آ -وسلم 
 بلفظه .

 :ابن ماجه( و7ٕٗ/ٔٔ٘/ٔباب صالة اللٌل ) ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو
بن  إسحاقو، (97ٔٔ/78ٖ/ٔالضجعة بعد الوتر ) ًباب ما جاء ف، الصالةقامة إ تابك

( ثالثتهم من ٕ٘ٓٔ/ 7٘ٗ/ٕ) -هللا عنها  رضً - عابشةمسند  :مسنده فً راهوٌه
 طرٌق سعد به بنحوه .

 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
م اْلَحاء ِبَفْتح - الحلبً توبة أبو نافع، بن الربٌ، -ٔ  َهِذه - اْلُمَوحَدة اْلَباء آخرَها َوِفً َوالالَّ

ْسَبة ام َكِبٌَرة َمِدٌَنة َوِهً حلب إِلَى النِّ  سعد، ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى.  )خ م د س ق( -ِبالشَّ
د ْبن إبراهٌم إسحاق وأبً  أبو :وعنه وؼٌرهم. عٌاش ْبن إسماعٌلو الفزاري، ُمَحمَّ
د ْبن أحمدو ،وعبد هللا بن عبد الرحمن الدرامً ،داود  قال .وؼٌرهم حنبل ْبن ُمَحمَّ

َسابً مان أخبرنا: النَّ ٌْ  بؤس، به ٌكن لم ةتوب أبو: ٌقول أحمد سمعت: قال شعثاأل ْبن ُسلَ
 أعلم ال: َوَقال علٌه فؤثنى توبه، أبا وذكر هللا، َعبد أبا سمعت: األثرم َوَقال ،ٌجٌبنً كان
ا الإ ر  ٌْ  َوَقال. به بؤس ال: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال حجه صدوق ثقة: َحاِتم أبو َوَقال.َخ

َبة ْبن ٌعقوب ٌْ وذكره وابن حجر  ،الذهبًو ،ومسلمة ،ووثقه ابن عساكر، صدوق ثقة: َش
 . بتٌناوم وأربعٌن إحدى سنة مات . الثقات ابن حبان فً
                                                                                                            .                                                       = كثروناألثقة وثقه  : خالصة حاله

 
 

___________________________   
                                                                      ٖٕ :ثقة فقٌه عابد سبقت ترجمته حدٌث رقم :جدعاألبن  مسروق -ٙ= 
   8 :: سبقت ترجمتها حدٌث رقمرضً هللا عنها أم المإمنٌن هً عابشة -7

 :سناداإلالحكم على 
ومن الوجه  ،على شرط الشٌخٌن :ولاألرجاله ثقات وهو من الوجه ؛ حدٌث صحٌح 

  . على شرط مسلم :الثانً
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 ...................................................................................
___________________________   

 ٕٕٔ،ٕٔٓ/ٔ) والتارٌخ والمعرفة، (79ٖ/ٕ) للبخاري: التارٌخ الكبٌر ٌنظر= 
وتهذٌب ، (9ٖٕ/8حبان )والثقات البن ، (7ٓٗ/ٖ) والتعدٌل الجرنو (،ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕو

( 7ٕٗ/ٕ) وتذكرة الحفاظ للذهبً(، 79ٖ/ٔ(، واللباب )ٖٓٔ/٘تارٌخ دمشق )
(، ٕٔ٘/ٖوتهذٌب التهذٌب )(، ٖ٘ٗ/ٗتهذٌب الكمال ) إكمالو(، ٖ٘ٓ/ٔ) والكاشؾ

                                (                           7ٕٓ/ٔوالتقرٌب )
ثقة سبقت ترجمته  :الزهري القرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ بن سعد  إبراهٌم -ٕ

 ٖٙ :حدٌث رقم
ٌُقال ،إسحاق أبو القرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ  إبراهٌمبن  سعد -ٖ  ،إبراهٌم أبو: و

 ًّ  بن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو ،وقاص أَبً ْبن َسْعد ْبن إبراهٌم خاله: َعن َرَوى .)ع(.اْلَمَدِن
بن سعد  إبراهٌمابنه  :وعنه.  وؼٌره عوؾ ْبن الرحمن َعْبد ْبن سلمة أبً وعمه ،قارظ

قال و ،الحدٌث كثٌر ثقة، كان: ابن سعد َقال. ٌوب السخٌتانى وؼٌرهم، وأوحماد بن زٌد
 َعباس َوَقال، فاضال   وكان اْلَمِدٌَنة، قضاء ولً ثقة،: أَِبٌهِ  َعن حنبل، ْبن أحمد ْبنا

، وِريُّ ب، ْبن هللا وعبد َمْنُصور، ْبن إسحاقو الدُّ ٌْ : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  واحد، وؼٌر ُشَع
َسابً ، حاتم أبوو العجلً، هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال .فٌه ٌشك ال ،هللاَِّ  َعبد زاد. ثقة : والنَّ
: له وقٌل هللاَِّ  َعبد أبا سمعت: قال زٌاد، بن الفضل حدثنً: سفٌان بن ٌعقوب قالو .ثقة
 سعد ٌبالً ال: قال ثم. قصة سعد مع له كان: فقال ؟إبراهٌم بن سعد عن مالك ٌرو ملَ  ملِ 
 سعد فً الناس بعض قول عن ٌحٌى سؤلت البرقً بن أحمد وقال، مالك عنه ٌرو لم إن
 مالك ترك وإنما القدر ٌرى ٌكن لم فقال عنه الرواٌة مالك وترك القدر ٌرى كان أنه

، فٌه شك ال ثبت وهو عنه ٌروي ال مالك فكان مالك نسب فً تكلم ألنه عنه الرواٌة
 أهل عنه ٌكتب لم فلذلك بالمدٌنة ٌحدث ال سعد كان :المدٌنً ابن عن حاتم أبو وقال
 :التقرٌب قال ابن حجر فًو، الثقات وذكره ابن حبان فً، عنه ٌكتب لم ومالك المدٌنة
   . سنة وسبعٌن اثنتٌن ابن وهو بعدها وقٌل ومابة وعشرٌن خمس سنهتوفى  . ثقة

  .توثٌق مزٌد إلى ٌحتاو ال ثقته على مجمع ثقةخالصة حاله: 
 وتارٌخ، (ٖ٘ٗ/ٔوطبقات خلٌفة )، (9ٓٔ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخ :ٌنظر
 ،(8ٖٕ ،8ٕٔ ،8٘ٔ ،7ٔٔ/ٔ) أحمد وعلل ،(8ٕٖ ،7ٖٔ ،7ٖٙ ،ٖٖٗ/ٔ) خلٌفة

وثقات العجلً ، (ٕٖٗ/ٔ) األوسط وتارٌخه، (ٔ٘/ٗ) لبخاريل الكبٌر تارٌخالو
وثقات ، (79/ٗوالجرن والتعدٌل )(، ٖٔ/ ٖ ،ٔٔٗ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة(، 78ٔ/ٔ)

( ٖٙٗ/ٖوتهذٌب التهذٌب )، (ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٓٔ)، وتهذٌب الكمال (97ٕ/ٗابن حبان )
 (ٖٕٓ/ٔالتقرٌب )و
ثقة سبقت ترجمته  :المدنً الزهري القرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ  سلمة أبو -ٗ

 ٔٔ :حدٌث رقم
                                      8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم  عنها:رضً هللا م المإمنٌنأ عابشة -٘

                                                                                                                               =                                
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 قولها: ألفاه
(ٔ)

 .: أى وجده 
نان   إِنْ  »:وعنها -ٓٗ ُسنولُ  ك  ِ  ر  نلَّى - هللاَّ نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  ٌُوقُِظنهُ  - و  ُ  ل 

نزَّ  هللاَّ  ع 
لَّ  ج  ِل، و  ٌْ ا بِاللَّ ِجً ُ  ف م  رُ  ٌ  ح  تَّى السَّ ْفُر    ح  داود  أبو هأخرج « ِحْزبِهِ  ِمنْ  ٌ 

(ٕ) 
.  

 
 

___________________________   
 :سناداإلالحكم على  =
 صحٌح رجاله ثقات  
هِ  أَتى َما أَيْ ( ٔ) ٌْ َحرُ  َعلَ لِ  َصاَلةِ  َبْعدَ  َتعنً َناِبم   َوُهوَ  الإ السَّ ٌْ  . اللَّ
  (ٕٕٙ/ٗ(، والنهاٌة )  ٗٗ٘/ ٔ) لألزدي الصحٌحٌن فً نظر : تفسٌر ؼرٌب ماٌ
صلى هللا علٌه  - النبًباب وقت قٌام  ،اب قٌام اللٌلأبو تابك :دداو أبو هأخرج( ٕ)

حدثنا حفص عن هشام  كوفًحدثنا حسٌن بن ٌزٌد ال :( قالٖٙٔٔ/ٖ٘/ٕباللٌل ) -وسلم 
 .بٌه عن عابشة به بلفظه عن أبن عروة ا

 (8٘ٙٗ/٘/ٖجوؾ اللٌل )قٌام  باب الترؼٌب فً : كتاب الصالة،البٌهقًومن طرٌقه 
  :أبً داود اإلمام إسناددراسة 

 .الكوفً هللاَِّ  َعْبد أبو: قٌل علً، أبو ،األنصاري الطحان ٌحٌى بن ٌزٌد بن الحسٌن -ٔ
 خثٌم ْبن وَسِعٌد ؼٌاث، ْبن وحفص السلولً، منصور ْبن إسحاق: َعن َرَوى.  )د ت(
ْرِمِذّي، داود، أبو: َعنه َرَوى.  وؼٌرهم ،الهاللً ْعلَى أبوو والتِّ  المثنى ْبن علً ْبن أحمد ٌَ

د ْبن أحمد َبْكر أبوو الموصلً، ابن  قال .وؼٌرهم ،الرازيزرعة  أبوو ،هانا ْبن ُمَحمَّ
 ابن وذكره، الحدٌث لٌن: ، وسمعت أبً ٌقولوالحجا بن مسلم عنه حدثنا :حاتم ًأب
وقال ابن حجر  .(ٖٓٔٙجامعه حدٌث رقم ) فً الترمذيوحسن له  .الثقات فًبان ح
 . بتٌناوم وأربعٌن أربع سنة رمضان فً مات. لٌن الحدٌث :التقرٌب فً
 . وروى عنه جماعة من الحفاظ الترمذيحسن الحدٌث فقد حسن له  : صة حالهخال
 (7ٖٙ/ٔوالكاشؾ )( 88ٔ/8( والثقات البن حبان )7ٙ/ٖالجرن والتعدٌل ) :ٌنظر

 (8ٙٔ/ٔوالتقرٌب ) (7ٖٙ/  ٕ) حجر ابن وتهذٌب( ٓ٘٘/ٔ) االعتدالومٌزان 
 بن مالك بن معاوٌة بن طلق بن - ومثلثة وٌاء مكسورة بمعجمة - ؼٌاث بن حفص -ٕ

ْسَبة َهِذه ُمْهملَة عٌن َوبعدَها َواْلَخاء النُّون ِبَفْتح -النخعً ثعلبة بن الحارث  النخع إِلَى النِّ
 أدد بن َمالك اْبن جلد بن ِعلّة بن َعْمرو بن جسر النخع َواسم مْذحج من َكِبٌَرة َقبٌلَة َوِهً
هُ  النخع لَهُ  َوقٌل  :روى عن.  )ع( الكوفً ُعَمر أبو - َعْنُهم بعد أَي قومه من أنتخع أِلَنَّ

بن  إبراهٌم :وعنه .وؼٌرهم سلٌم بن ومصعب ،وهشام بن عروة ،خالد أبىبن  إسماعٌل
 منصور، ْبن إسحاق َقال وؼٌرهم . حنبل بن أحمدو ،والحسٌن بن ٌزٌد الكوفى ،مهدى

 الخالق عبد َوَقال. ثقة ؼٌاث بن حفص: َمِعٌن بن ٌحٌى عن مرٌم أَبً ْبن سعد ْبن أحمدو
: َفَقالَ  ؼٌاث؟ بن حفص أو إدرٌس ابن أحفظ أٌهما: َمِعٌن بن ٌحٌى بلسُ : منصور ْبنا

 فابن: له فقٌل ،معرفة له حدٌث صاحب ؼٌاث بن حفص وكان حافظا إدرٌس ابن كان
 =               .ثقة: العجلً هللاَِّ  َعبد بن أحمد َوَقال ،أحفظ إدرٌس ابن كان: َفَقالَ  فضٌل؟
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 : القطعة والنصٌب من الشاوالحزب
(ٔ) 

. 
 ___________________________   
ْجَعلُهُ  َما الِحْزبُ  (ٔ) ْوبة: والِحْزبُ . كالِوْرد َصاَلة   أَوْ  ِقَراَءة   ِمنْ  َنْفِسهِ  َعلَى الرُجل ٌَ  النَّ
  (7ٖٙ/ٌٔنظر : النهاٌة البن األثٌر )   .اْلَماءِ  ُوُرود ِفً

___________________________   
 وكان فاسؤلوه، قاضٌنا إلى اذهبوا: فٌقول الشا عن سبل ربما وكٌع وكان فقٌه مؤمون= 

َبة ْبن ٌعقوب َوَقال .مسلما عفٌفا شٌخا ٌْ  بعض وٌتقى كتابه، من حدث إذا ثبت ثقة: َش
: َفَقالَ  فعجب، بحدٌث وكٌعا حدثت: الحواري أَبً بن أحمد عن حاتم، أبو َوَقال .حفظه
 ! نحن؟ نقول شًء فؤي ُعَمر أبو به جاء إذا: قال،  ؼٌاث بن حفص: قلت به؟ جاء من
 الإو صالح، فهو كتابه من عنه كتب فمن استقضً، ما بعد حفظه ساء: ُزْرَعة أبو َوَقال
 خالد وأبً ؼٌاث، بن حفص عن أبً سبل: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َوَقال .كذا فهو
د َوَقال .حمراأل خالد أبً من وأحفظ أتقن حفص: َفَقالَ  حمر،األ  الرحٌم َعبد ْبن ُمَحمَّ

 كتابه: َفَقالَ . ٌهم إنه: فقلت. ثبت حفص: ٌقول ٌحٌى كان: المدٌنً بن علً عن البزاز،
 زابدة أَبً وابن وحفص، حزام،: الثالثة هإالء مثل بالكوفة أر لم: ٌحٌى قال ،صحٌح
 إذا ٌحٌى، قال كما كان كتبه حفص أخرو فلما: علً قال. حدٌث أصحاب هإالء كان
َسابً، َقال َ. ٌحٌى قال كما وألفاظ أخبار فٌها : خراش بن ٌُوُسؾَ  ْبن الرحمن وعبد النَّ

 . ٌدلسأنه كان  الإكان ثقة مؤمونا كثٌر الحدٌث  قال ابن سعد:و .ثقة ؼٌاث بن حفص
ى من مراتب ولاألالمرتبة  بالتدلبس وذكره ابن حجر فً الدارقطنًو أحمدوصفه  قلت:

 ربما وكٌع وكان الكوفة قضاء على وكان فقٌه، مؤمون، ثقة،: العجلًوقال ، المدلسٌن
ٌّ ا وكان فاسؤلوه، قاضٌها إلى اذهبوا: فٌقول الشًء عن ٌسؤل ا عفٌف ا سخ وذكره  .مسلم 

، خراآل فً قلٌل حفظه تؽٌر فقٌه ثقة التقرٌب: وقال ابن حجر فً، الثقات ابن حبان فً
ةاأل من: مقدمة الفتح وقال فً  ِفً أَنه الإ ِبهِ  حتجاواالو توثٌقه على أَجمُعوا ْثَباتاأل ِبمَّ

ن أصح ِكَتابه من سمع َفمن حفظه َساءَ  خراآل  أو أربعتوفى سنة . حفظه من سمع ِممَّ
                . الثمانٌن قارب وقدوقٌل بعدها  ومابة وتسعٌن خمس

  . نادرا الإ بذلك واٌوصف لمى الذٌن ولاألثقة فقٌه مدلس من  خالصة حاله:
 ابن وعلل (ٕٔٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ (89ٖ/ٙطبقات ابن سعد ) :ٌنظر

( ٕ٘ٔ/ٔ) للعجلً( والثقات 7ٖٓ/ٕ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  (9،7ٓٙ/ٔ) المدٌنً
(  88ٔ/  8) الخطٌب وتارٌخ( ٕٓٓ/ٙ( وثقات ابن حبان )8ٖ٘/ٔوالجرن والتعدٌل )

 والتقرٌب(  7ٙ٘/ٔ) االعتدالومٌزان  (ٖٗ -ٕٕ/9) والسٌر للذهبً (ٖٗٓ/ٖواللباب )
 ( 98ٖ/ٔومقدمة الفتح ) (ٕٓ/ٔ) ( وتعرٌؾ أهل التقدٌس7ٖٔ/ٔ)
  ٕٕى سبقت ترجمته حدٌث رقم: ولاألثقة فقٌه مدلس من  :بن عروة هشام -ٖ
    8 :مته حدٌث رقمثقة فقٌه مشهور سبقت ترج: لزبٌر بن العوام بن ا عروة -ٗ
                          8 :تقدمت ترجمتها حدٌث رقم :رضً هللا عنها م المإمنٌنأ عابشة -٘

 :سناداإلالحكم على 
 .رجاله ثقات فٌه ٌزٌد بن حسٌن الكوفً وهو حسن الحدٌث وباقً ؛حسن إسناد
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 -صلى هللا علٌه وسلم  -ذكر تطوٌله ( ٕٔ)

 قٌام اللٌل والسإال فٌه والتعوذ
 

صنلى  -من باب صفة صالته  -صلى هللا علٌه وسلم  -أذكار قرا ته  تقدم فً
  -صلى هللا علٌه وسنلم -ذكر قٌامه  وتقدم فًق من ذلك طر -هللا علٌه وسلم 

ا فال تسؤل عن حسنهن وطولهن، وحندٌث زٌند بنن  حدٌث عابشة: ٌصلى أربعا
ذكنر الحنث علنى  وٌلتٌن طوٌلتٌن طوٌلتٌن، وتقدم فًخالد ثم صلى ركعتٌن ط

 ٓقام حتى تورمت قدماه –صلى هللا علٌه وسلم  -قٌام اللٌل أنه 
نْ  -ٔٗ ، وع  ة  ابِش  ان  : ق ال تْ  ع  ُسولُ  ك  لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نلَّى إذا ،- و   ص 
تَّى ق ام   ر   ح  ف طَّ ةُ  ق ال تْ  هُ،الِرجْ  ت  ابِش  ا: ع  ُسول   ٌ  ْصنن ،ُ  هللاِ  ر  ا، أ ت  نذ  ق ندْ  ه   ل نك   ُغفِنر   و 
ننا م   م  نندَّ ق  ْنبِننك   ِمنننْ  ت  ننا ذ  م  ، و  ر  ننؤ خَّ ننال   ت  ننا»:ف ق  ننةُ  ٌ  ابِش  نن ع  ا أ ُكننونُ  الأ ف  ْبنندا ا ع  ننُكورا  «ش 

 مسلم هأخرج
(ٔ) 

.  
نْ و -ٕٗ ف ة   ع  ٌْ نهُ  - رضنى هللا عننه - ُحذ  نلَّى - النبنًانتهنى إلنى  أ نَّ نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 

لَّم   س  نِل، ِمن   ن قام إلى صالتهحٌ - و  ٌْ ُ »فلمنا دخنل فنى الصنالة قنال: اللَّ
نرُ  هللاَّ  أ ْكب 

ل ُكننوتِ  ننُروتِ  ُذواْلم  ب  اْلج  ننا ِ  و   ٌ اْلِكْبِر ننةِ  و  م  ظ  اْلع  أ   ُثننمَّ  ،«و  ننر  ة ، ق  ننر  ق  نن،   ُثننمَّ  اْلب  ك  ننان   ر   ف ك 
اِمِه، ِمنْ  قرٌباا  ُرُكوُعهُ   ٌ قُولُ  قِ ان   »:ُرُكوِعهِ  فًِ ٌ  ً   ُسنْبح  ن بِّ ِظنٌمِ  ر  ف ن،   ُثنمَّ  ،«اْلع   ر 
هُ  ْأس  ان   ر  اُمهُ  ف ك   ٌ ا بعد الركوع قِ ْحوا قُولُ  ِمنْ  ن   ٌ ً  : ُرُكوِعِه، بِّ ْمُد، لِر  ، ُثمَّ  اْلح  د  نج   س 
ان   ا ُسُجوُدهُ  ف ك  ْحوا اِمهِ  ِمنْ  ن   ٌ قُنولُ  ،بعندالركوع قِ ان  »: ٌ  ً   ُسنْبح  ن بِّ  ُثنمَّ  «ْعل نىاًل ر 
ف ،   ه ر  ْأس  ان  ف   ر  ن   ك  ٌْ نِ  ب  ٌْ ت  ْجد  ا السَّ ْحوا قُولُ  ، ُسُجوِدهِ  ِمنْ  ن  بِّ »:ٌ  بِّ  لًِ، اْغفِرْ  ر   ر 
لَّىحتى   ،«لًِ اْغفِرْ  ،   ص  ، أ ْرب  ات  ع  ك  أ   ر    فٌِِهنَّ  ف ق ر 

 ___________________________   
( 8ٕٕٓ/7ٕٕٔ/ٗجتهاد )االعمال واألكثار باب إ ،صفة النار تابك :مسلم هأخرج (ٔ) 

 خبرنًبن وهب أاحدثنا  :قال األٌلًحدثنا هارون بن معروؾ وهارون بن سعٌد قال: 
  . بن الزبٌر عن عابشة به بلفظهصخر عن ابن قسٌط عن عروة  أبو
  . ( عن هارون بن معروؾ به بلفظه8ٕٗٗٗ/ٖٓٗ/ٔٗ) :أحمد هأخرجو
باب الصالة والسجود عند  :تعظٌم قدر الصالة فً المرزويمحمد بن نصر  هأخرجو

 .( من طرٌق نافع بن ٌزٌد  وابن وهب به بلفظه ٕٕ٘/ٕٔٗ/ٔحوادث النعم )
 أبً( من طرٌق 9ٕ٘/97/ٔ) أحمدباب من اسمه : األوسط فً الطبرانً هأخرجو

  به بنحوه . صخر
من ذنبك ٌؽفر لك هللا ما تقدم باب ل ،القرآن تفسٌر تابك :البخاري هأخرجو
  .سود عن عروة  به بنحوه األ أبً( من طرٌق 8ٖ7ٗ/ٖ٘ٔ/ٙ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ة ، نننر  ق  آل   اْلب  ، و  ان  ، ِعْمنننر  نننا   س  النِّ ة   و  ابِننند  اْلم  نننام  األوأ، و  ثنننة أخرجنننه الثال"  ْنع 
(ٕ)

. 
___________________________ 

وسجوده ركوعه  باب ما ٌقول الرجل فً ،الصالة تابك :داود أبو  أخرجه (ٖ) 
حدثنا شعبة عن عمرو  االوعلى بن الجعد  ق الطٌالسًداود  أبو( حدثنا 87ٗ/ٖٕٔ/ٔ)
 . نصار عن رجل من عبس عن حذٌفة به بلفظهاألحمزة مولى  أبىبن مرة عن ا
  .بلفظه( ٙٔٗ/ٖٖٔ/ٔبن الٌمان )حذٌفة  أحادٌث :مسنده فً الطٌالسًداود  أبو هأخرجو

 . اسم الرجل من عبس هو صلة بن زفر ن شعبة ٌرىوفٌه التصرٌح بؤ
 األنصاريزة حم أبىباب حدٌث عمرو بن مرة عن  :مسنده ابن الجعد فً هأخرجو
 . بلفظه (9/87ٕ/ٔ)
 99ٔ/ٕوع )القٌام بٌن الرفع من الرك باب قدر ،الصالة تابك :النسابً هأخرجو 
 :أحمدو ،بلفظه( 7ٕٙ/9ٕٕ/ٔ) باب عبادة رسول هللا :الشمابل فً الترمذيو(، 9ٙٓٔ/
( ٖٖ٘/7)باب الشٌوخ عن صلة بن زفر  :مسنده البزار فًو، (7ٖٖٕ٘/9ٕٖ/8ٖ)

ا    . شعبة بهكلهم من طرٌق  مختصر 
 :داود أبى اإلمام إسناددراسة 

مان -ٔ ٌْ اء ِبَفْتح - الطٌالسً داود أبو الجارود، بن داود بن ُسل  اء الطَّ ٌَ اة َواْل  من اْلُمَثنَّ
م َوكسر لؾاأل َوُسُكون تحتَها ْسَبة َهِذه - ُمْهملَة سٌن َوبعدَها الالَّ  الَّتًِ الطٌالسة إِلَى النِّ
 إبراهٌموروى عن: أبان بن ٌزٌد، . (ٗ)خت م  الحافظ الَبْصِريّ  -العمابم على تْجَعل

بن  إسحاقو ،بن محمد بن حنبل أحمد :وعنه. سرابٌل بن ٌونس وؼٌرهم، وإبن سعدا
 سمعت: الرواس ْبن أحمد ْبن الكرٌم عبد قال. ربعة وؼٌرهماألو، منصور الكوسج

ًٍّ  ْبن َعْمرو قُولُ  الفالس َعلِ  الطٌالسً، داود أبً من أحفظ المحدثٌن فً رأٌت ما: ٌَ
قُولُ  سمعته  حدٌث لؾأعشر  اثنا صدري وفً فخر، وال حدٌث ألؾ ثالثٌن أسرد: ٌَ
                                          . فٌهم فبثثتها أصبهان إِلَى فخرجت البصرة، أهل من أحد عنها سؤلنً ما البري لعثمان

، المدٌنً ابن ورافق مهدي، وابن القطان، ٌحٌى صحب وقد هذا، مثل قال: الذهبً قالو
ًٍّ  ْبن َعْمرو َعنْ  الفرٌابً، َجْعَفر َوَقال  ما: المدٌنً بن علً َوَقال، ثقة داود أبو: َعلِ
 داود أبً َعن كتبوا: شبة ْبن ُعَمر َوَقال، الطٌالسً داود أبً من أحفظ أحدا رأٌت

دِ  ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، كتاب معه ولٌس حدٌث ألؾ أربعٌن بؤصبهان  َجْعَفر ْبن ُمَحمَّ
قُولُ  بندارا سمعت: صبهانًاأل إبراهٌم َعنْ  القزوٌنً،  المحدثٌن من أحد َعلَى بكٌت ما: ٌَ

 حفظه من كان لما: فَقالَ  وكٌؾ؟: لَهُ  فقلت: قال. الطٌالسً داود أبً َعلَى بكٌت ما
ْحَمنِ  َعْبد سمعت:  علً ْبن َعْمرو َوَقال، مذاكرته وحسن ومعرفته، قُولُ  مهدي ْبن الرَّ ٌَ :

 سبل:  صبهانًاأل قتٌبة ْبن ٌُوُسؾَ  ْبن الحجاو َوَقال، الناس أصدق الطٌالسً داود أبو
 َوَقال، مؤمون ثقة هو: فَقالَ  الطٌالسً، داود أبً َعن حاضر وأنا السالم عبد ْبن النعمان

 َوَقال، داود أبً من شعبة ِفً أكبر أحدا رأٌت ما: الرازي الفرات ْبن أحمد مسعود أبو
: فَقالَ  ٌخطا؟ إنه: فقلت، صدوق ثقة: فَقالَ  داود، أبً َعن َحْنَبل   ْبن أحمد سؤلت: أٌضا
ٌَى سؤلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال،  لَهُ  ٌحتمل ْح  أصحاب َعنْ  ٌعنً َمِعٌن، ْبن ٌَ
  =  أحب داود أبو صدوق، داود أبو: فَقالَ  حرمً؟ أو إلٌك أحب داود ؤبوف: قلت - شعبة
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___________________________   
ْحَمنِ  َعْبد أو إلٌك أحب داود ؤبوف: قلت. إلً=  ، ِبهِ  أعلم داود أبو: فَقالَ  مهدي؟ ْبن الرَّ
ْحَمنِ  َعْبد: ُعْثَمان َوَقال  .شعبة َعنْ  رواٌة أكثر داود أبوو شًء، كل ِفً إلٌنا أحب الرَّ
قُولُ  وكٌع كان: المهرقانً ُعَمر ْبن حفص َوَقال  ْبن أحمد َوَقال، العلم جبل داود أبو :ٌَ
 قدومً قبل مات فؤصبته، إلٌه رحلت الحفظ، كثٌر وكان ثقة، بصري: العجلً هللاَِّ  َعبد
ْحَمنِ  وَعْبد هو البالذر شرب قد وكان بٌوم،  َعْبد وبرص هو، فجذم مهدي، ْبن الرَّ

ْحَمِن، ْحَمنِ  َعْبد وحفظ حدٌث، ألؾ أربعٌن داود أبو فحفظ الرَّ ، حدٌث ؾالآ عشرة الرَّ
َثَنا: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال د سمعت: قال الموصلً، ٌعلى أبو َحدَّ  المنهال ْبن ُمَحمَّ

قُولُ  الضرٌر : قال شٌبا؟ عون اْبن من سمعت: ٌوما الطٌالسة صاحب داود ألبً قلتُ : ٌَ
 قلت سنة، كان فلما: قال. نسً َحتَّى ذلك قبل بشًء   اتهمه وكنت سنة، فتركته: قال. ال
ا: لَهُ   حدٌثا عشرون: قال كم؟: قلت. نعم: قال شٌبا؟ عون اْبن من سمعت داود أبا ٌَ

 ْبن ٌزٌد أحادٌث هً إذاف كلها، فعدها علً عدها: )أى محمد بن المنهال( قلت .ونٌؾ
 أٌامه ِفً كان الطٌالسً داود أبوو: عدي ابن قال، و عرفهأ ما لَهُ  واحدا خال ما زرٌع
 فٌه قال معنى يأل أدري وما ومعرفته، لحفظه أقرانه َعلَى مقدما بالبصرة، من أحفظ
ًٍّ  ْبن َعْمرو قال كما وهو قاله، ما المنهال ابن  ةشعب أصحاب جاوزت فً إذاو ثقة،: َعلِ
 وله خامسهم، داود ؤبوف وؼندر، القطان، وٌحٌى الحارث، ْبن وخالد معاذ، ْبن معاذ من

ثُ  من بعجب ولٌس ٌرفعها، أحادٌث  ِفً ٌخطا إن حفظه من حدٌث ألؾ بؤربعٌن ٌَُحدِّ
 أتى وإنما ؼٌره، ٌرسلها ،أحادٌث وٌوصل ؼٌره، ٌوقفها ،أحادٌث ٌرفع منها، أحادٌث
 ،ابن سعد ووثقه، ثبت متٌقظ الإ ؼٌري وعند عندي داود أبو وما حفظه، من ذلك
 دخل َوَكانَ : الثقات وقال ابن حبان فًوذكره ، خرونوابن حجر وآ الذهبًو ،الخطٌبو

 .ومابتٌن أربعثالث وقٌل سنة  سنة توفى. حفظا َحِدٌث ألؾ ِبَثاَلِثٌنَ  بَها َفَحدثُهمْ  أَْصَبَهان
 .ثقة وثقه الجمهور حاله: خالصة
( ٕٔٓ/ٔ) للعجلً( والثقات ٓٔ/ٗوالتارٌخ الكبٌر ) (98ٕ/ 7) سعد ابن طبقات:  ٌنظر

(                                                     9ٖٕ/ٕواللباب )( 7ٕ٘/8وثقات ابن حبان ) (9ٕٕ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ
 (8ٔٔ/ٗ( وتهذٌب التهذٌب )ٖٔ٘/ٔتذكرة الحفاظ )( وٕٖ/ٓٔ) بؽداد وتارٌخ

  (ٕٓ٘/ٔ) والتقرٌب
 آخرَها َوِفً َساِكنة َواو َبٌنهَما َواْلَهاء اْلِجٌم ِبَفْتح - الجوهري ُعَبٌد بن الجعد بن علً -ٕ

اء ْسَبة َهِذه - الرَّ هٌم بن ابر: إروى عن. )خ د( البؽدادي الحسن أبو - اْلَجْوَهر بٌع إِلَى النِّ
داود  أبوو ،البخاري :وعنه. وجرٌر بن حازم وؼٌرهم ،رابٌل بن ٌونسس، وإسعد
: قال داود، بن موسى عن أخبرت: الدنٌا أَبً بن بكر أبو َقال. الحربى وؼٌرهم إبراهٌمو
 حدٌثا عشرٌن علٌنا فؤملى ذبب، أَبً ابن عند كنا الجعد بن علً من أحفظ رأٌت ما

: ٌقول سالم بن خلؾ سمعت: يسداأل محمد بن صالح َوَقال .علٌنا وأمالها فحفظها
 كتبه، إلٌنا ؤخروف الجعد بن علً إلى َمِعٌن بن وٌحٌى حنبل بن أحمدو أنا صرت
ا، خطؤ الإ كتابه فً فلم نجد طعاما، لنا ٌتخذ أنه فظننا وذهب، أٌدٌنا، بٌن وألقاها  واحد 
 =                    ،  حفظا كتبناه شًء بكل فحدث هاتوا،: قال ام،طعال من فرؼنا فلما
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د بن هللا عبد عبدوس سؤلت: الفارسً إسماعٌل ْبن الحسٌن علً أبو َوَقال=   ْبن ُمَحمَّ
، منه أحفظ لقٌت أنً أعلم ما: فقال الجعد، بن علً حال عن ريبواالنٌس هانا ْبن مالك
 بن الحسن ابنه أن الإ قالوا كما ٌكن ولم هذا، قٌل قد: فقال ؟ بالجهم ٌتهم كان: فقلت
 بن علً عند وكان: عبدوس قال. جهم بقول ٌقول وكان بؽداد، قضاء على كان علً
 بسبب فٌه فزهدت المشاٌخ، لقً قد وكان حدٌث، ًومابت ألؾ من نحو شعبة عن الجعد
 أبا سمعت: السوسً زٌاد بن جعفر ْبن أحمد اْلَحَسنِ  أبو َوَقال، بعد ندمت ثم: القول هذا

 كثٌر، وال قلٌل عنه ٌكتب أن ٌنبؽً ال: فقال الجعد، بن علً وذكر النفٌلً، جعفر
 بؽٌر متشبث الجعد بن علً: الجوزجانً ٌعقوب بن إبراهٌم َوَقال، جدا أمره وضعؾ
 عند كنت : ٌقول الدوري ؼسان أبا سمعت: الناقد ٌحٌى أبو َوَقال ،الحق عن زابػ بدعة،
 علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على نفاضل كنا: ُعَمر ابن حدٌث فذكروا الجعد، بن علً
ُ  َصلَّى النبً بعد مةاأل هذه خٌر: فنقول وسلم، هِ  هللاَّ ٌْ  وعثمان، وُعَمر بكر أبو وَسلَّمَ  َعلَ
ُ  َصلَّى النبً فٌبلػ هِ  هللاَّ ٌْ  لم هو الصبً هذا إلى انظروا: علً فقال ٌنكر، َفال وَسلََّم، َعَل
 بن هللا لَعبد قلت: العقٌلً جعفر أبو َوَقال، نفاضل كنا: ٌقول امرأته ٌطلق أن ٌحسن
 وكان إلٌه، أذهب أن أبً نهانً فقال الجعد؟ بن علً عن تكتب لمْ  مَ لِ : حنبل بن أحمد
 زكرٌا بن ٌحٌى َوَقال،  وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول أصحاب ٌتناول أنه عنه ٌبلؽه
 الجعد، بن علً عن حنبل بن أحمد رجل سؤل: ٌقول أٌوب بن زٌاد سمعت: ريبواالنٌس
 َوَقال.  بشر رجل فذكره هللا عبد أبا أمسك: أحمد فقال عنه؟ ٌسؤل ومثله: الهٌثم فقال
 عند كنت: أٌوب بن زٌاد َفَقالَ  ، - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أصحاب فً وٌقع: أحمد
، أعنفه لم مخلوق قال ومن هللا، كالم القرآن: فقال ،القرآن عن فسؤلوه الجعد، بن علً
: ُزْرَعة أبو َوَقال، هذا من أشد عنه بلؽنً ما: فقال حنبل، بن حمدأل ذلك فذكرت: قال
مان، بن َسِعٌد وال الجعد بن علً عن الكتابة ٌرى ال حنبل بن أحمد كان ٌْ  فً ورأٌته ُسلَ
 الجعد، بن علً َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: حماد بن محمد َوَقال، علٌهما مضروبا كتابه
 عبد قال، وصدوق ةثق منه؟ كان أٌش فقال منه؟ كان الذي فهذا: قلت. صدوق ثقة: فقال

 بن جعفر َوَقال، ثقة: فقال الجعد، بن علً َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: َمْنُصور ْبن الخالق
 ؟ الجعد بن علً أو آدم شعبة فً إلٌك أحب أٌما: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: القالنسً محمد
 وأضرب شعبة مسند علً عن أكتب: قال ؟ إلٌك أحب ماهفؤٌ: قلت. ثقة كالهما: فقال
د ْبن َجْعَفر َوَقال، جنبٌه على  َمِعٌن بن ٌحٌى سمعت: الطٌالسً عثمان أَبً ْبن ُمَحمَّ
، النضر أبوو: قال النضر؟ ؤبوف: له قلت شعبة، فً البؽدادٌٌن أثبت الجعد بن علً: ٌقول
 روى ما: ٌقول الجعد بن علً جنازة فً َمِعٌن بن ٌحٌى سمعت: قهم بن الحسٌن َوَقال
 له فقال. الجعد بن علً :ٌعنً هذا من أثبت - البؽدادٌٌن من ٌعنً أراه - شعبة عن
 أمة بٌت هللا خرب: فقال شبابة؟ وال: قال.النضر أبو وال:  قال النضر؟ أبو وال: رجل
 أبو وال: فٌقول النضر؟ أبو وال: نقول منه فعجبنا: القهم ابن قال!  شبابة مثل كان إن

 =                                       ،الحدٌث فً صدوقا كان: ُزْرَعة أبو َوَقال، النضر
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 بالحدٌث وٌؤتً ٌحفظ، من المحدثٌن من أر ولم صدوقا، متقنا كان: حاتم أبو َوَقال= 
 الحمانً وٌحٌى الثوري، حدٌث فً نعٌم وأبً قبٌصة، سوى ٌؽٌره ال واحد لفظ على
د ْبن صالح َوَقال، حدٌثه فً الجعد بن وعلً َشِرٌك، حدٌث فً  َوَقال، ثقة: يسداأل ُمَحمَّ

َسابً ان ابنُ  وَذَكره، صدوق: النَّ  أرى ما: الكامل فً عدي ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
ا ثقة عن حدث إذا رواٌاته فً أر ولم بؤسا، بحدٌثه  فًقال ابن حجر و .منكرا حدٌث 
وقال ، ثقة :وقال مطٌن، ثقة ثبت :عوقال ابن قان، مؤمون: ثقة قال الدراقطنى :التهذٌب

 . ومابتٌن ثالثٌن سنة توفى.  بالتشٌعثقة ثبت رمى  :التقرٌب فً
 .كثروناألووثقه  البخاريثقة احتج به  : خالصة حاله

( ٗٓٔ/ٔرواٌة ابن محرز ) ( وتارٌخ ابن معٌن8ٖٖ/7ابن سعد ) : طبقاتٌنظر
( والجرن 7ٖٖ/ٔ( وأحوال الرجال للجوزجانى )ٕٕٙ/ٙ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر 

واللباب ( 8ٕٔ/ٖٔوتارٌخ بؽداد )( ٙٙٗ/8( وثقات ابن حبان )78ٔ/ٙوالتعدٌل )
( والتقرٌب 9ٖٕ-89ٕ/7هذٌب )( وتهذٌب الت9٘ٗ/ٓٔعالم النبالء )سٌر أو (ٖٖٔ/ٔ)
(ٔ/ٖ98 ).           
اء اْلعٌن ِبَفْتح -العتكً الورد بن الحجاو بن شعبة -ٖ اة َوالتَّ  آخرَها َوِفً َفْوقَها من اْلُمَثنَّ

ْسَبة َهِذه - َكاؾ  - األزدي بن النَّضر بن عِتٌك َوُهوَ  األزد من بطن َوُهوَ  العتٌك إِلَى النِّ
 ْبن عامر ْبن إبراهٌمو تؽلب، ْبن أبان: َعن َوىرَ . )ع( الواسطً، بسطام أبو األزدي
 ْبن وعقبة الموصلً، سالم ْبن عفٌؾ :وعنه. وؼٌرهم وعمرو بن مرة ،الجمحً مسعود
د َقال. وؼٌرهم الجعد ْبن وعلً السكونً، خالد َسابً العباس ْبن ُمَحمَّ  َعبد أبا سؤلت: النَّ
،ِ ان؟ أو شعبة أثبت من: حنبل ْبن أحمد: ٌعنً هللاَّ ٌَ ان َكانَ : فقال ُسْف ٌَ  حافظا رجال ُسْف
ان قبل الحكم من وسمع ،االرج وأنقى منه اثبت شعبة وَكانَ  صالحا، رجال وَكانَ  ٌَ  ُسْف
 أو حدٌثا إلٌك أحب شعبة: حنبل ْبن أحمد سبل: زٌاد ْبن الفضل َوَقال، سنٌن بعشر
ان؟ ٌَ : أَِبٌهِ  َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، حدٌثا وانسق االرج أنبل شعبة: فقال ُسْف
 وتنقٌته وتثبته بالحدٌث وبصره الرجال ِفً ٌعنً الشؤن، هذا ِفً وحده مةأ شعبة َكانَ 

َثَنا: المبارك ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال ،للرجال ، حدٌثه َعنْ  شعبة ٌسؤل َكانَ  َقَتاَدة أن معمر َحدَّ
 ِفً فارس هو واسط أهل من رجل علٌكم ٌقدم ناآل: أٌوب لنا قال: زٌد ْبن حماد َوَقال

: الطٌالسً اْلَولٌِد أبو َوَقال، عنه أخذت شعبة قدم فلما: حماد قال. عنه فخذوا الحدٌث
 الحدٌث أردت إذا: حماد لً فقال شعبة، إلى اختلؾ أن قبل سلمة ْبن حماد إلى اختلفت
ان َكانَ : مهدي ْبن الرحمن عبد خاله َعنْ  سود،األ أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، شعبة فالزم ٌَ  ُسْف
 فؤتٌت البصرة من قدمت: قتٌبة ْبن سلم َوَقال، الحدٌث ِفً المإمنٌن أمٌر شعبة: ٌقول
ان، فؤتٌت الكوفة ٌَ  أستاذنا فعل ما: فقال البصرة من: فقلت أنت؟ أٌن من: لً فقال ُسْف
: لً قال الإ حدٌثا رجل من سمعت ما: شعبة قال: مهدي ْبن الرحمن َعْبد َوَقال، شعبة؟
َثِنً َثَنا، أو َحدَّ  ماهأٌ َسِعٌد ْبن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً ْبن علً، وقال واحدا حدٌثا الإ َحدَّ
ان تاالالطو حادٌثلأل حفظأ َكانَ  ٌَ                       =             .فٌها أمر شعبة َكانَ : فقال شعبة؟ أو ُسْف
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ٌَى وسمعت: قال=  ْح قُولُ  ٌَ  وَكانَ  وكذا، كذا فالن َعنْ  فالن بالرجال أعلم شعبة َكانَ : ٌَ
ان ٌَ  قال شعبة مات لما قال داود، أبا سمعت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، ابأبو صاحب ُسْف
ان ٌَ ان؟ من حدٌثا أحسن هو: له قٌل. الحدٌث مات: ُسْف ٌَ  أحسن الدنٌا ِفً لٌس: فقال ُسْف
ْهِريّ  القلة، على ومالك شعبة من حدٌثا  ال فٌما ٌخطا وشعبة حدٌثا، الناس أحسن والزُّ
د َقالو، سماءاأل ِفً: ٌعنً علٌه، ٌعاب وال ٌضره  ثبتا مؤمونا ثقة َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
وذكره ابن  العجلًووثقه ، سنٌن بعشر الثوري من أكبر وَكانَ  حدٌث، صاحب حجة،
 َوُهوَ  وفضال وورعا وإتقانا حفظا َزَمانه أهل َساَدات من َوَكانَ : الثقات وقال فًحبان 
َعَفاء وجانب اْلُمحدثٌن أَمر َعن بالعراق فتش من أول  علما َصار َحتَّى والمتروكٌن الضُّ

هِ  تبعه ثمَّ  ِبهِ  ٌْقَتدى ٌْ  وٌخطا حجة ثبت : الكاشؾ فً الذهبًوقال ، اْلعَراق أهل بعده َعلَ
 هو ٌقول الثوري كان متقن حافظ ثقة :التقرٌب وقال ابن حجر فً، قلٌال سماءاأل فً
 وكان السنة عن وذب الرجال عن بالعراق فتش من أول وهو الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر
 .بةاوم ستٌن سنة توفى.  عابدا  

 . باتفاقدٌث فظ متقن ثبت أمٌر المإمنٌن فً الححا مامإ : خالصة حاله
والطبقات  ،(ٕٕ٘/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(8ٕٓ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

، والثقات (9ٖٙ/ٗ) والتعدٌل والجرن ،(ٕٕٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8ٕٖ/ٔلخلٌفة )
 ٗ) التهذٌب وتهذٌب ،(8٘ٗ/ٔوالكاشؾ )، (ٕٕٖ/ٕ، واللباب )(ٙٗٗ/ٙالبن حبان )

 ( ٕٙٙ/ٔ) والتقرٌب ،(8ٖٕ/
ْمرو -ٗ اء َوفتح اْلِمٌم َضمبِ  -المرادي الحارث بن طارق بن هللاَّ  َعبد بن مرة بن ع   الرَّ

ْسَبة َهِذه ُمْهملَة َدال لؾاأل َوبعد  بن زٌد بن أدد بن َمالك بن ٌحابر واْسمه ُمَراد إِلَى النِّ
 بفتح -الجملً - مْذحج ُهوَ  أد بن َوَمالك سبؤ بن كهالن ْبن زٌد بن عرٌب بن ٌشجب
ْسَبة َهِذه - والمٌم الجٌم  ِمْنُهم ُمَراد من بطن َوُهوَ  ُمَراد بن َناِجٌة بن كَناَنة بن جمل إِلَى النِّ
 النخعً، إبراهٌم: َعن َرَوى.  )ع( .عمىاأل الكوفً هللاَّ  َعْبد أبو اْلجملًِ، مّرة بن َعْمرو

 ْبن إدرٌس: َعنه َرَوى.  وؼٌرهم نصاراأل مولى حمزة وأبً ،ٌناق ْبن مسلم ْبن والحسن
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن وحصٌن وِدّي،األ ٌزٌد او ْبن وشعبة ،السلمً الرَّ  َسِعٌد َقال وؼٌرهم اْلَحجَّ
 َوَقال .فزكاه مرة ْبن َعْمرو َعنْ  َحْنَبل ْبن أحمد سبل: الرازي راطًاأل َسِعٌد أَبً ْبنا

 ٌرى كان ثقة، صدوق،: حاتم أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور ْبن إسحاق
د ْبن الحسن َوَقال، رجاءاإل  األعمش سمعت ما: ؼٌاث ْبن حفص َعنْ  الطنافسً ُمَحمَّ
 َوَقال، عنده ما على مؤمونا كان: ٌقول كان فإنه مرة، ْبن َعْمرو على الإ أحد على ٌثنً
 َوَقال، علما أكثرهم كان: قال مرة؟ ْبن َعْمرو: لشعبة قلت: بقٌة َعنْ  شرٌح ْبن حٌوة
 ْبن هللاَّ  َعبد الإ ٌدلس الإ الحدٌث أصحاب من أحدا رأٌت ما: شعبة َعنْ  معاذ ْبن معاذ
َثَنا: العالء ْبن الجبار َعْبد َوَقال، مرة ْبن وَعْمرو عون، َنة، ْبن سفٌان َحدَّ ٌْ ٌَ  مسعر، َعنْ  ُع
 سمعت: نذااز ْبن حماد َعنْ  حاتم أبو َوَقال، الصدق معادن من مرة ْبن َعْمرو كان: قال
 =                                                الكوفة حفاظ: ٌقول مهدي ابن الرحمن َعْبد
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 ...................................................................................
___________________________   

 ْبن أحمد َوَقال، حصٌن أبوو كهٌل، ْبن وسلمة ومنصور، مرة، ْبن َعْمرو: أربعة =
ْحَمنِ  َعْبدِ  عن القطان، سنان  فمن َحِدٌثهم، ِفً ٌختلؾ ال بالكوفة أربعة: مهدي ْبنِ  الرَّ
د َوَقال، مرة ْبن َعْمرو: منهم ٌخطا، فهو علٌهم اختلؾ َثَنا: الرازي حمٌد ْبن ُمَحمَّ  َحدَّ
 رجاءاإل فً مرة ْبن َعْمرو دخل حتى بقٌة الناس فً ٌزل لم: قال مؽٌرة َعنْ  جرٌر،
 . فٌه لناسافتهافت 
 .الرازي حمٌد ابن لضعؾ ضعٌؾ لخبرا قلت:

ان ابنُ  وَذَكره العجلًووثقه   فً حجر ابن َوَقال، مرجبا كان: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
 رجاءاإلب ورمً ٌدلس ال كان عابد ثقة: التقرٌب فً َوَقال، نمٌر ابن وثقه: التهذٌب
 .                                                                                      قبلها وقٌل ومابة عشرة ثمانً سنة توفى

 . رجاءاإلثقة وثقه الجمهور ورمى ب  خالصة حاله
( 8ٖٙ/ٙ) والتارٌخ الكبٌر (ٕ٘ٗ/ٕ) الدوري وتارٌخ( ٖ٘ٔ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر

/  ٘ ) حبان ابن وثقات ،( 7ٕ٘/  ٙ ) والتعدٌل والجرن( 7ٖٓ/ٔ) للعجلًوالثقات 
، 9ٕٕ/ٔ) واللباب( ٕٙٗ/ٔ) والتقرٌب (ٖٓٔ–ٕٓٔ/8) التهذٌب وتهذٌب (8ٖٔ
ٖ/ٔ88) 
 الٌمان، بن حذٌفة: َعن َرَوى.  (ٗ)خ  الكوفً حمزة أبو ،األنصاري ٌزٌد بن طلحة -٘

 . مرة بن َعْمرو:  َعنه َرَوى.  أرقم بن زٌد وعن عنه، رجل عن: وقٌل
ان ابنُ  وذكره. ؼٌره عنه ٌرو لم: َمِعٌن بن ٌحٌى قال  ابن َقالو، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
َسابً قال: التهذٌب فً حجر : اللٌل صالة فً حذٌفة عن رجل عن حدٌثه أخرو لما النَّ
َسابً وثقه: التقرٌب فً َوَقال، ثقة هذا وطلحة  . النَّ

فارتفعت  النسابًوثقه ابن حبان ووبن مرة،  عمرو الإلم ٌرو عنه  ثقة خالصة حاله:
 . جهالته
/ ٗ) حبان ابن وثقات ،(7ٙٗ/ٗ) والتعدٌل والجرن ،(8ٕٓ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر
    (8ٖٓ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(9ٕ/  ٘) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٖٗ
 العبسً - الفاء وفتح الزاي بضم - رفَ زُ  بن -الخفٌفة  الالم وفتح أوله بكسر - صلة -ٙ

ٌُقال العالء، أبو ، بالموحدة  وعبد الٌمان، بن حذٌفة: َعن َرَوى. )ع( .الكوفً بكر أبو: و
: َعنه َرَوى .ٌاسر ْبن وعمار طالب، أَبً ْبن وعلً مسعود، بن هللا وعبد عباس، ْبن هللا

 َقال. وؼٌرهم العبسً حراش بن السختٌانً، وربعً وأٌوب النخعً، ٌزٌد بن إبراهٌم
 صلة قلب: حذٌفة عن صلة، عن ،إسحاق أَِبً َعن شعبة، عن نماطً،األ ٌحٌى بن زٌد
وابن معٌن وابن نمٌر وابن خراش والخطٌب  العجلًووثقه ابن سعد و ،ذهب من

ان ابنُ  وذكره ،البؽدادى وابن حجر  . السبعٌن دحدو فً توفى .الثقات كتاب فً ِحبَّ
 =                                                                 . باتفاقثقة  : خالصة حاله
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سنورتٌن  - صلى هللا علٌنه وسنلم -ذكر قرا ته  وعنه حدٌثه المتقدم فً -ٖٗ
البقننرة ثننم النسننا  ثننم آل  ولننى فقننرأاألالركعننة  فننً ركعننة وفٌننه أنننه افتننتح فننً

أُ ان عمر ْقر   ٌ ، الا سِّ ر  رَّ  إذا ُمت  ة   م   ٌ ْسبٌِحٌ  بِآ ، ت  ح  بَّ رَّ  إذاو   س  ال   م  ؤ ل ، بُِسإ  رَّ  إذاو   س   م 
ذ   وُّ ع  ، بِت  ذ  وَّ ع  ، ُثمَّ  ت   ، ك  ه مسلم أخرج فذكر التطوٌل نحوه " ر 

(ٔ)
 . 

___________________________   
استحباب تطوٌل القراءة فى صالة باب  ،المسافرٌنصالة  تابك مسلم: هأخرج (ٔ)

َثَناقال:  (77ٕ/ٖٙ٘/ٔاللٌل ) َبَة، أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ ٌْ َثَنا َش ، ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّ ر  ٌْ  أبووَ  ُنَم
َة، ٌَ َثَنا ن ُمَعاِو رُ  وَحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُزَه ا ،إبراهٌم ْبنُ  إسحاقوَ  َحْرب  ، َعنْ  َجِمٌع   َعنِ  ُكلُُّهمْ  َجِرٌر 
َثَنا ن ،األعمش ، اْبنُ  وَحدَّ ر  ٌْ َثَنا لَُه، َواللَّْفظُ  ُنَم َثَنا أَِبً، َحدَّ  ْبنِ ا َسْعدِ  َعنْ  ،األعمش َحدَّ
َدَة، ٌْ َفةَ  ُزَفَر،َعنْ  ْبنِ  ِصلَةَ  َعنْ  ْحَنِؾ،األ ْبنِ  اْلُمْسَتْوِردِ  َعنِ  ُعَب ٌْ  . به بلفظه ُحَذ

من  رأسهرفع  إذاباب الرجل  ،الصالة تابك :مصنفه شٌبة فً أبًابن  هأخرجو
ا( ٕٗ٘٘/ٖٖٕ/ٔالركوع )  باب ما ٌقول الرجل فً  ،الصالة تابك فً، ومختصر 

ا (8ٕ٘٘/ٖٖٕ/ٔركوعه وسجوده ) باب فً الرجل ٌقرن  ،الصالة تابك فًو ،مختصر 
ٌة باب الرجل ٌصلً فٌمر بآ ،الصالة تابوفى ك، (7ٖٗٓ/ٕٖٗ/ٔالركعة ) السورة فً
امخ (ٓٗٓٙ/ٕ٘/ٕرحمة ) فضابل  فً الفرٌابًه أخرج أبً شٌبةومن طرٌق ابن  ،تصر 
 .( به بلفظه 8ٔٔ/ٕٓٔ/ٔ) القرآنفضابل  باب الوقؾ فً :القرآن

امِ  تابك :النسابً هأخرجو ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ  والركوع باب تسوٌة القٌام، النَّ
 =                         .عبد هللا بن نمٌر به بلفظه ( كالهما من طرٌقٗٙٙٔ/ٕٕ٘/ٖ)
 

___________________________                                                                           
 والتعدٌل والجرن( 9ٕٕ/ٔ) للعجلًوالثقات  ، (9٘ٔ/  ٙ ) سعد ابن طبقات :ٌنظر  =
 (7ٖٓ/ ٔ) والتقرٌب (7ٖٗ/ٗ) التهذٌب وتهذٌب (8ٖٖ/ٗ) حبان ابن وثقات (ٙٗٗ/ٗ)
ٌُقال بن حذٌفة وهو الٌمان، بن حذٌفة -7  ْبن َعْمرو ْبن أسٌد ْبن جابر ْبن حسل: حسٌل و

ٌُقال مالك،  سر صاحب.  )ع( رضً هللا عنه العبسً هللاَِّ  َعبد أبوجابر  ْبن الٌمان ابن: و
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول  هو أحدا وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول مع شهد، ووسلم علٌه هللاَّ

ًِّ : َعن َرَوى. خطؤ المسلمون قتله ٌومبذ، هأبو وقتل ه،أبوو ِب  وَسلََّم، علٌه هللا صلى النَّ
ٌَى ْبن وبالل النخعً، ٌزٌد ْبن سوداأل: َعنه َرَوى .الخطاب ْبن ُعَمر وعن ْح ، العبسً ٌَ

 البخاري َواْنَفَردَ  عشر اْثَنً على اتفَقا أحادٌثوَ  َحِدٌث ماَبة لَهُ . وصلة بن زفر وؼٌرهم
ة ٌَ  .  َوَثاَلِثٌنَ  ِستّ  سنةتوفى . عشر بسبعة مسلمو ِبثَماِن

( 9ٖ/ٕ) صابةاإلو (9ٕٔ ٕٕٓ/  ٕ) حجر ابن وتهذٌب (ٕٖٗ/  ٔ) االستٌعاب :ٌنظر 
 (7ٗ/ٔ) والخالصة

                                              
 :سناداإلالحكم على 

                       .صحٌح إسناد
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نْ و -ٗٗ  ْبدِ  ع  ِ  ع   هللاَّ
(ٔ)

   ً ِض ُ  ر 
ْنُه، هللاَّ ،   قمت»:ق ال   ع  ًِّ  م  بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 

ننلَّم   س  ل ننمْ  ،- و  لْ  ف  ننز  ننا ٌ  ننى ق ابِما تَّ ْمننتُ  ح  م  ننْو    بِننؤ ْمرِ  ه  ننا ،«س  ننا: قُْلن  م  ؟ و  ْمننت  م  ننال   ه   :ق 
ْمتُ  م  ر   أ ْقُعد   أ نْ  ه  أ ذ  ًَّ  و  بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  البخاري هأخرج"- و 

(ٕ)
  

 
___________________________ 

( عن ٕٖٔ/ٕٖ٘/ٔ) :قدر الصالة تعظٌم فً المرزويبن نصر  ه محمدأخرجو =
  . بلفظهبه  عن جرٌر إسحاق

اللٌل  صالة باب ما جاء فى القراءة فً ،ةالصالإقامة  تابك :ابن ماجه هأخرجو
ا (ٖٔ٘ٔ/9ٕٗ/ٔ)  ةمعاوٌكالهما من طرٌق  (ٕٖٕٔٙ/9ٕٙ/8ٖ) :أحمدو، مختصر 

 .به بلفظه  األعمشعن 
، (87ٔ/ٖٕٓ/ٔركوعه ) قول الرجل فًٌباب ما  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو
والسجود الركوع  فًالتسبٌح  جاء فًباب ما  ،الصالة أبواب تابك :الترمذيو
 . َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :وقال (ٕٕٙ/8ٗ/ٕ)
باب القول  ،الصالة تابك  :سننه فً الدارمًو ،(ٕٖٕٓٗ/7ٕ٘/8ٖ) :أحمد هأخرجو

حذٌفة  أحادٌث :مسنده فً الطٌالسًداود  أبوو ،(ٖٖٙٔ/8ٖ٘/ٕبٌن السجدتٌن )
ابه  األعمشمن طرٌق شعبة عن  ( خمستهم٘ٔٗ/ٖٖٔ/ٔ)  .  مختصر 
دعابه  باب الرجل ٌدعو وٌسمى الصالة، تابك :مصنفه عبد الرزاق فً هأخرجو
ابه  األعمشن عن الثورى ع( ٙٗٓٗ/ٓ٘ٗ/ٕ)  :أحمدومن طرٌقه  ،مختصر 
ا( به ٖٖٕٔٔ/9ٖٖٓ/8ٖ)  . مختصر 
بد( ٔ) ِ  ع   نب حبٌب بن -لؾاأل بعد َمْكُسوَرة َفاء ثمَّ  ِبُمْعَجَمة - ؼافل بن مسعود بن هللاَّ

ٌُقال مخزوم، بن  - اْلِمٌم َوُسُكون ىاألول اْلُمْعَجَمة ِبَفْتح -شمخ  ْبن فار ْبن شمخ اْبن: و
 إلٌاس ْبن مدركة ْبن هذٌل ْبن سعد ْبن تمٌم ْبن الحارث ْبن كاهل ْبن صاهلة ْبن مخزوم

ْحَمنِ  َعْبدِ  أبو عدنان، بن معد بن نزار ْبن مضر ْبنا  َرُسول صاحب.  )ع( الهذلً الرَّ
 والمشاهد بدرا وشهد الهجرتٌن، وهاجر قدٌما، بمكة أسلم . - وسلم علٌه هللا صلى - هللاَِّ 
 َحِدٌثا َوأَْرَبعٌن َوَثَماِنٌة َحِدٌث َثَمانِماَبة وروى .وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  رسول مع كلها
 َرَوى .َوَثاَلِثٌنَ  ِبَخْمَسة مسلمو ،َوعْشرٌن ِبؤحد البخاري َواْنَفَردَ  َوِستٌِّنَ  أَْرَبَعة على اتفَقا
ًّ : َعن ِب ُ  صلى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  عسال ْبن وصفوان ،األنصاري ُمَعاذ ْبن سعد: وَعن وَسلََّم، َعلَ

ِزٌَد، ْبن سوداألو قٌس، بن حنؾاأل: َعنه َرَوى . الخطاب ْبن وُعَمر المرادي  ْبن وأنس ٌَ
نِ  سنة ِباْلَمِدٌَنةِ  َماتَ .  وؼٌرهم مالك ٌْ  . سنة َوِستٌِّنَ  بضع َعن َوَثاَلِثٌنَ  اْثَنَت
( ٕٙ٘/ٖ) الؽابة أسدو (987/ٖ) االستٌعابو (8ٖ7/ٕ) فضابل الصحابة :ٌنظر
 (ٕٗٔ/ٔ) وخالصة الخزرجً( 98ٔ/ٗ) صابةاإلو
 (ٖ٘ٔٔ/ٔ٘/ٕ)صالة اللٌل  ل القٌام فًباب طو ،كتاب التهجد :البخاري هأخرج (ٕ)

 وابل عن عبد هللا أبًعن  األعمشحدثنا سلٌمان بن حرب حدثنا شعبة عن  :قال
  =                                                                             . مرفوعا بلفظه
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ْوف  وعن  -٘ٗ الِك   ْبن   ع  ،   ُكْنتُ : قال - هللا عنه رضً - م  ُسولِ  م  ِ  ر  نلَّى- هللاَّ  ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  نام  " - و  نلًِّ، فق  نُه، ف قُْمنتُ  ٌُص  ع  ح   م  ْفت  ة ، ف اْسنت  ق نر  ُمنرُّ  ف نال اْلب  نةِ  ٌ   ٌ  بِآ

ة   ْحم  ق ف   ًلإ ر  ؤ ل ، و  ًل ف س  ُمرُّ  و  ةِ  ٌ   ٌ ، بِآ اب  ذ  ق نف   ًلإ ع  ،و و  ذ  نوَّ ع  ، ُثنمَّ  ت  ن،  ك  نث   ر  ك   ف م 
نننا اِكعا نننْدر   ر  اِمنننِه، ق   ٌ قُنننولُ  قِ ان  : ُرُكوِعنننهِ  فِنننً ٌ  نننُروتِ  ِذي ُسنننْبح  ب  ل ُكنننوتِ  اْلج  اْلم   و 

ا ِ   ٌ اْلِكْبِر نِة، و  م  ظ  اْلع  د   ُثنمَّ  و  نج  نْدرِ  س  قُنولُ  ُرُكوِعنِه، بِق   ُثنمَّ مثنل ذلنك  ُسنُجوِدهِ  فِنً ٌ 
أ   ان   آل  : ق ر  ةا  قرأ ُثمَّ  ِعْمر  ةا، ُسور  لُ  ُسور  ْفع  لِك   ِمْثل   ٌ  البغوي هأخرج "ذ 

(ٔ) 
 

 
___________________________    

  .( عن سلٌمان بن حرب به بلفظه9ٖ7ٖ/ٕ٘/7) :أحمد هأخرجو= 
صلى هللا علٌه  - النبًعبادة  باب ما جاء فً :الشمابل المحمدٌة فً الترمذي هأخرجو

وابل شقٌق بن  أبوباب ما روى   :مسنده فًالشاشى و ،بلفظه (78ٕ/ٖٕٔ/ٔ) - وسلم
 : األوسط فً ابن المنذرو ،بلفظه ( 8ٔ٘/7ٔ/ٕعن عبد هللا  بن مسعود ) األسديمة سل

عدد ركعات  باب :البٌهقًو .بنحوه( 7ٕ٘٘/ٕ٘ٔ/٘الصالة ) فً  باب ذكر طول القٌام
ربعتهم من طرٌق سلٌمان أ ،( بنحوه8ٗٙٗ/ٕٔ/ٖ) -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًقٌام 

 .بن حرب بها
صالة اللٌل  قراءة فًباب استحباب تطوٌل ال ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو
طول  ما جاء فًباب  الصالة والسنة فٌها، قامةإ تابك :ابن ماجةو، (7/77ٖٖ٘/ٔ)

 ن ٌصلًباحة للمرء أاإلباب ذكر  ،كتاب الصالة :ابن حبانو ،(8ٔٗٔ/ٙ٘ٗ/ٔالقٌام )
 .به بنحوه  األعمشثالثتهم من طرٌق  (ٕٔٗٔ/ٕٔ٘/٘صالته ) بؽٌره وٌطٌل فً

نة محمد، محًٌ بن مسعود بن الحسٌن العالَّمةهو  (ٔ)  ابن البؽويُّ  محمد أبو السُّ
اء، ًُّ  الفرَّ افع ث، ،الفقٌه ،الشَّ ر المحدِّ " التنزٌل معالم"و" السنة شرن"من مإلفاته:  .المفسِّ

 ة .                            وخمسماب عشرة ست سنة شوال فً بمرو توفً .وؼٌرهم" المصابٌح"و
بالوفٌات  ( والواف9ًٖٗ/9ٔر أعالم النبالء )( وسٌٕٓ٘/ٔٔ)تارٌخ اإلسالم ٌنظر : 

(ٖٔ/ٗٔ)  
صلى هللا علٌه  هللاصوم رسول  باب ما جاء فً :الشمابل فً الترمذيأخرجه  :التخرٌج
دُ  َنا :( قالٖٗٔ/ٕٙ٘/ٔ) ،وسلم ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َنا ،إسماعٌل ْبنُ  ُمَحمَّ َثِنً َصالِح  ةُ  َحدَّ ٌَ  ُمَعاِو

، ْبنُ ا ، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َصالِح  س  ٌْ هُ  َق ، ْبنَ  َعاِصمَ  َسِمعَ  أَنَّ د  ٌْ  َمالِك   ْبنَ  َعْوؾَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُحَم
 به بلفظه .

اب أبوباب  ،الصالة تابك :شرن السنة فً البؽوي أخرجه :الترمذيومن طرٌق 
 .( بلفظه9ٕٔ/ٕٕ/ٗالنوافل )

ء كتاب الدعا فًو ،( بلفظهٔٙ/8ٔ)م بن حمٌد عن عوؾ باب عاص :الطبرانً أخرجهو
ا( ٗٗ٘/8ٖٔ/ٔ)  =                            .، من طرٌق عبد هللا بن صالح بهمختصر 
 
 



   ٕٕٗ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

( 87ٖ/ٖٕٓ/ٔركوعه ) ٌقول الرجل فً باب ما ،الصالة تابك :داود أبو أخرجهو =
  . من طرٌق ابن وهب عن معاوٌة بن صالح به بلفظه

ٌة آٌة الرحمة وآ باب الوقوؾ عند: كتاب الصالة، البٌهقًأخرجه  أبً داودومن طرٌق 
والجبروت الجالل  جاء فً باب ما :ماء والصفاتسأل(، وفى ا89ٖٙ/9ٖٗ/ٕ) العذاب

(ٔ/ٖٗٗ/ٕ7ٙ). 
 /9ٔٔ/ٕالركوع ) خر من الذكر فًباب نوع آ ،التطبٌق تابك :النسابً هأخرجو

ا( 9ٗٓٔ  :أحمدو ،( بلفظهٕٖٔٔ/ٖٕٕ/ٕ) خرالتطبٌق باب نوع آ تابكوفً  ،مختصر 
 . كالهما من طرٌق اللٌث عن معاوٌة به ،( بلفظه98ٖٕٓ/٘ٓٗ/9ٖ)

  :الترمذي اإلمام إسناددراسة 
د -ٔ مَّ  هللاَِّ  َعْبد أبو موالهم، الجعفً بردزبة، المؽٌرة ابن بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن ُمح 
 ِبهِ  والمقتدى الشؤن َهَذا مامإ.  )ت( .الصحٌح صاحب اْلَحاِفظ، اْلُبَخاِريّ  اْلَحَسن أَبً ْبنا

  الزبٌري، حمزة ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى .اإلسالم أهل بٌن كتابه على والمعول فٌه
 الِمْصِري َصالِح ْبن هللاَِّ  َعبد َصالِح وأَِبً ،الِمْصِري صالح بن أحمدو حنبل، ْبن أحمدو

: اْلَمْرَوِزيّ  سٌار ْبن أحمد َقال.  حاتم وؼٌرهم أبوو ،الترمذيو ،مسلم :وعنه.  وؼٌرهم
د ِ، َعْبد أبو الجعفً، المؽٌرة ْبن إبراهٌم ْبن إسماعٌل ْبن ُمَحمَّ  وجالس العلم طلب هللاَّ
 وكان الحفظ، َحَسن المعرفة، َحَسن وكان وأبصر، فٌه ومهر الحدٌث فً ورحل الناس
دُ  وقال.  ٌتفقه قُول إسماعٌل ْبن حاشد سمعت: قال حاتم، أَبً ْبنُ  ُمَحمَّ  بالبصرة كنت: ٌَ

د بقدوم فسمعت د قال قدم فلما إسماعٌل ْبن ُمَحمَّ  . الفقهاء سٌد الٌوم دخل: بشار ْبن ُمَحمَّ
د بندار قالو قُول بشار ْبن ُمَحمَّ  بن ومسلم ُزْرَعة بالري، أبو: أربعة الدنٌا حفاظ: ٌَ

ْحَمنِ  َعْبد ْبن هللا وعبد ر،بوابنٌس الحجاو د بسمرقند، الدارمً الرَّ  إسماعٌل ْبن وُمَحمَّ
 كتاب فً جمعتها قد جدا كثٌرة مناقبه: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال.  ببخاري اْلُبَخاِريّ 
                                                         " الصحٌح الجامع" تعالٌق على فٌه تكلمت الذي الكتاب آخر فً مقاصده ولخصت مفرد
 بن محمد سمعت: ٌقول الفقٌه محمد ْبن حسان الولٌد أََبا سمعت الحاكم قال ذلك ومن
 قول: فقال ،ٌماناإل عن شؤنه من وقع ما وقع لما إسماعٌل بن محمد سؤلت: ٌقول نعٌم

 ُعَمر ُثمَّ  َبْكر أبو الصحابة وأفضل مخلوق، ؼٌر هللا كالم القرآن وٌنقص، ٌزٌد وعمل
 فً ؼنجار َوَقال. هللا شاء إن وأبعث أموت وعلٌه حٌٌت هذا على علً، ثم عثمان ُثمَّ 

ْرِمِذيّ  عٌسى أبو له قال بخارى تارٌخ . هللا َعبد أبا ٌا مةاأل هذه زٌن هللا جعلك قد: التِّ
 َوَقال، إسماعٌل بن محمد من أعلم والرجال العلل معنى فً أر لم": الجامع" فً َوَقال

 فً كان لو فإنه الشاب هذا عن اكتبوا الحدٌث أصحاب معشر ٌا: راهوٌه بن إسحاق
 بن حاشد َوَقال، وفقهه بالحدٌث لمعرفته  إلٌه الناس الحتاو الحسن أَبً بنا الحسن زمن
                                                                              .فاتهمه امامإ ٌجعله لم فمن ،مامإ إسماعٌل بن محمد: ٌقول المسندي سمعت: هللا َعبد
 =         عنً قال من: ٌقول إسماعٌل بن محمد سمعت المروزي نصر بن محمد َوَقال
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 ابن َوَقال، مخلوقة العباد أفعال قلت وإنما كذب، فقد مخلوق القرآنب لفظً قلت إنً= 
 حاتم أَبً ابن حكاه ما وأما ،الحدٌث فقه فً الدنٌا مامإو الحفظ جبل: التقرٌب فً حجر
 الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر فهو إلٌه، ٌلتفت فال والتعدٌل الجرن فً زرعة وأبً أبٌه َعن
 فً به محتج مؤمون ثقة البخاري ٌتركاه، لم أو حدٌثه تركا إن: الذهبً قال، ومنازع بال
                               . توفى سنة ست وخمسٌن ومابتٌن .لمالعا

  . تهمامإالحدٌث متفق على  ر المإمنٌن فً: أمٌحالهخالصة 
( 7ٕٔ/ٔ( وطبقات الحنابلة )ٕٕٔ/ٕ( وطبقات الشافعٌة )٘٘٘/ٕ: تذكرة الحفاظ )ٌنظر

 (ٕٕٔ/ٕوالتقرٌب )
بد -ٕ ِ  ع  دِ  بن صالح بن هللاَّ )خت  . الِمْصِري َصالِح أبو موالهم، الجهنً، مسلم بن ُمَحمَّ

ْهِرّي ومعاوٌة سعد بن إبراهٌمو الِمْصِري، أعٌن بن إبراهٌم: َعن َرَوى. د ت ق(  بن الزُّ
 ،الهمذانً دٌزٌل ْبن الحسٌن ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم الحضرمً صالح

مان ْبن إبراهٌمو ٌْ  ِفً :عنه وروى الصحٌح، فً البخاري به ستشهدواالبرلسً،  ُسلَ
 بن النضر سوداأل أبا سمعت: الرازي حاتم أبو قال. وؼٌره ،ماماإل خلؾ القراءة كتاب
ارِ  َعْبدِ  ا َوَقال، اللٌث كاتب على ٌثنٌان عفٌر بن وَسِعٌد اْلَجبَّ ض  ٌْ  ْبن الَملِك َعبد سمعت: أَ

قُولُ  اللٌث، بن شعٌب  ٌحدث وكان حدٌثه، جدي من سمع قد مؤمون، ثقة صالح، أبو: ٌَ
 مقالص بن ِعْمران بن اْلَعِزٌزِ  َعْبد َوَقال، التحدٌث على ٌحضه وأبً أبً، بحضرة
هِ  ٌعرض صالح أبوو اللٌث بن شعٌب نحضر كنا: الِمْصِري ٌْ  إذافَ  اللٌث، حدٌث َعلَ
 ْبنِ  أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال،  نعم: فٌقول عنك؟ بهذا نحدث صالح، أبا ٌا: قلنا فرؼنا،
ٌْسَ  خرة،آب فسد ثم متماسكا أمره أول َكانَ : َفَقالَ  عنه، أبً َسؤَلتُ : حنبل ، هو ولَ  بشًء 
 كتابا ذبب أَبً َعِن اْبنِ  اللٌث، عن روى إنه وكرهه، فذمه ٌوما ذكره أبً وسمعت: قال
 صالح بن أحمد َوَقال، شٌبا ذبب أَبً ابن من سمع اللٌث ٌكون أن وأنكر ،أحادٌث أو

 أبا أن وذكر صالح، أبو الإ ذبب أَبً اْبنِ  َعنِ  اللٌث، عن روى اأحد   أعلم ال: الِمْصِري
 ذبب، أَبً ابن حدٌث :لَهُ  َفِقٌلَ  هو، من حدٌث ٌدر ولم أعاله ذهب قد درجا أخرو صالح
قُول َمِعٌن، ْبن ٌحٌى سمعت: حاتم أبو َوَقال،  ذبب أَبً اْبنِ  َعنِ  اللٌث، عن فروى  أقل: ٌَ
 أن وٌمكن لَُه، فؤجازها اللٌث على الكتب َهِذهِ  قرأ إنه اللٌث كاتب صالح أبً أحوال
: المدٌنً بن علً َوَقال، اللٌث إِلَى ٌعنً الدرو، بهذا إلٌه كتب ذبب أَبً ابن ٌكون

 َخلَؾ   ْبنُ  المإمن عبد َوَقال،  شٌبا عنه أروي وما َصالِح   بن هللاَِّ  َعبد حدٌث على ضربت
 ًُّ َسِف ًٍّ  أََبا َسؤَْلتُ : النَّ ، ْبنَ  َصالِحَ  َعلِ د  ٌَى كان: َفَقالَ  اللٌث، كاتب صالح أَِبً َعن ُمَحمَّ ْح ٌَ 

َسابً َوَقال، الحدٌث ِفً ٌكذب َكانَ  وعندي ٌوثقه، َمِعٌن ْبنا ٌْسَ : النَّ  بن َسِعٌد َوَقال.بثقة لَ
ٌَى كتاب الإ اللٌث من أسمع لم: قال اللٌث؟ من سمعت: صالح ألبً قلتُ : منصور ْح ٌَ 

 كاتب صالح أبو: زرعة ألبً قلتُ : البرذعً َعْمرو بن َسِعٌد عثمان أبو َوَقال، َسِعٌد بنا
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، الحدٌث حسن رجل ذاك: َوَقال فضحك ؟ اللٌث  سؤلت: َحاِتم أَبً بن الرَّ
   =                                    الكذب ٌتعمد ممن عندي ٌكن لم: َفَقالَ  َعْنُه، زرعة أََبا
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ٌَى، بن محمد سمعت: القطان إبراهٌم أبو َوَقال، الحدٌث حسن وكان=  ْح قُولُ  ٌَ  حكم: ٌَ
 َوَقال، عفٌر بن َسِعٌد من ستكثاراال عن حدٌثه حسن شؽلنً صالح أبً وبٌن بٌنً هللا

 َوَقال، ٌسبح أو ٌحدث وهو الإ َصالِح   بن هللاَِّ  َعبد رأٌت ما: الشعرانً محمد بن الفضل
انَ  بن ٌعقوب ٌَ  َصالِح   بن هللاَِّ  َعبد الصالح، الرجل صالح، أبا فإن شهر حدٌث وأما: ُسْف
َثَنا، َثِنً: قال َحدَّ ةُ  َحدَّ ٌَ ، ْبنُ  ُمَعاِو ا َعْنهُ  فذكر َصالِح   ولَعبد: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال. حدٌث 
، بن اللٌث صاحبه عن كثٌرة، رواٌات صالح بن هللاَِّ  ةَ  َعنْ  وعنده َسْعد  ٌَ  صالح ْبنِ  ُمَعاِو

ٌَى َعنْ  وٌروي كبٌرة، نسخة ْح  اأخبار   لَِهٌَعة اْبنِ  َعنِ  وٌروي صالحا، صدرا أٌوب ْبنِ  ٌَ
 ِفً ٌقع نهأ الإ الحدٌث مستقٌم عندي وهو وهب، بن هللاَِّ  َعبد رجاله نزول ومن كثٌرة،
ٌَى عنه روى وقد الكذب، ٌتعمد وال ؼلط، ومتونه أسانٌده ِفً حدٌثه ْح  كما َمِعٌن بن ٌَ
 حدٌث ٌشبه ال ما ثباتاأل عن ٌروي جدا، الحدٌث منكر: حبان ابن َوَقال، ذكرت
 ٌكتب صدوقا، نفسه فً وكان أبمة، مشاهٌر أقوام عن الكثٌرة المناكٌر وعنده الثقات،
 قبل من حدٌثه فً المناكٌر وقع وإنما الؽالت، على كاتبه وكان الحساب، سعد بن للٌث
 ٌضع فكان عداوة وبٌنه بٌنه جار له وكان: خزٌمة ابن َوَقال، سوء رجل له، جار

 بن هللا َعبد خط ٌشبه بخط قرطاس فً وٌكتب صالح، بن هللا َعبد شٌخ على الحدٌث
 خطه أنه فٌتوهم ،به فٌحدث هللا َعبد فٌجده كتبه، وسط فً داره فً وٌطرن صالح،

، الحدٌث ذاهب: الحاكم أحمد أبو َوَقال، أخباره فً المناكٌر وقع ناحٌته فمن وسماعه،
 فٌه، مختلؾ أنه الإ حدٌثه له ٌسقط ما علٌه ٌثبت ولم صدوق، هو: القطان ابن َوَقال
 ٌخالؾ رواها حادٌثأل علٌه ٌتفقوا لم كبٌر اللٌث كاتب: الخلٌلً َوَقال، حسن فحدٌثه
 صالح: المؽنً فً الذهبً َوَقال، به بؤس ال كان: ًاألندلس قاسم بن مسلمة َوَقال، فٌها

ِحٌح له الحدٌث ِحٌح ِفً َعنهُ  روى الُبَخاِريّ  نأ مناكٌر َوالصَّ  مِعٌن اْبن َعنهُ  وروى الصَّ
ته َما الشعرانً اْلفضل َوَقالَ  ،الَحِدٌث حسن َكانَ  زْرَعة أبو َقالَ  ٌْ  وْ أ ٌحدث َوُهوَ  الإ َرأَ
 ٌكن لم َحاِتم أبو َوَقالَ  ،ؼالٌطأ َوله الَحِدٌث ُمْسَتِقٌم ِعْنِدي ُهوَ : عدي اْبن َوَقالَ ، ٌسبح
ن ًّ  َوَقالَ ، ٌكذب َكانَ  :َفَقالَ  جزرة اْلَحاِفظ ماأو ٌكذب ِممَّ َساِب ٌْسَ  :النَّ  َؼٌره َوَقالَ  ،ِبِثَقة لَ

 ابن عنه روى مناكٌر، له الحدٌث، صالح :موثوق وهو فٌه تكلم من ، وقال فًَضِعٌؾ
 مستقٌم عندي هو: عدي ابن وقال الحدٌث، حسن: زرعة أبو وقال ،البخاريو معٌن،

 . أؼالٌط وله الحدٌث،
                                              . مناكٌره بتنفلتج: (الذهبً )أي قلت
وقال  .ؼفلة فٌه وكانت كتابه، فً ثبت الؽلط كثٌر صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َقالوَ 
ةاأل َهُإاَلءِ  َكاَلم َظاهر: مقدمة الفتح فً ا َكانَ  ولاأل ِفً َحِدٌثه أَن ِبمَّ هِ  َطَرأَ  ثمَّ  ُمْسَتِقٌم  ٌْ  َعَل
ِجًء َما أَن َذلِك َفُمْقَتضى َتْخلٌِط ِفٌهِ  ته من ٌَ ٌَ  مِعٌن بن كٌحٌى الحذق أهل َعن ِرَوا

ِجًء َوَما َحِدٌثه َصِحٌح من َفُهوَ  َحاِتم َوأبً زْرَعة َوأبً َواْلُبَخاِريّ  ة من ٌَ ٌَ ٌُوخ ِرَوا  الشُّ
 . وثمانون خمس ولهن ومابتٌ وعشرٌن اثنتٌن سنة توفى.  ِفٌهِ  َفٌَتَوقَّؾ َعنهُ 
 =                                              . البخاري اإلمامعنه هنا هو  : والراويقلت
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 الترمذيالصحٌح وحسن له  فً البخاريحسن الحدٌث فقد استشهد به  خالصة حاله:= 
 . (ٖٕ٘ٙجامعه برقم ) فً

( ٕٔٔ/٘( والتارٌخ الكبٌر )ٖٖٔ/ٕ) الدوري وتارٌخ (8ٔ٘/7) سعد ابن طبقات: ٌنظر
الضعفاء  مؽنى فًوال (ٓٗ/ٕ( والمجروحٌن البن حبان )8ٙ/٘والجرن والتعدٌل )

( ٕٓٙ/  ٘) التهذٌب تهذٌب( و97ٕ/ٔ( ومن تكلم فٌه وهو موثق )ٕٖٗ/ٔ) للذهبً
 (ٖٕٗ/  ٔ) والتقرٌب

 اْلَحاء ِبَفْتح -الحضرمً فهر بن ْبن سعد َسِعٌد بن حدٌر بن بن صالح معاوٌة -ٖ
اد َوُسُكون اء َوفتح اْلُمْعَجَمة الضَّ ْسَبة َهِذه - ِمٌم آِخره َوِفً الرَّ  َوِهً َحضرَمْوت لَىإ النِّ

 اْلِمٌم َوُسُكون اْلَحاء ِبَكْسر -الحمصً الرحمن َعْبد أبو: وقٌل َعْمرو، أبو اْلٌمن ِباَلد من
ام بلد َوُهوَ  حمص إِلَى ِنْسَبة - اْلُمْهملَة وبالصاد  ْبن أرطاة: َعن َرَوى. (ٗ)م ر -ِبالشَّ
 ْبن أسد: َعنه َوىر. وؼٌرهم قٌس أَبً ْبن هللاَّ  وعبد ،الحرازي َسِعٌد ْبن وأزهر المنذر،
ً وٌحٌى بن معٌن ف ،أحمدوثقه . واللٌث بن سعد وؼٌرهم ،السري ْبن وبشر ،موسى

، َعباس َوَقال، وعبد الرحمن بن مهدي ،أحد قولٌه وِريُّ  َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبوو الدُّ
 ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال، ٌرضاه ال َسِعٌد ْبن ٌحٌى كان: َمِعٌن ابن ٌحٌى
 سؤلت: المدٌنً ْبن علً عن حنبل ْبن أحمد ْبن صالح َوَقال، صالح: آخر موضع ِفً

 أبوو ،العجلًووثقه ، حرفا وال الزمان ذلك عنه نؤخذ كنا ما: فقال عنه، َسِعٌد ْبن ٌحٌى
 ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب الحدٌث حسن الحدٌث، صالح: حاتم أبو َوَقال، النسابًو ،زرعة

د َوَقال، به  دهره من حج الحدٌث كثٌر ثقة وكان لهم قاضٌا األندلسب َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، العراق أهل من لقٌه من فلقٌه بالمدٌنة ومر واحدة حجة ٌْ  َش

 بالضعٌؾ وال بالثبت لٌس وسط أنه ٌرى من ومنهم عنه الناس حمل قد: السدوسً
 .صدوق: خراش اْبن َوَقال، ٌضعفه من ومنهم
د َوَقال  ٌكن لم أنه وزعموا عنه، ٌروون الناس: الموصلً عمار ْبن هللا َعبد ْبن ُمَحمَّ
 صالح، حدٌث صالح ْبن ولمعاوٌة: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، الحدٌث شًء أي ٌدري
 عنه ومعن مهدي ابن وعند كتاب عنه صالح أَِبً وعند كتاب، عنه وهب اْبن عن

 بؤسا بحدٌثه أرى وما الناس، وثقات السري ْبن وبشر اللٌث عنه وحدث عداد، أحادٌث
ْرِمِذيّ  َوَقال، فراداتإ هأحادٌث فً ٌقع أنه الإ صدوق عندي وهو  صالح بن ومعاوٌة: التِّ
ا تعلم وال الحدٌث، أهل عند ثقة  ابنُ  وذكره، القطان َسِعٌد بن ٌحٌى ؼٌر فٌه تكلم أحد 

ان  ابن َوَقال، وقصد: موثق وهو فٌه تكلم من فً الذهبً َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
: وضان بن محمد َوَقال ثقة،: أٌضا َوَقال بؤس، به لٌس: البزار قال: التهذٌب فً حجر
 وهللا أضعتم: قال، ال :قلت صالح؟ بن معاوٌة حدٌث جمعتم: َمِعٌن ْبن ٌحٌى لً قال
 وخمسٌن ثمان ستة توفى .أوهام له صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، عظٌما علما
 =                                                                                       . بةاوم
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 ،والبزار ،الترمذيو ،زرعة أبوو ،النسابً: بل هو أعلى من ذلك فمن وثقه قلت= 
 .ال ٌنزل إلى صدوق له أوهام  العجلًو ،وابن سعد

 .الترمذيوثقه الجمهور واحتج به مسلم وصحح له  إفرادات له: ثقة خالصة حاله
 الكبٌر البخاري وتارٌخ (7ٖ٘/ٕ) الدوري وتارٌخ (ٕٔ٘/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 7) حبان ابن وثقات (9ٕٖ/ 8) والتعدٌل والجرن (8ٕٗ/ٕ) للعجلً( والثقات ٖٖ٘/7)
 (89ٖ/ٔواللباب )( ٕٕٓ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات( ٖٗٔ/ 8) عدي البن والكامل (7ٓٗ/

-9ٕٓ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب (ٖ٘ٔ/  ٗ) االعتدال ومٌزان (ٕٖٔ/ ٔ)  الحفاظ وتذكرة
 ( 8ٖ٘/ٔ) والتقرٌب( ٕٕٔ

ْمرو -ٗ  ٌن ِبَفْتح -السكونً الكندي ةخٌثم بن مازن بن ثور بن قٌس بن ع   اْلُمْهملَة السِّ
ْسَبة َهِذه - نون آخرَها َوِفً اْلَواو َوُسُكون اْلَكاؾ َوضم  من بطن َوُهوَ  الّسُكون إِلَى النِّ
 روى. (ٗ) الحمصً الشامً ثور أبو ِكْنَدة َوُهوَ  َثْور اْبن أَْشَرس بن الّسُكون َوُهوَ  ِكْنَدة
 الطفٌل وأبً السكونً، حمٌد ابن وعاصم الباهلً، عجالن ْبن صدي أمامة أَِبً: عن

 ْبن َسِعٌد ْبن وأٌوب عٌاش، ْبن إسماعٌل: َعنه َرَوى. وؼٌرهم اللٌثً واثلة ْبن عامر
د ذكره. وؼٌرهم الحضرمً صالح ْبن السكونً، ومعاوٌة أٌوب  الطبقة فً سعد ْبن ُمَحمَّ
 النسابًو والعجلً حاتم، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىثقه وو، الحدٌث صالح كان: َوَقال الثالثة،

 .سنة مابة وله ومابة أربعٌن سنة توفى.  الثقات كتاب ِفً حبان وذكره ابن، وابن حجر
 . كثروناألثقة وثقه  خالصة حاله : تابعً

(، ٘ٙ/ ٔ) أحمد وعلل (،ٔ٘ٗ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(9٘ٗ/7) سعد ابن طبقات: ٌنظر
 ،(8ٓٔ/ ٘) حبان ابن ثقاتو، (ٕٗ٘/ٙالجرن والتعدٌل )و(، 9ٖٙ/ٔوثقات العجلً )

 (ٕٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٕ – 9ٔ/  8) التهذٌب وتهذٌب
ٌن ِبَفْتح - السكونً حمٌد بن عاصم -٘  َوِفً اْلَواو َوُسُكون اْلَكاؾ َوضم اْلُمْهملَة السِّ

ْسَبة َهِذه - نون آخرَها  ْبن أَْشَرس بن الّسُكون َوُهوَ  ِكْنَدة من بطن َوُهوَ  الّسُكون إِلَى النِّ
 ُعَمر: َعن َوىر .)د تم س ق(  .جبل بن معاذ أصحاب من الحمصً، -ِكْنَدة َوُهوَ  َثْور
 جبل، بن ومعاذ شجعً،األ مالك بن وعوؾ بالجابٌة، خطبته وشهد الخطاب، بنا

 الطابً، جابر ْبن والحسن الحرازي، َسِعٌد بن أزهر: َعنه َوىر. المإمنٌن أم وعابشة
ان ابنُ  وذكره .ثقة: ًالدارقطن قال. وؼٌرهم السكونً قٌس بن وَعْمرو  كتاب فً ِحبَّ
 .ثقة أنه نعرؾ ال: القطان ابن َوَقال، الثقات
  .الدارقطنً: لعله لم ٌطلع على توثٌق قلت
 من له ٌكن ولم مالك بن عوؾ وعن منه سمع أعلمه وال معاذ عن روى: البزار وقال

 صح وقد: وقال ابن حجر فى التهذٌب، حدٌثه استقامة على حدٌثه به ٌعتبر ما الحدٌث
 ثنا مسنده فً أحمد وقال السنن فً عوؾ من وصرن بسماعه بالجابٌة عمر من سماعه
 حمٌد بن عاصم عن سعد بن راشد ثنا عثمان ابن هو حرٌز أنا هارون بن ٌزٌد

 =                         حدٌثا فذكر معاذ عن جبل بن معاذ أصحاب من وكان السكونً
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 العلٌا الطبقة فً الدمشقً زرعة أبو وذكره معاذ أصحاب من كان :سعد ابن وقال= 
 معاذ عن ٌروي حمٌد بن فعاصم للدارقطنً قلت البرقانً وقال ،الشام أهل تابعً من
: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، : وثقفى الكاشؾ الذهبًوقال  ،أصحابه من هو :قال

 . مخضرم صدوق
  .وابن حبان الدارقطنً: ثقة وثقه خالصة حاله

 والمعرفة ،(8ٔٗ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٗٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،(ٖٕ٘/٘) حبان ابن وثقات ،(ٕٖٗ/ٙ) والتعدٌل والجرن ،(9ٕٗ/ٕ) لٌعقوب
 والكاشؾ للذهبً، (ٕ٘ٔ/ٕواللباب ) ،ٖٔٗ الترجمة للدارقطنً البرقانً تاالوسإ
 ،(ٔٗ-ٓٗ/٘) التهذٌب تهذٌبو، (ٕٓٔ/7) تهذٌب الكمال لمؽلطاي إكمالو، (8ٔ٘/ٔ)

 (8ٖٖ/ ٔ) والتقرٌب
ْوف -ٙ ًّ األ َمالك بن ع  ْسَبة َهِذه -ْشَجِع  بن سعد بن ؼطفان بن رٌث بن أَْشَجع إِلَى النِّ

ن اْلَؽَطَفاِنً ِبَفْتح - َمْشُهوَرة َقبٌلَة عٌالن قٌس ٌْ  نون لؾاأل َوبعد َواْلَفاء اْلُمْهملَة والطاء اْلَؽ
ْسَبة َهِذه - )ع( .  رضً هللا عنه عبد الرحمن أبو عٌالن قٌس من َكِبٌَرة َقبٌلَة إِلَى النِّ

هِ  هللا صلى - هللاَِّ  َرُسول صاحب ٌْ ُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسولِ  َمعَ  مكة فتح شهد - وَسلَّمَ  َعلَ  هللاَّ
هِ  ٌْ ْوم أَْشَجع راٌة َمَعه َكاَنتو - وَسلَّمَ  َعلَ ُ  َصلَّى النبً: َعن َرَوى. اْلَفْتح ٌَ هِ  هللاَّ ٌْ  وَسلََّم، َعلَ
 وعاصم ُعَبٌد، ْبن وحبٌب ،الحضرمً نفٌر ْبن جبٌر: َعنه َرَوى .سالم ْبن هللاَِّ  َعبد وعن

 البخاري َواْنَفَردَ  َحِدٌث على اتفَقا َحِدٌثا َوِستُّونَ  َسْبَعة هُ . لَ وؼٌرهم السكونً حمٌد ْبنا
 . وسبعٌن ثالث سنة توفى ِبَخْمَسة مسلمو ِبَحِدٌث
 وتهذٌب (7ٔٙ/ٗ) صابةاإلو( 8ٖٙ/ٕ،ٗٙ/ٔواللباب )( ٖٓٓ/ٗأسد الؽابة ) :ٌنظر 
 ( 98ٕ/ٔ) الخزرجً وخالصة( ٖٖٗ/ٔ) والتقرٌب( 8ٙٔ/8) التهذٌب

 
 :سناداإلالحكم على 

 . فٌه عبد هللا بن صالح صدوق ؛حسن إسناد
سبقت ترجمته حدٌث  ،ثقة وفى المسند وهو النسابًسنن  وقد تابعه اللٌث كما فً: قلت
   ٙ :وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم أبً داود، وتابعه ابن وهب عند ٘ٔ :رقم
 

 :طرقهالحكم على الحدٌث بمجموع 
   لؽٌره حدٌث صحٌح
 . َصِحٌح إسنادبِ  َداُود أبو َرَواهُ  :(9ٖٙ/ٔحكام )األخالصة  فً وقال النووي
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 - علٌه وسلم صلى هللا -ذكر تطوٌله ( ٖٔ)
 قٌام اللٌل السجود فً/ب[٘٘ٔ/]

 
ة  وعن  ابِش  لَّى النبً أ نَّ » - هللا عنها رضً - ع  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نان   و  نلًِّ ك   ٌُص 
ى ة   إِْحد  ْشر  ، ع  ةا ْكع  ان تْ  ر  هُ  تِْلنك   ك  نال ت  ْسنُجدُ  ص  ة   ٌ  نْجد  لِنك   ِمننْ  السَّ نْدر  ب ذ  نا ق  أُ  م  ْقنر   ٌ 
ُدُكمْ  ْمِسٌن   أ ح  ةا  خ   ٌ ْرف ،   أ نْ  ق ْبل   آ ُه، ٌ  ْأس  ،ُ  ر  ْرك   ٌ نِ  و  ٌْ ن ت  ْكع  ْبنل   ر  نال ةِ  ق   ُثنمَّ  الف ْجنِر، ص 

ِج،ُ  ْضط  نِ األ ِشقِّهِ  ل ىع   ٌ  م  تَّى ٌْ هُ  ح   ٌ ؤْتِ ال ةِ منادى ال ٌ  البخاريه أخرج «لِلصَّ
(ٔ)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
  9ٔتقدم تخرٌجه حدٌث رقم ( ٔ)
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 اللٌلة الواحدة ذكر تكرار القٌام فً( ٗٔ)
 

نلَّى -تقدم فً ذكر قٌامنه  نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  حندٌث أم سنلمة، وحندٌث ابنن  – و 
 .عباس الثالث

ندُ  وعنن -ٙٗ ٌْ ْبندِ  ْبننُ  ُحم  نِ  ع  ْحم  ، ْبننِ  النرَّ نْوف  ُجنلعنن  ع  ابِ  ِمننْ  ر  ًِّ  أ ْصنح  بِن  النَّ
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا قُْلتُ : ق ال   و  أ ن  ف ر   فًِ و  ،   س  لَّى النبً م  نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  : و 
نَّ  ُسول   أل  ْرقُب  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ى و  ا" قال: فِْعل ُه، أ ر  لَّى ف ل مَّ اِ ،  ص   اْلِعش 
  ً ِهنن ننُة، و  م  ت  ،   اْلع  ج  ننا اْضننط  ٌّا ِو ننِل، ِمننن   ه  ٌْ ق ظ   ُثننمَّ  اللَّ ٌْ ننر   اْسننت  ظ  ننال   فُننِق،األ فننً ف ن  : ف ق 

ا﴿ ن  بَّ ا ر  ل ْقت   م  ا خ  ذ  اِطالا  ه  تَّى (ٔ) ﴾ب  ل غ   ح  ك  ﴿ ب  اد   ُتْخلِفُ  ًل   إِنَّ ى ُثمَّ  (ٕ) ﴾اْلِمٌع   أ ْهنو 

ُسولُ  لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  اِشنهِ  إِل ى - و  لَّ  فِر  ا، ِمْننهُ  ف اْسنت  اكا  أ ْفنر     ُثنمَّ  ِسنو 
ح   فًِ د 

ة   ِمنْ  ق  او  هُ  إِد  ا، ِعْند  ا ا ، م  نَّ [قام] ُثمَّ  ف اْست 
(ٖ)

لَّى،ف  تَّى ص  لَّى ق دْ : قُْلتُ  ح   ص 
ا ق ْدر   ، م  ام  ،   ُثمَّ  ن  ج  تَّى اْضط  ام   ق دْ : قُْلتُ  ح  لَّى، ثل مام   ن  ق ظ   ُثمَّ  ص  ٌْ ل   اْست  مثنل  ف ف ع 
ا ل   م  ل   ف ع  ة ، أ وَّ نرَّ ق نال   م  نا ِمْثنل  : و  نل  : قنال ق نال ، م  ُسنولُ  ف ف ع  نلَّى هللاِ  ر  نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 

، لَّم  س  ث   ذلكو  ات   ث ال  رَّ  النسابً هأخرج "اْلف ْجرِ  ق ْبل   م 
(ٗ)

 
___________________________ 

 

                                           [9ٔٔجزء من اآلٌة:: ل عمرانآسورة ] (ٔ)
 [9ٗٔ جزء من اآلٌة: :آل عمرانسورة ] (ٕ)
  . والسٌاق ٌقتضٌها سقطت من ) ط( (ٖ)
شا تستفتح صالة اللٌل  باب بؤي ،قٌام اللٌل ونطوع النهار تابك :النسابً هأخرج (ٗ)
دُ  أخبرنا :( قالٕٙٙٔ/ٖٕٔ/ٖ) َثَنا: َقالَ  َسلََمَة، ْبنُ  ُمَحمَّ ، اْبنُ  َحدَّ  َعنِ  ٌُوُنَس، َعنْ  َوْهب 

، اْبنِ  دُ  أَْخَبَرِنً: َقالَ  ِشَهاب  ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحَم                 . به بلفظه َعْوؾ   ْبنِ  الرَّ
خر باب نوع آ ،ٌام اللٌل وتطوع النهارق تابك :الكبرى فً أخرجه سناداإلوبنفس 

(ٕ/ٕٔٗ/ٖٕٕٔ).                                                          
باب ذكر  :وشمابله صلى هللا علٌه وسلم النبًأخالق  فً األنصاريالشٌخ  أبو أخرجهو

 .               به بنحوه طرٌق عبد الرحمن بن نمر عن الزهريمن ( ٓٗ٘/ٔٔٔ/ٖلٌلته ) فعله فً
قُولُ  َماباب  ،عمل الٌوم واللٌلة تابك :الكبرى فً النسابً أخرجهو  إِلَى َرْأَسهُ  َرَفعَ  إذا ٌَ

َماءِ   القرآن ِتاَلَوة ٌْختم َماباب  :الٌوم واللٌلةعمل  فًو(، ٙٙٓٓٔ/ٕٕٔ/9) السَّ
، أَِبً اْبنِ ( من طرٌق 7ٖٓ/7ٖٕ/ٔ)  .عن حمٌد به بنحوه  األعرو َعنِ  ِهاَلل 

 :النسابًاإلمام  إسناددراسة 
د -ٔ مَّ سبقت  - الجملً - سبقت نسبته - المرادي فاطمة أَبً بن هللاَِّ  َعبد ْبن سلمة ْبن ُمح 

 ْبن الحجاو زهراأل أبً: عن روى. )م د س ق(.الِمْصِري الحارث أبو موالهم، - نسبته
مان ٌْ  =         الحضرمً، ٌونس ْبن وزٌاد القمري، بابن المعروؾ الرعٌنً أفلح ْبن ُسلَ
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___________________________   
َسابً، داود، وأبو مسلم،: َعنه َرَوى. وؼٌرهم وهب ْبن هللا وعبد=   ماجه وابن والنَّ

َسابً ذكرهوالحدٌث، فً ثبتا كان: ٌونس ْبن َسِعٌد أبو َقالوؼٌرهم .   عنده ونحن ٌوما النَّ
ْحَمنِ  َعْبد َقالو، ثقة ثقة كان: فقال  َوَقال، صدوق: َفَقالَ  َعْنهُ  أَِبً سبل َحاِتم، أَبً ْبن الرَّ
، ثقة: الصلة فً مسلمة قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة مصري: الجٌانً علً أبو

  .ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،ثبت مامإ فقٌه: الكاشؾ فً الذهبًوقال 
 .           بتٌناوم وأربعٌن ثمان سنة ولاأل ربٌع من خلون لست حداأل ٌوم توفً

 .كثرون واحتج به مسلم األخالصة حاله : ثقة وثقه 
 التهذٌب وتهذٌب( ، 8ٗٗ/ٔ(، وتارٌخ ابن ٌونس ) 77ٕ/  7) والتعدٌل الجرن :ٌنظر

      (8ٔٗ/ٔ) والتقرٌب( ، 7٘ٔ/ٕوالكاشؾ ) ،( 9ٖٔ/  9)
                                                                          ٙرقم  ثقة سبقت ترجمته حدٌث)ع(.  المصريبن وهب  عبد هللا -ٕ
 على ْلَدةلى بَ نسبة إ الم بعدها التحتانٌة وسكون الهمزة بفتح -ٌلىاألبن ٌزٌد  ٌونس -ٖ

ا القلزم َبحر َساحل ِلً ِممَّ  سفٌان أَبً ْبن معاوٌة مولى القرشً، ٌزٌد أبو - مصر دٌار ٌَ
دِ  ْبن والقاسم المقدسً، عبلة أَبً ْبن إبراهٌم:َعن َرَوى.  )ع(  الصدٌق، بكر أَبً ْبن ُمَحمَّ

د ْهِريّ  شهاب ْبن مسلم بن وُمَحمَّ  عٌاض ْبن أنس ضمرة أبو: َعنه َرَوى .وؼٌرهم الزُّ
: المدٌنً بن علً َقال.  وؼٌرهم وهب بن هللاَِّ  وَعبد ،الرملً سوٌد ْبن وأٌوب اللٌثً،
 كتابه: ٌقول المبارك اْبن َكانَ : فقال ٌزٌد، ْبن ونسٌعن  مهدي ْبن الرحمن عبد سؤلت
 إذا إنً: المبارك اْبن عبدان،َعن َوَقال، صحٌح كتابه: أقول وأنا: مهدي اْبن قال. صحٌح
 عبد َوَقال، واحدة مشكاة من خرجا كؤنهما ٌعجبنً وٌونس معمر حدٌث ِفً نظرت
 أحفظ ٌونس أن الإ معمر من للزهري أروى أحدا رأٌت ما: المبارك ابن عن الرزاق،
 بن محمد َوَقال، الوجه  على الكتب كتب فإنه ٌونس، من َكانَ  ما الإ: رواٌة وفً للمسند
. الحفظ سٌا وكان ٌلًاأل ٌزٌد ْبن ٌونس رأٌت: وكٌع قال: حنبل ْبن أحمد عن عوؾ،
 هللاَِّ  َعبد أََبا سمعت: إسحاق ْبن حنبل َوَقال، أحادٌث ثالثة وكٌع منه سمع: أحمد قال
قُولُ  ْهِريّ  ٌعنً بحدٌثه أعلم أحد َما: ٌَ  فإنه ٌلًاأل ٌونس من َكانَ  ما الإ معمر من الزُّ
 ِفً أثبت من: حنبل ْبن أحمد سبل: المٌمونً الحسن أبو َوَقال، هناك شًء كل كتب

ْهِرّي؟  ْبن الفضل َوَقال، منكرة أحادٌث روى: قال ؟ فٌونس: لَهُ  قٌل. معمر: قال الزُّ
ْهِريّ  َعن حدٌثا أكثر ٌونس: أحمد قال: زٌاد  َعباس َوَقال، ثقتان وهما عقٌل، من الزُّ

، وِريُّ ْهِريّ  ِفً الناس أثبت: َمِعٌن بن ٌحٌى عن الدُّ  وعقٌل، وٌونس، ومعمر، مالك،: الزُّ
َنة وابن حمزة، أَبً بن وشعٌب ٌْ ٌَ  بن لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، ُع
 َعن الحدٌث نبٌل ثقة وعقٌل ثقة ٌونس: فقال عقٌل؟ أو إلٌك أحب ٌونس: َمِعٌن

ْهِريّ  ًّ األ ٌعنً ٌقع، أٌن: قُْلتُ  ،الزُّ ْهِرّي، َعن أسند ٌونس: فقال ٌونس؟ من - وزاِع  الزُّ
ًّ األو ًّ األ روى ما أقل ما ثقة وزاِع ْهِريّ  َعن وزاِع  . الزُّ

َبة، ْبن ٌعقوب َوَقال ٌْ  أو معمر أثبت من: َمِعٌن ابن لٌحٌى قلت: العباس بن أحمد َعن َش
 أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال .أحل معمر وكان جمٌعا، ثقتان وهما أسندهما ٌونس: قال ٌونس؟
ْهِريّ  عالما وٌونس معمر: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة،   =                            ، بالزُّ
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___________________________   
ْهِريّ  أصحاب أثبت: ٌحٌى َعن آخر، موضع ِفً َوَقال=   وٌونس ومعمر مالك،: الزُّ
ْهِريّ  عالمٌن كانوا د َعن الفارسً، سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال، بالزُّ : الرحٌم َعبد ْبن ُمَحمَّ
ْهِريّ  فً الناس أثبت: ٌقول علٌا سمعت َنة، ابن سفٌان: الزُّ ٌْ ٌَ  مالك، ثم سعد، ْبن وزٌاد ُع
ْهِريّ  ِفً نقدم ال نحن: الِمْصِري صالح ْبن أحمد َوَقال، كتابه من وٌونس ومعمر،  الزُّ
ْهِريّ  وكان: قال. أحدا ٌونس على  المدٌنة إلى سار إذاو ٌونس، على نزل أٌلة قدم إذا الزُّ
َسابً العجلً، َقالو، ٌونس زامله َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، ثقة: والنَّ ٌْ  عالم الحدٌث، صالح: َش
ْهِريّ  بحدٌث د َوَقال، صدوق: خراش ابن َوَقال، به بؤس ال: ُزْرَعة أبو َوَقال، الزُّ  ُمَحمَّ

 الذهبًوقال ، المنكر بالشا جاء ربما بحجة، ولٌس كثٌره، الحدٌث، حلو َكانَ : سعد ْبنا
، الحفظ سٌا: فقال وكٌع وشذ، بحجة لٌس: قوله فً سعد ابن شذ حجة، ثقة: فى المٌزان
ْهِريّ  عن رواٌته فً أن الإ ثقة،: حجر ابن قالو، ثباتاأل أحد: الكاشؾ وقال فً  الزُّ
ْهِريّ  ؼٌر وفً قلٌال، وهما  الصحٌح على ومابة وخمسٌن تسع سنة مات توفى .خطؤ الزُّ
 . ومابة ستٌن سنة وقٌل
وابن  ،المصريبن صالح  أحمدو ،وٌعقوب بن سفٌان ،ٌحٌىبمة )األ: بل صرن قلت
 . (الزهري الناس فً أنه من أثبت ،باركالم

  .بمة وهو من أثبت الناس فً الزهرياألكثرون واحتج به األخالصة حاله : ثقة وثقه 
/ ٔ) أحمد ، وعلل(89ٙ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٕٓ٘/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 والمعرفة، (88ٗ/ٔ) العجلًوثقات ، (ٙٓٗ/8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٓ٘/ٕوٖ٘ٗ

 ،(8ٗٙ/7) حبان ابن وثقات ،(7ٕٗ/9) والتعدٌل والجرن ،(9ٖٔ -8ٖٔ/ ٕ) لٌعقوب
 التهذٌب وتهذٌب ،(ٗٓٗ/ٕ)والكاشؾ  ،(8ٗٗ/ٗ) الذهبًومٌزان ، (98/ٔواللباب )

 ( ٗٔٙ/ٔ(، والتقرٌب )ٓ٘ٗ/ٔٔ)
 8 ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن شهاب الزهري محمد -ٗ
ٌُقال ،إبراهٌم أبو القرشً عوؾ بن الرحمن عبد بن حمٌد -٘  الرحمن، عبد أبو: و

ٌُقال  ٌزٌد، بن السابب وعن سعد، بن بشٌر: عن روى. )ع( المدنً عثمان، أبو: و
د بن إسماعٌل: َعنهو. وؼٌرهمل نفٌ ْبن َعْمرو ْبن زٌد بن وَسِعٌد  أَبً ْبن سعد بن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم بن سعد أخٌه وابن وقاص، ومحمد بن مسلم  ،عوؾ ْبن الرَّ

، هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد وثقه. الزهرى وؼٌرهم ًّ  وابن ،خراش وابن ُزْرَعة، أبوو الِعْجلِ
ًّ  ،وابن سعد ،حبان اَرقُطِن                                                    .ومابة خمس سنة توفى .حجر وابن والذهبً، ،والدَّ

  .باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 لٌعقوب والمعرفة ،(ٖ٘ٗ/ٕ)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖ٘ٔ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،(ٕٕ٘/ٖ) والتعدٌل والجرن ،(ٖٗٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(7ٕ٘،ٖٙ٘،8ٖٔ،7ٖٙ/ٔ)
ًّ  وسنن اَرقُطِن  ،(ٙٗ-٘ٗ/ٖ) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٕ٘/ٔ) ، والكاشؾ(ٕٓٔ/ٕ) الدَّ

 . (8ٕٔ/ٔوالتقرٌب )
  :سناداإلالحكم على 
 .صحٌح 
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 ذكر افتتاح قٌام اللٌل بركعتٌن خفٌفتٌن (٘ٔ)                          
 

 ٌدل من حدٌث زٌد بن خالد ما  -م صلى هللا علٌه وسل -ذكر قٌامه  تقدم فً
علٌه 
(ٔ)

 . 
نْ و - 7ٗ ة ، أ بًِ ع  ر  ٌْ نِ  ُهر  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  نُدُكمْ  ق ام   إذا»:ق ال   و   أ ح 
ِل، ِمن   ٌْ تِحْ  اللَّ ْفت   ٌ ْل هُ  ف  ت  ال  نِ  ص  ٌْ ت  ْكع  نِ  بِر  ٌْ ت  فٌِف  حاتم  أبومسلم و هأخرج «خ 

(ٕ)
. 

___________________________ 
 ٖ٘ :تقدم برقم( ٔ)
ا( ٕ)  الحدٌث مختلؾ فٌه على أبً هرٌرة وقفا ورفع 

الوجه المرفوع: رواه أبو أسامة، وأبو خالد األحمر، وسلٌمان بن حرب، وعبد الرزاق، 
 وهشٌم عن هشام عن محمد عن أبً هرٌرة به.

حماد بن زٌد ، وابن سلمة، وزهٌر بن معاوٌة وؼٌرهم عن هشام  الوجه الموقوؾ: رواه
   عن محمد عن أبً هرٌرة موقوف ا 

صالة  ب الدعاء فًبا ،صالة المسافرٌن تابك :سلمم هأخرجتخرٌج الوجه المرفوع: 
َثَنا :قال (7ٙ8/ٕٖ٘/ٔاللٌل ) َبَة، أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ ٌْ َثَنا َش ، َعنْ  أَُساَمَة، أبو َحدَّ  ِهَشام 
، َعنْ  د  َرةَ  أَِبً َعنْ  ُمَحمَّ ٌْ  . به بلفظه ُهَر
م صلى هللا علٌه وسل -عبادة رسول هللا  جاء فً باب ما :الشمابل فً الترمذي هأخرجو
 . أسامة به بلفظه أبىمن طرٌق  (9ٕٙ/ٕٕٙ/ٔ) -
 ٖٙ/ٕباب افتتان صالة اللٌل بركعتٌن ) ،اب قٌام اللٌلأبو تابك :داود أبو هأخرجو
انَ من طرٌق  (ٖٕٖٔ/ ٌَّ َمان ْبن َح ٌْ عن محمد بن  (99/7ٔ7ٙ/ٕٔ) :أحمدو ،بلفظهبه  ُسلَ

 مر لمن أراد التهجداألباب ذكر  ،الصالة تابكابن حبان: و، بنحوهسلمة به 
 تابك :مصنفه عبد الرزاق فًو ،محمد بن سلمة بهمن طرٌق  (ٕٙٓٙ/ٖٓٗ/ٙ)

 ،(77ٗ8 /7ٕٔ/ٖٔ) :أحمدومن طرٌقه  ،(ٕٕٙ٘/77/ٕالصالة باب استفتان الصالة )
قام الرجل من اللٌل  إذاباب من قال  ،صالة التطوع تابك :مصنفه فً أبً شٌبةوابن 

 هأخرج أبً شٌبةومن طرٌق ابن  ،بلفظه عن هشٌم (ٖٕٙٙ/7ٗ/ٕ) فلٌفتتح بركعتٌن
)أربعتهم سلٌمان، ( 7ٓٙٗ/9/ٖصالة اللٌل بركعتٌن ) باب افتتان : كتاب الصالةالبٌهقً

  .هشام به ومحمد بن سلمة، وعبد الرزاق، وهشٌم( عن
كتاب أبواب قٌام اللٌل، باب افتتان صالة اللٌل أخرجه أبو داود الوجه الموقوؾ: 

ْعنِ  (ٕٖٗٔ/ ٖٙ/ٕبركعتٌن ) ٌَ َثَنا إِْبَراِهٌُم  ، َحدَّ َثَنا َمْخلَُد ْبُن َخالِد  ، َعْن َرَباِن َحدَّ ً اْبَن َخالِد 
َرَة، َقاَل: إَِذا ِبَمْعَناهُ َزاَد، ا ٌْ ٌُّوَب، َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً ُهَر ، َعْن أَ ، َعْن َمْعَمر  د  ٌْ ْبِن َز

اُد ْبُن َسَلَمَة،  ْل َبْعُد َما َشاَء، َقاَل أَُبو َداُوَد: َرَوى َهَذا اْلَحِدٌَث َحمَّ ٌَُطوِّ ُر ْبُن ُثمَّ لِ ٌْ َوُزَه
ٌُّوُب،  َرَة، َوَكَذلَِك َرَواهُ أَ ٌْ ، أَْوَقفُوهُ َعلَى أَِبً ُهَر د  ، َعْن ُمَحمَّ َة، َوَجَماَعة، َعْن ِهَشام  ٌَ ُمَعاِو

ز   ، َقاَل: ِفٌِهَما َتَجوُّ د  ، َعْن ُمَحمَّ َرَة، َوَرَواهُ اْبُن َعْون  ٌْ ، أَْوَقفُوهُ َعلَى أَِبً ُهَر  =   َواْبُن َعْون 
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لَّى -أن رسول هللا  -رضً هللا عنها  -وعن عابشة  -1ٗ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
لِ  ِمن   ق ام   إذاكان  - ٌْ ح   اللَّ ت  نِ  ت هُ الص   اْفت  ٌْ ت  ْكع  نِ  بِر  ٌْ ت  فٌِف  أخرجاه  «خ 

(ٔ )
. 

___________________________ 
 َعْن ِهَشام  َمْوقُوف ا َعلَى َوَرَواهُ ( 7ٓٙٗ/9/ٖقال البٌهقً فً السنن الكبرى )و= 

َجَماَعة 
ٌُّوُب َواْبُن َعْون  َعِن ابْ  ، َوَكَذلَِك َرَواهُ أَ د  ٌْ اُد ْبُن َز اُد ْبُن َسلََمَة َوَحمَّ َرَة، ِمْنُهْم َحمَّ ٌْ ِن أَِبً ُهَر

 .ِسٌِرٌنَ 
َثَنا اْلَحسَ ( ٖٖٙ/ٗوقال العقٌلً فً الضعفاء ) د  َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َماُن َحدَّ ٌْ َثَنا ُسلَ ُن َقاَل: َحدَّ

َرَة:  ٌْ د  َقاَل: َقاَل أَُبو ُهَر ، َعْن ُمَحمَّ ، َعْن ِهَشام  د  ٌْ اُد ْبُن َز َثَنا َحمَّ إَِذا َقاَم أََحُدُكْم إِلَى »َقاَل: َحدَّ
نِ  ٌْ ِن َخِفٌَفَت ٌْ ٌَُصلِّ َرْكَعَت ْبَدْأ َفْل ٌَ ِل َفْل ٌْ اَلِة ِمَن اللَّ ا« . الصَّ ٌُّوَب، َفَقاَل: َقاَل َحمَّ : َفَذَكْرُت َذلَِك أِلَ د 

َثَنا َثَنا اْلَحَسُن َقاَل: َحدَّ د  َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ِن. َحدَّ ٌْ ٌُّوُب َقْولَُه َخِفٌَفَت ِن؟ َوأَْنَكَر أَ ٌْ اُد ْبُن  َخِفٌَفَت َحمَّ
ْرفَ  ٌَ ِد َقاَل: َكاَن ِهَشام   ٌْ د  َز ِ ، َعْن أَِبً ُهَرٌْ ُع َحِدٌَث ُمَحمَّ قُوُل ِفٌَها: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ َرَة ، 

ْرَفعُ  ٌَ ُكْن  ٌَ ا لَْم  د  ٌُّوَب ، َفَقاَل لًِ: قُْل لَُه: إِنَّ ُمَحمَّ ِه َوَسلََّم، َفَذَكْرُت َذلَِك أِلَ ٌْ َها ، َصلَّى هللاُ َعلَ
ْفِع ، ْنُجو ِبَها ِفً الرَّ ٌَ َما َكاَن  ْفعَ َفَذَكْرُت َذلِ  َفاَل َتْرَفْعَها ، إِنَّ  .َك لِِهَشام  َفَتَرَك الرَّ

 ن:ٌمرأل رجحتٌ وهو الوقفوالصحٌح 
رفعه؛  تابعه على اعلى وقفه. ولم نر أحد   ابن عوناألول: أن هشاما  قد توبع من أٌوب و

 فكان الوقؾ أصح.
ُ نلم واآلخر:  ِه َوَسلََّم شاهد  جد للمرفوع من قوله َصلَّى هللاَّ ٌْ ؛ وإنما وجدناه للمرفوع ا َعلَ

ِه َوَسلََّم، وهو حدٌث عابشة  من ٌْ ُ َعَل  (8ٗاآلتً تخرٌجه رقم )فعله َصلَّى هللاَّ
الجمع بٌن  فً وذكره الحمٌدي ،صحبحه فً البخاريالحدٌث لم ٌخرجه ( ٔ)

 (9ٕٔ/ٗالصحٌحٌن من أفراد مسلم )
 :( قال7ٙ7/ٕٖ٘/ٔاللٌل ) صالة باب الدعاء فً ،الصالة تابك :مسلم هأخرجوالحدٌث 

بن حرة عن ا أخبرناجمٌعا عن هشٌم  أبً شٌبةبكر بن  أبوحدثنا ٌحٌى بن ٌحٌى و
 .الحسن عن سعد بن هشام عن عابشة به بلفظه

 يوزالمرو، (779ٔ/8ٕٓٔ/ٖ: مسند عابشة )مسنده راهوٌه فً بن إسحاق هأخرجو
( 8ٕٔ/ٔصالته من اللٌل بركعتٌن خفٌفتٌن ) النبًباب افتتان  :مختصر قٌام اللٌل فً

                                .كالهما من طرٌق ٌحٌى بن ٌحٌى به بلقظه 
عتٌن خفٌفتٌن للقابم رك إٌجابباب  ،الصالة تابك :مستخرجه عوانة فً أبو هأخرجو
 :ثاراآل معانً فً شرن الطحاويو، (7ٕٔٓٗ/7ٔ/ٓٗ) :أحمدو ،(ٖٕٕٗ/ٔٗ/ٕ)
 ( ثالثتهم من طرٌق هشٌم به.7ٕٙٔ/ 8ٕٓ/ٔباب الوتر ) ،الصالة تابك
ٌجاب ركعتٌن خفٌفتٌن للقابم  باب إ ،الصالة تابك :عوانة فى مستخرجه أبو هأخرجو
 .مرة به بنحوه أبىكالهما من طرٌق  (77ٕٙ٘/ٖ٘ٗ/ٕٗ) :أحمدو (،ٕٕٕٗ/ٔٗ/ٕ)
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 ذكر صالة اللٌل مثنى مثنى    ( ٙٔ)                 
 

أننه  -صلى هللا علٌنه وسنلم  -ذكر قٌامه  ل الوتر فًصذكر تفصٌل ف تقدم فً
كان ٌسلم من كل ركعتٌن 
(ٔ) 

.
 

وعن ابن عمر  -9ٗ
(ٕ)

: ٌنا رسنول هللا رجنل فقنالقنام  – ماهللا عنه رضً – 
ننف   ٌْ نن ك  ننِل؟ ةُ الص  ٌْ ننال   اللَّ ننىصننالة اللٌننل »: ف ق  ْثن  ننى، م  ْثن  نن م   [وترالنن]فننت خ إذاف 

(ٖ) 

ةا ؤوتر بف اِحد  رواٌنة  وفنى ،حناتم بتغٌٌنر بعنض اللفنظ أبنو هأخرجناه وأخرج" و 
مسننلم  هأخرجنن ": السننالم مننن كننل ركعتننٌنفقٌننل ًلبننن عمننر مننا مثنننى قننال

(ٗ)
 . 

___________________________   
 ٔ٘ :تخرٌجه حدٌث رقم سٌؤتً (ٔ)
ْحَمنِ  َعْبدِ  أبو العدوي القرشً الخطاب ْبن ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعبد (ٕ)   المدنً ثم المكً الرَّ

 معه، وهاجر الحلم، ٌبلػ لم صؽٌر وهو أبٌه مع قدٌما أسلم .)ع( مارضً هللا عنه
 هللاَِّ  َرُسول مع المشاهد من بعدها وما الخندق وشهد أحد، ٌوم واستصؽر ثقله، ِفً وقدمه
ُ  َصلَّى النبً: َعن َرَوى. وَسلَّمَ  علٌه هللا صلى هِ  هللاَّ ٌْ ثٌن َوَثاَل  َحِدٌث وِستِماَبة األف  وَسلَّمَ  َعلَ
. َوَثاَلِثٌنَ ى حدإبِ  مسلمو َوَثَماِنٌنَ  حدىإب  البخاري  َواْنَفَردَ  َوسبعٌن ماَبة على اتفَقا َحِدٌثا
ُ  َصلَّى هللاَّ  َرُسول مإذن بالل :عنروى و هِ  هللاَّ ٌْ  بن وزٌد خدٌج، ْبن ورافع ، وَسلَّمَ  َعلَ

 َسِعٌد بن وبسر سٌرٌن، ْبن أنس :وعنه. وؼٌرهم الخطاب بن زٌد عمه وعن ثابت،
 .وسبعٌن أربع سنة مات. وؼٌرهم  الندبً حرب ْبن ِبْشر َعْمرو أبوو المدنً،
 الؽابة أسدو ،(9٘ٓ/ ٖ) االستٌعابو ،(ٕٗٔ/  ٗو 7ٖٖ/  ٕ) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 (7ٕٓ/ٕوالخالصة ) ،(ٖٗٔ/ٗ) صابةإلا، و( 7ٕٕ/  ٖ)
كتب السنة  ت الوتر وهو خطؤ مخالؾ لما ثبت فًخف )ط( وفى )م( ( هكذا فًٖ)

 . الصبح"فت خ َفإذاوالصواب " ومخالؾ للسٌاق
( 7ٕٗ/ٕٓٔ/ٔ) المسجد باب الحلق والجلوس فً ،الصالة تابك :البخاري هأخرج (ٗ)

ل سؤنافع عن عبد هللا بن عمر قال: عبٌد هللا عن حدثنا بشر بن المفضل حدثنا قال: 
الصبح  ًخش إذافثنى : مثنى مقال ؟صالة اللٌل ما ترى فىوهو على المنبر  النبًرجل 

  . وترت له ما صلىصلى واحدة فؤ
 عبٌد هللامن طرٌق  (9٘ٔ٘/ٔ٘ٔ/9) وفً ،( بلفظه79ٖ٘/ٕٙ/ 7) :أحمد هأخرجو

  . بنحوه
    ،( بنحوه7/7ٗ9ٔ٘/ٔ) مثنى مثنى باب صالة اللٌل ،المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو
 ،بلفظه (ٕٖٙٔ/ٖٙ/ٕ)ل مثنى مثنى باب صالة اللٌ ،الةالص تابك :داود أبوو
 ٖٓٓ/ٕثنى مثنى )ن صالة اللٌل  مأباب ما جاء  ،الصالةأبواب  تابك :الترمذيو
قٌام اللٌل وتطوع  تابك :النسابًو ،حسن صحٌحابن عمر  : حدٌث( بنحوه وقال7ٖٗ/

( بنحوه ، 9ٖٙٔ/ٖٖٕ/ٖ) ،بنحوه( 7ٓٙٔ/7ٕٕ/ٖ)، باب كٌؾ صالة اللٌل النهار
 =                                                                  .( بنحوه 9٘ٙٔ/ٖٖٕ/ٕ)
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 ...................................................................................
___________________________   

بن او (9ٖٔٔ/8ٔٗ/ٔ) باب ما جاء فى صالة اللٌل ،إقامة الصالة تابك :ابن ماجهو= 
ن الوتر ركعة أ النبً نصوصة عنمخبار الاألباب ذكر  ،الصالة تابك :ٌمةخز
ن ٌجعل األمر للمتهجد أباب ذكر  ،الصالة تابك :ابن حبانو ،( بنحوه7ٕٓٔ/9ٖٔ/ٕ)
 به . من طرٌق ناف،( بلفظه سبعتهم ٕٕٕٙ/ٕٖ٘/ٙخر صالته ركعة )آ

( 7ٖٔٔ/ٔ٘/ٕباللٌل ) النبً صالةباب كٌؾ كان  ،التهجد تابك :البخاريرجه وأخ
( 7ٗ9/ ٙٔ٘/ٔباب صالة اللٌل مثنى مثنى ) ،صالة المسافرٌن تابك  :ومسلم ،بنحوه
ٌل باب كٌؾ كان صالة الل ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابًو ،بنحوه

باب ما جاء  ،قامة الصالةإ تابك :ماجهابن و ،( بنحوه7ٗٙٔ،7ٕٙٔ،8ٙٙٔ/7ٕٕ/ٖ)
 :ابن حبانو (،ٖ٘٘ٙ/ ٖٕٗ/ٓٔ) :أحمدو ،( بنحوهٕٖٓٔ/8ٔٗ/ٔى صالة اللٌل )ف
( ٕٕٓٙ/ٖٓ٘/ٙخر  صالته ركعة )مر للمتهجد أن ٌجعل آاألباب ذكر  ،الصالة تابك

باب  :األوسط وفً ،(ٕٖ٘ٔٔ/ٖٖٔ/ٕٔعمر )باب سالم عن ابن  :الطبرانًو، بنحوه
 تابك :المنتقى ابن الجارود فًو ،( بنحوه7ٗٙٗ/ٖٙ/٘من اسمه عبد الرحمن )

 سالم بن عبد هللا بن عمرثمانٌتهم من طرٌق  ،( بلفظه7ٕٙ/77/ٔباب الوتر ) ،الصالة
 بٌه به.ن أع
( 7ٗ9/ٙٔ٘/ٔلٌل مثنى مثنى )باب صالة ال ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو

صالة اللٌل باب كٌؾ كان  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابًو ،بنحوه
صالة اللٌل  ًباب ما جاء ف ،قامة الصالةإ تابك :ابن ماجهو( بنحوه، 7ٙٙٔ/7ٕٕ/ٖ)
( 8ٔٙ٘/9ٙٗ/9د ابن عمر )مسن :مسنده ٌعلى فً أبوو ،( بنحوهٕٖٓٔ/8ٔٗ/ٔ)

 عن ابن عمر به . طاووس بن كٌسانربعتهم من طرٌق أ بنحوه،
( 7ٗ9/ٙٔ٘/ٔلٌل مثنى مثنى )باب صالة ال ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو

أمر  النبًن باب الخبر المبٌن أ ،الصالة تابك :خرجهمست عوانة فًأبوو ،بلفظه
عبٌد كالهما من طرٌق  ،( بنحوه ٕٖ٘/ٖٙ/ ٕلى مثنى مثنى )ن ٌصالمصلى باللٌل أ

 عن أبٌه.  د هللا بن عمرهللا بن عب
 .( بلفظه99ٓ/ ٕٗ/  ٕر) الوت اء فًج باب ما ،الوتر تابك :البخاري هأخرجو
أمر المصلى   النبًالمبٌن أن  باب الخبر ،الصالة تابك :تخرجهمس عوانة فً أبوو

باب  ،الةالص تابك داود: أبوو، ( بلفظهٕٖٖٕ/٘ٙ/ٕصلى مثنى مثنى )ن ٌباللٌل أ
باب ما  ،قامة الصالةإ تابك ابن ماجه:، و( بلفظهٕٖٙ/ٖٙ/ٕللٌل مثنى مثنى )صالة ا
عن  عبد هللا بن دٌنار، أربعتهم من طرٌق ه( بنحوٕٖٓٔ/8ٔ8/ٔصالة اللٌل ) جاء فً

 .به  عبد هللا ابن عمر
( ومسلم كتاب صالة 99٘/ٕ٘/ٕوأخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب ساعات الوتر )

 =              (                   9/7ٗ9ٔ٘/ٔالمسافرٌن، باب صالة اللٌل مثنى مثنى )
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 ذكر صالة النهار مثنى مثنى( 1ٔ)
 

بِننًأن  -هللا عنهمننا  رضننً -عننن ابننن عمننر  -ٓ٘ ننلَّى النَّ ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س   - و 
ةُ » :ق ال   ال  لِ  ص  ٌْ ارِ  اللَّ ه  النَّ ْثن ى و  ْثن ى م  حاتم  أبوه الخمسة وأخرج «م 

(ٔ)
 . 

___________________________ 

( ٔٙٗ/ ٕٖٗ/ٕ) ِبَرْكَعة   الِوْترِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالةأبواب  تابك :الترمذيو =

الصالة باب  تابك :الكبرى فً النسابًو ،َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   ُعَمرَ  اْبنِ  َحِدٌثُ  :وقال
 ِبَرْكَعة   اْلِوْترِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالة تابك :ابن ماجهو (7ٖٗ/8ٕٗ/ٔعدد الوتر )

لِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  ،الصالة تابك وفى ،(7ٗٔٔ/7ٖٔٔ) ٌْ نِ  اللَّ ٌْ  َرْكَعَت
 بن محمد أخو - حمزة أبو سٌرٌن بن أنسمن طرٌق أربعتهم  (8ٖٔٔ/8ٔٗ/ٔ)

  .به بنحوه عمر ابن عن - نصاراأل مولى سٌرٌن،
( 7/7ٗ9ٔ٘/ٔباب صالة اللٌل مثنى مثنى ) ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو
الصالة باب  تابك :النسابًو ،(ٕٔٗٔ/ٕٙ/ٕ) ؟الصالة باب كم الوتر تابك :داود أبوو

ًُّ  شقٌق بن هللا عبد( ثالثتهم من طرٌق 9ٔٙٔ/ٕٖٕ/ٖ؟ )كم الوتر ، العقٌل  البصريُّ
 به بنحوه  عمر ابن عن
 :واختلؾ علٌه فٌه على وجهٌن رضً هللا عنهما هذا الحدٌث مداره على ابن عمر( ٔ)

  . بزٌادة لفظ النهار :ولاألالوجه 
  . : دون زٌادة لفظ النهارالثانًالوجه 

  :ولاألتخرٌج الوجه 
دثنا ( قال ح9ٕ٘ٔ/ 9٘/ٕصالة النهار ) فًباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج

عن  البارقًبن  عبد هللا  عطاء  عن علىعن ٌعلى بن شعبة  أخبرناعمرو بن مرزوق 
 .به بلفظه  ابن عمر

( 78ٕ/79/ٔ) ةركعات السن باب فً  ،الصالة تابك :نتقىالم ابن الجارود فً هأخرجو
  . من طرٌق عمرو بن مرزوق به بلفظه

 9ٔٗ/ٕن صالة اللٌل والنهار مثنى مثنى )باب إ ،الصالة تابك :الترمذي هأخرجو
َبْعُضُهْم، َوأَْوَقَفُه اْخَتلََؾ أَْصَحاُب ُشْعَبَة ِفً َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر َفَرَفَعُه »وقال:  ،(97٘/

وقال ( ٙٙٙٔ/7ٕٕ/ٖ)باب كٌؾ صالة اللٌل  ،قٌام  اللٌل  تابك :النسابًو ،«َبْعُضُهمْ 
صالة  باب ما جاء فً ،قامة الصالةإ تابك :ابن ماجهو ،خطاْ  هذا الحدٌث عندي :عقبه

ابن و ،(ٕٕٔ٘/ ٖٓٔ/9)وفً  ،(79ٔٗ/9ٔٗ/8) :أحمدو ،(ٕٕٖٔ/9ٔٗ/ٔاللٌل )
 :ابن حبانو ،(ٕٓٔٔ/ ٕٗٔ/ٕسلٌم من كل ركعتٌن )باب الت ،الصالة تابك :خزٌمة

ركعات عقب صالة الجمعة  بؤربعمر األن باب ذكر الخبر الدال على أ ،لصالةا تابك
 تابك :مصنفه فً أبً شٌبةوابن  ، (8ٕٕٗ/ ٖٕٔ/ ٙمتٌن )ٌال بتسلمر بتسلٌمه إنما أ
من طرٌق شعبة  به  ( سبعتهمٖٗٙٙ/ 7ٗ/ ٕ) ؟صالة النهار كم هً باب فً ،الصالة
 =                                                                                      . بلفظه
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 إسحاقطرٌق  (  من7ٗ/ٔ٘/ٔ) أحمدباب من اسمه  :الصؽٌر فً الطبرانً هأخرجو= 
 .عن نافع عن ابن عمر به بلفظه العمريبن عمر  عن عبد هللا الحنٌنً إبراهٌمبن ا

ْرِو َهِذِه اللَّْفَظَة وقال:  ٌَ َهارَ »َؼِرٌب  لَْم  ًُّ « َوالنَّ ِن ٌْ  .َعِن اْلُعَمِريِّ إاِلَّ اْلُحَن
عن نافع عن ابن  ( من طرٌق العمري9ٔٔ/ ٖٔ) :بؽدادخ تارٌ الخطٌب فً هأخرجو

 . عمر به بلفظه
 89ٕ/ٕاللٌل ) ًباب صالة النافلة ف ،الصالة تابك :فً السنن الدارقطنً هأخرجو
عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن  سلمة عن محمد بن أبى( من طرٌق عبد هللا بن 7ٗ٘ٔ/

 .به بلفظهعمر 
 :الثانًتخرٌج الوجه 

                                                                      9ٗ :برقمجه تخرٌسبق 
  :ولاألالوجه  إسناددراسة 
عن ٌعلى بن  شعبة  أخبرنا حدثنا عمرو بن مرزوق :قال داود أبورواه : ولاألالوجه 
 :هإسناددراسة عن ابن عمر به وهذا  البارقً  عبد هللاعن علً بن عطاء 

ْمرو -ٔ م اْلَهاء َوكسر ِبَواِحَدة المنقوطة اْلَباء ِبَفْتح - الباهلً مرزوق بن ع   َهِذه - َوالالَّ
ْسَبة  َكانَ  ُمضر بن عٌالن بن قٌس بن سعد بن عصرأ بن باهلة َوِهً باهلة إِلَى النِّ
 روى عن:.  )خ د( .الَبْصِريّ  ُعْثَمان أبو - باهلة إِلَى نتساباال من ٌستنكفون اْلَعَرب
 .وؼٌرهم  الحجاو ْبن وشعبة حٌان، ْبن وسلٌم معاوٌة، ْبن وزهٌر قدامة، ْبن زابدة
 ،الكشً هللا َعبد ْبن إبراهٌم مسلم أبوو داود، أبوو بؽٌره، مقرونا البخاري وعنه:

ًّ  إن: له وقلت َحْنَبل، ْبن أحمد سمعت: ُزْرَعة أبو قال.  وؼٌرهم  ٌتكلم المدٌنً ْبن َعلِ
ًّ  ٌقول ما أدري ال صالح رجل مرزوق ْبن َعْمرو: فقال مرزوق؟ ْبن َعْمرو فً  !َعلِ
 مرزوق، ْبن َعْمرو ٌرضى عفان كان: قال أَنَّهُ  حنبل ْبن أحمد َعنْ  بلؽنً: أٌضا َوَقال
 مؤمون ثقة: َحْنَبل ْبن أحمد َعنْ  الحدانً هللاَّ  ُعَبٌد أبو َوَقال،  ! عفان؟ ٌرضً كان ومن
د َوَقال ،أصال له نجد فلم فٌه قٌل عما فتشنا  الواسطً السكن ْبن ِعٌَسى ْبن ُمَحمَّ

 ؼزو صاحب مؤمون ثقة: فقال عنه، َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: قماش أَبً بابن المعروؾ
مان سمعت: أٌضا ُزْرَعة أبو َوَقال، جدا وحمده وفضل، وقرآن ٌْ  وذكر حرب، ْبن ُسلَ
 من ثقة كان: حاتم أبو َوَقال، فحسدوه عندهم لٌس بما جاء: فقال مرزوق، ْبن َعْمرو
ا نجد ولم العباد، وقال ابن  .منه حدٌثا أحسن كان عنه كتبنا شعبة من أصحاب أحد 
 وَعْمرو حٌان، ْبن وفهد عوؾ، ْبن فهد: ٌعنً: والُعَمرٌن الفهدٌن حدٌث اتركوا :المدٌنً

 َعْبد َوَقال. الحدٌث كثٌر ثقة كان وقال ابن سعد:، حكام ْبن وَعْمرو مرزوق، ْبنا
ْحَمنِ  َثَنا إلً كتب فٌما خٌثمة أَبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو أخبرنا: حاتم أَبً ْبنا الرَّ  ْبن هللاَِّ  ُعَبٌد َحدَّ
 فً مرزوق بن َعْمرو ٌرضى ال القطان َسِعٌد بن ٌحٌى كان: قال القوارٌري ُعَمر

ان ابنُ  وَذَكره، الحدٌث  بعدل حتى خطإه ٌكثر لم أخطؤ ربما: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
                               =                                 .  البشر منه ٌنفك ال بما أتى ولكنه العدول، سنن عن به
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 داود، بًأل صدٌقا المدٌنً بن علً كان: األزدي قال: التهذٌب فً حجر ابن َقالوَ = 
 مرزوق بن َعْمرو ٌطري َمِعٌن ابن وكان ،علً ٌؤمره حتى ٌحدث ال داود أبو وكان
 مرزوق ابن وَعْمر: العجلً َوَقال، بشًء   لٌس: الموصلً عمار ابن َوَقال، ذكره وٌرفع
 كثٌر صدوق: الدارقطنً عن الحاكم َوَقال، بشًء   لٌس شعبة عن ٌحدث ضعٌؾ بصري
 . الحفظ سا: الحاكم َوَقال،  الوهم
 ولم مرزوق، بن عمرو عصر فً كانوا والقطان، المدٌنً، ابن أن الحاصل: قلت

 ماماإل عن تقدم وقد سٌما وال ،نتهمهم ال كنا وإن فٌه، جرحهم نقبل فال جرحهم، ٌفسروا
 عندهم لٌس بما جاء: "فٌه حرب بن سلٌمان قالقد و ،فٌه جارن وجود ٌنفً ما أحمد

 وهو فٌه تكلم من وقال فً، الشا بعض فٌه ِثَقة: الكاشؾ فً الذهبًوقال ، "فحسدوه
 أربع سنة مات .أوهام له فاضل ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، : صدوققموث

 . بتٌناوم وعشرٌن
  .كثرون ألاثقة وثقه  : خالصة حاله

 ،(ٖٖ٘/ ٔ) أحمد وعلل( 97ٖ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،(ٖ٘ٓ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ٙ) والتعدٌل والجرن، (7ٖٓ/ٔ) العجلًوثقات  ،(7ٖٖ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 االعتدال ومٌزان، (ٙٔٔ/ٔ(، واللباب ) ،(8ٗٗ/8) حبان ابن وثقات، (ٖٕٙ/
 التهذٌب وتهذٌب، (8ٓٗ/ٔ) قموث وهو فٌه تكلم منو( 88/ٕوالكاشؾ )، (88ٕ/ٖ)
 (ٕٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٔٓٔ -99/ 8)
 ٕٗ :حافظ ثبت سبقت ترجمته حدٌث مامإثقة  : شعبة بن الحجاج -ٕ
 ٖ :سبقت ترجمته حدٌث رقمكثرون األثقة وثقه  : ٌعلى بن عطا  -ٖ
بد بن علً -ٗ  وهو بارقلى نسبة إ - البارقً أَبً الولٌد بن هللاَّ  عبد أبو ،األزدي هللاَّ  ع 

 ْبن القٌس امرئ ْبن ثعلبة ْبن عامر ابن َعْمرو بن حارثة ْبن عدي ْبن سعد ْبنو نزله جبل
 ْبن ُعَمر ْبن هللا وعبد عباس، ْبن هللا عبد :روى عن.  (ٗ)م .ِبهِ  فسموا األزدي ْبن مازن

 أَبً بن وٌزٌد كثٌر، أَبً ْبن ٌحٌى وعنه:. وؼٌرهم  اللٌثً ُعَمٌر بن وُعَبٌد الخطاب،
ْعلَى مكة، مإذن خالد ٌَ  تهذٌب الكمال: أن فً المزينقل ، وٌرهموؼ العامري عطاء بن و
ان ابن                                                      . واسع ْبن محمد رهط من هللاَّ  عبد أبو كنٌته: َوَقال الثقات، كتاب ِفًذكره  ِحبَّ

 . المطبوع من الثقات لٌس فً وهذاقلت: 
 عن منصور َوَقال،  به بؤس ال عندي وُهوَ  حدٌث كثٌر لَهُ  لٌس: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال
: الثقات فً العجلً َوَقال،  لٌلة كل رمضان ِفً القرآن ٌختم األزدي علً َكانَ : مجاهد
 علمت ماو مسلم به احتج :االعتدالمٌزان  فً الذهبًوقال ، ثقة تابعً األزدي علً
 فً خلفون ابن ذكره ولما: كمالاإل وقال مؽلطاى فً .صدوق وهو جرحة، فٌه حدأل

 التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، وؼٌره صالح بن أحمد قاله. ثقة هو: قال، الثقات كتاب
                                                                          .أخطؤ ربما صدوق

                                                                                               = 
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 .السنن  ثقة له أوهام احتج به مسلم وأهل : خالصة حاله =
والكامل فى الضعفاء ، ( 9ٖٔ/ٙوالجرن والتعدٌل )، ( 8ٖٕ/ٙ: التارٌخ الكبٌر ) ٌنظر

وتهذٌب ، ( 7ٖ٘/9تهذٌب الكمال ) إكمالو، ( 8ٖٔ/ٖ) االعتدالومٌزان ، ( ٖٓٔ/8)
 (                      ٖٓٗ/ٔوالتقرٌب ) ، ( 8ٖ٘/7التهذٌب )

 (ع) المدنً قرٌ  عامر العامري ثوبان بن الرحمن عبد بن محمدُ  ،األزديَّ تاب، و
 من هذا: حاتم أبووقال ، وابن حجر ،النسابًو ،زرعة أبوو ،ابن سعدوثقه  ،ثقةهو و

 .الثقات وذكره ابن حبان فً، عنه سبلٌُ  ال التابعٌن
                                                          . باتفاق: ثقة خالصة حاله

 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7٘/ٔ) أحمد عللو، (8ٖٕ/٘طبقات ابن سعد ) :ٌنظر
 وتهذٌب ،(9ٖٙ/٘والثقات البن حبان ) ،(ٕٖٔ/7) والتعدٌل ، والجرن(٘ٗٔ/ٔ)

 ( 8ٕٓٗ/ٔوالتقرٌب )، (9ٕٗ/9) التهذٌب
من طرٌق الحنٌنى عن عبد هللا بن  " لكن"الصغٌر فً الطبرانًما عند ك وتابعه ناف،ُ 

 . (كالهما ضعٌف ، وعبد هللا بن عمر العمريوالحنٌنى) عمر .
ًّ  ٌعقوب، أبو ،إبراهٌم ْبن إسحاقهو  :والحنٌنى -  ونونٌن المهملة بضم -الُحَنٌن

 هللا أسلم، وعبد ْبن زٌد ْبن وأُسامة سعد، ْبن وهشام أَنس، ْبن َعْن: مالك. )د ق( -مصؽر
، الخشاب إسحاق ْبن أحمد :. وعنهالُعَمري ُعَمر ْبن ًّ قِّ د ْبن أحمدو الرَّ  الجمحً ُمَحمَّ

 ال صالح ْبن أحمد رأٌت: حاتم أبو . قالالبزار الصبان ْبن والحسن المصٌصً،
َسابً َوَقال .نظر حدٌثه فً: الُبخاِريُّ  وَقال .ٌرضاه  الفتح أبو َوَقال .بثقة لٌس: النَّ
 .حدٌثه ٌكتب ضعفه ومع ضعٌؾ،:  عدي ْبن أحمد أبو َوَقال .الحدٌث فً أخطؤ: األزدي
 بن هللا عبد وقال .ٌخطا كان: َوَقال ،"الثقات" كتاب ِفً حبان ْبن حاتم أبو وذكره
 صالح: زرعة أبً عن حاتم أبً ابن وقال،  وٌكرمه ٌعظمه مالك كان: التنٌسً ٌوسؾ

 بعض حدٌثه فً: أحمد أبو الحاكم وقالقاله ابن حجر،   - حدٌثه فً ال دٌنه فً ٌعنً -
: ""التقرٌب وقال ابن حجر فى، حدٌثه فاضطرب بصره كؾ: البزار وقال .المناكٌر
 .ومابتٌن  عشرة ست سنة مات .ضعٌؾ
والتهذٌب ، (8ٕٓ/ٕوالجرن والتعدٌل )، (79ٖ/ٔ) للبخاري: التارٌخ الكبٌر ٌنظر

  (99/ٔوالتقرٌب )، (ٕٕٕ/ٔ)
بد - ر بن هللاَِّ  ع   َعْبدِ أبو ، العدوي القرشً الخطاب بن ُعَمر ْبن عاصم ْبن َحْفص ْبن ُعم 

ْحَمنِ  د بن إبراهٌم: َعن . َرَوى(ٗ)م  الُعَمري الرَّ  وحمٌد ، جحش ْبنِ  هللاَِّ  َعبد بن ُمَحمَّ
 ْبن إسماعٌلو الخٌاط، خالد بن : حمادُعَمر وؼٌرهم .وعنه ابن مولى الطوٌل ونافع

 بؤس ال صالح، حنبل، ْبن أحمدالخٌاط وؼٌرهم . قال  خالد ْبن وحماد الشٌبانً، ٌحٌى
سَ  ولكن عنه، روى قد ِبِه، ٌْ  البن ِقٌلَ : الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال .هللاَِّ  ُعَبٌد أخٌه مثل لَ
 رجال وكان ،وٌخالؾ سانٌد،األ ِفً ٌزٌد َكانَ : َفَقالَ  ُعَمر؟ بن هللاَِّ  َعبد حدٌث كٌؾ: حنبل
 =                               الثناء ٌحسن حنبل ْبن أحمد رأٌت: حاتم أبو َوَقال .صالحا
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 سعد ْبن أحمد َوَقال .صوٌلح: َمِعٌن ْبنِ  ٌحٌى َعن الدارمً، َوَقال، الُعَمري هللاَِّ  َعبد على
: أَِبٌهِ  َعن المدٌنً، اْبن َوَقال .حدٌثه ٌكتب بؤس، به لٌس: ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً ْبنا

ٌَى َكانَ : علً بن َعْمرو َوَقال .ضعٌؾ ْح ْحَمنِ  َعْبد وَكانَ  عنه، ٌحدث ال َسِعٌد ْبن ٌَ  الرَّ
َبة بن ٌعقوب َوَقال .َعْنهُ  ٌحدث ٌْ  بن صالح َوَقال .اضطراب حدٌثه وفً صدوق، ثقة،: َش
َسابً َوَقال .الحدٌث مختلط لٌن،:  البؽدادي محمد  أحمد أبو َوَقال . الحدٌث ضعٌؾ: النَّ

، به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب :حاتم أبووقال  . صدوق رواٌاته، ِفً ِبهِ  بؤس ال: عدي ْبنا
 عن ؼفل حتى الصالن علٌه ؼلب ممن كان :حبان ابن وقال به بؤس ال: العجلً وقال

 أروي ال ذاهب :البخاري عن الكبٌر العلل فً الترمذي وقال، الترك فاستحق الضبط
 أحمد أبو وقال ،ٌضعفه سعٌد بن ٌحٌى كان: التارٌخ فً البخاري وقال ،شٌبا عنه

وقال ابن  حفظه ٌرضوا لم الحفاظ أن ؼٌر ثقة: الخلٌلً وقال، عنده بالقوي لٌس :الحاكم
 .بعدها وسبعٌن ومابة وقٌل إحدى سنة مات.  عابد ضعٌؾ :التقرٌب ًحجر ف

 (ٖٗٔ/ٔ( والتقرٌب )ٕٖٙ/٘( والتهذٌب )9ٓٔ/٘رن والتعدٌل )ٌنظر: الج
 

 :بدون زٌادة لفظ النهار الثانًالوجه  إسناددراسة 
 هللاَِّ  َعبد أبو العدوي، القرشً الخطاب ْبن ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعْبد مولى ناف،  -ٔ: رواه كل من

 هللا وَعبد ُعَمر، ْبن هللاَِّ  َعبد ومواله ُعَمر، ْبنِ  هللاَِّ  َعبد ْبن هللاَّ  َعبد روى عن: .)ع( المدنً
د ْبنا  مؽول ْبن ومالك أنس، ْبن مالك وعنه:. وؼٌرهم الصدٌق بكر أَبً ْبن ُمَحمَّ

 وقال، الحدٌث كثٌر ثقة كان :سعد بنا قال. وؼٌرهم حسان ْبن ومبارك الكوفً،
 :مالك عن عمرو بن بشر وقال، عمر بنا عن نافع عن مالك سانٌداأل أصح :البخاري

 عبد وقال ،ؼٌره من أسمعه ال أن أبالً ال عمر بن عن ٌحدث نافع من سمعت إذا كنت
 نافع معٌن البن قلت الدارمً عثمان وقال، بنافع علٌنا تعالى هللا من لقد :عمر بن هللا
 ولم ثقات فقال دٌنار بن هللا عبد أو فنافع قلت ٌفضل فلم سالم أو إلٌك أحب عمر ابن عن

 فً وقال ثقة :النسابً وقال، نبٌل ثقة :خراش ابن وقال، ثقة مدنً :العجلً وقال، ٌفضل
 آخر موضع فً وقال جماعة فذكر أٌوب ثم مالك نافع أصحاب أثبت :آخر موضع
 أولى الثالثة وحدٌث نافع على أجل وسالم أحادٌث ثالثة فً ونافع سالم اختلؾ

 حافظا نافع كان: المصري صالح بن أحمد قال: الثقات فً شاهٌن ابن وقال، بالصواب
 التابعٌن أبمة من نافع :الخلٌلً وقال، المدٌنة أهل عند عكرمة من أكبر وهو شؤن له ثبتا

 من ومنهم سالم على ٌقدمه من منهم الرواٌة صحٌح علٌه متفق العلم فً مامإ بالمدٌنة
 ةعشر سبع سنة مات .مشهور فقٌه ثبت ثقة التقرٌب: ابن حجر فً وقال ،به ٌقارنه
 . ذلك بعد أو ومابة

 .جماع واحتج به الجماعة اإلثقة ب خالصة حاله:
 ،(ٕٔٗ ،ٕٓٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،الطبعة العلمٌة ( ٕٖٗ/٘) دسع ابن طبقات :ٌنظر

 =                     ،( ٕٕ٘،ٕٔ٘،8ٕٔ) التراجم الدارمً، وتارٌخ
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 8) والتعدٌل والجرن( ٙٗٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  (8ٗ/  8) الكبٌر البخاري وتارٌخ =
/  ٕ) الدارقطنً وسنن (7ٙٗ/  ٘) حبان ابن وثقات ،(ٕٕ٘ /ٔله ) والمراسٌل( ٔ٘ٗ/

 (                 9٘٘/ٔ) :والتقرٌب ،( ٖٔٗ – ٕٔٗ/  ٓٔ ) التهذٌب وتهذٌب( 8ٖ
الِم -ٕ ٌُقال ُعَمر، أبو العدوي، القرشً، الخطاب بن ُعَمر بن هللاَِّ  َعبد بن س   َعْبد أبو: و

،ِ ٌُقال هللاَّ ًّ  هللا، ُعَبٌد أبو: و  مولى وسفٌنة ، خدٌج ْبن رافع: َعن َرَوى.  )ع(.الفقٌه اْلَمَدِن
 أَبً أبن خال الرحمن عبد بن الحارث :وعنه. وؼٌرهم  ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعبد وأبٌه َسلََمة، أم

ان أَبً ْبن وحنظلة الطوٌل، وحمٌد ِذْبب، ٌَ  ْبن إسحاقو َحْنَبل، ْبن أحمد َقال. وؼٌرهم ُسْف
ْهِرّي،: سانٌداأل أصح: راهوٌه د َوَقال .أَِبٌهِ  َعن َسالِم، َعنْ  الزُّ  ثقة كان: سعد ْبن ُمَحمَّ
، َعباس َوَقال .ورعا الرجال من عالٌا الحدٌث، كثٌر وِريُّ  َسالِم: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ

ٌَّب بن وَسِعٌد السواء، من قرٌب حدٌثهما والقاسم  إبراهٌمو منهما، قرٌب - أٌضا - الُمَس
 إن: ٌقولون: قال َناِفع؟ أو ُعَمر بابن أعلم فسالم: لٌحٌى قلت. منهم تمرسال   إلً أعجب
: العجلًوقال  .َعاِبَشة من ٌسمع لم: الُبخاِريُّ  وَقال .َسالِم مات َحتَّى ٌحدث لم نافعا
، والهدي السمت فً أباه ٌشبه كان :وقالالثقات  وذكره ابن حبان فً، ثقة تابعً، مدنً،

 بؤبٌه ٌشبه كان فاضال عابدا ثبتا وكان السبعة الفقهاء أحد: التقرٌب قال ابن حجر فًو
 .بةاوم ست سنة مات.  والسمت الهدي فً

 . باتفاق: ثقة ثبت خالصة حاله
(  والثقات 87ٔ/ٕ) الدوريوتارٌخ ٌحٌى برواٌة  (9٘ٔ/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر
( وتهذٌب ٖ٘ٓ/ٗ( والثقات البن حبان )8ٗٔ/ٗ( والجرن والتعدٌل )7ٗٔ/ٔ) للعجلً

 (ٕٕٙ/ٔ( والتقرٌب )ٖٙٗ/ٖالتهذٌب )
 رٌسان بن بحٌر مولى الحمٌري، الرحمن عبد أبو الٌمانً، كٌسان بن طاوس -ٖ

 هللا وعبد الخطاب، ْبن ُعَمر ْبن هللا وعبد عباس، ْبن هللا عبد: روى عن.  )ع( الحمٌري
 زٌد ْبن وأسامة الخوزي، ٌزٌد بن إبراهٌم :وعنه.  وؼٌرهم العاص بن َعْمرو ْبنا

 عن مٌسرة، ْبن الَملِك َعبد َعنْ  ،األعمش قال. وؼٌرهم  ثابت أَبً ْبن وحبٌب ،اللٌثً
ج، اْبن َوَقال.وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  رسول أصحاب من خمسٌن أدركت: طاووس ٌْ  ُجَر

 برقان، بن جعفر َوَقال .الجنة أهل من طاووسا   ألظن إنً: عباس ابن عن َعَطاء، َعنْ 
َثَنا: دٌنار بن َعْمرو عن                 .طاووس من لهجة أصدق أحدا فٌنا تحسبن وال طاووس، َحدَّ
 تسؤلن فال لك، فؤثبته الحدٌث، حدثتك إذا: طاووس لً قال: ثابت أَبً ْبن حبٌب َوَقال
 َوَقال.البصرة أهل فً سٌرٌن ابن مثل فٌنا طاووس كان: سعد بن قٌس َوَقال .أحدا عنه

 َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال .ثقة: ُزْرَعة أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور بن إسحاق
 ولم. ثقات: قال جبٌر؟ بن َسِعٌد أم إلٌك، أحب طاووس: َمِعٌن بن لٌحٌى قلت: الدارمً
 حج قد وكان التابعٌن، سادات ومن الٌمن، أهل عباد من كان :حبان ابن َوَقال .ٌخٌر

 =                                                     .الدعوة مستجاب وكان حجة، أربعٌن
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ا رأٌت ما: دٌنار بن َعْمرو قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال =  أٌدي فً عما أعؾ أحد 
َنة ابن َوَقال. طاووس من الناس ٌْ ٌَ  ،زمانه فً ذر أبو: ثالثة السلطان متجنبوا :ُع

 سنة مات .فاضل ثقة فقٌه: التقرٌب فً َوَقال، زمانه فً والثوري ،زمانه فً وطاووس
 .                                                   لك ذ بعد وقٌل ومابة ست

  باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 ،ٖٙ ،7٘ ،7ٗ ،ٙٗ ،ٕٗ ،9ٔ/ ٔ) أحمد وعلل،  (7ٖ٘/٘طبقات ابن سعد ) : ٌنظر
7ٗ، 8ٕ، 9ٕ، ٖٔٓ، ٖٔٙ، ٕ8٘، ٕ9ٙ، ٖٗٔ، ٖٕٗ، ٖ٘7، ٖٕٙ، ٖ77، ٖ9ٗ، 
/ ٔ) الصؽٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖ٘ٙ/  ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕٔٗ ،٘ٓٗ
 وثقات ،( ٓٓٔ – 99) والمراسٌل ،(ٓٓ٘/ٗوالجرن والتعدٌل ) ،( ٕٕ٘ ،ٖٕٗ ،ٕٕٗ
 (8ٕٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٓٔ – 8/  ٘) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٖٔ/  ٗ) حبان ابن
بد -ٗ  ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعبد مولى المدنً، الرحمن َعْبد أبو العدوي اْلقَُرِشً ِدٌَنار بن هللاَِّ  ع 
  خالد، ْبن السابب ْبن خالد ْبن وخالد َمالِك، ْبن أنس: روى عن.  )ع(.الخطاب ْبنا

 حاطب ْبن الحارث ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌم وعنه :.  وؼٌرهم ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعبد ومواله
 أحمد الق . وؼٌرهم حً، ْبن َصالِح ْبن والحسن المدنً، جعفر ْبن إسماعٌلو الجمحً،

 أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعن رمنصو ْبن إسحاق َوَقال.الحدٌث مستقٌم ثقة،: َحْنَبل ْبنا
َسابً ،سعد ْبن ومحمد حاتم، أبوو ُزْرَعة  وذكره .الَحِدٌث كثٌر: َسْعد ابن زاد .ثقة: والنَّ
ان ابنُ   ابن َوَقال .ثقة تابعً، مدنً،: العجلًوقال  .الثقات جملة فً شاهٌن وابن ِحبَّ
 صالحً من وكان دٌنار بن هللا َعبد حدثنً ربٌعة عن اللٌث قال: التهذٌب فً حجر

 فً ثبت وهو منه أكبر نافع: فقال أحمد عنه سبل: الساجً َوَقال .دٌنا صدوقا التابعٌن
 العلل وفً. اضطرب عنه المشابخ رواٌة فً :العقٌلً َوَقال. منه أقوى نافع ولكن نفسه

 عن النهً ُعَبٌدة بن موسى فٌه روى الذي دٌنار بن هللا َعبد عن سبل أحمد أن للخالل
بالكؤلً؟ الكؤلً بٌع

(ٔ) 
: أدري ال: قال هو؟ فمن قٌل. الثوري عنه روى الذي هو ما: فقال

 أحادٌث ونظراإه ُعَبٌدة بن موسى عنه روى: ترجمة فً فقال هو بؤنه العقٌلً وجزم
 بٌع عن النهً فً ُعَمر ابن عن حدٌثه ثباتاأل عنه وروى علٌهم فٌها الحمل مناكٌر
 الوالء، بحدٌث انفرد ثبات،األ بمةاأل أحد :المٌزان ًف الذهبًوقال  . هبته وعن الوالء
 له ساق ثم اضطراب، عنه المشاٌخ رواٌة فً: وقال الضعفاء، فً العقٌلً لذلك فذكره
 العقٌلً، فعل إلى ٌلتفت فال ؼٌره، من ضطراباال وإنما ،سناداإل مضطربى حدٌثٌن
                                                                .بةاوم وعشرٌن سبع سنة َماتَ   .ثقة: التقرٌب فً َوَقال. جماعاإلب حجة هللا عبد فإن

 =                                                                باتفاقخالصة حاله : ثقة 
_________________________ 

ء َوبٌدددع بالنسدددٌبة، والنسدددٌبة ِبالدددّدٌنِ  الدددّدٌن أَي بالكدددالً الكدددالً َعدددن نهدددى َقْولددده (ٔ) ًْ ددد  اْلُمدددإخر ِبدددالّثمن اْلُمدددإخر الشَّ
َدة َوأَُبو ٌْ  .ٌهمزه اَل  َوَؼٌره الكالٌا ٌهمز ُعَب

 ( 88ٓ٘/9(  وشمس العلوم )ٖٓٗ/ٔ) وار للقاضً عٌاضنٌنظر: مشارق األ
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( والثقات ٓٙ/ٖ) الدوريوتارٌخ ابن معٌن رواٌة  (ٖ٘ٓ/ٔطبقات ابن سعد ):  ٌنظر= 
( ومٌزان ٓٔ/٘( والثقات البن حبان )ٙٗ/٘( والجرن والتعدٌل )ٕٗ٘/ٔ) للعجلً
 (ٕٖٓ/ٔ( والتقرٌب )ٖٕٓ-ٕٔٓ/٘( وتهذٌب التهذٌب )7ٔٗ/ٕ) االعتدال

دُ  -٘ ٌْ ِ  ُعب  ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  هللاَّ  )ع( المدنً َبْكر أبو العدوي، القرشً اْلَخطَّ
 بشر أبو: َعنه َرَوى .صحبة ولها اللٌثٌة والصمٌتة ُعَمر، ْبن هللا َعبد أبٌه :روى عن

 بن وعاصم هللا، َعبد بن هللا ُعَبٌد ْبن بكر أَبً ْبن َخالِد ابنه وابن وحشٌة، أَبً ْبن جعفر
د ذكره. وؼٌرهم الزبٌر بن المنذر  المدٌنة، أهل تابعً من الثانٌة الطبقة فً سعد ْبن ُمَحمَّ
د قال .هللاَِّ  َعبد بن سالم أم وهً ولد، أم وأمه: قال  َعبد ْبنِ  هللاَِّ  ُعَبٌد وَكانَ  :ُعَمر ْبن ُمَحمَّ
 ُزْرَعة، أبو َوَقال .اْلَحِدٌث قلٌل ثقة وَكانَ  ٌذكرون، فٌما هللاَِّ  َعبد ْبنِ  هللاَِّ  من َعبد أسن هللاَِّ 

َسابً ان ابنُ  وذكره .ثقة: والنَّ : العجلً قال وَ  .سالم قبل مات: َوَقال الثقات، كتاب فً ِحبَّ
                                                                        . ومابة ست سنة مات .ثقة: التقرٌب فًابن حجر  َوَقال.  ثقة تابعً

 .                                                                باتفاقحاله : ثقة خالصة 
( 7ٖٔ/ٔوالثقات للعجلً )( 87ٖ/٘( والتارٌخ الكبٌر )ٕٕٓ/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر

( ٕ٘/7( وتهذٌب التهذٌب )ٗٙ/٘( وثقات ابن حبان )ٕٖٓ/٘والجرن والتعدٌل )
 (7ٕٖ/ٔوالتقرٌب )

ِ، َعبدأبو: وقٌل موسى، أبو ،األنصاريسٌرٌن  بن أنس -ٙ  حمزة أبو: وقٌل هللاَّ
 ،عباس وابن ،عمر وابن ،مالك بن أنس :عن روى. )ع( مالك بن أنس مولى الَبْصِرّي،

 ،عون وابن حسان بن وهشام ،سلٌمان أبً بن الملك عبد :وعنه. وؼٌرهم ثابت بن وزٌد
 العجلًحاتم وابن سعد و أبىوثقه ابن معٌن وابن . ؼٌرهمو زٌد بن وحماد ،وشعبة

عشرة  ثمانً سنة مات: خلٌفة قال. الثقات  وذكره ابن حبان فً ،وابن حجر النسابًو
   .عشرٌن ومابة  سنة مات أحمد وقال ،ومابة

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
( 87ٕ/ٕوالجرن والتعدٌل )( 7ٖ/ٔوثقات العجلً )( 7ٕٓ/7طبقات ابن سعد ) : ٌنظر

  (٘ٔٔ/ٔ( والتقرٌب )7ٖٗ/ٔ( والتهذٌب )8ٗ/ٗوالثقات البن حبان )
بد -7  الٌاء وسكون القاؾ وفتح المهملة العٌن ضمب - بالضم قٌلًالعُ  شقٌق بن هللا ع 

 عامر بن ربٌعة بن عامر بن كعب بن عقٌل إلى النسبة هذه تحتها، من باثنتٌن المنقوطة
: روى عن. ( ٗبخ م ) بصريالعبد الرحمن  أبو – بكر بن معاوٌة بن صعصعة بنا

 :وعنه. وؼٌرهم  عفان بن وعثمان الخطاب، بن ُعَمر بن هللاَِّ  وَعْبد عباس، ْبن هللا عبد
 أحمدوثقه ابن سعد و. وؼٌرهم الحسن بن وكهمس دعامة، بن وقتادة ،حدٌر بن ِعْمران

، وذكره ابن حبان فى الرازيزرعة  أبوو العجلًحاتم وابن خراش وأبووابن معٌن و
 وقال .شقٌق بن هللا عبد فً الرأى سٌا التٌمً سلٌمان كان: القطان ٌحٌى قال، والثقات
 فٌه الرأي سًء كان فلذلك التمٌمً، سلٌمان مذهب مذهبه ٌوافق لم: ٌقال: خلفون ابن

 =                    صالح، بن أحمد قاله ثقة وهو خٌاراأل الفضالء من شقٌق ابن وكان
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 ...................................................................................
___________________________   

 إن هؤحادٌثب ما: َعِديّ  ْبن أحمد أبو َوَقال .وؼٌرهم الرحٌم، عبد وابن وضان، وابن =
. نصب فٌه ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال. ناصبً ثقة،: الذهبً َوَقال .بؤس هللا شاء
 .                                                                  وقٌل قبلها  ومابة ثمان سنة مات

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
( 8ٔ/٘( والجرن والنعدٌل )ٕٔٙ/ٔ) للعجلً( والثقات ٕٙٔ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر

 إكمالو (9ٖٗ/ٕ) االعتدالومٌزان ( ٖٓ٘/ٕواللباب )( ٓٔ/٘والثقات البن حبان )
  (7ٖٓ/ٔ( والتقرٌب )ٖٕ٘/٘والتهذٌب ) (ٔٓٗ/7تهذٌب الكمال )

 النظر فى الخالف 
  . " رواه عن ابن عمربزٌادة لفظ "النهار ولاألالوجه 

  األزدي هللاَّ  َعبد بن علً -ٔ
 وكالهما ثقة  العامري ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد  -ٕ

 دون لفظ "النهار "  الثانًه الوج
 رواه كل أصحاب ابن عمر 

   ورواٌة زٌادة النهار عنه ضعٌفة افع مولى ابن عمرن -ٔ
 سالم بن عبد هللا بن عمر  -ٕ
                                                                  طاووس بن كٌسان  -ٖ
 عبد هللا بن دٌنار  -ٗ
                                    بن عبد هللا بن عمرعبٌد هللا -٘
    سٌرٌن بن أنس -ٙ
 .وكلهم ثقات عبد هللا بن شقٌق  -7
 .حفظ األكثرٌة واألبقرٌنة  الثانًٌترجح الوجه  إذا

 :من الوجه الراجح سناداإلالحكم على 
 . ه صحٌح دون ذكر لفظ النهارإسناد
سَ  َحِدٌث َهَذا: «الَحِدٌث ُعلُوم» ِفً اْلَحاِكم َقالَ  ٌْ َهار َوذكر َثبت، ِثَقة الإ هإسناد ِفً لَ  النَّ
ًّ  َقالَ  َوَكَذا،  وهم ِفٌهِ  اَرقُْطِن َهار» ذكر إِن: (ٖٙ/ٖٔ) «علله» ِفً الدَّ   .وهم «النَّ

ْعلَى َعنْ  ُشْعَبُة، َرَوى َوَقدْ : (9ٖٕ/ٗالضعفاء الكبٌر ) فً العقٌلًوقال  ، ْبنِ  ٌَ  َعنْ  َعَطاء 
 ًٍّ ًِّ  َعنِ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  ،األزدي َعلِ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لِ  َصاَلةُ »: َقالَ ،  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  اللَّ

َهارِ  ا،  َمْثَنى َمْثَنى َوالنَّ َهارِ  َصاَلةُ  َوأَمَّ ا النَّ هِ  ٌَُتاَبعُ  َفاَل .  «أَْرَبع  ٌْ  . َعلَ
 - اْلَباِرقً هللا عبد بن َعلًّ األزدي َزاد: (ٕٓٗ/ٖٔ) «تمهٌده» ِفً اْلبر عبد اْبن َوَقالَ 
َهار» ذكر - ُمسلم رجال أحد هِ  وأنكروه َؼٌره، عمر اْبن َعن أحد ٌقلهُ  َولم ، «النَّ ٌْ  .َعلَ
قُول ِبهِ  ٌْحَتج َواَل  األزدي َحِدٌث ٌضعؾ مِعٌن اْبن َوَكانَ  ٌَ ا إِن: َو  ِدٌَنار بن هللا َوعبد َناِفع 

َهار» ِفٌهِ  ٌذكُروا َولم عمر، اْبن َعن َرَوْوهُ  َوَجَماَعة   «النَّ
 =                                                         . البخاري :وقد صحح هذه الزٌادة
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ألن ماتقنندم وقنن،  ،وبننٌن مفهننوم ماتقنندم فننى الننذكر قبلننهوًل تضننادد بننٌن هننذا 
جوابنا لسنإال منن خننص اللٌنل بالنذكر قننال بعضنهم
(ٔ)

ٌح  فٌمننا روى : والصنح
، وقنال بعضنهمصالة اللٌل مثنى مثننى عن ابن عمر:

(ٕ)
: هنذا الحندٌث عنندى 

: أصنحٌح هنو قنال :عن حدٌث ابنن عمنر هنذا البخاريسبل و .خطؤ وهللا أعلم
 . نعم
الخطابًقال 

(ٖ)
وعبند هللا  ،وطناوس ،: روى هذا الحندٌث عنن ابنن عمنر نناف،

 ًلإ "هو "صالة اللٌنل مثننى مثننى نماٌنار ولم ٌذكر أحد صالة النهار وإبن دا
نننبٌِل   أ نَّ  ننناد   س   ٌ ننن ِمننننْ  اتالزِّ ق  نننل   أ نْ  اتالثِّ "ُتْقب 

(ٗ)
قنننال بهنننذا فنننى النوافنننل مالنننك  

ٌنوم  - صنلى هللا علٌنه وسنلم - النبنًوقد صلى  ،أحمدو /أ[ٙ٘ٔ/ ]الشافعًو
، وصنالة العٌند ركعتنان ضحى ثمان ركعات سلم من كل ركعتنٌنالفتح صالة ال

النهارستسفا  ركعتان وكذلك صالة اًلوصالة 
(٘)

 . 
 ___________________________   

ًّ  ذكرفقد =  َهِق ٌْ د َعن (:8٘ٙ/ٕفً السنن ) (هِ إسنادبِ ) اْلَب َمان بن ُمَحمَّ ٌْ : َقالَ  َفارس بن ُسلَ
ْعِنً) - هللا عبد أبو ُسِبلَ   . نعم: َقالَ  ؟ ُهوَ  ٌْعلى أصحٌح َحِدٌث َعن - الُبَخاِريّ :( ٌَ

   البٌهقًو الخطابً وصححه
 ( 78ٕ/ٔ) للخطابً معالم السننٌنظر : 

 الدارقطنًوالحاكم و الترمذيمنهم ابن معٌن و( ٔ)
 (8٘ -٘٘/ٕالتلخٌص الحبٌر ):  نظرٌ
 (ٙٙٙٔ/7ٕٕ/ٖالسنن ) فً النسابًالقابل هو   (ٕ)
العالمة  ،سلٌمان أبو الخطابً بن خطاب البستً إبراهٌمحمد بن محمد بن  ( هوٖ)
ؼرٌب ، وبٌان إعجاز القرآنو، من مإلفاته: معالم السنن، فٌد المحدث الرحالالم

 .خر سنة ثمان وثمانٌن وثالثمابة اآلربٌع  مات ببست فً .شرن البخاري، والحدٌث
( ، والنجوم الزاهرة 9ٖ/ٖ) (، والعبر9ٗٔ/ٖ، وتذكرة الحفاظ )(9ٙٗ/ٔ) : السٌرٌنظر

(ٗ/ٔ99 ) 
 (  78ٕ/ٔ) للخطابً( معالم السنن ٗ)
 (  78ٕ/ٔ) للخطابًمعالم السنن ( ٘)
 من شًء فً له مدفع وال فٌه نكارة ال األزدي علً وحدٌث :رالب عبد ابن القو
 صالة :ٌقول كان عمر بن هللا عبد أن بلؽه أنه موطبه فً ذكر قد مالكا   ألن صول؛األ

 شجاأل بن بكٌر عن الحارث، بن عمرو عن وهب ابن ورواه مثنى، مثنى والنهار اللٌل
 مثنى والنهار اللٌل صالة: ٌقول عمر ابن سمع أنه ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن
ُ  َصلَّى هللا رسول أن: أٌضا ذلك على الدلٌل ومن: قال ثم مثنى هِ  هللاَّ ٌْ  ٌصلً كان َوَسلَّمَ  َعلَ
 وقد ركعتٌن، الجمعة وبعد ركعتٌن، المؽرب وبعد ركعتٌن وبعدها ركعتٌن الظهر قبل
 إذا وكان". ركعتٌن فلٌركع المسجد أحدكم دخل إذا":وقال ركعتٌن، العصر قبل روي
 =                             ضحىاألو الفطر وصالة ركعتٌن، صلى انهار   سفر من قدم
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نْ و -ٔ٘ ِعٌد   أ بًِ ع  نِ  - رضى هللا عنه - س  ًِّ  ع  بِن نلَّى - النَّ نهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س    - و 
نِ  ُكلِّ  فًِ»: ق ال   ٌْ ت  ْكع  ةٌ  ر  ْسلٌِم  ابن ماجه  هأخرج «ت 

(ٔ)
  . 

___________________________   
 ما رد وجب هذا من علٌه أجمعوا وما النهار صالة كلها فهذه ركعتٌن ستسقاءاالو= 

  انتهى التوفٌق وباهلل ،اونظر   اقٌاس   إلٌه فٌه اختلفوا
  . (7ٕ٘/٘البن عبد البر ) ستذكاراال
لِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،إقامة الصالة تابك :ابن ماجه هأخرج( ٔ) ٌْ َهارِ  اللَّ  َمْثَنى َوالنَّ

َثَنا: ( قالٕٖٗٔ/9ٔٗ/ٔ) َمْثَنى ًُّ  إسحاق ْبنُ  َهاُرونُ  حدَّ َثَنا: َقالَ  اْلَهْمَداِن دُ  َحدَّ  ْبنُ ا ُمَحمَّ
، ل  ٌْ انَ  أَِبً َعنْ  فَُض ٌَ ، ُسْف ْعِديِّ  .به بلفظه  َسِعٌد   أَِبً َعنْ  َنْضَرَة، أَِبً َعنْ  السَّ

( من 8ٖٕ/ٖٙٗ/ٕتحرٌم الصالة ) جاء فً باب ما ،الصالةأبواب  تابك :الترمذيو
 . طرٌق محمد بن فضٌل به بنحوه

 تابك :سننه فً الدارقطنًو (،77ٓٔ/ٖٖٙ/ٕسعٌد ) أبىمسند  :مسنده ٌعلى فً أبوو
 تابك :البٌهقً(، و77ٖٔ/9ٓٔ/ٕ)جنب أو محدث  وهو ماماإلباب صالة  ،الصالة
التحلل  باب وجوب ،الصالة تاب، وفى ك(ٖٕ٘٘/ٕٔٔ/ٕباب صفة الركوع ) ،الةالص

حدثنا  :( وساق قبله قال9ٕٕ/ٕ) :الضعفاء فً العقٌلً، و(97ٖٖ/ٖ٘ٔ/ٕمن الصالة )
سفٌان السعدى لٌس بشا ال ٌكتب عنه، أربعتهم من أبو :أبىقال  :قال أحمدعبد هللا بن 

 .سفٌان به بنحوه  أبىطرٌق 
 :ابن ماجهاإلمام  إسناددراسة 

 اْلِمٌم َوُسُكون اْلَهاء ِبَفْتح - الهمدانً زبٌد بن مالك بن محمد بن إسحاق بن هارون -ٔ
ال َوفتح ْسَبة َهِذه - نون لؾاأل َوبعد اْلُمْهملَة الدَّ  بن َمالك بن أوسلة واْسمه َهمَدان إِلَى النِّ
ار بن أوسلة ربٌَعة بن زٌد ٌَ  ٌعرب بن ٌشجب بن سبؤ بن كهالن بن زٌد بن َمالك بن اْلِخ
 بن محمد بن إبراهٌم عمه: َعن َرَوى. ) ر ت س ق( .الكوفً القاسم أبو ،- قحطان بنا

 ؼزوان ْبن فضٌل ْبن ومحمد الهمدانً، مالك بن محمد بن إسحاق وأبٌه الهمدانً، مالك
ْرِمِذّي، ،ماماإل خلؾ القراءة كتاب فً البخاري: َعنه َرَوى. وؼٌرهم َسابً، والتِّ  والنَّ
 كان: الجنٌد بن الحسٌن بن علً َوَقال، صدوق: حاتم أبو قال. وؼٌرهم  ماجه وابن
َسابً َوَقال، ٌبجله نمٌر بن هللا َعبد بن محمد  بن َبْكرِ  أبو َوَقال، ثقة: الدارقطنًو النَّ
ان ابنُ  وذكره، هللا عباد خٌار من كان: خزٌمة   فً الذهبً َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
َسابً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، دمتعب ثقة: الكاشؾ  نعم: شٌوخه أسماء فً النَّ
 فً حجر ابن َوَقال، الحدٌث قلٌل وكان شجاأل َسِعٌد أبً من إلً أحب وهو كان، الشٌخ

 . بتٌناوم وخمسٌن ثمان سنة رجب ِفً مات .صدوق: التقرٌب
 . األكثرٌنخالصة حاله : ثقة بتوثٌق 

 والتعدٌل والجرن، (ٕٓٔ/ٔومشٌخة النسابً ) ،( ٗٔٗ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 إكمالو ،( 9ٕٖ/ٕ) والكاشؾ (9ٖٔ/ٖ)واللباب  ،(ٕٔٗ/9) حبان ابن وثقات ،(8/87)

 (       =8ٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،( ٖ-ٕ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب( ٘ٓٔ/ٕٔتهذٌب الكمال )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٕٙ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

د -ٕ = مَّ اد ِبَفْتح - الضبً جرٌر بن ؼزوان بن فضٌل بن ُمح   اْلُمَوحَدة اْلَباء َوَتْشدٌد الضَّ
ْسَبة َهِذه - ٌَاس بن طابخة بن أد بن ضبة إِلَى النِّ   - أد بن مر بن َتِمٌم ُمضرَعم بن إْل

 هللاَِّ  َعبد بن جلحاألو الهجري، إبراهٌم: َعن َرَوى. )ع( الكوفً الرحمن َعْبد أبو موالهم،
 أحمدو الجوهري، َسِعٌد ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى .وؼٌرهم سفٌان أبً وطرٌؾ ،الكندي

 ْبن حرب قال. وؼٌرهم الهمدانً إسحاق ْبن وهارون ،الكوفً الصفار إشكاب بنا
 َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، الحدٌث حسن وكان ٌتشٌع، كان: حنبل بن أحمد َعن إسماعٌل
 أبو َوَقال، العلم أهل من صدوق: ُزْرَعة أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً،

َسابً َوَقال، محترقا شٌعٌا كان: َداُودَ  أبو َوَقال،  شٌخ: َحاِتم  ابنُ  ذكره، وبؤس به لٌس: النَّ
ان  كثٌر صدوقا ثقة َكانَ : َسْعد ابن َقالوَ ، التشٌع فً ٌؽلو كان: َوَقال الثقات، كتاب فً ِحبَّ

 عٌسى بن حسن حدثنً: أحمد بن هللا َعبد َوَقال، به ٌحتج ال وبعضهم متشٌعا الحدٌث
 بعد كان فلما فسكت ؼزوان، بن فضٌل بن ومحمد أسباط عن المبارك ابن سؤلت: قال
: الجوزجانً َوَقال،  ٌرضونهما أصحابنا أرى ال صاحباك حسن ٌا: لً فقال رآنً أٌام
ثقة  :الكاشؾ فً الذهبًال وق .ٌتشٌع كان ثقة كوفً: العجلً َوَقال،  الحق عن زابػ
 كان أنه الإ الحدٌث فً ثبتا كان: الدارقطنً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،شٌعى
 عثمان هللا رحم: ٌقول فضٌل ابن سمعت: الرفاعً هشام أبو َوَقال ،عثمان عن منحرفا

 خفه على رأٌت سنة، صاحب أنه باهلل ٌحلؾ وسمعته: قال. علٌه ٌترحم ال من رحم وال
 حجر ابن َوَقال، بالبسملة ٌعنً ٌجهر أسمعه فلم ٌحصً ال ما خلفه وصلٌت المسح أثر
ر عواد فً تعلٌقه على بشا وقال الدكتور .بالتشٌع رمً عارؾ صدوق: التقرٌب فً

 له أجد لم لكننً الصادق، أصحاب من وعدوه الشٌعة وثقة قد: تهذٌب الكمال للمزي
  . المعتمدة كتبهم فً رواٌة
                                      .وقٌل قبلها  بةاوم وتسعٌن خمس سنة مات

 . ومسلم ووثقه جماعة البخاري: ثقة احتج به خالصة حاله
والتارٌخ الكبٌر  ،(ٖٗ٘/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(89ٖ/ٙ) سعد ابن طبقات: ٌنظر

 الجرنو ،(ٔٔٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(87/ٔوأحوال الرجال ) ،(7ٕٓ/ٔ) للبخاري
الكمال وتهذٌب  ،(ٕٔٔ/ٕ)، والكاشؾ (ٕٔٙ/ٕواللباب ) ،(7٘/8) والتعدٌل

 (ٕٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٙٓٗ – ٘ٓٗ/9) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٖٕ/ٕٙ)
ٌن ِبَفْتح - السعدي سفٌان أبو شهاب بن طرٌف -ٖ  َدال آخرَها َوِفً اْلعٌن َوُسُكون السِّ

ْسَبة َهِذه - ُمْهملَة ة إِلَى النِّ  سعد َوإِلَى َتِمٌم سعد َوإِلَى هَوازن بن بكر بن سعد إِلَى قبابل عدَّ
 أنس، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ثمامة: َعن َرَوى.  )ت ق( -وؼٌرهم جذام سعد َوإِلَى ْنَصاراأل

 نضرة وأبً سٌرٌن، اْبن نسٌب الَبْصِريّ  الحارث ْبن هللاَِّ  وَعْبد الَبْصِرّي، والحسن
َبة أبو: َعنه َرَوى. وؼٌرهم  العبدي ٌْ  حبٌب بن وحمزة العبسً، عثمان بن إبراهٌم َش
 ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َقال. وؼٌرهم  الضبً فضٌل بن ومحمد الثوري، وسفٌان الزٌات،
، لٌس: أبٌه َعن حنبل،  =                                            .حدٌثه ٌكتب وال بشًء 
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 ...................................................................................
___________________________   

، َعباس َوَقال = وِريُّ  ضعٌؾ: حاتم أبو َوَقال، اْلَحِدٌث ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّ
، بشًء   لٌس: داود أبو َوَقال، عندهم بالقوي لٌس: الُبخاِريُّ  وَقال، بقوي لٌس. الحدٌث
َسابً َوَقال، الحدٌث واهً: آخر موضع ِفً َوَقال  موضع فً َوَقال، الحدٌث ضعٌؾ: النَّ
ًُّ  َوَقال، بثقة لٌس: آخر موضع فً َوَقال، الحدٌث متروك: آخر اَرقُْطِن ، ضعٌؾ: الدَّ
 ال ما الثقات، عن وٌروي ٌقلبها، حتى خبار،األ فً ٌهم مؽفال، كان: حبان ابن َوَقال
 متون فً علٌه أنكر وإنما الثقات، عنه روى: عدي ابن َوَقال ،ثباتاأل حدٌث ٌشبه
: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال، مستقٌمة فهً أسانٌده وأما ؼٌره، بها ٌؤت لم أشٌاء حادٌثاأل
 الضعفاء كتاب وفً: قال مؽلطايو، ضعٌؾ السعدي طرٌق سفٌان أبو: نمٌر ابن قال
 روى: البزار وقال، الوهم كثٌر مؽفال كان: السمعانً ابن وقال، ضعٌؾ: الجارود البن
 عمر وقال، حدٌثه احتملوا قد هإالء كانوا وإن علٌه، ٌتابع لم حدٌث ؼٌر جماعة عن
 البلخً، وذكره، الحدٌث ضعٌؾ أنه على أجمعوا: ستؽناءاالاب كت فً البر عبد ابن
 كتاب وفً، الضعفاء جملة فً العرب أبوو والعقٌلً، والساجً، السكن، بن علً أبوو
 أبو قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ٌعرؾ لكٌال اسمه تؽٌٌر فً ٌحتالون: حبان ابن
 جمعواأ: اْلَبرِّ  َعبد ابن َوَقال. علٌه ٌتابع لم حدٌث ؼٌر جماعة عنه روى: البزار بكر
 .ضعٌؾ: التقرٌب فً َوَقال، الحدٌث ضعٌؾ أنه على

 .متفق على ضعفهخالصة حاله: 
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٔٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،(7ٕٙ/  ٕ) الدوري تارٌخ:  ٌنظر

 ،(8ٖٔ/ٔ) حبان البن والمجروحٌن ،(9ٕٗ/ٗ) والتعدٌل الجرنو ،(ٖٙ٘/  ٗ)
والضعفاء  ،(9٘ٔ/ٕ) والضعفاء للدارقطنى ،(8٘ٔ/٘) بن عديالضعفاء ال والكامل فً

 وتهذٌب ،(9٘/7تهذٌب الكمال ) إكمالو، (7ٔٔ/ٕواللباب )  ،(ٖٙ/ٕ) الجوزيالبن 
 (77ٖ/  ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(ٔٔ/٘) التهذٌب

 ًفالعو ثم العبدي نضرة أبو - المهملة وفتح القاؾ بضم - قطعة ْبن مالك ْبن المنذر -ٗ
 جاجر، ْبن أسٌر: َعن َرَوى.  (ٗ)خت م  الَبْصِريّ  - قاؾ ثم والواو المهملة بفتح -

 ْبن إٌاس: َعنه َرَوى. وؼٌرهم  الُخْدِريّ  َسِعٌد وأبً هللاَِّ  َعبد بن وجابر، مالك ْبن وأنس
 ْبن صالح قال. وؼٌرهم  السعدي سفٌان أبو وطرٌؾ ،وحشٌة أَبً ْبن وجعفر دؼفل،
ا الإ علمت ما: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ر  ٌْ ٌَى َعن منصور ْبن إسحاق َوَقال.  َخ ْح  ْبن ٌَ
َسابً ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن،  أَِبً َعن أَِبً سبل: َحاِتم أَبً ْبن  الرحمن عبد َوَقال،  ثقة: والنَّ
د َقال، وإلً أحب نضرة أبو: فقال العوفً، وعطٌة نضرة،  كثٌر ثقة، َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
 من َكانَ : َوَقال الثقات، كتاب وذكره ابن حبان فى، به ٌحتج أحد كل ولٌس الحدٌث،
مان أن إال ثقة، بصري: عجلًوقال ال، ُعَمره آخر ِفً فلج الناس فصحاء ٌْ ًّ  ُسلَ ِم ٌْ  التَّ
 قال نضرة، أبا رأٌت قد: عون ابن فقال حاضر، عون وابن بحدٌث، ٌوما عنه حدث
مان ٌْ  =                                                                        فمه؟ وأرٌته: ُسلَ
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ورد من  ورد من الوصل بل ٌحمل ما ه األحادٌث وبٌن ماتضادد بٌن هذوًل 
الوصل على تبٌن الجواز، والفصل على الندب لصرٌح األمر بالتسلٌم من كل 

 .ركعتٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
قُول داود أََبا سمعت: جرياآل َوَقال =  ما الصدٌق أبوو. نضرة أبوو المتوكل، أبو: ٌَ

       . عون ابن ؼمزة وقد رواٌة، أكثر نضرة أبا أن الإ قرٌب، من قرٌب أمرهم أقرب
 َعن صالح حدٌث وله: عدي ابن َوَقال الضعفاء، جملة فً عدي وابن العقٌلً، وذكره
 مستقٌم فهو ثقة عنه حدث إذاو وؼٌرهما هللا َعبد بن جابر وعن الُخْدِرّي، َسِعٌد أبً

ا ثقة عنه روى إذا له أجد لم نًأل المنكرة حادٌثاأل من شٌبا له أر ولم الحدٌث،  حدٌث 
 ثقات من: المٌزان فً الذهبً َوَقال، ثقة: حزم ابن َوَقال، شٌبا له أذكر لم فلذلك منكرا
 . بةاوم تسع أو ثمان سنة تام. ثقة : التقرٌب فً حجر ابنل َقاوَ ، التابعٌن

 . األكثرٌنخالصة حاله : ثقة بتوثٌق 
والطبقات لخلٌفة  ،(8ٙ٘/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(8ٕٓ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 التهذٌب ، وتهذٌب(ٕٓٗ/٘)  حبان ابن وثقات ،(ٕٔٗ/8) والتعدٌل والجرن ،(9ٖ٘/ٔ)
 ( ٙٗ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٖٓ – ٕٖٓ/ٓٔ)
 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم رضً هللا عنه: الخدري سعٌد أبو -٘
 

                                                            :سناداإلالحكم على 
فً  البوصٌريوهو مجمع على تضعٌفه وقال  سفٌان السعدي أبوه إسناد فً؛ ضعٌؾ 

ان أبو َضِعٌؾ إسناد َهَذا: (ٙ٘ٔ/ٔ) مصبان الزجاجة ٌَ  . شَهاب بن رٌؾط اْسمه ُسْف
 . َضِعٌؾ أَنه على أَجمُعوا :اْلبر عبد اْبن َقالَ 
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نننِ  -ٕ٘ لِننبِ  ع  ًِّ أن - رضننى هللا عنننه - بننن ربٌعننة اْلُمطَّ بِنن ننلَّى - ،النَّ ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ْثن ى ةُ الالصَّ : "ق ال   - و  ْثن ى، م  دْ  م  هَّ ت ش  نِ  ُكنلِّ  من وتسلٌم و  ٌْ ن ت  ْكع  ت  ، ر   نناوس  و 

ْن، ْسك  م  ت  ،ْ  و  ق نَّ ت  ك   و  ٌْ د  قُولُ ، ٌ  ت  ،: و  نْ  اللَُّهمَّ لْ  ل مْ  ف م  ْفع  ً   ذلك ٌ  ِه اجٌ  ف   هأخرج " ِخد 
بقوله وتسلٌم  أحمدوانفرد  الترمذي ًلإالخمسة 

(ٔ)
 . 

___________________________   
َثَنا :قال (9ٕٙٔ/9ٕ/ٕصالة النهار ) باب فً ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج (ٔ)  َحدَّ

َثَنا اْلُمَثنَّى، اْبنُ  ، ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ َثَنا ُمَعاذ  َثِنً ُشْعَبُة، َحدَّ ، ْبنُ  َربِّهِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنِ ا أََنسِ  َعنْ  َسِعٌد 
، أَِبً ِلبِ  َعنِ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ، َناِفع   ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  أََنس  به دون لفظ  اْلُمطَّ

 ."وتسلٌم"
 ختالؾ شعبة واللٌث على عبد ربه فًذكر ا ، بابالصالة تابك :الكبرى فً النسابًو

باب  ،إقامة الصالة تابك :ابن ماجهو( بلفظه ، 9ٔٙ/8ٖٔ/ٔ) حدٌث عبد هللا بن نافع
أنه جعله من حدٌث المطلب بن  الإ ،( بلفظهٕٖ٘ٔ/9ٔٗ/ٔصالة اللٌل ) جاء فً ما

 ، وفً( بزٌادة"وتسلٌم"7ٕ٘8ٔ/9/7ٕٓ) ،بلفظه( 7ٕٖ٘ٔ/ٙٙ/9ٕ) :أحمدووداعة ، 
ة خبار المنصوصاألباب ذكر  ،الصالة تابك :ابن خزٌمةو ،( بلفظه7ٕ٘9ٔ/9/7ٕٓ)

( ٕٕٔٔ/ٕٕٓ/ٕربعا ال مثنى )والدالة على خالؾ قول من زعم أن تطوع النهار أ
 ،( بلفظه79ٗ/ٖٙ٘/ٔاب ذكر المطلب )ب :حاد والمثانًاآل عاصم فً أبى، وابن بلفظه

روى عن رسول هللا فى الصالة  باب بٌان مشكل ما :ثاراآلشرن مشكل  فً الطحاويو
المطلب باب  :معجم الصحابة ابن قانع فً، و( بلفظه9ٕٓٔ/ٕٗٔ/ٖسماها خداجا ) التً

ربٌعة باب المطلب ابن  :معرفة الصحابة نعٌم فً أبوو ،( بنحوهٖٓٔ/ٖابن ربٌعة )
اللٌل  باب صالة النافلة فً :فً سننه الدارقطنً، و( بلفظه78ٔٙ/9ٕ٘٘/٘)
  .، تسعتهم من طرٌق شعبة به ( بلفظه8ٗ٘ٔ/89ٕ/ٕ)

 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 
د -ٔ مَّ ْسَبة والزاي النون بفتح -العنزي دٌنار بن قٌس بن ُعَبٌد بن المثنى بن ُمح   إِلَى نِّ

ًّ  عدنان بن معد بن نزار بن ربٌَعة بن أسد ْبن عنزة  الَبْصِريّ  ُموَسى أبو - ربٌَعة من َح
 الطالقانً، إسحاق ْبن إبراهٌم إسحاق أبً: عن روى. )ع(  بالزمن المعروؾ الحافظ

 أبوو ، الجماعة  وعنه:.  ومعاذ بن معاذ وؼٌرهم ،الباهلً درهم بن صالح بن إبراهٌمو
ْعلَى  َعبد الق. وؼٌرهم  ًاألندلس مخلد ْبن وبقً الموصلً، المثنى ْبن علً ْبن أحمد ٌَ
 منصور بن ٌحٌى سعد أبو َوَقال .ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ 

د سؤلت: الزاهد الهروي ٌَى ْبن ُمَحمَّ ْح د ُموَسى أبً َعن ريبواالنٌس ٌَ  المثنى، ْبن ُمَحمَّ
د بن صالح َوَقال .حجة: قال  وكنت شًء، عقله فً وكان اللهجة صدوق:  الحافظ ُمَحمَّ
 ما: الحرانً َعُروَبة أبو َوَقال، صدوق الحدٌث، صالح: حاتم أبو َوَقال .بندار على أقدمه
َسابً َوَقال، حكٌم بن وٌحٌى ُموَسى، أبً من أثبت بالبصرة رأٌت  كان ِبِه، بؤس ال: النَّ
نِ  أبو َوَقال، كتابه فً ٌؽٌر ٌْ  ٌقدمون البصرة أهل َكانَ : السمنانً محمد بن هللا َعبد اْلُحَس
 =                   ُموَسى أَِبً على بندارا ٌقدمون الؽرباء وكان ُبْنَدار، على ُموَسى أََبا
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 ...................................................................................
___________________________   

َثَنا: ٌقول خراش نب ٌوسؾ بن ْحَمنِ الرَّ  َعْبد سمعت: عقدة بن العباس أبو َوَقال=   َحدَّ
دُ  ان ابنُ  وذكره .ثباتاأل من وكان المثنى، ْبنُ ا ُمَحمَّ  كان: َوَقال الثقات، كتاب ِفً ِحبَّ

 ورعا، صدوقا، كان: الخطٌب َبْكر أبو َوَقال .كتابه من الإ ٌقرأ ال كتاب صاحب
 وقدم بحدٌثه، بمةاأل سابر احتج ثبتا، ثقة َكانَ : آخر موضع فً َوَقال .عاقال فاضال،
: ًسماعٌلاإل َبْكر أبو َوَقال .بها فمات البصرة إلى رجع ثم بها، وحدث مرة بؽداد
د ْبن هللاَِّ  َعبد سمعت  أبوو ثقتان، وبندار ُموَسى أبو: ٌقول الفرهٌانً سٌار ْبن ُمَحمَّ
ووثقه ابن  .كتاب كل من ٌقرأ وبندار كتابه، من الإ ٌقرأ ال َكانَ  ألنه أحج ُموَسى
: الدارقطنً عن السلمً َوَقال ، حجة: الذهلً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،شاهٌن
 ٌقبل ثقتان: فقال عنهما علً بن َعْمرو سبل وقد قال. بندار على وقدمة الثقات أحد كان
 َوَقال. سالمة موسى أبً فً وكان خراآل فً أحدهما به تكلم ما الإ شًء كل منهما
 فرسً وبندار هو وكان ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، مشهور ثقة: مسلمة
 . ومابتٌن وخمسٌن اثنتٌن سنة توفى . رهان

 .ومسلم  البخاريكثرون واحتج به األخالصة حاله : ثقة ثبت وثقه 
 ،( 9ٖٙ/ ٕ) الصؽٌر البخاري تارٌخوال، (9ٖٙ/ٕ) للبخاري األوسطالتارٌخ  :ٌنظر 

 ،(ٔٔٔ/  9) حبان ابن وثقات ،(9٘/  8) والتعدٌل والجرن ،(ٗ٘/ٔسابى )ومشٌخة الن
( ٕٖٙ/ٕواللباب ) ،(8٘ٗ/ٗ ) الخطٌب ٌخروتا، (ٕٕٔ/ٔالثقات البن شاهٌن ) أسماءو

              (٘ٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،(7ٕٗ – ٕ٘ٗ/ 9) التهذٌب وتهذٌب
 المثنى أبوى التمٌم الخشخاش بن مالك بن الحر بن حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ -ٕ

 َرَوى . وشعبة وؼٌرهم حكٌم ْبن وبهز الَملِك َعبد ْبن أشعث: َعن َرَوى. )ع(  الَبْصِريّ 
د ْبن إبراهٌم: َعنه  قال .ومحمد بن المثنى وؼٌرهم  َحْنَبل، ْبن أحمدو ،عرعرة ْبنِ  ُمَحمَّ
 ِفً َوَقال .الحدٌث ِفً عٌن قرة معاذ ْبن معاذ: حنبل ْبن أحمد عن المروذي بكر أبو

 َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن  هللاَِّ  َعبد َوَقال .بالبصرة التثبت ِفً المنتهى إلٌه: آخر موضع
 معاذ من أعقل أحدا رأٌت وما عامر، ْبن وَسِعٌد الجعفً حسٌن من أفضل رأٌت ما: أبٌه
 ْبن معاذ من أعقل رأٌت ما: قال حنبل ْبن أحمد عن بلؽنً: داود أبو َوَقال .معاذ ابن
     .ثقة: حاتم أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعن منصور ْبن إسحاق َوَقال .صخرة كؤنه معاذ

 السمان أزهر: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قُْلتُ  الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، ووثقه ابن سعد
: قال عون؟ اْبن ِفً أثبت أٌهما قُْلتُ  ثقة: قال معاذ؟ ْبن فمعاذ: قُْلتُ  ثقة: قال حدٌثه؟ كٌؾ
 بن محمد بن إبراهٌم َوَقال، وثقة ثقة: قال ؼندر؟ أو شعبة ِفً أثبت فمعاذ: قُْلتُ  ثقتان
َسابً َوَقال .الحدٌث ِفً ثباتاأل من َكانَ : نفطوٌه النحوي عرفة  ابنُ  وذكره، ثبت ثقة: النَّ
ان  ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،متقنا عاقال فقٌها كان: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
 . بةاوم وتسعٌن ست سنة مات .متقن

  =                                                                 . باتفاقثقة  : خالصة حاله
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 ...................................................................................
___________________________   

 وتارٌخه ،( ٖ٘ٙ/ 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9ٖٕ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر= 
 ،( 8ٕٗ/7) حبان ابن وثقات ،( 8ٕٗ/8) والتعدٌل والجرن ،( 78ٕ/ٕو ٙ/ٔ) الصؽٌر
 ( ٖٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(9٘ٔ–9ٗٔ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب (٘ٙٔ/٘ٔ) الخطٌب وتارٌخ

 ٕٗ رقم: دٌثحافظ ثبت سبقت ترجمته ح مامإبن الحجاو ثقة  شعبة -ٖ
 َواْلِجٌم النُّون ِبَفْتح - النجاري األنصاري َعْمرو بن قٌس بن َسِعٌد بن ربه عبد -ٗ

.  )ع( المدنً النجار َبنو لَُهم ٌَُقال اْلَخْزَرولى قبٌلة من نسبة إ - َراء لؾاأل َوبعد اْلُمَشّدَدة
 البنانً وثابت أََنس، أَبً ْبن وأنس حنٌؾ، ْبن سهل ْبن أسعد أمامة أبً: عن وىر

 وسفٌان سلمة، ْبن وحماد أقرانه، من وهو السختٌانً، أٌوب: َعنه َرَوى .وؼٌرهم
 َعْنُه، َسِعٌد بن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً ْبن علً قالوؼٌرهم .  الحجاو ْبن وشعبة الثوري،

 :فقال عنه، أبً َسؤَلتُ : حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال .الفإاد حً وقادا َكانَ : َفَقالَ 
ٌَى أخو مدٌنً، ثقة، شٌخ، ْح  ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن َبْكرِ  أبو َوَقال، َسِعٌد ْبن ٌَ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال .مؤمون ثقة: َمِعٌن  ٌحتج: قلت به، بؤس ال: أبٌه َعن َحاِتم، أَبً ْبن الرَّ

َسابً َوَقال .ثقة اْلَحِدٌث حسن ُهوَ : قال بحدٌثه؟  كثٌر ثقة كان: سعد ابن َوَقال .ثقة: النَّ
ان، ابنُ  وذكره، ثقة: العجلً َوَقال، َسِعٌد بن ٌحٌى أخٌه دون الحدٌث  شاهٌن وابن ِحبَّ

ا إخوته أعز هو: عوانة أبو قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال .الثقات جملة فً ، حدٌث 
                                                               . بةاوم وأربعٌن إحدىوقٌل  وثالثٌن تسع سنةمات  .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

                                                        . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 أحمد وعلل ،(7ٓٗ/ٔ) خلٌفةالطبقات لو ،ط العلمٌة ( ٕٗٗ/٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(7ٙ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٓٔ ،8ٕٔ ،ٖٖ/ ٔ)
/  ٙ) والتعدٌل والجرن ،(8ٕٙ/ٔ) العجلًوثقات  ،(8ٕٔ ،7ٖٙ ،7ٕٗ/  ٕو ،7ٕٔ/

 ابن وثقات ،(ٖ٘ٔ/  7) حبان ابن وثقات ،ٖ٘ٙ :رقم حدٌث حاتم، أَبً ابن وعلل ،(ٔٗ
 وتقرٌب ،(7ٕٔ – ٕٙٔ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب،  (97ٕ/ٖواللباب ) ،(ٔٙٔ/ٔ) شاهٌن
  ،(7ٓٗ/ ٔ) التهذٌب

اء ابن َناِفعِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعبد عن. )د س ق( أََنس   أَبً بن أ ن سُ  -٘ ٌَ  ْبن َسِعٌد أبو ذكرهوِ ، اْلَعْم
 ربه، عبد عن شعبة، رواٌة من اْلَحِدٌث، َهَذا لَهُ  وروى الِمْصِرٌٌن، تارٌخ ِفً ٌونس،
 . َذلِكَ  بؽٌر أعرفه لست: َوَقال أََنس، أَبً ْبن أََنس:  لَهُ  ٌقال مصر، أهل من رجل عن
ْرِمِذيّ  القَ و د سمعت: التِّ  ربه، عبد عن اْلَحِدٌث، َهَذا شعبة روى: ٌقول إسماعٌل ْبن ُمَحمَّ

: َوَقال أََنس، أَبً ْبن ِعْمران وُهوَ  ،"أََنس أَبً ابن أنس: َعن"َفَقالَ  مواضع، ِفً فؤخطؤ
 ْبن ربٌعة عن العمٌاء، بن َناِفعِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعبد عن ُهوَ  وإنما ،"الحارث ْبن هللاَِّ  َعْبد عن

 =                                ". المطلب عن الحارث، ْبن هللاَِّ  َعبد عن: َوَقال الحارث،
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 ...................................................................................
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                                                       . تخرٌج حدٌث اللٌث بعده ًوسٌؤن= 
 .أنس وهو ثقة  أبى: والصواب عمران بن التقرٌب وقال ابن حجر فً

  للمزي وتهذٌب الكمال ،(ٓ٘/ٔوتارٌخ ابن ٌونس ) ،(89ٕ/ٕالجرن والتعدٌل ): ٌنظر
                   (٘ٔٔ/ٔ( والتقرٌب )7ٖٗ/ٔ( وتهذٌب التهذٌب )ٖ٘ٗ-ٖٖٗ/ٖ)
بد -ٙ  هللاَِّ  َعبد َعنْ  :وقٌل الحارث، ْبن ربٌعة :َعنروى  .(ٗ) العمٌاء اْبن نافع ْبن هللاَِّ  ع 
 ْبن ِعْمران: وقٌل أََنس، أَبً ْبن أََنس: وَعنه .ربٌعة ْبن المطلب َعنِ : وقٌل اْلَحاِرث، ْبنا

 ٌصح لم:  الُبخاِريُّ  وَقال، مجهول: المدٌنً ْبن َعلًِ قالو .َلِهٌَعة بن هللا وَعْبد أََنس، أَبً
ان ابنُ  وذكره ،حدٌثه ًُّ  َوَقال ،الثقات كتاب فً ِحبَّ اَرقُْطِن  حجر ابن َوَقال . ضعٌؾ: الدَّ
                                                        . مجهول: التقرٌب فً

  ابن حبان الإخالصة حاله : مجهول لم ٌوثقه 
 والجرن ،(8ٔ/ٔوالضعفاء الصؽٌر ) ،(ٖٕٔ/ ٘) الكبٌر البخاري ٌخ: تارٌنظر

 ،( 8ٖ/  8) الدارقطنً وسنن ،(ٖ٘/ 7) حبان ابن وثقات ،(8ٖٔ/ ٘) والتعدٌل
 والكاشؾ ،(ٖٓٙ/ٔ) الضعفاء المؽنى فًو، (7ٖٗ/٘والكامل فى الضعفاء )

 ( ٙ٘ٗ/ ٔ) والتقرٌب ،(ٔ٘ – ٓ٘/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب  ،(ٕٓٙ/ٔ)
بد -7 ِ  ع   القرشً هاشم ْبن المطلب ْبن عبد الحارث ْبن نوفل ْبن اْلَحاِرث بن هللاَّ

د أبو الهاشمً،  ْبن المطلب وعبد َمْسُعود، ْبن هللاَّ  عبد روى عن:.  )ع( المدنً ُمَحمَّ
 -فٌه خالؾ على - وداعة أَبً ْبن والمطلب ربٌعة، ْبن والمطلب حبار،األ وكعب ربٌعة،
 نوفل، ْبن الحارث ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إسحاق وابنه قٌس، ْبن زرقاأل: َعنه َرَوى.  وؼٌرهم
 ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعنْ  الدوري َعبَّاس الق. وؼٌرهم السدوسً وحنظلة
َسابً  العجلً وَذَكره، مسعود ابن من ٌسمع ولَمْ  ثقة،: المدٌنً ْبن َعِلً َوَقال .ثقة: والنَّ

 اْلَحاِرِث، بن هللاَِّ  َعبد: أبٌه َعن حاتم أَبً ابن َوَقال،  ثقة تابعً مدنً: َوَقال لثقاتا فً
َبة ْبن ٌعقوب قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، مرسل مسعود ابن عن ٌْ  ظاهر ثقة ثقة: َش

 أجمعوا البر عبد ابن قال، و رإٌة له التقرٌب فً َوَقال، العامة فً رضً وله الصالن
  . وثمانٌن أربع سنة وٌقال وسبعٌن تسع سنة مات.  ثقته على

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 وعلل ،(ٖٓٓ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٓٓٔ/  7و ،ٕٗ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر 
 ،(9ٖٗ ،ٖٖ٘ ،9ٓٔ ،89ٔ ،8ٓ ،79 ،ٓ٘/ٔ) أحمد وعلل ،(7ٓ/ٔ) المدٌنً ابن

ْرِمِذيّ  وجامع ،(ٖٙ/ ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ  ،(ٗٔ٘ٔ :رقمن ،ٖٗ٘/  ٘) التِّ
 ، والجرن(ٖٕ٘/ٖو ،79٘ ،99ٗ ،97ٗ ،ٖٙٗ ،ٕٖٙ ،9ٕ٘/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة
 وتارٌخ (7ٓ، ٕٓ/ٔ) حزم ابن وجمهرة، (9/٘) حبان ابن وثقات ،(ٖٙٔ/٘) والتعدٌل
 ،ٓٙٗ ،ٕٓٗ/ٖ) التارٌخ فً والكامل ،(88٘/ٖ) االستٌعابو ،(ٕٔٔ/ٔ) بالخطٌ
 وتقرٌب ،(8/٘) صابةاإلو ،(79ٔ/٘) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٖٔ/ٖ) الؽابة أسدو ،(8ٔٗ

 =                                                                         (8ٓٗ/ ٔ) التهذٌب
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وداعة، قال الحافظ المنذري: المطلب بن وقال ابن ماجه
(ٔ)

 م .وهْ : وهو 
___________________________   

 ،ماماإل الحافظ َسِعٌد، ْبن َسْعد ْبن سالمة ْبن هللاَّ  َعْبد ْبن القويّ  َعْبد ْبن العظٌم َعْبد( ٔ)
ًّ  اْلَمْصِرّي، ثمّ  الّشامً، الُمْنِذري، محمد أبو الدٌن، زكً  َشْعبان ُؼّرة ِفً ُولِد .الّشافع
 الُمجٌب وعبد ْرتاحً،األ هللا َعْبد أبً: ِمنْ  سمع .بمصر وخمسمابة وثمانٌن إحدى سنة
 الحافظ، الٌمنً وربٌعة ،البٌهقً بكر أبً بن والمطهر ،البتٌت ْبن إبراهٌمو ُزهٌر، ْبنا

ن أبوو الدٌن، عزَّ  والشرٌؾ الدمٌاطً،: َعْنهُ  روىوؼٌرهم. و ٌْ ٌُونٌنً، ابن الُحَس  ال
 عدٌمَ  َكانَ : فقال الدٌن عزَّ  الشرٌؾ ذكره. وؼٌرهم  عساكر، ابن إسماعٌل والفخر
 ومعلوله وسقٌمه، بصحٌحه اعالم   فنونه، اختالؾ َعلَى الحدٌث ِعْلم معرفة ِفً النظٌر
ر   وُطُرقه، ا وُمشكله، ومعانٌه أحكامه معرفة ِفً امتبحِّ  وإعرابه ؼرٌبه بمعرفة قٌم 
ة، ا،مامإ ألفاظه، واختالؾ ٌ   اوِرع   اثْبت   حجَّ  قرأت. ٌروٌه فٌما ُمتثّبتا ٌقوله، فٌما اُمتحّر

هِ  ٌْ ا انتفاعا   به وانتفعت حدٌثه، ِمنْ  َحَسَنة قطعة َعلَ ح ختصرَ : ممن مإلفاته .كثٌر  ٌْ  َصِح
نِ  إِلَى َوَعَزاهُ  ِرَجالِِه، َعلَى َوَتكلَّمَ  َداُوَد، أَِبً ُسَننَ مختصر وَ  ،ُمْسلِم ٌْ َح ٌْ ِح  أََحِدِهَما أَوْ  الصَّ
َنُه، أَوْ  ٌَّ ر   َشرحا   َوَصنَّؾَ  لَ ٌْ نِبٌهِ  اَكِب نَ اال َوَصنَّؾَ  الِفْقِه، ِفً لِلتَّ ٌْ  ،، والترؼٌب والترهٌبْرَبِع
رَ التكملة لوفٌات النقلة و ٌْ                                                         .وستمابة وخمسٌن ست سنة القعدة ذي رابع فًمات  .َذلِكَ  َوَؼ

، وسٌر (ٖ٘ٔ/ٗوتذكرة الحفاظ للذهبً ) (،8ٕٙ/ٗٔتارٌخ اإلسالم للذهبً )ٌنظر: 
(، ٕٔ/9ٔ، والوافً بالوفٌات )(ٖٙٙ/ٕوفوات الوفٌات ) ،(9ٖٔ/ٖٕأعالم النبالء )

  .( ٖٓ/ٗ( واألعالم )9ٖٓ/7(، والمنهل الصافً )9ٕ٘/8وطبقات الشافعٌة للسبكً )
___________________________   

 اْبن  الهاشمً القرشً هاشم بن المطلب عبد بن اْلَحاِرث ْبن ربٌعة ْبن المطلب -8 = 
( . ٗ) ربٌعة ْبن المطلب عبد إنه: وقٌل ُصحَبة   لهُ  وسلم علٌه هللا صلى النبً عم اْبن
 نوفل بن الحارث بن هللا َعبد: َعنه َرَوىا . َحِدٌث وسلم علٌه هللا صلى النبً: َعن َرَوى

 وستٌن اثنتٌن سنة ماتحدٌثه اختالؾ .  إسناد وفً : المزيقال الحافظ 
  ( ٗٓٔ/ٙ) صابةاإل، و(7ٖٖ/  ٗ) الؽابة أسدو ،(ٕٓٗٔ/  ٖ) االستٌعاب : ٌنظر

 : سناداإلالحكم على 
فى التارٌخ  البخاريوقال  ،فٌه عبد هللا بن نافع بن العمٌاء وهو مجهول ؛ضعٌؾ إسناد

 . ( لم ٌصح حدٌثهٖٕٔ/٘الكبٌر )
 -البخاري أي -إسماعٌل بن محمد سمعت سننه من( 8ٖ٘) الحدٌث بإثر الترمذي وقال
 عن: "فقال ، مواضع فً فؤخطؤ سعٌد بن ربه عبد عن الحدٌث هذا شعبة روى: ٌقول
"  الحارث بن هللا عبد عن: " وقال ،"أنس أبً بن عمران" وهو" أنس أبً بن أنس
 عبد عن: "شعبة وقال ،"الحارث بن ربٌعة عن العمٌاء بن نافع بن هللا عبد" هو وإنما
 بن ربٌعة عن" هو  وإنما" وسلم علٌه هللا صلى النبً عن المطلب عن الحارث بن هللا

 وحدٌث ،"وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عباس بن الفضل عن المطلب عبد بن الحارث
 .شعبة حدٌث من أصح سعد بن اللٌث
      . : وسٌؤتً تخرٌجه فً الحدٌث التالًقلت
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قلننت
(ٔ)

د المطلننب بننن : والصننحٌح أنننه المطلننب بننن ربٌعننة بننن الحننارث بننن عبنن
وكننذلك ذكننره ، ، وٌقننال فٌننه عبنند المطلننب بننن ربٌعننةالهاشننمى القرشننًهاشننم 

عاصنم أبنًبكر بن أبو
(ٕ)

الصنحابة  أسنما فنى  حناد والمثنانًاآلفنى كتناب  
(ٖ)

 
وذكننر المطلننب بننن ربٌعننة ترجمننة أخننرى كؤنننه جعلهمننا اثنننٌن وذكننر فننى كننل 

 خرى .األترجمة الحدٌث الذى ذكره فى 
 األثٌرقال ابن 

(ٗ)
، وكنان المطلنب هنذا علنى عهند : وهذا ٌدل على أنهما واحد

، وقنال الزبٌنرغالما -صلى هللا علٌه وسلم  -رسول هللا 
(٘)

: كنان رجنال سنكن 
 . دمشق وهللا أعلم

___________________________    
 . المحب الطبري القابل هو (ٔ) 
الحافظ  ،الشٌبانًعاصم النبٌل الضحاك بن مخلد  أبىبن عمرو بن  أحمدبكر  أبو (ٕ)

 وقال  .صدوق: حاتم أبً ابن قال. عاصم النبٌل أبووجده  ،صبهانقاضى أ ،الكبٌر
 وقع لشًء وعزل سنة عشرة ست أصبهان قضاء ولً وقد تذكرة الحفاظ: فً الذهبً
 حفظه من فؤعاد الزنج فتنة فً بالبصرة كتبه ذهبت وقٌل. متوٌه بن علً وبٌن بٌنه

 صالح بعد القضاء ولً المذهب، ظاهري كان: الحافظ نعٌم أبو قال .حدٌث ألؾ خمسٌن
 الدٌات.، ووابل، والزهد، والجهاد والسنةاأل، وحاد والمثانًاآل: من مإلفاته ،أحمد بنا

  .هللا رحمه ومابتٌن وثمانٌن سبع سنة خراآل عبٌر فً ومات
، والبداٌة والنهاٌة (8٘ٔ/ٕ(، وتذكرة الحفاظ )ٓٓٔ/ٔ: ذكر أخبار أصبهان )ٌنظر

 (9٘ٔ/ٕوشذرات الذهب )، ( 8ٕ/ٔ)
  (79ٗن رقم /ٖٙ٘/ٔ) حاد والمثانًاآل( ٖ)
 الكرم أبً األثٌر بن علً الحسن أبو الدٌن عز العلماء فخر الحافظ العالمة ماماإل( ٗ)

 اللؽوي المحدث الجزري الشٌبانً الواحد عبد بن الكرٌم عبد بن محمد بن محمد
 خمس سنة عمر ابن بجزٌرة مولده. األنسابو الصحابة ومعرفة التارٌخ صاحب
 الفضابل فً مكمال   تذكرة الحفاظ: فً الذهبًقال  وسكن الموصل. وخمسمابة، وخمسٌن
ا نسابة عالمة  ٌّ  والتواضع مانةاأل مع الصحابة سٌما ال وأنسابهم بالرجال عارف ا أخبار
 أواخر فً مات .ٌتمه ولم للموصل كبٌر تارٌخ فً شرع وقد رسوال   الشام قدم والكرم،
 .وستمابة ثالثٌن سنة شعبان شهر
(، وتذكرة الحفاظ ٕٔٔ،ٕٓٔ/٘) للذهبً العبرو، (79/ ٕ) البلدان معجم :ٌنظر

 .(9ٖٔ/ ٖٔ) والنهاٌة البداٌةو ،(9ٕٔ/ٗ)
 القرشً بكر أبً بن هللا عبد أبو مكة ًقاض النسابة الحافظ ماماإل بكار بن الزبٌر (٘)
 بن والنضر عٌاض بن أنس ضمرة وأبً عٌٌنة بن سفٌان: عن حدث المكً يسداأل

 وٌوسؾ المحاملً والقاضً الوراق إسماعٌلو الدنٌا أبً ابن :وؼٌرهم وعنه شمٌل
ا ثقة كان: الخطٌب وقال ،ثقة: الدارقطنً قال .ؼٌرهمو زرقاأل  بالنسب اعالم   ثبت 

                                                       =                                          . قرٌش نسب فً مصنؾ له. المتقدمٌن وأخبار
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أذكنار السننن منن  وقد تقدم هذا الحدٌث فى ذكر الخشوع فى الصالة من -ٖ٘
حدٌث ربٌعة بن الحارث عن الفضل بنن عبناس
(ٔ)

أتنم منن هنذا بتغٌٌنر بعنض  
الترمذي هأخرجاللفظ 

(ٕ)
  

___________________________   
 .تعالى هللا رحمه ومابتٌن وخمسٌن ست سنة القعدة ذي فً الزبٌر مات= 

، (ٕٖٔ/ٖ) التهذٌب تهذٌبو ،(8٘/ٕ) وتذكرة الحفاظ، (ٖٕٗ/ ٔ) الكمال تهذٌب :ٌنظر
/ ٔ) الكاشؾو، (ٖٖٖ/ ٔ) الكمال تهذٌب خالصةو، (7ٕ٘/ ٔ) التهذٌب تقرٌبو

/ 7) المٌزان لسانو ،(ٙٙ/ٕ) االعتدال مٌزانو، (ٕٓٙٙ/ٖ) والتعدٌل الجرنو، (8ٖٔ
/ ٗٔ) بالوفٌات الوافًو، (7ٙٗ/8) بؽداد تارٌخو، (ٖٔ/ٕٔ) عالماأل سٌرو، (8ٕٔ
 . ( ٕٗ/ ٔٔ) والنهاٌة البداٌةو، (87ٔ

ِ، َعْبدِ  أبو الهاشمً القرشً هاشم ْبن المطلب عبد بن العباس بن الفضل( ٔ) ٌُقال هللاَّ : و
د، أبو ٌُقال ُمَحمَّ  َرَوى )ع( وَسلَّمَ  علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول عم ابن المدنً، العباس أبو: و
ًّ : َعن ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : َعنه َرَوى .حدٌثٌن على اتفَقا َحِدٌثا نَ ٌَوِعْشر أَْرَبَعة  وَسلَّمَ  َعلَ
مان المطلب، عبد بن الحارث ْبن ربٌعة عمه اْبن ٌْ  الشعبً وعامر ٌسار، ْبن وُسلَ

                                                                  .عمر خالفة فً استشهد.  وؼٌرهم
 ،(8ٕٓ/8) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٖٔ/  ٗ) الؽابة أسدو (9ٕٙٔ/  ٖ) االستٌعاب:  ٌنظر

 (9ٖٓ/ٔوالخالصة ) ،(87ٕ/٘) صابةاإلو ،(ٙٗٗ/ٔ) والتقرٌب
الصالة  باب ما جاء فً التخشع فً ،الصالة تاب أبوابك :الترمذي هأخرج (ٕ) 
َثَنا ( قال8ٖ٘/ٕٕ٘/ٕ) دُ  َحدَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  َنْصر   ْبنُ  ُسَو  أخبرنا: َقالَ  الُمَباَركِ  ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ

ثُ  ٌْ َثَنا: َقالَ  َسْعد   ْبنُ  اللَّ ، ْبنُ  َربِّهِ  َعْبدُ  َحدَّ ، أَِبً ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  َسِعٌد   ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  أََنس 
اِء، اْبنِ  َناِفعِ  ٌَ  هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاس   ْبنِ  الَفْضلِ  َعنْ  الَحاِرِث، ْبنِ  َرِبٌَعةَ  َعنْ  اْلَعْم
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ اَلةُ : " َوَسلَّمَ  َعَل دُ  َمْثَنى، َمْثَنى الصَّ ِن، ُكلِّ  ِفً َتَشهَّ ٌْ ُع، َرْكَعَت ُع، َوَتَخشَّ  َوَتَضرَّ

َك، َوُتْقِنعُ  َوَتَمْسَكُن، ٌْ َد قُولُ  ٌَ َك، إِلَى َتْرَفُعُهَما: ٌَ ا: َوَتقُولُ  َوْجَهَك، ِبُبُطوِنِهَما ُمْسَتْقِبال   َربِّ ٌَ 
ا َربِّ  ٌَ ، ْفَعلْ  لَمْ  َوَمنْ  َربِّ رُ  وَقالَ : ،" َوَكَذا َكَذا َفُهوَ  َذلِكَ  ٌَ ٌْ  َهَذا ِفً الُمَباَركِ  اْبنِ  َؼ

ْفَعلْ  لَمْ  َمنْ »: الَحِدٌثِ  ًَ  َذلِكَ  ٌَ  .«ِخَداو   َفِه
الصالة باب ذكر اختالؾ شعبة  تابك :فى السنن الكبرى النسابً سناداإلبنفس  هأخرجو

 .(8ٔٙ/7ٖٔ/ٔ) واللٌث
ومن طرٌقه  ،( بلفظهٕ٘ٔٔ/ٗٓٗ/ٔباب فضل ذكر هللا ) :الزهد ابن المبارك فًو

 . ( بنحوه799ٔ/ٖ٘ٔ/ٖ) :أحمد
 ٌتابع : هو حدٌث ال( عن ابن المبارك وقال8ٖٕ/ٖبٌر )التارٌخ الك فً البخاريوعلقه 
                                                                                          .علٌه
 /ٕٔمسند الفضل ) :ندهمس ٌعلى فً أبوو ،( بنحوه7ٕ٘٘ٔ/8ٙ/9ٕ) :أحمد أخرجهو

 . ظه كالهما من طرٌق ابن وهب عن اللٌث به( بلف7ٖ8ٙ/ٔٓٔ
ُث، عن ،َصالِح ْبنُ  هللاَِّ  َعبدمن طرٌق ( ٓٔٔ/9تهذٌب الكمال ) فً المزيو ٌْ به  اللَّ

                                                                                                                                                                                                                                                  = بنحوه.           

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٕ11 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

 :الترمذياإلمام  إسناددراسة = 
اء ِبَضم - الطوسانً الفضل أبو المروزي، سوٌد بن نصر بن سوٌد -ٔ  َوُسُكون الطَّ

ٌن َوفتح اْلَواو ْسَبة َهِذه - نون لؾاأل َوبعد اْلُمْهمَلة السِّ ة َوِهً طوسان إِلَى النِّ ٌَ  من َقْر
ان: َعن َرَوى. )ت س(.بالشاه وٌعرؾ مرو قرى ٌَ َنة ْبن ُسْف ٌْ ٌَ  ْبن هللاَّ  وَعبد المكً، ُع

ْرِمِذّي،: َعنه َرَوى . وؼٌرهم الصابػ، دٌنار ْبن الكبٌر وَعْبد المبارك، َسابً، التِّ  والنَّ
مان ْبن إبراهٌم إسحاق أبوو ٌْ ان ابنُ  وذكره. ؼٌرهمو الخواص، ُسلَ ، الثقات كتاب فً ِحبَّ

 . حجر وابن الذهبً ووثقه، ثقة مروزي،: قاسم بن مسلمة َوَقال، وقال: وكان متقنا
 .  سنة وتسعٌن إحدى نبا وهو بتٌناوم أربعٌن سنة مات

 . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب
وثقات ابن حبان  ،(9ٖٕ/ٗ) والتعدٌل والجرن ،(8ٗٔ/ٗ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 لمؽلطاي تهذٌب الكمال إكمالو ،(7ٖٗ/ٔ) والكاشؾ، (88ٕ/ٕواللباب ) ،(9ٕ٘/8)
 (ٖٔٗ/ٔ) والتقرٌب ،(8ٕٓ/ٗ) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٖٔ/ٙ)
بد -ٕ ِ  ع  اء َوفتح النُّون َوُسُكون اْلَحاء ِبَفْتح - الحنظلً واضح بن اْلُمَباَرك بن هللاَّ  الظَّ

ْسَبة َهِذه - اَلم آخرَها َوِفً اْلُمْعَجَمة  أبو موالهم، لتمٌمً،ا ؼطفان من بطن َحْنَظلَة إِلَى النِّ
ْحَمنِ  َعْبدِ   ْبن أبان: َعن َرَوى.  )ع( . اإلسالم وحفاظ عالماأل بمةاأل أحد اْلَمْرَوِزّي، الرَّ

 ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم سعد ْبن واللٌث ،البجلً هللاَِّ  َعبد ْبن وأبان تؽلب،
. وسوٌد بن نصر وؼٌرهم ،ىالسمرقند شماس ْبن إبراهٌمو الطالقانً، عٌسى ْبن إسحاق

ْحَمنِ عبد  القَ   ْبن وحماد أََنس، ْبن ومالك الثوري، سفٌان: أربعة بمةاأل: مهدي ْبن الرَّ
 َعبد :أفضل أٌهما: مهدي بن الرحمن لعبد قلت: حماد ْبن نعٌم َوَقال .اْلُمَباَرك وابن زٌد،
: َفَقالَ . ٌخالفونك الناس إن: فقلت.  اْلُمَباَرك اْبن: َفَقالَ  الثوري؟ سفٌان أَوْ  اْلُمَباَرك ْبن هللاَِّ 
 زمان ِفً ٌكن لم: َحْنَبل ْبن أحمد َوَقال، اْلُمَباَرك اْبن مثل رأٌت ما ٌجربوا، لم الناس إن
 َوَقال والبصرة،. الشام وإلى مصر وإلى الٌمن إِلَى رحل منه، للعلم أطلب اْلُمَباَرك اْبن

د قُولُ  مهدي ْبن الرحمن َعْبد سمعت: المثنى ْبن ُمَحمَّ  ما: أربعة مثل عٌناي رأت ما: ٌَ
 أنس، ْبن مالك من أعقل وال شعبة، من تقشفا أشد وال الثوري، من للحدٌث أحفظ رأٌت
 بن هللاَِّ  َعبد َكانَ  :َمِعٌن بنا ٌحًٌوقال  .اْلُمَباَرك ْبن هللاَِّ  َعبد من لألمة نصحأ وال

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال اْلَحِدٌث، صحٌح عالما وَكانَ  ثقة، مستثبتا كٌسا المبارك : حاتم أَبً ْبن الرَّ
: العجلً َوَقال إمام، ثقة المبارك بن هللاَِّ  َعبد: المدٌنً ْبن َعلًِ قال: ٌقول أبً سمعت

  .للعلم جامعا وكان الشعر، ٌقول وكان صالح، رجل الحدٌث، ِفً ثبت ثقة خراسانً
 فً العلم أهل من أحد فً تجتمع لم مجتمعة خصال فٌه كان: الثقات فً حبان ابن َوَقال
 مامإ هو: الحاكم قال التهذٌب فً حجر ابن َوَقال. عالما فقٌها كان كلها الدنٌا فً زمانه
: سالم بن سوداأل َوَقال. وسخاء وشجاعة وزهدا علما بذلك وأوالهم فاقاآل فً عصره

َسابً َوَقال. اإلسالم على فاتهمه المبارك ابن ٌؽمز الرجل رأٌت إذا  عصر فً نعلم ال النَّ
 =.منه محمودة خصلة لكل أجمع وال منه، أعلى وال المبارك، ابن من أجل المبارك ابن
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___________________________   

 توفى .الخٌر خصال فٌه جمعت مجاهد جواد عالم فقٌه ثبت ثقة: بالتقرٌ فً َوَقال= 
 . سنة وستون ثالث وله بة،اوم وثمانٌن إحدى سنة

 . جماعاإلب مامإخالصة حاله : ثقة ثبت 
 ابن وعلل ،(8ٕٖ/ ٕ) الدوري وتارٌخ ،( ٕٓ٘ ،7ٕٖ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 ،(ٕٔ٘/  ٗ) السمعانً وأنساب ،(ٕٕٔ/٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٓٗ/ٔ) المدٌنً
  (٘ٗٗ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(87ٖ- 8ٕٖ/ ٘) التهذٌب وتهذٌب، ( 9ٖٙ/ٔواللباب )

 ٘ٔ فقٌه سبقت ترجمته حدٌث رقم امامة : ثقبن سعد اللٌث -ٖ
 ٕ٘ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم  :ن سعٌدب عبد ربه-ٗ
 َرَوى .)بخ م د ت س(. السلمً الِمْصِري العامري القرشً أنس أَبً بن ِعْمران -٘
ًّ  ْبن حنظلة: َعن ،األ َعلِ ًّ نافع  وعبد هللا بن ،الُخْدِريّ  َسِعٌد أَبً بن وَسِعٌد سلم

 الِمْصِري، الحارث ْبن وَعْمرو ،األنصاري َسِعٌد ْبن ربه عبد عنه:روى . وؼٌرهم
َسابً حاتم، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىو حنبل، بن أحمد وثقه. وؼٌرهم سعد ْبن واللٌث ، والنَّ

ْرِمِذيّ  قال، والعجلًوَ   أنس بن ِعْمران من وأثبت أقدم مصري أنس أَبً بن ِعْمران: التِّ
ان ابنُ  وَذَكره، المكً : التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، وابن شاهٌن الثقات كتاب فً ِحبَّ
 . بةاوم عشرة سبع سنة بالمدٌنة وفًت .ثقة

 . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب
 البخاري وتارٌخ ،( ٖٔٗ ،98ٖ/  ٔ) أحمد وعلل ،( ٕٗٓ/ 9) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 وثقات ،(9ٕٗ/  ٙ )والتعدٌل والجرن ،(9ٔٓٔ) التِّْرِمِذيّ جامع و ،(ٖٕٗ/  ٙ)الكبٌر
-ٖٕٔ/ 8) التهذٌب وتهذٌب ،(78ٔ/ٔوالثقات البن شاهٌن ) ،(ٕٕٓ/  ٘) حبان ابن

 . (9ٕٗ/ٔ) والتقرٌب ،( ٕٗٔ
                          ٕ٘اء مجهول سبقت ترجمته حدٌث رقم بن نافع العمٌ هللاعبد  -ٙ
 صلى النبً عم اْبن الهاشمً، القرشً هاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن ربٌعة -7
 عبد بن العباس بن الفضل عمه اْبن: َعن َرَوى. )ت س( ُصحَبة   لهُ  وسلم، علٌه هللا

اءِ  ْبنِ  َناِفعِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعبد: َعنه َرَوى .المطلب ٌَ  ْبن المطلب عبد وابنه فٌه، خالؾ على اْلَعْم
ْرِمِذّي، له روى، وأٌضا صحبة وله ربٌعة َسابً التِّ  ثالث سنة توفً. ا  واحد حدٌثا   والنَّ

 . وعشرٌن
/  ٕ) التارٌخ فً والكامل ،( ٙٙٔ/ ٕ) الؽابة أسدو ،( 9ٓٗ/ ٕ) االستٌعاب :ٌنظر
 (ٙٓ٘/  ٔ) صابةاإلو ،(ٕٗ٘ – ٖٕ٘/ٖ) حجر ابن وتهذٌب ،(77/  ٖ ،ٕٖٓ ،ٖٕٙ
 7ٕٙ: سبقت ترجمته ص رضً هللا عنهما المطلب عبد بن العباس بن الفضل -8

 سناداإلالحكم على 
  . مجهول فٌه عبد هللا بن نافع بن العمٌاء وهو؛ ضعٌؾ 

 إسناد: هذا ( بعد أن أورده من طرٌق اللٌث8ٙٔ/ٖٔد )قال ابن عبد البر فً التمهٌ
 . ٌتابع علٌه مضطرب ال
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قوله تناوس
(ٔ )

 . هو من النوس الخضوع والفقر
: تمسكنوقوله

(ٕ)
 ،وهو منن المسنكنة مفعلنة منن السنكون : أى تذلل وتخض،
كؤنه  :ا  هكذا كقولهم تمدرع من المدرعةوالقٌاس فى فعله تمسكن إًل أنه ج

السننكون وقٌننل معننناه  ،تعننالى وتخضننعه وتننذهلُل لننى هللا إظهننار اًلفتقننار إ سننكنة
 . دعْ والوقار وفٌه بُ 

: تقن، ٌدٌكوقوله
(ٖ)

  . : أى ترفعهما للمسؤلة
: خداجوقوله

(ٗ)
 . والفضٌلة جرناقصة األأى : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 
ا ُتْظِهرُ  أَيْ  : ىوالمعن "َتَباَءسَ فى الحدٌث "( ٔ)  َوَفاَقة   ُبْإس 

ًُّ  َقالَ  اِب   َواْلَفاَقةِ  اْلُبْإسِ  إِْظَهارُ  َمْعَناهُ  اْلَخطَّ
ًِّ  ُموَسى أَُبو َوَقالَ  ا ُتْظِهرَ  أَيْ  :اْلَمِدٌِن ا ُخُضوع   . َوَفْقر 

 ( .ٖٕٔ/ٗ) ( ، وعون المعبود٘ٓٗ/ٔؼرٌب الحدٌث البن قتٌبة )
ٌَاس َوَكانَ  ِمْنهُ  مفعلة والمسكنة الّسُكون اْلَحْرؾ وأصل وتخضع تذل أَي تمسكن( ٕ)  اْلق

 اْلَحْرؾ َهَذا ِفً َجاءَ  أَنه إاِلَّ  والحلماء بالشجعاء تشبه إِذا وتحلم تشجعل ٌَُقا َكَما تسكن
اَدة ،تدرع َوأَصله المدرعة من تمدرع َومثله تفعل ٌَ ة اْلِفْعل فى اْلِمٌم َوِز  ٌروها لم َشاذَّ

ه   ٌْ ٌَاس َوَكانَ  وتمندل تمدرع َوِفً َهَذا ِفً إاِلَّ  ِسٌَبَو  .وتدرع تسكن اْلق
، (7ٓ/ٔ) للزمخشري، والفابق فى ؼرٌب الحدٌث (٘ٓٗ/ ٔن قتٌبة )ؼرٌب الحدٌث الب

 (89ٗ/ٔ) الجوزيوؼرٌب الحدٌث البن 
دٌك تقنع (ٖ) َماء إِلَى ترفعهما ٌُِرٌد ٌَ ْأس ِفً واإلقناع َوجهك ببطونهما ُمْسَتْقبال السَّ  الرَّ

ٌْضا دٌك َبٌن َما على بطرفك َوتقبل ترفعه أَن ُهوَ  َذلِك َنْحو أَ  مهطعٌن} َتَعالَى هللا َقالَ  ٌَ
 {رإوسهم مقنعً

( 7ٓ/ٔ) للزمخشري( ، والفابق فى ؼرٌب الحدٌث ٘ٓٗ/ٔؼرٌب الحدٌث البن قتٌبة )
وتفسٌر ( ٘ٓٗ/ٔؼرٌب الحدٌث البن قتٌبة )( ، و٘ٙ/ٔ( ؼرٌب الحدٌث ألبى عبٌد )ٗ)

 للزمخشري( ، والفابق فى ؼرٌب الحدٌث 7ٖٓ/ٔ) ؼرٌب مافى الصحٌحٌن لألزدي
 (ٕٔ/ٕ) ( ، والنهاٌة7ٓ/ٔ)
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 واإلسرار فى صالة اللٌلذكر الجهر ( 1ٔ)
 

نننْ و -ٗ٘ ننة   ع  ابِش  نند   :قالننت - هللا عنهننا رضننً - ع  جَّ ه  ننلَّى - رسننول هللا ت   هللاُ  ص 
ننهِ ع   ٌْ ننلَّم   ل  س  تِننً، فِننً - و  ٌْ ننِم،   ب  ننْوت   ف س  نناد   ص  بَّ ننلًِّ ع  ْسننِجِد، فِننً ٌُص  ننال   الم  ننا»:ف ق   ٌ 

ةُ  ابِش  ْوتُ  ع  اد   أ ص  بَّ ا؟ ع  ذ  ْم،: ْلتُ فق ،«ه  ع  نمْ  اللَُّهنمَّ »: ق نال  ف ن  ا اْرح  نادا بَّ أخرجنه  «ع 
البخاري
(ٔ)

على الجهر  عباداا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وجه الدًللة: تقرٌره .  
 . ولم ٌنكرها بقرا ته

 ___________________________  
 

مره عمى وأاألباب شهادة  ،الشهادات تابك :علقاصحٌحه م فً البخاري هأخرج (ٔ)
 . (7ٕٔ/ٖ)ونكاحه 
َثَنا :قال (88ٖٗ/ٖٓ٘/7) رضً هللا عنها مسند عابشة :مسنده ٌعلى فً أبوووصله   َحدَّ
ِ، َعْبدِ  ْبنُ  ُمْصَعبُ  َثَنا هللاَّ ، ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ دِ  َعنْ  َسْعد  ٌَى َعنْ  ،إسحاق ْبنِ  ُمَحمَّ ْح ، ْبنِ  ٌَ اد   َعبَّ

 .به بلفظه َعاِبَشةَ  َعنْ 
َحدثِنً ( قال مصعب: ٗ/ نٖٔوأخرجه أبو القاسم البؽوي فً حدٌث مصعب )صـ

 ( به بنحوه. ٗٓٗ/ ن9٘ٔ، ومن طرٌقه ابن أخً مٌمً فً فوابده )صـإِْبَراِهٌم بن سعد
( من 8ٗ9ٗ/9ٕ7ٔ/ٗباب من اسمه عباد ) :معرفة الصحابة نعٌم فً أبو هأخرجو

 . طرٌق مصعب به بنحوه
بن سعد  إبراهٌم( من طرٌق ٕٖٔ/ٔقٌام اللٌل ) مختصر فً :محمد بن نصر هأخرجو

ٌَى َعنْ  ،إسحاق اْبنِ  َعنِ  ْح ادِ  ْبنِ  ٌَ ِر، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّ ٌْ َب ، َعنْ  الزُّ اد  به  َعاِبَشةَ  َعنْ  َعبَّ
 . بنحوه فجعله عن ٌحٌى بن عباد عن أبٌه

 .ٌعلى المطبوعة سقط منها عن أبٌه أبًقلت: نسخة 
ْعلَى أبو َوَصلَهُ  : والحدٌث(ٕ٘ٙ/٘الحافظ ابن حجر فً الفتح )فقد قال   َطِرٌقِ  ِمنْ  ٌَ
دِ  ٌَى َعنْ  إسحاق ْبنِ  ُمَحمَّ ْح ادِ  ْبنِ  ٌَ رِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َعبَّ ٌْ َب دَ  َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبٌهِ  َعنْ  الزُّ  َتَهجَّ
 ًُّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ِتً ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ دَ  َب ادُ  َوَتَهجَّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َفَسِمعَ  اْلَمْسِجدِ  ِفً ِبْشر   ْبنُ  َعبَّ
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ا :َفَقالَ  َصْوَتهُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ادُ  َهَذا َعاِبَشةُ  ٌَ  اللَُّهمَّ " :َفَقالَ  ،َنَعمْ  :قُْلتُ  ،ِبْشر   ْبنُ  َعبَّ
ا اْرَحمْ  اد  اد   َصْوتَ  َفَسِمعَ  :َقْولُهُ  "َعبَّ اد   أََصْوتُ  َوَقْولُهُ  َعبَّ ةِ  ِفً َهَذا َعبَّ ٌَ ْعلَى أَِبً ِرَوا ٌَ 

ادُ  نِ  ِفً ِبْشر   ْبنُ  اْلَمْذُكوِرَعبَّ ٌْ ُزولُ  َوِبَهَذا ُسْقُتهُ  َكَما اْلَمْوِضَع نْ  اللَّْبسُ  ٌَ ُظنُّ  َعمَّ  اتَِّحادَ  ٌَ
اِوي َصْوُتهُ  اْلَمْسُموعِ  ْسَبةِ  ُمْخَتلَِفا اْثَنانِ  َوُهَما َعاِبَشةَ  َعنْ  َوالرَّ َفةِ  النِّ ادُ  َوالصِّ  ِبْشر   ْبنُ  َفَعبَّ
  ً ادُ  َجلٌِل   َصَحاِب رِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َوَعبَّ ٌْ َب ً   الزُّ اِبِعٌنَ  َوَسطِ  ِمنْ  َتاِبِع                             " التَّ
 :ٌعلى اإلمام أبً إسناددراسة 

 القرشً العوام بن الزبٌر بن هللا َعبد بن ثابت ْبن مصعب ْبن هللا َعبد بن مصعب -ٔ 
 ْبن وبشر سعد، ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. )س ق( المدنً الزبٌري هللاَِّ  َعْبد أبو ي،سداأل

 الضحاك ْبن عثمان ْبن والضحاك اللٌثً، رداد ْبن فضالة ْبن عطٌل ْبن وحماد السري،
  =                      واحدا، حدٌثا ماجه اْبن: َعنه َرَوى. وؼٌرهم الحزامً عثمان ْبنا
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___________________________   
ْعلَى وأبو، السهمً إسماعٌل ْبن أحمد حذافة وأبو إسحاق الحربً، ْبن وإبراهٌم=  ٌَ 
 أَِبً، عنه كتب: خٌثمة أَبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو قالوؼٌرهم.  الموصلً المثنى ْبن علً ْبن أحمد
 الزبٌري مصعب: ٌقول حنبل ْبن أحمد سمعت: داود أبو َوَقال .َمِعٌن ْبن وٌحٌى
دُ  َوَقال .مستثبت َبة، أَبً ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ  قال وكذلك .ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن َش

 ًّ اَرقُطِن : بكار ْبن الزبٌر َوَقال . جلٌال وكان بالعراق لقٌته: الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال، الدَّ
ان ابنُ  وذكره .وقدرا وجاها وبٌانا وشرفا علما ةمروء قرٌش وجه كان  كتاب فً ِحبَّ

 ، ثقة: مردوٌه بن بكر أبوو قاسم بن مسلمة قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات
 وصدقه علمه على ٌدل النسب فً كتابه: قلت. بالنسب عالم صدوق: التقرٌب فً َوَقال

 ثمانٌن اْبن وهو بتٌن،اوم وثالثٌن ست :سنةتوفى  .بكار بن الزبٌر عم وهو وفضله
                    .سنة

 . كثروناألخالصة حاله : ثقة وثقه 
 وعلل ،( 7ٙ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( ٖٗٗ/  7و 9ٖٗ/  ٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 8) والتعدٌل والجرن ،( ٖٗ٘/7) الكبٌر البخاري وتارٌخ (ٖٕٔ/ٕو٘٘ٔ/ٔ) أحمد

 والتقرٌب ،( ٗٙٔ -ٕٙٔ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،( 7٘ٔ/9) حبان ابن وثقات ،( 9ٖٓ/
(ٔ/ٖٖ٘) 
ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم -ٕ ْهِريّ  القرشً عوؾ ْبن الرَّ ،ثقة سبقت الزُّ

 7ٖ :ترجمته حدٌث رقم
ٌُقال. َبْكر أبو المدنً، بن خٌار  بن ٌسار إسحاقبن  محمد -ٖ  القرشً هللاَِّ  َعْبد أبو: و

 القراءة كتاب فً له وروى الصحٌح، فً البخاري به ستشهد( حسن الحدٌث اٗ)خت م 
لس من الرابعة مد الباقون ِبهِ  واحتج المتابعات ِفً مسلم لَهُ  وروى، وؼٌره ماماال خلؾ

                                                       7ٖ رقم: سبقت ترجمته حدٌث
  . قلت : ولم ٌصرن بالسماع فى أى طرٌق من طرق الحدٌث

ٌ ى -ٗ ْح  َرَوى . (ٗ)ر المدنً يسداأل اْلقَُرِشً ْبن العوام الزبٌر ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن عباد بن ٌ 
 هللاَِّ  َعبد وجده الزبٌر، بن هللا َعبد ْبن عباد وأبٌه الزبٌر، ْبن هللا َعبد ْبن حمزة عمه: َعن
 ْبن ُعَمر ْبن َحْفص: َعنه َرَوى .الزبٌر ْبن عروة ْبن هللا َعبد أبٌه عم واْبن الزبٌر، ْبنا

 بنا إسحاق بن ومحمد  حزم، بن بكر أَبً ْبن هللا وعبد ،األنصاري زرارة ْبن ثابت
َسابً،و ،َمِعٌن ْبن ٌحٌىوثقه ، ووؼٌرهم ٌسار  فً والذهبً ، سعد ابنو ،والدارقطنً النَّ

ان ابنُ  وذكره، التقرٌب فً حجر وابن ،الكاشؾ : حاتم أبو َوَقال .الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 ،امات وهو شاب   :الذهبًقال و .مروءة له وكانت وثالثٌن، ست اْبن وُهوَ  قدٌما مات

 . سنة وثالثون ست وله المابة بعد مات :وقال ابن حجر
                                                                         . باتفاقحاله : ثقة  خالصة
 والجرن ،(7ٔ/ٔ) قرٌش نسب وجمهرة ،( 9ٕٔ/  8) الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

 ،(8ٖٙ/ٕ) والكاشؾ(  9ٕ٘/  7)و (9ٔ٘/  ٘) حبان ابن وثقات ، (7ٖٔ/9) والتعدٌل
                                                                                                           =  .(9ٕ٘/ٔ) والتقرٌب ، ( ٖٕٗ/ ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب (88ٖ/ٗ) االعتدالومٌزان 
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___________________________  
: َعن َرَوى. )ع( المدنً، يسداأل اْلقَُرِشً العوام بن الزبٌر بن هللا َعبد بن عباد -٘= 

ر ْبن هللاَِّ  َعبد وأبٌه ثابت، ْبن وزٌد ،األنصاري خزمة ْبن اْلَحاِرث ٌْ َب  أم َعاِبَشةو ،الزُّ
ر، ْبن عروة ْبن ِهَشام عمه وابن ،عجالن ْبن َصالِح: َعنه َرَوى .المإمنٌن ٌْ َب  وابن الزُّ

ٌَى خراآل عمه ْح ر، ْبن َجْعَفر ْبن ٌَ ٌْ َب ٌَى وابنه الزُّ ْح ر ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن عباد ْبن ٌَ ٌْ َب  الزُّ
َسابًوثقه  .وؼٌرهم ان ابنُ  وذكره، ن حجرواب ،العجلًو ،وابن سعد ،النَّ  كتاب فً ِحبَّ
ٌَى: للدارقطنً قلت: البرقانً َوَقال. الثقات ْح ادِ  ْبنِ  ٌَ  أبٌه، َعن الزبٌر، بن هللا َعبد ْبنِ  َعبَّ
 عباد هأبوو وٌحٌى أدركه، أنه الإ ٌصح ال معاوٌة عن بٌهأ سماع: قال ؟ معاوٌة عن
  .تردد بال فمرسلة الخطاب بن ُعَمر عن رواٌته وأما: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،ثقتان

      . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٕٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٕ٘ٔ/ 9) سعد ابن طبقات: ٌنظر

 التهذٌب وتقرٌب ،(98/  ٘) التهذٌب وتهذٌب ،(ٓٗٔ/ ٘) حبان ابن وثقات ،(ٕٖ/ ٙ)
(ٔ  /ٖ9ٕ                                             ) 
   8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم رضً هللا عنها: أم المإمنٌنعابشة  -ٙ 

 : سنادالحكم على اإل
ولم ٌصرن  ،ن الرابعةبن خٌار مدلس م بن ٌسار إسحاقفٌه محمد بن ؛ ضعٌؾ 

 .رجاله ثقات بالسماع وباقً
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وعباد
(ٔ )

ٌكننى أبنا  شنهلًاأل وسنًاأل األنصناريهنذا هنو ابنن بشنر بنن وقن  
بشر، وقٌل أبا الربٌ، أسلم بالمدٌنة على ٌند مصنعب بنن عمٌنر
(ٕ)

سنالم قبنل إ 
سعد بن معاذ
(ٖ)

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
ادُ  (ٔ)  أبوبشر وقٌل  أبو ْشَهلِ األ َعْبدِ  ْبنِ  َزُعوَراءَ  ْبنِ  ُزْؼَبةَ  ْبنِ  َوْقشِ  ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنُ  َعبَّ

َحاَبة سادات من َكانَ . الربٌع  بن كعب قتل ممن وكان كلها والمشاهد بدرا شهد الصَّ
، ْبنُ  أََنسُ  :َعْنهُ و، حدٌثان لَهُ  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبً :روى عن. شرؾاأل  َمالِك 

ْحَمنِ  َوَعْبدُ  ْوم عباد قتل. َثاِبت   ْبنُ  الرَّ  عمره وكان عظٌم، بالء ٌومبذ له وكان الٌمامة، ٌَ
ا  .له عقب وال سنة، وأربعٌن خمس 

 ،(9ٕ7ٔ/ٗنعٌم ) بًمعرفة الصحابة أل ،(ٓٗٗ/ٖالطبقات الكبرى ) ٌنظر :
 (8ٙٔ/ٔوالخالصة )، (9ٗٔ/ٖالؽابة ) أسدو ،(8ٓٔ/ٕ) االستٌعابو
ر   ْبنُ  ُمْصَعبُ  (ٕ) ٌْ ًُّ  ُعَم ارِ  َعْبدِ  َبِنً ِمنْ  اْلَعْبَدِريُّ  اْلقَُرِش ، ْبنِ  الدَّ ًٍّ  ِمنَ عبد هللا  أبو قَُص

ا، َشِهدَ  ٌَن،ولاأل اْلُمَهاِجِرٌنَ  ْومَ  َواْسُتْشِهدَ  َبْدر  ٌَ ،  شبابا مكة، فتى الجاهلٌة فً وكان أُُحد 
 (الخٌر مصعب) ٌلقب وكان. بالنعٌم زهد اإلسالم ظهر ولما ونعمة، االوجم

الؽابة  أسدو ،(7ٖٗٔ/ٗ) االستٌعابو ،(ٕٙ٘٘/٘نعٌم ) بىالصحابة أل معرفةٌنظر : 
 (   98/ٙ) صابةاإلو ،(7٘ٔ/٘)
ْعَمانِ  ْبنِ سعد بن معاذ ( ٖ)   .َعْمرو أََبا وٌكنى. شهلاالعبد بن زٌد بن القٌس امرئ ْبنِ  النُّ

 ،ابدر   وشهد عمٌر، بن مصعب ٌدي على والثانٌة، ىولاأل العقبة بٌن بالمدٌنة أسلم
 .منه فمات جرحه انتقض ثم شهرا فعاش بسهم الخندق ٌوم ورمى والخندق، وأحدا،
 هللاَّ  صلّى النبً فقال!  أخفها ما: جنازته خرجت لما المنافقون وقال .خمس سنة وذلك
 روى فٌما - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول وقال «حملته المالبكة إنّ »: وسلم علٌه
 معاذ " بن سعد لموت العرش اهتز: " كثٌرة وجوه من عنه
، (7ٓ/ٖ) اإلصابةو ،(ٕٓٙ/ٕ) االستٌعابو ،(ٕٓٗ/ٖالطبقات الكبرى ) :ٌنظر

 (ٖ٘ٔ/ٔوالخالصة ) ،(8ٔٗ/ٖوالتهذٌب )
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وأسٌد بن حضٌر
(ٔ)

نلَّى -ا والمشاهد كلها من، رسنول هللا ا وأحدا وشهد بدرا    ص 
 ُ
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  شرفاألبن  وكان ممن قتل كعب   - وس 

(ٕ )
الذى كنان ٌنإذى رسنول 

  -صلى هللا علٌه وسلم  -هللا 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 عتٌك بن سماك ْبن - ُمْهملَة آِخره مصؽر ُمْعجَمة ثمَّ  بمهمله - حضٌر بن أسٌد (ٔ) 
 المدٌنة سكن حضٌر، أبو: وٌقال ٌحٌى، أبو: وٌقال عتٌك أبا ٌكنى . شهلًاأل نصارياأل

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول صاحب هِ  هللاَّ ٌْ  بن مصعب ٌدي على معاذ بن سعد قبل أسلم ، وَسلَّمَ  َعلَ
 العقبة بٌن وكان العقبة، لٌلة النقباء من وهو الثانٌة، العقبة شهد ممن وكان عمٌر،

ا شهد إنه: ٌقول وؼٌره. إسحاق ابن قال كذلك بدرا، ٌشهد ولم سنة، والثانٌة ىولاأل  بدر 
 رسول مع وثبت جراحات، سبع أحد ٌوم وجرن المشاهد، من بعدهما وما أحدا وشهد
ًّ : َعن َرَوى . الناس انكشؾ حٌن َوَسلَّمَ  علٌه هللا صلّى هللا ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ                     .  وَسلَّمَ  َعلَ
ة لَهُ  ٌَ  ، مالك ْبن أنس: َعنه َرَوى. بآخرمسلم  َواْنَفَردَ  َحِدٌث على اتفَقا َحِدٌثا عشر َثَماِن
 مالك بن وكعب لٌلى، أَبً بن الرحمن وَعْبد الُخْدِري، مالك ْبن سعد َسِعٌد أبوو

 إحدى سنة: وقٌل. عشرٌن سنة شعبان فً حضٌر بن أسٌد توفً. وؼٌرهم  ،األنصاري
 بالبقٌع، وضعه حتى شهلاأل َعْبد من العمودٌن بٌن الخطاب بن عمر وحمله وعشرٌن،
 أربعة علٌه فوجد وصٌته، فً عمر فنظر الخطاب، بن عمر إلى وأوصى. علٌه وصلى

 نعشه حمل إنه: وقٌل. دٌنه ًضوق ؾ،اآل بؤربعة سنٌن أربع نخله فباع دٌنار، ؾاآل
 .علٌه وصلى عمدةاأل ربعةاأل بٌن بنفسه
( ٕٓٗ/ٔالؽابة ) أسدو ،(9ٕ/ٔ) االستٌعابو ،(ٖٓٔ/ٔ) للبؽويمعجم الصحابة  :ٌنظر
 (8ٖ/ٔوالخالصة ) ،(ٖٕٗ/ٔ) صابةاإلو
 بنً من مهأ كانت. جاهلً شاعر: نبهان بنً من الطابً، شرؾاأل بن كعب( ٕ)

 ما ، المدٌنة من قرٌب له حصن فً ٌقٌم ،أخواله فً سٌدا وكان بالٌهودٌة فدان النضٌر
 علٌه هللا صلى - النبً هجو من وأكثر ٌسلم، ولم ،اإلسالم أدرك ، الٌوم إلى بقاٌاه زالت
 إلى وخرو.  بنسابهم والتشبٌب وإٌذابهم، علٌهم القبابل وتحرٌض ، - وأصحابه وآله
، المدٌنة إلى وعاد  بثؤرهم خذاأل على وحض فٌها، قرٌش قتلى فندب بدر وقعة بعد مكة
 فقتلوه نصار،األ من خمسة إلٌه فانطلق بقتله، - وسلّم وآله علٌه هللا صلى - النبً وأمر
 . المدٌنة إلى مخالة فً رأسه وحملوا حصنه، ظاهر فً

-ٕٕ٘/٘) للزركلًعالم األ( و97/ٔ) اإلسالم( وتارٌخ ٖٔ/ٕالطبقات الكبرى ) ٌنظر :
ٕٕٙ) 
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جُ  نَّ وعنها أ   -٘٘ نلِ  ِمنن   ق ام   الر  ٌْ أ ، اللَّ ف ن،   ف ق نر  هُ  ف ر  نْوت  نا ،القرآنبِن ص  ح   ف ل مَّ  أ ْصنب 
ُسولُ  ق ال   ِ  ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُ م  ح  ر  ": و 

االف هللاَّ ٌٍّ  نا ؤ  نة   ِمنْ  نك   ٌ  /ب[ٙ٘ٔ] آ

ا نٌِه  ر  ، أ ْذك  ل ة  ٌْ ا ق دْ  ُكْنتُ  اللَّ النسابًداود و أبواه وأخرج "أ ْسق ْطُته 
(ٔ). 

__________________________ 
رَ  لَمْ  َمنْ  َبابُ  ،القرآنفضابل  تابك :البخاري هأخرج( ٔ) ا ٌَ قُولَ  أَنْ  َبؤْس   الَبَقَرِة، ُسوَرةُ : ٌَ

َثَناقال:  (ٕٗٓ٘/9ٗٔ/ٙ) َوَكَذا َكَذا َوُسوَرةُ  ًُّ  أخبرنا آَدَم، ْبنُ  ِبْشرُ  َحدَّ ، ْبنُ  َعلِ  ُمْسِهر 
 . به بنحوه َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ِهَشام ، أخبرنا

ى اَل  َحْولَهُ  َمنْ  َكانَ  إذا ِبَها َجَهرَ  َمنْ  َبابُ  ،الصالة : كتابالبٌهقً هأخرجو َتؤَذَّ  ِقَراَءِتهِ بِ  ٌَ
 . ( من طرٌق على بن مسهر به بنحوه7ٓ٘ٗ/7ٔ/ٖ)
انِ  ابُ ب ،القرآنفضابل  تابك :البخاري هأخرجو ٌَ قُولُ  َوَهلْ  ،القرآن ِنْس ةَ  َنِسٌتُ : ٌَ ٌَ  َكَذا آ

دِ  األمر َبابُ   ،َوَقْصِرَها اْلُمَساِفِرٌنَ  َصاَلةِ  تابك :مسلمو ،(8ٖٓ٘/9ٗٔ/ٙ) َوَكَذا  ِبَتَعهُّ
ةَ  َنِسٌتُ  َقْولِ  َوَكَراَهةِ  ،القرآن ٌَ ( كالهما من 788/ٖٗ٘/ٔ) أُْنِسٌُتَها َقْولِ  َوَجَوازِ  َكَذا، آ
 . أسامة عن هشام به بنحوه أبىطرٌق 

 ،(ٖٖ٘ٙ/8/7ٖباب قول هللا "وصل علٌهم" ) ،التفسٌر تابك :البخاري هأخرجو
ةَ  َنِسٌتُ  َقْولِ  َوَكَراَهةِ  ،القرآن ِبَتَعهُّدِ  األمر َبابُ  ،اْلُمَساِفِرٌنَ  َصاَلةِ  تابك :مسلمو ٌَ  َكَذا، آ

باب  ،القرآن َفَضاِبلِ  ِكَتابُ  :الكبرى فً النسابًو ،(788/ٖٗ٘/ٔ) أُْنِسٌُتَها َقْولِ  َوَجَوازِ 
الِّ  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  ،العلم تابك :ابن حبانو ،(79ٕ٘/ٖٕ٘/7سورة كذا )  أَنَّ  َعلَى الدَّ
ُ  َصلَّى - اْلُمْصَطَفى هِ  هللاَّ ٌْ ْعِرضُ  َكانَ  َقدْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ  ٌُِرٌدُ  حاٌٌناأل َبْعِض  ِفً ْحَوالُ األ لَهُ  ٌَ

ِتهِ  إِْعاَلمَ  ِبَها ُ  َصلَّى َبْعَدهُ  َحَدَثتْ  لَوْ  ِفٌَها اْلُحْكمَ  أُمَّ هِ  هللاَّ ٌْ ( أربعتهم 7ٓٔ/ٖٔٔ/ٔ) َوَسلَّمَ  َعلَ
 . من طرٌق عبده بن سلٌمان عن هشام به بنحوه

 :ٌعلى فى مسنده أبوو ،(97ٖٓ/ٖٔ/ٗكتاب الحروؾ والقراءات ) :داود أبو هأخرجو
باب من جهر بها  الصالة، كتاب :البٌهقًو ،(9ٕٗٗ/٘ٙٗ/7مسند عابشة )

 .ق حماد بن سلمة عن هشام به بلفظه( ثالثتهم من طر7ٌٓٙٗ/8ٔ/ٖ)
 .( عن وكٌع عن هشام به بنحوه ٖٖٕ٘ٗ/9ٖٔ/ٓٗ) :أحمد هأخرجو
( من طرٌق عمرة عن عابشة ٖٙ٘ٗ/8ٗٔ/ٗ) :معرفة الصحابة نعٌم فً أبو هأخرجو

 . به بنحوه وفٌه التصرٌح بؤن القارئ هو"عبد هللا بن زٌد"
 بن بشر أم ؼٌره؟المبهم فً هذه الرواٌة هو عباد  هل مسؤلة:

ِة َهِذِه ُهَو  ٌَ َوا عباد بن بشر؛ ألن البخاري علق بعد هذا َوَظاِهُر اْلَحاِل أَنَّ اْلُمْبَهَم ِفً الرِّ
: زاد ٌحٌى بن عباد  والزٌادة على الحدٌث تدل على أنهما حدٌث واحد الحدٌث قابال 

ًِّ ْبُن َسِعٌد  ِفً اْلمُ  ُة لَِكْن َجَزَم َعْبُد اْلَؽِن ِحَد اْلِقصَّ ِة ِهَشام  َعْن َفَتتَّ ٌَ ْبَهَماِت ِبؤَنَّ اْلُمْبَهَم ِفً ِرَوا
ِزٌَد اأْلَْنَصاِريُّ َفَرَوى ِمْن َطِرٌِق َعْمَرَة َعْن َعاِبَشَة أَنَّ  ٌَ ِ ْبُن  أَِبٌِه َعْن َعاِبَشَة ُهَو َعْبُد هللاَّ

ْقَرأُ  ٌَ ِه َوَسلََّم َسِمَع َصْوَت َقاِرئ   ٌْ ُ َعَل ًَّ َصلَّى هللاَّ ِب ِ ْبِن : َفَقاَل َصْوُت َمْن َهَذا َقالُواالنَّ َعْبِد هللاَّ
ِه ُمَشاَبَهُة ِقصَّ  ٌْ ُد َما َذَهَب إِلَ ٌِّ َإ ٌُ ُ ُكْنُت أُْنِسٌُتَها َو ْرَحُمُه هللاَّ ٌَ ة   ٌَ َرِنً آ ِزٌَد َقاَل لََقْد َذكَّ ِة َعْمَرَة ٌَ

ِة َعبَّ  ِة ُعْرَوَة َعْنَها ِبِخاَلِؾ ِقصَّ ض  َعْن َعاِبَشَة ِبِقصَّ َس ِفٌِه َتَعرُّ ٌْ ِ َعْنَها َفلَ  =  اِد ْبِن َعْبِد هللاَّ
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ْن (ٕ): كم، فى الخبر واًلستفهام وفٌه أرٌ، لغات(ٔ)قوله: كؤٌن معناه ٌِّ : كؤ
ْن . ن، وكؤن بزنة كع  ٌْ ٌِّن، وكابِْن بزنة كاعن، وكؤٌن بزنة كع  بزنة كع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
ٌَُقاَل َسِمَع =  َحَدْت َوُهَو أَْن  ِر اْلِجَهِة الَِّتً اتَّ ٌْ َد ِمْن ِجَهة  َؼ َعدُّ ْحَتِمُل التَّ ٌَ ِة َو ٌَ اِن اآْل ٌَ لِِنْس

ْعِرِؾ اآْلَخَر َفَسؤََل  ٌَ اد  َولَْم  ِن َفَعَرَؾ أََحَدُهَما َفَقاَل َهَذا َصْوُت َعبَّ ٌْ   .َعْنهُ َصْوَت َرُجَل
 بتصرؾ (ٕ٘ٙ/٘) الباري فتح ٌنظر:

ٌُْن، َوأَْصلَُها َكْم، ِمْثلَ  ْستفهاماالو الَخبر ِفً وُتْسَتْعمل( ٔ) اءُ  فقُدَمت َكْعً ، ِبَوْزنِ  كؤْ ٌَ  اْل
، ِبوْزن َفَصاَرتْ  ُخفِّفت ُثمَّ  اْلَهْمَزِة، َعلَى ع  ٌْ اءُ  قلَِبت ُثمَّ  َك ٌَ  أَْشَهُرَها لُؽات، َوِفٌَها. أَلِف ا اْل
،   .بالتَّشدٌد َكؤَيٍّ

 مكسورة، فهمزة ساكنة فٌاء مفتوحة، بكاؾ "كٌبن"وفات المإلؾ لؽة خامسة وهً( ٕ)
 (ٖ٘ٗٔ/ٌٖنظر: توضٌح المقاصد والمسالك شرن ألفٌة بن مالك )  .ساكنة فنون

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٕ11 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ف  وعنها وقد سبلت  -ٙ٘ ٌْ ان تْ  ك  ا    ك  - صلى هللا علٌه وسنلم -ة رسول هللا قِر 
ْمندُ ": ل تفق   ؟ر وربما جهرسكان ٌفعل ربما أ قد كل ذلك فقالت: ؟باللٌل ِ  الح   هلِلَّ
ل   الَِّذي ع  ةا  األمر فًِ ج  ع   أبنو هأخرجنو الترمنذيالخمسنة وصنححه  هأخرجن" س 

ذكنر وقند تقندم الحندٌث فنى  ،خره" إلى آ أكبر الحمد هلل .......هللا حاتم وقال:
خر اللٌل تؤخٌر الغسل من الجنابة إلى آ

(ٔ)
 . 

  
___________________________   

 التشبٌه، كاؾ وهً كم، بمعنى وكابن كؤٌن: األصولجامع  فً األثٌروقال ابن = 
 هذه فً الإ الخط فً صورة للتنوٌن ٌظهر ولم لالستفهام، التً «أي» علً دخلت
 .الكلمة
والصحان للجوهرى ، ( ٓٙٗ/ٕصول )األوجامع (، 8ٖٔ/ٗ) األثٌرالنهاٌة البن : ٌنظر

 (8٘/ٖٙ، وتاو العروس ) (9ٕٔٔ/ٙ)
َثَنا :( قال7ٖٗٔ/7ٙ/ٕ)اْلِوْترِ  َوْقتِ  ِفً َباب   ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج (ٔ)  حدَّ

َبةُ  ٌْ ، ْبنُ  قَُت َثَنا َسِعٌد  ثُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  اللَّ ةَ  َعنْ  َسْعد  ٌَ ، ْبنِ  ُمَعاِو ، أَِبً ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َصالِح  س  ٌْ  َق
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِوْترِ  َعنْ  َعاِبَشةَ  َسؤَْلتُ : َقالَ  ٌْ َما»: َقالَتْ  َوَسلََّم، َعلَ لَ  أَْوَترَ  ُربَّ  أَوَّ

ِل، ٌْ َما اللَّ ؾَ : قُْلتُ  ،«آِخِرهِ  ِمنْ  أَْوَترَ  َوُربَّ ٌْ ْجَهُر؟ أَمْ  ِباْلِقَراَءِة، ٌُِسرُّ  أََكانَ  ِقَراَءُتُه؟ َكاَنتْ  َك ٌَ 
ْفَعُل، َكانَ  َذلِكَ  ُكلَّ »: َقالَتْ  َما ٌَ ، ُربَّ َما أََسرَّ َما َجَهَر، َوُربَّ َما َفَناَم، اْؼَتَسلَ  َوُربَّ ؤَ، َوُربَّ  َتَوضَّ
رُ  َوَقالَ : َداُودَ  أبو َقالَ  ،«َفَنامَ  ٌْ َبةَ  َؼ ٌْ  «اْلَجَناَبةِ  ِفً َتْعِنً»: قَُت

لِ  اْلِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ ، الصالةأبواب  تابك :الترمذي سناداإلوبنفس  ٌْ  ِباللَّ
ؾَ  ( بلفظ" 9ٗٗ/ٖٔٔ/ٕ) ٌْ ًِّ  ِقَراَءةُ  َكاَنتْ  َك ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ِل؟ َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  ٌُِسرُّ  أََكانَ  ِباللَّ

ْجَهُر؟ أَمْ  ِباْلِقَراَءةِ  ْفَعُل، َكانَ  َقدْ  َذلِكَ  ُكلُّ »: َفَقالَتْ  ٌَ َما ٌَ َما ِباْلِقَراَءِة، أََسرَّ  ُربَّ  ،«َجَهرَ  َوُربَّ
 تابك فًو ،«َؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا»: وقال َسَعة   األمر ِفً َجَعلَ  الَِّذي هلِلَِّ  اْلَحْمدُ : َفقُْلتُ 

ؾَ  َجاءَ  َما َبابُ  ،القرآن َفَضاِبلِ  ٌْ ًِّ  ِقَراَءةُ  َكاَنتْ  َك ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :، وفى الشمابل( مطوال9ٕٕٗ/8ٖٔ/٘)

هِ  ٌْ  . ( بلفظه8ٖٔ/9ٕ٘/ٔ) َوَسلَّمَ  َعلَ
 . ( من طرٌق اللٌث به بلفظهٖٕ٘ٗٗ/9ٓ٘/ٓٗ) : أحمد هأخرجو
ؾَ  باب ،قٌام اللٌل تابك :النسابً هأخرجو ٌْ لِ  اْلِقَراَءةُ  َك ٌْ ( بلفظه، ٕٙٙٔ/ٕٕٗ/ٖ) ِباللَّ
 اْلَجْهرِ  إَِباَحةِ باب  ،الصالة ابن خزٌمة: كتابو ( مطوال،ٕٓٙٔ٘/8ٕ/ٕٗ) :أحمدو

لِ  َصاَلةِ  ِفً ِبَبْعِضَها َواْلُمَخاَفَتةِ  اْلِقَراَءةِ  ِبَبْعِض  ٌْ  :حاكموال ،( بلفظهٓٙٔٔ/89ٔ/ٕ) اللَّ
 َحِدٌث   َهَذا» :وقال ،( بلفظه7ٙٔٔ/ٗ٘ٗ/ٔالوتر من  كتاب صالة التطوع ) تابك

 القرآن ِبِقَراَءةِ  اْلَجْهرِ  ِفً َفْصل   :ٌماناإلشعب  فً البٌهقًو ،«ُمْسلِم   َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح  
لِ  َصاَلةِ  ِفً ٌْ                                   . ( بلفظه خمستهم من طرٌق معاوٌة به9ٗٙٔ/ٗ٘ٗ/ٖ) اللَّ
اَلِة، إَِقاَمةِ  تابك :ابن ماجه هأخرجو ةُ  الصَّ نَّ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما :باب ،ِفٌَها َوالسُّ

لِ  ٌْ انِ  ِذْكرُ  باب، الصالة  تابك :ابن حبانو ،(ٖٗ٘ٔ/ٖٓٗ/ٔ) اللَّ ٌَ   =                   اْلَب
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___________________________   

ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ِبؤَنَّ  = هِ  هللاَّ ٌْ ُكنْ  لَمْ  َوَسلَّمَ  َعلَ ْجَهرُ  ٌَ لِ  َصاَلةِ  ِفً ٌَ ٌْ  ُكلَِّها ِبِقَراَءِتهِ  اللَّ
، ْبنِ  ُعَباَدةَ ( كالهما من طرٌق 8ٕٕ٘/9ٖٔ/ٙ) ًٍّ ؾِ  َعنْ  ُنَس ٌْ عن  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ُؼَض

 .عابشة به بلفظه
 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 

 رجاء أبو الثقفً، هللاَِّ  َعبد بن  طرٌؾ بن  -ح الجٌم بفت - جمٌل بن َسِعٌد بن قتٌبة -ٔ 
 َسِعٌد ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. )ع( -لى قرٌة من قرى بلخ نسبة إ - البؽالنً البلخً
 الجماعة: َعنه َرَوى. واللٌث بن سعد وؼٌرهم ،القشٌري عٌسى ْبن إسحاقو المدنً،
حاتم  أبووثقه . وؼٌرهم َحْنَبل ْبن أحمدو الحربً، إسحاق ْبن إبراهٌمو ماجه، اْبن سوى

ان ابنُ  وذكره، النسابًو ،وٌحٌى بن معٌن  المتقنٌن من كان ل:َوَقا الثقات كتاب فً ِحبَّ
د ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، وانتحالها السنن فً والمتبحرٌن الحدٌث فً  سٌار ْبن ُمَحمَّ

 قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،صدوق: خراش اْبن َوَقال صدوق قتٌبة: الفرهٌانً
 ابن َوَقال، تدلٌس له ٌعرؾ ال: الفاسً القطان ابن َوَقال. ثقة خراسانً: قاسم بن مسلمة
 . بتٌناوم أربعٌن سنة توفى .ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر

 . الشٌخانخالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به 
 والمعرفة ،(7ٕٖ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9٘ٔ/7) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 ،(ٓٗٔ/7) والتعدٌل والجرن ،(ٕٙ/ٔ) النسابًومشٌخة  ،(9ٖٗ/ٕو ،ٕٕٔ/ٔ) لٌعقوب
 ( ٙ٘ٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٔٙ/  8) التهذٌب وتهذٌب

  ٘ٔ :فقٌه سبقت ترجمته حدٌث رقم إمام: ثقة بن سعد اللٌث -ٕ
وثقه الجمهور واحتج به مسلم  إفرادات له( : ثقة ٗ)م رحدٌر بن بن صالح معاوٌة -ٖ

                                ٘ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم الترمذيوصحح له 
بد -ٗ ٌُقال قٌس، أَبً بن هللاَِّ  ع  ٌُقال قٌس، ابن: و  أبو أصح، ولاألو ُموَسى، أَبً ابن: و
اد َوُسُكون النُّون ِبَفْتح - النصري سوداأل ْسَبة َهِذه َراء آخرَها َوِفً الصَّ  وجد َقبٌلَة إِلَى النِّ

 ُعَمر ْبن هللا وعبد الزبٌر، ْبن هللا َعبد: َعن َوىر. (ٗ)بخ م  الحمصً الشامً - ومحلة
رة، وأبً ،الخطاب ْبنا ٌْ  هللاَِّ  َعبد بن بشر: َعنه َرَوى. وؼٌرهم المإمنٌن أم وعابشة ُهَر
َسابً العجلً، قال. ومعاوٌة بن صالح وؼٌرهم ،َسْعد   بن وراشد ٌسار، ْبنِ ا ، ثقة: والنَّ

ان ابنُ  وذكره، الحدٌث صالح: حاتم أبو َوَقال  فً حجر ابن َوَقال .الثقات كتاب فً ِحبَّ
                                        . مخضرم ثقة: التقرٌب

   . حاتم وأب الإخالصة حاله : ثقة وثقه الجمٌع 
 والتعدٌل والجرن ،( 7ٕٔ/  ٘ )الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٖ٘/  ٔ) أحمد علل: ٌنظر

 والتقرٌب ،( ٖٙٙ ،ٖ٘ٙ/ ٘) التهذٌب وتهذٌب ، (ٗٗ/ ٘) حبان ابن وثقات( ٓٗٔ/٘)
 (ٖٔٔ/ٖ( ، واللباب )8ٖٔ/ٔ)
                                   =                8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم :رضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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نْ و -7٘ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ان تْ »:ق ال   -رضى هللا عنه  - ُهر  ةُ  ك  ا   لَّى-رسول هللا  قِر   ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْرف ،ُ  - و  ا، ٌ  ْورا ْخفِضُ  ط   ٌ ا و  ْورا حاتم أبوداود وأبو هأخرج «ط 

(ٔ)
. 

___________________________ 
 :سناداإلالحكم على = 

( وقال 87٘/ٕحٌاء )اإلتخرٌج  فً والعراقً، والحدٌث صححه الحاكم صحٌح إسناد
 . وطار: رجاله رجال الصحٌحاألنٌل  فً الشوكانً

امِ  ابُ أبو تابك :داود أبو هأخرج (ٔ) ٌَ لِ  ِق ٌْ ْوتِ  َرْفعِ  ِفً َباب   ،اللَّ  َصاَلةِ  ِفً ِباْلقَِراَءةِ  الصَّ
لِ  ٌْ َثَنا (8ٕٖٔ/7ٖ/ٕ) اللَّ دُ  َحدَّ ارِ  ْبنُ  ُمَحمَّ اِن، ْبنِ  َبكَّ ٌَّ َثَنا الرَّ  َعنْ  اْلُمَباَرِك، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ

، َخالِد   أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  َزاِبَدَة، ْبنِ  ِعْمَرانَ  ًِّ َرةَ  أَِبً َعنْ  اْلَوالِِب ٌْ  .به بلفظه ُهَر
لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ابُ ب :ثاراآلشرن معانى  فً الطحاوي هأخرجو ٌْ ؾَ ، اللَّ ٌْ ؟ َك ًَ  ِه
نعٌم  أبوو ،(8ٕٓٔ/ٗٗٙ/ٕ) باب الجٌم :معجمه بً فًاعراألوابن  ،(ٕٕٙٓ/ٖٗٗ/ٔ)
 .ثالثتهم من طرٌق ابن المبارك به بلفظه (8٘ٔ/8) :ٌاءولاألحلٌة  فً
 ِبَبْعِضَها َواْلُمَخاَفَتةِ  اْلِقَراَءةِ  ِبَبْعِض  اْلَجْهرِ  إَِباَحةِ  َبابُ  ،الصالة تابكابن خزٌمة:  هأخرجو
لِ  َصاَلةِ  ِفً ٌْ  َباَحةِ اإل ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبانو ،بلفظه (9٘ٔٔ/88ٔ/ٕ) اللَّ

دِ  ْجَهرَ  أَنْ  لِْلُمَتَهجِّ ٌُْسِمعَ  ِبَصْوِتهِ  ٌَ هِ  اْلُمْسَتِمِعٌنَ  َبْعضَ  لِ ٌْ  ،بلفظه (ٖٕٓٙ/88ٖ/ٙ) إِلَ
عِ  َصاَلةِ  ِكَتابِ  :الحاكمو  َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهَذا وقال: ،بلفظه (ٙٙٔٔ/ٗ٘ٗٔ/ٔ) التََّطوُّ
َجاهُ  َولَمْ  ،سناداإل لَواتكتاب  :فى مصنفه أبً شٌبةوابن ، ٌَُخرِّ  فًِ َقالُوا َماباب  ،الصَّ

لِ  ِقَراَءةِ  ٌْ ؾَ  اللَّ ٌْ ًَ  َك  7ٖٗ/ٖ) :مسنده فً راهوٌهبن  إسحاقو ،(8ٖٔٙ/ٕٕٖ/ٔ) ؟ِه
ى اَل  َحْولَهُ  َمنْ  َكانَ  إذا ِبَها َجَهرَ  َمنْ  ابُ ب : كتاب الصالة،البٌهقًو ،(ٕٖ٘ٔ/ َتؤَذَّ ٌَ 

( سبعتهم من طرٌق 79ٕ/9) تهذٌب الكمال فً المزيو ،(7ٔٔٗ/9ٔ/ٖ) ِبِقَراَءِتهِ 
  . عمران به
 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 

د -ٔ مَّ  ِبَضم الرصافً -البؽدادي هللاَِّ  َعْبد أبو موالهم الهاشمً الرٌان بن بكار بن ُمح 
اء اد َوفتح الرَّ  محلّة َوِهً الرصافةنسبة الى  - َفاء الساكنة لؾاأل َوبعد اْلُمْهملَة الصَّ
 المدنً َجْعَفر ْبن إسماعٌلو القاضً، البجلً َعْمرو ْبن أسد: َعن َرَوى. )م د(.ِبَبْؽَداد

د ْبن إبراهٌم وابنه داود، أبوو مسلم،: َعنه َرَوى. بن المبارك وؼٌرهموعبد هللا   ْبن ُمَحمَّ
: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم  البؽوي، هاشم ْبن إبراهٌمو ،الرٌان ْبن بكار
َثَنا وقد بؤسا الشٌوخ هإالء َعنْ  بالكتاب ٌرى ال أبً َكانَ  د منهم بعضهم، عن َحدَّ  ْبن ُمَحمَّ
 َعْبد َوَقال . ِبهِ  بؤس ال شٌخ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن ُعْثَمان َوَقال .بكار

ًّ  اْلَحَسن أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعن منصور ْبن الخالق اَرقُطِن  ْبن َصالِح َوَقال .ثقة: الدَّ
د ًّ  َعنِ  ٌحدث صدوق: البؽدادي ُمَحمَّ ْنَعاِن ان ابنُ  وذكره .الصَّ  َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
ومابتٌن  وثالثٌن ثمان سنةتوفى  .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال .ثقة: َعنه طهمان ابن
 =                               .                                          وتسعون ثالث وله
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 . األكثرٌنثقة بتوثٌق  خالصة حاله := 
 الدارمً وتارٌخ ،(ٖٙٙ/  ٕ) أحمد عللو، (7ٖٗ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر

 حبان ابن وثقات ،(ٕٕٔ/7) والتعدٌل والجرن ،(7ٙ) الترجمة طهمان وابن ،(8ٕٔ/ٔ)
 (7ٓٗ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٕ/  9) التهذٌب وتهذٌب، (9ٕ/ٕ، واللباب )، (88/  9)
 ٖ٘جماع سبقت ترجمته حدٌث رقم اإلثقة ثبت ب : بن المبارك عبد هللا -ٕ
 ثم تحتانٌة وبعدها المعجمة الشٌن وكسر النون بفتح - نشٌط بن زابدة بن ِعْمران -ٖ

 نشٌط، ْبن زابدة وأبٌه عابشة، أَبً ْبن حسٌن: َعن َرَوى .)د ت ق( الكوفً - مهملة
 ْبن هللا وعبد الخرٌبً، داود ْبن هللاَّ  وَعْبد ؼٌاث، ْبن حفص: َعنه َرَوى .داود وأبً

وقال الذهبً فً الكاشؾ:  ،وابن حجر ،النسابًو ،وثقه ابن معٌن .وؼٌرهم المبارك
 .وذكره ابن حبان فى الثقات وثق،

 . جماعاإلثقة ب : خالصة حاله
 والجرن، (8ٕٗ/ٙ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(7ٖٗ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر

 التهذٌب وتهذٌب (،9ٖ/ٕوالكاشؾ ) ،(ٕٗٗ/7) حبان ابن وثقات، (98ٕ/ٙ) والتعدٌل
 (9ٕٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٖٔ/8)
 خالد أبً: عن روى.  (ق ت د. )زابدة ْبن ِعْمران والد الكوفً، نشٌط بن زابدة -ٗ

ان اْبن َقالَ . َزاِبَدة ْبن عمَران اْبنه :َعنهُ  روى. الوالبً ة الإ ٌعرؾ اَل  وزابدة اْلقطَّ ٌَ  ِبِرَوا
 .َعنهُ  اْبنه

 ابنُ  ذكرهو، َوَؼٌره َحاِتم أبً اْبن ذكره َكَما َخلٌَفة بن فطر َعنهُ  روى قد: قال العراقً
ان  ،فى الكاشؾ ثقة الذهبًوقال ، أهل العراق: روى عنه وقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
  . مقبول: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

  .  الذهبًووثقه  فقد صحح له الحاكم منفردا ؛أقل أحواله حسن الحدٌث فً خالصة حاله:
 ،(7ٖٔ/ٔ) والكاشؾ، (9ٖٖ/ٙ) حبان ابن وثقات ،(ٕٔٙ/ٖ) والتعدٌل الجرن :ٌنظر

 (ٖٕٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(7ٖٓ/  ٖ) حجر ابن وتهذٌب، ٘ٓٔوذٌل مٌزان االعتدال صـ
 بن َثْعلََبة بن اْلَحاِرث بن والب إِلَى ِنْسَبة كسرة قبلها بموحدة - الوالبً خالد أبو -٘

َمة بن أسد بن دودان ٌْ ٌُقال هرمز،: اسمه الكوفً، - أسد بنً من بطن َوُهوَ  ُخَز  . هرم: و
رة وأبً عباس، ْبنُ  هللاَِّ  وَعْبدُ  َسُمَرة، ْبنُ  جابر: َعن َوىرَ .  )د ت ق( ٌْ  زوو ومٌمونة ُهَر

 ًّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ مان، أَبً ْبن حماد ْبن إسماعٌل: َعنه َرَوى. وؼٌرهم، وَسلَّمَ  َعَل ٌْ  ُسلَ
مان نشٌط، ْبن وزابدة ٌْ  صالح: حاتم أبو قال. وؼٌرهم  خلٌفة، ْبن وفطر ،األعمش وُسلَ
ان ابنُ  وذكره، الحدٌث  َوَقال، صدوق الكاشؾ: فً الذهبًوقال ، الثقات كتاب فً ِحبَّ

 . بةام سنة توفى .مقبول: التقرٌب فً حجر ابن
 =             .افقد صحح له الحاكم منفرد   ؛ أقل أحواله حسن الحدٌث فً خالصة حاله:
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[وٌطلقوالطور الحال ]
(ٔ)

على الحد 
(ٕ)

.  
___________________________ 

 .بما ذكرناه  الإٌستقٌم المعنى  وٌحل وهو خطؤ ال ) ط( فً( ٔ)
اَرات، الُمْخَتلِفة تُ االالح: ْطَواراأل( ٕ)  . ورطَ  َواحُدها والحُدوُد، والتَّ

 . مرة وٌخفض مرة، بالقراءة صوته ٌرفع أي والمعنى :
للعٌنى  أبً داود( وشرن سنن ٔ٘ٔ/ٔ) الباري( وفتح ٕٗٔ/ٖ) األثٌرالبن النهابة 

(٘/ٕٖٖ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
البن حبان  الثقاتو ( ٕٓٔ/ 9) والتعدٌل الجرن( و8ٕٔ/ٙطبقات ابن سعد ) :ٌنظر= 
( ٕٕٕ/ٔ) الصؽٌرالتارٌخ و ،( ٕٔ٘/ 8) الكبٌر البخاري تارٌخ و( ٗٔ٘/ ٘)

 ( ٖٓ٘/ٖ) واللباب( ٖ٘ٙ/ٔوالتقرٌب )( ٕٕٗ/ٕوالكاشؾ )
 ٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم رضً هللا عنه: هرٌرة أبو -ٙ
 

 : سناداإلالحكم على 
وكالهما حسن  ،الكوفً الوالبً خالد أبووالكوفً  نشٌط بن زابدة فٌه؛ حسن  إسناد

  .اْلُمْنِذِريُّ  َعْنهُ  َسَكتَ  َواْلَحِدٌثُ  الحدٌث
 ( 9ٕٖ/ٔحكام )األخالصة  ه النوويُّ فًإسنادوحسن 
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بَّاس   ابن نِ وع -8٘ ان تْ »: ق ال   ،رضى هللا عنهما -ع  ةُ  ك  ا   ًِّ  قِر  بِ لَّى النَّ  هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا ق ْدرِ  و  ُعهُ  م  ْسم  نْ  ٌ  ُهو   ،بٌتال فًِ م  داود  أبو هأخرج «حجرةالْ  فًِ و 
ان تْ »ولفظه  الترمذي هأخرجو ةُ  ك  ا   ًِّ  قِر  بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا - و  م   ُربَّ

ُعه ْسم  نْ  ٌ  ةِ  فًِ م  ُهو   اْلُحْجر  تِ  فًِ و  ٌْ ان  » حاتم وقال: أبو هأخرجو «اْلب   ك 
لَّى -رسول هللا  ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  أُ  - و  ْقر  ْعِض  فًِ ٌ  ِرِه، ب  ،ُ  ُحج  ْسم   ٌ نْ  ف  ان   م   ك 
ا اِرجا  «خ 

(ٔ)
 . 

___________________________ 
امِ  ابُ أبو تابك :داود أبو هأخرج( ٔ) ٌَ لِ  ِق ٌْ ْوتِ  َرْفعِ  ِفً باب ،اللَّ  َصاَلةِ  ِفً ِباْلقَِراَءةِ  الصَّ

لِ  ٌْ َثَنا :( قال7ٕٖٔ/7ٖ/ٕ) اللَّ دُ  َحدَّ ، َجْعَفر   ْبنُ  ُمَحمَّ ًُّ َثَنا اْلَوَرَكاِن َناِد، أَِبً اْبنُ  َحدَّ  َعنْ  الزِّ
و، أَِبً ْبنِ  َعْمِرو لِِب، َمْولَى َعْمر  ، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلُمطَّ  ِقَراَءةُ  َكاَنتْ »: َقالَ  َعبَّاس 
 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ْسَمُعهُ  َما َقْدرِ  َعلَى َوَسلَّمَ  َعلَ تِ  ِفً َوُهوَ  اْلُحْجَرِة، ِفً َمنْ  ٌَ ٌْ  «اْلَب

لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ِصَفةِ  َبابُ  : كتاب الصالة،البٌهقًومن طرٌقه  ٌْ ْفعِ  ِفً اللَّ  الرَّ
 . (98ٙٗ/ٙٔ/ٖ) َواْلَخْفِض 

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :الشمابل فً الترمذي هأخرجو ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 :ثاراآل فً شرن معانً الطحاويو ،(ٕٙٗٗ/ٕٙ/ٗ) :أحمدو ،( بلفظهٕٕٖ/ٕٔٙ/ٔ)

لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  َبابُ  ٌْ ؾَ ، اللَّ ٌْ ؟ َك ًَ  :الطبرانًو ،( بلفظهٖٕٕٓ/ٖٗٗ/ٔ) ِه
ْوتِ  َرْفعِ  ِفً َفْصل  باب  :ٌماناإلشعب  فً البٌهقًو ،( بنحوه٘ٗ٘ٔٔ/8ٕٔ/ٔٔ)  الصَّ
َتؤَذَّ  لَمْ  إذا القرآنبِ  ْسَتِمُعونَ  َكاُنوا أَوْ  َوْحَدهُ  َكانَ  أَوْ  أَْصَحاُبهُ  ِبهِ  ٌَ ( 9ٖٕٙ/8٘ٔ/ٗ) لَهُ  ٌَ

( ٗٓٗ/ٗ) رضً هللا عنهما مسند ابن عباس :فى مسنده الطٌالسًداود  أبوو ،بلفظه
    .الزناد به أبىستتهم من طرٌق 

لِ  َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  اْلَجْهرِ باب ، الصالة تابك :ابن خزٌمة هأخرجو ٌْ    اللَّ
 اْلُمْصَطَفى َجْهرِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ومن طرٌقه ابن حبان ،(7٘ٔٔ/87ٔ/ٕ)

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ لِ  َصاَلةِ  ِعْندَ  القرآن ِبِقَراَءةِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ( كالهما من طرٌق 8ٕٔ٘/8ٖٔ/ٙ) اللَّ
،َعنْ  أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  َماَن، ْبنِ  َمْخَرَمةَ  ِهاَلل  ٌْ ا أَنَّ  ُسلَ ب  ٌْ ، اْبنَ  َسؤَْلتُ : َقالَ  أَْخَبَرهُ، ُكَر  َعبَّاس 
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َصاَلةُ  َما: َفقُْلتُ  هِ  هللاَّ ٌْ ِل؟ َسلَّمَ وَ  َعلَ ٌْ ُ  َصلَّى َكانَ »:َقالَ  ِباللَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ْقَرأُ  ْسَمعُ  ُحَجِرِه، َبْعِض  ِفً ٌَ ٌَ ا َكانَ  َمنْ  َف  «َخاِرج 
 

                                                                  :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
د -ٔ مَّ اد بن َجْعَفر بن ُمح  ٌَ اء َوُسُكون اْلَواو ِبَفْتح - لوركانًا هاشم أَبً بن ِز  َوفتح الرَّ

ْسَبة َهِذه نون َوبعدَها لؾاأل َوُسُكون اْلَكاؾ ًَ  اْلمحلة َفؤَما وقرٌة محلّة إِلَى النِّ  بؤصبهان َفِه
 َعْبدِ  ْبن هللاَّ  وعبد سعد، بن إبراهٌم: َعن َرَوى .)م د س( الخراسانً ِعْمرانأبو -

ْحَمنِ  : َعنه َرَوى. وؼٌرهم  الزناد أَبً ْبن الرحمن وَعْبد الدمشقً، َجاِبر ْبن ٌزٌد ْبن الرَّ
 الطٌالسًَبِشٌر ْبن أحمدو الختلً، الجنٌد ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو داود، أبوو مسلم،

 =                                .عنه ٌكتب حنبل بن أحمد رأٌت: َداُود أبو قال.  وؼٌرهم
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 ...................................................................................
___________________________   

 .علمته َما صدوقا وكان ٌرضاه، وكان َحْنَبل ْبن أحمد جار َكانَ : ُزْرَعة أبو َوَقال= 
د ْبن صالح َوَقال  ْبن الخالق َعْبد َوَقال، ِبهِ  وٌشٌر ٌوثقه أحمد َكانَ : يسداأل ُمَحمَّ

 ال صدوق شٌخ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الجنٌد ابن َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  منصور،
ان ابنُ  وذكره .عنه كتبت قد إنً به، بؤس  فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ

 رمضان فً مات .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة كان: قانع ابن قالو: التهذٌب
                                               .  بتٌناوم وعشرٌن ثمان سنة

 . كثرون واحتج به مسلماأل: ثقة وثقه  خالصة حاله
/  7) والتعدٌل والجرن ،(ٕٙٙ/  ٕ) أحمد وعلل ،(7ٖٗ/  7) سعد ابن طبقات: ٌنظر
/  9) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٓٗ/ ٕ) الخطٌب وتارٌخ ،(89/ 9) حبان ابن وثقات ،(ٕٕٕ
 (ٕٖٙ/ٖواللباب )، (7ٔٗ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٗ- 9ٖ
ْبد -ٕ ن ع  ْحم   القرشً، ذكوان، ْبن هللاَّ  َعبد: واسمه  -بفتح النون  - الزناد أَبً بن الرَّ

د أبوم مواله  علً ْبن الحسٌن ْبن علً ْبن زٌد: َعن َرَوى .(ٗ)خت مق  المدنً، ُمَحمَّ
مان طالب، أَبً ْبنا ٌْ ،ألا عوٌمر ْبن هللاَّ  َعبد ْبن وُسلَ ًّ  مولى َعْمرو أَبً ْبن وَعْمرو سلم

 بن هللا َعبد ْبن إبراهٌمو الصٌنً، إسحاق ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم ،المطلب
 خاله َعن مرٌم، أَبً ْبن َسِعٌد َقال. ومحمد بن جعفر الوركانى وؼٌرهم الهروي، حاتم

 العلم، سمعأل قدمت إنً: له فقلت أنس ْبن َمالِك فؤتٌت المدٌنة قدمت: سلمة ْبن موسى
، ْبن أحمد ْبن َصالِح َوَقال .الزناد أَبً بابن علٌك: فقال ِبهِ  تؤمرنً ممن واسمع  َعن َحْنَبل 
 ْبن هشام فً الناس أثبت: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن داود، أبو َوَقال .الحدٌث مضطرب: أَِبٌه

ْحَمن َعْبد عروة ًّ  ْبن هللاَّ  َعبد َوَقال .الزناد أَبً ْبن الرَّ  حدث ما: أبٌه َعن المدٌنً، ْبن َعلِ
ْحَمن، َعْبد ورأٌت البؽدادٌون، أفسده ببؽداد، حدث وما صحٌح، فهو بالمدٌنة  ٌعنً الرَّ

 َعنْ  حدٌثه ِفً ٌقول وكان. الزناد أَبً ْبن الرحمن َعْبد أحادٌث على خطط مهدي، ابن
: محرزابن  وَقال .وفالن وفالن فالن عدهم، فقهابهم، َعنْ  البؽدادٌون ولقنه مشٌختهم،

: حاتم أبو َوَقال، بشًء   لٌس الحدٌث، أصحاب ِبهِ  ٌحتج ممن لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن
ْحَمن َعْبد من إلً أحب وهو به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب  َعْبد ومن الرجال، أَبً ْبن الرَّ

َسابً َوَقال ،َضِعٌف ا اْلَحِدٌثِ  َكِثٌرَ  َكانَ  :وقال ابن سعد، أسلم ْبن زٌد ْبن الرحمن  ال: النَّ
ْرِمِذيّ  َوَقال، علٌه ٌتابع ال ٌروٌه، ما وبعض: عدي بن أحمد أبو َوَقال، بحدٌثه ٌحتج : التِّ
 ابن َوَقال .هعن بالكتابة وٌؤمر ٌوثقه أنس بن مالك كان ثقة، الزناد أَبً ْبن الرحمن َعْبد
 خطبه، وكثرة حفظه سوء من ذلك وكان ثبات،األ عن بالمقلوبات ٌنفرد ممن كان: حبان
، به الرواٌات فً صادق فهو الثقات وافق فٌما فؤما انفرد، إذا بخبره حتجاواال ٌجوز فال

 عالما ،القرآنب عالما كان: داود أبً َعن جري،اآل َوَقال، الثقات فً شاهٌن ابن وَذَكره
 .عندهم بالحافظ لٌس: الحاكم أحمد أبو َوَقال، ثقة: الثقات فً العجلً َوَقال، خباراألب

                                                                                               =                                                                                
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 ...................................................................................
___________________________   

قال و .مالك مذهب ذم فً القصد ٌجاوز ٌكاد الزناد أَبً ابن كان: الشافعً َوَقال= 
 عن سٌما وال المكثرٌن، الحفاظ من وكان وعدلوه، جماعة مشاه قد: المٌزان فً الذهبً
 محمد وذكر، هشام فً الناس أثبت هو: معٌن بن ٌحٌى قال حتى عروة، بن وهشام أبٌه،

 الحال حسن هللا شاء إن وهو له، ربعةاأل السنن أرباب روى وقد، مفتٌا كان أنه سعد بنا
      .الرواٌة فً
 المشركٌن الصدٌق مراهنة فً مكرم بن نٌار حدٌث مع الحسن الترمذي له صحح وقد
 .(9ٖٗٔ/ٖٗٗ/٘) فارس الروم ؼلبة على
 خراو ولً السابعة من فقٌها وكان حفظه تؽٌر صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال
                                                                     .            سنة وسبعٌن أربع ابن وهو ، بةاوم وسبعٌن أربع سنة ببؽداد مات  .فحمد المدٌنة

 .الترمذيربعة وصحح له األخالصة حاله : حسن الحدٌث على أقل أحواله فقد روى له 
تارٌخ و ،(7ٖٗ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٕٖٗ/7و ٘ٔٗ/ ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

َبة أَبً ابن تاالوسإ ،(7ٖ/ٔ) محرز ابنوتارٌخ  ،(ٔ٘ٔ/ٔ) الدارمً ٌْ  الترجمة َش
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٕ/ ٔ) أحمد وعلل ،(7ٕٖ،7ٕ٘) خلٌفة وطبقات ،(٘ٙٔ)
/ ٔ) والتارٌخ والمعرفة ،(7٘٘ٔ رقم حدٌثٖٕٗ/ٗ) التِّْرِمِذيّ سنن و ،(ٖ٘ٔ/ ٘)

ٔٙ٘، ٕٕٖ، ٕٗ8، ٖٕ٘، ٖ7ٙ، ٗ7ٓ، ٘ٓٔ، ٖ٘9، ٘٘ٓ، ٘79، ٖٙ9، ٙ٘ٗ، 
 للعجلًوالثقات  ،(7ٗٙ،ٕٔٗ،ٙٓٗ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،(ٖٕٖ/  ٕو
، (ٖٕ٘/٘) والتعدٌل والجرن، (8ٙ/ٔ) للنسابً نووالمتروك والضعفاء، (9ٕٕ/ٔ)

 بؽداد وتارٌخ، (7ٗٔ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(ٙ٘/ٕ) حبان البن والمجروحٌن
ْرِمِذيّ ل الكبٌر عللوال، (7ٙ٘/ٕ) االعتدالومٌزان  ،(9ٗٗ/ٔٔ)  وتهذٌب، (8ٕ٘/ٔ) لتِّ

 . (ٖٓٗ/ٔ) والتقرٌب ،(7ٖٔ - 7ٓٔ/ ٙ) التهذٌب
ْمرو -ٖ  القرشً حنطب، ْبن هللا َعبد ْبن المطلب مولى مٌسرة، واسمه َعْمرو، أَبً بن ع 

ًّ األ هند ْبن وحبٌب مالك، ْبن أنس: َعن َرَوى.  )ع(.المدنً ُعْثَمان أبو المخزومً،  سلم
 المدنً، حٌان ْبن سوٌد ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم عباس اْبن مولى وعكرمة

ْحَمنِ  وَعْبد كثٌر، أَبً ْبن جعفر ْبن إسماعٌلو   هللا َعبد قال . وؼٌرهم الزناد أَبً ْبن الرَّ
، َعباس َوَقال، بؤس به لٌس: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبنا وِريُّ : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ

 َوَقال، منه أوثق علقمة أَبً ْبن وعلقمة بحجة، ولٌس بالقوي، لٌس ضعؾ، حدٌثه فً
 ْبن َبْكر أبو َوَقال، القوي بذاك لٌس: َمِعٌن بن ٌحٌى َعنْ  الجنٌد، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌم
 بؤس ال: َحاِتم أبو َوَقال .ثقة: ُزْرَعة أبو َوَقال، ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً
 ٌنكر ثقة َعْمرو أَبً بن َعْمرو: ٌقول َمِعٌن ْبن ٌحٌى سمعت: مرٌم أَبً ابن َوَقال ،به

ًَّ  أَنَّ  عباس ابن َعنِ  عكرمة حدٌث علٌه ِب  الفاعل اقتلوا: قال - وسلم علٌه هللا صلى - النَّ
 =                                                            .                    به ولوالمفع
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ا َسؤَْلتُ : العلل فً الترمذيوقال =  د   أَِبً ْبنِ  َعْمِرو َحِدٌثِ  َعنْ  (البخاري)ٌعنى  ُمَحمَّ
و و أَِبً ْبنُ  َعْمُرو: َفَقالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ ، ِعْكِرَمةَ  َعنْ ، َعْمر   َرَوى َولَِكنْ ،  َصُدوق   َعْمر 
ْذُكرْ  َولَمْ  َمَناِكٌرَ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ء   ِفً ٌَ ًْ هُ  َذلِكَ  ِمنْ  َش  ؤبوفَ : لَهُ  قُْلتُ . ِعْكِرَمةَ  َعنَ  َسِمعَ  أَنَّ

؟ اْبنِ  ِمنِ  َسِمعَ  َرِزٌن   ٌَى أَِبً َعنْ  َوَرَوى. أَْدَرَكهُ  َقدْ : َفَقالَ  َعبَّاس  ْح  َقالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ،ٌَ
د   و أَِبً ْبنِ  َعْمِرو ِبَحِدٌثِ  أَقُولُ  َواَل : ُمَحمَّ هُ : َعْمر  هُ  َبِهٌَمة   َعلَى َوَقعَ  َمنْ  أَنَّ ْقَتلُ  أَنَّ  َوَقال . ٌُ

َسابً  جمٌعا   ومسلم البخاري عنه أخرو قد: هللا عبد أبو الحاكم قالو، بالقوي لٌس: النَّ
ا ألَنَّ  ؛ِبهِ  َبؤْسَ  ال: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال والشواهد صولاأل فً  وال عنه، روى َقدْ  َمالِك 

ْرِوي ان ابنُ  وذكره، ِثَقة   َصُدوق   َعنْ  الإ َمالِك   ٌَ  أخطؤ ربما: َوَقال: الثقات كتاب فً ِحبَّ
 فً الذهبً َوَقال، : صدوقالكاشؾ فً الذهبًوقال ، عنه الثقات رواٌة من حدٌثه ٌعتبر

 ما: الذهبً قال حاله، على تدل هأحادٌثو مستضعؾ، الرجل: القطان ابن قال: المٌزان
ْهِريّ  الثقة فً هو وال نعم بضعٌؾ، وال بمستضعؾ هو  حدٌثه: أٌضا َوَقال. وذوٌه كالزُّ

 ردا التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الصحٌح من العلٌا الدرجة عن منحط حسن صالح
 علٌه ٌنكر ثقة: العجلً َوَقال، العلٌا ٌحذؾ أن العبارة وحق: هذا الذهبً قول على
 ربما ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ٌهم أنه الإ صدوق: الساجً َوَقال، البهٌمة حدٌث
                                                . ومابة الخمسٌن بعد مات .وهم

 ٌث له أوهام تنزله عن درجة الثقة.خالصة حاله : حسن الحد
 البخاري وتارٌخ ،(8ٖٗ ،9ٕٕ/ٔ) أحمد وعلل ،(ٓ٘ٗ/ ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر
/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٕٔ/ٔ) للجوزجانً الرجال وأحوال ،(9ٖ٘/ٙ) الكبٌر
 بن عديوالكامل ال ،(8٘ٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٕٕ٘/ٙ) والتعدٌل والجرن ،( ٕٙٗ

 ٖ) االعتدال ومٌزان ،(8ٗ7/ٕفى الضعفاء ) والمؽنً ،(8ٗ/ٕوالكاشؾ ) ،(،ٕ٘ٓ/ٙ)
ْرِمِذيّ الكبٌر ل عللوال ،(8ٕٔ/  والتقرٌب ،(8ٗ - 8/8ٕ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٕٙ/ٔ)  لتِّ
(ٔ/ٕٗ٘                              )                                
 .)ع( عباس ْبن هللا َعْبد مولى هللا المدنً، عبد أبو الهاشمً، القرشً عكرمة -ٗ

 عباس بن هللا عبد ومواله طالب، أَبً ْبن علً ْبن والحسن هللا، عبد بن جابر: َعن َرَوى
 أَبً ْبن وَعْمروقبله،  ومات النخعً إبراهٌمو صمعة، ْبن أبان: َعنه َرَوى. وؼٌرهم
 بن لَسِعٌد قٌل: مؽٌرة عن الحمٌد، عبد بن جرٌر َقال. وؼٌرهم المطلب مولى َعْمرو
: الزبٌري هللا َعْبد ْبن مصعب َوَقال .عكرمة نعم،: قال منك؟ أعلم أحدا تعلم: جبٌر
 بعده خلؾ ما: إبراهٌم قال جبٌر، بن َسِعٌد قتل فلما جبٌر، بن َسِعٌد أم عكرمة تزوو
 من هللا بكتاب أعلم أحد بقً ما: ٌقول الشعبً سمعت: خالد أَبً بن إسماعٌل َوَقال .مثله

 الحسن، والحرام بالحالل الناس أعلم: قتادة عن مسكٌن، بن سالم َوَقال .عكرمة
                                       =                                     .عكرمة بالتفسٌر وأعلمهم عطاء، بالمناسك وأعلمهم
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 أَبً بن عطاء كان: أربعة التابعٌن أعلم كان: قتادة عن َعُروَبة أَبً بن َسِعٌد َوَقال= 
 أعلمهم عكرمة وكان. بالتفسٌر أعلمهم جبٌر بن َسِعٌد وكان بالمناسك، أعلمهم ربان
ُ  َصلَّى النبً بسٌرة هِ  هللاَّ ٌْ  َبْكر أبو َوَقال .والحرام بالحالل أعلمهم الحسن وَكانَ  وَسلََّم، َعلَ

 أٌوب سمعت: ٌقول زٌد بن حماد سمع من حدثنً: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبنا
 علً َوَقال، عنه أكتب لم ثقة عندي ٌكن لم لو: أٌوب فقال هو؟ كٌؾ عكرمة عن وسبل

: خٌثمة أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال، الحروري نجدة رأي ٌرى عكرمة كان: المدٌنً بنا
قُول َمِعٌن ْبن ٌحٌى سمعت  كان عكرمة ألن عكرمة، أنس بن مالك ٌذكر لم إنما: ٌَ
الصفرٌة رأي ٌنتحل

(ٔ)
إباضٌا عكرمة كان: عطاء عن المكً، قٌس بن ُعَمر َوَقال، 

(ٕ)
. 

ٌَّب ْبن َسِعٌد َعنْ  أبٌه، َعن سعد، ْبن إبراهٌم َوَقال   له ٌقال له لؽالم ٌقول كان أنه: الُمَس
 عكرمة: أحمد قالو، عباس ابن على عكرمة ٌكذب كما علً تكذب ال برد ٌا: برد

 عكرمة تناول: حدٌر بن ِعْمران َوَقال، أدري وما عنه، مختلؾ - الحدٌث مضطرب
 بواحدة، إلٌك نرسل عمابم عندنا العمامة، هذه إلى ترٌد ما: رجل فقال خلقا، له عمامة
 مما بريء وهو ثقة،: العجلًوقال ، مراءاأل من آخذ إنما شٌبا الناس من آخذ ال أنا: قال

 . تابعً وهو الحرورٌة، من به الناس ٌرمٌه
 :: وقد أخذ على عكرمة أمورقلت
  . اتهامه بالكذب -ٔ
 أنه ٌرى رأى الخوارو . -ٕ
                                                    .مراء األأنه كان ٌقبل جوابز  -ٖ
 بن مولى هللا عبد أبو ِعْكِرَمة مقدمة الفتح فقال: قد أجاد ابن حجر فرد علٌها كما فًو 

 َواِحد َحِدٌث سوى لَهُ  ٌخرو َفلم ُمسلم َوَتركه الّسَنن َوأَْصَحاب الُبَخاِريّ  ِبهِ  اْحتج َعبَّاس
َما ُجَبٌر بن ِبَسِعٌد َمْقُرونا اْلَحج ِفً  من جَماَعة تعقب َوقد ِفٌهِ  َمالك لَكاَلم ُمسلم َتركه َوإِنَّ
ةاأل َبِريّ  جرٌر بن َجْعَفر أبو ِمْنُهم ِعْكِرَمة َعن الذب ِفً وصنفوا َذلِك ِبمَّ  بن َوُمَحّمد الطَّ

 اْلبر عبد بن عمر أبووَ  حَبان بن َحاِتم أبووَ  َمْنَده بن هللا عبد أبووَ  اْلمروِزي نصر
ت َوقد َوَؼٌرهم ٌْ  من َتْرَجمته ِفً َذلِك استوفٌت قد كنت َوإِن ُهَنا ِفٌهِ  قٌل َما لخصأُ  أَن َرأَ

اء َثاَلَثة على فمدارها  وهاه من أَْقَوال َفؤَما اْلَكَمال لتهذٌب مختصري ٌَ  =              :أَْش
___________________________   

أصحاب زٌاد بن األصفر، خالفوا األزارقة، والنجدات، واإلباضٌة فً أمور منها: أنهم لم ٌكفروا الصفرٌة: هم ( ٔ)
لمشركٌن القعدة عن القتال، إذا كانوا موافقٌن فً الدٌن واالعتقاد، ولم ٌسقطوا الرجم، ولم ٌحكموا بقتل أطفال ا

وتكفٌرهم وتخلٌدهم فً النار. وقالوا: التقٌة جابزة فً القول دون العمل. وقالوا: ما كان من األعمال علٌه حد وقاع 
  فال ٌتعدى بؤهله االسم الذي لزمه به الحد كالزنا، والسرقة، والقذؾ، فٌسمى زانٌا، سارقا، قاذفا، ال كافرا مشركا.

 (7ٖٔ/ٔالملل والنحل للشهرستانً ) ٌنظر:
 المذهب اإلباضً ٌنسب إلى عبد هللا بن إباضاإلباضٌة: فرقة من فرق الخوارو، و( ٕ)
تنتشر اإلباضٌة فً سلطنة ُعمان وجبل نفوسة وفً زوارة فً لٌبٌا ووادي مزاب فً الجزابر وجربة فً تونس و

 وبعض المناطق فً شمال أفرٌقٌا إضافة إلى جزٌرة زنجبار فٌما ٌسمى اآلن تنزانٌا.
(، واإلباضٌة فً ٖٗٔ/ٔ، والملل والنحل للشهرستانً )ٌٕ٘نظر: التنبٌه والرد على أهل األهواء والبدع للملطً صـ
 ً هذا الكتاب تفصٌل عن هذه الفرقمٌزان أهل السنة، تؤلٌؾ: عبد هللا بن مسعود السنً، فف
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هُ  ِفٌهِ  الطْعن وَعلى اْلَكِذبِ بِ  رمٌه على =  ِفٌهِ  اْلقدن وَعلى اْلَخَواِرو َرْأي ٌرى َكانَ  ِبؤَنَّ
هُ  اَلَثة ْوجهاأل َفَهِذهِ  َمَراءاأل جوابز ٌقبل َكانَ  ِبؤَنَّ ُدور الثَّ َها ٌَ ٌْ  .               ِفٌهِ  ِبهِ  طعن َما َجِمٌع َعلَ
ة مافؤ هِ  ثبَتتْ  َفإِن اْلبِْدع  ٌْ هُ  َحِدٌثه تضر َفاَل  َعلَ ة ٌكن لم أِلَنَّ ٌَ َها َمعَ  َداِع هِ  تثبت لم أَنَّ ٌْ  َعلَ

ٌْضا ٌْقَدن َفاَل  الجوابز قُبول َوأما ْشِدٌد أهل ِعْند الإ أَ  اْلَجَواز على اْلعلم أهل َوُجْمُهور التَّ
ْكِذٌب َوأما اْلبر عبد بن َذلِك ِفً صنؾ َكَما ة بعد رده ُوُجوه فسنبٌن التَّ ٌَ  َوأَنه أَْقَوالهم ِحَكا
ء من ٌْلزم اَل  ًْ ته ِفً قدن ِمْنهُ  َش ٌَ   .ِرَوا

ْجه ًّ  تكذب اَل  لنافع َقالَ  أَنه عمر بنا َعن روى َما فؤشدها أَْقَوال ِفٌهِ  ولاأل ف اْلو   َكَما َعل
ٌَّبِ  ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ُرِويَ  َما َوَكَذا َعبَّاس بنا على ِعْكِرَمة كذب هُ  اْلُمَس   لبرد َذلِك َقالَ  أَنَّ
 إسحاق :َوَقالَ  اْلمسٌب بن سعٌد َعن أَِبٌهِ  َعنْ  َسْعد   ْبنِ  ْبَراِهٌمَ إَعن  َذلِك روى فقد ،َمْواَلهُ 

ا َسؤَلت الطباع بن ِعٌَسى بنا ًّ  تكذب اَل  :لنافع َقالَ  عمر بنا أَن أبلؽك َمالِك   كذب َكَما َعل
 َمْواَلهُ لبرد َذلِك َقالَ  اْلمسٌب بن سعٌد أَن َبلؽِنً َولَِكن اَل  :َقالَ  َعبَّاس بنا على ِعْكِرَمة
ِزٌدَ  َعنْ  اْلَحِمٌدِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجِرٌرِ  َوَقالَ  اد أبً ْبنِ  ٌَ ٌَ ًّ  على دخلت ِز  َعبَّاس بن هللا عبد بن َعل

ٌّد َوِعْكِرَمة ضا َهَذا وروى أبً على ٌكذب إِنَّه َقالَ  لَهَذا َما َفقلت ِعْنده ُمَق ٌْ  هللا عبد َعن أَ
ًّ  على دخل أَنه اْلَحاِرث بنا  ٌْدخل أَن ٌسوءنً َما :َفَقالَ  َعنهُ  ِسٌِرٌن بنا َوُسِبلَ  ،َعل

اب َولكنه اْلجنَّة  أَنَّ  ٌْزعم ِعْكِرَمة إِن اْلمسٌب بن لَسِعٌد قلت الخرسانً َعطاء َوَقالَ . َكذَّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  هِ  هللاَّ ٌْ ُموَنة تزوو َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َوَقالَ  ،مخبثان كذب :َفَقالَ  محرم َوُهوَ  َم
قُول ِعْكِرَمة إِن لعطاء قلت َخلٌَفة بن فطر نِ  اْلكتاب سبق :ٌَ ٌْ  بنا َسِمعت كذب :َفَقالَ  اْلُخفَّ
قُول َعبَّاس نِ  على أَمَسح ٌَ ٌْ  قلت :الجرزي اْلَكِرٌم عبد َوَقالَ  ،اْلَخاَلء من خرجت َوإِن اْلُخفَّ
قُول َعبَّاس بنا َسِمعت كذب َفَقالَ  ْرضاأل كرى كره ِعْكِرَمة إِن اْلمسٌب بنا لَسِعٌد  إِن :ٌَ
َضاء ْرضاأل اْسِتْبَجار صانعون أَْنُتم َما أمثل ٌْ  بن ٌحٌى َكانَ  َخالِد بن وهب َوَقالَ  ،اْلَب
 اَل  َمالك َكانَ  َوَؼٌره ِعٌَسى ْبنِ  َمْعنِ  َعنْ  اْلُمْنِذرِ  ْبنِ  إبراهٌم َوَقالَ ، ٌكذبهُ  األنصاري سعٌد
ؤُْمر ِثَقة ِعْكِرَمة ٌرى ٌَ اِفِعً َقالَ  الّربٌع َوَقالَ  ،َعنهُ  ٌُْإَخذ اَل  أَن َو ْعِنً َوُهوَ  الشَّ ا ٌَ  َمالِك 
ْأي سًء  مّرة بن ُعْثَمان َوَقالَ ، ِعْكِرَمة َحِدٌث ٌقبل أَن ألحد أرى اَل  َقالَ  ِعْكِرَمة ِفً الرَّ
ا َفَقالَ  َكَذا َقالَ  ِعْكِرَمة إِن للقاسم قلت اب ِعْكِرَمة إِن أخً بن ٌَ  ِبَحِدٌث ؼْدَوة ٌحدث َكذَّ

ة ٌَُخالِفهُ  ٌَّ  َفَقالَ  اْلُكْبَرى البطشة َعن َفَسؤَلته ِعْكِرَمة لِقٌت إبراهٌم َعن األعمش َوَقالَ  ،َعِش
ْوم اَمة ٌَ ٌَ ْعِنً هللا عبد إِن َفقلت اْلِق قُول َكانَ  َمْسُعود بنا ٌَ ْوم اْلُكْبَرى البطشة :ٌَ  فبلؽنً بدر ٌَ
ْوم َفَقالَ  َذِلك َعن ُسِبلَ  أَنه َذلِك بعد  عبد َحدثِنً أبً َحدثِنً معن بن اْلَقاِسم َوَقالَ  ،بدر ٌَ

ْحَمن قُول َعبَّاس بنا َسِمعت َفَقالَ  ِبَحِدٌث ِعْكِرَمة حدث َقالَ  الرَّ ا َفقلت َقالَ  َوَكَذا َكَذا ٌَ ٌَ 
َما :َقالَ  نعم :قلت تكتبه أَن ُتِرٌدُ  َقالَ  نعم َفقلت أْعجبك َقالَ  الدواة َهات ُؼاَلم  قلته إِنَّ
سَ  ِفٌهِ  النَّاس َوتكلم البحور من ابحر   ِعْكِرَمة َكانَ  َقالَ  :سعد بنا َوَقالَ  ،برأًٌ ٌْ  ٌْحَتج َولَ
ةاأل نعَ  نقل َما َجِمٌع َفَهَذا بَحدٌثه  َتَعالَى هللا َشاءَ  إِن َوَسنذكر ْبَهاماإل على َتْكِذٌبه ِفً ِبمَّ
ان ٌَ ء من ِعْكِرَمة ٌْلزم اَل  َوأَنه وجوهه ونصرؾ َذلِك َب ًْ  .َحِدٌثه ِفً قدن ِمْنهُ  َش

                           =                                                                  :الرد على اتهامه بالكذب
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اؤف = ْجه مَّ هُ  َعنهُ  ٌثبت لم عمر بنا َفَقْول :ولاأل اْلو  ة من أِلَنَّ ٌَ  َعن الجزار خلؾ أبً ِرَوا
قُول عمر بنا سمع أَنه اْلبكاء ٌحٌى  حَبان بنا َقالَ  الَحِدٌث َمْتُروك اْلبكاء َوٌحٌى َذلِك ٌَ
 بنا َعن َهَذا َثبت أَن جرٌر بنا َوَقالَ  ،اْلَمْجُرون ِبَكاَلم اْلعْدل ٌجرن أَن اْلمَحال َومن
ٌَّن اَل  َكِثٌَرة ألوجه ُمْحَتمل َفُهوَ  عمر ته َجِمٌع ِفً اْلقدن ِمْنهُ  ٌَتَع ٌَ  ٌكون أَن ٌُمكن فقد ِرَوا
هِ  أنكر ٌْ هُ  َصِحٌح اْحِتَمال َوُهوَ  قلت ِفٌَها كذبه اْلمَساِبل من َمْسؤَلَة َعلَ  بنا َعن روى أِلَنَّ

هِ  أنكر عمرأَنه ٌْ ة َعلَ ٌَ َوا  َذلِك أَن على جرٌر بنا اْستدلَّ  ثمَّ  الّصْرؾ ِفً َعبَّاس بنا َعن الرِّ
َقات َرَواهُ  ِبَما ِفٌهِ  قدحا ٌُوجب اَل   إِن لَهُ  قٌل إِذْ  َقالَ  أَنه ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ  الثِّ

ا اناإل َمْسؤَلَة ِفً عمر بنا َعن حدث عمر بنا مولى َناِفع  ٌَ     كذب اْلَمْكُروه اْلمحل ِفً ْت
ْنَبِؽً جرحا َناِفع ِفً َسالم َقول من َذلِك ٌَروا َولم جرٌر بنا َقالَ  أبً على الَعْبد ٌَ  اَل  أَن َف
 كذب ٌطلقون اْلحجاز أهل: حَبان بنا َوَقالَ ، جرحا ِعْكِرَمة ِفً عمر بنا من َذلِك ٌَروا
َقات كتاب من برد َتْرَجَمة ِفً َهَذا ذكر أَخَطؤ َموِضع ِفً ٌّد الثِّ ٌَُإ  بن عَباَدة إِْطاَلق َذلِك َو

اِمت د أبو كذب َقْوله الصَّ قُول أَنه أخبر لما ُمَحمَّ د أََبا َفإِن َواِجب اْلوتر ٌَ  ٌقلهُ  لم ُمَحمَّ
ة ٌَ َما ِرَوا ا َقالَه َوإِنَّ ه ٌَُقال اَل  والمجتهد اْجِتَهاد  َما كذب إِنَّ ه ٌَُقال إِنَّ  عبد بنا َوذكر أَخَطؤ إِنَّ
سَ  جرٌر بنا َفَقالَ  اْلمسٌب بن سعٌد َقول َوأما َكِثٌَرة أَْمِثلَة لَذلِك اْلبر ٌْ  ٌكون أَن ِبَبِعٌد لَ
 من َذلِك تبٌن فقد َقالَ  َكَما َوُهوَ  قلت عمر بنا َعن حكى الَِّذي َنِظٌر َعنهُ  حكى الَِّذي
ة ٌَ ًِّ  َتْزِوٌجِ  ِفً َعنهُ  الخرسانً َعطاء ِحَكا ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ظلم َولََقد بمٌمونة َوَسلَّمَ  َعلَ
قُولُ  َكانَ  أَنه َكِثٌَرة طرق من َعبَّاس بنا َعن َمْرِويّ  َهَذا َفإِن َذلِك ِفً ِعْكِرَمة ًَّ  إِنَّ  ٌَ ِب  النَّ
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ َجَها َوَسلَّمَ  َعلَ  .                                                                 ُجَبٌر بن َوَسِعٌد َعطاء َعن تقدم َما َذِلك َوَنِظٌر َوُهَومحرم َتَزوَّ
ي ٌَُقوِّ ؤِْتً َما اْلَخَطؤ َموِضع ِفً اْلَكِذب ٌطلقون أَنهم حَبان بنا َحَكاهُ  َما ِصَحة َو ٌَ  َعن َس
َناء من َهُإاَلءِ  هِ  الثَّ ٌْ هُ  لَهُ  والتعظٌم َعلَ هِ  طعنهم أَن على َدال َفإِنَّ ٌْ َما َعلَ  َهِذه ِفً ُهوَ  إِنَّ

اِهر ِسٌِرٌن بنا َقول َوَكَذلِكَ  اْلَمْخُصوَصة اْلَمَواِضع هِ  طعن أَنه الظَّ ٌْ ثُ  من َعلَ ٌْ ْأي َح  الرَّ
د َقالَ  َما كل اْلحذاء َخالِد َقالَ  فقد الإوَ  َما َعبَّاس بنا َعن َثبت ِسٌِرٌن بن ُمَحمَّ  َعن أَخذه َفإِنَّ

ٌه اَل  َوَكانَ  ِعْكِرَمة هُ  ٌَُسمِّ ة َوأما ٌرضاه ٌكن لم أِلَنَّ ٌَ اد أبً بن ٌِزٌد ِرَوا ٌَ ًِّ  َعنْ  ِز  ْبنِ  َعلِ
 اَل  ٌِزٌد إِن َوَقالَ  ٌِزٌد ِبضْعؾ حَبان بن َحاِتم أبو ردَها فقد َتْكِذٌبه ِفً َعبَّاس   ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ 
اِهر َذلِك ِفً سعٌد بن ٌحٌى َعن روى َما َوأما َقالَ  َكَما َوُهوَ  بنقله ٌْحَتج  ِفٌهِ  قلد أَنه َفالظَّ
ة َوأما .اْلمسٌب بن سعٌد د بن اْلَقاِسم قصَّ سَ  َسببَها َبٌن فقد ُمَحمَّ ٌْ هُ  بقادن َولَ  أَن َمانع اَل  أِلَنَّ
اَلَثة اْلَقْواَلنِ  اْلَمْسؤَلَة ِفً اْلعلم ِفً المتبحر ِعْند ٌكون ٌّد ِمْنَها ٌستحضر ِبَما فٌخبر َوالثَّ َإ ٌُ  َو
َرة بنا َرَواهُ  َما َذلِك ٌْ  الرجل َعن ِباْلَحِدٌثِ  ٌحدثنا َفجعل مصر ِعْكِرَمة علٌنا قدم َقالَ  ُهَب
َحاَبة من  َوَكانَ  األنصاري عبٌد بن إسماعٌل فؤتٌنا َؼٌره َعن الَحِدٌث بذلك ٌحدثنا ثمَّ  الصَّ
اء َعن َفَسؤَلَهُ  َفؤََتاهُ  لكم أخبرهُ  أَنا َفَقالَ  لَهُ  َذلِك َفَذكرَنا َعبَّاس بنا من سمع قد ٌَ  َكانَ  أَْش

 الرجل َفَقالَ  َفَسؤَْلَناهُ  أتٌناه ثمَّ  َقالَ  سمع َما مثل على بَها َفؤْخبرهُ  َعبَّاس بنا من َسمعَها
هِ  اّدعى من كل َكانَ  َلو جرٌر بنا َوَقالَ  ،َفؤْكثر اْلعلم من سمع َولكنه َصُدوق ٌْ  َمْذَهب َعلَ

دٌَبة اْلمَذاهب من هِ  َثبت الرَّ ٌْ   = للَِزمَ  بذلك َشَهاَدته َوَبطلَت َعَدالَته َوَسَقطت ِبهِ  اّدعى َما َعلَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هُ  ْمَصاراأل محدثً أَكثر ترك=   َوأما َعنهُ  ِبهِ  ٌرؼب َما إِلَى قوم نسبه َوقد الإ ِمْنُهم َما أِلَنَّ
ٌْسَ  َمَراءاأل لجوابز قُبوله ته قُبول من بمانع َذلِك َفلَ ٌَ ْهِريّ  َوَهَذا ِرَوا  َذلِك ِفً َكانَ  قد الزُّ
ة أحد ٌْترك َفلم َذلِك َوَمعَ  ِعْكِرَمة من أشهر ٌَ َوا  ِفً عدي بنا َوَقالَ ، َذلِك ِبَسَبب َعنهُ  الرِّ
َقة على أْنكرت الَِّتً حادٌثاأل ٌخرو أَن ِفٌهِ  َعاَدته َومن :اْلَكاِمل َقة ؼٌر على أَو الثِّ  الثِّ
با َحِدٌثه من ُهَنا أخرو َولم ِعْكِرَمة ِفً َكاَلمهم ذكر أَن بعد ِفٌهِ  َفَقالَ  ٌْ َقات أِلَن َش  إذا الثِّ
َحان َوأَْصَحاب األبمة ٌْمَتنع َولم ُمْسَتِقٌم َفُهوَ  َعنهُ  رووا  أشهر َوُهوَ  َحِدٌثه من َتْخِرٌج الصِّ
با لَهُ  أخرو أَن إِلَى أحتاو أَن من ٌْ  اْحتج :الكنى ِفً أحمد أبو اْلَحاِكم َوَقالَ  ،َحِدٌثه من َش

ةاأل بَحدٌثه رٌن بعض لَِكن؛  القدماء ِبمَّ ٌّز من َحِدٌثه أخرو اْلُمَتؤَخِّ َحان ح  احتجاجا الصِّ
ة ذكر ثمَّ  َسنذكُرهُ  ِبَما ٌَ  أمة عدله فقد َنفسه ِفً ِعْكِرَمة َحال أما :َمْنَده بنا َوَقالَ  َناِفع ِحَكا
اِبعٌن من اَدة ِمْنُهم التَّ ٌَ ار من رجال سبعٌن على ِز ٌَ اِبعٌن ِخ  اَل  منزلَة َوَهِذه ورفعابهم التَّ
اِبعٌن من أحد لكبٌر ِمْنُهم ُتوجد تَكاد ةاأل من جرحه من أَن على التَّ  َعن ٌمسك لم ِبمَّ

ة ٌَ َوا  زمن إِلَى قرن بعد قرنا ِباْلقُبولِ  متلقى َحِدٌثه َوَكانَ  َعن َحِدٌثه ٌْسَتْؽن َولم َعنهُ  الرِّ
ةاأل ِحٌح واأخرج الَّذٌن ِبمَّ  َمعَ  لَهُ  أخرو َوقد ،ِفٌهِ  َرأٌا أسوأهم َكانَ  ُمسلما أَن على الصَّ
 ِفٌهِ  ٌْقَدن َواَل  اْلعلَماء جلة من ِعْكِرَمة َكانَ  :اْلبر عبد بن عمر أبو َوَقالَ  ،َمْقُرونا َذلِك
هُ  ِفٌهِ  تكلم من َكاَلم ة اَل  أِلَنَّ  أهل َبٌن خالؾ اَل  ِفٌهِ  ِسٌِرٌن بنا َوَكاَلم ِفٌهِ  تكلم أحد َمعَ  حجَّ
 ٌملك َواَل  لَهُ  ٌْؽضب ظنا ْنَساناإل ٌظنّ  َوقد ِسٌِرٌن بنا من هللا ِبِكَتاب أعلم َكانَ  أَنه اْلعلم
ا أَن َوَزَعُموا َقالَ  َنفسه ؤ من ِعْكِرَمة ذكر أسقط َمالِك  ته َما أَْدِري َواَل  اْلُمَوطَّ هُ  ِصحَّ  قد أِلَنَّ
ته إِلَى المَ وَ  باسمه َوصرن اْلَحج ِفً ذكره ٌَ  ِتْلكَ  ِفً َعطاء َوترك َعبَّاس بنا َعن ِرَوا

اِبعٌن أجل َعطاء َكون َمعَ  اْلَمْسؤَلَة   .أعلم َوهللا اْلَمَناِسك علم ِفً التَّ
 :الرد على أنه ٌرى رأى الخوارج

ْجه ف ؤ ما انًِ اْلو   ْسَودِ األ أَِبً َعنْ  لَِهٌَعة بنا َفَقالَ  اْلَخَواِرو ِبَرْأي ِفٌهِ  الطْعن َوُهوَ  :الثَّ
دِ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ِتٌم الرَّ  ِتْسَعة ِعْنده َفؤََقامَ  الحروري نجدة على َوفد ِعْكِرَمة َكانَ  ُعْرَوة ٌَ
هِ  َفسلم َعبَّاس بنا إِلَى َرَجعَ  ثمَّ  أشهر ٌْ  ِبَرْأي ٌحدث َفَكانَ  َقالَ  اْلَخبٌث َجاءَ  قد َفَقالَ  َعلَ
ْعِنً َوَكانَ  َقالَ  نجدة  حمدأِل  قلت اْلجوزَجانً َوَقالَ .  الصفرٌة َرْأي أحدث من أول نجدة ٌَ

ه ٌَُقال َفَقالَ  إباضٌا ِعْكِرَمة أََكانَ  :َحْنَبل بنا  :أحمد َعن َطالب أبو َوَقالَ   .صفرٌا َكانَ  إِنَّ
ًّ  َوَقالَ  إفرٌقٌة أهل َذلِك أَخذ َوعنهُ  الصفرٌة اْلَخَواِرو َرْأي ٌرى َكانَ  ًّ  بن َعل  اْلَمِدٌِن
ه ٌَُقال  َوألَجل الصفرٌة َمْذَهب ٌنتحل َكانَ  :مِعٌن بن ٌحٌى َوَقالَ  نجدة َرْأي ٌرى َكانَ  إِنَّ
ًّ  أَن َوزعم اْلَخَواِرو َرْأي ٌرى َكانَ  الزبٌِري ُمصعب َوَقالَ  َمالك َتركه َهَذا  عبد بن َعل
 َذلِك ِبَسَبب اْلُواَلة بعض َوَطلَبه ُمصعب َقالَ  اْلَمْذَهب َهَذا على ُهوَ  َكانَ  َعبَّاس بن هللا

 دخل اْلمْصِريّ  عمَران أبً بن َخالِد َوَقالَ  ،َماتَ  أَن إِلَى اْلحصٌن بن َداُود ِعْند فتؽٌب
ْوم أَنًِّ وددت َفَقالَ  اْلَمْوِسم َوقت إفرٌقٌة ِعْكِرَمة علٌنا ٌَ دي ِباْلَمْوِسمِ  اْل ٌَ  أْضرب َحْرَبة ب
ِمٌنا بَها  َهَذا وقتنا إِلَى وبالمؽرب :الؽرباء َتاِرٌخ ِفً ٌُوُنس بن سعٌد أبو َوَقالَ  ،االَوشمَ  ٌَ
ْزعُمونَ  بالصفرٌة ٌْعرفُونَ  باضٌةاإل َمْذَهب على قوم  ،ِعْكِرَمة َعن َذلِك أخُذوا أَنهم ٌَ
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 اْلمؽرب إِلَى ِمْنَها َوخرو َدارا بَها َفنزل مصر ِعْكِرَمة قدم :بكٌر بن ٌحٌى َوَقالَ = 
ْحِويّ  ٌِزٌد َعن بورانٌس َتاِرٌخ ِفً اْلَحاِكم وروى أخُذوا َعنهُ  بالمؽرب الَّذٌن فالخوارو  النَّ

ان بن مَقاتل َفؤقبل ِعْكِرَمة ِعْند َقاِعدا كنت :َقالَ  ٌَّ ا لَهُ  َفَقالَ  َوأَُخوهُ  َح ٌَ  َما هللا عبد أََبا مَقاتل 
 من إِن أَقُول َقالَ   ٌشربه ِفٌَمن َتقول َفَما َقالَ  حَرام ُهوَ  ِعْكِرَمة َفَقالَ  اْلَجرّ  َنِبٌذ ِفً َتقول
 ِفً َذلِك بعد َفلَِقٌته َقالَ  مؽضبا َفَوَثبَ  َقالَ  أبدا أََدعهُ  اَل  َوهللا َفقلت َقاَل ٌِزٌد كفر شربه
هِ  َفسلمت َفرد مفازة ٌْ َراوْرِدي َوَقالَ  ،أرك لم َما ِبَخٌر َفَقالَ  أَْنت َكٌؾَ  لَهُ  َوقلت َعلَ  الدَّ
ْوم ِفً عزة َوكثٌر ِعْكِرَمة توفًّ  ِعْكِرَمة رأٌهما َواْخِتاَلؾ لموتهما النَّاس َفعجب َواِحد ٌَ
ا إِلَى بالرجعة ُمإمن شٌعً َوكثٌر بالذنب ٌكفر اْلَخَواِرو َرْأي ِبهِ  ٌظنّ  ٌَ ْن  .الدُّ

 مرا األالرد على أنه كان ٌقبل جوابز 
أما ْجه و  الِث اْلو   ِسٌِرٌن بنا َكانَ  َقالَ  ِعْكِرَمة َشؤْن َكانَ  َما حمدأِل  قلت َطالب أبو َفَقالَ  : الثَّ
ؤِْتً َوَكانَ  اْلَخَواِرو َرْأي ٌرى َكانَ  :َقالَ  ٌرضاه اَل   ٌْترك َولم جوابزهم ٌْطلب َمَراءاأل ٌَ

هِ  خرو الإ موضعا ٌْ ٌْت :رواد أبً بن اْلَعِزٌز عبد َوَقالَ ، إِلَ  لَهُ  َفقلت ربوابنٌس ِعْكِرَمة َرأَ
نِ  تركت ٌْ  قدم نعٌم أبو َوَقالَ  ،عٌالً على أسعى ِجْبت َقالَ  ُخَراَسان إِلَى َوجْبت اْلَحَرَم
والرد  اْلقدن من ِفٌهِ  قٌل َما َجِمٌع َهَذا ِدْرَهم ؾالآ ِبَثاَلَثة َفؤََجاَزهُ  بؤصبهان الوالً على
  . " انتهى كالم ابن حجر بتصرؾعلٌه 

َسابً َوَقال، بعكرمة ٌحتج وهو الإ أصحابنا من أحد لٌس: الُبخاِريُّ  َقالو وقال ، ثقة: النَّ
 تثبت وال ،عمر ابن عن تكذٌبه ٌثبت لم بالتفسٌر عالم ثبت ثقة: التقرٌب ابن حجر فً

                                                                                                                  .بةاوم سبع سنة توفى. بدعة عنه
  . وال حجة لمن طعن فٌه البخاري: ثقة احتج به  خالصة حاله

 وتارٌخ ،(ٕٔٗ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(87ٕ/  ٘و 8ٖ٘/  ٕ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٓٙ،7ٗ ،ٗٗ /ٔ) المدٌنً ابن وعلل(، ٕٙٔ/ٔ) الدارمً

والثقات  ،(8٘ٔ/ٔ)له  والمراسٌل ،(7/ 7) البن أبً حاتم والتعدٌل والجرن ،(9ٗ/
 ،(9ٖ/ ٖ) االعتدال ومٌزان ،(ٖٕٓ - 9ٕٕ/٘) حبان ابن وثقات، (9ٖٖ/ٔ) للعجلً
 (ٖٗٙ-7ٖٙ/ٔ)ومقدمة الفتح  ،(97ٖ/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٕٙ/  7) التهذٌب وتهذٌب

 9 :سبقت ترجمته حدٌث رقم رضً هللا عنهما: عبد هللا ابن عباس-٘
 :سناداإلالحكم على 

ْحَمن َعْبد حسن فٌه إسناد وهما حسن الحدٌث  َعْمرو أَبً بن َعْمرووالزناد،  أَبً بن الرَّ
ابن خزٌمة ومن  هأخرج كما سبق فً التخرٌج خر، وله طرٌق آرجاله ثقات وباقً

َمانَ  ْبنِ  َمْخَرَمةَ  َعنْ  ، ِهاَلل   أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ طرٌقه ابن حبان من طرٌق  ٌْ عن كرٌب عن  ُسلَ
  .ابن عباس به بنحوه

 .رجاله ثقات  قوي إسناد: وهذا قلت
 خزٌمة ابن وثقه، قةث :)ع( المصري العالء أبو اللٌثً هالل أبً بنسعٌد  -ٔ

 =                           وؼٌرهم . البر عبد وابن ،والخطٌب ، والبٌهقً ،والدارقطنً
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 (78/ٌٗنظر: التهذٌب )= 
                                       ٖٓ: سبقت ترجمته حدٌث رقم: ثقة )ع(مخرمة بن سلٌمان  -ٕ
 9: سبقت ترجمته حدٌث رقم  ثقة :)ع( الهاشمً مسلم أبً ابن كرٌب -ٖ
 9سبقت ترجمته حدٌث رقم:  المعروؾ صحابً: الرضً هللا عنهما ابن عباس -ٗ

  :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 صحٌح
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نْ و -9٘ انِا   أُمِّ  ع  ،ُ  ُكْنتُ »: ق ال تْ  -رضى هللا عنها  - ه  ة   أ ْسم  ا    رسول هللا قِر 
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لِ  و  ٌْ ا بِاللَّ أ ن  ل ى و  ر ع   الترمذي هأخرج «ِشًٌع 

(ٔ)
 . 

___________________________  
 هذا الحدٌث مداره على مسعر، واختلؾ علٌه فٌه:( ٔ)

، وأبو معاوٌة، وأبو نعٌم ،وعبٌد هللا بن موسى وكٌع، وابن المبارك،الوجه األول: رواه 
، اْلَعاَلءِ  أَِبًعن مسعر عن وعبد هللا بن داود الخرٌبً  ومحمد بن بشر العبدي،  اْلَعْبِديِّ

ٌَى َعنْ  ْح  .َهاِنا   أُمِّ  َعنْ  َجْعَدَة، ْبنِ  ٌَ
، اْلَعاَلءِ  أَِبًالوجه الثانً: رواه سفٌان بن عٌٌنة عن مسعر عن  ٌَى َعنْ  اْلَعْبِديِّ ْح  ْبنِ  ٌَ

 .َهاِنا   أُمِّ  َعنْ  َجْعَدَة،
 :وجهٌن على سفٌان بن ُعٌٌنة فٌه اختلؾ علىو
عن رجل عن ٌحٌى بن جعدة عن فرواه محمد بن أبً عمر العدنً عنه عن مسعر،  -أ

 به. أم هانا
َجْعدة، ورواه علً بن حرب، عنه عن مسعر، عن عمرو بن دٌنار، عن ٌحٌى بن  -ب
 به.

 تخرٌج الوجه األول:
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :الشمابل فً الترمذي هأخرج ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ

َثَنا :( قال9ٖٔ/7ٕ٘/ٔ) اَلنَ  ْبنُ  َمْحُمودُ  َحدَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  َؼ َثَنا: َقالَ  َوِكٌع   َحدَّ ، َحدَّ  َعنْ  ِمْسَعر 
، اْلَعاَلءِ  أَِبً ٌَى َعنْ  اْلَعْبِديِّ ْح  .به بلفظه  َهاِنا   أُمِّ  َعنْ  َجْعَدَة، ْبنِ  ٌَ
 ،(ٖٔٓٔ/79ٔ/ٕ) باب رفع الصوت بالقراءة ،فتتاناال تابك :النسابً هأخرجو
( 9ٕٔٔ/ٕٔ/٘وإسحاق بن راهوٌه فى مسنده: )، (9ٓ٘ٙ/7٘ٗ/ٗٗ) :أحمد هأخرجو

لَواتوابن أبً شٌبة فً مصنفه: كتاب  لِ  ِقَراَءةِ  ِفً َقالُوا َما، باب الصَّ ٌْ ؾَ  اللَّ ٌْ ًَ  َك ؟  ِه
(، ومن طرٌق ابن أبً شٌبة أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصالة 77ٕٖ/ٕٖٓ/ٔ)

لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ والسنة فٌها،  ٌْ (، والطبرانً: 9ٖٗٔ/9ٕٗ/ٔ) اللَّ
 به بلفظه. وكٌ،هم من طرٌق تت( سٓٔٗ/ٕٗ)
عن  محمد بن بشر العبديعن  (7ٕٔٔ/ٕٓ/٘) :مسنده فً بن راهوٌه إسحاقأخرجه و

  مسعر به بلفظه.
 محمد بن خازم الضرٌر معاوٌةً أبمن طرٌق  (7ٖ8ٕٕ/8ٖٓ/٘ٗ) :أحمد هأخرجو

 .بلفظهعن مسعر به 
 عن مسعر به بلفظه. أبً نعٌم( من طرٌق 997/ٓٔٗ/ٕٗوأخرجه الطبرانً )

، أشار إلٌها وعبد هللا بن داود الخرٌبًابن المبارك، وعبٌد هللا بن موسى، ورواٌة: 
ٌَى ْبِن َجْعَدَة، َعْن أم هانا، قالت: كنت (: 7ٖٓ/٘ٔالدارقطنً فً العلل فقال ) ْح ٌَ َحِدٌِث 

 أسمع قراءة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وأنا على عرٌشً بمكة.
َنَة، َعْن مسعر، فقال: ٌروٌه مسعر، واختلؾ عنه: فروا ٌْ ٌَ ، َعِن اْبِن ُع ًُّ ْبُن َحْرب  ه َعلِ

ٌَى ْبِن جعدة، عن أم هانا، ووهم فٌه. ْح ٌَ ، َعْن   =                   َعْن َعْمِرو ْبِن ِدٌَنار 
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والمحفوظ: عن مسعر، عن أبً العالء، وهو: هالل بن خباب، عن ٌحٌى بن جعدة، = 
                                                                                      عن أم هانا.

أبو ، وعبٌد هللا بن موسى، و، وعبد هللا بن داود الخرٌبً كذلك قال وكٌع، وابن المبارك
 نعٌم، عن مسعر.

 وهو الصحٌح. وكذلك رواه قٌس بن الربٌع، وفضٌل بن منبوذ، عن هالل بن خباب.
 (999/ٔٔٗ/ٕٗالطبرانً فً الكبٌر ) اومتابعة قٌس بن الربٌع لمسعر أخرجه

 ط: بشار( 7ٖٗ/ٗٔلمسعر أخرجها الخطٌب فً التارٌخ ) فضٌل بن منبوذومتابعة 
 

 تخرٌج الوجه الثانً:
( والطبرانً فً ٕ٘ٔ٘( والفاكهً فً "أخبار مكة" )8ٕٔٔإسحاق ) أخرجه -أ

سفٌان بن ُعٌٌنة عن  العدنً محمد بن أبً عمرمن طرٌق  (998/ٔٔٗ/ ٕٗ"الكبٌر" )
 عن مسعر عن رجل عن ٌحٌى بن جعدة عن أم هانا.

عن مسعر،  علً بن حربمن طرٌق  (7ٕ٘/ٙ) لبٌهقً فً دالبل النبوةأخرجه ا –ب 
 به. دٌنار، عن ٌحٌى بن َجْعدة،عن عمرو بن 

 الوجه األول:  إسناددراسة 
 :وهذا دراسة إسناده الترمذي اإلمامالوجه األول رواه 

 7 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن ؼٌالن محمود -ٔ
ْسَبة َهِذه مهملة ثم وهمزة الراء بضم -الرإاسً ملٌح بن الجران بن وكٌ، -ٕ  إِلَى النِّ

ْأس  صمعة، بن أبان: َعن َرَوى.  )ع( الكوفً سفٌان أبو - َرأسه لكبر َذلِك لَهُ  قٌلو - الرَّ
 َسِعٌد ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى.  ومسعر بن كدام وؼٌرهم ،البجلً هللاَِّ  َعبد ْبن وأبان

 َعبد َقال، ومحمود بن ؼٌالن وؼٌرهم ،الخبٌري أَبً بن هللا َعبد بن إبراهٌمو الجوهري،
 ما وكٌع، من أحفظ وال وكٌع، من للعلم أوعى رأٌت ما: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ 

، قط رقعت وال كتابا وكٌع مع رأٌت وال واحدا، ٌوما الإ حدٌث ِفً شك وكٌعا رأٌت
 حافظا وكٌع كان الحفظ، مطبوع وكٌع كان: ٌقول أبً سمعت: آخر موضع ِفً َوَقال

 عثمان بن علً َوَقال، كثٌرا كثٌرا مهدي ابن الرحمن عبد من أحفظ وكٌع وكان حافظا،
 ْبن وعٌسى الجران، بن وكٌع ِفً ٌتكلم قتادة أبا إن: حنبل ْبن حمدأل قلت النفٌلً،
: الرازي حاتم أبو َوَقال، الكذاب فهو الصدق أهل كذب من: َفَقالَ  المبارك، وابن ٌونس،
ٌَى الجران، ْبن وكٌع بالعراق عندنا الثبت: قال أنه حنبل بن أحمد َعلَى أشهد ْح ٌَ  ْبن و
مان داود أبو َوَقال .مهدي ْبن الرحمن وعبد َسِعٌد، ٌْ  ٌحٌى سمعت: السنجً معبد بن ُسلَ

قُول َمِعٌن ْبنا  ثقة كوفً،: العجلًوقال ، والقعنبً وكٌع، الإ هلل ٌحدث رجال رأٌت ما: ٌَ
 قالو، ذكرهم جماعة من سفٌان فً أثبت وهو الحدٌث، حفاظ من أدٌب، صالح عابد
، جهبذا وكٌع كان منه، بالحدٌث أعلم وال أفقه وكٌع زمان ِفً بالكوفة كان ما: عمار ابن
   =                                     ِفً نظرت ما: ٌقول وكٌعا وسمعت: عمار ابن قالو
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 .مكانه أعدته ثم منه، طرؾ ِفً فنظرت ا،ٌوم   صحٌفة ِفً الإ عشرة خمس منذ كتاب= 
 المال بٌت على هأبو كان :داود أبو وقال ،متقنا حافظا كان: الثقات فً حبان بنا وقال
 وحفظنا طبعا حفظه كان :راهوٌه بن إسحاق وقال، بآخر قرنه عنه روى إذا فكان
 كان :المدٌنً بن علً وقال، منه أحفظ الرجال من أر لم :ٌحٌى بن ٌحٌى وقال بتكلؾ
وقال ابن ، عٌٌنة عن مسعر حدثنا ٌقول كان اعجب   لكان لفاظهؤب حدث ولو ٌلحن وكٌع

 وتسعٌن سبع سنة أول أو ست سنة آخر فً مات .عابد حافظ ثقة :التقرٌب حجر فً
                     . سنة سبعون وله ومابة

 . الجمهور وثقه الحفظ، وأبمة العلم بحور من ثبت، ثقة حافظ مامإ : خالصة حاله
/ ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(ٖٓٙ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(9ٖٗ/ ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،8ٕٗ ،8ٕٕ ،ٕ٘ ،ٕٗ ،9ٕ) رقم يزالمرو برواٌة أحمد وعلل ،( 77 ،9ٙ ،ٓٗ
 (8ٕٔ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(79ٔ/8)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٙ٘ ،ٔٓ٘ ،9ٕٓ

 حبان ابن وثقات ،(ٕٖٗ - ٖٕٖ) والتعدٌل الجرن وتقدمة  ،(7ٖ/ 9) والتعدٌل والجرن
ًّ  وسنن ،(ٕٙ٘/  7) اَرقُطِن  بؽداد وتارٌخ ،(8ٖٙ/  8) ٌاءولاأل وحلٌة ،(ٕٗٔ/ٔ) الدَّ
 (8ٔ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٕٔ/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٙٙٗ/  ٖٔ)
 بن ْبن الحارث ُعَبٌدة بن ظهٌر بن - ثانٌه وتخفٌؾ أوله بكسر - كدام بن  مسعر -ٖ

: نعَ  َوىر. )ع(.الكوفً سلمة أبو العامري، الهاللً صعصعة بن عامر بن هالل
 خباب ْبن وهالل ،المتشر بن محمد بن إبراهٌمو السكسكً، الرحمن َعْبد ْبن إبراهٌم
ووكٌع بن الجران  ،زرقاأل ٌوسؾ ْبن إسحاقو الكوفً، بشٌر ْبن أحمد وعنه.  وؼٌرهم
 أو الدستوابً هشام أثبت ماهأٌ: َسِعٌد ْبن لٌحٌى قلت: المدٌنً ْبن علً َقال. وؼٌرهم
: الخرٌبً َداُود ْبن هللاَّ  َعبد َوَقال .الناس أثبت من كان مسعر مثل رأٌت ما: قال مسعر؟

 كنا: شعبة َوَقال: قال. َعْنه مسعرا سؤلنا شًء فً اختلفنا إذا كنا: الثوري سفٌان قالو
 إذا وسفٌان شعبة، كان: الجوهري َسِعٌد ْبن إبراهٌم َوَقال، المصحؾ مسعرا نسمً
 نعٌم أبا سمعت: الرازي ُزْرَعة أبو َوَقال، مسعر المٌزان إلى بنا اذهب: قال اختلفنا
: ٌقول نعٌم أبا سمعت: الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال، شعبة ثم سفٌان ثم أثبت مسعر: ٌقول
   .واحد حدٌث فً الإ حدٌثه من شًء فً ٌخطا ولٌس حدٌثه، فً شكاكا مسعر كان
َبة أَبً ْبنِ  َبْكرِ  أبو َوَقال ٌْ  كوفً،: العجلً َوَقال، رجل كٌقٌن مسعر شك: وكٌع عن َش
 فً ٌشككه ٌستضعفه مسعر شٌطان: ٌقول األعمش وكان الحدٌث، فً ثبت ثقة،

َنة ْبن سفٌان َعنْ  العالء الجبارْبن َعْبد َوَقال، الشعر وكان ٌقول الحدٌث، ٌْ ٌَ  مسعر كان: ُع
 حدٌثه خٌارا ثقة كان: حنبل ْبن أحمد َعن طالب، أبو َوَقال، الصدق معادن من َعْندنا
د َوَقال،  ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  منصور، ْبن إسحاق َوَقال، الصدق أهل حدٌث  ْبن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال !مثله؟ بالكوفة ومن حجة، مسعر: الموصلً عمار ْبن هللاَِّ  َعبد  أَبً ْبن الرَّ
 =                 ، وسفٌان مسعر، َعنْ  أبً وسبل ثقة،: فَقالَ  عنه، ُزْرَعة أبو سبل: َحاِتم
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 وَذَكره زٌد بن حماد من أتقن ومسعر ا،إسناد   وأعلى حدٌثا وأجود أتقن مسعر: فقال= 
ان ابنُ   . الحدٌث فً ثبتا مرجبا كان: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
 عبرة وال ،مامإ حجة: المٌزان فً رجاء فقالاإلورد على اتهامه ب الذهبً: قد دافع قلت
مانً بقول ٌْ  العلماء، جلة من لعدة مذهب رجاءاإل :الذهبً قال، والمرجبة من كان: الُسلَ
 الكوفٌٌن فً مسعر: شعبة قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، قابله على التحامل ٌنبؽً ال

ٌٌّن فً عون كابن  فلٌؤت•  صالحا جلٌسا ملتمسا كان من: المبارك ابن ٌقول وفٌه الَبْصِر
 نصؾ ٌقرأ حتى ٌنام ال أبً كان: مسعر بن محمد َوَقال، بٌاتأ فً. كدام بن مسعر حلقة
 ابن َوَقال، خطبه لقلة المصحؾ ٌسمى مسعر كان: ٌقول: داود بن هللا َعبد َوَقال، القرآن
 .وقٌل بعدها مابةو وخمسٌن ثالث سنة مات .فاضل ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر

 . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ثبت ب
 ٔ) أحمد وعلل ،(ٓٙ٘/  ٕ ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٗٙ/  ٙ ) سعد ابن طبقات :ٌنظر 
 ،(ٕٔٔ/ ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖٔ/  8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٕٙ/  ٕو ،8ٕٕ/

 له والمراسٌل ،(8ٖٖ ،ٖٖٙ ،ٗ٘ٔ ،7٘ ،ٖٗ) وتقدمته ،(8ٖٙ/8) والتعدٌل والجرن
 وحلٌة ،(7ٙ٘/ ٕ) للباجً البخاري ورجال ،(7ٓ٘/7) حبان ابن وثقات ،(ٕٕٕ /ٔ)
 ومٌزان( ٖٙٔ/7) النبالء أعالم وسٌر ،(8/ٙ) التارٌخ فً والكامل ،(9ٕٓ/7) ٌاءولاأل

 (8ٕ٘/ٔ)ب والتقرٌ ،(٘ٔٔ - ٖٔٔ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب( 99/ٗ) االعتدال
: َعن َوىر. (ٗ) البصري العالء أبو ، العبدي -وموحدتٌن  بمعجمة -خباب بن لهال -ٗ

د ْبن اْلَحَسن  بن جعدة بن وٌحٌى ،جبٌر بن وَسِعٌد الكندي، نإذاوز الحنفٌة، اْبن ُمَحمَّ
  حولاأل زٌد أبو ٌزٌد بن وثابت زكرٌا، بن إسماعٌل: َعنه َرَوى .وؼٌرهم هبٌرة
 َوَقال، ثقة شٌخ: أبٌه َعن ، حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال .وؼٌرهم كدام بن ومسعر
، َعباس وِريُّ  ْبن ٌحٌى َعنْ  الدرامً َسِعٌد ابن وعثمان خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبوو الدُّ
ٌَى عن الدورقً، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، ةثق: َمِعٌن ْح  خباب، بن هالل: َمِعٌن ْبن ٌَ

َثَنا: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال، ثقتٌن أخوٌن خباب بن وصالح ، أبو َحدَّ م  ٌْ َثَنا: قال ُنَع  َحدَّ
 َوَقال ،السن، فٌه عمل تؽٌر، أنه الإ ثقة، المدابن ٌنزل كان خباب بن هالل َعنْ  سفٌان،
ٌَى سؤلت: الجنٌد ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌم ْح  إن: وقلت خباب، بن هالل َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌَ
، تؽٌر وال اختلط ما ال،: ٌحٌى َفَقالَ  واختلط، ٌموت أن قبل تؽٌر أنه ٌزعم القطان ٌحٌى
 ال أنه وأرجو ،أحادٌث لهالل: عدي ابن قالو، مؤمون ثقة،: قال هو؟ فثقة: لٌحٌى قلت
ان ابنُ  وذكره، به بؤس : فى العقٌلًال وق وٌخالؾ ٌخطا: َوَقال الثقات، كتاب ِفً ِحبَّ
 وقال ابن حجر فى التقرٌب:، الذهبًوثقه ابن شاهٌن و، وخرهوهم تؽٌر بآ حدٌثه
                                            =                          . بةاوم وأربعٌن أربع سنة آخر ِفً مات .خرةآب تؽٌر صدوق

 
 
 



   ٖٓٙ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

عنه ابن معٌن التؽٌر  ربعة ونفىاألوروى له  ،: ثقة وثقه الجمهورخالصة حاله= 
 (الساجًو العقٌلًى القطان وابن حبان وه جماعة منهم ) ٌحٌاالختالط وأثبتو

َبة أَبً البن والمصنؾ ،( 9ٖٔ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  وتارٌخ ،(78ٕ٘ٔ/ٖٔ ) َش
 وعلل ،(ٕٖٗ/ٔ) الجنٌد ابن تاالوسإ ،(ٖٖٙ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٕٕ/ٔ) الدارمً
 وتارٌخه ،(ٕٓٔ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٓٗ ،7ٖٓ ،ٗٙٔ ،89/ ٔ) أحمد

 لٌعقوب والمعرفة، (8ٕٗ/8) بن عديوالكامل فى الضعفاء ال ،(٘ٓٔ/ ٕ) الصؽٌر
 ،7ٗٔ ،ٖٔٔ ،ٔٓٔ ،88) لبحشل واسط وتارٌخ ،( 7ٖٔ ،98ٔ ،9ٓ/ٖو7ٕٕ/ٔ)

 وثقات ،(7٘/  9) والتعدٌل والجرن ،(9ٗ/ ٕ) للدوالبً والكنى ،(8ٕ٘ ،ٗٙٔ ،9ٗٔ
رقم  حدٌث ،ستاراأل وكشؾ ،(87/ ٖ) أٌضا له والمجروحٌن، (7ٗ٘/  7) حبان ابن
ختالط لسبط ابن االؼتباط بمن رمى باالو ،(ٖٕ٘/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(8ٕٖٙ)

 (7٘٘/ٔ) والتقرٌب ،(77/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب، (9ٖٙ/ٔالعجمى )
ٌ ى -٘ ْح  مخزوم بن ِعْمران بن عابذ بن َعْمرو بن وهب أَبً ْبن هبٌرة ْبن جعدة ْبن ٌ 

 أم وجدته أرقم، ْبن وزٌد رت،األ ْبن خباب: َعن َرَوى .)د تم س ق( المخزومً القرشً
 ،تثاب أَبً بن وحبٌب فاختة، أَبً بن ثوٌر: َعنه َرَوى .وؼٌرهم َطالِب أَِبً ِبْنت هانا
َسابً حاتم، أبو قال.  وؼٌرهم خباب ْبن ِهالل العالء أبوو ان ابنُ  وذكره .ثقة: والنَّ  ِحبَّ
 . : ثقةوقال ابن حجر فى التقرٌب ،الثقات كتاب ِفً

 . باتفاقحاله : ثقة  خالصة
 الصؽٌرالتارٌخ و ،(ٕ٘ٙ/8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٔٗٙ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر

 والتعدٌل والجرن ،(7ٗ٘ ،ٕٓٔ،ٕٖ/ ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٓٔ/ٔ) للبخاري
 التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٓ٘/ ٘) حبان ابن وثقات ،(ٕ٘ٗ/ٔ)له  والمراسٌل ،(ٖٖٔ/9)
 ( 88٘/ٔ) والتقرٌب ،(9ٕٔ/ ٔٔ)
رضً هللا  هند: وقٌل فاختة،: اسمها الهاشمٌة، القرشٌة طالب أبً بنت هانا أم -ٙ

ًُّ : َعن روت. عنها)ع( ِب  على اتفَقا َحِدٌثا نَ ٌَوأَْرَبعُ  ِستَّة - وسلم علٌه هللا صلى - النَّ
 ابنها وابن المخزومً، جعدة ابنها وابن ذام،اب صالح أبو موالها: عنها روى. َحِدٌث
 .   رضً هللا عنهما معاوٌة خالفة فً ماتتوؼٌرهم .  المخزومً جعدة بن ٌحٌى
( والتقرٌب ٕٙ٘/8) اإلصابة( و9ٕٓ/7الؽابة ) أسد( و889ٔ/ٗ) االستٌعاب: ٌنظر 

(ٔ/٘79) 
 وتابع وكٌع على هذا الوجه جماعة وهم : 

  (ٙٗٗ/ٔالفضل بن دكٌن: ثقة ثبت،  ٌنظر التقرٌب ) أبو نعٌم -ٔ
بن عامر الهمدانً أبو عبد الرحمن الخرٌبً بمعجمة وموحدة بن داود عبد هللا  -ٕ

 (ٖٔٓ/ٔالتقرٌب )  مصؽرا كوفً األصل ثقة عابد
ثقة كان  :بن باذام العبسً الكوفً أبو محمد بن أبً المختاربن موسى هللا  عبٌد -ٖ

 =                                                                   (7ٖ٘/ٔالتقرٌب ) ٌتشٌع
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 ( ٖ٘عبد هللا بن المبارك: ثقة باالجماع، سبقت ترجمته حدٌث رقم ) -ٗ= 
 ثقة: محمد بن خازم بمعجمتٌن أبو معاوٌة الضرٌر الكوؾ -٘

 (7٘ٗ/ٔ)التقرٌب 
 

 :دراسة إسناد الوجه الثانً
  ثقة حافظ فقٌه إمام حجة إال أنه تؽٌر حفظه بؤخرة: : رواه سفٌان بن عٌٌنةالثانًالوجه 

 واختلؾ علٌه أٌضا:
عن مسعر، عن عمرو بن دٌنار، عن ٌحٌى بن فرواه علً بن حرب عن سفٌان   –أ 

 َجْعدة، به.
سفٌان بن ُعٌٌنة عن مسعر عن عن ورواه محمد بن أبً عمر العدنً عن سفٌان  -ب

 رجل عن ٌحٌى بن جعدة عن أم هانا.
 

 النظر فً الخالف:
وكٌع، وابن المبارك، وعبٌد هللا بن موسى،  الوجه األول رواه ستة من الثقات وهم:

 اود الخرٌبًوعبد هللا بن دوأبو نعٌم، وأبو معاوٌة، ومحمد بن بشر العبدي، 
 والوجه الثانً: رواه ثقة واحد، وهو سفٌان بن عٌٌنة، وقد اختلؾ علٌه فٌه

 إذا ٌترجح الوجه األول باألكثرٌة والحفظ
 

 :من الوجه الراجح سناداإلعلى الحكم 
 ِرَجاله َصِحٌح إسناد َهَذا: (9ٔ/ٔمصبان الزجاجة ) فً البوصٌريصحٌح وقال  إسناد 

 .ِثَقات
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والعر  والعرٌ  
(ٔ)

  .السقف 
اٌشا رِ ع   ك  ى ل  نِ بْ ن   ًلأ   -صلى هللا علٌه وسلم  -ومنه أنه قٌل له  -ٓٙ

(ٕ)
 ،

نصب ٌدان تُ نها عِ شا ألرْ ٌوت مكة ع  ، وسمٌت بُ ستظل بهب والمراد ما
وتظلل
(ٖ) 

. 
نن -ٔٙ ة   أ بِننً نْ وع  نناد  ت   ق 

(ٗ)
ًَّ  أ نَّ  -رضننى هللا عنننه - بِنن ننلَّى النَّ ننهِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س   و 

ج   ر  ، خ  ل ةا ٌْ ْكر   بِؤ بًِ ُهو   إذاف   ل  ً   ب  ِض ُ  ر 
ْنهُ  هللاَّ لًِّ ع  ْخفِضُ  ٌُص  ْوتِِه، ِمنْ  ٌ  نرَّ   ص  م   و 

ر   ابِ  ْبنِ  بُِعم  طَّ  اْلخ 
(٘)

ُهو   ، لًِّ و  ا ٌُص  افِعا ُه، ر  ْوت  نا: ق ال   ص  نا ف ل مَّ ع  م  ًِّ  ِعْنند   اْجت  بِن  النَّ
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ، ًبأل  »: ق ال   و  ْكر  ْرتُ  ب  ر  أ ْنت   بِك   م  لًِّ و  ْخفِضُ  ُتص    من ت 

__________________________ 
ْقؾ،:  الَعْرش( ٔ)   .ِبهِ  ٌُْسَتَظلُّ  َما كلُّ : والَعِرٌش وهو السَّ

( 7ٗٔ/ٔ) الحربً براهٌم( وؼرٌب الحدٌث إلٕٔ/ٗؼرٌب الحدٌث للقاسم بن سالم )
 (ٖٓ/ٗ) للبؽوي( ، وشرن السنة 7ٕٓ/ٖوالنهاٌة )

َثِنً: إسحاق اْبنُ : قال ( قالٕٓٙ/ٔالسٌرة ) ابن هشام فً ذكره (ٕ)  أَِبً ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ
هُ  َبْكر   ثَ  أَنَّ ا: َقالَ  ُمَعاذ   ْبنَ  َسْعدَ  أَنَّ : ُحدِّ ٌَ  ًَّ ِ، َنِب ا لَكَ  َنْبِنً الأ هللاَّ  َوُنِعدُّ  ِفٌِه، َتُكونُ  َعِرٌش 

َنا، َنْلَقى ُثمَّ  َرَكاِبَبَك، ِعْنَدكَ  َنا َفإِنْ  َعُدوَّ ُ  أََعزَّ َنا، َعلَى َوأَْظَهَرَنا هللاَّ  أَْحَبْبَنا، َما َذلِكَ  َكانَ  َعُدوِّ
ا أَْقَوام ، َعْنكَ  َتَخلَّؾَ  َفَقدْ  َوَراَءَنا، ِبَمنْ  َفلَِحْقتَ  َرَكاِبِبَك، َعلَى َجلَْستَ  ْخَرى،األ َكاَنتْ  َوإِنْ  ٌَ 
 ًَّ ِ، َنِب ا لَكَ  ِبؤََشدَّ  َنْحنُ  َما هللاَّ ا َتْلَقى أَنَّكَ  َظنُّوا َوَلوْ  ِمْنُهْم، ُحّب  ْمَنُعكَ  َعْنَك، َتَخلَّفُوا َما َحْرب  ٌَ  ُ  هللاَّ
ٌَُجاِهُدونَ  ٌَُناِصُحوَنكَ  ِبِهْم، هِ  َفؤَْثَنى. َمَعكَ  َو ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َعلَ ٌْ ا، َوَسلَّمَ  َعلَ ر  ٌْ  َخ
رِ  لَهُ  َوَدَعا ٌْ ًَ  ُثمَّ . ِبَخ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  لَِرُسولِ  ُبِن ٌْ ، َوَسلَّمَ  َعلَ  .ِفٌهِ  َفَكانَ  َعِرٌش 
 .بكر بن حزم  أبىضعٌؾ لجهالة شٌخ عبد هللا بن  إسناد: وهذا قلت
 (ٖٓ/ٗ) للبؽوي( شرن السنة ٖ)
 اسمه: ِقٌلَ  وفارسه، وَسلَّمَ  علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول صاحب األنصاري قتادة أبو( ٗ)

: والمشهور ربعً، ْبن َعْمرو: وقٌل ربعً، ْبن النعمان: وقٌل ربعً، ْبن الحارث
 هللاَِّ  َرُسول مع المشاهد من ذلك بعد وما والخندق أحدا شهد.  )ع(ربعً  ْبن الحارث
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ًِّ : َعن وَرَوى .وَسلَّمَ  َعلَ ِب  اتفَقا َحِدٌثا نَ ٌَوَسْبعُ  ماَبة وَسلَّمَ  علٌه هللا صلى النَّ
ة مسلمو بحدٌثٌن البخاري َواْنَفَردَ  ،عشر أحد على ٌَ  ومعاذ الخطاب، ْبن ُعَمر :وعن ِبثَماِن
 ربان ْبن هللاَّ  وَعْبد، حرملة ْبن وإٌاس مالك، ْبن أنس: َعنه َرَوى .وؼٌرهم جبل بنا

                                                                                                                 .سنة سبعٌن ابن وهو وخمسٌن، أربع سنة بالمدٌنة توفً. وؼٌرهم  األنصاري
 طبقاتو (،ٙٙٙ/ٔ، والتقرٌب )(7ٖٔٔ/ٗاالستٌعاب )و(، ٕٗٗ/ٙأسد الؽابة ) :ٌنظر

 (  7٘ٗ/ٔوالخالصة ) ،(٘ٔ/ٙابن سعد )
انِ  ْبن العزى عبد بن نفٌل بن الخطاب بن ُعَمر (٘) ٌَ  َرَزانِ  ْبنِ  قُْرطِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعبد ْبنِ  ِر
 )ع( .المإمنٌن أمٌر حفص، أبو ، العدوي القرشً ؼالب ابن لإي بن كعب بن َعِديِّ  ْبنِ ا

َحاَبة فَُقَهاء أحد اِشدٌن اْلُخلََفاء َثاِنً الصَّ ةِ  لَُهم اْلَمْشُهود اْلعْشَرة َوأحد الرَّ  من َوأول ِباْلجنَّ
 =              هللاَِّ  َرُسول قبل اْلَمِدٌَنة إِلَى وهاجر قدٌما، بمكة أسلم ،اْلُمإمِنٌنَ  أَِمٌر سمً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ك   ْوت  ْعتُ  ق دْ : ق ال   ،«ص  نْ  أ ْسم  ا م  ا تُ دٌن  ُسول   ٌ  ِ، ر  ق ال   هللاَّ ر   و  ْرتُ »: لُِعم  ر  ، م   بِك 
أ ْنت   لًِّ و  ا ُتص  افِعا ك   ر  ْوت  ا: ف ق ال  : ق ال   ،«ص  ُسول   ٌ  ِ، ر  ، أُوقِظُ  هللاَّ ان  ْسن  أ ْطُردُ  اْلو   و 

ان   ط  ٌْ ًُّ  ف ق ال   الشَّ بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا»: - و  ا ٌ  ْكر   أ ب  ْوتِك   ِمنْ  اْرف ،ْ  ب   ص 
ا با ٌْ ق ال   ،«ش  ْوتِك   ِمنْ  اْخفِضْ »: ر  لُِعم   و  ا ص  با ٌْ  الترمذيداود و أبوه أخرج «ش 
حاتم  أبوو

(ٔ)
 . 

___________________________   
. وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول مع كلها والمشاهد بدرا، وشهد وسلم، علٌه هللا صلى= 

 َوِتْسَعة َخْمسِماَبة لَهُ  ،أشهر ستة: وقٌل أشهر، وخمسة سنٌن عشر الخالفة وولً
: َعن َرَوى. عشر ِبَخْمَسة مسلمو ِبِتْسَعة الُبَخاِريّ  َواْنَفَردَ  عشَرة على اتفَقا َحِدٌثا َوَثاَلُثونَ 
 ًّ ِب ُ  َصلَّى - النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : َعنه َرَوى. الصدٌق بكر وأبً كعب، ْبن أَِبً :وَعن - وَسلَّمَ  َعلَ

ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم  عبدو ،النخعً ٌزٌد ْبن سوداألو أسلم، ومواله عوؾ، ْبن الرَّ
 أول ِفً َودفن َوعْشرٌن َثاَلث سنة آخر ِفً اْستْشهد .وؼٌرهم القاري عبد ْبن الرحمن

هِ  َوصلى .َوِستٌِّنَ  َثاَلث اْبن َوُهوَ  َوعْشرٌن أَربع سنة ٌْ ب َعلَ ٌْ  اْلُحْجَرة ِفً َودفن ُصَه
ة ٌَّ َبِو  .النَّ
 (8ٕٕ/ٔوالخالصة ) ،( ٖ٘/ٗ) الؽابة أسدو ،(ٗٗٔٔ/ٖ) االستٌعاب:  ٌنظر

  .اال  رسوإ وصال  بن سلمة واختلؾ علٌه فٌه  هذا الحدٌث مداره على حماد (ٔ)
ادُ  :الموصول ولاألالوجه  ، َثاِبت   َعنْ  َسلََمَة، ْبنُ  َحمَّ ًِّ ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُبَناِن  َعنْ  َرَبان 
 مرفوعا . به َقَتاَدةَ  أَِبً

 :المرسل بوجهٌه الثانًالوجه 
، -أ اد  ، َثاِبت   َعنْ  َحمَّ ًِّ ًِّ  َعنِ  اْلُبَناِن ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  به مرسال . َوَسلَّمَ  َعلَ
 حماد عن ثابت عن عبد هللا بن ربان مرسال   -ب

   :ه الموصولتخرٌج الوج
ْوتِ  َرْفعِ  ِفً ب  با ،الصالة تابك :داود أبو أخرجه  للٌلا َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  الصَّ

َثَنا :( قال9ٕٖٔ/7ٖ/ٕ) اِن، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ بَّ َثَنا الصَّ ٌَى َحدَّ ْح ادُ  أخبرنا ،إسحاق ْبنُ  ٌَ  َحمَّ
، َثاِبت   َعنْ  َسلََمَة، ْبنُ ا ًِّ ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُبَناِن  .  به بلفظه َقَتاَدةَ  أَِبً َعنْ  َرَبان 
لِ  اْلِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َما ابُ بَ   ،الصالة أبواب تابك :الترمذي هأخرجو ٌْ ( 7ٗٗ/9ٖٓ/ٕ) ِباللَّ

اِد ْبِن َسلََمَة،  َؼِرٌب   َحِدٌث   َهَذا" :بلفظه وقال ٌَى ْبُن إِْسَحاَق، َعْن َحمَّ ْح ٌَ َما أَْسَنَدهُ  َوإِنَّ
َما َرَوْوا َهَذا الَحِدٌثَ  اِس إِنَّ ِ ْبِن َرَبان  ُمْرَسال   َوأَْكَثُر النَّ

، َعْن َعْبِد هللاَّ وابن  ،"«َعْن َثاِبت 
لِ  َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  اْلَجْهرِ  ِصَفةِ  ِذْكرِ   َبابُ  ،الصالة تابك :مةخزٌ ٌْ  َتْركِ  َواْسِتْحَبابِ  اللَّ
ْوتِ  َرْفعِ  ِدٌدِ  الصَّ نَ  َجْهر   َواْبِتَؽاءِ  ِبَها، َواْلُمَخاَفَتةِ  ِبَها، الشَّ ٌْ ِدٌدِ  اْلَجْهرِ  َب نَ  الشَّ ٌْ  اْلُمَخاَفَتةِ  َوَب
 ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرج :ومن طرٌق ابن خزٌمة ،( بنحوهٔٙٔٔ/89ٔ/ٕ)"

انِ  ِذْكرُ باب  ٌَ نَ  اْلَمْرءِ  ِقَراَءةَ  ِبؤَنَّ  اْلَب ٌْ نِ  َب ٌْ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  إِلَى أََحبَّ  َكانَ  اْلِقَراَءَت هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
ا َواْلُمَخاَفَتةِ  اْلَجْهرِ  ِمنَ  َوَسلَّمَ   ِمنْ باب  ،الصالة تابك :الحاكم، و(7ٖٖ/ٙ/ٖ) ِبَها َجِمٌع 
عِ  َصاَلةِ  ِكَتابِ   َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا: وقال( بنحوه، 8ٙٔٔ/ٗ٘ٗ/ٔ) التََّطوُّ
، َجاهُ  َولَمْ  ُمْسلِم    = ِصَفةِ  باب ،الصالة تابك :البٌهقً هأخرج، ومن طرٌق الحاكم " ٌَُخرِّ
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 ...................................................................................
___________________________   

لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  = ِ ٌْ ْفعِ  ِفً اللَّ (، وابن المنذر فً 7ٓٓٗ/ٙٔ/ٖ) َواْلَخْفِض  الرَّ
ِل، َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  اْلَجْهرِ  ِصَفةِ  ِذْكرُ األوسط :  ٌْ ْوتِ  َتْركِ  َواْسِتْحَبابِ  اللَّ  َرْفع الصَّ

ِدٌدِ  ٌَى( بنحوه ستتهم من طرٌق 8ٖٕ٘/ٙ٘ٔ/٘) ِبَها الشَّ ْح  .به إسحاق ْبنِ  ٌَ
  :بوجهٌه تخرٌج الوجه المرسل

ْوتِ  َرْفعِ  ِفً ب  با ،الصالة تابك :داود أبو أخرجه -أ  للٌلا َصاَلةِ  فًِ ِباْلِقَراَءةِ  الصَّ
َثَنا :قال (9ٕٖٔ/7ٖ/ٕ) َثَنا ،إسماعٌل ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ، َحدَّ اد  ، َثاِبت   َعنْ  َحمَّ ًِّ  َعنِ  اْلُبَناِن

 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  .به بلفظه َوَسلَّمَ  َعلَ
لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ِصَفةِ  باب ،الصالة تابك :البٌهقً: أبً داودومن طرٌق  ٌْ  ِفً اللَّ

ْفعِ    .(7ٓٔٗ/ٙٔ/ٖ) َواْلَخْفِض  الرَّ
ٌَى ْبُن » ( فقال:9ٖٓ/ٕأشار إلٌه الترمذي ) -ب ْح ٌَ َما أَْسَنَدهُ  ، َوإِنَّ َهَذا َحِدٌث  َؼِرٌب 

َما َرَوْوا َهَذا الَحِدٌَث َعْن ثَ  اِس إِنَّ اِد ْبِن َسلََمَة، َوأَْكَثُر النَّ ِ إِْسَحاَق، َعْن َحمَّ ، َعْن َعْبِد هللاَّ اِبت 
 «ْبِن َرَبان  ُمْرَسال  ا
 

  :لوجه الموصولا إسناددراسة 
                      :هإسناددراسة داود وهذا  أبوالوجه الموصول ٌروٌه 

نا -ٔ س  د بن الصبان بن ْلح  ًّ  أبو - راء آخره - البزار ُمَحمَّ  .البؽدادي ثم الواسطً َعلِ
 حكٌم ْبن إسحاقو حنبل، ْبن أحمدو الحنفً، جواس ْبن أحمد: َعن َرَوى)خ د ت( . 
ْرِمِذّي، داود، أبوو اْلُبَخاِرّي،: َعنه َرَوى. وؼٌرهم إسحاقوٌحٌى بن   ابن إبراهٌمو والتِّ

 سؤل أنه: ٌقول أبً سمعت :الهاشمً ٌعقوب ْبن هارون قالوؼٌرهم.  الحربً إسحاق
ِ، َعبد أََبا  صاحب ثقة، عنه، اكتب: فقال البزار ْبن اْلَحَسن َعن حنبل، ْبن أحمد ٌعنً هللاَّ
 ٌرفع حنبل ْبن أحمد َكانَ  ببؽداد، عجٌبة جاللة له وكانت صدوق،: حاتم أبو َوَقال، سنة
د قرٌش أبو َوَقال، وٌجله قدره من َثَنا: الحافظ جمعة ْبن ُمَحمَّ  الصبان، ْبن اْلَحَسن َحدَّ

َسابً وذكره، الصالحٌن أحد وكان  أسماء فً وذكره. بالقوي لٌس: َوَقال الكنى، فً النَّ
 حبان ْبن حاتم أبو وذكره المؽنً، فً الذهبً وثقه وقد، صالح بؽدادي: َوَقال شٌوخه،

 سنة مات .فاضال عابدا ٌهم وكان صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب ِفً
                      .بتٌناوم وأربعٌن تسع

                                                                       . البخاريخالصة حاله : ثقة احتج به 
 والمعرفة ،(87ٖ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه، (9ٕ٘/ٕ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 (9ٔ/ ٖ) والتعدٌل والجرن، (ٙٙ/ٔ) النسابً ومشٌخة ،(9ٖٖ/ٖ ،789/ ٔ) لٌعقوب
 /ٔ) والكاشؾ، (ٖٖٔ/ٌٔعلى ) بىأل الحنابلة وطبقات، (7ٙٔ/8حبان )وثقات ابن 

 ،(ٔٙٔ/ٔ)ى فى الضعفاء والمؽن ،(ٓٓ٘ – 99ٗ/ ٔٔ) االعتدال ومٌزان، (ٕٕٕ
 = (ٔٙٔ/ٔوالتقرٌب )، (97ٖ/ٔ) الفتح ومقدمة، (9ٕٓ -89ٕ/  ٕ) حجر ابن وتهذٌب
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ٌَى - ٕ= ْح ْسَبة َهِذه - َواْلِجٌم اْلُمَوحَدة اْلَباء ِبَفْتح -البجلً إسحاق بن ٌَ  بجٌلة، َقبٌلَة إِلَى النِّ
ٌُقال زكرٌا، أبو اء آخر اْلُحُروؾ  - السٌلحٌنً َبْكر أبو: و ٌَ ٌن اْلُمْهملَة َوُسُكون اْل ِبَفْتح السِّ

ة َوِفً آخرَها نون  ٌَ اِن اء الثَّ ٌَ م َوكسر اْلَحاء اْلُمْهملَة َوُسُكون اْل ْسَبة  َهِذهَوفتح الالَّ  إِلَى النِّ
ة َوِهً سٌلحٌن ٌَ  العطار، ٌزٌد ْبن أبان: َعن َرَوى. (ٗ)م  - َبْؽَداد َسواد من قدٌَمة َقْر
 أَبً ْبن حازم ْبن أحمد: َعنه َرَوى. وؼٌرهم سلمة ْبن وحماد العدوي، كٌسان ْبن وجعفر
 قال .والحسن بن الصبان وؼٌرهم ،الخالل َخالِد ْبن أحمدو حنبل، ْبن أحمدو ؼرزة،
 اْبن ومن الشامٌٌن من سمع ثقة، َصالِح شٌخ: حنبل ْبن أحمد َعن ،إسحاق ْبن َحْنَبل
 صدوق: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، صدوق وُهوَ  لَِهٌَعة،
د َوَقال، المسكٌن  َوَكانَ  :فى اللباب األثٌروقال ابن  ،لحدٌثه حافظا ثقة َكانَ : َسْعد ْبن ُمَحمَّ

 وخرو ثقة،: السمعانً وقال: وقال مؽلطاى، حافظ ثقة: الكاشؾ فً الذهبً َوَقال، ِثَقة
 ابن َوَقال، صحٌحهم فً حدٌثه علً أبوو عٌسى، أبوو والحاكم، حبان، وابن عوانة، أبو

                                                                           . اْلَمؤُْمون خالفة ِفً بتٌناوم عشر سنة مات . صدوق: التقرٌب فً حجر
                                                  .خالصة حاله : ثقة احتج به مسلم 

 البخاري وتارٌخ، (٘ٔٙ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،(ٖٓٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
، ( ٕٙٔ/  9) والتعدٌل والجرن ،(7ٖٔ ،8ٕٔ/ ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٕ٘/8)الكبٌر
 ،(٘ٓ٘/  9) النبالء أعالم وسٌر ،(ٖٔ/ ٖ) البلدان ومعجم ،(ٕٓٙ/9) حبان ابن وثقات
، (78ٕ/ٕٔتهذٌب الكمال ) إكمالو، (ٖٔٙ/ٕ) والكاشؾ، (7ٕٙ/  ٔ) الحافظ وتذكرة
 (8ٙٔ/ ٕ،ٕٔٔ/ٔواللباب )، (87٘/ٔوالتقرٌب ) ،(7ٙٔ/ ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب

 بن زرقاأل: َعن َرَوى. (ٗ)خت م  سلمة أبو الَبْصِرّي، دٌنار بن سلمة بن حماد -ٖ
 ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وثابت البنانى وؼٌرهم ،العدوي سوٌد بن إسحاقو قٌس،

 قال.  وؼٌرهم إسماعٌلومإمل بن  ،السٌلحٌنً إسحاق ْبن وٌحٌى ،السامً الحجاو
 َوَقال، قدٌما منه سمع الطوٌل، حمٌد فً الناس أثبت سلمة بن حماد: حنبل ْبن أحمد
 َوَقال، معمر من ثابت فً أثبت سلمة بن حماد: حنبل بن أحمد عن المٌمونً، الحسن
: قال سلمة؟ بن وحماد زٌد، بن وحماد وهٌب،: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ : إسحاق بن حنبل
 البدع أهل على الرد فً أروى أحدا أعلم ال سلمة بن وحماد ٌوثقه، كؤنه وهٌب وهٌب
د َوَقال، به حسبك زٌد بن وحماد منه،  َعن وسبل هللا، َعبد أبا سمعت: حبٌب بن ُمَحمَّ
 زٌد بن حماد ووصؾ. كالهما: قال إلٌك؟ أحب أٌهما سلمة ْبن وحماد زٌد، ْبن حماد
 سلمة بن حماد: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور، ْبن إسحاق َوَقال، وعقل وهدي، بوقار،
، َعباس َوَقال، ثقة وِريُّ  َوَقال، واحد وآخره أمره أول فً حدٌثه: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن الدُّ
مان: قٌل، حماد قول فالقول ثابت فً سلمة بن حماد خالؾ من: أٌضا عنه ٌْ  بن فُسلَ

مان: قال ثابت عن المؽٌرة ٌْ  لم: المدٌنً بن علًال وق بثابت الناس أعلم وحماد ثبت، ُسلَ
 َقال، والساجًوابن سعد و العجلًووثقه  سلمة بن حماد من أثبت ثابت أصحاب فً ٌكن
 =       وقات،األ فً الدعوة المجابٌن العباد من كان دٌنار بن سلمة بن حماد: حبان ْبنا
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 صاحب البخاري إسماعٌل بن بمحمد هنا ٌعرض) حدٌثه جانب من ٌنصؾ ولم= 
               َوَؼٌره وؼرابب أَْوَهام لَهُ  ِثَقة مام: إالضعفاء(، وقال الذهبً فً المؽنى فً الصحٌح

 ذكر لما ذلك عن طاهر بن الفضل أبو واعتذر": التهذٌب حجر فً وقال ابن منه، ْثبتْ أ
 مامإ سلمة بن حماد وكذلك قال حدٌثهم البخاري ترك أقوام أحادٌث أخرو مسلما أن

 فً أدخل الكذبة بعض أن المعرفة منتحلً بعض تكلم لما وأطنبوا بمةاأل لمدحه كبٌر
 لٌبٌن مواضع فً به استشهد بل علٌه معتمدا البخاري عنه ٌخرو لم منه لٌس ما حدٌثه
 عوانة وأبً زٌد بن وحماد كشعبة أقرانه حدٌث من ٌروٌها التً هأحادٌث أخروو ثقة أنه

 ٌختلفوا لم والمتؤخرٌن القدماء أصحابه من جماعة رأى ألنه علٌه عتمدا ومسلم وؼٌرهم
 النقل أهل أبمة وإجماع نفسه فً الرجل عدالة ثم عنهم وأخذ جماعة مسلم منهم وشاهد
 . " انتهىوأمانته ثقته على
 وأما البخاري تركه فلذا حفظه ساء كبر لما أنه الإ المسلمٌن أبمة أحد هو: البٌهقً وقال
 عن حدٌثه سوى وما تؽٌره قبل منه سمع ما ثابت عن حدٌثه من أخروو فاجتهد مسلم
 علماأل زٌاد عن حماد :القطان وقال، الشواهد فً اأخرجه حدٌثا عشر اثنً ٌبلػ ال ثابت
 ما كان إن :القطان عن ،وٌحٌى ،أبٌه عن هللا عبد وقال ،بذاك لٌس سعد بن وقٌس
قلت ألبً: ألي شًء  كذاب.فهو كذا. قلت: ما قال؟ قال: د سع بن قٌس عن حماد ٌروي

قال هذا؟ قال: ألنه روى عنه أحادٌث رفعها إلى عطاء عن ابن عباس، عن النبً صلى 
                                                  .ومابة وقٌل قبلها وستٌن سبع مات . هللا علٌه وسلم
لٌبٌن أنه ثقة  ؛  بهفإنه استشهد  البخاري: ثقة احتج به الجماعة ؼٌر خالصة حاله

 خره وهو من أثبت الناس فًرواٌة ثابت عن أنس تؽٌر بآ ٌثا فًله تعلٌقا حد أخروو
 تؽٌر أنه بسبب ولعلها أوهام، له. الطوٌل حمٌد حدٌث فً وأثبتهم الناس وأعلمثابت 
 . أحمد قال كما خاصة، سعد بن قٌس عن كتابه ضٌاع بسبب أو بآخره، حفظه
َبة أَبً ابن ومصنؾ ،(ٕٖٖ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  وتارٌخ ،(78ٔ٘ٔ/ٖٔ) َش
 وعلل ،(7ٗٙ ،79) رقم ٌحٌى عن الدارمً وتارٌخ ،(ٖٔٔ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى
 ،(ٖٕٓ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕٕ/ٖ)الكبٌر البخاري وتارٌخ، (99ٔ،9ٖ/  ٔ) أحمد

 ومٌزان ،(ٕٕ٘/ٔ) والكاشؾ ،(ٓٗٔ/ٖ) والتعدٌل والجرن ،(ٖٔٔ/ٔ) للعجلًوالثقات 
، (ٕٗٔ/ٗ) مؽلطاي إكمالو، (89ٔ/ٔ) الضعفاء والمؽنى فً ،(9ٔ٘/ٔ) االعتدال
ْرِمِذيّ  علل وشرن  (78ٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(8ٔ-ٙٔ/ٖ) التهذٌب وتهذٌب (8ٔٗ،ٙٔٗ) التِّ

ْسَبة َهِذه مخففٌن ونونٌن الموحدة بضم - البنانً أسلم بن ثابت -ٗ  بنانة َوُهوَ  بنانة إِلَى النِّ
 أبو - بَها اْلَقِبٌلَة َهِذه لنزول ِباْلَبْصَرةِ  محلّة بنانة َوَصاَرت َؼالب بن لَإي بن سعد بنا

 بن وأنس نوفل، ْبن الحارث ْبن هللا َعْبدِ  ْبن إسحاق: َعنه روى. )ع( البصري محمد
 بن وأؼلب الهجٌمً، براز ْبن أشعث: َعنه َرَوى. وعبد هللا بن ربان وؼٌرهم ،مالك
: قلت حنبل، ْبن أحمد سؤلت: طالب أبو َقال. وؼٌرهم  سلمة ْبن وحماد ،الشعوذي تمٌم
 =    ٌقص، كان وقتادة ٌقص، وكان الحدٌث، ِفً ٌتثبت ثابت: قال قتادة؟ أو أثبت ثابت
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، ووثقه العجلً الحدٌث صحٌح المؤمونٌن، الثقات من محدثا وكان أذكر، وكان= 
ْهِرّي،: أنس أصحاب أثبت: َحاِتم أبو َوَقالوالنسابً وابن سعد وابن أبى خٌثمة،   ثم الزُّ

 وزهادهم، البصرة، أهل تابعً من هو: َعِديّ  ْبن أحمد أبو َوَقال، قتادة ثم ثابت،
 سلمة، ْبن حماد عنه الناس أروى الناس، من الثقات بمةاأل عنه كتب وقد ومحدثٌهم،

 الراوي من هو إنما النكرة من حدٌثه ِفً وقع وما ثقة، عنه روى إذا مستقٌمة هأحادٌثو
 أهل أعبد من كان: حبان ابن َقال، وَ ضعفاء مجهولون جماعة عنه روى قد ألنه عنه،

 الذهبًوقال ، الشدٌد الورع مع اونهار   لٌال   الصالة كثرة على صبرا وأكثرهم البصرة
 فً وقال ابن حجر، ذكرته ما له عدي ابن ذكر ولوال كاسمه، ثابت وثابت: المٌزان فً

 . وثمانون ست وله ومابة، وعشرٌن بضع سنة مات.  عابد ثقة التقرٌب:
 . جماعاإلحاله : ثقة ب خالصة
 وبرواٌة ،( 8ٙ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( ٕٖٕ/ 7) سعد بن طبقات :ٌنظر
 ،( ٖٕٙ ،ٖٕٕ ،8ٙٔ ،ٕٙٔ ،8ٖٔ ،٘ٗ ،7ٖ/  ٔ) حمدأل والعلل ،(ٔٙ) طهمان ابن

 ٔ) لٌعقوب والمعرفة، (89/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(9٘ٔ/ ٔ/ ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 /ٕٔ8، ٕٖٓ  ،ٗ87، ٘ٓ7، ٕ  /ٔ٘، ٖٖ، ٖٗ، ٗٗ، ٙٔ، 9ٓ، 9ٕ، 9ٙ، 98، 
99، ٖٔٓ، ٕٔ7، ٕٔ7، ٔٙٙ، ٔ9ٗ، ٕٓٔ، ٕٕ٘، ٕٙٗ، ٖ  /ٕٗ، ٕ٘، ٗٙ، ٙ7، 
  ،(ٕٗٙ ،ٕٙ٘،ٓٙٗ،ٕٙٔ/ٔ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ، (ٖٙٔ ،ٙ٘ٔ ،77

 ،(7ٓٔ/ٔ) والكاشؾ، (78ٔ/ٔواللباب ) ،(9ٗٗ/ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن
 والتقرٌب، (ٕ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب ،(ٖٖٙ - ٕٖٙ/ ٔ) والمٌزان ،(ٕٕٓ/ ٘)والسٌر

(ٔ/ٖٕٔ)  
بد -٘ ِ  ع  : عن روى.  (ٗ)م  .البصرة سكن. المدنً َخالِد أبو ،األنصاري ربان بن هللاَّ
 ْبن زرقاأل: َعنه َرَوى.  وؼٌرهم األنصاري َقَتاَدة وأبً حبار،األ وكعب كعب، ْبن أَِبً

ٌْس،  أَهل من ُهوَ : خراش اْبن َوَقال وؼٌرهم . البنانً وثابت ،المزنً هللاَِّ  َعبد ْبن وبكر َق
 المدٌنً ْبن َعلًِ َوَقال، جلٌل رجل وُهوَ  َعْنُه، حدث مدنٌا أعلم ال البصرة قدم اْلَمِدٌَنة،
.  وذكره ابن حبان فى الثقات ،وابن حجر النسابًو العجلًووثقه ابن سعد و، َذلِكَ  َنْحو
اد ابن والٌة ِفً قتل ٌَ  . ِز

 . جماعاإلثقة ب : خالصة حاله
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٙٓ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٕٕٔ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر 
/ ٘) حبان ابن وثقات ،(ٕ٘/٘) والتعدٌل والجرن ،(7ٕ/ٕ) للعجلًوالثقات  ،(8ٗ/٘)

                                                                                 (ٗٔٗ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(ٕٙٓ/٘) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٕ
 8ٖٓسبقت ترجمته  ص  :رضً هللا عنه األنصاري قتادة أبو -ٙ

   :الوجه المرسل إسناددراسة 
اد،عن  ،إسماعٌل ْبن ُموَسى رواه  -ٔاألول:  الوجه المرسل ًِّ  َثاِبت   َعنْ  َحمَّ  . اْلُبَناِن
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ى -ٔ=  أبو  موالهم، القاؾ، وفتح النون وسكون المٌم بكسر نقريالمِ  إسماعٌل بن ُموس 

)ع( .الَبْصِريّ  المعجمة وفتح الواو وسكون الموحدة وضم المثناة بفتح التبوذكً سلمة
 :وعنه . مة وؼٌرهمسل بن وحماد الشنً، ُعَمر بن وحفص ٌسار، بن حبان: روى عن
 الحسن بن الحسٌن َوَقال. وؼٌرهم  الحربً، إسحاق ْبن إبراهٌمو َداُود، أبوو اْلُبَخاِرّي،
ٌَى سمعت: حاتم أبو َوَقال .مؤمون ثقة: فقال عنه، َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الرازي ْح  بن ٌَ
 صالحا، رجال المنهال بن الحجاو وَكانَ  كٌسا، َكانَ : َفَقالَ  أبً سلمة، َعلَى وأثنى َمِعٌن،

 بن ُموَسى: ٌقول الطٌالسً الولٌد أبا سمعت: أٌضا حاتم أبو َوَقال، أتقنهما سلمة أبوو
 أَِبً َعن ٌكتب لم من: قدٌما المدٌنً بن علً قال: أٌضا َوَقال، صدوق ثقة، إسماعٌل
د َوَقال، َعْنهُ  رجل عن كتب سلمة  َعْبد َوَقال، الحدٌث كثٌر ثقة، كان: سعد ْبن ُمَحمَّ

ْحَمنِ   وال نماطً،األ الحجاو من أٌقظ َكانَ  ثقة،: َفَقالَ  َعْنُه، أَِبً َسؤَلتُ : َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 ألنه التبوذكً سمً وإنما سلمة، أبً من حدٌثا أحسن أدركناه ممن بالبصرة أحدا أعلم

ان ابنُ  وذكره .إلٌها فنسب دارا بتبوذك اشترى  من كان: َوَقال ،"الثقات" كتاب فً ِحبَّ
 لم: فى المٌزان الذهبًوقال  وابن حجر، ،الذهبًوابن حزم و العجلًقه ووث، المتقنٌن

 نعم: ثم قال، فٌه الناس وتكلم صدوق: فٌه خراش ابن لقول لكن فٌه، للٌن سلمة باأ ذكرأ
 سنة مات .: وكالم ابن خراش لم ٌتابع علٌهقلت ! ! رافضً ٌا ثبت ثقة بؤنه فٌه تكلموا
 . بتٌناوم وعشرٌن ثالث

  . باتفاقخالصة حاله:  ثقة 
والجرن  ،(8ٕٓ/7) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر (، ٖٙٓ/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

والثقات البن حبان  ،(ٖٗٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٖٙٔ/8حاتم ) أبىوالتعدٌل البن 
 االعتدالومٌزان  ،(ٖٔٓ/ٕوالكاشؾ ) ،(ٕٓ/ٙوالمحلى البن حزم ) ،(ٓٙٔ/9)
 (9ٗ٘/ٔوالتقرٌب )  ،(ٖٖٖ/ٓٔوتهذٌب التهٌب )  ،(ٕٓٓ/ٗ)

  فٌما بٌن ٌدي من مصادر.  هالترمذي، ولم أجد هاألكثر قال رواه المرسل الثانً:الوجه 
  :الخالفالنظر فً 

ٌَىالوجه الموصول رواه  ْح   .وهو ثقة البجلً إسحاق بن ٌَ
  .وهو ثقة المنقري إسماعٌل بن ُموَسىرواه  األول: والوجه المرسل
من الوجه  وممن رجح المرسلالثانً: رواه األكثر كما أشار الترمذي والوجه المرسل 

َعْن حدٌث  رواه سؤلُت أَِبً فقد قال ابن أبً حاتم:  .، وأبو حاتمالترمذي الثانً:
 ًّ الَِحٌِن اد ، عن ثابتح، عن السَّ ًَّ صلَّى  ،مَّ عن عبد هللا ْبِن َرَبان، َعْن أَِبً قتادَة: أنَّ النب
ًَّ . الحدٌثَ الِعشاء،  حٌُح: َعْن عبد هللا بن َرَبان: أنَّ النب ُمرَسل  ؛ أخطؤ  "... َقاَل أَِبً: الصَّ

 ًُّ الَحٌن  فٌه السَّ
 (:9ٖٔ/ٔوقال النووي فً خالصة األحكام )، من رجح الموصول الحاكم وابن حبانوم

 .َصِحٌح ِبإسناد َداُود أبو َرَواهُ 
 :الراجحالحكم على الحدٌث من الوجه 

 ؛ إلرساله. ضعٌؾ
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بكر  بىهرٌرة ولم ٌذكر: فقال أل أبىداود أٌضا من حدٌث  أبو هأخرجو  -ٕٙ
ق دْ  :" وزاد"ارف،": وًل لعمر"اخفض ِمْعُتك   و  ا س  أ ْنت   لُ البِ  ٌ  أُ  و  ْقر  ِذهِ  ِمنْ  ت   ه 

ِة، ور  ِمنْ  السُّ ِذهِ  و  ِة، ه  ور  ٌِّبٌ  مٌ الك  : ق ال  ف السُّ ،ُ  ط  ْجم   ٌ  ُ
ال ى هللاَّ ع  هُ  ت  ْعض   إِل ى ب 

، ًُّ  ف ق ال   ب ْعض  بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  اب   ق دْ  ُكلُُّكمْ : "-و  " وقد تقدمت أ ص 
قرا ة السورةهذه الزٌادة فى أذكار 

(ٔ)
 . 

___________________________   
ْوتِ  َرْفعِ  ِفًباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)  َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  الصَّ

لِ  ٌْ َثَنا :( قالٖٖٓٔ/7ٖ/ٕ)اللَّ نِ  أبو َحدَّ ٌْ ٌَى ْبنُ  ُحَص ْح ٌَ ، اِزيُّ َثَنا الرَّ ، ْبنُ  أَْسَباطُ  َحدَّ د   ُمَحمَّ
دِ  َعنْ  و، ْبنِ  ُمَحمَّ َرةَ  أَِبً َعنْ  َسلََمَة، أَِبً َعنْ  َعْمر  ٌْ  .به  ُهَر

لِ  َصاَلةِ  فًِ اْلِقَراَءةِ  ِصَفةِ  َبابُ  : كتاب الصالة،البٌهقً هأخرج أبً داودومن طرٌق  ٌْ  اللَّ
ْفعِ  ِفً ( من طرٌق ٕٙٓٔ/ٙ/ٗ) ٌماناإلشعب  فًو ،(7ٕٓٗ/7ٔ/ٖ) َواْلَخْفِض  الرَّ

 .محمد بن عمرو به بلفظه
 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 

ٌَى بن حصٌن أبو -ٔ ْح مان بن ٌَ ٌْ اء ِبَفْتح - الرازي ُسلَ  آخرَها َوِفً لؾاأل َوُسُكون الرَّ
ْسَبة َهِذه - َزاي  وأسباط العدنً، أََبان ْبن الحكم ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. )د( الّريّ  إِلَى النِّ
د ْبنا  علً بن أحمدو داود، أبو: َعنه َرَوى .ؼٌرهمو عون، ْبن وجعفر القرشً، ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد قال.  وؼٌرهم الفارسً، زٌرك ْبن أحمد ْبن إسحاقو بار،اآل : حاتم أَبً ْبن الرَّ
 اسمً: قال: قال اسم؟ لك هل: حصٌن ألبً قلتُ : ٌقول أَِبً َسِمْعتُ ، ثقة صدوق، وُهوَ 

 أبو َوَقال، ثقة: َفَقالَ  عنه، أَِبً وسبل: قال. فتبسم هللاَّ  َعبد أسمٌك فؤنا: فقلت واحد وكنٌتً
ًُّ  اْلَقاِسمِ  َبَراِن مان ابن ٌحٌى حصٌن أبً اسم إن: قٌل: الطَّ ٌْ : الحافظان ووثقه، ثقة ُسلَ
 .حجر وابن الذهبً،

 . جماعاإلثقة ب : خالصة حاله
والتهذٌب ، (ٕٓٗ/ٕ) والكاشؾ( ٙ/ٕواللباب )، (ٖٗٙ/9) والتعدٌل الجرن :ٌنظر

 (ٖٖٙ/ٔ، والتقرٌب )(7٘/ٕٔ)
 .)ع( محمد أبو موالهم القرشً مٌسرة بن خالد بن الرحمن عبد بن محمد بن أسباط -ٕ

 علقمة بن َعْمرو ْبن ومحمد  ،سوار ْبن وأشعث الهجري، مسلم ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى
 ْبن أحمد الحسن أبوو ري،بواالنٌس زهراأل ْبن أحمد زهراأل أبو: َعنه َرَوى وؼٌرهم
د ْبن أحمدو الكوفً، القاسم ْبن الحسن .  وؼٌرهم الرازي حصٌن أبوو  حنبل، ْبن ُمَحمَّ
 َوَقال، صالح: حاتم أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أبو َقال

َسابً َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، بؤس به لٌس: النَّ ٌْ ، قرٌش من وكان صدوق، ثقة كوفً: َش
 ،عنه حدثوا وقد الضعؾ، بعض فٌه أن الإ صدوقا ثقة وكان: سعد بن محمد َوَقال
 أَبً بن عثمان فٌه قال محمد، بن أسباط: َوَقال، شاهٌن بن حفص أبوو داود أبو ووثقه
َبة ٌْ  موضع وفً. به بؤس ال: العجلً صالح بن أحمد َوَقال، صدوقا ٌكون أن أرجوا: َش
 =                                                                        . الحدٌث جابز: آخر
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 ...................................................................................
___________________________   

 وهو: خلفون ابن َوَقال ِبِه، بؤس ال: وضان ابن قال: خلفون البن( الثقات) كتاب وفً= 
 بن الوهاب عبد من َعُروَبة أَبً ابن فً أثبت وهو المحدثٌن، من الثالثة الطبقة فً عندي
 الحضرمً بكر أبوو المروزي أحمدو السكري ابن عنه وسبل: خلفون ابن َوَقال. عطاء
: َوَقال: المٌزان فً الذهبً وذكره، ثقة: ًاألندلس قاسم بن مسلمة كتاب وفً، ثقة: فقالوا

ان ابنُ  وَذَكره ،صدوق  سنة مات الثوري فً ضعؾ ثقة وقال ابن حجر:، الثقات فً ِحبَّ
 . مابتٌن

 كثرون .األثقة وثقه  : خالصة حاله
 للعجلًوالثقات ، (ٖ٘/ٕ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر ، (9ٖٖ/ٙطبقات ابن سعد ) :ٌنظر

 والتعدٌل الجرن فً السجستانً بً داودأل جرياآل عبٌد أبً تاالسإو ،(ٓٙ/ٔ)
 عباس برواٌة ٌحٌى تارٌخو، (ٕٖٖ/ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل الجرنو، (9٘ٔ/ٔ)

 مٌزانو ،(ٖٗ/ٔوالثقات البن شاهٌن )، (8٘/ٙوالثقات البن حبان )، (ٖٕ/ٕ) الدوري
 (98/ٔ) والتقرٌب، (ٕٔٔ/ٔ) والتهذٌب، (7٘ٔ/ ٔ) الذهبً

حسن الحدٌث ٌحتج به  فقد روى له عمرو بن علقمة بن وقاص اللٌثى:  بن محمد -ٖ
المتابعات واحتج به الباقون سبقت ترجمته حدٌث  مقرونا بؽٌره ومسلم فً البخاري

  ٔٔ :رقم
 :سبقت ترجمته حدٌث رقم باتفاقثقة  :القرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ  سلمة أبو -ٗ
ٔٔ                                                                                     
                                    ٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه هرٌرة أبو -٘
 : سناداإلالحكم على  

عمرو بن علقمة بن وقاص اللٌثى وهو حسن الحدٌث وباقى  فٌه محمد بن؛ حسن  إسناد
                                                                          . رجاله ثقات
ًَّ  أَنَّ  -قتادة  أبىمن حدٌث  وله شاهد ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ، َخَروَ  َوَسلَّمَ  َعلَ لَة  ٌْ  ِبؤَِبً ُهوَ  إذافَ  لَ

ًَ  َبْكر   ُ  َرِض ْخِفضُ  ٌَُصلًِّ َعْنهُ  هللاَّ اِب، ْبنِ  ِبُعَمرَ  َوَمرَّ   َصْوِتِه، ِمنْ  ٌَ  ٌَُصلًِّ َوُهوَ  اْلَخطَّ
ا ا: َقالَ  َصْوَتُه، َراِفع  ًِّ  ِعْندَ  اْجَتَمَعا َفلَمَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ا»: َقالَ  َوَسلََّم، َعلَ ، أََبا ٌَ  َبْكر 
ا تُ دٌَنا َمنْ  أَْسَمْعتُ  َقدْ : َقالَ  ،«َصْوَتكَ  من َتْخِفضُ  ُتَصلًِّ َوأَْنتَ  ِبكَ  َمَرْرتُ  ِ، َرُسولَ  ٌَ  هللاَّ
ا ُتَصلًِّ َوأَْنتَ  ِبَك، َمَرْرتُ »: لُِعَمرَ  َوَقالَ  ا: َفَقالَ : َقالَ  ،«َصْوَتكَ  َراِفع  ِ، َرُسولَ  ٌَ  أُوِقظُ  هللاَّ

َطانَ  َوأَْطُردُ  اْلَوْسَناَن، ٌْ ًُّ  َفَقالَ  الشَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ا»: َوَسلَّمَ  َعلَ  َصْوِتكَ  ِمنْ  اْرَفعْ  َبْكر   أََبا ٌَ
ا ب  ٌْ ا َصْوِتكَ  ِمنْ  اْخِفضْ »: لُِعَمرَ  َوَقالَ  ،«َش ب  ٌْ داود وهو ضعٌؾ إلرساله  أبو هأخرج «َش

 ٔٙ :سبق تخرٌجه برقم
 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه 

 .صحٌح لؽٌره 
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نْ و -ٖٙ ة   ع  اِمر   ْبنِ  ُعْقب  ًِّ  ع  نِ ُسولُ  ق ال  :  ق ال   -رضى هللا عنه  - اْلُجه  ِ  ر  - هللاَّ
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  اِهرُ مثل »: - و  اِهرِ  ،القرآنبِ  اْلج  اْلج  ق ِة، ك  د  اْلُمِسرُّ  بِالصَّ  و 

اْلُمِسرِّ  ،القرآنبِ  ق ةِ  ك  د  داود  أبوه أخرج «بِالصَّ
(ٔ) 

. 
 ___________________________ 
ْوتِ  َرْفعِ  ِفًباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)  لِ  َصاَلةِ  فًِ ِباْلِقَراَءةِ  الصَّ ٌْ  اللَّ
َثَنا :قال (ٖٖٖٔ/8ٖ/ٕ) َبَة، أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ ٌْ َثَنا َش ، ْبنُ  إسماعٌل َحدَّ اش  ٌَّ  َبِحٌرِ  َعنْ  َع
، ْبنِ ا ةَ  ْبنِ  َكِثٌرِ  َعنْ  َمْعَداَن، ْبنِ  َخالِدِ  َعنْ  َسْعد  ، ُمرَّ ًِّ  َعاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  اْلَحْضَرِم

 ًِّ  . بلفظه به -رضً هللا عنه  - اْلُجَهِن
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  القرآن َفَضاِبلِ أبواب  تابك :الترمذي هأخرجو هِ  هللاَّ ٌْ  باب ،َوَسلَّمَ  َعلَ
 َحِدٌث   َهَذا :( وقال9ٔ9ٕ/8ٓٔ/٘) ْجرِ األ ِمنَ  َمالَهُ  القرآن ِمنَ  َحْرف ا َقَرأَ  ِفٌَمنْ  َجاءَ  َما

ى اَل  َحْولَهُ  َمنْ  َكانَ  إذا ِبَها َجَهرَ  َمنْ باب  : كتاب الصالة،البٌهقًو ، َؼِرٌب   َحَسن   َتؤَذَّ ٌَ 
ٌَّاش   ْبنُ  إسماعٌل( كالهما من طرٌق 7ٕٔٗ/9ٔ/ٖ) ِبِقَراَءِتهِ   .به بلفظه َع

َكاةِ  تابك :النسابً هأخرجو َدَقةِ ب اْلُمِسرِّ  باب ،الزَّ  :أحمدو، ( بلفظهٕٔٙ٘/8ٓ/٘) الصَّ
 ،الرقابق تابك ابن حبان:و ،( بلفظه7ٗٗٗٔ/98٘/8ٕ)وفً  ،(7ٖٙ8ٔ/98٘/8ٕ)

انِ  ِذْكرُ  باب ٌَ َنهُ  القرآن اْلَمْرءِ  ِقَراَءةَ  ِبؤَنَّ  اْلَب ٌْ نَ  َب ٌْ ثُ  ِقَراَءِتهِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َتُكونُ  َنْفِسهِ  َوَب ٌْ  ِبَح
ًِّ  َعاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  مسند :مسنده ٌعلى فً أبوو ،( بلفظه8/7ٖٗ/ٖ) َصْوُتهُ  ٌُْسَمعُ   اْلُجَهِن

 ٖٗٓ/ٖباب من اسمه بكر ) :األوسطفى  الطبرانً، و( بلفظه7ٖ7ٔ/ 78ٕ/ٖ)
ةَ  ْبنِ  َكِثٌرِ  َعنْ  َخالِد   َعنْ  َبِحٌر  باب  :مسند الشامٌٌن فًو ،(ٖٕٖ٘/ ( ٗٙٔٔ/89ٔ/ٕ) ُمرَّ

ةُ بلفظه خمستهم من طرٌق  ٌَ ، ْبنُ  ُمَعاِو   . به َسْعد   ْبنِ ا َبِحٌرِ  َعنْ  َصالِح 
رِّ  َفْضلُ باب  ،الزكاة تابك :النسابً هأخرجو ( بنحوه، ٖٙٙٔ/ٕٕ٘/ٖ) اْلَجْهرِ  َعلَى السِّ
دُ باب  :مسند الشامٌٌن فً الطبرانًو ،( بنحوه779ٙٔ/ٕٖٖ/9ٕ) :أحمدو ٌْ  َواِقد   ْبنُ  َز

َمانَ  َعنْ  ٌْ اسُ باب  :مسنده فً الروٌانًو ،( بنحوه9ٕٓٔ/ٖٕٔ/ٕ) ُموَسى ْبنِ  ُسلَ ٌَ  ْبنُ  إِ
ةَ  أَِبً ْبنُ ا َوِهَشامُ  َسْلَمى، أبو َعاِمر   ٌَّ خِ  َمعَ  ُرَق ٌَ ( بلفظه أربعتهم 7ٕٙ/99ٔ/ٔ) ُعْقَبةَ  َمَشا

ةَ  ْبنِ  َكِثٌرِ  من طرٌق ًِّ  ُمرَّ  .به  اْلَحْضَرِم
 

                                                                    :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
ان -ٔ د بن ُعْثم   َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح -العبسً خواستً بن عثمان بن إبراهٌم بن ُمَحمَّ

ْسَبة َهِذه - ُمْهملَة سٌن آخرَها َوِفً اْلُمَوحَدة اْلَباء  أبو موالهم، -ؼطفان  عبس إِلَى النِّ
َبة أَبً ْبنُ  اْلَحَسنِ  ٌْ  ْبن إبراهٌم إسماعٌل أبً: عن روى.  )خ م د سى ق( الكوفً َش
مان ٌْ  َرَوى.  وؼٌرهم عٌاش ْبن إسماعٌلو الحضرمً، إسحاق ْبن أحمدو المإدب، ُسلَ
 قلتُ : األثرم َبْكر أبو َقال.  وؼٌرهم ،ماجه وابن داود، أبوو ومسلم، اْلُبَخاِري،: َعنه
ِ، َعبد ألبً َبة، أَبً ابن: حنبل ْبن أحمد ٌعنً هللاَّ ٌْ  َما: َفَقالَ  َبْكر؟ أبا أعنً ِفٌهِ  تقول َما َش
ا الإ علمت : َفَقالَ  ؟ ُعْثَمان فؤخوه: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ . َعْنهُ  المسؤلة أنكر وكؤنه. خٌر 
ا الإ علمت َما ُعْثَمان وأخوه ر  ٌْ ِه، وأثنى َخ ٌْ  =                . سلٌم رجل ُعْثَمان: َوَقال َعلَ
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اِزي فضلك َوَقال=  ٌَى سؤلت: الرَّ ْح د َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌَ اِزي، ْبن حمٌد ُمَحمَّ . ثقة: َفَقالَ  الرَّ
َبة، أَبً ْبنِ  ُعْثَمانَ  عن وسؤلته ٌْ  ُعْثَمان؟ أَوْ  حمٌد ابن إلٌك أحب من: َفقُْلتُ . ثقة: َفَقالَ  َش
د ٌسؤل رجال سمعت: حاتم أبووقال ، مؤمونٌن أمنٌٌن ثقتٌن: َفَقالَ   ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ
َبة أَبً ْبنِ  ُعْثَمانَ  عن نمٌر ٌْ د َفَقالَ : قال َش  َعْنُه، ٌسؤل ومثله هللاَّ  سبحان: هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ
َما ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، عنا ُهوَ  ٌسؤل إِنَّ َبة، أَبً ْبن ُعْثَمان َعنْ  أَِبً سبل: حاتم أَبً ْبن الرَّ ٌْ  َش
. ٌصنؾ لَمْ  وعثمان ٌطلب، َكانَ  َما صنؾ َبْكر أبا أَن الإ َبْكر أَِبً من أكبر َكانَ : َفَقالَ 
ان ابنُ  وَذَكره ،العجلًووثقه ، صدوق ُهوَ : أَِبً َوَقال قال،  العقٌلًوذكره ، الثقات فً ِحبَّ
 الحدٌث أبمة أحد بقوله: المٌزان وصدر ترجمته فً الذهبًالضعفاء ودافع عنه  فً
 وقٌل أوهام له شهٌر حافظ ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،بكر أبً كؤخٌه عالماأل
                                                             . بتٌناوم وثالثٌن تسع سنة مات . القرآن ٌحفظ ال كان

 ومسلم البخاريخالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به 
 -ٕٔٓ/  ٔ) أحمد وعلل، (9ٕٖ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٕٔٗ/ٙطبقات ابن سعد ) :ٌنظر
 ،(7ٖٔ -9ٖٙ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕٓ٘/ ٙ)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٕٓ

، (ٖ٘ٔ/ٕ)واللباب  ،(ٗ٘ٗ/  8) حبان ابن وثقات ،(ٙٙٔ/ٙ) والتعدٌل والجرن
 ( 8ٖٙ/ٔ) والتقرٌب ،(ٔ٘ٔ – 9ٗٔ/ 7) التهذٌب وتهذٌب

 سٌن آخرَها َوِفً النُّون َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح -العنسً  سلٌم بن عٌاش بن إسماعٌل -ٕ
ْسَبة َهِذه ُمْهملَة ًّ  َوُهوَ  أدد بن َمالك بن عنس إِلَى النِّ  .الحمصً عتبة أبو - مْذحج من َح
ْحَمنِ  َعْبد ْبن وأسٌد المدنً، فروة أَبً ْبن هللا َعبد ْبن إسحاق: َعن َرَوى. (ٗ)ى   الرَّ

 شماس ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم، الكالعً سعد ْبن وبحٌر الخثعمً،
د ْبن وعثمان ،الزبٌدي العالء ْبن إبراهٌمو السمرقندي، َبة أَبً ْبن ُمَحمَّ ٌْ . وؼٌرهم َش

 ْبن إسماعٌل عند الشام علم :ٌقولون أصحابنا أسمع كنت: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال
 ِفً رؼبة لهم أصحابنا َكانَ : ٌقول الٌمان أبا وسمعت: قال. مسلم ْبن والولٌد عٌاش،
 ونتعب الطلب، ِفً نجهد: ٌقولون وكانوا ومكة، والمدٌنة بالشام شدٌد وطلب العلم،
 ِفً قوم وتكلم: ٌعقوب قال، وإسماعٌل عند كتبنا ما كل وجدنا جبنا إذاف ونؽٌب، أبداننا

 ما وأكثر دافع، ٌدفعه وال الشام، بحدٌث الناس أعلم ثقة عدل، إسماعٌلو ،إسماعٌل
 ٌزٌد سمعت: خارجة ْبن الهٌثم َوَقال، والمكٌٌن المدنٌٌن ثقات عن ٌؽرب: َقالُوا تكلموا

،  الثوري؟ سفٌان ما أدري ما عٌاش، ْبن إسماعٌل من أحفظ رأٌت ما: ٌقول هارون ْبنا
مان َوَقال ٌْ  وال شامٌا رأٌت ما: ٌقول هارون ْبن ٌزٌد سمعت: الواسطً أحمد ْبن ُسلَ
 ْبن إسماعٌل قدم: السجستانً َداُودَ  أبو َوَقال، عٌاش ْبن إسماعٌل من أحفظ عراقٌا
 قدمها وقدمة حمص، أرض مساحة ِفً الكوفة عثمان ْبن وحرٌز ُهوَ  قدم قدمتٌن، عٌاش
 ببؽداد عٌاش ْبن إسماعٌل من هارون ْبن ٌزٌد وسمع البؽدادٌون، منه سمع بؽداد، إِلَى
، َعباس َوَقال .ىولاأل القدمة ِفً وِريُّ ٌَى عن الدُّ ْح   .ثقة عٌاش ْبن إسماعٌل: َمِعٌن ْبن ٌَ

                                                                                                                  = 
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 َوَقال .بؤس به ٌكون ال أن أرجو: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َقال= 
د قُول َمِعٌن ْبن ٌحٌى سمعت: شٌٌبة أَبً ْبن عثمان ْبن ُمَحمَّ  ثقة عٌاش ْبن إسماعٌل: ٌَ
 حفظه ِفً فخلط ضاع، كتابه فإن الحجاز أهل عن رواٌته وأما الشامٌٌن، عن روى فٌما
 عٌاش، ْبن إسماعٌل َعن أباه، ٌعنً وسؤلته،: المدٌنً بن علً بن هللاَِّ  َعبد َوَقال ،عنهم
ٌَى إن: قلت ْح  ؼٌر عن روى ما فؤما الشام، أهل عن ٌروي فٌما ثقة إنه: ٌقول َمِعٌن ْبن ٌَ
 إذا: الُبخاِريُّ  وَقال، وؼٌرهم الشام أهل عن روى فٌما فضعفه شًء، ففٌه الشام، أهل
                                                                             .نظر ففٌه بلده، أهل ؼٌر عن حدث إذاو فصحٌح، بلده أهل عن حدث
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، أصح فهو الشامٌٌن عن روى ما: آخر ضعوم فً َوَقال  أَبً ْبن الرَّ
 كؾ أحدا أعلم ال حدٌثه، ٌكتب لٌن، ُهوَ : َفَقالَ  عٌاش، ْبن إسماعٌل عن أَِبً َسؤَلتُ : َحاِتم
 ٌخرو ما ٌدري ال رجل الفزاري ذاك إسحاق أبووقال ، الفزاري إسحاق أبو الإ عنه
 . رأسه من
 أبو َوَقال . عالم أهل الشام وهو إسماعٌلٌقبل فى مثل  سراؾ فى الجرن ال: وهذا إقلت
 وهشام َعْمرو، ْبن ومحمد َسِعٌد، ْبن لٌحٌى الحجاز أحادٌث من أحادٌث: عدي ْبن أحمد

ج، وابن عروة، ْبنا ٌْ د، ْبن وُعَمر ُجَر  من ذكرت ما وؼٌر الوصافً، هللاَّ  وُعَبٌد ُمَحمَّ
 فٌه، ٌؽلط ؼلط من ٌخلو فال عنهم، عٌاش اْبن رواه إذا العراقٌٌن، حدٌث ومن حدٌثهم،

ا ٌكون أن إما  الشامٌٌن عن وحدٌثه ٌرفعه، موقوفا أو ٌوصله، مرسال  أو  برأسه، حدٌث 
 وٌحتج حدٌثه ٌكتب ممن عٌاش ْبن إسماعٌل الجملة وفً مستقٌم، فهو ثقة عنه روى إذا
ونقل ابن حجر فى ، كما فى الضعفاء النسابً، وضعفه خاصة الشامٌٌن حدٌث ِفً به

َسابً أن التهذٌب:  وقال ابن حجر فى التهذٌب:، الشام أهل حدٌث فً صالح: فٌه قال النَّ
 وثمانٌن اثنتٌن أو إحدى سنة مات . ؼٌرهم فً مخلط بلده أهل عن رواٌته فً صدوق

 . سنة وسبعون بضع وله
  . ؼٌرهم فً به ٌُحتج وال : ثقة فٌما ٌروٌه عن الشامٌٌنخالصة حاله

ةُ  وهو شامى وتابعه الحمصًبن سعد اعنه  : والراويقلت ٌَ  .وهوثقة َصالِح   ْبنُ  ُمَعاِو
 (، وتارٌخ ابن معٌن9ٖٙ/ٔ(، والتارٌخ الكبٌر )9ٕٔ-9ٔٔ/ٕ: الجرن والتعدٌل)ٌنظر

(                                        ٕٖٙ/ٕواللباب )( ، ٘ٗ/  ٕ) المعرفةو ( ،88ٕ/ٔ) بن عدي( ، والكامل الٖٙ/ٕ)
( ، ٕٖٙ-ٕٖٔ/ٔ) ( والتهذٌبٕٓٗ/ٔ) االعتدال( ومٌزان 8٘/ٔوالمؽنى فى الضعفاء )

 ( 9ٓٔ/ٔوالتقرٌب )
ٌن ِبَفْتح -ولًحُ السَ   سعد بن - المهملة بكسر -ٌربحِ  -ٖ  َوِفً اْلَواو بْعدَها اْلَحاء َوضم السِّ

م آخرَها ْسَبة َهِذه - الالَّ ة َوِهً سحول إِلَى النِّ ٌَ اب تْنسب وإلٌها ِباْلٌمن َقْر ٌَ  السحولٌة الثِّ
 .الشامً ومكحول ،معدان ْبن خالد: َعن َوىر. (ٗ)بخ  الحمصً خالد أبو اْلبٌض، َوِهً
 . وؼٌرهم الولٌد ْبن وبقٌة ،عٌاش ْبن إسماعٌلو المدنً، رافع ْبن إسماعٌل: َعنه َرَوى
 َبْكر أبو َوَقال .بحٌر ٌكون أن الإ حرٌز، من أثبت بالشام لٌس: حنبل ْبن أحمدقال 
 =      بحٌر؟ أو ثور: معدان ْبن خالد َعنْ  حدٌثا أصح أٌما:  هللاَِّ  َعْبد ألبً قلتُ : األثرم
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 وكذلك ،ثقة: دحٌم َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، علٌه ابحٌر   فقدم بحٌر،: فَقالَ = 
د قال  الجرن فً ابنه روى كما - الرازي حاتم أبو َوَقال ،النسابًو سعد، ْبن ُمَحمَّ

 ْبن الرحمن لعبد قلت": تارٌخه فً الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال ،الحدٌث صالح: والتعدٌل
 َوَقال، وأرطاة وثور، وحرٌز، وبحٌر، صفوان،: قال بحمص؟ الثبت من: إِْبَراِهٌم
 بحدٌث تمسك: شعبة لً قال: ٌقول بقٌة سمعت: قال عتبة، بن الولٌد وأخبرنً: أٌضا
 فً الذهبً َوَقال عساكر، وابن حبان، وابن شاهٌن، وابن ،العجلً ووثقه ،"بحٌر

 . ثبت ثقةوقال ابن حجر فى التقرٌب: ، حجة: الكاشؾ
  . تفاقاخالصة حاله : ثقة ب

 7ٖٔ/ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٗ٘/ٕ) الدوري عباس برواٌة ٌحٌى تارٌخ:  ٌنظر
الجرن و، (77/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(98ٖ/ٔ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،(8ٖٔ –
(                                         ٙٓٔ/ ٕواللباب ) ،(٘ٔٔ/ٙوثقات ابن حبان ) ،(ٕٔٗ/ٕ) حاتم أَبً البن التعدٌلو

  (ٕٓٔ/ٔ، والتقرٌب )(ٖٔٗ/ٔ) حجر بنالتهذٌب ال وتهذٌب( ٕٗٙ/ٔوالكاشؾ )
م َوبعد اْلَكاؾ ِبَفْتح - الكالعً كرب أَبً بن معدان بن خالد -ٗ  - ُمْهملَة عٌن ألؾ الالَّ
ْسَبة َهِذه ام، من حمص نزلت َكِبٌَرة َقبٌلَة َوِهً الكالع إِلَى النِّ  الشافً هللا َعبد أبو الشَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول مولى ثوبان: َعن َرَوى.  )ع( الحمصً هِ  هللاَّ ٌْ  نفٌر ْبن وجبٌر وَسلََّم، َعلَ
 عبلة أَبً ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وكثٌر بن مرة الحضرمى وؼٌرهم  ،الحضرمً
 ذكره.  وؼٌرهم سعد ْبن وبحٌر سود،األ ْبن ُعَمٌر ْبن حكٌم ْبن حوصاألو المقدسً،

د  العجلًوقال ، وقال كان ثقة الشام أهل تابعً من الثالثة الطبقة فً سعد ْبن ُمَحمَّ
َبة، ْبن ْعقُوبوٌ ٌْ َسابً خراش، ْبن ٌوسؾ ْبن الرحمن وعبد سعد، ْبن ومحمد َش ، ثقة: والنَّ

فى  الذهبًوقال ، ن فى الثقاتوذكره ابن حبا حجر، وابن السمعانً، ابن ووثقه
 تسبٌحة ألؾ أربعٌن الٌوم فً ٌسبح كان ٌقال مخلص مهٌب ثبت كبٌر فقٌه: الكاشؾ
 . وقٌل بعدها بةاوم ثالث سنة توفً. الكبار عن ٌرسل

 . جماعاإلحاله : ثقة بخالصة 
 وعلل ،(٘ٗٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(٘٘ٗ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،( 7ٙٔ/ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٗٙ،79ٔ ،ٓ٘/ٔ) أحمد

 ،ٖٔٗ ،ٖٓٗ ،87ٕ ،ٕ٘ٔ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة( ٕٗٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( ٕ٘ٗ/
7ٓٓ، 7ٓٔ، ٕ /ٕٙٙ، ٖٖٔ، ٖٖٕ، ٖٖٗ، ٖٗٙ، ٖٗ8، ٖ8٘، ٖ87، ٖ99، 
ْرِمِذيّ  وجامع ،(8ٕٗ  ،ٖٔ٘ ،ٖٓ٘ ،ٖٕٗ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،(ٔٙٙ/ٗ) التِّ
 ٕ) للدوالبً والكنى ،(ٕٔ٘/ٔ) لوكٌع والقضاة ،(7ٕٔ ،9ٗٙ ،98ٖ ،7ٖٓ ،ٖٓٙ

وثقات  ،(ٖٔ٘/ٖ) والتعدٌل والجرن، (ٖ٘ - ٕ٘/ٔ) حاتم أَبً البن والمراسٌل، ( ٘٘/
 التهذٌب وتهذٌب ،(9ٖٙ/ٔوالكاشؾ ) ،(ٖٕٔ/ٖواللباب ) ،(9ٙٔ/ٗابن حبان )

 ( 9ٓٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٓٔ-8ٔٔ/ٖ)
ثٌِر -٘ ةَ  بن ك  ٌُقال شجرة، أبو  الحضرمً ُمرَّ  =   .(ٗ )ر الحمصً الشامً اْلَقاِسم أبو: و
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___________________________   
 ْبن وعتبة الحكم، ْبن مروان ْبن العزٌز وعبد الدٌلمً، فٌروز بن هللاَِّ  َعْبد:َعن َرَوى= 
، عبد ًّ لَِم  بن حدٌر الزاهرٌة أبو: َعنه َرَوى. وؼٌرهم الجهنً َعاِمر ْبن وعقبة السُّ

ْحَمنِ  َعْبد ْبن والحسن كرٌب، وابن  العجلًوثقه .  وؼٌرهم َمْعَدان ْبن وخالد الشامً، الرَّ
، ، وذكره ابن حبان فى الثقات صدوق: خراش اْبن َوَقال، ِبه بؤس ال :النسابًسعد وقال 

ًِّ  َعنِ  وهو ،الإ لٌس تابعً: العالبً َوَقال ِب وقال ابن ، مرسل وسلم علٌه هللا صلى النَّ
 .الصحابة فً عده من مهِ وَ  ثقةحجر فى التقرٌب: 

 .  األكثرٌنخالصة حاله : ثقة بتوثٌق 
/  ٕ ) أحمد وعلل ،( 9٘ٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 8ٗٗ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 والجرن (97ٖ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8ٕٓ/ 7 )الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٓٔ ،9ٖٓ

( 9ٕ٘/ٔوجامع التحصٌل للعالبى )، ( ٕٖٖ/٘) حبان ابن وثقات ،( 7٘ٔ/7) والتعدٌل
 ( ٓٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،( 9ٕٗ – 8ٕٗ/  8) التهذٌب وتهذٌب

 َوِفً اْلَهاء َوفتح اْلِجٌم ِبَضم -الجهنى  عدي بن َعْمرو بن عبس بن عامر بن عقبة -ٙ
ْسَبة َهِذه - النُّون آخرَها َنة إِلَى النِّ ٌْ ٌُقال حماد، أبو - قضاعة من َقبٌَلة َوِهً ُجَه  أبو: و
ٌُقال سعاد، ٌُقال عامر، أبو: و  - النبً صاحب. )ع( - رضً هللا عنه - َعْمرو أبو و
 اْلَبْحر َؼْزو َوولى بصفٌن َمَعه َوحضر لمعاوٌة مصر ولىو - وسلم علٌه هللا صلى
ا فصٌحا َوَكانَ  ا َكاتبا مفوها َشاِعر  ًِّ : َعن َرَوى. َعالما  هللا لكتاب َقاِرب  ِب  هللا صلى - النَّ
 مسلمو ِبَحِدٌث البخاري َواْنَفَردَ  َسْبَعة على اتفَقا َحِدٌثا نَ ٌَوَخْمس َخْمَسة - وَسلَّمَ  علٌه
 عامر بن وإٌاس التجٌبً، ِعْمران أبو أسلم: َعنه َرَوى .الخطاب ْبن ُعَمر وعن ، ِبِتْسَعة
 .وكثٌر بن مرة وؼٌرهم ،الؽافقً
 . وخمسٌن ثمان سنة مات
 ،( 7٘ٗ ،87ٔ ،ٓٙٔ ،ٓٔ/  ٖ) التارٌخ فً والكامل ،(7ٖٓٔ/ ٖ) االستٌعاب:  ٌنظر
 أعالم وسٌر ،(ٖٖٙ/ٔ) النووي وتهذٌب، (7ٖٔ/ٔ، واللباب )(7ٔٗ/ٖ) الؽابة أسدو

 والتقرٌب، (9ٕٗ/ٗ) صابةاإلو ،(ٕٗٗ-ٕٕٗ/7) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٙٗ/ٕ) النبالء
  (9ٕٙ/ٔ(، والخالصة )9ٖ٘/ٔ)

 سناداإلالحكم على 
 .صحٌح إسناد
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 ؛: الجهننراإلسننرار؟ فقٌننل، الجهننر أم أى للقننابمبن أفضننل تلننف العلمننا  فننًاخ
أفضنل  /أ[1٘ٔ/ ]سنراراإل، وقٌنل الغافنل وطنرد العندواألجر بتذكٌر لتضاعف 

ن خفنا ؛ ألاإل قال  والوجه أن ٌُ  ،وًلخالف أن صدقة السر أفضل ،وهو الظاهر
ومننن لننم ٌخننف  ،المسننر أبعنند مننن الرٌننا  فهننو أفضننل فننى حننق مننن خنناف ذلننك

نفالجهر فى حقه أفضل بشنرط أن ًل ٌنإذى غٌنره منن مُ  ابم أو أوتنال أو نن لِّ ص 
ره بإٌقاظه من نوم أوغفلة ، وٌتعدى نفعه الى غٌمل فٌه أكثرألن الع ؛غٌرهم

، وٌصنرف سنمعه فكنروٌجم، همه على ال ،نه ٌوقظ قلب القارئ، وألنشطهٌو
[فمنن حضنره، وٌزٌد فى النشناط ]وٌطرد النوم ،الٌه

(ٔ )
شنا منن هنذه النٌنات 

، وهللا أعلموعلى هذا ٌنزل اختالف الرواٌات ،لفالجهر فى حقه أفض
(ٕ)

 . 
: الوسنان وقوله

(ٖ)
ذى لٌس بمستغرق وقد : الوسن أول النوم والوسنان ال

فى السنة عوض من الواو ، والها  وسن ٌوسن سنة، فهو وسن ووسنان
، وقال ابن عرفةالمحذوفة

(ٗ)
 ،والنعاس فى العٌن ،: الوسن ثقل فى الرأس

 .والنوم فى القلب
 ___________________________ 
الكالم ٌجب حذفها حتى ٌستقٌم  مقحمة فً (فً)و( فمن حضره فً) )ط( ( فًٔ)

  .المعنى
 بفضٌلة وآثار بالقراءة، الصوت رفع بفضٌلة آثار جاءت: ذكاراأل فً (  قال النوويٕ)
 .سراراإل
 ٌخاؾ َمن حقّ  فً أفضل فهو الرٌاء، من أبعد سراراإل أن بٌنهما والجمع:  العلماء قال

 نابم أو مصلٍّ، من ؼٌره ٌإذي ال أن بشرط أفضل، فالجهر الرٌاَء، ٌََخؾِ  لم ذلك، فإن
 وألنه ؼٌره، إلى نفعه ٌتعدى ألنه أكبر، فٌه العمل أن الَجْهر، فضٌلة ودلٌل .ؼٌرهما أو

ه وٌجمع القارئ، قلب ٌُوقظ  النومَ  ٌطردُ  وألنه إلٌه، سمعه وٌصرؾ الفكر، إلى همَّ
ٌُوقظ النشاط، فً وٌزٌد ٌُنشِّطه، وؼافل، نابم من ؼٌره و  هذه من شا حضره فمتى و
ٌّات   . أفضل فالجهرُ  الن

 ( 8ٓٔ -7ٓٔ/ٔ) ذكار للنووياألنظر ٌ
 ( 8ٙٔ/٘) األثٌرالبن النهاٌة  (ٖ)
 أبً بن المهلب بن حبٌب بن المؽٌرة بن سلٌمان بن عرفة بن محمد بن إبراهٌم (ٗ)

 وحدث بؽداد، سكن النحوي نفطوٌه الملقب الواسطً األزدي العتكً هللا عبد أبو صفرة
 الملك عبد بن ومحمد كردوس، محمد بن وخلؾ العالؾ، وهب بن إسحاق: عن بها

وؼٌرهم  الدروي، محمد بن وعباس الصرٌفٌنً، أٌوب بن وشعٌب الواسطٌٌن، الدقٌقً
 أبوو المقرئ، هاشم أبً بن طاهر أبوو الشافعً، هللا عبد بن محمد بكر أبو: عنه روى
 منها كثٌرة، مصنفات وله صدوقا، وكان :تارٌخ بؽداد قال الخطٌب فً.  حٌوٌه بن عمر
 =                                .وؼٌرهما التارٌخ، وكتاب ،القرآن ؼرٌب فً كبٌر كتاب
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___________________________   
 والمبرد ثعلب عن أخذ والحدٌث، واللؽة بالعربٌة اعالم   كان: قال ٌاقوت الحموى= و

 ولاأل ربٌع شهر من خلت لٌلة عشرة الثنتً ربعاءاأل ٌوم هللا رحمه مات.  وؼٌرهما
. البربهاري علٌه وصلّى الكوفة باب مقابر فً ودفن وثالثمابة، وعشرٌن ثالث سنة
نباء النحاة الرواة على أنباه ( وإ٘ٔٔ/ٔاء )األدب( ومعجم 7/9ٖتارٌخ بؽداد ) :ٌنظر

(ٔ/ٕٕٔ) 
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 ذكر كراهٌة الجهر بحضرة من ٌتشو  به( 1ٔ)
 

 .ب فروض الصالة وسننها طرف من هذاتقدم فى با
نِ و -ٗٙ ًِّ  ع  اِض  ٌ ُسول   أ نَّ  - رضى هللا عنه - اْلب  لَّى هللاَِّ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ج   ر  ل ى خ  ُهمْ  النَّاسِ  ع  لُّون   و  ق دْ  ٌُص  ل تْ  و  اُتُهمْ  ع  ِة، أ ْصو  ا    إِنَّ »: ف ق ال   بِاْلقِر 

  ً لِّ اِجً اْلُمص  ُه، ٌُن  بَّ ْنُظرْ  ر   ٌ ْل ا ف  اِجٌهِ  بِم  ًل   بِِه، ٌُن  ْجه رْ  و  ْعُضُكمْ  ٌ  ل ى ب   ب ْعض   ع 
مالك  هأخرج «القرآنبِ 

(ٔ)
 . 
___________________________ 

 : اال  رسوإ وصال  هذا الحدٌث مداره على ٌحٌى بن سعٌد واختلؾ علٌه ( ٔ)
ٌَى :ولاألالوجه  ْح ، ْبنِ  ٌَ دِ  َعنْ  َسِعٌد  ، اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إبراهٌم ْبنِ  ُمَحمَّ ًِّ ِم ٌْ  َحاِزم   أَِبً َعنْ  التَّ
اِر، مَّ ًِّ  َعنِ  التَّ اِض ٌَ  .مرفوعا اْلَب
 المرسل بوجهٌه: :الثانًالوجه 

ٌَى -أ ْح ، ْبنِ  ٌَ دِ  َعنْ  َسِعٌد  ، اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إبراهٌم ْبنِ  ُمَحمَّ ًِّ ِم ٌْ اِر، َحاِزم   أَِبً َعنْ  التَّ مَّ  التَّ
 .مرسال

ٌَى -ب  ْح ، ْبنِ  ٌَ دِ  َعنْ  َسِعٌد  ، اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إبراهٌم ْبنِ  ُمَحمَّ ًِّ ِم ٌْ َعْن َرُجل  ِمْن َقْوِمِه  التَّ
 َنْحَوهُ 
 :: تخرٌج الوجه الموصولأوًلا 

ٌَى َعنْ  (9ٕ/8ٓ/ٔ) اْلِقَراَءةِ  ِفً اْلَعَملِ  باب ،الصالة تابك :الموطؤ مالك فً هأخرج ْح ٌَ 
، ْبنِ ا دِ  َعنْ  َسِعٌد  ، اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إبراهٌم ْبنِ  ُمَحمَّ ًِّ ِم ٌْ اِر، َحاِزم   أَِبً َعنْ  التَّ مَّ  َعنِ  التَّ

 ًِّ اِض ٌَ  . به بلفظه اْلَب
 التارٌخ فً والبخاري ،8ٕص القرآن فضابل فً عبٌد أبو :من طرٌق مالك هأخرجو

 تابك :الكبرىالسنن  فً النسابًو ،7ٓٔص العباد أفعال خلق وفً ،(ٕ٘ٗ/ٖ) :الكبٌر
ِعظُ  َهلْ باب ، عتكاؾاال اِقلٌِنَ  اْخِتاَلؾِ  َوِذْكرُ  اْلُمْعَتِكُؾ، ٌَ  َذلِكَ  ِفً لِْلَخَبرِ  النَّ
َباُب َمْن لَْم  كتاب الصالة، :البٌهقًو ،(9ٕٕٓٔ/ٖٖٙ/ٖٔ) :أحمدو ،(ٖٖٓ٘/87ٖ/ٖ)

ى ِبِه َمْن َحْولَهُ  َتؤَذَّ ٌَ ا إَِذا َكاَن  ْرَفْع َصْوَتُه ِباْلِقَراَءِة َشِدٌد   فً البٌهقًو ،(7ٓٗٗ/7ٔ/ٖ) ٌَ
 ،(9ٕ/7ٖٔٗٓٓ/ٙ) :نعٌم فى معرفة الصحابة أبوو ،(ٕٓٔٗ/ٕٔٔ/ٗ) :الشعب
ْقَرأُ  اَل : َقالَ  َوَمنْ  ماماإل َخْلؾ   اْلقَِراَءةِ  باب ،الصالة تابك :السنة شرن فً والبؽوي  إذا ٌَ
 به . ( خمستهم من طرٌق ٌحٌى بن سعٌد8ٓٙ/8ٙ/ٖ) ماماإل َجَهرَ 
 :: تخرٌج الوجه المرسل ثانٌا
 ومن( ٗٗٔٔ/ٕٓٗ/ٔباب فضل ذكر هللا ) :الزهد فً المبارك بن هللا عبد هأخرج -ا

ِعظُ  َهلْ  باب ،عتكاؾاال تابك :الكبرىالسنن  فً النسابً طرٌقه  َوِذْكرُ  اْلُمْعَتِكُؾ، ٌَ
اِقلٌِنَ  اْخِتاَلؾِ  دِ  َعنْ ، عن ٌحٌى بن سعٌد (ٖٖٓ٘/87ٖ/ٖ) َذلِكَ  ِفً لِْلَخَبرِ  النَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ
، أَِبً َعنْ  ،إبراهٌم  . ُمْرَسال   َحاِزم 
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 ...................................................................................
___________________________   

 (7ٕٔٗ/98ٗ/ٕباب قراءة اللٌل ) ،الصالة تابك :مصنفه عبد الرزاق فً هأخرجو =
ِعظُ  َهلْ  باب، عتكاؾاال تابك :الكبرىالسنن  فً النسابًو  اْخِتاَلؾِ  َوِذْكرُ  اْلُمْعَتِكُؾ، ٌَ

اِقلٌِنَ   سعد،بن  اللٌث من طرٌقكالهما  (ٖٖٖ٘،ٕٖٖ٘/87ٖ/ٖ) َذلِكَ  ِفً لِْلَخَبرِ  النَّ
.عن ٌحٌى بن سعٌد  هارون بن وٌزٌد  مرسال 

 فً الكمال تهذٌب فً والمزي ،(7ٖٔ-ٖٙٔ/ٖٕ) التمهٌد فً البر عبد ابن هأخرجو
 محمد عن سعٌد، بن ٌحٌى من طرٌق حماد بن زٌد عن  ،(البٌاضً حازم أبً ترجمة

 مرسال   وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول أن نصاراال مولى حازم أبً عن ،إبراهٌم بنا
ِعُظ اْلُمْعَتِكُؾ، َوِذْكُر كتاب: االعتكاؾ، باب: أخرجه النسابً فً الكبرى:  –ب  ٌَ َهْل 

اِقلٌَِن لِْلَخَبِر ِفً َذلِكَ  ُن ْبُن َمْنُصور  َقاَل:  ( قال:ٖٖٗ٘/87ٖ/ٖ) اْخِتاَلِؾ النَّ ٌْ أَْخَبَرَنا ُحَس
ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم، َعْن َرُجل  ِمْن َقْوِمِه  ٌَى، َعْن ُمَحمَّ ْح ٌَ َثَنا  ر  َقاَل: َحدَّ ٌْ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُنَم َحدَّ

 .َنْحَوهُ 
 : الوجه الموصول إسناددراسة 

ٌَىعن : رواه مالك الوجه الموصول ْح ، ْبنِ  ٌَ دِ  َعنْ  َسِعٌد   اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إبراهٌم ْبنِ  ُمَحمَّ
، ًِّ ِم ٌْ اِر، َحاِزم   أَِبً َعنْ  التَّ مَّ ًِّ  َعنِ  التَّ اِض ٌَ  : مالكاإلمام  إسناددراسة وهذا  اْلَب

 مامإ المدنً، هللا َعْبد أبو الحمٌري، صبحًاألعامر  أَبً ْبن  مالك ْبن أنس بن مالك -ٔ
 ٖٖ :سبقت ترجمته حدٌث رقم ثقة ثبت متفق على توثٌقه مامإ:  )ع( الهجرة دار
ٌ ى -ٕ ْح .  )ع(األنصاري اْلَحاِرث بن ثعلبة بن سهل بن َعْمرو بن قٌس بن َسِعٌد بن ٌ 

التٌمى  إبراهٌمومحمد بن  ،مالك بن وأنس طلحة، أَبً ْبن هللا َعبد ْبن إسحاق: َعن َرَوى
ِزٌدَ  بن أبان: َعنه َرَوى. وؼٌرهم وثقه  .ومالك وؼٌرهم أدهم، ْبن إبراهٌمو العطار، ٌَ
، حاتم أبوو ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن، ْبن وٌحٌى خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبوو ،أحمدو ،ابن سعد
 أبمة من: وقال الخلٌلى، صالحا رجال وكان فقه، له وَكانَ  ثقة تابعً مدنً: العجلً َوَقال

 وابن كمالك عنه، أخذوا الذٌن أصحابه وعن أقرانه وعن شٌوخه عن روى الفقهاء،
 بال علٌه متفق صحٌح فهو وشعبة والثوري، ككمال حدٌثه من الثقات رواه فما جرٌج،
 حدٌث كل وهكذا ،"بالنٌة عمالاأل: "بحدٌث إبراهٌم بن محمد عن انفرد وقد مدافعة،
 بن إبراهٌمك عنه الضعفاء روته وما علٌه، متفق صحٌح فهو به انفرد وإن عنه ٌصح
: لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، أجلهم من به ٌحتج فال وأمثاله ٌحٌى أبً

ْهِريّ  ٌَّب ْبن َسِعٌد ِفً إلٌك أحب فالزُّ  إلٌك أحب فهما: قلت كالهما: َفَقالَ  ؟ قتادة أو الُمَس
َسابً َوَقال، ثقة كل: َفَقالَ  َسِعٌد؟ بن ٌحٌى أو  ثقة: آخر موضع ِفً َوَقال، ثبت ثقة: النَّ

  .وقٌل قبلها بةاوم وأربعٌن أربع سنة مات .ثبت ثقة: ، وقال ابن حجرمؤمون
 . باتفاقثقة  : خالصة حاله

 ،9ٗٙ ،8ٗٙ ،ٖ٘ٙ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،( 7ٕ٘/ 8) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر
 والجرن( 7ٕٗ/ٔ) العجلًوثقات  ،( 8ٖٓبرقم ) للنسابً الكبرى والسنن ،( ٓ٘ٙ

  =  ،(ٕٙٓ/ٔ)للخلٌلً رشاداإلو ،( ٕٔ٘/  ٘) حبان ابن وثقات ،( 7ٗٔ/  9) والتعدٌل
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 وتذكرة ،(ٕٙٔٔ/  ٖ) للباجً والتجرٌح والتعدٌل ،( ٘٘ٔ/ ٙٔ) بؽداد وتارٌخ= 
 وتهذٌب( ٖٙٔ/ٕٔتهذٌب الكمال ) إكمالو ،( ٖٙٙ/ٕ) والكاشؾ ،(ٗٓٔ/ ٔ) الحفاظ
 (                   9ٔ٘/ٔوالتقرٌب ) ،( ٕٔٔ/  ٔٔ) التهذٌب

د -ٖ مَّ  تٌم ْبن سعد بن كعب بن عامر بن صخر بن َخالِد بن اْلَحاِرث بن إبراهٌم بن ُمح 
ًّ  القرشً مره ْبنا ِم ٌْ  حضٌر ْبن وأسٌد حارثة، بن زٌد بن أسامة: َعن َرَوى. )ع( التَّ

 وٌحٌى ،اْلَعْنَبِريّ  وتوبة اللٌثً، زٌد ْبن أسامة: َعنه َرَوى. وؼٌرهم ،التمار حازم وأَِبً
َسابً، ،وابن سعد ،حاتم أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى وثقه .وؼٌرهم ْنصاِرياأل َسِعٌد بنا  والنَّ

 حدٌثه فً: حنبل بن أحمد قالو، الثقات وذكره ابن حبان فً الفسويو ،خراش وابن
 الناس، وثقه: المٌزان فً الذهبًقال و .منكرة أحادٌث: قال أو مناكٌر، ٌروي شا

 سنة مات .أفراد له ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، القنطرة وقفز الشٌخان، به واحتج
 . وقٌل قبلها بةاوم وعشرٌن إحدى

 . جماعاإلثقة ب : حالهخالصة 
 ،ٕٙٗ ،8ٕ٘ ،ٕٔٙ/ ٔ) لٌعقوب المعرفةو ،(ٕٕ/ٔ) للبخاريالتارٌخ الكبٌر  :ٌنظر
 ،(7ٕٓ/ٔ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،(77ٗ،7ٙٗ ،7ٙٗ ،ٙٙٗ ،9ٕٗ/ ٕو

/  ٖ) االعتدال ومٌزان ،(8ٖٔ/٘والثقات البن حبان ) ،(8ٗٔ/7) والتعدٌل والجرن
 (٘ٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،(7 - ٘/9) التهذٌب وتهذٌب ،(٘ٗٗ
 مواله: َعن روي دٌنار، اسمه قٌل الؽفاري، رهم أبً مولى المدنً التمار حازم أبو -ٗ
، أَبً ْبن عباد: َعنه وٌروي .الجهنً حدٌدة وابن الؽفاري، رهم أَِبً ًّ  َعْبد ْبن ومحمد َعلِ

ْحَمنِ  يّ اآل ُعَبٌد أبو قال .علقمة بن َعْمرو ْبن ومحمد ذبب، أَبً ْبن الرَّ  ألبًقلُت : ُجرِّ
د عنه حدث حازم أبو: َداُود ، ثقة: اْلَبرِّ  َعبد ْبن ُعَمر أبو َقالو .ثقة: قال ؟إبراهٌم ْبن ُمَحمَّ

ان ابنُ  وذكره  حازم أبً بٌن والتقرٌب التهذٌب فً الحافظ فرق قدو، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 فً فقال دٌنار، واسمه التمار، وهو الؽفارٌٌن مولى حازم أبً وبٌن بٌاضة، بنً مولى

: التهذٌب فً وقال قبله، بالذي خلطه من وهم: الؽفاري حازم أبً ترجمة فً التقرٌب
 مولى حازم أبوو نصار،األ مولى وهو بٌاضة، بنً مولى أحدهما اثنان، حازم أبو

  .الحدٌث هذا روٌا جمٌعا ٌكونا أن فٌحتمل التمار، هو الؽفارٌٌن
 االستٌعابو ،(8ٕٔ/ٗوالثقات البن حبان ) ،(ٖٔٗ/ٖوالتعدٌل )الجرن  :ٌنظر

 (   ٖٔٙ/ٔوالتقرٌب ) ،(٘ٙ/ٕٔوالتهذٌب ) ،(8ٕٔ/ٖٖوتهذٌب الكمال ) ،(ٕٙٙٔ/ٗ)
 البٌاضً عمرو بن فروة اسمه وقٌل البٌاضً جابر بن هللا عبد اسمه قٌل البٌاضً -٘
 :فى الثقاتوقال ابن حبان ، بدري وهوبخ س( ) زرٌق بن عامر بن بٌاضة بنً من

                          . ُصْحَبة لَهُ  اْلَمِدٌَنة أهل ِفً عداده
والثقات البن (، ٖٓ/ٗواإلصابة ) ،(ٖٙٔ/ٖٕ) التمهٌدو (،9ٕ٘ٔ/ٖاالستٌعاب ) :ٌنظر
  (78ٗ/ٔوالخالصة )، (ٕٖٕ/ٖحبان )
 : الوجه المرسل إسناددراسة 
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 :كل من رواهمن وجهه األول الوجه المرسل = 
 ٖ٘ :جماع سبقت ترجمته حدٌث رقماإلثقة ثبت ب مامإ: وهو هللا بن المبارك عبد -ٔ
 ٘ٔ :فقٌه ثقة ثبت سبقت ترجمته حدٌث رقم مامإ :اللٌث بن سعد -ٕ
 ٔٔ :ثقة متقن سبقت ترجمته حدٌث رقم :ٌزٌد بن هارون السلمى -ٖ
ان -ٗ ٌَ َنة بن ُسْف ٌْ ٌَ د أبو مٌمون الهاللً،: واسمه ِعْمران، أَبً بن ُع     )ع( الكوفً ُمَحمَّ

 األنصاري َسِعٌد ْبن وٌحٌى المعٌطً، هشام ْبن والولٌد ،ركثٌ ْبن الولٌد: روى عن
 َسِعٌد ْبن إبراهٌمو دٌنارالتمار، ْبن إبراهٌمو الرمادي، بشار ْبن إبراهٌم: وعنه. وؼٌرهم
ْهِريّ  أصحاب ِفً ما: المدٌنً بن علً َقال. وؼٌرهم  الجوهري َنة اْبن من أتقن الزُّ ٌْ ٌَ ، ُع

ان: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال ٌَ َنة ْبن ُسْف ٌْ ٌَ  وكان الحدٌث، ِفً ثبت ثقة، كوفً ُع
قُولُ  الحدٌث أهل بعض ْهِرّي، حدٌث ِفً الناس ثبتأ هو: ٌَ  الحدٌث، حسن وكان الزُّ
 لَهُ  تكن ولم ؾ،اآل سبعة من نحوا حدٌثه وكان الحدٌث، أصحاب حكماء من ٌعد وكان
مان ْبن الربٌع َوَقال، كتب ٌْ قُولُ  الشافعً سمعت: ُسلَ  علم لذهب وسفٌان مالك لوال: ٌَ

ان سبل: المبارك ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، الحجاز ٌَ ان َعنْ  الثوري ُسْف ٌَ َنة ْبن ُسْف ٌْ ٌَ  ذاك: فَقالَ  ُع
َنة ابن سمعت: موسى بن مجاهد َوَقال،  ! أؼربه كان ما حدٌن الإ أحد ٌْ ٌَ قُولُ  ُع  ما: ٌَ
 سؤلت: الدارمً َسِعٌد ْبن ُعْثَمان َوَقال،  اكتبه أن قبل حفظته شٌبا الإ قط شٌبا كتبت
َنة ابن: لَهُ  قلت َمِعٌن، ْبن ٌحٌى ٌْ ٌَ  ابن: فَقالَ  الثوري؟ أو دٌنار ْبن َعْمرو ِفً إلٌك أحب ُع
َنة ٌْ ٌَ َنة فابن: قلت. ِبهِ  أعلم ُع ٌْ ٌَ َنة ابن: قال زٌد؟ ْبن حماد أو فٌه إلٌك أحب ُع ٌْ ٌَ . ِبهِ  أعلم ُع
 وقال،  حدٌث مابة من نحوا عنه روى إنما! شعبة عنه روى وأٌش: قال فشعبة؟: قلت
 معاوٌة أبو قال داود أبً عن جرياال وقال،  حجة الحدٌث كثٌر ثبتا ثقة كان سعد ابن
 فً إلً أحب هو سعٌد بن ٌحٌى وقال عٌٌنة ابن أتٌنا األعمش عند من قمنا إذا كنا

 حاتم أبو وقال،  الحجاز أهل بحدٌث الناس أعلم كان مهدي ابن قال معمر من الزهري
 بن أٌضا وقال عٌٌنة وابن والثوري وشعبة مالك الذٌن المسلمٌن على الحجة الرازي
 مؤمون ثقة خراش ابن وقال، عٌٌنة وابن مالك الزهري أصحاب وأثبت امام ثقة عٌٌنة
 حبان ابن وقال،  زٌد بن حماد من أحفظ هو :ٌقول محمد سمعت الترمذي وقال ،ثبت
 مستؽن هو :الاللكابً وقال، والدٌن الورع وأهل المتقنٌن الحفاظ من كان: الثقات فً
وقال ، دٌنار بن عمرو فً الناس أثبت أنه الحفاظ جمعأو وإتقانه لتثبته التزكٌة عن

 ٌدلس، وكان به حتجاواال على مةاأل أجمعت عالم،األ الثقات أحد" :فى المٌزان الذهبً
 الزهري أصحاب فً وما الحفظ، قوى وكان، ثقة عن الإ ٌدلس ال أنه منه المعهود لكن

 الموصلً، عمار بن هللا عبد بن محمد وروى، أثبتهم من فهو هذا ومع منه، سنا أصؽر
 وتسعٌن سبع سنة اختلط عٌٌنة بن سفٌان أن أشهد :قال القطان، سعٌد بن ٌحٌى عن

 . شا ال فسماعه فٌها منه سمع فمن ومابة،
 وٌؽلب العالً، الجزء ذاك صاحب عاصم بن محمد فٌها منه سمع: ( الذهبً)أى  قلت
                 =                      ."سبع سنة قبل منه سمعوا الستة بمةاأل شٌوخ سابر أن ظنى على
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 الحاو قدوم قبل توفى نهأل فٌها، أحد ٌلقه ولم مات ففٌها وتسعٌن ثمان سنة فؤما= 
 فإن عمار، ابن من ؼلطا وأعده القطان، من الكالم هذا أستبعد وأنا، أشهر بؤربعة
 أخبار عن تحدثهم ووقت الحاو قدوم وقت وتسعٌن ثمان سنة من صفر فً مات القطان
 بذلك، علٌه ٌشهد ثم سفٌان، اختالط ٌسمع أن من سعٌد بن ٌحٌى تمكن فمتى الحجاز،
 فً جدا متعنت ٌحٌى أن مع سبع، سنة أثناء فً ذلك بلؽه فلعله به، نزل قد والموت
 تؽٌر أنه الإ حجة مامإ فقٌه حافظ ثقة : وقال ابن حجر فى التقرٌب، فثقة وسفٌان الرجال
ان َمات. الثقات عن لكن دلس ربما وكان خرةآب حفظه ٌَ َنة بن ُسْف ٌْ ٌَ ْوم ُع  آخر ِفً السبت ٌَ
ْوم  .                                                                                  َوِماَبة َوِتْسعٌن َثَمان سنة ِخَرةاآل ُجَماَدى من ٌَ

 .قلت : وذكره ابن حجر فى المرتبة الثانٌة من مراتب المدلسٌن 
 .عن ثقة  الإٌدلس  ال تفاقباخالصة حاله : ثقة 

 ،( ٕٙٔ/  ٕ ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( 97ٗ/  ٘) سعد ابن طبقات:  ٌنظر
وثقات ابن حبان  ،(ٕٕ٘/ٗوالجرن والتعدٌل ) ،(9ٗ/ٗ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر 

وتعرٌؾ أهل  ،(7ٔٔ/ٗوتهذٌب التهذٌب ) ،(7ٓٔ/ٕ) االعتدالومٌزان  ،(ٖٓٗ/ٙ)
           (                                          ٕ٘ٗ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٖ/ٔالتقدٌس )

 :عن روى. )ع(  البصري إسماعٌل أبو الجهضمً األزدي درهم بن بن زٌد  حماد -٘
 المبارك ابن: وعنه. وؼٌرهم  صهٌب بن العزٌز وعبد ،سٌرٌن بن وأنس ،البنانً ثابت
 أكبر وهو ،والثوري أقرانه من وهو ،عٌٌنة وابن ،والقطان ،وهب وابن ،مهدي وابن
 الثوري سفٌان أربعة زمانهم فً الناس أبمة :مهدي بن الرحمن عبدقال . وؼٌرهم  منه

 ما مهدي ابن وقال.  بالبصرة زٌد بن وحماد بالشام وزاعًاألو بالحجاز ومالك بالكوفة
 أعلم قط أحدا أر لم مهدي ابن وقال، وزاعًاأل سوى فذكرهم هإالء من أعلم رأٌت
 بنا قال حاتم أبو وقال، زٌد بن حماد من السنة فً ٌدخل الذي بالحدٌث وال بالسنة
 سمعت الضرٌر المنهال بن محمد وقال ،زٌد بن حماد من أفقه بالبصرة رأٌت ما :مهدي
 حماد :قال أثبت أٌهما سلمة بن وحماد زٌد بن حماد فً تقول ما وسبل زرٌع بن ٌزٌد
 زٌد بن حماد :فقال أحفظ أٌهما له وقٌل وكٌع وقال، صالحا رجال خراآل وكان زٌد بنا
 وقال ،منه أحفظ رأٌت ما :ريبواالنٌس ٌحٌى بن ٌحٌى وقال،  بمسعر اال نشبهه كنا ما

 من المسلمٌن أبمة من حماد الوارث عبد من إلٌنا أحب زٌد بن حماد :حنبل بن أحمد
 عبد من أثبت زٌد بن ٌحٌى وقال، سلمة بن حماد من إلً أحب وهو اإلسالمو الدٌن أهل

 وقال ،منه أٌوب فً أثبت أحد لٌس :أٌضا وقال عٌٌنة وابن والثقفً علٌة وابن الوارث
 وكان حدٌثٌن، الثوري عنه وروى بمةاأل رضٌه علٌه، متفق ثقة: رشاداإل فً الخلٌلً

 فً والمعتمد مالكٌون، قضاة وأسباطه مالك، رأى ٌعجبه وكان مكاتبه، مالك وبٌن ثقة
 ثقة: وقال ابن حجر فى التقرٌب، إلٌه والرجوع علٌه ؼٌره ٌخالفه حماد به تفرد حدٌث
  .                                               سنة وثمانون إحدى وله وسبعٌن تسع سنة مات.  فقٌه ثبت

 =                                                                 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
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وتارٌخ  ،(9ٕٔ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(8ٕٙ/7) سعد ابن طبقات: ٌنظر= 
رشاد اإلو ،(7ٕٔ/ٙوثقات ابن حبان ) ،(7ٖٔ/ٖوالجرن والتعدٌل ) ،(ٗ٘/ٔ) الدارمً

والتقرٌب  ،(9/ٖوتهذٌب التهذٌب ) ،(9ٖٔ/ٗتهذٌب الكمال ) إكمالو ،(97ٗ/ٕ)
(ٔ/ٔ78) 
 

 دراسة إسناد الوجه المرسل الثانً:
 به رواه النسابً فً الكبرى من طرٌق ابن نمٌر عن ٌحٌى

 ٕٗسبقت ترجمته حدٌث رقم:  )ع(. أبو هشام الكوفًوابن نمٌر: هو عبد هللا بن نمٌر 
                                       

 :الخالف النظر فً
 ،واللٌث بن سعد، باركمن الثقات وهم عبد هللا بن الم رواه خمسة   :األول جه المرسلالو

 .زٌدوحماد بن ، وسفٌان بن عٌٌنة، بن هارونوٌزٌد 
  والوجه المرسل الثانً: رواه واحد فقط وهو عبد هللا بن نمٌر وهو ثقة.

اوهو مالك بن أنس  فقط رواه واحد   :صولوالوجه المو ٌترجح الوجه المرسل بقرٌنة  إذ 
 . األكثرٌنرواٌة 

 
 : الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح

 إلرساله ؛ ضعٌؾ الحدٌث من وجهه الراجح 
 تابك :داود أبو هأخرج رضً هللا عنه: الخدري سعٌد أبً حدٌث من شاهد ولهقلت: 
ْوتِ  َرْفعِ  ِفًباب  ،الصالة لِ  َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  الصَّ ٌْ َثَنا :( قالٖٕٖٔ/7ٖ/ٕ) اللَّ  َحدَّ
، ْبنُ  اْلَحَسنُ  ًٍّ َثَنا َعلِ اِق، َعْبدُ  َحدَّ زَّ ، أخبرنا الرَّ َة، ْبنِ  إسماعٌل َعنْ  َمْعَمر  ٌَّ  أَِبً َعنْ  أَُم
هِ  هللاُ  َصلَّى- هللاَِّ  َرُسولُ  اْعَتَكؾَ : َقالَ  َسِعٌد   أَِبً َعنْ  َسلََمَة، ٌْ ْجَهُرونَ  َفَسِمَعُهمْ  ، - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ 

ْتَر، َفَكَشؾَ  ِباْلِقَراَءِة، ُه، ُمَناو   ُكلَُّكمْ  إِنَّ  الأ»: َوَقالَ  السِّ نَّ  َفاَل  َربَّ ٌَ ا، َبْعُضُكمْ  ٌُْإِذ  َواَل  َبْعض 
ْرَفعْ  اَلةِ  ِفً»: َقالَ  أَوْ  ،«اْلِقَراَءةِ  ِفً َبْعض   َعلَى َبْعُضُكمْ  ٌَ  «الصَّ

 . صحٌح رجاله ثقات واستاده على شرط الشٌخٌن إسنادقلت : وهذا 
وسٌؤتى  َصِحٌح إسنادبِ  َداُود أبو َرَواهُ (: 9ٖٖ/ٔاألحكام )خالصة  قال النووي فً

 . (٘ٙبرقم ) أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
من حدٌث عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما: أخرجه أحمد فى المسند  أخر: شاهد وله

 معمر، عن ربان، حدثنا خالد، بن إبراهٌم حدثنا( قال: 9ٕ8ٗ/ٖٕ٘/8بسند صحٌح )
 وخطب اعتكؾ وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عمر، بن هللا عبد عن المكً، صدقة عن

 ٌناجً ما أحدكم فلٌعلم ربه، ٌناجً فإنه الصالة، فً قام إذا أحدكم إن أما: " فقال  الناس
 "الصالة فً بالقراءة بعض على بعضكم ٌجهر وال ربه،
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 .)د س(: ثقة القرشً ُعَبٌد بن خالد بن إبراهٌم -ٔ
 ( 89/ٔ( والتفرٌب )7ٔٔ/ٌٔنظر التهذٌب )

 . فاضل ثقة: )د س(  الصنعانً موالهم القرشً زٌد بن ربان -ٕ
 ( ٕ٘ٓ/ٌٔنظر التقرٌب )

 8 :سبقت ترجمته حدٌث رقم: ثقة بن راشد )ع(معمر  -ٖ
  ثقة: )م د س ق( مكة نزٌل الجزري ٌسار بن صدقة -ٗ

 (7ٕٙ/ٔالتقرٌب )ٌنظر 
 9ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقمالجلٌل  صحابً: الرضً هللا عنهما عبد هللا بن عمر -٘

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده: 
 حسن لؽٌره
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عبد الحق ماماإلقال 
(ٔ)

، وبنو بٌاضة فخذ من : هو ردبة بن عمرو: البٌاضً
  .الخزرج 

نْ و -٘ٙ ِعٌد   أ بًِ ع  ف  : ق ال   -هللا عنه  رضً -س  ك  ُسولُ  اْعت  ِ  ر  لَّى - هللاَّ  هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُهمْ  ، - و  ِمع  ْجه ُرون   ف س  ِة، ٌ  ا   ش ف   بِاْلقِر  ، ف ك  ْتر  ق ال   السِّ  إِنَّ  ًلأ»: و 
اج   ُكلَُّكمْ  ُه، ُمن  بَّ نَّ  ف ال   ر   ٌ ْعُضُكمْ  ٌُْإِذ ا، ب  ًل   ب ْعضا ْرف ،ْ  و  ْعُضُكمْ  ٌ  ل ى ب   فًِ ب ْعض   ع 

ةِ  ا   ةِ  فًِ»: ق ال   أ وْ  ،«اْلقِر  ال   النسابًداود و أبوه أخرج «الصَّ
(ٕ)

 . 
 
 
 

___________________________ 
 89سبقت ترجمته صـ( ٔ)
ْوتِ  َرْفعِ  ِفًباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٕ) لِ  َصاَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  الصَّ ٌْ  اللَّ
َثَنا :( قالٖٕٖٔ/7ٖ/ٕ) ، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ ًٍّ َثَنا َعلِ اِق، َعْبدُ  َحدَّ زَّ ، أخبرنا الرَّ  َعنْ  َمْعَمر 

َة، ْبنِ  إسماعٌل ٌَّ  .به بلفظه  َسِعٌد   أَِبً َعنْ  َسلََمَة، أَِبً َعنْ  أَُم
لِ  ِقَراَءةِ  َبابُ كتاب الصالة،  :مصنفه عبد الرزاق فً هأخرجو ٌْ  ،(ٕٙٔٗ/98ٗ/ٕ) اللَّ

 ِذْكرُ باب  ،القرآنفضابل  تابك :الكبرى فً النسابً هأخرجومن طرٌق عبد الرزاق 
ًِّ  َقْولِ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ْجَهرُ  اَل »: َوَسلَّمَ  َعلَ  «القرآن ِفً َبْعض   َعلَى َبْعُضُكمْ  ٌَ
 ،الصالة تابك :ابن خزٌمة، و(9ٕ/8ٖٓ8ٖ/8ٔ: )أحمد هأخرج، و(89/8ٖٓ8ٕ/7)

ْجرِ باب  اَلةِ  ِفً ِباْلِقَراَءةِ  اْلَجْهرِ  َعنِ  الزَّ ى إذا الصَّ نَ  َبْعضُ  ِباْلَجْهرِ  َتؤَذَّ رَ  اْلُمَصلٌِّ ٌْ  اْلَجاِهرِ  َؼ
عِ  َصاَلةِ  ِكَتابِ  :الحاكمو (،ٕٙٔٔ/9ٓٔ/ٕ) ِبَها ومن طرٌق  ،(9ٙٔٔ/ ٗ٘ٗ/ٔ) التََّطوُّ

ْرَفعْ  لَمْ  َمنْ  َبابُ  : كتاب الصالة، البٌهقً هأخرجالحاكم  ا ِباْلِقَراَءةِ  َصْوَتهُ  ٌَ  َكانَ  إذا َشِدٌد 
ى َتؤَذَّ سعٌد  أبىمسند  :مسنده عبد بن حمٌد فً هأخرج(، و7ٖٓٗ/7ٔ/ٖ) َحْولَهُ  َمنْ  ِبهِ  ٌَ

ى إذا اْلَجْهرِ  َتْركِ  ِذْكرُ  :األوسط ابن المنذر فًو، (78/88ٖٕ/ٔ)  َبْعضُ  ِباْلَجْهرِ  َتؤَذَّ
 به بلفظه. ( كلهم من طرٌق معمر8ٕٗ٘/ٙ٘ٔ/٘) اْلُمْسلِِمٌنَ 

 
 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 

ن -ٔ س  ، أبو لخاللا الهذلً محمد بن علً بن اْلح  ًّ د، أبو: وقٌل َعلِ  ِبَضم -الحلوانً ُمَحمَّ
م َوُسُكون اْلُمْهملَة اْلَحاء ْسَبة َهِذه - نون آخرَها َوِفً َواو َوبعدَها الالَّ  حلوان َمِدٌَنة إِلَى النِّ
ا السَواد آخر َوِهً ِلً ِممَّ اء ِبَفْتح - ىالرٌحان – اْلَجَبل ٌَ اء َوُسُكون الرَّ ٌَ اة اْل  تحتَها من اْلُمَثنَّ
ْسَبة َهِذه - نون لؾاأل َوبعد اْلُمْهملَة اْلَحاء َوفتح  . )خ م د ت ق( َوبٌعه الرٌحان إِلَى النِّ
وعبد الرزاق بن همام  ،السمان سعد ْبن وأزهر الصنعانً، خالد ْبن إبراهٌم :عن روى

َسابً، سوى الجماعة: َعنه َرَوى. وؼٌرهم  ْبن أحمدو الحربً، إسحاق ْبن إبراهٌمو النَّ
 أعرفه ما: فقال عنه، أبً َسؤَلتُ :  حنبل ْبنِ  أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم باراآل علً
 ْبن لٌزٌد مالزما َكانَ  أنه ٌذكر إنه: قلت. الحدٌث ٌطلب رأٌته وال الحدٌث، بطلب
ًّ  ٌسلم هنا ها إلى جاءنً أنه الإ أعرفه ما: فقال ،هارون  = :قال ثم أبً، ٌحمده ولم َعلِ
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 عنه الثؽر أهل: أخرى مرة أبً َوَقال .ٌستخفه أبً أر ولم أكرهه، أشٌاء عنه تبلؽنً= 
ْعقُوب َوَقال، : صدوقحاتم أبووقال ، معناه هذا كالما أو راضٌن، ؼٌر َبة ْبن ٌَ ٌْ  َكانَ : َش
 بالرجال، عالما َكانَ : أٌضا َوَقال. الرجال ٌنتقد ال َكانَ : داود أبو َوَقال .متقنا ثبتا، ثقة،
َسابً َوَقال، علمه ٌستعمل ال وكان ، حافظا ثقة َكانَ : الخطٌب بكر أبو َوَقال .ثقة: النَّ
 فً صنفه كتاب له عدي بنا وقال، حافظا وكان علً بن الحسن حدثنا :الترمذي وقال
 صحٌحه فً حبان بنا وروى ،ودٌانته سمته فً ؤحمدب ٌشبه كان :الخلٌلً وقال، السنن
: ثقة التقرٌب وقال ابن حجر فً .الثقات فً وذكره عنه الجندي محمد بن المفضل عن
    . بتٌناوم وأربعٌن اثنتٌن سنة توفً . حافظ

 . ثقة وثقه الجمهور واحتج به الشٌخان : خالصة حاله
 والجرن ،(ٕ٘٘/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(78ٖ/ٕ) الصؽٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر
والتراجم  (7ٗ/ٕ،8ٖٓ/ٔ)واللباب ، (7ٙٔ/8، وثقات ابن حبان )(9ٔ/ٖ) عدٌلتوال

 ،(ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب، (99/ٔ)لمؽلطاي  كمالاإلالساقطة من كتاب 
 (ٕٙٔ/ٔ)التقرٌب و
 8 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :الصنعانًبن همام  الرزاق عبد -ٕ
 8 :ثقة له أوهام سبقت ترجمته حدٌث رقم بن راشد:معمر  -ٖ
 بن أمٌة بن العاص بن َسِعٌد بن العاص ْبن َسِعٌد ْبن َعْمرو بن أمٌة بن إسماعٌل -ٗ
 ْبن وأٌوب أمٌة، أبٌه: عن روى.  )ع(. المكً موياأل القرشً مناؾ عبد بن شمس عبد
 إبراهٌم إسحاق أبو: َعنه َرَوى.  سلمة بن عبد الرحمن وؼٌرهم أبىو ،األنصاري َخالِد
د ْبنا َنة ْبن سفٌانقال . وؼٌرهم ومعمر بن راشد ،المفضل ْبن وبشر الفزاري، ُمَحمَّ ٌْ ٌَ : ُع
: حنبل ْبن أحمد َوَقال، موسى ْبن وأٌوب أمٌة، ْبن إسماعٌل مثل قرشٌان عندنا ٌكن لم

 َعن ،أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، إلً وأحب منه، أكبر إسماعٌلو ،إسماعٌل عم ابن أٌوب
ٌُّوب من اْلَحِدٌث ِفً وأثبت أقوى إسماعٌل: أبٌه  ،، وابن سعدَمِعٌن ْبن ٌحٌى ووثقه . أَ
َسابً ،حاتم أبوو ُزْرَعة، أبوو  كر،اعس وابن والعجلً، شاهٌن، بن حفص أبوو ،والنَّ

،  صالح: حاتم أبو زاد ،وذكره ابن حبان فى الثقات، وؼٌرهم وابن حجر والذهبً،
 وزاد ابن حجر ثبت .

 . وفى المطبوع من الجرن والتعدٌل لفظ صالح فقط: قلت
ًُّ  َوَقال اَرقُْطِن  ِفً َسِعٌد أبً َعن عٌاض عن أمٌة ْبن إسماعٌل عن معمر حدٌث ِفً:  الدَّ
 ذباب أَبً ْبن الحارث عن أمٌة ْبن إسماعٌل عن مسلمة، ْبن َسِعٌد خالفه الفطر، زكاة
  .شٌبا عٌاض عن روى إسماعٌل نعلم وال الحارث، عن محفوظ والحدٌث عٌاض، عن
 أخبرنا: إسماعٌل بقول التصرٌح مسلم صحٌح وفً :حجر ابن الحافظ َوَقال :قلت

  .قطنً الدار لقول رد وفٌه عٌاض
 .بةاوم وثالثٌن تسع سنةوقٌل  ،بةاوم وأربعٌن أربع سنة مات

 =                                                                  .باتفاق: ثقة خالصة حاله
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( ٖ٘ٗ/ٔ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر متمم التابعٌن 7ٕٔ/ٔات ابن سعد ): طبقٌنظر= 
( ٕٙ/ٔ)( والثقات البن شاهٌن 9ٕ/ٙ( والثقات البن حبان )ٗٙ/ٔ) للعجلًوالثقات 

( ٕٓٔ/ ٔ) والكاشؾ (7ٖٔ/ ٕ) المعرفةو( 9٘ٔ/ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل الجرنو
 (ٙٓٔ/ٔ( والتقرٌب )8ٕٗ/  ٔ) حجر ابن وتهذٌب

 ٔٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم القرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ  سلمة أبو -ٗ
 ٙ: جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابً رضً هللا عنه: الخدري سعٌد أبو -٘
 

 سناداإلالحكم على 
 .ه على شرط الشٌخٌنإسنادصحٌح رجاله ثقات و

 .َصِحٌح إسنادبِ  َداُود أبو َرَواهُ ( : 9ٖٖ/ٔحكام )األخالصة  وقال النووي فً
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ٖٖٗ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 قٌام اللٌل ذكر تطوٌل السجود فً( ٕٓ)                   
 

 - صنننلى هللا علٌنننه وسنننلم - بننناب صنننفة صنننالته النننذكر فنننًتقننندم حننندٌث هنننذا 
 .أذكار سجوده  فً

نننننة  وعنننننن  ابِش  نننننلَّى :"كنننننان رسنننننول هللاقالت -هللا عنهنننننا  رضنننننً - ع   هللاُ  ص 
ننهِ  ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ننلًِّ  و  ى ٌُص  ة   إِْحنند  ْشننر  ننةا  ع  ْكع  ْسننُجدُ  ،باللٌننل ر  ة   ٌ  ننْجد  لِننك   ِمنننْ  السَّ  ذ 

ا ق ْدر  ب أُ  م  ْقر  ُدُكمْ  ٌ  ْمِسٌن   أ ح  [اهأخرج]" آٌة خ 
(ٔ)

حاتم  أبوو 
(ٕ)

 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________  
  المعقوفتٌن سقطت من )م( وأثبتها من )ط(( مابٌن ٔ)
  9ٔ( تقدم تخرٌجه حدٌث رقم ٕ)
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 ونحوهشا ٌحتجره من حصٌر  التهجد فً ذكر( ٕٔ)
  

نْ و -ٙٙ ة   ع  ابِش  ان  : ق ال تْ  ع  ُسولُ  ك  ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ِجرُ  - و  ْحت   ٌ 

ا ِصٌرا لِ  ح  ٌْ لًِّ بِاللَّ ْبُسُطهُ  ،فٌه ٌُص   ٌ ارِ  و  ه  ْجلِسُ  بِالنَّ  ٌ ِه، ف  ٌْ ل  ل  : تق ال   ع  ع   النَّاسُ  ف ج 
ُثوُبون   ًِّ  إِل ى ٌ  بِ لَّى النَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  لُّون   و  ٌُص  تَّى تِهِ البِص   و  ُثُروا، ح   ف ؤ ْقب ل   ك 
ِهمْ  ٌْ ل  ٌُّه ا»: ف ق ال   ع  اُس، أ  الِ األ ِمن   ُخُذوا النَّ ا ْعم  ، م     ف إِنَّ  ُتِطٌقُون 

لُّ  ًل هللاَّ م   ٌ 
تَّى لُّوا، ح  م  إِنَّ  ت  بَّ  و  الِ األ أ ح  ِ  إِل ى ْعم  ا هللاَّ ام   م  إِنْ  د  حاتم  أبو هأخرج «ق لَّ  و 

(ٔ)
. 

___________________________   
ْحَتِجرَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  َباَحةِ اإل ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك ابن حبان: هأخرج( ٔ)  أَوْ  ِباْلَحِصٌِر، ٌَ
قُومُ  ِبَما ِدهِ  ِعْندَ  َمَقاَمهُ  ٌَ لِ  َتَهجُّ ٌْ د   ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا :قال (7ٕٔ٘/9ٖٓ/ٙ) ِباللَّ  ُمَحمَّ

، ًُّ َثَنا: َقالَ  اْلَهْمَداِن دُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  ْعلَى،األ َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ َماَن، ْبنُ  ُمْعَتِمرُ  َحدَّ ٌْ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُسلَ
دَ  ٌْ ،َعنْ  أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنَ  هللاَِّ  ُعَب ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَِبً َسِعٌد   َعاِبَشةَ  َعنْ  الرَّ

 .به بلفظه
 (8ٙٔ٘/٘٘ٔ/7) ونحوه الحصٌر على الجلوس باب ،اللباس تابك  :البخاري هأخرجو

 . به بلفظه سلٌمان بن معتمر عن بكر، أبً بن محمد عن
 وؼٌره اللٌل قٌام من الدابم العمل فضٌلة باب ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو
  . عن عبٌد هللا به بلفظه الثقفً الوهاب عبد طرٌق من (78ٕ/ٓٗ٘/ٔ)
 من (9ٕٗ/ٖٖٓ/ٔ) المصلً ٌستر ما باب ،الصالة إقامة تابك :ماجه ابن هأخرجو

ا به هللا، عبٌد عن بشر بن محمد طرٌق  .مختصر 
ا( 7/7ٖٓٗٔ/ٔ) اللٌل صالةب با ،نذااآل تابك :البخاري هأخرجو  أبوو ،مختصر 

ا،( 8ٖٙٔ/8ٗ/ٕ) الصالة فً القصد من به ٌإمر ما باب ،الصالة تابك :داود  مختصر 
( 8ٙ/7ٕٙ/ٕ) سترة ماماإل وبٌن بٌنه ٌكون المصلً باب ، القبلة تابك :النسابًو

ْخَصةِ  َبابُ  ،الصالة تابك :ابن خزٌمةو، بلفظه ْنِوي الَِّذي ِباْلُمَصلًِّ ْقِتَداءِ اال ِفً الرُّ ٌَ 
اَلةَ  ا، الصَّ ْنِوي َواَل  ُمْنَفِرد   الحمٌدي فً، و( بنحوهٕٙٙٔ/ٔٙ/ٖ) ِبهِ  اْلُمْقَتِدي مامةإ ٌَ
 َبابُ  :ثاراآلشرن مشكل  فً الطحاويو ،( بنحوه8ٖٔ/ٕٓ٘/ٔعابشة ) أحادٌث :مسنده
انِ  ٌَ هِ  َعْنهُ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب ٌْ اَلمُ  َعلَ َملُّ  اَل  هللاَ  َفإِنَّ : "َقْولِهِ  ِمنْ  السَّ  "َتَملُّوا َحتَّى ٌَ
 .                                                            المقبرى به  َسِعٌد   أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  من طرٌق( بنحوه، ستتهم ٔ٘ٙ/ٙٔٔ/ٕ)
( كالهما 8ٕٔ٘/8ٕٙ/٘) :األوسط فً الطبرانً( و7ٖٕٓٙ/ٕٖٖ/ٖٗ) :أحمد هأخرجو

دُ  من طرٌق ًُّ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إبراهٌم ْبنُ  ُمَحمَّ ِم ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَِبً َعنْ  ، التَّ به  الرَّ
 . بنحوه

 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 
-نسبة إلى جده بجٌر -حفص الجٌرى  أبوبن محمد بن بجٌر بن حازم  عمر -ٔ 

 =  ومحمد بن سهل بن عسكر ،الجوهريبن سعد  إبراهٌم: روى عن.  الهمدانى )حب(
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دُ و=  ومحمد بن محمد  : محمد بن الفضل البلخى،وعنه. وؼٌرهم ْعَلى،األ َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
. : حافظ كبٌر عالم بهذا الشؤن قال الخلٌلى.  وابن حبان وؼٌرهم ،بن معروؾ الشاشىا

: كان ثبتا فى الحدٌث ثقة وقال النسفى. األثر: كان أحد أهل المعرفة بوقال الخطٌب
وقال عبد الرحمن بن الحافظ الثبت الجوال صاحب المسند.  ماماإل: الذهبًوقال ، مؤمونا
 ٌروالتفس والمراسٌل الصحٌح الجامع صاحب هو :سمرقند تارٌخ فً درٌسىاإلمحمد 
 لحمل والرحلة ثاراآل طلب فً التامة العناٌة له ممن الحدٌث فً ثبتا خٌرا فاضال وكان
 . حدى عشرة وثالثمابةتوفى سنة إ.  خباراأل

 . باتفاقثقة  : خالصة حاله
 (8ٕٙ/ٔواألنساب ) ،(9ٖٔ/٘ٗدمشق ) (، وتارٌخ 978/ٖ) للخلٌلً رشاداإل:  ٌنظر
 ،(9ٖٗ( ، والتقٌٌد )ص ٕٓٗ/ٗٔ) النبالء أعالم سٌرو ،( 7ٔ9/ٕ) الحفاظ تذكرةو
 ( 9/ٕ) المفسرٌن طبقات و ،(ٕٕٙ/ٕ) الذهب شذراتو
اء َوُسُكون اْلَقاؾ ِبَفْتح -القٌسً الصنعانً علىاأل عبد بن محمد -ٕ ٌَ  نقطتان تحتَها اْل

ْسَبة َهِذه ُمْهملَة سٌن آخرَها َوِفً ًّ  بن َصعب بن عكابة بن َثْعلََبة بن قٌس إِلَى النِّ  بن َعل
 علٌة، ْبن إسماعٌل: َعن َرَوى. (ق س ت قد م) الَبْصِريّ  هللاَّ  عبد أبو -َواِبل اْبن بكر
 والباقون الَقَدر، كتاب ِفً داود أبو وعنه:.  ومعتمر بن سلٌمان وؼٌرهم ،خالد ْبن وأمٌة
وابن  ،حاتم أبوو ،زرعة أبووثقه . وعمر بن محمد بن بجٌر وؼٌرهم اْلُبَخاِري، سوى
َسابً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال. وذكره ابن حبان فى الثقات. حجر  أسماء فً النَّ
ا علٌه وأثنى عنه كتبنا: شٌوخه  به بؤس ال صنعانً: فى مشٌخته النسابًوقال  .خٌر 
                                                  .بتٌناوم وأربعٌن خمس سنة بالبصرة مات. سلٌمان بن المعتمر عن ٌروي

                                                       . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 النسابًومشٌخة  ،(8ٖٖ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٗٔ/ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 (9ٙ/ٖواللباب ) ،(ٗٓٔ / 9) حبان ابن وثقات  ،(ٙٔ/ 8) والتعدٌل والجرن ،(٘٘/ٔ)
 (9ٔٗ/ٔ) والتقرٌب ،(89ٕ/  9 ) التهذٌب وتهذٌب

مان بن معتمر -ٖ ٌْ ًّ  طرخان بن ُسلَ ِم ٌْ د أبو ، التَّ  إبراهٌم: َعن َرَوى.  )ع( الَبْصِريّ  ُمَحمَّ
 وعنه:.  وؼٌرهم الُعَمري ُعَمر ْبن هللا وُعَبٌد ،عجالن ْبن خضراألو الخوزي، ٌزٌد ْبنا

.  وؼٌرهم الصنعانًعلى األومحمد بن عبد  ،الضبً عبدة ْبن أحمدو حنبل، ْبن أحمد
، وذكره صدوق ثقة: َحاِتم أبو َوَقال.  وابن حجر ،العجلًو ،وابن سعد ،وثقه ابن معٌن
 عندنا معتمر ما: ٌقول خالد ْبن قرة سمعت: معاذ ْبن معاذ َوَقال، الثقات ابن حبان فً

مان دون ٌْ ًّ  ُسلَ ِم ٌْ  كتابه من حدث إذاو حفظه، من ٌخطا صدوق: خراش ابن َوَقال، التَّ
 العلم فً رأسا كان: الكاشؾ وقال فً، مطلقا ثقة هو المٌزان: فً الذهبًقال و ،ثقة فهو

 . بةاوم وثمانٌن سبع سنة مات. كؤبٌه والعبادة
 =                                     .ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة :خالصة حاله
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 البخاري وتارٌخ  (،7٘٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 9ٕٓ/ 7) سعد ابن طبقات :ٌنظر= 
 والجرن ،(ٖٖٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٕٔٗ/  ٕ ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٗ/ 8) الكبٌر

 ،(ٕٗٔ/ ٗ ) االعتدال ومٌزان ،(ٕٔ٘/  7) حبان ابن وثقات ،(ٕٓٗ/8 ) والتعدٌل
                                                            (9ٖ٘/ٔ) والتقرٌب ،(8ٕٕ – 7ٕٕ/  ٓٔ ) التهذٌب وتهذٌب ،(79ٕ/ٕوالكاشؾ )

ٌد -ٗ  العدوي القرشً الخطاب ْبن ُعَمر ْبن عاصم ْبن َحْفص ْبن ُعَمر ْبن هللاَّ  ُعب 
د إبراهٌم: َعن َرَوى. )ع( المدنً ُعْثَمان أبو الُعَمري،  جحش ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ

ِزٌد ْبن أبان: َعنه َرَوى. وؼٌرهم اْلَمْقُبِري وَسِعٌد القرشً، موسى ْبن أٌوبو ي،سداأل ٌَ 
: َعلًِ ْبن َعْمرو َقال.  ومعتمر بن سلٌمان وؼٌرهم ،الكوفً بشٌر ْبن أحمدو، العطار
 هللاَّ  ُعَبٌد من أثبت َناِفع ِفً مالكا أَن مهدي ْبن الرحمن َعْبد َقْول َسِعٌد ْبن لٌحٌى ذكرت

 َحْنَبل ْبن أحمد سؤلت: حاتم أبو َوَقال، هللاَّ  ُعَبٌد من أثبت ُهوَ : َوَقال فؽضب ُعَمر، ْبنا
 أثبتهم هللاَّ  ُعَبٌد: َفَقالَ  َناِفع؟ ِفً أثبت أٌهم وأٌوب ْبن ُعَمر، هللاَّ  وُعَبٌد َمالِك، َعنْ 

ٌَى قال: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، رواٌة وأكثرهم وأحفظهم ْح  ُعَبٌد: َمِعٌن ْبن ٌَ
 َمالِك: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قُْلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، الثقات من ُعَمر ْبن هللاَّ 

؟ ُعَبٌد أو نافع عن إلٌك أحب حاتم  أبوو ،زرعة أبوووثقه ، ٌفضل ولم كالهما،: قال هللاَّ
 من كان: وقال الثقات، كتاب فً حبان ابن ذكرهو، العجلًو ،وابن سعد ،النسابًو

، وإتقانا وحفظا، وشرفا، وعبادة، وعلما، فضال، قرٌش وأشراؾ المدٌنة، أهل سادات
 عبد وابن نمٌر، ابن وثقه: قال الثقات كتاب فً خلفون ابن ذكره ولما: قال مؽلطاىو

 بن هللا عبٌد :شاهٌن البن الثقات كتاب وفً، آخرٌن وذكر السبتً جعفر أبوو الرحٌم،
 ثقة: صالح بن أحمد قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، بالذهب مشبك القاسم عن عمر
 سنة َماتَ  . ثبت ثقة :التقرٌب وقال فً، منه نافع حدٌث فً أثبت أحد لٌس مؤمون ثبت
 .بةاوم وأربعٌن خمس أَوْ  أربع

 . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب
 طهمان، ابنتارٌح و ،(ٔ٘ٔ/ٔ) الدارمً، وتارٌخ ،(8ٖٖ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر

 وعلل ،(8ٕٙ) خلٌفة وطبقات ،(7ٖ٘) الترجمة محرز، وابن ،(8ٗٔ) الترجمة
 ،(ٕٕٖ/  ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٖ٘/ ٘ر)الكبٌ البخاري وتارٌخ ،(٘ٓٗ /ٔ)أحمد

 ،ٖٗ٘ ،ٓٙٗ ،8ٖٗ ،ٖٙٗ) زرعة أبً وتارٌخ ،(9ٖٗ ،7ٖٗ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة
 حبان ابن وثقات ،(ٕٖٙ/  ٘) والعدٌل والجرن ،(8ٖٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(7ٖ٘

 والتقرٌب ،(ٓٗ -8ٖ/ 7) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖ٘/9) تهذٌب الكمال إكمالو ،(9ٗٔ/7)
(ٔ  /ٖ٘7) 
ِعٌد -٘  اْلَباء َوضم اْلَقاؾ َوُسُكون اْلِمٌم ِبَفْتح - المقبري كٌسان واسمه َسِعٌد، أَبً بن س 

ْسَبة َهِذه َراء آخرَها َوِفً َها فنسب َمْقبَرة من ِباْلقربِ  ٌسكن َكانَ  اْلمْقبَرة إِلَى النِّ ٌْ     - إِلَ
                                                                                               = 
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ًّ  َسْعد أبو=   ْبن َسلََمة وأَِبً ،المحرر ْبن وبشٌر مالك، نبْ  أنس: َعن َرَوى )ع( اْلَمَدِن
ْحَمنِ  َعْبد  إبراهٌم إسحاق أبوو طهمان، ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم عوؾ ْبن الرَّ
 ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َقال. وؼٌرهم الُعَمري ُعَمر ْبن هللا وُعَبٌد المخزومً اْلَفْضل ْبنا

ًّ وثقه ، بؤس به لٌس: أبٌه َعن حنبل  هللاَِّ  َعبد ْبن أحمدو َسْعد، ْبن ومحمد المدٌنً، ْبن َعلِ
َسابً، ُزْرَعة، أبوو العجلً،  َوَقال. الذهبًو ،راشخ بن ٌوسؾ بن الرحمن وعبد والنَّ

: قلت سنٌن بؤربع موته قبل اختلط َحتَّى كبر قد َكانَ : الواقدي َوَقال، صدوق: حاتم أبو
سبط  المختلطٌن وذكره فً ،قوب بن شٌبةوٌع ،وابن سعد ،ختالط ابن حباناالوصفه ب

  .                                                               ابن العجمى
ا أن أحسب ما المٌزان: فً الذهبًوقال  َنة ابن فإن ختالط،اال فً عنه أخذ أحد  ٌْ ٌَ  أتاه ُع
ٌُقال واللٌث، مالك عنه وحدث عنه، ٌحمل فلم ٌسٌل لعابه فرأى  فٌه الناس أثبت: و
 جملة فً المقبري َسِعٌد ذكرت وإنما: ابن عديوقال ، مطلقا الذهبً، ولذلك وثقه اللٌث
َثنا ٌقول، ُشْعَبة ألن ؛ َسِعٌد اسمه من  أهل من َسِعٌد أن وأرجو كبر ما بعد َسِعٌد َحدَّ

 .بخٌر الإ أحد فٌه تكلم وما الناس من والثقات بمةاأل عنه وروى الناس قبله وقد الصدق
 وأم عابشة عن ورواٌته سنٌن بؤربع موته قبل تؽٌر ثقة: التقرٌب وقال ابن حجر فً

 .بعدها وقٌل قبلها وقٌلومابة  العشرٌن حدود فً مات. مرسلة سلمة
خره والراجح أنه لم ٌسمع األكثرون واحتج به الجماعة اختلط بآ: ثقة وثقه خالصة حاله
 . ختالطاالأحد منه بعد 

 ابن وعلل ،(ٕٓٓ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخو، ( 8٘/٘طبقات ابن سعد ) :ٌنظر
 ،7ٓٔ ،99 ، 98/ ٔ) أحمد وعلل ،(89 ،8ٔ ،79 ،78 ،7٘ ،7ٖ ،7ٔ /ٔ) المدٌنً
 8ٕٔ/ٔ) الصؽٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٗٗ/ ٖ ) الكبٌر البخاري وتارٌخ( ٕ٘ٔ ،ٕٙٔ
ْرِمِذيّ  وجامع ،(8ٕٕ – والثقات  ،(9ٕٗ/  ٕ ) والمعرفة ،(7ٖ٘/  ٘و ٗٓٔ/  ٕ ) التِّ

( 7٘/ٔ) حاتم أَبً البن والمراسٌل ،( 7٘/ٗ) والتعدٌل والجرن ،(99ٖ/ٔ) للعجلً
 للعالبً والمراسٌل ،(9ٖٔ/ٕ) االعتدال ومٌزان ،(ٖٗٗ/ٗ) بن عديوالكامل ال

والتقرٌب  ،(8ٖ/ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(9ٖ/ٔوالمختلطٌن للعالبى ) ،(ٖٕٗ)
 ( ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖواللباب ) ،(ٖٕٙ/ٔ)
 ٔٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالقرشًبن عبد الرحمن بن عوؾ  سلمة أبو -ٙ
 8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم: رضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -7

 :سناداإلالحكم على 
 .صحٌح
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 صالة اللٌل ذكر الجماعة فً( ٕٕ)
   
 .ٌدل علٌه  الذكر قبله ما فً
نْ و -7ٙ ة   ع  ابِش  ُسول   أ نَّ :  -هللا عنه  رضً - ع  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ج   ر  لَّىمن جوف اللٌل  خ  ْسِجدِ  فًِ ف ص  لَّى اْلم  ح   تِهِ البِص    رجالٌ  ف ص   النَّاسُ  ف ؤ ْصب 

لِك  ٌتحدثون  ،   بِذ  م  ُهمْ  ف اْجت  ر  ج   ِمْنُهمْ  أ ْكث  ر  ُسولُ  ف خ  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

ة  اللٌلة  فً  ٌ انِ لَّْوا الثَّ ح   تِهِ البِص   ف ص  ]ٌتحدثون[ النَّاسُ  ف ؤ ْصب 
(ٔ)

لِك     أ ْهلُ  كثرف   بِذ 
ْسِجدِ  ل ة  لل  من ا اْلم  ةِ  ٌْ الِث  ج   الثَّ ر  ل  ف خ  ا تِهِ البِص   ى بهم فصلواف ص  ان تِ  ف ل مَّ ل ةُ  ك  ٌْ  اللَّ
ةُ  ابِع  ز   الرَّ ج  ْسِجدُ  ع  نْ  اْلم  ْخُرجْ  ف ل مْ  أ ْهلِهِ  ع  ُسولُ  ٌ  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ا اْلف ْجرِ  ةِ اللِص   حتى خرج  ل   اْلف ْجرِ  قضى ف ل مَّ ل ى أ ْقب  د  ثم  النَّاسِ  ع  هَّ : ق ال  ف ت ش 

ا" ْعدُ  أ مَّ ًَّ  ٌ ْخف   ل مْ ف   ب  ل  ل ِكنًِّ شؤنكم /ب[1٘ٔ/ ]ع  ِشٌتُ  و  ض   أ نْ  خ  ُكمْ  ُتْفر  ٌْ ل   ع 
ا اعجزوف ت صالةُ اللٌل ْنه  حاتم  أبوه أخرج " ع 

(ٕ)
 . 

___________________________
 

 ه هو المذكور فًثبتوما أ ،ٌتذاكرون (م)ط( ٌتحدثون ٌتذاكرون، وفى ) ( فًٔ) 
 .صحٌح ابن حٌان

انِ  ِذْكرُ باب التكلٌؾ  ،ٌماناإل تابك :ابن حبان هأخرج( ٕ) ٌَ  َجَعلَهُ  الَِّذي اْلَفْرضَ  ِبؤَنَّ  اْلَب
 ُ ا ٌُْفَرضَ  أَنْ  َجاِبز   َنْفال   َوَعاَل  َجلَّ  هللاَّ  ٌ ُكونُ  َثاِن ٌَ ا َكانَ  الَِّذي اْلِفْعلُ  َذلِكَ  َف ةِ  ِفً َفَرض  ٌَ  اْلِبَدا

ا ا َفْرض   ٌ ةِ  ِفً َثاِن ٌَ َها ًُّ  ِسَنان   ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا :( قالٔٗٔ/ٖٖ٘/ٔ) النِّ اِب  الطَّ
َثَنا َقالَ  ِبَمْنَبجَ  ًُّ  َحْفص   ْبنُ  َسِعٌدُ  َحدَّ لِ ٌْ َف دِ  ْبنِ  َمْعِقلِ  َعلَى َقَرْأَنا َقالَ  النُّ ٌْ ْهِريِّ  َعنِ  هللاَِّ  ُعَب  الزُّ
                                           .به بلفظه  َعاِبَشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ 
( 7ٙٔ/ٕٗ٘/ٔ) اللٌل قٌام فً الترؼٌب باب ،المسافرٌن صالة تابك :ممسل هأخرجو
 .ه بلفظهب الزهري، شهاب ابن عن ٌزٌد، بن ٌونس قٌطر من
 رمضان فً الصالة فً الترؼٌب باب ،الصالة تابك :الموطؤ فًالك م هأخرجو 
ا( ٔ/ٖٔٔ/ٔ)  تحرٌض باب ،التهجد تابك :البخاري هأخرج مالك طرٌق ومن ،مختصر 

 صالة  كتاب :ومسلم، (9ٕٔٔ/ٓ٘/ٕ) اللٌل صالة على وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً
 باب الصالة، تابك :داود أبو( و7ٙٔ/ٕٗ٘/ٔ) اللٌل قٌام فً الترؼٌب باب ،المسافرٌن

 شهر قٌام باب ،اللٌل قٌام تابك :والنسابً،  (7ٖٖٔ/9ٗ/ٕ) رمضان شهر قٌام
 :السنة شرن فً والبؽوي، (ٕٙٗٗ٘/79ٕ/ٕٗ) :أحمدو، (ٗٓٙٔ/ٕٕٓ/ٕ) رمضان

امِ  َبابُ ، كتاب الصالة ٌَ ( سبعتهم من طرٌق 989/ٙٔٔ/ٗ) َوَفْضلُهُ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِق
  .به الزهري

قٌام رمضان  باب فً الصٌام، تابك :المصنؾ فً الرزاق عبد بنحوه هأخرجو
  .به الزهري عن جرٌج، وابن معمر، عن( 77ٗ7/ٕٙٗ/ٗ)

                          =                                                  (ٕٖٕٙ٘/ٖٕٕ/ٕٗ)أحمد:  أخرجه عبد الرزاق طرٌق ومن



   ٖٗٓ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

 =  
                                                                                              :                                                                                                                            ابن حباناإلمام  إسناددراسة   
رُ  -ٔ ًُّ  -بنونٌن  - ِسَنان   ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُعم  اِب  النون وسكون المٌم بفتح - المنبجً الطَّ

: الشام، )حب( . روى عن بالد إحدى -الجٌم  آخرها بواحدة وفً المنقوطة الباء وكسر
 أحمد بن : سلٌمانوؼٌرهم . وعنه َرَواَحة ْبن َفَروو ،عمار بن وهشام ،عتبة بن الولٌد

الكرٌم   عبد بن عٌسى بن ومحمد ،البستً حبان بن محمد حاتم وأبو ،الطبرانً
 قد كان: أخرى مرة وقال بالفقٌه، مرة ووصفه. فاضل عابد  : حبان ابن . قالالطرسوسً

بالحافظ،  وٌاقوت، السمعانً ووصفه، مرابطا ؼازٌا سنة ثمانٌن اللٌل وقام النهار، صام
ُث، اإلَِماُم، :فى السٌر الذهبًوقال    .بَوَفاة لَهُ  أَظفر الَعاِبُد، ولم القُْدَوةُ، الُمَحدِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  : حافظ فقٌه .                                                                                                                خالصة حاله
وسٌر أعالم النبالء  ،(88ٔ/7وتارٌخ اإلسالم ) ،(9٘/٘ٗ: تارٌخ دمشق )ٌنظر

ابد رجال صحٌح وزو ،(7ٕٓ/٘( ومعجم البلدان )ٔٗٗٔ/ٕٔ) األنسابو ،(9ٕٓ/ٗٔ)
 (77ٓٔ/ٗابن حبان )

ِعٌد -ٕ ٌُقال ُعَمر، بن َحْفص بن س   الهذلً -مصؽر والفاء بالنون - نفٌل ْبن َعْمرو: و
ًّ  َعْمرو أبو النفٌلً، اِن ، ُعَمر ْبن اْلَحَسن الملٌح أَِبً: عن روى. )س( .اْلَحرَّ ًّ قِّ  الرَّ
 عبد ْبن إبراهٌم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم  الجزري هللا ُعَبٌد ْبن ومعقل ،معاوٌة ْبن وزهٌر
د ْبن إبراهٌمو الجزري، السالم ، ُمَحمَّ ًّ قِّ  وؼٌرهم المنبجً، سنان بن َسِعٌد ْبن وُعَمر الرَّ

 أبو وذكرفى الثقات  وذكره ابن حبان، الذهبًو ً،األندلس قاسم بن مسلمة ثقهوو
 وقال ابن حجر فً، ُعَمره آخر فً وتؽٌر البٌت ولزم كبر أنه :الحرانً َعُروَبة
 سبع سنة رمضان من لٌومٌن الجمعة ٌوم مات. عمره آخر فً تؽٌر صدوق: التقرٌب
                      .بتٌناوم وثالثٌن

 . النسابًكثرون واحتج به األ: ثقة وثقه خالصة حاله
( ٖٖٗ/ٔوالكاشؾ ) (9ٕٙ/8) حبان ابن وثقات( ٖٗ/  ٕ) للدوالبً الكنى :ٌنظر
 (ٖٕٗ/ٔ)( والتقرٌب 7ٔ/  ٗ) حجر ابن وتهذٌب (77ٕ/٘تهذٌب الكمال ) إكمالو
ْسَبة َهِذه - الجزري هللاَِّ  ُعَبٌد بن معقل -ٖ ة َوِهً الجزٌرة إِلَى النِّ  اْلموصل ِمْنَها ِباَلد عدَّ

 َبٌن ِباَلد َوِهً بكر ودٌار ومٌافارقٌن وآمد اْلعٌن َوَرأس والرقة والرها وحران وسنجار
َما والفرات دجلة )م د  الحرانً موالهم، العبسً، هللاَِّ  َعْبد أبو - لَهَذا الجزٌرة لََها قٌل َوإِنَّ
 شهاب ْبن مسلم ْبن ومحمد أنٌسة، أَبً بن وزٌد عبلة، أَبً ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى .س(

ْهِريّ   الحصنً رجاء ْبن إسماعٌلو ٌونس، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد: َعنه َرَوى. وؼٌرهم الزُّ
 حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم النفٌلً حفص ْبن وَسِعٌد مسلمة، حصن من
 لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى عن أٌضا، هللا َعبد َوَقال، ثقة: مرة َوَقال الحدٌث، صالح: أبٌه َعن
َسابً قال وكذلك، بؤس به  َوَقال .ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور ْبن إسحاق َوَقال، النَّ

ة ٌَ  =                                          .ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالِح، ْبن ُمَعاِو
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

ان ابنُ  وذكره=   فٌستحق خطإه ٌفحش ولم ٌخطا َكانَ : َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
: عدي ابن َوَقال ، الضعفاء جملة فً الجوزي وابن عدي، وابن العقٌلً، وذكره. الترك
 ما حسب الإ فؤذكره منكرا حدٌثا هأحادٌث فً أجد ولم الحدٌث حسن هو هذا ومعقل
 فً الذهبً َوَقال، حدٌثٌن أو حدٌث ؼلط فً ٌصدق ممن ؼٌره حدٌث فً وجدت
 عند هو بل الذهبً قال، ومستضعؾ عندهم معقل: القطان الحسن أبو قال :المٌزان
 صالح: كتابه من تكلم فٌه وهو موثق فً الذهبًوقال ، به بؤس ال صدوق األكثرٌن
 قال التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ضعٌؾ: معٌن ابن وقال مسلم، به احتج الحدٌث،
َسابً  وستٌن ست سنة مات .ٌخطا صدوق: التقرٌب فً َوَقال، صالح :لكنىا فً النَّ

 . بةاوم
                           . صدوق األكثرٌنخالصة حاله : حسن الحدٌث وهو عند 

 محرز وابن ، (ٙٓٗ) الترجمة الجنٌد وابن ،( 7ٖٗ) الترجمة الدارمً، تارٌخ : ٌنظر
 البخاري وتارٌخ ،( 7ٔٔ ،ٖٖ/ٕو ،8ٖٗ/ٔ) أحمد وعلل ،( ٕٓ٘ ،ٖ٘ٗ) الترجمتان

 ،(8ٕٙ/ 8)  والتعدٌل والجرن ،( ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ /ٕ) للنسابً والمجتبى ،(9ٖٖ/7) الكبٌر
، (77ٕ/ٔواللباب )، ( ٕٓٔ/8الضعفاء ) والكامل فً ،(9ٔٗ/ 7) حبان ابن وثقات
 التهذٌب وتهذٌب ،(97ٗ/ٔومن تكلم فٌه وهو موثق )، (ٙٗٔ/ ٗ) االعتدال ومٌزان

 (ٓٗ٘/ٔ) والتقرٌب ،(7ٕٗ/ٓٔ)
ْهِريّ  شهاب ْبن مسلم ْبن محمد -ٗ  ثقة متفق على توثٌقه سبقت ترجمته حدٌث مامإ: الزُّ

 8 رقم:
 8 رقم: سبقت ترجمته حدٌث باتفاقثقة  :الزبٌر بن عروة -٘
 8 رقم: سبقت ترجمتها حدٌث :رضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -ٙ
 

 :سناداإلالحكم على 
 .رجاله  ثقات وهو حسن الحدٌث وباقً الجزري هللاَِّ  ُعَبٌد بن معقل فٌه؛ حسن  إسناد 

بمة األكثرون واحتج به األكما عند مسلم وهو: ثقة وثقه  ٌزٌد بن ٌونس وقد تابعه :قلت
 ٙٗ :دٌث رقمسبقت ترجمته ح الزهريً وهو من أثبت الناس ف

اإلجماع سبقت ترجمته ثبت ب مامإالتخرٌج وهو: ثقة  وتابعه مالك بن أنس كما سبق فً
 ٖٖ :حدٌث رقم

 
 :بمجموع طرقهالحكم على الحدٌث 

 حدٌث صحٌح

 
 
 



   ٖٕٗ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

قلننت
(ٔ)

عنندم ِعلَّننة وإنمننا نبننه علننى  ،تمنناعهم: ووجننه الدًللننة أنننه لننم ٌنكننر اج
علٌهم ، وهى خشٌة افتراض قٌام اللٌللٌهمخروجه إ

(ٕ) 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________
 

  ( القابل هو المحب الطبرئ)
اِفلَةِ  َجَوازُ  ِفٌهِ : ( قال النوويٕ) ارَ اال َوَلِكنَّ  َجَماَعة   النَّ ٌَ  َنَواِفلَ  ِفً الإ ْنِفَرادُ اال ِفٌَها ْخِت

ًَ  َمْخُصوَصة   َراِوٌحُ  َوَكَذا ْسِتْسَقاءُ االوَ  َواْلُكُسوؾُ  اْلِعٌدُ  َوِه  َسَبقَ  َكَما اْلُجْمُهورِ  ِعْندَ  التَّ
اِفلَةِ  َجَوازُ  َوِفٌهِ  تُ ا َكانَ  َوإِنْ  اْلَمْسِجدِ  ِفً النَّ ٌْ ًَّ  َولََعلَّ  أَْفَضلَ  ْلَب ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
َما انِ  اْلَمْسِجدِ  ِفً َفَعلََها إِنَّ ٌَ  . اْلَجَوازِ  لَِب
 (ٔٗ/ٙ) لنوويشرن مسلم ل :نظرٌ
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ذكر النهى عن تخصٌص لٌلة الجمعة بقٌام( ٖٕ)
 

عن جابر -8ٙ
(ٔ)

صلى هللا علٌه  -رسول هللا  ق ال  قال:  - ماهللا عنه رضً - 
وا ًل": -وسلم  ل ة   ت خصُّ ٌْ ةِ  ل  ام   اْلُجُمع   ٌ نِ  ِمنْ  بِقِ ٌْ الًِ سابر ب   ٌ .اهأخرج" اللَّ

(ٕ)
 

___________________________
 

 هرٌرة أبىبل هو من حدٌث  رضً هللا عنهما، الحدٌث لٌس من رواٌة جابر (ٔ)
 .رضً هللا عنه

التحقٌق فى مسابل الخالؾ  فً الجوزيونص ابن  البخاريالحدٌث لم ٌخرجه  (ٕ)
  ،( أنه مما انفرد به مسلم٘ٓٔ/ٕ)

 هذا الحدٌث مداره على ابن سٌرٌن واختلؾ عنه:
 محمد بن سٌرٌن عن أبً هرٌرة مرفوعا. الوجه األول:
 محمد بن سٌرٌن عن النبً  صلى هللا علٌه وسلم مرسال الوجه الثانً:
 رٌن عن أبً الدرداء مرفوعاابن سٌ الوجه الثالث:
 مقطوعا على ابن سٌرٌن. الوجه الراب،:

 ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة مرفوعاتخرٌج الوجه األول: 
امِ  َكَراَهةِ  َبابُ  ،الصٌام تابك :مسلم هأخرج ٌَ ْومِ  ِص ا اْلُجُمَعةِ  ٌَ ( ٗٗٔٔ/8ٓٔ/ٕ) ُمْنَفِرد 
َثِنً :قال ، أبو َحدَّ ب  ٌْ َثَنا ُكَر ن   َحدَّ ٌْ ْعِنً ُحَس ٌَ ، ًَّ ، َعنْ  َزاِبَدَة، َعنْ  اْلُجْعِف  اْبنِ  َعنِ  ِهَشام 

َرةَ  أَِبً َعنْ  ِسٌِرٌَن، ٌْ ًَ  ُهَر  . به بلفظه ، َعْنهُ  هللاُ  َرِض
ْخَصةُ باب  ،الصٌام تابك :الكبرى فً النسابً هأخرجو امِ  ِفً الرُّ ٌَ ْومِ  ِص  َوِذْكرُ  اْلُجُمَعِة، ٌَ

و ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َخَبرِ  ِفً َقَتاَدةَ  َعلَى َوُشْعَبةَ  َسِعٌد   اْخِتاَلؾِ   ( ،7ٙ8ٕ/7ٕٓ/ٖ) ِفٌهِ  َعْمر 
ْهًِ  َبابُ الصٌام  تابك :ابن خزٌمةو لَةُ  ُتَخصَّ  أَنْ  َعنْ  النَّ ٌْ امِ  اْلُجُمَعةِ  َل ٌَ نِ  ِمنْ  ِبِق ٌْ الًِ َب ٌَ  اللَّ
ْجرِ  ِذْكرُ  باب ،الصالة تابك :ومن طرٌقه ابن حبان ،(7ٙٔٔ/98ٔ/ٕ)  أَنْ  َعنْ  الزَّ

لَةَ  اْلَمْرءُ  ٌَُخصَّ  ٌْ ْوَمَها اْلُجُمَعةِ  َل ٌَ ء   َو ًْ امِ األ َساِبرِ  ُدونَ  اْلِعَباَدةِ  ِمنَ  ِبَش الًِ ٌَّ ٌَ  َواللَّ
عِ  َصاَلةِ  ِكَتابِ  ِمنْ  باب ،الصالة تابك :الحاكمو ،(ٕٖٔٙ/7ٖٙ/8)  التََّطوُّ
ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا ( وقال:7ٕٔٔ/٘٘ٗ/ٔ) ٌْ َخ ٌْ َجاهُ  َولَمْ  الشَّ ، ومن ٌَُخرِّ

ْهًِ  َبابُ  : كتاب الصٌام،البٌهقًطرٌقه  ْومِ  َتْخِصٌِص  َعنْ  النَّ ْومِ  اْلُجُمَعةِ  ٌَ  ِبالصَّ
ن  ( كلهم من طرٌق 97/8ٗ9ٓٗ/ٗ) ٌْ ًِّ  ُحَس  .ظهبه بلف اْلُجْعِف

 تخرٌج الوجه الثانً:
عن ابن سٌرٌن عن النبً  ( من طرٌق هشام8٘ٔ/ٔأخرجه ابن أبً حاتم فً العلل )

  مرسال
 تخرٌج الوجه الثالث: ابن سبرٌن عن أبً الدردا  مرفوعا

، َقاَل: ( قال: 7ٕٙ٘/ٕٙٓ/ٖأخرجه النسابً فً الكبرى: ) ًٍّ أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكِر ْبُن َعلِ
َثَنا اأْلَْسَوُد  ، َقاَل: َحدَّ ًُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَمْخَرِم َثَنا ُمَحمَّ َثَنا إِْسَراِبٌُل، َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ ْبُن َعاِمر 

ْرَداِء، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً الدَّ ، َعْن ُمَحمَّ  =   َعْن َعاِصم 
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___________________________ 
ِه َوَسلََّم: =  ٌْ ْرَداءِ »َعلَ ا أََبا الدَّ نَّ « ٌَ نَّ اَل َتُخصَّ اِم، َواَل َتُخصَّ ٌَّ ام  ُدوَن اأْلَ ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة ِبِص ٌَ

الًِ " ٌَ ام  ُدوَن اللَّ ٌَ لََة اْلُجُمَعِة ِبِق ٌْ  لَ
 ( من طرٌق عاصم عن ابن سٌرٌن به7٘ٓ7ٕ/99ٗ/٘ٗوأحمد: )

 به عن معمر عن أٌوب عن ابن سٌرٌن (79/78ٖٕٓ/ٗعبد الرزاق فً مصنفه: )و
 عون عن ابن سٌرٌن بهابن (: من طرٌق 8٘/ٗوابن سعد: )

 تخرٌج الوجه الراب،: مقطوعا على ابن سٌرٌن
( عن وكٌع عن سفٌان عن عاصم عن ابن سٌرٌن من ٘ٗ/ٖأخرجه ابن أبً شٌبة: )

 قوله.
 النظر فً الخالف:

ن  : رواه: الوجه األول ٌْ ْعِنً ُحَس ٌَ ، ًَّ ، َعنْ  َزاِبَدَة، َعنْ  اْلُجْعِف  َعنْ  ِسٌِرٌَن، اْبنِ  َعنِ  ِهَشام 
َرةَ  أَِبً ٌْ ًَ  ُهَر  .، به بلفظه َعْنهُ  هللاُ  َرِض

 (7ٙٔ/ٔالتقرٌب )            : ثقة بن علً ابن الولٌد الجعفً الكوفً الحسٌن 
 (ٖٕٔ/ٔالتقرٌب )                                           زابدة بن قدامة: ثقة 
 (7ٕ٘/ٔالتقرٌب )         أثبت الناس فً ابن سٌرٌن ثقة منهشام بن حسان: 

 رواه هشام بن حسان وهو ثقة: الثانًالوجه 
، وأٌوب السختٌانً: وكلهم ثقات وعاصم األحول عون، : عبد هللا بنرواه :الوجه الثالث

 عن ابن سٌرٌن عن أبً الدرداء مرفوعا
 رواه عاصم األحول وهو ثقة عن ابن سٌرٌن  الوجه الراب،:

وهو ابن سٌرٌن عن أبً الدرداء مرفوعا، وهو  إذا ٌترجح  الوجه الثالث بقرٌنة األكثر
هذا ال ٌصح عن أبً (: ٙٗٔ/ٔ)اإللزامات والتتبع فً الذي رجحه الدارقطنً فقال 

هرٌرة وإنما رواه ابن سٌرٌن عن أبً الدرداء فً قصة طوٌلة لسلمان وأبً الدرداء 
 ورواه أبو هشام وؼٌرهما كذلك. 

، َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً (8ٕٔ/8فً العلل ) َقالَ و ًُّ ْرِوٌِه َعْوؾ  اأْلَْعَراِب ٌَ : ُهَو َحِدٌث  
َرَة، َعِن النبً صلى هللا علٌه َوَسلََّم. ٌْ  ُهَر

َرةَ  ٌْ ، َعْن َزاِبَدَة، َعْن هشام، َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً ُهَر ًُّ ن  اْلُجْعِف ٌْ ، َعِن َوَتاَبَعُه ُحَس
ِه َوَسلََّم، َوِكاَلُهَما َوْهم . ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب النَّ

 

، َفاْلَوْهُم ِفٌِه ِمْنُه َعلَى اْبِن ِسٌِرٌَن. ا َحِدٌُث َعْوؾ   َوأَمَّ
ًِّ َعلَى َزاِبَدَة، أِلَنَّ َزاِبَدَة ِمنَ  ن  اْلُجْعِف ٌْ ، َفاْلَوْهُم ِفٌِه ِمْن ُحَس ا َحِدٌُث ِهَشام  اأْلَْثَباِت اَل  َوأَمَّ

ْحَتِمُل َهَذا. ٌَ 
و، َعْن َزاِبَدَة َعلَ  ُة ْبُن َعْمر  ٌَ َواِب، عن هشام، عن محمد َوَرَواهُ ُمَعاِو بن ِسٌِرٌَن، ى الصَّ

ْوَم اْلُجُمَعِة َصاِبم   ٌَ ْرَداِء  ْرَداِء، َفَذَكَر اْلَحِدٌَث ِبُطولِِه، َفَرأَى أََبا الدَّ ا، أَنَّ َسْلَماَن َزاَر أََبا الدَّ
ِه، َفَقالَ  ٌْ ا َعلَ ِه َوَسلََّم، َفَقصَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ُ  َفَنَهاهُ َعْن َذلَِك، َفاْرَتَفَعا إِلَى النَّ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب النَّ

ِمُر، َسْلَماُن أَْفَقُه ِمْنَك، ُثمَّ َذَكَر َذِلَك.  ٌْ ِه َوَسلََّم: ُعَو ٌْ  =                                    َعلَ
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___________________________   
خ  ِمْن =  ٌْ َث ِبَهَذا اْلَحِدٌِث َش ِه، َفَقاَل: َعْن َوَحدَّ ٌْ َنَة، َفَوِهَم ِفٌِه َعلَ ٌْ ٌَ ْؽِر، َعِن اْبِن ُع أَْهِل الثَّ

ُه َنَهى  َرَة، عن النبً صلى هللا علٌه َوَسلََّم، أَنَّ ٌْ ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً ُهَر ٌُّوَب، َعْن ُمَحمَّ أَ
ْوُم اْلُجُمَعِة ... اْلَحِدٌَث. ٌَ ٌَُخصَّ   أَْن 

َثَناهُ أَبُ  و َطالِب  اْلَحاِفُظ ِمْن أَْصلِِه، حدثنا جعفر بن محمد الفرٌابً، حدثنا الحسن بن َحدَّ
اُن ِبَذلَِك. ٌَ  عٌسى الحربً بإذنه، حدثنا ُسْف

ْرَداِء، َعِن  ٌُّوَب، َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً الدَّ ُرهُ، َعْن أَ ٌْ َنَة، َوَؼ ٌْ ٌَ ِحٌُح َعِن اْبِن ُع َوالصَّ
ًِّ َصلَّى ِب ِه َوَسلََّم. النَّ ٌْ ُ َعلَ  هللاَّ

ْرَداِء،  ، َعْن َعاِصم  اأْلَْحَوِل، َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبً الدَّ ْوِريُّ
ُهو  َوَكَذلَِك َرَواهُ الثَّ و 

اُب. و   الصَّ
 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

 ضعٌؾ؛ النقطاعه ابن سٌرٌن لم ٌسمع من أبً الدرداء.
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 عمال الصالحاتاألبذكر المبادرة ( ٕٗ)
 
نْ  -9ٙ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ُسول   أ نَّ  -هللا عنه  رضً - ُهر  ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل   ع 
لَّم   س  اِدُروا»: ق ال    -و  الِ األبِ  ب  ا ْعم  ْبعا لْ  س  ْنت   ه   ِغناى أ وْ  ،ٌاُمْنس اف ْقر  ًلإ ُرون  ظِ ت 
ض أ وْ  ،ٌاُمْطغ ر  م أ وْ  ،اُمْفِسد ام  ر  دا  اه  اُمف نِّ

 (ٔ)
ْوت أ وْ  ، الِ  أ وِ  ،اُمْجِهزا  اا م  جَّ رُّ  الدَّ  ف ش 

، ابِب  ةِ  أ وِ  غ  اع  ةُ  السَّ اع  ى ف السَّ رُّ  أ ْده  أ م  ا :وقال الترمذي هأخرج «و  ذ  ِدٌثٌ  ه   ح 
نٌ  س  ِرٌبٌ  ح   غ 

(ٕ)
 . 

___________________________
 

ٌَُقالمفند   اهرم  ( ٔ)  .اْلكبر وأفنده الخرؾ من َكاَلمه كثر إِذا الرجل أفند ا: 
 (7٘ٗ/ٖ( والنهاٌة )8ٕٓ/ٕ) الجوزي: ؼرٌب الحدٌث البن ٌنظر

 ِبالَعَملِ  الُمَباَدَرةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الزهدأبواب  تابك :الترمذي هأخرج (ٕ)
َثَناحَ  :( قالٖٕٙٓ/ٕ٘٘/ٗ) ، أبو دَّ رِ  َعنْ  ُمْصَعب  ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َهاُروَن، ْبنِ  ُمَحرَّ  الرَّ

َرةَ  أَِبً َعنْ  ،األعرو ٌْ  َحِدٌثِ  ِمنْ  َنْعِرفُهُ  اَل  َؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذابه بلفظه وقال: ُهَر
َرَة، أَِبً َعنْ  ، األعرو ٌْ رِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  إال ُهَر  . َهاُرونَ  ْبنِ  ُمَحرَّ

 َباِدُروا " ( بلفظ8ٗ98/ٖٕٗ/8باب من اسمه معاذ ) :األوسط فً الطبرانً هأخرجو
ا ْعَمالِ األبِ   7ٗٔ/ٖٔ)مل األباب الزهد وقصر  :ٌماناإلشعب  فً البٌهقً، و"ِسّت 
ابن شاهٌن و . به ُمْصَعب   أبىعن  اْلُمَثنَّى، ْبنُ  ُمَعاذُ ( بلفظه كالهما من طرٌق 88ٓٓٔ/
ةِ  ُحْسنِ  ِفً لِْلَعْبدِ  َما َفْضلِ  ابُ ب :عمالاألفضابل  الترؼٌب فً فً ٌَّ  لِْلَخْلقِ  النِّ
بلفظ ( 9/7ٖٓٓٙ/ٔ) :الفضل الزهري فً حدٌث الزهري أبو، و( بنحوهٕٗ٘/ٓ٘ٔ/ٔ)
ا ْعَمالِ األبِ  َباِدُروا"  َباِدُروا( بلفظ "7ٕٗ/7ٕتهذٌب الكمال ) فً المزيو، "َخْمس 
ا ْعَمالِ األبِ  دُ  ثالثتهم من طرٌق "ِسّت   .به ُمْصَعب   أبى ، عنَهاُرونَ  ْبنُ  ُمَحمَّ
به  َبْكر   أَِبً ْبنُ  أحمد ُمْصَعب   أبى( من طرٌق ٖٕٓ/ٗ) :الضعفاء فً العقٌلً هأخرجو

رِ  اْلَحِدٌُث، َهَذا ُرِويَ  َوَقدْ  وقال عقبه:، بلفظه ٌْ  .َهَذا ِمنْ  أَْصلَحَ  َطِرٌق   ِمنْ  سناداإل َهَذا ِبَؽ
ْومِ  َتْقِرٌبِ  ِذْكرُ باب  :هوالاأل فً أبً الدنٌاوابن  اَمةِ  ٌَ ٌَ  :ملاأل( وفى قصر ٔ/ٕ/ٔ) اْلِق
رِ ( من طرٌق ٓٔٔ/88/ٔ) ِباْلَعَملِ  اْلُمَباَدَرةِ  َبابُ   . به بلفظه َهاُرونَ  ْبنِ  ُمَحرَّ
 (7/ٖ/ٔ) َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  َطاَعةِ  َعلَى التَّْحِضٌِض  َبابُ  :الزهد ابن المبارك فً هأخرجو
، ْبنُ  َمْعَمرُ  أخبرنا: َقالَ  ُث، اْلَمْقُبِريَّ  َسِمعَ  َمنْ  َعنْ  َراِشد  َرةَ  أَِبً َعنْ  ٌَُحدِّ ٌْ  ،به بنحوه ُهَر

 تابك :الحاكمو (،ٕٗ٘ٙ/ٕٔٗ/ٔٔهرٌرة ) أبىمسند  :مسنده ٌعلى فً أبو :ومن طرٌقه
 َسِمعَ  َراِشد   ْبنُ  َمْعَمرُ  َكانَ  إِنْ  وقال:عن معمر عن سعٌد به، ( 79ٓٙ/ٖٙ٘/ٗالرقاق )

نِ  َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َفاْلَحِدٌثُ  اْلَمْقُبِريِّ  ِمنَ  ٌْ َخ ٌْ َجاهُ  َولَمْ  الشَّ  فً الذهبًوقال  «ٌَُخرِّ
  ، ومسلم البخاري شرط على صحٌح فهو المقبري من سمع معمر كان إن التلخٌص:

ا( ٗٓ٘/89ٕ/ٔ) األَملِ  َوِقَصرِ  اْلَمْوِعَظةِ  َبابُ  :الزهد هناد فًو  . مختصر 
 =                                                              :الترمذي اإلمام إسناددراسة 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٖٗ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ...................................................................................
___________________________   

 َعْبد ْبن مصعب ْبن زرارة ْبن الحارث ْبن اْلَقاِسم، واسمه َبْكر، أَبً بن أحمد -ٔ= 
ْحَمنِ  ْهِريّ  مصعب أبو القرشً، عوؾ ْبن الرَّ  هللاَِّ  َرُسول مدٌنة قاضً الفقٌه المدنً الزُّ
ُ  َصلَّى ه هللاَّ ٌْ ْهِرّي، سعد ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. )ع(.وَسلَّمَ  َعلَ د ْبن وحسٌن الزُّ ٌْ  ْبن َز
 َرَوى .وؼٌرهم القرشً هارون ْبن ومحرز طالب، أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن بن علً
َسابً، سوى الجماعة: َعنه د ْبن ُموَسى ْبن الصمد عبد ْبن إبراهٌم إسحاق أبوو النَّ  ُمَحمَّ
د بن إبراهٌم بنا .  وؼٌرهم الموطؤ راوٌة الهاشمً، َعبَّاس ْبن هللاَِّ  َعْبد ْبن علً بن ُمَحمَّ

 المدٌنة أهل فقٌه وهو مات: بكار ْبن الزبٌر َوَقال، صدوق: َحاِتم أبوو ُزْرَعة أبو قال
 فً مسلمة َوَقال. شرطته على َكانَ  أن بعد اْلَحَسن ْبن هللاَِّ  ُعَبٌد القضاء واله مدافع، ؼٌر

ان ابنُ  وذكره، ثقة مدنً: تارٌخه  وكذلك صحٌحه فً حدٌثه خرو ثم الثقات جملة فً ِحبَّ
 ابن كتاب وفً، المدٌنة أهل بمذاهب عالما متقشفا فقٌها كان: َوَقال هللا عبد أبو الحاكم
 وقال، ثقة كان: المدنً الطاهر أبو وقال، بالمدٌنة المشهورٌن الفقهاء أحد كان: خلفون
 سنة فً خرجنا: الكبٌر تارٌخه ِفً خٌثمة أَبً ابن وذكر،  محدثا فقٌها كان: مفرن ابن
 مصعب أبً َعن تكتب ال: فقال أكتب؟ عمن: بًأل فقلت مكة إلى بتٌناوم عشرة تسع

 قول معنى ما أدري ما حجة، ثقة: المٌزان فً الذهبً ماماإل َوَقال، شبت عمن واكتب
 الولٌد أبو قال، وشبت عمن واكتب مصعب، أبً َعن تكتب ال: أحمد البنه خٌثمة أبً

 وأهل الفقه، مسابل فً وٌروٌه الرأي، إلى ٌمٌل كان مصعب أبا أن ذلك معنى: الباجً
 ال ثقة فهو إالو الرأي، عنه ٌكتب أن عن ابنه زهٌر نهى فإنما ذلك، ٌكرهون الحدٌث
 وٌحتمل: هذا الذهبً قول على تعلٌقا حجر ابن الحافظ َوَقال، بخٌر الإ ذكره أحدا نعلم
 وقال فً، بالرأي الفتوى من إكثاره أو القضاء فً دخوله خٌثمة أبً مراد ٌكون أن

 نٌؾ وقد وأربعٌن اثنتٌن سنة مات .بالرأي للفتوى خٌثمة أبو عابه صدوق: التقرٌب
 .التسعٌن على

                                    . كثرون واحتج به الجماعةاأل: ثقة وثقه خالصة حاله
والجرن والتعدٌل  ،(٘/ٕ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(ٔٗٗ/٘: طبقات ابن سعد )ٌنظر

-8ٕ/ٔتهذٌب الكمال ) إكمالو ،(8ٗ/ٔوالمٌزان ) ،(ٕٔ/8وثقات ابن حبان ) ،(ٖٗ/ٕ)
                                                                                 ( 78/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٓ/ٔ) والتهذٌب ،(ٖٓ
 هللا عبد ابن هارون بن محرز: وقٌل الصحٌح على محمد وزن - برابٌن – محرر -ٕ

 َرَوى .فٌروز ْبن وعمارة عرو،األ هرمز ْبن الرحمن َعْبد: َعن َرَوى.  )ت( التٌمً
ْهِرّي، َبْكر أَبً ْبن أحمد مصعب أبو: َعنه  ْبن وبشر الكوفً، زكرٌا ْبن إسماعٌلو الزُّ
َسابً البخاري، قال.  وؼٌرهم الزهرانً ُعَمر  . الحدٌث منكر: الساجًو ،والنَّ
 . عنه الرواٌة تحل ال: ٌعنً البخاري اصطالن فً وهذا قلت :
: حبان ْبن َحاِتم أبو َوَقال، مناكٌر أحادٌث ثالثة ٌروي. بالقوي لٌس: حاتم أبو َوَقال
وضعفه  .به حتجاواال وال عنه الرواٌة تحل ال حدٌثه من لٌس ما عرواأل َعنِ  ٌروي

 =             .الضعفاء جملة فً الجوزي وابن عدي، وابن العقٌلً، وذكره ،الدارقطنً
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 به لٌس بصري: فقال عنه ٌحٌى بن محمد سؤلت: المروزي نصر بن محمد َوَقال= 
 .متروك: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، تركناه: المدٌنً ابن َوَقال ،بؤس

 . باتفاقخالصة حاله : متروك الحدٌث 
 الصؽٌر وضعفاإه ،( 88/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٕٕ/8)الكبٌر البخاري تارٌخ:  ٌنظر

 ،(ٖ٘ٗ/ 8) والتعدٌل والجرن ،( ٓٓٔ/ٔوالمتروكون للنسابى ) ضعفاءالو ، (ٖٓٔ/ٔ)
والضعفاء  ،(ٖٕٓ/ٗفى الضعفاء ) العقٌلًو ،( ٕٓ-9ٔ/ ٖ) حبان البن والمجروحٌن

 (ٕٔ٘/ٌٔب )والتقر ،( ٘٘/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب(، ٖٙ/ٖ) الجوزيوالمتروكون البن 
ْبد -ٖ ن ع  ْحم   ْبن رافع ْبن أسٌد: َعن َرَوى. )ع( المدنً داود أبو عرو،األ هرمز بن الرَّ

: َعنه َرَوى. هرٌرة وؼٌرهم أبىو ،وقاص أَبً ْبن سعد ْبن إسحاق ْبن وأشعث خدٌج،
ِزٌد بن أسٌد وثقه  .ومحرر بن هارون التٌمى وؼٌرهم ،السختٌانً وأٌوب المدٌنً، ٌَ

ان ابنُ  وذكره، راشزرعة وابن خِ  أبوو العجلًوابن سعد و المدٌنًعلً بن   فً ِحبَّ
 عشرة سبع سنة سكندرٌةاإلب مات .عالم ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،الثقات
 .بةاوم

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 ابن وعلل ،( ٖٔٙ/ ٕ) الدوري وتارٌخ ،(8ٗٔ – 8ٖٔ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

والثقات  ،(ٖٓٙ/٘) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(8ٖ/  ٔ) أحمد وعلل ،(7ٖ/ٔ) المدٌنً
 وسنن ،(7ٓٔ/  ٘) حبان ابن وثقات ،(97ٕ/ ٘ ) والتعدٌل والجرن ،(ٖٓٓ/ٔ) للعجلً

  (ٕٖ٘/  ٔ) والتقرٌب ،(9ٕٔ – 9ٕٓ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٔٔ/ٔ) الدارقطنً
 9 :جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابًرضً هللا عنه:  هرٌرة أبو -ٗ
 

 :سناداإلالحكم على 
 . فٌه محرر بن هارون وهو متروك الحدٌث ؛ ضعٌؾ جدا

 إلى الترمذي أشار وقد، معمر لم ٌسمع من سعٌد المقبرى ابن المبارك منقطع إسنادو
 عن هرٌرة، أبً عن المقبري، سعٌدا   سمع عمن الحدٌث هذا معمر وروى: ) بقوله ذلك
 (هذا نحو - وسلم علٌه هللا صلى - النبً
 

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 ضعٌؾ

  
 
                                 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٖٗ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ُسول   قال وعنه قال: -7ٓ لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  اِدُروا»: ق ال   و  الِ األبِ  ب   ْعم 
ا نا ،ِ  فِت  قِط  لِ  ك  ٌْ ُجلُ  ٌُْصبِحُ  اْلُمْظلِِم، اللَّ ا الرَّ ٌُْمِسً ُمْإِمنا ا، و  افِرا ا ٌُْمِسً أ وْ  ك   ُمْإِمنا

ٌُْصبِحُ  ا، و  افِرا بٌِ،ُ  ك  هُ  ٌ  ض   ِدٌن  ر  ا ِمن   بِع   ٌ ْن الترمذيمسلم و هأخرج «الدُّ
(ٔ) 

. 
، اللٌلقط  

(ٕ)
 : جم، قطعة وأراد فتنا مظلمة تعظٌما لشؤنها : بفتح الطا 

والعرض
(ٖ)

 ا وحطامها ، : متاع الدنٌبالتحرٌك 
 
 ___________________________ 
 اْلِفَتنِ  َتَظاُهرِ  َقْبلَ  ْعَمالِ األبِ  اْلُمَباَدَرةِ  َعلَى اْلَحثِّ باب  ،ٌماناإل تابك :مسلم هأخرج( ٔ)
َثِنً :( قال8ٔٔ/ٓٔٔ/ٔ) ٌَى َحدَّ ْح ٌُّوَب، ْبنُ  ٌَ َبُة، أَ ٌْ ، َواْبنُ  َوقَُت ا ُحْجر   إسماعٌل َعنْ  َجِمٌع 
، ْبنِ ا ٌُّوبَ  اْبنُ  َقالَ  َجْعَفر  َثَنا: أَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  اْلَعاَلُء، أَْخَبَرِنً: َقالَ  ،إسماعٌل َحدَّ

َرةَ  ٌْ  . به بلفظه ُهَر
ُدلُّ  َما ِذْكرُ  :ٌماناإل ابن منده فً هأخرجو ُعودُ  اإلسالم أَنَّ  َعلَى ٌَ ْبَقى اَل  َحتَّى َبَدأَ  َكَما ٌَ ٌَ 
ء   ِمْنهُ  ًْ ٌَى من طرٌق (ٔ٘ٗ/ٖٗ٘/ٔ) َش ْح ٌُّوَب، ْبنُ  ٌَ َبُة، أَ ٌْ  . به بلفظه ُحْجر   َواْبنُ  َوقَُت
عن ٌحٌى بن أٌوب  (٘ٔ٘ٙ/9ٖٙ/ٔٔ) هرٌرة أبًمسند  :مسندة ٌعلى فً أبو هأخرجو

 . به بلفظه
 :الفتن لسنن الواردة فًا فً الدانً عمرو أبوو ،(88ٗ8/ٔٗٗ/ٗٔ) :أحمد هأخرجو
 . به بلفظه إسماعٌلكالهما من طرٌق  (9ٗ/9ٕ٘/ٔ)
لِ  َكِقَطعِ  ِفَتن   َسَتُكونُ  َجاءَ  َما باب ،الفتنأبواب  تابك :الترمذي هأخرجو ٌْ  الُمْظلِمِ  اللَّ
 ِذْكرُ  باب تاب التارٌخ،ك :حبانابن و ، َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذاوقال: (9ٕ٘ٔ/87ٗ/ٗ)
اَلَمةَ  هللاََّ  َنْسؤَلُ  اْلِفَتنِ  ُوقُوعِ  َعنْ  ْخَبارِ األ  عاصم فً أبىابن و ،(7ٓٗٙ/9ٙ/٘ٔ) ِمْنَها السَّ

ًَّ  أَنَّ  ُذِكرَ  َماباب  :الزهد ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ِبٌعَ  أَنْ  ٌُوِشكُ »: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ  ِدٌَنهُ  أََحُدُكمْ  ٌَ
ا ِبَعَرِض  ٌَ ْن ، ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ ( ثالثتهم من طرٌق 8ٕٔ/ٓٔٔ/ٔ) «الدُّ د   ْبنِ  الَعاَلءِ  َعنْ  ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ   . به بلفظه الرَّ
باب من  :األوسط فً الطبرانًو خره،آ بزٌادة فً (8ٖٓٓ/ٓٓٗ/ٖٔ) :أحمد هأخرجو

 ،بنحوه (ٕٔٗ/٘ٔٔ/ٔ) :أمالٌه ابن بشران فًو بنحوه، (8789/ٖٖٗ/8)اسمه مطلب 
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  ثالثتهم من طرٌق   . به الرَّ

لِ  ِقْطعُ  :األثٌرقال ابن ( ٕ) ٌْ  .وِقْطعة ِمْنُه، َطاِبَفة  : اللَّ
ا َسْوَداءَ  ُمظلِمة ِفْتنة أََرادَ . ِقَطع: الِقْطعة وَجْمع  .لِشؤنها َتْعِظٌم 

 ( 8ٖ/ٗ) األثٌرهاٌة البن نظر : النٌ
اء ِبَفْتح اْلعرض (ٖ) ا َمَتاع من ٌجمع َما ُهوَ  :الرَّ ٌَ ْن ا َمَتاع َوسمً الَمال َكْثَرة ٌُِرٌد الدُّ ٌَ ْن  الدُّ

ا عرض ُتِرٌُدونَ ) :َتَعالَى هللا َقالَ  .لزواله عرضا ٌَ ْن  (الدُّ
على  األنوارومشارق ، (7ٖٗ/ٔ) تفسٌر ؼرٌب مافى الصحٌحٌن لألزدي :نظرٌ

 ( 8ٗ/ٕ) الجوزيوؼرٌب الحدٌث البن ، (7ٖ/ٕثار )اآلصحان 
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سكاناإلوب
(ٔ)

ض الرجلرْ وعِ ، : السلعة
(ٕ) 

ر العٌن وإسكان الرا  موض، سبك
]الذم[
(ٖ)

 .والمدح منه  
وفابدة المبادرة
(ٗ)

: اغتنام العمل قٌل شغل البال والجسد بالفتن وقطعهما عن 
 .العمل 
نِ و -1ٔ ، اْبنِ  ع  ر  ذ  : ق ال   ُعم  ُسولُ  أ خ  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْنِكبًِ و   أ وْ  بِم 
، ق ال   ًَّ ْنِكب  ا فًِ ُكنْ »:فق ال   بِم   ٌ ْن ك   الدُّ ؤ نَّ ِرٌٌب، ك  ابِرُ  أ وْ  غ  بٌِل   ع  ان  : ق ال   ،«س   ف ك 
، اْبنُ  ر  قُولُ  ُعم  ، إذا: ٌ  ْحت  ِظرُ  الف   أ ْصب  ْنت  ،لى إ ت  ا   س  ت   إذاو   اْلم  ٌْ ِظرُ  الف   أ ْمس  ْنت   ت 
،لى إ اح  بَّ ُخذْ  الصَّ تِك   ِمنْ  و  ، ِصحَّ ِضك  ر  نْ  لِم  م  اتِك   و   ٌ ْوتِك   ح    .لِم 

حاتم أبو هأخرج
(٘)

، ورواه كالم ابن عمر فى الحدٌثوقد أدرج غٌره  ،هكذا 
 . وهللا أعلم ٌرفعه بشعر متصالا 

___________________________ 
 والدنانٌر الدراهم سوى عرض، فهو شا وكلُّ . المتاعُ : الَعْرضُ : قال الجوهري (ٔ) 

 .عٌن   فإنَّهما
 (8ٕٓٔ/ٖنظر : الصحان )ٌ
م المْدن موضعُ : العرض األثٌرقال ابن  (ٕ)  أَوْ  َنْفسه ِفً َكانَ  َسَواء   ْنسان،اإل ِمنَ  والذَّ
ْلزمه َمن أَوْ  َسلَفه، ِفً  .أْمُره ٌَ

ُصوُنه الَِّذي َجانُبه ُهوَ : َوِقٌلَ  ٌَُحاِمً وَحَسبه، َنْفسه ِمنْ  ٌَ ْثلَبَ  ٌُْنَتَقص أَنْ  َعْنهُ  و ٌُ  .و
 ( 8ٕ/ٕ) الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن 8ٕٓ/ٖ) األثٌرنظر : النهاٌة البن ٌ
 الداء. ( فً )ط(ٖ)
الَِحةِ  ْعَمالِ األ إِلَى اْلُمَباَدَرةِ  َعلَى اْلَحثُّ  اْلَحِدٌثِ  َمْعَنى:  فال النووي (ٗ) ِرَها َقْبلَ  الصَّ  َتَعذُّ
ْحُدثُ  ِبَما َعْنَها ْشِتَؽالِ االوَ  اِؼلَةِ  اْلِفَتنِ  ِمنَ  ٌَ لِ  َظاَلمِ  َكَتَراُكمِ  اْلُمَتَراِكَمةِ  اْلُمَتَكاِثَرةِ  الشَّ ٌْ  اللَّ

 .    اْلُمْقِمرِ  اَل  اْلُمْظلِمِ 
 (ٖٖٔ/ٕ) شرن مسلم للنوويٌنظر:

ْهِد، اْلَفْقِر، َبابُ  ،الرقابق تابكابن حبان:  هأخرج (٘)  َعنِ  ْخَبارِ األ ِذْكرُ  َواْلَقَناَعةِ  َوالزُّ
ُكونَ  أَنْ  ٌَِجبُ  الَِّذي اْلَوْصؾِ  ا َهِذهِ  ِفً اْلَمْرءُ  ٌَ ٌَ ْن ةِ  الدُّ ٌَ اِبلَةِ  اْلَفاِن  :قال (98ٙ/7ٔٗ/ٕ) الزَّ
َثَنا: َقالَ  ِبُبْسَت، إسماعٌل ْبنِ  إبراهٌم ْبنُ  إسحاق أخبرنا َثَنا :َقالَ  َقَزَعَة، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ  َحدَّ
دُ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ، الرَّ َفاِويُّ َثَنا: َقالَ  الطُّ ، َعنْ  ،األعمش َحدَّ  به. ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ُمَجاِهد 

 الدنٌا فً كن" وسلم علٌه هللا صلى النبً قول باب: الرقاق تابك :البخاري هأخرجو
ْنَبِؽً َما َبابُ  ،الجنابز تابك: والبٌهقً ،(ٙٔٗٙ/8/89) ؼرٌب كؤنك  أَنْ  ُمْسلِم   لُِكلِّ  ٌَ

ْسَتْعِملَهُ  كالهما  (ٕٔ٘ٙ/ٙٔ٘/ٖ) َقِرٌب ْمرَ األ َفإِنَّ  لِْلَمْوتِ  ْسِتْعَدادِ االوَ  األَملِ  ِقَصرِ  ِمنْ  ٌَ
َفاوي الرحمن عبد بن محمد حدثنا المدٌنً، هللا عبد بن علً طرٌق من به بلفظه  الطُّ

 .بالتحدٌث األعمشوفٌه تصرٌح 
 وقد تكلم ؼٌر واحد من الحفاظ فً قول األعمش، حدثنا مجاهد.
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وقد تكلم ؼٌُر واحد من (: ٖٕٔٔ/ٖفقد قال ابن رجب فً جامع العلوم والحكم )= 
وقالوا: هً ؼٌُر ثابتة، وأنكروها على ابن المدٌنً  "حدثنا مجاهد"الحفّاظ فً لفظة: 

وقالوا: لم ٌسمع األعمش هذا الحدٌث من مجاهد، إنما سمعه من لٌث بن أبً ُسلٌم عنه، 
جه الترمذي من حدٌث لٌث  عن مجاهد ًُّ وؼٌره، وخرَّ  .وقد ذكر ذلك العقٌل

َهَذا الَحِدٌث قد تفرد ِبِه الطَفاِوي َوُهَو من ؼرابب (: ٔٗٗ/ٔحجر فً الفتح ) وقال ابن
ْرِؼٌب والترهٌب َوهللا أعلم ِحٌح َوَكؤن الُبَخاِرّي لم ٌشدد ِفٌِه لَكونه من أََحاِدٌث التَّ  .الصَّ

 محمدمن طرٌق  (7ٖٓٗٔ/98ٖ/ٕٔ) باب مجاهد عن ابن عمر :الطبرانً هأخرجو
َفاوي الرحمن عبد ابه  الطُّ                          . األعمشنة عوفٌه عن مختصر 
فى نوادر  الترمذيوالحكٌم  ،(ٗٗٙ/7ٖٖ/ٔ) :مسند الشهاب فً القضاعً هأخرجو
، ْبنُ  َمالِكُ  ( كالهما من طرٌقٕٗٙ/8) :تحاؾ المهرةصول كما فً إاأل ر  ٌْ  َعنِ  ُسَع

                                                                 .به بنحوه  األعمش
، (ٖٖٖٕ/7ٙ٘/ٗ) األَملِ  ِقَصرِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  ،اب الزهدأبو تابك :الترمذي هأخرجو
ا َمَثلُ  باب ،الزهد تابك :ابن ماجهو ٌَ ْن  (7ٙٗٗ/8ٖٖ/8): أحمدو ،(ٗٔٔٗ/78ٖٔ/ٕ) الدُّ

 . بنحوه به مجاهد، عن لٌث، عن ثالثتهم
 الرقابق تابك :الكبرىالسنن  فً والنسابً ،(ٙ٘ٔٙ/97ٕ/ٓٔ): أحمد هأخرجو
 أخبرنً وزاعً،األ طرٌق من( ثالثتهم ٘ٔٔ/ٙ) :الحلٌة فً نعٌم أبوو ،(89ٖ/ٓٔ)

 فً وكن تراه، كؤنك هللا اعبد: "بلفظ امرفوع   عمر بن هللا عبد عن لبابة، بن أبً عبدة
 . "سبٌل عابر أو ؼرٌب كؤنك الدنٌا

                                  
 : ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

بضم الباء  - محمد البستً أبوبن عبد الجبار  إسماعٌل ْبنِ  إبراهٌم نُ ب إسحاق -ٔ
- وسكون السٌن المهملة نسبة إلى بست وهى من إقلٌم سجستان وتقع بٌن هراة وؼزنة

 الضبًبن عبده  أحمدو ،المصريبن وهب  بن عبد الرحمن أحمد روى عن:.  )حب(
صم األبن جنان  إبراهٌمومحمد بن  ،وعنه: ابن حبان. وؼٌرهم ،والحسن بن قزعة

أحد : ذكره ابن حبان فى الثقات وقال.  وؼٌرهم ،النبسابوريومحمد بن صالح بن هانا 
: كان مرة: محدث رحال، وقال الذهبًوقال ، نمن المتقنٌ النبالء من المحدثٌن والعقالء

 . توفى سنة سبع وثالثمابة .                                                                    عاقال   متقنا نبٌال  
، (7ٕٓ/ٕوتذكرة الحفاظ ) ،(ٖٗ/ٔواألنساب )(، ٕٕٔ/8) : ثقات ابن حبانٌنظر

                                                                                              .(٘ٔٔ/7) اإلسالموتارٌخ 
ن -ٕ س   القرشً ُعَبٌد بن - مهملة وبعٌن وفتحها زاي وسكون بمفتوحة - قزعة بن اْلح 

، أبو الهاشمً، ًّ ٌُقال َعلِ د، أبو: و م َوُسُكون اْلَخاء ِبَضم -الخلقانً ُمَحمَّ  اْلَقاؾ َوفتح الالَّ
اب من اْلخلق بٌع إِلَى النِّْسَبة َهِذه- نون آخرَها َوِفً ٌَ   =.)ت س ق(.الَبْصِريّ  -َوَؼٌرَها الثِّ
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د ْبن أسباط: َعن َرَوى =  ْبن ومحمد ،نمٌر ْبن وحصٌن ُعَبٌد، ْبن وبهلول القرشً، ُمَحمَّ
ْرِمِذّي، وعنه:. وؼٌرهم ،الطفاوي الرحمن َعبد َسابً، التِّ د أبوو ،ماجه وابن والنَّ  ُمَحمَّ

َبة، ْبن ٌعقوب قال .وؼٌرهم القاضً البستً إسماعٌل ْبن إبراهٌم ْبن إسحاق ٌْ  أبوو َش
َسابً َوَقال، صدوق: حاتم  َحاِتم أبو وذكره، صالح: آخر موضع فً َوَقال، به بؤس ال: النَّ
: التقرٌب وقال ابن حجر فً، الكاشؾ كما فً الذهبًووثقه ، الثقات كتاب ِفً حبان ْبنا

                                                    .بتٌناوم خمسٌن سنة من قرٌبا اتم.  صدوق
ْرِمِذّي، كثرون أنه صدوق روى عنهاألالحدٌث و: حسن خالصة حاله َسابً، التِّ  والنَّ

                                                                                  . ماجه وابن
 (ٙ٘ٗ/ٔ، واللباب )(ٖٗ/ٖ) والتعدٌل الجرنو، (ٙٙ/ٔ) النسابًمشٌخة  :ٌنظر

 (ٖٙٔ/ٔ) والتقرٌب، (ٖٙٔ/  ٕ) حجر ابن وتهذٌب  ،(ٕٕٙ/ ٔ) والكاشؾ
د -ٖ مَّ اء ِبَضم -الطفاوي الرحمن عبد بن ُمح  ْسَبة َهِذه -َواو لؾاأل َوبعد اْلَفاء َوفتح الطَّ  النِّ
 بن وحجاو السختٌانً، أٌوب: َعن َرَوى. )خ د ت س( .الَبْصِريّ  المنذر أبو طفاوة إِلَى

مان ٌْ  ْبن أحمد شعثاأل أبوو حنبل، بن أحمد وعنه:. وؼٌرهم األعمش أرطاة، وُسلَ
د قال.  وؼٌرهم قزعة، ْبن واْلَحَسن جمٌل، ْبن وأزهر العجلً، المقدام  هللاَّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ

 ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور، ْبن إسحاق َوَقال .ٌدلس كان: حنبل بن أحمد عن الحضرمً،
، َعباس َوَقال، صالح: َمِعٌن وِريُّ  ابن وثقه .بؤس به لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ

 وقال، به بؤس ال: معٌن ابن وقال، أحٌانا   ٌهم أنه الإ صدوق: حاتم أبو وقال المدٌنً،
 وله به، بؤس ال إنه: وقال ،أحادٌث عدة عدي ابن له وأورد الحدٌث، منكر: زرعة أبو
 َوَقال أحدها هذا عدي، ابن استنكره مما شًء فٌها لٌس أحادٌث ثالثة البخاري فً

 أَبً البن العلل فً: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة مشهور شٌخ: المٌزان فً الذهبً
: أٌضا الرازي حاتم أبو َوَقال، أحٌانا ٌهم أنه الإ صدوق الطفاوي: ُزْرَعة أبو قال حاتم

ًّ  َوَقال، الحدٌث ضعٌؾ اَرقُطِن : التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، البخاري به احتج قد: الدَّ
 خمس سنة مات.  المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن وذكره ابن حجر فً، ٌهم صدوق
 . بةاوم وتسعٌن

 . هذه الرواٌة بالسماع قلت : وقد صرن فً
  البخاريخالصة حاله : أقل أحواله أنه حسن الحدٌث فقد احتج به 

 ،(ٖٓ،ٕٔ/ٔ) أحمد وعلل ،(88ٖ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،(7ٕ٘/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر
/ 7) حبان ابن وثقات ،(ٕٖٗ/7) والتعدٌل والجرن ،(ٙ٘ٔ/ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 ،(7ٗ/ٖ) الجوزيوالضعفاء والمتروكون البن  ،(ٙٓٗ/7) بن عديوالكامل ال ،(ٕٗٗ

 ،(ٖٓٔ–9ٖٓ/9) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٕٔ/ٖ) االعتدال ومٌزان(، 8ٖٕ/ٕ)واللباب 
  ،(9ٖٗ/ٔ) والتقرٌب

مان -ٗ ٌْ م اْلَهاء َوكسر لؾاأل َوُسُكون أَوله ِبَفْتح ،ىالكاهل يسداأل مهران بن ُسل   َوالالَّ
ْسَبة َهِذه َمة بن أسد بن َكاِهل إِلَى النِّ ٌْ ٌَاس بن مدركة بن ُخَز  =        موالهم ُمضر بن إْل
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د أبو=   التمٌمً، إبراهٌمو عٌاش، أَبً ْبن أبان: َعن َرَوى. )ع(.األعمش الكوفً ُمَحمَّ
 ْبن إبراهٌمو تؽلب، ْبن أبان وعنه:. وؼٌرهم المكً جبر ْبن ومجاهد ،النخعً إبراهٌمو

ْحَمنِ  َعْبد ْبن ومحمد طهمان  العلم حفظ: المدٌنً ْبن علً َقال. وؼٌرهم الطفاوي الرَّ
د أمة على ُ  َصلَّى ُمَحمَّ هِ  هللاَّ ٌْ  المدٌنة هلوأل دٌنار، ْبن َعْمرو مكة فألهل: ستة وَسلَّمَ  َعلَ
ْهِرّي، شهاب ابن مان السبٌعً، إسحاق أبو الكوفة وألهل الزُّ ٌْ  ،األعمش مهران ْبن وُسلَ

، َعباس َوَقال، وقتادة ناقلة، كثٌر أَبً ْبن ٌحٌى البصرة وألهل وِريُّ  ْبن سهل َعنْ  الدُّ
َنة نبا سمعت: حلٌمة ٌْ ٌَ  اقرأهم َكانَ : خصال بؤربع أصحابه األعمش سبق: ٌقول ُع
                             .أخرى خصلة وذكر بالفرابض، علمهمأو للحدٌث، حفظهمأو للقران،
د َوَقال، األعمش شفانً ما الحدٌث ِفً أحد شفانً ما: شعبة َوَقال  ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ
 ثبت وهو المعتمر ْبن ومنصور ،األعمش من أثبت المحدثٌن ِفً لٌس: الموصلً عمار
                                               .منه مسندا وأكثر بالمسند عرؾأ األعمش أن الإ ،األعمش من أفضل وهو أٌضا،
 ِفً الكوفة أهل محدث وَكانَ  الحدٌث، ِفً ثبتا ثقة كان: العجلً هللا َعبد ْبن أحمد َوَقال

 رأس القرآن ٌقرئ وكان كتاب، له ٌكن ولم حدٌث ؾالآ أربعة له ظهر أنه: ٌقال زمانه،
 بنً مولى وَكانَ  الدٌلم، سبً من هأبو وَكانَ  فصٌحا، وَكانَ  وثاب ْبن ٌحٌى على قرأ فٌه،

 عالما وَكانَ  حرفا ٌلحن ال وَكانَ  الخلق، سا عسرا وكان ،أسد بنً من فخذ كاهل،
 على ٌختم ولم تشٌع، فٌه وَكانَ  منه، حدٌثا أكثر طبقته من زمانه ِفً ٌكن ولم بالفرابض،
 منه، سنا وأرفع األعمش من أفضل وَكانَ  مصرؾ ْبن طلحة: نفر ثالثة الإ األعمش
د َوَقال، الرحمن َعْبد ْبن معن ْبن ُعَبٌدة أبوو النحوي، تؽلب ْبن وأبان  خلؾ ْبن ُمَحمَّ
، ًّ ِم ٌْ ووثقه ابن معٌن ، المحدثٌن سٌد األعمش نسمً كنا: عٌاش ْبن َبْكر أبً َعن التَّ

 أحد أفسد ما: قال مؽٌرة، وعن، ، وذكره ابن حبان فى الثقاتحاتم أبوو ،النسابًو
مان - السبٌعً ٌعنً ،إسحاق أبو الإ الكوفة حدٌث ٌْ  مثل الذهبً أخروو، األعمش وُسلَ
 ابن سمعت المروزي، زمعة بن وهب قال: قال الجوزجانً، طرٌق من العبارة هذه

: بقوله ذلك على وعقب مؽٌرة عن الرواٌة الذهبً ساق ثم،  نحوه فذكر ٌقول، المبارك
 وقرآن، سنة صاحب ثبت، صادق عدل األعمشف الإو جاء، عمن الرواٌة عنى كؤنه

 ذلك ضعٌؾ علم بؤنه علٌه نقطع أن ٌمكننا وال عنه، وٌروي ٌحدثه بمن الظن ٌحسن
 علٌه نقموا ما الثقات بمةاأل أحد :المٌزان فً الذهبً قال، وحرام هذا فإن  ٌدلسه، الذي

 قال فمتى به، ٌدري وال ضعٌؾ نع دلس وربما ٌدلس، وهو: أٌضا َوَقال، التدلٌس الإ
َثَنا  عنهم أكثر له شٌوخ فً الإ التدلٌس احتمال إلٌه تطرق ،عن قال ومتى كالم، فال َحدَّ

 محمولة الصنؾ هذا عن رواٌته فإن السمان، صالح وأبً ،وابل أَبً وابن ،إبراهٌمك
ة :ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثقات لرواةا وقال فً، تصالاال على  لَِكن َحافظ حجَّ
َعَفاء َعن ٌَُدلس ، ٌدلس لكنه ورع، بالقراءة عارؾ حافظ ثقة: حجر ابن َوَقال، الضُّ

 فً الطبقات                     = ة الثانٌة من مراتب التدلٌسوذكره ابن حجر فً المرتب
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النكت ذكره فً المرتبة الثالثة، ، لكنه فً بمة تدلٌسهماألاحتمل  مرتبة التًوهى ال= 
 بةاوم وأربعٌن ثمان سنة مات وكتاب النكت متؤخر فً التؤلٌؾ عن طبقات المدلسٌن.

                                        .وقٌل قبلها
 . البٌهقًو البخاري: وقد صرن بالسماع كما عند قلت

  الثالثة.كثرون واحتج به الجماعة مدلس من األثقة ثبت وثقه  : خالصة حاله
 وتارٌخ ،( ٖٕٗ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( ٕٖٗ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 رقم محرز، وابن ،(9ٕٔ ،7٘ٔ ،9٘ ،٘ٔ) رقم طهمان، وابن ، (9ٕ٘) رقم الدارمً،
 ،8ٗ ،8ٓ ،7ٙ ،ٔٙ ،8٘ ،ٙٗ ،ٗٗ ،8ٖ ،7ٗ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،( 97٘ ،9ٕ٘)

َبة أَبً البن والمصنؾ ،( 99 ،9ٖ ٌْ الكبٌر  البخاري وتارٌخ ،(78ٕ٘ٔ رقم/ ٖٔ) َش
والجرن والتعدٌل  ،( ٕٗٔ/  ٔ) الدارقطنً وسنن( ٕٗٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 7ٖ/ٗ)
 ،( ٖٕٕ/ ٕ) االعتدال ومٌزان(  79/ٖواللباب )( ٕٖٓ/ٗ( وثقات ابن حبان )ٙٗٔ/ٗ)

 للذهبً ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثقات لرواةوا ،( ٗٙٗ/ ٔ) والكاشؾ
 (ٓٗٙ/ٕوالنكت ) (ٕٗ٘/ٔوالتقرٌب ) ،( ٕٕٕ/  ٗ) حجر ابن وتهذٌب ( ٘ٓٔ/ٔ)
 القرشً الحجاو أبو المكًا - الموحدة وسكون الجٌم بفتح -بن جبر مجاهد -٘

  األنصاري ظهٌر ْبن وأسٌد النخعً، شتراأل ْبن إبراهٌم: َعن َرَوىع( . ) المخزومً
 مهاجر ْبن إبراهٌمو صالح، ْبن أبان وعنه:.  وؼٌرهم الخطاب ْبن ُعَمر ْبن هللا وعبد

 ابن َوَقال، العجلًزرعة و أبووثقه ابن معٌن و. وؼٌرهم  األعمشوسلٌمان بن مهران 
 كثٌر عالما، فقٌها ثقة، كان: سعٌد بن ٌحٌى وقال، متقنا ورعا عابدا فقٌها كان: حبان

وقال ابن ، ثباتاأل عالماأل أحد المفسر، المقرئ: المٌزان فً الذهبًوقال ، الحدٌث
 من ٌستبرئ ال أن الكبابر من أن الحلبً للقطب البخاري شرن وفً: التهذٌب حجر فً

 تفٌد ال فعنعنته التدلٌس معلوم مجاهد نصه ما العلل فً الترمذي كالم حكاٌة بوله
 نعم التدلٌس إلى نسبه من أر ولم انتهى عباس بنا وبٌن بٌنه الواسطة ووقوع الوصل

 عٌن هوف ظاهره على لٌس علً علٌنا خرو مجاهد قول أن معٌن بنا قول ثبت إذا
 عن مجاهد أحادٌث خراش بنا قال وقد، والتؽطٌة بهاماإل وهو اللؽوي معناه إذ التدلٌس
 على مةاأل جمعتأ ترجمته آخر فً الذهبً وقال، شٌبا منها ٌسمع لم مراسٌل علً
 وفً التفسٌر فً مامإ ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، به حتجاواالو مجاهد مامةإ

       . وثمانون ثالث وله ومابة أربع أو ثالث أو اثنتٌن أو إحدى سنةتوفى  .العلم
 . تفاق واحتج به الجماعةا: ثقة بخالصة حاله

( والجرن والتعدٌل ٕٓٗ/ٔ) للعجلً( والثقات ٔٔٗ/7) للبخاري: التارٌخ الكبٌر  ٌنظر 
تهذٌب  إكمال( و9ٖٗ/ٖ) االعتدال( ومٌزان 9ٔٗ/٘( والثقات البن حبان )9ٖٔ/8)

 (ٕٓ٘/ٔ( والتقرٌب )ٗٗ-ٕٗ/ٓٔ( وتهذٌب التهذٌب )7ٙ/ٔٔالكمال )
                   9ٗ :جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابً رضً هللا عنهما: بن عمر عبد هللا -ٙ
 :سناداإلالحكم على  
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ومحمد بن عبد الرحمن  ،حدٌثفٌه الحسن بن قزعة وهو حسن ال؛ حسن  إسناد= 
 . وهو حسن الحدٌث الطفاوي

( ٙ٘ٔٙ/97ٕ/ٓٔ) :المسند فً أحمد هأخرجما  وهو. خر ٌتقوى بهوالحدٌث له طرٌق آ
َثَنا: قال َثَنا اْلُمِؽٌَرِة، أبو َحدَّ ،األ َحدَّ ًُّ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  لَُباَبَة، أَِبً ْبنُ  َعْبَدةُ  أَْخَبَرِنً ْوَزاِع
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  أََخذَ : َقالَ  ُعَمر ٌْ َ  اْعُبدِ »: َفَقالَ  َجَسِدي ِبَبْعِض  َوَسلَّمَ  َعلَ  َكؤَنَّكَ  هللاَّ
ا ِفً َوُكنْ  َتَراهُ، ٌَ ْن ، َكؤَنَّكَ  الدُّ  «َسِبٌل   َعاِبرُ  أَوْ  َؼِرٌب 
 . صحٌح على شرط الشٌخٌن إسنادوهذا : قلت
 . ثقة: )ع( الخوالنً الحمصً حجاو بن القدوس عبد هو اْلُمِؽٌَرةِ  أبو -ٔ

  (ٖٓٙ/ٌٔنظر التقرٌب )
 جلٌل ثقة)ع(:  الفقٌه عمرو أبو وزاعًاأل عمرو أبً بن عمرو بن الرحمن عبد -ٕ

 ( 7ٖٗ/ٌٔنظر: التقرٌب )
 نزٌل الكوفً البزاز القاسم أبو قرٌش مولى وٌقال موالهم سدياأل لبابة أبً بن عبدة -ٖ

 (: ثقة.                                                   ق س ت ل م خ) دمشق
 . الكمال تهذٌب فً المزي ذكره بالشام، عمر ابن لقً:  أحمد ماماإل قال

  وقال ابن رجب: أدرك ابن عمر، واختلؾ فً سماعه منه.
َما سمع من  :َقاَل اْلُمْنِذِريّ وقال أبو زرعة العراقً:  اَل َنْعِرؾ لَُه َسَماعا من عمر َوإِنَّ

ٌَُقال رأى اْبن عمر  .عبد هللا بن عمر َو
 .البخارياإلمام  عمر،سماعه من ابن قلت: أثبت 

جامع و(، ٖٗ٘/8ٔتهذٌب الكمال للمزى )(، وٗٗٔ/ٙتارٌخ البخاري الكبٌر )ٌنظر: 
حفة التحصٌل فً ذكر رواة المراسٌل (، وتٖٕٔٔ/ٖالبن رجب ) العلوم والحكم

 ( 9ٖٙ/ٔوالتقرٌب )، ٕ٘ٔصـ
 9ٗعبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما: صحابً جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٗ

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه :
 .لؽٌرهصحٌح 
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 ذكر استحباب دوام العمل( ٕ٘)                
 
شا ٌحتجره ما ٌدل علٌه م فً ذكر التهجد فًتقد

(ٔ)
 .  

نْ و -1ٕ ة   ع  ابِش  ً   ع  ِض ُ  ر 
ا، هللاَّ ْنه  ُسول   : قالقالت ع  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 

لَّم   س  لِ  ِمن   اْكل فُوا" - و  م  ا اْلع  ، م     ف إِنَّ  ُتِطٌقُون 
لُّ، ًل هللاَّ م  تَّى ٌ  لُّوا، ح  م  إِنَّ  ت  بَّ  و   أ ح 

لِ  م  ِ  إِل ى اْلع  ُمُه، هللاَّ إِنْ  أ ْدو  ان   ،«ق لَّ  و  ك  ِمل   إذا - صلى هللا علٌه وسلم - و   ع 
م   هُ  الع  ت  حاتم أبو هأخرجاه وأخرج" أ ْثب 

(ٕ)
" وزاد: وقال:"خذوا من العمل 

ان  : عابشة ق ال تْ  ك  بُّ  و  الِ األ أ ح  ُسولِ  إِل ى ْعم  ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا - و   م 

ام   هِ  د  ٌْ ل  إِنْ  ،ع  ان   ، ق لَّ  و  ك  لَّى إذا و  ام   ةا الص   ص  ا د  ه  ٌْ ل     . ع 
___________________________ 

 ٙٙ :حدٌث رقم( تقدم ذكره ٔ)
 ٘٘ٔ/7) َوَنْحِوهِ  الَحِصٌرِ  َعلَى الُجلُوسِ  َبابُ  ،اللباس تابك :البخاري هأخرج (ٕ)
َثِنً :( قال8ٙٔ٘/ دُ  َحدَّ ، أَِبً ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا َبْكر  ، َحدَّ دِ  َعنْ  ُمْعَتِمر  ٌْ ِ، ُعَب  أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  هللاَّ

، ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَِبً َعنْ  َسِعٌد   ُتِطٌقُوَن، َما َمالِ عاأل ِمنَ  ُخُذوا بلفظ" َعاِبَشَة، َعنْ  الرَّ
َ  َفإِنَّ  َملُّ  الَ  هللاَّ  . "َقلَّ  َوإِنْ  َدامَ  َما هللاَِّ  إِلَى ْعَمالِ األ أََحبَّ  َوإِنَّ  َتَملُّوا، َحتَّى ٌَ
ْحَتِجرَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  َباَحةِ اإل ِذْكرُ  باب ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو  ِبَما أَوْ  ِباْلَحِصٌِر، ٌَ

قُومُ  ِدهِ  ِعْندَ  َمَقاَمهُ  ٌَ لِ  َتَهجُّ ٌْ  َبابُ  :ثاراآلشرن مشكل  فً الطحاويو ،(7ٕٔ٘/9ٖٓ/ٙ) ِباللَّ
انِ  ٌَ هِ  َعْنهُ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب ٌْ اَلمُ  َعلَ َملُّ  اَل  هللاَ  َفإِنَّ : "َقْولِهِ  ِمنْ  السَّ  َتَملُّوا َحتَّى ٌَ
 .( كالهما من طرٌق المعتمر بن سلٌمان به بلفظه ٔ٘ٙ/ٙٔٔ/ٕ)"
اِبمِ  اْلَعَملِ  َفِضٌلَةِ  باب ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو امِ  ِمنْ  الدَّ ٌَ لِ  ِق ٌْ ِرهِ  اللَّ ٌْ  َوَؼ
 ُمَصلًِّباب الْ ، القبلة تابك :النسابًو ،( من طرٌق عبٌد هللا به بلفظه78ٕ/ٓٗ٘/ٔ)

ُكونُ  َنهُ  ٌَ ٌْ نَ  َب ٌْ مبتدأ  تابك :مستخرجه عوانة فً أبوو ،(8/7ٕٙٙ/ٕ) ُسْتَرة   ماماإل َوَب
انِ باب  ،الصٌام ٌَ ًِّ  ُخُرووِ  َب ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ِتهِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ لِ  َب ٌْ  لَِصاَلةِ  اْلَمْسِجدِ  إِلَى ِباللَّ
لِ  ٌْ هِ  َوَرْفعِ  اللَّ ٌْ َد ْحَتِجرَ  أَنْ  ماملِإْل  َباَحةِ اإلوَ  َخْلَفهُ  أَْصَحاِبهِ  َوَصاَلةِ  َصاَلِتهِ  ِفً ٌَ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  ٌَ
اَلةِ  ُحْجَرة   ًَ  أَنْ  لِْلُمَصلًِّ َباَحةِ اإلوَ  ِفٌَها لِلصَّ ُحولُ  َمنْ  َصاَلةَ  ٌَُصلِّ َنهُ  ٌَ ٌْ نَ  َب ٌْ هِ  النََّظرِ  َوَب ٌْ  إِلَ
عِ  َصاَلةِ  َوإَِباَحةِ  ُسْتَرة   أَوْ  ِجَدار   ْرِؼٌبِ  اْلَمْسِجدِ  ِفً التََّطوُّ َوامِ  ِفً َوالتَّ  َصاَلة   َعلَى الدَّ

َها َها ٌَُصلٌِّ اَلةِ  ِمنَ  أَْفَضلُ  َقلَّتْ  َوإِنْ  َوإِنَّ َها ٌَُداِومُ  اَل  الَِّتً الصَّ ٌْ  َكُثَرتْ  َوإِنْ  َصاِحُبَها َعلَ
تهم من أربع( 8ٖٔ/ٕٓ٘/ٔمسند عابشة ) :مسنده فً يوالحمٌد ،(ٕٖٙٓ/ٕٙ٘/ٕ)

 . به بلفظه يالمقبر َسِعٌد   أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  طرٌق
 /89ٔ/ٖٗ) وفً ،(9ٖٕٙ٘/٘ٔٔ/ٖٗ) وفً ،( ٕٓٗ٘ٗ/87/ٔٗ) :أحمد هأخرجو

ا( 7ٕٙٓٙ  =                                       ، الصالة تابك :ابن خزٌمة، ومختصر 
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قُولُ  :ق ال   ة   أبو ٌ  ل م  س 
(ٔ)

ُ  ق ال  : 
زَّ  هللاَّ لَّ  ع  ج  ل ى ُهمْ  الَِّذٌن  :و   تِِهمْ الص   ع 

ابُِمون   د 
(ٕ)

. 
ولعت  إذامر أكلف به األ: كلفت بهذا ٌقاللى آخره إ "..اكلفوا من العمل:قوله

وألفه ألف وصل وًلمه  ،هنا لاللتزام والمالبسة، واستعٌر به وأحببته
مفتوحة
(ٖ)

. 
وقوله
(ٗ)

تملوا، وجرى ا سوا  مللتم أولم ٌمل أبدا  : أي ًلٌمل حتى تملوا : ًل
ٌترك  ٌل معناه: ًلم: حتى ٌشٌب الغراب وٌبٌض الفؤر، وقهذا مجرى قوله

: اإلثابة حتى ٌتركوا العمل، وقٌل معناهٌترك  ًل ، أيركهت اشٌبفإن من مل 
، وأطلق الملل على سبٌل سإاله /أ[1٘ٔ/ ]ٌقط، عنكم فضله حتى تقطعوا ًل

وجزا  سٌبة سٌبة نحو نى المع لفظا وإن خالفه فً ته الكالم لمثلهمزواج
مثلها

 (٘ )
نه صفة أل :صفاته تعالى والملل مستحٌل فً، والجزا  لٌس ٌشبه

.على والكمال المطلقاألتقص وله المثل 
 

: أحب العمل إلى هللا أدومه وذلك لمعنٌٌنوقوله
(ٙ)

 : 
كؤنه تردد إلى باب الطاعة كل أن المدٌم للعمل مالزمة للخدمة ف :أحدهما
 . ر لتردده ولٌس كمن ًلزم ثم انقط،ٌنسى من الب ًل، فهو وقت
ترك العمل كان كالمعرض بعد الوصل، وذلك متعرض  إذا: أن العامل الثانً

  .ٌة ثم نسٌهاحق من حفظ آ ولهذا ورد الوعٌد فً ،للجفا  والذم
___________________________ 

لٌِلِ  ِذْكرِ باب =   ًَّ  أَنَّ  َعَلى الدَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َما َوَسلَّمَ  َعلَ نِ  َعلَى َداَومَ  إِنَّ ٌْ ْكَعَت  َبْعدَ  الرَّ
ُهَما َبْعَدَما اْلَعْصرِ  ة   َصالَّ َوامِ  لَِفْضلِ  َمرَّ ابن و  ،( بنحوه8ٖٕٔ/ٕٙٗ/ٕ)اْلَعَملِ  َعلَى الدَّ
 األمر ِبَهَذا أُِمرَ  أَْجلَِها ِمنْ  الَِّتً اْلِعلَّةِ  ِذْكرُ باب  ،اإلحسانوالبر  تابك :حبان

انِ باب  تاب الصٌام،ك :مستخرحه عوانة فً أبوو خره،آ بزٌادة فً (ٖٖ٘/7ٙ/ٕ) ٌَ  َب
ْرِؼٌبِ  ًِّ  َصْومِ  َوِصَفةِ  َشْعَباَن، َصْومِ  ِفً التَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ هُ  َوَسلََّم، َعلَ ُصمْ  لَمْ  َوأَنَّ  ِفً ٌَ
ةِ  ِذي َعَشرِ  ْومَ  َواَل  اْلِحجَّ انِ  َعَرَفَة، ٌَ ٌَ ْرِؼٌبِ  َوَب ةِ  ِذي َعْشرِ  ِفً اْلَعَملِ  ِفً التَّ  اْلِحجَّ

ا( 8ٖٓٓ/ٖٕٗ/ٕ)   . سلمة به أبىكثٌر عن  أبىى بن ، أربعتهم من طرٌق ٌحٌمختصر 
د ( من طرٌق٘ٔٔٔ/9ٖٖ/ٔباب فضل ذكر هللا ) :ابن المبارك فى الزهد هأخرجو  ُمَحمَّ
و، ْبنا  به بنحوه  .   َسلََمةَ  أَِبً َعنْ  َعْمر 
                                        ([ ٖٕ: األٌة )المعارو( ]سورة ٕ)                    ٔٔ :( سبقت ترجمته حدٌث رقمٔ)
 (9ٙٔ/ٗ) األثٌر( النهاٌة البن ٖ)
     (8ٕٓ/ٔ) للخطابًمعالم السنن :  ٌنظ( ٗ)
 [(ٓٗ) اآلٌةجزء من  :الشورىسورة ( ]٘)
 البن حجر الباري( وفتح 78ٕ/ٗ) الجوزي( كشؾ المشكل من الصحٌحٌن البن ٙ)
(ٔ/ٖٔٓ) 
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ان  " ق ال تْ  وعنها: -7ٖ بُّ  ك  الِ األ أ ح  ُسولِ  إِل ى ْعم  ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

حاتم أبوه أخرج" صاحبه علٌه ٌدوم الَِّذي -
(ٔ)

 .  
___________________________ 

انِ  ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابكابن حبان:  هأخرج( ٔ) ٌَ اَعاتِ  أََحبَّ  ِبؤَنَّ  اْلَب  إِلَى الطَّ
هِ  َواَظبَ  َما َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  ٌْ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا :قال (ٖٕٖ/8ٕ/ٕ) َقلَّ  َوإِنْ  اْلَمْرءُ  َعلَ
 . َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبٌهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمالِك   َعنْ  َبْكر   أَِبً ْبنُ  أحمد أخبرنا ِسَنان   ْبنِ ا
ومن طرٌق  ،(7ٗ/9ٓٔ/ٔالصالة باب جامع الصالة ) تابك :الموطؤ مالك فً هأخرجو

 ،( بلفظهٕٙٗٙ/8/98) العمل فً والمداومة القصد باب ،الرقاق تابك :البخاريمالك: 
 . (9ٖٕٗ٘/7ٖٕ/ٕٗ) :أحمدو
 :ومسلم ،(ٖٗ/7ٔ/ٔ) أدومه هللا إلى الدٌن أحب باب ،ٌماناإل تابك :البخاري هأخرجو
 الذكر أو القرآن علٌه استعجم أو صالته فً نعس من أمر باب ،المسافرٌن صالة تابك

 ٌماناإل تابك: النسابًو ،(78٘/ٕ٘ٗ/ٔ) ذلك عنه ٌذهب حتى ٌقعد أو ٌرقد بؤن
: كتاب والبٌهقً، (ٖ٘ٓ٘/ٖٕٔ/8) وجل عز هللا إلى الدٌن أحب باب ،وشرابعه
 فً أحمدو، ( 7ٖ8ٗ/ٕٙ/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ  ِفً َواْلُجْهدِ  اْلِعَباَدِة، فًِ اْلَقْصدِ  َبابُ الصالة، 

عن هشام  سعٌد بن ٌحٌى طرٌق من ( خمستهم8/9٘ٔ/ٔزهد عبٌد بن عمٌر ) :الزهد
 . به بنحوه

 َبابُ  ،الصالة تابك :السنة شرن فً البؽويو ،(ٕٖٕٙ٘/ٕٗٗ/ٕٗ) :أحمد هأخرجو
امِ  ِفً ِباْلَقْصدِ  ْخذِ األ ٌَ لِ  ِق ٌْ ِرهِ  اللَّ ٌْ ( من طرٌق معمرعن هشام 7/9ٖٗٗ/ٗ) ُمورِ األ ِمنَ  َوَؼ

 . به بنحوه
ابن و ،(8ٖٕٗ/ٙٔٗٔ/ٕ) العمل على المداومة باب ،الزهد تابك :هماج ابن هأخرجو

لٌِلِ  ِذْكرِ  َبابُ  ،الصالة تابك :خزٌمة ًَّ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َما َوَسلَّمَ  َعلَ  َداَومَ  إِنَّ
نِ  َعلَى ٌْ ْكَعَت ُهَما َبْعَدَما اْلَعْصرِ  َبْعدَ  الرَّ ة   َصالَّ َوام لَِفْضلِ  َمرَّ  اْلَعَملِ  َعلَى الدَّ
ْحَفُظهُ  َما ِمْقَدارِ  ِذْكرِ  َبابُ  :الفقٌه والمتفقه الخطٌب فًو، (8ٕٕٔ/ٕٗٙ/ٕ)  اْلُمَتَفقِّهُ  ٌَ
  . عن هشام به بنحوه أسامة أبً طرٌق من( ثالثتهم 9ٕٔ/ٕ)
، «َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا» ( وقال:8ٕ٘ٙ/ٕٗٔ/٘باب ) ،األدبأبواب  :الترمذي هأخرجو

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َصْومِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :الشمابل وفً ٌْ ، (ٕٖٔ/ٕٗ٘/ٔ) َوَسلَّمَ  َعلَ
امِ  ِفً ِباْلَقْصدِ  ْخذِ األ َبابُ  ،الصالة تابك :السنة شرن فً البؽوي طرٌقه ومن ٌَ لِ  ِق ٌْ  اللَّ

ِرهِ  ٌْ  . عن هشام به بنحوه سلٌمان بن عبدة طرٌق من (9ٖٖ/ٙٗ/ٗ) رُمواأل ِمنَ  َوَؼ
 من (ٔٔٓٔ/ٖٔٗ/ٕ) اْلَماَللِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :والصفات سماءاأل فً البٌهقً هأخرجو

                                           . عن هشام  به بنحوه عٌاض بن أنس طرٌق
 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 

رُ  -ٔ                   7ٙ :فقٌه حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقم :ِسَنان   ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُعم 
 9ٙ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :مصعب الزهري أبو َبْكر   أَِبً ْبنُ  أحمد -ٕ
 =                   ٖٖ :قٌه حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقمثبت ف: ثقة بن أنس مالك -ٖ
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٖ٘1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
امِ  -ٗ  ٕٕ: ثقة فقٌه مدلس من األولى حافظ، سبقت ترجمته حدٌث رقم: ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهش 
  8بن الزبٌر: ثقة باتفاق سبقت ترجمته حدٌث رقم:  عروة -٘

8أم المإمنٌن رضً هللا عنها: سبقت ترجمتها حدٌث رقم:  عاشة -ٙ  

  الحكم على اإلسناد:

 إسناد صحٌح على شرط الشٌخٌن.
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، أُمِّ : قالت: ضا من حدٌث أم سلمة بزٌادة ولفظهه أٌأخرجو -7ٗ ة  ل م   س 
ا»: ق ال تْ  ات   م  ُسولُ  م  ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  تَّى - و  ان   ح   تِهِ الص   أ ْكث رُ  ك 
ُهو   الٌِس، و  ان   ج  ك  بَّ  و  لِ  أ ح  م  هِ  اْلع  ٌْ ا إِل  م   م  او  هِ  د  ٌْ ل  ْبدُ  ع  إِنْ  اْلع  ان   و  ا ك  ِسٌرا  ٌ»

(ٔ)
. 

 ___________________________ 
 :عنه واختلؾ هذا الحدٌث مداره على أبً إسحاق( ٔ)

عن  ، والرحٌل بن معاوٌة الجعفً، وأبو األحوصوالثوري ،: رواه شعبةاألولالوجه 
 .أبً إسحاق عن أبً سلمة عن أم سلمة به

  .اق عن إسحاق عن األسود عن عابشة: ٌونس بن أبً إسحالثانًالوجه 
 تخرٌج الوجه األول: 

ًَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  َباَحةِ اإل ِذْكرُ  باب ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرج عَ  ٌَُصلِّ  َصاَلِتهِ  ِمنْ  التََّطوُّ
ًِّ  ْبنُ  أحمد أخبرنا :( قال7ٕٓ٘/ٕٕ٘/ٙ) َجالِس   َوُهوَ  َثَنا: َقالَ  اْلُمَثنَّى، ْبنِ  َعلِ  أبو َحدَّ

َثَمَة، ٌْ َثَنا: َقالَ  َخ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ ، ْبنُ  الرَّ َثَنا: َقالَ  َمْهِديٍّ : َقالَ  ،إسحاق أَِبً َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّ
 . به بلفظه َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ  َسلََمَة، أََبا َسِمْعتُ 

خٌثمة به  أبًعن ( 97ٖٙ/8ٓٗ/ٕٔ: مسند أم سلمة )مسنده ٌعلى فً أبو هأخرجو
  .بلفظه

 .بنحوه به مهدي، بن الرحمن عبد عن (7ٓ9ٕٙ/ٕٖٓ/ٗٗ) :أحمد هأخرجو
 (ٗ٘ٙٔ/ٕٕٕ/ٖ) النافلة، فً القاعد صالة باب ،اللٌل قٌام تابك :النسابً هأخرجو
( 7ٔٗٔ/ 8ٕٔ/ٖ) :مسنده فً الطٌالسًداود  أبوو ،(7ٖٕٓٙ/7ٖٔ/ٗٗ) :أحمدو

 . بنحوه به ، شعبة طرٌق منثالثتهم 
ا، النافلة صالة فً باب ،الصالة إقامة تابك :ماجه ابن هأخرجو  87ٖ/ٔ) قاعد 
 أحمد:و (7ٖٕٗ/ٙٔٗٔ/ٕ) العمل على المداومة باب ،الزهد تابك فًو ،(ٕٕ٘ٔ/
 ِفًكتاب الصالة، باب  فً مصنفه: أبً شٌبة ابن (، وأخرجه7ٕٕٙٙ/ٖ٘ٔ/ٗٗ)

ْخَصةِ  اَلةِ  ِفً الرُّ ا الصَّ   به بنحوه. أبً األحوصعن ثالثتهم  (ٕٓٙٗ/ٓٓٗ/ٔ) َجالِس 
(، وعبد الرزاق فً 7ٔ8ٕٙ/9ٖٓ/ٗٗوفً ) (99ٕ٘ٙ/8ٕٔ/ٗٗ) أخرجه أحمد:و

اَلةِ  مصنفه: كتاب الصالة، باب ا الصَّ  سفٌانمن طرٌق كالهما (، 9ٔٓٗ/ٗٙٗ/ٕ) َجالِس 
  به بنحوه.

، من طرٌق  (9ٕٙ/ٓٗٔ/ٕ)  األوسطفى  الطبرانً هأخرجو ًُّ اِب ِ اْلَبكَّ اد ْبن َعْبِد هللاَّ ٌَ ِز
َثَنا  ًُّ َحدَّ ة  اْلُجْعفِ  ٌ اِو ِحٌلُ ْبُن ُمع  ْرِوِه َعِن لَْم به بنحوه. وقال: ، َعْن أَِبً إِْسَحاَق، الرَّ ٌَ

َد ِبِه َنْصر   ِ َتَفرَّ اُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌَ ر  إاِلَّ ِز ٌْ ِحٌِل أَِخً ُزَه  .الرَّ
                                 .                        به إسحاق أبًعن  والرحٌل بن معاوٌة( ،وأبو األحوص ،وسفٌان ،)شعبة كلهم 

 مة عن عابشة أبً سلوخالؾ عثمان بن أبً سلٌمان أبا إسحاق فرواه عن 
اِفلَِة، َوِذْكُر ااِلْخِتاَلِؾ َعلَى كتاب: باب: أخرجه النسابً فً الكبرى:  َصاَلةُ اْلَقاِعِد ِفً النَّ

 (ٖٗٙٔ/ٓٗٔ/ٕ) أَِبً إِْسَحاَق ِفً َذلِكَ 
 =الثانً:                                                                       تخرٌج الوجه 
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 ...................................................................................
___________________________   

، حَ قال:  (،ٕٗٗ٘ٙ/7ٙٔ/ٗٗ): أحمدأخرجه =  َثَنا أَُبو َقَطن  ْعِنً اْبَن أَِبً َحدَّ ٌَ ٌُوُنُس  َثَنا  دَّ
ِه »إِْسَحاَق، َعْن أَِبٌِه، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن أُمِّ َسلََمَة، َقالَْت:  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َما قُِبَض َرُسوُل هللاَّ

ا  «َوَسلََّم َحتَّى َكاَن أَْكَثَر َصاَلِتِه َجالِس 
( من طرٌق ٌونس به بنحوه، وقال: خالفه ٕٖٙٔ/ٔٗٔ/ٕوأخرجه النسابً فً الكبرى )

 ولٌس ذلك بمحفوظ، وهللا أعلم.( 9ٕٓ/٘ٔوقال الدارقطنً ) شعبة. 
 الوجه األول: إسناددراسة 
 : ، وهذا دراسة إسناده:ابن حباناإلمام رواه 

ًِّ  ْبنُ  أحمد -ٔ  7ٖ رقم: حدٌثثقة سبقت ترجمته  :اْلُمَثنَّى ْبنِ  َعلِ
ة   أبو -ٕ م  ث  ٌْ ومسلم سبقت  البخاريزهٌر بن حرب: ثقة ثبت وثقه الجمهور واحتج به  خ 

                                                                  ٖٙ رقم: ترجمته حدٌث
 َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح -العنبري الرحمن َعْبد بن حسان بن بن مهدي عبد الرحمن -ٖ

ْسَبة َهِذه - َراء آخرَها َوِفً اْلُمَوحَدة اْلَباء َوفتح النُّون  - َتِمٌم بن َعْمرو بن العنبر إِلَى النِّ
 سعد ْبن إبراهٌمو العطار، ٌزٌد ْبن أبان: َعن َرَوى.  )ع( .اللإلإي الَبْصِريّ  َسِعٌد أبو

ْهِريّ  د ْبن أحمد وعنه:. عبة بن الحجاو وؼٌرهموش ،الزُّ  ْبن إسحاقو حنبل، ْبن ُمَحمَّ
 بالبصرة رأٌت ما ابن حنبل: قال. وزهٌر بن حرب وؼٌرهم  ،السواق داود بن إبراهٌم
ْحَمن، َعْبد وبعده َسِعٌد ْبن ٌحٌى مثل ْحَمن وعبد الرَّ  إذا :أٌضا َوَقال .الرجلٌن أفقه الرَّ

ْحَمن وعبد وكٌع اختلؾ ْحَمن فعبد مهدي، ْبن الرَّ  ْبن ٌحٌى كان: المدٌنً ْبنا قالوَ  ،الرَّ
ْحَمن َعْبد وكان بالرجال، أعلم َسِعٌد ْحَمن َعْبد علم شبهت وما بالحدٌث، أعلم الرَّ  الرَّ

د َوَقال، بالسحر الإ بالحدٌث ْحَمن َعْبد ٌد ِفً رأٌت ما: الذهلً ٌحٌى ْبن ُمَحمَّ  ْبن الرَّ
 ْبنا سمعت: األثرم َبْكر أبو َوَقال، حفظا سمعته منه َسِمْعتُ  ما وكل قط، كتابا مهدي
قُول حنبل، ْحَمن َعْبد حدث إذا: ٌَ ووثقه ابن سعد وابن  .حجة فهو رجل َعنْ  مهدي ْبن الرَّ
 ممن الدٌن، ِفً الورع وأهل المتقنٌن الحفاظ من كان: حبان ابن َوَقال، العجلًمعٌن و
 فً شاهٌن ابن وَذَكره. الثقات عن الإ الرواٌة أبىو وحدث وصنؾ وتفقه وجمع حفظ
 بالحفظ، المذكورٌن دأحو العلم، فً الربانٌٌن من كان: البؽدادي الخطٌب َوَقال، الثقات
 مامإ هو: الخلٌلً َوَقال، الشٌوخ وأحوال الرواٌات، وطرق ثر،األ معرفة فً برع وممن
وقال ، الدنٌا فً نظٌر له أعرؾ ال: الشافعً َوَقال. داره فً الثوري ومات مدافعة، بال
 وهو ومابة وتسعٌن ثمان سنة مات. والحدٌث بالرجال عارؾ حافظ ثبت ثقة حجر:ابن 
 . سنة وسبعٌن ثالث ابن

 . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب
 الترجمة والدارمً ،(9ٖ٘/ٖ) الدوري وتارٌخ ،(97ٕ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

والطبقات  ،(ٖٕٖ ،78ٕ ،8ٕ) الترجمة: طهمان وابن ،(7ٖٓ ،ٗٔٗ ،7ٓٔ ،9ٓ،9ٔ)
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٗ،٘ٗ،ٓٗ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(9ٖ٘/ٔلخلٌفة )

 =     والجرن( 99ٕ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8ٕ٘،8ٖٕ/ٕ)الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖٗ٘/٘)
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 ...................................................................................
___________________________   

 ابن وثقات ،(ٕٕٙ –ٕٔ٘،ٖٕٔ) والتعدٌل الجرن ومقدمة ،(88ٕ/ ٘) والتعدٌل= 
واللباب ، (ٕٔ٘/ٔٔوتارٌخ بؽداد ) ،(ٖٙ-ٖ/9) ٌاءولاأل ، وحلٌة(7ٖٖ/8) حبان

ْرِمِذيّ  علل وشرن(  ٖٓٙ/ٕ) –79ٕ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٖٔ،ٗٙ ) رجب البن التِّ
  (99ٗ/ ٔ) والتقرٌب ،(8ٕٔ
بن الحجاو : إمام حافظ متقن ثبت أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث باتفاق سبقت  شعبة -ٗ

  ٕٗترجمته حدٌث رقم: 
بن عبد هللا بن عبٌد الهمدانى أبو إسحاق السبٌعى: ثقة مكثر احتج به الجماعة   عمرو -٘

 وهومدلس من الثالثة وقد صرن بالسماع وقد أنكر الذهبً اختالطه فنسبه إلى النسٌان
  7ٔسبقت ترجمته حدٌث رقم: 

 ٔٔ: ثقة باتفاق سبقت ترجمته حدٌث رقم: عوؾ بن الرحمن عبد بن سلمة أبو -ٙ
  ٕٙأم المإمنٌن رضً هللا عنها: سبقت ترجمتها حدٌث رقم:  :أم سلمة -7

 على هذا الوجه: وقد تاب، شعبة
ثقة حافظ  :قال عنه ابن حجرثقة باإلجماع، بن مسروق الثوري: سفٌان بن سعٌد  -ٔ

أثبت الناس فً أبً إسحاق هو قال المزي: و.فقٌه عابد إمام حجة وكان ربما دلس
 .    ذكره ابن حجر فً الطبفة الثانٌة من طبقات المدلسٌنالسبٌعً، و
وطبقات ( ٕٗٗ/ٔ( والتقرٌب )ٔٔٔ/ٗالتهذٌب )( و9ٓٔ/ٕٕتهذٌب الكمال )ٌنظر: 

 (ٕٖ/ٔالمدلسٌن )
 سالم بن سلٌم الحنفً ، موالهم، أَُبو األحوص الكوفً.هو  أبو األحوص: -ٕ

 بن خلفون، والذهبً، وابن حجروثقه ابن نمٌر، وابن حبان، وابن شاهٌن، وا
 (ٕٖٗ/ٔ( والتقرٌب )8ٕٕ/ٗالتهذٌب )

ةَ  -ٖ ٌَ ِحٌُل ْبُن ُمَعاِو َس ِبِه َبؤْس َقالَ و : ذكره ابن حبان فً الثقات،الرَّ ٌْ و سبل أبو ،ٌحٌى لَ
  وثقهم زهٌر ثم رحٌل.أعن زهٌر ورحٌل وحدٌج فقال: كانوا ثالثة أخوة  حاتم

 (87/ٔوثقات ابن شاهٌن ) (ٖٓٔ/ٙثقات ابن حبان )( و٘ٔ٘/ٖالجرن والتعدٌل )
   دراسة الوجه الثانً:

 حاتم، وأبو حنبل، ْبن وأحمد ،وثقه ابن سعدالسبٌعً:  رواه: ٌونس بن أبً إسحاق
َبة، ْبن وٌعقوب ٌْ َسابً، َش شجاع،  ْبن خراش، وابن المدٌنً، والعجلً، والولٌد وابن والنَّ
  مؤمون. حافظا، وقال ابن حجر فً التقرٌب: ثقة كان: ُزْرَعة أبو َوَقال
 (ٕٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٓٗ -7ٖٕ/8) التهذٌب تهذٌب

 النظر فً الخالف:
الوجه األول رواه: أربعة من الثقات، والوجه الثانً: رواه واحد، إذا ٌترجح الوجه 

 (  9ٕٓ/٘ٔاألول باألكثرٌة، وهو الذي رجحه الدارقطنً فً العلل )
  :حدٌث من وجهه الراجحالحكم على ال

 صحٌح
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ُسولُ  ق ال  وعنها:  -7٘ لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُدوا»:  -و  دِّ ق اِرُبوا، س   و 
أ ْبِشُروا، هُ  و  ة   ٌُْدِخل   ل نْ  ف إِنَّ نَّ ا اْلج  دا لُهُ  أ ح  م  ؟ ًلو  : ق الُوا «ع  ا أ ْنت  ُسول   ٌ   هللاِ  ر 

ا، ًلو  »: ق ال   ً   أ نْ  ًلإ أ ن  نِ د  مَّ غ  ت  ْحم   هللاُ  ٌ  اْعل ُموا ،تهبِر  بَّ  أ نَّ  و  لِ  أ ح  م   هللاِ  إِل ى اْلع 
ُمهُ  إِنْ  أ ْدو  خر باب: لن ٌنجى أحد عمله " قرٌبا من آ مسلم فً هأخرج «ق لَّ  و 

البخاري هأخرجكتابه ، و
(ٕ)

  رسول هللا؟ : وًل أنت ٌا، ولم ٌقل فٌه 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
ْدُخلَ  لَنْ  ،صفات المنافقٌن تابك :مسلم هأخرج( ٔ) ةَ  أََحد   ٌَ  هللاِ  ِبَرْحَمةِ  َبلْ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ

َثَنا :قال (8ٔ8ٕ/7ٕٔ/ٗ)َتَعالَى ، ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدُ  أخبرنا ،إبراهٌم ْبنُ  إسحاق َحدَّ د   ُمَحمَّ
َثِنً ن ُعْقَبَة، ْبنُ  ُموَسى أخبرنا دُ  وَحدَّ َثَنا - لَهُ  َواللَّْفظُ  - َحاِتم   ْبنُ  ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَنا َبْهز   َحدَّ
، ب  ٌْ َثَنا ُوَه ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنَ  َسلََمةَ  أََبا َسِمْعتُ : َقالَ  ُعْقَبَة، ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ، ْبنِ  الرَّ ثُ  َعْوؾ   ٌَُحدِّ
 . به بلفظه َعاِبَشةَ  َعنْ 
مسند الشهاب  القضاعى فًو ،(ٓٙٓٔ/8ٔٗ/ٕ) بن راهوٌه فً مسنده: إسحاق هأخرجو

ُدوا َقاِرُبواباب  د   ْبن اْلَعِزٌزِ  َعْبدكالهما من طرٌق  (8ٕٙ/ٖٙٙ/ٔ) َوَسدِّ به  ُمَحمَّ
ا  . مختصر 

 ،(7ٙٗٙ/8/89) الَعَملِ  َعلَى َوالُمَداَوَمةِ  الَقْصدِ  َبابُ  ،الرقاق تابك :البخاري هأخرجو
انِ  ِذْكرِ  َبابُ  :القضاء والقدر فً البٌهقًو ٌَ ةَ  َدَخلَ  َمنْ  أَنَّ  اْلَب  َدَخلََها اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  اْلَجنَّ

هُ  َوَرْحَمِتهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  ِبَفْضلِ  رَ  َما لَهُ  َوَؼَفرَ  أَْهلَِها أِلَْعَمالِ  َوَوفََّقهُ  لََها َخلََقهُ  أِلَنَّ  ِفٌهِ  َقصَّ
دُ  عن المدٌنًمن طرٌق على بن كالهما  (ٖٓٗ/79ٕ/ٔ) ِمْنَها ْبِرَقاِن، ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا الزِّ  َحدَّ

ُه َعْن أَِبً النَّْضِر، َعْن أَِبً َسلََمَة، : البخاري عقبه َقالَ و .به بنحوه ُعْقَبةَ  ْبنُ  ُموَسى أَُظنُّ
 َعْن َعاِبَشَة.

به  ُعْقَبةَ  ْبنُ  ُموَسى ( عن عفان عن وهٌب عن9ٕٗٔٗ/ٙٔٗ/ٔٗ) :أحمد هأخرجو
 (ٗٓٗ/79ٕ/ٔ) :القضاء والقدر فً البٌهقًطرٌقه ومن ، بلفظه

، (ٗٙٗٙ/8/89) الَعَملِ  َعلَى َوالُمَداَوَمةِ  الَقْصدِ  َبابُ  ،الرقاق تابك :البخاري هأخرجو
 .( كالهما من طرٌق موسى بن عقبة به بنحوهٖٖٕٗٙ/ٖٖٙ/ٖٗ): أحمدو

 وهذا الحدٌث اختلؾ على موسى بن عقٌة فٌه:
 (:ٖٓٓ/ٗٔقال الدراقطنً فً العلل )

رواه َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن اْلُمْخَتاِر، َوَعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن المطلب، والحسن بن أبً جعفر،  -ٔ
 واألوزاعً، عن موسى بن عقبة، عن أبً سلمة، عن عابشة 

وخالفهم أبو همام محمد بن الزبرقان، فرواه َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن أَِبً النَّْضِر،  -ٕ
.عن أبً سلمة، عن ع ُل أََصحُّ  ابشة َواْلَقْوُل اأْلَوَّ
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ُسولِ عن  -هللا عنه  رضً -وعن معاوٌة  -7ٙ ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

رُ " :ق ال   - ٌْ ةٌ، اْلخ  اد  رُّ  ع  الشَّ ةٌ  و  اج   "ل ج 
(ٔ)

حاتم أبوه أخرج 
(ٕ)  

. 
___________________________   

ا ِباْلَكْسرِ  َلِجْجتَ ( ٔ) مِ  ِبَفْتحِ ( لََجاَجة  )وَ  لََجاج  َواْلَهاء  َولَُجوَجة   لَُجوو   َفؤَْنتَ  ِفٌِهَما، الالَّ
ةُ  وَ . لَُؽة   ِباْلَكْسرِ  َتلِجُّ  ِباْلَفْتحِ  لََجْجتَ  وَ . لِْلُمَبالََؽةِ  َماِدي اْلُماَلجَّ   .اْلُخُصوَمةِ  ِفً التَّ
 (79ٕ/ٔ: مختار الصحان )ٌنظر

ا ْخَبارِ األ ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبان هأخرج( ٕ) ِجبُ  َعمَّ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ
دِ  ِمنْ  رِ  أَْعَمالَ  َنْفِسهِ  َتُعوُّ ٌْ دُ  أخبرنا :( قالٖٓٔ/8/ٕ) أَْسَباِبهِ  ِفً اْلَخ  ْبنِ ا اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ

، َثَنا: َقالَ  َخلٌِل  ، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ ار  َثَنا َقالَ  َعمَّ ، ْبنُ  اْلَولٌِدُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  ُمْسلِم   ْبنُ  َمْرَوانُ  َحدَّ
، َسَرَة، ْبنِ  ٌُوُنسَ  َعنْ  ُجَنان  ٌْ ةَ  َسِمْعتُ :َقالَ  َم ٌَ ثُ  ُمَعاِو ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  ٌَُحدِّ هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
  . به بلفظه َوَسلَّمَ 
 8ٓ/ٔ) العلم طلب على والحث العلماء فضل باب ،المقدمة :هماج ابن هأخرجو
 عن هشام بن عمار به بلفظه.،(ٕٕٔ/
 الخطٌب فًو، (٘ٓٓٔ/ٖ) :الكامل فً عدي وابن ،(9/9ٓٗٔ) :الطبرانً هأخرجو 

 عند ورد أنه الإ ،بلفظه به عمار، بن هشام طرٌق من ثالثتهم ،(8ٕ/ٔ: )الفقٌه والمتفقه
 . جنان بنا مروان أخٌه بدل جنان، بن رون: عدي ابن
 وسلٌمان ،الدمشقً الرحمن عبد بن سلٌمان طرٌق من (8ٖ٘/9ٔ) :الطبرانً هأخرجو
 .بلفظه به مسلم بن الولٌد عن الواسطً، أحمد بنا
 ٌاءولاأل حلٌة فً نعٌم أبوو ،(ٙٓٔٔ/9٘ٔ/ٕ: )نالشامٌٌ مسند فً الطبرانً هأخرجو
 ٖٗٔ/ٔٔ) :ٌماناإلشعب  فً البٌهقًو ،(ٗٓٗ/ٔ) :أصبهان تارٌخ وفً ،(ٕٕ٘/٘)
: عاصم أبىأنه ورد عند ابن  الإ (ٔٓٔ/ٗ٘/ٔ) :الزهد فً عاصم أبً وابن  ،(8ٕ9ٗ/

 ،(ٕٓ/٘٘/ٔ) :مثالاأل فً الشٌخ أبوو ،جنان بن مروان أخٌه بدل جنان، بن رون
( 8ٖ/ٔ) :الفقٌه والمتفقه الخطٌب فًو ،(ٕٕ/7ٗ/ٔ) :الشهاب مسند فً والقضاعً
 .به مسلم بن الولٌد قٌطر منسبعتهم 
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

دُ  -ٔ مَّ  لََها ٌَُقال بخراسان َمِدٌَنة إِلَى ْسَبةنِ  - عبد هللا النسوي أبو َخلٌِل   ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمح 
 الجمحًوعبد هللا بن معاوٌة  ،الجوزاء أبىبن عثمان  أحمد روى عن:.  )حب( نسا

وعلى بن  ،وابن حبان ،بن نجٌد السلمً إسماعٌل وعنه:. وهشام بن عمار وؼٌرهم
 .سننه فً البٌهقًصحٌحه و حبان فًخرو له ابن .  وؼٌرهم عٌسى المالٌنً

                         (9ٗٔ/7، وتارٌخ اإلسالم )( 7ٖٓ/ٖواللباب ) ،(99ٕ/ٕ٘) تارٌخ دمشق: ٌنظر
امُ  -ٕ ار   ْبنُ  ِهش  ٌُقال السلمً، أبان بن مٌسرة بن -مصؽر بنون -نصٌر بن َعمَّ : و

اء ِبَفْتح - الظفري اء آخرَها َوِفً َواْلَفاء اْلُمْعَجَمة الظَّ ْسَبة َهِذه - الرَّ  بطن َوُهوَ  ظفر إِلَى النِّ
 الدمشقً الولٌد أبو ،ْوساأل ْبن َمالك بن َعْمرو بن اْلَخْزَرو بن َكْعب َوُهوَ  ْنَصاراأل من
 وؼٌرهم والولٌد بن مسلم ،عٌاش بن إسماعٌلو أعٌن، بن إبراهٌم: َعن َرَوى .(ٗ)خ 

َسابً، َداُود، أبوو اْلُبَخاِرّي، وعنه:   =                                      ماجه، وابن والنَّ
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___________________________   

َسابً َوَقالوثقه ٌحٌى بن معٌن  = ًّ  َوَقال، به بؤس ال: النَّ اَرقُطِن  كبٌر صدوق،: الدَّ
 َعْبد َوَقال ،صدوق : اقتصر على، وفى طبعة البازثقة صدوق: العجلًقال و .المحل
ْحَمنِ   إلٌه دفع ما فكل تؽٌر كبر لما عمار ابن هشام: ٌقول أبً سمعت: حاتم أَبً ْبن الرَّ
: َفَقالَ  ، َعْنهُ  أَِبً وسبل. كتابه من ٌقرأ كان أصح، قدٌما وكان تلقن، لقن وكلما قرأه،

 المقرئ الكاشؾ: وقال فً، ٌنكر ما له مكثر صدوق: المٌزان فً الذهبً َوَقال، صدوق
 وهو فٌه تكلم: مسلمة قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، اوعالمه دمشق خطٌب الحافظ
 ْبن أحمد َوَقال، فتلقنها أحادٌث لقن ربما أنه آفته: القزاز َوَقال، صدوق الحدٌث جابز
 ُزْرَعة أبو َوَقال. تحلق أن للحٌتً فٌجب هشام مثل فٌه بلد فً حدثت إذا: الحواري أَبً

 َوَقال، حدٌث ؾالآ عشرة فً ٌنزل أن ٌحتاو عمار بن هشام فاته من: الرازي
 صلوا إن: قال أنه حتى أحمد علٌه أنكر القرآنب اللفظ فً قصة له أحمد ذكر: المروذي

 ٌتلقن، فصار كبر مقرئ، صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الصالة فلٌعٌدوا خلفه
 اثنتان وله ومابتٌن، وأربعٌن خمس سنة المحرم آخر فً مات .أصح القدٌم فحدٌثه
 .سنة وتسعون

 على محمولة فهً مناكٌره أما كثرون على أنه صدوقاألحسن الحدٌث وخالصة حاله: 
 . التلقٌن وقبوله بعد تؽٌره أنها
 وتارٌخ ،(٘٘٘) الترجمة الجنٌد، ابن تاالوسإ ،(7ٖٗ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 ،(ٖٖٕ/ 9) حبان ابن وثقات ،(8ٕٖ/ٕ)الصؽٌر وتارٌخه ،(99ٔ/  8) الكبٌر البخاري
 للباجً البخاري ورجال، (ٙٙ/9والجرن والتعدٌل )، (9٘ٗ/ٔ) للعجلًوالثقات 

 ،(ٖٖٓ/ٗ) االعتدال ومٌزان ،(7ٖٖ/ٕ) والكاشؾ( 98ٕ/ٕواللباب ) ،(7ٕٔٔ/ٖ)
  (7ٖ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٗ٘ – ٔ٘/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب

لٌِد -ٖ  هللا َعبد ْبن إسحاق: َعن َرَوى .)ع( الدمشقً العباس أبو ، القرشً مسلم بن اْلو 
 َرَوى. ومروان بن جنان وؼٌرهم ،ملٌكة أَبً بن هللا ُعَبٌد ابن إسحاقو فروة، أَبً ْبنا

وهشام بن عمار  ،الزبٌدي العالء ْبن إبراهٌمو الحورانً، أٌوب ْبن إبراهٌم: َعنه
 عٌاش، ْبن إسماعٌل من الشامٌٌن لحدٌث أروى أحد لٌس: حنبل ْبن أحمد قال. وؼٌرهم 
 الشامٌٌن من رأٌت َما: أَِبٌهِ  َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللا َعبد َوَقال،  مسلم بن والولٌد
ًّ  ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال،  مسلم ْبن اْلَولٌِد من أعقل َثَنا أَِبٌِه، َعن المدٌنً، ْبن َعلِ  َعْبد َحدَّ

 من رأٌت وما: علً قال اْلَولٌِد، من سمعت ُثمَّ  مسلم، ْبن اْلَولٌِد َعنِ  مهدي، ْبن الرحمن
 ْبن أحمد َوَقال، أحد فٌها ٌشركه لم صحٌحة أحادٌث اْلَولٌِد أؼرب وقد مثله، الشامٌٌن

د ْبن َمَرَوان لً قال: الحواري أَبً ،األ حدٌث كتبت إذا: ُمَحمَّ ًّ  مسلم ْبن اْلَولٌِد َعنِ  وزاِع
د ْبن َمَرَوان لً قال: الخالل اْلَولٌِد ْبن َعبَّاس َوَقال، فاتك من تبالً فما  اْلَولٌِد َكانَ : ُمَحمَّ
ًّ األ بحدٌث عالما مسلم ْبنا : َحْنَبل   ْبن أحمد لً قال: الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال، وزاِع

د، ْبن َمَرَوان: حدٌث أصحاب ثالثة عندكم َكانَ   ْبن أحمد َوَقال، مسهر أبوو والولٌد، ُمَحمَّ
ْعِنً العباس، أََبا هللا رحم: قال مسهر أََبا سمعت: أٌضا الحواري أَبً  مسلم، ْبن اْلَولٌِد ٌَ
 =                العجلًمسهر وٌعقوب بن شٌبة و أبووثقه ابن سعد وو، بالعلم معنٌا كان
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ًّ  اْلَحَسن أبو َوَقال. صالح الحدٌث :تمحا أبووقال =  اَرقُْطِن  ٌرسل مسلم ْبن اْلَولٌِد: الدَّ
ًّ األ َعنِ  ٌروي ًّ األ عند أحادٌث وزاِع  أدركهم قد شٌوخ َعنْ  ضعفاء، شٌوخ َعنْ  وزاِع
ًّ األ ْهِرّي، وعطاء، َناِفع، مثل وزاِع ًّ األ َعنِ  وٌجعلها الضعفاء أسماء فٌسقط والزُّ  وزاِع
ًّ األ وعن َناِفع، َعنْ  ْهِريّ  َعَطاء َعنْ  وزاِع ْعِنً ، والزُّ ،األ عامر ْبن هللاَِّ  َعبد مثل ٌَ ًّ  سلم
  . مسلم ْبن إسماعٌلو
 ألنه بمعتمد فلٌس وزاعًاأل عن أو جرٌج ابن عن مسلم بن الولٌد قال إذا: الذهبً قال

 به، احتجا قد ومسلم البخاري: الذهبً َوَقال، حجة فهو حدثنا قال إذاف كذابٌن عن ٌدلس
 أوعٌة من وكان: آخر موضع ِفً َوَقال، له ٌنكر ما وٌتجنبان حدٌثه، ٌنتقٌان لكنهما
َثَنا: قال إذاف التدلٌس، ردئ لكن حافظا، ثقة العلم،  من أوثق نفسه فً هو حجة، فهو َحدَّ
وذكره ابن  .والتسوٌة التدلٌس كثٌر لكنه ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال،  وأعلم بقٌة

 مع الشدٌد بالتدلٌس موصوؾ حجر فى المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن وقال:
                                    . ومابة وتسعٌن خمس سنة أول أو أربع سنة مات آخر. الصدق
 .                                                               سنادبالسماع عن شٌخه إلى أخراإلالتصرٌح الطبرانً عند و ،وقد صرن بالسماع :قلت

 . من الرابعةمدلس ة متفق على توثٌقه ثق خالصة حاله :
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٗٙ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(7ٓٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 والجرن( ٙٙٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(77ٕ – 7ٕٙ/ ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖ٘ٔ/ 8)
 ،(9ٖٔ/ٔ) الدارقطنً وضعفاء ،(ٕٕٕ/9) حبان ابن وثقات ،(ٙٔ/9) والتعدٌل

/ ٔ) ظفاالح وتذكرة ،(ٕٔٔ/9) النبالء أعالم وسٌر ،( ٔٗٗ/ٔ) للخلٌلً رشاداإلو
ْرِمِذيّ  علل وشرن ،(8ٔ٘/ٗ) االعتدال ومٌزان ،( ٖ٘٘/ ٕ) والكاشؾ ،(ٕٖٓ  البن التِّ
وتعرٌؾ أهل  ،(8ٗ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٔ٘ٔ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٔٗ،9ٕٖ) رجب

 (ٔ٘/ٔالتقدٌس )
ْسَبة َهِذه -اْلَواو َوكسر اْلِمٌم َوفتح لؾاأل ِبَضم - َمِوياأل جنان بن مروان -ٗ ة إِلَى النِّ ٌَّ   أُم

 جنان وأبٌه العالء، ْبن وبشر الحضرمً، هللاَّ  ُعَبٌد ْبن بسر: َعن َرَوى.  )د ق( الدمشقً
مان الجهم وأبً َمِوي،األ ٌْ  َرَوى.  وؼٌرهم حلبس ْبن مٌسرة ابن وٌونس الجهم، ْبن ُسلَ
. بن مسلم الدمشقى وؼٌرهم والولٌد ر،بواش ْبن شعٌب ْبن ومحمد َخالِد، ْبن صدقة: َعنه

فى  الذهبًو سابوريالنٌعلى الحسٌن بن على الحافظ  أبوداود و أبووثقه دحٌم و
 ْبنا رون أخٌه من إلً أحب هو:  حاتم أبو َوَقال، الثقات وذكره ابن حبان فً الكاشؾ،
ًُّ  َوَقال، بهما ٌحتج وال حدٌثهما ٌكتب شٌخان وهما جنان، اَرقُْطِن  شامً ِبهِ  بؤس ال: الدَّ
 .به بؤس ال: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، كوفً أصله

 . كثروناألثقة وثقه  : خالصة حاله
 ابن وثقات ،(7ٕٗ/8) والتعدٌل والجرن ،(7ٖٔ/ 7) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر
 (8٘/ٔواللباب ) ،(٘ٔ٘) الترجمة للدارقطنً، البرقانً تاالوسإ ،(8ٖٗ/  7) حبان

 ،(9ٔ–9ٓ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٕ٘/ٕوالكاشؾ ) ،(9ٓ/ ٗ) االعتدال ومٌزان
 =                                                                         (ٕ٘٘/ٔ) والتقرٌب
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 الحمٌري -جعفر وزن وموحدة طرفٌه فً بمهملتٌن - حلبس بن مٌسرة بن ٌونس -٘= 
اء َوفتح اْلِمٌم َوُسُكون اْلَحاء ِبَكْسر - ٌَ اة اْل ْسَبة َهِذه - َراء آخرَها َوِفً تحهتا من اْلُمَثنَّ  النِّ

 بشٌر: َعن َرَوى. )د ت ق( حلبسأبو - ِباْلٌمن الَِّتً اْلَقَباِبل أُصول من َوُهوَ  حمٌر إِلَى
 الزرقً مسعود ْبن عامر َسِعٌد وأبً جارٌة، ْبن وزٌاد ،األنصاري مسعود أَبً ْبنا

ان أَبً ْبن ومعاوٌة ٌَ  أَبً ْبن ومدرك ،األنصاري مهاجر ْبن محمد وعنه:. وؼٌرهم ُسْف
د العجلًوثقه ابن سعد و. وؼٌرهم جنان ْبن ومروان الفزاري، سعد  ْبن هللا َعبد ْبن ُمَحمَّ
 أبو َوَقال، وابن حجر ،الذهبًو ،والبزار ،والدارقطنً داود، أبوو الموصلً، عمار
 ابنُ  وذكره، بصره وكؾ دمشق مسجد ِفً ٌقرئ وكان الناس، خٌار من َكانَ : حاتم
ان  .بةاوم وثالثٌن اثنتٌن سنة مات .الثقات كتاب فً ِحبَّ

 .ثقة باإلجماع  : حاله خالصة
 ،(ٓ٘/ ٕ) أحمد وعلل ،(89ٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٙٙٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ستاراأل وكشؾ ،(7ٖٓ،8ٕٓ/ٔ)الصؽٌرالتارٌخ ،و (ٕٓٗ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 ابن وثقات ،(ٕٙٗ/ 9) والتعدٌل والجرن( 88ٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(7ٖٔٓ) برقم
 (9ٖٕ/ٔواللباب ) ،(ٕ٘/  ٗ ) السمعانً وأنساب ،( 8ٗٙ/  7و ٘٘٘/  ٘) حبان
 ،(8ٗٗ/ ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٗٓٗ/ٕ) والكاشؾ ،(ٖٕٓ/ ٘) النبالء أعالم وسٌر

 ( ٗٔٙ/ٔ) والتقرٌب
رضً هللا  الرحمن عبد أبو موياأل أمٌة بن حرب بن صخر سفٌان أبً بن معاوٌة -٘

ًِّ : َعن َرَوى. الوحً وكتب الفتح قبل أسلم صحابً الخلٌفة .)ع( عنه ِب  علٌه هللا صلى النَّ
 .ِبَخْمَسةمسلم و بؤَْربَعة البخاري َواْنَفَردَ  ،أَْرَبَعة على اتفَقا َحِدٌثا نَ ٌَوَثاَلثُ  ماَبة وَسلَّمَ 
 حباراأل وكعب الخطاب، ْبن وُعَمر قحافة، أَبً ْبن هللا َعبد الصدٌق َبْكر أَِبً :وَعن

 ،الَبْصِريّ  زٌد ْبن جابر الشعثاءو وأب الطابً، سعد ْبن ثابت: َعنه َرَوى .وؼٌرهم
 . الثمانٌن قارب وقد ستٌن سنة رجب فً مات. وٌونس بن مٌسرة وؼٌرهم

 صابةاإلو ،(ٙٔٗٔ/ٖ) االستٌعابو ،(9ٖٔ/ٕ) حمدأل الصحابة فضابل :ٌنظر
 (8ٖٔ/ٔوالخالصة )  ،(ٕٓٔ/ٙ)

 سناداإلالحكم على 
 . رجاله ثقات شام بن عمار وهو حسن الحدٌث وباقًفٌه ه؛ حسن  إسناد

وسلٌمان ٌن عبد الرحمن الدمشقى كما عند  ،الواسطى أحمدسلٌمان بن  :قلت: وتابعه
 .الكبٌر فً الطبرانً

 كتب: حاتم أَِبً ابن وقال، النسابً وضعفه ٌحٌى كذبه: لواسطًا أحمدسلٌمان بن  -ٔ
 فٌه: البخاري قالو، فترك والمعازؾ الشرب فً وأخذ تؽٌر ثم وٌحٌى أحمدو أبً عنه
 هو: َعِدي ابن قال ثم. عبدان ووثقه بعجابب عبدان عنه حدثنا: َعِدي ابن وقال، رنظ

 وقال الحدٌث فً ٌتهم كان: جزرة صالح وقال، أفراد وله الحدٌث ٌسرق ممن عندي
 =                               . عندهم بالمتٌن لٌس: الحاكم أحمد أبو وقال،  كذاب: مرة
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فُوهُ : الضعفاء فً المؽنى فً الذهبًقال و، الثقات فً وذكره ابن حبان=                                     . َضعَّ

 .خالصة حاله : ضعٌؾ 
المؽنى فً الضعفاء و( 9ٕ٘/ٗ) بن عدي( والكامل ال7ٕٙ/8: الثقات البن حبان )ٌنظر
 ( ٖٕٔ/ٗ( ولسان المٌزان )77ٕ/ٔ) للذهبً

 بن خالدو ،ُمْسلِم ْبن : الولٌدروى عن.  (ٗ)خ  سلٌمان بن عبد الرحمن الدمشقً -ٕ
 سوى والباقونداود  أبوو البخاري وعنه: . وعنه ٌونس ْبن مالك َوِعٌَسى أبً بن ٌزٌد
 سلٌمان: حاتم أبوقال ، ومنه أكٌس عمار بن وهشام بؤس، به لٌسقال ابن معٌن  مسلم.

 والمجهولٌن، الضعفاء عن الناس أروى ولكنه الحدٌث مستقٌم صدوق شرحبٌل بنا
وذكره ابن حبان ، ٌمٌز ال وكان ٌفهم لم حدٌثا له وضع رجال أن لو: حد فً عندي وكان
ته َفؤَما اْلَمَشاِهٌر الثَِّقات َعن روى إذا َحِدٌثه ٌْعَتبر :الثقات وقال فً ٌَ َعَفاء َعن ِرَوا  الضُّ

َما بَها اْعِتَبار اَل  َكِثٌَرة َمَناِكٌر َفِفٌَها والمجاهٌل قع َوإِنَّ  ْعِتَباراالوَ  ْخَباراأل ِفً السبر ٌَ
ة ثاراآلب ٌَ َعَفاء دون والثقات اْلُعُدول ِبِرَوا د ْبن صالح َوَقال، والمجاهٌل الضُّ  ُمَحمَّ

َسابً َوَقال .اءالضعف َعنِ  ٌحدث ولكنه به بؤس ال: البؽدادي : داود أبو قال، وصدوق: النَّ
 أبا سؤلت جرياآل وقال، عمار بن هشام من خٌر وهو الناس، ٌخطا كما ٌخطا هو
 ابن وقال، حنبل بن أحمدالحجة  قال حجة هو قلت الناس ٌخطىء ثقة فقال عنه داود
 أنه الإ الكتاب صحٌح كان :سفٌان بن ٌعقوب وقال، المعروفٌن عن روى إذا ثقة :معٌن
 لم لو : المٌزان فً الذهبًوقال ، ثقة وسلٌمان النقل فمن شًء فٌه وقع فإن ٌحول كان

 وقال ابن حجر فً، مطلقا ثقة فإنه ذكرته، لما الضعفاء كتاب فً العقٌلً ٌذكره
 . ٌخطىء صدوق: التقرٌب

 .فى رواٌته عن الولٌد بن مسلم  البخاريخالصة حاله : ثقة احتج به 
 االعتدالومٌزان  ،(78ٕ/8والثقات البن حبان ) ،(9ٕٔ/ٗ: الجرن والتعدٌل )ٌنظر

         ( ٖٕ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(8ٕٓ-7ٕٓ/ٗوتهذٌب التهذٌب ) ،(ٕٕٔ/ٕ)
 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه 

 .صحٌح لؽٌره 
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[وعن عابشةوعنها ] -77
(ٔ)

ف  بلت وقد سُ   ٌْ ان   ك  لُ  ك  م  ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ  هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لْ  ،- و  ان   ه  ا ٌ ُخصُّ  ك  با ٌْ اِم؟األ ِمن   ش  ان   ًل ،»: ق ال تْ  ٌَّ لُهُ  ك  م  ، ع  ةا  ِدٌم 
ُكمْ  ٌُّ أ  ِطٌ،ُ  و  ْست  ا ٌ  ان م  لَّى رسولُ هللاِ  ك  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ِطٌ،ُ  و  ْست  اه أخرج «ٌ 

حاتم أبوو الترمذيداود و أبوو
(ٕ)

. 
___________________________ 

قبله حدٌث معاوٌة وهذا الحدٌث  والحدٌث الذي قوفتٌن سقطت من )ط (،( مابٌن المعٔ)
  . حدٌث عابشة فال ٌعطؾ هذا الحدٌث على الذى قبله

( ٙٙٗٙ/8/98) الَعَملِ  َعَلى َوالُمَداَوَمةِ  الَقْصدِ  باب ،الرقاق تابك :البخاري هأخرج( ٕ)
َثِنً :قال َبَة، أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ ٌْ َثَنا َش ، َحدَّ ، َعنْ  َجِرٌر   ، َعْلَقَمةَ  َعنْ  ،إبراهٌم َعنْ  َمْنُصور 
ا: قُْلتُ  َعاِبَشَة، الُمْإِمِنٌنَ  أُمَّ  َسؤَْلتُ : َقالَ   .به بلفظه الُمْإِمِنٌنَ  أُمَّ  ٌَ

اَلةِ  ِفً الَقْصدِ  ِمنَ  ِبهِ  ٌُْإَمرُ  ماباب  ،الصالة تابكاود: د أبو هأخرج سناداإلوبنفس   الصَّ
 (ٖ٘٘/ٔ) :دالبل النبوة فً البٌهقًومن طرٌقه  ،(7ٖٓٔ/8ٗ/ٕ)
ا ٌُوِهمُ  َقدْ  َخَبر   ِذْكرُ باب  ،الصوم تابك ابن حبان: هأخرجو هُ  النَّاسِ  ِمنَ  َعالَم   ُمَضادُّ  أَنَّ

نِ  َمْسُعود   َواْبنِ  َعاِبَشةَ  لَِخَبرِ  ٌْ  أَِبً ْبن ُعْثَمان( من طرٌق 7ٖٗٙ/8ٓٗ/8) َذَكْرَناُهَما اللََّذ
َبةَ  ٌْ  .به بلفظه َش
اِبمِ  اْلَعَملِ  َفِضٌلَةِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك مسلم: هأخرجو امِ  ِمنْ  الدَّ ٌَ لِ  ِق ٌْ ِرهِ  اللَّ ٌْ  َوَؼ
ا( ٕٕٙٔٗ/9ٔٔ/ٓٗ) أحمدو ، بلفظه (78ٖ/ٔٗ٘/ٔ) زهد عبٌد  :الزهد فً، ومختصر 
ا( ٗ/7/ٔ) ٌربن عما لٌِلِ  ِذْكرِ  باب ،الصالة تابك :، وابن خزٌمةمختصر   أَنَّ  َعلَى الدَّ

 ًَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َما َوَسلَّمَ  َعلَ نِ  َعلَى َداَومَ  إِنَّ ٌْ ْكَعَت ُهَما َبْعَدَما اْلَعْصرِ  َبْعدَ  الرَّ ة   َصالَّ  َمرَّ
َوامِ  لَِفْضلِ   ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبانو بنحوه، (8ٕٔٔٔ/ٖٕٙ/ٕ) اْلَعَملِ  َعلَى الدَّ
انِ  َعلَى اْلُمَداَوَمةِ  لُُزومُ  لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َما ِذْكرُ باب  ٌَ اَعاتِ  إِْت ا( ٕٕٖ/ٕٙ/ٕ) الطَّ  ،مختصر 

 أربعتهم من طرٌق جرٌر به.
ا ٌَُخصُّ  َهلْ  باب، الصوم تابك :البخاري هأخرجو ب  ٌْ امِ األ ِمنَ  َش ( ، 987ٔ/ٕٗ/ٖ) ؟ٌَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َصْومِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  :فى الشمابل الترمذيو ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 :مسنده فً الطٌالسًداود  أبو( وٕٕٙ٘٘/ٖٖٙ/ٕٗ) :أحمدو ،(ٖٔٔ/ٕٗ٘/ٔ)
  .( أربعتهم من طرٌق منصور به بنحوهٔٓ٘ٔ/ٕٙ/ٖ)

، َواْخُتلَِؾ َعْنُه؛وهذا الحدٌث  ًُّ َخِع ْرِوٌِه إِْبَراِهٌُم النَّ ٌَ 
 َفَرَواهُ منصور، عن إبراهٌم، عن علقمة، عن عابشة.

حدث به شعبة، والثوري، وإبراهٌم بن طهمان، وزٌاد البكابً، ومفضل بن مهلهل، 
 :وجرٌر بن عبد الحمٌد، واختلؾ عنه، وسلٌمان بن معاذ، وشٌبان بن عبد الرحمن

 فرواه أحمد بن حنبل، وأبو الربٌع الزهرانً، عن جرٌر، عن منصور.
  ورواه محمود بن خداش، عن جرٌر، عن مؽٌرة، عن إبراهٌم، عن علقمة، عن عابشة.
ة وكذلك رواه عمرو بن حكام، عن شعبة، عن مؽٌرة، عن إبراهٌم، قال: سبلت عابش

 ... ولم ٌذكر: علقمة.
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قوله
(ٔ)

، والدٌمة: المطر الدابم فً سكون، شبه دابما متصالا  : أي: دٌمة
الواو فانقلبت ٌا  للكسرة  قتصاد بدٌمة المطر وأصلهاًلدوامه م،  عمله فً
  قبلها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 مؽٌرة، عن إبراهٌم، عن عابشة.وكذلك رواه هشٌم، عن = 

  ورواه أبو أسامة، عن شعبة، عن الحكم، عن علقمة.
 والصواب: عن مؽٌرة، عن إبراهٌم مرسال، عن عابشة.

 (8ٖٙ/ٌٗٔنظر: علل الدارقطنً )
ٌمة أصل ِدٌمة: عبٌد القاسم بن سالم أبو( قال ٔ) اِبم اْلَمَطر الدِّ  . ُسُكون َمعَ  الدَّ

 : لبٌد َقالَ 
ة من َواكؾ   وأْسَبلَ  باَتتْ  م  ٌَ  َتْسَجاُمَها داِبما الَخماِبلَ  ٌُرِوى...  ْد
 (8ٗٔ/ٕ) األثٌروالنهاٌة البن  ،(ٖٔٔ/ٗعبٌد ) الحدٌث ألبً ؼرٌب: ٌنظر

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 العمل ذكر القصد فً (ٕٙ)                     
 

األسديذكر تقلٌب القلوب حدٌث حنظلة  تقدم فً
(ٔ)

 ٌدل على خره ماوفى آ 
فٌه دًللة تطٌقون" و اكلفوا من العمل ما: "الذكر قبله حدٌث ذلك، وتقدم فً

علٌه
(ٕ)

ٓ  
ب وفى كتا ،القرآنكم ٌقرأ  فً ذكر فً القرآن ذكارأ وسٌؤتً فً -11

ذكر صوم ثالثة أٌام من كل شهر من حدٌث عبد هللا بن عمرو الصٌام فً
(ٖ)

. 
الخروج من صوم التطوع ألجل الضٌف من جواز ذكر  وسٌؤتً فً -11

جحٌفة  أبًحدٌث 
(ٗ)

  .ٌدل على ذلك ما 
___________________________ 

  ٓٔٔ:تخرٌجه برقم ( سٌؤتًٔ)
  7ٕ :جه برقم( سبق تخرٌٕ)
( ٕ٘ٓ٘/9ٙٔ/ٙ) ؟القرآن ٌُْقَرأُ  َكمْ  ِفًباب  القرآنفضابل  تابك :البخاري هأخرج( ٖ)

َثَنا :قال َثَنا ُموَسى، َحدَّ ، َعنْ  ُمِؽٌَرَة، َعنْ  َعَواَنَة، أبو َحدَّ و، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَجاِهد   َعْمر 
، َذاتَ  اْمَرأَة   أَِبً أَْنَكَحِنً: َقالَ  َتَعاَهدُ  َفَكانَ  َحَسب  َتُه، ٌَ ْسؤَلَُها َكنَّ ٌَ  ِنْعمَ : َفَتقُولُ  َبْعلَِها، َعنْ  َف

ُجلُ  َطؤْ  لَمْ  َرُجل   ِمنْ  الرَّ ا، لََنا ٌَ َناهُ، ُمْنذُ  َكَنف ا لََنا ٌَُفتِّشْ  َولَمْ  ِفَراش  ٌْ ا أََت هِ  َذلِكَ  َطالَ  َفلَمَّ ٌْ  َذَكرَ  َعلَ
 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى لِلنَّ ٌْ ٌْؾَ »: َفَقالَ  َبْعُد، َفَلِقٌُتهُ  ،«ِبهِ  الَقِنً»: َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ : َقالَ  «َتُصوُم؟ َك
، ُكلَّ  ْوم  لَة ، ُكلَّ : َقالَ  ،«َتْخِتُم؟ ؾَ َوَكٌْ »: َقالَ  ٌَ ٌْ ، َشْهر   ُكلِّ  ِفً ُصمْ »: َقالَ  َل  أَواْقرَ  َثالََثة 

ام   َثالََثةَ  ُصمْ »: َقالَ  َذلَِك، ِمنْ  أَْكَثرَ  أُِطٌقُ : قُْلتُ : َقالَ  ،«َشْهر   ُكلِّ  ِفً القرآن ٌَّ
 ِفً أَ

نِ  أَْفِطرْ »: َقالَ  َذلَِك، ِمنْ  أَْكَثرَ  أُِطٌقُ : قُْلتُ  ،«الُجُمَعةِ  ٌْ ْوَم ا َوُصمْ  ٌَ ْوم   أُِطٌقُ : قُْلتُ : َقالَ  «ٌَ
ْومِ  أَْفَضلَ  ُصمْ »: َقالَ  َذلَِك، ِمنْ  أَْكَثرَ  امَ  َداُودَ  َصْومَ  الصَّ ٌَ ْوم   ِص ، َوإِْفَطارَ  ٌَ ْوم   فًِ َواْقَرأْ  ٌَ
ال   َسْبعِ  ُكلِّ  ٌَ ة   لَ َتِنً «َمرَّ ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ُرْخَصةَ  َقِبْلتُ  َفلَ ٌْ  أَنًِّ َوَذاكَ  َوَسلََّم، َعلَ

 . َوَضُعْفتُ  َكِبْرتُ 
( من طرٌق شعبة عن 978ٔ/ٓٗ/ٖباب صوم ٌوم وإفطار ٌوم ) ،الصوم تابك فًو

امؽٌرة به    . مختصر 
 تابكمسلم: و ،(97٘ٔ/9ٖ/ٖالصوم ) باب حق الجسم فً ،الصوم تابك فً هأخرجو

بن عبد ا( كالهما من طرٌق سلمة 9٘ٔٔ/8ٖٔ/ٕباب النهى عن صوم الدهر ) ،الصوم
 .الرحمن عن عبد هللا بن عمرو به بنحوه 

ٌُْفِطرَ  أَِخٌهِ  َعلَى أَْقَسمَ  َمنْ باب  ،الصوم تابك :البخاري هأخرج (ٗ) ِع، ِفً لِ َطوُّ رَ  َولَمْ  التَّ ٌَ 
هِ  ٌْ َثَنا( قال 9ٙ8ٔ/8ٖ/ٖ) لَهُ  أَْوَفقَ  َكانَ  إذا َقَضاء   َعلَ دُ  َحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ ار  َثَنا َبشَّ  ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّ
، َثَنا َعْون  ِس، أبو َحدَّ ٌْ َفَة، أَِبً ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  الُعَم ٌْ ًُّ ى آخَ : َقالَ  أَِبٌِه، َعنْ  ُجَح ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ نَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ْرَداِء، َوأَِبً َسْلَماَن، َب ْرَداِء، أََبا َسْلَمانُ  َفَزارَ  الدَّ ْرَداءِ  أُمَّ  َفَرأَى الدَّ لَة   الدَّ  ، ُمَتَبذِّ
ْرَداءِ  أبو أَُخوكَ : َقالَتْ  َشؤُْنِك؟ َما:  لََها َفَقالَ  ٌْسَ  الدَّ ا ِفً َحاَجة   لَهُ  لَ ٌَ ْن  =                   الدُّ
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هُ  - هللا عنهما رضً -وعن ابن عباس  -8ٓ ان   أ نَّ قُولُ  ك  ةُ  اْلق ْصدُ »:ٌ  د  التُّإ  و 
(ٔ)

 
ُحْسنُ  ْمتِ  و  ة   ِمنْ  ُجْز ٌ  السَّ ْمس  ِعْشِرٌن   خ  ا و  ةِ  ِمن   ُجْز ا ُبوَّ مالك هأخرج «النُّ

 (ٕ) 
 

___________________________ 
ْرَداءِ  أبو َفَجاءَ =  ا، لَهُ  َفَصَنعَ  الدَّ  َحتَّى ِبآِكل   أََنا َما: َقالَ  َصاِبم ، َفإِنًِّ: َقالَ  ُكْل؟: َفَقالَ  َطَعام 

ا َفؤََكَل،: َقالَ  َتؤُْكَل، لُ  َكانَ  َفلَمَّ ٌْ ْرَداءِ  أبو َذَهبَ  اللَّ قُوُم، الدَّ قُومُ  َذَهبَ  ُثمَّ  َفَناَم، َنْم،: َقالَ  ٌَ ٌَ 
ا َنْم،: َفَقالَ  لِ  آِخرِ  ِمنْ  َكانَ  َفلَمَّ ٌْ ا َن،اآل قُمِ  َسْلَمانُ : َقالَ  اللَّ ٌَ  لَِربِّكَ  إِنَّ : َسْلَمانُ  لَهُ  َفَقالَ  َفَصلَّ
كَ  ٌْ كَ  َولَِنْفِسكَ  َحقّ ا، َعلَ ٌْ كَ  َوأِلَْهلِكَ  َحقّ ا، َعلَ ٌْ ًَّ  َفؤََتى َحقَُّه، َحقٍّ  ِذي ُكلَّ  َفؤَْعطِ  َحقّ ا، َعلَ ِب  النَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ ًُّ  َفَقالَ  لَُه، َذلِكَ  َفَذَكرَ  َوَسلََّم، َعلَ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  . «َسْلَمانُ  َصَدقَ »: َوَسلَّمَ  َعلَ

َعامِ  ُصْنعِ باب  ،األدب تابك فً هأخرجو َكلُّؾِ  الطَّ ؾِ  َوالتَّ ٌْ ، (9ٖٔٙ/ٕٖ/8) لِلضَّ
 َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :وقال( ٖٕٔٗ/8ٓٙ/ٗباب منه ) ،اب الزهدأبو تابك :الترمذيو

،  . عن محمد بن بشار به َصِحٌح 
اِمهِ  َمعَ  اْلَمْرءِ  َعلَى ِبؤَنَّ  ْخَبارِ األ ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبان هأخرجو ٌَ  ِق
َواِفلِ  ِفً الِهِ  لَِنْفِسهِ  اْلَحظِّ  إِْعَطاءَ  النَّ ٌَ  :ثاراآلتهذٌب  الطبري فًو، (ٕٖٓ/ٖٕ/ٕ) َوِع
، ْبن َجْعَفرمن طرٌق  ( كالهما98ٗ/ٖٓٔ/ٔ)   . بلفظه به  َعْون 
 تستعجل . اَل  أَي اتبد قلت بذلك أمرت َوإِذا االستعجال َوترك : التثبتالتإدة( ٔ)

 (8ٔٔ/ٔ( ومشارق األنوار )ٖٗ/ٔالصحٌحٌن ) فً : ؼرٌب ماٌنظر
 :س واختلؾ علٌه مرفوعا وموقوفابواهذا الحدٌث مداره على ق (ٕ)

انَ  أَِبً ْبنُ  سُ بواقَ  :ولاألالوجه  ٌَ  .عن أبٌه عن ابن عباس مرفوعا َظْب
،بواقَ : الثانًالوجه   .موقوفا َعبَّاس  ابن  َعنِ  أَِبٌِه، َعنْ  س 

 الوجه المرفوع
َثَنا :قال (77ٙٗ/7ٕٗ/ٗ) اْلَوَقارِ  ِفً باب ،األدب تابك داود: أبو هأخرج ، َحدَّ ًُّ لِ ٌْ َف  النُّ
َثَنا ، َحدَّ ر  ٌْ َثَنا ُزَه اَن، أَِبً ْبنُ  سُ بواقَ  َحدَّ ٌَ َثهُ  أََباهُ، أَنَّ  َظْب َثَنا َحدَّ ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ  أَنَّ  َعبَّاس 
 ًَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َنِب ٌْ الَِح، اْلَهْديَ  إِنَّ »: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ْمتَ  الصَّ الَِح، َوالسَّ  ْقِتَصادَ االوَ  الصَّ
ا َوِعْشِرٌنَ  َخْمَسة   ِمنْ  ُجْزء   ةِ  ِمنَ  ُجْزء  ُبوَّ ومن طرٌقه الخطٌب فً الجامع ألخالق  ،«النُّ

ْمتَ  اْسِتْعَمالُهُ باب  :داب السامعآو الرواي  فً أحمدو ،(7ٕٓ/٘٘ٔ/ٔ) اْلَهْديِ  َوُحْسنَ  السَّ
المفرد باب الرفق  األدب فً البخاريو ،(98ٕٙ/ٖٔٗ/ٗالمسند مسند ابن عباس )

ا َسْبِعٌنَ  ِمنْ  ُجْزء   ( بلفظ"8ٙٗ/ٙ٘ٔ/ٔ) ةِ  ِمنَ  ُجْزء  ُبوَّ شرن مشكل  فً الطحاويو، "النُّ
انِ  َبابُ  :ثاراآل ٌَ ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب هِ  هللاَّ ٌْ  لِلنَّاسِ  أَْمِرهِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ
ار   ِبَهْديِ  ْهِتَداءِ االوَ  َوُعَمرَ  َبْكر   ِبؤَِبً ْقِتَداءِ االبِ  كِ  َعمَّ َمسُّ ًَ  َعْبد   أُمِّ  اْبنِ  ِبَعْهدِ  َوالتَّ  هللاُ  َرِض

 البٌهقًو ،(8ٕٓٙٔ/ٙٓٔ/ٕٔ) المعجم الكبٌر فً الطبرانًو ،(ٖٕٗٔ/ٕٓٙ/ٖ) َعْنُهمْ 
( خمستهم من طرٌق 8ٕٓٔٓ/ٕٖٙ/ٓٔخالق )األباب بٌان مكارم  :السنن الكبرى فً

 . زهٌر به بنحوه
ْمتِ  اْلَهْديِ  َبابُ  :المفرد األدب فً البخاري هأخرجو من  (7ٙ/79ٕٔ/ٔ) اْلَحَسنِ  َوالسَّ

د   ْبنُ  َعِبٌَدةُ طرٌق  ٌْ  =                       (9ٕٓٙٔ/ٙٓٔ/ٕٔ): الطبرانً هأخرج، وُحَم
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انعن  ُعْثَماُن ْبُن َفاِبد   من طرٌق=  ٌَ ْوِريّ  ُسْف ا َوأَْرَبِعٌنَ  َخْمَسة   ِمنْ  ُجْزء  بلفظ" الثَّ  ُجْزء 
ةِ  ِمنَ  ُبوَّ من طرٌق  (ٖٕٙ/7ولٌاء )نعٌم فً حلٌة األ أبوووعثمان بن فابد، ضعٌؾ،  "،النُّ

ن   ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ من طرٌق  (ٕٖٗ/98/ٔصالن المال )فً إ أبً الدنٌاابن و ،مسعر ٌْ  ُحَس
 ًُّ َخِع   . خمستهم عن قابوس به بنحوه النَّ
 :الوجه الموقوفتخرٌج 
اس   اْبنِ  َكاَلمُ باب كتاب الزهد،  :مصنفه فً أبً شٌبةابن  هأخرج ًَ  - َعبَّ ُ  َرِض  هللاَّ
،بواقَ  َعنْ  إِْدِرٌَس، اْبنِ عن  (77ٕٖٗ/ٖ٘ٔ/7) -ماَعْنه  - َعبَّاس  ابن  َعنِ  ،أَِبٌهِ  َعنْ  س 

 ًَ ُ  َرِض ْمتُ »: َقالَ  - ماَعْنه هللاَّ الُِح، السَّ الُِح، َواْلَهْديُ  الصَّ  َخْمَسة   ِمنْ  ُجْزء   ْقِتَصادُ االوَ  الصَّ
ا َوِعْشِرٌنَ  ةِ  ِمنَ  ُجْزء  ُبوَّ  «النُّ

اِب،  ًأَبطرٌق ( من 8ٔوأخرجه النجاد فً أمالٌه )ن عن الثوري عن قابوس، اْلَجوَّ
  (8ٕٓٙ/ٔٔ/ٔٔومن طرٌقه البٌهقً فً  الشعب )

 والرواي عن الثوري: هو أبو الجواب األحوص بن جواب: ثقة
 :الوجه المرفوع إسناددراسة 

 : هإسناددراسة داود وهذا  أبوٌروٌه  تقدم فى التخرٌج أن الوجه المرفوع 
بد -ٔ د بن هللاَِّ  ع  ًّ  بن ُمَحمَّ  .الحرانً النفٌلً َجْعَفر أبو -مصؽر وفاء بنون - نفٌل بن َعلِ

 َعبد ْبن وبكار ، محذورة أَبً بن الَملِك َعبد ْبن إسماعٌل ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى.  (ٗ)خ 
 فؤكثر، داود أبو وعنه:. وؼٌرهمٌة معاو ْبن زهٌر خٌثمة وأبً الربذي، ُعَبٌدة ْبن هللاَِّ 
 َقالوؼٌرهم  الجنٌد، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو المهذانً، دٌزٌل بن الحسٌن ْبن إبراهٌمو
ٌَى سمعت:  حاتم أبو ْح  أبا سمعت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، النفٌلً علً ٌثنً َمِعٌن ْبن ٌَ
قُول داود  ْبن ِعٌَسى وال: قال ن؟ذااش ْبن ِعٌَسى وال: قلت. النفٌلً من أحفظ رأٌت ما: ٌَ
. ٌعظمه ذكره إذا أحمد وَكانَ . للنفٌلً الإ الحفظ ِفً ألحد ٌقر ال الشاذكونً وَكانَ ، نذااش
َثَنا ما وكل قط، كتابا لَهُ  رأٌنا وما: َداُودَ  أبو قال  قلت: َداُود أبو قال، وحفظه فمن َحدَّ
 رجل ٌُوُنس ْبن أحمد: َفَقالَ : قال النفٌلً؟ أَوِ  ٌُوُنس ْبن أحمد: زهٌر ِفً أثبت أٌما: حمدأل

وابن قانع  ،الدارقطنًو ،النسابًو ،حاتم أبوووثقه ، حدٌث صاحب والنفٌلً صالح،
قُول مكحوال   سمعت ٌحفظ، متقنا َكانَ : حبان اْبن َوَقال، وابن حجر  ْبن َجْعَفر سمعت: ٌَ

قُول أبان قُول َحْنَبل   ْبن أحمد سمعت: ٌَ  سنة مات .ِبهِ  ٌقتدي أن أهل النفٌلً َجْعَفر أبو: ٌَ
                                                             . بتٌناوم وثالثٌن أربع

 . البخاريثقة متفق علٌه واحتج به  خالصة حاله :
 والمعرفة  ،(ٖٗٙ/ ٕ) الصؽٌر البخاري وتارٌخ ،(87ٗ/  7) سعد ابن طبقات: ظرنٌ

 ،(ٖٙ٘/8والثقات البن حبان ) ،(7ٖ٘/  ٘) والتعدٌل والجرن ،(9ٕٓ/ ٔ) والتارٌخ
 أعالم وسٌر(، 8ٕٙ/ٕوالتعدٌل والتجرٌح لمن خرو له البخاري فً الصحٌح للباجً )

 =            (ٕٖٔ/ ٔ) والتقرٌب ،(8ٔ -ٙٔ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٗٙ/ٓٔ) النبالء
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رُ  -ٕ=  ٌْ ةَ  ْبنُ  ُزه  ٌَ  بن زهٌر بن الرحٌل بن مصؽرا، - المهملة بالحاء - حدٌج بن ُمَعاِو

 الجزري، الرحمن عبد ْبن خصٌؾ )ع( . روى عن: الكوفً خٌثمة أبو الجعفً، خٌثمة
وسعد الطابً   الٌامً وزبٌد، ظبٌان أَبً ْبن بوساوق وِدّي،األ هللاَِّ  َعبد بن وداود

د ْبن هللاَّ  وعبد الرازي، سلم ْبن حكام وعنه:. وؼٌرهم  عبد ْبن وحمٌد، النفٌلً ُمَحمَّ
َنة اْبنقال .  وفرو بن رواحة وؼٌرهم ،الجعفً ٌزٌد ْبن وخالد الرإاسً، الرحمن ٌْ ٌَ : ُع
، الصدق معادن من كان: حنبل ْبن أحمد َوَقال.  مثله بالكوفة فما معاوٌة ْبن بزهٌر علٌك
 لٌن، إسحاق أبً َعن حدٌثه وفً بخ، بخ ثبت المشاٌخ عن روى فٌما زهٌر :أحمدوقال 
 أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبو َوَقال،  بؤخرة منه سمع
 إلٌنا أحب زهٌر: حاتم أبو َوَقال،  ختالطاال بعد إسحاق أبً من سمع أنه الإ ثقة: ُزْرَعة
 زهٌر: قال وزهٌر؟ فزابدة: له قٌل. إسحاق أبً حدٌث فً الإ شًء كل فً إسرابٌل من
 عوانة، أبً من أحفظ وهو أنٌسة، أَبً ْبن زٌد بحدٌث حدٌثه أشبه وما زابدة من أتقن
 فزهٌر حفظهما من حدثا إذاو بطشت، بؤٌهما أبال لم كتابٌهما من حدثا إذا ٌوازٌان وهما
 أحب وزهٌر إسحاق أبً من سماعه تؤخر سنة، صاحب متقن ثقة وزهٌر إلً، أحب
 َوَكانَ : الثقات وقال وذكره ابن حبان فً، الواسطً وخالد الحمٌد، عبد بن جرٌر من إلً

ا قُولُونَ  اْلعَراق أهل َوَكانَ  متقنا َحاِفظ  ام ِفً ٌَ ٌَّ ر َفِفً الثَّْوريّ  َماتَ  إذا الثَّْوريّ  أَ ٌْ  خلؾ ُزَه
 البزار،و النسابًابن سعد و ووثقه، أقرانه من َؼٌره على تقاناإل ِفً ٌقدمونه َوَكاُنوا

 أبً عن سماعه أن الإ: ثقة ثبت التقرٌب وقال ابن حجر فً، شاهٌن وابن ،العجلًو
 . بةاوم وسبعٌن أربع أو ثالث سنة: وقٌل اثنتٌن، سنة مات.  خرةآب إسحاق

 . ختالطاالفقد سمع منه بعد  إسحاق أبىحدٌثه عن  فًإال جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب
تارٌخ و ،(77ٔ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(7ٖٙ/ ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،(ٕٕٗ ،9ٕٔ/ ٔ) أحمد وعلل ،( 8ٕٕ ،ٓٔٔ) طهمان وابن ،(8ٗ ،8ٗ) رقم الدارمً
 ٖ) والتعدٌل والجرن( ٙٙٔ/ٔ) للعجلًوالثقات ، (7ٕٗ/ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 الدارقطنً وعلل ، (7ٖٖ/ٙ)والثقات البن حبان  ،(ٔٙ -ٓٙله ) والمراسٌل ،(88٘/
والتقرٌب  ،(ٖٔ٘/ٖ) حجر ابن وتهذٌب ،(ٓٙ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(ٔٙ،9ٔ/ ٔ)
(ٔ/ٕٔ8) 
 الجٌم فتحب -الجنبً - الموحدة وسكون المعجمة بفتح - ظبٌان أَبً بن سبواق -ٖ

 . (ق ت د بخ. )الكوفً - اْلٌمن من َقبٌلَة جنب إِلَى ِنْسَبة - موحدة ثم النون وسكون
 وِدّي،األ ٌزٌد ْبن إدرٌس: َعنه َرَوى.  جندب ْبن حصٌن ظبٌان أبً أبٌه: عن روى

 الطباع، بن عٌسى بن محمد َقال.  وؼٌرهم معاوٌة بن وزهٌر الحمٌد، عبد بن وجرٌر
 ْبن أحمد قال: َداُود أبو َوَقال، الجٌد النقد من سبواق ٌكن لم: الحمٌد عبد بن جرٌر عن
 هللاَِّ  َعبد َوَقال، ثقة إنه: قال َمِعٌن، بن ٌحٌى إن وبلؽنً قال. الجٌد النقد من ٌكن لم: َحْنَبل

 عن جرٌر وسبل: قال عنه الناس روى وقد بذاك، لٌس: أبٌه َعن حنبل ْبن أحمد ْبنا
 أحمد قال: الُبخاِريُّ  وَقال،  ! سبواق نفق!  سبواق نفق: َفَقالَ  س،بواق حدٌث من شًء

 =   َعن ،أحمد ْبن هللا َعبد َوَقال، فساد بعد أتٌناه: الحمٌد عبد بن جرٌر َعنْ  هللاَِّ  َعبد ْبنا
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 ْبن ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً ْبن سعد ْبن أحمد َوَقال، اْلَحِدٌث ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى= 
 حدٌثه، ٌكتب: حاتم أبو َوَقال، الحد جلده لٌلى أَبً اْبن أن الإ الحدٌث جابز ثقة :َمِعٌن

 بؤس ال وال ٌحتج به، وقال النسابً:  لٌس بالقوى، ضعٌؾ، وقال ابن عدي: أرجو إنه
 ابنُ  وَذَكره .ثقة: سفٌان بن ٌعقوب َوَقال، به ٌحتج ال ضعؾ فٌه: سعد ابن َوَقال، به

ان  رفع ربما له أصل ال بما أبٌه َعن ٌتفرد الحفظ ردئ كان: َوَقال "المجروحٌن" فً ِحبَّ
 َوَقال، ٌترك ال ولكن ضعٌؾ: الدارقطنً عن البرقانً َوَقال الموقوؾ، وأسند المراسٌل
 تسع سنة مات .لٌن فٌه: التقرٌب فً ابن حجر َوَقال، به بؤس ال كوفً: العجلً

   . بةاوم وعشرٌن
 .كثرون األضعٌؾ ضعفه  خالصة حاله :

 طهمان، وابن ،( 79ٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 9ٖٖ/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9ٔٔ/  ٕو ،8ٖٔ ،ٕ٘ٔ/ ٔ) أحمد وعلل ،( 9ٖٔ) الترجمة

 والجرن( 9ٕٓ/ٕ) للعجلًوالثقات  ،( ٘ٗٔ ،8ٕٔ/ ٖ) لٌعقوب والمعرفة ،( 9ٖٔ/ 7)
الضعفاء  أسماءوتارٌخ   ،( ٕ٘ٔ/  ٕ) حبان البن والمجروحٌن ،( ٘ٗٔ/ 7) والتعدٌل

والضعفاء  ،( 8ٔٗ) الترجمة للدارقطنً، البرقانً تاالوسإ( 9٘ٔ/ٔالبن شاهٌن )
( 9ٗٗ/ٔ) والتقرٌب ،( ٖٙٓ/8) التهذٌب وتهذٌب( ٕٔ/ٖ) الجوزيوالمتروكون البن 

                                (                9ٕٗ/ٔواللباب )
 أبو منبه بن ربٌعة بن مالك بن وحشً بن الحارث بن َعْمرو بن جندب بن حصٌن -ٗ

 موحدة ثم النون وسكون الجٌم بفتح - الجنبً - الموحدة وسكون المعجمة بفتح -ظبٌان 
 البجلً هللاَّ  َعبد ْبن وجرٌر ،وابن عباس ،زٌد ْبن أسامة: َعن َرَوى.  )ع( الكوفً -

ًّ  إبراهٌم: َعنهو.  وؼٌرهم َخِع وابنه  ،الهمدانً الرحمن عبد بن الحارث هند أبوو ،النَّ
 الدارقطنًزرعة و أبوو العجلًوثقه ابن معٌن و. ظبٌان وؼٌرهم أبىس بن بواق
 . وقٌل قبلها تسعٌن سنة مات .وابن حجر الذهبًو النسابًو

 . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 ،( 9ٔٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( ٕٕٗ/  ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،ٖٔٔ/  ٔ) حمدأل والعلل( 7ٕٙ/ٔخلٌفة ) وطبقات ،(7ٙ) رقم طهمان، ابن ورواٌة
 والمعرفة( ٕٓ٘/ٔ) للعجلًوالثقات ،( 8٘/  9، ٖ/ ٖ)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕٓٗ

ْرِمِذيّ  وجامع ،( 8ٕٔ/  ٖ) لٌعقوب / ٘ و ٖٕٗٔ /ن ٖٖ/ٗ و ٖ٘ٓٔ /نٖٓٙ/ٖ) التِّ
 والمراسٌل ،(9ٓٔ/ٖ) والتعدٌل والجرن ،(9ٔ/ ٕ) للدوالبً والكنى ،(9ٕ7ٖ/ن7ٕٖ
 ،(ٖٕٙ/ٔ) والكاشؾ ،(ٖٖٙ -ٕٖٙ/ٗ) النبالء أعالم وسٌر ،(ٔ٘ ،ٓ٘) حاتم أَبً البن

 ( ٖٖٙ/ ٔ) صابةاإلو ،(79ٖ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب
    9 :جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابً رضً هللا عنهما: بن عباس عبد هللا -٘

)الثوري فً المرجون عنه، وعبد الملك بن  :بن معاوٌة أربعة   تابع زهٌرَ قد و: قلت
 =                                                        حسٌن، وعبٌدة بن حمٌد،، ومسعر(
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ِعٌد بن سفٌان -ٔ=  اء ِبَفْتح - الثوري مسروق بن س  اء آخرَها َوِفً اْلُمَثلََّثة الثَّ  َهِذه - الرَّ
ْسَبة  َعْبد ْبن هللا عبد )ع(. روى عن: هللا الكوفً َعبد أبو - َتِمٌم بنً من بطنى إِل النِّ
ْحَمنِ  وؼٌرهم                                                              عطاء ْبن هللاَِّ  وَعْبد خثٌم، ْبن عثمان ْبن هللاَِّ  وَعْبد حسٌن، أَبً ْبن الرَّ
مان، ْبن الرحٌم دعبوعنه:  ٌْ   وؼٌرهم . المبارك ْبن هللا همام عبد ْبن الرزاق وعبد ُسلَ

ًّ  هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد قال  ،إبراهٌم َعنْ  َمْنُصور، َعنْ  سفٌان،: الكوفة إسناد أحسن: الِعْجلِ
َنة، ْبن وسفٌان شعبة، َوَقال، هللاَِّ  َعبد َعنْ  علقمة، َعنْ  ٌْ ٌَ  ْبن وٌحٌى النبٌل، عاصم أبوو ُع

رُ  معٌن، ٌْ  ْبن هللا َعبد َوَقال، الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر سفٌان: العلماء من واِحد   وَؼ
 بن هللاَِّ  َعبد َوَقال، سفٌان من أفضل َعنْ  كتبت ما شٌخ، بةاوم ألؾ عن كتبت: المبارك
قُولُ  ٌوبأل صهرا سمعت: شوذب  َوَقال، سفٌان َعلَى فضلهأ كوفٌا لقٌت ما: أٌوب قال: ٌَ
قُولُ  ُعَبٌد ْبن ٌونس سمعت: الَبْصِريّ  رستم ْبن البراء  فَقالَ . سفٌان من أفضل رأٌت ما: ٌَ

ِ، َعبد أبا ٌا: رجل له  هذا؟ تقول ومجاهدا وعطاء ،إبراهٌمو جبٌر ْبن َسِعٌد رأٌت هللاَّ
قُولُ  سفٌان سمعت: الرزاق عبد َوَقال، سفٌان من أفضل رأٌت ما: هو فَقالَ   ما: ٌَ

 مثل عٌناي رأت ما: مهدي ْبن الرحمن عبد َوَقال،  فخاننً قط شٌبا قلبً استودعت
 مالك من عقلأ وال شعبة، من تقشفا أشد وال الثوري، من للحدٌث أحفظ رأٌت ما: أربعة

، منً أحفظ سفٌان: شعبة َعنْ  وكٌع، َوَقال، المبارك اْبن من لألمة نصحأ وال أنس، ْبنا
د َوَقال : قال. سفٌان خالفك: لشعبة رجل قال: أَِبٌهِ  َعن رزمة أَبً ْبن اْلَعِزٌزِ  َعْبد ْبن ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال،  دمؽتنً ، مالك َعلَى الحفظ ِفً سفٌان ٌقدم وهٌب كان: مهدي ْبن الرَّ
ٌَى َوَقال ْح  إذاو عندي، أحد له ٌعد وال شعبة، من إلً أحب أحد لٌس: القطان َسِعٌد ْبن ٌَ
َنة ْبن سفٌان َوَقال،  سفٌان بقول أخذت سفٌان خالفه ٌْ ٌَ  ابن: ثالثة الحدٌث أصحاب: ُع
 ال: المدٌنً ْبن علً َوَقال،  زمانه ِفً والثوري زمانه، ِفً والشعبً زمانه، ِفً عباس
قُولُ  وكان ُعَبٌد، أبً امرأة اسم ِفً الإ قط شًء ِفً صحؾ سفٌان أعلم  ٌعنً. حفٌنة: ٌَ
 سفٌان وذكر - هللاَِّ  َعبد أبا سمعت: المروذي َبْكر أبو َوَقال، بالجٌم جفٌنة،: الصواب أن

، الثوري سفٌان ماماإل ؟ماماإل من أتدري: قال ثم. أحد قلبً ِفً ٌتقدمه لم: فَقالَ  - الثوري
، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال  هذا ؼٌر عون أبو من الثوري سمع ما: أَِبٌهِ  َعن َحْنَبل 

 قال، ومرسلة ٌرسلها والباقً - النار مست مما الوضوء حدٌث: ٌعنً الواحد، الحدٌث
 مجمعا الدٌن، أعالم من اوعلم   المسلمٌن أبمة من امامإ كان: الخطٌب َبْكر أبو الحافظ
 والورع والضبط، والمعرفة والحفظ، تقاناإل مع تزكٌته َعنْ  ٌستؽنً بحٌث أمانته َعلَى

 الطبقة رإوس من حجة مامإ عابد فقٌه حافظ ثقة :التقرٌب حجر فًوقال ابن ، والزهد
 العابد الفقٌه المشهور ماماإل :تعرٌؾ أهل التقدٌس وقال فً، دلس ربما وكان السابعة
 توفً.  تدلٌسه أقل ما :البخاري وقال بالتدلٌس وؼٌره النسابً وصفه الكبٌر الحافظ
 .بةاوم وستٌن إحدى سنة بالبصرة

 .بمة تدلٌسهم األاحتمل  الثانٌة التً المرتبة فً : وذكرهقلت
 =                                           .جماع مدلس من الثانٌة اإلثقة ب :حاله خالصة
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___________________________   
َبة أَبً البن والمصنؾ ،( 7ٖٔ/ٙ) سعد ابن طبقاتٌنظر: =  ٌْ  ،(78ٔ٘ٔ رقم/  ٖٔ) َش

ْرِمِذيّ  وجامع ،(ٕٔٔ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ  الطبري وتارٌخ ،( 7ٗٔ/٘) التِّ
خ وتارٌ( ٕٕٕ/ٗ،٘٘/ٔ) والتعدٌل والجرن ،(ٙ٘/  ٕ) للدوالبً والكنى ،(8٘/  8)

 وتعرٌؾ أهل التقدٌس ،(79ٕ -9ٕٕ/ 7) النبالء أعالم وسٌر ،(9ٕٔ/ٓٔبؽداد )
 (ٕٗٗ/ٔ، واللباب )(ٕٗٗ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٖ/ٔ)
ْبدُ  -ٕ لِكِ  ع  ن   ْبنُ  اْلم  ٌْ ًُّ الكوفً  النخعً مالك أبو ُحَس َخِع  بن علً :عنروى . )ق( النَّ
 ومروان وكٌع :وعنه .وؼٌرهم ظبٌان، أَبً ْبن سبواوق السبٌعً إسحاق وأبً قمر،األ
 .هارون بن وٌزٌد ،المبارك وابن ،النخعً هانا بن الرحمن عبد نعٌم أبوو معاوٌة بنا

: البخاري وقال ،الحدٌث منكر ضعٌؾ علً بن عمرو ، وقالبشا لٌس: معٌن ابن قال
 ضعٌؾ :داود أبو ، وقالضعٌؾ: والدارقطنً ،زرعة أبو ، وقالعندهم بالقوى لٌس
الحدٌث،  متروك :أٌضا والنسابً األزدي حدٌثه، وقال ٌكتب وال بثقة لٌس النسابً وقال
 متروك . :التقرٌب حجر فً ، وقال ابنعندهم بالقوي لٌس :أحمد أبو الحاكم وقال

 جماع .اإلخالصة حاله : ضعٌؾ ب
 للبخاري( والضعفاء الصؽٌر 98/ ٕ،8٘/ٔتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز):  ٌنظر

ومٌزان  (8ٕٗ/ٖٗ( وتهذٌب الكمال )9ٙ/ٔ( والضعفاء والمتروكون للنسابى )7ٖ/ٔ)
 (7ٓٙ/ٔ( ، والتقرٌب )٘ٙٔ/ٔٔ( وتهذٌب التهذٌب )ٖ٘ٙ/ٕ) االعتدال

ٌدة -ٖ ًّ  صهٌب بن حمٌد بن ُعب  ِم ٌْ ٌْس، ْبن سوداال: َعن َرَوى ( .ٗ)خ  التَّ  ْبن وثوٌر َق
 َخالِد ْبن إبراهٌم ثور أبو: َعنه َرَوىوؼٌرهم .  ظبٌان، أَبً ْبن سبوا، وقفاختة أَبً

 أبً سبل أحمد بن هللا عبد قالوؼٌرهم .  حنبل ْبن أحمدو مجشر، ْبن إبراهٌمو الكلبً،
 بن الفضل منه، وقال حدٌثا وأصلح ألً أحب عبٌدة :فقال والبكابً حمٌد بن عبٌدة عن
 أمره ورفع جدا علٌه الثناء أحمد : أحسناألثرم حدٌثه، وقال أحسن ما :أحمد عن زٌاد
 التصحٌؾ وأما السقط قلٌل كان فقال حدٌثه صحة ذكر ثم وله للناس ما أدرى ما وقال
 ابن عن مرٌم أبً بن وقال بؤس به لٌس أحمد داود: عن أبو ، وقال عنده نجده فلٌس
 ، وقال بخت له لٌس بؤس المسكٌن به ما معٌن ابن عن الدارمً عثمان وقال، ثقة معٌن:
، الكتب أصحاب عند ٌقعد أنه هبواع بؤس به ٌكن معٌن: لم ابن عن الطٌالسً جعفر
 شٌبا عنه روٌت وما صحان هأحادٌث :أبٌه عن المدٌنً بن علً بن هللا عبد وقال

 ، وقالاالرج أصح وال منه حدٌثا أصح رأٌت آخر: ما موضع فً وضعفه، وقال
 ٌوما سعدوٌه المتقنٌن، وذكره الحفاظ من ٌكن ولم عنه الناس : كتبشٌبة بن ٌعقوب
 ثقة، وقال عمار: ابن هارون، وقال بن محمد مإدب وكان كتاب صاحب كان فقال
جدا،  السقط قلٌل :ٌقول أحمد وكان الصدق أهل من وهو بالقوي لٌس :الساجً زكرٌا
 المسابل، وقال فً به ٌستعٌن شرٌك نمٌر: كان ابن وقال بؤس به لٌس :النسابً وقال
 حبان ابن ، وذكرهللقرآن وقراءة وعربٌة نحو صاحب الحدٌث صالح ثقة سعد: كان ابن
  = بؤس العجلً: ال إلٌهم، وقال فنسب الحذابٌن ٌجالس كان حذاء ٌكن لم وقال الثقات فً
 



   ٖ11 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
___________________________   

 شاهٌن فً ابن الحفاظ، وقال من العلل: كان فً ثقة، وقال الدارقطنً: به، وقال= 
 وقال ابن حجر فًصدوق ،  ثقة حمٌد بن عبٌدة شٌبة أبً بن عثمان الثقات: قال

 .َوِماَبة تسعٌن سنة َماتَ  .أخطؤ ربما نحوي صدوق :ٌبالتقر
 . البخاريكثرون واحتج به األوثقه ثقة : خالصة حاله

( والجرن والتعدٌل 8ٙ/ٙ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 9ٕٖ/7: طبقات ابن سعد ) ٌنظر
( والتعدٌل والتجرٌح للباجى ٕٙٔ/7( والثقات البن حبان )9ٕ/ٙحاتم ) أبىالبن 

 (ٖٕٗ/ٔ) الباريوفتح ( 7/78ٔ( وتهذٌب التهذٌب )9ٖٖ/ٕ)
 ٔٙ :، سبقت ترجمته حدٌث رقمثقة  : بن كدام مسعر -ٗ

  :الوجه الموقوف إسناددراسة 
 . س بهبواعن ق يوداألدرٌس بن ٌزٌد ٌروٌه عبد هللا بن إ:  الوجه الموقوف

 َرَوى. )ع( ًمحمد الكوفأبو - الواو بسكون - ودياألدرٌس بن ٌزٌد بن إ عبد هللا -ٔ
ِزٌد ْبن إدرٌس وأبٌه الكندي، هللاَِّ  َعبد ْبن جلحاأل: َعن : . وعنهس وؼٌرهمبواوق وِديّ األ ٌَ

د ْبن هللا َعبد َبْكر أبوو الحنفً، جواس ْبن أحمدو مهدي، ْبن إبراهٌم َبة أَبً ْبن ُمَحمَّ ٌْ  َش
وابن خراش  النسابًحاتم وأبووثقه ابن سعد وابن معٌن وابن  نمٌر و. وؼٌرهم 

ان ابنُ  وَذَكره، وابن حجربن صالح  أحمدو العجلًو  فً صلبا كان: َوَقال الثقات فً ِحبَّ
 فً بالصحة وأولى زٌد بن مٌمون من أحفظ إدرٌس بن هللا َعبد: البزار َوَقال، السنة
ًُّ  َوَقال ،حدٌثه اَرقُْطِن  وتسعٌن اثنتٌن سنة َماتَ .  ثباتاأل من: أٌضا َوَقال، حافظ ثقة: الدَّ

 . مابةو
 . باتفاق: ثقة خالصة حاله

( والتارٌخ 7ٖٓ/ٖ) الدوريواٌة ( وتارٌخ ابن معٌن ر89ٖ/ٙطبقات ابن سعد ):  ٌنظر
( وثقات ابن 8/ٌ٘ل )الجرن والتعد( ؤٕ/ٕ) للعجلً( والثقات 7ٗ/٘) للبخاريالكبٌر
 ( 9ٕ٘/ٔ( والتقرٌب )ٗٗٔ/٘( وتهذٌب التهذٌب )9٘/7حبان )

 عنه: األحوص بن جواب وهو ثقة.؛ ألن الراوي  وتابعه الثوري فً الراجح عنه -ٕ
 الخالف النظر فً

ا اثنانوالموقوؾ  ،ثقات ثالثةمنهم  أربعةروى الوجه المرفوع  ٌترجح الوجه  إذ 
 .األكثرٌنبقرٌنة رواٌة ؛ المرفوع 

 :لحكم على الحدٌث من الوجه الراجحا
                              وهو ضعٌؾ الحدٌث ظبٌان أَبً بن سبواقن فٌه ضعٌؾ أل

 ،اب البر والصلةأبو تابك :الترمذي هأخرج سرجس بن هللا عبد حدٌث من شاهد وله
ؤَنًِّ ِفً َجاءَ  َماباب  َثَناقال  (ٕٓٔٓ/ٖٗٗ/ٖ) َوالَعَجلَةِ  التَّ ًٍّ  ْبنُ  َنْصرُ  َحدَّ ، َعِل ًُّ  الَجْهَضِم
َثَنا: َقالَ  ، ْبنُ  ُنونُ  َحدَّ س  ٌْ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  ْحَوِل،األ َعاِصم   َعنْ  ِعْمَراَن، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  َق

، َسْرِجسَ  ًِّ ًَّ  أَنَّ  اْلُمَزِن ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ْمتُ : َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ َإَدةُ  الَحَسُن، السَّ  ْقِتَصادُ االوَ  َوالتُّ
ا َوِعْشِرٌنَ  أَْرَبَعة   ِمنْ  ُجْزء   ةِ  ِمنَ  ُجْزء  ُبوَّ  =              .َؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذاوقال  .النُّ
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___________________________   
 حسن  إسنادوهذا : قلت= 
 ثبت ثقة :)ع( الجهضمً صهبان بن علً بن نصر بن علً بن نصر -ٔ

 (ٔٙ٘/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
  بالتشٌع رمً صدوق: (ٗ)م  البصري رون أبو األزدي  رٌان بن قٌس بن نون -ٕ

 (7ٙ٘/ٔ( والتقرٌب )8٘ٗ/ٓٔ: التهذٌب )ٌنظر
ان ابنُ  ذكره: )ت( البصري الطلحً التٌمً عمران بن هللا عبد -ٖ  الثقات كتاب فً ِحبَّ

 حدٌثه على ٌتابع ال العقٌلً شٌخ، وقال أبٌه عن حاتم أبً ابن ، وقال الترمذيله  وحسن
 دٌنار بن مالك عن
 (ٖٙٔ/ٔ( والتقرٌب )ٖٖٗ/٘( والتهذٌب )ٖٓٔ/٘الجرن والتعدٌل ): ٌنظر
 إال فٌه ٌتكلم لم ثقة: )ع( البصري الرحمن عبد أبو حولاأل سلٌمان بن عاصم -ٗ

 . الوالٌة فً دخوله بسبب فكؤنه؛  القطان
 (8ٕ٘/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
 المزنً - مهملة بعدها الجٌم وكسر الراء وسكون المهملة بفتح - سرجس بن هللا عبد -٘

 (ٗ م) رضً هللا عنه البصرة سكن صحابً مخزوم بنً حلٌؾ
 (ٖ٘ٓ/ٌٔنظر التقرٌب )

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 حسن لؽٌره  
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نْ و -8ٔ ة   ع  ابِش  ً   ع  ِض ُ  ر 
ا، هللاَّ ْنه  ا ع  ه  ا": ق ال تْ  أ نَّ ر   م  ٌِّ ُسولُ  ُخ ِ  ر  لَّى هللاَّ  هللاُ  ص 

هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ن   و  ٌْ نِ  ب  ٌْ ذ   ًلإ أ ْمر  ا، أ خ  ُهم  ر  س  ٌْ ا أ  ُكنْ  ل مْ  م  ا، ٌ  ان   ف إِنْ  إِْثما ا ك  ان   إِْثما  ك 
د   البخاري هأخرج" ِمْنهُ  النَّاسِ  أ ْبع 

(ٔ)
 . 

___________________________  
 

 هذا الحدٌث اختلؾ فً إسناده على الزهري:( ٔ)
، واألوزاعً وٌونس، ومنصور بن المعتمر،، رواه مالك، ومعمر، وعقٌل الوجه األول:
 عن الزهري عن عابشة به.   وأبو أوٌس

ًِّ  ِصَفةِ باب  ،المناقب تابك :البخاري هأخرج ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ
َثَنا :( قالٖٓٙ٘/98ٔ/ٗ) ، أخبرنا ٌُوُسَؾ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ ، اْبنِ  َعنِ  َمالِك   َعنْ  ِشَهاب 

ِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  ٌْ َب  به بلفظه . َعاِبَشةَ  َعنْ  الزُّ
ْخِفٌؾَ  ٌُِحبُّ  َوَكانَ باب  ،األدب تابك فً هأخرجو ٌُْسرَ  التَّ ( ٕٙٔٙ/ٖٓ/8)النَّاسِ  َعَلى َوال
َجاُوزِ  ِفًباب  ،األدب تابك :داود أبوو  َعْبدُ  عن كالهما (78٘ٗ/ٕٓ٘/ٗ) األمر ِفً التَّ
 .به بلفظه  َمالِك   َعنْ  َمْسلََمَة، ْبنُ  هللاَِّ 
 (ٕ/9ٕٓ/ٕ) اْلُخلُقِ  ُحْسنِ  ِفً َجاءَ  َما بابحسن الخلق  تابك :الموطؤ مالك فً هأخرجو

هِ  هللاُ  َصلَّى ُمَباَعَدِتهِ  َبابُ  ،اْلَفَضاِبلِ  تابك :مسلم :ومن طرٌق مالك ٌْ  لِْْلَثامِ  َوَسلَّمَ  َعلَ
اِرهِ  ٌَ  (،7ٕٖٕ/ 8ٖٔٔ/ٗ) ُحُرَماِتهِ  اْنِتَهاكِ  ِعْندَ  هلِلَِّ  َواْنِتَقاِمهِ  ،أَْسَهلَهُ  اْلُمَبانِ  ِمنَ  َواْخِت

 (،7ٕ٘٘٘/ 9ٖ٘/ٕٗ)(، وفً 8ٕ٘ٗ٘/ٖٔٔ/ٕٗ)وفً  (،8ٕٗٙٗ/ٖٖٗ/ٔٗ): أحمدو
 اْلُخلُقِ  ُحْسنِ  َبابُ  :المفرد األدب فً البخاريو ،(ٕٕٕٙٙ/ٖٖٓ/ٖٗ)وفً 

 فً البٌهقًو ،(8ٕٖٗ/ٖ٘ٗ/7مسند عابشة ) :مسنده ٌعلى فً أبوو ،(7ٕٗ/ٗٓٔ/ٔ)
َجاُوزِ  ِفً َفْصل   :ٌماناإلشعب  دالبل  وفً ،(9/77ٔٔٓٗ/ٓٔ) اْلُمَكاَفؤَةِ  َوَتْركِ  َواْلَعْفوِ  التَّ
ٌَتْ  أَْخَبار   ِذْكرِ باب  :النبوة  لَِما َتْشَهدُ  ْخِتَصارِ اال َطِرٌقِ  َعلَى َوأَْخاَلِقهِ  َشَماِبلِهِ  ِفً ُرِو
َنا ٌْ ةِ  َهالَةَ  أَِبً ْبنِ  َحِدٌثِ  ِفً َرَو حَّ  {َعِظٌم   ُخلُق   لََعَلى َوإِنَّكَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َقالَ  َوَقدْ  ِبالصِّ

خالق أ الشٌخ فً أبوو ،(ٓٗ/ٕٗ/ٔ) :أمالٌه فً البؽدادي إسماعٌل أبوو ،(ٖٓٔ/ٔ)
  .به بلفظه مالك عن ابن شهابكلهم من طرٌق  (ٙٗ/8ٕٔ/ٔ) :النبً
 ٓٙٔ/8) هللاَِّ  لُِحُرَماتِ  ْنِتَقامِ االوَ  الُحُدودِ  إَِقاَمةِ  باب ،الحدود تابك :البخاري هأخرجو
 تابكالبخاري: و ،عقٌلكالهما من طرٌق  (87ٕٔ٘/7٘/ٖٗ) ، وأحمد:(78ٙٙ/

ْعِزٌرُ  َكمُ باب  ،الحدود  :أحمد هأخرجو ،من طرٌق ٌونس (8ٖ٘ٙ/7ٗٔ/8) ؟األدبوَ التَّ
من طرٌق  (8ٗٔٔ/ٓٓٙ/ٕاألعرابً فً معجمه: )وابن  (9ٕٗ٘ٗ/ٔٓٔ/ٔٗ)

 بًاعراألابن  هأخرجو ،من طرٌق  أبً أوٌس (8ٖٕٓٗ/9ٕٖ/ٗٔوفً ) ،األوزاعً
)عقٌل، وٌونس، تهم خمس ،( من طرٌق منصورٓٙٔ/ٖٓٔ/ٔ) :معجمه فً

 .به بلفظه الزهريعن  واألوزاعً، وأبو أوٌس، ومنصور(
ِ ْبِن  حماد بن زٌد عن النعمان بن راشد، ومعمر عن الزهري الوجه الثانً: ِد هللاَّ ٌْ َعْن ُعَب

ِ ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َعاِبَشةَ   َعْبِد هللاَّ
ِم ِمَن اْلقُْرآنِ أخرجه ابن الضرٌس فً فضابل القرآن:   َباُب َما ِقٌَل ِفً َفْضِل اأْلَلِِؾ َوالالَّ

، َقاَل: أَْخَبَرَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعٌَل، َقاَل: أَْخَبَرَنا أَْحَمُد، َقالَ  (8ٖ/ٕ٘/ٔ) د  َثَنا ُمَحمَّ  =: َحدَّ
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ِ ْبِن =  ِد هللاَّ ٌْ ، َعْن ُعَب ْهِريِّ ، َعِن الزُّ ، َوَمْعَمر  ْعَماِن ْبِن َراِشد  ، َعِن النُّ د  ٌْ اُد ْبُن َز َثَنا َحمَّ َحدَّ
ِ ْبِن ُعتْ  ا ِمْن »َبَة، َعْن َعاِبَشَة، َقالَْت: َعْبِد هللاَّ ِه َوَسلََّم ُمْسلِم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َما لََعْن َرُسوُل هللاَّ

كُ  ٌَ ِ َعزَّ َوَجلَّ َف ِه، إاِلَّ أَْن ُتْنَتَهَك َمَحاِرُم هللاَّ ٌْ ٌُْإَتى إِلَ ء   ًْ وُن ُهَو لَْعَنة  ُتْذَكُر، َواَل اْنَتَقَم ِمْن َش
ِ َعزَّ وَ  ِ، َوَما ُسِبَل هلِلَّ ْضِرَب ِبَها ِفً َسِبٌِل هللاَّ ٌَ ا َقطُّ إاِلَّ أَْن  ب  ٌْ ِدِه َش ٌَ ْنَتِقُم، َوَما َضَرَب ِب ٌَ َجلَّ 

اِس ِمْن َذلَِك، َوَكاَن إَِذا َكاَن َحِدٌُث َعْهد   ا، َفَكاَن أَْبَعُد النَّ ْسؤََل َمؤَْثم  ٌَ ا َفَمَنَعُه إاِلَّ أَْن  ب  ٌْ َش
ٌِح اْلُمْرَسلَةِ ِبِجْبِرٌَل َعلَ  ِر ِمَن الرِّ ٌْ اَلُم َكاَن أَْجَوَد ِباْلَخ ِه السَّ ٌْ» 

من ( 9ٕٙٓ/ٕ٘ٔ/ٗ) ْلَفْضِل َواْلُجوِد ِفً َشْهِر َرَمَضانَ  والنسابً: كتاب الصٌام، باب
ْحَمِن: ، وطرٌق حماد ٌُوُنَس »َقاَل أَُبو َعْبِد الرَّ َواُب َحِدٌُث  ِزٌَد، ْبِن اَهَذا َخَطؤ  َوالصَّ ٌَ

ا ِفً َحِدٌث     «َوأَْدَخَل َهَذا َحِدٌث 
وزاد فٌه ألفاظا وهم فً زٌادتها فً هذا الحدٌث، ( 7ٗٔ/ٗٔوقال الدارقطنً فً العلل )

وهً قوله: وكان إذا كان حدٌث عهد بجبرٌل ٌدارسه القرآن كان أجود بالخٌر من 
هللا بن عبد هللا، عن ابن وهذه األلفاظ إنما ٌروٌها الزهري، عن عبٌد ، الرٌح المرسلة

 عباس.
، وأشار إلٌه رواه حماد عن أٌوب عن الزهري عن عابشة مرسال   الوجه الثالث:

 ( 7ٕٔ/8، وأخرجه البزار فً مسنده: )(7ٗٔ/ٗٔالدارقطنً فً العلل )
 ٌترجح الوجه الذي خرجه البخاري باألكثرٌة، والحفظ.وبالنظر فً الخالؾ 
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ان  »: ق ال تْ وعنها  -8ٕ ُسولُ  ك  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ام   إذا و  ِل، ِمن   ن  ٌْ  أ وْ  اللَّ
، ِرض  لَّى م  ارِ  ِمن   ص  ه  ًْ  النَّ ة   ثِْنت  ْشر  ةا  ع  ْكع  ا ر  م  تُ  و  ٌْ أ  ُسول   ر  لَّى هللاِ  ر   هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ل ةا  ق ام   /ب[1٘ٔ/ ]و  ٌْ تَّى ل  ام   ًلو ،ٌصبح ح  ا ص  ْهرا ا ش  ابِعا ت   ًلإ ُمت 

ان   ض  م   حاتم أبومسلم و هأخرج «ر 
(ٔ) 

.
 

  
___________________________  

ِل، َصاَلةِ  َجاِمعِ  باب ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرج( ٔ) ٌْ  أَوْ  َعْنهُ  َنامَ  َوَمنْ  اللَّ
َثَنا :( قال7ٗٙ/ٕٔ٘/ٔ) َمِرضَ  ًُّ  َحدَّ ، ْبنُ  َعلِ  َعنْ  ٌُوُنَس، اْبنُ  َوُهو ِعٌَسى أخبرنا َخْشَرم 
 .به بلفظه  َعاِبَشةَ  َعنْ  ،األنصاري ِهَشام   ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  ُزَراَرَة، َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ُشْعَبَة،

لِ  َصاَلةِ  َقَضاءِ  باب ،الصالة تابك :ابن خزٌمة هأخرجو ٌْ َهارِ  اللَّ  أَوْ  لَِمَرض   َفاَتتْ  إذا ِبالنَّ
 َصاَلةِ  ِفً ْقِتَصادِ االبِ  األمر َبابُ  ،الصالة تابوفى ك (9ٙٔٔ/9ٗٔ/ٕ) َنْوم   أَوْ  ُشْؽل  

عِ  عِ  ِمنَ  ُتِطٌقُهُ  اَل  َما النَّْفسِ  َعلَى اْلَحْملِ  َوَكَراَهةِ  التََّطوُّ َطوُّ ا (78ٔٔ/99ٔ/ٕ) التَّ ، مختصر 
انِ  ِذْكرُ  باب  ،الصالة تابك :ابن حبانو ٌَ ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ِبؤَنَّ  اْلَب هِ  هللاَّ ٌْ  إذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَ

لِ  َمِرضَ  ٌْ لِهِ  ِوْردَ  َصلَّى ِباللَّ ٌْ َهارِ  لَ ( كالهما من طرٌق على بن خشرم ٕٙٗٙ/7ٕٖ/ٙ)ِبالنَّ
 . به بلفظه

ا (777ٕٗ/9ٖٕ/ٔٗ) :أحمد هأخرجو  ِذْكرُ  باب الصالة، تابك :ابن حبانو ،مختصر 
الِّ  اْلَخَبرِ  لِ  ِمنَ  ٌُوِترْ  َولَمْ  أَْصَبحَ  إذا اْلَمْرءَ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ٌْ ٌْسَ  اللَّ هِ  لَ ٌْ  َبْعَدهُ ِفٌَما اْلِوْترِ  إَِعاَدةُ  َعلَ

ا( ٕٕٓٗ/78ٔ/ٙ)  إٌَِجابِ  باب ،الصالة تابك :مستخرجه عوانة فً أبوو ،مختصر 
هُ  اْلِوْتِر، لِ  اْلُمَصلًِّ َعلَى ٌَِجبُ  َوأَنَّ ٌْ ْجَعلَ  أَنْ  ِباللَّ ا، َصاَلِتهِ  آِخرَ  ٌَ لٌِلِ  ِوْتر  هُ  َعلَى َوالدَّ سَ  أَنَّ ٌْ  لَ
، ِل، اْلِوْترِ  َوْقتَ  َوأَنَّ  ِبَحْتم  ٌْ لِ  اْلِوْترُ  َفاتَ  إذافَ  ِباللَّ ٌْ ْقِضهِ  لَمْ  اْلَفْجرَ  َوَصلَّى ِباللَّ ٌَ 
َهارِ  ( بنحوه 7ٕٔٗ/ٕٖٙ/ٖ)فى مسند الشامٌٌن:  الطبرانًو ( بلفظه،7ٕٕٔ/7ٗ/ٕ)ِبالنَّ

 .به  أربعتهم من طرٌق شعبة
ِل، َصاَلةِ  َجاِمعِ  باب ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َمِرضَ  أَوْ  َعْنهُ  َنامَ  َوَمنْ  اللَّ
 وقال: (٘ٗٗ/ٖٙٓ/ٕباب منه ) ،الصالةأبواب  تابك :الترمذيو ،(7ٗٙ/٘ٔ٘/ٔ)
 هللاَِّ  َرُسولِ  ِعَباَدةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :وفى الشمابل المحمدٌة ،«َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا»

هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ امِ  تابك :سننه فً النسابًو، (8ٕٙ/ٕٕ٘/ٔ) َسلَّمَ و َعلَ ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ  َوَتَطوُّ
َهارِ   :أحمدو (789ٔ/9ٕ٘/ٖ) ؟َوَجع   َمَنَعهُ  أَوْ  َصاَلة   َعنْ  َنامَ  َمنْ  ٌَُصلًِّ َكمْ  باب ،النَّ

ُ  َصلَّى ٌَُصلًِّ َكانَ  َما ِذْكرُ  باب ،الصالة تابك :ابن حبانو ،(77ٕ٘ٗ/9ٕٔ/ٔٗ)  هللاَّ
هِ  ٌْ َهارِ  َوَسلَّمَ  َعلَ لِ  ِوْرِدهِ  ِمنْ  َفاَتهُ  َما ِبالنَّ ٌْ بى أَ ( خمستهم من طرٌق ٕ٘ٗٙ/7ٖٔ/ٙ) ِباللَّ

ابه  َقَتاَدَة، َعنْ  َعَواَنَة،  . مختصر 
لِ  َصاَلةِ  ِفً باب، الصالة تابك :داود أبو هأخرجو ٌْ  :أحمدو ،مطوال( ٕٖٗٔ/ٓٗ/ٕ) اللَّ
ا( 9ٕٕٔٙ/79ٕ/ٖٗ)وفً ، (ٖٕٙٙٗ/8ٔٔ/ٔٗ) كالهما من طرٌق همام عن  مختصر 

 .قتادة به 
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لَّى -: دخل رسول هللا وعنها قالت -8ٖ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ِعْند - و  أ ةٌ  يو   اْمر 
[البخاري:]حسنة الهٌبة وقال

(ٔ) 
نْ »: ق ال  ف ،أسد ًمن بن ِذِه؟ م  هذه :تْ فقل «ه 

،فالنة بنت  ْه،»: ق ال  ف تنام اللٌل رسول هللا ًل اوهى ٌ فاُل ن   خذوا من العملم 
، ما ِ إن ف   ُتِطٌقُون  لُّ  ًل   هللاَّ م  تَّى ٌ  لُّوا ح  م  اهأخرج «ت 

(ٕ) 
.
 

 
 

___________________________  
  ابٌن المعقوفتٌن كتبت على هامش )م(( مٔ)
اللفظ الذي ذكره المصنؾ، لٌس لفظ البخاري، وإنما هو لفظ معمر بن راشد فً ( ٕ)

َخِص  َبابُ فً جامعه: جامعه.  َعْن ِهَشاِم ( ٕٙٙ٘ٓ/ 9ٕٓ/ٔٔ) َواْلَقْصدِ  ْعَمالِ األ ِفً الرُّ
ِ َصلَّى هللاُ ا ًَّ َرُسوُل هللاَّ ِه َوَسلََّم  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَِبٌِه، َعْن َعاِبَشَة َقالَْت: َدَخَل َعلَ ٌْ َعلَ

َبِة، َفَقاَل:  ٌْ ا َرُسوَل « َمْن َهِذِه؟»َوِعْنِدي اْمَرأَة  َحَسَنُة اْلَه ٌَ  ًَ ، َوِه ، َفقُْلُت: فاَُلَنُة ِبْنُت فاَُلن 
َل، َفَقاَل:  ٌْ ِ، اَل َتَناُم اللَّ َملُّ حَ »هللاَّ ٌَ َ اَل   .تَّى َتَملُّواَمْه ُخُذوا ِمَن اْلَعَمِل َما ُتِطٌقُوَن، َفإنَّ هللاَّ

 (ٕٖٕٙ٘/ٕٗٗ/ٕٗأخرجه أحمد: ) :معمر ومن طرٌق
ٌنِ  أََحبُّ  باب ،ٌماناإل تابك :البخاري هأخرجو ( ٖٗ/7ٔ/ٔ) أَْدَوُمهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  إِلَى الدِّ
َثَنا :قال دُ  َحدَّ َثَنا الُمَثنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَى، َحدَّ ْح ، َعنْ  ٌَ  أَنَّ  َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبً، أَْخَبَرِنً: َقالَ  ِهَشام 
 ًَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َها َدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  فاُلََنُة،: َقالَتْ  «َهِذِه؟ َمنْ »: َقالَ  اْمَرأَة ، َوِعْنَدَها َعلَ
ُكمْ  َمْه،»: َقالَ  َصالَِتَها، ِمنْ  َتْذُكرُ  ٌْ َملُّ  الَ  َفَوهللاَِّ  ُتِطٌقُوَن، ِبَما َعلَ ٌَ  ُ  َوَكانَ  «َتَملُّوا َحتَّى هللاَّ
ٌنِ  أََحبَّ  هِ  الدِّ ٌْ هِ  َماَدامَ  إِلَ ٌْ  . َصاِحُبهُ  َعلَ
هِ  اْسَتْعَجمَ  أَوِ  َصاَلِتِه، ِفً َنَعسَ  َمنْ  أَْمرِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َعلَ

ْكرُ  أَوِ  ،القرآن ْرقَُد، ِبؤَنْ  الذِّ ْقُعدَ  أَوْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى ٌَ ( من طرٌق 78٘/ٕٗ٘/ٔ) َذلِكَ  َعْنهُ  ٌَ
َها أَُساَمةَ  أَِبً َحِدٌثِ  َوِفً" أسامة عن هشام به بلفظه وزاد أبىٌحٌى و  َبِنً ِمنْ  اْمَرأَة   أَنَّ

 ."أسد
اءِ  ِفً َعاِبَشةَ  َعلَى ْخِتاَلؾُ االباب  ،ام اللٌل وتطوع النهارقٌ تابك :النسابً هأخرجو ٌَ  إِْح

لِ  ٌْ ٌنِ  أََحبُّ باب  ،وشرابعه ٌماناإل تابك فًو ،(ٕٗٙٔ/8ٕٔ/ٖ) اللَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  إِلَى الدِّ
 :باب زهد عبٌد بن عمٌر :الزهد فًو ،(ٕٕ٘ٗٗ/9ٕٓ/ٓٗ) :أحمدو، (ٖ٘ٓ٘/ٖٕٔ/8)
  به بنحوه .عن هشام ( كالهما من طرٌق ٌحٌى 8/9٘ٔ/ٔ)
(، وابن 8ٖٕٗ/ٙٔٗٔ/ٕ) اْلَعَملِ  َعلَى اْلُمَداَوَمةِ باب  ،الزهد تابك :ابن ماجه هأخرجو

لٌِلِ  ِذْكرِ باب  ،الصالة تابك :خزٌمة ًَّ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ِب ِه َوَسلَّمَ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َما َعلَ  َداَومَ  إِنَّ
نِ  َعلَى ٌْ ْكَعَت ُهَما َبْعَدَما اْلَعْصرِ  َبْعدَ  الرَّ ة   َصالَّ َوامِ  لَِفْضلِ  َمرَّ  ٕٗٙ/ٕ) اْلَعَملِ  َعلَى الدَّ
ْحَفُظهُ  َما ِمْقَدارِ  ِذْكرِ باب  :الفقٌه والمتفقه والخطٌب فً (،8ٕٕٔ/ ( 9ٕٔ/ٕ) اْلُمَتَفقِّهُ  ٌَ

 . أسامة عن هشام به بنحوه أبىثالثتهم من طرٌق 
 هللاُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسولِ  َصْومِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :الشمابل المحمدٌة فً الترمذي هأخرجو

هِ  ٌْ  ٕٓٔ/ٖٗ)وفً (، 77ٕٕ٘/8ٓ٘/ٕٗ: )أحمدو، (ٕٖٔ/ٕٗ٘/ٔ) -َوَسلَّمَ  َعلَ
تهم من الث( ثٕ٘ٙ/9ٖٔ/ٕمسند عابشة ) :مسنده ًف راهوٌهبن  إسحاقو، (9ٕ٘ٗ٘/

 =                                                                      .طرٌق هشام به بنحوه
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قوله: مه
(ٔ)

 أي ماذا ترٌد فؤبدل األلف للسكت .  
 

___________________________  
 دراسة إسناد معمر بن راشد: =
امِ  -ٔ  ٕٕ: ثقة فقٌه مدلس من األولى حافظ، سبقت ترجمته حدٌث رقم: ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهش 
  8بن الزبٌر: ثقة باتفاق سبقت ترجمته حدٌث رقم:  عروة -ٕ
 8 أم المإمنٌن رضً هللا عنها: سبقت ترجمتها حدٌث رقم: عاشة -ٖ

 الحكم على اإلسناد:
 صحٌح 

ً   اْسم   ُهوَ و لالستفهام ترد َوقدكؾ وال الزجرمعناها : مه (ٔ) ُكونِ  َعلَى َمْبِن  . السُّ
 اْسُكتْ  :َمْعَناهُ و

(، وفتح 9ٖٔ/ٖ(، وشرن مسلم للنووي )ٔٓٔ/ٔشرن صحٌح البخاري البن بطال )
 (9ٔٔ/ٔالباري )
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وْ  أ نَّ "وعنها  -8ٗ    ًلاْلح 
(ٔ)

تِ  بِْنت    ٌْ بٌِبِ  ْبنِ  ُتو  ْبدِ  ْبنِ  أسد ْبنِ  ح  ى ع   اْلُعزَّ
تْ  رَّ ا م  ا بِه  ه  ِعْند  ُسولُ  و  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ِذهِ  ف قُْلتُ  ق ال تْ  و  وْ  ه    ُ ًلاْلح 
ت   بِْنتُ  ٌْ ُموا ُتو  ع  ز  ا و  ه  امُ  ًل أ نَّ ن  لِ  ت  ٌْ ُسولُ  فق ال   بِاللَّ ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
امُ  ًل" ن  لِ  ت  ٌْ لِ  ِمن   ُخُذوا بِاللَّ م  ا اْلع  ِ  ف و   ُتِطٌقُون   م  [هللا] ٌسؤم ًل هللاَّ

(ٕ)
 حتى 

الصحابة فى ذكر  فى كتاب األثٌرابن  هأخرجحاتم و أبو هأخرج "تسؤموا
الحوًل 
(ٖ)

بن عبد العزى  أسد، والحوًل  هذه هى بنت توٌت بن حبٌب بن 
               .              هاجرت إلى المدٌنة وكانت كثٌرة العبادة ،ٌةسداألالقرشٌة  ابن قصً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
 (8/9ٖ) اإلصابةو (7٘/ٙ) الؽابة أسدو ،(8ٔ٘ٔ/ٗ) االستٌعاب : ٌنظر (ٔ)
وهو " "هللا اكتب فوقهونسان اإل" وضبب على كلمة نساناإلٌسؤم  ال" (ط) ( فًٕ)

 .ولكتب السنة )م( الصواب الموافق لما جاء فً
ا ْخَبارِ األ ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبان هأخرج( ٖ) ِجبُ  َعمَّ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ

ْفقِ  ِمنْ  اَعاتِ  ِفً الرِّ  أخبرنا :قال (9ٖ٘/7ٗ/ٕ) ُتِطٌقُ  اَل  َما النَّْفسِ  َعلَى اْلَحْملِ  َوَتْركِ  الطَّ
دُ  دِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ًُّ  اْلَفْضلِ  ْبنِ  هللاَِّ  ُعَب َثَنا َقالَ  ِبِحْمصَ  اْلَكاَلِع  َقالَ  َسِعٌد   ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ
َثَنا َثَنا َقالَ  أَِبً َحدَّ ب   َحدَّ ٌْ ْهِريِّ  َعنِ  ُشَع   .به بلفظه  َعاِبَشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّ
 ، وفًبه بلفظه شعٌب عن الٌمان، أبً عن( 97ٕٓٙ/ٕٕٓ/ٖٗ) :أحمد هأخرجو
  . به بلفظه الزهري عن النعمان، طرٌق من (9ٕٙٓٙ/ٕٕٓ/ٖٗ)
هِ  اْسَتْعَجمَ  أَوِ  َصاَلِتِه، ِفً َنَعسَ  َمنْ  أَْمرِ باب  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َعلَ

ْكرُ  أَوِ  ،القرآن ْرقَُد، ِبؤَنْ  الذِّ ْقُعدَ  أَوْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى ٌَ  :أحمدو (78٘/ٕٗ٘/ٔ) َذلِكَ  َعْنهُ  ٌَ
 أُِمرَ  أَْجلَِها ِمنْ  الَِّتً اْلِعلَّةِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :وابن حبان، (9ٕ٘ٓٙ/ٕٕٓ/ٖٗ)

وابن ، (99/7٘7ٕٖٙ/ٙ) :نعٌم فى معرفة الصحابة أبوو ،(8ٕٙ٘/ٕٕٖ/ٙ) األمر ِبَهَذا
                                      .من طرٌق ٌونس عن الزهرى به بلفظه خمستهم  (7٘/ٙالؽابة ) أسدفى  األثٌر

 
  :ابن حباناإلمام  إسناددراسة  
دُ  -ٔ مَّ دِ  ْبنُ  ُمح  ٌْ ًُّ  اْلَفْضلِ  ْبنِ  هللاَِّ  ُعَب م َوبعد اْلَكاؾ َفْتحب - اْلَكاَلِع  َهِذه ُمْهملَة عٌن ألؾ الالَّ

ْسَبة ا من حمص نزلت َكِبٌَرة َقبٌلَة َوِهً الكالع إِلَى النِّ بكر  أبى :روى عن.  )حب( مالشَّ
                                                                                                                       وعمرو بن عثمان بن سعٌد وؼٌرهم ،وحمٌد بن زنجوٌه ،رجاء أبىمحمد بن  بن أحمد

                                                                                              = 
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 ...................................................................................
___________________________   

 . وؼٌرهم ،الجرجانى ابن عديو ،بكر المٌانجً أبووالقاضى  ،ابن حبان وعنه:= 
كان من رهبان المسلمٌن وكتبن عنه  :وقال، وصفه ابن حبان بالعابد ومرة بالراهب

  .تسع وثالثمابةتوفى سنة .  ووصفه ٌاقوت بالزاهد، اا حسان  نسخ  
واللباب  ،(7٘ٗٗ،8ٖٔٗوصحٌح ابن حبان برقم ) ،(7ٓٔ/ٗ٘تارٌخ دمشق ) :ٌنظر

 ( ٖٗٓ/ٕ) ومعجم البلدان، (ٖٕٔ/ٖ)
ْمُرو -ٕ    ٘: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم : َسِعٌد   ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ع 
ان -ٖ  َرَوى .)د س ق( الحمصً َعْمرو أبو القرشً، ِدٌَنار ْبن كثٌر ْبن َسِعٌد ْبن ُعْثم 
 نون، ْبن وحسان ُعْثَمان، ْبن وحرٌز السلفً، ؼانم ْبن وجابر عٌاش، ْبن إسماعٌل: َعن

 اْلُمْقِرئ، ذكوان ْبن بشٌر ْبن أحمد ْبن هللا عبد وعنه:. وؼٌرهم  حمزة أَبً ْبن وشعٌب
اب وعبد  ُعْثَمان ْبن َعْمرو وابنه الدارمً، َسِعٌد ْبن وعثمان الحوطً، نجدة ْبن اْلَوهَّ

 وذكره ابن حبان فى الثقات ،وابن معٌن وابن حجر أحمدوثقه . وؼٌرهم الحمصً
 .  بتٌناوم تسع مات . الثقات كتاب فً خلفون ابن وذكره

 . جماعاإلثقة ب خالصة حاله :
 ،(ٕ٘ٔ/ ٙ) والتعدٌل والجرن، (ٕٕ٘/ٙوالتارٌخ الكبٌر ) ،(7ٓٗ/ٔ) أحمد علل :ٌنظر
تهذٌب الكمال  إكمالو ،(8ٖٓ/ٕٔ) النبالء أعالم وسٌر ،(9ٗٗ/8) حبان ابن وثقات

 (8ٖٖ/ٔ) والتقرٌب ،(8ٔٔ/ 7) التهذٌب وتهذٌب، (8ٗٔ/9)
 .الحمصً بشر أبو موالهم َمِوي،األ القرشً دٌنار، واسمه حمزة، أَبً بن شعٌب -ٗ

ْهِرّي، شهاب ْبن مسلم ْبن ومحمد فروة، أَبً ْبن هللا َعبد ْبن إسحاق: َعن َرَوى. )ع(  الزُّ
 الحمصً، دٌنار ْبن كثٌر ْبن َسِعٌد ْبن ُعْثَمان وعنه:. وؼٌرهم ،المنكدر ْبن ومحمد
: حنبل ْبن أحمدقال  .وؼٌرهم الحلبً إسماعٌل ْبن ومبشر الحمصً، عٌاش ْبن وعلً
 فشعٌب، :َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، الحدٌث صالح ثبت
ْهِريّ  ِفً ٌعنً وعقٌل ٌونس مثل ثقة: فقال حمزة؟ أَبً ابن: أعنً  ْبن ٌحٌىوقال  ،الزُّ
َبة، ْبن وٌعقوب العجلً، هللاَِّ  َعبد ْبن أحمدوثقه و، ثقة: َمِعٌن ٌْ َسابً حاتم، أبوو َش ، والنَّ
 خلفون ابن ذكرهو، الثقات وذكره ابن حبان فً، وابن حجر، والخلٌلى، والبرقى، ودحٌم
 من ىولاأل الطبقة أهل ومن هللا عباد خٌار من صالحا رجال كان: قالو الثقات فً

ا َوَكانَ  ،ا  َصالَِحه اْلَحِدٌثِ  َكِثٌرَ  َكانَ : سعدوقال ابن ، الزهري أصحاب  ٌ . ِبِدَمْشقَ  َقاِض
 . وقٌل بعدها بةاوم وستٌن اثنتٌن سنة مات

 .جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب
 البخاري وتارٌخ ،( 7ٖٓ ،ٖٖٓ/  ٔ) أحمد علل( و8ٙٗ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر
 ،(ٕٔٔحدٌث ٗٔٗ/ٔ) التِّْرِمِذيّ سنن و، ( ٕٕٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( ٕٕٕ/ٗ) الكبٌر

 =                        ،( ٖٗٗ/ ٗ ) والتعدٌل والجرن ،( ٕٕٗ ،ٔ٘ٔ/  ٔ) والمعرفة
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___________________________   
ْرِمِذيّ  علل وشرن ،(8ٖٗ/ٙوالثقات البن حبان )=   وتهذٌب ،(ٖ٘ٗ) رجب البن التِّ

 (7ٕٙ/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٔ٘/ٗ) التهذٌب
 8 :ثقة متفق على توثٌقه سبقت ترجمته حدٌث رقم مامإ: بن مسلم الزهريمحمد  -٘
  8 :سبقت ترجمته حدٌث رقم باتفاق: ثقة بن الزبٌر عروة -ٙ
  8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم :رضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -7
 

 : سناداإلالحكم على 
نن، أصحاب لهما روى ه،أبو وكذا ثقة، عثمان بن عمرو صحٌح، إسناد  فوقهما ومن السُّ
 . نالشٌخٌ رجال من ثقات
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ْنه او -8٘ ل تِ  قالت: :ع  خ  أ ةُ  د  ان   اْمر  ، ْبنِ  ُعْثم  ْظُعون  ْول ةُ هى و م  ِكٌم   بِْنتُ  خ   ح 
ل ى ة   ع  ابِش  ً   ع  ِه ةُ اب   و  ِة، ذَّ ب  ٌْ ا اْله  ؤ ل ْته  ا: ف س  ؤُْنِك؟، م  ْوِجً: ف ق ال تْ  ش  قُومُ  ز   ٌ 
ل ، ٌْ ٌ ُصومُ  اللَّ ، و  ار  ه  ل   النَّ خ  ًُّ  ف د  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  تْ  - و  ر  ك  ابِش ةُ  ف ذ   ع 
لِك   ً   ل هُ  ذ  ل قِ ًُّ  ف  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ان   - و  ، ْبن   ُعْثم  ْظُعون   ٌ ا": ف ق ال   م 
انُ  ة   إِنَّ  ُعْثم  ٌَّ انِ ْهب  ا، ُتْكت بْ  ل مْ  الرَّ ن  ٌْ ل  ا ع  ًَّ  ل ك   أ م  ةٌ؟ فِ ِ  أُْسو  هللاَّ اُكمْ أل إِنًِّ ف و  ِ، ْخش   هلِلَّ

أ ْحف ُظُكمْ  الحق فً كتاب  وعبد حاتم أبوداود و أبوه أخرجألنا"  لُِحُدوِدهِ  و 
الرقابق 
(ٔ)

 . 
___________________________  

 

لفظ أبً داود، أخرجه فً كتاب الصالة، ، وداود بهذا اللفظ أبولم ٌخرجه الحدٌث ( ٔ)
اَلةِ باب:  ٌُْإَمُر ِبِه ِمَن الَقْصِد ِفً الصَّ ، ( قال: 9ٖٙٔ/8ٗ/ٕ) َما  ِ ْبُن َسْعد  ُد هللاَّ ٌْ َثَنا ُعَب َحدَّ

َثَنا أَِبً، َعِن اْبِن إِْسَحاَق، َعْن ِهَشاِم  ً، َحدَّ َثَنا َعمِّ ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَِبٌِه، َعْن َعاِبَشَة، أَنَّ َحدَّ
، َفَجاَءهُ، َفَقاَل:  ِه َوَسلََّم َبَعَث إِلَى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعون  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ا ُعْثَماُن، »النَّ ٌَ

ِتً َتكَ «أََرِؼْبَت َعْن ُسنَّ ِ، َولَِكْن ُسنَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ  ِ َفإِنًِّ أََناُم »أَْطلُُب، َقاَل:  ، َقاَل: اَل َوهللاَّ
َك َحقّ ا،  ٌْ ا ُعْثَماُن، َفإِنَّ أِلَْهلَِك َعلَ ٌَ  َ َساَء، َفاتَِّق هللاَّ ، َوأَُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَْنِكُح النِّ َوإِنَّ َوأَُصلًِّ

َك َحقّ ا، َفُصْم َوأَْفِطْر، َوصَ  ٌْ َك َحقّ ا، َوإِنَّ ِلَنْفِسَك َعلَ ٌْ ِفَك َعلَ ٌْ  «لِّ َوَنمْ لَِض
 َبابُ  ،المقدمة :ابن حبان هأخرجاللفظ الذي ذكره المصنؾ هو لفظ ابن حبان، وقد و
ِة، ْعِتَصامِ اال نَّ َتَعلَّقُ  َوَما ِبالسُّ ا َنْقال   ِبَها ٌَ ا َوأَْمر  دُ  أخبرنا :( قال8٘/9ٔ/ٔ) َوَزْجر   ْبنُ  ُمَحمَّ

َبةَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ٌْ َثَنا: َقالَ  قَُت ، أَِبً اْبنُ  َحدَّ ِريِّ َثَنا: َقالَ  السَّ اِق، َعْبدُ  َحدَّ زَّ  َمْعَمر   أخبرنا: َقالَ  الرَّ
، َعنِ  ْهِريِّ  . به بلفظه َعاِبَشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّ
َكانِ  ُوُجوبِ  باب، النكان تابك :مصنفه عبد الرزاق فً هأخرجو  /7ٙٔ/ٙ) َوَفْضلِهِ  النِّ

 ٓ٘ٔ/7) ؟ َتْشَتاقُ  َكمْ  َوِفً َزْوِجَها َعلَى اْلَمْرأَةِ  َحقُّ  َباب   النكان، تابك وفى ،(7ٖ٘ٓٔ
 . عن معمر به بلفظه (9ٕٔ٘ٔ/

 8ٖ/9) :الطبرانًأخرجه ( و89ٖٕ٘/7ٓ/ٖٗ) :أحمد هأخرج :ومن طرٌق عبد الرزاق
  .(ٖٕٙ/ٖ، وعبد الحق فً األحكام الكبرى )(8ٖٔ9/

  :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 
دُ  -ٔ مَّ َبةَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمح  ٌْ م ِبَفْتح - بن زٌادة بن الطفٌل اللخمً قَُت  اْلَخاء َوُسُكون الالَّ

ْسَبة َهِذه ِمٌم آخرَها َوِفً  عن: روى.  )حب( العسقالنً -قبٌلة من الٌمن  لخم إِلَى النِّ
دو ،بن البختري أحمدو الفرٌابًبن محمد بن ٌوسؾ  إبراهٌم  َعْبد ْبن المتوكل بن ُمَحمَّ
ابن  وعنه: .وؼٌرهم  السري أَبً بن هللاَِّ  َعبد أبو الهاشمً، القرشً حسان ْبن الرحمن
وقال  الذهبًو الدارقطنًوثقه . وؼٌرهم وٌوسؾ بن القاسم المٌانجً ،وابن حبان ،عدي

 .الصحٌح فؤكثر عنه وخرجه له ابن حبان فً، شٌخ عسقالن ابن عساكر:
  .الذهبًو الدارقطنًثقة خرو له ابن حبان ووثقه  : خالصة حاله

واللباب  ،(ٕٖٓ/ٕ٘تارٌخ دمشق )و(، ٕٔسإاالت السهمً للدارقطنى رقم ) :ٌنظر
 =                                            (9ٖٕ-9ٕٕ/ٗٔ)والسٌر للذهبى  ،(ٖٓٔ/ٖ)
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___________________________   

د -ٕ=  مَّ  بن هللاَِّ  َعبد أبو الهاشمً، القرشً  حسان ْبن الرحمن َعْبد ْبن المتوكل بن ُمح 
 وعبد ،وهب ْبن هللا وَعبد نمٌر، ْبن هللا َعبد)د(. روى عن: العسقالنً السري أَبً

 بن ومحمد البرلسً، داود أَبً ْبن وإبراهٌم داود، أبو وؼٌرهم وعنه: همام بنا الرزاق
 ْبن أحمد أبو َوَقال، الحدٌث لٌن: حاتم أبو َقال. وؼٌرهم العسقالنً، قتٌبة ْبنا الحسن
ان ابنُ  وذكره، ووثقه ابن معٌن، الؽلط كثٌر: َعِديّ  وقال: كان من  الثقات كتاب فً ِحبَّ

 كثٌر كان: وضان ابن قالبه، و بؤس ال وكان الوهم، كثٌر كان :مسلمة َوَقالالحفاظ، 
ق: موث وهو فٌه تكلم منط، وقال الذهبً فً المؽنى فً الضعفاء: صدوق، وقال فً الؽل
 فً حجر ابن َوَقال ،تستنكر أحادٌث هذا ولمحمد: المٌزان فً الذهبً َوَقال ،ثقة

 . ومابتٌن وثالثٌن ثمان سنة مات . كثٌرة أوهام له عارؾ صدوق: التقرٌب
استنكرت  أحادٌثداود وصحح له الحاكم وله  أبوحسن الحدٌث احتج به  : خالصة حاله
 .لٌس هذا منها ابن عديعلٌه ذكرها 

 والجرن ،(ٖٖٓ/ٖ) لٌعقوب والمعرفة ،(9ٖٕ/ٔ)الكبٌر البخاري وتارٌخ :ٌنظر
 والمؽنى فً الضعفاء للذهبً ،(88/ 99) حبان ابن وثقات ،(٘ٓٔ/8) والتعدٌل

 وتهذٌب ،( ٖٕ/ ٗ) االعتدال ومٌزان ،(8ٙٗ/ٔ) قموث وهو فٌه تكلم منو ،(8ٕٙ/ٕ)
 (ٗٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٕ٘ٗ – ٕٗٗ/  9) التهذٌب

 8 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم بن همام: عبد الرزاق -ٖ
سبقت  ثبت الناس فً الزهريله أوهام وهو من أثقة  :األزديبن راشد  معمر -ٗ

  8 :ترجمته حدٌث رقم
 8 :ثقة متفق على توثٌقه سبقت ترجمته حدٌث رقم مامإ: بن شهاب الزهري محمد -٘
 8 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم بن الزبٌر: عروة -ٙ
 8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم: رضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -7
 

 :سناداإلالحكم على 
 رجاله ثقات فهو حسن الحدٌث  وباقً السري أَبً بن هللاَِّ  َعبد أبى لحال ؛ حسن  إسناد

 فعبد الرزاق ومن فوقه من رجال الشٌخٌن ،رواٌة عبد الرزاق فًوالحدٌث صحٌح كما 
 

 :الحكم على الحدٌث
 صحٌح
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لَّى رسول هللا  أ نَّ وفى رواٌة " -8ٙ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ث   و  ع  ان   إِل ى ب   ْبنِ  ُعْثم 
، ْظُعون  هُ، م  ا   ا»: ف ق ال   ف ج  اُن، ٌ  ِغْبت   ُعْثم  نْ  أ ر  تًِ ع  ِ  ًل: ق ال   ،«ُسنَّ هللاَّ ا و   ٌ 
ُسول   ِ  ر  ل ِكنْ  هللاَّ ك   و  ت  امُ  ف إِنًِّ»: ق ال   أ ْطلُُب، ُسنَّ ، أ ن  لًِّ أُص  أ ُصومُ  و  أُْفِطُر، و   و 
أ ْنِكحُ  ، و  ا      ف اتَّقِ  النِّس 

ا هللاَّ اُن، ٌ  ك   ْهلِك  أل ف إِنَّ  ُعْثم  ٌْ ل  ّقاا، ع  إِنَّ  ح  فِك   و  ٌْ ك   لِض  ٌْ ل   ع 
ّقاا، إِنَّ  ح  ْفِسك   و  ك   لِن  ٌْ ل  ّقاا، ع  أ ْفِطْر، ف ُصمْ  ح  لِّ  و  ص  مْ  و  ن  داود أبو هأخرج «و 

(ٔ)
 . 

___________________________ 
اَلةِ  ِفً الَقْصدِ  ِمنَ  ِبهِ  ٌُْإَمرُ  َما باب ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)  8ٗ/ٕ) الصَّ
َثَنا :قال (9ٖٙٔ/ دُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  هللاَِّ  ُعَب َثَنا َسْعد  ً، َحدَّ َثَنا َعمِّ  َعنْ  ،إسحاق اْبنِ  َعنِ  أَِبً، َحدَّ

 .به بلفظه  َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ 
 َحقِّ  باب :النفقة على العٌال فً أبً الدنٌاوابن  ،(8ٖٕٓٙ/ٖٖٗ/ٖٗ) :أحمد هأخرجو

َوابِ  َزْوِجَها َعلَى اْلَمْرأَةِ  َفَقةِ  َعلَى َوالثَّ َها النَّ ٌْ من طرٌق كالهما  (9ٖٗ/ 8ٕٙ/ٕ) َعلَ
 إسحاقوقد صرن ابن ، به بنحوه إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ ٌعقوب بن 
 . بالتحدٌث 
 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 

ٌد -ٔ  القرشً عوؾ بن الرحمن َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم بن َسْعد بن هللاَّ  ُعب 
ْهِريّ  ْهِريّ  َسْعد ْبن إبراهٌم أخٌه: َعن َرَوى. ()خ د ت س الزُّ  إبراهٌم ْبن َسْعد وأبٌه ،الزُّ
ْهِرّي، ْعقُوب وعمه الزُّ  داود، أبوو البخاري، :وعنه. وؼٌرهم  َسْعد ْبن إبراهٌم ْبن ٌَ
ْرِمِذّي، َسابً، والتِّ د ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد الطٌب أبوو والنَّ  البؽوي اْلَعِزٌزِ  َعْبد ْبن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد ابنه َوَقال، سامراء سكن شٌخ،: بؽدادي: حاتم أبو قال. وؼٌرهم   أَبً ْبن الرَّ

َسابً َوَقال، صدوق وُهوَ  أبً مع عنه كتبت: َحاِتم  ،ووثقه الخطٌب، ِبهِ  بؤس ال: النَّ
                                                     .بتٌناوم ستٌن سنة الحجة ذي ِفً مات .وابن حجر ،والخلٌلً ،الدارقطنًو

 . وابن خزٌمة وابن حبان والحاكم البخاريثقة احتج به  : خالصة حاله
 والجرن( ٙٙ/ٔ) النسابًومشٌخة  ،(7ٕ/ٕوٕٗٙ،7ٙ٘/ٔ) والتارٌخ المعرفة :ٌنظر

 إكمالو ،(9ٕ/ٕٔ) بؽداد وتارٌخ ،(ٖ٘ٓ/ٔ) رشاد للخلٌلًاإل، و(7ٖٔ/٘) والتعدٌل
 ( ٖٖ٘/ ٔ) والتقرٌب ،(ٙٔ-٘ٔ/ 7) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٔ/9) تهذٌب الكمال

بن سعد بن عبد الرحمن : ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة  إبراهٌمبن  ٌعقوب -ٕ
                                                                  7ٖ رقم: حدٌثسبقت ترجمته 

ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم -ٖ ْهِرّي، القرشً عوؾ ْبن الرَّ  إسحاق أبو الزُّ
 7ٖ رقم: ج به الجماعة سبقت ترجمته حدٌثواحت : ثقة وثقه الجمهورالمدنً

 فً البخاري به ستشهدحسن الحدٌث ا المدنًبن خٌار  بن ٌسار  إسحاقبن  محمد -ٗ
 المتابعات ِفً مسلم لَهُ  وروى ،وؼٌره ماماإل خلؾ القراءة كتاب فً له وروى الصحٌح،
 7ٖ :، سبقت ترجمته حدٌث رقم مدلس من الرابعة الباقون ِبهِ  واحتج
 =                                               .أحمدرواٌة  فً صرن بالتحدٌث : وقدقلت
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حاتم أبو أخرجو -87
(ٔ)

ى أ بًِأٌضا الحدٌث من حدٌث    بزٌادة ولفظه  ُموس 
ل تِ : "ق ال   خ  أ ةُ  د  ان   اْمر  ْظُعون   ْبنِ  ُعْثم  ل ى م  ا ِ  ع  ًِّ  نِس  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ه ا - و  ن  ٌْ أ  ة   ف ر  ب  ٌِّ ةِ  س  ب  ٌْ ا ف قُْلن   اْله  ا ل كِ  م  ٌْ    فًِ م  ُجلٌ  قُر  ْعلِكِ  ِمنْ  أ ْغن ى ر   ب 
ا ق ال تْ  ا م  ًْ ٌ  ِمْنهُ  ل ن  ا ش  اُرهُ  أ مَّ ه  ابِمٌ  ن  ا ف ص  أ مَّ لُهُ  و  ٌْ ل   ق ال   ف ق ابِمٌ  ل  خ  ًُّ  ف د  بِ - النَّ
لَّى ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ر - و  ك  لِك   تف ذ  هُ  ل هُ  ذ   ٌ ل قِ ًُّ  ف  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   - و 

ا :فق ال   انُ  ٌ  ا ُعْثم  ة   فًِ ل ك   أ م  ا :ق ال   أُْسو  م  اك   و  ا ذ  ُسول   ٌ  ِ  ر  اك   هللاَّ ً أ بًِ فِد  أُمِّ  و 
قُومُ  أ ْنت   :ق ال  ف ل   ف ت  ٌْ ت ُصومُ  اللَّ ار   و  ه  إِنَّ  النَّ ك   ْهلِك  أل و  ٌْ ل  ّقاا ع  إِنَّ  ح  ِدك   و  س   لِج 

ك   ٌْ ل  ّقاا ع  لِّ ف ح  مْ  ص  ن  ُصمْ  و  أ ْفِطرْ  و  ْتُهمُ  ق ال   و  ْرأ ةُ  ف ؤ ت  ْعد   اْلم  لِك   ب  ةا  ذ  ِطر  ه ا ع  ؤ نَّ  ك 
ُروسٌ  ا ف قُْلن   ع  هْ  ل ه  ا ق ال تْ  م  ن  اب  ا أ ص  اب   م   ." الناس أ ص 

 ___________________________      
ا ْخَبارِ األ ِذْكرُ  باب ،اإلحسانالبر و تابك :بانه ابن حأخرج( ٔ) ِجبُ  َعمَّ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ

امِ  ِمنْ  ٌَ انِ  َمعَ  اْلَفَراِبِض  أََداءِ  ِفً اْلِق ٌَ َواِفلِ  إِْت الِهِ  َنْفِسهِ  َعنْ  إْعَطاِبهِ  ُثمَّ  النَّ ٌَ  َبْعدُ  ِفٌَما َوِع
ًِّ  ْبنُ  أحمد أخبرنا :( قالٖٙٔ/9ٔ/ٕ) َثَنا اْلُمَثنَّى ْبنِ  َعلِ دُ  َحدَّ ابِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  اْلَبلَِديُّ  اْلَخطَّ

اِهدُ  َثَنا الزَّ دُ  َجاِبر   أبو َحدَّ َثَنا اْلَملِكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ُبْرَدةَ  أَِبً َعنْ  إسحاق أَِبً َعنْ  إِْسَراِبٌلُ  َحدَّ
 .به بلفظه  ُموَسى أَِبً نْ عَ 
( عن محمد بن 7ٕٕٗ/ٕٙٔ/ٖٔموسى ) أبىمسند  :ٌعلى فى مسنده أبو هأخرجو

 .الخطاب به بلفظه 
  :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

ًِّ  ْبنُ  أحمد -ٔ     7ٖحافظ ثقة سٌقت ترجمته حدٌث  :ٌعلى الموصلً أبو اْلُمَثنَّى ْبنِ  َعلِ
دُ  -ٕ مَّ ابِ  ْبنُ  ُمح  م اْلُمَوحَدة اْلَباء ِبَفْتح -اْلَبلَِديُّ  اْلَخطَّ ال آخرَها َوِفً َوالالَّ نسبة  اْلُمْهملَة الدَّ

 أبى روى عن: .حعفر الزاهد )حب( أبو - اْلَحطب بلد لََها ٌَُقال اْلموصل تَقارب َبْلَدةالى 
 =         . وؼٌرهم  إسماعٌلومإمل بن  ،د الملكمحمد بن عبو ،نعٌم الفضل بن دكٌن

 ___________________________    
 ٕٕ رقم: ثقة فقٌه سبقت ترجمته حدٌث بن عروة : هشام -٘= 
 8 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن الزبٌر عروة -ٙ
 8 :سبقت ترجمتها حدٌث رقم رضً هللا عنها: م المإمنٌنأ عابشة -7

 : سناداإلالحكم على 
 وهو حسن الحدٌث مدلس وقد صرن بالسماع إسحاقحسن فٌه محمد بن  إسناد

ِة، ْعِتَصامِ اال َبابُ المقدمة  ابن حبان فً صحٌحه  فً هأخرج خروله طرٌق آ نَّ  َوَما ِبالسُّ
َتَعلَّقُ  ا َنْقال   ِبَها ٌَ ا َوأَْمر  دُ  أخبرنا :قال (8٘/9ٔ/ٔ) َوَزْجر  َبةَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ : َقالَ  قَُت
َثَنا ، أَِبً اْبنُ  َحدَّ ِريِّ َثَنا: َقالَ  السَّ اِق، َعْبدُ  َحدَّ زَّ ، َعنِ ، َمْعَمر   أخبرنا: َقالَ  الرَّ ْهِريِّ  َعنْ  الزُّ
 8٘ :صحٌح سبق تخرٌجه برقموهو حدٌث ، به بلفظه َعاِبَشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ 

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 صحٌح 
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___________________________   

ٌعلى بالزهد وترحم  أبووصفه . بن عبٌد الصفار أحمدو ،ٌعلى الموصلً أبو :وعنه= 
 . البٌهقًنعٌم و أبووكذلك  ،الثقات وخرو له فى صحٌحه وذكره ابن حبان فً، علٌه

  . ابن حبان الإ: لم ٌوثقه خالصة حاله
   (7ٖٔ/ٔ) واللباب ،(٘٘) ٌعلى برقم أبى، ومعجم (9ٖٔ/9: الثقات ) ٌنظر

دُ  (ٖ) مَّ رابٌل بن ٌونس وجعفر سإ :روى عن. )حب( األزديجابر  أبو اْلَملِكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمح 
بن ٌزٌد القطان والحارث بن  إسماعٌل وعنه:. عبة بن الحجاو وؼٌرهموش ،بن الزبٌرا
 قبلنا ومات أدركته بقوي لٌس: حاتم أبو قال .وؼٌرهم ومحمد بن الخطاب البلدي ،سامةأ

ان ابن َذَكرهو، بٌسٌر  دى عشرةإح سنة مات . واسط من أصله: وقال الثقات فً ِحبَّ
 . مابتٌنو وعشرٌن إحدى سنة مات: لسان المٌزان ، وقال ابن حجر فًبتٌناوم

  ابن حبان . الإخالصة حاله : لم ٌوثقه 
 الجوزيوالضعفاء البن  ، (ٙٗ/9) البن حبان ، والثقات(٘ٙٔ/ٔالتارٌخ الكبٌر )  ٌنظر

ولسان المٌزان ، ( ٖٔٙ/ٖ) االعتدالومٌزان ،  (٘/8الجرن والتعدٌل )، و(8ٕ/ٖ)
(7/ٖٔٙ) . 
روى  . )ع( الكوفً ٌوسؾ أبو السبٌعً، الهمدانً إسحاق أَبً بن ٌونس بن إسرابٌل -ٗ

 وعٌسى السبٌعً، هللا َعبد ْبن َعْمرو إسحاق أبً وجده الواسطً، خالد ْبن َعْمرو عن:
 ؼسان أبوو عقبة، ْبن وقبٌصة الجرمً، ٌزٌد ْبن القاسم وعنه:. وؼٌرهم عزة أَبً ابن
، ْبن علً َقال.  وؼٌرهم ،النهدي إسماعٌل ْبن مالك ًّ : القطان َسِعٌد ْبن ٌحٌى َعنْ  اْلَمِدٌِن

 كان: حنبل بن أحمد َعن ،إسماعٌل ْبن حرب َوَقال، عٌاش ْبن بكر أبً فوق إسرابٌل
 إسرابٌل: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن َصالِح َوَقال، حفظه من ٌعجب وجعل ثقة، شٌخنا
 أثبت أٌهما: أحمد سبل: طالب أبو َوَقال، بآخرة منه سمع لٌن، فٌه إسحاق أبً َعن

 من: قلت. َشِرٌك من أثبت كان سمع، ما ٌإدي كان إسرابٌل: قال إسرابٌل؟ أو َشِرٌك،
، كتاب صاحب كان ألنه إسرابٌل،: قال ؟إسحاق أبً فً إسرابٌل أو ٌونس إلٌك أحب
، َعباس َوَقال وِريُّ  وال إسرابٌل َعن ٌحدث ال القطان َكانَ : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ
 من عنده نكتب كنا: آدم ْبن ٌحٌى قال: َفَقالَ  إسرابٌل، َعن ٌحٌى سبل: عباس قال. َشِرٌك
: ٌقول ٌحٌى سمعت: أٌضا َوَقال، بعد حفظ ثم ٌحفظ، ال إسرابٌل كان: ٌحٌى قال حفظه،
، أثبت إسرابٌل: ٌقول ٌحٌى وسمعت: قال. شٌبان من إسحاق أبً فً أثبت إسرابٌل
 أو ٌونس إلٌك أحب من: حنبل بن أحمد هللا َعبد ألبً ٌعنً قلت،: زٌاد ْبن الفضل َوَقال

 نعم،: قال ٌونس؟ من إلٌك أحب إسرابٌل: قلت. إسرابٌل قال ؟إسحاق أبً فً إسرابٌل
 سمع، ما على ٌإدي كان إسرابٌل: قال إسرابٌل؟ أو َشِرٌك: قٌل. كتاب صاحب إسرابٌل

وثقه ابن و، بالتوهم الحدٌث ٌحدث كان قٌاس، َشِرٌك على لٌس َشِرٌك، من أثبت كان
 =                                                      .حاتم  أبوو العجلًمعٌن وابن سعد و
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 إسرابٌل على من تكلم فٌه فقال: الذهبًوقد رد  ،وابن حزم المدٌنًوقد تكلم فٌه ابن = 
 إلى ٌلتفت فال سطوانة،اإلك الثبت فً وهو صول،األ فً ومسلم البخاري اعتمده
 كبٌر هلل خاشعا صالحا وعلمه حفظه مع إسرابٌل وكان ثم قال: ،ضعفه من تضعٌؾ
 ِثَقات من :ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثقات الرواة فً الذهبًوقال ، القدر

ٌٌّن هُ  إسحاق أبً بجده ِسٌَما َواَل  وعلمابهم اْلُكوِف َخانِ  ِبهِ  اْحتج بَحدٌثه َبِصٌر َفإِنَّ ٌْ  الشَّ
َقهُ   رده ِفً اْبن حزم إِلَى ٌْلَتفت َواَل  قلت ٌستضعفه من ِمْنُهم سعد اْبن َوَقالَ  ،النَّاس َوَوثَّ
 ممن وُهوَ  ستقامة،اال علٌه الؽالب وحدٌثه :ابن عديوقال ، وتضعٌفه إِْسَراِبٌل لَحِدٌث

 نقله!  الحدٌث ٌسرق لص إسرابٌل التهذٌب: وقال ابن حجر فً، به وٌحتج حدٌثه ٌكتب

َبة أَبً بن محمد بن عثمان عن ٌْ  كالم من لٌس فإنه هذا صح فإن الرحمن، عبد عن َش
 لما جٌد ؼٌر تفسٌر وهو الرحمن، عبد لكالم عثمان من تفسٌر هو بل الرحمن، عبد

 ُتكلم ثقة :وقال ابن حجر فى التقرٌب، إسرابٌل فً الرأي من الرحمن عبد من عرؾ
  . ومابة ستٌن سنة مات.  حجة بال فٌه
 ما جاءت فًبارة كبل الع ،نقل العبارة واختصرها وقد تصرؾ ابن حجر فً :قلت

 فٌما حنبل بن أحمد بن هللا َعبد أخبرنا: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َوَقال: الجرن والتعدٌل
َثَنا إلً، كتب َبة، أَبً بن بكر أبو َحدَّ ٌْ  كان: ٌقول مهدي بن الرحمن عبد سمعت َش

 . تلقفا العلم ٌتلقؾ أنه ٌعنً لصا، الحدٌث فً إسرابٌل
 .صول األ الشٌخان فً ر واحتج بهخالصة حاله : ثقة وثقه الجمهو

 للعجلًوالثقات ، (ٙ٘/ٕ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(7ٖٗ/ٙطبقات ابن سعد ) :ٌنظر
/ ٕ) حاتم أَبً البن التعدٌلوالجرن و، (88ٖ/ٕخٌثمة ) أبىتارٌخ ابن و ،(ٕٕٕ/ٔ)

 بن عديوالكامل ال، (8ٕ/ٕ) الدوري تارٌخو، (79/ٙوالثقات البن حبان ) ،(ٖٖٓ
 الرواةو ،(9ٕٓ/ٔ) للذهبً المٌزانو، (ٕٖٔ/ٓٔالبن حزم ) والمحلى، (8ٕٔ/ٕ)

 البن حجر التهذٌب تهذٌبو، (ٙٙ/ٔللذهبً ) ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثقات
 (ٗٓٔ/ٔ، والتقرٌب )(ٖٕٙ/ٔ)
فنسبه اختالطه  الذهبًنكر : ثقة مكثر احتج به الحماعة وقد أ السبٌعً إسحاق أبو -٘
                                                7ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم مدلس من الثالثة ، وهولى النسٌانإ
 7 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :األشعريموسى  أبىبن  بردة أبو -ٙ
 7 :جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابً رضً هللا عنه: األشعري موسى أبو -7

 : سناداإلالحكم على 
دُ لحال ؛ ضعٌؾ  إسناد ابِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ٌوثقهمافلم ، بد الملكومحمد بن ع ،اْلَبلَِديُّ  اْلَخطَّ
 .رجاله ثقات وباقًمدلس من الثالثة، وهو إسحاق السبٌعً  وفٌه أبو معتبر

 ِفً الَقْصدِ  ِمنَ  ِبهِ  ٌُْإَمرُ  َما الصالة باب تابك داود: أبو هأخرج والحدٌث له شاهد
اَلةِ  َثَنا ( قال9ٖٙٔ/8ٗ/ٕ) الصَّ دُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  هللاَِّ  ُعَب َثَنا َسْعد  ً، َحدَّ َثَنا َعمِّ  اْبنِ  َعنِ  أَِبً، َحدَّ
 =                                      َعاِبَشَة  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ،إسحاق
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: باذة الهٌبةقوله
(ٔ)

الهٌبة وبذ لبذاذة رثاثة الحال والهٌبة ٌقال: باذ وا 
، والرهابنٌةالهٌبة

(ٕ)
الرهبة ، وأصلها من من رهبنة النصارى هً: 

العبادة ضعفت قوته عن أدا  ما علٌه من  ب نفسه فًذاأوالخوف ومن 
، وفٌه تنبٌه على أن المتطوع و ألهلههلل جل وعال  أو لنفسه أ الحقوق
نزل به ضٌف ٌستحب له الفطر إذابالصوم 

(ٖ)
وعثمان 

(ٗ)
 جمحً هذا قرشً 

أول رجل من المهاجرٌن مات بالمدٌنة بعد  /أ[1٘ٔ/ ]السابب وهو أبوكنٌته 
  مرجعه من بدر وأول من دفن بالبقٌ، .

___________________________ 
هِ  هللاُ  َصلَّى رسول هللا  أَنَّ " = ٌْ ، ْبنِ  ُعْثَمانَ  إِلَى َبَعثَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ا»: َفَقالَ  َفَجاَءهُ، َمْظُعون  ٌَ 

ِتً َعنْ  أََرِؼْبتَ  ُعْثَماُن، ا َوهللاَِّ  اَل : َقالَ  ،«ُسنَّ ِ، َرُسولَ  ٌَ َتكَ  َولَِكنْ  هللاَّ  َفإِنًِّ»: َقالَ  أَْطلُُب، ُسنَّ
، أََنامُ  َساَء، َوأَْنِكحُ  َوأُْفِطرُ  َوأَُصومُ  َوأَُصلًِّ َ  َفاتَّقِ  النِّ ا هللاَّ كَ  أِلَْهلِكَ  َفإِنَّ  ُعْثَماُن، ٌَ ٌْ  ،َحقّ ا َعلَ
ِفكَ  َوإِنَّ  ٌْ كَ  لَِض ٌْ كَ  لَِنْفِسكَ  َوإِنَّ  َحقّ ا، َعلَ ٌْ  "َوَنمْ  َوَصلِّ  َوأَْفِطْر، َفُصمْ  َحقّ ا، َعلَ

 8ٙ :ن سبق تخرٌجه والحكم علٌه برقمحس إسنادوهذا  قلت :
 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده

 الحدٌث بهذا الشاهد حسن لؽٌره 
 
َبةِ  وَباذّ  اْلهٌبة َبذُّ : ٌَُقالُ . اْلهٌبة َرَثاثة الَبَذاَذة( ٔ) ٌْ  .اللِّْبسة َرثُّ  أَيْ : اْلَه
 (9ٓ/ٔؼرٌب الحدٌث ) ( ، والفابق فًٓٔٔ/ٔالتهاٌة ) نظر :ٌ
ًَ :  األثٌر( قال ابن ٕ) ْهبة ِمنَ  وأصلُها. النََّصاَرى رْهَبَنة ِمنْ  ِه  :الرَّ

ُبونَ  َكاُنوا الَخوِؾ، َتَرهَّ ْنٌا، أْشؽال ِمنْ  بالتَّخلّى ٌَ ها، وَتْركِ  الدُّ ْهد َمالَذِّ  والُعْزلة ِفٌَها، والزُّ
د أْهلها، َعنْ  ْلِسلة وٌضعُ  نفَسه، ٌَْخصى َكانَ  َمنْ  ِمْنُهمْ  إِنَّ  َحتَّى مشاقِّها، وتعمُّ  ِفً السِّ

رُ  ُعُنقه، ٌْ ًُّ  فنفاَها التَّعذٌب، أنواعِ  ِمنْ  َذلِكَ  َوَؼ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  اإلسالم َعنِ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ْهَبانُ . َعْنَها الُمْسلمٌن ونَهى ، َجَمعَ : والرُّ ٌُجمع الواِحد َعلَى ٌَقع َوَقدْ  َراِهب   َرَهاِبٌن َعلَى و

ْهَبَنةُ . وَرَهاِبَنة   ، والرَّ ة َتْقِدٌرِ  َعلَى َفْعلَلَة أَوْ  ِمْنُه، َفْعلََنة  ٌَّ اَدِتَها النُّونِ  أْصل ٌَ ْهَبانِ . َوِز ةُ والرَّ ٌَّ 
ْهَبنة إِلَى منُسوَبة اَدةِ  الرَّ ٌَ   .ْلؾِ اال ِبِز

 ( 8ٕٔ/ٕالنهاٌة ) نظرٌ
 . 79 :برقمجحٌفة  أبً( تقدم فٌه حدٌث ٖ)
 ُجَمحَ  ْبنِ  ُحَذاَفةَ  ْبنِ  َوْهبِ  ْبنِ  َحِبٌبِ  ْبنِ  - المعجمة بالظاء - َمْظُعونِ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  (ٗ)

 ًّ ٌُْكَنى الجمحً اْلقَُرِش اِببِ  أََبا َو ، عشر ثالثة ْبعد مظعون ْبن عثمان أسلم السَّ  رجال 
 فبلؽهم المسلمٌن، من جماعة َمعَ  ىولاأل الهجرة السابب وابنه ُهوَ  الحبشة إِلَى وهاجر
ا أن الحبشة ِفً وهم  بالمدٌنة مات رجل أولوهو ،  بدرا فعادوا وشهد أسلمت َقدْ  قرٌش 
 أن وؼٌرها َعاِبَشة حدٌث من وجوه من وروي بدر، من رجع ما بعد المهاجرٌن من

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول هِ  هللاَّ ٌْ                                       =                    .مات َما بعد مظعون ْبن ُعْثَمان قبل َوَسلَّمَ  َعلَ
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كلثوم بن الهدم -صلى هللا علٌه وسلم  -النبًوقٌل أول من مات بعد قدوم 
(ٔ)

 
سعد بن زرارةوتوفى بعده أ

(ٕ)
أول : قولممكن بؤن ن نصارٌان، والجم،األ 

 نصار هذان ومن المهاجرٌن عثمان .األمن مات من 

___________________________  
 هللاَِّ  َرُسول مقدم من شهرا وعشرٌن اثنٌن بعد وقٌل الهجرة، من اثنتٌن سنة توفً =

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ  بعد الهجرة من شهرا ثالثٌن رأس على مات إنه: وقٌل. المدٌنة َوَسلَّمَ  َعلَ
ُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسول هقبل وكفن ؼسل فلما بدرا، شهوده هِ  هللاَّ ٌْ  فلما ، -عٌنٌه بٌن َوَسلَّمَ  َعلَ
 هللا صلى النبً اْبن إبراهٌم توفً ولما. مظعون   ْبن ُعْثَمان لنا ُهوَ  السلؾ نعم: َقالَ  دفن
ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسول قال وسلم علٌه هِ  هللاَّ ٌْ  بن عثمان الصالح، بالسلؾ الحق: َوَسلَّمَ  َعلَ

 .مظعون
 ،(ٖ٘ٓٔ/ٖ) االستٌعابو ،(89٘/ٖالؽابة ) أسدو(، 9ٖٖ/ٖالطبقات الكبرى ): ٌنظر
 (8ٖٔ/ٗ) اإلصابةو
ٌْسِ  اْمِرئِ  ْبنِ  - الدال وسكون الهاء بكسر - اْلِهْدمِ  ْبنُ  ُكْلُثومُ ( ٔ) دِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اْلَق ٌْ  َز
دِ  ْبنِ ا ٌْ دِ  ْبنِ  ُعَب ٌْ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول رحل صاحب.  نصارياأل َمالِكِ  ْبنِ  َز هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلََّم، َعلَ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول نزول قبل أسلم كبٌرا، شٌخا َوَكانَ  بذلك، ٌعرؾ هِ  هللاَّ ٌْ  المدٌنة، َوَسلَّمَ  َعلَ
هِ  نزل الَِّذي َوُهوَ  ٌْ ًّ  َعلَ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  إِلَى مكة من هجرته ِفً قدومه حٌن ِفً َوَسلَّمَ  َعَل

 خرو ُثمَّ  أٌام، أربعة عنده فؤقام والواقدي، وموسى إسحاق اْبن َذلِكَ  على اتفق المدٌنة،
ٌُّوب أَِبً إِلَى    .إلٌها وانتقل مساكنه، بنى َحتَّى علٌه، فنزل نصاري،األ أَ

 أول الهدم ْبن كلثوم أن: وقٌل. بٌسٌر بدر قبل الهدم بن كلثوم توفًقال ابن عبد البر : 
ًّ  أصحاب من مات من ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  من شٌبا ٌدرك لم المدٌنة، قدومه بعد َوَسلَّمَ  َعلَ

 َرُسول قدوم بعد نصاراأل من مات من أول الهدم ْبن كلثوم أن الطبري وذكر،  مشاهده
ُ  َصلَّى هللاَِّ  هِ  هللاَّ ٌْ  مسجده بنٌان ابتداء حٌن ِفً بؤٌام قدومه بعد مات المدٌنة، َوَسلَّمَ  َعلَ

 الإ مقدمه بعد ٌلبث ولم بؤٌام، زرارة ْبن أسعد أمامة أَِبً موت قبل موته َوَكانَ  وبٌوته،
 . ٌسٌرا
 ،(7ٙٗ/ٗالؽابة ) أسدو ،(7ٕٖٔ/ٖ) االستٌعاب(، وٖٕٙ/ٖالطبقات الكبرى ): ٌنظر
  ،(ٕٙٗ/٘) اإلصابةو
دِ  ْبنِ  ُعَدسِ  ْبنِ  ُزَراَرةَ  أسعد بن (ٕ) ٌْ  أبو النجاري، الخزرجً نصارياأل َثْعَلَبةَ  ْبنِ  ُعَب

 والثانٌة ىولاأل العقبة شهد نقٌبا، عقبٌٌا وكان بها، واشتهر كنٌته علٌه ؼلبت ،أمامة
 رجال، عشر اثنً فً والثانٌة سبعة، أو نفر ستة فً ىولاأل البٌعة وكانت فٌهما، وباٌع
 َعْبد بن جابر حاشا ذكروا، فٌما أصؽرهم أمامة أبو وامرأتان، رجال   سبعٌن فً والثالثة
 رجال عشر اثنً النقباء وكان. النقباء من -هذا أمامة أبو -زرارة بن أسعد وكان هللا،

ًّ  فكواه الذبحة،: له ٌقال بمرض موته وكانر بد قبل ومات  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
                                           =                                                  .               ٌبنى والمسجد ومات بٌده،
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بن أمٌة السلمٌةوخولة بنت حكٌم 
(ٔ)

صلى  - ، وهى التً وهبت نفسها للنبً
 . صالحةا  قول بعضهم وكانت امرأةا  فً -هللا علٌه وسلم 

وقاص أبىروى عنها سعد بن  -11
(ٕ)

نْ "ث حدٌ  ل   م  ز  ْنزِ  ن   أ ُعوذُ : ق ال  ف ًلم 
اتِ  لِم  اتِ  هللاِ  بِك  امَّ رِّ  ِمنْ  التَّ ا ش  ، م  ل ق  هُ  ل مْ  خ  ُضرَّ  ٌ ، ٌ ًْ تَّى ش  ِحل   ح  ْرت  ْنِزلِهِ  ِمنْ  ٌ   م 
لِك   " ذ 

(ٖ)
 . 

__________________________
 

 بالبقٌع دفن من أول: قال حزم بن بكر أبً بن هللاَّ  عبد طرٌق من الواقدي وروى= 
                                             . نصاراأل قول هذا. زرارة بن أسعد
والطبقات  ،(8ٕٓ/ٔ) اإلصابةو ،(ٕ٘ٓ/ٔالؽابة ) أسدو ،(8ٓ/ٔ) االستٌعاب :ٌنظر

 (8ٓٙ/ٖ)الكبرى 
ةَ  ْبنِ  َحِكٌمِ  ِبْنتُ  َخْولَةُ ( ٔ) ٌَّ ةَ  ْبنِ  ْوَقِص األ ْبنِ  َحاِرَثةَ  ْبنِ  أَُم ُة، ِهاَللِ  ْبنِ  ُمرَّ ٌَّ لَِم  اْمَرأَةُ  السُّ

ُ  َصلَّى للنبً نفسها وهبت التً وهً. (ق س ت م عخ) َمْظُعون   ْبنِ  ُعْثَمانَ  هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 عن وقاص، أبً بن سعد عنها روى فاضلة، صالحة امرأة وكانت بعضهم، قول ِفً

هِ  هللا صلى النبً ٌْ  .السفر ِفً النزول عند هللاَّ  بكلمات التعوذ ِفً َوَسلََّم، َعلَ
 مسلم بحدٌث  لََها اْنَفرد َحِدٌثا عشر َخْمَسة َلَها، و وسلّم علٌه هللاَّ  صلّى النبً :عن روت
 . وعروة سعٌد، بن وبشر المسٌب، بن وسعٌد ، وقاص أبً بن سعد :عنها روى
 ،(7/9ٖالؽابة ) أسد(، و8ٖٕٔ/ٗ) االستٌعاب، و(8٘ٔ/8والطبقات الكبرى ): ٌنظر
  (9ٓٗ/ٔوالخالصة ) ،(7ٗٙ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٙٔٔ/8) اإلصابةو
ٌُقال - أهٌب ْبن َمالِك واسمه وقاص أَبً بن َسْعد (ٕ) ب: و ٌْ  مناؾ عبد ْبن - وَه

ْهِريّ  إسحاق أبو اْلقَُرِشً،  َرُسول مع ٌلتقً ، بالجنة لهم المشهود العشرة أحد.  )ع( الزُّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  هِ  هللاَّ ٌْ  هللاَِّ  َرُسول قبل اْلَمِدٌَنة إِلَى وهاجر قدٌما أسلم. مرة ْبن كالب ِفً وَسلَّمَ  َعلَ

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ  وسلم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  رسول مع كلها والمشاهد بدرا وشهد وَسلََّم، َعلَ
ًّ : َعن َرَوى .هللا سبٌل ِفً بسهم رمى من أول وُهوَ . اإلسالم فارس: لَهُ  ٌقال وكان ِب  النَّ
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ  اتفَقا َحِدٌثا عشر َوَخْمَسة َحِدٌث ِماَبَتا لَهُ .  حكٌم ِبْنت خولة وعن وَسلََّم، َعلَ
َها ٌْ ة َوُمسلم ِبَخْمَسة البخاري َواْنَفَردَ  َعلَ ٌَ  ْبن سعد ْبن إبراهٌم ابنه: َعنه َرَوى.  عشر ِبثَماِن
د وابنه ،عوؾ ْبن الرحمن َعْبد ْبن إبراهٌمو وقاص، أَبً  وقاص أَبً ْبن سعد ْبن ُمَحمَّ

ال عشَرة على بالعقٌق قصره ِفً َماتَ  .وؼٌرهم ٌَ  ِفً البقٌع إِلَى َوحمل اْلَمِدٌَنة من أَْم
 .سبع سنة َوقٌل ِستّ  سنة َوقٌل َوخمسٌن خمس سنة
، (9ٕٓ/ ٕ) الؽابة أسدو ،(ٙٓٙ/ ٕ) االستٌعابو، (7ٗ8/  ٕ)  الصحابة فضابل: ٌنظر

 (ٖ٘ٔ/ٔالخالصة )و ،(ٔٙ/ٖ) اإلصابةو ،(8ٖٗ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب
 بن عبد هللا بن األشج واختلؾ عنه: هذا الحدٌث مداره على ٌعقوب (ٖ)

ٌعقوب بن عبد هللا بن األشج عن بسر بن سعٌد عن سعد بن أبً وقاص الوجه األول: 
 عن خولة به مرفوعا

 أبً بن سعد عن بن المسٌب سعٌد عن األشج بن هللا عبد بن ٌعقوبالوجه الثانً: 
 =                                                             مرفوعا به خولة عن وقاص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 عن سعٌد بن المسٌب عن النبً مرسال األشج بن هللا عبد بن ٌعقوبالوجه الثالث: = 
 أبً بن سعد عن سعٌد بن بسر عن األشج بن هللا عبد بن ٌعقوب) تخرٌج الوجه األول:

 (مرفوعا به خولة عن وقاص
ْكرِ  تابكمسلم:  هأخرج َعاءِ  الذِّ ْوَبةِ  َوالدُّ ذِ  ِفًباب  ،ْسِتْؽَفارِ االوَ  َوالتَّ َعوُّ  اْلَقَضاءِ  ُسوءِ  ِمنْ  التَّ
َقاءِ  َوَدَركِ  ِرهِ  الشَّ ٌْ َثَنا :( قال7ٓ8ٕ/8ٕٓٓ/ٗ) َوَؼ َبةُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت َثَنا َسِعٌد  ، َحدَّ ث  ٌْ  ن لَ
َثَنا دُ  َوَحدَّ ُث، أخبرنا - لَهُ  َواللَّْفظُ  - ُرْمح   ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ِزٌدَ  َعنْ  اللَّ ، أَِبً ْبنِ  ٌَ  اْلَحاِرثِ  نِ عَ  َحِبٌب 

ْعقُوَب، ْبنِ  ْعقُوبَ  أَنَّ  ٌَ َثهُ  هللِا، َعْبدِ  ْبنَ  ٌَ هُ  َحدَّ ، ْبنَ  ُبْسرَ  َسِمعَ  أَنَّ قُولُ  َسِعٌد   ْبنَ  َسْعدَ  َسِمْعتُ : ٌَ
، أَِبً قُولُ  َوقَّاص  ةَ  َحِكٌم   ِبْنتَ  َخْولَةَ  َسِمْعتُ : ٌَ ٌَّ لَِم   .به بلفظه السُّ

قُولُ  َما َجاءَ  َما باب الدعوات، أبواب كتاب: الترمذي وأخرجه  َمْنِزال   َنَزلَ  إذا ٌَ
: الكبرى فً والنسابً ،"َؼِرٌب   َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا: "وقال( 7ٖٖٗ/9ٙٗ/٘)

قُولُ  َما باب واللٌلة، الٌوم عمل كتاب  طرٌقه ومن ،(8ٖٔٓٔ/7ٕٓ/9) َمْنِزال   َنَزلَ  إذا ٌَ
قُولُ  َما َبابُ : واللٌلة الٌوم عمل فً السنً ابن  به قتٌبة عن( 7٘ٗ/ٔ)َمْنِزال   َنَزلَ  إذا ٌَ

 . بلفظه
 ِعْندَ  االْسِتَعاَذةِ  باب المناسك، كتاب: خزٌمة وابن ،(7ٕٕٕٔ/88/٘ٗ: )أحمد وأخرجه
 األسماء فً والبٌهقً ،(7ٖٕ/ٕٗ) والطبرانى ،(ٕٙٙ٘/ٓ٘ٔ/ٗ) اْلَمَناِزلِ  ُنُزولِ 

 هللاَِّ  َكاَلمُ  القرآن أَنَّ  َعلَى ِبهِ  ٌُْسَتَدلُّ  َوَما اْلَكاَلمِ  ِصَفةِ  إِْثَباتِ  أبوابِ  ِجَماعُ  باب: والصفات
رُ  َوَجلَّ  َعزَّ  ٌْ : الكبرى السنن وفى ،(ٖٓٗ/7ٕٗ/ٔ) َحاِدث   َواَل  َمْخلُوق   َواَل ، ُمْحَدث   َؼ
قُولُ  َما َبابُ  واللٌلة، الٌوم عمل كتاب  والمحاملً ،(ٕٕٖٓٔ/٘ٔٗ/٘) َمْنِزال   َنَزلَ  إذا ٌَ
ْدُعو َما باب: الدعاء فً : الؽابة أسد فً األثٌر وابن ،(ٔ٘/89/ٔ) اْلَمْنِزلَ  َنَزلَ  إذا ٌَ
 . بلفظه به اللٌث طرٌق من ستتهم( 9ٗ/ٙ)

كالهما من طرٌق  (٘ٓٙ/8ٖٕ/ٕٗ(، والطبرانً: )7ٕٕٔٓ/88/٘ٗأحمد: ) وأخرجه
 به بلفظه. عن ٌزٌد ابن لهٌعةعن  السٌلحٌنً إسحاق بن ٌحٌى

 بن سعد عن المسٌب بن سعٌد عن األشج بن هللا عبد بن ٌعقوب)  تخرٌج الوجه الثانً:
   (مرفوعا به خولة عن وقاص أبً

النسابً فً الكبرى: كتاب عمل الٌوم واللٌلة، باب ما ٌقول إذا نزل منزال  أخرجه
دُ  أَْخَبَرَنا( قال: 9ٖٔٓٔ/7ٕٓ/9) ، ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا َمْعَمر  اُن، َحدَّ َثَنا َحبَّ ، َحدَّ ب  ٌْ َثَنا ُوَه  اْبنُ  َحدَّ

ْعقُوبَ  َعنْ  َعْجاَلَن، ، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ٌَ ٌِِّب، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  اأْلََشجِّ ، ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  اْلُمَس  َمالِك 
، ِبْنتِ  َخْولَةَ  َعنْ  هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَتْ  َحِكٌم  ٌْ  َنَزلَ  إَِذا أََحَدُكمْ  أَنَّ  لَوْ : " َوَسلَّمَ  َعلَ

هُ  لَمْ  َخلََق، َما َشرِّ  ِمنْ  هللاِ  ِبَكلَِماتِ  أَُعوذُ : َقالَ  َمْنِزال   ُضرُّ ء   اْلَمْنِزلِ  َذلِكَ  ِفً ٌَ ًْ  َحتَّى َش
ْرَتِحلَ   " ِمْنهُ  ٌَ

(، وأبو نعٌم فً معرفة الصحابة 8ٓٔورقً فً مسند سعد: )ندوأخرجه ال
 ( كالهما من طرٌق وهٌب به. 7/7٘9ٖٖٗٓ/ٙ)

 النبً عن المسٌب بن سعٌد عن األشج بن هللا عبد بن ٌعقوب) تخرٌج الوجه الثالث:
 (مرسال
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 منزال نزل إذا ٌقول ما باب واللٌلة، الٌوم عمل كتاب: الكبرى فً النسابً أخرجه= 
، ْبنُ  اْلَحِمٌدِ  َعْبدُ  أَْخَبَرَنا :قال( ٕٖٓٓٔ/7ٕٓ/9) د  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَنا َمْخلَد  اُن، َحدَّ ٌَ  َعنِ  ُسْف

ْعقُوبَ  َعنْ  َعْجاَلَن، اْبنِ  ٌَِّب، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  هللِا، َعْبدِ  ْبنِ  ٌَ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلُمَس
هِ  هللاُ  ٌْ  نحوه. : َوَسلَّمَ  َعلَ
 من طرٌق ابن عجالن به. (ٖٓ/ٕ) العلل فً الدارقطنً أخرجهو

 دراسة إسناد الوجه األول:
 الوجه األول رواه مسلم فلست فً حاجة إلى دراسة إسناده:

 ورواه عن ٌعقوب بن األشج، الحارث بن ٌعقوب 
)عخ م ت  .المصري موالهم األنصاري هللا عبد بن وٌقال ثعلبة بن ٌعقوب بن الحارث
 بن هللا عبد بن وٌعقوب ٌسار بن سعٌد الحباب وأبً سعد بن سهل :عن روىس(. 
 مضر بن وبكر واللٌث حبٌب أبً بن وٌزٌد عمرو ابنه :وعنه .وؼٌرهم األشج

 ٌعقوب كان :اللٌث وقال ،بؤس به لٌس :النسابً وقال ،ثقة :معٌن بنا قال .وؼٌرهم
 :ربٌعة بن موسى وقال ،عمرو ابنه من أفضل الحارث وكان الحارث ابنه من أفضل
، وقال الذهبً: ثقة قانت محًٌ الثقات فً حبان بنا وذكره، العباد من الحارث كان

  .ومابة ثالثٌن سنة مات من عابد ثقة اللٌل، وقال ابن حجر: 
 ( 8ٗٔ/ٔ( والتقرٌب )ٗٙٔ/ٕ( وتهذٌب التهذٌب )ٖ٘ٓ/ٔالكاشؾ )
 إسناد الوجه الثانً:دراسة 

 رواه ابن عجالن عن ٌعقوب بن األشج:
 أبً أحادٌث علٌه اختلطت صدوقمختلؾ فٌه والراجح أنه  :المدنًومحمد بن عجالن 

  .هرٌرة
 ( 9ٙٗ/ٔ) التقرٌبو (ٕٖٗ/9تهذٌب التهذٌب )

 دراسة إسناد الوجه الثالث:
 وهو صدوق :األشج بن ٌعقوب عن عجالن ابن رواه

 الخالف:النظر فً 
 الوجه األول: رواه الحارث بن ٌعقوب عن ٌعقوب بن األشج: وهو ثقة

والوجه الثانً: رواه ابن عجالن وهو صدوق وقد اختلؾ عنه: فرواه وهٌب عنه عن 
سعٌد عن سعد عن خولة، ورواه كما فً الوجه الثالث سفٌان عنه عن سعٌد بن المسٌب 

ثق، وهو الذي خرجه مسلم فً صحٌحه، مرسال. إذا ٌترجح الوجه األول بقرٌنة األو
 (ٖٓ/ٕوصوبه الدارقطنً فً العلل )

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:
  صحٌح خرجه مسلم فً صحٌحه 
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 علٌكهللاُ  ح  ت  ف   إن" -صلى هللا علٌه وسلم  - وهى التً قالت للنبً -11
ًَّ  نًطِ عْ ؤ  ف   ف  ابِ الطَّ  ة   ُحلِ  ٌ اِد ب 

ٌْ  بِْنتِ  (ٔ) ن  الغ 
ا ف ق ال   (ٕ)  هللا صلى هللا رسول ل ه 

ان   إِنْ  أرأٌت: وسلم علٌه نْ  ل مْ  ك  قٌِف   فًِ ٌُْإذ   ؟ث 
(ٖ)

 . 
__________________________

 

ةُ  ّماأَ ( ٔ) ٌَ اءِ  َوالّصِحٌحُ  ِبالّنونِ  َباِدَنةُ : ِفٌَها ِقٌلَ  َفَقدْ  اْبَنُتهُ  َباِد ٌَ  َمالِك   َعنْ  ُرِويَ  َوَكَذلِكَ  ِباْل
 (ونادٌة) بالموحدة( بادٌة: )وجهٌن ضبطها فً: منده ابن حكى وقد: "حجر ابن قال

 أسلمت"  الدال بعد نون ثم أّولها، بالموحدة: فٌها ؼٌره وحكى وهم، إنه: وقال بالنون،
ْحَمن عبد وتَزوجَها .رواٌة ولها أبٌها إسالم عند ًَ  َعْوؾ. بن الرَّ  ِهٌت   ِفٌَها َقالَ  الِّتً َوِه

ٌّةَ  أَِبً ْبنِ  هللاِ  لَِعْبدِ  اْلُمَخّنثُ  ُكمْ  هللاُ  َفَتحَ  إنْ " أَُم ٌْ ةَ  َعلَى أَُدلّك َفإِّنً، الّطاِبؾَ  َعَل ٌَ  ِبْنتِ  َباِد
اَلنَ  ٌْ ًّ  َفَسِمَعهُ  ِبَثَمان   َوُتْدِبرُ  ِبؤَْرَبع   ُتْقِبلُ  َفإِّنَها َؼ ُ  َصلَّى الّنِب هِ  هللاَّ ٌْ  هللاُ  َقاَتلَك"  َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَل
ْدُخلَنّ  اَل  َوَقالَ  الّنَظرَ  أَْمَعْنت لََقدْ  ُكنّ  َهُإاَلءِ  ٌَ ٌْ ُموتُ  إّنهُ  َفِقٌلَ  َخاخ   َرْوَضةِ  إلَى َنَفاهُ  ُثمّ " َعَل ٌَ 
ا ِبَها ْدُخلَ  أَنْ  لَهُ  َفؤَِذنَ  ُجوع  ْسؤَلُ  ُجُمَعة   ُكلّ  اْلَمِدٌَنةَ  ٌَ   .الّناسَ  ٌَ

وفتح الباري البن حجر  ،(ٖٓٗ/7) نؾ للسهٌلًاألالروض (، و٘ٗ/8اإلصابة )ٌنظر: 
 (77ٕ/ٖوعمدة القاري ) ،(ٖٖ٘/9)
اَلنُ ؼ( ٕ) اة   ُثمَّ  ِبُمْهَملَةِ  ُمَعتِّب   ْبنِ  َسلََمةَ  بنا ُهوَ  ٌْ َدة   ُثمَّ  َثِقٌلَة   ُمَثنَّ ًُّ  َمالِك   بن ُمَوحَّ َقِف  َوُهوَ  الثَّ

ًُّ  َفؤََمَرهُ  ِنْسَوة   َعْشرُ  َوَتْحَتهُ  أَْسلَمَ  الَِّذي ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ْخَتارَ  أَنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ ا ٌَ  ِمنْ  َوَكانَ  أَْرَبع 
ًَ  ُعَمرَ  ِخاَلَفةِ  أََواِخرِ  إِلَى َوَعاشَ  َثِقٌؾ   ُرَإَساءِ  ُ  َرِض  َعلَى قُّدمَ  الِّذي ُهوَ و ،َعْنهُ  هللاَّ
اَلنُ  َفَقالَ  ِه؟إلٌَْ  أََحبّ  َولَِدهِ  أَيّ  َفَسؤَلَهُ ، ِكْسَرى ٌْ ْقَدمَ  َحّتى اْلَؽاِببُ  :َؼ  ٌُِفٌقَ  َحّتى َواْلَمِرٌضُ  ٌَ

ْكُبرَ  َحّتى َوالّصِؽٌرُ   َعْقلُ  َهَذا َقالَ . اْلُخْبزُ  َقالَ  َبلَِدك؟ ِفً ِؼَذاُإك َما: ِكْسَرى لَهُ  َفَقالَ  ٌَ
 . اْلَورّ  أَْهلِ  ُعقُولِ  َعلَى لَِعْقلِهِ  َتْفِضٌال   اْلُخْبزِ 
  (ٖٖ٘/9وفتح الباري ) (9ٖٖ/7نؾ )األالروض ٌنظر: 

 (8ٗٗ/ٕ) إسنادونقله عنه ابن هشام فى السٌرة بدون  ،ابالؼ   إسحاقابن  هأخرج( ٖ)
 .(ٕٙٙ/ٖوابن كثٌر فى السٌرة )، (8ٗ/ٖوالطبري فً التارٌخ )

أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللِا اْلَحاِفُظ، َقاَل: ( قال: 7ٓٔ/٘: )مرسال   البٌهقً فً الدالبلوأخرجه 
َثَنا ابْ  َثَنا أَِبً، َقاَل: َحدَّ َثَنا أَُبو ُعاَلَثَة، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ ُن لَِهٌَعَة، أَْنَبؤََنا أَُبو َجْعَفر  اْلَبْؽَداِديُّ

ة  ِمَن اْلُمَهاِجَراِت َكاَنْت َمَع َزْوِجَها ِفً َوأَْقَبلَِت اْمَرأَ "َعْن أَِبً اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، َقاَل: 
، ٌَُقاُل لََها َخْولَُة ِبْنُت َحِكٌم  ِش  ٌْ ِه َوَسلََّم َوَكاَنْت  اْلَج ٌْ َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْن َبا َكاَنْت ِممَّ

، َفَدَخَلْت َعلَى َرُسوِل هللاِ  ، َقْبَل َبْدر   صلى هللا علٌه وسلم َقْبَل ذلك تحت عثمان بن َمْظُعون 
ٌُْإَذْن لََنا َحتَّى اآْلَن  اِبِؾ؟ َقاَل: لَْم  ْمَنُعَك أَْن َتْنَهَض إِلَى أَْهِل الطَّ ٌَ ا َرُسوَل هللِا َما  ٌَ َفَقالَْت: 

 " ِفٌِهْم، َوَما أَُظنُّ أَْن َنْفَتَحَها اآْلنَ 
بن عمرو بن خالد محمد : أبو عالثةابن لهٌعة، وهو ضعٌؾ، ووهذا إسناد ضعٌؾ فٌه: 
 تعدٌال. لم أجد فٌه جرحا أو الطبرانً وؼٌره. :وعنه ،أبٌه :عن، الحرانً، ثم المصري

 (87ٕ – 8ٕٙ/ ٕٕتارٌخ اإلسالم )ٌنظر: . ومابتٌن توفً سنة اثنتٌن وتسعٌن
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وعنها -9ٓ
(ٔ)

لن ٌنجى أحدا  "-صلى هللا علٌه وسلم  - قال رسول هللا :قالت 
لُهُ منكم  م  ًل  : ق الُوا «ع  ا أ ْنت   و  ُسول   ٌ  ِ؟ ر  ًل»: ق ال   هللاَّ ا، و  نًِ أ نْ  ًلإ أ ن  د  مَّ غ  ت   ٌ  ُ

 هللاَّ
ة   ْحم  والقصد  ،بوا واغدوا وروحوا وشا من الدلجةفسددوا وقر ،منه بِر 

البخاري هأخرج" القصد تبلغوا
(ٕ) 

.
  

 هرٌرة أبىأٌضا من حدٌث  هأخرجو -9ٔ
(ٖ) 

. 
 __________________________

 

 ( المراد عابشة رضً هللا عنها، ولٌست خولة  ٔ)
 َوالُمَداَوَمةِ  الَقْصدِ باب  ،الرقاق تابك :البخاري هأخرجذكره المصنؾ بالمعنى، ( ٔ)

َثَنا  :( قال7ٙٗٙ/8/98)الَعَملِ  َعلَى ًُّ  َحدَّ ِ، َعْبدِ  ْبنُ  َعلِ َثَنا هللاَّ دُ  َحدَّ ْبِرَقاِن، ْبنُ  ُمَحمَّ  الزِّ
َثَنا ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ ا َسلََمةَ  أَِبً َعنْ  ُعْقَبَة، ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ًِّ  َعنِ  َعاِبَشَة، َعنْ  الرَّ ِب  َصلَّى - النَّ
هِ  هللاُ  ٌْ ُدوا»: َقالَ  - َوَسلَّمَ  َعلَ هُ  َوأَْبِشُروا، َوَقاِرُبوا َسدِّ ا ٌُْدِخلُ  ال َفإِنَّ ةَ  أََحد  : َقالُوا «َعَملُهُ  الَجنَّ
ا أَْنتَ  َوالَ  ِ؟ َرُسولَ  ٌَ َدِنً أَنْ  الإ أََنا، َوال»: َقالَ  هللاَّ َتَؽمَّ ٌَ  ُ هُ : َقالَ  «َوَرْحَمة   ِبَمْؽِفَرة   هللاَّ  أَُظنُّ
َثَنا َعفَّاُن، َوَقالَ . َعاِبَشةَ  َعنْ  َسلََمَة، أَِبً َعنْ  النَّْضِر، أَِبً َعنْ  ، َحدَّ ب  ٌْ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ُوَه

ًِّ  َعنِ  َعاِبَشَة، َعنْ  َسلََمَة، أََبا َسِمْعتُ : َقالَ  ُعْقَبَة، ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ُدوا»: َوَسلَّمَ  َعلَ  َسدِّ
 . «َوأَْبِشُروا

انِ  ِذْكرِ  َبابُ  :القضاء والقدر فً البٌهقً هأخرجو ٌَ ةَ  َدَخلَ  َمنْ  أَنَّ  اْلَب  اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  اْلَجنَّ
هُ  َوَرْحَمِتهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  ِبَفْضلِ  َدَخلََها رَ  َما لَهُ  َوَؼَفرَ  أَْهلَِها أِلَْعَمالِ  َوَوفََّقهُ  لََها َخلََقهُ  أِلَنَّ  َقصَّ
 .به بلفظه  المدٌنًعلى بن عبد هللا ( من طرٌق ٖٓٗ/79ٕ/ٔ) ِمْنَها ِفٌهِ 
اَمةِ  ِصَفةِ  تابك مسلم: هأخرجو ٌَ ةِ  اْلِق ارِ  َواْلَجنَّ ْدُخلَ  لَنْ  باب، َوالنَّ ةَ  أََحد   ٌَ  َبلْ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ

 فً البٌهقًو ،(9ٕٗٔٗ/ٙٔٗ/ٔٗ) :أحمدو ،(8ٔ8ٕ/7ٕٔٔ/ٗ) َتَعالَى هللاِ  ِبَرْحَمةِ 
ْشَفُعونَ  َواَل " }َوَجلَّ  َعزَّ  َقْولِهِ  َبابُ  :البعث والنشور ِتهِ  ِمنْ  َوُهمْ  اْرَتَضى لَِمنِ  الإ ٌَ ٌَ  َخْش

ْحَتجُّ  َما َساِبرِ  َمعَ { ُمْشِفقُونَ  َفاَعةَ  أَْنَكرَ  َمنْ  ِبهِ  ٌَ  :القضاء والقدر فًو ،(9ٗ/79/ٔ) "الشَّ
انِ  ِذْكرِ  َبابُ  ٌَ ةَ  َدَخلَ  َمنْ  أَنَّ  اْلَب هُ  َوَرْحَمِتهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  ِبَفْضلِ  َدَخلََها اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  اْلَجنَّ  أِلَنَّ
رَ  َما لَهُ  َوَؼَفرَ  أَْهلَِها أِلَْعَمالِ  َوَوفََّقهُ  لََها َخلََقهُ   إبراهٌمو ،(ٗٓٗ/79ٕ/ٔ) ِمْنَها ِفٌهِ  َقصَّ

أربعتهم من طرٌق وهٌب عن موسى بن عقبة به  (9ٔ/ٔ) :الحربى فى ؼرٌب الحدٌث
 . بلفظه

اَمةِ  ِصَفةِ  تابك :مسلم هأخرجو ٌَ ةِ  اْلِق ارِ  َواْلَجنَّ ْدُخلَ  لَنْ  باب ،َوالنَّ ةَ  أََحد   ٌَ  َبلْ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ
 :مسند الشهاب القضاعى فًو بلفظه، (8ٔ8ٕ/7ٕٔٔ/ٗ) َتَعالَى هللاِ  ِبَرْحَمةِ 

ا( 8ٕٙ/ٖٙٙ/ٔ) د   ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدُ كالهما من طرٌق  مختصر   ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ، ُمَحمَّ
 .به  ُعْقَبةَ 
 (ٖٙٗٙ/8/98) الَقْصِد َوالُمَداَوَمِة َعَلى الَعَملِ  باب ،الرقاق تابك :البخاري هأخرج (ٕ)

َثَنا قال َثَنا آَدُم، َحدَّ ، أَِبً اْبنُ  َحدَّ ، َسِعٌد   َعنْ  ِذْبب  َرةَ  أَِبً َعنْ  الَمْقُبِريِّ ٌْ ًَ  ُهَر ُ  َرِض  َعْنُه، هللاَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ٌْ ًَ  لَنْ »: َوَسلَّمَ  َعلَ ا ٌَُنجِّ  أَْنتَ  َوالَ : َقالُوا «َعَملُهُ  ِمْنُكمْ  أََحد 
ا ِ؟ َرُسولَ  ٌَ َدِنً أَنْ  اال أََنا، َوالَ »َقالَ  هللاَّ َتَؽمَّ ٌَ  ُ ُدوا ِبَرْحَمة ، هللاَّ  َواْؼُدوا َوَقاِرُبوا، َسدِّ

ء   َوُروُحوا، ًْ ْلَجِة، ِمنَ  َوَش  =                                     «َتْبلُُؽوا الَقْصدَ  َوالَقْصدَ  الدُّ
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 ...................................................................................
___________________________   

انِ  َنْقشِ  َبابُ  :المفرد األدب فًو=  ٌَ   . دم به بلفظهعن آ (ٔٙٗ/ٖٙٔ/ٔ) اْلُبْن
 ، وابن الجعدبلفظه (9ٖ9ٓٔ/8٘ٗ/ٙٔ)وفً  (،77ٙٓٔ/9ٖ٘/ٙٔ) :أحمد هأخرجو
داود  أبوو بلفظه، (77ٕٕ/7ٓٗ/ٔ) اْلَمْقُبِريِّ  َسِعٌد   َعنْ  ِذْبب   أَِبً اْبنُ باب  :مسنده فً

 فًِ اْلَقْصدِ  َبابُ : كتاب الصالة، البٌهقً، وبنحوه (ٕٔٗٗ/8ٗ/ٗ) :مسنده فً الطٌالسً
 ِذْبب   أَِبً اْبنُ  ربعتهم  من طرٌق( بنحوه أ7ٗٓٗ/7ٕ/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ  ِفً َواْلُجْهدِ  اْلِعَباَدِة،

  .به بنحوه 
( 7ٖٙ٘/ٕٔٔ /7) الَمْوتَ  الَمِرٌِض  َتَمنًِّ َبابُ  ،المرضى تابك :البخاري هأخرجو

ْدُخلَ  لَنْ باب  ،صفة القٌامة تابك :مسلمبنحوه، و ةَ  أََحد   ٌَ  َعالَىتَ  هللاِ  ِبَرْحَمةِ  َبلْ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ
ا( 8ٕٔٙ/7ٕٓٔ/ٗ)  ٘ٔٔ/ٔٔهرٌرة ) أبىمسند  :ٌعلى فى مسنده أبوو ،مختصر 
ا (ٖٕٗٙ/ ا (9ٕٖٓ/ٕٔ٘/ٗ) :فى مسند الشامٌٌن الطبرانًو، مختصر  ولوٌن  ،مختصر 

ا (٘ٙ/78/ٔ) :فى جزبه ن   َجْعَفر   أبو َقالَ وبعده:  مختصر  ٌْ : َبْعَدهُ  َنَزلَ  اْلَحِدٌثُ  َوَهَذا: لَُو
ْؽِفرَ } ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ َدهُ  الَِّذي َفَذاكَ { َتؤَخَّ خمستهم من طرٌق  ِبَرْحَمِتهِ  َتَؽمَّ

، أَِبً َعنْ ابن شهاب  د  ٌْ ْحَمِن، َعْبدِ  َمْولَى ُعَب َرةَ  أَِبً َعنْ  الرَّ ٌْ  .به  ُهَر
ْدُخلَ  لَنْ باب ، صفة القٌامة تابك :مسلم هأخرجو ةَ  أََحد   ٌَ  هللاِ  ِبَرْحَمةِ  َبلْ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ
ا (8ٕٔٙ/7ٕٓٔ/ٗ) ْدُخلَ  لَنْ  باب ،صفة القٌامة تابك فًو ،مختصر  ةَ  أََحد   ٌَ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ
 7ٙ/ٗٔ)وفً  ،(7ٕٖٓ/ٖٙٔ/ٕٔ) :أحمدو ،(8ٕٔٙ/9ٕٙٔ/ٗ) هللاِ  ِبَرْحَمةِ  َبلْ 
 :مسنده ٌعلى فً أبوو  ،(789ٓٔ/ٓٙٗ/ٙٔ)وفً ، (7/9ٕٓٙٗ/٘ٔوفً )، (8ٖٖٓ/

أربعتهم من  (8/7ٗ/8ٓٓٗ) :األوسط فً الطبرانًو (،98ٖ٘/ٖٙ/7هرٌرة ) أبىمسند 
اهرٌرة به  أبًطرٌق محمد بن سٌرٌن عن   . مختصر 

ْدُخلَ  لَنْ باب  ،صفة القٌامة تابك :مسلم هأخرجو ةَ  أََحد   ٌَ  َتَعالَى هللاِ  ِبَرْحَمةِ  َبلْ  ِبَعَملِهِ  اْلَجنَّ
َوقًِّ باب  ،الزهد تابك ابن ماجه:، و(8ٕٔٙ/7ٕٓٔ/ٗ)  ٘ٓٗٔ/ٕ) اْلَعَملِ  َعلَى التَّ
ابن منده و (،7ٕٕٗ/ ٖ٘ٓ/ٗ)وفً  (،9ٕٕٗ/٘/ٖ): األوسط فً الطبرانًو(، ٕٔٓٗ/
انُ : َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  أسماء َوِمنْ باب  :كتاب التوحٌد فً لُ  َواْلُمِبٌنُ  اْلَمنَّ عُ  اْلُمَفضِّ  اْلُمْنِعمُ  اْلُمَوسِّ

وُ  مسند  القضاعى فًو (،9ٕٔ/7) :ٌاءولاألحلٌة  نعٌم فً أبوو ،(ٕٖٖ/87ٔ/ٕ) اْلُمَفرِّ
ربعٌن األوفى  ،(8ٙٙ/ٖٔ٘/ٔ) :داباآل فً البٌهقًو ،(ٕٙٙ/ٖ٘ٙ/ٔ) :الشهاب
 أبًعن  األعمش( سبعتهم من طرٌق ٕ٘ٔ/7ٙٔ /ٔربعٌن )األالكتاب  :الصؽرى

 . هرٌرة به بنحوه أبىصالح عن 
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ً: ٌتغمدنوقوله
(ٔ)

خوذ من غمد السٌف، وٌسترنً بها، مؤ: أي ٌلبسنٌها 
 ف وأغمدته .ٌ:غمدت الس، تقولوهو غالفه

والغدو
(ٕ)

رواح على السٌر ، وقٌل ٌطلق الأول النهار، والرواح بعد الزوال 
[فٌه]لى العمل وقتا بعد وقت وًل ٌكلف نفسه الدأب كل وقت وأشار إ فً

(ٖ)
.  

: سددواوقوله
(ٗ)

: ومنه قوله عز وجلداد وهو الصواب اقصدوا الس: أى 
قُولُوا ا ًلا ق وْ  و  ِدٌدا س 

 (٘ )
  .امستقٌما  أي

مور ًلغلو وًل تقصٌراأل : المقاربة القصد فًوقوله: وقربوا وقاربوا
(ٙ)

 . 
وقال مطرف
(1)

والحسنة بٌن السٌبتٌن  ،ًلبنه عبد هللا: العلم أفضل من العمل 
  مور أوساطها وشر السٌر الحقحقة .األوخٌر 

 ___________________________   

 (8ٖٖ/ٖ) األثٌرنظر : النهاٌة البن ٌ (ٔ)= 

َهار أول (ٕ) َوال إِلَى النَّ َهار َجِمٌع ِفً والروان الؽدو اْستْعمل َوقدبعدها  والروحة الزَّ  النَّ
 (ٖٙٗ/ٖ( والنهاٌة )9ٕٔ/ٕ) األنوارمشارق 

 وهو الصواب المقتضً للسٌاق. ( فً )م(: )منه( وما أثبتناه موجود  فً )ط(ٖ)
ُدوا قاِرُبوا»: األثٌرقال ابن  (ٗ) َدادَ  ِبؤَْعَمالُِكمُ  اطلُبوا أَيِ  «وَسدِّ  َوُهوَ  ستقامَة،االو السَّ

 .ِفٌهِ  والَعْدلُ  األمر ِفً الَقْصد
 .كالخوارو تؽلوا َواَل  أمْرُتم ِفٌَما تقصُروا اَل  َواْلمْعَنى وقاربوا سددوا :الجوزيوقال ابن 
 ( 7ٓٗ/ٔ) الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن ٕٖ٘/ٕالنهاٌة )

 [(7ٓجزء من اآلٌة ) :األحزابسورة ] (٘)
 .والتَّْقصٌر ِفٌَها الُؽلُوَّ  واْتُركوا ُكلَِّها، ُمورِ اال ِفً اْقَتِصدوا أي (ٙ)

 ( ٖٖ/ٗ( والنهاٌة )8ٕٕ/ٕ) الجوزيؼرٌب الحدٌث البن 
 المعجمة الخاء وتشدٌد المعجمة الشٌن بكسر الشخٌر ْبن هللا َعبد ْبن مطرؾ( 7)

 معجمة ثم مفتوحتٌن بمهملتٌن الحرشً العامري راء ثم ساكنة تحتانٌة بعدها المكسورة
 قٌس ْبن وحكٌم كعب، ْبن أَِبً :روى عن.  )ع( العامري الحرشً البصري هللا عبد أبو
 ٌزٌد العالء أبو أخوه : وعنه وؼٌرهم  الشخٌر ْبن هللاَِّ  َعبد وأبٌه المنقري عاصم ْبنا

وابن  العجلًوثقه . وؼٌرهم  الشخٌر بن هللا عبد بن هانا بن هللا عبد خراآل أخٌه وابن
 . وتسعٌن خمس سنة مات. وذكره ابن حبان فى الثقات  ،سعد وابن حجر

 (9ٕٗ/٘( وثقات ابن حبان )ٖٔٗ/ٔ) العجلً( وثقات ٔٗٔ/7: طبقات ابن سعد ) ٌنظر
 (ٖٗ٘/ٔ( والتقرٌب )7ٖٔ/ٓٔ)وتهذٌب التهذٌب 

 )د س( جزىء أبو كنٌته العامري الشخٌر بن هللا عبد بن مطرؾ بن هللاَّ  َعْبدوابنه هو 
ْرِوي ذكره ابن .  السراو عطٌة وكاتبهوقتادة  ِهاَلل ْبن حمٌد َعْنهُ  َرَوى َبرَزة أَِبً َعن ٌَ

ٌَى َقالالثقات  حبان فً ْح  طاعون وَكانَ  الجارؾ، طاعون بعد مطرؾ مات: القطان ٌَ
                                                                 =  .                                              أَِبٌه قبل َماتَ و وثمانٌن سبع سنة الجارؾ
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فقوله الحسنة بٌن السٌبتٌن ٌرٌد أن الغلو فى العمل سٌبة والتقصٌر فٌه 
الَِّذٌن  سن بٌنهما قال تعالى بة والقصد حسٌ ل مْ  ٌُْسِرفُوا ل مْ  أ ْنف قُوا إذا و   و 

ْقُتُروا اوكان بٌن ذلك قواما  ٌ 
(ٔ) 

.
 

قال الحسن
(ٕ)

ذكر  تً فً، وسٌؤلدٌن وض، فوق التقصٌر ودون الغلون ا: إ
 مور .األ القصد فً أحادٌثمن باب عشرة النسا  طرف من الرفق 

___________________________   

وتهذٌب التهذٌب  ،(ٙ/٘والثقات البن حبان ) ،(7ٗٔ/٘: الجرن والتعدٌل )ٌنظر= 

 (99٘/ٔوالكاشؾ ) ،(ٖ٘/ٙ)
 [(7ٙآٌة )الفرقان : سورة ] (ٔ) 
َسار   اْلَحَسنِ  أَِبً َواْسمُ  اْلَحَسِن، أَِبً ْبنُ  اْلَحَسنُ  (ٕ) هُ  ٌَُقالُ  ، -والمهملة بالتحتانٌة -ٌَ  ِمنْ  إِنَّ

َساَن،  َسْبً ٌْ  حنؾاألو السدوسً، جزء بن أحمر :عن روى. )ع(  البصري سعٌد أبوَم
  الربٌع ْبن إسحاقو العطار، ٌزٌد ْبن أبان :وعنه. وؼٌرهم  سرٌع ْبن سوداألو قٌس، ْبنا

 ِباْلَمِدٌَنةِ  اْلَحَسنُ  ُولِدُ . وؼٌرهم موسى ْبن إسرابٌل موسى أبوو العطار، حمزة أخو
نِ  ٌْ َتا لَِسَنَت ٌَ اِب، َقالَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ِخاَلَفةِ  ِمنْ  َبِق ر اْلَخطَّ ٌْ قُول إسحاق أََبا َسِمعت: ُزَه  َكانَ  ٌَ
هِ  هللا صلى - هللا َرُسول بؤصحاب ٌشبه اْلَبْصِريّ  اْلحسن ٌْ  :العجلًوقال ،  -َوسلم َعلَ
 أبً بن عطاء سؤلت أرطؤة بن الحجاو قال.  وسنة صاحب صالح، رجل ثقة، تابعً،
 زال ما األعمشوقال ، به ٌقتدى ضخم مامإ ذاك الحسن ٌعنً بذاك علٌك :لً فقال ربان
 ذاك قال الباقر ٌعنً جعفر أبً عند ذكر إذا وكان بها قنط حتى الحكمة ٌعً الحسن
 ٌحدثان والشعبً الحسن كان :عون بن عن هشٌم وقال، األنبٌاء كالم كالمه ٌشبه الذي

 اناسك   اعابد   امؤمون   ثقة فقٌها رفٌعا اعالم   جامعا الحسن كان: سعد بنا وقال، بالمعانً
 فهو منه سمع عمن وروى حدٌثه من أسند ما وكان ،اوسٌم   جمٌال   افصٌح   العلم كثٌر
 فال مدلس وهو :تذكرة الحفاظ فقال فً الذهبًقبه وتع، بحجة فلٌس أرسل وما حجة
. أعلم وهللا وبٌنه بٌنه من وٌسقط لقٌه عمن ٌدلس وقد ٌدركه لم من فً عن بقوله ٌحتج
 التذكٌر ملٌح النظٌر عدٌم الشؤن كبٌر النفس فقٌه العلم بحور من عالمة حافظ ولكنه
 سبع وثالثٌن  سنة احتلم :الثقات فً حبان بنا وقال، الخٌر أنواع فً رأس الموعظة بلٌػ

 أهل أفصح من وكان ٌدلس وكان صحابٌا وعشرٌن مابة ورأى صفٌن بعض وأدرك
 مشهور فاضل فقٌه قةث :التقرٌب وقال ابن حجر فً، وأفقههم وأعبدهم وأجملهم البصرة
ثانٌة من مراتب المدلسٌن المرتبة ال وذكره ابن حجر فً، وٌدلس كثٌرا ٌرسل وكان
 ولم علٌا ورأى خطبته وسمع عثمان رأى التابعٌن سادات من المشهور ماماإل: وقال
 بتدلٌس وصفه أحد كل عن كثٌرا وٌرسل الحدٌث من مكثرا كان منه سماعه ٌثبت
 =                      . التسعٌن قارب وقد ومابة عشر سنة مات وؼٌره النسابً سناداإل
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الدلجة
(ٔ)

إذا سار من  :ٌر أول اللٌل ٌقول أدلج بالتخفٌف: س: بالضم والفتح
، وأراد اإلدًلج سٌر اللٌل كله: سار من آخره وقٌل إذا: ول اللٌل، وبالتشدٌدأ

 بذلك قٌام اللٌل . 
لى أحد و العدل الذى ًلٌمٌل إمور هاأل : القصد فًوقوله: القصد القصد

 ، أي علٌكم القصد فًاإلغرا : وهو منصوب على فراطاإلالتفرٌط و طرفً
منصوبا ، وٌجوز أن ٌكون ل والفعل وهو التوسط بٌن الطرفٌنالقو مر فًاأل

اقصدوا القصد وكرر ثم للتوكٌد  المإكد أي على المصدر
(ٕ)

 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 ،(8ٖٗ/ٗ) الدوريوتارٌخ ابن معٌن برواٌة  ،(ٙ٘ٔ/7: الطبقات الكبرى )ٌنظر= 

 ،(7٘/ٔوتذكرة الحفاظ )، (ٓٗ/ٖوالجرن والتعدٌل ) ،(ٖٕٔ/ٔ) للعجلًوالثقات 
 ،(ٓٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(7ٕٓ-ٖٕٙ/ٕوالتهذٌب ) ،(8ٙ/ٗتهذٌب الكمال ) إكمالو

   (9ٕ/ٔوتعرٌؾ أهل التقدٌس )
ْلَجةِ "( ٔ) ر ُهوَ  :"الدُّ ٌْ لِ  َس ٌْ لِ  ِمنْ  َسار إذا بالتَّخفٌؾ أَْدلَجَ  ٌُقال. اللَّ ل، أَوَّ ٌْ لَجَ  اللَّ  -وادَّ

ْشِدٌدِ  ْلَجة مْنُهما ْسماالو. آِخِرهِ  ِمنْ  سارَ  إذا -ِبالتَّ ْلَجة، الدُّ مِّ  والدَّ رَ  َوَقدْ  َواْلَفْتِح، ِبالضَّ  َتَكرَّ
ْجَعل َمن َوِمْنُهمْ . اْلَحِدٌثِ  ِفً ِذْكُرهما ل ْداَلوَ اإل ٌَ     .ُكلِّه لِلٌَّ

    ( 7ٕ٘/ٔ) األنوار، ومشارق (9ٕٔ/ٕ) األثٌرنظر: النهاٌة البن ٌ
ِمٌل اَل  الَِّذي الُمْعَتدلمور واألمن  لَقْصدا: األثٌرقال ابن ( ٕ) ْفرٌط َطَرَفًِ  أَحد   إِلَى ٌَ  التَّ
 . ْفراطاإلو
ُكمْ  أَيْ  «َتْبلُُؽوا الَقْصدَ  الَقْصدَ »و ٌْ  الَوَسط َوُهوَ  َواْلِفْعِل، الَقول ِفً ُمورِ األ ِمنَ  بالَقْصد َعلَ
نَ  ٌْ نِ  َب ٌْ َرَف د، اْلَمْصَدرِ  َعلَى َمْنُصوب   َوُهوَ . الطَّ  .للتؤكٌد وتْكراُره المإكِّ
 ( 7ٙ/ٗ: النهاٌة )نظرٌ
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نْ و -9ٕ ْبدِ  ع  ِ  ع  و ْبنِ  هللاَّ ْمر  ً   - بن العاص ع  ِض ُ  ر 
ا هللاَّ ْنُهم  جُ  ُكْنتُ : ق ال   - ع   الا ر 

ا ِهدا ْجتُ  ُمْجت  وَّ ز  ا    ف ت  ْرأ ةِ  إِل ى أ بًِ ف ج  ا ف ق ال   اْلم  ف  : ل ه  ٌْ ِجِدٌ ك  ْعل ِك؟ نت  : ف ق ال تْ  ب 
ُجلُ  نِْعم   ُجل   ِمنْ  الرَّ ا ر  امُ  م  ن  ق ،   ٌُْفِطرُ  ًلو   ٌ  نًِ ف و  ٌْ ن   ب  ٌْ ب  / :ف ق ال   أ بًِ، و 
ْجُتك   /ب[1٘ٔ] وَّ أ ةا  ز  ْلت   اْلُمْسلِِمٌن   ِمن   اْمر  ا ف ف ع  ا بِه  ؟ م  ْلت  الِ  ف ل مْ  ف ع  ا أُب   ق ال   م 

ا ةِ  ِمن   أ ِجدُ  لِم  ل غ   أ نْ  إِل ى اْلقُوَّ لِك   ب  ُسول   ذ  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  : ف ق ال   - و 
امُ  ل ِكنًِّ» لًِّ أ ن  أُص  أ ُصومُ  و  أُْفِطُر، و  مْ ]فطر أو   ف ُصمْ  و  ن  قُمْ  و  [و 

(ٔ)
 هأخرج "

البزار
(ٔ)

 :ذكر لباب شتى بعضها فًهذا ا و فًعبد هللا بن عمر أحادٌثو . 
  . باب صوم التطوع وبعضها فً ، ؟القرآن كم ٌقرأ فً
 
 

___________________________ 
 وفى مسند البزار . )ط( أثبتناه هو الموجود فً ، وماوقم ونم  (م( فى )ٔ)
 أخبرنا :قال (ٖٕ٘ٗ/7ٖٖ/ٙ) مسند عبد هللا بن عمرو :مسنده البزار فً هأخرج( ٕ)

دُ  أخبرنا: َقالَ  ُموَسى، ْبنُ  ٌُوُسؾُ  ، ْبنُ  ُمَحمَّ ل  ٌْ نُ  أخبرنا: َقالَ  فَُض ٌْ ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  ُحَص  الرَّ
، َعنْ  و ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَجاِهد  ًَ  َعْمر  ُ  َرِض  .به بلفظه  َعْنُهَما، هللاَّ
ْوم   َصْومِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،الصٌام تابك :ابن خزٌمة هأخرجو ، َوإِْفَطارِ  ٌَ ْوم  هُ  ْعاَلمِ اإلوَ  ٌَ  ِبؤَنَّ

ًِّ  َصْومُ  هِ  هللاُ  َصلَّى َداُودَ  هللاَِّ  َنِب ٌْ د( من طرٌق ٕ٘ٓٔ/9ٖٕ/ٕ) َوَسلَّمَ  َعلَ ل   ْبن ُمَحمَّ ٌْ  فَُض
 .به بلفظه 

 :ٌاءولاأل حلٌة نعٌم فً أبو :بنحوه، ومن طرٌقه (77ٗٙ/8/ٔٔ) :أحمد هأخرجو
من  كالهما (ٖٕٙٗ/8ٖٖ/ٙ) عبد هللا بن عمرو مسنده مسند فًوالبزار  ،(8ٕ٘/ٔ)

 . طرٌق هشٌم عن حصٌن به بنحوه
ْوم   َصْومُ باب  ،الصٌام تابك :النسابً هأخرجو ْوم   َوإِْفَطارُ  ٌَ  أَْلَفاظِ  اْخِتاَلؾِ  َوِذْكرُ  ٌَ

اِقلٌِنَ  و ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  لَِخَبرِ  َذلِكَ  ِفً النَّ شعب  فً البٌهقًو، (9ٖٕٓ/ٕٓٔ/ٗ) ِفٌهِ  َعْمر 
، كالهما من طرٌق (9ٖ٘٘/9ٖٓ/٘) " اْلِعَباَدةِ  ِفً ْلَقْصدُ باب "ا ٌماناإل  .بنحوه  َحِصٌن 
ْقَرأُ  َكمْ  ِفًباب  ،فضابل القرآن تابك :البخاري هأخرجو  (،ٕ٘ٓ٘/ 9ٙٔ/ٙ) ؟القرآن ٌُ
ْوم   َصْومُ باب  ،الصٌام تابك :النسابًو ْوم   َوإِْفَطارُ  ٌَ اِقلٌِنَ  أَْلَفاظِ  اْخِتاَلؾِ  َوِذْكرُ  ٌَ  ِفً النَّ

و ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  لَِخَبرِ  َذلِكَ   .                                                      به بنحوه  ُمَجاِهد  من طرٌق كالهما  (89ٖٕ/9ٕٓ/ٗ) ِفٌهِ  َعْمر 
 :البزاراإلمام  إسناددراسة 

 بالرازي، المعروؾ الكوفً ٌعقوب أبو القطان، بالل بن راشد بن موسى بن ٌوسف -ٔ
 ؼزوان، بن فضٌل بن ومحمد عارم، الفضل ْبن محمد روى عن:.  )خ د ت عس ق(

ْرِمِذّي، داود، أبوو ،البخاري وعنه: .وؼٌرهم إبراهٌم ْبن ومسلم َسابً والتِّ  مسند" ِفً والنَّ
 ٌسؤل الرازي عوانة أََبا سمعت: السكري َسِعٌد أبو قال .وؼٌرهم  ماجه، وابن" علً
: َسِعٌد أبو قال. عنه أكتب صدوق،: فقال القطان، موسى ْبن ٌوسؾ َعن َمِعٌن ْبن ٌحٌى
 =                                            .عنه معه وكتبت عنه، كتب َمِعٌن ْبن ٌحٌى ورأٌت
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 ...................................................................................
___________________________   

َسابً َوَقال، صدوق: حاتم أبو َوَقال=   وصؾ قد: الخطٌب بكر أبو َوَقال، به بؤس ال: النَّ
وروى  .صحٌحه  ِفً البخاري ِبهِ  واحتج بالثقة، موسى ْبن ٌوسؾ بمةاأل من واحد ؼٌر

ان ابنُ  وذكره، صحٌحه زٌمة فًعنه ابن خ ابن سعد  ووثقه، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 سنةمات  .صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، والذهبً ً،األندلس قاسم بن مسلمةو

ًَ وذكر ابن سعد أنه  ،كما ذكر ابن حبان وابن حجر بتٌناوم وخمسٌن ثالث  ِفً ُتُوفِّ
ْوم   آِخرِ  ةِ  ِذي ِمنْ  ٌَ نِ  َوَثاَلِثٌنَ  َخْمس   َسَنةَ  اْلِحجَّ ٌْ  . َوِماَبَت

  . وابن خزٌمة صحٌحه  فً البخاريثقة احتج به  : خالصة حاله
 الصؽٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٓٓ/ٔ) أحمد وعلل ،( ٖٖٙ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

ومشٌخة  ،( 8ٕٕ/9) حبان ابن وثقات ،( ٖٕٔ/9) والتعدٌل والجرن ،( 97ٖ/ٕ)
 التهذٌب وتهذٌب ،(ٔٓٗ/ٕ) والكاشؾ (٘ٗٗ/ٙٔ) بؽداد وتارٌخ ( ،ٗٓٔ/ٔ) النسابً

 (ٕٔٙ/ٔوالتقرٌب ) ،( ٕ٘ٗ/  ٔٔ)
د -ٕ مَّ ومسلم ووثقه  البخاريثقة احتج به  : الضبً جرٌر بن ؼزوان بن فضٌل بن ُمح 

 ٔ٘ رقم: حدٌث سبقت ترجمته  جماعة
 أبً ؼزوان :روى عن. )ع(  الكوفً الهذٌل أبو السلمً،بن عبد الرحمن  حصٌن -ٖ

 ْبن محمد :وعنه. وؼٌرهم المكً، جبر ْبن ومجاهد مدرك، ْبن وكثٌر الؽفاري، مالك
ْحَمنِ  َعْبد ْبن ومحمد الباهلً، السهمً الرحمن َعْبد  فضٌل ْبن ومحمد الطفاوي، الرَّ

 أصحاب كبار من المؤمون الثقة الرحمن َعْبد ْبن حصٌن: حنبل ْبن أحمدقال وؼٌرهم . 
 هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  ،رَمْنُصو ْبن إسحاق َوَقال الحدٌث
 الناس أروى والواسطٌون بؤخرة، المبارك سكن الحدٌث فً ثبت ثقة كوفً: العجلً
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، عنه  ٌحتج: قلت، ثقة: فقال عنه زرعة أبا سؤلت: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ

 ساء ُعَمره آخر وفً الحدٌث فً ثقة صدوق: حاتم أبو َوَقال، وهللا إي: قال بحدٌثه؟
ٌْسَ  ِثَقة   َكانَ  :وقال ابن سعد، حفظه ان ابنُ  وَذَكره ،اْلَحِدٌثِ  ِبَكِثٌرِ  َولَ  َوَقال، الثقات فً ِحبَّ
 َوَقال .به بؤس ال أنه وأرجو أحادٌث الرحمن عبد بن ولحصٌن: الكامل فً عدي ابن

، اسطبو ٌكون كان كوفً ثقة متقن: والتارٌخ المعرفة فً الفسوي سفٌان بن ٌعقوب
 كتاب فً البخاري وذكره: المٌزان ، وقال فًحجة ثقة: الكاشؾ فً الذهبً َوَقال

 وقال ابن حجر فً، الثقات من فهو الإو ذكرته، فلهذا والعقٌلً، عدي وابن الضعفاء
 نسً أنه هارون بن ٌزٌد قول الإ ٌذكر ولم العقٌلً وذكره تؽٌر النسابً وقال: التهذٌب
 علوم فً المدٌنً بن ذلك وأنكر اختلط هارون بن ٌزٌد عن الحلوانً ٌعنً الحسن وقال

 :ولاألالقسم  بعد أن ذكره فى المختلطٌن العالبى فًوقال ، وتؽٌر اختلط بؤنه الحدٌث
 خرةآب اختلط أنه روناه بن ٌزٌد عن الُحْلَوانً الحسن روى، علٌهم المتفق عالماأل أحد

 . المدٌنً ابن ذلك وأنكر
 لقصر إما مرتبته من ٌحط ولم أصال ضعفا له ذلك ٌوجب لم من: ولاألقلت : والقسم 

 = .       الوهم من حدٌثه فسلم اختالطه حال شٌبا ٌرو لم ألنه وإما وقلته ختالطاال مدة
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___________________________   
 .بةاوم وثالثٌن ست سنة مات ه.خرآ فً حفظه تؽٌر ثقة: التقرٌب قال ابن حجر فًو= 

 .خره وهذا لم ٌإثر فٌه وتؽٌر بآ باتفاق: ثقة خالصة حاله
( والجرن والتعدٌل ٖ٘ٓ/ٔ) العجلً( وثقات 8ٖٖ/ٙ: طبقات ابن سعد )ٌنظر

( والكاشؾ ٕٖٓ/ٖالضعفاء ) ( والكامل فًٕٓٔ/ٙقات البن حبان )( والث9ٖٔ/ٖ)
( والتهذٌب ٕٔ/ٔ( والمختلطٌن للعالبى )ٔ٘٘/ٔ) االعتدال( ومٌزان 8ٖٖ/ٔ)
 (7ٓٔ/ٔ( والتقرٌب )8ٖٔ/ٕ)
 .                                   7ٔ رقم: حدٌثثقة سبقت ترجمته  بن جبر : مجاهد -ٗ
بد -٘  أبو القرشً،  سعد بن َسِعٌد بن هاشم ْبن وابل بن العاص ْبن َعْمرو ْبن هللا ع 

ْحَمنِ  َعْبدِ  أبو: وِقٌلَ  محمد، ُ  َصلَّى النبً: َعن َرَوى.  )ع(،رضً هللا عنهما الرَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
 الخطاب بن وُعَمر عوؾ، بن الرحمن وعبد جعشم، بن مالك بن سراقة وعن وَسلََّم،

د ْبن القاسم وعنه:.  وؼٌرهم  بن وقزعة مخٌمرة، بن والقاسم الصدٌق، بكر أَبً ْبن ُمَحمَّ
ة البخاري َواْنَفَردَ  عشر َسْبَعة على اتفَقا َحِدٌث َسْبعِمابة لَهُ . وؼٌرهم ٌحٌى ٌَ مسلم و ِبثَماِن

 . َثَمان سنة ٌل َوق َوِستٌِّنَ  خمس سنة َماتَ .  ِبعْشرٌن
 الؽابة أسدو ،( 9٘ٙ/ٖ) االستٌعابو( ٕٔٙ/  ٗو 7ٖٖ/  ٕ) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 (8ٕٓ/ٔ) والخالصة ،( ٖٖٕ/  ٖ)
 

 : سناداإلالحكم على 
  . البخاريرجاله ثقات رجال ؛ صحٌح 
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نْ و -9ٖ ا أ نَّ  -هللا عنه رضً -أ ن س   ع  ف را ابِ  ِمنْ  ن  ًِّ  أ ْصح  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ْعُضُهمْ  ق ال   و  جُ  ًل: ب  وَّ ز  ، أ ت  ا   ق ال   النِّس  ْعُضُهمْ  و  ، آُكلُ  ًل: ب  ق ال   اللَّْحم   و 

ْعُضُهمْ  امُ  ًل: ب  ل ى أ ن  ، ع  ا   ق ال   فِر  ْعُضُهمْ  و  ل غ   أُْفِطُر، الف   أ ُصومُ : ب  لِك   ف ب   النبً ذ 
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ِمد   و     ف ح 

أ ْثن ى هللاَّ ِه، و  ٌْ ل  ا»: ق ال   ُثمَّ  ع  الُ  م  ام   ب  ْقو 
قُولُون   أ   ٌ 

ا ذ  ا، ك  ذ  ك  لًِّ ل ِكنًِّ و  اُم، أُص  أ ن  أ ُصومُ  و  أُْفِطرُ  و  جُ  و  وَّ ز  أ ت  ، و  ا   نْ  النِّس  ِغب   ف م  نْ  ر   ع 
تًِ ٌْس   ُسنَّ  النسابً هأخرج «ِمنًِّ ف ل 

(ٔ) 
. 

 ___________________________  
َبتُّلِ  َعنِ  النَّْهًِ باب  ،النكان تابك :النسابً هأخرج( ٔ)  أخبرنا  :( قال7ٕٖٔ/ٓٙ/ٙ) التَّ

َثَنا: َقالَ  َعفَّاُن، أَْنَبؤََنا: َقالَ  ،إبراهٌم ْبنُ  إِْسَحقُ  ادُ  َحدَّ ، َعنْ  َسلََمَة، ْبنُ  َحمَّ به  أََنس   َعنْ  َثاِبت 
 .بلفظه 

ةِ  اْلِكَتابِ  أَِدلَّةُ باب  :تعظٌم قدر الصالة فً المرزويمحمد بن نصر  هأخرجو نَّ  َعلَى َوالسُّ
ُسولِ  ٌماناال أَنَّ  هِ  ِبالرَّ ٌْ اَلةُ  َعلَ اَلمُ  الصَّ َما َوالسَّ َباعِ  ِبَتْصِدٌِقِه، ُهوَ  إِنَّ  .ِبهِ  َجاءَ  َما َواتِّ
ابه  إبراهٌم ْبنُ  إِْسَحقُ ( عن 7ٕٔ/ ٓٙٙ/ٕ)  . مختصر 
 .عن عفان به بلفظه  (٘ٗٓٗٔ/7ٖٗ/ٕٔ) :أحمد هأخرجو
َكانِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،النكان تابك :مسلم هأخرجو ِه، َنْفُسهُ  َتاَقتْ  لَِمنْ  النِّ ٌْ  ُمَإَنُه، َوَوَجدَ  إِلَ

ْومِ  اْلُمَإنِ  َعنِ  َعَجزَ  َمنْ  َواْشِتَؽالِ   :أحمدو، ( بلفظهٔٓٗٔ/ٕٓٓٔ/ٕ) ِبالصَّ
ا( 7ٕ7ٖٔ/7ٖٕ/ٕٔ)وفً  (،ٖٖٗ٘ٔ/9ٙٔ/ٕٔ)  باب ،المقدمةابن حبان: ، ومختصر 

ْجرِ  ِذْكرُ  ْؼَبةِ  َعنِ  الزَّ ةِ  َعنْ  الرَّ ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ُسنَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوأَْفَعالِهِ  أَْقَوالِهِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ
ا ( 8ٖٔٔ/9ٕٖ/ٔ)مسند أنس  :دهمسن عبد بن حمٌد فً، و( بلفظهٗٔ/9ٓٔ/ٔ) َجِمٌع 
ْؼَبةِ  َبابُ كتاب النكان،  :البٌهقًو، بلفظه  ،( بلفظه9ٖٗٗٔ/ٖٕٔ/7) النَِّكانِ  ِفً الرَّ

                                                                     .خمستهم من طرٌق حماد بن سلمة به بلفظه 
ْرِؼٌبِ باب  ،النكان تابك :البخاري هأخرجو ومن طرٌقه  ،(ٖٙٓ٘/ٕ/7) النَِّكانِ  ِفً التَّ

اقُ باب  :شرن أصول اعتقاد أهل السنة فً الاللكابً ٌَ ًِّ  َعنِ  ُرِويَ  َما ِس ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ َباعِ  َعَلى اْلَحثِّ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ َوادِ  اْلَجَماَعةِ  اتِّ ْأيِ  َتَكلُّؾِ  َوَذمِّ ، ْعَظمِ األ َوالسَّ ْؼَبةِ  الرَّ  َوالرَّ
ةِ  َعنِ  نَّ البر  تابك ابن حبان:، و(8ٖٔ/7ٓٔ/ٔ) اْلَجَماَعةِ  ُمَفاَرَقةِ  ِفً َواْلَوِعٌدِ ، السُّ
ْؽلٌِظِ  ِذْكرُ  باب ،اإلحسانو ةَ  َخالَؾَ  َمنْ  َعلَى التَّ نَّ  ،(7ٖٔ/ٕٓ/ٕ) َذَكْرَناَها الَِّتً السُّ
ْؼَبةِ  بابكتاب النكان،  :البٌهقًو ، وفى شعب (8ٖٗٗٔ/ٖٕٔ /7) النَِّكانِ  ِفً الرَّ
دُ ( أربعتهم من طرٌق 9ٖٓ٘/ٖٖٗ/7) :ٌماناإل ، ْبنُ  ُمَحمَّ دُ عن  َجْعَفر  ٌْ د   أَِبً ْبنُ  ُحَم ٌْ  ُحَم

ِوٌُل،   . به بنحوه َماِلك   ْبنَ  أََنسَ عن  الطَّ
 :النسابًاإلمام  إسناددراسة 

قُ  -ٔ : ثقة سبقت ترجمته المرزوي راهوٌهبن  إبراهٌمبن مخلد بن  إبراهٌم ْبنُ  إِْسح 
  8 :حدٌث رقم

 =                                  ٕٕ :بن مسلم : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم عفان -ٕ
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ْهط   ثالث جا " :وعنه قال -9ٗ ٌُوتِ  إِل ى ر  اجِ  ُب ًِّ  أ ْزو  بِ لَّى النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل   ع 

لَّم   س  ْسؤ لُون   و  نْ  ٌ  ةِ  ع  اد  ًِّ  ِعب  بِ لَّى النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  ُهمْ  أُْخبُِروا ف ل مَّ ؤ نَّ  ك 

ا ق الُّوه  ن   ف ق الُوا ت  ٌْ أ  ْحنُ  و  ًِّ  ِمن   ن  بِ لَّى النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا ل هُ  ُغفِر   ق دْ  و  م   م  ق دَّ  ت 

ْنبِهِ  ِمنْ  ا ذ  م  ر   و  ؤ خَّ ُدُهمْ  ق ال   ت  ا :أ ح  ا أ مَّ  أ ن 
(ٔ)

لًِّف  ل   ؤُص  ٌْ ا اللَّ دا ق ال   أ ب  رُ اآل و  أما  :خ 
ا ق ال   أُْفِطرُ  ًلو   نهارال ؤ ُصومُ ف أ ن  رُ اآل و  ا :خ  ِزلُ  أ ن  ا    أ ْعت  جُ  الف النِّس  وَّ ا أ ت ز  دا بلغ ف   أ ب 

لَّى - النبً ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ام قُْلتُ ن الذٌ أنتم":فقال - و  ذ  ا ك  ذ  ك  ا و  ِ  أ م  هللاَّ  إِنًِّ و 

اُكمْ ًل ِ  ْخش  أ ْتق اُكمْ  هلِلَّ أُْفِطرُ  أ ُصومُ  ل ِكنًِّ ل هُ  و  أ  أقوم و و  جُ نام و  وَّ ز  أ ت  ا    و  " النِّس 
حاتم  أبوه أخرج

(ٔ)
 . 

___________________________  
 واستدركناه من )م( ، ٘ٓٔالحدٌث رقم:  إلى آخر ( من هذا الموضع سقط من )ط(ٔ)
ْؽلٌِظِ  ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ه ابن حبانأخرج( ٔ) ةَ  َخالَؾَ  َمنْ  َعلَى التَّ نَّ  السُّ

د   ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا :( قال7ٖٔ/ٕٓ/ٕ) َذَكْرَناَها الَِّتً ًُّ  ُمَحمَّ َثَنا اْلَهْمَداِن دُ  َحدَّ  ْبنُ  ُمَحمَّ
َثَنا اْلُبَخاِريُّ  إسماعٌل مَ  أَِبً ْبنُ  َسِعٌدُ  َحدَّ ٌَ َثَنا َمْر دُ  َحدَّ  أَْخَبَرِنً َكِثٌر   أَِبً ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
د   ٌْ ِوٌلُ  ُحَم هُ  الطَّ  .به بلفظه  مالك بن أنس َسِمعَ  أَنَّ
ْرِؼٌبِ باب   ،النكان تابك :البخاري هأخرجو  ْبنُ  َسِعٌدُ ( عن ٖٙٓ٘/ٕ/7) النَِّكانِ  ِفً التَّ

مَ  أَِبً ٌَ اقُ شرن أصول اعتقاد أهل السنة باب  ومن طرٌقه الاللكابى فً ،َمْر ٌَ  ُرِويَ  َما ِس
ًِّ  َعنِ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َباعِ  َعلَى اْلَحثِّ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ َوادِ  اْلَجَماَعةِ  اتِّ  َوَذمِّ ،  ْعَظمِ ألا َوالسَّ
ْأيِ  َتَكلُّؾِ  ْؼَبةِ  الرَّ ةِ  َعنِ  َوالرَّ نَّ  (،8ٖٔ/7ٓٔ/ٔ) اْلَجَماَعةِ  ُمَفاَرَقةِ  ِفً َواْلَوِعٌدِ ، السُّ

ْؼَبةِ  بابكتاب النكان،  :البٌهقًو  :ٌماناإلوفى شعب  (،8ٖٗٗٔ/ٖٕٔ/7) النَِّكانِ  ِفً الرَّ
مَ  أَِبً ْبنُ  َسِعٌدُ ( من طرٌق 9ٖٓ٘/ٖٖٗ/7) ٌَ   . به بلفظه َمْر

 :ابن حبان اإلمام  إسناددراسة 
رُ  -ٔ د   ْبنُ  ُعم  ًُّ  ُمَحمَّ  ٙٙ :مته حدٌث رقمثقة سبقت ترج :اْلَهْمَداِن
دُ  -ٕ مَّ  :الحدٌث سبقت ترجمته حدٌث رقم فًأمٌر المإمنٌن  :اْلُبَخاِريُّ  إسماعٌل ْبنُ  ُمح 
ٗ٘                                                                                  
ِعٌد -ٖ د بن الحكم بن س   الجٌم بضم - الجمحً مرٌم، أَبً بابن المعروؾ سالم، بن ُمَحمَّ

د، أبو ،-جمح بنى إلى النسبة هذه - المهملة الحاء آخرها وفً المٌم وفتح  الِمْصِري ُمَحمَّ
د أنس، بن ومالك َسْعد، ْبن اللٌث :روى عن.  )ع(  وابنه كثٌر، أَبً ْبن جعفر بن وُمَحمَّ
د ْعقُوب ْبن إبراهٌمو البخاري،: وعنه .وؼٌرهم مرٌم أَبً ْبن َسِعٌد ْبن ُمَحمَّ ٌَ 

=                . وؼٌرهم الِمْصِري، العسال واضح ْبن إسحاق ْبن أحمدو الجوزجانً،
___________________________  

  ٔٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم البخاريٌر : ثقة احتج به الجماعة ؼبن سلمة حماد -ٖ=
  ٔٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم اإلجماعب: ثقة البنانى ثابت -ٗ
 ٗ :المعروؾ سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابًال :رضً هللا عنهبن مالك  أنس -٘

 :سناداإلالحكم على 
  .صحٌح إسناد
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 ...................................................................................
___________________________   

ن قال=  ٌْ : َفَقالَ  بمصر؟ اكتب من عن: َحْنَبل   ْبن أحمد سؤلت: الرازي اْلَحَسن ْبن اْلُحَس
 العجلًحاتم و أبووثقه و، حجة عندي مرٌم أَبً ابن: داود أبو َوَقال .مرٌم أَبً اْبن َعنِ 

 بن سعٌد النسابً قالو، الثقات وذكره ابن حبان فً، وابن حجر الذهبًوابن معٌن و
أربع  سنةتوفى  .عفٌر بن من إلً أحب وهو به بؤس ال :الحكم بن وسعٌد صالح عفٌر

 .سنة ثمانون بتٌن ولهاوموعشرٌن 
  . ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة :خالصة حاله

 العجلًوثقات  ،(ٖٓ٘/ ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(٘ٙٗ/ ٖ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر
 ،(ٖٔ/  ٗ) والتعدٌل والجرن ،(٘ٗٗ/  ٕ ،7ٕٓ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(8ٖٔ/ٔ)
 ،(7ٕٖ/ٓٔ) النبالء وسٌرأعالم(، ٕٖٙ/ٖ) واألنساب ،(ٕٙٙ/8ثقات ابن حبان )و

 ،(8ٔ -7ٔ/ٗ) وتهذٌب التهذٌب ،(ٖٗٗ/ٔ) والكاشؾ ،(9ٕٖ/ٔ) الحفاظ وتذكرة
  ،(ٖٕٗ/ٔوالتقرٌب )

 بن زٌد روى عن:.  )ع( المدنً، موالهم نصارياأل كثٌر أبً بن جعفر بن محمد -ٗ
 نافع بن هللا عبد وعنه:. وؼٌرهم  عقبة ابنً وموسى إبراهٌمو ،الطوٌل وحمٌد ،أسلم

وقال  العجلًن معٌن ووثقه اب. وؼٌرهم  مرٌم أبً بن وسعٌد ،ٌونس بن وزٌاد ،الصابػ
 النسابً وقال ،الثقات فً حبان بنا وذكره ،صالح النسابً وقال، معروؾ :المدٌنًابن 
 .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الحدٌث مستقٌم :أٌضا

 . به الجماعة خالصة حاله :وثقه الجمهور واحتج
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8٘/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(9ٓ٘/  ٕ)الدوري تارٌخ: ٌنظر

 ،(7ٗٗ ،9ٕٗو ،ٖٙٓ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٓٗ/ ٔ)العجلً وثقات ،(ٙ٘/ ٔ)
 وثقات ،(ٕٕٓ/ 7) والتعدٌل والجرن ،(ٕٗ٘ ،ٖٕ٘/ٔ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ

 (                                                                              7ٔٗ/ٔب )والتقرٌ ،(9٘ - 9ٗ/  9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٓٗ/  7) حبان ابن
 نسبة - معجمة زاي وخفة بمضمومة الخزاعً عبٌدة أبو الطوٌل حمٌد أبً بن ٌدحم -٘
وؼٌرهم .  أنس بن وموسى ،البنانً وثابت ،مالك بن أنس :عن روى.  )ع( خزاعة إلى

 كثٌر أبً بن جعفر بن محمدو ،نصارياأل سعٌد بن وٌحٌى ،سلمة بن حماد وعنه:
 وقال . النسابًوابن خراش و العجلًحاتم وابن معٌن و أبووثقه . وؼٌرهم  نصارياأل
 الثقات فً حبان ابن وذكره، أنس عن دلس ربما أنه الإ الحدٌث كثٌر ثقة كان :سعد ابن
 حدٌثا   عشر ثمانٌة أنس من سمع ٌدلس وكان داود أبً بن حمٌد له ٌقال الذي هو :وقال
 عن داود أبً عن الطٌب بن عامر بن عٌسى وقال، عنه فدلس البنانً ثابت من وسمع
 ٌحٌى عن المدٌنً بن علً وقال، أحادٌث خمسة أنس عن حمٌد سمع شًء كل: شعبة

 وقال فٌه ٌشك أنس حدٌث بعض على بعضه ذهب إذا الطوٌل حمٌد كان: سعٌد بنا
 قد حمٌدا إن :لً فقال درست له ٌقال بصري شوٌب عندنا كان :سفٌان عن الحمٌدي
  =                                 أنس عن وقتادة ثابت ومن أنس من سمع ما علٌه اختلط
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 ...................................................................................
___________________________   

 عنها حمٌدا فاسؤل أنس ؼٌر عن شبت بما أخبرنً له أقول فكنت ٌسٌر شًء الإ= 
 زابدة طرن المحاربً ٌعلى بن ٌحٌى عن موسى بن ٌوسؾ وقال، أنسا سمعت فٌقول
 ما وأما بمةاأل عنه حدث وقد كثٌرة أحادٌث له :عدي ابن وقال، حمٌد الطوٌل حدٌث
 فً ما فؤكثر عنه ثابت من الباقً وسمع ذكر ما مقدار الإ أنس من ٌسمع لم أنه عنه ذكر
 سعٌد أبو الحافظ وقال، ثابت من سمعه وقد ٌدلسه أنس عن رواه ما بعض أن بابه

 ثقة وهو فٌها الواسطة تبٌن فقد مدلسة حمٌد أحادٌث ٌكون أن تقدٌر فعلى :العالبً
 إنما حمٌدا أن المتقدمة عامر بن عٌسى ورواٌة :التهذٌب قال ابن حجر فً، وصحٌح
 وفً كثٌر بشًء أنس من بسماعه حمٌد صرن فقد باطل قول أحادٌث أنس من سمع

 درست عن سفٌان وحكاٌة عرفته ما عامر بن وعٌسى جملة ذلك من البخاري صحٌح
 شًء فً لدخوله آخر ألمر فذاك حدٌثه زابدة ترك وأما هالك درست فإن بشًء لٌست
حتجاو االمن الثقات المتفق على  :مقدمة الفتح وقال ابن حجر فً، الخلفاء أمور من
من مراتب  المرتبة الثالثة ذكره ابن حجر فً، وثقة مدلس التقرٌب: وقال فً، بهم

 خمس وله ٌصلً قابم وهو ومابة وأربعٌن ثالث وٌقال اثنتٌن سنة مات .المدلسٌن
 .              وسبعون
   .هذا الحدٌث  وقد صرن بالسماع فً قلت :

  . متفق على توثٌقه و احتج به الجماعة مدلس من الثالثة : خالصة حاله
 وتارٌخ ،(ٖ٘ٔ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(ٕٕ٘/ 7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 وعلل ،(89 ،7ٕ ،9ٙ ،ٓٙ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(9ٓٙ ،8ٕٗ ،8ٖٕ) رقم الدارمً
 ،(7ٗ ،7ٕ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٖٗ/ٕ) البخاري وتارٌخ ،(9ٖٙ/ ٔ) أحمد

 (8ٗٔ/ٗ) حبان ابن وثقات ،(9ٕٔ/ٖ) والتعدٌل والجرن ،(ٖٙٔ/ٔ) للعجلًوالثقات 
 - 8ٖ/ٖ) التهذٌب وتهذٌب، (ٓٓٙ)ص  ومقدمة الفتح ،(٘ٙٔ/ٔ) للعالبً والمراسٌل

 (8ٖ/ٔ) وتعرٌؾ أهل التقدٌس ،(8ٔٔ/ٔ) والتقرٌب ،(ٓٗ
 ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقمالمعروؾ،  صحابًال :رضً هللا عنه بن مالك نسأ -ٙ
 

  :الحكم على الحدٌث
 حدٌث صحٌح  
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ا :قال وعنه -9٘ ا م  ا ُ  ُكنَّ ى أ نْ  ن ش  ر  ُسول   ن  ِ  ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   ِمن   و 
لِ  ٌْ ا اللَّ ٌا لِّ اهُ، ًلإ ُمص  ن  ٌْ أ  ا ر  م  ا ُ  و  اهُ  أ نْ  ن ش  ر  ا ن  ابِما اهُ  ًلإ ن  ن  ٌْ أ  ان   :قال ر  ك   ٌ ُصومُ  و 
ْهرِ  ِمن   تَّى الشَّ قُول   ح  ، ًل :ن  ٌُْفِطرُ  ٌُْفِطر  تَّى و  قُول   ح  اه أخرج" ٌ ُصوم   ًل: ن 

(ٔ)
 . 

___________________________ 
( 97ٕٔ/9ٖ/ٖ) ،النبًمن صوم  ذكرٌ باب ما ،الصوم تابك :البخاري هأخرج( ٔ)

َثِنً: قال ِ، َعْبدِ  ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ  َحدَّ َثِنً: َقالَ  هللاَّ دُ  َحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ ، َعنْ  َجْعَفر  د  ٌْ هُ  ُحَم  َسِمعَ  أَنَّ
ا ًَ  - أََنس  ُ  َرِض قُولُ  ، - َعْنهُ  هللاَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ :  ٌَ ٌْ ْهرِ  ِمنَ  ٌُْفِطرُ » َوَسلَّمَ  َعلَ  الشَّ
ُصومَ  الَ  أَنْ  َنُظنَّ  َحتَّى ُصومُ  ِمْنُه، ٌَ ٌَ ا، ِمْنهُ  ٌُْفِطرَ  الَ  أَنْ  َنُظنَّ  َحتَّى َو ب  ٌْ  َتَشاءُ  الَ  َوَكانَ  َش
لِ  ِمنَ  َتَراهُ  ٌْ ا اللَّ  ٌ َتُه، الإ ُمَصلِّ ٌْ ا َوالَ  َرأَ َتهُ  الإ َناِبم  ٌْ  ."َرأَ

امِ باب  تاب التهجد،ك فً سناداإلوبنفس  ٌَ ًِّ  ِق ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لِ  َوَسلَّمَ  َعَل ٌْ  َنْوِمِه، ِمنْ  ِباللَّ
امِ  ِمنْ  ُنِسخَ  َوَما ٌَ لِ  ِق ٌْ  .(ٔٗٔٔ/ٕ٘/ٕ) اللَّ
 ٕ٘/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ  ِفً َواْلُجْهدِ  اْلِعَباَدِة، فًِ اْلَقْصدِ باب ، االصالةكتاب  :البٌهقً هأخرجو
دُ من طرٌق  (7ٖٖٗ/ ابه  َجْعَفر ْبنُ  ُمَحمَّ   .مختصر 
ْومِ  َسْردِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصومأبو تابك :الترمذي هأخرجو  (7ٙ9/ٖٔٔ/ٖ) الصَّ

 َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َصْومِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :الشمابل فً" وَصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا" :وقال
هِ  هللاُ  ٌْ ام   َصْومِ  ِذْكرِ باب  ،الصٌام تابك :ابن خزٌمةو (،ٖٓٓ/ٕٙٗ/ٔ) َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَّ

 أَ
ْهِر، ِمنَ  ُمَتَتاِبَعة   ام   َوإِْفَطارِ  الشَّ ٌَّ

ْهرِ  ِمنَ  َبْعَدَها ُمَتَتاِبَعة   أَ  :ابن حبانو ،(ٖٕٗٔ/ٖ٘ٓ/ٖ) الشَّ
نُ  َثان   َخَبر   ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك ةِ  ٌَُصرِّ ثالثتهم  (8ٕٔٙ/9ٖٗ/ٙ) َذَكْرَناهُ  َما ِبِصحَّ

، ْبنُ  إسماعٌلمن طرٌق  د   َعنْ  َجْعَفر  ٌْ  .به بلفظه  ُحَم
امِ  تابك :النسابً هأخرجو ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َصاَلةِ  ِذْكرِ باب  ،النَّ

هِ  ٌْ لِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ا (7ٕٙٔ/ٖٕٔ/ٖ) ِباللَّ  باللفظ الذي (ٕٕٔٓٔ/9/7ٓٔ) :أحمدو ،مختصر 
ا (9ٕٕٔٔ/79ٔ/9ٔ)وفً  ذكره المصنؾ،  (8ٖٕٕٔ/ ٕٗٔ/ٕٓ)وفً ، مختصر 

ا  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ  باب ،الصالة تابك :ابن حبانبلفظه، و (7ٖٖٗٔ/ٖٔٔ/ٕٔ)وفً  ،مختصر 
الِّ  ٌُنِ  َعلَى الدَّ ُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسولِ  َصاَلةِ  َتَبا هِ  هللاَّ ٌْ لِ  -  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ْلَنا َما َحَسبِ  َعلَى ِباللَّ  َتؤَوَّ
ا (7ٕٔٙ/9ٖٗ/ٙ) َذَكْرَناَها الَِّتً ْخَبارَ األ مسند  :مسنده عبد بن حمٌد فًو ، مختصر 
ا (9ٖ٘ٔ/ ٓٔٗ/ٔ)وفً  (،9ٖٗٔ/ٓٔٗ/ٔ)رضً هللا عنه  أنس ٌعلى  أبوو ،مختصر 
ا( 8ٕ8ٖ/ٖٗٗ/ٙ) رضً هللا عنه مسند أنس :دهمسن فً حلٌة  نعٌم فً أبوو  ،مختصر 
ا (ٖٙٙ/7) :ٌاءولاأل ْحَفُظهُ  َما ِمْقَدارِ  ِذْكرِ  َبابُ  :الفقٌه والمتفقه الخطٌب فًو ،مختصر  ٌَ 

 .سبعتهم من طرٌق حمٌد عن أنس به  ،بلفظه (ٕ٘ٔ/ٕ) اْلُمَتَفقِّهُ 
امِ  َبابُ  ،الصٌام تابك :مسلم هأخرجو ٌَ ًِّ  ِص ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ رِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َرَمَضاَن، َؼ

ًَ  اَل  أَنْ  َواْسِتْحَبابِ  ا ٌُْخلِ  7ٗ/ٕٓ) :أحمدو (،8٘ٔٔ/8ٕٔ/ٕ) َصْوم   َعنْ  َشْهر 
 عبد بن حمٌد فًو، (ٖٓ٘ٙٔ/8ٖٕ/ٕٔ)وفً  (،7ٖٗٔٔ/9ٓٗ/ٕٓ)وفً  (،ٕٕٗٙٔ/

ثالثتهم من طرٌق ثابت عن أنس  ،(ٕٕٖٔ/9ٖٖ/ٔ) رضً هللا عنه  مسند أنس :مسنده
ا .به     مختصر 
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ل  : ق ال  وعنه  -9ٙ خ  ُسولُ  د  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ، و  ْسِجد  ْبلٌ  اْلم  ح  ْمُدودٌ  و   م 
ن   ٌْ ِن، ب  ٌْ ت   ٌ اِر ا»: ق ال   س  ا؟ م  ذ  ن ب  : ق الُوا «ه  ٌْ ز 

(ٔ)
 ، لًِّ ِسل ْت، إذاف   ُتص  تْ  أ وْ  ك   ف ت ر 

تْ  ك  لِّ  :"ثم قال ،"ُحلُّوهُ ": ف ق ال   بِِه، أ ْمس  ٌُص  ُدُكمْ  لِ ُه، أ ح  اط  ِسل ، إذاف   ن ش   ف ت ر   أ وْ  ك 
حاتم  أبوو النسابًداود و أبواه وأخرجد " قع  فلٌ

(ٕ) 
. 

___________________________ 
ًّ  زوو المإمنٌن، أم األسدٌة ٌعمر بن رباب جحش بن بنت زٌنب( ٔ)  هللاَّ  صلّى - النب

 ونزلت خمس، سنة وقٌل ثالث، سنة وسلّم علٌه هللاَّ  صلّى النبً تزّوجها - وسلّم علٌه
ا): نزلت وفٌها حارثة، بن زٌد مواله عند قبله وكانت الحجاب، آٌة بسببها د   َقضى َفلَمَّ ٌْ  َز
ْجناَكها( َوَطرا   ِمْنها   .[(7ٖ) جزء من اآلٌة :األحزابسورة ]َزوَّ
ِ( ِعْندَ  أَْقَسطُ  ُهوَ  آِلباِبِهمْ  )اْدُعوُهمْ : نزلت فلما محمد، ابن ٌدعى زٌد وكان سورة ]هللاَّ

ًّ  وتزّوو[ (٘جزء من اآلٌة ) :األحزاب  ما انتفى -بعده امرأته وسلّم علٌه هللاَّ  صلّى النب
 إلى ٌتوارثان بحٌث ابنه، ٌصٌر ؼٌره ٌتبّنً الّذي أنّ  من ٌعتقدونه الجاهلٌة أهل كان
 عصمها هللاَّ  وأن اإلفك، قصة فً الجمٌل بالوصؾ زٌنب عابشة وصفت وقد .ذلك ؼٌر

ًّ  أزواو من تسامٌنً كانت التً وهً: قالت ،بالورع  ، -وسلّم علٌه هللاَّ  صلّى - النب
ًّ  نساء على تفخر وكانت  له، زوجها هللاَّ  وبؤنّ  عمته، بنت بؤنها وسلّم علٌه هللاَّ  صلّى النب
د أَِخٌَها اْبن :وعنها حدٌثٌن على اتفَقا َحِدٌثا عشر أحد لََها .أولٌاإهن زّوجهنّ  وهن  ُمَحمَّ

َنب هللا عبد بنا ٌْ ت َعاِبَشة: َما َقالَت َسلَمة أبً بنت َوَز ٌْ  الّدٌن ِفً خٌرا قطّ  اْمَرأَة َرأَ
 وضع من أول َوِهً موتا ِنَساِبهِ  أول َوَكاَنت ِمْنَها للرحم وأوصل ،َحِدٌثا وأصدق والتقى
 عمر. خالفة فً عشرٌن سنة اإْلِْساَلم . ماتت ِفً النعش على
وخالصة  ،(7ٗ7/ٔوالتقرٌب ) ،(89ٗٔ/ٗ) االستٌعابو ،(ٖ٘ٔ/8اإلصابة ) :ٌنظر

 (9ٗٔ/ٔتهذٌب الكمال )
ْشِدٌدِ  ِمنَ  ٌُْكَرهُ  َماباب  ،التهجد تابك :البخاري هأخرج (ٕ)  الِعَباَدةِ  ِفً التَّ
َثَنا :( قالٓ٘ٔٔ/ٖ٘/ٕ) ، أبو َحدَّ َثَنا َمْعَمر  َثَنا الَواِرِث، َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ  َحدَّ

، ب  ٌْ ًَ  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  ُصَه ُ  َرِض ًُّ  َدَخلَ : َقالَ  َعْنُه، هللاَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  إذافَ  َوَسلَّمَ  َعلَ
نَ  َمْمُدود   َحْبل   ٌْ ِن، َب ٌْ َت ٌَ اِر َنبَ  َحْبل   َهَذا: َقالُوا «الَحْبُل؟ َهَذا َما»: َفَقالَ  السَّ ٌْ  َفَتَرتْ  إذافَ  لَِز

ًُّ  َفَقالَ  َتَعلََّقْت، ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ٌَُصلِّ  الَُحلُّوهُ »: َوَسلَّمَ  َعلَ ْقُعدْ  إذافَ  َنَشاَطُه، أََحُدُكمْ  لِ ٌَ  .«َفَتَرَفْل
هِ  اْسَتْعَجمَ  أَوِ  َصاَلِتِه، ِفً َنَعسَ  َمنْ  أَْمرِ  باب ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َعلَ

ْكرُ  أَوِ  ،القرآن ْرقَُد، ِبؤَنْ  الذِّ ْقُعدَ  أَوْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى ٌَ  :النسابًو ،(78ٗ/ٕٗ٘/ٔ) َذلِكَ  َعْنهُ  ٌَ
اءِ  ِفً َعاِبَشةَ  َعلَى ْخِتاَلؾُ اال باب ،ام اللٌل وتطوع النهارقٌ تابك ٌَ لِ  إِْح ٌْ  اللَّ
 َنَعسَ  إذا اْلُمَصلًِّ ِفً َجاءَ  َماباب إقامة الصالة  تابك :(، وابن ماجهٖٗٙٔ/8ٕٔ/ٖ)
 ِفً َواْلُجْهدِ  اْلِعَباَدِة، ِفً اْلَقْصدِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقًو ،(7ٖٔٔ/ٖٙٗ/ٔ)

 به بلفظه. الَواِرثِ  َعْبدُ أربعتهم من طرٌق  (7ٖ9ٗ/ٕٙ/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ 
                                                                                               = 
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حاتم أبًوفى لفظ عند  -11
(ٔ) 

لِّ " ا لُِتص  ق ل ْت، م  ٌ تْ  ف إذا ع  ِش  ُتْغل ب   أ نْ  خ 
مْ  ن  ْلت   . "ف 

___________________________ 
 اْسَتْعَجمَ  أَوِ  َصاَلِتِه، ِفً َنَعسَ  َمنْ  أَْمرِ  باب ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم أخرجهو= 
هِ  ٌْ ْكرُ  أَوِ  ،القرآن َعلَ ْرقَُد، ِبؤَنْ  الذِّ ْقُعدَ  أَوْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى ٌَ  ،بنحوه (78ٗ/ٕٗ٘/ٔ) َذلِكَ  َعْنهُ  ٌَ
اَلةِ  ِفً النَُّعاسِ باب  ،الصالة تابك :داود أبوو  :بن خزٌمةوا بنحوه، (ٕٖٔٔ/ٖٖ/ٕ) الصَّ
عِ  َصاَلةِ  ِفً ْقِتَصادِ االبِ  األمرباب  ،الصالة تابك َطوُّ  اَل  َما النَّْفسِ  َعلَى اْلَحْملِ  َوَكَراَهةِ  التَّ

عِ  ِمنَ  ُتِطٌقُهُ  َطوُّ ا (8ٓٔٔ/ٕٓٓ/ٕ) التَّ  األمر ِذْكرُ  ،الصالة تابك :ابن حبانو ،مختصر 
َنفُّلِ  َشاِط، ُوُجودِ  ِعْندَ  لِْلَمْرءِ  ِبالتَّ  الطبرانًو ،بلفظه (9ٕٕٗ/9ٖٕ/ٙ) َعَدِمهِ  ِعْندَ  َوَتْرِكهِ  النَّ
 مراأل ذكرباب  :األوسط ابن المنذر فًو ،بنحوه (889ٓ/ٖٙٙ/8) :األوسط فً
 عمالاأل من تطٌقه ال ما النفس على الحمل وترك عمالاأل فً قتصاداالب
ب   ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ ستتهم من طرٌق ، ( بنحوهٕٓٓٙ/ٕٙٔ/٘) ٌْ   به . ُصَه
ْجرِ  ِذْكرُ باب   ،الصالة تابك :ه ابن حبان( أخرجٔ) اِفلَةَ  اْلَمْرءِ  َصاَلةِ  َعنْ  الزَّ  إَِذا النَّ

َناهُ  َؼلََبْتهُ  ٌْ قُولَ  أَنْ  َمَخاَفةَ  َع ْعلَمُ  اَل  َما ٌَ َثَنا :قال (9ٖٕٗ/ٕٓٗ/ٙ) ٌَ ْعلَى، أبو َحدَّ : َقالَ  ٌَ
َثَنا َثَمَة، أبو َحدَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  َخ ِزٌدُ  َحدَّ د   أخبرنا: َقالَ  َهاُروَن، ْبنُ  ٌَ ٌْ  َرُسولَ  أَنَّ  ، أََنس   َعنْ  ، ُحَم
ُ  َصلَّى هللاَِّ  هِ  هللاَّ ٌْ ا َحْبال   َفَرأَى اْلَمْسِجَد، َدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعلَ نَ  َمْمُدود  ٌْ نِ  َب ٌْ َت ٌَ  َما»:  َقالَ ، َ َساِر
ٌَتْ  إذافَ  ُتَصلًِّ فاَُلَنة  : َقالُوا « َهَذا؟ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ِبِه، َتَعلََّقتْ  أَْع هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
ٌَتْ  إذافَ  َعَقلَْت، َما لُِتَصلِّ ":َوَسلَّمَ   "َفْلَتَنمْ  ُتْؽلَبَ  أَنْ  َخِش
 :البٌهقًو (،8ٖٖٗ/ٖ٘ٗ/ٙ) رضً هللا عنه  مسند أنس :مسنده ٌعلى فً أبو هأخرجو

كالهما من  (7ٗٙٗ/8ٕ/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ  ِفً َواْلُجْهدِ  اْلِعَباَدِة، ِفً اْلَقْصدِ باب كتاب الصالة، 
  . طرٌق ٌزٌد به بلفظه

انِ  َبابُ  :ثاراآلشرن مشكل  فً الطحاوي هأخرجو ٌَ - هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ْومِ  ِفً - َوَسلَّمَ  َعَل ِتهِ  ِمنْ  ِسَواهُ  َمنْ  ُوُضوءُ  ِبهِ  ٌُْنَتَقضُ  الَِّذي النَّ  /ٓٙ/9) أُمَّ
 .وفٌه تصرٌح حمٌد بالسماع من أنس  ،من طرٌق حمٌد به بنحوه (9ٖٖٗ
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

ْعل ى أبو -ٔ  7ٖ :ثقة حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقم : ٌ 
ة   أبو -ٕ م  ث  ٌْ  7ٖ :حدٌث رقمثقة ثبت سبقت ترجمته  ب :زهٌر بن حر خ 
ِزٌدُ  -ٖ  ٔٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :َهاُرونَ  ْبنُ  ٌ 
وقد صرن  احتج به الجماعة مدلس من الثالثةثقة متفق على توثٌقه و :الطوٌل حمٌد -ٗ

 9ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم بالسماع 
 ٗ :المعروؾ سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابًال رضً هللا عنه: بن مالك أنس -٘

 :سناداإلالحكم على 
 . صحٌح على شرط الشٌخٌن إسناد
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ْهل  وعن  -98 هُ  ،أمامة أ بًِ ْبنِ  س  ل   أ نَّ خ  ل ى هُ أبوو   ُهو   د  الِك   ْبنِ  أ ن سِ  ع   م 
ِة، ِدٌن  لًِّ ُهو   ف إذا بِاْلم  فٌِف ةا  ةا الص   ٌُص  ا ةا فٌفذ   خ  ه  ؤ نَّ افِر   ةُ الص   ك  ا أ وْ  ُمس   ق ِرٌبا
ا، ا ِمْنه  لَّم   ف ل مَّ ُمك  : له ق ال   س  ْرح   ٌ ،ُ ت   هللاَّ ٌْ أ  ِذهِ  أ ر  ة   ة  الالصَّ  ه  ْكُتوب  ًْ ٌ  أ وْ  اْلم   ش 
ُه، ْلت  فَّ ن  ا: ق ال   ت  ه  ُة، إِنَّ ْكُتوب  ا اْلم  ه  إِنَّ ُسولِ  ةُ الل ص   و  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   - و 

ا ؤْتُ  م  ا ًلإمنها شٌبا  أ ْخط  با ٌْ ه ْوتُ  ش  ْنُه، س  ُسول   إِنَّ  ع  ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ان   - و  قُولُ  ك  ُدواًل : "ٌ  دِّ ل ى ُتش  د   أ ْنفُِسُكمْ  ع  دَّ ٌُش  ُكْم، ف  ٌْ ل  ا ف إِنَّ  ع  ُدوا ق ْوما دَّ  ش 
ل ى د   أ ْنفُِسِهمْ  ع  دَّ ُ  ف ش 

ِهْم، هللاَّ ٌْ ل  اُهمْ  ف تِْلك   ع   ٌ ق ا اِم،ِ  فًِ ب  و  ارِ  الصَّ  ٌ الدِّ ةا  و  ٌَّ انِ ْهب  ر   و 
ا ُعوه  د  ا اْبت  ا م  اه  ْبن  ت  ِهمْ  ك  ٌْ ل  ع 

(ٔ)
داود فى حدٌث مطول أبوه أخرج "

(ٕ)
. 

 
___________________________   

 [(7ٕجزء من اآلٌة ) :الحدٌدسورة ( ] ٔ)
َثَنا :قال (9ٓٗٗ/7ٕٙ/ٗالحسد )، باب األدب تابك :داود أبو ( أخرجهٕ)  ْبنُ ا أحمد َحدَّ

، َثَنا َصالِح  ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسِعٌدُ  أَْخَبَرِنً: َقالَ  َوْهب  اِء، أَِبً ْبنِ  الرَّ ٌَ  أَنَّ  اْلَعْم
َثُه، أمامة أَِبً ْبنَ  َسْهلَ  هُ  َحدَّ   .به بلفظه َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َعلَى هُ أبووَ  ُهوَ  َدَخلَ  أَنَّ
 ْبنُ  أحمدعن  (9ٖٗٙ/ٖ٘ٙ/ٙ) رضً هللا عنه مسند أنس :مسنده ٌعلى فً أبو أخرجهو

، ِعٌَسى  .                                             به بلفظه َوْهب   ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ عن  اْلِمْصِريُّ
( كالهما ٔ٘٘٘ /7ٖ/ٙ) :الطبرانًو ،(97/ٗ) :التارٌخ الكبٌر فً البخاري هأخرجو

 .به بنحوه  أمامة أبًشرٌح عن سهل بن  أبًمن طرٌق 
 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 

 ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى. )خ د تم ( الحافظ جعفر أبو الِمْصِري، بن صالح  أحمد -ٔ
 أبوو البخاري، وعنه:. وعبد هللا بن وهب وؼٌرهم ،الِمْصِري ُموَسى ْبن أسدو الحجاو،
 بحدٌث أعلم أحد علٌنا قدم ما: نعٌم أبو قال. وؼٌرهم  ثور ْبن َعْمرو ْبن إبراهٌمو داود،
 صالح بن أحمد قلت بمصر خلفت من أحمد سؤلنً: زرعة أبو وقال ،منه الحجاز أهل
د َبْكر أبو َقال، وبذكره فسر سَ  خالد ْبن حمدون ْبن ُمَحمَّ ٌْ  اْلَحَسن أََبا سمعت: ِريّ بواالنَّ
قُول الهروي محمود ْبن علً  اْبن ؤحادٌثب الناس أعرؾ من: حنبل ْبن حمدأل قلت: ٌَ

سَ  ٌحٌى ْبن ومحمد الِمْصِري، َصالِح ْبن أحمد: قال شهاب، ٌْ  َعْبد أبو َوَقال، ِريّ بواالنَّ
ْحَمنِ  ْعقُوب سمعت: اْلَحاِفظ النهاوندي إسحاق ْبن هللاَِّ  َعبد الرَّ قُول سفٌان ْبن ٌَ  َعنْ  كتبت: ٌَ
 َصالِح ْبن أحمد: رجلٌن الإ حجة هللا عند أتخذه منهم أحد ما ثقات كلهم وكسر شٌخ ألؾ

 رأٌت ما صدوق ثقة َصالِح ْبن أحمد: الُبخاِريُّ  وَقال، بالعراق حنبل ْبن أحمدو بمصر،
 ْبن أحمد ٌثبتون وؼٌرهم نمٌر وابن وعلً حنبل ْبن أحمد َكانَ  بحجة، فٌه ٌتكلم أحدا

قُول ٌحٌى َكانَ  َصالِح،  أبو أَْخَبَرِنً: هللاَِّ  َعْبد أبو الحاكم َوَقال .أثبت فإنه أحمد سلوا: ٌَ
د ْبن خلؾ َصالِح د ْبن َصالِح سمعت: قال ،إسماعٌل ْبن ُمَحمَّ قُول حبٌب ْبن ُمَحمَّ  قال: ٌَ
  =     خمسٌن َعْنهُ  كتبت حدٌث ألؾ مابة هبو ابن عند َكانَ : الِمْصِري َصالِح ْبن أحمد
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___________________________  
 َصالِح، ْبن أحمد ؼٌر ٌحفظ وال الحدٌث ٌحسن أحد بمصر ٌكن ولم: قال حدٌث، ألؾ= 
 والنحو والحدٌث الفقه ٌعرؾ جامعا رجال وكان ٌؤخذ، أن وٌحسن الحدٌث ٌعقل َكانَ 

 عفان َعنْ  وكتب العراق قدم وكان العراق، وأهل وشعبة الثوري حدٌث ِفً وٌتكلم
ْهِريّ  بحدٌث ٌذاكر وكان وهوالء،  وقال، ةسن صاحب ثقة: العجلً وقال،  وٌحفظه الزُّ

 بن محمد وقال، الحدٌث فً لحن كل ٌقوم كان: داود أبو وقال، عنه كتبت ثقة: حاتم أبو
 بالشافعً ٌصلً وكان، العلل فً رأسا الحدٌث حفاظ من كان: سهل ابن الرحمن عبد
 ذكره: ٌونس بن سعٌد أبو وقال، ثاراآلب منه أعلم وهب بن أصحاب فً ٌكن ولم

 معٌن بن ٌحٌى سمعت صالح بن معاوٌة حدثنا وقال، علٌه الثناء وأساء فرماه النسابً
 قال كما هللا بحمد عندنا ٌكن ولم: سعٌد أبو قال ٌتفلسؾ كذاب صالح بن أحمد: ٌقول

 وال بثقة لٌس: أبٌه عن النسابً بن الكرٌم عبد وقال، الكبر ؼٌر آفة له ٌكن ولم النسابً
 سًء النسابً كان: عدي ابن وقال، بالكذب ٌحٌى ورماه ٌحٌى بن محمد تركه مؤمون
 الحدٌث حفاظ من صالح بن أحمدو: عدي بنا قالثم  ،أحادٌث علٌه وٌنكر فٌه الرأي
 من كثٌر فً علٌه عتمادهماوا والذهلً البخاري عنه وحدث، بمعرفته المشهورٌن ومن
 محمد فسمعت  علٌه النسابً ثناء سوء وأما، تحامل فٌه معٌن بنا وكالم، الحجاز حدٌث

 وحضرت، صالح بن أحمد فً ٌتكلم الخراسانً هذا: ٌقول البرقً حسان بن هارون بنا
 أحد َوَكانَ : وقال أٌضا، فٌه ٌتكلم أن على ذلك فحمله مجلسه  من فطرده أحمد مجلس
:  الثقات كتاب فً حبان بنا قالو،  باختالفه بصٌرا الحدٌث، بعلل عالما ثر،األ حفاظ
 أهل عند حنبل بن ؤحمدك مصر أهل عند وحفظه الحدٌث فً صالح بن أحمد كان

 تٌاها صلفا كان ولكنه، العراق
(ٔ)

 بن ٌحٌى عن صالح بن معاوٌة عن ٌروى والذي، 
 ٌضع بمكة كان شٌخ الشمومى صالح بن أحمد ذاك فإن، كذاب صالح بن أحمد أن معٌن

،  تقاناالو الحفظ فً معٌن بن ٌقارن فهو هذا فؤما  ٌحٌى عنه معاوٌة سؤل، الحدٌث
 ونال، الكبر أحمد آفة كان وٌقال، النسابً إال بمةاأل جمٌع ؤحمدب احتج: الخطٌب وقال

 جعفر أبو وقال ،بٌنهما الحال أفسد الذي السبب فذلك مجلسه فً جفاء منه النسابً
 صحب وقد النسابً فجاءه، عنه ٌسؤل حتى أحدا ٌحدث ال صالح بن أحمد كان: "العقٌلً
 علٌه قدر شًء فكل، له ٌؤذن أن أحمد ؤبىف، هناك لٌسوا الحدٌث أصحاب من قوما

 شٌبا صالح بن ذلك ٌضر ولم بها فشنع صالح بن فٌها ؼلط قد أحادٌث جمع أن النسابً
 له أوهام بسبب النسابً فٌه تكلم حافظ ثقة وقال ابن حجر فى التقرٌب:،  ثقة مامإ هو
 صالح ابن أحمد فً تكلم إنما بؤنه حبان ابن وجزم ،تكذٌبه معٌن ابن عن ونقل قلٌلة

 وأربعٌن ثمان سنة القعدة ذي ِفً توفً.  الطبري ابن عنى أنه النسابً فظن الشمومً
  =                                                                                    . بتٌناوم

___________________________                                                  
 .لضالل وا الكبر :والتٌه ،تكبرا ذلك فوق دعاءاالو عندك لٌس بما التكلم :بالتحرٌك الصلؾ( ٔ) 

 (8ٓ9ٖ/ٙ) الحمٌري سعٌد بن نشوان( وشمس العلوم ل88ٖٔ/ٗ: الصحان للجوهرى )ٌنظر
 (7ٗ/ٖ) األثٌروالنهاٌة البن 
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 ...................................................................................
___________________________ 

  . فضعفه النسابًوشذ  البخاريفق على توثٌقه واحتج به ثقة مت خالصة حاله := 
ات والثق ،( 8ٖٙ/ ٖ) للفسوى والتارٌخ المعرفةو ،(ٙ/ٕ) للبخاريالتارٌخ الكبٌر  :ٌنظر

( ، والضعفاء والمتروكون ٙ٘/ٕ، والجرن والتعدٌل )(8ٗ/ٔ) العجلً(، وثقات ٕٙ/8)
والتهذٌب  ،(9ٖٔ/٘وتارٌخ بؽداد ) ،(9ٕ٘/ٔ) بن عديوالكامل ال ،(ٕٕ/ٔللنسابى )

  (8ٓ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٗ -9ٖ/ٔ)
ْبدُ  -ٕ ِ  ع  لجماعة سبقت وثقه الجمهور واحتج به ا األولىمدلس من  ثقة : َوْهب   ْبنُ  هللاَّ

 .هذه الرواٌة  ، قلت : وقد صرن بالسماع فًٙ: ترجمته حدٌث رقم
ِعٌدُ  -ٖ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  س  اءِ  أَِبً ْبنِ  الرَّ ٌَ  وكسر النون وفتح الكاؾ بكسر - الكنانً اْلَعْم

 أمامة أبً بن سهل :عن روى.  )د( المصري - القبابل من عدة إلى نسبة - الثانٌة النون
 حمٌد بن وخالد ،وهب بنا :وعنه.  المقدسً مهجان بن والسابب ،حنٌؾ بن سهل بنا

، هذا الحدٌث حدٌثا واحدا وهو داود أبو له روىو ،الثقات فً حبان ابن ذكره . المهري
 .مقبول  التقرٌب: فًوقال ابن حجر 
 ثقة وهو، الكبٌر فً الطبرانًالتارٌخ و فً البخاريشرٌح كما عند  أبوقلت : وقد تابعه 

   .تضعٌفه فً سعد ابن ٌصب لم فاضل
  وقد توبع .                               ابن حبانحسن الحدٌث وثقه  : حالهخالصة 
 حبان ابن وثقات ،(ٔٗ/ٗ) والتعدٌل والجرن ،(9ٔٗ/ ٖ) الكبٌر البخاري تارٌخ : ٌنظر

 ،(7٘/ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ/ٔٔواألنساب للسمعانً ) ،(ٖٗ٘/ٙ)
  ،(8ٖٕ/ٔوالتقرٌب )

)م  المدنً وسًاأل األنصاري حنٌؾ ْبن سهل ْبن أسعد، واسمه ،أمامة أَبً بن سهل -ٗ
: َعنه َرَوى  .مالك ْبن وأنس ،حنٌؾ ْبن سهل ْبن أسعد أمامة أبً أَِبٌهِ :  عن روى. (ٗ

 العمٌاء أَبً ْبن الرحمن َعْبد ْبن وَسِعٌد المهري، حمٌد ْبن وخالد ربٌعة، ْبن جعفر
ان ابنُ  ذكرهو ،وابن حجر الذهبًوابن خلفون و العجلًٌن ووثقه ابن مع. وؼٌرهم  ِحبَّ

 . الثقات كتاب فً
 .جماع اإلثقة ب حاله : خالصة
 العجلً وثقات ،( 99/ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 8ٖٔ) رقم  الدارمً تارٌخ : ٌنظر

 ابن وثقات ،( 9ٖٔ/ ٗ) والتعدٌل والجرن ،( 8ٖٖ/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،( 9ٕٓ/ ٔ)
 والتقرٌب ،( ٕٙٗ/  ٗ) التهذٌب وتهذٌب( 8ٙٗ/ٔ) والكاشؾ للذهبً ،( ٕٖٔ/ٗ) حبان

(ٔ /ٖٖ٘ ) 
 ٗ :المعروؾ سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابًال :رضً هللا عنه بن مالك أنس -٘

 :سناداإلالحكم على 
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسِعٌدُ فٌه ؛ حسن  إسناد اءِ  أَِبً ْبنِ  الرَّ ٌَ  وباقًابن حبان  الإلم ٌوثقه  اْلَعْم

 . رجاله ثقات
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: ذفٌفة بالذال المعجمةقوله
 (ٔ)

: الخفٌفة، وٌكون ًلختالف اللفظ ٌقال هً :
  خفٌفة سرٌعة وهللا أعلم . أيالخفة  فًخفٌف ذفٌف وقد ٌكون للمبالغة هو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 المٌم بفتح - المعافري هللا عبٌد بن شرٌح بن الرحمن عبد شرٌح وهو أبووقد تابعه  =

 . تضعٌفه فً سعد ابن ٌصب لم فاضل : ثقة سكندرانًاإل  شرٌح أبو - والمهملة
 (ٕٖٗ/ٔوالتقرٌب )( 9ٖٔ/ٙ: التهذٌب )ٌنظر
ْعلَى، أبو َرَواهُ : (ٕٙ٘/ٙمجمع الزوابد ) فً الهٌثمًوقال  ِحٌحِ  ِرَجالُ  َوِرَجالُهُ  ٌَ  الصَّ
رَ  ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعٌدِ  َؼ اِء، أَِبً ْبنِ  الرَّ ٌَ  . ِثَقة   َوُهوَ  اْلَعْم
 إسناد َهَذا (:9ٕ٘/ٗ)العشرة  المسانٌد بزوابد المهرة الخٌرة إتحاؾ فً البوصٌريوقال 
 .َصِحٌح  

  :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 صحٌح

رٌع الَخفٌؾ : ِفٌؾُ ذَّ ال( ٔ)  . السَّ
( ٕٖٙ/ٔ) الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن 9ٓ٘/ٕ) للخطابًؼرٌب الحدٌث ٌنظر : 
 (ٕٙٔ/ٕوالنهاٌة )
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صلى هللا علٌه  - النبًقال دخلت أنا و -هللا عنه  رضً -وعن محجن  -99
 فؤثنٌت"  هذا؟ من: "فقال ٌصلً، رجل إذاف بٌدي، آخذ وهوالمسجد  -وسلم 
 حجرة باب أتى ثم" فتهلكه تسمعه ًل اسكت: "لً فقال /أ[ٓٙٔ/ ]خٌرا علٌه
 ""مرتٌن أٌسره دٌنكم خٌر إن: "قال ٌدي، من ٌده فنفض نسابه، من امرأة
كتاب الرقابق ثم عبد الحق فً أبً شٌبةبكر ابن  أبوه أخرج

(ٔ )
ٓ 

___________________________ 
وقد اختلؾ علٌه فٌه  وحشٌة أبً بن جعفر وهو: بشر أبً علىهذا الحدٌث مداره  (ٔ)

 :على وجهٌن
، ْبنِ  َجْعَفرِ عوانة عن  أبوو: رواه شعبة ولاألالوجه  -ٔ اس  ٌَ ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  إِ  َشِقٌق 
 .عن محجن به  َرَجاء   أَِبً ْبنِ  َرَجاءِ  َعنْ 
 ألمشً إنً: قال شقٌق، بن هللا عبد عن بشر، أبً عن األعمش: رواه الثانًالوجه  -ٕ
 . حصٌن بن عمران مع

  وفٌه خالف آخر على عبد هللا بن شقٌق:
 رواه كهمس والجرٌري عن عبد هللا بن شقٌق عن محجن فؤسقطا رجاء

  :ولاألالوجه تخرٌج 
 ناحدث :قال (9ٙ٘/98/ٕ) ْدَرعِ األ ْبنُ  ِمْحَجنُ  باب :مسنده فً أبً شٌبةابن  هأخرج
، ْبنُ  َشَباَبةُ  ار  ، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ُشْعَبُة، نا: َقالَ  َسوَّ اس  ٌَ ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  إِ  َرَجاءِ  َعنْ  َشِقٌق 

، أَِبً ْبنِ ا َدةُ  َدَخلَ : َقالَ  َرَجاء  ٌْ َدةُ  َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، َبابِ  َعلَى َوِمْحَجن   اْلَمْسِجدَ  ُبَر ٌْ  َوَكانَ  ُبَر
ا: ِمَزان   ِفٌهِ   َسْكَبة   َصلَّى َكَما ُتَصلًِّ الأ ِمْحَجُن، ٌَ

(ٔ)
ًَّ  إِنَّ : ِمْحَجن   َفَقالَ   ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ

هِ  ٌْ ِدي أََخذَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ لُ »:  َفَقالَ  اْلَمِدٌَنِة، َعلَى َفؤَْشَرؾَ  أُُحد   َعلَى َفَصِعدَ  ِب ٌْ َها َو  َمِدٌَنة   أُمِّ
َدُعَها رَ  أَْهلَُها ٌَ ٌْ ؤِْتٌَها أَْعَمرَ  أَوْ  َكاَنتْ  َما َخ ٌَ الُ  َف جَّ ِجدُ  الدَّ ٌَ ا اِبَهاأبو ِمنْ  َباب   ُكلِّ  َعلَى َف  َملَك 
ا هِ  ُمْصلِت  ٌْ ْدُخلَُها َفاَل  َجَناَح ًُّ  َنَزلَ  ُثمَّ  ،«ٌَ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ دِ  آِخذ   َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  َفَدَخلَ  يِب
، َرُجل   إذافَ  اْلَمْسِجدَ  تُ  «َهَذا؟ َمنْ » :لَهُ  َفَقالَ  ٌَُصلًِّ ٌْ هِ  َفؤَْثَن ٌْ ا، َعلَ ر  ٌْ  اَل  اْسُكْت،»: َفَقالَ  َخ

َدهُ  َفَنَفضَ  ِنَساِبهِ  ِمنْ  اْمَرأَة   ُحْجَرةَ  أََتى ُثمَّ  ، «َفُتْهلَِكهُ  ِمْعهُ تس ِدي، ِمنْ  ٌَ  إِنَّ »:لًِ َقالَ  ُثمَّ  ٌَ
رَ  ٌْ َسُرهُ، ِدٌِنُكمْ  َخ ٌْ رَ  إِنَّ  أَ ٌْ َسُرهُ  ِدٌِنُكمْ  َخ ٌْ نِ  «أَ ٌْ َت  . َمرَّ

  (8ٖٖٕ/9ٖٗ/ٗ) :حاد والمثانًاآل عاصم فً أبًومن طرٌقه ابن 
         .عن شعبة به بلفظه عن محمد بن جعفر (8977ٔ/ٖٖٔ/ٖٔ) :أحمد هأخرجو

رَ  إِنَّ ( بتكرار لفظ "9ٖٕٗٓ/7٘ٗ/ٖٖوأخرجه أحمد: ) ٌْ َسُرهُ ِدٌِنُكمْ  َخ ٌْ " ثالث مرات، أَ
اِحٌنَ  ُوُجوهِ  ِفً ٌُْحَثى َبابُ  والبخاري فً األدب المفرد: ( بنحوه، ٖٔٗ/ٕٗٔ/ٔ) اْلَمدَّ

  (9ٕٙ/ٕٓوالطبرانً: )( بلفظه، 8ٖٕٗ/ٖٓ٘/ٗد والمثانً: )وابن أبً عاصم فى اآلحا
___________________________ 

،األ الحارث بن سكبة هو (ٔ) ًّ  . له رواٌة وال  الصالة ٌطٌل كان صحابً سلم
 "االستٌعاب" البن عبد البر إلى: سكنة بن الحارثالمطبوع من وصحؾ االسم فً 

واالستٌعاب  ،(ٖٗٗٔ/ٖنعٌم ) بًومعرفة الصحابة أل ،(ٖٕٖ/ٔمعجم الصحابة البن قانع ): ٌنظر
 ( ٗٓ٘/ٕالؽابة ) أسدو(، 8ٙٙ/ٕ)
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__________________________   
عن  َعَواَنَة، أبى( خمستهم من طرٌق ٓٙٔ/9ومن طرٌقه المزي فً تهذٌب الكمال )

 به . ِبْشر   أبى 
 :الثانًالوجه تخرٌج 
َثَناقال:  (ٖٕٓ/8ٔ) :الطبرانً هأخرج ر   ْبنُ  أحمد َحدَّ ٌْ ، ُزَه ْسَتِريُّ  ْبنُ  ٌُوُسؾُ  ثنا التُّ
، ثنا ُموَسى، ، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،األعمش َعنِ  َجِرٌر  اس  ٌَ ، َشِقٌق   ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  إِ ًِّ لِ ٌْ  اْلُعَق

ن   ْبنِ  ِعْمَرانَ  َمعَ  أَلَْمِشً إِنًِّ: َقالَ  ٌْ  .به بلفظه ُحَص
 ( حدثنا هارون، حدثنا جرٌر عن األعمش به.7ٕ٘/ٔوابن أبً شبة فً تارٌخ المدٌنة )

 :تخرٌج الخالف الثانً
ِزٌُد، ( قال: 897٘ٔ/ٖٔٔ/ٖٔأخرجه أحمد: ) ٌَ ، َو َثَنا َكْهَمس  ، َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفر  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

 ، ِ ْبَن َشِقٌق  ، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد هللاَّ  عن محجن به بنحوه.َقاَل: أَْخَبَرَنا َكْهَمس 
( من طرٌق حماد عن الجوٌري عن 7ٖٕ/ٖٖٗ/ٔوأخرجه ابن أبً أسامة فً مسنده )

     عبد هللا بن شقٌق به.
 :ولاألالوجه  إسناددراسة 
 :هإسناددراسة وهذا  أبً شٌبةرواه ابن  :ولاألالوجه 

 هذه لؾ،األ بعد آخرها فً والراء والزاى الفاء بفتح - الفزاري شبابة بن سوار -ٔ
 عثمان بن حرٌز :عن روى. )ع( المدابنً عمرو أبو موالهم ، - فزارة إلى النسبة
 بن وعلً حنبل بن أحمد :وعنه. بن الحجاو وؼٌرهم وشعبة ،وإسرابٌل ،الرحبً
، لإلرجاء أحمدتركه . وؼٌرهم شٌبة أبً وابنا ،المسندي محمد بن هللا وعبد ،المدٌنً
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال  صدوق وهو ٌرضاه، ال حنبل ْبن أحمد َكانَ : خراش ْبن ٌُوُسؾ ْبن الرَّ
ٌَى عن الطٌالسً، عثمان أَبً ْبن جعفر َوَقال، الحدٌث ِفً ْح  َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌَ

 وسؤلت:  قال، ثقة :قال شعبة؟ ِفً شبابة: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان
 َوَقال، شبابة: قال ؟ شبابة أم إلٌك أحب هو: قلت،  به بؤس ال: فقال نإذاش َعنْ  ٌحٌى
: قال ؟ حملته عمن ورقاء تفسٌر: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: الجنٌد ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌم
 َوَقال، ثقتان وجمٌعا علٌها، أجرأ شبابة وَكانَ  حفص، ْبن علً وعن شبابة، َعنْ  كتبته
د  صدوق: حاتم أبو َوَقال، مرجبا وَكانَ  الحدٌث، ِفً مراأل صالح ثقة َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
، وذكره ابن حبان العجلًو الدارقطنًو المدٌنًووثقه ابن ، به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب
 فً حجر ابن َوَقال، َصُدوق: ابن شاهٌن، وقال الحدٌث مستقٌم :الثقات وقال فً

 .وقٌل قبلها مابتٌنو ست سنة مات . رجاءإلاب رمً حافظ، ثقة، :التقرٌب
  . خالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به الشٌخان

 والدارمً، ،(7ٕٗ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(ٕٖٓ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،ٗٙٔ ،7ٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،(8ٙ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(ٙٔٗ ،8ٓٔ) الترجمة
وثقات  ،(8ٖٓ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٕٓ/ ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٖٙ
 =    ،(ٕٖٔ/8والثقات البن حبان ) ،(ٗٔٔ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(ٕٗٔ/ٔ) العجلً
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___________________________   

 ،(ٖٓٓ/  ٗ) التهذٌب وتهذٌب( ٕٕٔ/ٓٔواألنساب ) ،(ٖٖ٘/ ٔ) الدارقطنً وسنن =
 (ٖ٘ٗ/ٔ) والتقرٌب

                                ٕٗبن الحجاو : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم:  شعبة -ٕ
 المعجمة وكسر المهملة وسكون الواو بفتح - وحشٌة أَبً ابن وهو إٌاس بن جعفر -ٖ

 الشٌن وسكون تحتها من باثنتٌن المنقوطة الٌاء بفتح - الٌشكري – التحتانٌة وتثقٌل
  .)ع( الواسطً بشر أبو ٌشكر، قبٌلة إلىنسبة   -الراء آخرها وفً الكاؾ وضم المعجمة
 ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن هللاَّ  وُعَبٌد بكرة، أَبً ْبن الرحمن وعبد شقٌق، ْبن هللا عبد: روى عن

 الهاللً، الحسن ْبن الحمٌد وعبد الحجاو، ْبن شعبة وعنه:.  وؼٌرهم الخطاب ْبن ُعَمر
: المدٌنً ْبن علً عن حنبل، ْبن أحمد ْبن صالح قال.  وؼٌرهم الضبً حمٌد ْبن وعتبة
ٌَى سمعت ْح ، سالم ْبن حبٌب َعنْ  بشر أبً أحادٌث ٌضعؾ شعبة َكانَ : ٌقول َسِعٌد ْبن ٌَ
 ْبن المنهال من إلً أحب بشر أبو: ٌقول أَِبً سمعت: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال

 ٌحٌىووثقه  ،أوثق بشر أبو  شدٌدا نعم،: قال المنهال؟ من إلٌك أحب: له وقلت َعْمرو،
َسابً العجلً، هللا َعبد ْبن أحمدو حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن، ْبنا وابن سعد  والنَّ
 أورده الثقات أحد: المٌزان فً َوَقال، والذهبً خلفون، وابن شاهٌن، وابن حبان، ابنو
 بن َسِعٌد فً الناس أثبت من ثقة: فى التقرٌبحجر ابن َوَقال، فؤساء كامله فً عدي ابن

 ال إنه أرجو: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، ومجاهد سالم بن حبٌب فً شعبة وضعفه جبٌر،
 . بةاوم وعشرٌنخمس وقٌل ست  سنة مات.  ِبهِ  بؤس

              . ومجاهد سالم بن حبٌب حاله : ثقة وثقه الجمهور وضعؾ فً خالصة
/ ٔ) حمدأل والعلل ،( 7ٓٙ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،( ٖٕ٘/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 الصؽٌر وتارٌخه ،( 8ٙٔ/ ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 7ٖٙ ،8ٕٗ ،9ٕٔ ،ٓٗٔ

 ،( 7ٖٗ/ ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن، ( 99/ٔ) للعجلًوالثقات ، ( ٕٖٓ/ٔ)
 ( 9ٓ٘/ٖٔواألنساب ) ،(ٖٖٔ/ٙوالثقات البن حبان ) ،(ٕٙ،ٕ٘/ٔ) له والمراسٌل
 (9ٖٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(8ٗ-8ٖ/ٕ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٓٗ-ٕٓٗ/ ٔ) والمٌزان

   ٓ٘ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالعقٌلًبن شقٌق  عبد هللا -ٗ
ًّ األ درعاأل ْبن محجن: َعن َرَوى.  )بخ( الَبْصِريّ  الباهلً رجاء أَبً بن رجا  -٘  .سلم

ان ابنُ  ذكره. العقٌلً شقٌق ْبن هللاَِّ  َعبد: َعنه َرَوى : العجلً قالو، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 ابن َوَقال، شقٌق ْبن هللاَِّ  َعبد سوى عنه روى ما: المٌزان فً الذهبً َوَقال، ثقة تابعً
 . مقبول: التقرٌب فً حجر

ٌنزل عن درجة الحسن فجهالته ارتفعت برواٌة عبد هللا بن شقٌق  أنه ال :خالصة حاله
 .                                                          العجلًوتوثٌق ابن حبان و، عنه
 والتعدٌل والجرن ،(ٖٔٔ/ٖ) للبخاري، والتارٌخ الكبٌر (ٓٙٔ/ٔ) العجلً: ثقات ٌنظر

 حجر ابن ، وتهذٌب(ٙٗ/ ٕ) االعتدال ومٌزان ،(7ٖٕ/ٗ) حبان ابن وثقات ،(ٔٓ٘/ٖ)
 =                                                        .(8ٕٓ/ٔ)والتقرٌب  ،(ٕٙٙ/  ٖ)
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)بخ د س(  سلمًاأل درعاأل بن - ِجٌم ثمَّ  َساِكنة ُمْهملَة حاء ثمَّ  أَوله ِبَكْسر - محجن -ٙ= 
 سلمًاأل علً بن حنظلة :وعنه. أحادٌث وسلم َخْمَسة علٌه هللا صلى النبً :عن روى
 اختط الذي وهو البصرة سكن، شقٌق بن هللا وعبد ،الباهلً رجاء أبً بن ورجاء
 بنا مع وأنا وسلم علٌه هللا صلى النبً قال الذي وهو اإلسالم قدٌم وكان مسجدها

                                             . معاوٌة خالفة آخر فً مات ٌقال.  درعاأل
والخالصة  ،(ٗ٘/ٓٔ، والتهذٌب )(ٖ٘ٓ/ٗ) الؽابة أسدو ،(ٖٖٙٔ/ٖ) االستٌعاب :ٌنظر

(ٔ/ٖ7ٓ ) 
 عبد بن - مهملة ثم المعجمة بتشدٌد - وضان: ةعوان أبوعلى هذا الوجه  وتاب، شعبة   -
 :عن روى. )ع( بكنٌته مشهور عوانة أبو البزاز الواسطً بالمعجمة الٌشكري هللا

 وحشٌة أَبً بن جعفر بشر وأبً وقتادة ،قٌس بن سوداألو ،الشعثاء أبً بن أشعث
 معاذ بن ومحمد البنانً، محبوب بن ومحمد عارم، الفضل ْبن محمد: . وعنهوؼٌرهم

 ابن سؤلت قال هللا عبٌد بن هشام سمعت: حاتم أبو قال. وؼٌرهم العنبري عباد بنا
، عوانة أبو: قال أجرٌر المؽٌرة عن رواٌة الناس أحسن أو الناس أروى من المبارك
 بن ٌحٌىوقال ، هشٌم حفظ من ثبتأ عوانة أبى كتاب :يمهد بن الرحمن عبدوقال 
 ،ابن معٌن وثقه، ووشعبة بسفٌان عوانة باأ ٌعنى بحدٌثهما حدٌثه شبهأ ما: القطان سعٌد
،، العجلًو سعد، وابن ًّ اَرقُطِن وذكره ابن  ،حجر وابن والذهبً، ،ٌنشاه وابن والدَّ

 قال، وبالمرة متقن وكتابه ثقته، على مجمع: المٌزان فً الذهبًوقال ، الثقات حبان فً
: اْلَبرِّ  َعبد ابن َوَقال، وهو صدوق ثقة حفظه من حدث إذا كثٌرا ٌؽلط ثقة: حاتم أبو

 ربما حفظه من حدث إذا: َوَقال كتابه، من حدث فٌما حجة ثبت ثقة أنه على أجمعوا
ْوم ولاأل ربٌع شهر ِفً َمات . ؼلط  . َوِماَبة َوسبعٌن ِستّ  خمس أو سنة السبت ٌَ

 .                            احتج به الشٌخان ووثقه الجمهور باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 الدارقطنً( وسنن ٕٙ٘/7وثقات ابن حبان ) (87ٕ/ 7) ابن سعد طبقات: ٌنظر

 (                      ٕٙ٘/7ت )( والثقآٗ/9( والجرن والتعدٌل )ٗٙٗ/ٔ) العجلً( وثقات ٗٙٔ/ٔ)
(  ٖٖٗ/ٗ) االعتدال( ومٌزان 9ٖٗ/ٕ( والكاشؾ )7ٕٗ/ٔوالثقات البن شاهٌن )

                                  ( 8ٓ٘/ٔ( والتقرٌب )ٕٓٔ/ٔٔوتهذٌب ابن حجر )
 :الثانًه الوج إسناددراسة  

 :سبقت ترجمته حدٌث رقم الثالثةثقة ثبت مدلس من  : وهواألعم : رواه الثانًالوجه 
7ٖ 

 :الخالف الثانًدراسة إسناد 
 رواه كهمس والجرٌري عن عبد هللا بن شقٌق

 )ع( بن الحسن التمٌمً أبو الحسن البصري سكهم -ٔ
أبً الطفٌل وعبد هللا بن برٌدة وعبد هللا بن شقٌق وٌزٌد بن عبد هللا بن  :روى عن 

 =   قال أبو طالب .ابنه عون والقطان وابن المبارك وؼٌرهم :وعنه .وؼٌرهم، الشخٌر
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 ...................................................................................
___________________________   

ال  :وقال أبو حاتم ،بن معٌن وأبو داود ثقةاوقال بن أبً خٌثمة عن  ،عن أحمد ثقة= 
حمد عن أوقال عبد هللا بن  ،ثقة :بن سعداوقال  ،وذكره بن حبان فً الثقات ،بؤس به

. وقال ابن حجر فً ضعفهبن معٌن اونقل أن  ،ق ٌهمصدو :وقال الساجً ،ثقة ثقة :أبٌه
 .مات سنة تسع وأربعٌن ومابة التقرٌب: ثقة.

 ( ٕٙٗ/ٔ( والتقرٌب )ٓ٘ٗ/8ٌنظر: تهذٌب التهذٌب )
َرَوى َعن: ثمامة ْبن حزن . )ع(َسِعٌد بن إٌاس الجرٌري ، أبو َمْسُعود الَبْصِرّي،  -ٕ

بشر ْبن َمْنُصور وعنه: ، وعبد هللا بن شقٌق وؼٌرهم. القشٌري، وجبر ْبن َحِبٌب
مانُسلَ السلٌمً ، وجعفر ْبن  وؼٌرهم. وثقه ٌحٌى  ، وأَُبو قَُداَمة اْلَحاِرث ْبن ُعَبٌد اإلٌاديٌْ

َوَقال ٌعقوب بن سفٌان: ثقة أخذوا عنه، من سمع عنه فً الصحة، النه كان والنسابً ، 
عمل فٌه السن فتؽٌر. وكان أهل العلم ٌسمعون، وسماع هإالء الذٌن بؤخرة فٌه وفٌه". 

ري هذا مستقٌم الحدٌث وحدٌثه حجة من سمع منه قبل َوَقال ابن عدي: وَسِعٌد الجرٌ
ٌٌّن، وسبٌله كسبٌل َسِعٌد بن أَبً  االختالط، وهو أحمد من ٌجمع حدٌثه من الَبْصِر
َعُروَبة، الن َسِعٌد بن أَبً َعُروَبة أٌضا اختلط فمن سمع منه قبل االختالط فحدٌثه 

 .سنٌن اختلط قبل موته بثالث ثقة، وقال ابن حجر: مستقٌم حجة
 (ٖٖٕ/ٔوالتقرٌب )( 8ٖٖ/ٓٔوتهذٌب الكمال )( ٘ٔٔ/  ٖالمعرفة: 

                                                                        :الخالف  فً النظر
 :: رواه اثنانولاألالوجه 

  . ثقة متفق على توثٌقه مامإ: عبة بن الحجاوش -ٔ
 بالمعجمة الٌشكري هللا عبد بن - مهملة ثم المعجمة بتشدٌد - وضانعوانه:  أبو -ٕ

                                           .ثقة : بكنٌته مشهور عوانة أبو البزاز الواسطً
 الكوفً محمد أبو الكاهلً يسداأل مهران بن سلٌمان :األعمش: رواه الثانًالوجه 
 .الثالثةمن  دلسم ثقة :األعمش

والخالؾ الثانً: رواه كهمس، والجرٌري عن عبد هللا بن شقٌق عن محجن، وشعبة 
 وأبو عوانة فوق هإالء. 

 واألحفظ. بقرٌنة األكثر، إذا الوجه األول ٌترجح على الوجه الثانً
 :الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح

 "المجمع" فً الهٌثمً وأوردهرجاء وهو جسن الحدٌث  أبىفٌه رجاء بن  ؛ ه حسنإسناد
 . حبان ابن وثقه وقد رجاء، خال الصحٌح، رجال ورجاله أحمد رواه: وقال (8ٖٓ/ٖ)

 سلمة أبو حدثناقال: ( 9ٖٙ٘ٔ/8ٕٗ/ٕ٘)مسنده  فً أحمدرواه  وللحدٌث شاهد
 قتادة، أبً عن منه سمعه العدوي، هالل بن حمٌد عن هالل، أبو أخبرنا: قال الخزاعً،

 أٌسره، دٌنكم خٌر إن: " ٌقول وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمع الذي عرابً،األ عن
                              "  أٌسره دٌنكم خٌر إن
 =                                                                 :أحمداإلمام  إسناددراسة  
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 ...................................................................................
___________________________   

    حافظ ثبت ثقة : )خ م مد س( سلمة بن منصور هو: الخزاعً سلمة أبو -ٔ =
    (7ٗ٘/ٌٔنظر : التقرٌب )

 داود، أبو وثقه فقد ، فٌه مختلؾ.  (ٗ)خت  الراسبً سلٌم بن محمد وهو -هالل أبو -ٕ 
: أحمد وقال صدوق،: معٌن ابن وقال المتٌن، بذاك لٌس الصدق، محله: حاتم أبو وقال
: وقال ابن أبى حاتم الحدٌث، مضطرب وهو قتادة، فً ٌخالؾ أنه الإ: حدٌثه فً ٌحتمل
 كتاب فً البخاري أدخله محمد أبو قال لٌن فقال الراسبى هالل أبى عن زرعة أبو سبل

 حدٌثه، الناس احتمل: البزار وقال الضعفاء، كتاب من ٌحول ٌقول أبً فسمعت الضعفاء
 فٌه صدوق،: التقرٌب فً الحافظ وقال بالقوي، لٌس: النسابً وقال حافظ، ؼٌر وهو
 . لٌن

 .  ٌنزل عن درجة الحسن قلت: حدٌثه ال
 ،(7ٕٗ/7) والتعدٌل، والجرن (9ٓ/ٔ) الضعفاء والمتروكون للنسابىٌنظر: 

 (                                                  8ٔٗ/ٔوالتقرٌب )، (9ٙٔ/9والتهذٌب )، (8ٖٕ/ٕوالمجروحٌن البن حبان )
 : ثقة عالم )ع( البصري نصر أبو العدوي هالل بن حمٌد -ٖ

 ( 8ٕٔ/ٌٔنظر : التقرٌب )
 وقٌل زبٌر ابن وقٌل مصؽر بنون ندٌر بن تمٌم اسمه البصري العدوي قتادة أبو -ٗ

  صحبة له إن وقٌل: ثقة )م د س( قنفذ ابن ندٌر اسمه
 (ٙٙٙ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر

 :سناداإلالحكم على 
" الزوابد مجمع" فً الهٌثمً أوردهوالحدٌث  الراسبً سلٌم بن محمدحسن لحال  إسناد
 . الصحٌح رجال ورجاله ، أحمد رواه:  وقال ،ٔٙ/ٔ

 .صحٌح بسند أحمد أخرجه: وقال ( 9ٗ/ٔ) الباري فتح فً حجر ابن الحافظ وأورده
 :على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده الحكم

  .لؽٌرهصحٌح 
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هنذا  رجنا  أبنً سنلمى، روى عننه رجنا  بننهنذا هنو ابنن األدرع األومحجن 
 . الحدٌث
"ارمننوا وأنننا منن، ابننن  -صننلى هللا علٌننه وسننلم -وفٌننه قننال رسننول هللا  -ٓٓٔ
" األدرع

(ٔ )
 . سكن البصرة واختط مسجدها وعمر طوٌالا 

___________________________   
َماةِ  اْسمِ  ِذْكرُ باب  ،السٌر تابك :أخرجه ابن حبان( ٔ) ًُّ  لَُهدمُ  َقالَ  الَِّذٌنَ  الرُّ ِبد ُ  َصدلَّى النَّ  هللاَّ

هِ  ٌْ ْعلَى، أَُبو أَْخَبَرَنا( قال 9٘ٙٗ/8ٗ٘/ٓٔ) اْلَقْولَ  َهَذا َوَسلَّمَ  َعلَ َثَنا ٌَ ِمُن، ُموَسى أَُبو َحدَّ  الدزَّ
َثَنا ، أَِبً اْبنُ  َحدَّ َثَنا َعِديٍّ دُ  َحدَّ و، ْبنُ  ُمَحمَّ دَرَة، أَِبً َعنْ  َسلََمةَ  أَِبً َعنْ  َعْمر  ٌْ  َخدَروَ : َقدالَ  ُهَر
ُ  - هللاَِّ  َرُسولُ  هِ  َصلَّى هللاَّ ٌْ ْرُمونَ  َوأَْسلَمُ  - َوَسلَّمَ  َعلَ  أََبداُكمْ  َفدإِنَّ  إِْسَماِعٌَل، َبِنً اْرُموا: "َفَقالَ  ٌَ
ددا، َكدانَ   ٌ اْرُمنوا َراِم ننا و  أ ن  ن،   و  عِ  اْبنننِ  م  ُهْم، اْلَقددْومُ  َفؤَْمَسدكَ " اأْل ْدر  ٌَّ  َمَعددهُ  ُكْنددتَ  َمدنْ : َوَقددالُوا ِقِسد
 "  ُكلُُّكمْ  َمَعُكمْ  َوأََنا اْرُموا: "َقالَ  َؼلََب،

 َشدْرطِ  َعلَدى َصدِحٌح   َحدِدٌث   َهدَذا :وقدال (ٕ٘ٙٗ/ٖٓٔ/ٕالجهداد ) تابك :وأخرجه الحاكم
َجاهُ  َولَمْ  ُمْسلِم   ا ُمْسلِم   َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َشاِهد   َولَهُ » ٌَُخرِّ ض  ٌْ أبدو ٌعلدى ، وووافقه الدذهبى أَ
دِ من طرٌق  كالهما (9ٔٔٙ/ٕٓ٘/ٓٔمسند أبى هرٌرة ) :مسنده فً  ْبدنِ  َعْمدِرو ْبدنِ  ُمَحمَّ

 .هرٌرة أبً عن سلمة، أبً َعنْ  َعْلَقَمَة،
   :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

 7ٖمام حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقم : ثقة إالموصلً أبو ٌعلى -ٔ
 ٕ٘: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم ن المثنى بن عبٌد أبو موسى الزمنب محمد -ٕ
د -ٖ مَّ  محمد :. روى عن)ع( الَبْصِرّي، َعْمرو السلمً أَُبو عدي أَبً بن إِْبَراِهٌم بن ُمح 
د أَبً ابن ٌْ د المدنً، ُحَم د وقاص، ْبن علقمة ْبن َعْمرو ْبن وُمَحمَّ  ْبن هشام ْبن وُمَحمَّ

د ُموَسى أَُبووعنه: . وؼٌرهم عروة  سلمة وأَُبو المقوم، حكٌم ْبن وٌحٌى المثنى، ْبن ُمَحمَّ
ٌَى ْح  ابن وذكر مهدي بن الرحمن َعْبد سمعت: علً ْبن َعْمرو قال .وؼٌرهم خلؾ ْبن ٌَ
هِ  فؤحسن عدي أَبً ٌْ هِ  ٌحسن معاذ ْبن معاذ وسمعت الثناء، َعَل ٌْ  حاتم، أَُبوثقه وَ و.الثناء َعلَ

َسابً  بن لٌحٌى ٌعنً قلت، الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقالوابن سعد والذهبى،  والنَّ
د أَوْ  إلٌك أحب ؼندر: َمِعٌن ان ابنُ  وذكره .ثقتان: فقال عدي؟ أَبً ْبن ُمَحمَّ  كتاب ِفً ِحبَّ
 رأٌت ما: ٌقول معاذ بن معاذ سمعت: رستة قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال ،الثقات
 وتسعٌن أربع سنة بالبصرة . مات: ثقةالتقرٌب فً َوَقال، عدي أَبً ابن من أفضل أحدا
د خالفة ِفً بةاوم                                                            .هارون ْبن ُمَحمَّ

  : ثقة باتفاق                                                                 خالصة حاله
 الدارمً، ، وتارٌخ(ٖٓ٘/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(9ٕٕ/7) سعد ابن طبقات: ٌنظر

والكاشؾ ، (ٓٗٗ/7) حبان ابن وثقات ،(8ٙٔ/7) والتعدٌل ، والجرن(ٙٓٔ) الترجمة
 (ٔٗٔ/ٕ) والتقرٌب ،( ٖٔ–ٕٔ/9) التهذٌب وتهذٌب( ٗ٘ٔ/ٕ)
 ٔٔ: حسن الحدٌث سبقت ترجمته حدٌث رقم علقمة بنبن عمرو  محمد -ٗ
 ٔٔ: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم بن عبد الرحمن أبو سلمة -٘
 =                          ٔٔسبقت ترجمته حدٌث رقم  :رضً هللا عنه أبو هرٌرة -ٙ
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، ٌكنى أبا بشروفى الصحابة محجن اثنان، هذا ومحجن بن محجن الدٌلى
(ٔ )

وكذلك  ،مهملة قاله مالكشر بضم البا  الموحدة وسٌن ابنه بُ : روى عنه
قاله ابن ماكوًل
(ٕ)

 البا  والشٌن المعجمة قاله الثوري، وقٌل فٌه بكسر 
 . وغٌره

___________________________ 
 :سنادالحكم على اإل

رجاله ثقات  وهو حسن الحدٌث وباقً، علقمة بنحسن فٌه محمد بن عمرو  إسناد
 بن عمرو بن محمد وفٌه: وقال البزار، عن (8ٕٙ/ٕ)" المجمع" فً الهٌثمً وأورده
 .الصحٌح رجال رجاله وبقٌة حسن، وحدٌثه علقمة

 معدود. كنانة ْبن مناة عبد ْبن َبْكر ْبن الدٌل بنً من الدٌلً،محجن  أبً بن محجن( ٔ)
م أَُبو قال .بشر وٌقال محجن، ْبن بسر ابنه َعْنهُ  روى. المدٌنة أهل ِفً ٌْ  والصواب :ُنَع
: َقالَ  المصري، َصالِح ْبن أَْحَمد َعنْ  البرنسً، داود أبى عن الطحاوي، وذكر. بسر
هُ  اثنان منهم علً اختلؾ فما رهطه ومن ولده من جماعة سؤلت . الثوري َقالَ  كما بشر أَنَّ
قُول َمالِك: ُعَمر أَُبو قال قُول والثوري بسر، ٌَ  وقال .مالك َقالَ  َما على واألكثر بشر، ٌَ
 أبٌه، عن الدٌلً، محجن ْبن بسر المهملة، والسٌن الباء، بضم: ٌعنً بسر،: ماكوال ابن
 ُثمَّ  المعجمة، بالشٌن: ٌعنً بشر،: زٌد عن ٌقول الثوري َوَكانَ  أسلم، ْبن زٌد َعْنهُ  روى
 .َعْنهُ  رجع
 ( 79٘/٘صابة )( واإل٘ٙ/٘( وأسد الؽابة )ٖٖٙٔ/ٖ)عاب : االستٌٌنظر

اِقُد، الَحاِفُظ، .ماكوال بن نصر أبو الحافظ جعفر بن علً بن هللا هبة بن علً( ٕ)  النَّ
اَبُة، سَّ  المذهب بن علً وأبً ؼٌالن بن محمد بن محمد طالب أبً من  سمع الُحّجُة، النَّ
 بن علً بن محمد الؽنابم أبو :. وعنهوؼٌرهم األزجً علً بن العزٌز عبد القاسم وأبً
 بن محمد بكر وأبو ،الحافظ الحمٌدي فتون بن محمد هللا عبد وأبو ،النرسً مٌمون
  .وأربعمابة عشرٌناثنتٌن و سنة فًولد  .وؼٌرهم طرخان

ِديُّ  َقالَ  ٌْ ب َراجعت َما: الُحَم ٌْ ء   ِفً الَخِط ًْ  َحتَّى: َوَقالَ  الِكَتاب، َعلَى َوأََحالِنً إاِلَّ  َش
ء   ِفً َماُكْوال اْبن َراجعتُ  َوَما .أَْكِشَفه ًْ هُ  ِحْفظا   َوأََجاْبِنً إاِلَّ  َش قَرأُ  َكؤَنَّ  وقال، ِكَتاب ِمنْ  ٌَ
ًّ  سْعد أبو ا، كان: الّسمعان ا، لبٌب  ا، عارف ا، عالم   له ٌقال كان حّتى للحفظ، ترّشح حافظ 

ا وكان اإلكمال كتاب وسّماه والمختلؾ المإتلؾ كتاب وصنَّؾ. الّثانً الخطٌب  ٌّ  نْحو
ا، ا مجّود  ا وشاعر   خمس سنة فً وقتل .النَّقل صحٌح العبارة، فصٌح الشِّْعر، َجْزلَ  مبّرز 

 الموجود وأخذوا األتراك من له ؼلمان قتله كرمان بخوز وأربعمابة تسعٌنثمانٌن أو وو
                  .وفاته سنة سبع وثمانٌن وأربعمابة وقٌل ؼٌر ذلك وأرخ الذهبً .ماله من

سالم وتارٌخ اإل( ٓٔٔ/ٖ( وفوات الوفٌات )7ٔٗ/ٔ: التقٌٌد لمعرفة رواة السنن )ٌنظر
 (7ٙ٘/8ٔ( والسٌر )8ٔ٘/ٓٔ)
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ِدِر، ْبنِ وعن ا -ٔٓٔ نْ  الُمْنك  ابِر ع  ُجلٌ  ُذِكر  : ق ال   - مارضى هللا عنه - ج   ِعْند   ر 
 ًِّ بِ لَّى - النَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ة   - و  اد  ، بِِعب  اد  اْجتِه  ُذِكر   و  هُ  و  رُ  ِعْند   ،(الدعةبِ ) آخ 
لَّى -رسول هللا  ف ق ال   ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  لُ  ًل»: - و  دعة(بِال) ٌُْعد 
(ٔ)

ه أخرج 
حدٌث حسن :وقال الترمذي

(ٕ)
 ٓ 

 ___________________________   
اءِ  ِبَكْسرِ  بالرعة"" الترمذيوفى المطبوع من سنن  ،عةبالد و)م(، )ط( ًف (ٔ)  أَيْ  الرَّ

ٌُْعَدلُ ) .ِبَوَرع   َعةِ ) اْلَمْجُهولِ  ِبِصٌَؽةِ ( اَل ِرعُ  اْلَمَحاِرمِ  َعنِ  َوَرعَ  اْلِمْصَبانِ  ِفً( ِبالرِّ ٌَ 
نِ  ٌْ ا ِبِكْسَرَت نِ  َوَرع  ٌْ  َخْصلَة   اْلَوَرعِ  ِبَكْثَرةِ  ٌُْعَدلُ  اَل  أَيْ : والمعنى ،اْلَوَرعِ  َكِثٌرُ  أَيْ  ِبَفْتَحَت
ُرَها ٌْ رِ  ِخَصالِ  ِمنْ  َؼ ٌْ  . َفْضال   أَْعَظمُ  اْلَوَرعُ  َبلِ  اْلَخ
 (88ٔ/7) حوذياأل: تحفة ٌنظر

اَمةِ  ِصَفةِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرج (ٕ) ٌَ َقاِبقِ  اْلِق  (9ٕٔ٘/ 9ٙٙ/ٗ) ،َواْلَوَرعِ  َوالرَّ
َثَنا :قال دُ  َحدَّ ٌْ ًُّ  أَْخَزمَ  ْبنُ  َز اِب َثَنا: َقالَ  الَبْصِريُّ  الطَّ َثَنا: َقالَ  الَوِزٌرِ  أَِبً ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ  َحدَّ
، َجْعَفر   ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  ًُّ دِ  َعنْ  الَمْخَرِم ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ه ، ْبنِ  الرَّ ٌْ دِ  َعنْ  ُنَب  الُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ
، َعنْ  ًِّ  ِعْندَ  َرُجل   ُذِكرَ : َقالَ  َجاِبر  ِب ُ  ىَصلَّ  النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ، ِبِعَباَدة   َوَسلَّمَ  َعلَ  ِعْنَدهُ  َوُذِكرَ  َواْجِتَهاد 
ًُّ  َفَقالَ  ِبِرَعة ، آَخرُ  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ َعةِ  ٌُْعَدلُ  اَل »: َوَسلَّمَ  َعلَ  ُهوَ  َجْعَفر   ْبنُ  هللاَِّ  َوَعْبدُ  «ِبالرِّ
ً   َوُهوَ  َمْخَرَمَة، ْبنِ  الِمْسَورِ  َولَدِ  ِمنْ   اَل  َؼِرٌب   َحِدٌث   َهَذا»: الَحِدٌثِ  أَْهلِ  ِعْندَ  ِثَقة   َمَدِن

 «الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  الإ َنْعِرفُهُ 
ْقَوى اْلَوَرعِ  َبابُ  :الزهد الكبٌر فً البٌهقًومن طرٌقه    (8ٖٔ/ٕٖٔ/ٔ) َوالتَّ

                                                                                 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

د -ٔ ٌْ  َرَوى . (ٗ)خ  اْلَحاِفظ الَبْصِريّ  َطالِب أبو ، الطابً -بمعجمتٌن  - أخزم بن ز 
 الزهرانً ُعَمر ْبن وبشر إِْدِرٌس، ْبن إسحاقو الوزٌر، أبً ْبن ُعَمر ْبن  إبراهٌم :َعن

َسابً حاتم أبووثقه ، وؼٌرهم  ُمْسلِم سوى الجماعة : وعنه. وؼٌرهم   الدارقطنًو والنَّ
ان ابنُ  وذكره ،على الجٌانى أبووابن حجر و الذهبًو  مستقٌم: َوَقال الثقات فً ِحبَّ

( الحاكم) ذكره فٌما - جزرة محمد ْبن َصالِح َوَقال، صحٌحه فً حدٌثه وخرو الحدٌث،
 الزنج ذبحه. الرواٌة فً صدوق وهو - النبٌذ: ٌعنً ٌشرب، كان: ربوانٌس تارٌخ فً
                                          . ومابتٌن وخمسٌن سبع سنة

 . باتفاقثقة  خالصة حاله:
 حبان ابن وثقات ،(ٙ٘٘/ٖ) والتعدٌل الجرنو ،(87/ٔ) النسابًمشٌخة  :ٌنظر 
 حجر ابن وتهذٌب ،( ٖٖ٘/ٔ) والكاشؾ ،(7ٗٗ-ٙٗٗ/8) بؽداد وتارٌخ ،(ٕٔ٘/8)
  (                                             ٕٕٔ/ٔ) ، والتقرٌب(9ٖٖ/  ٖ)
ٌُقال َعْمرو، أبو موالهم، الهاشمً، مطرؾ بن ُعَمر بن إبراهٌم -ٕ  ْبن إسحاق أبو: و
 َعْبد ْبن هللا وعبد المخرمً، جعفر ْبن هللا عبد روى عن: . (ٗ)خ  المكً الوزٌر أَبً

مان ْبن الرحمن وعبد اللٌثً، العزٌز ٌْ د ْبن أحمد وعنه:. وؼٌرهم الؽسٌل ْبن ُسلَ  ْبن ُمَحمَّ
 الطابً، أخزم ْبن وزٌد ،القاضً البكراوي قتٌبة ابن وبكار القطان، َسِعٌد ْبن ٌحٌى

َسابًقال و ،بؤس به لٌس :حاتم أبو قال. وؼٌرهم  = عٌسى أبو به ووثقه بؤس ال: النَّ
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 ...................................................................................
___________________________   

ْرِمِذّي،=   وقال ابن حجر فى التقرٌب:، والذهبً حبان، وابن والحاكم، والدارقطنً، التِّ
 عشره ثالث أو عشرة، اثنتً سنة عاصم أبو ومات عاصم، أبً بعد. مات صدوق

 . مابتٌنو
  .ثقة وثقه الجمهور : خالصة حاله

تهذٌب الكمال  إكمالو ،( ٘ٙ/8) حبان ابن ثقات و ،( ٗٔٔ/ٕ) : الجرن والتعدٌل ٌنظر
 (9ٕ/ٔ) والتقرٌب ،( 7ٗٔ/  ٔ) حجر ابن وتهذٌب( ٕٔٙ/ٔ)
 المٌم بفتح -المخرمً مخرمة بن المسور بن الرحمن َعْبد بن جعفر ْبن هللا عبد -ٖ

 إلى النسبة هذه ، -مٌم آخرها وفً المخففة المهملة الراء وفتح المنقوطة الخاء وسكون
 نبٌه، ْبن الرحمن َعْبد ْبن محمد روى عن:. (ٗ)خت م  نوفل بن مخرمة ابن المسور
 أَبً ْبن ُعَمر ْبن إبراهٌم وعنه:. وؼٌرهم  الهاد ْبن هللا َعبد ْبن وٌزٌد زفر، ْبن ومزاحم
د ْبن َجْعَفر ْبن إسحاقو الوزٌر، ن، ْبن ُمَحمَّ ٌْ د ْبن إسحاقو اْلُحَس . وؼٌرهم  الفروي ُمَحمَّ

سَ : أَِبٌهِ  َعن َحْنَبل، ْبن أحمد ْبن صالح قال ٌْ  ْبن أحمد َطالِب،َعنْ  أبو َوَقال، بؤس بَحِدٌثه لَ
: َفَقالَ  عنه، َداُودَ  أبو َوسبل، ثقة صدوق: الُبخاِريُّ  وَقال ،العجلً ووثقه ،ثقة: حنبل
 بؤس، ِبهِ  لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال، ٌثبته أحمد سمعت
َسابً حاتم، أبو َوَقال، بثبت ولٌس صدوق،  ُهوَ : ُزْرَعة أبو َوَقال، بؤس به لٌس: والنَّ
ِزٌد من إلً أحب د َوَقال، النوفلً الَملِك َعبد ْبن ٌَ  أَهل رجال من َكانَ : َسْعد ْبن ُمَحمَّ

 َحتَّى بالمدٌنة اْلَقَضاء ٌلً أَن ِفٌهِ  ٌإمل ٌزل ولَمْ  والفتوى، بالمؽازي عالما َكانَ  اْلَمِدٌَنة،
 خباراأل فً الوهم كثٌر كان: حبان ابن َوَقال، قبٌحا ذمٌما، قصٌرا، وَكانَ  .ٌله ولَمْ  َماَت،
 شهد صناعته الحدٌث من سمعها إذاف ثباتاأل حدٌث ٌشبه ال ما الثقات عن ٌروي حتى
       . الترك فاستحق مقلوبة، أنها

   مثل احتج وقد ٌترك كٌؾ: َوَقال منه ومبالؽة سراؾإ ذلك أن فذكر الذهبً وتعقبه
َبة بن ٌعقوب َوَقال، أحمد مثل ووثقه البخاري، سوى به الجماعة ٌْ  وابن أحمد رأٌت: َش
 ٌحٌى، له فقال، المخرمً أحمد فقدم والمخرمً، ذبب، أَبً ابن فً ٌتناظران َمِعٌن

 المخرمً على وقدمه ذبب أَبً ابن عند ما بعض الحدٌث من عنده ولٌس شٌخ المخرمً
 أَبً ابن: قال إلٌك؟ أحب أٌها ذلك بعد المدٌنً البن فقلت ٌعقوب قال. متفاوتا تقدٌما
: خراش ابن َوَقال، ثقة والمخرمً المخرمً، عند وأٌش حدٌث، صاحب وهو ذبب،

َثَنا: قتٌبة بن بكار َوَقال ،صدوق َثَنا المطرؾ، أبو َحدَّ : البرقً َوَقال، ثقة المخرمً َحدَّ
ْرِمِذيّ  َوَقال ،ثبت  بابن ولٌس مؤمون ثقة: الحاكم َوَقال، الحدٌث أهل عند ثقة مدنً: التِّ
 به لٌس: التقرٌب فًابن حجر  َوَقال، الضعٌؾ المدابنً ٌعنً عنه، المسكوت جعفر
 .بة اوم سبعٌن سنة بالمدٌنة مات .بؤس

  .                                     = كثرون واحتج به مسلماألثقة وثقه  : خالصة حاله
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والدعة 
(ٔ)

 أ يْ  ع الرجل بالضم فهو ودٌ، وداع ،: ودُ : السكون والراحة تقول
اِكنٌ  اُدعُ  س  و  التَّ الُحُ  و    . التَّص 

___________________________   
، فهو بالضم، الرجل َوُدعَ ( ٔ) ، أي َودٌع  . المصالحةُ : أٌضا، والُمواَدَعةُ  ووادع ساكن 

  التصالحُ : والَتواُدعُ 
  (9ٕٙٔ/ٖ) نظر : الصحان للجوهريٌ

___________________________   
 

 وثقات ،( 9ٕٔ/ٕ)الصؽٌر وتارٌخه ، (ٕٙ/  ٘) الكبٌر البخاري تارٌخ : ٌنظر= 
ْرِمِذيّ  وجامع ،( ٕٕ٘/ٔ) العجلً  والتعدٌل والجرن ،( ٖٖٗ رقم حدٌث /7ٕٔ/ٕ) التِّ

 أعالم وسٌر ،(ٖٓٔ/ٕٔواألنساب ) ،( 7ٕ/ٕ) حبان البن والمجروحٌن ،( ٕٕ/ ٘)
 ( ٙٓٗ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،( 7ٔٔ/٘) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٕٖ/7) النبالء

د -ٗ مَّ : َعن َرَوى.  )ت(.حجازي -مصؽر وموحدة بنون - نبٌه بن الرحمن عبد بن ُمح 
 ما: المٌزان فً الذهبً َقال.  المخرمً َجْعَفر ْبن هللاَِّ  َعبد: َعنه َرَوى. المنكدر بن محمد
 . مجهول: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، المخرمً جعفر ْبن هللاَِّ  َعبد سوى عنه روى

 . المخرمً جعفر ْبن هللاَِّ  َعبد الإلم ٌرو عنه العٌن مجهول  : خالصة حاله
  (9ٖٗ/ٔ) والتقرٌب ،(7ٖٓ/ 9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٔٙ/ ٖ) االعتدال مٌزان :ٌنظر
: َعن َرَوى.  )ع( المدنً التٌمً بالتصؽٌر الهدٌر ابن هللا عبد بن المنكدر بن محمد -ٙ

 وعنه:. وؼٌرهم  هللاَِّ  َعبد ْبن وجابر مالك، بن وأنس حنٌن، بن هللا َعبد ْبن إبراهٌم
ْحَمنِ  َعْبد ْبن محمد  شهاب ْبن مسلم بن ومحمد علقمة، بن َعْمرو بن ومحمد نبٌه، ْبن الرَّ

ْهِريّ  هِ  ْبنُ  إسحاق َقال. وؼٌرهم  الزُّ ٌْ َنة بن سفٌان َعنْ  َراَهَو ٌْ ٌَ  معادن من كان: ُع
 قال: قال إذا منه الناس ٌقبل أن أجدر أحدا ٌدرك ولم الصالحون، إلٌه وٌجتمع الصدق،
وثقه ابن ، وحافظ: الحمٌدي الزبٌر بن هللا َعبد َوَقال .منه وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ 
ان ابنُ  وذكره، العجلًوحاتم  أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىو ،سعد : َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
 وسلم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول حدٌث قرأ إذا البكاء ٌتمالك ال القراء سادات من كان
 سنة مات . فاضل ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بالحناء ولحٌته رأسه ٌصفر وكان
 . وقٌل بعدها بةاوم ثالثٌن

 . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 وعلل ،(7ٗ9 ،ٕٕٙ) الترجمتان الدارمً، وتارٌخ ،(ٓٗ٘/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر
( 9ٕٔ/ ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٙٓ/  ٕو ،7ٖٖ ،98ٕ ،8ٕ ،ٖٖ/ ٔ) أحمد

 ،(ٖٓ٘/  ٘) حبان ابن وثقات ،(8/97) والتعدٌل والجرن ،(87ٕ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه
  (8ٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،( 7٘ٗ – 7ٖٗ/  9) التهذٌب وتهذٌب

 ٘ٔ رقم: سبقت ترجمته حدٌث جلٌل صحابً :رضً هللا عنهما بن عبد هللا جابر -ٙ
 :سناداإلالحكم على 
 . نبٌه بن الرحمن عبد بن محمد لجهالة؛ ضعٌؾ 
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ا إِنَّ " :قال -صلى هللا علٌه وسلم  -وعنه أن رسول هللا  -ٕٓٔ ذ  ٌن   ه   الدِّ
تٌِنٌ  ، فٌِهِ  ف ؤ ْوِغلْ  م  ا ًل اْلُمْنب تَّ  ف إِنَّ  بِِرْفق  ،   أ ْرضا ًل   ق ط  ا و  ْهرا  هأخرج" أ ْبق ى ظ 
البزار
(ٔ)

عقٌل عن محمد  أبً، وقال أرسله غٌر حكاه عبد الحق فى الرقابق 
  .عن ابن المنكدر بن سوقةا

___________________________  
دِ ٌث مداره على دهذا الح( ٔ)   . اال  رسوإ وصال  واختلؾ علٌه  ُسوَقة ْبنِ  ُمَحمَّ

دِ  : ولاألالوجه  دِ  َعنْ  ُسوَقَة، ْبنِ  ُمَحمَّ ، َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ  مرفوعا.  َجاِبر 
دِ  :الثانًالوجه  دُ  أَْخَبَرِنً: َقالَ  ُسوَقةَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : اْلُمْنَكِدِر، َقالَ  ْبنُ  ُمَحمَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ  مرسال َوَسلَّمَ  َعلَ

دِ الوجه الثالث:  دِ  َعنْ  ُسوَقَة، ْبنِ  ُمَحمَّ  عن عابشة اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ
 :أوًل : تخرٌج الوجه الموصول 

قال:  (7/7ٗ٘/ٌٔسٌر )باب الت ،ٌماناإل تابك :ستاراألكشؾ  ًف البزار كما هأخرج
َثَنا ،األ إسحاق ْبنُ  أحمد َحدَّ ٌَى، ْبنُ  َخالدُ  ثنا ْهَواِزيُّ ْح ، أبو ثنا ٌَ دِ  َعنْ  َعِقٌل   ْبنِ  ُمَحمَّ
دِ  َعنْ  ُسوَقَة، ، َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ ا ُمَحمَّ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجاِبر  هِ  هللاَّ ٌْ : َوَسلَّمَ  َعلَ

ٌنَ  َهَذا إِنَّ » ، ِفٌهِ  َفؤَْوِؼلْ  َمِتٌن   الدِّ ا ال اْلُمْنَبتَّ  َفإِنَّ  ِبِرْفق  ا َوال َقَطعَ  أَْرض   . «أَْبَقى َظْهر 
ارُ  َقالَ  دُ  َوَرَواهُ  ُمْرَسال، اْلُمْنَكِدرِ  اْبنِ  َعنِ  ُرِويَ  َوَهَذا: اْلَبزَّ ٌْ  ُسوَقَة، َعنْ  َعْمِرو، ْبنُ  هللاَِّ  ُعَب
ْسَمعْ  لَمْ  اْلُمْنَكِدرِ  َواْبنُ  َعاِبَشَة، َعنْ  اْلُمْنَكِدِر،ابن  َعنِ   .َعاِبَشةَ  ِمنْ  ٌَ
ًِّ  َحِدٌثُ  :معجمه فً بًاعراألابن  هأخرجو ْرقُِف  فً الفاكهًو ،(88ٖٔ/878/ٖ) التَّ

 اْلِعَباَدِة، ِفً اْلَقْصدِ  باب : كتاب الصالة،البٌهقًٌقه ومن طر، (7٘/ٖٕٓ/ٔ) :فوابده
 هللاُ  َصلَّى َقْولُهُ  :مثالاأل الشٌخ فً أبو هأخرجو، (7ٖٗٗ/7ٕ/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ  ِفً َواْلُجْهدِ 
هِ  ٌْ ا اَل  اْلُمْنَبتَّ  إِنَّ »: َوَسلَّمَ  َعلَ  :مالٌهأ ابن بشران فًو ،(9ٕٕ/9ٕٙ/ٔ) «َقَطعَ  أَْرض 
 والخطٌب البؽدادي ،(7ٗٔٔ/8ٗٔ/ٔ) :مسند الشهاب فً القضاعً(، و9/8ٗ7ٖٙ/ٔ)
َفقُّهِ  اْلُمْبَتِدئِ  أَْحَوالِ  َتْرِتٌبِ : َبابُ  :الفقٌه والمتفقه فً  سبعتهم من طرٌق( ٕٔٓ/ٕ) ِبالتَّ

ٌَى ْبنُ  َخالدُ  ْح ٌنَ  َهَذا إِنَّ به بلفظ " ٌَ ، ِفٌهِ  َفؤَْوِؼلْ  َمِتٌن   الدِّ  َنْفِسكَ  إِلَى ُتَبؽِّضْ  َواَل  ِبِرْفق 
ِ، ِعَباَدةَ  ا اَل  اْلُمْنَبتَّ  َفإِنَّ  هللاَّ ا َواَل  َقَطَع، أَْرض   . "أَْبَقى َظْهر 

 :ثانٌا : تخرٌج الوجه المرسل
باب فضل ذكر هللا  :زوابده على ابن المبارك فً المرزويالحسٌن  هأخرج

ةَ  ْبنُ  َمْرَوانُ  أخبرنا :قال (78ٔٔ/٘ٔٗ/ٔ) ٌَ ، ُمَعاِو دِ  َعنْ  اْلَفَزاِريُّ : َقالَ  ُسوَقةَ  ْبنِ  ُمَحمَّ
دُ  أَْخَبَرِنً هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : اْلُمْنَكِدِر، َقالَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ٌنَ  َهَذا إِنَّ »: َوَسلَّمَ  َعلَ  الدِّ
، ، ِفٌهِ  َفؤَْوِؼلْ  َمِتٌن  ا اَل  اْلُمْنَبتَّ  َفإِنَّ  َتَعالَى، هللاَِّ  ِعَباَدةَ  َنْفِسكَ  إِلَى ُتَبؽِّضْ  َواَل  ِبِرْفق   أَْرض 
ا َواَل  َقَطَع، ، أبو َرَواهُ  َوَقدْ : َصاِعد   اْبنُ  َقالَ  ، «أَْبَقى َظْهر  ل  ٌْ دِ  َعنْ  ُعَق  َعنْ  ُسوَقَة، ْبنُ  ُمَحمَّ
دِ     .َجاِبر   َعنْ : َقالَ  اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

من طرٌق  (ٕٖٓٙ/9ٖٗ/٘العبادة ) باب القصد فً :ٌماناإلشعب  فً البٌهقً هأخرجو
                         =                         . معاوٌة عن محمد بن سوقة به بلفظه وقال وهو الصحٌح  أبً
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ثنا ٌُوُنس، ْبنُ  ِعٌَسىعن  (ٕٓٔ/ٔ): التارٌخ الكبٌر فً البخاري هأخرجو=   ُمَحمد حدَّ
ثنً: َقالَ  ُسوَقة، ْبنُ ا ًُّ  َقالَ  الُمنَكِدر، ْبنِ  ُمَحمد اْبنُ  حدَّ ب ُ  َصلى النَّ  َهذا إِنَّ : وَسلم َعلٌَه هللاَّ

ٌنَ   .الُمنَكِدر ْبنِ  ُمَحمد اْبنُ : َفَقالَ  َعْنُه، ُسوَقة اْبنَ  َنصَّصتُ  أََنا: ِعٌَسى َقالَ  ."... َمِتٌن    الدِّ
، َعنْ  الُمنَكِدر، اْبنِ  َعنِ  ُسوَقة، اْبنِ  َعنِ  ٌَحٌى، َعِقٌل أبو َوَرَواهُ  ًِّ  َعنِ  جابر  ب ُ  َصلى النَّ  هللاَّ
 .أََصحُّ  ولاألوَ ، وَسلم َعلٌَه

 تخرٌج الوجه الثالث:
ِن ْبُن ِبْشراَن، أَْخَبَرَنا أَُبو  (ٕٖٓٙ/9ٖٗ/٘)أخرجه البٌهقً فً الشعب:  ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلُحَس

، ًُّ ْبُن َمْعَبد  َثَنا َعلِ َم، َحدَّ ٌَ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن أَِبً َمْر ، َحدَّ د  اْلِمْصِريُّ ًُّ ْبُن ُمَحمَّ  اْلَحَسِن َعلِ
دِ  و، َعْن ُمَحمَّ ُد هللِا ْبُن َعْمر  ٌْ َثَنا ُعَب ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعاِبَشَة، َحدَّ  به ْبِن ُسوَقَة، َعْن ُمَحمَّ

 :سانٌداأل دراسة
 :الوجه الموصول إسناددراسة  :وًلا أ

َثَناقال: رواه البزار : الوجه الموصول ،األ إسحاق ْبنُ  أحمد َحدَّ  ْبنُ  َخالدُ  ثنا ْهَواِزيُّ
ٌَى، ْح ، أبو ثنا ٌَ دِ  َعنْ  َعِقٌل  دِ  َعنْ  ُسوَقَة، ْبنِ  ُمَحمَّ ، اْلُمْنَكِدِر،َعنْ  ْبنِ  ُمَحمَّ  .به مرفوعا َجاِبر 

 هذه الزاى، آخرها وفً الهاء وسكون لؾاأل بفتح - ْهَواِزيُّ األ إسحاق ْبنُ  أحمد -ٔ
 -هوازاأل لىإ الخوز بالد جمٌع وتنسب خوزستان، بالد من وهً هوازاأل لىإ النسبة
 ٌحٌى ْبن وخالد الفساطٌطً، نصٌر ْبن حجاو :روى عن. )د( البزاز إسحاق أبو

 الصقر ْبن أحمدو داود، أبو وعنه:. وؼٌرهم الحلبً َناِفع ْبن الربٌع توبة وأبً السلمً،
 قال. وؼٌرهم  البزار الخالق عبد ْبن َعْمرو ْبن أحمد َبْكر أبوو الطرسوسً، ثوبان ْبنا

َسابً  عنه روى صدوق هوازي،األ إسحاق بن أحمد: قاسم بن مسلمة َوَقال، َصالِح: النَّ
َسابً  ذكره أنه قاسم بن سلمة عن المتؤخرٌن بعض نقل :التهذٌب فً حجر ابنوقال ، النَّ

َسابً شٌوخ فً َسابً ذكره وقد السنن، فً النَّ ا شٌبا عنه كتبنا: َوَقال شٌوخه فً النَّ  ،ٌسٌر 
َننِ  ِكَتابِ  ِفً عنه روى أنه منه ٌلزم ال لكن. صدوق : الكاشؾ فً الذهبًوقال  .السُّ
 . بتٌناوم خمسٌن سنة مات . صدوق :التقرٌب ابن حجر فًقال و ،صدوق

  . باتفاقصدوق  خالصة حاله :
 (9ٖ٘/ٔ) األنسابو ،(77/ٔوالتقرٌب ) ،(٘ٔ/ٔ)والتهذٌب  ،(9ٓٔ/ٔالكاشؾ ) :ٌنظر

  (ٕٔ/ٔوإكمال تهذٌب الكمال )
الدُ  -ٕ ْحٌ ْبنُ  خ  د أبو السلمً، صفوان ى بنٌَ  وهب روى عن:. )خ د ت( الكوفً ُمَحمَّ
. وؼٌرهم  عبدة، بن ٌوسؾ عبدة وأبً المتوكل، ْبن ىٌٌح عقٌل وأبً العجلً، عقبة ْبنا

 قال.  وؼٌرهم الجشمً، الفرو ْبن أحمدو ، هوازياأل إسحاق ْبن أحمدو البخاري وعنه:
د َوَقال ،رجاءاإل من شٌبا ٌرى كان ولكن ق،وصد أو ثقة: حنبل بن أحمد  َعبد ْبن ُمَحمَّ
 المعروؾ، بذاك لٌس: حاتم أبو َوَقال، قلٌال ؼلطا حدٌثه ِفً أن الإ صدوق: نمٌر ْبن هللاَِّ 

ان ابنُ  وذكره، بؤس به لٌس: داود أبو َوَقال، الصدق محله  ووثقة، الثقات كتاب فً ِحبَّ
،صالح،  بن وأحمد والخلٌلً، ،الذهبًو العجلً، ًّ اَرقُطِن   = كمحاال سؤله عندما َوَقال والدَّ
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 ٌعنً إسماعٌل عن الثوري، حدٌث واحد حدٌث فً أخطؤ إنما ثقة: َعنه هللا عبد أبو= 
 ٌمتلا نأل: "حدٌث - الخطاب بن ُعَمر عن ٌعنً حرٌث، بنا َعْمرو عن خالد، أَبً اْبن

 فً خلفون ابن . وذكرهالناس ووقفه رفعه، "شعرا ٌمتلا أن من خٌر حاٌق أحدكم جوؾ
 رجاءاإلب رمً صدوق التقرٌب: وقال ابن حجر فً .بالقراءة وعرفه ،«الثقات» كتاب
 عشرة سبع سنة وقٌل ،ومابتٌن عشرة ثالث سنة مات . البخاري شٌوخ كبارمن  وهو

 . ومابتٌن أو عشرٌن
 . ٌسٌرة أحادٌث البخاريدٌث على أقل أحواله فقد روى له حسن الح خالصة حاله :

 والمعرفة ،(8ٕٖ/ٕ) له الصؽٌر تارٌخالو ،(89ٔ/ٖ)الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر
 ،(7ٙٔ/ٔ) لبحشل واسط وتارٌخ ،(٘ٗٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٔٙٔ/ ٔ) والتارٌخ
وإكمال  ،(7٘ٙ/ٔ) والمٌزان ،(8ٕ٘/ ٔ) والكاشؾ ،(8ٖٙ/ٖ) والتعدٌل والجرن

 ،(99ٖ-98ٖ) الفتح ومقدمة ،(7ٗٔ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب (،ٖٕٗ/ٗتهذٌب الكمال )
 ( 9ٙٔ/ٔوالتقرٌب )

ٌ ى -ٖ ْح  )مق د( المدنً -مصؽر بالموحدة بهٌة صاحب -بالفتح  - عقٌلأبو المتوكل بن ٌ 
د المتوكل، أبٌه روى عن: د سوقة، ْبن وُمَحمَّ  خالد وعنه:. وؼٌرهم  ،رالمنكد ْبن وُمَحمَّ

ٌَى، ْبنا ْح ٌَى ْبن وسعدان ٌَ ْح مان ْبن وَسِعٌد اللخمً، ٌَ ٌْ  َعبدقال . وؼٌرهم الواسطً، ُسلَ
ٌَى المحجوب عقٌل أبو: اْلُمَباَرك ْبن هللاَِّ  ْح  أبو َوَقال، ضعٌؾ بهٌة صاحب المتوكل ْبن ٌَ

 وُهوَ  عنهم، ٌحمل ولم أحدا منهم أعرؾ ال قوم عن روى: حنبل ْبن أحمد َعن طالب،
 ؟ حدٌثه كٌؾ: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ : إسماعٌل ْبن َحْرب َوَقال، للُعَمرٌٌن مولى مدٌنً،
 َعنْ  بهٌة َعنْ  هأحادٌث: حنبل ْبن أحمد َعن ٌحٌى، أَبً ْبن أحمد َوَقال، ضعفه فكؤنه
ٌَى وعن الحدٌث، واهً وُهوَ  ُهَو، الإ عنها روى وما ةمنكر َعاِبَشة ْح : قال َمِعٌن ْبن ٌَ
، َعباس َوَقال، ضعٌؾ بهٌة عن روى الذي عقٌل أبو وِريُّ  لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ

ٌَى َعنْ  الؽالبً، َوَقال، بشا حدٌثه ْح ًِّ  ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال،  الحدٌث منكر: َمِعٌن ْبنِ  ٌَ  َعلِ
ًّ  اْبن ْعِنً سؤلته،: اْلَمِدٌِن ٌَى عقٌل أَِبً َعن أباه، ٌَ ْح د َوَقال، فضعفه المتوكل، ْبن ٌَ  ُمَحمَّ
َبة أَبً ْبن ُعْثَمان ْبنا ٌْ ًّ  بن علً سبل: َش ٌَى عقٌل أَِبً َعن أسمع وأنا اْلَمِدٌِن ْح  ْبن ٌَ

 أبو: الموصلً عمار اْبن َوَقال.ببؽداد منزله وَكانَ  ضعٌؾ، عندنا ذاك: َفَقالَ  المتوكل،
 شدٌد، ضعؾ فٌه: علً ْبن َعْمرو َوَقال، بحجة هإالء لٌس، وبهٌة بهٌة، صاحب عقٌل
: الجوزجانً ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال، عنه ٌحدثان الولٌد وأبا داود اْبن سمعت وقد

، حدٌثه ٌكتب الحدٌث، ضعٌؾ: حاتم أبو َوَقال .لٌن: ُزْرَعة أبو َوَقال، منكرة هأحادٌث
َسابً َوَقال  َرُسول حدٌث من أصول لها لٌس بؤشٌاء ٌنفرد: حبان اْبن َوَقال، ضعٌؾ: النَّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ   أحمد أبو َوَقال، معمولة أنها الصناعة ِفً الممعن ٌرتاب ال وسلم، علٌه هللاَّ
 َعبد وابن الحاكم، أحمد أبوو الساجً، وضعفه، محفوظة ؼٌر هأحادٌث عامة: عدي ْبنا

،  .بةاوم وستٌن سبع سنةمات .  حجر وابن والذهبً، الجوزي، وابن اْلَبرِّ
 =                                                       . جماعاإلضعٌؾ ب : خالصة حاله
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 ابنتارٌخ و ،(87ٗ/ٔ) الجنٌد ابن تاالوسإ ،(ٕٖٕ/ٔ) الدارمً، تارٌخ :ٌنظر= 
، (ٖٓٔ) الترجمة طهمان، وابن ،(٘٘ٔ ،8٘/ٗ) الدوري وتارٌخ ،(7ٙ/ٔ) محرز
َبة أَبً ابن تاالوسإ ٌْ  ،(ٖٙٓ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(77/ٔ) المدٌنً، البن َش
            (9ٓٔ/ٔ) لمتروكون للنسابًواوالضعفاء  ،(7ٔٔ/ٕ) له الصؽٌرالتارٌخ و

والكامل فى  ،(ٙٔٔ/  ٖ) حبان البن والمجروحٌن ،(89ٔ/ 9) والتعدٌل والجرن
 ،(7ٕٓ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٗٓٗ/ٗ) االعتدال ومٌزان ،(9ٖ/9الضعفاء )
 (9ٙ٘/ٔ) والتقرٌب

دِ  -ٗ مَّ  إلى نسبة - الخفٌفة والنون المعجمة بفتح الؽنوي المهملة بضم -ُسوَقَة  ْبنِ  ُمح 
 بكر أبو مضر، بن عٌالن قٌس ابن سعد بن منبه واسمه ،أعصر وقٌل -ٌعصر بن ؼنى

د :روى عن. )ع( الكوفً ن، ْبن َعلًِ ْبن ُمَحمَّ ٌْ د اْلُحَس  الثوري ومنذر المنكدر، ْبن وُمَحمَّ
ان وعنه:. وؼٌرهم ٌَ ان الثوري، ُسْف ٌَ َنة، ْبن وُسْف ٌْ ٌَ  َقال. وؼٌرهم المبارك ْبن هللا وعبد ُع
د ان سمعت: الطنافسً ُعَبٌد ْبن ُمَحمَّ ٌَ َثِنً: ٌقول الثوري ُسْف د الرضى َحدَّ  سوقة، ْبن ُمَحمَّ
 كوفً: العجلً هللاَّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال. لمولى وال لعربً ذلك ٌقول أسمعه ولم: قال
 هذه اجتمعت ما: فقال مكة أتى ثم درهم، ألؾ بةام الخز من جمع خزازا، وكان ثبت،
 الشٌوخ، عداد فً كثٌر وخٌر وعبادة سنة صاحب وكان أخرها، من بها فتصدق لخٌر،
َسابً َوَقال، الحدٌث صالح: حاتم أبو َوَقال. اْلَحِدٌث بكثٌر لٌس  وذكره، مرضً ثقة: النَّ
ان ابنُ   والدٌن والفضل العبادة أهل من القراء، من كان: َوَقال الثقات، كتاب ِفً ِحبَّ

، اورع   وكان: سعد ابن َوَقال، درهم ألؾ مابة عشرٌن العلم أهل على أنفق والسخاء،
 ٌعقوب َوَقال، منصورعنه ْبن إسحاق قال وكذلك ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً َوَقال

ًّ  عن البرقانً َوَقال، وثقاتهم الكوفة أهل خٌار من: سفٌان بنا اَرقُطِن ، ةثق فاضل: الدَّ
 .مرضً ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

  . باتفاقثقة  خالصة حاله:
 ،٘ٙٔ/ ٔ) أحمد وعلل ،(ٕٔٓ/ٔ)الدارمً، وتارٌخ ،(ٖٓٗ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕٓٔ/ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٓٗ ،7٘ٔ/ ٕو ،8ٖٖ

، (8ٕٔ/7) والتعدٌل والجرن، (٘ٓٗ/ٔ) للعجلًوالثقات ، (87ٕ،99ٔ،98ٔ/ٔ)
 ابن وثقات ،(9٘/ٔ) قطنً، للدار البرقانً تاالوسإ ،(ٗٓٗ/7) حبان ابن وثقات
 األنسابو  ،(8ٕٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٓٔ- 9ٕٓ/9) التهذٌب ، وتهذٌب(ٕٙٓ/ٔن )شاهٌ
(ٔٓ/8ٙ ) 
 ٔٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم ،باتفاقثقة  :بن المنكدر محمد -٘
 ٘ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم جلٌل، صحابً :رضً هللا عنهما بن عبد هللا جابر -ٙ

 :الوجه المرسل إسناددراسة : ثانٌا
ةَ  ْبنُ  َمْرَوانُ رواه  :الوجه المرسل ٌَ  إسحاق أَبً بن عٌسى بن ٌونسو اْلَفَزاِريُّ  ُمَعاِو

 =                                                  . مرسال  عن محمد بن سوقة به  السبٌعً
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انُ  -ٔ=  ْرو  ة   ْبنُ  م   ٌ اِو اِريُّ  ُمع   - لؾاأل بعد آخرها فً والراء والزاى الفاء فتحب - اْلف ز 
 َعْبد بن ومحمد سوقة، بن محمد روى عن:. )ع( الكوفً هللا عبد أبو فزارة، إلى نسبة

ْحَمن  الحسنو ،ابن حنبل :وعنه. وؼٌرهم الكندي ُعَبٌد ْبن ومحمد المدنً، مهران بن الرَّ
                  .          وؼٌرهم المروزي حرٌث ْبن الحسٌن عمار أبوو عرفة، ْبنا

 أحفظه، ماكان ثقة،: حنبل بن أحمد عن َداُودَ  أبو َوَقال، حافظ ثبت: حنبل ْبن أحمدقال 
                              . ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى نعَ  الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال ،حدٌث ٌحفظ كان

َبة، ْبن ٌعقوب قال وكذلك ٌْ َسابً َش وِريُّ  َعباس َوَقال، والنَّ ٌَى سؤلت: الدُّ ْح  َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌَ
ة، ْبن مروان حدٌث ٌَ  ما وهللا ؼراب، ْبن علً هذا: فقال اللوٌد، أَبً ْبن َعلًِ َعنْ  ُمَعاِو
 ابن عن خٌثمة أَبً ابن َوَقال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، منه للتدلٌس أحٌل رأٌت
َثَنا كان الناس، على ٌعمً سماءاأل ٌؽٌر مروان كان: َمِعٌن  خالد أَبً بن الحكم عن ٌَحدَّ
 عن روى فٌما ثقة: أبٌه َعن المدٌنً ْبن علً ْبن هللا َعبد َوَقال، ظهٌر بن حكم هو وإنما

 ابن َعنِ  الجنٌد ْبن الحسٌن ْبن علً َوَقال، المجهولٌن عن روى فٌما وضعفه المعروفٌن،
 المعروفٌن َعنِ  حدث ما ثبت، ثقة: العجلً َوَقال. السكك من الشٌوخ ٌلتقط كان: نمٌر

 ال صدوق: حاتم أبو َوَقال، بشًء   ولٌس فٌه ما ففٌه المجهولٌن َعنِ  حدث وما فصحٌح،
 العجلًو ووثقه ابن سعد، المجهولٌن الشٌوخ َعنِ  رواٌته وتكثر صدق، َعنْ  ٌدفع
 دب عمن ٌروي لكن حدٌث، صاحب عالم ثقة: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الفسويو

 وذكره ابن حبان فى، رونهٌب وكانوا عٌال، ذا فقٌرا وكان شٌوخه فً ًفٌستؤن ودرو،
ذكره ابن و .الشٌوخ أسماء ٌدلس وكان حافظ ثقة:  التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات

 مشهورا كان التابعٌن أتباع من :من مراتب المدلسٌن وقال المرتبة الثالثة حجر فً
 . بذلك الدارقطنً وصفه أٌضا الشٌوخ ٌدلس وكان بالتدلٌس
 . مدلس من الثالثة ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة  : حاله خالصة
 . ومابة وتسعٌن ثالث سنة الحجة ذي عشر فً فجؤة مات
 الدارمً وتارٌخ ،(ٙ٘٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(9ٕٖ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 البخاري وتارٌخ ،( 8ٖٔ ،8ٕٓ ،99ٔ ،ٗٗ/  ٕو ،8ٙٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،(ٖٕٔ/ٔ)
 والجرن ،(ٕٗٗ/ٔ) العجلًوثقات  ،(7ٕٗ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٕٖ/ 7) الكبٌر

 ،(ٖٖٕ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(8ٖٗ/7) حبان ابن وثقات ،(7ٕٕ/8) والتعدٌل
 ،(9ٖ/ٗ) االعتدالومٌزان  ، (ٕٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(98 – 9ٙ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب

 ( ٕٕٔ/ٓٔ) األنسابو ،(٘ٗ/ٔوتعرٌؾ أهل التقدٌس )
 عجالن، ْبن خضراأل: َعن َرَوى .)ع( السبٌعً إسحاق أَبً بن بن ٌونس عٌسى -ٕ

د ْبن هللا : عبد. وعنهاللٌثً، ومحمد بن سوقة وؼٌرهم زٌد ْبن وأسامة  النفٌلً، ُمَحمَّ
 ْبن أحمدو وثقه ابن سعد وؼٌرهم. وهب، ْبن هللا وعبد القعنبً، مسلمة ْبن هللاَّ  وعبد
َبة، ْبن وٌعقوب حاتم، أبوو حنبل، ٌْ َسابً، َش ، العجلً، والمدٌنًوابن  ،خراش وابن والنَّ
 =:لوكٌع قلت: راهوٌه ْبن إسحاق ، َوَقالحافظا كان: ُزْرَعة أبو َوَقال، شجاع ْبن والولٌد
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 بن ، وذكرهالعلم قهر قد رجال تؤتً: قال. ٌونس ْبن ِعٌَسى أذهب إلى أن أرٌد إنً= 
 . الثامنة من مؤمون : ثقةالتقرٌب ، وقال ابن حجر فًأحمد أبو والحاكم الثقات فً حبان
                                                .    ومابة وتسعٌن إحدى سنة وقٌل ومابة، وثمانٌن سبع سنة مات

 .                                                                    متفق على توثٌقه حاله :  خالصة
 الدارمً، وتارٌخ ،(ٙٙٗ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(88ٗ/ 7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 ،ٙٙٔ ،ٕٕٔ ،ٕٖ/  ٕ ،ٕٕٕ ،ٖٕٓ ،ٕٕٓ/ ٔ ) أحمد وعلل ،(78ٙ ،9٘) الترجمة
 ،ٖٕٗ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٙٓٗ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٔٓ ،8ٖٕ ،ٖٕٙ
 (ٕٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٓٗ -7ٖٕ/8) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٗٗ

 دراسة إسناد الوجه الثالث:
  .رواه البٌهقً من طرٌق عبٌد هللا بن عمرو عن محمد بن سوقة به

ٔ-  ًّ قِّ َرَوى َعن: إسحاق  .)ع( ُعَبٌد هللاَّ بن َعْمرو بن أَبً اْلَولٌِد األسدي، أَُبو وهب الرَّ
ِ ْبن أَبً فروة وإِسماعٌل ْبن أَبً خالد، وأٌوب السختٌانً  ْبن راشد ، وإسحاق ْبن َعبد هللاَّ

َسابً، وعلً  وؼٌرهم. وعنه: ِ ْبن مٌمون، وأَُبو َطالِب َعْبد الجبار ْبن َعاِصم النَّ َعْبد هللاَّ
َوَقال ابن  حاتم ، وابن سعدوؼٌرهم. وثقه ابن معٌن والنسابً وأبو  ْبن معبد ْبن شداد

حجر فً التهذٌب: ثقة ابن نمٌر. َوَقال فً التقرٌب: ثقة فقٌه ربما وهم. وَماَت بالرقة 
 .سنة ثمانٌن ومبة ِفً خالفة َهاُرون

 (7ٖٖ/ٔ( والتقرٌب )ٖٗ/7( والتهذٌب )ٖٙٔ/9ٔتهذٌب الكمال )
                                                                :الخالف النظر فً

ٌَىالوجه الموصول رواه   ْح   . جماعاإلوهو ضعٌؾ ب عقٌل أبو الُعَمري، المتوكل بن ٌَ
 :الوجه المرسل رواهو
ةَ  ْبنُ  َمْرَوانُ  -ٔ ٌَ   . ٌدلس تدلٌس شٌوخ وهو ثقة اْلَفَزاِريُّ  ُمَعاِو
 .: ثقة السبٌعً إسحاق أَبً بن عٌسى بن ٌونس -ٕ

 رواه عبٌد هللا بن عمرو وهو ثقةوالوجه الثالث: 
، والبٌهقً البخاريرجحه  كثر وهو الذياألوثق واأله المرسل بقرٌنة ذا ٌترجح الوجإ

 .(ٕٖٓٙ/9ٖٗ/٘فً الشعب )
 :لحكم على الحدٌث من الوجه الراجحا

  .رساله إل ؛ ٌث ضعٌؾالحد
 إسناد ضعٌؾ(: رواه البٌهقً ب99٘/ ٔ) األحكام وقال النووي فً خالصة

 بخط أبً كتاب فً وجدت: هللا عبد قال (ٕٖ٘ٓٔ/ٖٙٗ/ٕ): أحمدرواه  وللحدٌث شاهد
 مامإ - الربٌع أبو خلؾ حدثنا حمزة، بن عمرو أخبرنً: قال الحباب بن زٌد حدثنا: ٌده

 علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال مالك بن أنس حدثنا ،- عروبة أبً بن سعٌد مسجد
 "برفق فٌه فؤوؼلوا متٌن، الدٌن هذا إن: "وسلم
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 المهملة بضم - العكلً الحسٌن أبو - وموحدتٌن المهملة بضم -زٌد بن الحباب  -ٔ= 
 وهو منه فؤكثر الحدٌث فً ورحل بالكوفة وكان خراسان من أصله - الكاؾ وسكون
 (ٗ)ر م  الثوري حدٌث فً ٌخطىء صدوق
 (ٕٕٕ/ٔالتقرٌب ) : ٌنظر
  حمزة بن عمرو -ٕ

: وقال تارٌخه من الربٌع أبً خلؾ ترجمة فً آخر وحدٌثا الحدٌث هذا البخاري له ذكر
 وضعفه محفوظ، ؼٌر ٌروٌه ما مقدار: عدي ابن فٌه وقال. حدٌثه فً عمرو ٌتابع ال

   .حدٌثه على ٌتابع ال: وقال الضعفاء فً العقٌلً وذكره الدارقطنً،
 ،(ٕ٘ٗ/ٙ) والضعفاء للعقٌلً ،(ٕٖ٘/ٙ،9ٖٔ/ٖ) للبخاري: التارٌخ الكبٌر ٌنظر

والضعفاء والمتروكوتن  ،(ٖٗٔ/ٔعلى المجروحٌن البن حبان ) الدارقطنًوتعلٌقات 
 ( ٕٕ٘/ٕ) الجوزيالبن 
 البخاري وفرق ثقة، وهو البصري، العدوي مهران بن خلؾ هو: الربٌع أبو خلؾ -ٖ

 مهران بن وخلؾ عروبة، أبً بن سعٌد مسجد مامإ الربٌع أبً خلؾ بٌن حاتم أبً وابن
        الحافظ قال كما واحد أنهما والصواب ٌشكر، بن عدي بنً مسجد مامإ العدوي

 حدٌث عند مسندللتحقٌقه  فً شاكر أحمد الشٌخ ونصره التهذٌب، تهذٌب فً حجر ابن
  .طبعته من( 7ٖ٘ٓ) رقم هرٌرة أبً
 وتهذٌب ،(9ٖٙ/ٖوالجرن والتعدٌل ) ،(9ٖٔ/ٖ) للبخاري: التارٌخ الكبٌر ٌنظر

  (٘ٗٔ/ٖالتهذٌب )
 /ٕٙ/ٔفى المجمع ) الهٌثمًوذكره  ،حمزة بن عمرولحال ؛ ضعٌؾ إسنادوهذا  قلت:
قُوَن، َوِرَجالُهُ  ،أحمد َرَواهُ  :وقال (ٕٙٔ ا ٌُْدِركْ  لَمْ  ِمْهَرانَ  ْبنَ  َخلَؾَ  أَنَّ  إال ُمَوثَّ  .أََنس 

  رضً هللا عنهما عبد هللا بن عمرومن حدٌث : خروللحدٌث شاهد آ
ِ َعزَّ َوَجلَّ  :الزهد فً المبارك ابن هأخرج أنبؤنا ( ٖٖٗٔ/9ٙٗ/ٔ) َباُب َفْضِل ِذْكِر هللاَّ
 . موقوفا عمرو بن هللا عبد عن عجالن، بن محمد
                                .منقطع فهو أحدا، عمرو بن هللا وعبد عجالن ابن بٌن ٌذكر ولم
 اْلَقْصِد ِفً اْلِعَباَدِة، َواْلُجْهِد ِفً اْلُمَداَوَمةِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقً هأخرجو
ِل ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ( قال: 7ٗٗٗ/8ٕ/ٖ) ُد ْبُن اْلُمَإمَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللِا اْلَحاِفُظ، ثنا ُمَحمَّ

 ًُّ ْعَراِن د  الشَّ ُث،ِعٌَسى، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ، ثنا اللَّ  عن عجالن ابن عن ، ثنا أَُبو َصالِح 
 رسول عن رضً هللا عنه العاص بن عمرو بن هللا عبد عن العزٌز عبد بن لعمر مولى
 فؤوؼل متٌن الدٌن هذا إن: "أوله حدٌث تمام فً فذكره: قال أنه وسلم علٌه هللا صلى هللا
 أبقى، ظهرا وال قطع سفرا ال المنبت فإن ربك، عبادة نفسك إلى تبؽض وال برفق، فٌه

" ؼدا ٌموت أن ٌخشى امريء حذر واحذر أبدا، ٌموت لن أن ٌظن امريء عمل فاعمل
 :علتان وله ضعٌؾ سند وهذا: قلت
  . العزٌز عبد بن عمر مولى جهالة :ىولاأل
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 .اللٌث كاتب صالح بن هللا عبد وهو أبً صالح ضعؾ :الثانٌة= 
: كتاب اإلٌمان، باب الدٌن البخاري رضً هللا عنه: أخرجه هرٌرة أبً عن الباب وفً
 فسددوا ؼلبه، الإ أحد الدٌن ٌشاد ولن ٌسر، الدٌن إن: "ولفظه( 9ٖ/ٙٔ/ٔ)ٌسر 

 ".الدلجة من وشًء والروحة بالؽدوة واستعٌنوا وأبشروا، وقاربوا،
 :على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده الحكم

 .حسن لؽٌره 
  



   ٖٗ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ٌغالاإلو
(ٔ)

وغل إذا أمعن فً سٌره والوغول ، ٌقال أوغل ٌ: السٌر الشدٌد
 .الشا وقد وغل ٌغل وغوًل  الدخول فً

: المنبتقوله
(ٕ)

ُجلِ  ٌُق الُ  : ف ِرهِ  فًِ بِهِ  اْنقُِط، إذا لِلرَّ ط س  ، ب ظهره: قد انبتوع 
ا لم ٌبلغ طرٌقه منقطعا به عاجزا  والمعنى أنه بقى فً الق ْط،،: الب تِّ  ِمن  

 مقصده وقد عطب ظهره .
رَّ  :ق ال  وعنه  -ٖٓٔ ُسولُ  م  ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ل ى - و  ُجل   ع  ابِم   ر 
 ق 

لًِّ ل ى ٌُص  ة   ع  ْخر  ة   ف ؤ ت ى ص   ٌ اِح ة   ن  كَّ ث   م  ك  ا ف م  ٌّا لِ ل   ُثمَّ  م  د   أ ْقب  ج  ُجل   ف و  ل ى الرَّ  ع 
الِهِ  لًِّ ح  ،   ٌُص  م  هِ  ف ج  ٌْ د  ٌُّه ا" ق ال   ُثمَّ  ٌ  ُكمْ  النَّاسُ  أ  ٌْ ل  ُكمْ  بِاْلق ْصدِ  ع  ٌْ ل   ف إِنَّ  بِاْلق ْصدِ  ع 
  
لُّ  ًل هللاَّ م  حاتم أبو هأخرج "تملوا حتى ٌ 

(ٖ)
 . 

___________________________  
 

د أبو َقالَ ( ٔ) ٌْ دٌد الّسٌر: ٌؽالاإل ِبِرْفق ِفٌهِ  فؤوؼل: َقْوله: َوَؼٌره ْصَمِعًاأل َقالَ : ُعَب  الشَّ
 سٌرهم ِفً أَْمَعُنوا إذا وتؽلؽلوا وتوؼلوا االإٌؽ أوؼل أوؼلت: ِمْنهُ  ٌَُقال ِفٌهِ  معاناإلو

ة ِمْنهُ  وابلػ ِفٌهِ  أمعن َواْلمْعَنى ٌَ  َسِبٌل على ِمْنك َذلِك ٌكن َواَل  اْلعلٌا والطبقة القصوى اْلَؽا
سل بالرفق َولَِكن والّتسرع والتَّهافت الُخرق با النَّفس وتؤلؾ والرِّ ٌْ ا َش ب  ٌْ  ورٌاضتها َفَش
 . اْلجنان َثبت اْلقَدم َثابت ُمْسَتِقٌم َوأَنت ترومه الَِّذي اْلمبلػ تبلػ َحتَّى فٌنة بعد فٌنة  
 للزمخشريؼرٌب الحدٌث  والفابق فً ،(7ٕ/ٕعبٌد ) بىؼرٌب الحدٌث أل: ٌنظر

(ٗ/7ٕ ) 
ُجلِ  ٌَُقالُ : األثٌرقال ابن  (ٕ) ، َقدِ : راحلُته وَعِطبت َسَفِرهِ  ِفً ِبهِ  اْنقُِطع إذا لِلرَّ  ِمنَ  اْنَبتَّ

هُ  ٌُقال َبتَّ  ُمطاوع وهو الَقْطع،: الَبتِّ  هُ  َبتَّ هُ  ٌُِرٌدُ . وأََبتَّ ًَ  أَنَّ ا َطِرٌِقهِ  ِفً َبِق  َعنْ  َعاِجز 
 .َظْهُره أْعَطبَ  َوَقدْ : َوَطره ٌَْقض لَمْ  َمْقِصِدهِ 
 (9ٕٓ/٘والنهاٌة )( 77/ٔ)األنوار( ومشارق 9ٕ/ٔالنهاٌة )ٌنظر : 

اَعاتِ  ِفً ِباْلَقْصدِ  األمر ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :أبن حبان هأخرج (ٖ)  ُدونَ  الطَّ
ْحِملَ  أَنْ  ْفسِ  َعلَى ٌَ  حدثنا الموصلً ٌعلى أبو أخبرنا :قال (7ٖ٘/7ٕ/ٕ)ُتِطٌقُ  اَل  َما النَّ
ًُّ  أبو ْهَراِن َثَنا الزَّ ْعقُوبُ  َحدَّ ًُّ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  ٌَ َثَنا اْلقُمِّ َة َعنْ  ْبنُ  ِعٌَسى َحدَّ ٌَ به  َجاِبر   َجاِر

  .بلفظه
 ومن طرٌقه الخطٌب فً ، (797ٔ/ٖٖٗ/ٖمسند جابر ) :مسنده ٌعلى فً أبو هأخرجو

ْدِرٌسِ  آَدابِ  َبابُ  :والمتفقهالفقٌه  ْذُكرَ  أَْصَحاِبهِ  إِلَى اْلُخُرووَ  اْلَفِقٌهُ  أََرادَ  إذا التَّ ٌَ  لَُهمْ  لِ
 (7ٕ٘/ٕ) ُدُروَسُهمْ 

 (،ٕٔٗٗ/7ٔٗٔ/ٕ) اْلَعَملِ  َعلَى اْلُمَداَوَمةِ باب  ،الزهد تابك :ابن ماجه هأخرجو
تهذٌب  فً المزيو (،7ٕ9ٖ/7ٓٔ/ٗ) باب من اسمه عثمان :األوسط فً الطبرانًو

ْعقُوبُ ثالثتهم من طرٌق  (9ٓ٘/ٕٕ) :الكمال   .به بلفظه هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  ٌَ
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

 =                       7ٖ :ثقة حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقم :الموصلً ٌعلى أبو -ٔ
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 ...................................................................................
___________________________   

مان -ٕ = ٌْ  فوق من بنقطتٌن المنقوطة والتاء المهملة العٌن بفتح - العتكً داود بن ُسل 
 - الزهرانً الربٌع أبو ، - األزدي من بطن وهو العتٌك، إلى النسبة هذه الكاؾ، وكسر

 زهران، بنى إلى النسبة هذه النون، آخرها وفً - الراء وفتح الهاء وسكون الزاى فتحب
 عوانة، أبً والوضان المجاشعً، سلمان ْبن هشام روى عن:.  س()خ م د  الَبْصِريّ 
 أبوو ومسلم، البخاري، وعنه:. وؼٌرهم القمً هللاَِّ  َعبد ْبن وٌعقوب زرٌع، ْبن وٌزٌد
ْعَلى أبوو الَبْصِرّي، عنبر ْبن إبراهٌم ْبن أحمدو داود،  المثنى ْبن علً ْبن أحمد ٌَ

َسابً حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىوثقه .  وؼٌرهم الموصلً،  زاد، والنَّ
ٌَى ْح  زٌد؟ ْبن حماد ِفً أثبت أٌهما الربٌع والحجبً، أبً َعن داود أبوسبل ، صدوق: ٌَ
 وجدت: حبان ابن الحسٌن بن علً َوَقال، ثقة والحجبً الرجلٌن، اشهر الربٌع أبو: فَقالَ 
 ٌكتبون من َعنْ  فسؤلوه جماعة وجاءه زكرٌا أبا شهدت: ٌده بخط أبً كتاب فً

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، الزهرانً الربٌع أبوو ومسدد، الحجبً،: قال. بالبصرة  ٌُوُسؾ ْبن الرَّ
 ً،األندلس قاسم بن ومسلمة قانع، ابنووثقه ، صدوق وهو فٌه الناس تكلم: خراش ْبنا

               .بتٌناوم وثالثٌن أربع سنة مات. حجر وابن والذهبً حبان، وابن
  . على هذا القول أحد لم ٌتابع ابن خراش قلت :

 . باتفاقثقة  : خالصة حاله
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 7ٕٖ/  ٔ) أحمد وعلل ،( 7ٖٓ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،(ٖٕ٘/ٖو 7ٓٔ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،( ٖٙ/ ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٔٔ/ ٗ)
 النبالء أعالم وسٌر (7ٕٕ/9، 9ٖٗ/ٙواألنساب ) ،(ٖٔٔ/ ٗ) والتعدٌل والجرن

 ( 7ٕٕ/  ٘) الباري وفتح ،( 9ٓٔ/ ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(7ٙٙ/ٓٔ)
ْعقُوبُ  -ٖ  أبو ْشَعِري،األ َعاِمر   أَبً بن َعاِمرِ  بن َهاِناِ  ْبنِ  َمالِكِ  بن َسْعدِ  بن هللاَِّ  َعبد بن ٌ 

ْسَبة -المٌم وتشدٌد القاؾ بضم -القمً الحسن  وساوة أَْصَبَهان َبٌن َبْلَدة َوِهً قُم إِلَى نِّ
 وعٌسى الري، قاضً َسِعٌد بن عنبسة روى عن:. (ٗ)خت  شٌَعة أَهلَها َوأْكثر َكِبٌَرة

 بالل أبو وعنه:. وؼٌرهم  ،القمً هللاَِّ  َعبد ْبن عٌسى وأخٌه ،األنصاري جارٌة ْبنا
َسابً قال. وؼٌرهم  الزهرانً الربٌع أبوو الحفري، داود أبوو شعري،األ  به لٌس: النَّ
ًُّ  َوَقال، ثقة َكانَ : الطبرانً القاسم أبو َوَقال، بؤس اَرقُْطِن  ابنُ  وذكره، بالقوي لٌس: الدَّ
ان  هذا: قال رآه إذا جرٌر َكانَ : صبهانًاأل نعٌم أبو الحافظ َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
قُول أَِبً سمعت: أٌضا َوَقال، فرعون آل مإمن : ٌقول القطان مالك ْبن إبراهٌم سمعت: ٌَ
د سمعت قُول حمٌد ْبن ُمَحمَّ َثِنً: ٌَ  فاستقبلنً بؽداد دخلت:  قال الحرٌش، ْبن زٌد َحدَّ
 فٌما وراقاأل فوزعوا القمً، ٌعقوب أحادٌث فسؤلونً َمِعٌن ابن وٌحٌى حنبل بن أحمد
 صالح: موثق وهو فٌه تكلم من كتابه فً الذهبً َوَقال، علٌهم وقرأته وكتبوه بٌنهم

 .بةاوم وسبعٌن ثنتٌن سنة مات . ٌهم صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الحدٌث
 .                             بةاوم وسبعٌن أربع سنةٌل َوق

  =   . الصحٌح فً البخاريربعة واستشهد به األحسن الحدٌث روى له  : خالصة حاله
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 وجامع ،( 9ٖٔ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 8ٕٖ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر =
ْرِمِذيّ   حبان ابن وثقات ،( 9ٕٓ/ 9) والتعدٌل والجرن ،( 98ٕٓ حدٌث ٕٙٔ/  ٘) التِّ

 ( 8ٓٙ/ٔ) والتقرٌب ،( 9ٖٓ/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب، (٘٘/ٖ، واللباب ) ( ٘ٗٙ/  7)
 هللاَّ  َعبد ْبن جابر: َعن َرَوى.  )ق( المدنً نصارياأل  - بالجٌم -  جارٌة بن عٌسى -ٗ

 وعنه: .وؼٌرهم  ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن وسالم البجلً، هللاَّ  َعبد ْبن وجرٌر ،األنصاري
د ْبن َسِعٌد  شعري،األ هللاَّ  َعبد ْبن وٌعقوب الرازي، َسِعٌد ْبن وعنبسة ،األنصاري ُمَحمَّ
 ؼٌر عنه روى أحدا أعلم ال بذاك حدٌثه لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌىقال .  وؼٌرهم القمً
، َعباس َوَقال، القمً ٌعقوب وِريُّ  عنه حدث مناكٌر، عنده: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ
 بؤس ال مدٌنٌا، ٌكون أن ٌنبؽً: ُزْرَعة أبو َوَقال، الري قاضً وعنبسة القمً، ٌعقوب

 ما: آخر موضع ِفً َوَقال،  الحدٌث منكر: َداُود أبً َعن جري،اآل ُعَبٌد أبو َوَقال، به
ان ابنُ  وذكره، رمناكٌ روى أعرفه، َسابً وذكره، الثقات كتاب فً ِحبَّ  لضعفاءا فً النَّ
 ابن َوَقال، الضعفاء جملة فً الجوزي وابن عدي، وابن العقٌلً، وَذَكره ، منكر: َوَقال
 . لٌن فٌه: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، محفوظة ؼٌر هأحادٌث: عدي

 ابن حبان  الإلم ٌوثقه  باتفاقضعٌؾ  : خالصة حاله
 وضعفاء ،(8ٖ٘/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕٙٗ/  ٕ) الدوري تارٌخ : ٌنظر

َسابً والكامل  ،(ٕٗٔ/  ٘) حبان ابن وثقات ،( 7ٖٕ/ ٙ) والتعدٌل والجرن( 7ٙ/ٔ) النَّ
 ،( 7ٕٓ/  8) التهذٌب وتهذٌب ،( ٖٓٔ/ ٖ) االعتدال ومٌزان،  (ٖٙٗ/ٙ) بن عديال

 (8ٖٗ/ٔ) والتقرٌب
 :سٌقت ترجمته حدٌث رقم ،المعروؾ صحابًال :مارضً هللا عنه بن عبد هللا جابر -٘
(ٔ٘) 

 : سناداإلالحكم على 
 الزوابد فً البوصٌريوقد وهم  باتفاقلحال عٌسى بن جارٌة فهو ضعٌؾ ؛ ضعٌؾ 

 .هللا عبد بن ٌعقوب فً العلة حصر وفً ،سناداإل هذا تحسٌن فً
ك البر بسند صحٌح   صحٌحه ابن حبان فً هأخرجوالمرفوع منه له شواهد منها ما 

ا ْخَبارِ اإل ِذْكرُ باب  اإلحسانو ِجبُ  َعمَّ ْفقِ  ِمنْ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ اَعاتِ  ِفً الرِّ  اْلَحْملِ  َوَتْركِ  الطَّ
دُ  أخبرنا قال (9ٖ٘/7ٗ/ٕ) ُتِطٌقُ  اَل  َما النَّْفسِ  َعلَى دِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ًُّ  اْلَفْضلِ  ْبنِ  هللاَِّ  ُعَب  اْلَكاَلِع

َثَنا َقالَ  ِبِحْمصَ  َثَنا َقالَ  َسِعٌد   ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ َثَنا َقالَ  أَِبً َحدَّ ب   َحدَّ ٌْ  َعنِ  ُشَع
ْهِريِّ  تِ  ِبْنتَ  اْلَحْواَلءَ  أَنَّ  َعاِبَشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّ ٌْ ى َعْبدِ  ْبنِ  أسد ْبنِ  َحِبٌبِ  ْبنِ  ُتَو  اْلُعزَّ
تْ  ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َوِعْنَدَها ِبَها َمرَّ هِ  هللاَّ ٌْ ت   ِبْنتُ  اْلَحْواَلءُ  َهِذهِ  َفقُْلتُ  َقالَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  ُتَو

َها َوَزَعُموا لِ  َتَنامُ  اَل  أَنَّ ٌْ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  فَقالَ  ِباللَّ هِ  هللاَّ ٌْ لِ  َتَنامُ  اَل " َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  ِمنَ  ُخُذوا ِباللَّ
 "تسؤموا حتى هللا ٌسؤم اَل  هللاَِّ  َفوَ  ُتِطٌقُونَ  َما اْلَعَملِ 

 =                                                 8ٗ :برقمسبق  صحٌح إسنادت : وهذا قل
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ُسولُ  ق ال  : ق ال   -هللا عنه  رضً - وعن ابن مسعود -ٗٓٔ لَّى هللاِ  ر   هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ل ك  »: و  ُعون   ه  طِّ ن  ا «اْلُمت  االث   ق ال ه  مسلم هأخرج" ثا

(ٔ) 
.
 

 
والتنط،
(ٕ)

 أصله التعمق فً، وق والغلو والتكلف لما لم ٌإمر به: التعم
 علىاألظهر من الغار  ، مؤخوذ من النط، وهو ماقصى الفمالكالم والتكلم بؤ

___________________________   
ٌنِ  أََحبُّ  باب ،ٌماناإل تابك :البخاري هأخرجومنها ما  =  أَْدَوُمهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  إِلَى الدِّ
َثَنا :( قالٖٗ/7ٔ/ٔ) دُ  َحدَّ َثَنا الُمَثنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَى، َحدَّ ْح ، َعنْ  ٌَ  أَِبً، أَْخَبَرِنً: َقالَ  ِهَشام 

ًَّ  أَنَّ  َعاِبَشةَ  َعنْ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َها َدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  «َهِذِه؟ َمنْ »: َقالَ  اْمَرأَة ، َوِعْنَدَها َعلَ
ُكمْ  َمْه،»: َقالَ  َصالَِتَها، ِمنْ  َتْذُكرُ  فاُلََنُة،: َقالَتْ  ٌْ َملُّ  الَ  َفَوهللاَِّ  ُتِطٌقُوَن، ِبَما َعلَ ٌَ  ُ  َحتَّى هللاَّ
ٌنِ  أََحبَّ  َوَكانَ  «َتَملُّوا هِ  الدِّ ٌْ هِ  َماَدامَ  إِلَ ٌْ  . َصاِحُبهُ  َعلَ

  :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده
 .حسن لؽٌره 

ُعونَ  َهلَكَ باب  ،العلم تابك :مسلم هأخرج (ٔ) َثَنا :( قال7ٕٓٙ/ٕ٘٘ٓ/ٗ) اْلُمَتَنطِّ  أبو َحدَّ
َبَة، أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  ٌْ َثَنا َش ، ْبنُ  َحْفصُ  َحدَّ اث  ٌَ ٌَى ِؼ ْح ٌَ ، ْبنُ  َو ، اْبنِ  َعنِ  َسِعٌد  ج  ٌْ  َعنْ  ُجَر

َمانَ  ٌْ ، ْبنِ  ُسلَ ، ْبنِ  َطْلقِ  َعنْ  َعِتٌق  ، ْبنِ  ْحَنؾِ األ َعنِ  َحِبٌب  س  ٌْ  به بلفظه  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  َق
 (98ٔ/ٙٗٔ/ٔمسند ابن مسعود ) :مسنده فً أبً شٌبةابن  هأخرجو
ةِ  لُُزومِ  ِفًباب  ،السنة تابك :داود أبو هأخرجو نَّ  :أحمدو (،8ٓٙٗ/ٕٔٓ/ٗ) السُّ
وفً  (،ٗٓٓ٘/ٕٕٗ/8 ) مسند ابن مسعود :ٌعلى فً مسنده أبوو ،(ٖ٘٘ٙ/7ٙٔ/ٙ)
 َتْركِ  َبابُ  :بانةاإل ابن بطة فً، و(8ٖٙٓٔ/7٘ٔ/ٓٔ) :الطبرانًو، (ٕٕٗ٘/8٘ٔ/9)

َإالِ  ا السُّ ْنِقٌرِ  َواْلَبْحثِ  ٌُْؽِنً اَل  َعمَّ ا َوالتَّ ُضرُّ  اَل  َعمَّ ابن عبد و ،(9ٕ٘/97ٖ/ٔ) َجْهلُهُ  ٌَ
 َواْلِمَراءُ  َواْلِجَدالُ  اْلُمَناَظَرةُ  ِفٌهِ  ُتْكَرهُ  َما َبابُ  :جامع بٌان العلم وفضله البر فً

رِ  َذمِّ  َبابُ  :فى الصمت أبً الدنٌاوابن  ،(8ٔ7ٔ/9٘ٔ/ٕ) َقعُّ  اْلَكاَلمِ  ِفً التَّ
رِ  َذمِّ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،وفى الؽٌبة والنمٌمة ،(7ٗٔ/9ٓٔ/ٔ) َقعُّ ( ٓٔ/ٔ) اْلَكاَلمِ  ِفً التَّ

ٌَىسبعتهم من طرٌق  ْح  .به بلفظه َسِعٌد ْبن ٌَ
: مسند ابن مسعود مسنده ٌعلى فً أبو، و(7ٕٙ/٘: )مسنده البزار فً هأخرجو
َإالِ  َتْركِ  َبابُ اإلبانة:  ابن بطة فً، و(7ٓٓ٘/ٕٗٗ/8) ا السُّ  َواْلَبْحثِ  ٌُْؽِنً اَل  َعمَّ

ْنِقٌرِ  ا َوالتَّ ُضرُّ  اَل  َعمَّ اث   ْبن َحْفص ( ثالثتهم من طرٌق9ٕٗ/9ٖٙ/ٔ) َجْهلُهُ  ٌَ ٌَ به  ِؼ
 . بلفظه

ُعونَ  َهلَك» :األثٌرقال ابن ( ٕ) قون ُهمُ  «اْلُمَتَنطِّ  المتكلِّمون اْلَكاَلِم، ِفً الُمؽالون الُمتَعمِّ
 ُكلِّ  ِفً اسُتْعِمل ُثمَّ  الَفم، ِمنَ  ْعلىاأل الؽارُ  َوُهوَ  النَِّطِع، ِمنَ  َمؤُْخوذ  . ُحلوقهم بؤْقَصى
ق،   .َوِفْعال   َقْوال   َتَعمُّ
 فً ؼرٌب ماوتفسٌر  ،(8ٗ/ٔزدي )الصحٌحٌن لأل فً ؼرٌب ما تفسٌرٌنظر: 

 (7ٗ/٘) األثٌروالنهاٌة البن  ،(8ٔٗ/ٕ) البن الجوزي الصحٌحٌن
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، قالهثار كالتحرز، فٌه آمن الفم
(ٔ)

الجوهري 
يوالهرو (ٕ)

(ٖ)
استعمل فً ، ثم 

 .قول أو فعل  كل تعمق فً
 
 
 
 
 
 
 ___________________________   
 (9ٕٔٔ/ٖ) ( الصحان للجوهرئ)
  . الفارابً نصر أبو الجوهري حماد بن إسماعٌل: هو الجوهري( ٕ)

 وأصله وعلما، وفطنة ذكاء الزمان أعاجٌب من الجوهري وكان :قال ٌاقوت الحموى
 فً المثل به ٌضرب وخّطه ،األدبو اللؽة علم فً مامإ وهو فاراب، من الترك بالد من

 فرسان من ذلك مع وهو مقلة، ابن هللا عبد أبً خطّ  وبٌن بٌنه ٌفّرق ٌكاد ال الجودة
 علً أبً: أوانه عٌن ونور زمانه شٌخً على العربٌة علم فقرأ العراق دخل ،الكالم

 تاب، وكالورقة عروض، واللؽة صحان :مإلفاتهمن  .السٌرافً سعٌد وأبً الفارسً
 .توفى سنة ثالث وتسعٌن وثالثمابة  .النحو فً المقدمة
 اإلسالموتارٌخ ، (9ٕٕ/ٔنباه الرواة )، وأ(8٘ٙ/ٕاء لٌاقوت )األدبمعجم  :ٌنظر

 ( 7ٕٙ/8بالوفٌات ) والوافً، (7/8ٓٔوالسٌر )، (8/7ٕٗ)
 المإدب: الباشانً الهروي عبٌد أبو الرحمن عبد بن محمد بن أحمدهو : الهروي (ٖ)

 جماعة على قرأ. بٌنهما الجمع إلى والسابق "والحدٌث القرآن ؼرٌبً كتاب" صاحب
 بن محمد منصور أبا به ٌفتخر الذي وشٌخه اعتماده وكان الخطابً سلٌمان أبو منهم
 أبو "الؽرٌبٌن كتاب" عنه روى. "اللؽة فً التهذٌب" كتاب صاحب األزهري أحمد
 األردستانً، أحمد بن إبراهٌم بن محمد بكر وأبو الملٌحً أحمد بن الواحد عبد عمرو
ات"ابن خلكان فً ذكره  ."هراة والة" كتابو. "الؽرٌبٌن كتاب": الكتب من وله ٌَ  َوَف

 َكانَ  إّنه: وقٌل: َقالَ  ثم. النافعة الُكُتب من وهو اآلفاق، فً كتابه سارَ " فقال: األَْعٌان
َرب، الّلَّذة مجالس فً األدب أهل وٌعاشر الخْلوة، فً وٌتناول البذلة، ٌحبّ   هللا عفا والطَّ
 قرى من قرٌة - بباء َمُشوبة بفاء - وفاشان - بالفاء - الفاشانً، لَهُ  وٌقال. وعّنا َعْنهُ 
 .وأربعمابة إحدى سنة رجبسادس توفً فً  .َهَراة
، (9ٙ/ٔوفٌات األعٌان البن خلكان ) ،(9ٔٗ/ٕ) لٌاقوت الحموياألدباء  معجم ٌنظر:

(، 8/7ٙ)بالوفٌات  (، والواف7ًٗٔ/7ٔ(، والسٌر للذهبً )7ٕ/9وتارٌخ اإلسالم )
(، واألعالم 7ٖٗ/ٔ(، وطبقات الشافعٌٌن البن كثٌر )8ٗ/ٗوطبقات الشافعٌة للسبكً )

 (ٕٓٔ/ٔللزركلً )
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ة ، أ بًِ عنْ و -٘ٓٔ ث  : ق ال   ُبْرد  ع  لَّى النبً ب  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  ى، أ ب   ُموس 
ُمع   ااو  ذا

(ٔ)
ِن، إِل ى  م   ٌ اِحد   ُكلَّ  ال ا و  ِمْخال ف   فى  ِمْنُهم 

(ٕ)
نُ : ق ال   ، ٌ م  ال  ِمْخال ف اِن، و 

ا»: ق ال  ف ر  ًل   ٌ سِّ ا، و  ر  سِّ ا ُتع  ر  ب شِّ ًل   و  ا و  فِّر  اِحد   ُكلُّ ذهب ف   ،«وتطاوعا ُتن  ا و   ِمْنُهم 
لِِه، إِل ى م  قُهُ : ق ال  كٌف تقرأ القرآن؟ موسى  بىفقال معاذ أل ع  ف وَّ قاا، أ ت  ف وُّ : ق ال   ت 
ف  و ٌْ أُ  ك  ْقر  ا أ ْنت   ت  اُذ؟ ٌ  امُ : ق ال   ُمع  ل   أ ن  ِل، أ وَّ ٌْ افؤقرأ  أ قُومُ ثم  اللَّ ت ب   م   ،منه لًِ  ك 

تًِ ف ؤ ْحت ِسبُ  ْوم  ا ن  م  تًِ أ ْحت ِسبُ  ك  البخاري هأخرج" ق ْوم 
(ٖ) . 

___________________________  
رضً هللا  الرحمن عبد أبو الخزرجً، األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ( ٔ)

 عهد على القرآن جمعوا الذٌن الستة أحد وهو ،والحرام بالحالل األمة أعلم .عنه )ع(
 وشهد. السبعٌن األنصار مع العقبة وشهد فتى، وهو أسلم. وسلم علٌه هللا صلّى النبً
 البخاري َواْنَفَردَ  حدٌثٌن على اتفَقا َحِدٌثا َوَخْمُسونَ  َوَسْبَعة ماَبة لَهُ . وما بعدها بدرا
 العلم فً المنتهى إلٌه. اوؼٌرهم عمر َواْبن َعبَّاس اْبن :َوعنهُ  ،ومسلم ِبَحِدٌث، ِبَثاَلَثة

 .سنة وثالثون نٌؾ وله عشَرة َثَماِنً، توفى فى طاعون عمواس سنة والقرآن باألحكام
واإلصابة  ،(87ٔ/٘وأسد الؽابة ) ،(ٕٓٗٔ/ٖ)البن عبد البر  االستٌعاب: ٌنظر

 ( 8ٕ٘/7) للزركلًواألعالم  ،(79ٖ/ٔوالخالصة )، (ٖ٘٘/ٔوالتقرٌب ) ،(7ٓٔ/ٙ)
ْستاقوهو كقلٌم اإلو كالكورة اْلٌمن ِفً ُهوَ  اْلِمٌم ِبَكْسر مخالؾ( ٕ)   الِعراق، ِفً الرُّ

 .الَمَخالٌِؾُ  َوَجْمُعهُ 
 (9ٙ/ٕ) األثٌر( والنهاٌة البن 7ٖٕ/ٔ) األنوار: مشارق ٌنظر

 أَِبً َبْعثِ باب  ،المؽازى تابك :البخاري هأخرجالحدٌث اختصره المصنؾ: و( ٖ)
َمنِ  إِلَى َوُمَعاذ   ُموَسى، ٌَ ةِ  َقْبلَ  ال َثَنا( قال ٖٔٗٗ/ٔٙٔ/٘) الَوَداعِ  َحجَّ َثَنا ُموَسى، َحدَّ  َحدَّ

َثَنا َعَواَنَة، أبو  .به ُبْرَدةَ  أَِبً َعنْ  الَملِِك، َعْبدُ  َحدَّ
، ْبنِ  ُمَعاذِ  َبْعثِ  َبابُ  :دالبل النبوة فً البٌهقً هأخرجو  ْشَعِريِّ األ ُموَسى َوأَِبً َجَبل 

 ًَ َمنِ  إِلَى َعْنُهَما هللاُ  َرِض ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َقْولِ  ِفً َظَهرَ  َوَما اْل ٌْ  ُثمَّ  لُِمَعاذ   َوَسلَّمَ  َعلَ
ا ِفً ٌَ ِرٌَعةِ  َبَراِهٌنِ  ِمنْ  َجَبل   ْبنِ  ُمَعاذِ  ُرْإ  .به بلفظه  َعَواَنةَ  أبى ( من طرٌقٕٓٗ/٘) الشَّ
َمنِ  إِلَى َوُمَعاذ   ُموَسى، أَِبً َبْعثِ باب  ،المؽازى تابك :البخاري هأخرجو ٌَ ةِ  َقْبلَ  ال  َحجَّ

هَ  إذا الَوالًِ أَْمرِ  َبابُ األحكام،  تاب، وفى ك(ٖٗٗٗ/ٕٙٔ/٘) الَوَداعِ  نِ  َوجَّ ٌْ  إِلَى أَِمٌَر
َتَطاَوَعا أَنْ  َمْوِضع   ا َوالَ  ٌَ ٌَ َتَعاَص  والسٌر الجهاد تابك :مسلمو ،( بنحوه9/7ٓ/7ٔ7ٕ) ٌَ
ا( 7ٖٖٔ/9ٖ٘ٔ/ٖر )التنفٌ وترك بالتٌسٌر مراأل فً باب  كالهما من طرٌق مختصر 

 .بٌه عن أُبْرَدَة، أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ُشْعَبُة،
 /ٖر )التنفٌ وترك بالتٌسٌر مراأل فً باب ،والسٌر الجهاد تابك :مسلم هأخرجو

ةِ  ِفً َباب  ، األدب تابك :داود أبوو ،(7ٖٕٔ/8ٖ٘ٔ ٌَ  ،(8ٖ٘ٗ/ ٕٓٙ/ٗ) اْلِمَراءِ   َكَراِه
 ٖٙٓ/ٖٔموسى ) أبىمسند  :مسنده ٌعلى فً أبوو ،(9٘7ٕٔ/ٕٖٗ/ٕٖ) :أحمدو
دِ  َعنْ  أَُساَمَة، ًأبأربعتهم من طرٌق  ،(7ٖٔ9/ ٌْ به  ُبْرَدةَ  أَِبً َعنْ  هللِا، َعْبدِ  ْبنِ  ُبَر

ا  . مختصر 
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صلى هللا  -بعثنى رسول هللا  :قال -هللا عنه  رضً -موسى  وعن أبً -ٙٓٔ
اذأنا  - ٌه وسلمعل ُمع   /ب[ٓٙٔ/ ]ادعوا: " ف ق ال  إلى أهل الٌمن بن جبل  و 

ا، الناس ر  ب شِّ ًل   و  ا و  فِّر  او ُتن  ر  ًل   ٌ سِّ ا و  ر  سِّ ا ،ُتع  ع  او  ط  ت  ًل   و  لِف ا و  ْخت  فؤتى معاذ  ت 
ف  : ا أبا موسىٌ :معاذنا ٌتراودان فجلسا ٌتحدثان فقال اوك ،أبا موسى ٌْ  ك 

أُ  ْقر  قُهُ : ق ال   القرآن ت  ف وَّ ق   أ ت  ف وُّ فقال  وعلى راحلتً ا على فراشً وفى صالتًت 
ف   :موسى أبوله  ٌْ أُ  ك  ْقر  امُ أما أنا ف :ق ال   ؟ أنت القرآن ت  أُ  ،أ قُومُ  ُثمَّ  ؤ ن   ف ؤ ْقر 
تًِ ؤ ْحت ِسبُ ف ْوم  اهأخرج "كما أحتسب قومتً ن 

(ٔ)
 . 

___________________________
 

َمنِ  إِلَى َوُمَعاذ   ُموَسى، أَِبً َبْعثِ  َبابُ  ،المؽازي تابك :البخاري هأخرج( ٔ) ٌَ ةِ  َقْبلَ  ال  َحجَّ
َثَنا :( قالٖٗٗٗ/ٕٙٔ/٘) الَوَداعِ  َثَنا ُمْسلِم ، َحدَّ َثَنا ُشْعَبُة، َحدَّ  َعنْ  ُبْرَدَة، أَِبً ْبنُ  َسِعٌدُ  َحدَّ
ًُّ  َبَعثَ : َقالَ  أَِبٌِه، ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ َمِن، ىإِلَ  إذاَوُمعَ  ُموَسى أََبا َجدَّ ٌَ : َفَقالَ  ال
ا» ر  ًل   ٌ سِّ ا، و  ر  سِّ ا ُتع  ر  شِّ ب  ًل   و  ا و  فِّر  ا ُتن  ع  او  ط  ت  ا: ُموَسى أبو َفَقالَ  ،«و  ٌَ  ًَّ  أَْرَضَنا إِنَّ  هللاَِّ  َنِب
ِعٌرِ  ِمنَ  َشَراب   ِبَها . «َحَرام   ُمْسِكر   ُكلُّ »: َفَقالَ  الِبْتُع، الَعَسلِ  ِمنَ  َوَشَراب   الِمْزُر، الشَّ

اذٌ  ف ق ال   َفاْنَطلََقا، ى أِل بًِ ُمع  ف  : ُموس  ٌْ أُ  ك  ْقر  ا: ق ال   ؟القرآن ت  ا ق ابِما ق اِعدا ل ى و  ع  اِحل تًِ، و   ر 
قُهُ  ف وَّ أ ت  قاا، و  ف وُّ ا: ق ال   ت  ا أ مَّ امُ  أ ن  أ قُوُم، ف ؤ ن  تًِ ف ؤ ْحت ِسبُ  و  ْوم  ا ن  م  ِسبُ  ك  تًِ، أ ْحت   َوَضَربَ  ق ْوم 
ا، َتَزاَوَراِن، َفَجَعالَ  فُْسَطاط  ، َرُجل   إذافَ  ُموَسى أََبا ُمَعاذ   َفَزارَ  ٌَ  َفَقالَ  َهَذا؟ َما: َفَقالَ  ُموَثق 

ُهوِدي  : ُموَسى أبو ، ُثمَّ  أَْسلَمَ  ٌَ ، َتاَبَعهُ  ُعُنَقهُ  أَلَْضِرَبنَّ : ُمَعاذ   َفَقالَ  اْرَتدَّ ، الَعَقِديُّ  َعنْ  َوَوْهب 
، َوَقالَ  ُشْعَبَة، ْضُر، َوِكٌع  ، َعنْ  ُشْعَبَة، َعنْ  َداُوَد، أبووَ  َوالنَّ ِه، َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  َسِعٌد   َعنِ  َجدِّ
 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ، َعنِ  الَحِمٌِد، َعْبدِ  ْبنُ  َجِرٌرُ  َرَواهُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ًِّ َباِن ٌْ ، ُبْرَدةَ  أَِبً َعنْ  الشَّ
هَ  إذا الَوالًِ أَْمرِ  َبابُ  ،حكاماأل تابفى ك هأخرجو نِ  َوجَّ ٌْ َتَطاَوَعا أَنْ : َمْوِضع   إِلَى أَِمٌَر ٌَ 
ا َوالَ  ٌَ َتَعاَص ا( من طرٌق العقدى عن شعبة به 9/7ٓ/7ٔ7ٕ) ٌَ  . مختصر 
ِسٌِر، األمر ِفً َباب   ،الجهاد والسٌر تابك مسلم: هأخرجو ٌْ ْنِفٌرِ  َوَتْركِ  ِبالتَّ  /ٖ) التَّ

ا (7ٖٖٔ/9ٖ٘ٔ انُ باب  ،الحدود تابك :مستخرجه عوانة فً أبوو ،مختصر  ٌَ  اْلَخَبرِ  َب
هِ  َعلَى الُموِجبِ  رَ  أَنْ  اإلسالم إِلَى َوَداِعٌِهمْ  اْلُمْشِرِكٌَن، لِِقَتالِ  الُمَوجَّ سِّ ٌَ  اْلَعْرِض  ِفً ٌُ
ِهْم، ٌْ َد، َواَل  َعلَ ٌُْسِكُنُهْم، ٌَُشدِّ ْفِزُعُهمْ  َواَل  َو ٌَُنفُِّرُهمْ  ٌُ ا( 9٘٘ٙ/ٕ٘ٔ/ٗ) َف وبرقم  ،مختصر 

ا (9ٙ99ٔ/7ٕٗ/ٕٖ) :أحمدو ،بلفظه (ٓٙ٘ٙ) مسند  :مسنده الجعد فًوابن ، مختصر 
ةِ  َجَوازِ  َبابُ  : كتاب قتال أهل البؽً،البٌهقًو ،بلفظه (ٖٙ٘/9ٖ/ٔموسى ) أبً ٌَ  َتْولِ
ُنوبُ  َمنْ  ماماإل ُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  َعْنهُ  ٌَ ا ٌَ  ٌّ ا (99٘ٙٔ/ٕٙٙ/8) قَُرِش  ،مختصر 
ا (ٕٓ٘ٔٓ/7ٗٔ/ٓٔ) ، ْبنِ ا ُمَعاذِ  َبْعثِ  َبابُ باب النبوة  :وفى دالبل النبوة ،مختصر   َجَبل 

ًَ  ْشَعِريِّ األ ُموَسى َوأَِبً َمنِ  إِلَى َعْنُهَما هللاُ  َرِض ٌَ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َقْولِ  ِفً َظَهرَ  َوَما اْل
هِ  هللاُ  ٌْ ا ِفً ُثمَّ  لُِمَعاذ   َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ِرٌَعة َبَراِهٌنِ  ِمنْ  َجَبل   ْبنِ  ُمَعاذِ  ُرْإ ا (ٔٓٗ/٘) الشَّ  مختصر 

 .خمستهم من طرٌق شعبة به 
لِ  ِمنَ  َساَعة   أَيُّ باب  ،الصلوات تابك :فى مصنفه أبً شٌبةابن  هأخرجو ٌْ  ِفٌَها ٌَُقامُ  اللَّ
 . خرهمقتصرا على آبردة به  أبىمن طرٌق سعٌد بن ( ٙٔٙٙ/7ٖ/ٕ)
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أتفوقه :قوله
(ٔ )

قرإه شٌبا بعد شا أ أقرأ وردى منه دفعة واحدة وإنما ًل أي
أن تحلب ثم ترسل حتى تستدر  وهو ،مؤخوذ من فواق الناقة ،لٌل ونهار فً

 ثم تحلب وقتا بعد وقت فإنه أدر للبنها .

ًأحتسب نومت :وقوله
(ٕ )

تعٌن بالنومة على القومة سأل ،أنام احتسابا يأ
ى بنومه إعطا  البدن نو إذانه أل ،لمهو رٌان من الع هذا كالم من ،للعبادة
[والتقويحقه ]

(ٖ)
  .ثٌب علٌهاالعبادة صار النوم نفسه عبادة وأُ  بذلك على 

نْ و -1ٓٔ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ُسولُ  ق ال  : ق ال   -هللا عنه  رضً - ُهر  ِ  ر  لَّى هللاَّ  هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ٌن   إِنَّ » :و  ل نْ  ٌُْسٌر، الدِّ ادَّ  و  ٌن   ٌُش  دٌ  الدِّ ُه، ًلإ أ ح  ل ب  ُدوا غ  دِّ  ف س 

ق اِرُبوا، أ ْبِشُروا، و  ُروا، و  ٌ سِّ ِعٌُنوا و  اْست  ةِ  و  ْدو  ِة، بِاْلغ  ْوح  الرَّ ًْ    و  ش   ِمن   و 
ةِ  ْلج  حدٌث صحٌح  :ه وقالشرح فً البغويحاتم و أبوو النسابً هأخرج «الدَّ

فً المصابٌح
(ٗ)

الصحاح فً 
(٘)

.
 

 ___________________________
 

ات فًِ َفؤَْقَرأهُ  َنفِسً على َتْخِفٌف ا جزبً أفرق أَي (ٔ) َما احدةوَ  مّرة ِفً اقرأه َواَل  َمرَّ  َوإِنَّ
اقة فُواق من َمؤُْخوذ ُهوَ  َها َوَذلِكَ  النَّ : ِمْنهُ  ٌَُقال تحلب ثمَّ  تدرّ  َحتَّى َساَعة تْترك ثمَّ  تحلب أَنَّ
َقة   فُواقا َتفُوق فاَقت قد ٌْ  . الحلبتٌن َبٌن َما َوُهوَ  وِف

فى الصحٌحٌن  وتفسٌر ؼرٌب ما ،(7ٙٔ/ٗ) ؼرٌب الحدٌث للقاسم بن سالم: ٌنظر
(ٔ/79)  
هُ  :والمعنى (ٕ) ْطلُبُ  أَنَّ َوابَ  ٌَ اَحةِ  ِفً الثَّ ْطلُُبهُ  َكَما الرَّ َعبِ  ِفً ٌَ اَحةَ  أِلَنَّ  التَّ  قُِصدَ  إذا الرَّ
لَتِ  اْلِعَباَدةِ  َعلَى َعاَنةُ اإل ِبَها َوابَ  َحصَّ  . الثَّ

 (ٕٙ/8) البن حجر الباريفتح ٌنظر : 
 .وهو خطؤ  كررت لفظة التقوي )ط( ( فًٖ)
 (ٖٙٗ/ٔ( مصابٌح السنة للبؽوي )ٗ)
ٌنُ باب  ،َوَشَراِبِعهِ  ٌماناإل تابك :النسابً هأخرج (٘)  :( قالٖٗٓ٘/ٕٔٔ/8) ٌُْسر   الدِّ

، ْبنُ  َبْكرِ  أبو أخبرنا َثَنا: َقالَ  َناِفع  ، ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ ًٍّ ، ْبنِ  َمْعنِ  َعنْ  َعِل د  ، َعنْ  ُمَحمَّ  َعنْ  َسِعٌد 
َرةَ  أَِبً ٌْ  .به بلفظه  ُهَر
ٌنُ : َباب   ،ٌماناإل تابك :البخاري هأخرجو  ، ومن طرٌقه القضاعً(9ٖ/ٙٔ/ٔ) ٌُْسر   الدِّ
 ْخذِ األ َبابُ  ،الصالة تابك :شرن السنة فً البؽويو ،(97ٗ/ٗٓٔ/ٕالشهاب ) مسند فً

امِ  ِفً ِباْلَقْصدِ  ٌَ لِ  ِق ٌْ ِرهِ  اللَّ ٌْ البر  تابك :ابن حبان، و(9/9ٖ٘ٗ/ٗ) ُمورِ األ ِمنَ  َوَؼ
َوانِ  ِباْلُؽُدوِّ  األمر ِذْكرُ باب ، اإلحسانو ْلَجةِ  َوالرَّ اَعاتِ  ِفً َوالدُّ  ِفٌَها اْلُمَقاَرَبةِ  ِعْندَ  الطَّ
 : كتاب الصالة،البٌهقً، وبالسماع بن علً المقدمًه تصرٌح عمر ( وفٌٖٔ٘/ٖٙ/ٕ)

 ُعَمرُ ( خمستهم من طرٌق 7ٗٔٗ/7ٕ/ٖ) اْلُمَداَوَمةِ  ِفً َواْلُجْهدِ  اْلِعَباَدِة، ِفً اْلَقْصدِ  َبابُ 
ًٍّ  ْبنُ  ًُّ  َعلِ ِم  .به بلفظه  اْلُمَقدَّ

 =                                                              :النسابًاإلمام  إسناددراسة 
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 ...................................................................................
___________________________   

د -ٔ = مَّ  وفً بواحدة المنقوطة الباء وسكون العٌن فتحب -العبدي نافع بن أحمد بن ُمح 
 الٌاء وسكون القاؾ بفتح - القٌسً - القٌس عبد إلى النسبة هذه المهملة، الدال آخرها
روى  .)م ت س(  الَبْصِريّ  َبْكر أبو قٌس، اسمهم جماعة إلى النسبة هذه السٌن، وكسر
 العالء ْبن والفضل المقدمً، علً ْبن وُعَمر العقدي، َعْمرو ْبن الَملِك َعبد عن:

ْرِمِذّي، ُمْسلِم، وعنه:. وؼٌرهم َسابً، والتِّ ، : ثقةالكاشؾ فً الذهبًقال . وؼٌرهم  والنَّ
 . مابتٌنو ربعٌناأل بعد مات. صدوق  التقرٌب: وقال ابن حجر فً

 . : ثقة احتج به مسلمحاله خالصة
 ،(ٖٕ/ 9) التهذٌب وتهذٌب ،( ٘٘ٔ/ٕ) الكاشؾو( 8ٖ٘/ٓٔ،9ٔٔ/9) األنساب :ٌنظر

  .                                                          (7ٙٗ/ٔ) والتقرٌب
 . )ع( واسطً أصله بصري - محمد وزن بقاؾ - مقدم بن عطاء بن علً بن عمر -ٕ

ٌَّب ْبن وموسى عقبة، ْبن وموسى الؽفاري، محمد ْبن معن روى عن:  . وؼٌرهم، الُمَس
 محمد أخٌه واْبن ،رْبندا بشار ْبن ومحمد العبدي، نافع ْبن أحمد ْبن محمد بكر أبو وعنه:

 علٌه فؤثنى ذكره أبً سمعت :أحمد بن هللا عبد قال.  وؼٌرهم المقدمً بكر أَبً ْبنا
ا  وأصله الهٌبة حسن بؤس به كان وما ٌدلس كان: معٌن بنا وقال. ٌدلس كان وقال خٌر 

 تدلٌسا ٌدلس وكان ثقة كان :سعد بنا وقال، شٌبا عنه اكتب لم البصرة نزل واسطً
 رجال كان :وقال األعمشو عروة بن هشام فٌقول ٌسكت ثم وحدثنا سمعت ٌقول شدٌدا
 حتى منه أقبل أكن ولم فال ذلك ؼٌر وأما التدلٌس ؼٌر علٌه ٌنقمون ٌكونوا ولم صالحا
 . حدثنا ٌقول
  .وهذا هو تدلٌس القطع: قلت
 أن نخاؾ أنا ؼٌر بزٌادة جاء إذا له لحكمنا تدلٌسه ولوال الصدق محله :حاتم أبو وقال
ًُّ  َوَقال، به بؤس ال أنه أرجو :عدي بنا وقال، ثقة ؼٌر عن أخذه ٌكون اَرقُْطِن  من: الدَّ
ان ابنُ  وذكره ،العجلًووثقه ، الرفعاء الثقات  شاهٌن ابن وذكره ،الثقات كتاب فً ِحبَّ
ا عاقال   كان: قالو ،الثقات كتاب فً خلفون ابن ذكرهو ،الثقات كتاب فً  عفٌف ا صالح 

وقال ابن حجر فى ، وؼٌره صالح ابن وثقه عثمانٌا، وكان وخٌر سنة صاحب فاضال  
المرتبة الرابعة من مراتب  ًفا، وذكره ابن حجر شدٌد ٌدلس وكان ثقة التقرٌب:
 .                                                     بعدها وقٌلومابة  تسعٌن سنة مات . المدلسٌن

 .رواٌة ابن حبان قلت : قد صرن بالسماع فً
 .: ثقة احتج به الشٌخان مدلس من الرابعة خالصة حاله

/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٓٙ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(9ٕٔ/ 7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٓٔ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٖٔ/ٔ) أحمد وعلل، (ٖٖٗ

 ،( 9٘/  ٕو ،9ٔٙ ،ٖٔٙ ،9٘٘ ،9ٙٔ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٔ٘ ،ٕٓ٘/  ٕ)
تهذٌب الكمال  إكمالو ،(88ٔ/  7) حبان ابن وثقات ،(ٕٗٔ/ ٙ) والتعدٌل والجرن

  =                                     ،(87ٗ – 8٘ٗ/  7) التهذٌب وتهذٌب، (ٙٓٔ/ٓٔ)
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الدٌن : ولن ٌشادقوله
(ٔ)

لن ٌحمل أحد على نفسه وٌشدد  أي :خره" إلى آ... 
 . ه إلى العجزرُ ل أمْ آ ًلإعلٌها 
دوة والروحة: الغ  وقوله

(ٕ)
 .بالفتح المرة من الغدو والرواح  : هً

دوة بالضموالغُ 
(ٖ)

 مابٌن طلوع الفجر وغروب الشمس .: 
___________________________   

 (9ٗ/ٔالبن حجر) الباري( ، وفتح 9ٗٔ/ٔالبن رجب ) الباري( فتح ٔ)
ةُ : الَؽْدَوة( ٕ) ، ِمنَ  اْلَمرَّ رُ  َوُهوَ  الُؽُدوِّ ٌْ لِ  َس َهاِر، أَوَّ وان َنِقٌض النَّ ْؽُدو َؼَدا َوَقدْ  ،الرَّ  .ُؼُدّوا   ٌَ
 (،ٖٙٗ/ٖ) ( ، والنهاٌة9ٕٔ/ٕ)األنوارمشارق  
 (ٖٙٗ/ٖوالنهاٌة )( ، 9ٕٔ/ٕ) األنوار( مشارق ٖ)
 ___________________________ 

 (ٔ٘-ٓ٘/ٔل التقدٌس )( وتعرٌؾ أهٙٔٗ/ٔ) والتقرٌب= 
د بن معن -ٖ  . )خ ت س ق( الؽفاري َعْمرو ابن نضلة بن معن بن ُمَحمَّ

،األ علً ْبن حنظلة :عن روى ًّ  هللاَِّ  َعبد ْبن هللاَِّ  َعبد: َعنه َرَوى.  المقبري وَسِعٌد سلم
ج، ْبن الملك وعبد َمِوي،األ ٌْ  ابنُ  ذكرهو.   وؼٌرهم المقدمً مقدم ْبن علً ْبن وُعَمر ُجَر

ان  وكذلك صحٌحه، فً حدٌثه خزٌمة ابن خرو: وقال مؽلطاى، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 قلتُ  :وقال الحاكم، أجمعٌن عنهم هللا رضً حبان وابن والحاكم والدارمً الطوسً

 ًِّ اَرقُْطِن وقال فى فتح ، مقبول: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة قال ؟ محمد بن معن للدَّ
ً  : الباري                                              . اْلَحِدٌثِ  َقلٌِلُ  ِثَقة   َمَدِن

  . البخاريتج به خالصة حاله : ثقة اح
 ابن وثقات ( 77ٕ/  8) والتعدٌل والجرن ،( 9ٖٓ/ 7) الكبٌر البخاري تارٌخ : ٌنظر
 ٕ) القٌسرانً البن والجمع ،( 7ٕ٘/  ٕ)  للباجً البخاري ورجال ،( 9ٓٗ/  7) حبان
 والتقرٌب ،(ٖٕ٘/ ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٖٔ/ٔٔتهذٌب الكمال ) إكمالو ،( 98ٗ/ 
فى رجال الحدٌث  الدارقطنًوموسوعة أقوال  ،(9ٗ/ٔ) الباريوفتح  ،(ٕٗ٘/ٔ)
(ٕ/ٙ٘9 ) 
ِعٌد -ٗ ًّ  َسْعد أبوالمقبري  كٌسان واسمه َسِعٌد، أَبً بن س  كثرون األ: ثقة وثقه  اْلَمَدِن

جح ختالط كما راالخره والراجح أنه لم ٌسمع أحد منه بعد به الجماعة اختلط بآواحتج 
 ٙٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم  الذهبً

 9 :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه هرٌرة أبو -٘
 

 : سناداإلالحكم على 
  صحٌح 
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نِ وعنه  -8ٓٔ  ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ًْ    لُِكلِّ  إِنَّ »: ق ال   - و  ةا  ش   ِشرَّ

لُِكلِّ  ة   و  ةا، ِشرَّ اِحب   ف إِنْ  ف ْتر  د   ه اص  دَّ ب   س  ق ار  إِنْ  ف اْرُجوهُ، و  هِ  أُِشٌر   و  ٌْ ابِ،ِ األبِ  إِل   ص 
وهُ  ف ال   ُعدُّ الترمذي هأخرج «ت 

(ٔ)
نٌ  :وقال  س  ِحٌحٌ  ح  كتاب  وقد تقدم فً ص 

 .فى ذكر الخمول  ٌماناإل
_________________________ 

اَمةِ  ِصَفةِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرج (ٔ) ٌَ َقاِبقِ  اْلِق منه باب  ،َواْلَوَرعِ  َوالرَّ
َثَنا :( قالٖٕ٘ٗ/ٖ٘ٙ/ٗ) َثَنا: َقالَ  الَبْصِريُّ  ُعَمرَ  أبو َسْلَمانَ  ْبنُ  ٌُوُسؾُ  َحدَّ  ْبنُ  َحاِتمُ  َحدَّ

، ْبنِ  الَقْعَقاعِ  َعنْ  َعْجاَلَن، اْبنِ  َعنْ  ،إسماعٌل ، أَِبً َعنْ  َحِكٌم  َرَة، أَِبً َعنْ  َصالِح  ٌْ به  ُهَر
 .الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َؼِرٌب   َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :وقال ،بلفظه

ا ْخَبارِ اإل ِذْكرُ باب   ،اإلحسانالبر و تابك ابن حبان: هأخرجو ِجبُ  َعمَّ  ِمنَ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ
ْسِدٌِد، اَعاتِ  ِفً ْمَعانِ اإل ُدونَ  ْعَمالِ األ ِفً َواْلُمَقاَرَبةِ  التَّ هِ  ٌَُشارَ  َحتَّى الطَّ ٌْ  َصاِبعِ األبِ  إِلَ

 .به بلفظه إسماعٌل ْبن َحاِتممن طرٌق   (9ٖٗ/ٕٙ/ٕ)
انِ  َبابُ  :ثاراالفى شرن مشكل  الطحاوي هأخرجو ٌَ  هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ة   َعَمل   لُِكلِّ : "َقْولِهِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ  :وتمام فى فوابده (،ٕٕٗٔ/9ٕٙ/ٖ) "ِشرَّ
دكالهما من طرٌق  (9ٗٗٓٔ/9ٕ/ٕ)  .به بلفظه َعْجاَلَن، ْبن ُمَحمَّ

 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 
 بن حاتم روى عن: .)ت عس(.الَبْصِريّ  ُعَمر أبو الباهلً، سلمان بن ٌوسف -ٔ

َنة، بن وسفٌان ،إسماعٌل ٌْ ٌَ ْرِمِذّي،وعنه: . وؼٌرهم مهدي ْبن الرحمن وعبد ُع  التِّ
َسابً . وؼٌرهم البزار، الخالق َعْبد ْبن َعْمرو ْبن أحمد َبْكر أبوو ،"علً مسند" فً والنَّ

ْحَمنِ  َعْبد قال . شٌخ: فقال عنه، وسبل ةلثالثا الرحلة ِفً أبً منه سمع :َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
َسابً َوَقال َسابً عن المشتمل، المعجم وفً ،به بؤس ال مشهور،: النَّ . ثقة: قال أنه النَّ
ان ابنُ  وذكره  ثقة بصري :مسلمة قال :التهذٌب فً وقال ابن حجر، تالثقا كتاب فً ِحبَّ
 :ل ابن حجر فى التقرٌبوقا، مجهول: وقال حدٌثا المستدرك فً الحاكم له وروى
                                                         . ومابتٌناثنتٌن وأربعٌن  مات سنة. صدوق 

 . الترمذيحسن الحدٌث حسن له  خالصة حاله :
/  9) حبان ابن وثقات ،(ٖٕٕ/ 9) والتعدٌل الجرنو ،(ٗٓٔ/ٔ) النسابً: مشٌخة ٌنظر
والتقرٌب  ،(٘ٔٗ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب، (9ٕٕٔ/٘) اإلسالموتارٌخ  ،(8ٕٕ

(ٔ/ٙٔٔ)  
 عجالن، ْبن محمد :روى عن.  )ع( الحارثً إسماعٌل أبو المدنً إسماعٌل بن حاتم -ٕ

ٌَى أَبً ْبن ومحمد حزم، ْبن َعْمرو ْبن عمارة ْبن ومحمد ْح ،األ ٌَ ًّ  وعنه:. وؼٌرهم  سلم
د ْبن وٌعقوب الطلحً، القاسم ْبن صالح بن ٌعقوب ْهِرّي، ُمَحمَّ  سلمان ْبن وٌوسؾ الزُّ

راَوْرِدّي، من إلً أحب إسماعٌل ْبن حاتم: حنبل ْبن أحمد. قال وؼٌرهم  الَبْصِريّ   الدَّ
 .صالح كتابه أن الإ ؼفلة، فٌه َكانَ  حاتما أن زعموا
 =                                                   .ذكره ابن حنبل بصٌؽة التمرٌض :قلت
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 ...................................................................................
___________________________   

َسابً َوَقال، سالم ْبن َسِعٌد من إلً أحب هو: حاتم أبو َقالو =  ونقل، بؤس به لٌس: النَّ
َسابً أن المٌزان فً الذهبً د َوَقال، بالقوي لٌس: قال النَّ  مؤمونا ثقة َكانَ  :سعد ْبن ُمَحمَّ
 َوَقال العجلً، ووثقه، ثقة: إسماعٌل بن حاتم: قال َمِعٌن، بن ٌحٌىقال ، والحدٌث كثٌر

 ًُّ اَرقُْطِن  اإلسالم تارٌخ فً مطلقا الذهبً ووثقه، مقبولة وزٌادته ثقة: العلل كتاب فً الدَّ
 الكتاب صحٌح: حجر ابن َوَقال، صدوق مشهور ثقة: المٌزان فً َوَقال والكاشؾ،
 .بةاوم وثمانٌن سبع سنة مات . ٌهم صدوق

 .كثرون واحتج به الجماعة األثقة وثقه  خالصة حاله :
 وتارٌخ ،( 9ٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخو ،( ٕ٘ٗ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 والعلل ،(ٕٓٔ) الترجمة طهمان، ابن ورواٌة ،(9ٕ٘) الترجمة ٌحٌى، عن الدارمً
 ،(ٔ٘) له والمراسٌل ،(9ٕ٘/ٖ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن ،( ٖٗٓ/ٔ) حمدأل

 ومٌزان ، (9ٔٔ/ٔ) ،( ٘٘ٗ/8) النبالء أعالم وسٌر ،( ٕٓٔ/8) حبان ابن وثقات
  (                                                           ٗٗٔ/ٔوالتقرٌب ) ،( 9ٕٔ-8ٕٔ/ٕحجر ) ابن وتهذٌب ،( 8ٕٗ / ٔ) االعتدال

دُ   -ٖ مَّ  ْبن القعقاع روى عن:. (ٗ)خت م  المدنً هللاَِّ  َعْبد أبو َعْجاَلَن القرشً، ْبنُ  ُمح 
 حاتم وعنه:. وؼٌرهم مخرمة بن قٌس بن ومحمد عطاء، ْبن َعْمرو ْبن ومحمد حكٌم،

وثقه ابن حنبل  . وؼٌرهم الِمْصِري، شرٌح بن وحٌوة الحر، بن والحسن ،إسماعٌل بنا
َبة بن ٌعقوبوابن عٌٌنة وابن معٌن و ٌْ  العجلًوابن سعد و النسابًحاتم و أبوو َش

 الضعفاء فً العقٌلً وَذَكره، وسط صدوق عجالن ابن: ُزْرَعة أبو َوَقال، الفسويو
َثَنا: َوَقال : ٌقول ٌحٌى سمعت: قال خالد، بن بكر أبو حدثنً: قال ،أحمد بن هللا عبد َحدَّ
 َوَقال، عنده القٌمة تلك له ٌكن ولم. نافع حدٌث فً الحدٌث مضطرب عجالن ابن كان
، التإمة مولى صالح من ٌسمع لم عجالن بن محمد: أبً قال: حاتم أَبً بن الرحمن عبد

ان ابنُ  وَذَكره َرةَ  أَِبً من الَمْقُبري سعٌد سمع َوقد: وقال الثقات فً ِحبَّ ٌْ  َعنْ  َوسمع ُهَر
َرةَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌه ٌْ ا ُهَر ًّ  اْخَتلَط َفلَمَّ ٌّز َولم َصِحٌَفته عجاَلن ْبن َعل  ِفٌَها اْخَتَلط َبٌنهَما ٌَُم

َرةَ  أَِبً َعنْ  كلَها َوجعلَها ٌْ سَ  ُهَر ٌْ ا َهَذا َوَل ِحٌَفة أِلَن ِبهِ  ْنَساناإل ٌهى ِممَّ  َنفسَها ِفً كلَها الصَّ
َرةَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌه َعنْ  سعٌد َعنْ  عجاَلن ْبن َقالَ  َفَما َصِحٌَحة ٌْ ا َفَذاك ُهَر  َعْنهُ  حمل ِممَّ
هِ  َصِحٌَفته اْخِتاَلط قبل َقِدٌما ٌْ َرةَ  أَِبً َعنْ  سعٌد َعنْ  َقالَ  َوَما َعلَ ٌْ  ُمتَِّصل فبعضها ُهَر

هُ  ُمْنَقطع َوَبعضَها َصِحٌح اطاال ِعْند ْحِتَجاواال ٌجب َفاَل  ِمْنَها أََباهُ  أسقط أِلَنَّ ٌَ  ِبَما الإ ْحِت
َقات ٌروي َرةَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌه َعنْ  سعٌد َعنْ  َعْنهُ  المتقنون الثِّ ٌْ َما ُهَر  أمره ٌهً َكانَ  َوإِنَّ

َرةَ  أَِبً َعنْ  سعٌد اْلكل ِفً َقالَ  لَو وٌضعؾ ٌْ هُ  ُهَر ا لََكانَ  َذلِك َقالَ  لَو َفإِنَّ  اْلَبْعض ِفً َكاِذب 
َرةَ  أَِبً َعنْ  سعٌد ٌسمعهُ  لم اْلكل أِلَن ٌْ  على َساِقطا ِبهِ  ْحِتَجاواال لََكانَ  َذلِك َقالَ  َفلَو ُهَر

دُ  َقالَ : "ٌحٌى بن سعٌد َقالَ ، وَذكْرَناهُ  َما حسب  الَمْقُبِريِّ  َسِعٌد   أحادٌث: َعْجاَلنَ  ْبنُ  ُمَحمَّ
َرَة، أَِبً َعنْ  َسِعٌد   َبْعَضَها َرَوى ٌْ َرةَ  أَِبً َعنْ  َرُجل   َعنْ  َسِعٌد   َعنْ  َبْعُضَها َوُرِويَ  ُهَر ٌْ  ُهَر

ًَّ  َفاْخَتلََطتْ  َرةَ  أَِبً َعنْ  َسِعٌد   َعنْ  َفَجَعْلُتَها َعلَ ٌْ                      . ُهَر
                                                                                               = 
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 كتابه فً مسلم له أخرو: الحاكم قال. مشهور صدوق مامإ: المٌزان فً الذهبً َوَقال =
ا عشر ثالثة قال و، حفظه سوء فً أبمتنا من المتؤخرون تكلم وقد شواهد كلها حدٌث 
 وهو فٌه عٌب ال: القطان ابن قالو، الَحِدٌث حسن َوُهوَ : الضعفاء فً المؽنى فً الذهبً
 له أخرو إنما: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، المقبري أحادٌث سوى أنه إال الثقات أحد
 أحادٌث علٌه اختلط أنه الإ صدوق: التقرٌب فً َوَقال، به ٌحتج ولم المتابعات فً مسلم
رة أبً ٌْ  وأربعٌن ثمان سنةمات وذكره فً الطبقة الثالثة من طبقات المدلسٌن.  .ُهَر
رة أبً أحادٌثأنه اختلطت علٌه  الإوثقه الجمهور ثقة  خالصة حاله :. بةاوم ٌْ  .ُهَر

 المدٌنً ابن وعلل ،(ٖٓ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٓٗ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،ٖٕٔ ،8ٔٔ ،7ٓٔ ،99 ،98 ،78 ،ٖ٘ ،ٕٙ ،9ٔ/ٔ) أحمد وعلل ،(9ٓ ،79 ،78)

 ،ٕٗ/  ٕو ،9ٕٔ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٙٔ/ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕ٘ٔ
ْرِمِذيّ   ،(7٘ ،ٖٗ  والجرن ،( ٗٗٔ ،9ٖٕ) واسط وتارٌخ ،(7ٗ7ٕ)حدٌث رقم  والتِّ

 ،(87ٖ-8ٖٙ/7) حبان ابن وثقات ،(9ٗٔ/ٔ) له والمراسٌل ،(9ٗ/8) والتعدٌل
الضعفاء  ؽنى فًوالم ،(7ٕٗ/ٓٔ)مؽلطاى  إكمالو ،(ٗٗٙ/ٖ) االعتدال ومٌزان
ْرِمِذيّ  علل وشرن ،(ٖٔٙ/ٕ) للذهبً  ٖٔٗ/9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٓٔ) رجب البن التِّ

 ٗٗ، وطبقات المدلسٌن صـ( 9ٓٔ/ٕ) والتقرٌب ،(ٕٖٗ –
 إلى نسبة الثانٌة النون وكسر النون وفتح الكاؾ بكسر - ًنالكنا حكٌم بن القعقاع -ٗ

ِ، َعبد ْبن َجاِبر: َعن َرَوى.  (ٗ)بخ م   المدنً - القبابل من عدة  صالح أبً وذكوان هللاَّ
 دٌنار، ْبن وَعْمرو ، صالح أَبً ْبن سهٌل وعنه:. وؼٌرهم  ُعَمر ْبن هللاَِّ  وَعْبد ،السمان
د  أثبت سمً: َسِعٌد ْبن لٌحٌى قلت: المدٌنً ْبن علً قال.  وؼٌرهم عجالن ْبن وُمَحمَّ
 حنبل، ْبن أحمد َعن طالب أبو َوَقال، إلً أحب قعقاع: قال حكٌم؟ ْبن القعقاع أو عندك

، بؤس بحدٌثه لٌس: حاتم أبو َوَقال،  ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً َسِعٌد ْبن وعثمان
ان ابنُ  وذكره  . ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ

 .ربعة ووثقه الجمهور األثقة احتج به مسلم و خالصة حاله :
 البخاري وتارٌخ ،(77) المدٌنً ابن وعلل ،(7ٓ9) الترجمة الدارمً، ارٌخت :ٌنظر
 وثقات ،(ٖٙٔ/ 7) والتعدٌل والجرن ،(7ٓٙ/ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،(88ٔ/ 7) الكبٌر
 األنسابو  ،(ٙ٘ٗ/ٔ) والتقرٌب ،(8ٖٖ/ 8) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٕٖ/  ٘) حبان ابن
(ٔٔ/ٔ٘ٓ-ٔ٘ٔ ) 
رة أبً روى عن:.  )ع( المدنً الزٌات السمان صالح أبو ذكوان -٘ ٌْ   ،وعابشة، ُهَر
، سوقة ْبن ومحد العالء، أبو وكامل ،حكٌم ْبن القعقاع وعنه:. ، وؼٌرهمحبٌبة وأم

 من ثقة، ثقة أَِبٌِه، َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم  ،سٌرٌن ْبن ومحمد
 أحمد عن، المٌمونً اْلَحَسنِ  أبو َوَقال، ُعْثَمان زمن الدار شهد وقد وأوثقهم، الناس أجل
 الإ الدنٌا من أتمنى كنت ما: صالح أبو قال ،األعمش َعنْ  آدم، ْبن ٌحٌى َعنْ  حنبل، ْبنا

رة أبا فٌهما أجالس ٌومٌن ٌْ  =          .أبٌضٌن فٌهما ذكر قد ولعله: هللاَِّ  َعْبد أبو قال  ُهَر
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___________________________   

 زاد ،ثقة: حاتم أبىو ُزْرَعة أبىو معٌن، ٌن ٌحًٌ َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال= 
ووثقه ابن  .بحدٌثه ٌحتج الحدٌث صالح: حاتم أبو وزاد ،الحدٌث مستقٌم: ُزْرَعة أبو

 ٌحدث أحد ما: صالح أبو قال، وتوذكره ابن حبان فى الثقا، وابن حجر العجلًسعد و
رة أبً َعن ٌْ  .ومابة إحدى سنة مات .كاذب أو هو صادق أعلم وأنا الإ ُهَر

  . مجمع على توثٌقه  : خالصة حاله
َبة أَبً ابن ومصنؾ ،( ٕٕٙ/  ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  (78ٕ٘ٔ رقم/  ٖٔ) َش

 وتارٌخ ،(9٘ٙ) رقم الدارمً وتارٌخ ،( 8٘ٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ
ْرِمِذيّ  وجامع ،(ٕٓٙ/ ٖ) الكبٌر البخاري ( ٓ٘ٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 7/  ٔ) التِّ
 ،(ٕٕٕ/ٗ)وثقات ابن حبان  (7٘/ٔله ) والمراسٌل ،( ٓ٘ٗ/ ٖ) والتعدٌل والجرن
 (ٖٕٓ/ٔوالتقرٌب ) ،( ٕٕٓ – 9ٕٔ/  ٖ) حجر ابن وتهذٌب

                                      ٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه هرٌرة أبو -ٙ
  

 : سناداإلالحكم على 
  . رجاله ثقات وباقًضعٌؾ ؛ فٌه محمد بن عجالن وهو مدلس من الثالثة  إسناد
 

 بن محمد أخبرنا ٌزٌد، حدثنا: قال (9ٖ٘ٙ/98/ٔٔفى مسنده ) أحمدرواه  :وله شاهد
 عمرو، بن هللا عبد عن الدٌل، بنً مولى العباس، أبً عن الزبٌر، أبً عن ،إسحاق
 شدٌدا، اجتهادا العبادة فً ٌجتهدون رجال وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول ذكر: قال
 كانت فمن فترة، شرة ولكل شرة، ضراوة ولكل وشرته، اإلسالم ضراوة تلك: " فقال
 "الهالك فذلك المعاصً، إلى فترته كانت ومن هو، ما فألم وسنة اقتصاد إلى فترته
 :، سبقت ترجمته حدٌث رقماألكثرٌنبتوثٌق : ثقة متقن ٌزٌد بن هارون السلمى )ع( -ٔ
ٔٔ 
ٌُقال. َبْكر أبو المدنً، بن خٌار محمد بن إسحاق بن ٌسار -ٕ  القرشً هللاَِّ  َعْبد أبو: و

 كتاب فً له وروى ،"الصحٌح" فً البخاري به ستشهد: حسن الحدٌث ا(ٗ)خت م 
مدلس  الباقون ِبهِ  واحتج "المتابعات" ِفً مسلم لَهُ  وروى، وؼٌره "اإلمام خلؾ القراءة"

 ٖٙ :، سبقت ترجمته حدٌث رقممن الرابعة
 (ٓٗ٘ٙبرقم ) أحمدرواٌة  : وقد صرن بالتحدٌث فًقلت
مدلس من  األكثرٌن)ع(: ثقة بتوثٌق  المكًا الزبٌر أبومحمد بن مسلم بن تدرس  -ٖ

 ٘ٔ :، سبقت ترجمته حدٌث رقمالثالثة وقد توبع
اِبب -ٗ  أبو ،مولى بنى الدٌل  - معجمة وآخره الراء وتشدٌد الفاء بفتح - فروخ بن السَّ

اِبب ْبن العالء والد عمى،األ الشاعر، المكً، اْلَعبَّاس    . ثقة )ع(: السَّ
 =                                                                  ( 8ٕ/ٌٔنظر : التقرٌب )

  



   ٕٗ٘ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

رة : شِ وقوله
(ٔ)

 .نشاط ورغبة  بالشٌن المعجمة مكسورة أي 
خراآلومنه الحدٌث  -1ٓٔ

(ٕ)
" ةر  تْ اس عنه ف  ثم للنَّ  ةرَّ شِ  القرآنذا ه  لِ  نَّ إِ " 

ٌكون سببا  وأنه ٌخشى من الغلو فٌه ما ،العمل قتصاد فًاًللى إ كؤنه ٌشٌر
 . فال ٌإمن علٌه العجب ورإٌة عمله ،لإلشارة إلٌه

__________________________ 
 ،( 8ٕ٘/ٔ) الجوزيوؼرٌب الحدٌث البن  ،( ٖٕٗ/ٕث )ؼرٌب الحدٌ الفابق فً (ٔ)

 (8٘ٗ/ٕ) والنهاٌة
أخرجه سعٌد بن منصور فً سننه: كتاب التفسٌر، باب فضابل القرآن  (ٕ)
َثَنا( قال: 7ٙٔ/97ٗ/ٕ) ، أبو َحدَّ ، َعنْ  َمْعَشر  َرةَ  أَِبً َعنْ  َسِعٌد  ٌْ  هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَر

هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ ة ، القرآن لَِهَذا إِنَّ »: َوَسلَّمَ  َعلَ اِس  ِشرَّ  َفْتَرُتهُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  ،َعْنُه َفْتَرة  ُثمَّ إِنَّ لِلنَّ
ا اْلَقْصدِ  إِلَى ، َفِنِعمَّ ًَ   «ُبور   ُهمْ  َفؤُولَِبكَ  ْعَراِض اإل إِلَى َفْتَرُتهُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  ِه

البٌهقً فً شعب و ،(7٘٘ٙ/ٖٗٗ/ٔٔو أخرجه أبو ٌعلى فً مسنده: مسند أبً هرٌرة )
ٌُْعَطى ْسَواقِ َواأل اْلَمَساِجدِ  ِفً نالقرآ ِقَراَءةِ  َتْركِ  ِفً اإلٌمان: فصل ٌُْسَتؤَْكلَ  لِ  ِبهِ  َولِ

 ( كالهما من طرٌق أبى معشر به بنحوه .9ٖٕٔ/99ٔ/ٗ)
 :سعٌد بن منصوراإلمام  إسناددراسة 

ْحَمنِ  َعْبدِ  بن نجٌح -ٔ  المدنً معشر أبو - النون وسكون المهملة بكسر - السندي الرَّ
 بن وَسِعٌد طلحة، أَبً ْبن هللا َعبد ْبن ُعَمر بن وحفص قٌس، بن حرب :روى عن . (ٗ)

 بن ومحمد النهدي، إسماعٌل ْبن مالك ؼسان أبو :وعنه. وؼٌرهم  المقبري َسِعٌد أَبً
 الواسطً، عون بن َعْمرو قال. وؼٌرهم  الوركانً، جعفر بن ومحمد الرٌان، بن بكار
 أبو َوَقال، ٌشبهه مدنٌا رأٌت وما معشر، أبً من أكٌس مدنٌا رأٌت ما: هشٌم عن

قُولُ  نعٌم أبا سمعت: الدمشقً ُزْرَعة  ْبن َعْمرو َوَقال، حافظا كٌسا معشر أبو َكانَ : ٌَ
ٌَى َكانَ : علً ْح  َعْبد وَكانَ  ذكره، إذا وٌضحك وٌضعفه َعْنُه، ٌحدث ال َسِعٌد ْبن ٌَ

ْحَمنِ   َكانَ : ٌقول مهدي ابن سمعت: فضالة بن هللاَِّ  ُعَبٌد َوَقال، عنه ٌحدث مهدي ْبن الرَّ
 المدنً معشر أبو: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ : األثرم َبْكر أبو َوَقال، وتنكر تعرؾ معشر أبو

، ِبهِ  أعتبر حدٌثه أكتب ولكن ،سناداإل ٌقٌم ال مضطرب عندي حدٌثه: َفَقالَ  حدٌثه؟ ٌكتب
قُولُ  َحْنَبل   بن أحمد سمعت: ٌحٌى أَبً ْبن أحمد َوَقال  =                     حدٌث من ٌكتب: ٌَ

___________________________  
 السابقٌن أحد الرحمن عبد أبو وقٌل محمد أبو العاص بن عمرو بن هللا عبد -٘= 

 على الحرة لٌالً الحجة ذي فً مات الفقهاء. العبادلة وأحد الصحابة من المكثرٌن
 .)ع(رضً هللا عنهما  الراجح على بالطابؾ صحاأل

  (ٖ٘ٔ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
  إسحاق .حسن لحال محمد بن  إسنادهذا  :قلت

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 لؽٌره حسن 
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 ...................................................................................
___________________________   

دِ  َعنْ  هأحادٌث معشر أبً=  : حنبل ْبن أحمد بن هللاَِّ  َعبد َوَقال، رالتفسٌ ِفً كعب ْبنِ  ُمَحمَّ
 .بذاك لٌس ،سناداإل ٌقٌم ال لكنه صدوقا َكانَ : َفَقالَ  نجٌح، معشر أبً َعن أبً َسؤَلتُ 
 َعْبد َوَقال، الحدٌث فً بقوي لٌس: َفَقالَ  عنه، َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: أٌضا هللا َعبد َوَقال

ْحَمنِ   حنبل بن أحمد َكانَ : َفَقالَ  معشر، أبً" مؽازي" وذكر أبً سمعت: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 أهاب كنت: َفَقالَ  َعْنُه، أبً َسؤَلتُ : أٌضا َوَقال، بالمؽازي بصٌرا َكانَ : وٌقول ٌرضاه،
 فتوسعت ،أحادٌث َعْنهُ  رجل عن ٌحدث حنبل بن أحمد رأٌت َحتَّى معشر أبً حدٌث
اقِ  َعْبدِ  وروى حدٌثه، كتابة ِفً بعد زَّ ، َعنِ  الرَّ ْوِريِّ  واحدا، حدٌثا معشر أَِبً َعن الثَّ

 َوَقال، الصدق محله الحدٌث، لٌن صالح،: قال ؟ ثقة هو: لَهُ  قٌل، َعْنهُ  نعٌم أبو وحدثنٌه
 وَكانَ  الرقاق، حدٌثه من ٌكتب ضعٌؾ،: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن مرٌم أَبً ْبن سعد ْبن أحمد
، َعباس َوَقال .المسند حدٌثه من ٌروى أن ٌتقى أمٌا رجال وِريُّ  َسِعٌد ْبن وعثمان الدُّ

: ومعاوٌة عباس، زاد، ضعٌؾ :َمِعٌن بن ٌحٌى عن صالح، بن ومعاوٌة الدارمً،
، لٌس هإسناد  َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، حدٌثه من الحدٌث رقاق ٌكتب بشًء 
، لٌس السندي معشر أبو: َمِعٌن بن ٌحٌى  مرة وسمعته: قال. رٌح معشر أبو بشًء 
قُول أخرى  منكر: الُبخاِريُّ  وَقال، الضعفاء فً الجوزي، وذكره ابن بشًء   حدٌثه لٌس: ٌَ
َسابً داود، أبو َوَقال، الحدٌث ْرِمِذيّ  َوَقال، ضعٌؾ: والنَّ لَمَ  قد: التِّ  ِفً اْلِعْلمِ  أَْهلِ  َبْعضُ  َتكَّ

د قال. حفظه قبل من معشر أبً د ْبن صالح َوَقال .شٌبا عنه أروي ال: ُمَحمَّ : الحافظ ُمَحمَّ
ٌْسَ  الحدٌث، ِفً صدوق: ُزْرَعة أبو َوَقال، شٌبا حدٌثه ٌسوى ال وقال ابن ، بالقوي ولَ

د َوَقال، َضِعٌف ا، اْلَحِدٌثِ  َكِثٌرَ  َكانَ : سعد َبة أَبً بن عثمان بن ُمَحمَّ ٌْ  ابن علً وسؤلت:  َش
دِ  َعنْ  ٌحدث وَكانَ  ضعٌفا، ضعٌفا شٌخا َكانَ : َفَقالَ  المدٌنً، معشر أَِبً َعن المدٌنً  ُمَحمَّ

دِ  َعنْ  وٌحدث قٌس، ْبنِ ا  المقبري، عن ٌحدث وَكانَ  صالحة، ؤحادٌثب كعب ْبنِ  ُمَحمَّ
ًٍّ  بن َعْمرو َوَقال، منكرة ؤحادٌثب نافع وعن  عن روى ما ضعٌؾ، معشر أبوو: َعِل
دِ   وهشام المقبري، عن روى وما صالح، فهو ومشاٌخه كعب بن ومحمد قٌس ْبنِ  ُمَحمَّ

: أٌضا خٌثمة أَبً بن بكر أبو َوَقال، تكتب ال ردٌبة المنكدر وابن ونافع، عروة، بنا
 تؽٌرا ٌموت أن قبل تؽٌر معشر أبو َكانَ  قد: ٌقول الرٌان ابن بكار بن محمد سمعت
 فً اختلط ممن كان: حبان ابن َوَقال، بها ٌشعر وال الرٌح منه ٌخرو َكانَ  َحتَّى شدٌدا
 فكثر به ٌحدث ما ٌدري ال شدٌد تؽٌر فً سنتٌن ٌموت نأ قبل وبقً ُعَمره آخر

: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، به حتجاواال فبطل اختالطه قبل من رواٌته فً المناكٌر
 .الرشٌد هارون خالفة ِفً بةاوم سبعٌن سنة توفً .ضعٌؾ

  . باتفاقخالصة حاله : ضعٌؾ 
( والضعفاء ٗٔٔ/8) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 8ٔٗ،ٕٙٙ/٘) سعد ابن طبقات:  ٌنظر

: الدوري وتارٌخ ،(  8ٕ9 ) الترجمة الدارمً، ، وتارٌخ(ٖٗٔ/ٔ) للبخاريالصؽٌر 
( والكامل ٓٙ/ ٖ) حبان البن والمجروحٌن ،(9ٖٗ/8) والتعدٌل والجرن (ٖٓٙ/  ٕ)

 =                     (ٔٓٔ/ٔ)  ( والضعفاء والمتروكون للنسابًٖٔٔ/8فى الضعفاء )
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__________________________ 
( والتقرٌب 9ٔٗ/ٓٔ( والتهذٌب )7٘ٔ/ٖ) الجوزيوالضعفاء والمتروكون البن = 
(ٔ/٘99)                                                                        
 ٙٙ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمسعٌد المقبري أبىبن  سعٌد -ٕ
 ٓٔ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه هرٌرة أبو -ٖ

 :سناداإلالحكم على 
: وقال( 7ٙٔ/7فى المجمع )  الهٌثمًمعشر وهو ضعٌؾ وذكره  أبوفٌه ضعٌؾ؛  إسناد
ْعلَى، أبو َرَواهُ  ، َمْعَشر   أبو َوِفٌهِ  ٌَ  البوصٌريوضعفه  .ِبَحِدٌِثهِ  ٌُْعَتَبرُ  َضِعٌؾ   َوُهوَ  َنِجٌح 
   (ٖٖٙ/ٙالخٌرة المهرة ) إتحاؾ فً
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ابُ  ق ال  : ق ال   -رضً هللا عنه  - أ ن س   وعن -ٓٔٔ ُسولِ  أ ْصح  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 
 هللاَّ

هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا: و  ا إذا إِنَّ ًِّ  ِعْند   ُكنَّ بِ لَّى النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  ن  ٌْ أ  ا ِمنْ  ر  ا أ ْنفُِسن   م 

، ا ف إذا ُنِحبُّ ْعن  ج  ا إِل ى ر  الٌِن  اُهْم، أ ه  ال ْطن  ا ف خ  ْرن  ا أ ْنك  ن  ُروا أ ْنفُس  ك  لِك   ف ذ  ًِّ  ذ  بِ  لِلنَّ
لَّى ُ  ص 

ل ٌْ  هللاَّ ، هِ ع  لَّم  س  ُسولُ  فق ال   و  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُدوُمون   ل وْ »:و   ت 

ل ى ا ع  ُكوُنون   م  اِل، فًِ ِعْنِدي ت  ْتُكمُ  اْلح  اف ح  ةُ الاْلم   ل ص  تَّى بِك  ا، ُتِظلَُّكمْ  ح  تِه   بِؤ ْجنِح 
ل ِكنْ  ةا  و  اع  ةا  س  اع  س  أخرجه أبو حاتم .«و 

(ٔ)
 .  

__________________________ 
 هذا الحدٌث مداره على عبد الرزاق، واختلؾ عنه فٌه على وجهٌن:( ٔ)

 عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أنس. الوجه األول:
 عبد الرزاق عن جعفر بن سلٌمان عن ثابت، عن أنس . الوجه الثانً:

 
 تخرٌج الوجه األول:

ا ْخَبارِ األ ِذْكرُ أخرجه ابن حبان: كتاب البر واإلحسان، باب  ِجبُ  َعمَّ  ِقلَّةِ  ِمنْ  اْلَمْرءِ  َعلَى ٌَ
هِ  َوَرَدتْ  إذا اْلقُُنوطِ  ٌْ اَعاتِ  ِفً اْلفُُتورِ  َحالَةُ  َعلَ ٌٌِنِ األ َبْعِض  ِفً الطَّ ( قال: ٖٗٗ/٘٘/ٕ) َحا
اَن، ْبنُ  اْلَحَسنُ  أخبرنا ٌَ َثَنا: َقالَ  ُسْف د   أبو َحدَّ ٌْ دُ  قَُد ٌْ َثَنا: َقالَ  َفَضالََة، ْبنُ  هللاَِّ  ُعَب  َعْبدُ  َحدَّ
اِق، زَّ ، َعنْ  الرَّ ، َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َمْعَمر   به بلفظه . أََنس 

بلفظه، والاللكابً فً ( ٖٖ٘ٓ/78ٖ/٘مسند أنس ) وأخرجه أبو ٌعلى فً مسنده:
اقُ كرامات األولٌاء: باب  ٌَ امِ  ِفً دَ ُشوهِ  َما ِس ٌَّ ًِّ  أَ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  أَْصَحاِبهِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَل

اقِ  َعْبد عنبنحوه، من طرٌق أحمد بن منصور ( ٗ٘/9ٓٔ/9) َكَراَماتِ  ِمنْ  زَّ  به.  الرَّ
(، وأبو ٌعلى فً مسنده: مسند أنس رضً هللا عنه 9ٕٙٙ/89ٔ/ٕٓ: )أحمد وأخرجه

( 9ٕٙٙ/ 9ٕٔ/ٖ(، والطبرانً فً األوسط: باب من اسمه إبراهٌم )ٖٖٗٓ/8٘/ٙ)
 به بنحوه. أنس عن البنانً، ثابت طرٌقثالثتهم من 

 تخرٌج الوجه الثانً:
عن عبد  ( من طرٌق محمد بن مسعود الطرسوسًٖٙأخرجه الدارقطنً فً األفراد )

الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سلٌمان، عن ثابت، عن أنس به . وقال: ؼرٌب من حدٌث 
 .ره عندي إال من حدٌث عبد الرزاقم أول ثابت تفرد به جعفر عنه 
 :دراسة إسناد الوجه األول

  الوجه األول رواه ابن حبان، وهذا دراسة إسناده:
 دراسة إسناد اإلمام ابن حبان:

اَن، بن ْبنُ  اْلَحَسنُ  -ٔ ٌَ  -البالوزى الشٌبانً عطاء بن النعمان بن العزٌز عبد بن عامر ُسْف
 بالوز لىإ النسبةه الزاى،هذ آخرها وفً والواو والالم لؾاأل بعدها الموحدة الباء بفتح
)حب كم( روى  النسوي ، منها فراسخ أربعة أو ثالثة على نسا قرى من قرٌة وهً

د  وأبى  عن: عبد هللا بن المثنى، ٌْ دُ  قَُد ٌْ ، وعثمان بن أبً شٌبة وؼٌرهم. َفَضالَةَ  ْبنُ  هللاَِّ  ُعَب
   =                وعنه: أبو بكر اإلسماعٌلى، وابن حبان، وأبو أحمد بن عدى وؼٌرهم. 
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وخرو له بعض من اشترطوا الصحة مثل  ،صحٌحه فؤكثر خرو له ابن حبان فً= 
 الذهبًوعده ، مستدركه نعٌم فً مستخرجه والحاكم فً أبومستخرجه و ى فًسماعٌلاإل
وذكره السخاوي فً ، الجرن والتعدٌل من ٌعتمد قوله فً الطبقة السادسة فً فً

 مقدما وكان عصره، فً خراسان محدث كان :السمعانًوقال ، الرجال المتكلمون فً
والجمع،  والكثرة ومصر والشام العراق إلى الرحلة وله ،األدبو والعلم الفقه فً

 وكتب ،بمةاأل لمصنفات بخراسان الراوٌة وهو والمعجم والجامع الكبٌر المسند وصنؾ
 بن حبان عن المبارك ابن ومصنفات شٌبة، بن بكر أبى من آخرها عن بالكوفة مهاتاأل

 بن المسٌب من والسنن ٌحٌى، بن حرملة من الكبٌر والموطؤ الكشمٌهنً، موسى
 من بخراسان الرحلة إلٌه وكانت المقدمً، بكر أبى بن محمد من والتفسٌر واضح،
 وثالثمابة، ثالث سنة فً ومات.  المٌزان بالحافظ فً الذهبًووصفه  رض،األ أقطار
 . ٌزار مشهور بالوز بقرٌة وقبره

  . كتبهم فًناقد احتج به من اشترطوا الصحة  مامإخالصة حاله : ثقة 
( ، 9ٕٗ/ ٔ) االعتدالمٌزان ، و (ٔٙ/ٕ) واألنساب(، ٕٓٔ/ٖٔ: تارٌخ دمشق ) ٌنظر

 (8٘ٔ/ٗٔوالسٌر )
ٌد -ٕ َسابً إبراهٌم ْبن فضالة ْبن هللاَّ  ُعب   ْبن الرزاق عبد روى عن:.  )س( .قدٌد أبو النَّ

 األنصاري هللاَِّ  َعبد ْبن ومحمد ري،بواالنٌس َمْنُصور ْبن وعٌسى قادم، ْبن وعلً همام،
َسابً، وعنه:. وؼٌرهم ان ْبن والحسن َعاِصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن أحمد َبْكر أبوو النَّ ٌَ  ُسْف
اِزي حاتم أبوقال . الشٌبانً َسابً َوَقال، : صدوقالرَّ ان ابنُ  وذكره، مؤمون ثقة: النَّ  ِحبَّ

 وأربعٌن إحدى سنة مات .ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب ِفً
 . ومابتٌن

 . خالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور
/ 8) حبان ابن وثقات ،(ٖٖٔ/٘) والتعدٌل الجرنو ،(ٙٙ/ٔ) النسابًمشٌخة  :ٌنظر 

 (7ٖٖ/ ٔ) والتقرٌب ،(ٗٗ –ٖٗ/7) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٙٙ/ٔؾ )والكاش ،(7ٓٗ
  8 :ثقة حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقم مامإ :الصنعانًبن همام  الرزاق عبد -ٖ
سبقت ترجمته  ثبت الناس فى الزهري: ثقة  له أوهام وهو من أبن راشد معمر -ٗ

 8 :حدٌث رقم
 8ٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمبن دعامة السدوسً قتادة -٘
 ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه بن مالك نسأ -ٙ

 :دراسة إسناد الوجه الثانً
 رواه الطرسوسً عن عبد الرزاق

محمد بن مسعود بن ٌوسؾ، أبو جعفر النٌسابوري، نزٌل طرسوس، ٌعرؾ : وهو -ٔ
  =  .، وعبد الرحمن بن مهدي وؼٌرهماَعْن: عبد الرزاق بن همام. روى بابن العجمً
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ٌرهما. ابن صاعد، والقاضً أبو عبد هللا المحاملً، وؼ مدروى عنه: ٌحٌى بن مح= 

 : ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات.والذهبً قال الخطٌب
( والكاشؾ 98ٖ/ٕٙ( وتهذٌب الكمال )7ٓ/ٗ( وتارٌخ بؽداد )ٕٙٔ/9ثقات ابن حبان )

(ٕ/ٕٔٙ ) 
  النظر فً الخالف:

   .رواه عبٌد هللا بن فضالة وهو ثقة :لوجه األولا
: َمْنُصور بن سٌار بن المبارك اْلَبْؽَداِدّي أَُبو َبْكر المعروؾ بالرماديأَْحَمد بن  :وتابعه

مر كان مستقٌم األوهو ثقة وثقه الدارقطنً ومسلمة وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال: 
  فً الحدٌث.

 (8ٖ/ٌٔنظر: التهذٌب )
: وهوثقة؛ إذا ٌترجح الوجه األول والوجه الثانً: رواه محمد بن مسعود الطرسوسً

 بقرٌنة األكثر
 :من الوجه الراجح سناداإلالحكم على 

 .الشٌخٌن رجال من فوقه ومن النسابً، له روي ثقة فضالة بن هللا عبٌد صحٌح، هإسناد
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ة   أبىعنده من حدٌث  وفى لفظ آخر -ٔٔٔ ر  ٌْ قُولُ  ُهر  ا: ٌ  ا: قُْلن  ُسول   ٌ  ِ  ر   إِنَّا هللاَّ
ا إذا ك   ُكنَّ قَّتْ  ِعْند  ا ر  ن  ا قُلُوب  ُكنَّ ةِ األ أ ْهلِ  ِمنْ  و  اك   إذاو   ِخر  ْقن  ا ف ار  ْتن  ب  ا أ ْعج   ٌ ْن  الدُّ

ا ْمن  م  ش  ا    و  ُكوُنون   ل وْ ":ف ق ال   وًلد  األو   النِّس  ل ى ت  ال   ُكلِّ  ع  ل ى ح  الِ  ع   أ ْنُتمْ  الَِّذي اْلح 
هِ  ٌْ ل  ْتُكمُ  ِعْنِدي ع  اف ح  ةُ الاْلم   ل ص  ل وْ  بِؤ ُكفُِّكمْ  بِك  ُكمْ  و  ٌُوتُِكمْ  فًِ أ نَّ "ُب

 (ٔ)
 . 

___________________________ 
 ،عن مناقب الصحابة –صلى هللا علٌه وسلم  –إخباره  تابك :ابن حبان هأخرج( ٔ)

ةِ  ِبَناءِ  َوْصؾِ  َعنْ  ْخَبارِ اإل ِذْكرُ باب  َها الَِّتً اْلَجنَّ ُ  أََعدَّ اِبهِ  َوَعاَل  َجلَّ  هللاَّ ٌَ  َطاَعِتهِ  َوأَْهلِ  أِلَْولِ
ًُّ  ِسَنان   ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا :( قال9ٙ/7ٖ87ٖ/ٙٔ) اِب َثَنا: َقالَ  ِبَمْنِبج   الطَّ  َفَروُ  َحدَّ
ًُّ  َرَواَحةَ  ْبنُ ا َثَنا: َقالَ  اْلَمْنِبِج رُ  َحدَّ ٌْ ةَ  ْبنُ  ُزَه ٌَ َثَنا: َقالَ  ُمَعاِو ًُّ  َسْعد   َحدَّ اِب َثِنً: َقالَ  الطَّ  َحدَّ

دُ  اْلُمِدلَّةِ  أبو ٌْ هُ  اْلُمْإِمِنٌنَ  أُمِّ  َمْولَى هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  هللاَِّ  ُعَب قُولُ  أََبا َسِمعَ  أَنَّ ٌَ َرَة  ٌْ ا: قُْلَنا: ُهَر ٌَ 
ا هللاَِّ  َرُسولَ  ا إذا إِنَّ ا قُلُوَبَنا َرقَّتْ  ِعْنَدكَ  ُكنَّ ا أَْعَجَبْتَنا َفاَرْقَناكَ  إذاوَ  ِخَرةِ األ أَْهلِ  ِمنْ  َوُكنَّ ٌَ ْن  الدُّ
َساءَ  َوَشَمْمَنا هِ  أَْنُتمْ  الَِّذي اْلَحالِ  َعلَى َحال   ُكلِّ  َعَلى َتُكوُنونَ  لَوْ : "َفَقالَ  والداألوَ  النِّ ٌْ  َعلَ
ُكمْ  َولَوْ  ِبؤَُكفُِّكمْ  اْلَماَلِبَكةُ  لََصاَفَحْتُكمُ  ِعْنِدي ٌُوِتُكمْ  ِفً أَنَّ ُ  لََجاءَ  ُتْذِنُبوا لَمْ  َوَلوْ  ُب  ٌُْذِنُبونَ  ِبَقْوم   هللاَّ
 ًْ ْؽِفرَ  َك ا: قُْلَنا: َقالَ "، لَُهمْ  ٌَ ْثَنا هللاَِّ  َرُسولَ  ٌَ ةِ  َعنِ  َحدِّ  َذَهب   ِمنْ  لَِبَنة  : "َقالَ ، ِبَناُإَها َما اْلَجنَّ
ة   ِمنْ  َولَِبَنة   اقُوتُ  أَوِ  اللُّْإلُإُ  َوَحْصَباُإَها ْذَفرُ األ اْلِمْسكُ  ُطَهاَوِماَل  ِفضَّ ٌَ ْعَفَرانُ  َوُتَراُبَها اْل  الزَّ
ْدُخْلَها َمنْ  ْنَعمْ  ٌَ ْبُإسُ  َفاَل  ٌَ ْخلُدْ  ٌَ ٌَ ُموتُ  اَل  َو اُبهُ  َتْبلَى اَل  ٌَ ٌَ ْفَنى َواَل  ِث  ُتَردُّ  اَل  َثاَلَثة  ، َشَباُبهُ  ٌَ

اِبمُ  اْلَعاِدلُ  ماماإل: َدْعَوُتُهمُ   لََها َوُتْفَتحُ  اْلَؽَمامِ  َعلَى ُتْحَملُ  اْلَمْظلُومِ  َوَدْعَوةُ  ٌُْفِطرُ  ِحٌنَ  َوالصَّ
 "حٌن بعد ولو وعزتً ألنصرنك: الرب وٌقول السماوات ابُ أبو
 :مسنده فً الطٌالسًداود  أبو، و( بلفظه8ٖٓٗ،8ٓٗٗ/ٓٔٗ/ٖٔ) :أحمد هأخرجو

ةِ  ِبَناءِ  ِذْكرُ  :صفة الحنة فً نعٌمأبوو ،( بلفظه7ٕٓٙ/8ٖٓ/ٗهرٌرة ) أبىمسند   اْلَجنَّ
ا( ٖٙٔ/7٘ٔ/ٔ)   . به معاوٌة، بن زهٌرثالثتهم من طرٌق  مختصر 
 باب فً ،الرقاق تابك :فً سننه الدارمً، و(97ٖٗ،97ٗٗ/ٖٙٗ/٘ٔ) :أحمد هأخرجو

 سعد مجاهد أبً عن الجهنً، سعدان ( كالهما من طرٌق8ٖٕٙ/8ٙٔٔ/ٖبناء الحنة )
ا به الطابً،  . مختصر 

ةِ  ِصَفةِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرجو ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  اْلَجنَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َماباب  ،َوَسلَّمَ  َعَل
ةِ  ِصَفةِ  ِفً َجاءَ  اِت، َحْمَزةَ من طرٌق  (ٕٕٙ٘/7ٕٙ/ٗ) َوَنِعٌِمَها الَجنَّ ٌَّ اد   نْ عَ الزَّ ٌَ  ِز

، ًِّ اِب َرةَ  أَِبً َعنْ  الطَّ ٌْ                                                 .به بنحوه  ُهَر
سَ  َحِدٌث   َهَذا» :وقال ٌْ سَ  الَقِويِّ  ِبَذاكَ  هُ إسناد لَ ٌْ  َهَذا ُرِويَ  َوَقدْ  «ِبُمتَِّصل   ِعْنِدي ُهوَ  َولَ

َرةَ  أَِبً َعنْ  ُمِدلََّة، أَِبً َعنْ  آَخرَ  إسنادبِ  الَحِدٌثُ  ٌْ ًِّ  َعنِ  ُهَر ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

رُ  -ٔ  7ٙ :: فقٌه حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقمِسَنان   ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُعم 
جُ  -ٕ ًُّ  َرَواَحةَ  ْبنُ  ف ر    بواحدة المنقوطة الباء وكسر النون وسكون المٌم بفتح - اْلَمْنِبِج

ر :َعن. روى )حب(  الشام بالد إحدى منبج الجٌم، آخرها وفً ٌْ ة بن ُزَه ٌَ وعبٌد  ،ُمَعاِو
 =                                      . ِسَنان بن سعٌد بن عمر :ابن عمرو الرقى . وعنه
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ا الحدٌث مستقٌم: وقالات ذكره ابن حبان فً الثق=   َوَثاَلِثٌنَ  إِْحَدى سنة َماتَ  .جد 
نِ  ٌْ  .ِبَقلٌِل بْعدَها أَو قبلَها أَو َوِماَبَت
 (ٓٗٗ/ٕٔ) للسمعانى األنساب( ؤٖ/9) البن حبان : الثقاتٌنظر
رُ  -ٖ ٌْ ةَ  ْبنُ  ُزه  ٌَ فقد سمع  إسحاق أبًحدٌثه عن  فًإال جماع اإلثقة ب:  حدٌج بن ُمَعاِو

 8ٓ رقم: . سبقت ترجمته حدٌث ختالطاالمنه بعد 
ْعد -ٗ ًّ  الطابً، مجاهد أبو س   حكٌم ْبن الطرمان: َعن َرَوى .ت ق( )خ د.اْلُكوِف

 مدلة وأَِبً خلٌفة، ْبن ومحل العوفً، وعطٌة الجمحً، سابط ْبن الرحمن وعبد الشاعر،
ٌَّات، َحِبٌب ْبن حمزة وعنه:. وؼٌرهم . وؼٌرهم معاوٌة، ْبن وزهٌر الصفار، وخالد الزَّ
ان ابنُ  ذكره، بؤس به لٌس: لَحْنبَ  ْبن أحمدقال  َثَنا: وِكٌع َوَقال ،الثقات كتاب ِفً ِحبَّ  َحدَّ

، سعدان ًّ ، وثق :الكاشؾ فً الذهبًوقال ، ثقة وكان الطابً مجاهد أَِبً َسْعد َعنْ  اْلُجَهِن
  .                                                               به بؤس ال وقال ابن حجر:

  .                                                                                                البخاريالصة حاله : ثقة احتج به خ
ْرِمِذيّ  وجامع ،( ٘ٙ/ ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٖٖ/  ٔ) أحمد علل :ٌنظر  ٘) التِّ
( ٖٔٗ/ٔ ) والكاشؾ( 79ٖ/ٙ) حبان ابن وثقات (99/ ٗ) والتعدٌل والجرن ،( 78٘/ 

             (ٕٖٕ/ٔالتقرٌب )و ،(8٘ٗ/ ٖ) حجر ابن وتهذٌب
 دٌعب اسمه ٌقال عابشة مولى - الالم وتشدٌد المهملة وكسر المٌم بضم - مدلة أبو -٘
رة أبً: عن روى. (ق ت)بن عبد هللا  هللا ٌْ  . الطابً مجاهد أبو سعد: َعنه َرَوى. ُهَر

ان ابنُ  ذكره، ومجهول اسمه ٌعرؾ ال عابشة مولى مدلة أبو: المدٌنً ابن وقال  ِفً ِحبَّ
 َوَقال وقال فً الكاشؾ: وثق، ،ٌعرؾ ٌكاد ال: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الثقات كتاب
 . مقبول: التقرٌب فً حجر ابن

 . الطابً جاهدم أبً ؼٌر عنه ٌرو لم : مجهولخالصة حاله
(، والتهذٌب 8٘ٗ/ٕوالكاشؾ )(، 7ٔ٘/ٗ) المٌزان، و(7ٕ/٘)البن حبان  الثقات :ٌنظر

 (7ٔٙ/ٔ، والتقرٌب )(7ٕٕ/ٕٔ)
 ٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم: رضً هللا عنه هرٌرة أبو -ٙ

 :سناداإلالحكم على 
  . مدلة أبىلجهالة  ؛ ضعٌؾ

صحٌحه ك التوبة باب فضل دوام  رواه مسلم فً األسديمن حدٌث حنظلة وله شاهد 
َثَنا :الق (7ٕ٘ٓ/ٕٙٓٔ/ٗالذكر) ٌَى َحدَّ ْح ٌَى ْبنُ  ٌَ ْح ٌَ ، ًُّ ِم ٌْ ر   ْبنُ  َوَقَطنُ  التَّ ٌْ  َواللَّْفظُ  - ُنَس
ٌَى ْح ٌَ َماَن، ْبنُ  َجْعَفرُ  أخبرنا - لِ ٌْ اس   ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ُسلَ ٌَ ، إِ ِريِّ ٌْ  ُعْثَمانَ  أَِبً َعنْ  اْلُجَر
، ْهِديِّ ،اال َحْنَظلَةَ  َعنْ  النَّ ٌِِّديِّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ُكتَّابِ  ِمنْ  َوَكانَ : َقالَ  َس ٌْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ

ِنً: َقالَ  ٌَ ، أبو لَِق ؾَ : َفَقالَ  َبْكر  ٌْ ا أَْنَت؟ َك  هللاِ  ُسْبَحانَ : َقالَ  َحْنَظلَةُ  َناَفقَ : قُْلتُ : َقالَ  َحْنَظلَةُ  ٌَ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنُكونُ : قُْلتُ : َقالَ  َتقُوُل؟ َما ٌْ ُرَنا َوَسلََّم، َعلَ َذكِّ ارِ  ٌُ ِة، ِبالنَّ  َواْلَجنَّ

ا َحتَّى ، َرْأيُ  َكؤَنَّ ن  ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجَنا إذافَ  َع ٌْ             =              َوَسلََّم، َعلَ
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___________________________   
َعاِت، والداألوَ  ْزَواوَ األ َعاَفْسَنا=  ٌْ ا، َفَنِسٌَنا َوالضَّ ا َفَوهللاِ : َبْكر   أبو َقالَ  َكِثٌر   ِمْثلَ  لََنْلَقى إِنَّ
، أبووَ  أََنا َفاْنَطلَْقتُ  َهَذا، هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعلَى َدَخْلَنا َحتَّى َبْكر  ٌْ  َناَفقَ : قُْلتُ  َوَسلََّم، َعلَ

ا َحْنَظلَُة، هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  هللاِ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ا: قُْلتُ  «َذاَك؟ َوَما» َوَسلَّمَ  َعلَ  َرُسولَ  ٌَ
ُرَنا ِعْنَدَك، َنُكونُ  هللاِ  ارِ  ُتَذكِّ ِة، ِبالنَّ ا َحتَّى َواْلَجنَّ ، َرْأيُ  َكؤَنَّ ن  ٌْ  ِعْنِدَك، ِمنْ  َخَرْجَنا إذافَ  َع

َعاِت، والداألوَ  ْزَواوَ اال َعاَفْسَنا ٌْ ا َنِسٌَنا َوالضَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َكِثٌر  ٌْ : َوَسلَّمَ  َعلَ
ِدهِ  َنْفِسً َوالَِّذي» ٌَ ْكِر، َوِفً ِعْنِدي، َتُكوُنونَ  َما َعلَى َتُدوُمونَ  لَوْ  إِنْ  ِب  لََصاَفَحْتُكمُ  الذِّ

ا َولَِكنْ  ُطُرِقُكْم، َوِفً فُُرِشُكمْ  َعلَى اْلَماَلِبَكةُ  ات   َثاَلثَ  «َوَساَعة   َساَعة   َحْنَظلَةُ  ٌَ  "َمرَّ
 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه

 حسن لؽٌره 
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األسديمسلم معناه من حدٌث حنظلة  أخرجو -ٕٔٔ
(ٔ)

ان   - ك  ابِ  ِمنْ  و   ُكتَّ
لَّى النبً هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نًِ: ق ال   - و   ٌ ، أبو ل قِ ْكر  ف  : ف ق ال   ب  ٌْ ؟ ك  ا أ ْنت  ل ةُ  ٌ  ْنظ   ح 
اف ق  : قُْلتُ : ق ال   ل ُة، ن  ْنظ  ان  : ق ال   ح  ا هللاِ  ُسْبح  قُولُ؟ /أ[ٔٙٔ/ ]م  : قُْلتُ : ق ال   ت 

ُكونُ  ُسولِ  ِعْند   ن  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  اف و  ُرن  كِّ ارِ  ٌُذ  ِة، بِالنَّ نَّ اْلج  ا و  ؤ نَّ ْأيُ  ك   ر 
، ن  ٌْ ا إذاف   ع  ْجن  ر  ُسولِ  ِعْندِ  ِمنْ  خ  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ا و  اف ْسن  اج  األ ع   ْزو 

اِت، وًلداألو   ع  ٌْ الضَّ ا و  ِسٌن  ا، ف ن  ثٌِرا ْكر   أبو ق ال  ف ك  هللاِ : ب  ا ف و  ْلق ى إِنَّ ا، ِمْثل   ل ن  ذ   ه 
ل ْقتُ  ا ف اْنط  ، أبوو   أ ن  ْكر  تَّى ب  ا ح  ْلن  خ  ل ى د  ُسولِ  ع  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س   و 

اف ق  : قُْلتُ  ل ُة، ن  ْنظ  ا ح  ُسول   ٌ  ُسولُ  ف ق ال   هللاِ  ر  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا» و  م   و 
؟ اك  ا: قُْلتُ  «ذ  ُسول   ٌ  ُكونُ  هللاِ  ر  ، ن  ك  ا ِعْند  ُرن  كِّ ارِ  ُتذ  ِة، بِالنَّ نَّ اْلج  ا و  ؤ نَّ ْأيُ  ك  ، ر  ن  ٌْ  ع 

ا إذاف   ْجن  ر  ، ِمنْ  خ  ا ِعْنِدك  اف ْسن  اج  األ ع  اِت، وًلداألو   ْزو  ع  ٌْ الضَّ ا و  ِسٌن  ا ن  ثٌِرا  ف ق ال   ك 
ُسولُ  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  الَِّذي» :و  ْفِسً و  ِدهِ  ن   ٌ ُدوُمون   ل وْ  بِ ل ى ت  ا ع   م 
ُكوُنون   فًِ ِعْنِدي، ت  ْكِر، و  ْتُكمُ  الذِّ اف ح  ةُ الاْلم   ل ص  ل ى بِك  فًِ فُُرِشُكمْ  ع   ُطُرقُِكْم، و 
ل ِكنْ  ا و  ل ةُ  ٌ  ْنظ  ةا  ح  اع  ةا  س  اع  س  ات   ث  الث   «و  رَّ ا :وفى رواٌة عنده ،م   ِعْند   ُكنَّ
ُسولِ  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ا، و  ن  ظ  ع  ر   ف و  كَّ ، ف ذ  ار   إِل ى ِجْبتُ  ُثمَّ : ق ال   النَّ
تِ  ٌْ ْكتُ  اْلب  اح  ان   ف ض   ٌ ْب ْبتُ ًلو   الصِّ ْرأ ة   ع  ْجتُ : ق ال   اْلم  ر  ا ف ل قٌِتُ  ف خ  ْكر   أ ب  " ثم ....ب 

ا: "ذكر مابعده وفٌه قال ل ةُ  ٌ  ْنظ  ةا  ح  اع  ، س  ةا اع  س  ان تْ  ل وْ  و  ُكونُ ] ك  [ت 
(ٕ)

 قُلُوُبُكمْ  
ا م  ُكونُ  ك  ْكِر، ِعْند   ت  ْتُكمُ  الذِّ اف ح  ُة،الاْلم   ل ص  تَّى بِك  لِّم   ح  ُكمْ  ُتس  ٌْ ل  ُرقِ  فًِ ع  "الطُّ

(ٖ)
 .  

___________________________ 
اد بعدها ِبَفْتح -صٌفً بن الربٌع بن حنظلة( ٔ)  بن رٌان بن - ساكنة تحتانٌة الصَّ

ٌُقال مجاشع بن معاوٌة بن الحارث  أسٌد بن جروة بن شرٌؾ بن معاوٌة بن مخاشن،: و
                                                                         .)م ت س ق(الكاتب، بحنظلة المعروؾ سٌدياأل ربعً أبو التمٌمً، تمٌم بن َعْمرو بنا

ًّ : َعن َرَوى ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ة  وَسلَّمَ  َعلَ ٌَ : َعنه َرَوى. ِبَحِدٌثمسلم  لَهُ  اْنَفرد أحادٌث َثَماِن
 النهدي عثمان أبوو الشخٌر، بن هللاَِّ  َعبد بن وٌزٌد حنش، بن والهٌثم الَبْصِرّي، الحسن
ًّ  بعد َماتَ  قٌل. اْلَوْحً كتب البرقً اْبن َوَقالَ  ،َخالِد َمعَ  اْلعَراق فتون شهد. وؼٌرهم  َعل
 . َعْنُهَما هللا َرِضً
  (، ٘٘/  ٙ) سعد ابن طبقات، و(8٘/  ٕ) الؽابة أسدو ،( 79ٖ/ ٔ) االستٌعاب : ٌنظر

 (9ٙ/ٔوالخالصة )
 وفى صحٌح مسلم. (م) اه موجود فًوما أثبتن مابٌن المعقوفتٌن سقطت من )ط( (ٕ)
ْكرِ  َدَوامِ  َفْضلِ باب  ،التوبة تابك :مسلم هأخرج( ٖ)  ِخَرةِ اآل أُُمورِ  ِفً َواْلِفْكرِ  الذِّ

ا ْشِتَؽالِ االوَ  ْوَقاتِ األ َبْعِض  ِفً َذِلكَ  َتْركِ  َوَجَوازِ  َواْلُمَراَقَبةِ  ٌَ ْن   =    (7ٕ٘ٓ/ٕٙٓٔ/ٗ) ِبالدُّ
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َثَنا :قال=  ٌَى َحدَّ ْح ٌَى ْبنُ  ٌَ ْح ٌَ ، ًُّ ِم ٌْ ر   ْبنُ  َوَقَطنُ  التَّ ٌْ ٌَى َواللَّْفظُ  - ُنَس ْح ٌَ  ْبنُ  َجْعَفرُ  أخبرنا - لِ

َماَن، ٌْ اس   ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ُسلَ ٌَ ، إِ ِريِّ ٌْ ، ُعْثَمانَ  أَِبً َعنْ  اْلُجَر ْهِديِّ ٌِِّديِّ األ َحْنَظلَةَ  َعنْ  النَّ به  َس
 . بلفظه

اَمةِ  ِصَفةِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرجو ٌَ َقاِبقِ  اْلِق  ٙٙٙ/ٗ) منه باب ،َواْلَوَرعِ  َوالرَّ
ِبٌعِ  ْبنُ  َحْنَظلَةُ باب  :الطبرانً، وَؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذاوقال:  ( بلفظهٕٔٗ٘/  الرَّ
ٌِِّديُّ األ باب  :ؼرٌب الحدٌث الحربى فً إبراهٌم، و( بنحوه9ٕٖٗ/ٔٔ/ٗ) اْلَكاِتبُ  َس

ا( 7ٙٙ/ٕرإٌة ) َمانَ  ْبنُ  َجْعَفرُ ثالثتهم من طرٌق  ،مختصر  ٌْ  .به بلفظه  ُسلَ
ْكرِ  َدَوامِ  َفْضلِ باب  ،التوبة تابك :مسلم هأخرجو  َواْلُمَراَقَبةِ  ِخَرةِ اآل أُُمورِ  ِفً َواْلِفْكرِ  الذِّ

ا ْشِتَؽالِ االوَ  ْوَقاتِ األ َبْعِض  ِفً َذلِكَ  َتْركِ  َوَجَوازِ  ٌَ ْن  :ابن ماجهو ،(7ٕ٘ٓ/7ٕٓٔ/ٗ) ِبالدُّ
 ٓ٘ٔ/9ٕ) :أحمدو ،(9ٖٕٗ/ٙٔٗٔ/ٕ) اْلَعَملِ  َعلَى اْلُمَداَوَمةِ  َبابُ  ،الزهد تابك
باب حنظلة الكاتب  :مسنده فً أبً شٌبة(، وابن 9ٓٗ٘ٔ/9ٖٓ/ٖٔ)وفً  ،(7ٙٓ9ٔ/
(، ٕٔٓٔ/ٙٓٗ/ٕ) :المثانًحاد واآل عاصم فً أبىومن طرٌقه ابن  ،(8ٖٖ/ٖٖ٘/ٕ)
ِبٌعِ  ْبنُ  َحْنَظلَةُ باب : الطبرانً هأخرجو ٌِِّديُّ األ الرَّ ومن  ،(9ٖٔٗ/ٔٔ/ٗ) اْلَكاِتبُ  َس

ِبٌعِ  ْبنُ  َحْنَظلَةُ  باب :معرفة الصحابة نعٌم فً أبوطرٌقه  ٌِِّديُّ األ الرَّ  اْلَكاِتبُ  َس
( 8ٕٓٔ/ٖٗٗ/ٕ) باب الرجاء من هللا :ٌماناإلشعب  فً البٌهقًو ،(8ٕٕٕ/8٘ٗ/ٕ)

اس   ْبنِ  َسِعٌدِ كلهم من طرٌق  ٌَ ، إِ ِريِّ ٌْ   . به بنحوه اْلُجَر
اَمةِ  ِصَفةِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرجو ٌَ َقاِبقِ  اْلِق  ٖٗٙ/ٗ) منه باب ،َواْلَوَرعِ  َوالرَّ
 :حاد والمثانىاآل عاصم فً أبىوابن  ،(9ٓٗٙٔ/9ٖٓ/ٖٔ) :أحمدو، (ٕٕ٘ٗ/
ِبٌعِ  ْبنُ ا َحْنَظلَةُ باب  :الطبرانً(، وٕٕٓٔ/7ٓٗ/ٕ) ٌِِّديُّ األ الرَّ  ٕٔ/ٗ) اْلَكاِتبُ  َس
ِبٌعِ  ْبنُ  َحْنَظلَةُ  باب :معرفة الصحابة نعٌم فً أبوو ،(9ٖٖٗ/ ٌِِّديُّ األ الرَّ  اْلَكاِتبُ  َس
ِزٌدَ  َعنْ  َقَتاَدَة،( خمستهم من طرٌق ٖٕٕٔ/8٘ٙ/ٕ) ٌِر، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ٌَ  َعنْ  الشِّخِّ

ابه  َحْنَظلَةَ   . مختصر 
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:عافسناقوله
(ٔ)

 .: المعافسة المعالجة والممارسة والمالعبة 
" سارِ م  أ  س و  افِ ع  كنت أُ ومنه حدٌث " -ٖٔٔ

(ٕ)
 . 

___________________________ 
 الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن ٘/ٖ( والفابق )ٕٙٗ/ٔ) للخطابً(ؼرٌب الحدٌث ٔ)
 ( ٖٕٙ/ٖ( والنهاٌة )8ٓٔ/ٕ)
                         . إسناد( بدون ٖٕٙ/ٖالنهاٌة ) فً األثٌر( ذكره ابن ٕ)
 أبً عن المدابنً، حدثنً :( قال7ٕٔ/ٕ) :شراؾاألأنساب  فً الَباَلُذريوقد خرجه  

جعدبة
(ٔ)

اِبَؽةَ  اْبنُ  َزَعمَ " :الّسالم علٌه علً قال: قال  ْعِنً - النَّ  أَنًِّ -اْلَعاِص  ْبنَ  َعْمَرو ٌَ
هُ  َوهللاَِّ  َوأَُماِرسُ  أَُعاِفسُ  ِتْلَعاَبة   ْمَنُعِنً إِنَّ ٌَ هُ  اْلَمْوِت، َخْوؾَ  اللَِّعبِ  ِمنَ  لَ قُولُ  َوإِنَّ ٌَ ْكِذُب، لَ ٌَ  َف
 . ألنفسهم الظالمٌن لمن وإنه فٌحنث وٌحلؾ

ًُّ ( قال ٘ٗٔ/ٕ) فًو اِبَؽةِ  اْبنُ  َزَعمَ " :(الّسالم علٌه) علً َقالَ : َقالَ  َمْكُتوم   َعنْ  اْلَمَداِبِن  النَّ
هُ  َواْلِحَساِب، اْلَمْوتِ  ِذْكرِ  ذلك من ٌمنعنً إنه َوأَُماِرُس، أَُعاِفسُ  ِتْلَعاَبة   أَنًِّ ِعدُ  َوإِنَّ ٌَ  لَ

ٌُْخلَِؾ، ْحلِؾُ  َف ٌَ  . فٌكذب وٌقول فٌخون، وٌإتمن فٌحنث، َو
ُذرياإلمام  إسناددراسة  ال    :الب 

ةَ : روى عن.  الحسن أبو المداٌنً سٌؾ أبً بن هللا عبد بن محمد بن علً -ٔ  بنَ  قُرَّ
خ   أَْكَبرُ  َوُهوَ  - َخالِد   ٌْ ةَ  َوُشْعَبَة، - لَهُ  َش ٌَ ِر ٌْ َفةُ  :وعنه. وؼٌرهم  ،أسماء بنَ  َوُجَو ٌْ  بنُ  َخلِ

، اط  ٌَّ رُ  َخ ٌْ َب ، بنُ  َوالزُّ ار  ٌَى َقالَ .  وؼٌرهم أَُساَمَة، أَِبً بنُ  َوالَحاِرثُ  َبكَّ ْح  .ِثَقة   ِثَقة   ِثَقة  : ٌَ
 المدابنً سٌؾ أبً بن هللا عبد بن محمد بن علً: فقال الكامل فً عدي ابن ذكرهو

 له ما قل خبار،األ صاحب وهو الحدٌث، فً بالقوي لٌس سمرة بن الرحمن عبد مولى
 بؽداد، نزل الصادق الحافظ، العالمة :السٌر فً الذهبًوقال ، المسندة الرواٌات من

 العرب وأٌام األنسابو والمؽازي السٌر معرفة فً عجبا وكان التصانٌؾ، وصنؾ
 على وهو حبان ابن ثقات فً أره لم :لسان المٌزان وقال ابن حجر فً. نقله فٌما مصدقا
 له لٌس: قلت هذا؟ عمن: فقال بحدٌث النبٌل عاصم أبا حدثت: قالبة أبو وقال، شرطه
 أبو وقال . إسناد الحسن أبو هللا سبحان: لً قال المدابنً الحسن أبو حدثنٌه ولكن إسناد
 ابن لً قال: خٌثمة أَِبً ابن وقال، ذلك فً صدوقا الناس بؤٌام عالما كان: الطبري جعفر
  . ومابتٌن وعشرٌن أربع سنة فً مات.  ُكتبه المدابنً عن اكتب: َمِعٌن
  (ٖٔ/ٙ) المٌزان لسانو،  ( ٖ٘ٔ/  ٖ) االعتدال مٌزان( وٓٓٗ/ٓٔ: السٌر ) ٌنظر

 أبو ، اللٌثً - ساكنة مهملة بٌنهما والمهملة الجٌم بضم - جعدبة بن عٌاض بن ٌزٌد( ٕ)
 بن وزٌد حكٌم، أَبً بن إسماعٌلو أمٌة، بن إسماعٌل :روى عن. )ت ق( المدنً الحكم
 الجعد، ْبن وعلً النعمان، ْبن الصمد عبد :وؼبرهم وعنه طالب، أَبً بن علً بن حسن
د ْبن وعلً  ولقبه الِمْصِري الولٌد ْبن الحمٌد عبد قال .وؼٌرهم المدابنً، القرشً ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد َعنْ  كبد،  =            . كذاب: فقال سمعان اْبن َعن مالكا سؤلت: اْلَقاِسم ْبن الرَّ

___________________________ 
، عدبة فهو الذى ٌروى عنه المدابنىشراؾ والصواب أنه ابن جاألنساب المطبوع من أ هكذا فً( ٔ)

 .       أمٌة بن إسماعٌلوٌروي عن: 
   (ٕٕٔ/ٌٕٖنظر: تهذٌب الكمال للمزي )
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والضٌعات
(ٔ)

ضٌعة ٌكون من معٌشة الرجل كال، ومنه ما : جم، ضٌعة
  والتجارة والزراعة وغٌر ذلك .

" ومنه الحدٌث "أفشا هللا ضٌعته -ٗٔٔ
(ٕ)

وحنظلة . أى كثر علٌه معاشه 
ٌكنى  ابن صٌفً التمٌمً ول اكثراألو، ، وقٌل ابن ربٌعةهذا هو ابن الربٌ،

 . وهللا أعلموالكاتب لما تقدم ذكره  األسدي، وٌقال حنظلة ربعًأبا 
___________________________   

، َعباس َوَقال، وأكذب اكذب: قال عٌاض؟ ْبن ٌزٌد: قُْلتُ  = وِريُّ : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّ
 ْبن أحمد َوَقال، ٌُْسَتْضَعؾُ . اْلَحِدٌثِ  َقلٌِلَ  َوَكانَ : وقال ابن سعد، بشًء   لٌس ضعٌؾ
 حاتم، أَبً بن الرحمن عبد َوَقال، الحدٌث ٌعنً للناس، ٌضع َكانَ  أظنه: الِمْصِري صالح
 ضعٌؾ: أبٌه وَعن. حدٌثه على ٌضرب وأمرأن. الحدٌث ضعٌؾ: زرعة أبً َعن

 ترك داود أبو َوَقال، الحدٌث منكر: ومسلم الُبخاِريُّ  وَقال، الحدٌث منكر الحدٌث،
َنة اْبن حدٌثه، ٌْ ٌَ َسابً َوَقال، فٌه ٌتكلم ُع : آخر موضع ِفً َوَقال، الحدٌث متروك: النَّ
: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، حدٌثه ٌكتب وال بثقة، لٌس: آخر موضع فً َوَقال، كذاب
ر ٌروٌه ما عامة ٌْ  المشاهٌر عن بالمناكٌر ٌنفرد ممن كان: حبان ابن َوَقال، محفوظ َؼ

 وَذَكره به، حتجاواال ساقط صار رواٌته فً ذلك كثر فلما الثقات، عن والمقلوبات
: آخر موضع فً َوَقال متروك، ضعٌؾ: السنن فً َوَقال الضعفاء، فً الدارقطنً
 . وؼٌره مالك ذبهك :التقرٌب وقال ابن حجر فً، متروك: أٌضا َوَقال، ضعٌؾ

  . وبٌنهما مفاوز  -هللا عنه  رضً -قلت : وكٌؾ ٌروى عن على 
                            . كثرون على أنه متروكاألخالصة حاله : متروك الحدٌث ف

( والجرن 7ٕٕ/ٔ) الدوري( وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ٕٔٗ/٘: طبقات ابن سعد ) ٌنظر 
حٌن البن حبان ( والمجرؤٗٔ/ٔ) للبخاري( والضعفاء الصؽٌر ٕ٘٘/9والتعدٌل )

 الجوزي( والضعفاء والمتروكون البن ٓٗٔ/9الضعفاء ) ( والكامل ف8ًٓٔ/ٖ)
 ( ٗٓٙ/ٔ( والتقرٌب )ٕٖ٘/ٔٔ( والتهذٌب )ٕٔٔ/ٖ)

 .ترجمة على له  وتابع ابن جعدبة مكتوم ولم أعثر
 :سناداإلالحكم على 
 . وهو كذاب جعدبة بن عٌاض بن ٌزٌد فٌه؛ موضوع 

َعة: األثٌر( قال ابن ٔ) ٌْ ة: ْصلِ األ ِفً والضَّ اع ِمنَ  المرَّ ٌَ َعة. الضَّ ٌْ ُجلِ  وَض رِ  ِفً الرَّ ٌْ  َؼ
ُكونُ  َما َهَذا راعة والتِّجاَرة كالّصْنعة َمَعاشه، ِمْنهُ  ٌَ رِ  والزِّ ٌْ  .َذلِكَ  َوَؼ

 ( 8ٓٔ/ٖ) األثٌرالنهاٌة البن 
 هذا الحدٌث رواه أبو الدرداء وأنس رضً هللا عنهما.( ٕ)

 رواٌة أبً الدرداء:
دُ  أخبرنا :( قال7ٙٔ/8ٔ/ٔ) :عاصم فى الزهد أبًابن  هأخرج ، ْبنُ  ُمَحمَّ ل  ٌْ  أخبرنا فَُض
دُ  ، ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  أخبرنا ِبْشر  ٌْ ، أَِبً ْبنِ  اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ُجَن دِ  َعنْ  َوْهر  ، ْبنِ  ُمَحمَّ  إسماعٌل َعنْ  َسِعٌد 

دِ  ْبنِ ا ٌْ ِ، ُعَب ْرَداِء، أُمِّ  َعنْ  هللاَّ ْرَداِء، أَِبً َعنْ  الدَّ  =                                     :َقالَ  الدَّ
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 ..................................................................................
___________________________   

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ =  ٌْ ُؼوا»: َوَسلَّمَ  َعلَ ا ُهُمومِ  ِمنْ  َتَفرَّ ٌَ ْن هُ  اْسَتَطْعُتْم، َما الدُّ  َمنْ  َفإِنَّ
ا َكاَنتِ  ٌَ ْن هِ  أَْكَبرَ  الدُّ ُ  أْفَشى َهمِّ هِ  هللاَّ ٌْ َعَتُه، َعلَ ٌْ نَ  َفْقَرهُ  َوَجَعلَ  َض ٌْ ِه، َب ٌْ َن ٌْ  ِخَرةُ اآل َكاَنتِ  َوَمنْ  َع
هِ  أَْكَبرَ  ُ  َجَمعَ  َهمِّ   «َقْلِبهِ  ِفً ِؼَناهُ  َوَجَعلَ  أَْمَرهُ، هللاَّ
مسند  القضاعى فًأخرجه و ،( بلفظهٕ٘ٓ٘/8ٙٔ/٘) :األوسط فً الطبرانً هأخرجو

ا( 9ٙٙ/ٗٓٗ/ٔ) :الشهاب  خر فًفصل آ :الزهد الكبٌر فً البٌهقًأخرجه ، ومختصر 
 8ٙ٘/ٕ) :معجمه فً بًاعراألابن أخرجه ، و( بلفظه8ٖٔ/ٖ٘ٓ/ٔمل )األقصر 

  .                                                                   محمد بن بشر به  ( أربعتهم من طرٌق8ٓٗٔ/
دِ عن ( من طرٌق زٌد بن الحباب 7ٕٕ/ٔ) :الحلٌة نعٌم فً أبو هأخرجو ٌْ  اْلَعاَلءِ  ْبنِ  ُجَن
 به بلفظه .                                                          َوْهَرَة، أَِبً ْبنِ ا
 :عاصم أبىابن  اإلمام إسناددراسة  
دُ مُ  -ٔ مَّ ل   ْبنُ  ح  ٌْ  بن وٌزٌد الٌمان ابن وعثمان هشام بن معاوٌة :عن روى. البزاز فَُض
حاتم  أبوعاصم و أبىابن  :عنه وروى. وؼٌرهم العبديومحمد بن بشر  حكٌم أبى

حاد اآل عاصم كما فً أبىووثقه ابن ـ  ثقة وكان :البزاز حدثنا :حاتم أبو وقال .وؼٌرهما
 . والمثانى

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
حاد اآل( وٕ٘ٔ/ٔ) ثٌن للهرويالمحد ( ومشتبه أسام8ً٘/8جرن والتعدٌل ): ال ٌنظر

 (ٖ٘/ٖ) والمثانً
 روى.  )ع( العبدي هللا عبد أبو الفرافصة بن بشر ابن وهو العبدي بشر بن محمد -ٕ

مان ْبن إسحاق عن: ٌْ دُ ودٌنار  ْبن وحجاو ،لدخا أَبً ْبن إسماعٌلو الرازي، ُسلَ ٌْ  ْبنُ  ُجَن
 عفان بن علً بن والحسن عون، ْبن جعفر: وعنه. وؼٌرهم َوْهر   أَِبً ْبنِ  اْلَعاَلءِ 

د ْبن وحوثرة العامري، وابن  الفسويو العجلًوثقه ابن معٌن و. وؼٌرهم  المنقري ُمَحمَّ
 ثالث سنة مات. وذكره ابن حبان فً الثقات ،وابن قانع وابن حجر النسابًشاهٌن و

                                                            . بتٌناوم
 : ثقة حافظ خالصة حاله

( وعلل ٘ٓ٘/ٕ) الدوري( وتارٌخ ابن معٌن برواٌة ٕٗٙ/ٙ:طبقات ابن سعد ) ٌنظر
( 7ٙٔٔ/ترجمة 7( والجرن والتعدٌل )ٔٓٗ/ٔ) العجلً( وثقات 9ٕٕ،9ٕ/ٕ) أحمد

 ( 9ٙٗ/ٔ( والتقرٌب )7ٗ-9/7ٖ( وتهذٌب التهذٌب )ٔٗٗ/7والثقات البن حٌان )
 ،مرسال الدرداء، أبً :عن روى. التٌمً حازم أبوهرة و أبً بن العالء بن ُجنٌد -ٖ

 العبدي بشر بن ومحمد أسامة أبوو سلٌمان، بن الرحٌم عبد: عنه ىوور .وعن مجاهد
وقال ابن عبد البر ، بؤسا به أرى ما: أحمدوقال ، الحدٌث صالح: حاتم أبوقال . وؼٌرهم
 كوفً،: العجلًوقال  دهم بؤس،لٌس به عنفً كتاب "االستؽناء فً الكنى":  ًاألندلس

 صالح: حاتم أبو قال .تابعً: المٌزان فً الذهبًوقال ، الثقات وذكره ابن حبان فً، ثقة
 =               ولم ٌرهما.  عمر وابن الدرداء، أبً عن روى: حبان ابن وقال .الحدٌث
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 ..................................................................................
___________________________   

 . حدٌثه مجانبة ٌنبؽً أسامة، أبوو سلٌمان، بن الرحٌم عبد :وعنه =
 فً منكر طوٌل المٌت ؼسل فً حدٌث له، هرةو أبً بن جنٌد هو: ( الذهبً أي) قلت
 كوفً هرةو أبً ابن: البزار وقال، الحدٌث لٌن: األزدي وقال، "السواق ابن حدٌث ًثان
 . بؤس به لٌس

 . بؤس به كثرون على أنه الاأل: حسن الحدٌث فخالصة حاله
وثقات ابن حبان  ،(7ٕ٘/ٕوالجرن والتعدٌل ) ،(ٓٓٔ/ٔ) العجلً: ثقات ٌنظر

والتذٌٌل على كتب  ،(98ٗ/ٕولسان المٌزان ) ،(ٕ٘ٗ/ٔ) االعتدالومٌزان  ،(ٓ٘ٔ/ٙ)
           (9٘-8٘/ٔ) الجرن والتعدٌل

د -ٗ مَّ : روى عن.  )ت ق ( المصلوب يسداأل القرشً قٌس بن حسان بن َسِعٌد بن ُمح 
مان ٌزٌد، ْبن وربٌعة ،المهاجر أَبً ْبن هللاَّ  ُعَبٌد ْبن إسماعٌل ٌْ . وؼٌرهم موسى، ْبن وُسلَ
. وؼٌرهم هرة،و أَبً ْبن العالء بن وجنٌد خنٌس، ْبن وبكر عز،األ بن بٌضاأل :وعنه
 حدٌث حدٌثه الزندقة فً جعفر أبو قتله: أبٌه َعن َحْنَبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال

وِريُّ  َعباس َوَقال . ٌضع كان عمدا: َحْنَبل ْبن أحمد عن َداُوَد، أبو َوَقال، موضوع  الدُّ
 منكر ولكنه الزندقة فً صلب قالوا كما هو ولٌس الحدٌث منكر: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن

َسابً َوَقال، حدٌثه ترك: الُبخاِريُّ  وَقال، الحدٌث  الحدٌث بوضع المعروفون نبواالكذ النَّ
ٌَى أَبً ْبن إبراهٌم: أربعة ْح مان ْبن ومقاتل ببؽداد، والواقدي بالمدٌنة، ٌَ ٌْ  بخراسان، ُسلَ
د  ٌزٌد ْبن خالد سمعت: دحٌم إبراهٌم ْبن الرحمن عبد َوَقال، بالشام َسِعٌد ْبن وُمَحمَّ

د سمعت: ٌقول زرقاأل  أن أبال لم حسنا الكالم كان إذا: ٌقول ردنًاأل َسِعٌد ْبن ُمَحمَّ
 مروان عنه، حدثوا إذا اسمه ٌؽٌرون وهم: العقٌلً جعفر أبو َوَقال، اإسناد له أجعل

د: ٌقول الفزاري د حسان، ْبن ُمَحمَّ د زٌنب، أَبً ْبن ومحمد قٌس، أَبً ْبن وُمَحمَّ  ْبن وُمَحمَّ
مان ْبن الرحٌم وعبد عجالن، ابن َوَقال ،اْلَحَسن أَبً بن ومحمد زكرٌا، ٌْ د: ُسلَ  ْبن ُمَحمَّ
قُول وبعضهم، قٌس ْبن حسان ْبن َسِعٌد ْحَمنِ  َعْبد أبً َعن: ٌَ . ٌسمٌه فال الشامً الرَّ

د: وٌقولون ، َعبد: قالوا وربما الطبري، حسان ْبن ُمَحمَّ  الكرٌم، وعبد الرحمن، وعبد هللاَّ
ه، إلى وٌنسبونه هلل التُعَبٌد معنى على ذلك، وؼٌر  مراأل ٌتسع حتى الجد فٌه وٌكنون َجدِّ
 مابة نحو على اسمه ٌقلب:  قال أنه الحدٌث أصحاب بعض عن وبلؽنً ؟ هذا فً جدا
د وهو قال، كما ٌكون أن أبعد وما اسم  ْبن إبراهٌم َوَقال .المصلوب َسِعٌد ْبن ُمَحمَّ

، الحدٌث متروك: الحجاو بن مسلم َوَقال. هالك مراأل مكشوؾ: الجوزجانً ٌعقوب
ْرِمِذيّ  َوَقال ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، حدٌثه ترك قد: التِّ د: ٌقول أبً سمعت: حاتم أَبً ْبن الرَّ  ُمَحمَّ

 َمِعٌن بن ٌحٌى سمعت: خٌثمة أَبً ْبنُ  َبْكر أبو َوَقال. الحدٌث متروك الشامً َسِعٌد بنا
 َوَقال. بشًء   حدٌثه لٌس: الضرٌر معاوٌة أبو عنه روى الذي الدمشقً قٌس أبو: ٌقول
 ُزْرَعة أبو َوَقال. موضوعة ؤحادٌثب ٌحدث األزدي َسِعٌد بن محمد: علً بن َعْمرو
ان ابنُ  وَذَكره، الحدٌث متروك وهو الزندقة، فً صلب: الرازي  المجروحٌن فً ِحبَّ
 =                              الثقات، على الحدٌث ٌضع  هذا َسِعٌد بن محمد كان: َوَقال
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 فٌه، القدن سبٌل على الإ الكتب فً ذكره ٌحل ال له، أصل ال ما ثباتاأل عن وٌروي= 
 ْثَباتاال َعن المعضالت ٌروي َكانَ  : نعٌم أبووقال ، حوالاأل من بحال عنه الرواٌة وال

م َوَكانَ  ٌْ قُول َكانَ  أَنه َعنهُ  ٌروي ُدَح  لََها أنشًء أَن َحَسَنة كلمة َسِمعت إذا أَُبالًِ اَل  إِنًِّ ٌَ
ًّ  وَذَكره ،اإسناد اَرقُطِن  متروك: آخر موضع فً َوَقال ،والمتروكٌن الضعفاء فً الدَّ

 كان الرجل وهذا: َوَقال الضعفاء فً الجوزي ابن وَذَكره، ضعٌؾ: أٌضا َوَقال. الحدٌث
 بالزندقة، اتهم هالك: المٌزان فً الذهبً َوَقال، الناس أحادٌث وٌفسد الحدٌث ٌضع كذابا

 - عنه الكوفٌٌن رواٌة له وذكرت - نمٌر ابن قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، فصلب
 هلل، العدو هذا عن رووا ثم عرفوه الذٌن الشامٌٌن على العٌب وإنما ٌعرفوه لم: فقال
 الشام أهل قلب: ٌقول سوادة بن طالب أبا سمعت: عقدة ابن َوَقال. الحدٌث ٌضع كذاب
 كذابً من هو: مسهر أبو َوَقال، كتاب فً جمعتها قد أسماء وكذا وكذا مابة على اسمه
 حدٌث ؾالآ أربعة وضع عنقه ضربت زندٌق: الِمْصِري صالح بن أحمد َوَقال. ردناأل
َسابً َوَقال. حذروهااف الحمقى هإالء عند : أحمد أبو الحاكم َوَقال، الحدٌث متروك: النَّ
 حجر ابن َوَقال.  فٌه النقل أهل بٌن خالؾ ال ساقط هو: الحاكم َوَقال. الحدٌث ٌضع كان
                                          . حدٌث ؾالآ أربعة وضع صالح ابن أحمد وقال، كذبوه: التقرٌب فً

  باتفاقخالصة حاله : متروك الحدٌث 
حٌن البن ( والمجروٖٕٙ/7( والجرن والتعدٌل )9ٗ/ٔ) للبخاري: التارٌخ الكبٌر  ٌنظر

( 7ٖٔ/ٔنعٌم ) بًوالضعفاء أل (ٕٖٓ/7الضعفاء ) ( والكامل ف8ًٕٗ/ٕحبان )
( و تهذٌب ٔٙ٘/ٖ) االعتدال( ومٌزان ٙٙ/ٖ) الجوزيوالضعفاء والمتروكون البن 

 (8ٓٗ/ٔ( والتقرٌب )8ٙٔ-8ٗٔ/9التهذٌب )
 عبد أبو المخزومً، القرشً أقرم واسمه المهاجر، أَبً بن هللاَّ  ُعَبٌد بن إسماعٌل -٘

، الحمٌد ًّ َمْشِق  ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن وخالد مالك، ْبن أنس: روى عن.  )خ م د س ق( الدِّ
 ْبن ومحمد المحاربً، زٌاد ْبن كلثوم :وعنه. وؼٌرهم  الصؽرى الدرداء وأم حسٌن
 َعْبد عن حاتم، أبو َقال. وؼٌرهم  المصلوب، الشامً َسِعٌد ْبن ومحمد القرشً، الحجاو
َثَنا: هللاَّ  ُعَبٌد بن إسماعٌل ْبن ٌحٌى ْبن الرحمن ٌُّوب َحدَّ ًّ األ عن القارئ، تمٌم ْبن أَ  وزاِع

، ُعَبٌد ْبن إسماعٌل عن حدث إذا َكانَ  أنه  عنه َوَقال حدث ما على مؤمونا وَكانَ : قال هللاَّ
َثَنا: أٌضا  ُعَبٌد ْبن إسماعٌل عن حدث إذا العزٌز عبد ْبن َسِعٌد كان :قال مسلمة، أبو َحدَّ
، َثَنا: شاكر ْبن نصر ْبن أحمد َوَقال. صدوقا ثقة وَكانَ : قال هللاَّ  بن إسحاق مسلمة أبو َحدَّ
َثَنا: قال ركون،األ بن َسِعٌد  وَكانَ  هللاَّ  ُعَبٌد ْبن إسماعٌل عن العزٌز، عبد ْبن َسِعٌد َحدَّ
وِريُّ  َعباس َوَقال،  ثبتا  هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال ، معلما َكانَ :  َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  ، الدُّ

ة َوَقال، ثقة شامً: سفٌان ْبن وٌعقوب العجلً، ٌَ  =    .ثقة: والدارقطنً صالح، ْبن ُمَعاِو
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 مخزوم، بنً موالً من َكانَ : أبٌه َعن الؽالبً، ؼسان ْبن المفضل ْبن حوصاأل َوَقال= 
 ٌرضى ممن وُهوَ  الولٌد، ْبن والعباس الَملِك، َعبد بنً ومسلمة وٌزٌد َسِعٌدا أدب وُهوَ 
: الثقات كتاب فً ذكره لما خلفون ابن قالو، الثقات ره ابن حبان فًوذك، الحدٌث فً به
ا فقٌها كان  إحدى سنة توفً .ثقة: التقرٌبوقال ابن حجر فى ، ثقة فاضال صالحا زاهد 

 .بةاوم وثالثٌن
 . واحتج به الشٌخان باتفاقخالصة حاله : ثقة 

( ٖٙٙ/ٔ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 7ٔٗ/ٗ) الدوريتارٌخ ابن معٌن برواٌة  : ٌنظر 
( 7ٖٗ/ٕ( والمعرفة للفسوى )٘ٙ/ٔ) للعجلً( والثقات 8ٕٔ/ٕوالجرن والتعدٌل )
تهذٌب الكمال  إكمال( وٙٗٔ/ٔ( وجامع التحصٌل للعالبى )ٓٗ/ٙوالثقات البن حبان )

  (9ٓٔ/ٔ( والتقرٌب )8ٖٔ-7ٖٔ/ٔ( وتهذٌب التهذٌب )9ٕٔ-9ٔٔ/ٕ)
ْرَداء، أَبً زوو الصؽرى، الدردا  أم -ٙ ٌُقال هجٌمة، اسمها الدَّ  حًٌ، بنت جهٌمة: و

ٌُقال ٌُقال وصابٌة،األ حً بنت: و  ُعَبٌد بن فضالة: روت عن.  )ع( الوصابٌة،: و
ْرَداء أَبً وزوجها شعري،اال عاصم بن وكعب ،األنصاري : وعنها. وؼٌرهم  الدَّ
 أَبً بن هللا ُعَبٌد بن إسماعٌلو الحمصً الولٌد بن زهراألو عبلة، أَبً بن إبراهٌم
 قال ابن حجر فً، والقدر كبٌرة فقٌهة :فى الكاشؾ الذهبًقال . وؼٌرهم  المهاجر
 . وثمانٌن إحدى سنة المابة قبل ماتت. فقٌهة  ثقة: التقرٌب
(  ٖٙٗ/9( والجرن والتعدٌل )7ٗٔ/ٖ) الدوري: تارٌخ ابن معٌن رواٌة ٌنظر

 (7٘ٙ/ٔوالتقرٌب ) (ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٕٔ( وتهذٌب التهذٌب )ٖٕ٘/ٕوالكاشؾ )
 صلى هللاَِّ  َرُسول صاحب الخزرجً، الدرداء أبوعامر  ابن: وقٌل ، مالك بن عوٌمر -7
هِ  هللا ٌْ ْوم أسلم. رضً هللا عنه )ع( .وَسلَّمَ  َعلَ  َقالَ  بالبدرٌٌن عمر وألحقه أحدا َوشهد بدر ٌَ
ْرَداء أبو  َوله دمشق َقَضاء َوولً القرآن جمع َطوٌال حزنا أورثت َساَعة َشْهَوة رب :الدَّ

ًّ : َعن َرَوى .جمة َفَضاِبل ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  اتفَقا َحِدٌثا َوَسْبُعونَ  َوِتْسَعة ماَبة لَهُ  وَسلََّم، َعلَ
ة َوُمسلم ِبَثاَلَثة الُبَخاِريّ  َواْنَفَردَ  حدٌثٌن على ٌَ  ثابت، ْبن زٌد :وعن .أحادٌث ِبثَماِن

 .وؼٌرهم، وسوٌد بن ؼفلة مالك ْبن وأنس وداعة، ْبن أسد وعنه: .المإمنٌن أم وعابشة
نِ  سنة َمات ٌْ  . َوَثاَلِثٌنَ  اْثَنَت
/  ٕ) النبالء أعالم وسٌر ، (8٘ٔ/  ٗ) الؽابة أسد، و( 7ٕٕٔ/ ٖ) االستٌعاب : ٌنظر
 والتقرٌب ،(7ٔٔٙالترجمة/ٖ) اإلصابةو ، (77ٔ -7٘ٔ/ 8) التهذٌب ، وتهذٌب(ٖٖ٘

 (                    99ٕ/ٔ) الخزرجً وخالصة ،(9ٔ/  ٕ)
 : سناداإلالحكم على 
مجمع  فً الهٌثمًلحال محمد بن سعٌد المصلوب فهو متروك الحدٌث وقال  ؛ موضوع
ًُّ ِفً َرَواهُ  :(8ٕٗ-7ٕٗ/ٓٔالزوابد ) َبَراِن دُ  َوِفٌهِ  ،األوسطوَ  اْلَكِبٌرِ  الطَّ  ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
انَ  اب   َوُهوَ  اْلَمْصلُوُب، َحسَّ  فً للطبرانً (ٙ٘/ٗ) الترؼٌب فً المنذري وعزاه .َكذَّ

 .تضعٌفه إلى وأشار الزهد، فً والبٌهقً معجمٌه،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٗٙ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ..................................................................................
___________________________   

تخرٌج رواٌة أنس بن مالك رضً هللا عنه:=   

ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك ( 7ٕ)ابن األعرابً فً الزهد وصفة الزاهدٌن:  أخرجه  َثَنا ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّ
َثَنا َقَتاَدةُ، ًُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا إِْسَماِعٌُل اْلَمكِّ ِزٌُد ْبُن َهاُروَن َقاَل: َحدَّ ٌَ َثَنا  ًُّ َقاَل: َحدَّ ِقٌِق َعْن  الدَّ

قُوُل: أََنس  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاَِّ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ٌُِردِ » َصلَّى هللاُ َعلَ ِه   َمْن  ٌْ ُ َعلَ اآْلِخَرَة أَْبَقى هللاَّ
َتُه،  ٌَّ ُه وَسَدَمُه َوَطلََبُه َوِن ا َوَكاَنْت َهمَّ ٌَ ْن ٌُِرِد الدُّ َعَتُه، َوَجَعَل ِؼَناهُ ِفً َقْلِبِه، َوَمْن  ٌْ أ ْفش ى َض

ُه، ت  ع  ٌْ ِه ض  ٌْ ل  ُ ع 
ا هللاَّ ٌُْمِسً إاِلَّ َفِقٌر  ا، َواَل  ٌُْصِبُح إاِلَّ َفِقٌر  ِه، َواَل  ٌْ َن ٌْ َن َع ٌْ « . َوَجَعَل َفْقَرهُ َب

. ، َعْن أََنس  ًُّ َقاِش ِزٌُد الرَّ ٌَ ، َو ام ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن أََنس   َوَرَواهُ َهمَّ
حوه. به بن تادة( من طرٌق همام عن ق99ٓ٘/ٖٕٔ/ٙوأخرجه الطبرانً فً األوسط )

َد ِبِه ُمَحمَّ " وقال: ِر، َتَفرَّ ام  إاِلَّ َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَّ ْرِو َهَذا اْلَحِدٌَث َعْن َهمَّ ٌَ ٌَى لَْم  ْح ٌَ ُد ْبُن 
 "اأْلَْزِديُّ 

، َعْن أََنس  ( ٖٗ٘/ٕد فً الزهد: )وأخرجه هنا َة، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن ُمْسلِم  ٌَ َثَنا أَُبو ُمَعاِو  َحدَّ
  به بنحوه.

 ( من طرٌق الحسن عن أنس به بنحوه.98٘8/ٕٗ٘/ٕٔوأخرجه البٌهقً فً الشعب: )
 ابن األعرابً:دراسة إسناد 

د -ٔ مَّ ًُّ ْبُن َعْبِد اْلَملِِك  ُمح  ِقٌِق وأبً احمد  رون بن عبادة الواسطً روي عن: الدَّ
روى عنه إبراهٌم بن إسحاق الحربً، وأبو داود  .وؼٌرهمبن هارون وٌزٌد  الزبٌري

قال ق، و: صدوأبو حاتم قالوؼٌرهم.  السجستانً، وٌحٌى بن محمد بن صاعد،
ًّ ٌقول محمد بن عبد الملك الدقٌقً، ثقة. اَرقُْطِن : َسِمْعُت الدَّ ًّ  الَبْرقاِن

 (9ٗٔ/ٖ)، وتارٌخ بؽداد ٔٙنً صـلدارقطالبرقانً ل( وسإاالت ٘/8الجرن والتعدٌل )
 ٔٔهارون: ثقة ، سبقت تعرجمته حدٌث رقم بن  ٌزٌد -ٕ
َرَوى َعن: حبٌب ْبن أَبً  )ت ق(. ، أَُبو إِْسَحاق الَبْصِريّ بن مسلم المكً  إسماعٌل -ٖ

وهمام ْبن ٌحٌى، وٌحٌى وؼٌرهم. وعنه:  ،قتادة بن دعامةثابت، والحسٌن الَبْصِرّي، و
وقال ابن  ،وقال ابن معٌن: لٌس بشًء وؼٌرهم. ْبن الضرٌس، وٌزٌد ابن هارونا

وقال الفالس: كان ضعٌفا فً الحدٌث ٌهم فٌه وكان صدوقا ، المدٌنً: ال ٌكتب حدٌثه
وقال أبو  ،وقال الجوزجانً: واه جدا ،ٌكثر الؽلط ٌحدث عنه من ال ٌنظر فً الرجال

 :أبً حاتم وقال ابن، وقال أبو حاتم: ضعٌؾ الحدٌث مختلط ،زرعة: ضعٌؾ الحدٌث
وهو أحب إلٌك أو عمرو بن عبٌد فقال: جمٌعا ضعٌفان وإسماعٌل ضعٌؾ  :قلت ألبً

وقال البخاري: تركه ٌحٌى وابن مهدي وتركه ابن  ،الحدٌث لٌس بمتروك ٌكتب حدٌثه
وقال ابن  ،وقال مرة: لٌس بثقة ،وقال النسابً: متروك الحدٌث ،المبارك وربما ذكره

قال ابن حبان: كان فصٌحا وهو . وة إال أنه ممن ٌكتب حدٌثهعدي: أحادٌثه ؼٌر محفوظ
 =        ضعٌؾ ٌروي المناكٌر عن المشاهٌر وٌقلب األسانٌد وقال الحربً: كان ٌفتً 
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___________________________   
وقال ابن خزٌمة: أنا أبرأ ، وقال الحاكم عن أبً علً الحافظ: ضعٌؾ، وفً حدٌثه شًء

 .وقال البزار: لٌس بالقوي ،من عهدته
 خالصة حاله: متروك الحدٌث 

  (ٖٖٖ/ٔوالتهذٌب )(، 8ٕٗ/ٔومٌزان االعتدال )، (98ٔ/ٖتهذٌب الكمال )
  8ٔترجمته حدٌث رقم : بن دعامة السدوسً: ثقة مدلس من الثالثة سبقت قتادة -ٗ
  ٗبن مالك: صحابً جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم: أنس -٘
 

 :الحكم على اإلسناد
ا ؛ قال ابن طاهر فً ذخٌرة الحفاظ ) َرَواهُ إِْسَماِعٌل بن ُمسلم (: ٖٙ٘/ٔضعٌؾ جد 

: َعن اْلحسن، َوَقَتاَدة، َعن أنس. َوإِْسَماِعٌل َمْتُروك الَحِدٌث. ًّ  اْلَمكِّ
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ْبدُ وعن  -٘ٔٔ  ِ  ع  رُ أنه كان  -هللا عنه  رضً - هللاَّ كِّ ِمٌس   ُكل النَّاس   ٌُذ   ف ق ال   خ 
ُجلٌ  ا: ر  ا ٌ  ْبدِ  أ ب  نِ  ع  ْحم  ِددْ  الرَّ ا أ نَّك  نا ل و  ن  ْرت  كَّ ؟ ُكلَّ  ذ  ْوم  ا: ق ال   ٌ  هُ  أ م  ُعنًِ إِنَّ ْمن   ِمنْ  ٌ 
لِك   هُ  أ نًِّ ذ  [ أُِملَُّكمْ ] أ نْ  أ ْكر 

(ٔ)
إِنًِّ ، لُُكمْ  و  وَّ خ  ِة، أ ت  ْوِعظ  ا بِاْلم  م  ان   ك  رسول هللا  ك 

لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  لُن  وَّ خ  ت  ا، ٌ  اف ة   بِه  خ  ةِ  م  آم  ا السَّ ن  ٌْ ل   هأخرجاه وأخرج" ع 
حاتم أبو

(ٕ)
ا إِنَّهُ : وقال  ُعنًِ م  ْمن  لِك   ٌ  اف ة   ًلإ ذ  خ  ُسول   إِنَّ  أُِملَُّكمْ  أ نْ  م  ِ  ر   - هللاَّ

لَّى ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ان   - و  ا ك  لُن  وَّ خ  ت  ةِ  ٌ  ْوِعظ  اف ة   بِاْلم  خ  ةِ  م  آم  ا السَّ ن  ٌْ ل    . ع 

 
 

___________________________   
 

  .أتكلم وهو خطؤ مخالؾ لما جاء فى كتب السنة ومخالؾ للسٌاق ( فى )م(ٔ)= 
ا الِعْلمِ  أِلَْهلِ  َجَعلَ  َمنْ  َبابُ  ،العلم تابك :البخاري هأخرج (ٕ) ام  ٌَّ ( 7ٓ/ٕ٘/ٔ) َمْعلُوَمة   أَ

َثَنا :قال َبَة، أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  َش ، َحدَّ ، َعنْ  َجِرٌر  ، أَِبً َعنْ  َمْنُصور  : َقالَ  َواِبل 
رُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َكانَ  ا: َرُجل   لَهُ  َفَقالَ  َخِمٌس   ُكلِّ  ِفً النَّاسَ  ٌَُذكِّ ْحَمنِ  َعْبدِ  أََبا ٌَ  أَنَّكَ  لََوِدْدتُ  الرَّ

ْرَتَنا ؟ ُكلَّ  َذكَّ ْوم  هُ  أََما: َقالَ  ٌَ ْمَنُعِنً إِنَّ لُُكمْ  َوإِنًِّ أُِملَُّكْم، أَنْ  أَْكَرهُ  أَنًِّ َذلِكَ  ِمنْ  ٌَ  أََتَخوَّ
ًُّ  َكانَ  َكَما ِباْلَمْوِعَظِة، ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لَُنا َوَسلَّمَ  َعَل َتَخوَّ آَمةِ  َمَخاَفةَ  ِبَها، ٌَ َنا السَّ ٌْ   َعلَ

لِ  َبابُ  :فى المدخل الى السنن الكبرى البٌهقً هأخرجو  َمَخاَفةَ  َواْلِعْلمِ  ِباْلَمْوِعَظةِ  التََّخوُّ
َبةَ  أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ ( من طرٌق 99٘/7ٖ٘/ٔ) اْلَماَللِ  ٌْ  .به بلفظه  َش

 ٗ) اْلَمْوِعَظةِ  ِفً ْقِتَصادِ اال َبابُ  ،َوأَْحَكاِمِهمْ  اْلُمَناِفِقٌنَ  ِصَفاتِ  تابك :مسلم هأخرجو
لُ باب ا، العلم تابك :فى السنن الكبرى النسابً(، و8ٕٕٔ/7ٖٕٔ/ َخوُّ  ِباْلَمْوِعَظةِ  لتَّ
 َما ِذْكرُ باب  ،السٌر تابك :( ، وابن حبانٓٙٓٗ/8ٗٔ /7) :أحمدو، (8٘8٘/8ٖٖ/٘)

ِتهِ  اْلَوْعظِ  اْسِتْعَمالُ  ماملِاْل  ٌُْسَتَحبُّ  ٌَّ امِ األ َبْعِض  ِفً لَِرِع ى ٌَّ َتَقوَّ ٌَ  اْلَحاِل، ِفً اْلُمْنَشِمرِ  ِبهِ  لِ
ْبَتِدئُ  ٌَ  نَ م ٌُْسَتَحبُّ  َما َبابُ داب، اآلفى  البٌهقًو ،(ٕٗ٘ٗ/8ٕٖ/ٓٔ) ِفٌهِ  اْلَمْرِويِّ  ِفٌهِ  َو
لِ  ْطِوٌلِ  ِمنَ  ٌُْكَرهُ  َوَما َواْلِعْلمِ  ِباْلَمْوِعَظةِ  التََّخوُّ ( خمستهم ٖٗٔ/9ٕٔ/ٔ) اْلَماَللِ  َمَخاَفةَ  التَّ

 .من طرٌق جرٌر به بلفظه 
كالهما ، ( بنحوه9ٗ/٘) :البزار فى مسنده، و( بنحوه9ٖٗٗ/8ٖٗ/7) :أحمد هأخرجو

 . بهَمْنُصورمن طرٌق 
ًُّ  َكانَ  َماباب  ،العلم تابك :البخاري هأخرجو ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لُُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَل َتَخوَّ ٌَ 

ًْ  َوالِعْلمِ  ِباْلَمْوِعَظةِ  ْنِفُروا الَ  َك ا( 8ٙ/ٕ٘/ٔ) ٌَ  األدب ابُ أبو تابك :الترمذيو ،مختصر 
ُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  هِ  هللاَّ ٌْ انِ  الَفَصاَحةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  َوالَب
ا( 8ٕ٘٘/ٕٗٔ/٘)  :الحمٌدى فى مسندهو ،«َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا» :وقال ،مختصر 

 ،( بنحوهٓٓٙ/8ٔ/ٕ) :والشاشى فى مسنده ،( بنحوه7ٓٔ/ٖٕٔ/ٔمسند ابن مسعود )
ةِ باب  :البر فى جامع بٌان العلم وفضله وابن عبد ٌَّ ِف ٌْ ْتَبةِ  َك  اْلِعْلمِ  أَْخذِ  ِفً الرُّ

اُن،خمستهم من طرٌق  ،( بنحوه٘ٙٙ/ٖ٘ٗ/ٔ) ٌَ  =.  به َواِبل   أَِبً َعنْ  ،األعمش َعنْ  ُسْف
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___________________________   
 :فى مسنده شاشًوال (،ٖٕ٘/ٕٙٓ/ٔ) :فى مسنده الطٌالسًداود  أبو هأخرجو= 
  .وابل به بنحوه  أبًعن  األعمشكالهما من طرٌق شعبة عن ( ٔٓٙ/8ٕ/ٕ)

 :توضٌح
ء المتعهد والخابل بَها ٌتعهدهم أَي: ٌتخولهم ًْ : اْلفراء وَقالَ . ِبهِ  والقابم لَهُ  والحافظ للشَّ
اِعً والخابل ء الرَّ ًْ  . للشَّ

  (ٕٓٔ/ٔبن سالم )ٌنظر: ؼرٌب الحدٌث للقاسم 
 .: اْلملَلالسآمة

 (ٙٙ/ٔ) ٌنظر: ؼرٌب مافى الصحٌحٌن لألزدي
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                           صلى هللا                                              -خبار قد توهم مضادة ما تقدم وأنه ذكر أ( 1ٕ)
 كان ٌحٌى اللٌل كله  -علٌه وسلم 

 
نْ و -ٙٔٔ ة   ع  ابِش  ان  : ق ال تْ  -رضى هللا عنها  - ع  ُسولُ  ك  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
، لَّم  س  لَّى إذا و  تَّى ق ام   ص  ر   ح  ف طَّ ةُ  ق ال تْ  هُ،الِرجْ  ت  ابِش  ا: ع  ُسول   ٌ  ْصن ،ُ  هللاِ  ر   أ ت 
ا، ذ  ق دْ  ه  ا ل ك   ُغفِر   و  م   م  ق دَّ ْنبِك   ِمنْ  ت  ا ذ  م  ، و  ر  ؤ خَّ ا»: ف ق ال   ت  ةُ  ٌ  ابِش   أحب أن الأ ف   ع 
ا أ ُكونُ  ْبدا ا ع  ُكورا «ش 

(ٔ) 
. 

وعن المغٌرة -7ٔٔ
(ٕ)

ًَّ  أ نَّ   -رضى هللا عنه  -  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
لَّى تَّى ص  تْ  ح  ف خ  اهُ، اْنت  م  لَّفُ : ل هُ  ف قٌِل   ق د  ك  ا؟ أ ت  ذ  ق دْ  ه  ف ر   و  ا ل ك   هللاُ  غ  م   م  ق دَّ  ِمنْ  ت 

___________________________  
 ٗ) اْلِعَباَدةِ  ِفً َواالْجِتَهادِ  ْعَمالِ األ إِْكَثارِ أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقٌن، باب ( ٔ)
َثَنا قال:  (،8ٕٕٓ/7ٕٕٔ/ ، َقااَل: َحدَّ ًُّ لِ ٌْ ، َوَهاُروُن ْبُن َسِعٌد  اأْلَ َثَنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروؾ  َحدَّ

ِر، َعْن َعاِبَشَة، ٌْ َب ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ ط  ٌْ ، َعِن اْبِن قَُس ، أَْخَبَرِنً أَُبو َصْخر  به   اْبُن َوْهب 
 بلفظه. 

(، ومحمد بن نصر فى تعظٌم قدرالصالة: باب 8ٕٗٗٗ/ٖٓٗ/ٔٗوأخرجه أحمد: )
اَلةُ  ُجودُ  الصَّ ا النَِّعمِ  َحَواِدثِ  ِعْندَ  َوالسُّ (، والطبرانً فى ٕٕ٘/ٕٔٗ/ٔ) َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَِّ  ُشْكر 

هِ  َوَجبَ  َما َبابُ ( والبٌهقً: كتاب النكان، 9ٕ٘/97/ٔاألوسط: باب من اسمه أحمد ) ٌْ  َعلَ
امِ  ِمنْ  ٌَ لِ  ِق ٌْ ،ً أبتهم من طرٌق ( أربع7ٕٖٗٔ/ٖٙ/7) اللَّ ، اْبنِ  َعنِ  َصْخر  ط  ٌْ  َعنْ  قَُس

رِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  ٌْ َب  به بلفظه. الزُّ
ْؽِفرَ }باب  ،القرآنتفسٌر  تابك :البخاري هأخرج ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللاَّ َر، َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  َتؤَخَّ
ِتمَّ  ٌُ كَ  ِنْعَمَتهُ  َو ٌْ كَ  َعلَ ٌَ ْهِد ٌَ ا َو ا ِصَراط   أخالقالشٌخ فى  أبوو ،(8ٖ7ٗ/ٖ٘ٔ/ٙ) {ُمْسَتِقٌم 
ةِ  ِذْكرُ باب  صلى هللا علٌه وسلم: النبً ِعهِ  َوِعَباَدِتهِ  اْجِتَهاِدهِ  ِشدَّ اِمهِ  َوُطولِ  َوَتَضرُّ ٌَ  َصلَّى ِق
هِ  هللاُ  ٌْ  . به بنحوه ،عروة من طرٌق (٘ٙ٘/ٕٙٔ/ٖ) َوَسلَّمَ  َعلَ
ًّ  مسعود بن عامر أَبً بن شعبة بن المؽٌرة (ٕ) َقِف د أبو الثَّ . )ع( رضً هللا عنه ُمَحمَّ

ٌَة شهد ِب ٌْ َماَمة شهد الَخْنَدق زمن َوأسلم اْلُحَد ٌَ  أدٌبا َعاِقال َوَكانَ  والقادسٌة والٌرموك اْل
 ِتْسَعة على اتفَقا َحِدٌثا َوَثاَلُثونَ  َوِستَّة ماَبة لَهُ . اْمَرأَة ألؾ أحصن قٌل داهٌا لبٌبا فطنا

ًّ : َعن َرَوى. بحدٌثٌنمسلم  و ِبَحِدٌث  البخاري َواْنَفَردَ  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : وعنه. وَسلَّمَ  َعلَ
 الشعبً وعامر سلمة، بن شقٌق وابل أبوو سرحان، ْبن وسوٌد عالقة، ْبن زٌاد

 . خمسٌن سنة توفًّ .وؼٌرهم
/ ٗ) الؽابة أسدو ،(٘ٗٗٔ/ٗ) االستٌعابو (ٕٓ/ٙو ،8ٕٗ/ٗ) سعد ابن طبقاتٌنظر : 
 .(8ٖ٘/ٔوالخالصة ) ،(ٙ٘ٔ/ٙ) اإلصابةو ،(ٙٓٗ
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ْنبِك   ا ذ  م  ، و  ر  ؤ خَّ ا أ ُكونُ  أ ف ال  »: ف ق ال   ت  ْبدا ا ع  ُكورا ما واللفظ لمسلمهاأخرج «ش 
(ٔ)  

لَّىرت قال األوعن خباب بن  -8ٔٔ ُسولُ  ص  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   ةا الص   و 

ا، ال ه  ا: ف ق الُوا ف ؤ ط  ُسول   ٌ  ِ، ر  ت   هللاَّ ٌْ لَّ ُكنْ  ل مْ  ةا الص   ص  ا، ت  لٌِّه  لْ »: ق ال   ُتص  ا أ ج  ه   إِنَّ
ة   ةُ الص   ْغب  ة ، ر  ْهب  ر  ؤ ْلتُ  إِنًِّ و     س 

اا الث   فٌِه ا هللاَّ انًِ ثا نِ  ف ؤ ْعط  ٌْ ت  نًِ اْثن  ع  ن  م   و 
ةا، اِحد  تًِ ٌُْهلِك   ًل أ نْ  ؤ ْلُتهُ س   و  ة   أُمَّ ن  ا، بِس  انٌِه  ؤ ْلُتهُ  ف ؤ ْعط  س  لِّط   ًل أ نْ  و  ِهمْ  ٌُس  ٌْ ل   ع 
ا ُدّوا ِرِهمْ  ع  ٌْ ا، ِمْن غ  انٌِه  ؤ ْلُتهُ  ف ؤ ْعط  س  ْعضُهمْ  ًل أ نْ  و  ؤْس   ٌُِذٌق  ب   ب ْعض   ب 

 
 
 
 
 

___________________________  
امِ  ، بابالتهجد تابك :البخاري هأخرج( ٔ) ٌَ ًِّ  ِق ِب هِ  هللاُ  َصلَّى - النَّ ٌْ لَ  - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َحتَّى اللَّ

َثَنا :( قالٖٓٔٔ/ٓ٘/ٕ) َقَدَماهُ  َتِرمَ  ، أبو َحدَّ م  ٌْ َثَنا: َقالَ  ُنَع ، َحدَّ ، َعنْ  ِمْسَعر  اد  ٌَ : َقالَ  ِز
 .به بنحوه  الُمِؽٌَرةَ  َسِمْعتُ 

ْبرِ باب  ،الرقاق تابفى ك هأخرجو  :أحمدو ،(7ٔٗٙ/8/99) هللاَِّ  َمَحاِرمِ  َعنْ  الصَّ
اَلةُ  باب :ومحمد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالة، (8ٕٖ8ٔ/7ٗٔ/ٖٓ) ُجودُ  الصَّ  َوالسُّ

ا النَِّعمِ  َحَواِدثِ  ِعْندَ   باب زٌاد بن عالقة :الطبرانً( وٕٕٗ/ٕٓٗ/ٔ) َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَِّ  ُشْكر 
                                                           . من طرٌق مسعر به بنحوه ربعتهمأ (9ٔٗ/ٕٓعن المؽٌرة )

ْؽِفرَ }باب  ،القرآنتفسٌر تابك :البخاري هأخرجو ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللاَّ َر، َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  َتؤَخَّ
ِتمَّ  ٌُ كَ  ِنْعَمَتهُ  َو ٌْ كَ  َعلَ ٌَ ْهِد ٌَ ا َو ا ِصَراط   تابك :ومسلم ،( بنحوه8ٖٙٗ/ٖ٘ٔ/ٙ) {ُمْسَتِقٌم 

، ( بلفظه8ٔ9ٕ/7ٕٔٔ/ٗ) اْلِعَباَدةِ  ِفً ْجِتَهادِ االوَ  ْعَمالِ األ إِْكَثارِ باب  ،صفات المنافقٌن
اَلةِ  ِفً ْجِتَهادِ اال ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذيو ( ٕٔٗ/8ٕٙ/ٕ) الصَّ

َرَة، أَِبً َعنْ  الَبابِ  َوِفً :بلفظه وقال ٌْ  َحِدٌث   ُشْعَبةَ  ْبنِ  الُمِؽٌَرةِ  َحِدٌثُ »: َوَعاِبَشَة، ُهَر
امِ  تابك :النسابًو ،«َصِحٌح   َحَسن   ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ  َعاِبَشةَ  َعلَى ْخِتاَلؾُ االباب ، النَّ
اءِ  ِفً ٌَ لِ  إِْح ٌْ اَلةِ  إَِقاَمةِ  تابك :( بلفظه، وابن ماجهٗٗٙٔ/9ٕٔ/ٖ) اللَّ ةُ  ،الصَّ نَّ  ِفٌَها َوالسُّ

امِ  ُطولِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ٌَ لََواتِ  ِفً اْلِق  :أحمدبنحوه، و (9ٔٗٔ/ ٙ٘ٗ/ٔ) الصَّ
 ،الصالة تابك :ابن خزٌمة، و( بنحوه8ٕٖٗٔ/7ٙٔ/ٖٓ)وفً ، (8ٔ98ٔ/8ٖٔ/ٖٓ)

اَلةِ  اْسِتْحَبابِ  َبابُ  امِ  َوُطولِ  َوَكْثَرِتَها الصَّ ٌَ ْشُكرُ  ِفٌَها اْلِق ٌَ  َ  ِنْعَمِتهِ  ِمنْ  اْلَعْبدَ  ٌُولًِ لَِما هللاَّ
 تابك :وابن حبان ،( بنحوه8ٖٔٔ/ٕٔٓ/ٕ)وفً ، ( بلفظه8ٕٔٔ/ٕٓٓ/ٕ) َوإِْحَساِنهِ 

قُومَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َما ِذْكرُ باب  ،اإلحسانوَ  اْلِبرِّ  ْكرِ  أََداءِ  ِفً ٌَ انِ  َوَعاَل، َجلَّ  هلِلَِّ  الشُّ ٌَ  ِبإْت
اَعاتِ  ْكرِ  ُدونَ  ِبؤَْعَضاِبهِ  الطَّ ، وابن المبارك فى ( بنحوهٖٔٔ/9/ٕ) َوْحَدهُ  ِباللَِّسانِ  الذِّ

 الطٌالسًداود أبو( بنحوه، و7ٓٔ/ٖ٘/ٔ) اْلِعَباَدةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :الزهد والرقابق
ادِ عشرتهم من طرٌق  ، ( بنحوه7ٔ/7ٕ8/ٕالمؽٌرة ) مسند :فى مسنده ٌَ  .به ِعاَلَقةَ  ْبنِ  ِز
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ا نٌِه  ع  ن  نٌ : وقال الترمذيأخرحه  «ف م  س  ِحٌحٌ  ح  : حاتم ولفظه أبو هأخرج، وص 
رسول هللا  فى لٌلة صالها  -صلى هللا علٌه وسلم  - أنه راقب رسول هللا

ت   ل ق دْ فقلت ٌارسول هللا  :حتى كان م، الفجر قال ٌْ لَّ ل ة   ص  ٌْ ةا  اللَّ ال  ا ص  ُتك   م  ٌْ أ   ر 
ت   ٌْ لَّ ا، ص  ه  ْحو  ا »:ق ال   ن  ه  ةُ  إِنَّ ال  ب   ص  غ  ب   ر  ه  ر  ؤ ْلتُ  و  بًِّ س  ا ر  ث   فٌِه  ، ث ال  ال   ِخص 

انًِ نِ  ف ؤ ْعط  ٌْ ت  نًِ /ب[ٔٙٔ/ ]اْثن  ع  ن  م  ةا، و  اِحد  ؤ ْلتُ  و  ا ًل أ نْ  ربً س  ن  ا ٌُْهلِك   بِم 
م  األ بِهِ  أ ْهل ك   ا، م  ْبل ه  ا، ق  انٌِه  ؤ ْلتُ  ف ؤ ْعط  س  ا ٌُْظِهر   ًل أ نْ  ربً و  ن  ٌْ ل  ا ع  ُدّوا  ِمنْ  ع 

ا، ِرن  ٌْ ا غ  انٌِه  ؤ ْلتُ  ،ف ؤ ْعط  س  ا ًل أ نْ  ربً و  ن  ْلبِس  ا، ٌ  عا  ٌ ا ِش نٌِه  ع  ن  «ف م 
(ٔ)

.  
___________________________  

ًِّ  ُسَإالِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الفتن تابك :الترمذي هأخرج( ٔ) ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ا ِتهِ  ِفً َثاَلث  َثَنا :( قال7ٕ٘ٔ/7ٔٗ/ٗ) أُمَّ دُ  َحدَّ ار   ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا: َقالَ  َبشَّ  َجِرٌر   ْبنُ  َوْهبُ  َحدَّ
َثَنا:  َقالَ  ْعَمانَ  َسِمْعتُ : َقالَ  أَِبً، َحدَّ ُث، َراِشد   ْبنَ  النُّ ، َعنْ  ٌَُحدِّ ْهِريِّ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  الزُّ

،األ ْبنِ  َخبَّابِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ،الَحاِرثِ   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :به بلفظه وقال أَِبٌهِ  َعنْ  َرتِّ
، َعنْ  الَباب َوِفً َصِحٌح    . ُعَمرَ  َواْبنِ  َسْعد 

  .به بلفظه َجِرٌر   ْبن َوْهب من طرٌق (ٖٕٖٙ/8٘/ٗ) :الطبرانً هأخرجو
 :أحمدو ،(8ٖٙٔ/ٕٙٔ/ٖ) اللٌل إحٌاء باب: اللٌل قٌام تابك :النسابً هأخرجو
ِه َوَسلََّم َعْن مناقب  تابك :وابن حبان ،(ٖٕ٘ٓٔ/ٕٖ٘/ٖٗ) ٌْ ُ َعلَ إِْخَباِرِه َصلَّى هللاَّ

ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ُسَإالِ  ِذْكرُ باب  الصحابة رضً هللا عنهم أجمعٌن هِ  هللاَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ  َربَّ
َتهُ  ٌُْهلِكَ  اَل  أَنْ  َوَعاَل  َجلَّ   والبزار ،بنحوه (8/7ٕٖٕٙٔ/ٙٔ) َقْبلَهُ  َممَ األ ِبهِ  أَْهلَكَ  ِبَما أُمَّ

،َعنْ  ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ باب  :فى مسنده اب   أَِبٌهِ  َخبَّاب   : والطبرانً ،(ٕٕٕٔ/ٓٙ/ٙ) َخبَّ
نعٌم فى حلٌة  أبوو ،(ٕٖٙٙ/8٘/ٗ)فً و ،(ٕٖٗٙ/8٘ /ٗ)فً و (ٕٖٔٙ/7٘/ٗ)
 خباب بن هللا عبد ترجمة فً :الكمال تهذٌب فً والمزي (،ٖٓٙ/ٔ) :ٌاءولاأل
  . بنحوه به، الزهري، عن طرق منتهم سبع( 8ٗٗ-7ٗٗ/ٗٔ)
 بن هللا عبد بن هللا عبد عن الزبٌدي، طرٌق من (ٕٖ٘ٙ/8٘/ٗ) :الطبرانً هأخرجو

 . بنحوه به نوفل، بن الحارث
 :الترمذي اإلمام إسناددراسة 

د -ٔ مَّ .  )ع(ُبْنَدار الَبْصِريّ  َبْكر أبو العبدي، كٌسان بن َداُود بن ُعْثَمان بن بشار بن ُمح 
 ْبن وهب روى عن:.  اْلَحاِفظ: والبندار الحدٌث، فً بندارا َكانَ  ُبْنَدارألنه: له قٌل وإنما
 الجماعة، وعنه: هم.وؼٌر القطان َسِعٌد ْبن وٌحٌى حماد، ْبن وٌحٌى حازم، ْبن جرٌر

ٌَى عند كنا: الدورقً ْبن هللاَِّ  َعبدقال  . وؼٌرهم الحربً إسحاق ْبن إبراهٌمو ْح  ْبن ٌَ
ٌَى فرأٌت ُبْنَدار ذكر وجرى َمِعٌن ْح ًّ  اْبن قال .وٌستضعفه ِبهِ  ٌعبؤ ال ٌَ ْوَرِق  ورأٌت:  الدَّ

 كتب قد ُبْنَدار: األزدي اْلَفْتح أبو قال، حمام صاحب َكانَ : َوَقال ٌرضاه ال القوارٌري
ٌَى قول ولٌس وقبلوه، عنه الناس ْح  الإ ذكره أحدا رأٌت وما ٌجرحه، مما والقوارٌري ٌَ
د ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، وصدق بخٌر  أبوو ثقتان، وبندار ُموَسى أبو: أٌضا سٌار ْبن ُمَحمَّ
  =                  .كتاب كل من ٌقرأ وبندار كتابه، من الإ ٌقرأ ال َكانَ  ألنه أحج ُموَسى
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 ..................................................................................
___________________________   

ًِّ  ْبنُ  أحمد َبْكر أبو اْلَحاِفظ قال=    فإنه كتاب كل من ٌقرأ َكانَ  وإن: اْلَخِطٌب َثاِبت   ْبنِ  َعلِ
د أَْخَبَرِنً وقد. حدٌثه ٌحفظ َكانَ  د أخبرنا: قال ٌعقوب، ْبن أحمد ْبن ُمَحمَّ  نعٌم ْبن ُمَحمَّ

د أحمد أََبا سمعت: قال الضبً، ن ْبن ُمَحمَّ ٌْ قُول الشٌبانً اْلُحَس د َبْكر أََبا سمعت: ٌَ  ْبن ُمَحمَّ
قُول إسحاق قُول بندارا سمعت: ٌَ ، خرجته َما جمٌع حفظت َحتَّى َهَذا مجلسً جلست َما: ٌَ
، صدوق: حاتم أبو َوَقال، حابكا وكان الحدٌث، َكِثٌر ثقة، بصري، ُبْنَدار: العجلً َوَقال
َسابً َوَقال  به احتج صدوق، ثقة: المٌزان فً الذهبً َوَقال، ِبهِ  بؤس ال َصالِح: النَّ

 كبار ففاته ٌرحل ولم العلم أوعٌة من كان رٌب، بال حجة وهو كلهم الصحان أصحاب
 فً خزٌمة ابن قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال،  بؤخرة ورجل البصرة، بعلماء واقتنع
َثَنا: التوحٌد  ابن عنه أخبرنا: قاسم بن مسلمة َوَقال بشار، بن محمد زمانه أهل امام َحدَّ
ًُّ  َوَقال، مشهورا ثقة وكان المهرانً اَرقُْطِن  فً حجر ابن َوَقال، تثبااأل الحفاظ من: الدَّ
                                                .مابتٌنو وخمسٌن ثنتٌن سنة رجب ِفً مات . ثقة: التقرٌب

 .على توثٌقه ة احتج به أصحاب الصحان والجمهورثق : خالصة حاله
 الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٗ/ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9ٕٓ،97ٕ/ٕ) أحمد علل :ٌنظر

 والتعدٌل والجرن، ( ٘٘/ٔ) النسابًومشٌخة ، ( ٔٓٗ/ٔ) العجلًوثقات  ،( 9ٖٙ/  ٕ)
 البخاري ورجال ،(8٘ٗ/ٕ) الخطٌب وتارٌخ ،( ٔٔٔ/9) حبان ابن وثقات ،(ٕٗٔ/ 7)

 ،(ٗٗٔ/ ٕٔ) النبالء أعالم وسٌر ،( 77ٔ/ 7) التارٌخ فً والكامل ،( ٕٔٙ/ٕ) للباجً
 – 9/7ٓ) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٓٗ/ٖ) االعتدال ومٌزان ،( ٔٔ٘/ٕ) الحفاظ وتذكرة
 (9ٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،( 7ٖ
 العباس أبو ،األزدي شجاع بن هللاَِّ  َعبد بن زٌد بن حازم بن بن جرٌر وهب -ٕ

د، ْبن وحماد حازم، ْبن َجِرٌر أبٌه روى عن:. )ع(.الَبْصِريّ  ٌْ  مطٌع أَبً ْبن وسالم َز
د بندار، بشار ْبن محمد وعنه:. وؼٌرهم  رافع بن ومحمد المقدمً، بكر أَبً ْبن وُمَحمَّ
 قالو ،وابن حجر الذهبًوابن سعد و العجلًوثقه ابن معٌن و. وؼٌرهم ريبواالنسٌ

مان ٌْ : قال أكتب؟ عمن البصرة أرٌد: َحْنَبل ْبن حمدأل قلت: الرازي القزاز داود بن ُسلَ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، العقدي َعاِمر وأبً َجِرٌر، ْبن وْهب َعنْ   أبً َسؤَلتُ : َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
: قال ُعَمر؟ ْبن وعثمان عبادة، ْبن ورون َجِرٌر، ْبن وْهب: له قٌل. صدوق: َفَقالَ  عنه،
َسابً َوَقال، الحدٌث صالح وهب منهما، إلً أحب وْهب  ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  لٌس: النَّ
ان  . وتكلم فٌه عفان، الثقات كتاب فً ِحبَّ
: فقال جرٌر؟ بن وهب ٌكذب أنه عفان عن بلؽك: داود ألبً قلتُ : جرياآل قال قلت:
 أقبل ال صدوقان، وعفان نعٌم أبو: ٌقول علٌا سمعت: قال العنبري، عباس حدثنً

 . فٌه وقعوا الإ أحدا ٌدعون ال هإالء الرجال، فً كالمهما
 وقال شعبة، عند نراه كنا ما: مهدي ابن قال فقد شعبة، عن رواٌته فً: وقد تكلم قلت

  =        . فؤسؤله أجًء فكنت شعبة، إلى كتب: جرٌر بن وهب قال: المدخل فً الحاكم
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 أبٌه عن وله سنة صاحب وهب كان ولكن قط، شعبة عند وهب رإى ما: أحمد وقال= 
 .                                                                       مابتٌنو ست سنة مات . سندها فً ٌعنً وهب، على اشتبهت أنها داود أبو ذكر نسخة

                                                                                                                            .كثرون ولم ٌلتفت لكالم عفان فٌهاألثقة وثقه  : خالصة حاله
 الدوريتارٌخ و ،(8ٕٗ) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،(98ٕ/ 7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

، (97ٕ ،ٕٕٕ/ٕو ،7ٖٖ ،9ٖٗ/ٔ) أحمد وعلل ،(9ٖ٘/ٔخلٌفة ) وطبقات ،(ٖ٘ٙ/ٕ)
والثقات  ،(9ٖٓ ،7ٖٓ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٙٔ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 ،89 ،7ٗ ،9ٕ/  ٕو ٖٖ٘ ،ٓٓ٘ ،9ٙٔ/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة، (ٙٙٗ/ٔ) للعجلً
 حبان ابن وثقات ،(8ٕ/ 9) والتعدٌل والجرن ،(7ٕٖ/  ٖو 9ٙٙ ،ٙٙٙ ،ٕٔٔ ،9ٖ
 ،(ٕٗٗ/9) النبالء أعالم وسٌر ،(9ٕٔٔ/  ٖ) للباجً والتجرٌح والتعدٌل ،(8ٕٕ/  9)

 وتهذٌب ،(ٖٓ٘/ٗ) االعتدالومٌزان  ،(ٖٙ٘/ٕ) والكاشؾ ،(ٖٖٙ/ٔ) الحفاظ وتذكرة
 (8٘٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٔٙٔ/  ٔٔ) التهذٌب

 والد الَبْصِرّي، النضر أبو ،األزدي شجاع ْبن هللاَِّ  َعْبد ْبن زٌد بن حازم بن جرٌر -ٖ
 ْبن وهشام ، الجزري راشد ْبن النعمان روى عن:.  )ع( حازم بن جرٌر بن وهب
ٌُّوب ْبن وٌحٌى حسان،  حازم، ْبن جرٌر ْبن وهب ابنهوعنه: . وؼٌرهم الِمْصِري أَ
: شعبة َعنْ  نون، أبو قراد قال. وؼٌرهم الِمْصِري أٌوب ْبن وٌحٌى آدم، ْبن وٌحٌى
 ابن علً عن حنبل، بن أحمد ْبن صالح َوَقال، منه فاسمع حازم ْبن بجرٌر علٌك

ْعِنً الرحمن، عبد سمعت: المدٌنً قُولُ  - مهدي ابن ٌَ  من عندي أثبت حازم ْبن جرٌر: ٌَ
ْحَمنِ  َعْبد عن القطان، سنان ْبن أحمد َوَقال،  َخالِد ْبن قرة  ْبن جرٌر: مهدي ْبن الرَّ

 ٌسمع فلم حجبوه، منه ذلك  أحسوا فلما حدٌث، أصحاب ،أوالد لَهُ  وكان اختلط، حازم،
َسابً َوَقال، العجلًو ،وثقه ابن معٌن، وشٌبا اختالطه حال ِفً منه، أحد  به لٌس: النَّ
: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعْبد َوَقال، صالح صدوق، حازم ْبن جرٌر: حاتم أبو َوَقال، بؤس
 عن ٌحدث إنه: فقلت بؤس، لَهُ  لٌس: فَقالَ  حازم، ْبن جرٌر َعنْ  َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت

، لٌس: فَقالَ . مناكٌر أحادٌث أنس قتادةَعنْ   ابن َوَقال، ضعٌؾ قتادة َعنْ  وهو بشًء 
: المشاهٌر فً َوَقال حفظه، من ٌحدث كان ما أكثر نأل ٌخطا وكان: ثقاته فً حبان
 ْبن وجرٌر: فى الكامل ابن عديوقال  الدٌن، فً الورع وأهل المتقنٌن الحفاظ من وكان
 َعن رواٌته، الإ فٌه َصالِح اْلَحِدٌث مستقٌم َوهو مشاٌخه، َعن كثٌرة أحادٌث لَهُ  حازم
 المسلمٌن ثقات من عندي وجرٌر، ؼٌره ٌروٌها ال َقتاَدة َعن أشٌاء، ٌروي فإنه َقتاَدة
ٌُّوب النَّاس من بمةاال عنه حدث  واللٌث والثوري زٌد ْبن وحماد عون وابن السختٌانً أَ

ٌُّوب ْبن وٌحٌى سعد ْبنا  :فى السٌر الذهبًوقال ، وؼٌرهم لَِهٌَعة وابن المصري، أَ
 عن حدٌثه فً لكن ثقة،: فى التقرٌبحجر ابن َوَقال، روى ما سعة فً أوهامه اؼتفرت
 .ومابة سبعٌن سنة  مات .حفظه من حدث إذا أوهام وله ضعؾ قتادة

 =               .فى حدٌثه عن قتادة ففٌه ضعؾ الإثقة احتج به الشٌخان  خالصة حاله:
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 ،( 8ٓ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( 8ٕ٘/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر= 
 زرعة أبً وتارٌخ ،( ٕٗٔ –ٖٕٔ/ٕ) الكبٌرالتارٌخ و ، (8ٖٗ/ٔخلٌفة ) وطبقات
 والتعدٌل والجرن( 9ٙ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(9٘ٙ ،8٘ٙ،9ٕ٘،ٖٕ٘/ٔ) الدمشقً

 حبان البن والمشاهٌر، ( ٗٗٔ/ٙوالثقات البن حبان ) ،(٘ٓ٘ - ٗٓ٘/ٕ) حاتم أَبً البن
 ومقدمة ،( 7ٕ - 9ٙ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب ، (ٖ٘٘/ٕ) بن عديوالكامل ال ،(8ٕٗ/ٔ)

 (8ٖٔ/ٔوالتقرٌب )  (9ٖٗ)ص  الباري فتح
 ، - الجزٌرة إلى نسبة - الراء وكسر والزاى الجٌم فتح - الجزري راشد بن النعمان -ٗ
ًّ  إسحاقأبو قِّ  وهً الرقة إلى النسبة هذه المشددة، القاؾ آخرها وفً الراء فتحب - الرَّ
 أَبً بن زٌد: َعن َرَوى.  (ٗ)خت م  ،الجزٌرة من مشهورة الفرات طرؾ على بلدة

ْهِرّي، أخً شهاب بن مسلم بن هللا وَعبد أنٌسة،  ومحمد محذورة، أَبً بن الَملِك وَعبد الزُّ
ْهِريّ  شهاب ْبن مسلم بن  بن وزٌد زٌد، ْبن وحماد حازم، بن جرٌر وعنه:. وؼٌرهم  الزُّ

ٌَى ذكر: المدٌنً بن علً قال. وؼٌرهم  حبان ْح  راشد ابن النعمان القطان َسِعٌد بن ٌَ
 مضطرب: َفَقالَ  عنه، أبً َسؤَلتُ : حنبل ْبنِ  أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال،  جدا فضعفه
، ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن صالح بن معاوٌة َوَقال، مناكٌر أحادٌث روى الحدٌث،
وِريُّ  عباس قال وكذلك ٌَى َعن الدُّ ْح سَ : آخر موضع ِفً َوَقال، ٌَ ٌْ  ابن َوَقال، بشًء   لَ
 ضعٌؾ: قلت. الحدٌث ضعٌؾ راشد بن النعمان: ٌقول َمِعٌن بن ٌحٌى سمعت: الجنٌد
ْهِريّ  عن روى فٌما ْهِريّ  عن: قال وحده؟ الزُّ ْهِريّ  ؼٌر وعن الزُّ  ضعٌؾ هو الزُّ

 جزري، راشد بن النعمان: ٌقول َمِعٌن بن ٌحٌى سمعت: أٌضا الجنٌد ابن َوَقال، الحدٌث
 أٌهما: لٌحٌى قلت. رحم وال قرابة بٌنهما وال بؤخٌه، لٌس جزري، راشد بن إسحاقو

ْهِريّ  فً هما لٌس: قال إلٌك؟ أعجب ْهِرّي؟ ؼٌر ففً قلت. بذاك الزُّ  لٌس: قال الزُّ
 مثل القوي، بذاك لٌس حفصة أَبً بن محمد: َعنه طهمان ابن َوَقال، بؤس إسحاقب

ْهِريّ  فً راشد بن النعمان  راشد بن النعمان: ٌقول َمِعٌن ابن سمعت: بكر أبو َوَقال  الزُّ
 حاتم، أبو وقال .صلاأل فً صدوق وُهوَ  كثٌر، وهم حدٌثه ِفً: الُبخاِريُّ  وَقال، ثقة

: ٌعنً فٌهم؟ راشد بن النعمان: داود ألبً قلتُ :  جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، حاله بتحسٌن
ْهِرّي؟ أصحاب َسابً َوَقال .إسحاق أخوه ولكن ضعٌؾ، النعمان: قال الزُّ  ضعٌؾ، : النَّ
ان ابنُ  وذكره، مقلوبة هأحادٌث: آخر موضع ِفً َوَقال، الؽلط كثٌر ، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 العقٌلً، وَذَكره ،به بؤس ال: آخر موضع فً َوَقال، نلٌ هو: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال
 الحدٌث فً بقوي لٌس: العقٌلً َوَقال الضعفاء جملة فً الجوزي وابن عدي، وابن
 عنه روى الناس احتمله قد راشد بن والنعمان: عدي ابن َوَقال، الضعؾ فٌه تعرؾ
 وله الثقات من وؼٌرهم خالد بن ووهٌب ،حازم بن وجرٌر زٌد، بن حماد مثل الثقات
ْهِريّ  عن نسخة  فً حجر ابن َوَقال الؽلط كثٌر ضعٌؾ: حزم ابن َوَقال، به بؤس وال الزُّ
َسابً قال: بالتهذٌ  مضطرب ضعٌؾ: مرة َمِعٌن ابن َوَقال: قال ضعؾ، فٌه صدوق: النَّ

 =                                                                    .ثقة: مرة َوَقال. الحدٌث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 . الحفظ سا صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال= 
                                    .لسوء حفظه  ؛ كثروناألضعٌؾ ضعفه  خالصة حاله :

 الترجمة الجنٌد، وابن ،(7ٔٔ) الترجمة طهمان، وابن ،(8ٓٙ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر
 ،ٖٙ/ ٕو ،7ٖٔ/ ٔ) أحمد وعلل ،(7ٙ ،7٘/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(78ٗ ،7ٕٗ)

 ،(8ٙ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٓ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٔ٘ ،ٖٙٔ
 ،ٖ٘ٗ/  ٕو ،7ٖٓ ،ٖ٘ٗ ،ٖٕ٘/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٖٔ/ٔ)الصؽٌر وضعفاإه

 حزم البن والمحلى ،(ٕٖ٘/  7) حبان ابن وثقات ،(8ٗٗ/8) والتعدٌل والجرن ،(7ٙٓ
 ،(77ٙ/ ٕ) للباجً البخاري ورجال ،(8٘ٔ/ٔالضعفاء ) أسماءوتارٌخ  ،(ٕٔٔ/ ٙ)

 التهذٌب وتهذٌب ،(ٕ٘ٙ/ٗ) االعتدال ومٌزان ،(ٙ٘ٔ/ٙ، 9ٕٙ/ٖللسمعانً ) واألنساب
 ، (ٗٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٕ٘ٗ/ٓٔ)
 8 :حدٌث رقم باتفاقثقة  :م بن شهاب الزهرىبن مسل محمد -٘
بد -ٙ ِ  ع   هاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن نوفل ْبن الحارث ْبن هللاَِّ  َعبد بن هللاَّ

ٌُقال: حاتم أبو َقال.  )خ م د س( المدنً ٌحٌىأبو ، الهاشمً القرشً ِ، ُعَبٌد: و  وَعْبد هللاَّ
 رت،األ بن خباب بن هللاَِّ  وَعْبد نوفل، ْبن الحارث ْبن هللا َعبد أبٌه: عن روى. أصح هللاَِّ 

 بن زٌد بن الرحمن َعْبد بن الحمٌد عبد وعنه:.  وؼٌرهم الهاد، ْبن شداد ْبن هللا وعبد
 شهاب ْبن مسلم ْبن ومحمد نوفل، ْبن الحارث ْبن هللا َعبد بن عون وأخوه الخطاب،
ْهِريّ  َسابً وثقه، ووؼٌرهم الزُّ ان ابنُ  وَذَكرهوابن حجر،  العجلًو النَّ ، الثقات فً ِحبَّ
 صحة فً وعندي: حجر ابن َوَقال، وؼٌره الرحٌم َعبد ابن وثقه: َوَقال خلفون ابن وكذا

ْحَمنِ  َعْبد من سماعه  تسع سنةمات  .عباس ابن بٌنهما أن والصواب نظر، عوؾ ْبن الرَّ
هِ  وصلى وتسعٌن ٌْ مان َعلَ ٌْ                                                                      .الملك عبد بن ُسلَ
 .جماع اإل: ثقة ب حالهخالصة 
 البخاري وتارٌخ ،(7ٖٔ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(7ٖٔ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 للعجلًوالثقات  ،(7ٖ7/  ٕو ،ٗٔ٘ ،ٕٖٙ/ ٔ) والتارٌخ والمعرفة ،(ٕٙٔ/٘) الكبٌر

 أعالم وسٌر، (9ٕ/  ٘) حبان ابن وثقات ،(9ٔ/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(ٕ٘ٙ/ٔ)
/ ٔ) والتقرٌب ،(8ٕٗ/٘) التهذٌب وتهذٌب ،(ٙٙ٘/ٔ) والكاشؾ ،(ٕٔٓ/ٔ) النبالء
ٕٗٙ ) 
بد -7 ِ  ع   المثناة وتشدٌد الراء بفتح  - رتاأل ْبن - وموحدتٌن بمعجمة - خباب ْبن هللاَّ

                                    . رتاأل ْبن خباب وأبٌه كعب، ْبن أبً:  عن روى . )ت س( زهرة َبِنً حلٌؾ المدنً
 وَعبد ، نوفل ْبن الحارث ْبن هللا َعبد بن هللاَِّ  َعبد ، نوفل بن اْلَحاِرث ْبن هللاَّ  عبد وعنه:
ًّ  هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد قال.  وؼٌرهم الهذٌل، أَبً ْبن هللاَّ   كبار من خباب، ْبن هللاَِّ  َعبد: الِعْجِل

 هللاَّ  بعبد أقٌُدوَنا: إلٌهم فؤرسل فقتلوه، َعلًِ، إلٌهم أرسله الحرورٌة، قتلته ثقة، التابعٌن،
ؾَ : َفَقالُوا خباب، ْبنا ٌْ ان ابنُ  وذكره،  فقتلهم إلٌهم فنهد قتله؟ وكلنا ِبِه، نقٌدك َك  ِفً ِحبَّ

 =                                                                              .  الثقات كتاب
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ًّ  ذكره: اإلصابةوقال ابن حجر فى =   الرحمن عبد وقال. الّصحابة فً وؼٌره الّطبران
ًّ  أدرك: خراش بنا  بن خالد طرٌق من مندة ابن وروى،  وسلّم علٌه هللاَّ  صلى النب

ٌّا عن ٌزٌد،  وعبد الزبٌر، بن هللاَّ  عبد اإلسالم فً ولد مولود أول: قال العالء، بن زكر
ًّ  أدرك: نعٌم أبو قال: التهذٌب فً َوَقال، خّباب بن هللاَّ  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  مختلؾ وسلم َعَل
                                              .وقٌل قبلها وثالثٌن ثمان سنة الخوارو قتله .صحبة بٌهوأل رإٌة له صحبته فً

 . ثقة مختلؾ فى صحبته : خالصة حاله
 الصؽٌر وتارٌخه(، 78/٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕ٘ٗ/٘طبقات ابن سعد ) : ٌنظر

 والجرن، ( ٕٗ٘/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( ٕٖٙ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،( 89 ،87/  ٔ)
 االستٌعابو ،(7ٓ٘/ٔ) الخطٌب وتارٌخ ،( ٔٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٖٗ/٘) والتعدٌل

 ،(9ٙٔ/٘) التهذٌب وتهذٌب ،( 8ٗ٘/ٔ) والكاشؾ ،(ٖٕٕ/ٖ) الؽابة أسدو ،(89ٗ/ٖ)
 (ٖٔٓ/ ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،( ٗٙ/ٗ) اإلصابةو
رضً هللا عنه  هللاَِّ  َعْبد أبو التمٌمً، خزٌمة بن سعد بن جندلة بن رتاأل بن خباب -8

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول مع ابدر   شهد. )ع( هِ  هللاَّ ٌْ  اْثَنان لَهُ  .الجاهلٌة ِفً قٌنا   وَكانَ  وَسلََّم، َعلَ
ًُّ : َعن َرَوى.  بفردمسلم و بحدٌثٌن  البخاري َواْنَفَردَ  َثاَلَثة على اتفَقا َحِدٌثا َوَثاَلُثونَ  ِب  النَّ
مان ،العبدي مضرب ْبن حارثة: َعنه َرَوى وسلم علٌه هللا صلى ٌْ   هند، أَبً ْبن وُسلَ
 وثالثٌن سبع سنة بها ومات الكوفة نزل. وؼٌرهم  رتاأل ْبن خباب ْبن هللاَِّ  َعبد وابنه
ًّ  علٌه وصلى وستٌن، ثالث اْبن: وقٌل وسبعٌن، ثالث ابن وهو  طالب أَبً ْبن َعلِ

  . ٌنولألا المهاجرٌن من وكان عنهما، هللا رضً
 والسٌرة (،ٗٔ/  ٙ ،ٗٙٔ/ٖ) سعد ابن وطبقات ،(٘٘ٔ ،ٓٓٔ) الواقدي مؽازي :ٌنظر
 الؽابة أسدو ،(7ٖٗ/ٕ) االستٌعابو ،(7ٖ٘ ،ٖ٘ٗ - ٖٖٗ ،ٕٗ٘ ،ٕٕ٘/ٔ) هشام البن
 (ٗٓٔ/ٔ) والخالصة ،(ٙٙٗ/ٔ) اإلصابةو(، 98/ٕ)

                                                                    :سناداإلالحكم على 
 . الجزري راشد بن النعمان لحال؛ ضعٌؾ 
 موالهم موياأل حمزة أبً بن شعٌب الطبرانًو أحمدو النسابًوقد تابعه كما عند  قلت:
 فً الناس أثبت من معٌن ابن قال ، عابد ثقة : )ع( الحمصً بشر أبو دٌنار أبٌه واسم

 . الزهري
 ( 7ٕٙ/ٌٔنظر: التقرٌب )

 الحارث أبو أو محمد أبو المدنًصالح بن كٌسان  الطبرانًوتابعه عند ابن حبان و
   . فقٌه ثبت ثقة:  )ع( العزٌز عبد ابن عمر ولد مإدب

 ( 7ٖٕ/ٌٔنظر: التقرٌب )
 : الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه

                       صحٌح لؽٌره 
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ة ن  الس  
(ٔ)

  اجدبوا وقحطوا . إذا: الجدب ، ٌقال أخذتهم السنة 
نْ و -1ٔٔ ة   ع  ابِش  ً   ع  ِض ُ  ر 

ا، هللاَّ ْنه  لَّى - أن رسول هللا ع  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ل   إذا"كان  خ  ْشرُ  د  ا الع   ٌ ل  ال أ ْح ٌْ النسابًاه وأخرج" الحدٌث .......... ل 

(ٕ) 
.
 

 . خٌر من رمضان من كتاب الصٌاماألجتهاد فى العشر اًلفى ذكر  وسٌؤتً
 خر اللٌل .كن حمل هذا على إحٌا  آوٌم

ًُّ كما ورد عن عابشة  -ٕٓٔ بِ لَّى - النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ن ٌنام أول "كا - و 
حٌا  اللٌلوٌطلق علٌه إ خره .."آ اللٌل وٌحٌى

(ٖ)
 . 

___________________________ 
  والَجْدب القْحطالسنة : ( ٔ)

 (7ٓٗ/ٕ( والنهاٌة )ٖٓ٘/ٔ) الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن ٕٕٕ/ٕ) األنوارمشارق 
 ِمنْ  َواِخرِ األ الَعْشرِ  ِفً الَعَملِ  َبابُ ، القدر لٌلة فضل كتاب تابك :البخاري هأخرج( ٕ)

َثَنا :( قالٕٕٗٓ/7ٗ/ٖ) َرَمَضانَ  ًُّ  َحدَّ ِ، َعْبدِ  ْبنُ  َعلِ َثَنا هللاَّ اُن، َحدَّ ٌَ ، أَِبً َعنْ  ُسْف ْعفُور  ٌَ 
َحى، أَِبً َعنْ  ، َعنْ  الضُّ ًَ  َعاِبَشةَ  َعنْ  َمْسُروق  ُ  َرِض ًُّ  َكانَ »: َقالَتْ  َعْنَها، هللاَّ ِب  َصلَّى النَّ
هِ  هللاُ  ٌْ ا ِمْبَزَرهُ، َشدَّ  الَعْشرُ  َدَخلَ  إذا َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ لَُه، َوأَْح ٌْ َقظَ  َل ٌْ  «أَْهلَهُ  َوأَ
 رمضان شهر من واخراأل العشر فً جتهاداال باب ،عتكاؾاال تابك :مسلم هأخرجو
امِ  ِفً ، بابالصالة تابك :داود أبوو  ،"َوَجدَّ بزٌادة " (7ٗٔٔ/8ٕٖ/ٕ) ٌَ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِق
 َعَلى ْخِتاَلؾُ االباب  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابًو ،ٌنحوه (7ٖٙٔ/ٓ٘/ٕ)

اءِ  ِفً َعاِبَشةَ  ٌَ لِ  إِْح ٌْ  ِفًباب ، الصوم تابكابن ماجه: و ،بلفظه (9ٖٙٔ/7ٕٔ/ٖ) اللَّ
 9٘ٔ/ٓٗ) :أحمدو ( بلفظه،7ٙ8ٔ/ٕٙ٘/ٔ) َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َواِخرِ األ اْلَعْشرِ  َفْضلِ 

اءِ  اْسِتْحَبابِ  ، بابالصوم تابك :وابن خزٌمة ،بنحوه (ٖٕٔٔٗ/ ٌَ الًِ إِْح ٌَ  اْلَعْشرِ  لَ
َساءِ  ُمَجاَمَعةِ  َوَتْركِ  َرَمَضاَن، َشْهرِ  ِمنْ  َواِخرِ األ ، النِّ  َوإٌَِقاظِ  ِباْلِعَباَدِة، ْشِتَؽالِ االوَ  ِفٌِهنَّ

وابن  ، "َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َواِخرَ اال اْلَعْشرَ بزٌادة " (ٕٕٗٔ/ٖٔٗ/ٖ) ِفٌِهنَّ  أَْهلَهُ  اْلَمْرءِ 
انُ  لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َما ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :حبان ٌَ اَعاِت، ِفً اْلُمَبالََؽةِ  إِْت  الطَّ
 ِذْكرُ باب  ،الصوم تاب، وفى كبلفظه (ٕٖٔ/ٕ٘/ٕ) اْلَمْحُظوَراتِ  اْجِتَنابُ  َوَكَذلِكَ 

اَعاتِ  ِفً ْجِتَهادِ اال اْسِتْحَبابِ  ( ٖٖٙٗ/ٕٕٕ/8) َرَمَضانَ  ِمنْ  َواِخرِ األ اْلَعْشرِ  ِفً الطَّ
 عابشة مسند :فى مسنده الحمٌدي، وبلفظه (7ٖٖٗ/ٖٕٕ/8)وفً  ،بنحوه

 ِمنْ  َواِخرِ األاْلَعْشرِ  ِفً اْلَعَملِ باب : كتاب الصٌام، البٌهقًو ،بنحوه (87ٔ/ٕٕ٘/ٔ)
 ،ٌعقوب أبً إلى المطبوع"" فً ٌعفور أبو وتحرؾ ،بنحوه (8٘ٙٓ/٘ٔ٘/ٗ) .َرَمَضانَ 
ان( بنحوه عشرتهم من طرٌق  ٗٙٙٔ/8ٕٔ/ٕ) :فى معجمه بىاعراألوابن  ٌَ  ْبن ُسْف
َنةَ  ٌْ ٌَ   . به ُع

 َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبٌه َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ من طرٌق  (77ٖٕٗ/8ٖٗ/ٓٗ) :أحمد هأخرجو
  .بنحوه 

لَ  َنامَ  َمنْ باب  ،التهجد تابك :البخاري هأخرج( ٖ) لِ  أَوَّ ٌْ ا اللَّ ٌَ  =                 آِخَرهُ  َوأَْح
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لَّى -هللا رسول  ق ام  » :وعنها قالت -ٕٔٔ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ة   - و   ٌ  ِمن   بِآ

ل ةا  القرآن ٌْ نٌ : وقال الترمذي هأخرج: «ل  س  ِرٌبٌ  ح   :وقال البغوي هأخرجو ،غ 

ْبُهمْ  إِنْ ﴿ٌة اآل ذِّ ُهمْ  ُتع  اُدك   ف إِنَّ خرهاإلى آ (ٔ)﴾....... ِعب 
(ٕ)

تضادد بٌن هذا  ، وًل

لَّى -وبٌن ماتقدم فإنه ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  قد أخبر فى الذكر قبله فى الحدٌث  - و 

وذكر ذلك فى معرض الرفق  ،نفسه إنه ٌقوم وٌنام وٌصوم وٌفطرٌقول عن 
لَّى - ت كانت تتفق لهاًلوالحث علٌه وهذه ح ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ولم ٌكن  - و 
مره ثم رفق وٌجوز أن ٌكون هذا كان فى مبادئ أ ذلك دأبه الذى ٌداوم علٌه،

  . قتدا  بهاًلبنفسه خشٌة 
___________________________ 

َثَنا :( قالٙٗٔٔ/ٖ٘/ٕ= )  َثَنا الَولٌِِد، أبو َحدَّ َثِنً ن ُشْعَبُة، َحدَّ َماُن، َوَحدَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  ُسلَ  َحدَّ
ًَ  َعاِبَشةَ  َسؤَْلتُ : َقالَ  ْسَوِد،اال َعنِ  ،إسحاق أَِبً َعنْ  ُشْعَبُة، ُ  َرِض ؾَ  َعْنَها، هللاَّ ٌْ  َكاَنتْ  َك
ًِّ  َصالَةُ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ِل؟ َوَسلَّمَ  َعَل ٌْ َنامُ  َكانَ »: َقالَتْ  ِباللَّ لَهُ  ٌَ قُومُ  أَوَّ ٌَ ، آِخَرهُ، َو ٌَُصلًِّ  ُثمَّ  َف
ْرِجعُ  نَ  إذافَ  ِفَراِشِه، إِلَى ٌَ نُ  أَذَّ ، ِبهِ  َكانَ  َفإِنْ  َوَثَب، الُمَإذِّ ؤَ  االوَ  اْؼَتَسلَ  َحاَجة   َتَوضَّ
 «َوَخَروَ 

ِل، َصاَلةِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ٌْ ًِّ  َرَكَعاتِ  َوَعَددِ  اللَّ ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ ِل، ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ، اْلِوْترَ  َوأَنَّ  اللَّ ْكَعةَ  َوأَنَّ  َرْكَعة  ( 7ٖ9/ ٓٔ٘/ٔ) َصِحٌَحة   َصاَلة   الرَّ
اءِ  ِفً َعاِبَشةَ  َعلَى اِلْخِتاَلؾُ اباب  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابًو ،بنحوه ٌَ  إِْح
لِ  ٌْ  َماباب  ،اقامة الصالة والسنة فٌها تابك :، وابن ماجه( بنحوهٓٗٙٔ/8ٕٔ/ٖ) اللَّ
لِ  َساَعاتِ  أَيِّ  ِفً َجاءَ  ٌْ  ،الصالة تابك :وابن حبان ( بنحوه،ٖ٘ٙٔ/ٖٗٗ/ٔ) أَْفَضلُ  اللَّ

قُومُ  َكانَ  الَِّذي اْلَوْقتِ  ِذْكرُ باب  ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ِفٌهِ  ٌَ هِ  هللاَّ ٌْ دِ  َوَسلَّمَ  َعلَ َهجُّ  لِلتَّ
 به  إسحاق أبى( بلفظه أربعتهم من طرٌق 89ٕ٘/ٕٖٗ/ٙ)
 [(8ٔٔجزء من اآلٌة ) المابدة:سورة ( ]ٔ)
لِ  اْلِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالة تابك :الترمذي هأخرج( ٕ) ٌْ  (8ٗٗ/ٖٓٔ/ٕ) ِباللَّ

َثَنا :قال دُ  َبْكر   أبو َحدَّ ، َناِفع   ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا: َقالَ  الَبْصِريُّ َمدِ  َعْبدُ  َحدَّ  الَواِرِث، َعْبدِ  ْبنُ  الصَّ
، ُمْسلِم   ْبنِ  إسماعٌل َعنْ  لِ  أَِبً َعنْ  الَعْبِديِّ ، اْلُمَتَوكِّ ًِّ اِج ًُّ  َقامَ : َقالَتْ  َعاِبَشَة، َعنْ  النَّ ِب  النَّ

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ة   َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ لَة   القرآن ِمنَ  ِبآ ٌْ  .الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذاوقال : .لَ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِعَباَدةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ ه فى الشمابل أخرج سناداإلوبنفس  ٌْ  َعَل
امِ  َتْطِوٌلِ  َبابُ  فى شرن السنة البؽويه أخرجومن طرٌقه  (7ٕٕ/ٖٕٓ/ٔ) َوَسلَّمَ  ٌَ لِ  ِق ٌْ  اللَّ

(ٗ/ٕ٘/9ٔٗ) 
 

 :الترمذي اإلمام إسناددراسة 
د -ٔ مَّ  :: ثقة احتج به مسلم سبقت ترجمته حدٌث رقمالقٌسً العبدي نافع بن أحمد بن ُمح 

ٔٓ7  
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 ..................................................................................
___________________________   

 موالهم العنبري، التمٌمً ذكوان بن َسِعٌد ْبن الوارث عبد ْبن الصمد عبد -ٕ= 
 أبو وبٌعها، وعملها التنور إلى نسبة - المضمومة النون وتثقٌل المثناة بفتح - التنوري
 الحكم بن بكر بشر وأبً العبدي، مسلم بن إسماعٌل :روى عن.  )ع(  الَبْصِريّ  سهل

 مسلم ْبن وعلً المدٌنً، ْبن علً وعنه:. وؼٌرهم المهري، عتبة بن وثواب المزلق،
د َبْكر أبوو ،الطوسً  صدوق: حاتم أبو قال. وؼٌرهم العبدي نافع ْبنِ  أحمد ْبن ُمَحمَّ
ان ابنُ  وذكره، الحدٌث صالح ، هللا شاء إن ثقة كان: سعد ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 ٌقول: َعنه أٌضا َوَقال، الصمد عبد من ثبتأ معمر أبو: َمِعٌن ابن محرزعن ابن َوَقال
َثَنا كلها كتبه فً َثَنا، َحدَّ َثَنا، كتابه فً ٌكن ولم َحدَّ َثَنا فٌه أر فلم كتابه رأٌت َحدَّ  وكان َحدَّ
 إدرٌس بن إسحاقو الصمد وعبد مسلم: داود أبو َوَقال، ثقة: العجلً َوَقال، ثقة وهللا

: قانع ابن َوَقال. مؤمون ثقة: الحاكم َوَقال. التلقٌن ٌحتمل: أٌضا َوَقال ،المشاٌخ ٌطلبون
 .مجهول شٌخ فقال عنه أبً سؤلتحاتم :  أبىوقال ابن ،  ٌخطا ثقة
معروؾ وهو ثقة حجة  مشهور الوارث عبد بن الصمد عبد نإف سقط: لعل هناك قلت
 الصمد عبد: المدٌنً بن علً َوَقال، مٌرنُ  ابن عن توثٌقه خلفون ابن ونقل، علمأ وهللا
   .صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، : حجة فى الكاشؾ الذهبًوقال ،  شعبة فً ثبت
 . مابتٌنو سبع أو ست سنة مات

 .كثرون واحتج به الجماعة األثقة وثقه  : خالصة حاله
 البخاري وتارٌخ( ٖٗٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( ٖٓٓ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
( ٖٖٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 8ٖٓ – 7ٖٓ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٘ٓٔ/ ٙ) الكبٌر

(، 97/ٖ) واألنساب ،(ٗٔٗ/  8) حبان ابن وثقات ،( ٓ٘/ ٙ) والتعدٌل والجرن
 ( ٖٙ٘/ٔ( ، والتقرٌب )8ٕٖ – 7ٕٖ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب( ٖ٘ٙ/ٔوالكاشؾ )

د أبو العبدي، مسلم بن إسماعٌل -ٖ  الحسن روى عن:. )م ت س( الَبْصِريّ  ُمَحمَّ
 ْبن ومحمد الناجً، َداُود علً المتوكل وأبً الثوري، مسروق ْبن وَسِعٌد الَبْصِرّي،

 ،ىالحنف المجٌد َعبد ْبن هللا ُعَبٌد علً أبوو الوارث، عبد ْبن الصمد عبد وعنه: .واسع
 َوَقال، ثقة بؤس، به لٌس: حنبل ْبن أحمدقال . وؼٌرهم  فارس ْبن ُعَمر ْبن وعثمان
َسابً ، حاتم أبوو ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعن منصور، ْبن إسحاق  زاد، ثقة: والنَّ

 الفسوي، سفٌان بن ٌعقوب ووثقه، حبان فى الثقاتابن  وذكره، اْلَحِدٌث صالح: حاتم أبو
د الجران، ْبن ووكٌع والدارقطنً، شاهٌن، بن حفص أبوو  نمٌر، ْبن هللا َعبد ْبن وُمَحمَّ
  فصٌحا كان أنه خٌثمة، أَبً ابن تارٌخ فً وجاء خلفون، وابن السبتً، جعفر أبوو

ووثقه ابن  مسلم بن إسماعٌلب المسمٌن الثقات أجل من المٌزان فً وعده الذهبً، ووثقه
 .حجر

 .                                                              جماع اإلثقة ب : خالصة حاله
                                                                                               = 
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 ..................................................................................
___________________________   

 المعرفةو ،(97ٔ/ٕ) والتعدٌل الجرنو ،(7ٕٖ/ ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر= 
/ ٔ) الكاشؾو، (ٕٙ/ٔوثقات ابن شاهٌن )، (7ٖ/ٙوثقات ابن حبان ) ،(ٗٔٔ/ٕ)

 (ٓٔٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٖٔ/ٔوالتهذٌب ) ،(ٕٓ٘/ٔ) االعتدالومٌزان  ،(9ٕٔ
 - الناجً المتوكل أبو بهمزة واو بعدها الدال ضمب - دإاد ابن: وقٌل داود، بن علً -ٗ

.  )ع( الَبْصِريّ  السامً  - ناجٌة بنى إلى النسبة هذه لؾ،األ بعد والجٌم المشددة بالنون
رة، وأبً الُخْدِرّي، َسِعٌد وأبً عباس، بن هللا عبد روى عن: ٌْ .  وؼٌرهم وعابشة ُهَر

. وؼٌرهم  البنانً وثابت المزنً، هللاَِّ  َعْبد ْبن وبكر العبدي، مسلم ْبن إسماعٌل وعنه:
ا الإ علمت ما الناجً المتوكل أبو قال ابن حنبل: ر  ٌْ َتَكلَُّمونَ : ابن سعد َقالَ و، َخ ٌَ  ِفً َو

ْسَتْنِكُروَنَها ِه،أحادٌث ٌَ  بن وعلً، والبزار ،العجلًو ُزْرَعة أبوو َمِعٌن، ْبنِ  ٌحٌىوثقه و َو
َسابً المدٌنً، ان ابنُ  وذكره، وابن حجر ،والنَّ  ثمان سنة مات.  الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

 .     مابةو اثنتٌن سنةٌل َوق مابةو
 . باتفاقثقة  : حاله خالصة
َبة أَبً ابن ومصنؾ ،( ٕٕ٘/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  ،( 78ٕ٘ٔ/  ٖٔ) َش

 المدٌنً ابن وعلل ،( 9ٕٕ ،9ٕٔ) الترجمة والدارمً ،( 7ٔٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ
 للعجلًوالثقات  ،( 7ٖٕ/ ٙ)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕٗٙ/ٔ) أحمد وعلل، ( 7ٓ/ٔ)
ْرِمِذيّ  ،( ٕٓٔ ،9ٙ/ ٖ) والتارٌخ والمعرفة( ٖٙٗ/ٔ)  ٔٗٔ رقم: حدٌث ،ٕٕٙ/ٔ) والتِّ
 ،( 9ٖٔ/ٔله ) والمراسٌل ،(8ٗٔ/ٙ) والتعدٌل والجرن ،( ٕٕٓ رقم: حدٌث ٕٖٗ/ٕو

( ٔٓٗ/ ٔ) والتقرٌب ،( 8ٖٔ/  7) التهذٌب وتهذٌب ،( ٔٙٔ/  ٘) حبان ابن وثقات
 ( ٘/ٖٔ) األنسابو
 8 :حدٌث رقم اسبقت ترجمته :رضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -٘

 :سناداإلالحكم على 
 .صحٌح رجاله ثقات 

رضً  - مسند أبى ذر :أحمده أخرج -رضً هللا عنه  - ذر من حدٌث أبً وله شاهد
،حدثنا  :( قال88ٖٕٔ/9ٖٓ/ٌٖ٘ة )اآلوفٌه ذكر  -هللا عنه  َثَنا َوِكٌع  ، قَُداَمةُ  َحدَّ  اْلَعاِمِريُّ

، أَِبً َعنْ  َدَجاَجة ِبْنتِ  َجْسَرةَ  َعنْ  ًَّ  أَنَّ  َذرٍّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ةَ اال َهِذهِ  َقَرأَ "  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ 
َدَها ْبُهمْ  إِنْ : }أَْصَبحَ  َحتَّى َفَردَّ ُهمْ  ُتَعذِّ   {اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  أَْنتَ  َفإِنَّكَ  َلُهمْ  َتْؽِفرْ  َوإِنْ  ِعَباُدكَ  َفإِنَّ

 تابك :بن ماجهوا، (ٓٔٓٔ/77ٔ/ٌٕة )اآلباب تردٌد  ،فتتاناال تابك :النسابً أخرجهو
لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اقامة الصالة ٌْ والحاكم فى ، (ٖٓ٘ٔ/9ٕٗ/ٔ) اللَّ
، َحِدٌث   َهَذا :( وقال7/879ٖٙ/ٔمستدركه ) َجاهُ  َولَمْ  َصِحٌح    . الذهبًووافقه   ٌَُخرِّ

ا مد  حَ تعالى مُ  عطى هللاُ أ باب ما ،الفضابل تابك :فى مصنفه أبً شٌبةوابن 
 .                                =( أربعتهم من طرٌق قدامة به بنحوه 7ٙ7ٖٔ/ٖٕٖ/ٙ)
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صالة ]ث المتقدم فى ذكر أن ، وٌدل على ذلك الحدٌوحث على الرفق
[اللٌل

(ٔ) 
  .صلى هللا علٌه وسلمكانت مفترضة علٌه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 َهَذا(: 9٘ٔ/ٔالزوابد ) ال البوصٌري فًوق ،حٌاءاإلتخرٌج  وصححه العراقى فً =

                      . ِثَقات ِرَجاله َصِحٌح إسناد
ٌستقٌم  الذي، وما أثبتناه هو الصواب ذكر أن الصالة كانت مفترضة علٌه (ط) فً( ٔ)

  .به المعنى 
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 ستعانةاًلقصد  إذاذكر التقرب بالنوم ( 1ٕ)
 به على القٌام 

 
 هرٌرة أبًعن  -ٕٕٔ

(ٔ)
اوأبا موسى " ذااأن مع  ر  اك  ذ  ام   ت   ٌ ِل، قِ ٌْ  ف ق ال   اللَّ

ا ُدُهم  ا: أ ح  ا أ مَّ اُم، ف ؤ قُومُ  أ ن  أ ن  أ ْرُجو و  تًِ فًِ و  ْوم  ا ن  تًِ فًِ أ ْرُجو م   هأخرج" ق ْوم 
البخاري
(ٕ)

 . لقصد فى العمل أن القابل ذلك معاذ خر ذكر ا، وقد تقدم فى آ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 .رضً هللا عنه موسى أبًوإنما عن  رضً هللا عنه، هرٌرة أبًلٌس الحدٌث عن  (ٔ)
ٌنَ  اْسِتَتاَبةِ  تابك :البخاري هأخرج( ٕ)  الُمْرَتدِّ  ُحْكمِ باب  ،َوِقَتالِِهمْ  َوالُمَعاِنِدٌنَ  الُمْرَتدِّ

ةِ  َثَنا :قال (9ٕٖٙ/٘ٔ/9) َواْسِتَتاَبِتِهمْ  َوالُمْرَتدَّ ، َحدَّ د  َثَنا ُمَسدَّ ٌَى، َحدَّ ْح ةَ  َعنْ  ٌَ ، ْبنِ  قُرَّ  َخالِد 
َثِنً دُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُحَم َثَنا ِهالَل   .به مطوال  ، ُموَسى أَِبً َعنْ  ُبْرَدَة، أبو َحدَّ

ْهًِ باب  ،الجهاد والسٌر تابك :مسلم هأخرجو َها َواْلِحْرِص  َماَرةِ اإل َطلَبِ  َعنْ  النَّ ٌْ  َعلَ
، (ٗٗٗ/ٖٓٓ /ٔ) موسى مسنده أبىمسند  :فى مسنده الروٌانًو، (7ٖٖٔ/ٙ٘ٗٔ/ٖ)
 قُِتلَ  الإوَ  َتابَ  َفإِنْ  َمَكاَنُه، ٌُْسَتَتابُ : اْلُمْرَتدِّ  ِفً َقالَ  َمنْ  باب : كتاب المرتد،البٌهقًو
ٌَى(  ثالثتهم من طرٌق 88ٔٙٔ/7ٖ٘/8) ْح ان َسِعٌد   ْبن ٌَ   .بلفظه اْلَقطَّ
ِمٌنِ  َحْنثِ  ُوُجوبِ  َبابُ  ،الحج تابك :فى مستخرجه عوانةأبو هأخرجو ٌَ  َرأَى إذا اْل

ا اْلَحالِؾُ  ر  ٌْ والبزار فى ، (9ٕٔ٘/ٖٓ/٘) اْلِحْنثِ  َقْبلَ  اْلَكفَّاَرةَ  أَنَّ  َوَعلَى َوَكفَّاَرُتَها، ِمْنَها َخ
ةَ  (  كالهما من طرٌق ٕ٘ٔ/8موسى ) أبًمسند  :مسنده  . به بلفظه  ، َخالِد   ْبنِ  قُرَّ

 ُكلَّ  َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  َتْحِرٌمِ  َعنْ  ْخَبارِ األ ِذْكرُ  باب ،شربةاأل تابك :ابن حبان هأخرجو
اَلةِ  َعنِ  ٌُْسِكرُ  َشَراب    تابك :فى مصنفه أبً شٌبة(، وابن 7ٖٙ٘/9ٙٔ/ٕٔ) َكِثٌُرهُ  الصَّ
عِ  َصاَلةِ  َقة   اب  أبووَ  مامةاإلوَ  التََّطوُّ لِ  ِمنَ  َساَعة   أَيُّ باب  ،ُمَتَفرِّ ٌْ  ِفٌَها ٌَُقامُ  اللَّ

بنحوه  (7ٙ/ 8ٓ/ٔموسى ) أبىمسند  :ٌعلى الموصلى فى مسنده أبوو(، ٙٔٙٙ/7ٖ/ٕ)
 . أَِبٌهِ  َعنْ  ُبْرَدَة، أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ ثالثتهم من طرٌق 
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 ذكر ترك قٌام اللٌل لعذر( 1ٕ)
 

ُسولُ : قال ق ال   -رضى هللا عنه  -عن جابر  -ٖٕٔ ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ُدُكمْ  ق ام   إذا»:  - و  ِل، ِمن   أ ح  ٌْ م   اللَّ ْعج  ل ى القرآن ف اْست  انِِه، ع  ْدرِ  ف ل مْ  لِس  ا ٌ   م 
قُولُ، ِج،ْ  ٌ  ٌ ْضط  ْل حاتم أبوو الترمذيداود و أبومسلم و هأخرج «ف 

(ٔ) 
.

 

نه صارت به كؤ ،عن القرا ةفصح به لسانه فعجز: أى لم ٌقوله: استعجم
عجمة
(ٕ)

 .  
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
رضً - هرٌرة أبًإنما هو من رواٌة و -رضً هللا عنهما  - الحدٌث لم ٌروه جابر( ٔ)

  . -هللا عنه 
 أَوِ  َصاَلِتِه، ِفً َنَعسَ  َمنْ  أَْمرِ  َبابُ  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجوالحدٌث 
هِ  اْسَتْعَجمَ  ٌْ ْكرُ  أَوِ  ،القرآن َعلَ ْرقَُد، ِبؤَنْ  الذِّ ْقُعدَ  أَوْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى ٌَ  (787/ٖٗ٘/ٔ) َذلِكَ  َعْنهُ  ٌَ
َثَنا دُ  َحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا َراِفع  اِق، َعْبدُ  َحدَّ زَّ َثَنا الرَّ ، َحدَّ امِ  َعنْ  َمْعَمر  ه ، ْبنِ  َهمَّ  َما َهَذا: َقالَ  ُمَنبِّ
َثَنا َرَة، أبو َحدَّ ٌْ د   َعنْ  ُهَر هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ُمَحمَّ ٌْ  َوَقالَ  ِمْنَها، أحادٌث َفَذَكرَ  َوَسلََّم، َعلَ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ٌْ ِل، ِمنَ  أََحُدُكمْ  َقامَ  إذا»: َوَسلَّمَ  َعَل ٌْ  لَِساِنِه، َعلَى القرآن َفاْسَتْعَجمَ  اللَّ
ْدرِ  َفلَمْ  قُوُل، َما ٌَ ْضَطِجعْ  ٌَ ٌَ  . «َفْل
ُجلِ باب  ،الصالة تابك :عبد الرزاق فى مصنفه هأخرجو ْلَتِبسُ  الرَّ هِ  ٌَ ٌْ  فًِ القرآن َعلَ

اَلةِ   .فلٌنصرؾ"" ( بزٌادة قولهٕٕٔٗ/99ٗ/ٕ) الصَّ
 تابك :داود أبوو (،8ٕٖٔ/ٖٙ٘/ٖٔ): أحمد هأخرجعبد الرزاق:  ومن طرٌقه 

اَلةِ  ِفً النَُّعاسِ باب ، الصالة  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبانو (،ٖٔٔٔ/ٖٖ/ٕ) الصَّ
انِ  ٌَ هِ  اْسَتْعَجمَ  َمنِ  ِبؤَنَّ  اْلَب ٌْ لِ  ِقَراَءُتهُ  َعلَ ٌْ َهارِ  أَوِ  النَُّعاسِ  ِمنَ  ِباللَّ هِ  َكانَ  النَّ ٌْ  ِمنْ  ْنِفَتالُ اال َعلَ
 َصاَلِتهِ  ِفً َنَعسَ  َمنْ باب كتاب الصالة،  البٌهقً: أخرجهو ،(8ٕ٘٘/ ٕٖٔ/ٙ) َصاَلِتهِ 
ْرقُدْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى َفْل ْومُ  َعْنهُ  ٌَ  (7ٖٓٗ/ٕٗ/ٖ) النَّ

 َعلَى القرآن اْسَتْعَجمَ  َمنِ باب  ،القرآن َفَضاِبلِ  تابك :فى السنن الكبرى النسابً هأخرجو
 .( من طرٌق معمر به بلفظه 9/799ٕٓٙ/7) لَِساِنهِ 
اَلِة، إَِقاَمةِ  تابك :ابن ماجه هأخرجو ةُ  الصَّ نَّ  َنَعسَ  إذا اْلُمَصلًِّ ِفً َجاءَ  َما، باب ِفٌَها َوالسُّ
ٌَى ْبنِ  َبْكرِ  أَِبً ( من طرٌق7ٕٖٔ/ٖٙٗ/ٔ) ْح َرةَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  النَّْضِر، ْبنِ  ٌَ ٌْ به  ُهَر

 .بلفظه 
 (88ٖ/ٕعلى مسلم ) السٌوطًوشرن  ،( 7٘/ٙعلى صحٌح مسلم ) ( شرن النوويٕ)
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نْ و -ٕٗٔ ة   ع  ابِش  ًَّ  أ نَّ  ، - رضى هللا عنها - ع  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س   و 
س   إذا»: ق ال   ع  ُدُكمْ  ن  ةِ  فًِ أ ح  ال  ْرقُدْ  الصَّ  ٌ ْل تَّى ف  ب   ح  ْذه  ْنهُ  ٌ  ْوُم، ع  ُكمْ  ف إِنَّ  النَّ د   أ ح 
لَّى إذا ُهو   ص  اِعسٌ  و  لَّهُ  ن  بُ  ل ع  ْذه  ْغفُِر، ٌ  ْست  ُسبُّ  ٌ   ٌ هُ  ف  ْفس  اه والثالثة أخرج «ن 

[قام] إذاحاتم وقال" أبووابن ماجه و
(ٔ)

ُدُكمْ   تِِه، فًِ أ ح  ال  ْرقُدْ  ص   ٌ ْل " ثم ....ف 
ُهو  ، وقال: "ذكر مابقى اِعسٌ  و  س   إذا» :النسابً" كما تقدم، ولفظ ن  ع  ُجلُ  ن   الرَّ

ُهو   لًِّ و  ِرْف، /أ[ٕٙٔ/ ]ٌُص  ْنص   ٌ ْل لَّهُ  ف  ْدُعو ل ع  ل ى ٌ  ْفِسهِ  ع  ُهو   ن  ْدِري ًل   و   ٌ» 
خرحاتم من وجه آ أبووكذلك أورده 

(ٕ)
.  

___________________________  
 .كما ورد فى صحٌح ابن حبان  (هكذا جاء فى )م( والصواب )نام(ٔ)
ْوِم، ِمنَ  الُوُضوءِ باب  ،الوضوء تابك :البخاري هأخرج( ٕ) رَ  لَمْ  َوَمنْ  النَّ ْعَسةِ  ِمنَ  ٌَ  النَّ

ِن، ٌْ ْعَسَت ا الَخْفَقةِ  أَوِ  َوالنَّ َثَنا :( قالٕٕٔ/ٖ٘/ٔ) ُوُضوء   أخبرنا: َقالَ  ٌُوُسَؾ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ
،  .به بلفظه  َعاِبَشةَ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمالِك 

هِ  اْسَتْعَجمَ  أَوِ  َصاَلِتِه، ِفً َنَعسَ  َمنْ  أَْمرِ  ، بابالمسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َعلَ
ْكرُ  أَوِ  ،القرآن ْرقَُد، ِبؤَنْ  الذِّ ْقُعدَ  أَوْ  ٌَ ْذَهبَ  َحتَّى ٌَ  أبوو ،( بلفظه78ٙ/ٕٗ٘/ٔ) َذلِكَ  َعْنهُ  ٌَ
اَلةِ  ِفً النَُّعاسِ باب  ،الصالة تابك :داود  تابك :، وابن حبان( بلفظهٖٓٔ/ٖٖ/ٕ) الصَّ

دِ  األمر ِذْكرُ باب  ،الصالة لِ  لِْلُمَتَهجِّ ٌْ ْومِ  ِباللَّ اهُ َؼلََبْتهِ  ِعْندَ  ِبالنَّ ٌَّ  ِوْرِدهِ  َعلَى إِ
انِ باب  :ثاراآلفى شرن مشكل  الطحاوي، و( بنحوه8ٖٕ٘/ٕٖٓ/ٙ) ٌَ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  هِ  هللاَّ ٌْ ْومِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ِتهِ  ِمنْ  ِسَواهُ  َمنْ  ُوُضوءُ  ِبهِ  ٌُْنَتَقضُ  الَِّذي النَّ  أُمَّ
ْدِرٌسِ  آَدابِ  َبابُ  :والخطٌب البؽدادى فى الفقٌه والمتفقه ،بلفظه (ٖٖ٘ٗ/9٘/9)  إذا التَّ

ْذُكرَ  أَْصَحاِبهِ  إِلَى اْلُخُرووَ  اْلَفِقٌهُ  أََرادَ  ٌَ ( خمستهم من طرٌق 9ٕٗ/ٕ)  ُدُروَسُهمْ  لَُهمْ  لِ
  .مالك به

اَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالةتاب أبواب ك :الترمذي هأخرجو                                                                                                النَُّعاسِ  ِعْندَ  الصَّ
، َعنْ  الَبابِ  َوِفً بلفظه وقال: (ٖ٘٘/8ٙٔ/ٕ) َرَة، َوأَِبً أََنس  ٌْ  َحِدٌث   َعاِبَشةَ  َحِدٌثُ »:ُهَر

ابن و ،بنحوه (ٕٙٔ/99/ٔ) النَُّعاسِ باب  ،الطهارة تابك :النسابًو، «َصِحٌح   َحَسن  
، ( بلفظه7ٖٓٔ/ٖٙٗ /ٔ) َنَعسَ  إذا اْلُمَصلًِّ ِفً َجاءَ  َماباب  ،قامة الصالةإ تابك :ماجه
وفً  ،( بلفظهٕٔٙٙ٘/ ٔٗٗ/ٕٗوفً ) ( بلفظه،87ٕٕٗ/ٖٖٔ/ٓٗ) :أحمدو
 تابك :وابن خزٌمة ،بنحوه (ٖٕٕٔٙ/8ٕٗ/ٖٗ)وفً  ،( بنحوه99ٕٙ٘/ٕٙٗ/ٕٗ)

لٌِلِ  ِذْكرِ باب  ،الصالة اَلةِ  ِفً النَُّعاسَ  أَنَّ  َعلَى الدَّ اَلةَ  ٌُْفِسدُ  اَل  الصَّ ْقَطُعَها َواَل  الصَّ ٌَ 
ْقَطعُ  اَل  النَُّعاسَ  أَنَّ  َعلَى َداَلَلة   اْلَخَبرِ  َوِفً": بعده َقالبنحوه و (9ٓ7/٘٘/ٕ) اَلَة، ٌَ  إِذْ  الصَّ
ْقَطعُ  النَُّعاسُ  َكانَ  لَوْ  اَلةَ  ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى لَِقْولِهِ  َكانَ  لََما الصَّ ٌْ هُ : َوَسلَّمَ    َعلَ ْدِري اَل  َفإِنَّ  لََعلَّهُ  ٌَ

ْذَهبُ  ْسَتْؽِفرُ  ٌَ ُسبُّ  ٌَ ٌَ هُ  اْلَقْولِ  ِبَهَذا أَْعلَمَ  َوَقدْ  َمْعن ى، َنْفَسهُ  َف َما أَنَّ  ِمنَ  ْنِصَراؾَ اال أََمَرَنا إِنَّ
اَلةِ  َعاءِ  إَِراَدةِ  ِعْندَ  النَّْفسِ  َسبِّ  َخْوؾَ  الصَّ هُ  اَل  لََها، الدُّ رِ  ِفً أَنَّ ٌْ "،  َنَعسَ  إذا َصاَلة   َؼ

انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو ٌَ                                                                                     =                  أُِمرَ  ْمرَ األ َهَذا ِبؤَنَّ  اْلَب
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ل  : ق ال   -رضى هللا عنه  -وعن أنس  -ٕ٘ٔ خ  ُسولُ  د  ِ  ر   علٌه هللا صلّى - هللاَّ
، - وسلم ْسِجد  ْبلٌ  اْلم  ح  ْمُدودٌ  و  ن   م  ٌْ ِن، ب  ٌْ ت   ٌ اِر ا»: ف ق ال   س  ا م  ذ  ْبلُ؟ ه   الوا ف ق «اْلح 

ا ُسول   ٌ  ِ، ر  ِذهِ  هللاَّ ةُ  ه  ْمن  ْح    بِْنتُ  ح  ، ج  لًِّ ٌ تْ  إذاف   ُتص  لَّق تْ  أ ْع ع  لَّى ف ق ال   بِِه، ت   ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لِّ " :و  ا لُِتص  اق ْت، م  ْت، إذاف   أ ط   ٌ ْجلِس أ ْع ْلت  داود  أبو هأخرج" ف 

(ٔ)
 

___________________________ 
اِعسُ  ِبهِ =  ُكنِ  لَمْ  َوإِنْ  َصاَلِتِه، ِفً النَّ ْومُ  ٌَ هِ  َؼلَبَ  النَّ ٌْ ستتهم ، ( بنحوه8ٕٗ٘/ٕٖٓ/ٙ) َعلَ

 .به  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  من طرٌق 
اَلةِ  ِفً النَُّعاسِ  ، بابالصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)  :( قالٕٖٔٔ/ٖٖ/ٕ) الصَّ

َثَنا ادُ  َحدَّ ٌَ ٌُّوَب، ْبنُ  ِز اد   ْبنُ  َوَهاُرونُ  أَ َثُهْم، ،إبراهٌم ْبنَ  إسماعٌل أَنَّ  ،األزدي َعبَّ َثَنا َحدَّ  َحدَّ
، َعنْ  اْلَعِزٌِز، َعْبدُ   .به بلفظه  أََنس 

 -رضً هللا عنها  - دون ذكر حمنة بنت جحش 97 :وسبق تخرٌجه برقم
 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 

روى .  )خ د ت س( بدلوٌه المعروؾ هاشم أبو البؽدادي زٌاد بن أٌوب بن زٌاد -ٔ
. وؼٌرهم البكابً، هللاَّ  َعبد ْبن وزٌاد علٌة، بن إسماعٌلو القرشً، محمد بن أسباطعن: 
ْرِمِذّي، داود، أبوو البخاري، وعنه: َسابً، والتِّ  اكتبوا: حنبل ْبن أحمدال . قوؼٌرهم  والنَّ
د أخٌه عن سفٌان، ْبن الحسن َوَقال.الصؽٌر شعبة فإنه عنه  أبا سمعت: سفٌان ْبن ُمَحمَّ

 َوَقال، أٌوب ْبن زٌاد من أوثق أحد رضاأل بسٌط على لٌس: ٌقول صبهانًاأل إسحاق
َسابً َوَقال، صدوق: حاتم أبو  ابنُ  وذكره ثقة: آخر موضع فً َوَقال، بؤس فٌه لٌس: النَّ

ان  اثنتٌن سنة مات .وابن حجر ،الذهبًو ،الدارقطنًووثقه ، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 .مابتٌنو وخمسٌن
  . البخاري: ثقة وثقه الجمهور واحتج به حاله خالصة
/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖ٘ٗ/ٖ) الكبٌر البخاري وتاٌخ ،(89ٖ/ٔ) أحمد علل :ٌنظر
 ،ٔ٘ ،ٓ٘ ،ٕٖ/  ٕ ،9ٔٙ ،97ٗ ،8ٙٗ ،7ٕٔ ،ٕٗٔ/  ٔ) والتارٌخ والمعرفة ،(9ٖ٘
 ،(ٕٖٔ/ٗ) الدارقطنً وسنن ،(ٕ٘٘/ٖ) والتعدٌل والجرن ،(ٕٕ٘ ،9ٖٕ ،ٗٗٔ

 ،(8ٕٖ/ٔ) والكاشؾ ،(8ٓ٘/ٕ) الحفاظ وتذكرة ،(9ٕٗ/8والثقات البن حبان )
 (8ٕٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖ٘٘/ٖ) التهذٌب وتهذٌب

 إسماعٌل: َعن َرَوى. )د(.نطاكًاأل المصٌصً موسى أبو ،األزدي عباد بن هارون -ٕ
د ْبن وحجاو الحمٌد، عبد بن وجرٌر علٌة، بنا  أبو: وعنه .وؼٌرهم المصٌصً ُمَحمَّ

    .مقبول: التقرٌب فً حجر ابن ال. قَ  القرطبً وضان بن ومحمد َداُوَد،
 . توبع إذا: حسن الحدٌث  خالصة حاله

 . وهوثقة زٌاد بن أٌوب بن زٌاد وقد تابعه: قلت 
                                                              =       (8ٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،( 8/ ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ، (ٖٖٓ/ٕؾ )الكاش:  ٌنظر 



   ٗ1ٓ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ختها زٌنب فى ذكر القصد فى العملمثل هذا ألوقد تقدم 
(ٔ)

وًلتضادد بل  
 -صلى هللا علٌه وسلم - نها فعلت ذلك ووق، منه الكالمٌحمل الحدٌثان على أ
 علم .فى حقها مرتٌن وهللا أ

نة مْ وح  
(ٕ )

: بنت سكان المٌم وبعدها نون مفتوحةوإ بفتح الحا  المهملة -
لها  - صلى هللا علٌه وسلم - النبًجح  أخت زٌنب بنت جح  زوج 

 ة .صحبة ورواٌ

___________________________ 
 97 رقم: ( سبق تخرٌجه حدٌثٔ)
ًُّ  زوو جحش بنت زٌنب أخت ٌةسداأل جحش بنت حمنة (ٕ) ِب  وسلم علٌه هللا صلى النَّ
ْوَم أُُحد  ُتَداِوي اْلَجْرَحى، وَكاَنْت ِمَن اْلُمَهاِجَراِت، . صحبة لها ٌَ  َوَتْسِقً اْلَعْطَشى،َكاَنْت 

هللا،  ُعَبٌد بن طلحة علٌها وخلؾ أحد ٌوم عنها فقتل ُعَمٌر بن مصعب تحت كانت
ا له فولدت ،  عبٌد ْبن طلحة ابنً وعمران محمد    . واحد َحِدٌث لََهاوهللاَّ
واإلصابة  ،(8ٖٔٔ/ٗستعاب )اال(، و9ٖٕٖ/ٙمعرفة الصحابة ألبً نعٌم ) :ٌنظر

 (9ٓٗ/ٔ)والخالصة  ،(ٕٕٗ/  8) سعد ابن طبقاتو(، 8/88)
  
 
 

___________________________ 
 7ٔ رقم: بن علٌة : ثقة حافظ احتج به الجماعة سبقت ترجمته حدٌث إسماعٌل -ٖ =
روى  . )ع( الَبْصِريّ  موالهم  -بموحدة ونونٌن  - البنانً صهٌب بن العزٌز عبد -ٗ
 إسماعٌل وعنه:.  وؼٌرهم البنانً، الواحد وعبد حوشب، بن وشهر مالك، بن أنس :عن
وثقه . وؼٌرهم  جعفر أَبً بن والحسن ٌادي،اال قدامة أبو ُعَبٌد بن والحارث ،علٌة ابن
: الرازي حاتم أبو َقالوَ  ،وابن حجر النسابًو العجلًابن معٌن وابن سعد وو أحمد
ان ابنُ  وَذَكره، صالح  . مابةو ثالثٌن سنة مات. الثقات فً ِحبَّ

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 وتارٌخ ،(ٕٙٔ ،ٖٓٔ ،9ٕٔ/ ٔ) أحمد وعلل ،(ٕ٘ٗ / 7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،(ٖ٘ٗ/ ٘) والتعدٌل والجرن، (ٖ٘ٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٗٔ / ٙ) الكبٌر البخاري
 ( 7ٖ٘/ ٔ) والتقرٌب ،(ٕٖٗ – ٖٔٗ/ٙ) التهذٌب ، وتهذٌب(ٖٕٔ/٘) حبان ابن وثقات

                                   ٗ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه بن مالك أنس -٘
 : سناداإلالحكم على  

وهو حسن الحدٌث وقد ، األزدي عباد بن هارونرجاله ثقات ماعدا ؛ صحٌح  إسناد
  . وهوثقة أٌوب بن زٌاد تابعه
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  مّ ا من الركعات ثُ ذكر من نوى عددا ( ٖٓ)

 هاامِ م  أراد الخروج دون اتْ 
 

ان  أنه  -رضى هللا عنهما  -فٌه حدٌث ابن عمر  -ٕٙٔ لِّمُ  ك  ن   ٌُس  ٌْ ةِ  ب  ْكع   الرَّ
نِ  ٌْ ت  ْكع  الرَّ تَّى الِوْترِ  فًِ و  ؤُْمر   ح  ْعِض  ٌ  تِهِ  بِب  اج  البخاريو الشافعً هأخرج" ح 

(ٔ)
. 

خٌرة من الوتر األجة من قال بالفصل بٌن الركعة خر ذكر حُ وقد تقدم فى آ
  . قبلها وما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
، أخبرنا : ( قال9ٖٖ/ٖٙٗ/ٔ) :فى مسنده الشافعً هأخرج( ٔ)  اْبنَ  أَنَّ : َناِفع   َعنْ  َمالِك 

نَ  ٌَُسلِّمُ  َكانَ  ُعَمرَ  ٌْ ْكَعةِ  َب نِ  الرَّ ٌْ ْكَعَت ؤُْمرَ  َحتَّى اْلِوْترِ  ِمنَ  َوالرَّ  .َحاَجِتهِ  ِبَبْعِض  ٌَ
 َواِحَدة   َرْكَعة   اْلِوْترِ  َجَوازِ باب  :فى السنن الصؽٌر البٌهقً الشافعًمن طرٌق  هأخرجو

اَدةَ  اْسَتَحبَّ  َوَمنِ  ٌَ َها الزِّ ٌْ ثار باب الوتر اآل( ، وفى معرفة السنن و79/7ٙ9ٕ/ٔ) َعلَ
 ( ٖٕٙٙ/ن8ٙٔ/٘، وابن المنذر فً األوسط: )(ٕ٘ٗ٘/7٘/ٗ)

من و(، ٕٓ/ٕ٘ٔ/ٔوأخرجه مالك فً الموطؤ: كتاب صالة اللٌل، باب: األمر بالوتر )
 .بلفظه( 99ٔ/ٕٗ/ٕ) الِوْترِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالة تابك :البخاريطرٌقه: 
  :الشافعًاإلمام  إسناددراسة 

 ٖٖ رقم: جماع سبقت ترجمته حدٌثاإلثقة ثبت ب مامإ :نسبن أ مالك -ٔ
 ٓ٘ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقممرمولى ابن ع ناف، -ٕ
 9ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنهما عمر ابن -ٖ

 :سناداإلالحكم على 
 .صحٌح رجاله ثقات 
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 ذكر قضا  قٌام اللٌل ووقت قضابه( ٖٔ)

 
ان   -رضى هللا عنها  -عن عابشة  ُسولُ  ك  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ام   إذا و   ن 

ِل، ِمن   ٌْ لَّى اللَّ ارِ ب ص  ه  ًْ  النَّ ة   ثِْنت  ْشر  ةا  ع  ْكع   وقدحاتم  أبومسلم و هأخرج " ر 
مطوًل فى ذكر القصد فى العمل تقدم

(ٔ)
. 

لَّى -وعنها أن رسول هللا  -7ٕٔ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ان  "  - و  غلبه نوم أو  إذا ك 
لَّى ،وج، عن قٌام اللٌل ارِ  ِمن   ص  ه  ًْ  النَّ ة   ثِْنت  ْشر  ةا  ع  ْكع  اهأخرج " ر 

 (ٕ)
 .  

 
 
 

___________________________ 
 8ٕ :( تقدم برقمٔ)
ِل، َصاَلةِ  َجاِمعِ  َبابُ  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجلٌس فً البخاري، و( ٕ) ٌْ  اللَّ

َثَنا :( قال7ٗٙ/٘ٔ٘/ٔ) َمِرضَ  أَوْ  َعْنهُ  َنامَ  َوَمنْ  ، ْبنُ  َسِعٌدُ  َحدَّ َبةُ  َمْنُصور  ٌْ ، ْبنُ  َوقَُت  َسِعٌد 
ا َثَنا: َسِعٌد   َقالَ  َعَواَنَة، أَِبً َعنْ  َجِمٌع   َعنْ  أَْوَفى، ْبنِ  ُزَراَرةَ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َعَواَنَة، أبو َحدَّ
، ْبنِ  َسْعدِ  هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعاِبَشَة، َعنْ  ِهَشام  ٌْ اَلةُ  َفاَتْتهُ  إذا َكانَ » َوَسلَّمَ  َعلَ  الصَّ
لِ  ِمنَ  ٌْ ، ِمنْ  اللَّ ِرِه، أَوْ  َوَجع  ٌْ َهارِ  ِمنَ  َصلَّى َؼ ًْ  النَّ  . «َرْكَعة   َعْشَرةَ  ِثْنَت
 َحِدٌث   َهَذا» :( وقال٘ٗٗ/ٖٙٓ/ٕباب منه ) ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرجو

 ِمنْ  ُهوَ  َعاِمر   ْبنُ  َوِهَشامُ  ،األنصاري َعاِمر   اْبنُ  ُهوَ  ِهَشام   ْبنُ  َوَسْعدُ »: «َصِحٌح   َحَسن  
ًِّ  أَْصَحابِ  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ِعَباَدةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :، وفى الشمابل المحمدٌة"َوَسلَّم َعلَ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ٌْ وتطوع ل قٌام اللٌ تابك :النسابًو (،8ٕٙ/ٕٕ٘/ٔ) َوَسلَّمَ  َعَل
 :( وابن حبان789ٔ/9ٕ٘/ٖ) َوَجع َمَنَعهُ  أَوْ  َصاَلة   َعنْ  َنامَ  َمنْ  ٌَُصلًِّ َكمْ  باب ،النهار

ُ  َصلَّى ٌَُصلًِّ َكانَ  َما ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك هِ  هللاَّ ٌْ َهارِ  َوَسلَّمَ  َعلَ  ِوْرِدهِ  ِمنْ  َفاَتهُ  َما ِبالنَّ
لِ  ٌْ     .( ثالثتهم عن قتٌبة به بنحوهٕ٘ٗٙ/7ٖٔ/ٙ) ِباللَّ

  . عوانة به بنحوه أبىطرٌق ( من 7ٕٔٔ/9ٕٙ/ٕ) :تمام فى فوابده هأخرجو
ِل، َصاَلةِ  َجاِمعِ باب  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو ٌْ  َمِرضَ  أَوْ  َعْنهُ  َنامَ  َوَمنْ  اللَّ
باب  ،الصالة تابكبن خزٌمة: وا ،(777ٕٗ/9ٖٕ/ٔٗ) :أحمد(، و7ٗٙ/٘ٔ٘/ٔ)

لِ  َصاَلةِ  َقَضاءِ  ٌْ َهارِ  اللَّ وفً  ،(9ٙٔٔ/9ٗٔ/ٕ) َنْوم   أَوْ  ُشْؽل   أَوْ  لَِمَرض   َفاَتتْ  إذا ِبالنَّ
ًَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َما ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :، وابن حبان(78ٔٔ/99ٔ/ٕ)  ٌَُصلِّ

َهارِ  ِدهِ  ِمنْ  َفاَتهُ  َما ِبالنَّ لِ ِباللَّ  َتَهجُّ  َما ِذْكرُ باب  ،الصالة تابوفى ك ،(ٕٕٗٙ/9ٖٙ/ٙ) ٌْ
ُدهُ  َفاَتهُ  إذا لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  لِ  ِمنَ  َتَهجُّ ٌْ َها أَنْ  ْسَبابِ اال ِمنَ  ِبَسَبب   اللَّ ٌَ َهارِ  ٌَُصلِّ  َسَواء   ِبالنَّ

( خمستهم من 7ٕٔٗ/ٕٖٙ/ٖ) :فى مسند الشامٌٌن الطبرانً، و(ٕٗٗٙ/7ٖٔ/ٙ)

 =                                                         .به بنحوه  َقَتاَدَة، َعنْ طرٌق شعبة 
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ُسولُ  ق ال   :قال -رضى هللا عنه  -وعن عمر -8ٕٔ لَّى - هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  نْ » :- و  ام   م  نْ  ن  نْ  أ وْ  ِحْزبِِه، ع  ًْ    ع  أ هُ  ِمْنُه، ش  ا ف ق ر  ن   فٌِم  ٌْ ةِ  ب  ال   ص 
ةِ  اْلف ْجِر، ال  ص  ْهِر، و  ا ل هُ  ُكتِب   الظُّ م  ؤ نَّ أ هُ  ك  لِ  ِمن   ق ر  ٌْ  ًلإالسبعة  هأخرج «اللَّ
حاتم أبو هأخرج، والبخاري

(ٔ)
والظاهر أنه نام عن ورده من الصالة  

 .والقرا ة فٌها فقرأه أى فى صالة مابٌن الفجر وصالة الظهر 
 ___________________________ 

لِ  َصاَلةِ  ِفًباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو=  ٌْ  ،( مطوالٕٖٗٔ/ٓٗ/ٕ) اللَّ
امِ باب  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابًو ٌَ لِ  ِق ٌْ ، ( مطوالٔٓٙٔ/99/ٖ) اللَّ
 َصاَلةِ  َقَضاءِ باب  ،الصالة  تابك :وابن خزٌمة ( بنحوه،9ٕٕٔٙ/79ٕ/ٖٗ) :أحمدو

لِ  ٌْ َهارِ  اللَّ  :وابن حبان ،( بنحوه7ٓٔٔ/ 9ٗٔ/ٕ) َنْوم   أَوْ  ُشْؽل   أَوْ  لَِمَرض   َفاَتتْ  إذا ِبالنَّ
الِّ  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ ، باب الصالة تابك لِ  َصاَلةَ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ٌْ ُ  َصلَّى لِْلُمْصَطَفى ُجِعلَتْ  اللَّ  هللاَّ

هِ  ٌْ هِ  اْلَفْرضُ  َكانَ  أَنْ  َبْعدَ  َنْفال   َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ةِ  ِفً َعلَ ٌَ خمستهم  ،بنحوه (ٕٕ٘٘/9ٖٕ/ٙ) اْلِبَدا
  .به َقَتاَدةَ من طرٌق 

ِل، َصاَلةِ  َجاِمعِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرج( ٔ) ٌْ  أَوْ  َعْنهُ  َنامَ  َوَمنْ  اللَّ
َثَنا :ال( ق7ٗ7/٘ٔ٘/ٔ) َمِرضَ  ، ْبنُ  َهاُرونُ  َحدَّ َثَنا َمْعُروؾ  ، ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّ  ن َوْهب 
َثِنً اِهِر، أبو وَحدَّ ، اْبنُ  أخبرنا: االقَ  َوَحْرَملَُة، الطَّ ِزٌَد، ْبنِ  ٌُوُنسَ  َعنْ  َوْهب      اْبنِ  َعنِ  ٌَ
، اِببِ  َعنِ  ِشَهاب  ِزٌَد، ْبنِ  السَّ دِ  ٌَ ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  أَْخَبَراهُ  هللِا، َعْبدِ  ْبنِ  هللاِ  َوُعَب  َعْبد   ْبنِ  الرَّ
، ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ :  َقالَ  اْلَقاِريِّ                                          .به بلفظه  ، اْلَخطَّ

بن ا أخرجهو ،(ٖٖٔٔ/ٖٗ/ٕ) ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  َمنْ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو
لِ  ِمنَ  ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  ِفٌَمنْ  َجاءَ  َماباب  ،إقامة الصالة تابك :ماجه ٌْ ( ٖٖٗٔ/ٕٙٗ/ٔ) اللَّ
َهارِ  ِمنَ  اْلَوْقتِ  ِذْكرِ  ، بابالصالة تابك :ابن خزٌمة أخرجهو ُكونُ  الَِّذي النَّ  ِفٌهِ  اْلَمْرءُ  ٌَ

ا لِ  لَِصاَلةِ  ُمْدِرك  ٌْ لِ  َفاَتتْ  إذا اللَّ ٌْ َها ِباللَّ َهارِ  ِمنَ  اْلَوْقتِ  َذِلكَ  ِفً َفَصالَّ ، (7ٔٔٔ/9٘ٔ/ٕ) النَّ
انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان أخرجهو ٌَ  ِمْثلَهُ  َصلَّى ُثمَّ  ِحْزِبِه، َعنْ  َنامَ  َمنْ  ِبؤَنَّ  اْلَب
نَ  َما ٌْ ْهرِ  اْلَفْجرِ  َب فى  الطحاوي أخرجهو ،(ٖٕٗٙ/9ٖٙ/ٙ) ِحْزِبهِ  أَْجرُ  لَهُ  ُكِتبَ  َوالظُّ

انُ باب  :ثاراآلشرن مشكل  ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّىَ  هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب ٌْ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ء   َعنْ  أَوْ  ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  َمنْ : "َقْولِهِ  ًْ نَ  ِفٌَما َفَقَرأَهُ  ِمْنهُ  َش ٌْ ْهرِ  َوَصاَلةِ  اْلَفْجرِ  َب  لَهُ  ُكِتبَ  الظُّ
َما لِ  َقَرأَهُ  َكؤَنَّ ٌْ  َما ِذْكرُ باب  :ثاراالالطبرى فى تهذٌب  أخرجه، و(ٖٗٗٔ/ٙٙ/ٗ)" ِباللَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  َسَنُدهُ  ِعْنَدَنا َصحَّ  ، َعْبد   ْبنِ  الرَّ ًِّ  َعنِ  ُعَمَر، َعنْ  اْلَقاِريِّ ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ   . ( ستتهم من طرٌق ابن وهب به بلفظه7ٙٔ/ٕ) َوَسلَّمَ  َعلَ
لِ  ِمنَ  ِحْزُبهُ  َفاَتهُ  ِفٌَمنْ  ُذِكرَ  َماباب  ،اب السفرأبو تابك :الترمذي أخرجهو ٌْ  َفَقَضاهُ  اللَّ

َهارِ   :النسابً أخرجهو ،«َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا» ( بلفظه وقال:8ٔ٘/7ٗٗ/ٕ) ِبالنَّ
امِ تاب ك ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ ْقِضً َمَتىباب ، النَّ لِ  ِمنَ  ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  َمنْ  ٌَ ٌْ  9ٕ٘/ٖ) اللَّ
 أخرجهو ،(8ٓٔٔ/8ٙٙ/ٕ) :األسماءفى الكنى و بً، ومن طرٌقه الدوال( بلفظه79ٓٔ/

  =                                                            ( بنحوه ،ٕٕٓ/ٖٖٗ/ٔ) :أحمد
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 حزبه :وقوله
(ٔ)

وٌروى جزبه ،ا  المهملة المكسورةهو بالح :
 (ٕ)

بالجٌم  
الفرج أبوال الحافظ ق ،القطعة والطابفة والنصٌب :الجز من 

(ٖ)
وهو  :

 . تصحٌف
___________________________ 

لِ  ِمنَ  ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  إذا باب ،الصالة تابك :فى سننه الدارمً هأخرجو=  ٌْ  9ٕٙ/ٕ) اللَّ
ِزٌد ْبنِ  ٌُوُنسَ ( بلفظه خمستهم من طرٌق 8ٔ٘ٔ/   . به ٌَ
ء   َفاَتهُ  َمنْ باب  ،الصالة تابك :مصنفهفً عبد الرزاق  هأخرجو ًْ لِ  ِمنَ  َش ٌْ  َمَتى،  اللَّ

ْقِضٌه باب من اسمه محمد  :فى المعجم الصؽٌر الطبرانًأخرجه و ،(7ٗ8ٗ/ٓ٘/ٖ) ٌَ
   . به بنحوه ( كالهما من طرٌق الزهري9ٕٙ/ٗٙٔ/ٕ)

ورجح ( 78ٔ/ٕاقه الدارقطنً فً العلل )وهناك خالؾ فً إسناده رفعا، ووقفا، س
 .، وسٌؤتً ذكره فً الحدٌث التالًالموقوؾ

ْجَعلُهُ  َما ْزبُ الحِ  (ٔ) ْوبة: والِحْزبُ . كالِوْرد َصاَلة   أَوْ  ِقَراَءة   ِمنْ  َنْفِسهِ  َعلَى الرُجل ٌَ  النَّ
 . اْلَماءِ  ُوُرود ِفً
، وتفسٌر ؼرٌب مافى (ٖٕٖ/ٖوالفابق فى ؼرٌب الحدٌث ) ( ،7ٖٙ/ٔالنهاٌة ) نظر :ٌ

 (ٖٕٔ/ٔ) زدي الصحٌحٌن لأل
ِء، ِمنَ  َواْلِقْطَعةُ  النَِّصٌب :الُجْزءُ  (ٕ) ًْ  َقَسْمُته،: الّشًءَ  وَجَزْأتُ .أَْجَزاء َواْلَجْمعُ  الشَّ

ْأُتهُ  ْكِثٌر وَجزَّ  . للتَّ
 (ٕ٘ٙ/ٔ)ٌنظر : النهاٌة 

حمن َعْبد: ابن الجوزي( ٖ) ًّ  ْبن الرَّ د ْبن عل د ْبن علً ْبن ُمَحمَّ ٌْ  ْبن هللاَّ  َعْبد ْبن هللاَّ  ُعَب
د ْبن أحمد ْبن ُحّماَدى د ْبن القاسم ْبن النضر بن القاسم بن هللا عبد ْبن َجْعَفر ْبن ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ْحَمن َعْبد ْبن هللاَّ  َعْبد ْبنا دِ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  ْبنِ  الرَّ ٌق َبْكر أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ دِّ  أَِبً ْبن هللاَّ  َعْبد الصِّ
، اْلَجْوزّي، ابن الَفَرو أبو الّدٌن، جمال العاّلمة الحافظ قَُحافة، ًّ ًّ  القَُرش ِم ٌْ  البْكرّي، التُّ

، اْلَبْؽَداِدّي، ًّ  التفسٌر، من العلوم أنواع ِفً المشهورة الّتصانٌؾ الواعظ، صاحب الحنبل
ْهد، والوْعظ، والفقه، والحدٌث، ا ُولِد .ذلك وؼٌر والّطّب، والتارٌخ، والزُّ  ثمان   سنة تقرٌب 

هم وُعِرؾ مابة، وخمس عْشر   سنة أو  ولم بواسط، داره وسط فً لجوزة بالجْوزيّ  جدُّ
ا، كبٌر القرآن علوم فً" المؽنً: "تصانٌفه ومن . سواها َجْوزة بواسط ٌكن  وكتاب جّد 
 مجلد،" والنظابر الوجوه"و اللؽة، فً" رٌباأل تذكرة"مجلدات و أربع" المسٌر زاد"
" النقل نقً" مجلدان،" الحدابق" مجلدات، سبع" المسانٌد جامع" مجلد،" فناناأل فنون"و

 مجلدان،" الخالؾ مسابل فً التحقٌق" مجلدان،" الحكاٌات عٌون" كبٌر، مجلد
 وقد وخمسمابة وتسعٌن سبع سنة رمضان شهر عشر ثالث الجمعة ٌوم توفى. وؼٌرهم"

ٌّعه مشهودة جنازته وكانت .التسعٌن قارب  . الخالبق ش
 ؼاٌةو، (8ٕ/ ٖٔ) والنهاٌة البداٌةو، (97ٕ/ ٗ) العبر، و(9ٕ/ٗ: تذكرة الحفاظ )ٌنظر 
 .( ٓٗٔ/ ٖالبن خلكان ) الوفٌاتو، (7ٖ٘/ ٔ) البن الجزري النهاٌة

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٗ1٘ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

يقال ابن جرٌر الطبر
(ٔ)

 الورد، وهو شا ٌوزعه  القرآن:"والحزب من 
ا من كانوا فرقا  إذاالقوم أحزاب  :على نفسه فى كل ٌوم أولٌلة، ٌقالنسان اإل
يوقال ابن جرٌر الطبر ،احٌة فرقةن كلِّ 

(ٕ)
ورة وكل : الحزب جماعة س

األحزاب، والحزب: النوبة فى ورد ومنه  ،جماعة مإتلفة على شا حزب
 ن ما بٌن طلوعم فى ذلك الوقت  كالقٌام باللٌل؛ أل، وإنما كان القٌاالما 

لى نت اللٌلة إى اللٌل ٌقولون كٌف كلالفجر والزوال عند العرب منسوب إ
إذا صلى الغداة ٌقول ألصحابه  -صلى هللا علٌه وسلم  -، وكان وقت الزوال

"ى أحد منكم اللٌلة رإٌا"هل رأ
(ٖ)

وقد بنى أبو حنٌفة ،
(ٗ)

على هذا حكم  
ه  النٌة فى صوم الفرض فقال: إذا نوى صوم الفرض قبل الزوال صح، وكؤنَّ

     .نى معْ هذا الْ لِ  خر اللٌل مالحظةا نوى من آ
___________________________ 

 جعفر أبو الحافظ الفرد العلم ماماإل كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدهو  الطبري:( ٔ)
 الشوارب أبً بن الملك عبد بن محمد سمع. التصانٌؾ وصاحب عالماأل أحد الطبري

 بن ومحمد السدي موسى بن إسماعٌلو إسرابٌل أبً بن إسحاقو السكونً همام وأبا
 بقوله ٌحكم بمةاال أحد جرٌر ابن كان: الخطٌب بكر أبو قال. وؼٌرهم الرازي حمٌد

 أهل من أحد فٌه ٌشاركه لم ما العلوم من جمع وفضله، لمعرفته رأٌه إلى وٌرجع
 بالسنن عالما ،القرآن أحكام فً فقٌها بالمعانً، بصٌرا هللا، لكتاب حافظا فكان عصره
 والتابعٌن، الصحابة بؤحوال عارفا ومنسوخها ناسخها وسقٌمها صحٌحها: وطرقها
 كتاب وله مم،األ تارٌخ فً المشهور الكتاب الكبٌر له وأخبارهم، الناس بؤٌام بصٌرا
 ٌتمه، لم لكن معناه فً مثله أر لم ثاراآل تهذٌب وكتاب مثله، ٌصنؾ لم الذي التفسٌر
 داره فً ودفن وثالثمابة عشر سنة شوال من بقٌا لٌومٌن حداأل عشٌة جرٌر ابن توفً
 ونهارا لٌال شهور عدة قبره على وصلى هللا الإ ٌحصٌهم ال من وشٌعه ٌعقوب برحبة
 . والدٌن األدب أهل من خلق ورثاه
وتذكرة  ،( 9ٕٔ ،9ٔٔ/ ٗ) عٌاناال وفٌات،  (9ٙٔ-ٕٙٔ/ ٕ) بؽداد تارٌخ : ٌنظر

 ،7ٖٓ) الحفاظ طبقاتو ،( 99ٗ ،98ٗ/ ٖ) االعتدال مٌزانو ( ،ٕٔٓ/ٕالحفاظ )
 ،(7ٗٔ-٘ٗٔ/ٔٔ) والنهاٌة البداٌةو ،(87ٕ،8ٕٗ/ٕ) بالوفٌات الوافًو، (8ٖٓ
 الرسالةو، (ٕٓٙ/ ٕ) الذهب شذراتو، (8ٕٔ -ٕٓٔ/ٖ) للسبكً الشافعٌة طبقاتو

  .(ٖٗ) المستطرفة
 (7ٙٗ/ٕمسند عمر ) ثار للطبرياآلتهذٌب  (ٕ)
 ٕ :سبق تخرٌجه برقم (ٖ)
ا"  - رحمه هللا -قال السرخسً (ٗ) ةُ  َفؤَمَّ ٌَّ  ِفً َتُجوزُ  َرَمَضانَ  لَِصْومِ  اْلَفْجرِ  ُطلُوعِ  َبْعدَ  النِّ

ُ  َرِحَمُهمْ  ُعلََماِبَنا َقْولِ  ًِّ  َقْولِ  َوَعلَى َتَعالَى هللاَّ اِفِع ُ  َرِحَمهُ  - الشَّ  َوِفً َتُجوزُ  اَل  - َتَعالَى هللاَّ
َوالِ  َقْبلَ  َنَوى إذا أََحُدُهَما لَْفَظانِ  اْلِكَتابِ  اِنً الزَّ َهاِر، اْنِتَصاؾِ  َقْبلَ  َنَوى إذا َوالثَّ   = َوُهوَ  النَّ
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___________________________ 
ةِ  ُوُجودُ  ِعْنَدَنا َفالشَّْرطُ  َصحُّ األ = ٌَّ ٌَُقامَ  َداءِ األ َوْقتِ  أَْكَثرِ  ِفً النِّ ، ُمَقامَ  لِ  َقْبلَ  َنَوى إذاوَ  اْلُكلِّ

َوالِ  َوالِ  َساَعةَ  أِلَنَّ  اْلَمْعَنى؛ َهَذا ٌُوَجدْ  لَمْ  الزَّ َهارِ  ِنْصؾُ  الزَّ  َوَوْقتُ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  ِمنْ  النَّ
ْومِ  أََداءِ  ًُّ  اْلَفْجرِ  ُطلُوعِ  ِمنْ  الصَّ اِفِع ُ  َرِحَمهُ  - َفالشَّ ُ  َصلَّى - ِبَقْولِهِ  اْسَتَدلَّ  - َتَعالَى هللاَّ  هللاَّ
هِ  ٌْ امَ  اَل » - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ْعِزمْ  لَمْ  لَِمنْ  ِص امَ  ٌَ ٌَ لِ  ِمنْ  الصِّ ٌْ ءِ  َعلَى اْلَقْلبِ  َعْقدُ  َواْلَعْزمُ  «اللَّ ًْ  الشَّ
ْنَعِقدْ  لَمْ  إذافَ  ْومِ  َعلَى َقْلُبهُ  ٌَ لِ  ِمنْ  الصَّ ٌْ  ِعْندَ  َواْلَعِزٌَمةَ  اْلَقْصدَ  أَنَّ  ِفٌهِ  َواْلَمْعَنى ٌُْجِزُبهُ  اَل  اللَّ

لِ  ُكونَ  َشْرط   اْلِعَباَدةِ  ِمنْ  ُجْزء   أَوَّ ٌَ اَلةِ  قُْرَبة   لِ ُكنْ  لَمْ  َذلِكَ  اْنَعَدمَ  إذافَ  اْلِعَباَداتِ  َوَساِبرِ  َكالصَّ ٌَ 
ًَ  َوَما قُْرَبة   اْلُجْزءُ  َذلِكَ  ْكِفً اَل  َبِق هِ  اْلُمْسَتَحقَّ  أِلَنَّ  لِْلَفِرٌَضِة؛ ٌَ ٌْ ْوم   َصْومُ  َعلَ  ِبِخاَلؾِ  َكاِمل   ٌَ
ْفلِ  هُ  النَّ رُ  َفإِنَّ ٌْ ر   َؼ ا ُمَقدَّ ٌُْمِكنُ  َشْرع  ا ٌُْجَعلَ  أَنْ  َف ْفلِ  َمْبَنى أَنَّ  َمعَ  َنَوى ِحٌنِ  ِمنْ  َصاِبم   النَّ
ٌقِ  َعلَى َواْلَفْرِض  اْلُمَساَمَحةِ  َعلَى ْفلِ  َصاَلةَ  أَنَّ  َتَرى أاََل  الضِّ ا َتُجوزُ  النَّ  اْلقُْدَرةِ  َمعَ  َقاِعد 
امِ  ىَعلَ  ٌَ ا اْلِق     . اْلَفْرِض  ِبِخاَلؾِ  النُُّزولِ  َعلَى اْلقُْدَرةِ  َمعَ  َوَراِكب 
ا بنٌة إالَّ  الصوم ٌصح ال": الموفَّق قال: قال اللكنويو ا إجماع  ا أو كان فرض   ألنه تطوع 

ا كان إن ثم كالصالة، النٌة إلى فافتقر محضة، عبادة  أدابه فً رمضان كصٌام فرض 
ه أن اشُترط والكفارة والنذر وقضابه ٌَ  وقال والشافعً، ومالك إمامنا عند اللٌل من ٌنو

ٌِّن صوم وكل رمضان صٌام ٌُجزئ حنٌفة أبو  عاشوراء لحدٌث النهار من بنٌة متع
 من الصوم ٌنافً ما النٌة بعد َفَعلَ  ثم أجزأه، نوى اللٌل من جزء أي فً ثم علٌه، المتفق
 بمناؾ   النٌة بعد ٌؤتً ال أن الشافعً أصحاب بعض واشتراط ال أم والشرب األكل

 أذان به اخُتص كما اللٌل من األخٌر النصؾ فً النٌة وجود بعضهم واشترط للصوم،
ٌِّت لم من: "وسلّم علٌه هللا صلّى قوله عموم ولنا مزدلفة، من والدفع الصبح  الصٌام ٌب
 وقال والشافعً، حنٌفة وأبً إمامنا عند النهار من بنٌة ٌجوز التطوع وصوم ،"اللٌل من
 سواء أجزأه، نوى النهار من وقت أي فً ثم اللٌل، من بنٌة إالَّ  ٌجوز ال: وداود مالك
  . والخرقً أحمد كالم ظاهر وهذا وبعده، الزوال قبل ما ذلك فً
لعبد الحً  محمد موطؤ على دجَّ مَ المُ  التعلٌقو ،(ٕٙ/ٖ) المبسوط للسرخسً :نظرٌ

 (8ٕٔ/ٕ) اللكنوي
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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نْ  » :وفٌه أنه قال -9ٕٔ هُ  م  لِ  ِمن   ِحْزُبهُ  ف ات  ٌْ أ هُ  اللَّ ُزولُ  ِحٌن   ف ق ر   الشَّْمسُ  ت 
ةِ  إِل ى ال  ْهرِ  ص  فُْتهُ  ل مْ  ف إِنَّهُ  الظُّ هُ  أ وْ  ٌ  ؤ نَّ هُ  ك  ك  النسابًه أخرج«أ ْدر 

(ٔ)
 . 

___________________________ 
 ورفعا:اختلؾ على عمر وقفا، هذا الحدٌث ( ٔ)

 عن عبد الرحمن القاري عن عمر موقوفارواه األعرو وعروة  الوجه الموقوؾ:
ْحَمِن ْبِن َعْبد  الوجه المرفوع: رواه  ِ، َعْن َعْبِد الرَّ ِ ْبُن َعْبِد هللاَّ ُد هللاَّ ٌْ ِزٌَد، َوُعَب ٌَ اِبِب ْبِن   السَّ

ا ، َعْن ُعَمَر،القاري  مرفوع 
 تخرٌج الوجه الموقوف:

ْقِضً َمَتىباب  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابً هأخرج  ِمنَ  ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  َمنْ  ٌَ
لِ  ٌْ َبةُ  أخبرنا :( قال79ٕٔ/ٕٓٙ/ٖ) اللَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت ، َعنْ  َسِعٌد  نِ  ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  َمالِك  ٌْ  اْلُحَص
ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ،األعرو َعنْ  ، َعْبد   ْبنِ  الرَّ ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ عن  اْلَقاِريِّ   . به بلفظه موقوفا اْلَخطَّ
 (ٖ/ٕٓٓ/ٔ) القرآن َتْحِزٌبِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،القرآن تابك :مالك فى الموطؤ هأخرجو

 (8ٕٗٔ/ٕٗٗ/ٔباب فضل ذكر هللا ) :ابن المبارك فى الزهد هأخرج :ومن طرٌق مالك
ء   َفاَتهُ  َمنْ باب  ،الصالة تابك :عبد الرزاق فى مصنفه هأخرجو ًْ لِ  ِمنَ  َش ٌْ  َمَتى، اللَّ

ْقِضٌِه؟ ْحَمنِ  َعْبدِ  ( من طرٌق عروة عن7ٗ8ٗ/ٓ٘/ٖ) ٌَ   . بنحوه اْلَقاِريِّ  َعْبد   ْبنِ  الرَّ
 تخرٌج الوجه المرفوع:
 (8ٕٔسبق تخرٌجه برقم )

 الوجه الموقوف: إسناددراسة 
 :النسابًاإلمام لنسابً وهذا دراسة إسناد الوجه الموقوؾ: رواه ا

  ٙ٘ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمسعٌدبن  قتٌبة -ٔ
 ٖٖ رقم: جماع سبقت ترجمته حدٌثاالثقة ثبت ب مامإ: بن أنس مالك -ٕ
مان أبو َمِوي،األ القرشًبن الحصٌن  داود -ٖ ٌْ  َعْبد :روى عن.  )ع( المدنً ُسَل

ْحَمنِ   عباس اْبن مولى وعكرمة ،األنصاري زٌد ْبن وعدي عرو،األ هرمز ْبن الرَّ
 أَبً ْبن َجْعَفر ْبن ومحمد  ،ٌسار ْبن إسحاق ْبن ومحمد أنس، ْبن مالك وعنه:. وؼٌرهم
، عباس قال. وؼٌرهم  كثٌر، وِريُّ ٌَى َعنْ  الدُّ ْح  َعنْ  مالك، روى وقد ثقة،: َمِعٌن ْبن ٌَ
 ٌكره مالك وكان عكرمة، َعنْ  ٌحدث كان ألنه لَُه، مالك كره وإنما الحصٌن، ْبن َداُود

 َعنْ  روى ومالك  الحدٌث فمنكر عكرمة، عن روى ما: المدٌنً بن علً َوَقال،  عكرمة
 بالقوي، لٌس: حاتم أبو َوَقال، لٌن:  ُزْرَعة أبو َوَقال، عكرمة ؼٌر َعنْ  حصٌن، ْبن َداُود
 مناكٌر، عكرمة َعنْ  هأحادٌث: َداُودَ  أبو َوَقال، حدٌثه لترك عنه روى مالكا أن ولوال

َسابً َوَقال، مستقٌمة شٌوخه َعنْ  هأحادٌثو : عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، بؤس به لٌس: النَّ
 فٌكون ضعٌؾ، عنه ٌروي أن الإ الرواٌة صالح فهو ثقة عنه روى إذا الحدٌث، صالح
ٌَى أَبً ْبن إبراهٌمو حبٌبة، أَبً ابن مثل منه البالء ْح ان ابنُ  وذكره، ٌَ  كتاب ِفً ِحبَّ
 لم ألنه وهم، طالقاإل َعلَى حدٌثه ترك من وكل الشراة مذهب ٌذهب كان: َوَقال الثقات
 انتحل من فؤما حوال،األ َعلَى رواٌاتهم مجانبة ٌجب والدعاة مذهبه، ىلإ داعٌة ٌكن

 =     وجب فإن برواٌته،  محتجا الشهادة جابز كان متقٌا، وكان إلٌها، ٌدعه فلم بدعة،



   ٗ11 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ..................................................................................
___________________________   

ووثقه ابن ، مثله الشراة مذهب ٌرى كان ألنه عكرمة، حدٌث ترك وجب حدٌثه ترك= 
 كتابه فً َوَقال، قدري ثقة: الدٌوان فً الذهبً َوَقال، بن صالح أحمدو العجلًسعد و

: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، تستنكر ؼرابب له مشهور ثقة: (موثق وهو ٌهف تكلم من)
 .مابةو وثالثٌن خمس سنة مات. الخوارو برأي ورمً عكرمة، فً الإ ثقة

                                                                  .  كثرون وروى له الجماعةاألحدٌثه عن عكرمة فقد وثقه  فً الإ: ثقة خالصة حاله
( 8ٓ٘/ٖ)زرعة  بىوالضعفاء أل ،(ٕ٘ٔ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخ  :ٌنظر

 للعجلًوالثقات  ،(ٖٕٔ/ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ، (ٖ٘/ٕوالضعفاء للعقٌلى )
بن والكامل ال، (8ٕٗ/ٙوالثقات البن حبان ) ،(8ٓٗ/ٖ) والتعدٌل والجرن، (7ٗٔ/ٔ)

،  (8ٔٔ/ ٖ) حجر ابن وتهذٌب ،(9ٖٔ/ٌٔه وهو موثق )ف تكلم منو، (ٓٙ٘/ٖ) عدي
 ( 98ٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(99ٖ/ٔ) الفتح ومقدمة

ْبد -ٗ ْحم ن ع  ْحَمن عبد :روى عن)ع( .  داودالمدنً أبو ، عرواأل هرمز بن الرَّ  ْبن الرَّ
 نوفل، ْبن المؽٌرة ْبن الملك وعبد ،األنصاري َعْمرة أَبً ْبن الرحمن وعبد القاري، عبد

ْحَمن، َعْبد أَبً ْبن وربٌعة الحصٌن، ْبن داود :وعنه. وؼٌرهم  أسلم ْبن وزٌد الرَّ
د َوَقال، الحدٌث كثٌر ثقة كان قال ابن سعد:. وؼٌرهم د ْبن أحمد ْبن ُمَحمَّ  أَبً ْبن ُمَحمَّ

 أَبًِ أصحاب أعلى َعنْ  حاضر وأنا المدٌنً بن علً سبل: أبٌه َعن المقدمً، َبْكر
رة، ٌْ ٌَّب، ْبن بَسِعٌد فبدأ ُهَر  صالح أبوو الرحمن َعْبد ْبن سلمة أبو وبعده: قال ثم الُمَس
. هإالء دون وهو ثقة، هو: فقال ؟عرواألف: المدٌنً بن لعلً قٌل، سٌرٌن وابن السمان
ْحَمن فعبد: له فقٌل  َوَقال، هإالء دون وهو ثقة، هو: فقال ؟ الحرقة مولى ٌعقوب ْبن الرَّ
د َبة، أَبً ْبن عثمان ْبن ُمَحمَّ ٌْ رة أَِبً أصحاب: المدٌنً بن على َعن َش ٌْ : الستة هإالء ُهَر
ٌَّب، ْبن َسِعٌد  وطاوس سٌرٌن، ْبن ومحمد صالح، أبوو عرو،األو سلمة، أبوو الُمَس
 البن الثقات كتاب: وفى ى، وقال مؽلطاحرفا الإ حدٌثهم حدٌثه ٌشبه منبه ْبن همام وكان
 أشهر، ولاألو كٌسان، ابن: وقٌل حسان، ابن: وقٌل هرمز، بن الرحمن عبد: خلفون
 الناس وأروى للقرآن، مقربا وكان هرٌرة، أبً فً ثباتاأل ومن التابعٌن، جلة من وهو
وذكره ابن حبان ، وابن خراش وابن حجر العجلًزرعة و أبوووثقه ، الزناد أبو عنه

                                                   .مابةو عشرة سبع سنة سكندرٌةاإلب مات .فى الثقات
 .جماع اإل: ثقة بخالصة حاله

 أحمد وعلل ،(ٖٔٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(8ٗٔ –8ٖٔ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر
والثقات  ،(97ٕ/٘) والتعدٌل والجرن ،(ٖٓٙ/٘الكبٌر ) البخاريوتارٌخ  ،(8ٖ/ٔ)

 إكمالو ،(ٕٔٔ/ٔ) الدارقطنً وسنن ،(7ٓٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٖٓٓ/ٔ) للعجلً
/ ٔ) والتقرٌب ،(9ٕٔ –9ٕٓ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب، (ٕ٘ٗ/8تهذٌب الكمال لمؽلطاي )

ٖٕ٘ ) 
 ْبن محلم ْبن الدٌش ْبن القارة ولد من - الٌاء بتشدٌد - القاري عبد بن الرحمن عبد -٘

 =   .  )ع( .نزار ْبن مضر ْبن إلٌاس ْبن مدركة ْبن خزٌمة ْبن الهون ْبن أٌثع ْبن ؼالب
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اِب، ْبن ُعَمر روى عن:=   ،األنصاري طلحة وأبً ،األنصاري أٌوب وأبً اْلَخطَّ
ِزٌد ْبن والسابب عوؾ، ْبن الرحمن َعْبد ْبن حمٌد :وعنه. وؼٌرهم  - أقرانه من وهو - ٌَ
، وذكره ابن حبان العجلًوثقه ابن معٌن و. وؼٌرهم  عرواأل هرمز ْبن الرحمن وعبد

ًّ  عهد على ولد أنه: ٌقال: المزيقال و، فى الثقات ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ٌُقال. وَسلَّمَ  َعلَ  أن: و
وقٌل  وثمانٌن ثمان سنة مات .رإٌة له إن ٌقال: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، صحبة له

 . قبلها
 . صحبته خالصة حاله: ثقة مختلؾ فً

 ،(7ٕ٘/  ٔ) أحمد وعلل ( ٕٔٗ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،(7٘/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 حبان ابن وثقات ،(ٕٙٔ/ ٘) والتعدٌل والجرن  ،(8ٖٔ/ ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 اإلصابةو ،(ٕٕٗ –ٖٕٕ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٕ٘/ٔ) العجلًوثقات  ،(79/٘)
 (ٖ٘ٗ/  ٔ) والتقرٌب ،(ٖٗ/٘)
 ٔٙ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه لخطاببن ا عمر -ٙ
 

 وع:المرفالوجه دراسة إسناد 
 عبد هللا بن عتبة عن القاري السابب بن ٌزٌد، وعبٌد هللا بنرواه 
طلحة بن  )ع(. روى عن:  بن سعٌد بن ثمامة بن األسود الكندي السابب بن ٌزٌد -ٔ

ابنه عبد هللا : عبٌد هللا وعبد الرحمن بن عبد القاري ومعاوٌة وعابشة وؼٌرهم. وعنه
عبد البر كان عامال لعمر على  قال ابن ؼٌرهم.وٌحٌى بن سعٌد األنصاري و والزهري

سوق المدٌنة وقال أبو نعٌم توفً سنة اثنتٌن وثمانٌن وذكره البخاري فً فصل من مات 
ما بٌن التسعٌن إلى المابة وقال ابن أبً داود وهو آخر من مات بالمدٌنة من الصحابة 

 خالصة حاله: صحابً صؽٌر.  رضً هللا عنه.
 (ٓ٘ٗ/ٖالتهذٌب )و(، 77٘/ٕواالستٌعاب )، (ٓ٘ٔ/ٗالتارٌخ الكبٌر للبخاري ) 
روى عن  )ع(. بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلً أبو عبد هللا المدنً عبٌد هللا -ٕ
أخوه عون  :وعنهوؼٌرهم. وعبد الرحمن بن عبد القاري  ،وأبً طلحة األنصاري، أبٌه

ثٌر كان عالما وكان ثقة فٌها ك :قال الواقديوؼٌرهم. والزهري وسعد بن إبراهٌم 
كان أعمى وكان أحد فقهاء المدٌنة  :وقال العجلً، الحدٌث والعلم شاعرا وقد عمً

ثقة  :وقال أبو زرعة ،تابعً ثقة رجل صالح جامع للعلم وهو معلم عمر بن عبد العزٌز
تسعٌن أربع و - دون المابة -ثقة فقٌه ثبت من الثالثة مات ، وقال ابن حجر: مؤمون إمام

 خالصة حاله: ثقة. .وقٌل سنة ثمان وقٌل ؼٌر ذلك
 (7ٖٖ/ٔ، والتقرٌب )(ٖٕ/7التهذٌب )

 النظر فً الخالف:
وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث  عروةتابعه:، ووهو ثقة روى الوجه الموقوؾ: األعرو

 ، وروي هذا الوجه من طرٌق مالك عن داود عن األعرو به. 8رقم:
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 والوجه المرفوع: رواه السابب، وعبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة، وهما ثقتان، وروي= 
 من طرٌق ٌونس بن ٌزٌد عن الزهري عنهما. هذا الوجه

وهذا الوجه ؼٌر محفوظ ؛ ألن مالك وهو أثبت الناس فً الزهري لم ٌروه عنه . إذا 
 ( 79ٔ/ٕهو الذي رجحه الدارقطنً فً العلل )ٌترجح الوجه الموقوؾ و

 :سناداإللحكم على ا
 .موقوؾاإلسناد صحٌح 
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 قٌام اللٌل  /ب[ٕٙٔ/ ]ذكر ثواب من نوى( ٕٖ)          
 عنهم عادته فغلبه النو أو كان من

 
لَّى -: رسول هللا قال -هللا عنه  رضً -الدردا   أبىعن  -ٖٓٔ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
، لَّم  س  نْ »:  و  هُ  أ ت ى م  اش  ُهو   فِر  ْنِوي و  قُوم   أ نْ  ٌ  لًِّ ٌ  لِ  ِمن   ٌُص  ٌْ ْتهُ  اللَّ ل ب  اهُ  ف غ  ن  ٌْ  ع 
تَّى ا ل هُ  ُكتِب   أ ْصب ح   ح  ى م  و  ان   ن  ك  ْوُمهُ  و  ق ةا  ن  د  هِ  ص  ٌْ ل  بِّهِ  ِمنْ  ع  زَّ  ر  لَّ  ع  ج   «و 
 النسابً هأخرج

(ٔ)
  . 

 
 

__________________________ 
 اختلؾ فً رفعه ووقفه:مداره على عبدة بن أبً لبابه، وهذا الحدٌث ( ٔ)

ا  الوجه المرفوع: عبدة بن أبً لبابة عن سوٌد عن أبً الدرداء مرفوع 
 الوجه الموقوؾ: اختلؾ فً راوٌه األعلى:

 عبدة بن أبً لبابة عن سوٌد عن أبً ذر وأبً الدرداء موقوف ا  -أ
 أبً الدرداء موقوفا عبدة بن أبً لبابة عن سوٌد عن -ب

  تخرٌج الوجه المرفوع:
ْنِوي َوُهوَ  ِفَراَشهُ  أََتى َمنْ باب  ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابً هأخرج امَ  ٌَ ٌَ  اْلِق
ِ، َعْبدِ  ْبنُ  َهاُرونُ  أخبرنا :( قال787ٔ/8ٕ٘/ٖ) َفَنامَ  َثَنا: َقالَ  هللاَّ نُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُحَس ًٍّ  َعنْ  َعلِ

َماَن، َعنْ  َزاِبَدَة، ٌْ ، أَِبً ْبنِ  َحِبٌبِ  َعنْ  ُسلَ دِ  َعنْ  لَُباَبَة، أَِبً ْبنِ  َعْبَدةَ  َعنْ  َثاِبت  ٌْ  ْبنِ  ُسَو
ْرَداِء، أَِبً َعنْ  َؼَفلََة،  . به بلفظه  الدَّ

لِ  ِمنَ  ِحْزِبهِ  َعنْ  َنامَ  ِفٌَمنْ  َجاءَ  َماباب  ،قامة الصالةإ تابك :ابن ماجه هأخرجو ٌْ  اللَّ
  . ( عن هارون به بلفظهٖٗٗٔ/ٕٙٗ/ٔ)
اِوي ِذْكرِ باب  ،الصالة تابك :ابن خزٌمة هأخرجو امَ  النَّ ٌَ لِ  ِق ٌْ ْؽلُِبهُ  اللَّ ٌَ ْومُ  َف امِ  َعَلى النَّ ٌَ  ِق

لِ  ٌْ  َهَذا :( وقال7ٓٔٔ/٘٘ٗ/ٔصالة التطوع ) تابك :، والحاكم(7ٕٔٔ/9٘ٔ/ٕ) اللَّ
ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   ٌْ َخ ٌْ َجاهُ  َولَمْ  الشَّ ُهَما ِعْنِدي َوالَِّذي ٌَُخرِّ  ُرِويَ  ِبَتْوِقٌؾ   َعلَّاَلهُ  أَنَّ
َثَنا". َزاِبَدةَ  َعنْ  دُ  أَْنَبؤَ  ،إسحاق ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ ةُ  ثنا النَّْضِر، ْبنِ  أحمد ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَ  ْبنُ  ُمَعاِو

و، ْرَداِء، أَِبً َقْولِ  ِمنْ  هِ إسنادبِ  َفَذَكَرهُ  َزاِبَدةُ، ثنا َعْمر  ا َوَهَذا الدَّ نَ  َفإِنَّ  ٌُوِهنُ  اَل  ِممَّ ٌْ  اْلُحَس
ًٍّ  ْبنَ ا ًَّ  َعلِ ِرِه، ِمنْ  َزاِبَدةَ  ِبَحِدٌثِ  َوأَْعَرؾُ  َوأَْحَفظُ  أَْقَدمُ  اْلُجْعِف ٌْ ُ  َؼ  هأخرجو ،" أَْعلَمُ  َوهللاَّ

ةِ  َعلَى َنامَ  َمنْ باب  : كتاب الصالة،البٌهقً ٌَّ قُومَ  أَنْ  ِن ِقظْ  َفلَمْ  ٌَ ٌْ ْسَت ٌَ (ٖ/ٕٕ/ٗ7ٕٗ )
ن ثالثتهم من طرٌق  ٌْ ًٍّ  ْبن ُحَس  .به بلفظه  َعلِ

لِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو ثِ  َعلَى َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  َتَفضُّ  َنْفَسهُ  اْلُمَحدِّ
امِ  ٌَ لِ  ِبِق ٌْ َناهُ  َؼلََبْتهُ  ُثمَّ  اللَّ ٌْ ( من طرٌق 88ٕ٘/ٖٕٖ/ٙ) َنَوى َما أَْجرِ  ِبِكْتَبةِ  َعْنهُ  َنامَ  َحتَّى َع
  .به بلفظه  لَُباَبَة، أَِبً ْبنِ  َعْبَدةَ  َعنْ شعبة 

 =                                                         :بوجهٌه تخرٌج الوجه الموقوف
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ْنِوي َوُهوَ  ِفَراَشهُ  أََتى َمنْ أخرجه النسابً: كتاب قٌام اللٌل وتطوع النهار، باب  -أ=  ٌَ 
امَ  ٌَ انَ  ( قال:788ٔ/8ٕ٘/ٖ) َفَنامَ  اْلِق ٌَ ِ، َعْن ُسْف َثَنا َعْبُد هللاَّ ، َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َنْصر  ٌْ  أَْخَبَرَنا ُسَو

ْرَداِء َمْوقُوف   ، َوأَِبً الدَّ َد ْبَن َؼَفلََة، َعْن أَِبً َذرٍّ ٌْ ، َعْن َعْبَدَة، َقاَل: َسِمْعُت ُسَو ْوِريِّ  .االثَّ
عن سوٌد، عن أبً ( عن سفٌان الثوري، عن عبدة، ٕٕٗٗ) :وأخرجه عبد الرزاق

 الدرداء أو أبً ذر موقوف ا.
اِوي ِذْكرِ كتاب الصالة، باب  :ابن خزٌمةوأخرجه  امَ  النَّ ٌَ لِ  ِق ٌْ ْؽلُِبهُ  اللَّ ٌَ ْومُ  َف امِ  َعَلى النَّ ٌَ  ِق

لِ  ٌْ -( من طرٌق وكٌع، عن الثوري، عن عبدة، عن زر أو سوٌد 7ٗٔٔ/9ٙٔ/ٕ) اللَّ
َن اْلِعلََّة وقال: "، عن أبً الدرداء أو أبً ذر موقوف ا. -شك عبدة ٌَّ ُ َقْد َب َوَعْبَدةُ َرِحَمُه هللاَّ

ُهمَ  ، َفَذَكَر أَنَّ د  ٌْ ا َكاَنا اْجَتَمَعا ِفً الَِّتً َشكَّ ِفً َهَذا اإْلِْسَناِد، أََسِمَعُه ِمْن ِزرٍّ أَْو ِمْن ُسَو
ُث َعْنهُ  ُث ِمْنُهَما، َوَمِن اْلُمَحدِّ َث أََحُدُهَما ِبَهَذا اْلَحِدٌِث، َفَشكَّ َمِن اْلُمَحدِّ  ."َمْوِضع  َفَحدَّ

ًَ  وأخرجه النسابً فً الكبرى: كتاب قٌام اللٌل وتطوع النهار، باب ٌَُصلِّ َمْن َنَوى أَْن 
ِل َفَؽلََبْتُه عَ  ٌْ ُنهُ ِمَن اللَّ  ( من طرٌق ابن عٌٌنة عن ابن أبً لبابة به.ٗٙٗٔ/78ٔ/ٕ) ٌْ

ُد ْبُن قال:  (7ٓٔٔ/٘٘ٗ/ ٔ)أخرجه الحاكم  -ب َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن إِْسَحاَق، أَْنَبؤَ ُمَحمَّ َحدَّ
و، ثنا َزاِبَدةُ، َفَذَكَرهُ ِبإِْسَناِدِه اأَْحَمَد  ُة ْبُن َعْمر  ٌَ ْرَداِء،ْبِن النَّْضِر، ثنا ُمَعاِو  ِمْن َقْوِل أَِبً الدَّ

َماَن اأْلَْعَمِش، َعْن وقال:  (7ٕٗٗ/ٕٕ/ٖ) البٌهقًمن طرٌقه و ٌْ ، َعْن ُسلَ َوَرَواهُ َجِرٌر 
، َعنْ  ش  ٌْ ، َعْن َعْبَدَة ْبِن أَِبً لَُباَبَة، َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَب ْرَداِء، َمْوقُوف ا َحِبٌب   .أَِبً الدَّ

د بن نصر ) اِوي ِذْكرِ كتاب الصالة، باب  :، وابن خزٌمة(ٕٔٗوأخرجه محمَّ امَ  النَّ ٌَ  ِق
لِ  ٌْ ْؽلُِبهُ  اللَّ ٌَ ْومُ  َف امِ  َعلَى النَّ ٌَ لِ  ِق ٌْ ( من طرٌق جرٌر، عن األعمش، عن 7ٖٔٔ/8ٓ٘/ٔ) اللَّ

ْخلٌُِط ِمْن وقال:  حبٌب، عن عبدة، عن زر بن حبٌش، عن أبً الدرداء موقوف ا. َوَهَذا التَّ
ُشكُّ ِفً اْلَخَبِر َعْبَدَة ْبِن  ٌَ ِد ْبِن َؼَفلََة. َكاَن  ٌْ ة : َعْن ُسَو ، َوَقاَل َمرَّ ة : َعْن ِزرٍّ أَِبً لَُباَبَة َقاَل َمرَّ

د   ٌْ ، أَْو َعْن ُسَو  .أَُهَو َعْن ِزرٍّ
 

  الوجه المرفوع: دراسة إسناد
 :سابً وهذا دراسة إسنادهالوجه المرفوع رواه اإلمام الن

 
 :النسابًاإلمام  إسناددراسة 

 7ٕ رقم: بن عبد هللا الحمال : ثقة سبقت ترجمته حدٌث هارون -ٔ
ًّ  بن الحسٌن -ٕ  آخرها وفً المهملة العٌن وسكون الجٌم ضمب -الجعفً الولٌد بن َعِل

 َعْبد أبو موالهم، -وهو من موالٌهم  العشٌرة سعد بن جعفً وهً القبٌلةنسبة الى  الفاء،
، ٌُقال هللاَّ د، أبو: و  النعمان ْبن وزحر قدامة، ْبن زابدة: . روى عن )ع( الكوفً ُمَحمَّ

مان الحضرمً، ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن موسى وعنه:.  وؼٌرهم ،األعمش وُسلَ  المسروقً الرَّ
                            =                              . وؼٌرهم السري ْبن وهناد الحمال، هللاَّ  َعبد ْبن وهارون
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 وَسِعٌد الجعفً، حسٌن من أفضل رأٌت ما: أبٌه َعن حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال= 
د َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، عامر ْبنا    ْبن ُمَحمَّ

 ْبن أحمد مجلسه فً رأٌت الجعفً، حسٌن من أتقن رأٌت ما: الهروي الرحمنعبد 
: ٌقول قتٌبة سمعت: داود أبو َوَقال، المخرمً سالم ْبن وخلؾ َمِعٌن، ْبن وٌحٌى حنبل،
َنة ْبن لسفٌان قٌل ٌْ ٌَ  رجل أفضل قدم: فقال له، فقٌل قابما، فوثب الجعفً، حسٌن قدم: ُع
َنة ْبن سفٌان عند كنت: داود ْبن موسى َوَقال، قط ٌكون ٌْ ٌَ  فقام الجعفً حسٌن فجاء ُع
 فٌه، رأس القرآن ٌقرئ وكان ثقة،: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال، ٌده فقبل سفٌان
َبة أَبً ْبن عثمان َوَقال، منه أفضل قط رجال أر لم صالحا رجال وكان ٌْ  ثقة بخ بخ: َش

ان، ابنُ  وذكره، صدوق  قانع ابن ووثقه، الثقات فً خلفون وابن شاهٌن، وابن ِحبَّ
 وثمانون خمس أو أربع وله ومابتٌن أربع أو ثالث سنة مات . حجر وابن والذهبً،

 . سنة
  . جماعاإلحاله : ثقة ب خالصة
 للعجلًوالثقات  ، (7ٕٕ) رقم الدارمً وتارٌخ ،( 9ٖٙ/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 والكاشؾ( ٘٘/ٖ) والتعدٌل والجرن ،( 8ٖٔ/ ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ( ٕٓٔ/ٔ)
-9ٕٓ/ٖ) األنساب( و7ٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ، ( 7ٖ٘/  ٕ) حجر ابن وتهذٌب( ٕٖٕ/  ٔ)

ٕ9ٖ ) 
مان :روى عن.  )ع( الكوفً الصلت أبو الثقفً، قدامة بن زابدة -ٖ ٌْ  ،األعمش ُسلَ

مان ٌْ ، وُسلَ ًّ ِم ٌْ  ْبن والحسن السري، ْبن بشر :وعنه.  وؼٌرهم حرب ْبن وسماك التَّ
 قدمت: الرازي زابدة ْبن عثمانقال . وؼٌرهم  الجعفً علً ْبن وحسٌن شٌب،األ ُموَسى
 قدامة، ْبن بزابدة علٌك: قال ؟ منه أسمع أن ترى من: الثوري لسفٌان فقلت قدمه الكوفة
َنة ْبن وسفٌان ٌْ ٌَ َثَنا: أسامة أبو َوَقال، ُع  أبو َوَقال، وإبره الناس أصدق من وكان زابدة َحدَّ
َثَنا: الطٌالسً داود ، ٌعرفه بدعة صاحب وال قدرٌا ٌحدث ال وكان قدامة، ْبن زابدة َحدَّ
 سفٌان،: أربعة الحدٌث فً المتثبتون: حنبل ْبن أحمد عن، الهاشمً علً ْبن صالح وقال

 وزهٌر زابدة عن الحدٌث، سمعت إذا: حنبل ْبن أحمدوقال ،  وزابدة وزهٌر، وشعبة،
 من صدوق: ُزْرَعة أبو َوَقال، إسحاق أبً حدٌث الإ ؼٌرهما عن تسمعه اال تبال فال
 وأحفظ عوانة أبً من إلً أحب وهو سنة، صاحب ثقة، كان: حاتم أبو َوَقال، العلم أهل
 أحمد َوَقال، الثوري سفٌان على حدٌثه عرض وكان عٌاش، ْبن بكر وأبً َشِرٌك، من
 كان فإن عنه، ٌسؤل حتى أحدا ٌحدث ال سنة، صاحب ثقة، كان: العجلً هللا َعبد ْبنا

 وروى الثوري، سفٌان على حدٌثه عرض قد وكان ٌحدثه، لم الإو حدثه سنة صاحب
 فكلمه زابدة إلى جاء معاوٌة ْبن زهٌر رأٌت: ٌونس ْبن أحمد َوَقال، الثوري سفٌان عنه
 السنة أهل من: فقال. ببدعة أعرفه ما: قال هو؟ السنة أهل من: فقال ٌحدثه رجل فً
 بكر أبا ٌشتمون الناس كان متى: زابدة فقال هكذا؟ الناس كان متى: زهٌر فقال هو؟

َسابً َوَقال،  !وُعَمر                                                                                                 =                                                         . ثقة: النَّ
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ًُّ  َوَقال، وجماعة سنة صاحب مؤمونا زابدة وكان: سعد ابن َوَقال=  اَرقُْطِن  من: الدَّ
 إحدى أو ستٌن سنةتوفى  . حجر وابن ،والذهبً والذهلً، حبان، ابن ووثقه، ثباتاأل

 . مابةو وستٌن
  . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

 وتارٌخ ،( 7ٓٔ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(78ٖ/ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 79ٖ ،8ٖٙ/  ٔ) أحمد وعلل ،( 8ٗ) الترجمة الدارمً

/  ٔ) والكاشؾ،  ( ٖٔٙ/ ٖ) والتعدٌل والجرن، ( ٖٙٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( ٕٖٗ/
 (ٖٕٔ/ٔوالتقرٌب )، ( ٖٙٓ/  ٖ) حجر ابن ، وتهذٌب( 7ٖٔ
 7ٖ :حدٌث رقمسبقت ترجمته ة : ثقة مدلس من الثالثاألعمشبن مهران  سلٌمان -ٗ
ٌُقال دٌنار، ْبن قٌس واسمه ثابت، أَبً بن حبٌب -٘  ٌحٌىأبو يسداأل هند، ْبن قٌس: و

 القرشً، عامر ْبن وعروة ،أقرانه من وهو  لبابة أَبً بن عبدة روى عن:.  )ع( الكوفً
مان الثوري، سفٌان وعنه:. وؼٌرهم  ربان أَبً بن وعطاء ٌْ مان ،األعمش وُسلَ ٌْ  أبو وُسلَ
: رابع لهم لٌس ثالثة بالكوفة َكانَ : عٌاش ْبنِ  َبْكرِ  أبوقال . وؼٌرهم  الشٌبانً إسحاق
 ٌكن ولم الفتٌا، أصحاب الثالثة هإالء وَكانَ  وحماد، والحكم، ثابت، أَبً ْبن حبٌب
 وَكانَ  ثقة، تابعً، كوفً،: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال، لحبٌب ٌذل الإ أحد بالكوفة
َثَنا: سفٌان عن المبارك، ابن َوَقال، سلمة أَبً ْبن حماد قبل الكوفة مفتً  ْبن حبٌب َحدَّ
ى أَِبً َعن عٌاش، ْبنُ  َبْكرِ  أبو َوَقال، تشبهها كلمة أو دعامة، وَكانَ  ثابت، أَبً ٌَ ْح ٌَ 

 ْبن ٌحٌىووثقه ، نبً علٌهم قدم وكؤنما ثابت، أَبً ْبن حبٌب مع الطابؾ قدمت: القتات
َسابً َمِعٌن، وذكره ابن حجر فى ، مدلسا كان: حبان ابن َوَقال، األزديو العجلًو والنَّ

 .                                                                       وؼٌرهما والدارقطنً خزٌمة بنا بذلك وصفهالمرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن وقال 
 أعالم سٌر فً الذهبً َوَقال، علٌها ٌتابع ال أحادٌث عطاء عن وله: عقٌلًال َوَقال
 ابن قول لمجرد له الضعفاء فً بذكره الدوالبً تناكد وقد تردد، بال ثقة وهو: النبالء
: وقال ابن حجر فى التقرٌب، له  جرن ال لبصره نعت هذا وإنما أعور، كان:  فٌه عون
 . ومابة عشرة تسع سنة سنة مات. مات  والتدلٌس رسالاال كثٌر وكان جلٌل فقٌه ثقة

 . بىوال ٌلنفت لقول الدوالمدلس من الثالثة جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب
 والدارمً ،( 9ٙ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( ٕٖٓ/ ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،ٙ٘ ،ٔٗ ،ٓٗ ،8ٔ/  ٔ) حمدأل والعلل ، (7ٙ/ٔ) المدٌنً البن والعلل ،( 7ٓٗ) رقم
ٔٓٓ، ٖٔٓ، ٔٓٗ، ٖٔٗ، ٔ٘ٙ، ٕٓ8، ٕٕٙ، ٕٖٗ، ٕٖٙ، ٕٕٙ، ٕٖٙ، ٕ7ٕ، 
  وتارٌخه ،( ٖٖٔ/ ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(  8ٕٖ ،ٖٙٙ ،7ٖ٘ ،ٖٖٗ ،9ٖٕ

 ،(7ٓٔ/ ٖ) والتعدٌل والجرن، ( ٘ٓٔ/ٔ) للعجلًوالثقات ، ( 8ٕٙ ،ٖٕٔ/ٔ) الصؽٌر
 الحفاظ وتذكرة ،(9ٕٔ-88ٕ/ ٘) النبالء أعالم ، وسٌر(7ٖٔ/ٗوالثقات البن حبان )

 =                    ،( ٔ٘ٗ/  ٔ) االعتدال ومٌزان ،(ٕٔٓ/  ٔ) والكاشؾ ،(ٙٔٔ/ ٔ)
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والتقرٌب  ،(8ٓٔ-78ٔ/ٕ) حجر ابن وتهذٌب ،(9ٕٔ-9ٕٓ/ٔٔ) بالوفٌات والوافً= 
 (7ٖ/ٔوتعرٌؾ أهل التقدٌس )، (ٓ٘ٔ/ٔ)
ن ِبَفْتح -الؽاضري يسداأل لبابة أَبً بن عبدة -ٙ ٌْ ْسَبة َهِذه - اْلُمْعَجَمة وبالضاد اْلَؽ  النِّ
َمة، بن أسد بن دودان بن َثْعلََبة بن َمالك بن ؼاضرة إِلَى ٌْ ٌُقال موالهم، ُخَز  مولى: و

 وأَِبً ؼفلة، بن سوٌد روى عن:.  )خ م ل ت س ق( البزاز الكوفً اْلَقاِسمِ  أبو قرٌش،
 الخطاب ُعَمربن بن هللا وعبد كعب، ْبن أَبً ْبن هللا وعبد سلمة، ْبن شقٌق وابل

ِزٌدَ  بن إبراهٌم وعنه: .وؼٌرهم  ْبن وحبٌب الشامً، سنان بن وبرد الدمشقً، النصري ٌَ
ًّ األقال  .وؼٌرهم  َثاِبت أَبً  بن عبدة من أفضل أحد العراق من علٌنا ٌقدم لم: وزاِع
ان، ْبن ٌعقوبثقه وَ و، جمٌعا َشِرٌكٌن وكانا الحر، بن والحسن لبابة، أَبً ٌَ  حاتم، أبوو ُسْف

َسابً، ان ابنُ  وَذَكره وابن حجر، العجلًو  شخرا وابن والنَّ  . الثقات فً ِحبَّ
  .جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب

/ ٔ) أحمد وعلل ،( 8ٖٓ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 8ٕٖ/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ،ٖٙٔ ،ٖ٘ٔ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٗٔٔ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕٓٗ ،ٖٓٔ
 ٘) حبان ابن وثقات ،( 89/ٙ) والتعدٌل والجرن( ، ٖ٘ٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  (7ٕٖ

 ( 7ٕٖ/ٕ( واللباب )9ٖ٘/ٔ) والتقرٌب ،( ٕٙٗ – ٔٙٗ/ٙ) التهذٌب ، وتهذٌب( ٘ٗٔ/
 .)ع( الكوفً أمٌة أبو الجعفً، عوسجة بن  -بفتح المعجمة والفاء  ؼفلة بن سوٌد -7

ْرَداء وأَبً الصدٌق، بكر وأبً الخطاب، ْبن ُعَمر روى عن:  َعْبد وعنه:. وؼٌرهم  الدَّ
. وؼٌرهم يسداأل عاصم ْبن ُعْثَمان حصٌن أبوو ، لبابة أَبً ْبن وعبدة رفٌع، ْبن العزٌز
، قوام زاهد، ،مامإ ثقة،: الذهبً َوَقال، العجلً هللا َعبد ْبن أحمدو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىوثقه 
 أصؽر أنا: قال أنه عنه وروى، التابعٌن كبار من مخضرم: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال
ًُّ  من ِب  َرُسول دفن من ٌدياأل نفضت حٌن المدٌنة قدم، بسنتٌن وسلم علٌه هللا صلى النَّ
ُ  َصلَّى هللاَّ  ًُّ  مع صلى أنه عنه روي وقد وسلم، علٌه هللاَّ ِب .  وسلم علٌه هللا صلى النَّ
 سنة مات .الكوفة وسكن بالجابٌة، ُعَمر وخطبة الٌرموك، فتح وشهد. ثبتأ ولاألو

 . وقٌل بعدها وثمانٌن إحدى
 .جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب

 وعلل ،( ٕٗٗ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( 8ٙ/  ٙ ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 وتارٌخ ،( ٕٙٙ ،7ٙ،8ٔ/ٔ) وعلله ،( ٕٙٔ/  ٘) أحمد ومسند ،(ٔٓٔ/ٔ) المدٌنً ابن

 للعجلًوالثقات  ،( ٘٘ٔ –ٗ٘ٔ/ ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٕٗٔ/ ٗ) الكبٌر البخاري
والثقات البن  ،( 7ٗٔ/  ٗ) ٌاءولاال وحلٌة ،( ٖٕٗ/ ٗ) والتعدٌل والجرن،  (ٕٕٔ/ٔ)

 =                      (8ٔ/  ٔ) والكاشؾ ، (79ٙ/  ٕ) االستٌعابو، ( ٕٖٔ/ٗحبان )
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 ،( ٕٕٔ/ٖ) واإلصابة ،( 78ٕ/ٗ) التهذٌب وتهذٌب ،( ٕٕ٘/ٖ) اإلسالم وتارٌخ= 

 (                                      ٕٓٙ/ٔ) والتقرٌب
 صلى هللاَِّ  َرُسول صاحب الخزرجً، الدرداء عامر أبو ابن: وقٌل مالك، بن عوٌمر -8 
هِ  هللا ٌْ   ٗٔٔرضً هللا عنه )ع(. سبق ترجمته حدٌث رقم:  .وَسلَّمَ  َعلَ

رواه النسابً، وهذا دراسة  األول: الموقوؾالوجه دراسة إسناد الوجه الموقوف: 
  :إسناده

)ت س(: ثقة باإلجماع .  الطوسانً الفضل أبو المروزي، سوٌد بن نصر بن سوٌد -ٔ
 ٖ٘سبقت ترجمته حدٌث رقم: 

 ٖ٘بن المبارك: ثقة باالجماع، سبقت ترجمته حدٌث رقم:  عبد هللا -ٕ
 عابد فقٌه حافظ ثقة)ع( :   الكوفً هللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعٌد بن سفٌان -ٖ

 8ٓمن الثانٌة سبقت ترجمته حدٌث رقم:  دلسم حجة امام
  فً الوجه المرفوع ت، سبقثقة باإلجماععبدة بن أبً لبابة:  -ٗ
 فً الوجه المرفوع ت ترجمتهثقة باإلجماع. سبقسوٌد بن ؼفلة:  -٘

 ٗٙترجمته حدٌث رقم: وتابع ابُن عٌٌنة الثوريَّ على هذا الوجه وهو ثقة، سبقت 
 الوجه الموقوؾ الثانً: 
 :به موقوفا على أبً الدرداء رواه األعمش عن حبٌب

األعمش: هو سلٌمان بن مهران األعمش، ثقة مدلس من الثالثة سبقت ترجمته حدٌث 
7ٔ  

 النظر فً الخالف:
، َعْن َعْبَدَة ْبِن أَِبً : الوجه المرفوع رواه َماَن، َعْن َحِبٌِب ْبِن أَِبً َثاِبت  ٌْ َزاِبَدةُ، َعْن ُسلَ

وهذا الوجه فٌه األعمش وهو مدلس من الثالثة، وحبٌب بن أبً ثابت ، وهو لَُباَبَة، 
، أَ الموقوؾ بوجهه األول: وَ مدلس من الثالثة،  ، َعْن َعْبَدَة، َعْن ِزرٍّ ْوِريُّ ْو َعْن َرَواهُ الثَّ

، َمْوقُوف ا ْرَداِء، أَْو َعْن أَِبً َذرٍّ ، َعْن أَِبً الدَّ د  ٌْ بوجهه  والموقوؾوتابعه ابن عٌٌنة، ، ُسَو
، َعْن َعْبَدَة ْبِن أَِبً لَُباَبَة، َعْن ِزرِّ : الثانً َماَن اأْلَْعَمِش، َعْن َحِبٌب  ٌْ ، َعْن ُسلَ َرَواهُ َجِرٌر 

، َعْن أَِبً الدَّ  ش  ٌْ ، وحبٌب بن أبً ثابت ذا الوجه فٌه األعمشوه ْرَداِء، َمْوقُوف ا،ْبِن ُحَب
   إذا ٌترجح الوجه الموقوؾ الذي رواه سفٌان الثوري. وكالهما مدلس من الثالثة،

  (7ٕٓ/ٙوهو الذي رجحه الدارقطنً فً العلل )
 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:

 صحٌح موقوؾ
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زٌنرحاتم عن  أبو هأخرجو -ٖٔٔ
(ٔ)

الدردا   أبىذر أو  أبىبن حبٌ  عن  
شك سعٌد
(ٕ)

ُسولُ  ق ال  ولفظه   ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا»:  - و  ْبد   ِمنْ  م   ع 

ثُ  دِّ هُ  ٌُح  ْفس  امِ  ن   ٌ ة   بِقِ اع  ِل، ِمن   س  ٌْ امُ  اللَّ ن   ٌ ا، ف  ْنه  ان   ًلإ ع  ْوُمهُ  ك  ق ةا  ن  د  ق   ص  دَّ  ت ص 
 ُ
ا هللاَّ ِه، بِه  ٌْ ل  ُكتِب   ع  ا أ ْجرُ  ل هُ  و  ى م  و  «ن 

(ٖ)
 .  

___________________________ 
والصواب أنه زر بن حبٌش كما جاء فى صحٌح  ،رزٌن (ط(  وفى )م( هكذا فى )ٔ)

  . ابن حبان
( هكذا فً األصل، والصواب أنه شعبة كما جاء فً متن الحدٌث عند اإلمام ابن ٕ)

 حبان
لِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان أخرجه( ٖ) ثِ  َعلَى َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  َتَفضُّ  َنْفَسهُ  اْلُمَحدِّ

امِ  ٌَ لِ  ِبِق ٌْ َناهُ  َؼلََبْتهُ  ُثمَّ  اللَّ ٌْ  أخبرنا :( قال88ٕ٘/ٖٕٖ/ٙ) َنَوى َما أَْجرِ  ِبِكْتَبةِ  َعْنهُ  َنامَ  َحتَّى َع
نُ  ٌْ دِ  ْبنُ  اْلُحَس اَن، َمْعَشر   أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ َثَنا ِبَحرَّ دُ  إسحاق أبو َحدَّ  ،األنصاري َسِعٌد   ْبنُ  ُمَحمَّ
َثَنا ، ْبنُ  ِمْسِكٌنُ  َحدَّ ر  ٌْ َثَنا ُبَك دِ  َعنْ  لَُباَبَة، أَِبً ْبنِ  َعْبَدةَ  َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّ ٌْ هُ  َؼَفلََة، ْبنِ  ُسَو  َعادَ  أَنَّ
ش   ْبنَ  ِزرَّ  ٌْ ، أبو َقالَ : َفَقالَ  َمَرِضِه، ِفً ُحَب ْرَداءِ  أبو أَوْ  َذرٍّ  َرُسولُ  َقالَ  - ُشْعَبةُ  َشكَّ  - الدَّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  هِ  هللاَّ ٌْ ثُ  َعْبد   ِمنْ  َما": َوَسلَّمَ  َعلَ امِ  َنْفَسهُ  ٌَُحدِّ ٌَ ِل، ِمنَ  َساَعة   ِبِق ٌْ َنامُ  اللَّ ٌَ  اال َعْنَها، َف
قَ  َصَدَقة   َنْوُمهُ  َكانَ  ُ  َتَصدَّ ِه، ِبَها هللاَّ ٌْ   ."َنَوى َما أَْجرُ  لَهُ  َوُكِتبَ  َعلَ
                                               

  :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 
نُ  -ٔ ٌْ دِ  ْبنُ  اْلُحس  اء َوَتْشدٌد اْلَحاء ِبَفْتح - الحرانً عروبةأبو َمْعَشر   أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ  َوِفً الرَّ

ْسَبة َهِذه - نون آخرَها سبقت ترجمته  باتفاقثقة : بالجزٌرة َمِدٌَنة َوِهً حران إِلَى النِّ
 ٔٔ :حدٌث رقم

دُ  -ٕ مَّ روى عن: عتاب بن .  حب(س ) الحرانً إسحاق أبو األنصاري َسِعٌد   ْبنُ  ُمح 
ر   ْبنُ  ِمْسِكٌنُ و ،بشٌر ٌْ نُ  وعنه:.  ومخلد بن ٌزٌد وؼٌرهم ،ُبَك ٌْ دِ  ْبنُ  اْلُحَس  أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ
َسابً قال. بن سلٌمان الباؼندى  وحمد ،النسابًو ،الحرانً عروبةأبو َمْعَشر    ال :النَّ
مان ْبن أحمد لً قال: الحرانً َعُروَبة أبو َوَقال، هو ما أدري ٌْ  قتادة أبا ٌجالس رأٌته: ُسلَ
ان ابنُ  وذكره، الشٌوخ حد فً وهو : التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 .توفى سنة أربع أو خمس واربعٌن ومابتٌن  . شٌخ

  . خالصة حاله : ثقة روى عنه جمع وذكره ابن حبان فى الثقات
/ 9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٓٔ /9) حبان ابن ثقاتو، (97/ٔ) النسابًمشٌخة  :ٌنظر
  .(ٖٖ٘/ٔواللباب ) ،(8ٓٗ/ٔ) والتقرٌب ،(87ٔ - 8ٙٔ
ر   ْبنُ  ِمْسِكٌنُ  -ٖ ٌْ  ْبن شعبة روى عن:. س( )خ م د.الحذاء الرحمن َعْبد أبو الحرانً، ُبَك

 هللاَّ  عبد وعنه:. وؼٌرهم  زبر ْبن العالء بن هللا وعبد حمزة، أَبً بن وشعٌب الحجاو،
 األنصاري َسِعٌد ْبن ومحمد الحرانً، خالد ْبن وَعْمرو الحرانً، هشام ْبن الولٌد ْبنا

 ْبن مسكٌن أمر ٌحسن حنبل ْبن أحمد سمعت: األثرم بكر أبو قال. وؼٌرهم  الحرانً،
  = مخلد على فقدمه بكٌر، ْبن مسكٌن َعنْ  هللا َعْبد أبو سبل: آخر موضع فً َوَقال، بكٌر
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___________________________   
 أحمد سمعت داود أبو َوَقال، أحد ٌروها لم ؤحادٌثب شعبة َعنْ  حدث: َوَقال ٌزٌد، ْبنا= 
 بن ٌحٌى َعنْ  الرازي، اْلَحَسن ْبن الحسٌن َوَقال، خطؤ حدٌثه فً ولكن ِبِه، بؤس ال: ٌقول
، الحدٌث ٌحفظ الحدٌث، صالح كان. به بؤس ال: حاتم أبو َوَقال، به بؤس ال: َمِعٌن
ان ابنُ  وذكره ابن عمار  َقالوَ ، الثقات أسماءوابن شاهٌن فى تارٌخ  ،الثقات كتاب فً ِحبَّ

 الذهبً َوَقال ،حدٌث صاحب مشهور صدوق: فى المٌزان الذهبًوقال ، ثقة: البزارو
: أحمد البً الكنى فً والذي: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال.  ٌؽرب صدوق: الكاشؾ فً
، َسِعٌد عن ٌضبط مسكٌن كان أٌن ومن: آخر موضع فً َوَقال .والخطؤ الوهم كثٌر كان
 ثمان سنة مات .حدٌث صاحب وكان ٌخطا صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

 .  مابةو وتسعٌن
حدٌثا  البخاريوقد أخرو له  نه صدوقاألكثرون على أف ؛حسن الحدٌث  خالصة حاله:

 . ، وحدث عن شعبة بؤحادٌث لم ٌروها ؼٌرهواحدا  
 ،(ٕٕٓ/ ٕو ،7٘/ٔ) أحمد وعلل ،(7ٙٔ) الترجمة الدارمً،ٌحٌى رواٌة  تارٌخ :ٌنظر

/  9) حبان ابن وثقات ،(9ٕٖ/ 8) والتعدٌل الجرنو، (ٖ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ
، (ٖٕٓ/ٔ)وتارٌخ أسماء الثقات البن شاهٌن  ، (899ٕ) ستاراال وكشؾ ،( 9ٗٔ

 (9ٕ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٔٔ - ٕٓٔ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٕ٘/ٕ) والكاشؾ
 ٕٗ :بن الحجاو: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم شعبة -ٗ
ة   -٘ ْبد   ٖٓٔرقم: ثقة سبقت ترجمته حدٌث  :لَُباَبةَ  أَِبً ْبنِ  ع 
دِ  -ٙ ٌْ  ٖٓٔ رقم: لؾ فى صحبته سبقت ترجمته حدٌثثقة مخت: َؼَفلَةَ  ْبنِ  ُسو 
 ٗٔٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه الدردا  أبو -7

 :سناداإلالحكم على 
ر   ْبنُ  ِمْسِكٌنُ لحال ؛  ضعٌؾ إسناد ٌْ   .بؤحادٌث منكرة، فقد حدث عن شعبة الحرانً ُبَك
لكنه معل  الذهبًوالحاكم وصححه ووافقه  وابن خزٌمة النسابًوالحدٌث رواه  :قلت

  . ٖٓٔ :كما سبق تخرٌجه حدٌث رقم بالوقؾ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُسول   أ نَّ  -رضى هللا عنها  -وعن عابشة  -ٕٖٔ ِ  ر  لَّى - هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ا»: ق ال   - ُكونُ  اْمِرئ   ِمن   م  ةٌ  ل هُ  ت  ال  ، ص  ل  ٌْ ا لبهغف بِل  ه  ٌْ ل  ْوٌم، ع   أ ْجرُ  ل هُ  ُكتِب   ًلإ ن 

تِِه، ال  ان   ص  ك  ْوُمهُ  و  هِ  ن  ٌْ ل  ق ةا  ع  د   النسابًداود و أبو هأخرج «ص 
(ٔ)

 . 
ن ًل ٌقوم انقط، حكم ل العادة منزل القصد نعم لو نوى أفٌه دًللة على تنزٌ

  .العادة
___________________________  

دِ  هذا الحدٌث مداره على( ٔ)  :هواختلؾ عنه فٌه على أوج اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
دِ  :ولاألالوجه  ، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ ر  ٌْ ، َعنْ  ُجَب ، ِعْنَدهُ  َرُجل  ًٍّ  عن َرِض
 .َعاِبَشةَ 
دِ  :الثانًالوجه  ر  عن ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ ٌْ . عابشة عن ٌزٌد، بن سوداأل ُجَب
 .ٌزٌد بن سوداأل سناداإل فً فزاد

 محمد بن المنكدر عن سعٌد بن جبٌر عن عابشة به. الوجه الثالث:
 محمد بن عون عن مالك عن ابن المنكدر عن سعٌد مرسال الوجه الراب،:

 حدثه عن عابشة.: عبد هللا بن سعٌد بن أبً هند عن ابن المنكدر عمن الخامس الوجه
 : المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبٌه عن جابرالسادس الوجه

 : ولاألتخرٌج الوجه 
امَ  َنَوى َمنْ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج ٌَ َثَنا :( قالٖٗٔٔ/ٖٗ/ٕ) َفَنامَ  اْلِق  َحدَّ

، ًُّ ، َعنْ  اْلَقْعَنِب دِ  َعنْ  َمالِك  ، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ ر  ٌْ ، َعنْ  ُجَب ، ِعْنَدهُ  َرُجل  ًٍّ  َرِض
  .به بلفظه َعاِبَشَة، عن
لِ  َصاَلةِ  تابك :مالك فى الموطؤ هأخرجو ٌْ لِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اللَّ ٌْ  . (ٔ/7ٔٔ/ٔ) اللَّ

امِ  تابك :النسابً هأخرج :ومن طرٌق مالك ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ  لَهُ  َكانَ  َمنْ باب  ،النَّ
لِ  َصاَلة   ٌْ َها َفَؽلََبهُ  ِباللَّ ٌْ ْومُ  َعلَ  :أحمد، وبه بن سعٌد عن قتٌبة (78ٗٔ/7ٕ٘/ٖ) النَّ

ةِ  َعلَى َنامَ  َمنْ باب كتاب الصالة،  :البٌهقًو، عن عبد الرحمن (ٕٗٙٗ٘/9ٕٕ/ٕٗ) ٌَّ  ِن
قُومَ  أَنْ  ِقظْ  َفلَمْ  ٌَ ٌْ ْسَت ، وابن هللا بن بكٌرمن طرٌق ٌحٌى بن عبد  (7ٕٖٗ/ ٕٕ/ٖ) ٌَ

 .(7ٖٕٔ/9ٖٗ/ٔ) باب فضل ذكر هللا :المبارك فى الزهد
 :الثانًتخرٌج الوجه 

امِ  تابك :النسابً هأخرج ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ لِ  َصاَلة   لَهُ  َكانَ  َمنْ  باب ،النَّ ٌْ  َفَؽلََبهُ  ِباللَّ
َها ٌْ ْومُ  َعلَ َثَنا: َقالَ  َداُوَد، أبو أخبرنا :( قال78٘ٔ/8ٕ٘/ٖ) النَّ دُ  َحدَّ َماَن، ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ : َقالَ  ُسلَ
َثَنا ،أبو َحدَّ اِزيُّ الرَّ دِ  َعنْ  َجْعَفر  ، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ ر  ٌْ  ْبنِ  ْسَودِ اال َعنْ  ُجَب
ِزٌَد، هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَتْ  َعاِبَشةَ  َعنْ  ٌَ ٌْ  َصاَلة   لَهُ  َكاَنتْ  َمنْ »: َوَسلَّمَ  َعلَ
َها لِ  ِمنَ  َصالَّ ٌْ قَ  َصَدَقة   َذلِكَ  َكانَ  َعْنَها َفَنامَ  اللَّ ُ  َتَصدَّ ِه، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ٌْ  أَْجرَ  لَهُ  َوَكَتبَ  َعلَ
   «َصاَلِتهِ 

باب من اسمه  : األوسطفى المعجم  الطبرانًو (،ٖٕٔٗٗ/99ٖ/ٓٗ) :أحمد هأخرجو
اِزيُّ  َجْعَفر   ًأب( كالهما من طرٌق 7ٕٔٙ/9ٙٔ/ٙ) محمد  .به بلفظه  الرَّ
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 ..................................................................................
___________________________   

س  َعنْ  أبً( من طرٌق ٕٔٗٗٗ/ٓٓ٘/ٓٗ) :أحمد هأخرجو=  ٌْ دِ  أَُو به  اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
  .بلفظه 

 :تخرٌج الوجه الثالث
امِ  أخرجه النسابً: كتاب ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ لِ  َصاَلة   لَهُ  َكانَ  َمنْ  ، بابالنَّ ٌْ  َفَؽلََبهُ  ِباللَّ

َها ٌْ ْومُ  َعلَ َثَنا (  قال: 78ٙٔ/8ٕ٘/ٖ) النَّ ، َقاَل: َحدَّ ٌَى ْبُن أَِبً أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َنْصر  ْح ٌَ
، َعْن  ر  ٌْ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب ، َعْن ُمَحمَّ اِزيُّ َثَنا أَُبو َجْعَفر  الرَّ ، َقاَل: َحدَّ ر  ٌْ ُبَك

ِه َوَسلََّم، َقاَل: َفَذَكَر َنْحَوهُ، َقاَل أَُبو َعْبِد ال ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْحَمِن: َعاِبَشَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ رَّ
َس ِباْلَقِويِّ ِفً اْلَحِدٌثِ » ٌْ اِزيُّ لَ  «أَُبو َجْعَفر  الرَّ

 ( عن وكٌع عن أبً جعفر الرازي به.ٖٕٔٗٗ/99ٖ/ٓٗوأخرجه أحمد: )
 تخرٌج الوجه الراب،:

 (8ٕٖ/ٗٔذكره الدارقطنً فً العلل )
 تخرٌج الوجه الخامس:

 (9ٕٖ/ٗٔذكره الدارقطنً فً العلل )
 تخرٌج الوجه السادس 

 ( وقال: ووهم فً قوله جابر.9ٕٖ/ٗٔذكره الدارقطنً فً العلل )
                                                                  :ولاألالوجه  إسناددراسة 
َثَنا: داود قال أبورواه  :ولاألالوجه  ، َحدَّ ًُّ ، َعنْ  اْلَقْعَنِب دِ  َعنْ  َمالِك   َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ
، ْبنِ  َسِعٌدِ  ر  ٌْ ، َعنْ  ُجَب ، ِعْنَدهُ  َرُجل  ًٍّ  . به َعاِبَشَة، عن َرِض
بد -ٔ ِ  ع  ًّ  قعنب ْبن مسلمة ْبن هللاَّ  ٖٖ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقماْلَقْعَنِب
 ٖٖ :ثقة ثبت سبقت ترجمته حدٌث رقم مامإ :بن أنس مالك -ٕ
 ٔٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقمثقة : بن المنكدر محمد -ٖ
د، أبو موالهم، الوالبً، يسداأل ِهَشام بنبن جبٌر  سعٌد -ٗ ٌُقال ُمَحمَّ  هللا َعْبد أبو: و

 ًّ ٌْس ْبن والضحاك مالك، ْبن أنس: َعن َرَوى. )ع(.اْلُكوِف  ْبن هللاَّ  الفهري، وعبد َق
مان ْبن آدم: َعنه َرَوى. وؼٌرهم عباس ْبن هللا وعبد الزبٌر، ٌْ ٌَى والد ُسلَ ْح  آدم، ْبن ٌَ
 ٌستفتونه الكوفة أهل أتاه إذا عباس بنا كان. وؼٌرهم كهٌل بن المنقري وسلمة وأسلم
 :أبٌه عن مٌمون بن عمرو وقال ،جبٌر بن سعٌد ٌعنً الدهماء أم بنا فٌكم ألٌس ٌقول
 أبو وقال. علمه إلى محتاو وهو الإ أحد رضاأل ظهر على وما جبٌر بن سعٌد مات لقد
 فقٌها كان :الثقات فً حبان ابن وقال. المسلمٌن على حجة مامإ ثقة هو :الطبري قاسم
 ألبً قلت جرياآل وقال. مسعود بن عتبة بن هللا لعبد ٌكتب وكان ورعا فاضال عابدا
 داود ألبً وقٌل ،مرسل هو إنما: فقال معقل بن هللا عبد من جبٌر بن سعٌد سمع داود
 نعم :قال حرٌث بن عمرو من سمع له قٌل أراه ال :قال حاتم بن عدي من سعٌد سمع
 روى عما أبً سبل :قال أحمد بن هللا عبد إلً كتب :المراسٌل فً حاتم أبً ابن وقال
 =  جبٌر بنا سمع زرعة أبو وسبل ،منها سمع أراه ال :فقال عابشة جبٌرعن بن سعٌد
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، وقال ابن حجر عابشة من سعٌد ٌسمع لم :حاتم أبو وقال ،مرسل هو :فقال علً من= 
 وأربعٌنتسع  ابن وهو وتسعٌن خمس سنة شعبان فً قتل .فقٌه ثبت ثقة: التقرٌبفى 
                         . سنة

 .جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب
َبة أَبً البن والمصنؾ ،( ٕٙ٘/  ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  7٘٘٘ٔ رقم/  ٖٔ) َش
 الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،( 9ٙٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( 78ٔ٘ٔو
 ،( ٔٙٗ/ٖر )الكبٌ البخاري وتارٌخ ، (7ٖٓ/ٔ) حمدأل والزهد ،( 8ٖ٘و 7ٖ٘)

 ٗ) والتعدٌل ، والجرن(8ٕٗ ،7ٕٕ ،ٕٕٙ ،ٕٕٔ،ٖٕٔ ،ٕٓٔ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه
/  ٗ) حجر ابن وتهذٌب، ( 7ٕ٘/ٗوالثقات البن حبان )، ( 7ٗ/ٔ) له والمراسٌل ،( 9/

 (ٖٕٗ/ٔوالتقرٌب ) ،( ٔٔ
                                     8 :: سبقت ترجمتها حدٌث رقمرضً هللا عنها أم المإمنٌن عابشة -٘

 :الثانًالوجه  إسناددراسة 
اِزيُّ  َجْعَفر   أبو رواه  :الثانًالوجه     .كالهما عن محمد بن المنكدر أوٌس أبو و الرَّ
 أبً واسم ِعٌَسى، أَبً بن عٌسى: اسمه: قٌل تمٌم، بنً مولى الرازي، جعفر أبو -ٔ

د سلٌم، أَبً ْبن ولٌث دعامة، ْبن قتادة روى عن:. ماهان عٌسى  المنكدر ْبن وُمَحمَّ
مان ْبن محمد وعنه: .موؼٌره ٌْ  وهانا اْلَقاِسم، بن هاشم النضر أبوو صبهانً،األ بن ُسلَ

، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم  ،خالد ْبنا ، الحدٌث ِفً بقوي لٌس: أَِبٌهِ  َعن َحْنَبل 
 َمْنُصور، ْبن إسحاق َوَقال، الحدٌث صالح: حنبل ْبن أحمد َعن ،إسحاق ْبن حنبل َوَقال
 سعد ْبن أحمد َوَقال، بها ومات الري إلى انتقل خراسانٌا ثقة كان: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ 
 أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، ٌخطا ولكنه حدٌثه ٌكتب: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً ْبنا

وِريُّ  َعباس َوَقال، صالح: َمِعٌن ْبنا ٌحٌى َعن خٌثمة،  وهو ثقة،: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ
د َوَقال، ثقة عندنا كان المدٌنً، بن علً َوَقال، مؽٌرة َعنْ  ٌروي ٌؽلط فٌما  َعبد ْبن ُمَحمَّ

 أهل من وهو ضعؾ، ِفٌهِ : علً بن َعْمرو َوَقال، ثقة: وابن سعد الموصلً عمار ْبن هللاَِّ 
 صدوق، ثقة،: حاتم أبو َوَقال، كثٌرا ٌهم شٌخ: ُزْرَعة أبو َوَقال، الحفظ سٌا الصدق،
َسابً َوَقال، بمتقن لٌس صدوق: الساجً ٌحٌى بن زكرٌا َوَقال، الحدٌث صالح  لٌس: النَّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، بالقوي  أحمد أبو َوَقال، صدوق الحفظ، سٌا: خراش ْبن ٌُوُسؾ ْبن الرَّ

 وأرجو مستقٌمة، عامتها هأحادٌثو الناس، عنه روى وقد صالحة، أحادٌث له: عدي ْبنا
 ٌنفرد ممن كان: حبان ابن قال الضعفاء، فً حبان وابن العقٌلً وذكره، ِبهِ  بؤس ال إنه

 ٌجوز وال الثقات، وافق فٌما الإ بخبره حتجاواال ٌعجبنً ال المشاهٌر، بالمناكٌرعن
، بالقوي لٌس: العجلً َوَقال: حجر ابن َوَقال، ثباتاأل ٌخالؾ لم فٌما الإ برواٌته عتباراال

وقال ابن حجر ، القرآن بتفسٌر عالم عندهم هو: اْلَبرِّ  َعبد ابن َوَقال، ثقة: الحاكم َوَقال
.                                                            ومابة الستٌن حدود فً مات .مؽٌرة عن خصوصا الحفظ سًء صدوق فى التقرٌب:

 . : ضعٌؾ ٌعتبر به فالجمهورعلى تضعٌفه حاله خالصة
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د بؽدا تارٌخ، و(7ٗٔ/ٕ) حمدأل العللو ،(8ٖٓ/7ابن سعد ) طبقات :ٌنظر= 
 سنن، و (89ٗٔ/٘) عدي البن والكامل ، (8ٖٕ/ٙ) والتعدٌل الجرنو ،(ٔٙٗ/ٕٔ)

َسابً ( ، والضعفاء والمتروكون البن ٕٓٔ/ٕ)البن حبان  المجروحٌن، و(8ٕ٘ /ٖ) النَّ
 (9ٕٙ/ٔ، والتقرٌب ) (7٘/ٕٔ( والتهذٌب )ٕٓٗ/ٕ) الجوزي

بد  -ٕ ِ  ع  )م  المدنً أوٌس أبو صبحًاأل عامر أَبً ْبن مالك بن أوٌس بن هللاَِّ  َعبد بن هللاَّ
. وؼٌرهم عروة، بن وهشام ،مٌسرة بن وموسى اْلُمْنَكِدِر، بن محمد روى عن:.  (ٗ

 عبد بكر أبو وابنه الجمحً، معاوٌة بن هللاَِّ  وَعْبد القعنبً، مسلمة بن هللاَِّ  َعْبد :وعنه
 أحمد َعنْ  داود، أبو َوَقال، صالح: حنبل ْبنِ  أحمدقال وؼٌرهم . أوٌس، أَبً ْبن الحمٌد

سَ : حنبل ْبنا ٌْ  أن زعموا َعْنُه، فكتبوا - بؽداد ٌعنً هاهنا، قدم ثقة،: قال أو بؤس، ِبهِ  لَ
 ْبنا َعن خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال، واحدا شٌبا َكانَ  أنس بن مالك وسماع سماعه
ٌْسَ  حدٌثه ولكن صالح،: َمِعٌن ٌَى َعن صالح، ْبن معاوٌة َوَقال، الجابز بذاك لَ ْح  ْبنِ  ٌَ
ٌْسَ : َمِعٌن  موضع ِفً َوَقال، فلٌح مثل ضعٌؾ أوٌس أبو: آخر موضع ِفً َوَقال، بقوي لَ
 أبو: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد بن عثمان َوَقال، ضعٌفان وابنه أوٌس أبو: آخر
، َعباس َوَقال، أقربهما ما ضعٌؾ، وفلٌح ضعٌؾ، أوٌس وِريُّ ٌَى عن الدُّ ْح  صدوق،: ٌَ
ٌْسَ  : علً ْبن َعْمرو َوَقال . ضعٌفا أصحابنا عند َكانَ : المدٌنً بن علً َوَقال ،بحجة ولَ
َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، الصدق أهل من عندهم وهو ضعٌؾ، فٌه ٌْ  صالح صدوق،: َش

 َوَقال، أصح فهو كتابه أصل من روى ما: الُبخاِريُّ  وَقال، هو ما الضعؾ وإلى الحدٌث،
َسابً َوَقال، الحدٌث صالح: َداُودَ  أبو ٌْسَ  مدنً،: النَّ : َعِديّ  ْبن أحمد أبو َوَقال، بالقوي لَ

 حدٌثه، ٌكتب: حاتم أبو َوَقال، لٌن كؤنه صدوق، صالح،: ُزْرَعة أبو َوَقال، حدٌثه ٌكتب
سَ  ِبِه، ٌحتج وال ٌْ ًُّ  َوَقال، بالقوي ولَ اَرقُْطِن ْهِريّ  َعنِ  حدٌثه بعض ِفً: الدَّ  َوَقال، شا الزُّ

 لم كثٌرا ٌخطا ممن كان: حبان ابن َوَقال ،الضعفاء فً العقٌلً وَذَكره ثقة،: العجلً
 والذي مسلكهم، فٌسلك الثقات سنن سلك ممن هو وال الترك، استحق حتى خطإه ٌفحش
، منها ثباتاأل وافق بما حتجاواالو أخباره من الثقات خالؾ ما تنكب أمره فً أرى

 َوَقال، حدٌثه بعض ِفً ٌخالؾ: الحاكم أحمد أبو َوَقال، الثقات فً شاهٌن ابن وَذَكره
 َعبد ابن َوَقال، مراأل مقارب وهو ٌضعفه، من ومنهم حفظه رضً من منهم: الخلٌلً
 ٌخالؾ وإنه حفظه، بسوء هبواع وإنما وأمانته، دٌنه فً حرجه أحد عنه ٌحكى ال: اْلَبرِّ 
 أبو هأبوو الحمٌد عبد وأخوه، أوٌس أَبً بن إسماعٌل: التمهٌد فً َوَقال، حدٌثه بعض ِفً

 سنة مات .ٌهم صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بهم ٌحتج ال ضعاؾ ثالثتهم أوٌس
 . مابةو وستٌن سبع

 . كثرون على تضعٌفهاألضعٌؾ ٌكتب حدٌثه ف : خالصة حاله
 وتارٌخ ،( ٕٗ٘ ،7ٖٔ/ٕ) الدوري وتارٌخ، ( ٘٘ٗ/ٔطبقات ابن سعد ) : ٌنظر

َبة أَبً ابن تاالوسإ ،( 9٘ٙ ،9ٗٙ ،7ٖٙ) الترجمة الدارمً ٌْ  ،( 7ٖٔ) ةالترجم َش
 =  ،(78ٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٕٔ/٘) الكبٌر تارٌخالو ،(ٖٖٔ/ٔ) أحمد وعلل
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 البن والمجروحٌن( 9ٕ/٘) والتعدٌل والجرن ،( ٗٔ٘،٘ٓ٘/ٔ) والتارٌخ والمعرفة= 
 (ٕٙٗ/  ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(8ٕٕ ،8ٕٓ/٘) التهذٌب وتهذٌب ،( ٕٗ/ٕ) حبان

 دراسة إسناد الوجه الثالث:
 الوجه الثالث: رواه أبو جعفر الرازي عن ابن المنكدر عن عابشة.

 وهذا الوجه فٌه علتان:
 ضعؾ أبً جعفر الرازي، وقد سبق التعرٌؾ به فً الوجه الثانً. -ٔ
  سعٌد لم ٌسمع من عابشة فهو منقطع. -ٕ

 دراسة إسناد الوجه الراب،:
 الوجه: رواه محمد بن عون عن مالك عن ابن المنكدر عن سعٌد مرسال.هذا 
اديبن عون محمد  -ٔ ٌَ  بن أبً عون الز

   .حاتم: ثقة، وقال أبو ذكره ابن حبان فً الثقات
 (9/9ٓ( والثقات البن حبان )8ٗ/8( والجرن والتعدٌل )97/ٔالتارٌخ الكبٌر للبخاري )

 دراسة إسناد الوجه الخامس:
  ابن المنكدر عمن حدثه عن عابشة. بد هللا بن سعٌد بن أبً هند عنهذا الوجه: رواه ع

سٌب وأبٌه ونافع وثور سعٌد بن الم :روى عن )ع(. أَبً ِهْندِ َسِعٌد بِن  َعْبُد هللِا بنُ  -ٔ
قال أحمد بن وؼٌرهم. بالل وابن المبارك نس وسلٌمان بنأمالك بن  :وى عنه. ربن زٌد

ٌحٌى بن معٌن: عبد هللا بن وقال  حنبل: عبد هللا بن سعٌد بن أبً هند ثقة وهو مدٌنً.
ٌد فقال: سؤلت أبً عن عبد هللا بن سعوقال ابن أبً حاتم:  سعٌد بن أبً هند ثقة.

ان ِفً وثقه ابن سعد.  وأبو زرعة أٌضا وهنه. ضعٌؾ الحدٌث مشاهٌر وذكره ابُن ِحبَّ
وقال ابن  كان ٌهم فً الشا بعد الشا، وقال الذهبً: صدوق.، َوَقال: علماء األمصار

 .توفًّ سنة ِسّت أَو سبع َوأَْرَبعٌن َوِماَبةحجر: صدوق ربما وهم. 
متمم التابعٌن(، والجرن والتعدٌل  ٕٖٙ/ٔطبقات ابن سعد )خالصة حاله: صدوق

(، والتقرٌب 8٘٘/ٔ(، والكاشؾ )9ٕٔ/ٔومشاهٌر علماء األمصار )(، 7ٔ/٘)
(ٔ/ٖٓٙ) 

 دراسة إسناد الوجه السادس:
 رواه المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبٌه عن جابر

أبٌه  :روى عن ()بخ ت بن محمد بن المنكدر القرشً التٌمً المدنًر المنكد -ٔ
وعبد هللا بن  ،ومعن بن عٌسى ،ابنه عبد هللا :وعنهوؼٌرهم. والزهري وأبً حازم 

عن  :وقال أبو طالب ،لم ٌكن بالحافظ :بن عٌٌنةاقال  :قال البخاريؼٌرهم. وهب و
وقال أبو  ، لٌس بشًء :لٌس به بؤس وقال مرة :وقال الدوري عن ابن معٌن ،أحمد ثقة
كان رجال صالحا ال ٌفهم الحدٌث وكان كثٌر الخطؤ  :وقال أبو حاتم ،لٌس بقوي :زرعة

 ، وقال ابن حجر: لٌن الحدٌث.لم ٌكن بالحافظ لحدٌث أبٌه
 =               (7ٗ٘/ٔ( والتقرٌب )7ٖٔ/ٓٔالتهذٌب )( وٙٓٗ/8الجرن والتعدٌل )
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 :النظر فى الخالف= 
 .افظ ح ثقة مامإرواه مالك وهو  :ولاألالوجه 
اِزيُّ  َجْعَفر   أبو : رواه اثنان وهماالثانًالوجه   وكالهما ضعٌؾ أوٌس أبو و الرَّ

رواه محمد بن  الرازي وهو ضعٌؾ، والوجه الرابع:رواه أبو جعفر  والوجه الثالث:
منهم القعنبً، ومعن بن ، فؤصحاب مالك، ون عن مالك وقد خالؾ أصحاب مالكعو

عٌسى، وعبد الملك الماجشون، وقتٌبة، وٌحٌى القطان، وابن المبارك، وعبد الرحمن 
ِد ْبِن رووه بن القاسم، وابن وهب، وأبو مصعب، وٌحٌى بن بكٌر، ا َعْن َمالِك  َعْن ُمَحمَّ

 والوجه الخامس:  ،، َعْن سعٌد بن جبٌر، عن رجل عنده رضً، عن عابشةاْلُمْنَكِدرِ 
رواه المنكدر  :السادس والوجه،  وهو صدوق ٌهم رواه عبد هللا بن سعٌد بن أبً هند

 دممح عنالذى رواه مالك  ولاألٌترجح الوجه  إذا، وهو ضعٌؾ بن محمد بن المنكدرا
 الذى رجحه  الصحٌح، وهو عابشة، عن رجل، عن جبٌر، بن سعٌد عن المنكدر، بنا

 .(8ٕٖ/ٗٔ) العلل فً الدارقطنً
  :لحكم على الحدٌث من الوجه الراجحا

                                                               . عابشة عن الراوي الرجلضعٌؾ لجهالة 
 ،قٌام اللٌل وتطوع النهار تابك :النسابً هأخرج الدردا  أبً: وله شاهد من حدٌث قلت
ْنِوي َوُهوَ  ِفَراَشهُ  أََتى َمنْ باب  امَ  ٌَ ٌَ  َعْبدِ  ْبنُ  َهاُرونُ  أخبرنا( قال 787ٔ/8ٕ٘/ٖ) َفَنامَ  اْلِق
،ِ َثَنا: َقالَ  هللاَّ نُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُحَس ًٍّ َماَن، َعنْ  َزاِبَدَة، َعنْ  َعلِ ٌْ ، أَِبً ْبنِ  َحِبٌبِ  َعنْ  ُسلَ  َعنْ  َثاِبت 
دِ  َعنْ  لَُباَبَة، أَِبً ْبنِ  َعْبَدةَ  ٌْ ْرَداءِ  أَِبً َعنْ  َؼَفلََة، ْبنِ  ُسَو                 -رضى هللا عنه - الدَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى -رسول هللا قال : قال ٌْ ْنِوي َوُهوَ  ِفَراَشهُ  أََتى َمنْ »:  -َوَسلَّمَ  َعلَ قُومَ  أَنْ  ٌَ ٌَ 
لِ  ِمنَ  ٌَُصلًِّ ٌْ َناهُ  َفَؽلََبْتهُ  اللَّ ٌْ هِ  َصَدَقة   َنْوُمهُ  َوَكانَ  َنَوى َما لَهُ  ُكِتبَ  أَْصَبحَ  َحتَّى َع ٌْ  ِمنْ  َعلَ
 «َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّهِ 

 ٖٓٔ :وسبق دراسته برقممعل بالوقؾ  صحٌح  إسنادوهذا 
 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه

 . حسن لؽٌره
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 ر ف  أو س   ضٌ ر  ه م  دِ رْ عن وِ ه ل  غ  ش   نْ م   رُ كْ ذِ ( ٖٖ)           
 

ول هللا قال:  سمعت رس -هللا عنه  رضً - األشعريموسى  أبًعن  -ٖٖٔ
ر  ] -صلى هللا علٌه وسلم  - ٌْ ة ، غ  رَّ نِ  ًلو   م  ٌْ ت  رَّ قُولُ  م   ٌ]

(ٔ)
ان   إذا»:  ْبدُ  ك   اْلع 

لُ  ْعم   ٌ ، الا م  ل هُ  ع  غ  ْنهُ  ف ش  ٌض، ع  ر  ف ٌر، أ وْ  م  الِحِ  ل هُ  ُكتِب   س  ص  ا ك  ان   م  لُ، ك  ْعم  ُهو   ٌ   و 
ِحٌحٌ   إذا": ولفظه البخاري هأخرجداود و أبوو أحمد هأخرج «ُمقٌِمٌ  ص 

ِرض  ] ْبدُ  م  [ الع 
(ٕ)

، أ وْ  ،  اف ر  ا ِمْثلُ  ل هُ  ُكتِب   س  ان   م  لُ  ك  ْعم  ا ٌ  ا ُمقٌِما ِحٌحا  " ص 
(ٖ)

. 
__________________________ 

 .ؼبر مرة ٌقول والمرتٌن ٌقول  (مفى ) (ٔ)
وفى متن الحدٌث عند  (مموجود فى )بد مرضا وما أثبتناه مرض الع إذا ( فى )ط(ٕ)

  . البخاري
َثَنا :( قال9ٙ79ٔ/7٘ٗ/ٕٖ) :أحمد هأخرج( ٖ) ِزٌدُ  َحدَّ امُ  أخبرنا َقالَ  ٌَ ، ْبنُ  اْلَعوَّ  َحْوَشب 

َثَنا ، إسماعٌل ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ ًُّ ْكَسِك هُ  السَّ  ُهوَ  َواْصَطَحبَ  ُموَسى، أَِبً ْبنَ  ُبْرَدةَ  أََبا َسِمعَ  أَنَّ
ِزٌدُ  ٌَ ِزٌدُ  َوَكانَ  َسَفر   ِفً َكْبَشةَ  أَِبً ْبنُ  و  ُموَسى أََبا َسِمْعتُ : ُبْرَدةَ  أبو لَهُ  َفَقالَ  ٌَُصومُ  ٌَ
ا قُولُ  ِمَرار   .به بلفظه  ٌَ

ْعَملُ  َكانَ  َما ِمْثلُ  لِْلُمَساِفرِ  ٌُْكَتبُ باب  ،الجهاد تابك :البخاري هأخرجو  َقاَمةِ اإل ِفً ٌَ
( كالهما ٖٗ٘/ 89ٔ/ٔ)موسى  أبًمسند  :وعبد بن حمٌد فى مسنده ، (99ٕٙ/7٘/ٗ)

ِزٌدُ من طرٌق    . به بنحوه ، َهاُرونَ  ْبنُ  ٌَ
ُجلُ  َكانَ  إذاباب  ،الجنابز تابك :داود أبو هأخرجو ْعَملُ  الرَّ ا َعَمال   ٌَ  َعْنهُ  َفَشَؽلَهُ  َصالِح 

 :( وقالٕٔٙٔ/ 9ٔٗ/ٔالجنابز ) تابك :والحاكم، ( 9ٖٔٓ/8ٖٔ/ٖ) َسَفر   أَوْ  َمَرض  
،َولَمْ  َشْرطِ  َعَلى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا َجاهُ  اْلُبَخاِريِّ فى شرن مشكل  الطحاويو ،"ٌَُخرِّ
انِ باب بَ  :ثاراآل ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  ٌَ هِ  هللاَّ ٌْ ْنِزلُ  ِفٌَما َوَسلَّمَ  َعلَ  ِبَمنْ  ٌَ

ِهمْ  هللاِ  َصلََواتُ  األنبٌاء ِسَوى ٌْ  اَل؟ أَمْ  َذلِكَ  َعلَى ٌُْإَجُرونَ  َهلْ  أَْبَداِنِهم ِفً َعلَ
ٌض ٌكتب له مثل باب المر ،الجنابز تابك :فى شرن السنة البؽوي(، وٕٕٗٔ/ٖٙٗ/٘)

م ، َعنِ تهم من طرٌق ( أربع7ٕٗٔ/9ٖٕ/٘ه )عمل ٌْ امِ  ُهَش ، ْبنِ  اْلَعوَّ  .بنحوه َحْوَشب 
ْعَماَلنِ  َكاَنا َما َواْلُمَساِفرِ  لِْلَمِرٌِض  هللاَِّ  َكَتَبةِ  ِذْكرُ باب  تاب الجنابز،ك :ابن حبان هأخرجو ٌَ 
ِتِهَما ِفً اَعاتِ  ِمنَ  َوَحَضِرِهَما ِصحَّ باب  :األوسطفى  الطبرانًو، (9ٕ9ٕ/9ٔٔ/7) الطَّ

باب من اسمه محمد  :وفى المعجم الصؽٌر، (ٖٕٙ/8ٕ/ٔ) أحمدمن اسمه 
، ْبن َحْفص( كالهما من طرٌق 9/778٘/ٕ) اث  ٌَ امِ  َعنِ  ِؼ ، ْبنِ  اْلَعوَّ                                                                   .به بنحوه َحْوَشب 

 :دأحماإلمام  إسناددراسة 
ِزٌدُ  -ٔ  ٔٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالسلمً َهاُرونَ  ْبنُ  ٌ 
 =         )ع( الواسطً عٌسى أبو الشٌبانً، الحارث بن ٌزٌد بن حوشب بن العوام -ٕ
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 ..................................................................................
___________________________   

، ٌزٌد ْبن إبراهٌمو السكسكً، الرحمن َعْبد ْبن إبراهٌم روى عن:=  ًّ ِم ٌْ  ْبن إبراهٌمو التَّ
 حبٌب، ْبن وسفٌان الرازي، ُعَمر ْبن حفصو ،أحمد وعنه:. وؼٌرهم النخعً، ٌزٌد
، زرعة أبووثقه ابن حنبل وابن معٌن و. وؼٌرهم حوشب، ْبن العوام ْبن سلمة وابنه
َسابً َوَقال، بؤس ِبهِ  لٌس صالح،: حاتم أبو َقالو  َعبد ْبن أحمد َوَقال، بؤس به لٌس: النَّ
 صالح، ثبت، سنة، صاحب ثقة أنفسهم، من الشٌبانً، حوشب ْبن العوام: العجلً هللاَِّ 

 روى. ُعَمر ْبن ٌوسؾ شرطة على خراش أخوه وكان الحجاو، شرطة على هأبو وكان
د َوَقال، قلٌال أكثر أو حدٌث مبتً من نحوا  كان: هارون ْبن ٌزٌد قال: سعد ْبن ُمَحمَّ

 . مابةو وأربعٌن ثمان سنة مات المنكر َعنِ  ونهً بالمعروؾ صاحب أمر
  . خالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة

 الدرامً وتارٌخ ،( 9٘ٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( ٖٔٔ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 البخاري وتارٌخ ،( ٕٕٔ ،ٖٙٔ ،8ٖٔ ،ٖ٘ٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،( 8ٓ٘) الترجمة
/  ٕو ،ٖٖٔ/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة ( ،7ٗ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( 7ٙ/ 7) الكبٌر
والثقات  ،( ٘ٔٔ ،ٗٔٔ ،ٓٓٔ ،9ٔ ،79 ،7ٓ ،ٖ٘ ،9ٗ،8ٗ)  واسط وتارٌخ ،( ٕٗ٘
 وتهذٌب ،( 98ٕ/ 7) حبان ابن وثقات ،( ٕٕ/7) والتعدٌل والجرن( 7ٖٙ/ٔ) للعجلً
  (ٖٖٗ/ٔب )والتقرٌ ،( ٖٙٔ/ 8) التهذٌب

ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم -ٖ ٌن ِبَفْتح -السكسكً إسماعٌل ْبن الرَّ  َوفتح اْلَكاؾ َوُسُكون السِّ
ٌن ة السِّ ٌَ اِن ْسَبة َهِذه - أُْخَرى َكاؾ آخرَها َوِفً الثَّ  ِكْنَدة، من بطن َوُهوَ  السكاسك إِلَى النِّ
،األ أوفى أَبً ْبن هللا عبد :عن روى.  )خ د س( الكوفً إسماعٌل أبو ًّ  ْبن وٌزٌد سلم
 الرحمن عبد وعنه: .وؼٌرهم  شعرياال موسى أَبً ْبن بردة وأبً السكسكً، كبشة أَبً
 بن علً قال. وؼٌرهم كدام ْبن ومسعر حوشب، ْبن والعوام المسعودي، هللا َعبد ْبنا

 أحمد َوَقال، ٌتكلم ٌحسن ال: ٌقول كان ٌضعفه، شعبة كان: َسِعٌد ْبن ٌحٌى َعن المدٌنً
َسابً َوَقال، ضعٌؾ: حنبل ْبنا  ْبن أحمد أبو َوَقال، حدٌثه ٌكتب القوي، بذاك لٌس: النَّ

 حدٌثه وٌكتب ؼٌره، إلى منه أقرب الصدق إلى وهو المتن، منكر حدٌثا له أجد لم: َعِديّ 
َسابً قال كما ان ابنُ  وذكره، النَّ  فً حدٌثه خرو أنه مؽلطاي وذكر، تالثقا فً ِحبَّ

 َوَقال: أٌضا َوَقال أٌضا، وثقه خلفون ابن أن وذكر مستدركه، فً والحاكم صحٌحه،
  ؟ حدٌثه مسلم ترك لم السكسكً،: الدارقطنً ُعَمر بن لعلً قلت: هللاَِّ  َعبد أبو الحاكم
 أبو قال: خلفون ابن َوَقال، ضعٌؾ هو: قال بحجة؟: قلت. َسِعٌد ْبن ٌحٌى فٌه تكلم: فقال

 من الثالثة الطبقة فً عندي وهو: خلفون ابن قال صالح، تابعً: الدارقطنً الحسن
َسابً شعبة لٌنه. صدوق كوفً: فى المٌزان الذهبً ماماالال وق، المحدثٌن  ولم والنَّ
َسابً قال ٌترك،  من) النافع كتابه فً ذكره ثم، البخاري له وخرو القوي، بذاك لٌس: النَّ
 .     الحفظ ضعٌؾ صدوق وقال ابن حجر فى التقرٌب: ،(موثق وهو فٌه تكلم

                                                                                               = 
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رُ  أ ْجرٌ  ل ُهمْ ﴿قوله تعالى  : أصل هذا فًقال بعضهم ٌْ ْمُنون غ  أى غٌر  (ٔ)﴾م 

مقطوع 
(ٕ)

، ٌرٌد وهللا أعلم أن لهم أجرهم فى حال الكبر والضعف كما كانوا 
حال الصحة والقوة غٌر مقطوع عنهم، وكذلك كل مرض وآفة ٌعملونه فى 

فضل بإجرا  أجره على ذلك تمن، من العمل الصالح المعتاد، ألن هللا تعالى ت
 العمل بهذا الحدٌث .

نٌة ذلك العمل لو كان  : لٌس هذا على العموم بل ٌختص بمن استصحبوقٌل
 صحٌحا مقٌما .

فالنٌة المتقدمة حال الصحة : من لم ٌنو قط، العمل قلت: وٌحتمل أن ٌقال
ذا ببعٌد فإن نٌات العبادات ، ولٌس هقامة مسترسلة وإن لم تحضرهاإلو

، وتعطى حكم على جملتها سترسالهاأثنابها ثم ٌحكم با فً تعزب
 المستحضرة وهللا أعلم .

   . تعالى كتاب الجنابز إن شا  هللا الذكر ستؤتً فً هذا وتتمة
___________________________ 

 [( ٕ٘جزء من اآلٌة ) االنشقاق:وسورة ،  (8جزء من اآلٌة ) :سورة فصلت] (ٔ)
 ُسمًِّ ومنه قرٌب وكالهما، منقوص وؼٌر، مقطوع ؼٌر أي :: ممنونالخطابً( قال ٕ)

ا الَموتُ  نقُص أنه وذلك َمُنون   عماراأل وٌقطع عداداأل ٌَ
( ومجمل اللؽة البن 7ٕٕٓ/ٙ) ( والصحان للجوهري9ٖ/ٔ) للخطابًؼرٌب الحدٌث 

 (8ٔٗ/ٔفارس )
 ___________________________ 

 
  .هذا الحدٌث وخرجه فى صحٌحه البخاريحسن الحدٌث انتقى له   خالصة حاله := 

 ،(9ٕ٘/ٔ) البخاري وتارٌخ ،(ٔٔٔ/ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل الجرن :ٌنظر
بن والكامل ال، ( ٖٔ/ٗوثقات ابن حبان )، ( ٖٔ/ٔ) الضعفاء والمتروكون للنسابًو

والتقرٌب  ،( ٘ٗ/ ٔ) المٌزانو ،( ٘ٙ/ٔق )موث وهو فٌه تكلم منو، ( ٖٗٗ/ٔ) عدي
 ( ٖٕٔ/ٕواللباب )، ( 9ٔ/ٔ)
 7 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بردة أبو -ٗ
 7 :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه األشعري موسى أبو -٘

 :سناداإلالحكم على 
 .البخاري شرط على صحٌح هإسناد
 أبو إسماعٌل بن الرحمن عبد بن إبراهٌم وهو -السكسكً إسماعٌل بن إبراهٌمو

 انتقى قدحسن الحدٌث فن كا وإن -وهو ،البخاري رجال من - جده إلى نسبه ،إسماعٌل
 . الشٌخٌن رجال ثقات رجاله وبقٌة، الحدٌث هذا البخاري له
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 خفا  التطوع واستحبابهذكر إ( ٖٗ)
 البٌوت فً

 
لمغرب فى تٌان بسنة ااإلذكر  فٌه حدٌث كعب بن عجرة فً تقدم -ٖٗٔ

طرف منه  ٌماناإلخالص من كتاب اإل ذكر البٌوت وتقدم فً
(ٔ)

 
.
  

___________________________ 
نَ  اْلَمْؽِربِ  َرْكَعَتًِ  باب ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ) ٌْ اِن؟ أَ ٌَ  ٖٔ/ٕ) ُتَصلَّ
َثَنا :( قالٖٖٓٔ/ َثِنً ْسَوِد،األ أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ ؾ   أبو َحدَّ دُ  ُمَطرِّ  اْلَوِزٌِر، أَِبً ْبنُ  ُمَحمَّ

َثَنا دُ  َحدَّ ، ُموَسى ْبنُ  ُمَحمَّ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ُعْجَرَة، ْبنِ  َكْعبِ  ْبنِ  إسحاق ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  اْلِفْطِريُّ
ِه، ًَّ  أَنَّ  َجدِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  اْلَمْؽِرَب، ِفٌهِ  َفَصلَّى ْشَهِل،األ َعْبدِ  َبِنً َمْسِجدَ  أََتى َوَسلَّمَ  َعلَ
ا ٌُوت َصاَلةُ  َهِذهِ »: َفَقالَ  َبْعَدَها، ٌَُسبُِّحونَ  َرآُهمْ  َصاَلَتُهمْ  َقَضْوا َفلَمَّ  «اْلُب
اَلةِ  ِفً ُذِكرَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرجو هُ  الَمْؽِربِ  َبْعدَ  الصَّ  ِفً أَنَّ

تِ  ٌْ ، َحِدٌث   َهَذا» ( وقال:ٗٓٙ/ٓٓ٘/ٕ) أَْفَضلُ  الَب  ،«الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  اال َنْعِرفُهُ  اَل  َؼِرٌب 
ِحٌحُ  ًُّ  َكانَ »: َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنْ  ُرِويَ  َما َوالصَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ٌَُصلًِّ َوَسلَّمَ  َعلَ
نِ  ٌْ ْكَعَت ِتهِ  ِفً الَمْؽِربِ  َبْعدَ  الرَّ ٌْ َفَة، َعنْ  ُرِويَ  َوَقدْ : «َب ٌْ ًَّ  أَنَّ » ُحَذ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 اْلَحِدٌثِ  َهَذا َفِفً «ِخَرةَ اال الِعَشاءَ  َصلَّى َحتَّى الَمْسِجدِ  ِفً ٌَُصلًِّ َزالَ  َفَما الَمْؽِربَ  َصلَّى
ًَّ  أَنَّ  ِداَللَة   ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ نِ  َصلَّى َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ْكَعَت   ،" الَمْسِجدِ  ِفً الَمْؽِربِ  َبْعدَ  الرَّ
اَلةِ  َعلَى اْلَحثِّ باب  ،قٌام اللٌل تابك :النسابًو ٌُوتِ  ِفً الصَّ  َذلِكَ  ِفً َواْلَفْضلِ  اْلُب
ْرَكعَ  أَنْ  األمر َبابُ  الصالة، تابك :ابن خزٌمةو ،(ٓٓٙٔ/98ٔ/ٖ) نِ  ٌَ ٌْ ْكَعَت  َبْعدَ  الرَّ

ٌُوتِ  ِفً اْلَمْؽِربِ  ْحِسبُ  َقدْ  أَْمر   ِبلَْفظِ » اْلُب رِ  لَمْ  َمنْ  َبْعضُ  ٌَ َتَبحَّ َها أَنَّ  اْلِعْلمَ  ٌَ ٌَ  ِفً ُمَصلِّ
، اْلَمْسِجدِ  ًُّ  إِذِ  َعاص  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َها أَنْ  أََمرَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ٌُوتِ  ِفً ٌَُصلِّ  «اْلُب

تطوع فى المساجد باب ال :ثاراآلشرن معانى  فً الطحاويو ،(ٕٔٓٔ/ٕٓٔ/ٕ)
 الوزٌر أبىبن  إبراهٌممن طرٌق خمستهم  (ٙٗٔ/9ٔ): الطبرانًو، (99ٖٔ/9ٖٖ/ٔ)

دعن    . بنحوه اْلِفْطِريّ  ُموَسى ْبن ُمَحمَّ
 

 :داود  أبًاإلمام  إسناددراسة 
بد -ٔ ِ  ع  د بن هللاَّ . )خ د ت( الحافظ، َبْكر أبو الَبْصِرّي، سوداأل أَبً بنبن حمٌد  ُمَحمَّ

د ؼندر، َجْعَفر ْبن محمد روى عن: د المطرؾ وأبً الطنافسً، ُعَبٌد ْبن وُمَحمَّ  ْبن ُمَحمَّ
 إسحاق ْبن إبراهٌمو داود، أبوو اْلُبَخاِرّي، وعنه:. وؼٌرهم ،الوزٌر أَبً ْبن ُعَمر

 وُهوَ  عوانة أبً من سمع ولكنه ِبِه، بؤس ال: َمِعٌن ْبن ٌحٌىقال .  ؼٌرهمو الحربً،
 وكان بها، وحدث بؽداد، سكن: الخطٌب َبْكر أبو َوَقال، اْلَحِدٌث ٌطلب َكانَ  وقد صؽٌر،
ان ابنُ  وذكره، متقنا حافظا  حافظ ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 . بتٌناوم وعشرٌن ثالث سنة مات .صؽٌر وُهوَ  عوانة أبً من سماعه

 =                     .              البخاريخالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به 
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 ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٖٗ) الترجمة َمِعٌن البن محرز ابن تاالسإ : ٌنظر= 
 حبان ابن وثقات ، (9٘ٔ/٘) والتعدٌل والجرن ،( 9ٖٗ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ، (89ٔ/
 (ٙٗٗ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،( ٙ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب، ( 8ٖٗ/  8)
د -ٕ مَّ  الَبْصِرّي، الوزٌر أَبً بن المطرؾ أبو الهاشمً، القرشً مطرؾ بن ُعَمر بن ُمح 

 ْبن ومحمد المخرمً، جعفر ْبن هللا وَعبد النخعً، هللاَِّ  َعبد ْبن َشِرٌك :روى عن. )د س(
د ْبن هللاَِّ  َعبد بكر أبو :وعنه. وؼٌرهم الفطري ُموَسى  ْبنُ  هللاَِّ  وَعبد سود،األ أَبً ْبن ُمَحمَّ
دِ  َثَنا: حاتم أبو قال. وؼٌرهم النمٌري شبة بن وُعَمر المسندي، ُمَحمَّ  محمد ْبنُ ا هللاَِّ  َعبد َحدَّ

َثَنا: قال البخاري، المسندي د مطرؾ أبو َحدَّ  َعْبد َوَقال، ثقة وكان الوزٌر، أَبً بن ُمَحمَّ
ْحَمنِ   ابنا ومحمد إبراهٌم هو: فقال الوزٌر أَبً اْبنِ  َعنِ  ُزْرَعة أبو سبل: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
: حاتم أبو َوَقال، سنا أكبرهما إبراهٌمو أخوان، هما الوزٌر، أَبً بن مطرؾ بن ُعَمر
ٌْسَ  ان ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  لَ  ابن قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

 .ثقة: التقرٌب فً َوَقال، المدٌنة أهل ثقات من كان: خزٌمة
  .حاله : ثقة وثقه الجمهور خالصة
 ابن وثقات ،( ٕٓ/8) والتعدٌل والجرن ،(78ٔ/ ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخ : ٌنظر
 (98ٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٖٙ/  9) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٖ/  9) حبان
د -ٖ مَّ اء َوُسُكون اْلَفاء ِبَكْسر -الفطري هللاَِّ  َعبد أَبً ْبن ُموَسى ْبن ُمح   آخرَها َوِفً الطَّ

اء ْسَبة َهِذه - الرَّ  مولى المدنً هللاَِّ  َعبد أبو - َمْخُزوم بنً مَوالًِ وهم الفطرٌٌن إِلَى النِّ
 عجرة، ْبن كعب ْبن إسحاق ْبن َسْعد :روى عن.  (ٗ)م .مخزوم بنً موالً الفطرٌٌن
 ْبن إبراهٌم وعنه:. وؼٌرهم  طلحة أَبً ْبن هللا َعبد ْبن هللا وَعبد المقبري، وَسِعٌد
د بن إسحاقو الوزٌر، أَبً ُعَمربن  . وؼٌرهم القطوانً مخلد بن وخالد الفروي، ُمَحمَّ

ْرِمِذيّ  َوَقال، ٌتشٌع كان اْلَحِدٌث، صالح صدوق،: حاتم أبو قال  ابنُ  وذكره ،ثقة: التِّ
ان : شاهٌن ابن َوَقال، رواٌته فً محمود: الطحاوي جعفر أبو َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 قلٌل الحدٌث، حسن المدٌنة، أهل من الفطرٌٌن من ثقة شٌخ، هذا: صالح بن أحمد قال

 . بالتشٌع رمً صدوق: التقرٌب فً حجروقال ابن ، الحدٌث
  . الترمذيكثرون وصحح له األثقة وثقه  خالصة حاله :

ْرِمِذيّ  ،( 7ٖٕ/ ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخ:  ٌنظر  8) والتعدٌل والجرن ،( 7ٖ7ٕ) والتِّ
 ،( ٕٕ٘/ٕ) والكاشؾ ،(9ٕٓ/ٔن )شاهٌ ابن وثقات ،(ٖ٘/9) حبان ابن وثقات ،( 8ٗ/

،  (9ٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،( 8ٓٗ/ 9) ب التهذٌ وتهذٌب ،( ٓ٘/ ٗ) االعتدال ومٌزان
 ( ٖ٘ٗ/ٕواللباب )

ْعد -ٗ اد َوفتح اْلَقاؾ ِبَضم - القضاعً عجرة ْبن كعب ْبن إسحاق بن س   اْلُمْعَجَمة الضَّ
ْسَبة َهِذه ُمْهملَة عٌن آخرَها َوِفً  كعب ْبن إسحاق أبٌه :روى عن. (ٗ) - قضاعة إِلَى النِّ
ٌْس، ْبن وسلٌط َمالِك، ْبن وأنس عجرة، ْبنا                            .        وؼٌرهم  َق

                                                                                               = 
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ْهِريّ  شهاب ْبن ْسلِممُ  ْبن محمد وعنه:=   ُموَسى ْبن ومحمد منه، أكبر وهو - الزُّ
َسابً،و ،وثقه ابن معٌن. وؼٌرهم  ِبالل، أَبً ْبن ونون الفطري،  ابنو ،والدارقطنً النَّ
 َوَقال. حجر وابن ،اْلَبرِّ  َعبد وابن جزرة، صالح وكذلك والعجلً، نمٌر، وابن المدٌنً،

ان ابنُ  وذكره، َصالِح: حاتم أبو وقال ، الثقات فً خلفون ابنوكذلك  ،الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 .ربعٌن ومابةاألمات بعد . فى الكاشؾ : صدوق  الذهبً

 .َصالِححاتم قال عنه  وأب إال وثقه الجمهور ثقة خالصة حاله :
( 89ٖ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 88ٖ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(7ٕ٘/ٔ) أحمد علل : ٌنظر

 والكاشؾ ( ٖٗ/ٖواللباب ) ،(7ٖ٘/ٙوالثقات البن حبان ) ،(8ٓ/ ٗ) والتعدٌل والجرن
والتقرٌب  ،(ٙٙٗ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب(، 8ٕٕ/٘تهذٌب الكمال ) إكمالو ،( 7ٕٗ/ٔ)
(ٔ/ٕٖٓ  ) 
 عجرة، ْبن كعب أبٌه :روى عن.  )د ت س( القضاعً عجرة بن كعب بن إسحاق -٘

 أبو َوَقال. عجرة ْبن كعب ْبن إسحاق ْبن سعد ابنه: َعنه َرَوى . األنصاري قتادة وأبً
 ماماإل َوَقال. الحال مجهول وهو سعد، ابنه ؼٌر عنه روى ما ٌعرؾ ال: القطان الحسن
.  البٌوت فً بها علٌكم المؽرب سنة: بحدٌث تفرد مستور تابعً: مٌزانه فً الذهبً
َسابً داود أبً فً جدا ؼرٌب وهو ْرِمِذيّ  والنَّ  مجهول: حجر فى التقرٌبوقال ابن ، والتِّ
ان ابنُ  وذكره الحال  سنة الحجة ذي فً الحرة ٌوم كعب بن إسحاق قتل.  الثقات فً ِحبَّ
 .    وستٌن ثالث

   . إسحاق ْبن سعد ابنه الإلم ٌرو عنه  الحال مجهولخالصة حاله : 
 /ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن ،( ٓٓٗ/  ٔ ) الكبٌر البخاري تارٌخه :ٌنظر
 (                             ٕٓٔ/ٔوالتقرٌب ) ،( 8ٕٗ/ٔ( ، والتهذٌب )9ٙٔ/  ٔ والمٌزان )، ( ٕٖٕ
ِ، َعْبد أبو: محمد وقٌل أبو المدنً نصارياأل عجرة بن كعب -ٙ  ،إسحاق أبو: وقٌل هللاَّ

ًّ :  َعن َرَوى. )ع( المدنً، ِب ُ  صلى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ْبن وُعَمر ربان، ْبن بالل :وعن وَسلََّم، َعلَ
 وثابت عجرة، ْبن كعب ْبن إسحاق وابنه بالنخعً، ولٌس  إبراهٌم: َعنه َرَوى . الخطاب

.  بمثلهمامسلم  َواْنَفَردَ  حدٌثٌن على اتفَقا َحِدٌثا َوأَْرَبعٌن َسْبَعة. له  وؼٌرهم ُعَبٌد ْبنا
 .وقٌل بعدها  وخمسٌن إحدى سنة مات
 ٖ٘ٗ/  8) التهذٌب وتهذٌب،  (ٖٕٗ/ٗة )الؽاب أسدو ،( ٕٖٔٔ/  ٖ) االستٌعاب : ٌنظر
 ( ٕٖٔ/ٔ)والخالصة  ،( 8ٗٗ/٘) اإلصابةو ،( ٖٙٗ –

 : سناداإلالحكم على 
 . كعب بن إسحاقلجهالة ؛ ضعٌؾ 

 حدثنا ٌعقوب، حدثنا :( قالٕٖٕٗٙ/ٖ٘/9ٖفى المسند ) أحمد  هأخرج وله شاهد :قلت
 لبٌد، بن محمود عن نصاري،األ قتادة بن عمر بن عاصم حدثنً ،إسحاق ابن عن ، أبً
 فً المؽرب بنا فصلى وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أتانا: قال ، شهلاأل عبد بنً أخً

 =                      " بٌوتكم فً الركعتٌن هاتٌن اركعوا: "  قال منها سلم فلما مسجدنا
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نِ  ِفً َجاءَ  َماباب ، قامة الصالةتاب إك :ابن ماجه هأخرجو = ٌْ ْكَعَت  اْلَمْؽِربِ  َبْعدَ  الرَّ
، ْبنُ  إسماعٌلمن طرٌق  (ٙ٘ٔٔ/8ٖٙ/ٔ) اش  ٌَّ دِ  َعنْ  َع  .به  ،إسحاق ْبنِ  ُمَحمَّ

  وقد صرن بالتحدٌث . إسحاقحسن لحال محمد بن  إسناد: وهذا قلت
 أبو الزهري عوؾ نب الرحمن عبد بن إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم بن ٌعقوب -ٔ

  7ٖ: سبقت ترجمته حدٌث رقم، )ع( فاضل ثقة: بؽداد نزٌل المدنً ٌوسؾ
 المدنً إسحاق أبو الزهري عوؾ بن الرحمن عبد بن إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم -ٕ

                                                                                     7ٖ :سبقت ترجمته حدٌث رقم )ع(  قادن بال فٌه ُتُكلِّم حجة ثقة:  بؽداد نزٌل
سبقت  أحمد: حسن الحدٌث مدلس وصرن بالسماع كما فى رواٌة إسحاقابن  -ٖ

 7ٖ :ه حدٌث رقمترجمت
 عالم ثقة : المدنً عمر أبو نصارياأل وسًاأل النعمان بن  قتادة بن عمر بن عاصم -ٗ

 )ع( بالمؽازي
 (8ٕٙ/ٌٔنظر : التقرٌب )

 صؽٌر صحابً المدنً نعٌم أبو شهلًاأل وسًاأل رافع بن عقبة بن لبٌد بن محمود -٘
 (ٗ)بخ م   الصحابة عن رواٌته وجل

 ( ٕٕ٘/ٌٔنظر : التقرٌب )
  :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه

 حسن لؽٌره
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نْ و -ٖ٘ٔ دِ  ع  ٌْ ابِت   ْبنِ  ز  ث 
(ٔ)

لَّى  النبً أ نّ : - رضى هللا عنه -  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ل  ": قال و  ال ةِ  أ ْفض  ال ةُ  الصَّ ْر ِ  ص  تِهِ  فًِ الم  ٌْ ة   اًل ب  ْكُتوب  السبعة  هأخرج" الم 

ةُ  »:ابن ماجه ولفظ الثالثة ًلإ ال  ْر ِ  ص  تِهِ  فًِ اْلم  ٌْ لُ  ب  تِهِ  ِمنْ  أ ْفض  ال   فًِ ص 
ْسِجِدي ا، م  ذ  ة   ًلإ ه  ْكُتوب  ِدٌثٌ  :الترمذي وقال «اْلم  نٌ  ح  س   ح 

(ٕ)
 . 

___________________________   
اك بن َثابت بن زٌد( ٔ) حَّ  اْلمدِنً النجاري َعْمرو اْبن ِبُمْعَجَمة لوذان بن زٌد بن الضَّ

 َوجمع النَِّبً على َوَقَرأَ  الرْضَوان بٌَعة شهد ْنَصاراأل نجباء َوأحد اْلَوْحً َكاتب. )ع(
 على اتفَقا َحِدٌثا َوتْسُعونَ  اْثَنان لَهُ .  الٌرموك َؼَناِبم قسم َوولً الّصدٌق عهد ِفً القرآن
ًّ : َعن َرَوى.  ِبَواِحدمسلم  و بؤَْربَعة البخاري َواْنَفَردَ  َخْمَسة ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ، وَسلَّمَ  َعلَ
 ،عمر اْبن :َعنهُ  روى. الخطاب ْبن وُعَمر عفان، ْبن وعثمان ،الصدٌق َبْكر أبً :وَعن
 َماتَ  لما :سعٌد بن ٌحٌى َقالَ  .ؼٌرهمو زٌد بن َخاِرَجة َواْبنه ،ٌَسار بن َوسلٌَمان ،َوأنس
َرة أبو َقالَ  زٌد ٌْ  َوقٌل َثَمان سنة َوقٌل َوأَْرَبعٌن خمس سنة توّفً. ةمّ األُ  خٌرُ  َماتَ  ُهَر
 . َوخمسٌن إِْحَدى سنة

 ،( ٕٕٔ/ٕ) الؽابة أسدو ،( 7ٖ٘/ٕ) االستٌعاب،(8ٖ٘/ٕ) سعد ابن طبقات: ٌنظر 
 (7ٕٔ/ٔوالخالصة )، (ٔٙ٘/ٔ) اإلصابةو ،(99ٖ/  ٖ) حجر ابن وتهذٌب

لِ  َصالَةِ ن باب ذااآل تابك :البخاري هأخرج( ٕ) ٌْ َثَنا :( قال7/7ٖٔٗٔ/ٔ) اللَّ  َعْبدُ  َحدَّ
، ْبنُ  ْعلَىاأل اد  َثَنا: َقالَ  َحمَّ ، َحدَّ ب  ٌْ َثَنا: َقالَ  ُوَه  النَّْضرِ  أَِبً َسالِم َعنْ  ُعْقَبَة، ْبنُ  ُموَسى َحدَّ
، ْبنِ  ُبْسرِ  َعنْ  دِ  َعنْ  َسِعٌد  ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َثاِبت   ْبنِ  َز ٌْ َخذَ  َعلَ  - ُحْجَرة   َوَسلَّم اتَّ
هُ  َحِسْبتُ : َقالَ  ، ِفٌَها َفَصلَّى َرَمَضاَن، ِفً - َحِصٌر   ِمنْ  َقالَ  أَنَّ ًَ الِ ٌَ  َناس   ِبَصالَِتهِ  َفَصلَّى لَ
ا أَْصَحاِبِه، ِمنْ  ْقُعُد، َجَعلَ  ِبِهمْ  َعلِمَ  َفلَمَّ ِهمْ  َفَخَروَ  ٌَ ٌْ تُ  الَِّذي َعَرْفتُ  َقدْ »: َفَقالَ  إِلَ ٌْ  ِمنْ  َرأَ

َها َفَصلُّوا َصِنٌِعُكْم، ٌُّ ٌُوِتُكْم، ِفً النَّاسُ  أَ الَةِ  ْفَضلَ أَ  َفإِنَّ  ُب ِتهِ  ِفً الَمْرءِ  َصالَةُ  الصَّ ٌْ  اال َب
  «الَمْكُتوَبةَ 

انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو ٌَ َواِفلَ  اْلَمْرءِ  َصاَلةَ  ِبؤَنَّ  اْلَب  ِفً ُكلََّها النَّ
ِتهِ  ٌْ ، ْبن ْعلَىاأل َعْبد( من طرٌق 9ٕٔٗ/8ٖٕ/ٙ) أِلَْجِرهِ  أَْعَظمَ  َكانَ  َب اد   . به بلفظه َحمَّ
ةِ  ِبالِكَتابِ  ْعِتَصامِ اال تابك :البخاري هأخرجو نَّ َإالِ  َكْثَرةِ  ِمنْ  ٌُْكَرهُ  َماباب  ،َوالسُّ  السُّ

ْعِنٌهِ  الَ  َما َوَتَكلُّؾِ  امِ  تابك :النسابًو ،(9/9٘/7ٕ9ٓ) ٌَ ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ باب ، النَّ
اَلةِ  َعلَى اْلَحثِّ  ٌُوتِ  ِفً الصَّ : أحمد( و99٘ٔ/97ٔ/ٖ) َذلِكَ  ِفً َواْلَفْضلِ  اْلُب

لٌِلِ  ِذْكرِ باب  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة ،(8ٕٕ٘ٔ/8٘ٗ/ٖ٘) ًَّ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ِب  َصلَّى النَّ
هِ  هللاُ  ٌْ َما َوَسلَّمَ  َعلَ اَلةَ  اْسَتَحبَّ  إِنَّ تِ  ِفً الصَّ ٌْ اَلةِ  َعلَى اْلَب  إِذِ » اْلَمْكُتوَبةِ  َخاَل  اْلَمْسِجدِ  ِفً الصَّ

اَلةُ  تِ  ِفً الصَّ ٌْ اَلةِ  منَ  أَْفَضلُ  اْلَب  (،ٕٗٓٔ/ٕٔٔ/ٕ)«ِمْنَها اْلَمْكُتوَبةَ  الإ اْلَمْسِجدِ  ِفً الصَّ
 َرْحَبِتهِ  ِفً أَوْ  َظْهِرهِ  َعلَى أَوْ  اْلَمْسِجدِ  ِفً اْلَمؤُْمومِ  َصاَلةِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقًو

َنُهَما َكانَ  َوإِنْ  اْلَمْسِجدِ  ِفً ماماإل ِبَصاَلةِ  ٌْ ُرَها أََساِطٌنُ  أَوْ  َمْقُصوَرة   َب ٌْ ا أَْوَؼ  ِبَها َشِبٌه 
(ٖ/ٔ٘٘/ٕٖ٘ٙ)                                                                         =                                                               

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قوله
(ٔ)

: فٌه دًللة ظاهرة على أن النافلة هذا من صالته فى مسجدي : أفضل
 -صلى هللا علٌه وسلم  -نه ، ألاأللفا ٌزٌد على فى البٌت تضاعف تضعٌفا 

 لف صالة . مسجده بؤ الة فً مسجده والصالة فًفضلها على الص
: ناًلنافلة بٌوت مكة على مسجدها ؟ فٌه احتم وهل ٌطرد هذا التضعٌف فً

 /أ[ٖٙٔ/ ]والتقٌٌد بمسجده حادٌثاألنعم لعموم التفضٌل فى  :أحدهما
ن كان أفضل منه وخص وإ ،الحكم عما سواه فًللمبالغة فى التفضٌل ًل لن

على تنفلهم فى  والمراد حثهم ،جده بالذكر؛ ألن المخاطب من أهلهمس
 . سواه  نهم ٌرون فضله على مابٌوتهم دونه أو أل

: أن ٌكون التقٌٌد لنفى الحكم عن مسجد مكة لزٌادة التضعٌف فٌه الثانًو
 فًهذا فما دونه  : مسجديقال ، وكؤنهعلى مسجد المدٌنة عند من ٌرى ذلك

 .واه وهللا أعلم م سِ هْ ف  لى الْ تبادر إ أظهر وًل ولاألمازاد علٌه و ًلإالفضل 
فى المسجد  -صلى هللا علٌه وسلم  -وقد تقدم الجم، بٌن هذا وبٌن صالته 

   .فى ذكر التوسعة فى التنفل فى المسجد  وإحٌا  مابٌن العشا ٌن
___________________________ 

عِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ  ِذْكرُ باب  :األوسطوابن المنذر فى =  تِ  ِفً التََّطوُّ ٌْ  اْلَمْكُتوَبةِ  ِسَوى اْلَب
   .( ستتهم من طرٌق عفان عن وهٌب به بلفظه 7ٕٗ٘/ٕٕٗ/٘)
اِفلَةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ِتِه، فًِ النَّ ٌْ  َوَجَواِزَها َب
ُجلِ  َصاَلةِ  باب ،الصالة تابك :داود أبو(، و9/78ٖٔ٘/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ِفً عَ  الرَّ َطوُّ  ِفً التَّ
ِتهِ  ٌْ عِ َفْضِل  ِفً باب ،الصالة تابوفى ك ،(ٗٗٓٔ/7ٕٗ/ٔ) َب َطوُّ تِ  ِفً التَّ ٌْ  اْلَب
اَلةِ  ابُ أبو تابك :الترمذيو، (7ٗٗٔ/9ٙ/ٕ) عِ  َصاَلةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصَّ  التََّطوُّ
تِ  ِفً ٌْ اِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الَبابِ  َوِفً :( وقالٓ٘ٗ/ٕٖٔ/ٕ) الَب ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َوَجاِبرِ  الَخطَّ  هللاَّ

، َوأَِبً َرَة، َوأَِبً َسِعٌد  ٌْ ، ْبنِ  هللاَِّ  َوَعْبدِ  َوَعاِبَشَة، ُعَمَر، َواْبنِ  ُهَر دِ  َسْعد  ٌْ  َخالِد   ْبنِ  َوَز
 ًِّ دِ  َحِدٌثُ ": الُجَهِن ٌْ  ،(ٕٕٗٙٔ/ 9ٖٗ/ٖ٘) :أحمد هأخرجو ،"َحَسن   َحِدٌث   َثاِبت   ْبنِ  َز
  .به بنحوه النَّْضِر، أَِبً َسالِم  ( أربعتهم من طرٌق ٕٖٕٙٔ/97ٗ/ٖ٘)وفً 

 ؼٌره فً ألفا تعدل بمسجده فإنها خفاءاإل لطلب ومبالؽة تتمٌم هذا: الطٌبً قال( ٔ)
 فى  النفل صالة: فقال المجموع فً الرواٌة هذه بقضٌة وجزم الحرام المسجد سوى
 الحرم أن العلة وقضٌة - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول مسجد فً منها أفضل البٌت
 أَْفَضلُ  َقْولُهُ : قال ابن حجر فى الفتح .الخمس المكتوبات ٌعنً( المكتوبة الإ) مثله المكً
اَلةِ  ِتهِ  فًِ اْلَمْرءِ  َصاَلةُ  الصَّ ٌْ هُ  َظاِهُرهُ  اْلَمْكُتوَبةَ  اال َب ْشَملُ  أَنَّ َواِفلِ  َجِمٌعَ  ٌَ  اْلُمَرادَ  أِلَنَّ  النَّ

هُ  اْلَمْفُروَضةُ  ِباْلَمْكُتوَبةِ  ْجِمٌعُ  ِفٌهِ  ٌُْشَرعُ  اَل  َما َعلَى َمْحُمول   َلِكنَّ  ٌَُخصُّ  اَل  َما َوَكَذا التَّ
ةِ  َكَرْكَعَتًِ  اْلَمْسِجدَ  ٌَّ ِح ِتَنا َبْعضُ  َقالَ  َكَذا التَّ ٌُْحَتَملُ  أَِبمَّ ُكونَ  أَنْ  َو اَلةِ  اْلُمَرادُ  ٌَ  ٌُْشَرعُ  َما ِبالصَّ

تِ  ِفً ٌْ ا اْلَمْسِجدِ  َوِفً اْلَب ةُ  َتْدُخلُ  َفاَل  َمع  ٌَّ َها اْلَمْسِجدِ  َتِح تِ  ِفً ُتْشَرعُ  اَل  أِلَنَّ ٌْ  =            اْلَب



   ٕ٘ٗ 
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ُكمْ ع  " -صلى هللا علٌه وسلم -: قال رسول هللا وعنه قال -ٖٙٔ ٌْ ال ةِ  ل   بِالصَّ
ٌُوتُِكْم، فًِ ر   ف إِنَّ  ُب ٌْ ال ةِ  خ  ْر ِ  ص  تِهِ  فًِ الم  ٌْ ة   ًلإ ب  ْكُتوب  اهأخرج "الم 

(ٔ) 
. 

___________________________ 
ُكونَ  َوأَنْ =  ْدُخلُ  َوَهلْ  اْلَجَماَعةُ  ِفٌهِ  ُتْشَرعُ  َما ِباْلَمْكُتوَبةِ  اْلُمَرادُ  ٌَ  ِبَعاِرض   َوَجبَ  َما ٌَ

لََواتُ  ِباْلَمْكُتوَبةِ  َواْلُمَرادُ  َنَظر   ِفٌهِ  َكاْلَمْنُذوَرةِ   َكاْلَمْنُذوَرةِ  ِبَعاِرض   َوَجبَ  َما اَل  اْلَخْمسُ  الصَّ
َجالِ  ِجْنسُ  ِباْلَمْرءِ  َواْلُمَرادُ  ِردُ  َفاَل  الرِّ َساءِ  اْسِتْثَناءُ  ٌَ ُ  َصلَّى َقْولِهِ  لُِثُبوتِ  النِّ هِ  هللاَّ ٌْ  اَل  َوَسلَّمَ  َعلَ
ٌُوُتُهنَّ  اْلَمَساِجدَ  َتْمَنُعوُهنَّ  ر   َوُب ٌْ َوِويُّ  َقالَ  ُمْسلِم   هأخرج لَُهنَّ  َخ َما النَّ اِفلَةِ  َعلَى ثَّ حَ  إِنَّ  فًِ النَّ
تِ  ٌْ اءِ  ِمنَ  َوأَْبَعدَ  أَْخَفى لَِكْوِنهِ  اْلَب ٌَ كَ  الرِّ َتَبرَّ ٌَ تُ  َوِل ٌْ ْنِفرَ  ِفٌهِ  َفَتْنِزلُ  ِبَذلِكَ  اْلَب ٌَ ْحَمُة َو  ِمْنهُ  الرَّ

َطانُ  ٌْ   الشَّ
 ( ٕٕٗ/ٗ) ناوي( وفٌض القدبر للمُ ٕٙٔ -ٕ٘ٔ/ٕ) البن حجر الباريفتح ٌنظر : 

 َماباب  ،األدب تابك فى صحٌحه معلقا بصٌؽة الجزم ومتصال  البخاري هأخرج( ٔ)
ُجوزُ  ةِ  الَؽَضبِ  ِمنَ  ٌَ دَّ ًُّ  َقالَ ( ٖٔٔٙ/8ٕ/8) هللاَِّ  أِلَْمرِ  َوالشِّ َثَنا: الَمكِّ ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ  َسِعٌد 
َثِنً ن دُ  َوَحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ اد  ٌَ َثَنا ِز دُ  َحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا َجْعَفر  ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ َثِنً: َقالَ  َسِعٌد   َحدَّ

دِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمْولَى النَّْضرِ  أبو َسالِم   ٌْ ِ، ُعَب ، ْبنِ  ُبْسرِ  َعنْ  هللاَّ دِ  َعنْ  َسِعٌد  ٌْ   .به بلفظه َثاِبت   ْبنِ  َز
 َصاَلةِ باب  ،الصالة تابك :فى سننه الدارمً( وٕٖٕٙٔ/97ٗ/ٖ٘): أحمدوأخرجه 
عِ    . عن مكى به بلفظه (،ٙٓٗٔ/8ٙٔ/ٕ) أَْفَضلُ  َمْوِضع   أَيِّ  ِفً التَّطوُّ

عِ  َفْضلِ  ِفً باب ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو تِ  ِفً التََّطوُّ ٌْ ( من 7ٗٗٔ/9ٙ/ٕ) اْلَب
  .به بلفظه ٌق مكًطر
اِفلَةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ  باب ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو ِتِه، فًِ النَّ ٌْ  َوَجَواِزَها َب
اَلةِ  ابُ أبو تابك :الترمذيو، (9/78ٖٔ٘/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ِفً  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصَّ

عِ  َصاَلةِ  تِ  ِفً التََّطوُّ ٌْ اِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الَبابِ  َوِفً :( وقالٓ٘ٗ/ٕٖٔ/ٕ) الَب  الَخطَّ
ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َوَجاِبرِ  ، َوأَِبً هللاَّ َرَة، َوأَِبً َسِعٌد  ٌْ ، ْبنِ  هللاَِّ  َوَعْبدِ  َوَعاِبَشَة، ُعَمَر، َواْبنِ  ُهَر  َسْعد 
دِ  ٌْ ًِّ  َخالِد   ْبنِ  َوَز دِ  َحِدٌثُ ": الُجَهِن ٌْ  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة ،"َحَسن   َحِدٌث   َثاِبت   ْبنِ  َز
لٌِلِ  ِذْكرِ باب  ًَّ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َما َوَسلَّمَ  َعلَ اَلةَ  اْسَتَحبَّ  إِنَّ تِ  ِفً الصَّ ٌْ  َعلَى اْلَب

اَلةِ  اَلةُ  إِذِ » اْلَمْكُتوَبةِ  َخاَل  اْلَمْسِجدِ  ِفً الصَّ تِ  ِفً الصَّ ٌْ اَلةِ  ِمنَ  أَْفَضلُ  اْلَب  اْلَمْسِجدِ  ِفً الصَّ
د( ثالثتهم من طرٌق ٖٕٓٔ/ٕٔٔ/ٕ) «ِمْنَها اْلَمْكُتوَبةَ  الإ ، ْبن ُمَحمَّ  .به بلفظه  َجْعَفر 

 : فابدة
ِتهِ  ِفً اْلَمْرءِ  َصاَلةِ  أَْفَضلُ  آِخِرهِ  ِفً َوَقْولُهُ : (8ٔ٘/ٓٔ) قال ابن حجر فى الفتح ٌْ  الإ َب

اَلةِ  اْلُمَرادَ  أَنَّ  َعلَى َدال   اْلَمْكُتوَبةَ   َصاَلتُكمْ  ِمنْ  اْجَعلُوا َخرِ اآل اْلَحِدٌثِ  ِفً َقْولِهِ  ِفً أَيْ  ِبالصَّ
ٌُوِتُكمْ  ِفً ِخُذوَها َواَل  ُب ا َتتَّ اِفلَة َصاَلةُ  قُُبور   . النَّ
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ُسولُ  ق ال  : ق ال   - رضى هللا عنهما -وعن ابن عباس  -7ٖٔ لَّى هللاِ  ر   هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نْ »: و  ،   م  مَّ ،   س  مَّ نْ  هللاُ  س  م  ى بِِه،و  ا   ى ر  ا    هأخرج «بِهِ  هللاُ  ر 
مسلم
(ٔ) 

.
 

ة   أ بًِ نْ وع   -8ٖٔ ر  ٌْ لَّى النبً أ نّ  -رضى هللا عنه  - ُهر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س   و 
لُوا ًل»: ق ال   ْجع  ُكمْ  ت  ٌُوت  ، ُب ق ابِر  ان   إِنَّ  م  ط  ٌْ فِرُ  الشَّ تِ  ِمن   ٌ  ٌْ أُ  الَِّذي اْلب   فٌِهِ  ُتْقر 

ةُ  ةِ  ُسور  ق ر  حاتم  أبواه وأخرج «اْلب 
(ٕ)

 .  
 
 
 

___________________________
 

رَ  َعَملِهِ  ِفً أَْشَركَ  َمنْ باب  ،الزهد تابك :مسلم هأخرج(ٔ) ٌْ ( 98ٖٙ/89ٕٕ/ٗ) هللاِ  َؼ
َثَنا :قال ، ْبنِ  َحْفِص  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ اث  ٌَ َثِنً ِؼ ، ْبنِ  إسماعٌل َعنْ  أَِبً، َحدَّ ع  ٌْ  ُمْسلِم   َعنْ  ُسَم

، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  اْلَبِطٌِن، ر  ٌْ  .به بلفظه  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ُجَب
 {ٌَُراُءونَ  ُهمْ  الَِّذٌنَ : }َقْولُهُ ، باب التفسٌر تابك :السنن الكبرى فً النسابً هأخرجو
 اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :( بلفظه ، وابن حبانٖٙٙٔٔ/ٖ٘ٗ/ٓٔ)

دَ  اْلَخَبرَ  َهَذا أَنَّ : َزَعمَ  َمنْ  َقْولَ  اْلُمْدِحِض  ، ( بنحوه7ٓٗ/ٖ٘ٔ/ٕ) ُجْنُدب   ِبهِ  َتَفرَّ
ه عبد الرحمن باب من اسم :األوسط، وفى وه( بنح7ٖٕٔٔ/7ٕ/ٕٔ) :الطبرانًو
نعٌم فى  أبو هأخرج، و( بلفظه8/979/ٕ: )، وتمام فى فوابده( بلفظه7ٖٕٔٔ/ٗٙ/٘)

ص العمل هلل خالباب إ :فى الشعب البٌهقًو ،( بلفظهٖٔٓ/ٗ: )الحلٌة
الِثَ  اْلَبابُ  ربعٌن الصؽرىاألوفى ، ( بنحوهٓٓٗٙ/7ٗٔ/9)  اْلَعَملِ  إِْخاَلِص  ِفً َعَشرَ  الثَّ
اءِ  َوَتْركِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَِّ  ٌَ اث   ْبنِ  َحْفِص  ْبن ُعَمر( خمستهم من طرٌق ٖٙ/77/ٔ) الرِّ ٌَ  ِؼ
 .به
اِفلَةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرج (ٕ) ِتِه، ِفً النَّ ٌْ  َب

َثَنا :( قال9/78ٖٓ٘/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ِفً َوَجَواِزَها َبةُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت َثَنا َسِعٌد  ْعقُوبُ  َحدَّ  اْبنُ  َوُهو ٌَ
ْحَمنِ  َعْبدِ  ، الرَّ ، َعنْ  اْلَقاِريُّ ل  ٌْ َرَة، أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ُسَه ٌْ   . به بلفظهُهَر

 َفْضلِ باب  ،القرآنفضابل  تابك :فى شرن السنة البؽوي هأخرج :ومن طرٌق مسلم
 (9ٕٔٔ/٘٘ٗ/ٗ) ِعْمَرانَ  َوآلِ  اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ 

ةِ  الَبَقَرةِ  ُسوَرةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،القرآن َفَضاِبلِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرجو ٌَ  َوآ
 ًِّ فى  النسابً، و«َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا»( بنحوه وقال: 877ٕ/7٘ٔ/٘) الُكْرِس

 تابك وفً، (7/79ٕٙٔ٘/7) اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةُ باب  ،القرآن َفَضاِبلِ  تابك :السنن الكبرى
ْومِ  َعَملِ  ٌَ لَةِ  اْل ٌْ اِطٌِن، اْلِجنِّ  ِمنَ  ٌُِجٌرُ  َما ِذْكرُ باب  ،َواللَّ ٌَ اِقلٌِنَ  اْخِتاَلؾِ  َوِذْكرُ  َوالشَّ  لَِخَبرِ  النَّ
 ًٍّ فى فضابل  الفرٌابًو، (89/89ٔ٘ٗ/ٗٔ) :أحمد، و( بلفظه7ٖ٘ٓٔ/ٖٗ٘/9) ِفٌهِ  أَُب

ِت، ِفً القرآن َبابُ  :القرآن ٌْ  .بلفظه (9ٖٙ/ٙٗٔ /ٔ) ِعْمَرانَ  َوآلِ  اْلَبَقَرةِ  َوَفْضلُ  اْلَب
 =                                                           .         أربعتهم عن قتٌبة به
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نْ و -9ٖٔ ابِر   ع  ُسولُ  ق ال  : ق ال   -رضى هللا عنه  - ج  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ى إذا»: و  ُدُكمُ  ق ض  ة   أ ح  ال  ْسِجِدِه، فًِ الصَّ لْ  م  ْجع   ٌ ْل تِهِ  ف  ٌْ ا لِب  ِصٌبا  ِمنْ  ن 

تِِه، ال  اِعلٌ  هللا   ف إِنَّ  ص  تِهِ  ِمنْ  ج  ال  تِهِ  فًِ ص  ٌْ ا ب  را ٌْ ا خ   أبومسلم و هأخرج « كثٌرا
احاتم ولم ٌقل:   كثٌرا

(ٔ) 
.  

___________________________ 
وفً  ،( بنحوه8ٖٗٗ/ٓٙٔ/ٗٔ، وفى )بلفظه (78ٕٔ/ٕٕٗ/ٖٔ) :أحمد وأخرجه =
َطانِ  ِفَرارِ  ِذْكرُ باب  ،الرقابق تابك :وابن حبان ،ظه( بلف7/9ٕٓٗٔ/٘ٔ) ٌْ تِ  ِمنَ  الشَّ ٌْ  اْلَب
 تابك :فى مصنفه أبً شٌبةوابن  ( بنحوه،78ٖ/ٕٙ/ٖ) اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةُ  ِفٌهِ  قُِرئَ  إذا

اَلةِ  أََمرَ  َمنْ باب  ،الصالة ٌُوتِ  ِفً ِبالصَّ ا( 8٘ٗٙ/ٓٙ/ٕ) اْلُب ، وابن الضرٌس مختصر 
 ،(8ٖٔ/9ٓ/ٔ) ،بنحوه( 7ٕٔ/8ٙ/ٔ) اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ  َفْضلِ  ِفًباب  :القرآنفى فضابل 

ل  ربعتهم من طرٌق بلفظه أ ٌْ   . به ُسَه
اَرةِ  َبابُ  ،اْلَمَناِسكِ  تابك :داود أبو هأخرجو ٌَ ومن طرٌقه  ،(ٕٕٗٓ/8ٕٔ/ٕ)اْلقُُبورِ  ِز

 األنبٌاء وفى حٌاة ،(8ٖٙ٘/ٕ٘/ٙباب فضل الحج والعمرة ) :ٌماناإلشعب  فً البٌهقً
، أَِبً( من طرٌق ابن ٗٔ/9٘/ٔفى قبورهم ) ، َسِعٌد   َعنْ  ِذْبب  َرَة، أَِبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ  ُهَر

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ٌْ ٌُوَتُكمْ  َتْجَعلُوا اَل »: َوَسلَّمَ  َعلَ ا، ُب  َقْبِري َتْجَعلُوا َواَل  قُُبور 
ا، ًَّ  َوَصلُّوا ِعٌد  ثُ  َتْبلُُؽِنً َصاَلَتُكمْ  َفإِنَّ  َعلَ ٌْ  .«ُكْنُتمْ  َح
 ٖ٘٘/ٔ) :واللٌلة الٌوم عمل فً النسابً أخرجه :مسعود بن هللا عبد عن الباب وفً
َفْضِل ُسوَرِة اْلَبَقَرِة كتاب فضابل القرآن، باب  :السنة شرن فً البؽويأخرجه و ،(9ٖٙ/

 .(9ٗٔٔ/8٘ٗ/ٗ) َوآِل ِعْمَرانَ 
ِت، َوَفْضُل اْلَبَقَرةِ َباُب اْلقُْرآِن ِفً  فً فضابل القرآن: الفرٌابً أخرجه :أنس وعن ٌْ  اْلَب
 .(8ٙٗ٘/ٖٙٔ/ٙ) :الطبرانً أخرجه :سعد بن سهل وعن. (8ٖ/8ٗٔ/ٔ) ِعْمَرانَ َوآِل 
اِفلَةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ  ، بابصالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرج( ٔ) ِتِه، ِفً النَّ ٌْ  َب

َثَنا :( قال9/778ٖ٘/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ِفً َوَجَواِزَها َبَة، أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ ٌْ ، أبووَ  َش ب  ٌْ  ُكَر
َثَنا: االقَ  َة، أبو َحدَّ ٌَ اَن، أَِبً َعنْ  ،األعمش َعنِ  ُمَعاِو ٌَ ، َعنْ  ُسْف   . به بلفظه َجاِبر 
اَلةِ  أََمرَ  َمنْ باب  ،الصالة تابك :فى مصنفه أبً شٌبةابن  هأخرجو ٌُوتِ  ِفً ِبالصَّ  اْلُب
 89ٕ/ٕٕ) وفً "،حض إذابلفظ " (9ٖٔٗٔ/8ٕٙ/ٕٕ) :أحمدو، (ٓ٘ٗٙ/ٓٙ/ٕ)
ةِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقً هأخرج، ومن طرٌقه ( بلفظه9ٖ٘ٗٔ/ نَّ اِفلَةِ  َردِّ  ِفً السُّ  النَّ

تِ  إِلَى ٌْ َتَنفَّلُ  َصاَلة   َكاَنتْ  إِنْ  اْلَب فى  الترمذي هأخرجو ،( بلفظهٖٖٙٓ/9ٕٙ/ٕ) َبْعَدَها ٌُ
عِ  َصاَلةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :العلل الكبٌر َطوُّ تِ  ِفً التَّ ٌْ  ،( بلفظهٕٖٔ/8ٗ/ٔ) اْلَب

 . معاوٌة به  أبًثالثتهم من طرٌق 
( ومن 9ٖٗٔ/ٙٗٗ/ٖ) رضً هللا عنهما مسند جابر :ٌعلى فى مسنده أبو هأخرجو

ْجَعلَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  األمر ِذْكرُ باب ، الصالة تابك :ابن حبان هأخرجطرٌقه  ا ٌَ  ِمنْ  َنِصٌب 
ِتهِ  َصاَلِتهِ  ٌْ  =    .به بلفظه األعمش( من طرٌق محمد بن خازم عن 9ٕٓٗ/7ٖٕ/ٙ) لَِب
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___________________________  
 عن ابن نمٌر عن األعمش به. (9ٖٙٗٔ/89ٕ/ٕٕوأخرجه أحمد: )

: َعِن اأْلَ ( وقال: ٕٖٔ/ٗ/8وأخرجه الترمذي فً العلل الكبٌر ) ْوِريُّ اُن الثَّ ٌَ ْعَمِش ، ُسْف
انَ َعْن  ٌَ ، َعْن أَِبً َسِعٌد  ، عَ أَِبً ُسْف ِه َوَسلََّم ، َقاَل أَُبو ْن َجاِبر  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ، َعِن النَّ

َة: أََبا َسِعٌد   ٌَ ْحَفْظ أَُبو ُمَعاِو ٌَ  ِعٌَسى: َوَهَذا أََصحُّ ، َولَْم 
ةِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقً هأخرجو نَّ افِلَةِ  َردِّ  فًِ السُّ تِ  إِلَى النَّ ٌْ  َصاَلة   َكاَنتْ  إِنْ  اْلَب

َتَنفَّلُ  انَ  أَِبً َعنْ  األعمشعن  ( من طرٌق الثوري7ٖٖٓ/9ٕٙ/ٕ) َبْعَدَها ٌُ ٌَ    َعنْ ،ُسْف
 .َسِعٌد   أَِبً َعنْ ، َجاِبر  

 وفً كالم الترمذي ترجٌح لرواٌة الثوري عن األعمش على رواٌة أبً معاوٌة عنه.
 : زابدةُ  وتابع الثوريَّ 

 ( ٖٖٙٓ/9ٕٙ/ٕ(، والبٌهقً: )ٔ٘ٗٙ/ٓٙ/ٕابن أبً شٌبة فً مصنفه ) أخرجه
 النظر فً الخالف:

اختلؾ فٌه على األعمش فرواه عنه كما تقدم أبو معاوٌة وعبدة بن سلٌمان هذا الحدٌث: 
 الكالبى وأبو خالد األحمر وعبد هللا بن نمٌر. 

وشجاع بن الولٌد. إذ قالوا عن األعمش عن أبى  ،خالفهم الثورى وزابدة بن قدامةو
وقد قدم الترمذي رواٌة  ،سفٌان عن جابر عن أبى سعٌد فجعلوه من مسند أبى سعٌد

الثورى فإنه قال بعد أن ساق رواٌة الثورى وأبى معاوٌة "وهذا أصح ولم ٌحفظ أبو 
إذا خالؾ معاوٌة "أبا سعٌد" وال شك أن أقدم الرواة عن األعمش الثورى بل كان 

معاوٌة له أخطاء عن األعمش وإن  وأبو ،األعمش فً حدٌثه ال ٌطٌق األعمش مخالفته
فإن هذا لٌس على إطالقه فقد  ؛  عده بعضهم فً الطبقة األولى من أصحاب األعمش

ذكر الدورى فً تارٌخ ابن معٌن أنه مرض مرضة فنسى أربعمابة حدٌث من حدٌث 
مسلم لم ٌلتفت إلى ما قاله الترمذي بل خرجه فً األعمش فالصواب تقدٌم الثورى. و

 .صحٌحه كما تقدم
 .8ٖ٘ ـشرن علل الترمذي ص :نظرٌ
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لَّى -قال : قال رسول هللا  -رضى هللا عنهما  -وعن ابن عمر  -ٓٗٔ  هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لُوا»:  - و  ٌُوتُِكمْ  فًِ اْجع  ال تُِكمْ  ِمنْ  ُب ًل   ص  اجعلوت   و  ا ه  أخرجه  «قُُبورا

السبعة إًل أحمد 
(ٔ )

. 
 
 
 
 
 
 ___________________________

 

 .التخرٌج  المسند كما سٌؤتً فً فً أحمد هأخرجالحدٌث ( ٔ)
ةِ باب  ،الصالة تابك :البخاري هأخرج ٌَ الَةِ  َكَراِه  :( قالٕٖٗ/9ٗ/ٔ) الَمَقاِبرِ  ِفً الصَّ
َثَنا ، َحدَّ د  َثَنا: َقالَ  ُمَسدَّ ٌَى، َحدَّ ْح دِ  َعنْ  ٌَ ٌْ ، أَْخَبَرِنً: َقالَ  ُعَمَر، ْبنِ  هللاَِّ  ُعَب  اْبنِ  َعنِ  َناِفع 

ًِّ  ُعَمَر، َعنِ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ٌُوِتُكمْ  ِفً اْجَعلُوا»: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ِخُذوَها َوالَ  َصالَِتُكمْ  ِمنْ  ُب  َتتَّ
ا  «قُُبور 

عِ  َفْضلِ  ِفًباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرجو تِ  ِفً التََّطوُّ ٌْ (، 8ٗٗٔ/9ٙ/ٕ) اْلَب
اَلةِ  َعنِ  النَّْهًِ باب  :األوسطوابن المنذر فى  امِ  اْلَمْقَبَرةِ  ِفً الصَّ  (،7٘9/ 8ٖٔ/ٕ) َواْلَحمَّ

عِ  ِبَصاَلةِ  األمر ِذْكرُ وفى باب  ٌُوتِ  ِفً التََّطوُّ كالهما من طرٌق  (7ٕٙٙ/ٖٖٕ/٘) اْلُب
 .مسدد به بلفظه 

اِفلَةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو ِتِه، فًِ النَّ ٌْ  َوَجَواِزَها َب
ُجلِ  َصاَلةِ  باب ،الصالة تابك :داود أبوو ،( بلفظه8/777ٖ٘/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ِفً  الرَّ

عَ  ِتهِ  ِفً التََّطوُّ ٌْ  إقامة الصالة والسنة فٌها، تابك :، وابن ماجه( بلفظهٖٗٓٔ/7ٖٕ/ٔ) َب
عِ  ِفً َجاءَ  َماباب  َطوُّ تِ  ِفً التَّ ٌْ  (ٖ٘ٙٗ/78ٕ/8) :أحمدو، ( بنحوه77ٖٔ/8ٖٗ/ٔ) اْلَب
عِ  ِبَصاَلةِ  األمرباب  ،الصالة تابك :، وابن خزٌمةبلفظه ٌُوتِ  ِفً التََّطوُّ ْهًِ  اْلُب  َعنِ  َوالنَّ
ٌُوتِ  اتَِّخاذِ  ا اْلُب َتَحاَمى قُُبور  ٌَ اَلةَ  َف ْجرِ  َعلَى َدال   اْلَخَبرُ  َوَهَذا» ِفٌِهنَّ  الصَّ اَلةِ  َعنِ  الزَّ  فًِ الصَّ
  . ( بلفظه  خمستهم من طرٌق ٌحٌى بن سعٌد بهٕ٘ٓٔ/ٕٕٔ/ٕ) «اْلَمَقاِبرِ 

عِ  َصاَلةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرجو َطوُّ تِ  ِفً التَّ ٌْ  الَب
أبً وابن  ،(٘ٗٓٙ/ٖٕٔ/ٓٔ) :أحمد، و «َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا»( ٔ٘ٗ/ٖٖٔ/ٕ)

اَلةِ  أََمرَ  َمنْ باب  ،الصالة تابك :فى مصنفه شٌبة ٌُوتِ  ِفً ِبالصَّ ( ٕ٘ٗٙ/ٓٙ/ٕ) اْلُب
دِ من طرٌق ثالثتهم  ٌْ   . به بنحوه ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  ُعَب

عِ  باب ،التهجد تابك :البخاري هأخرجو َطوُّ تِ  ِفً التَّ ٌْ  تابك: ومسلم (،87ٔٔ/ٓٙ/ٕ) الَب
اِفلَةِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،المسافرٌن صالة ِتِه، ِفً النَّ ٌْ  اْلَمْسِجدِ  ِفً َوَجَواِزَها َب

امِ  تابك :النسابً(، و9/777ٖ٘/ٔ) ٌَ لِ  ِق ٌْ عِ  اللَّ َهارِ  َوَتَطوُّ اَلةِ  َعلَى اْلَحثِّ باب ، النَّ  فًِ الصَّ
ٌُوتِ  (، أربعتهم من ٔٔ٘ٗ/ٗٓٔ /8) :أحمدو ،(98٘ٔ/97ٔ/ٖ) َذلِكَ  ِفً َواْلَفْضلِ  اْلُب

  . طرٌق نافع به بنحوه
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ٌه بالقبر من التمثٌل الذى ًلٌصلى ف البٌت   -صلى هللا علٌه وسلم  -وتشبٌهه 
ن القبر ًل ٌتمكن المٌت من العبادة فٌه، ألالبدٌ،

(ٔ)
، واختلف أهل العلم فى 

حدٌث ابن عمر هذا فقٌل
(ٕ)

، ألن بالنافلة وٌإٌده حدٌث جابر قبله : مختص
رغب فى المكتوبة فى الجماعة وهوًل   -صلى هللا علٌه وسلم  - النبً

بٌوتكم،  اجعلوا صالتكم النافلة فً: " فقٌل زابدة وكؤنه قال"من فً اختلفوا
ترواٌح : فإن بعض النوافل شرعت فى المسجد كالضحى والوقٌل للتبعٌض

البٌت بعض النافلة، وقال  كون المجعول فىوٌ ،وما شرع فٌه الجماعة
: والتقدٌر ،من صالتكم أى الفرٌضة، ومن للتبعٌض : المراد بقولهبعضهم
لى بكم من ًل ٌخرج إ تكم  المكتوبة فى البٌوت ؛ لٌقتديبعض صالاجعلوا 

، ومن صلى فى بٌته فى جماعة فقد صالة من أهلكم ومن ٌلزمكم تعلٌمهال
على هذا الحدٌث باب البخاري، وبوب وفضلهاة الجماعة نَّ أصاب سُ 

(ٖ)
: 

ادة النافلةر  ، وهذا منه حمل للحدٌث على إِ بٌوتالتطوع فى ال
(ٗ)

 ،  
 ___________________________ 
 (ٕٓ٘/7البن بطال ) البخاريشرن  (ٔ)
ٌُوتُكمْ  ِفً اجعلوا: )ْولهقَ  :قال العٌنً( ٕ)  تجعلوها َواَل  ِفٌَها صلوا: (َصاَلتُكمْ  من ُب

اَلة، من مهجورة كالقبور اِفلَة، َصاَلة َواْلمَراد الصَّ َواِفل صلوا: أَي النَّ ٌُوتُكمْ  ِفً النَّ  َوَقالَ . ُب
ٌَاض الَقاِضً ٌُوتُكمْ  ِفً فرابضكم بعض اجعلوا: َوَمْعَناهُ  اْلَفِرٌَضة، ِفً َهَذا قٌل: ِع  ُب
 َوَقالَ : َقالَ . َوَنْحوهم ومرٌض َوعبٌد نْسَوة من اْلَمْسِجد إِلَى ٌخرو اَل  من بكم لٌقتدي

اِفلَة ِفً ُهوَ  بل: اْلُجْمُهور اَلة أفضل: )خراآل َولِْلَحِدٌثِ  إلخفابها، النَّ  فًِ اْلَمْرء َصاَلة الصَّ
ْقِدٌر فعلى: قلت( . اْلَمْكُتوَبة إال َبٌته  ،(َصاَلتُكمْ  من: )َقْوله ِفً من،: ٌكون ولاأل التَّ

ْقِدٌر َوٌكون َزاِبَدة، ٌُوتُكْم، ِفً َصاَلتُكمْ  إجعلوا: التَّ َواِفل، ِمْنَها الُمَراد َوٌكون ُب  وَعلى النَّ
ْقِدٌر اِنً التَّ ْبِعٌض من،: تكون الثَّ اَلة، من: الُمَراد َوٌكون. ُمطلق ا للتَّ اَلة، ُمطلق الصَّ  الصَّ
ْفل َوُهوَ  َصاَلتُكمْ  بعض اجعلوا: اْلَمْعنى َوٌكون اَلة من النَّ ٌُوتُكْم، ِفً اْلُمطلَقة الصَّ  ُب
اَلة ْفل َتْشَمل اْلُمطلَقة َوالصَّ  ِفً َزاِبَدة من، َمِجًء منع َصحاأل أَن على َواْلَفْرض، النَّ
 على اْلَحث أِلَن َبْعضَها، َواَل  كلَها اَل  اْلَفِرٌَضة على اْلَكاَلم حمل ٌجوز َواَل  اْلُمثبت، اْلَكاَلم
ْفل ت، ِفً النَّ ٌْ اءامن  أبعد لَكونه َوَذلِكَ  اْلَب ٌَ ت ِبهِ  ولٌتبرك المحبطات، من وأصون لرِّ ٌْ  اْلَب
ْحَمة وتنزل اِطٌن وتنفر َواْلَماَلِبَكة، ِفٌهِ  الرَّ ٌَ  . ِمْنهُ  الشَّ
  ( 87ٔ/ٗ) للعٌنً القاريعمدة : ٌنظر

 ( 87ٔٔ/ٓٙ/ٕ) البخاريصحٌح  (ٖ)
 هللا صلى) ،النبً ألن؛  الفرٌضة دون النافلة فى ورد الحدٌث إن :قال ابن بطال (ٗ)

 عنها تخلؾ من وتوعد ذلك، فى ورؼب الجماعة، فى الصلوات َسنَّ  قد ،( وسلم علٌه
 =       أن فبان( . المكتوبة الإ بٌته فى المرء صالة الصالة أفضل: )وقال عذر، بؽٌر
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وبوب علٌه أٌضا
(ٔ)

على  الخطابًواستدل به  ،: كراهٌة الصالة فى المقابر
ذلك
(ٕ )

  .: وهذا استنباط حسن، قال الحافظ المنذري
قلت
(ٖ)

صلون ٌُ  المراد أن الموتى ًل أنَّ  : الظاهرُ قالض على هذا أن ٌُ ر  ت  عْ : وٌُ 
ٌصلون فٌها  األحٌا  ًل، ولم ٌرد أن قبورهم فال تجعلوا بٌوتكم كهً فً
 .خرن دلٌل آنما استبعد ذلك موإ

البغويقال 
(ٗ)

ط، وًل وم فقا للنّ طنا ٌرٌد ًل تجعلوا بٌوتكن و ٌحتمل أن: 
ن دفن ، وقال فؤما تؤوله على النهى عتصلون فٌها: فإّن النوم أخو الموت

/ب[ ٖٙٔ/ ]-معلٌه وسلصلى هللا - النبًألن  الموتى فى البٌوت فلٌس بشا؛
 .دفن فى بٌته 

ان تجعلوا بٌوتكم مقابر فإن الشٌط : "ًلقلت: وأٌضا قوله فى بعض الطرق
" فٌه إشعار ظاهر بؤن المراد لذى ٌقرأ فٌه سورة البقرةٌفر من البٌت ا

 .التعبد فٌها ًل الدفن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 
 بحدٌث والشؽل الرٌاء من أبرأ كان البٌت فى كانت إذا ألنها النافلة، فى الحدٌث ورد =

رُّ  إذ فى البٌوت، النوافل على( وسلم علٌه هللا صلى) فحض الناس،  النوافل فى السِّ
 . عالناإل من أفضل

ْرَجَمة مطابقته :وقال العٌنً  . َظاِهَرة للتَّ
  (ٕٓ٘/7) القاري( وعمدة 7ٙٔ/ٖالبن بطال ) البخاريشرن : ٌنظر

 ( ٕٖٗ/9ٗ/ٔ) البخاري( صحٌح ٔ)
ًُّ  َقالَ ( ٕ) اِب الةَ  أَنَّ  َعلَى َدِلٌل   ِفٌهِ : اْلَخطَّ  .اْلَمَقاِبرِ  ِفً َتُجوزُ  اَل  الصَّ

 (ٕٖٔ/ٗ) للبؽويشرن السنة 
          . القابل هو المحب الطبري (ٖ)
 ( ٖٖٔ/ٗ) للبؽويشرن السنة ( ٗ)
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  بِ ر  ق  ت  عمال المُ األ ًفِ  خالِص اإل رُ كْ ذِ ( ٖ٘)
 لى هللا جل وعالبها إ

 
خالص من باب التوحٌد أول الكتاباإلذكر  هذا الذكر فً أحادٌثتقدمت 

 (ٔ)
.  

 
___________________________  

ُظْلم   ُدونَ  ُظْلم  : َباب   ،اإلٌَمانِ  تابك :البخاريحادٌث ما أخرجه األومن هذه  -أ( ٔ)
َثَنا( قالٕٖ/٘ٔ/ٔ) َثَنا: َقالَ  الَولٌِِد، أَُبو : حدَّ َثِنً: َقالَ  ن ُشْعَبُة، َحدَّ  أَُبو َخالِد   ْبنُ  ِبْشرُ  وَحدَّ

د   ، ُمَحمَّ َثَنا: َقالَ  الَعْسَكِريُّ دُ  َحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ َماَن، َعنْ  ُشْعَبَة، َعنْ  َجْعَفر  ٌْ  َعنْ  إِْبَراِهٌَم، َعنْ  ُسلَ
ِ، َعْبدِ  َعنْ  َعْلَقَمَة، ا: َقالَ  هللاَّ ْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ : }َنَزلَتْ  لَمَّ : نعاماال{ ] ِبُظْلم   إٌَِماَنُهمْ  ٌَ

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  أَْصَحابُ  َقالَ [ (8ٕ)جزء من اآلٌة  ٌْ َنا: َوَسلَّمَ  َعلَ ٌُّ ْظلِْم؟ لَمْ  أَ  َفؤَْنَزلَ  ٌَ
 ُ  . [(ٖٔجزء من اآلٌة ) :لقمان{ ]َعِظٌم   الشِّْرَك لَُظْلم   إِنَّ : }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ
ِ َتَعالَى: }َولََقدْ  ، باباألنبٌاء أحادٌث تابك فًأخرجه و َنا لُْقَماَن الِحْكَمةَ  َقْوِل هللاَّ ٌْ أَِن  آَت

}ِ  .  به بنحوه الولٌد أبً ن( ع8ٕٖٗ/ٖٙٔ/ٗ) اْشُكْر هلِلَّ
ْلِبُسوا َولَمْ } َبابُ  ،التفسٌر تابك وفً  ابن عن، بندار عن( 9ٕٙٗ/ٙ٘/ٙ) {ِبُظْلم   إٌَِماَنُهمْ  ٌَ
 به بلفظه . شعبة عن عدي؛ أبً
َخذَ : }َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  َبابُ  األنبٌاء أحادٌث تابك وفً ُ  َواتَّ  ٔٗٔ/ٗ){ َخِلٌال   إِْبَراِهٌمَ  هللاَّ
 به بنحوه . عن إبراهٌم  األعمش، عن أبٌه عن، ؼٌاث بن حفص بن عمر عن( ٖٖٓٙ/

{ َعِظٌم   لَُظْلم   الشِّْركَ  إِنَّ  ِباهللَِّ  ُتْشِركْ  الَ } َبابُ  ،التفسٌر تابوأخرجه فى ك
ِ، أَْشَركَ  َمنْ  إِْثمِ  ، بابإستتابة المرتدٌن تاب( وفى ك77ٙٗ/ٗٔٔ/ٙ)  ِفً َوُعقُوَبِتهِ  ِباهللَّ

ا ٌَ ْن ،9ٔ8ٙ/ٖٔ/ٙ) َواآلِخَرةِ  الدُّ  إِْبَراِهٌَم به بنحوه . َعنْ  ،األعمش َعنِ  ( من طرٌق َجِرٌر 
( من طرٌق ٕٗٔ/ٗٔٔ/َٔوإِْخاَلِصِه ) اإْلٌَِمانِ  باب ِصْدقِ  ،اإلٌمان تابك :وأخرجه مسلم

َة، َوأَبى إِْدِرٌَس، ْبن هللاِ  َعْبد ٌَ  .، به بنحوه إِْبَراِهٌمَ  َعنْ  ،األعمش َعنِ  َوَوِكٌع، ُمَعاِو
ْهدِ  تابك :ما أخرجه مسلم اومنه –ب  َقاِبقِ  الزُّ رَ  َعَملِهِ  ِفً أَْشَركَ  َمنْ باب  ،َوالرَّ ٌْ هللِا  َؼ
َثِنً: ( قال98ٕ٘/89ٕٕ/ٗ) رُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُزَه َثَنا َحْرب   أَْخَبَرَنا إِْبَراِهٌَم، ْبنُ  إسماعٌل َحدَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  َعنِ  اْلَقاِسِم، ْبنُ  َرْونُ  ْعقُوَب، ْبنِ  الرَّ َرَة، أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  ٌَ ٌْ : َقالَ  ُهَر
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ  ٌْ َرَكاءِ  أَْؼَنى أََنا: َوَتَعالَى َتَباَركَ  هللاُ  َقالَ : " َوَسلَّمَ  َعلَ  َعنِ  الشُّ

ِري، َمِعً ِفٌهِ  أَْشَركَ  َعَمال   َعِملَ  َمنْ  الشِّْرِك، ٌْ  " َوِشْرَكهُ  َتَرْكُتهُ  َؼ
ْهدِ  تابك :وأخرجه ابن ماجه اءِ باب  ،الزُّ ٌَ ْمَعِة ) الرِّ ( من طرٌق ٕٕٓٗ/٘ٓٗٔ/َٕوالسُّ

، أَِبً ْبن اْلَعِزٌزِ  َعْبد ْحَمِن، به بنحوه َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  َعنِ  َحاِزم  فى  البوصٌري، وقال الرَّ
 .ثقات رجاله. صحٌح هإسنادالزوابد: 
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  ر عمل العامل للناس ولو بالغ فًذكر ظهو( ٖٙ)
 وشر  خٌر   منخفابه إ

 
ُسولِ قال  :قال - هللا عنه رضً -سعٌد  أبًعن  -ٔٗٔ ِ  ر  لَّى - هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ُكمْ  أ نَّ  ل وْ " : - و  د  لُ  أ ح  ْعم  ة   فًِ ٌ  ْخر  ا    ص  مَّ س   ص  ٌْ هِ  ل  ٌْ ل  اٌب و   ع   ًلب 
ةٌ   ُكوَّ

(ٔ)
ج   ،  ر  ا لِلنَّاسِ عمله  ل خ  ابِنا ا ك  ان   م  ه أبو حاتم أخرج" ك 

(ٕ) 
.

  

 
___________________________ 

ت نقب الكوة( ٔ) ٌْ  .ونحِوهِ  ِفً الحاِبطِ  الَخْرقُ : ْنباِرياأل ابنِ ، وقال ِباْلمدِّ  كواء َواْلجمع اْلَب
 (ٕٗٗ/9ٖ(، وتاو العروس ) 8ٖٗ/ٔ) األنوارمشارق ٌنظر : 

 َجلَّ  هللاَِّ  َوْضعِ  َعنْ  ْخَبارِ اال ِذْكرُ باب  ،باحةاإلالحظر و تابك :ابن حبان هأخرج (ٕ)
 َعْبدُ  أخبرنا :( قال78ٙ٘/9ٔٗ/ٕٔ) لَُهمْ  َتَواَضعَ  َمنْ  َوَرْفِعهِ  ِعَباِدِه، َعلَى َتَكبَّرَ  َمنْ  َوَعاَل 
دِ  ْبنُ  هللاَِّ  ، ْبنِ  ُمَحمَّ َثَنا: َقالَ  َسْلم  ٌَى، ْبنُ  َحْرَملَةُ  َحدَّ ْح َثَنا: َقالَ  ٌَ ، اْبنُ  َحدَّ  أَْخَبَرِنً: َقالَ  َوْهب 

ا، أَنَّ  اْلَحاِرِث، ْبنُ  َعْمُرو اج  ثَ  َدرَّ َثمِ  أَِبً َعنْ  هُ َحدَّ ٌْ ، َسِعٌد   أَِبً َعنْ  اْلَه  َرُسولِ  َعنْ  اْلُخْدِريِّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  هِ  هللاَّ ٌْ ْرَفْعهُ  َدَرَجة   هلِلَِّ  َتَواَضعَ  َمنْ " : َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  ُ ، هللاَّ ْجَعلَهُ  َحتَّى َدَرَجة   ِفً ٌَ

ٌٌَِّن، أَْعلَى رْ  َوَمنْ  ِعلِّ َتَكبَّ َضْعهُ  َدَرَجة   هللاَِّ  َعلَى ٌَ ٌَ  ُ ْجَعلَهُ  َحتَّى َدَرَجة   هللاَّ اِفلٌَِن، أَْسَفلِ  ِفً ٌَ  السَّ
ْعَملُ  أََحَدُكمْ  أَنَّ  َولَوْ  اءَ  َصْخَرة   ِفً ٌَ ٌْسَ  َصمَّ هِ  لَ ٌْ ة ، َباب  َواَل  َعلَ َبهُ  َما لََخَروَ  ُكوَّ ٌَّ  لِلنَّاسِ  َؼ
ا  " َكانَ  َما َكاِبن 
َواُضع اْلِكْبرِ  ِمنَ  اْلَبَراَءةُ باب  ،الزهد تابك :ابن ماجه هأخرجو ( 7ٙٔٗ /98ٖٔ/ٕ) َوالتَّ

امن طرٌق حرملة به   .وله على أ مقتصر 
 َولَمْ  سناداإل َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهَذا" :( وقال9/7877ٖٗ/ٗ) ،الرقاق تابك :الحاكم هأخرجو

َجاهُ  خالص العمل هلل باب إ :ٌماناإلفى شعب  البٌهقًو "،الذهبًووافقه  ٌَُخرِّ
عن ابن وهب به اْلِمْصِري، ِعٌَسى ْبن أحمد( كالهما من طرٌق ٔٗ٘ٙ/8ٕٓ/9)

ا  .خره على آ مقتصر 
( 78ٖٔ/ ٕٔ٘/ٕسعٌد ) أبًمسند  :مسنده ٌعلى فً أبوو ،(9ٕٖ/7ٔ) :أحمد هأخرجو

اعن دراو به  لَِهٌَعَة، اْبنمن طرٌق   . خرهعلى آ مقتصر 
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

دِ  ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  -ٔ                             ٙ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمَسْلم   ْبنِ  ُمَحمَّ
 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم األكثرٌنصدوق على قول  :حرملة بن ٌحٌى -ٕ
واحتج به ى وثقه الجمهور ولاأل: ثقة مدلس من القرشًعبد هللا بن وهب بن مسلم  -ٖ

 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم الجماعة
سبقت ترجمته  باتفاق: ثقة األنصاريعمرو بن الحارث بن ٌعقوب بن عبد هللا  -ٗ

 =                                                                               ٙ :حدٌث رقم
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___________________________   
 الإنفسه صدوق  السمح: فً أبو بن سمعان –خره جٌم بتثقٌل الراء  وآ –دراو  -٘ =
 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقمالهٌثم ففٌه ضعؾ  أبًحدٌثه عن  فً
بضم العٌن  - عبٌد التمٌمً العتواريبن عبد أو الهٌثم هو سلٌمان بن عمرو أبو -ٙ

 تفاقاال: ثقة  بالخدريسعٌد  أبىصاحب  -لى عتوارة نسبة إ - وسكون التاء وفتح الواو
 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم

 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه الخدريسعٌد  أبو -7
 

 : سناداإلالحكم على 
      .الهٌثم  فٌها ضعؾ أبىا وهو صدوق لكن رواٌته عن ن فٌه دراج  أل ؛ ضعٌؾ إسناد
 السمح أبو سمعان بن دراو ضعٌؾ، إسناد هذا :(ٕٙٗ/ٔ) الزوابد فً صٌريوالب قال

 داود أبو قال فقد ،"صحٌحه" فً حبان ابن له أخروو معٌن، ابن وثقه وإن المصري
 دراو أحادٌث عامة: عدي ابن وقال. الهٌثم أبً عن كان ما الإ مستقٌم حدٌثه: وؼٌره
 . علٌه ٌتابع ال مما

ْعلَى، أبووَ  أحمد َرَواهُ : (ٕٕ٘/ٓٔفى مجمع الزوابد ) الهٌثمًوقال   .َحَسن   ُهَماإسنادوَ  ٌَ
  .: بل هو ضعٌؾقلت
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ٌ   هُ رُ سِ ذكر العمل ٌُ ( 1ٖ)             علٌه فٌسره ،ُ لِ ط  العامل ف
 

، أ نَّ  -هللا عنه  رضً - هرٌرة أبىعن  -ٕٗٔ ُجالا ا: ق ال   ر  ُسول   ٌ  ِ، ر   إِنَّ  هللاَّ
ُجل   لُ  الرَّ ْعم  ل   ٌ  م  هُ، اْلع  ٌُِسرُّ لِ،   إذاف   و  ِه، اطُّ ٌْ ل  هُ؟، ع  رَّ انِ  ل هُ » :ق ال   س   أ ْجرُ : أ ْجر 
، رِّ أ ْجرُ  السِّ ٌ ةِ  و  نِ ال  حاتم أبو هأخرج «اْلع 

(ٔ)
هُ  أ نَّهُ وقال معناه   فَّق هُ  أ ن ُسرُّ هللا  و 

لِك  تعالى  لِ  لِذ  م  ى اْلع  س  نُّ  ف ع  ان   إذاف   فٌِهِ  بِهِ  ٌُْست  لِك   ك  ذ  انِ  ل هُ ثبت  ك  هُ  إذاو   أ ْجر  رَّ  س 
لِك  ل ْعِظٌمِ  ذ  اهُ  النَّاسِ  لِت  ٌَّ لِِهمْ  إِ ٌْ هِ  وم  ٌْ لِك  فإن  إِل  ا ذ  ْربا ا ِ  ِمن   ض   ٌ ُكونُ  ال  ف الرِّ  ل هُ  ٌ 

انِ  ًل   أ ْجر   . واحد أ ْجرٌ  و 
فال ٌكون  ،جر قد ثبت بالعملاأل، فإن فٌه نظر ،: وًل أجر واحدقلت: وقوله
، تحبط الحسنة غٌر الكفر ًل السٌبة   ، فإنّ له طالع علٌه محبطاا اًلسروره ب

 ًلنها والحال هذه ، ألل ذلكنعم لو اقترن الرٌا  بؤول العبادة أمكن أن ٌقا
 .   : حدٌث غرٌبوقال الترمذيعبادة وأخرجه بها ٌعتد 

___________________________   
 اال  رسوإ وصال  ثابت واختلؾ علٌه  أبىهذا الحدٌث مداره على حبٌب بن ( ٔ)

  .وإعضاال  
، أَِبً ْبنِ  َحِبٌب: الوجه األول ، أَِبً َعنْ  َثاِبت  َرةَ  أَِبً َعنْ  َصالِح  ٌْ  مرفوعا . ُهَر

، أَِبً ْبنِ  َحِبٌب :الثانًالوجه  ، أَِبً َعنْ  َثاِبت    .مرسالَ  النبًعن َصالِح 
ا من أصحاب النبً معضال                   الوجه الثالث: حبٌب بن أبً ثابت أن ناس 

 :الوجه الموصولتخرٌج 
رِّ  أَْجرَ  َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  ِكْتَبةِ  ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبان هأخرج  َوأَْجرَ  السِّ
ةِ  ٌَ رِّ  ِفً َطاَعة   هلِلَِّ  َعِملَ  ِلَمنْ  اْلَعاَلِن ِة، السِّ ٌَ لِعَ  َواْلَعاَلِن هِ  َفاطُّ ٌْ رِ  ِمنْ  َعلَ ٌْ  ِعْندَ  ِفٌهِ  ِعلَّة   ُوُجودِ  َؼ
دُ  أخبرنا :( قال7ٖ٘/99/ٕ) َذلِكَ  نِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  ِباْلَبْصَرِة، ُمْكَرم   ْبنِ  اْلُحَس  َعْمُرو َحدَّ
ًِّ  ْبنُ ا ، ْبنِ  َعلِ َثَنا: َقالَ  َبْحر  َثَنا: َقالَ  َداُوَد، أبو َحدَّ ، أبو ِسَنان   ْبنُ  َسِعٌدُ  َحدَّ  َحِبٌبِ  َعنْ  ِسَنان 
، أَِبً ْبنِ ا ، أَِبً َعنْ  َثاِبت  َرةَ  أَِبً َعنْ  َصالِح  ٌْ                    .به مرفوعا ُهَر
( ومن طرٌقه ٕٕ٘٘/7ٙٔ/ٗهرٌرة ) أبىمسند  :فى مسنده الطٌالسًداود  أبو هأخرجو

رِّ  َعَملِ باب  ،الزهد تابك :الترمذي هأخرج  َهَذاه وقال "( بلفظ8ٖٕٗ/9ٗ٘/ٗ) السِّ
،  ،"َؼِرٌب   َحِدٌث   ، َعْن أَِبً َصالِح  ُرهُ َعْن َحِبٌِب ْبِن أَِبً َثاِبت  ٌْ َوَقْد َرَوى األَْعَمُش، َوَؼ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ْذُكُروا ِفٌِه َعْن أَبًِ "َعِن النَّ ٌَ ُمْرَسال  َوأَْصَحاُب األَْعَمِش لَْم 
َرةَ  ٌْ َناءِ باب  ،الزهد تابك :ابن ماجهو ،"ُهَر ، ( بنحوهٕٕٙٗ/ٕٔٗٔ/ٕ) اْلَحَسنِ  الثَّ

ُرورِ  ِفًباب  :ٌماناإلفى شعب  البٌهقًو َبةِ  ْؼِتَمامِ االوَ  ِباْلَحَسَنةِ  السُّ ٌِّ  ِبالسَّ
( بنحوه كلهم من ٓٗٔٔ/8ٓ7/ٕ) :ثاراآلفى تهذٌب  الطبري، و( بنحوهٙٓٙٙ/8ٖٕ/9)

 .سنان به  أبىطرٌق سعٌد بن 
                                         =                                                                   :تخرٌج الوجه المرسل
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___________________________   
َثَنا :( قالٖٙٔٔ/8ٓٗ/ٕ) :ثاراآلفى تهذٌب  ريالطب هأخرج=  ٌَى َحدَّ ْح  ْبنِ  إبراهٌم ْبنُ  ٌَ

دِ  َدةَ  أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ ٌْ َثَنا،  اْلَمْسُعوِديُّ  ُعَب هِ  َعنْ ،  أَِبٌهِ  َعنْ ،  أَِبً َحدَّ  َعنْ ، األعمش َعنِ ،  َجدِّ
ًَّ  أََتى: َقالَ ،  َصالِح   أَِبً َعنْ ،  َحِبٌب   ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ   َرُجل   َعنْ  َفَسؤَلَهُ  َرُجل   َوَسلَّمَ  َعَل
ْعَملُ  رِ  ِمنَ  اْلَعَملَ  ٌَ ٌْ هُ  اْلَخ ُسرُّ رِّ  أَْجرُ : أَْجَرانِ  لَهُ : " َقالَ  َذلِكَ  أَْعَجَبهُ  َظْهرَ  إذافَ ،  ٌَ ،  السِّ
ةِ  َوأَْجرُ  ٌَ  " اْلَعاَلِن

 واختلؾ على األعمش:
 فرواه عنه: 

 : ر عنه عن أبً صالح عن أبً هرٌرة ولم ٌذكر حبٌبٌسعٌد بن بش -ٔ
(، والترمذي فً نوادر األصول: )ن 7ٕٓٗ/7ٔ/٘أخرجه الطبرانً فً األوسط )

ٔٗٔٗ)   
  :أبو وكٌع عن األعمش به -ٕ

 (9ٕٖ7)ن  :أخرجه البزار
َثَنا َعْبُد ( 8ٖٔٔ/8ٓٗ/ٕوأخرجه الطبري فى تهذٌب اآلثار: ) ار  ، َحدَّ َثَنا اْبُن َبشَّ َحدَّ

ًَّ َصلَّى هللاُ َعلٌَْ  ِب : أَنَّ النَّ اُن ، َعْن َحِبٌب  ، َعْن أَِبً َصالِح  ٌَ َثَنا ُسْف ْحَمِن ، َحدَّ ِه َوَسلََّم َقاَل الرَّ
هِ لَُه َرُجل : إِنًِّ أَْعَمُل اْلَعَمَل  ٌْ لَُع َعلَ ٌُطَّ رِّ َف ٌُْعِجُبِنً َذلَِك. َقاَل: " لََك أَْجَراِن: أَْجُر السِّ ، َف

ِة " ٌَ  َوأَْجُر اْلَعاَلِن
 واختلؾ على سفٌان: فرواه عنه:

 األنصاريٌحًٌ الحمانً عن سفٌان عن حبٌب عن أبً صالح عن أبً مسعود  -ٔ
َثَنا( قال: 7ٕٖ/ٖٕٙ/7ٔأخرجه الطبرانً: ) دُ  َحدَّ ، هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ًُّ دُ  اْلَحْضَرِم  َوُمَحمَّ

َبةَ  أَِبً ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ ا ٌْ ا أسد، ْبنُ  أحمد َثَنا: َقاال َش ٌَى َثن  ْح اَن، َعنْ  ،ٌمان الْ بن  ٌَ ٌَ  َعنْ  ُسْف
، أَِبً ْبنِ  َحِبٌبِ  ًِّ  إِلَى َرُجل   َجاءَ : َقالَ  األنصاري َمْسُعود   أَِبً َعنْ  َذْكواَن، َعنْ  َثاِبت  ِب  النَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ هُ  اْلَعَملَ  أَْعَملُ  إنًِّ: َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ْظَهرُ  َفؤُِسرُّ ٌَ  لَكَ  ُكِتبَ »: َقالَ  ِبِه، َفؤَْمَزنُ  َف

رِّ  أَْجرُ  أَْجَراِن، ةِ  َوأَْجرُ  السِّ ٌَ  «اْلَعاَلِن
 (7ٓٙٙ/9ٖٕ/9والبٌهقً فً الشعب: )

 ورواه ٌوسؾ عن سفٌان: -ٕ
َثَنا َعْبُد هللاَِّ  ( قال:ٖٕ/ٕ٘/ٔأخرجه أبو حسٌن الكالبً فً أحادٌثه ) ٌُوُسُؾ، َعْن ، َحدَّ ثنا 

، َعْن  اَن، َعْن َحِبٌب  ٌَ ، َعْن أَِبً َذرٍّ ُسْف ا أَِبً َصالِح  ٌَ ُ َعْنُه، َقاَل: قُْلُت:  ًَ هللاَّ َرُسوَل ، َرِض
ْفَرُن. ٌَ ِه َف ٌْ لُِع َعلَ ٌَطَّ ِت َف ٌْ ْعَمُل اْلَعَمَل ِفً اْلَب ٌَ ُجُل  ِ الرَّ ،  هللاَّ رِّ َفَقاَل: " لَُه أْجَراِن: أَْجُر السِّ

ِة " ٌَ  َوأَْجُر اْلَعالِن
 ورواه حماد عن حبٌب عن أبً صالح مرسال

، ثنا  أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَقاِسِم، ثنا َعْبدُ  ٗٙأخرجه أبو مسهر صـ ى ْبُن َصالِح  ٌَ ْح ٌَ ْحَمِن، ثنا  الرَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ، َعْن أَِبً َصالِح  َقاَل: ُسِبَل َرُسوُل هللاَّ ِبً َثاِبت 

، ثنا َحِبٌُب ْبُن أَ اد  َحمَّ
لِعُ  ٌَطَّ هُ، ُثمَّ  ٌُِسرُّ الَِح َف ْعَمُل اْلَعَمَل الصَّ ٌَ ُجِل  ٌُْعِجُبُه َذلَِك؟ َقاَل:  َوَعلَى آلِِه َوَسلََّم َعِن الرَّ ِه َف ٌْ َعلَ

ِة " ٌَ ، َوأَْجُر اْلَعاَلِن رِّ ٌُْكَتُب لَُه أَْجَراِن: أَْجُر السِّ  "                                        = 
 



   ٖ٘ٙ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

___________________________   
 تخرٌج الوجه الثالث: =

م ، َعْن إِْسَماِعٌَل، َعْن  ( قال:7ٓ9ٖ٘/ٖٕٗ/7رواه ابن أبً شٌبة فً مصنفه: ) ٌْ ُهَش
ِه َوَسلَّ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ا ِمْن أَْصَحاِب النَّ ا َرُسوَل هللاَِّ َحِبٌِب ْبِن أَِبً َثاِبت  أَنَّ َناس  ٌَ ، َم َقالُوا: 

ٌُْعِجُبَنا ُثوَن ِبَها َف َتَحدَّ ٌَ اَس  رِّ َفَنْسَمُع النَّ ا َنْعَمُل أَْعَماال  ِفً السِّ ر  ، َفَقاَل: لَُكْم  إِنَّ ٌْ أَْن ُنْذَكَر ِبَخ
ِة " ٌَ رِّ َوأَْجُر اْلَعاَلِن  أَْجَراِن: أَْجُر السِّ

                                                          :سانٌداألدراسة 
 :الوجه الموصول إسناددراسة 

 :هإسناددراسة الوجه الموصول رواه ابن حبان وهذا 
دُ  -ٔ مَّ نِ  ْبنُ  ُمح  ٌْ  :روى عن.  بكر البؽدادى )حب كم ضٌاء( أبوالبزار  ُمْكَرم   ْبنِ  اْلُحَس

ًِّ  ْبنُ  َعْمُرو  الطبرانً وعنه:. ، وبشر بن الولٌد وؼٌرهمبن بسطام إبراهٌمو، َبْحر ْبنِ  َعلِ
وقال ، الدارقطنًووثقه ، وصفه ابن حبان بالحفظ. وابن حبان وؼٌرهم  ،ابن عديو

 . توفى سنة تسع وثالثمابة . الحافظ البارع الحجة ماماإل :الذهبً
 .ثقة حافظ  : خالصة حاله

 اإلحسانو، (ٖٕٕ/ٕوتارٌخ بؽداد )، (7ٕللدارقطنى رقم ) السهمًت اال: سإٌنظر
 (8ٕٙ/ٗٔ) للذهبً ، والسٌر(9ٖٔٙبرقم )

ْمرو -ٕ ًّ  بن ع          . )ع( الَبْصِريّ  حفص أبو الباهلً  -بنون وزاى  -كنٌز بن بحر بن َعلِ
مان روى عن : ٌْ مان داود وأبً حرب، ْبن ُسلَ ٌْ  حماد ْبن وسهل الطٌالسً، داود ْبن ُسلَ

 من أرشق كان:  َحاِتم أبو قال. وؼٌرهم  الجماعة، :وعنه. وؼٌرهم  الدالل عتاب أَِبً
 ًّ  ما: ٌقول العنبري العباس سمعت: أٌضا َوَقال ،صدوق وهوبصري المدٌنً، ْبن َعلِ

ًّ  ْبن َعْمرو من الإ الحدٌث تعلمت  من أحدث ٌبالً ال: الشاعر ْبن  حجاو َقال، وَ َعلِ
ًّ  ابن َعْمرو حفظه َسابً َوَقال كتابه أومن َعلِ  َوَقال، حافظ حدٌث، صاحب ثقة،: النَّ

ْرِمِذيّ   من أحفظ بالبصرة أر لم: ٌقول الكرٌم عبد ْبن هللاَِّ  ُعَبٌد زرعة أبا سمعت: التِّ
 ونقل .الفالس علً بن وَعْمرو الشاذكونً، وابن المدٌنً، بن علً: الثالثة هإالء

 الصٌرفً حفص أبو: ٌقول َمِعٌن بن ٌحًٌ سمعت: قال مروان بن محمد عن الخطٌب
 الدارقطنً، الحسن أبو أخبرنا: قال زهري،األ أخبرنا: أٌضا الخطٌب َوَقال، صدوق

وذكره ابن حبان فى ، الثقات الحفاظ من كان الفالس علً بن َعْمرو حفص أبو: قال
 َوَقال، الحدٌث فرسان من كان: ُزْرَعة أبو قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات

 ًُّ اَرقُْطِن  المدٌنً بن علً على ٌفضلونه الحدٌث أصحاب وبعض الحفاظ، من كان: الدَّ
 ابن من أكٌس بالبصرة المحدثٌن فً رأٌت ما: جزرة صالح َوَقال، له وٌتعصبون

 ابن مثل بالبصرة رأٌت وما متهمٌن، جمٌعا وكانا الفالس، حفص أبً ومن خٌاط،
 علً بن َعْمرو كان: إشكاب ابن َوَقال، منهما عندي أرجح حفص أبو وكان عرعرة،
 وطعن المدٌنً، بن علً فٌه متكل وقد حافظ ثقة: قاسم بن مسلمة َوَقال شًء، كل ٌحسن
 =      ؛ٌزٌد عن رواٌته فً طعن وإنما :حجر ابن قال زرٌع، بن ٌزٌد عن رواٌته فً
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مات . وذكره ابن حبان فى الثقات . حافظ ثقة: التقرٌب فً َوَقال، فٌه استصؽره نهأل= 
 .  بتٌناوم وأربعٌن تسع سنة القعدة ذي آخر فً

  . باتفاقخالصة حاله : ثقة حافظ 
  الصؽٌر وتارٌخه ،( ٖ٘٘/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٗٔٔ / ٔ) أحمد علل :ٌنظر

ْرِمِذيّ  وجامع ،( ٓٗٙ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،( 88ٖ/ٕ)  والجرن ،(ٗٗٔ/7ٕٔ/ٔ): التِّ
 ،( 8ٖٕ/  ٕ) الدارقطنً وسنن ،( 87ٗ/  8) حبان ابن وثقات ،( 9ٕٗ/ ٙ) والتعدٌل
 (                            ٕٗٗ/ٔ) والتقرٌب ،( 8ٕ – 8ٓ/ 8) التهذٌب وتهذٌب ،( ٖٕٓ/ٕٔ) الخطٌب وتارٌخ

 ٕٗ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالطٌالسً داود أبو -ٖ
ِعٌد -ٗ اء َوُسُكون اْلُمَوحَدة اْلَباء ِبَضم - البرجمً سنان بن س   َهِذه - اْلِجٌم َوضم الرَّ

ْسَبة ًّ  صؽر،األ الشٌبانً سنان، أبو - َتِمٌم من َقبٌلَة َوِهً البراجم إِلَى النِّ )د ت  اْلُكوِف
مان أَبً ْبن وحماد َثاِبت، أَبً ْبن وحبٌب جؤََبان، ْبن َثاِبت روى عن:.  عس س ق( ٌْ  ُسلَ

مان داود أبووعنه:  . وؼٌرهم ٌْ ًّ  َداُود ْبن ُسلَ الِِس ٌَ  النخعً، هللاَِّ  َعبد ْبن وَشِرٌك ، الطَّ
 بقٌم ٌكن ولم صالحا، رجال   َكانَ : َحْنَبل ْبن أحمدقال . وؼٌرهم  ، محارب بن والصبان
 الذي وُهوَ  الحدٌث، ِفً بقوي لٌس: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال،  الحدٌث
 مع الضحاك إِلَى ٌختلؾ َهَذا سنان أبو وكان الضحاك، َعنِ  جؤََبان ْبن َثاِبت عن روى
 َعنِ  َثاِبت، َعنْ  ٌؤخذها بعد سنان أبو َفَكانَ  سنان، أبو ؼاب وربما فٌشهد، َثاِبت

 َوَقال، ثقة: َمِعٌن بن ٌحٌى َوَقال، عنه وحدث الضحاك من سنان أبو سمع وقد الضحاك،
                                                             .ثقة صدوق،: حاتم أبو َوَقال، الحدٌث جابز كوفً: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد
د َوَقال  ولكنه الكوفة، أهل من َكانَ  أنفسهم، من الشٌبانً سنان ْبن َسِعٌد: َسْعد ْبن ُمَحمَّ
 ُعَبٌد أبو َوَقال، الخلق سٌا وكان سنة، كل ِفً ٌحج وكان َذلَِك، بعد الري سكن
ّي،اآل َسابً َوَقال، الناس رفعاء من ثقة: َداُود أَِبً َعن ُجرِّ  ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  لٌس: النَّ

ان  ابن َوَقال . ثقة: سفٌان ْبن ٌعقوب وَقال، فاضال عابدا كان: َوَقال الثقات، كتاب فً ِحبَّ
ًُّ  َوَقال، كوفً ثقة هو: عمار ابن قال: الثقات فً شاهٌن اَرقُْطِن  من: العلل كتاب فً الدَّ
 سنان أبوو: وهذا منها حادٌثاأل بعض له ساق أن بعد عدي ابن َوَقال ،المسلمٌن ثقات
 ٌتعمد ال ممن أنه وأرجو وأفراد ؼرابب أحادٌث الحدٌث، من ذكرت ما ؼٌر لَهُ  هذا

 تحتمل ورواٌاته الشا بعد الشا فً ٌهم إنما ولعله متنا، وال اإسناد ال والوضع الكذب
 . أوهام له صدوق: حجر ابن َوَقال ،وتقبل

 الرواة من ؼٌره بؤقوال ٌختبر به انفرد وما أوهام له: حسن الحدٌث خالصة حاله

                                           .األَثبات

 وعلل ،( ٕٔٓ/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،( 8ٖٓ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
ْرِمِذيّ  وجامع ،( 77ٗ/ ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 8ٗٔ ،٘ٙٔ/ ٔ) أحمد /  ٗ) التِّ
/  ٖو 8ٖٔ ،ٓٙٙ ،ٖٔٙ/  ٕ) لٌعقوب والمعرفة، ( 8٘ٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 8ٖٙ
 بن عدي( والكامل الٖٙ٘/ٙوثقات ابن حبان ) ،( 7ٕ/ ٗ) والتعدٌل والجرن ،( 9،8ٖ
 =       علل وشرن ،(9ٖ/ٓٔ) بؽداد وتارٌخ ،(9ٙ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات، (٘ٓٗ/ٗ)
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والتقرٌب  ،( ٘ٗ/  ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(88ٖ ،9ٕٙ) رجب البن التِّْرِمِذيّ = 
 ( ٖٖٔ/ٔواللباب )، ( 7ٖٕ/ٔ)
                   . : ثقة وصفه ابن حبان بالتدلٌسثابت أبىبن  حبٌب -٘

 ٖٓٔ :ترجمته حدٌث رقم، سبقت : ولم ٌصرن بالتحدٌثقلت
                     8ٓٔ :جماع سبقت ترجمته حدٌث رقماإل: ثقة بصالح أبو ذكوان -ٙ
 ٓٔ: سبقت ترجمته حدٌث رقمصحابً جلٌل  : رضً هللا عنه هرٌرةأبو -7

 :الوجه المرسل إسناددراسة 
 :كل منالوجه المرسل رواه 

 7ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم لثالثةا : ثقة مدلس مناألعم 
  واختلؾ عنه:

 صالح مرسالالمسعودي عنه عن حبٌب عن أبً عبد الملك بن معن  رواه  -أ
لِك -ٔ بد الم  ِ بن َمْسُعود الهذلً أبو ُعَبٌدة بن معن  ْبن ْبن معن ْبن َعْبد الرحمن ع  َعبد هللاَّ

 المسعودي، أخو القاسم بن معن ووالده محمد بن أَبً ُعَبٌدة بن معن المسعودي.
مان األعمش ، وأبً إسحاق الشٌبانً.رَ  ٌْ الكوفً حٌى َرَوى َعنه: أحمد بن ٌ َوى َعن: ُسلَ

 .وؼٌرهم، وابنه محمد بن أَبً ُعَبٌدة ْبن مَعِن المسعودي ك، وعبد هللا ْبن المباراألحول
كان ختم قال: و ، ووثقه العجلً، َعْن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: ثقةأَُبو َبْكر ْبن أَبً خٌثمة قال

 .، ووثقه ابن حجرعلى األعمش القرآن
 (ٖ٘ٙ/ٔوالتقرٌب ) (7ٔٗ/8ٔ( وتهذٌب الكمال )ٗٓ٘/ٔالثقات للعجلً )

 . ارواه عنه سعٌد بن بشٌر عنه عن أبً صالح عن أبً هرٌرة، ولم ٌذكر حبٌب -ب
ِعٌد بن بشٌر - ٌُقال: أبو  س  ٌُقال: النصري، موالهم، أبو َعْبد الرحمن، و األزدي ، و

ٌُقال: من واسط، وقٌل: إنه من أهل دمشق، حمله  َسلََمة الشامً، أصله من البصرة، و
مان  ى البصرة، فسمع بها ُثمَّ رجع إِلَى دمشق.أبوه إِلَ  ٌْ َرَوى َعن: أبان ْبن تؽلب، وُسلَ

ب، ٌْ ٌْب أخً َعْمرو ْبن ُشَع أسد ْبن ُموَسى،  وؼٌرهم. وعنه: األَْعَمش، وشعٌب ْبن ُشَع
وقال البخاري  ،كان قدرٌا :قال ابن سعد وؼٌرهم. وبقٌة ْبن اْلَولٌِد، وبكر ْبن مضر،

ذاك  :عن شعبة :وقال بقٌة ،نراه أبا عبد الرحمن الذي روى هشٌم عنه عن قتادة :ومسلم
بن عبد اقال بقٌة فحدثت به سعٌد  .صدوق اللسان وفً رواٌة صدوق اللسان فً الحدٌث

وقال  ،بث هذا ٌرحمك هللا فً جندنا فإن الناس عندنا كؤنهم ٌنتقصونه :العزٌز فقال لً
 :كٌؾ هذه الكثرة عن قتادة قالسعٌد بن بشٌر دمشقً بن صالح  أبو حاتم قلت ألحمد

كان أبوه شرٌكا ألبً عروبة فؤقدم بشٌر ابنه سعٌد البصرة فبقً ٌطلب مع سعٌد بن أبً 
حدثنا سعٌد بن بشٌر وكان  :سمعت بن عٌٌنة ٌقول :وقال مروان بن محمد ،عروبة
 ،ً جندنا أحفظ منهوقال ٌعقوب بن سفٌان سؤلت أبا مسهر عنه فقال لم ٌكن ف، حافظا

قلت ألبً مسهر كان سعٌد بن  :وقال أبو زرعة الدمشقً ،وهو ضعٌؾ منكر الحدٌث
وسؤلت عبد الرحمن بن إبراهٌم عن قول من أدرك فٌه  :معاذ هللا قال :بشٌر قدرٌا قال
  =    :وقال عثمان الدارمً ،وسؤلته عن محمد بن راشد فقدم سعٌدا علٌه ،فقال ٌوثقونه
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وقال عثمان  ،وسؤلته عن محمد بن راشد فقدم سعٌدا علٌه ،سمعت دحٌما ٌوثقه= 
وقال  ،كان ضعٌفا :وقال علً بن المدٌنً ،عن ابن معٌن ضعٌؾ :الدارمً وؼٌره

منكر الحدٌث لٌس بشًء لٌس بقوي الحدٌث ٌروي عن  :محمد بن عبد هللا بن نمٌر
وقال ابن أبً حاتم  ،ٌتكلمون فً حفظه وهو محتمل :وقال البخاري ،قتادة المنكرات

ٌحتج  :قلت لهما ٌحتج بحدٌثه قاال ،محله الصدق عندنا :سمعت أبً وأبا زرعة ٌقوالن
وقال  ،ضعٌؾ :بحدٌث أبً عروبة والدستوابً هذا شٌخ ٌكتب حدٌثه وقال النسابً

له عند أهل دمشق تصانٌؾ وال  :وقال ابن عدي ،لٌس بالقوي عندهم :الحاكم أبو أحمد
أرى بما ٌروٌه بؤسا ولعله ٌهم فً الشًء بعد الشًء وٌؽلط والؽالب على حدٌثه 

 ضعٌؾ مات سنة ثمان أو تسع وستٌنوقال ابن حجر:  .االستقامة والؽالب علٌه الصدق
 ومابة.

 (ٖٓ٘/ٓٔتهذٌب الكمال )( وٕٕٗ/ٗ( والكامل البن عدي )ٙ/ٗالجرن والتعدٌل )
 (ٖٕٗ/ٔ( والتقرٌب )8/ٗهذٌب )والت

  وتابع أبو وكٌع سعٌَد بن بشٌر
َعن: أٌوب َرَوى  أَُبو وكٌع الكوفً، والد وكٌع ْبن الجران.بن عدي  الجراح بن ملٌح -
مان األعمش،ْبن عابذ الطابًا ٌْ  وعنه:وؼٌرهم.  ، وَسِعٌد ْبن مسروق الثوري، وُسلَ

 الرإاسً، وسفٌان ْبن عقبة السوابًزكرٌا بن ٌحٌى رحموٌه، وزهٌر ْبن عباد 
د ْبن سعد: ولً بٌت المال بمدٌنة السالم، ِفً خالفة هارون، وكان  وؼٌرهم. َقال ُمَحمَّ

َوَقال عثمان ْبن أَبً جعفر  ضعٌفا ِفً الحدٌث، وكان عسرا ِفً الحدٌث، ممتنعا ِبِه.
ٌَى بن َمِعٌن: ما ْح ٌَ وال من حدٌث قٌس شٌبا  كتبت َعْن وكٌع َعن أبٌه، الطٌالسً، َعْن 

َوَقال أَُبو َبْكِر ْبن أَبً خٌثمة، َعن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: ضعٌؾ الحدٌث، وهو أمثل من  قط.
ٌَى الحمانً. ْح ٌَ  َوَقال عثمان ْبن َسِعٌد الدارمً، َعن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: لٌس به بؤس. أبً 

َوَقال  س به بؤس، ٌكتب حدٌثه.َوَقال أَْحَمد ْبن سعد ْبن أَبً مرٌم، َعن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: لٌ
، َعْن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: ثقة وِريُّ د ْبن َعْبد . ِفً موضع آخر: ثقة.َوَقال َعباس الدُّ َوَقال ُمَحمَّ

ِ ْبن عمار الموصلً: ضعٌؾ. َثَنا أَُبو الولٌد هشام ْبن عبد  هللاَّ َوَقال ٌعقوب ْبن سفٌان، َحدَّ
َثَنا أَُبو وكٌع الج َوَقال  َوَقال أَُبو داود: ثقة. ران ْبن ملٌح، وهو ثقة.الملك، قال: َحدَّ

َسابً: لٌس به بؤس. ًّ َعِن الجران  النَّ اَرقُطِن َوَقال أبو َبْكر البرقانً: سؤلت أبا اْلَحَسن الدَّ
، وهو كثٌر الوهم، قلت: ٌعتبر ِبِه؟ قال: ال. َوَقال أَُبو أَْحَمد  أبى وكٌع فَقاَل: لٌس بشًء 

أحادٌث صالحة، ورواٌات مستقٌمة، وحدٌثه ال بؤس ِبِه، وهو صدوق، ولم  ْبن عدي: لَهُ ا
منكرا فؤذكره، وعامة ما ٌروٌه عنه ابنه وكٌع، وقد حدث عنه ؼٌر وكٌع  أجد ِفً َحِدٌثه

َوَقال أبو حاتم الرازي: ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به. َوَقال ابن حبان فً . الثقات من الناس
َقال الحافظ ابن حجر: صدوق ٌقلب األسانٌد وٌرفع المراسٌل. وَ المجروحٌن: َكاَن  كتاب
َوَقال عبد الباقً بن قانع:  بة.اقال خلٌفة ْبن خٌاط: مات بعد سنة خمس وسبعٌن وم ٌهم.

 =                                                            بة.امات سنة ست وسبعٌن وم
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، وتارٌخ بؽداد (9ٕٔ/ٔ)، والمجروحٌن البن حبان (8ٖٓ/ٙ)طبقات ابن سعد = 

، وتهذٌب ابن حجر (89ٖ/ٔ)والمٌزان (، 7ٔ٘/ٗوتهذٌب الكمال )، (ٕٕ٘/7)للخطٌب 
 (8ٖٔ/ٔ(، والتقرٌب )8ٙ – ٙٙ/ٕ)
سبقت ترجمته حدٌث ، ربما دلس حجة مامإ عابد فقٌه حافظ ثقة :يسفٌان الثور -ٕ
 8ٓ :رقم

 واختلؾ عنه:
 عنه عن حبٌب عن أبً صالح مرسال رواه ابن مهدي

 7ٗعبد الرحمن بن مهدي: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
 اعنه عن حبٌب عن ذكوان عن أبً مسعود األنصاري، وهذ رواه ٌحٌى الحمانًو

  الوجه خرجه الطبرانً وهذا دراسة إسناده:
 دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:

  .ُمّطٌن الكوفً الحضرمً جعفر أبو سلٌمان بنمحمد بن عبد هللا  -ٔ
 أبً ابن إلى أصؽوا الناس وما وثقه مطٌنمحدث الكوفة قال ابن حجر فى اللسان: 

 .صدوق وقال ابن أبى حاتم: وهو .شٌبة
 (ٖٕٗ/٘( ولسان المٌزان )98ٕ/7ٌنظر : الجرن والتعدٌل )

ان ابنُ  ذكره .الحافظ الكوفً العبسً جعفر أبو شٌبة أبً بن عثمان بن محمد -ٕ  فً ِحبَّ
 له والرجال بالحدٌث بصٌرا عالما كان. وفى المٌزان: أصحابنا عنه كتب: وقال الثقات
 ما على وهو. منكرا حدٌثا له أر لم: َعِدي ابن وقالة. جزر صالح وثقه، ومفٌدة توالٌؾ
 ابن وقال، كذاب: فقال حنبل بن أحمد بن هللا عبد وأما .به بؤس ال: عبدان لً وصؾ
  .الحدٌث ٌضع كان: خراش

( ٕٗٙ/ٖ( والمٌزان )ٙ٘٘/7( والكامل البن عدي )٘٘ٔ/9ٌنظر : الثقات البن حبان )
 (ٖٓٗ/7ولسان المٌزان )

ًّ  عاصم أبو عاصم، ْبن أسد ْبن أحمد -ٖ ًُّ  الَبَجل  ذكره ابن حبان فى الثقات  .الُكوف
  ( ٔٗ/ٌٕنظر : الثقات )

.  الحدٌث صالح:  الذهبً َقال( : ٗ)بخ م  الكوفً زكرٌا أبو العجلً ٌمان بن ٌحٌى -ٗ
 . تؽٌر وقد كثٌرا ٌخطا عابد صدوق: حجر ابن َوَقال

 (98٘/ٔ( والتقرٌب البن حجر )ٔ٘٘/ٌٔنظر : من تكلم فٌه وهو موثق للذهبى )
 عابد فقٌه حافظ ثقة)ع( :   الكوفً هللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعٌد بن سفٌان -٘
 8ٓمن الثانٌة سبقت ترجمته حدٌث رقم:  دلسم حجة مامإ
 الكوفً ٌحٌى أبو موالهم االسدي دٌنار ابن هند وٌقال قٌس ثابت أبً بن حبٌب -ٙ

 مدلس ولم ٌصرن بالسماع .   ثقة)ع(: 
، سبقت ترجمته حدٌث رقم: ثبت ثقة)ع(:  المدنً الزٌات السمان صالح أبو ذكوان -7

ٔٓ8                                                                                      = 
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 مات جلٌل صحابً البدري )ع(: مسعود أبو األنصاري ثعلبة بن عمرو بن عقبة -8= 
 األنصاري.  بعدها وقٌل األربعٌن قبل

 ( 9ٖ٘/ٌٔنظر: التقرٌب )
، وفٌه ٌحٌى مدلس ولم ٌصرن بالسماع ثابت أبً بن حبٌبقلت: وهذا إسناد ضعٌؾ فٌه 

 َرَواهُ (: 7ٕٓ/ٕوقال الهٌثمً فى مجمع الزوابد ) الٌمانً: وهو صدوق ٌهم كثٌرا.
 ًُّ َبَراِن انَ  اْبنُ  َذَكَرهُ  َوَقدْ  أسد ْبنُ  أحمد َوِفٌهِ  اْلَكِبٌِر، ِفً الطَّ َقاِت، ِفً ِحبَّ ةُ َوَبقِ  الثِّ  ِرَجالِهِ  ٌَّ
ِحٌحِ  ِرَجالُ   .الصَّ

 ه.ه عن حبٌب عن أبً صالح عن أبً ذر بعن ورواه ٌوسف بن أسباط
 سباط الشٌبانً الزاهد الواعظ.ٌوسؾ بن أوهو: 
محل بن خلٌفة، وسفٌان الثوري، وعنه المسٌب بن واضح، وعبد هللا بن  :عنروى 

وقال البخاري: كان  حاتم: ال ٌحتج به.وقال أبو  وثقه ٌحٌى بن معٌن. خبٌق االنطاكً.
كان  :وقد ذكره الخطٌب فً المتفق وقال قد دفن كتبه، فكان ال ٌجا بحدٌثه كما ٌنبؽً.
ٌكنى أبا  :بن عدي فً الكامل فقالاوذكره  ،صالحا عابدا إال أنه ٌؽلط فً الحدٌث كثٌرا

محمد وقال أنه من أهل الصدق إال أنه لما عدم كتبه صار ٌحمل على حفظه فٌؽلط 
كان من عباد أهل الشام  :بن حبان فً الثقاتاوقال  ،وٌشتبه علٌه وال ٌتعمد الكذب

وقرابهم سكن أنطاكٌة وكان ال ٌؤكل إال الحالل فإن لم ٌجده استؾ التراب وكان من 
 .ابةمات سنة خمس وتسعٌن وم .الحدٌث ربما أخطؤخٌار أهل زمانه مستقٌم 

 ( 8ٓٗ/ٔٔ( والتهذٌب )ٕٙٗ/ٗالمٌزان )
، واألعمَش حمادُ   بن شعٌب كما فً نسخة أبً مسهر: وتابع الثوريَّ

 وعنه: حبٌب ابن أبً ثابت ومنصور واألعمش. :روى عن حماد بن شعٌب الحمانً
وؼٌرهم. قال ابن معٌن: ضعٌؾ،  حسٌن الجعفً وموسى بن أعٌن وأحمد بن ٌونس

 وقال البخاري: فٌه نظر، وقال أبو حاتم: لٌس بالقوي، وقال أبو. زرعة: ضعٌؾ
( والجرن والتعدٌل ٕ٘/ٖ( والتارٌخ الكبٌر )ٖٖٖ/ٖتارٌخ ٌحٌى، رواٌة الدوري )

(ٖ/ٕٔٗ) 
 دراسة إسناد الوجه الثالث:

اسا من أصحاب رسول هللا هشٌم عن إسماعٌل عن حبٌب أن نابن أبً شٌبة عن: رواه 
 معضال

 هشٌم بن بشٌر: ثقة مدلس من الثالثة ولم ٌصرن بالسماع -ٔ
ْبن َرَوى َعن: الحارث  .)بخ م د س( إِْسَماِعٌل بن سالم األسدي، أبوٌحٌى الكوفً -ٕ

سفٌان وؼٌرهم . وعنه:  ، وذكوان أبً صالح السمان،حصٌرة، وحبٌب ْبن أَبً ثابت
د ْبن سعد: َكاَن ثقة  وؼٌرهم. اْلَواِحِد ْبن زٌاد، وهشٌم ْبن بشٌرالثوري، وَعْبد  َقال ُمَحمَّ

َسابً، وابن خراش، والدارقطنً وَ أوثقه أحمد وابن معٌن ثبتا،   ُبو ُزْرَعة، وأبو حاتم والنَّ
 (98/ٖ( وتهذٌب الكمال )ٖٙ٘/ٔ( والتارٌخ الكبٌر )ٖٖٕ/7طبقات ابن سعد )

 =                                             مدلس من الثالثة حبٌب بن أبً ثابت: ثقة -ٖ
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 الحكم على إسناد ابن أبً شٌبة: =

 إسناد ضعٌؾ فٌه هشٌم وهو مدلس ولم ٌصرن بالسماع، وفٌه حبٌب وهو مدلس.
                                                            :النظر فى الخالف
 . أوهام لهوهو حسن الحدٌث  البرجمً، سنان بن َسِعٌد رواه :الوجه الموصول
  :من : رواه كلوالوجه المرسل

، واختلؾ عنه فرواه عنه سعٌد بن بشٌر، وأبو وهو ثقة مدلس من الثالثة األعمش -ٔ
 أبً هرٌرة، وكالهما ضعٌؾ. وكٌع عنه عن أبً صالح عن

 ن معن عنه عن حبٌب عن أبً صالح مرسال، وعبد الملك ثقة.ورواه عبد الملك ب
 واختلؾ عنه: وهو ثقة إمام الثوري -ٕ

 فرواه ابن مهدي عنه عن حبٌب عن أبً صالح مرسال
رواه ٌحٌى الحمانً عنه عن حبٌب عن أبً صالح عن أبً مسعود األنصاري، و

اوٌحٌى: صدوق   .ٌهم كثٌر 
ورواه ٌوسؾ بن أسباط عنه عن حبٌب عن أبً صالح عن أبً ذر به . وٌوسؾ 

 صدوق ٌخطا.
، واألعمش على الوجه المرسل، وهو حبٌب عن أبً صالح مرسال حماُد  وتابع الثوريَّ

 وهو ضعٌؾ. بن شعٌبا
 والوجه الثالث: رواه هشٌم وهو مدلس عن إسماعٌل بن سالم عن حبٌب معضال.

الذي رواه الثوري واألعمش عن حبٌب عن أبً صالح  رجح الوجه المرسلٌت إذا
 علله ِفً َحاِتم أبً اْبن َقالَ ، وهو الذي رجحه أبو حاتم، حفظاألكثرٌة واألبقرٌنه  مرسال

ِحٌح أبً َقالَ  ( :8ٗٔ/ٕ)  8ٖٔ/8) :"العلل" فً الدارقطنً ذكرو . ُمْرسل ِعْنِدي الصَّ
 َعنِ : قال من قول ذلك من والصحٌح": وقال الحدٌث هذا فً االختالؾ( 99ٗٔرقم

، َعنْ  األعمش، ( : ٕٓ٘/8" )الحلٌة" فً نعٌم أبو وقال. "مرسال   صالح، أبً َعنْ  َحِبٌب 
، َعنْ  الثوري، عن: والمحفوظ" ، أَِبً َعنْ  َحِبٌب  ا وانظر.  "مرسال   َصالِح  " العلل" أٌض 

                                .(99ٔ/ٙ) للدارقطنً
  :ه الراجحمن الوج سناداإلالحكم على 
 .إلرساله؛ ضعٌؾ 

لَةِ  اْلِبرِّ  تابك :مسلم أخرجه ذر من حدٌث أبًوله شاهد  ًَ  إذاباب  َدابِ االوَ  ،َوالصِّ  أُْثِن
الِحِ  َعلَى ًَ  الصَّ هُ  َواَل  ُبْشَرى َفِه َثَنا :( قالٕٕٗٙ/ٖٕٗٓ/ٗ) َتُضرُّ ٌَى َحدَّ ْح ٌَى ْبنُ ا ٌَ ْح ٌَ 

، ًُّ ِمٌِم ِبٌِع، أبووَ  التَّ لُ  َكاِمل   أبووَ  الرَّ ٌْ ن   ْبنُ  فَُض ٌْ ٌَى، َواللَّْفظُ  - ُحَس ْح ٌَ ٌَى َقالَ  لِ ْح  ،أخبرنا: ٌَ
َثَنا: َخَرانِ اآل وَقالَ  ادُ  - َحدَّ ، ْبنُ  َحمَّ د  ٌْ ، ِعْمَرانَ  أَِبً َعنْ  َز ًِّ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَجْوِن

اِمِت، ، أَِبً َعنْ  الصَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  لَِرُسولِ  ِقٌلَ : َقالَ  َذرٍّ ٌْ تَ : َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ُجلَ  أََرأَ ْعَملُ  الرَّ ٌَ 
ِر، ِمنَ  اْلَعَملَ  ٌْ ْحَمُدهُ  اْلَخ ٌَ ِه؟ النَّاسُ  َو ٌْ   «اْلُمْإِمنِ  ُبْشَرى َعاِجلُ  ِتْلكَ »: َقالَ  َعلَ

 :واهدهالحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وش
  .حدٌث حسن لؽٌره
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

وقال
(ٔ)

اهُ هم : قال بعضُ  ْعن  هُ  أ نْ  م  ا ُ  ٌُْعِجب  ن  هِ  النَّاسِ  ث  ٌْ ل  رِ  ع  ٌْ   .بِالخ 
ًِّ  لِق ْولِ  -ٖٗٔ بِ لَّى النَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا ُ  أ ْنُتمْ »: و  د  ِ  ُشه  «األرض فًِ هللاَّ
(ٕ)

 
ا لكونه ٌعظم وٌكرم أعجبه أما إن ذ  ا ٌ  ف ه   ٌ  . ِر

 
 
 
 
 

___________________________ 
 الترمذياإلمام القابل هو ( ٔ)

 (8ٖٕٗن /9ٗ٘/ٗ) الترمذيسنن 
ٌِّتِ  َعلَى النَّاسِ  َثَناءِ  َبابُ  ،الجنابز تابك :البخاري هأخرج( ٕ)  (7ٖٙٔن /97/ٕ) الَم

َثَنا :قال َثَنا آَدُم، َحدَّ َثَنا ُشْعَبُة، َحدَّ ، ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ  َحدَّ ب  ٌْ  َمالِك   ْبنَ ا أََنسَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُصَه
 ًَ ُ  َرِض قُولُ  َعْنُه، هللاَّ وا: ٌَ َها َفؤَْثَنْوا ِبَجَناَزة ، َمرُّ ٌْ ا، َعلَ ر  ٌْ ًُّ  َفَقالَ  َخ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ : َوَسلَّمَ  َعلَ

وا ُثمَّ  «َوَجَبتْ » َها َفؤَْثَنْوا ِبؤُْخَرى َمرُّ ٌْ ا، َعلَ ابِ  ْبنُ ا ُعَمرُ  َفَقالَ  «َوَجَبتْ »: َفَقالَ  َشّر   الَخطَّ
 ًَ ُ  َرِض ُتمْ  َهَذا»: َقالَ  َوَجَبْت؟ َما: َعْنهُ  هللاَّ ٌْ هِ  أَْثَن ٌْ ا، َعلَ ر  ٌْ ُة، لَهُ  َفَوَجَبتْ  َخ ُتمْ  َوَهَذا الَجنَّ ٌْ  أَْثَن
هِ  ٌْ ا، َعلَ اُر، لَهُ  َفَوَجَبتْ  َشّر   «األرض ِفً هللاَِّ  ُشَهَداءُ  أَْنُتمْ  النَّ
َناءِ  َبابُ كتاب الجنابز،  :البٌهقً هأخرجو ٌِّتِ  َعَلى الثَّ رِ  ِمنَ  ِفٌهِ  َكانَ  ِبَما َوِذْكِرهِ  اْلَم ٌْ  اْلَخ
 .دم به بلفظه( من طرٌق آ7ٔ8ٗ/ٕ٘ٔ/ٗ)
 ْخَبارِ اإل ِذْكرُ باب  ،الجنابز تابك :ابن حبانو، (99ٖٙٔ/9ٓٗ/ٕٔ) :أحمد هأخرجو

ٌِّتِ  َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  ِبإٌَِجابِ  هِ  أَْثَنى َما لِْلَم ٌْ ر   ِمنْ  النَّاسُ  َعلَ ٌْ ، (ٖٕٖٓ/9ٕٕ/7) َشرٍّ  أَوْ  َخ
 َبابُ الجنابز،  تابك :السنة شرن فً والبؽوي ،(7ٕ٘ٔ/ٔٗ٘/ٖ) :فى مسنده الطٌالسًو

َناءِ  ٌِّتِ  َعلَى الثَّ  . بلفظه به شعبة، طرٌق من( أربعتهم 7ٓ٘ٔ/8ٖ٘/٘) اْلَم
 وتىالم من شر أو خٌر علٌه ٌثنى فٌمن باب ،الجنابز تابك :مسلم هأخرجو
 :أحمدو، (9ٖٕٔ/9ٗ/ٗباب الثناء )، الجنابز تابك :والنسابً، (9ٗ9/٘٘ٙ/ٕ)
 من( أربعتهم ٕٗٗٔ/7ٕٔ/ٔ) :الجعد بن على مسند فً والبؽوي، (9ٖ8ٕٔ/9ٕٙ/ٕٓ)

 .بنحوه  به صهٌب، بن العزٌز عبد عن علٌة، بن إسماعٌل طرٌق
 عبد عن هشٌم، طرٌق من (ٕٗٗٔ/7ٕٔ/ٔ) :دالجع ابن مسند فً البؽوي هأخرجو

 .بنحوه  به العزٌز،
َناءِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  ،الجنابز تابك :الترمذي هأخرجو ٌِّتِ  َعلَى الَحَسنِ  الثَّ  /ٖ) الَم

( 7ٕٖ٘ٔ/9ٖٔ /ٕٔ) أحمدو، «َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   أََنس   َحِدٌثُ »: ( وقال8٘ٓٔ/ٖٗٙ
  .به بنحوه  أنس عن حمٌد طرٌق منكالهما 
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قلت
(ٔ)

نه دفعه عن كِ مْ ولم ٌُ  ة والطب،ِ ل  جببال حصلا  : ماحتمل أن ٌقال: وٌ
محل العفو فال ٌبعد  ار وًل ركن إلٌه وًل اطمؤن فهو فًنفسه وًل ٌعقبه اختٌ

اختار ذلك وركن إلٌه  إذا، أما ام  هُ كتب له أجرُ به وجهر فٌُ  رَّ أن ٌقدر كؤنه أس  
 تجه .واطمؤن به فما حكٌاه مُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
  . القابل هو المحب الطبري( ٔ)
ًُّ : قال البٌهقًقال و ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  يَ رو: هللاُ  َرِحَمهُ  اْلَحلٌِِم ، ْبنِ  الرَّ  إذافَ :  َمْعَناهُ  أَنَّ  َمْهِديٍّ

لِعَ  هِ  اطُّ ٌْ ِنً َعلَ ٌُْقَتَدى َسرَّ ٌُْعَملُ  ِبً، لِ سَ  َعَملًِ، ِمْثلُ  َو ٌْ هُ  لَ هُ  أَنَّ ُسرُّ ٌُْثَنى ٌُْذَكرَ  أَنْ  ٌَ ِه  َو ٌْ َعلَ
َما ُ  َصلَّى َكَقْولِهِ  ُهوَ  َوإِنَّ هِ  هللاَّ ٌْ ة   َسنَّ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَ  َعِملَ  َمنْ  َوأَْجرُ  أَْجُرَها َفلَهُ  َحَسَنة   ُسنَّ
لِ  ِمنَ  َقامَ  َرُجال   أَنَّ  ِويَ رُ  َوَكَما" ِبَها ٌْ ، اللَّ ، َفَقامَ  لَُه، َجار   َفَرآهُ  ٌَُصلًِّ ِل، َفُؽِفرَ  ٌَُصلًِّ  لِأْلَوَّ

ْعِنً ًَ  أَنَّ  ٌَ اِن ُرهُ، َوُمْحَتَمل   ُمْحَتَمل ، َوَهَذا َوَتاَبَعُه، َعْنهُ  أََخذَ  الثَّ ٌْ هُ  َوُهوَ  َؼ ا َعِملَ  إذا أَنَّ ر  ٌْ  َخ
هُ  ُكونُ  ِبِه، ٌُْذَكرَ  أَنْ  َسرَّ ٌَ ا َف ا، اَل  النَّاسِ  ِفً َمْحُمود  هُ : ٌَُقالَ  أَنْ  ِمنْ  أَْبلَػَ  َحْمدَ  َواَل  َمْذُموم   إِنَّ
ام   ِه، ِبَحقِّ  َقوَّ ٌْسَ  َربِّ ، ِفً اْلُمَراَءاةِ  ِمنَ  َهَذا َولَ ء  ًْ َما َش ْعَملَ  أَنْ  اْلُمَراَءاةِ  إِنَّ رَ  ٌَ ٌْ  ٌُِرٌدُ  اَل  اْلَخ
ْبَتِؽً َواَل  َتَعالَى، هللاِ  َوْجهَ  ِبهِ  َما َثَواَبُه، َواَل  َمْرَضاَتهُ  ِبهِ  ٌَ قُولَ  أَنْ  ِبهِ  ٌُِرٌدُ  إِنَّ  َهَذا: النَّاسُ  ٌَ

، َرُجل   ٌِّر  ا َخ ْعَملَ  أَنْ  َفؤَمَّ هُ  ِباْلَحِقٌَقةِ  هلِلَِّ  ٌَ ُسرُّ ٌَ ْعلَمَ  أَنْ  َو هُ  ِمْنهُ  النَّاسُ  ٌَ الِ  ِمنْ  أَنَّ  َفإِنْ  هللِا، ُعمَّ
رِ  اَل  هللاِ  لِِعَباَدةِ  ِبَصاَلِحهِ  َمَدُحوهُ  َمَدُحوهُ  ٌْ ا َذلِكَ  ِلَؽ نُ  ِممَّ َتَمدَّ ٌُْثِنً النَّاسُ  ِبهِ  ٌَ  َعلَى َبْعُضُهمْ  َو
ا، أُُمورِ  ِمنْ  َبْعض   ٌَ ْن ٌْسَ  الدُّ اءِ  ِمنَ  َهَذا َفلَ ٌَ ، ِفً الرِّ ء  ًْ ا َذمَّ  َتَعالَى هللاَ  أَنَّ  َتَرى الأ َش  َقْوم 
ْفَعلُوا، لَمْ  ِبَما ٌُْحَمُدوا أَنْ  ٌُِحبُّونَ   َذمَّ؟ َفاَل  َفَعلَ  ِبَما ٌُْحَمدَ  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ  أَنَّ  َعلَى َذلِكَ  َفَدلَّ  ٌَ
ؾَ  ٌْ ُكونَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  ٌَُذمُّ  َفَك ِرِه، إِلَى اَل  َتَعالَى هللاِ  إِلَى إَِضاَفُتهُ  ٌَ ٌْ هُ  َجَعلَ  َكَما َؼ  اَمْقُصور   ُمخَّ
ِرَها، ُدونَ  ِعَباَدِتهِ  َعلَى ٌْ َما َؼ ْعَملُ  َمنْ  اْلَمْذُمومُ  إِنَّ ًَ  أَنْ  أُِمرَ  َما ٌَ ْبَتِؽ ا َوْجَههُ  ِبهِ  ٌَ  ِبهِ  َمِرٌد 
ِرِه، َوْجهَ  ٌْ َنُهَما َواْلَفَرقُ  َؼ ٌْ  . أَْنَصؾَ  لَِمنْ  َظاِهر   َب
 (9ٖٕ/9) للبٌهقً ٌماناإلشعب : ظرٌن
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نْ و -ٗٗٔ رٍّ  أ بًِ ع  ذ 
(ٔ)

ُسولِ  قٌِل  : ق ال   -رضى هللا عنه  -  لَّى هللاِ  لِر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ت  : و  ٌْ أ  ُجل   أ ر  لُ  الرَّ ْعم  ل   ٌ  م  ِر، ِمن   اْلع  ٌْ ُدهُ  اْلخ  ْحم   ٌ ِه؟ النَّاسُ  و  ٌْ ل  : ق ال   ع 

[تِْلك  ]»
(ٕ)

اِجلُ   ى ع  أخرجه مسلم وأبوحاتم  «اْلُمْإِمنِ  ُبْشر 
(ٖ)

 . 
 

__________________________ 
رضً هللا  ُجَناَدة بن ُجْنُدب أشهرها أَْقَوال اْسمه ِفً ،النجباء أحد اْلِؽَفاِريّ  َذر أبو( ٔ)

 البخاري َواْنَفَردَ  عشر اْثَنً على اتفَقا َحِدٌثا َوَثَماُنونَ  َوأحد َحِدٌث ِماَبَتا لَهُ  .)ع( عنه
ًّ : َعن َرَوى. عشر ِبِتْسَعة  مسلمو بحدٌثٌن ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ْبن معاوٌة :وعن ، وَسلَّمَ  َعلَ

ْهِديّ  ُعْثَمان أبووَ  ،حنؾاألو ،َوأنس ،َعبَّاس اْبن :َوعنهُ  .بدهر قبله ومات نسفٌا أَبً  ،النَّ
 أبً من لهجة أصدق الؽبراء أقلت َواَل  الخضراء أظلت َما" َمْرفُوعا وىرُ  .ؼٌرهموَ 
ْرِمِذيّ  حسنه "َذر  ٌوازي َكانَ  َداُود أبو َوَقالَ  ،اْلَعاِص  بن َعْمرو ْبن هللا عبد َحِدٌث من التِّ
نِ  سنة بالربذة َماتَ . َكِثٌَرة ومناقبه اْلعلم ِفً َمْسُعود اْبن ٌْ هِ  وصلى َوَثاَلِثٌنَ  اْثَنَت ٌْ  عبد َعلَ
 .العام َذلِكَ  ِفً بعده مات ُثمَّ  مسعود، بن هللا

 (9ٗٗ/ٔالصة )(، والخ9ٙ/ٙالؽابة ) أسد، و(ٕ٘ٙٔ/  ٗ) االستٌعاب :ٌنظر
 وهو فً صحٌح مسلم . (  مابٌن المعقوفتٌن سقطت من )م( وأثبته من )ط(ٕ)
ًَ  إذاباب  ،اإلحسانالبر و تابك :مسلم هأخرج (ٖ) الِحِ  َعلَى أُْثِن ًَ  الصَّ  َواَل  ُبْشَرى َفِه

هُ  َثَنا :( قالٕٕٗٙ/ٖٕٗٓ/ٗ) َتُضرُّ ٌَى َحدَّ ْح ٌَى ْبنُ  ٌَ ْح ٌَ ، ًُّ ِمٌِم ِبٌِع، أبووَ  التَّ  َكاِمل   أبووَ  الرَّ
لُ  ٌْ ن   ْبنُ  فَُض ٌْ ٌَى، َواللَّْفظُ  - ُحَس ْح ٌَ ٌَى َقالَ  لِ ْح َثَنا: َخَرانِ اآل وَقالَ  ،أخبرنا: ٌَ ادُ  - َحدَّ  ْبنُ  َحمَّ
، د  ٌْ ، ِعْمَرانَ  أَِبً َعنْ  َز ًِّ اِمِت، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَجْوِن   به بلفظه.  َذرٍّ  أَِبً نْ عَ  الصَّ
( من ٗٓٙٙ/ٖٕٙ/9باب فى السرور بالحسنة ) :ٌماناإلفى شعب  البٌهقً هأخرجو

ٌَىطرٌق  ْح ٌَى، ْبنِ  ٌَ ْح                                                  به بلفظه. ٌَ
باب  ،اإلحسانالبر و تابك :، وابن حبان( بنحوه8ٖٕٓٔ/ٖ٘ٓ/ٖ٘) :أحمد هأخرجو

انِ  ِذْكرُ  ٌَ هِ  َوَثَناَءُهمْ  لِْلَمْرِء، النَّاسِ  َمْحَمَدةَ  ِبؤَنَّ  اْلَب ٌْ َما َعلَ ا ِفً ُبْشَراهُ  ُهوَ  إِنَّ ٌَ ْن  الدُّ
 َمنْ  َقْولَ  اْلُمْدِحِض  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  الحظر واإلباحة، تابوفى ك ( بلفظه،7ٖٙ/89/ٕ)

اَعِة، َعلَى اْلَمْرءَ  النَّاسِ  َمْدنَ  أَنَّ  َزَعمَ  اءِ  ِمنَ  َضْرب   ِبهِ  َوُسُروَرهُ  الطَّ ٌَ  8ٕ/ٖٔ) الرِّ
اد( بنحوه كالهما من طرٌق 7ٙ8٘/ ، ْبن َحمَّ د  ٌْ  .به  َز
لَةِ  اْلِبرِّ  تابك :مسلم هأخرجو ًَ  إذاباب  ،َواآْلَدابِ  َوالصِّ الِحِ  َعلَى أُْثِن ًَ  الصَّ  َواَل  ُبْشَرى َفِه

هُ  َناءِ  َبابُ  ،الزهد تابك :ابن ماجهو ،(ٕٕٗٙ/ٖٕ٘ٓ/ٗ) َتُضرُّ  اْلَحَسنِ  الثَّ
، وابن (77ٕٗٔ/79ٖ/ٖ٘)وفً  ،(ٕٓٓٗٔ/7ٖٔ/ٖ٘) :أحمدو(، ٕٕ٘ٗ/ٕٔٗٔ/ٕ)

انِ  ِذْكرُ  باب ،اإلحسانالبر و تابك :حبان ٌَ ةَ  ِبؤَنَّ  اْلَب  َعلَى لِْلَمْرءِ  َقْبلُ  َوَصْفَنا َمنْ  َمَحبَّ
اَعاتِ  َما الطَّ ا ِفً ُبْشَراهُ  َتْعِجٌلُ  ُهوَ  إِنَّ ٌَ ْن فى  الطٌالسًداود  أبوو ( ،ٖٙٙ/88/ٕ) الدُّ
 أَِبً َعنْ  ُشْعَبُة،باب  :ابن الجعد فى مسندهو (،ٙ٘ٗ/ٖٖٙ /ٔذر ) أبى أحادٌث :مسنده
ًِّ  ِعْمَرانَ   :فى مصنفه أبً شٌبةوابن  (،ٔٙٔٔ/8ٓٔ/ٔ) َحِبٌب   ْبنِ  اْلَملِكِ  َعْبدِ  اْلَجْوِن

ا ٌماناإل تابك ٌَ ْإ ا َتْعِبٌرِ  ِفً َقالُوا َماباب  َوالرُّ ٌَ ْإ  =             (،8ٖ٘ٗٓ/7ٗٔ /ٙ) الرُّ
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ومعنى عاجل بشرى المإمن
(ٔ)

قلوب عباده من اعتقاد  : أي ما ٌلقٌه هللا فً
  ٌ  إذاراه بقبول عمله كما أنه سبحانه شْ دوه فتلك عاجل بُ م  حْ الخٌر فٌه حتى 

ه ر  كْ ى شُ ق  لْ قبل عبادة عبد وشكره علٌها أ   إذالى خلقه كذلك حببه إ أحب عبداا 
 .علٌها فى قلوب خلقه 

"حسنته وسا ته سٌبته فذلك المإمن من سرتهولٌس من هذا " -٘ٗٔ
(ٕ)

 
  .علٌهاورالناس فإن المراد بهذا سروره بعمل الحسنة وبتوفٌق هللا له ًل بظه

 
__________________________ 

، ِعْمَرانَ  أبو" : بابفى مسنده البزار هأخرج= و ًُّ اِمِت، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَجْوِن  َعنْ  الصَّ
 َعنِ  َرَواهُ  َنْعلَمُ  اَل  اْلَكاَلمُ  َوَهَذا :( وقال9ٖ٘ٙ/7ٖ٘/9)وفً  ،(9ٖ٘٘/7ٖ٘/9) "َذرّ  أَِبً
 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ فى السرور  باب :ٌماناإلفى شعب  البٌهقً، وَذرٍّ  أبو اال َوَسلَّمَ  َعلَ

( ٕٗٗ/9ٓ٘/ٔباب فضل عمل السر ) :، ووكٌع فى الزهد(ٖٓٙٙ/ٖٕٙ/9بالحسنة )
ًِّ  ِعْمَرانَ  أَِبً َعنْ  ، ُشْعَبةعشرتهم من طرٌق   .به بنحوه  ، اْلَجْوِن

، ْبن ُعَمر( من طرٌق ٖ٘/98ٔ/ٔفى الدعاء ) الضبً هأخرجو  ِعْمَرانَ  أَِبً َعنْ  َحْفص 
 ًِّ  . به بنحوه اْلَجْوِن

 قُبول اْلقُلُوب ِفً أوقع اْلَعَمل تقبل إذا َتَعالَى هللا أَن َواْلمْعَنى: الجوزيقال ابن  (ٔ)
 حببه عبدا أحب إذا أَنه َكَما ِباْلقُبوِل، مبشرا اْلقُلُوب ِفً أوقع َما َفٌكون ومدحه، اْلَعاِمل
 .ْرضاأل ِفً هللا ُشَهَداء وهم خلقه، إِلَى
لَةُ  اْلُبْشَرى َهِذهِ  َمْعَناهُ  اْلُعلََماءُ  َقالَ : قال النووي  رِ  لَهُ  اْلُمَعجَّ ٌْ ًَ  ِباْلَخ  ِرَضاءِ  َعلَى َدلٌِل   َوِه
ِتهِ  َعْنهُ  َتَعالَى هللاَِّ  ُبهُ  لَهُ  َوَمَحبَّ ٌَُحبِّ  ِفً اْلَقُبولَ  لَهُ  ٌُوِضعُ  ُثمَّ  اْلَحِدٌثِ  ِفً َسَبقَ  َكَما اْلَخْلقِ  إِلَى َف

رِ  ِمنْ  النَّاسُ  َحِمَدهُ  إذا ُكلُّهُ  َهَذا األرض ٌْ ض   َؼ ضُ  الوإ لَِحْمِدِهمْ  ِمْنهُ  َتَعرُّ  . َمْذُموم   َفالتََّعرُّ
 ( وشرن النووي7ٖٔ/ٔ) الجوزيكشؾ المشكل من حدٌث الصحٌحٌن البن ٌنظر : 
 ( 89ٔ/ٙٔلمسلم )

 هذا الحدٌث مداره على محمد بن سوقة، واختلؾ عنه: (ٕ)
  به محمد بن سوقة عن عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر عن عمر الوجه األول:
 عن أبً صالح عن عمر بهمحمد بن سوقة  الوجه الثانً:

 . بن سوقة وخالؾ  ٌزٌُد بن عبد هللا ، محمد
ِزٌد ْبن: الوجه الثالث ، َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدٌنَ  ٌَ ، َعِن اْبِن ِشَهاب   ُعَمَر ْبنعن ار 

اِب   به اْلَخطَّ
 تخرٌج الوجه األول: 

 :( قالٕ٘ٙٔ/٘ٙٗ/ٗالَجَماَعِة ) لُُزومِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الفتن تابك :الترمذيأخرجه 
َثَنا َثَنا: َقالَ  َمِنٌع   ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ دِ  َعنْ  الُمِؽٌَرِة، أَُبو إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  النَّْضرُ  َحدَّ  ُسوَقَة، ْبنِ  ُمَحمَّ
، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ةِ  ُعَمرُ  َخَطَبَنا: َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ِدٌَنار  ٌَ ا: َفَقالَ  ِبالَجاِب َها ٌَ ٌُّ اُس، أَ  إِنًِّ النَّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َكَمَقامِ  ِفٌُكمْ  قُْمتُ  هِ  هللاَّ ٌْ  ُثمَّ  ِبؤَْصَحاِبً، أُوِصٌُكمْ »: َفَقالَ  ِفٌَنا َوَسلَّمَ  َعَل
لُوَنُهْم، الَِّذٌنَ  لُوَنُهْم، الَِّذٌنَ  ُثمَّ  ٌَ ْفُشو ُثمَّ  ٌَ ْحلِؾَ  َحتَّى الَكِذبُ  ٌَ ُجلُ  ٌَ  =        ٌُْسَتْحلَُؾ  َواَل  الرَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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__________________________ 
ْشَهدَ  = ٌَ اِهدُ  َو ْخلَُونَّ  اَل  أاََل  ٌُْسَتْشَهُد، َواَل  الشَّ َطاُن، َثالَِثُهَما َكانَ  إاِلَّ  ِباْمَرأَة   َرُجل   ٌَ ٌْ ُكمْ  الشَّ ٌْ  َعلَ

اُكمْ  ِبالَجَماَعةِ  ٌَّ َطانَ  َفإِنَّ  َوالفُْرَقةَ  َوإِ ٌْ نِ  ِمنَ  َوُهوَ  الَواِحدِ  َمعَ  الشَّ ٌْ  أََرادَ  َمنْ  أَْبَعُد، ااِلْثَن
ةِ  ُبْحُبوَحةَ  ْلَزمُ  الَجنَّ ٌَ نْ  الَجَماَعَة، َفْل ْتهُ  م  رَّ ُتهُ  س  ن  س  ْتهُ  ح  ا   س  ُتهُ  و  ب  ٌِّ لِك   س   َهَذا: «اْلُمْإِمنُ  ف ذ 
ِد ْبِن ُسوَقَة،  الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َؼِرٌب   َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َوَقْد َرَواهُ اْبُن الُمَباَرِك، َعْن ُمَحمَّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ِر َوْجه  َعْن ُعَمَر َعِن النَّ ٌْ  َوَسلَّمَوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِدٌُث ِمْن َؼ
َساءِ  ِعْشَرةِ  تابك :فى الكبرى النسابًوأخرجه  اِقلٌِنَ  أَْلَفاظِ  اْخِتاَلؾِ  باب ِذْكرُ  ،النِّ  لَِخَبرِ  النَّ

، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َرَوى َما :وأخرجه البزار فى مسنده ،(8ٙ/9ٔ8ٕٔ/8ِفٌِه ) ُعَمرَ   َعنِ  ِدٌَنار 
 من طرٌق النضر بن إسماعٌل به بنحوه . ( كالهماٙٙٔ/9ٕٙ/ُٔعَمَر ) َعنْ  ُعَمَر، اْبنِ 

 اإْلِْخَبارِ  باب ِذْكرُ  تاب التارٌخ،ك :( وأخرجه ابن حبانٗٔٔ/8ٕٙ/ٔ) :وأخرجه أحمد
ةِ  َعنْ  ٌَّ ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى َوِص هِ  هللاَّ ٌْ رَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ َحاَبةِ  اْلَخ اِبِعٌنَ  ِبالصَّ َبْعَدهُ  َوالتَّ
 َحِدٌث   : "َهَذاوقال (87ٖ/97ٔ/ٔ) : كتاب العلم،( وأخرجه الحاكم9/7ٕٖٕ٘ٗ/ٙٔ)

ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   ٌْ َخ ٌْ نَ  ِخاَلف ا أَْعلَمُ  اَل  َفإِنًِّ الشَّ ٌْ  ِفً اْلُمَباَركِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  أَْصَحابِ  َب
َجاهُ" ووافقه  َولَمْ  َعْنُه، سناداإْل  َهَذا إَِقاَمةِ  فى شرن  الطحاوي، وأخرجه الذهبًٌَُخرِّ

ُجلِ  َبابُ  :معانى اآلثار ُكونُ  الرَّ َهاَدةُ  ِعْنَدهُ  ٌَ ُجلِ  الشَّ ِجبُ  َهلْ  لِلرَّ هِ  ٌَ ٌْ  َوَهلْ  ِبَها؟ ٌُْخِبَرهُ  أَنْ  َعلَ
ْقَبلُهُ  أربعتهم من طرٌق عبد هللا بن المبارك  (ٕٓٔٙ/ٓ٘ٔ/ٗاَل؟ ) أَمْ  َذلِكَ  َعلَى اْلَحاِكمُ  ٌَ

دِ    .بنحوهُسوَقَة به  ْبنِ  عن ُمَحمَّ
من طرٌق الحسن بن صالح عن محمد  (88ٖ/97ٔ/ٔوأخرجه الحاكم: كتاب العلم، )

 ابن سوقة به بنحوه.
( من طرٌق عبد هللا بن جعفر بن نجٌح 7ٙٔ/7ٕٔ/ٔوأخرجه البزار فً مسنده: )
 المدٌنً عن ابن دٌنار به بنحوه.

 
 تخرٌج الوجه الثانً:

َساِء، باب ِذْكرُ  كتاب ِعْشَرةِ أخرجه النسابً فً الكبرى:  اِقلٌِنَ  أَْلَفاظِ  اْخِتاَلؾِ  النِّ  لَِخَبرِ  النَّ
ٌُّوَب ( قال: 87/9ٔ8ٕٕ/8)ِفٌِه  ُعَمرَ  َثَنا ُموَسى ْبُن أَ و َقاَل: َحدَّ أَْخَبَرَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمر 

ُد ْبُن ُسوَقَة، عَ  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َعَطاُء ْبُن ُمْسلِم  َقاَل: َحدَّ ْن أَِبً َصالِح  َقاَل: َقِدَم ُعَمُر َقاَل: َحدَّ
قُوُل:  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َة، َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ اْحَفُظوِنً ِفً أَْصَحاِبً، »اْلَجاِب

ْشَهُدوَن ِمنْ  ٌَ ؤِْتً َقْوم  ِمْن َبْعِد َذلَِك  ٌَ ، ُثمَّ  ات  لُوَنُهْم َثاَلَث َمرَّ ٌَ ٌُْسَتْشَهُدوا،  ُثمَّ الَِّذٌَن  ِر أَْن  ٌْ َؼ
َطاَن ِمنَ  ٌْ ِه ِباْلَجَماَعِة، َفإِنَّ الشَّ ٌْ َة َفَعلَ ْسَتْحلَفُوا، َفَمْن أََحبَّ اْلَجنَّ ٌُ ِر أَْن  ٌْ ْحلِفُوَن ِمْن َؼ ٌَ  َو

ْخلَُونَّ َرُجل  ِباْمَرأَة  إاِلَّ َمَع ذِ  ٌَ ِن أََبْعُد، َواَل  ٌْ ، َوِمَن ااِلْثَن ْتُه اْلَواِحِد َقِرٌب  ، َوَمْن َسرَّ ي َمْحَرم 
َبُتُه َفُهَو ُمْإِمن   ٌِّ  «َحَسَنُتُه َوَساَءْتُه َس
د ( من طرٌق ٖٗٔٔ/ٖٓ/ٕوأخرجه الطبرانً فً األوسط: ) ٌْ ِد عن ُعَب َعَطاء، َعْن ُمَحمَّ

 به بنحوه. ْبِن ُسوَقَة،ا
 

 =                                                                     تخرٌج الوجه الثالث: 
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__________________________ 
َساِء، باب ِذْكرُ  أخرجه النسابً فى الكبرى: كتاب ِعْشَرةِ  = اِقلٌِنَ  أَْلَفاظِ  اْخِتاَلؾِ  النِّ  النَّ

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن أَْخَبَرَنا قال:  (،8ٙ/9ٔ8ٕٓ/8ِفٌِه ) ُعَمرَ  لَِخَبرِ  َماَن َقاَل: َحدَّ ٌْ ِبٌُع ْبُن ُسلَ الرَّ
، أَنَّ  ، َعِن اْبِن ِشَهاب  ِزٌَد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدٌَنار  ٌَ َثِنً أَِبً، َعْن  َبْكر  َقاَل: َحدَّ

اَم َقاَم َفَقاَل: إِنَّ َرسُ  ا َقِدَم الشَّ اِب لَمَّ ِه َوَسلََّم َقاَم ِفٌَنا ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌْ وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ
اِمً ِفٌُكْم َفَقاَل:  ٌَ ْظَهُر »َكِق ٌَ لُوَنُهْم، ُثمَّ  ٌَ لُوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذٌَن  ٌَ أَْكِرُموا أَْصَحاِبً، ُثمَّ الَِّذٌَن 

ٌُْسَتشْ  ْشَهُد َواَل  ٌَ ٌُْسَتْحلَُؾ، َو ُجُل َواَل  ْحلُِؾ الرَّ ٌَ ْلَزِم اْلَكِذُب، َف ٌَ ِة َفْل َهُد، َفَمْن أََراَد ُبْحُبَحَة اْلَجنَّ
ْخلَُونَّ َرُجل  ِباْمَرأَة  اَل  ٌَ ِن أََبْعُد، َواَل  ٌْ ، َوُهَو ِمَن ااِلْثَن َطاَن َمَع اْلَفذِّ ٌْ َتِحلُّ  اْلَجَماَعَة، َفإِنَّ الشَّ

َطاَن َثالُِثُهَما ٌْ  «لَُه، َفإِنَّ الشَّ
 

 :دراسة إسناد الوجه األول
 الوجه األول رواه اإلمام الترمذي وهذا دراسة إسناده:

 :الترمذي اإلمام إسناددراسة 
دُ  -ٔ ْحَمنِ  َعْبد َمِنٌع  بن ْبنُ  أ ْحم  . روى بؽداد،)ع( نزٌل األصم، َجْعَفر أَُبو البؽوي، الرَّ
َنة، ْبن : سفٌانعن ٌْ ٌَ  :. وعنهوالنضر بن إسماعٌل وؼٌرهم، المبارك ْبن هللا وعبد ُع

ْعلَى وأَُبو البخاري، سوى الجماعة ْعقُوب وأَُبو الموصلً، المثنى ابن علً بن أحمد ٌَ ٌَ 
َسابً األصبهانً وؼٌرهم . قال جمٌل ْبن إِْبَراِهٌم ْبن إسحاق د ْبن وصالح النَّ  ُمَحمَّ
البستً  حبان وذكره ابن السجزي، هللا وهبة ً،األندلس قاسم بن ، ومسلمةثقة: اْلَبْؽَداِديّ 

ْعلَى أبو الحافظ ، َوَقالالثقات فى  حنبل بن أحمد من ٌقرب": رشاداإل" فً الخلٌلً ٌَ
ْحَمنِ  َعْبد ، ونقلالصحٌح خارو البخاري عنه روى وقد العلم، فً وأقرانه  أَبً ْبن الرَّ
ًُّ  َوَقال. صدوق: فٌه قال أنه أبٌه َعن َحاِتم اَرقُْطِن  به، وقال ابن حجر فى بؤس ال: الدَّ

 بتٌن .اوم وأربعٌن أربع سنة حافظ . مات : ثقةالتقرٌب
  . خالصة حاله : ثقة وثقه األكثرون

( ٕٕ/8( والثقات البن حبان )77/ٕ( والجرن والتعدٌل )8٘/ٔ) النسابً: مشٌخة ٌنظر 
تهذٌب الكمال لمؽلطاى  إكمال( و7ٕٓٔ/٘( وتارٌخ اإلسالم )ٓٓٙ/ٕواإلرشاد )

 (8٘/ٔتقرٌب )( وال8ٗ/ٔ( وتهذٌب التهذبب )٘ٗٔ/ٔ)
ْضرُ  -ٕ  مسجد إمام الكوفً، القاص المؽٌرة أَُبو البجلً، حازم بن إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  النَّ

 وأبً المكً، مسلم ْبن وإِسماعٌل خالد، أَبً ْبن إِسماعٌل: َعن )ت س( . َرَوى.الكوفة
. وؼٌرهم سوقة ْبن ومحمد األشعري، ُموَسى أَبً ْبن بردة أَبً ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن برٌد بردة
البؽوي وؼٌرهم .  منٌع ْبن وأَحمد األخنسً، ِعْمران ْبن وأَحمد حنبل، ْبن : أَحمدوعنه
 أبو ، َقالسناداإل ٌحفظ ٌكن لم: فقال عنه، أبً َسؤَلتُ :  حنبل ْبن أَْحَمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال
 َكانَ  ما ولكن بحدٌثه، ٌعتبر بقوي، َعْنُه لٌس كتبنا قد: حنبل بن أحمد َعن ، األثرم بكر
، َعباس السماك، َوَقال ابن من حدٌثا أكثر وَكانَ  رقابق، من وِريُّ َبة بن وٌعقوب الدُّ ٌْ  َش
 ال :َمِعٌن بن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أَُبو ، َوَقالبشًء   لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن
د ْبن ، َوَقالبشًء   حدٌثه لٌس: مرة ، َوَقالشا َبة، أَبً ْبن عثمان ُمَحمَّ ٌْ   =ْبن ٌحٌى َعن َش
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ٌَى عن الِمْصِري، عبدة بن اللٌث ، َوَقالضعٌفا َكانَ : َمِعٌن = ْح  صدوقا، َكانَ : َمِعٌن بن ٌَ

 الحدٌث، وقال ضعٌؾ صدوق :شٌبة بن ٌعقوب ، وقالِبهِ  ٌحدث ما ٌدري ال وَكانَ 
 مناكٌر، وقال عنه ٌجًء :داود أبً عن اآلجري ضعٌؾ، وقال :سفٌان بن ٌعقوب
الجامع،  مسجد مامإ وكان ثقة، كوفً: العجلً ، َوَقالبالقوي لٌس: زرعة وأبو النسابً
 أرجو :عدي بنا وقال صالح :الدارقطنً ، وقاللٌس بالقوى :فى الكاشؾ الذهبًوقال 
 الحاكم وقالالترك،  فاستحق وهمه وكثر خطؤه : فحشحبان ابن به، وقال بؤس ال أنه
: وقال ابن حجر فى التقرٌب . مناكٌر عنده الساجً وقالعندهم،  بالقوي لٌس :أحمد أبو
 . ومابة وثمانٌن اثنتٌن سنة مات .بالقوي لٌس

 خالصة حاله : ضعٌؾ ضعفه األكثرون .
( 8/9ٓ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 7ٕٗ/ٖ) الدوريٌنظر : تارٌخ ابن معٌن رواٌة 

( والمجروحٌن البن حبان 7ٗٗ/8( والجرن والتعدٌل )9ٗٗ/ٔ) للعجلًوالثقات 
( ٕ٘٘/ٗ( والمٌزان )ٕٖٓ/ٕ( والكاشؾ )ٕٙٙ/8) بن عدي( والكامل الٔ٘/ٖ)

 ( ٖ٘ٗ/ٓٔوالتهذٌب )
 ٕٓٔ :محمد بن سوقة : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم -ٖ
  ٓ٘ :عبد هللا بن دٌنار : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم -ٗ
 9ٗ :ترجمته حدٌث رقم سبقت صحابً :عمرعبد هللا بن  -٘
  ٔٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم : صحابً جلٌلعمر بن الخطاب -ٙ

 :سنادالحكم على اإل
 .وهو ضعٌؾ ضعفه األكثرون  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  النَّْضرُ ضعٌؾ ؛ فٌه 
: وهو ثقة الطحاويكما عند أحمد وابن حبان والحاكم و عبد هللا بن المباركوقد تابعه 

 ٖ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم
 كما عند الحاكم: وتابعه الحسن بن صالح

اْلَحَسن بن صالح بن صالح بن حً ، وهو حٌان ْبن شفً ْبن هنً هو الحسن بن صالح: 
عبد هللا ْبن (. روى عن: ٗ)بخ م  ْبن رافع الهمدانً الثوري، أَُبو َعْبد هللا لكوفً العابد،ا

 ْبن َعْبد الرحمن ْبن أَبً لٌلى، وَعبد هللا ْبن ُمَحمد ْبن َعِقٌل دٌنار، وعبد هللاَّ ْبن ِعٌَسى
ًّ ْبن وؼٌرهم. وعنه:  عثمان ْبن َسِعٌد ْبن مرة المري، وعلً ْبن الجعد، وأخوه َعلِ
وثقه ابن معٌن وابن أبً خٌثمة، وأبو حاتم والنسابً، وقال  وؼٌرهم. صالح ْبن حً،

، وقال ابن حجر: صدوق عابد متشٌعل الذهبً: ابن عدي: لم أجد له حدٌثا منكرا، وقا
 ومابة. ثقة فقٌه عابد رمً بالتشٌع من السابعة مات سنة تسع وستٌن

 (ٔٙٔ/ٔ( والتقرٌب )8ٕ٘/ٕ( والتهذٌب )ٕٖٙ/ٔوالكاشؾ )
 

 دراسة إسناد الوجه الثانً:
 =           عن أبً صالح عن عمر رواه عطا  بن مسلم الخفاف عن محمد بن سوقة
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َرَوى َعن: )تم س ق(.  عطاء بن مسلم الخفاؾ، أبو مخلد الكوفً، نزٌل حلب -ٔ =
د ْبن وؼٌرهم. وعنه:  ومحمد ْبن سوقة، بن راشد الكاهلً، وأسلم المنقري،اأزهر  ُمَحمَّ

 مهران الجمال الرازي، وموسى بن أٌوب النصٌبً ، وموسى ْبن عبد الرحمن الحلبً،
 قال معاوٌة ْبن َصالِح، َعْن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: لٌس به بؤس، وأحادٌثه منكرات.ؼٌرهم.  و

َوَقال أبو ُزْرَعة: كان من أهل  َوَقال عثمان بن َسِعٌد الدارمً، َعن ٌحٌى ْبن َمِعٌن: ثقة.
لمبارك، دفن كتبه ثم روى من حفظه، فٌهم فٌه، وكان االكوفة قدم حلب، روى عنه ابن 

َوَقال أَُبو حاتم: كان شٌخا صالحا ٌشبه ٌوسؾ بن أسباط وكان دفن كتبه  حا.رجال صال
َوَقال أَُبو ُعَبٌد األجري ، َعن أبً داود: ضعٌؾ. روى  فال ٌثبت حدٌثه ولٌس بقوي.

ًُّ صلى هللا علٌه وسلم: اؼد  ِب حدٌث خالد بن عبد الرحمن بن أَبً َبْكَرَة، َعن أَِبٌِه َعْن النَّ
.عالما"ولٌس ه ان فً كتاب "الثقات"، َوَقال: مات فً رمضان  و بشًء  وذكره ابُن ِحبَّ
تفرد بؤحادٌث  :وقال الطبرانً ،فً حدٌثه لٌن :بن أبً داوداقال و .بةاسنة تسعٌن وم

له أحادٌث وفٌها بعض  :بن عدياوقال  ،مضطرب الحدٌث :وقال المروذي عن أحمد
، وقال ابن حجر: صدوق ٌخطا أبو داودلٌس بذاك ضعفه ، وقال الذهبً: ما ٌنكر علٌه

ا.  كثٌر 
والتقرٌب  (ٕٔٔ/7والتهذٌب ) (ٖٕ/ٕ( والكاشؾ )ٗٓٔ/ٌٕٓنظر: تهذٌب الكمال )

(ٔ/ٖ9ٕ) 
 

 :دراسة إسناد الوجه الثالث
، أَنَّ ُعَمَر ْبَن رواه  ، َعِن اْبِن ِشَهاب  ِزٌَد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدٌَنار  ابِ ٌَ  به اْلَخطَّ
 ثقة باإلجماع .: )ع( المدنً هللاَِّ  َعبد أبو اللٌثً، الهاد ْبن أسامة ْبن هللاَِّ  َعبد بن ٌزٌد -ٔ

(، والثقات 7ٕ٘/9) والتعدٌل الجرنمتمم التابعٌن(، و 77ٕ/ٔطبقات ابن سعد ) ٌنظر:
 ْرِمِذيّ التِّ  (، وسنن87ٔ/ٕ) المعرفة( و9ٙٗ/ٔ(، والثقات للعجلً )7ٔٙ/7البن حبان )
 (ٕٓٙ/ٔ(، والتقرٌب )9ٖٖ/ٔ(، والتهذٌب )ٖٖ٘ٗ،ٔٗ٘ٔحدٌث رقم )

  ٓ٘عبد هللا بن دٌنار: ثقة باإلجماع، سبقت ترجمته حدٌث رقم: -ٕ
 .، ورواٌته عن عمر مرسلة 8ابن شهاب الزهري: ثقة، سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٖ
 ٔٙعمر بن الخطاب: صحابً جلٌل سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٗ

 النظر فً الخالف: 
ح عن محمد بن الوجه األول: رواه النضر بن إسماعٌل وابن المبارك والحسن بن صال

 دٌنار عن ابن عمر عن عمر سوقة عن عبد هللا بن
والوجه الثانً: رواه عطاء بن مسلم وهو ضعٌؾ عن محمد بن سوقة عن أبً صالح 

 عن عمر به.
أسامة بن الهاد وهو ثقة باإلجماع عن ابن  والوجه الثالث: رواه ٌزٌد بن عبد هللا بن

   =                                                           دٌنار عن ابن شهاب عن عمر
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 إذا ٌترجح الوجه الثالث؛ ألن ابن الهاد أوثق من محمد بن سوقة، وهذا الوجه رجحه =
، وهو مرسل ؛ بإرساله وحدٌث ابن الها"(: ٕٓٔ/ٔ) :الكبٌرالتارٌخ  البخاري فً د أصحُّ

، ورجحه (8ٕٔ/٘أبو حاتم وأبو زرعة كما فً العلل البن أبً حاتم )ورجحه  . "أصح
، َعِن (: "7ٙ/ٕالدارقطنً فً العلل فقال ) ُد ْبُن ُسوَقَة، َعْن عبد هللا ْبِن ِدٌَنار  َرَواهُ ُمَحمَّ

، َعِن اْبِن اْبِن ُعَمَر، عن عمر. و رواه عبد هللا بن جعفر المدٌنً، عن عبد هللا ابن ِدٌَنار 
ُعَمَر، َعِن عمر. واختلؾ عن ابن سوقة؛ فرواه النضر بن إسماعٌل، وابن المبارك، 
، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن  ِد ْبِن سوقة، عن عبد هللا ابن ِدٌَنار  ، َعْن ُمَحمَّ والحسن ْبُن َصالِح 

ِ بن دٌنار، وخالفهما ٌزٌد بن عبد هللا عمر؛ بمتابعة رو ، َعْن َعْبِد هللاَّ اٌة عبد هللا ْبن َجْعَفر 
بن أسامة بن الهاد؛ فرواه عن عبد هللا ابن دٌنار، عن محمد بن مسلم الزهري: أن عمر 
خطب الناس بالجابٌة، وهو الصواب عن عبد هللا بن دٌنار. وعن ابن سوقة فٌه أقاوٌل 

، أخر ... والصحٌح م ن ذلك: رواٌة ٌزٌد بن عبد هللا بن الهاد، عن عبد هللا ابن ِدٌَنار 
: أَنَّ ُعَمرَ َعِن ا ْهِريِّ   ."لزُّ

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح
 ضعٌؾ ؛ إلرساله

أخرجه أحمد فى مسنده مسند أبى موسى  موسى وله شاهد من حدٌث أبً: قلت
 عن محمد، بن العزٌز عبد حدثنا سعٌد، بن قتٌبة حدثنا :( قال9٘ٙ٘ٔ/ٖٖٗ/ٕٖ)

 صلى هللا رسول سمعت: قال موسى أبً عن المطلب، عن عمرو، أبً ابن ٌعنً عمرو
  ."مإمن فهو فساءته سٌبة وعمل بها، فسر حسنة عمل من: "ٌقول وسلم علٌه هللا

 .على شرط الشٌخٌن صحٌح ( وقال: ٕٖ/8٘/ٔوأخرجه الحاكم فى مستدركه )
 للمطلب ٌخرجا فى جعل الحدٌث على شرط الشٌخٌن ، فإنهما لم: وقد وهم الحاكم قلت
 مقرونا.  له روى بل بالدراوردي البخاري ٌحتج ولم الصحٌح، فً
 عرؾٌُ  ال -حنطب بن هللا عبد ابن وهو - المطلب النقطاعه، ؛ ضعٌؾ إسناد: وهذا قلت
 وباقى رجاله ثقات . الصحابة، من سماع له

ارُ  أَْحَمدُ  َرَواهُ  :(8ٙ/ٔفى المجمع ) الهٌثمًوقال  ًُّ  َواْلَبزَّ َبَراِن  َوِرَجالُهُ  اْلَكِبٌِر، ِفً َوالطَّ
ِحٌحِ  ِرَجالُ  لِبَ  َخاَل  َما الصَّ ِ، َعْبدِ  ْبنَ  اْلُمطَّ هُ  هللاَّ هُ  ِثَقة   َفإِنَّ ْسَمعْ  َولَمْ  ٌَُدلُِّس، َولَِكنَّ  أَِبً ِمنْ  ٌَ
  .ُمْنَقِطع   َفُهوَ  ُموَسى،

 (99ٕٕٔ/7ٖ٘/ٖٙأمامة ) مسند أبً :أخرجه أحمد أمامة وله شاهد من حدٌث أبً
 بن زٌد عن كثٌر، أبً بن ٌحٌى عن الدستوابً، هشام أخبرنا إسماعٌل، حدثناقال: 
: قال اإلٌمان؟ ما هللا رسول ٌا: رجل قال: قال أمامة أبً عن ممطور، جده عن سالم،

 إذا: "قال اإلثم؟ فما هللا، رسول ٌا: قال". مإمن فؤنت سٌبتك وساءتك حسنتك سرتك إذا"
 َعنْ  ،رَمْعمَ من طرٌق ( ٖ٘/9٘/ٔ)أخرجه الحاكم: و، "فدعه شًء صدرك فً حاك
ٌَى ْح ، أَِبً ْبنِ  ٌَ ِصلَة   َصِحٌَحة   ُكلَُّها اأْلََحاِدٌثُ  َهِذهِ »وقال:به بلفظه  َكِثٌر   َشْرطِ  َعلَى ُمتَّ

نِ  ٌْ َخ ٌْ  =                                         .صحٌح رجاله ثقات إسنادقلت : وهذا «الشَّ
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 7ٔ :لٌة : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمبن عُ  مقسم بن إبراهٌم إسماعٌل بن -ٔ =
  8ٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالدستوابً هشام -ٕ
 وٌرسل ٌدلس لكنه ثبت الٌمامً: ثقة نصر أبو موالهم كثٌر الطابً أبً بن ٌحٌى -ٖ

 بعض فذهب خالفا، سالم بن زٌد من كثٌر أبً ابن ٌحٌى سماع فً أن قلت : ؼٌر. )ع(
 أخً سالم بن معاوٌة من ٌحٌى أخذه كتاب هو وإنما منه، ٌسمع لم أنه إلى العلم أهل
 .منه  سماعه وأحمد حاتم أبو ثبتأو زٌد،

 (7ٕٓ/ٔٔوالتهذٌب ) (9ٙ٘/ٌٔنظر : التقرٌب )
المعجمة: ثقة  ثم الموحدة ثم بالمهملة الحبشً ممطور سالم أبً ابن سالم بن زٌد -ٗ

 ( .ٗ)بخ م 
 ( ٖٕٕ/ٌٔنظر: التقرٌب )

 ( .ٌٗرسل )بخ م  ثقة :سالم أبو الحبشً األسود ممطور -٘
 (٘ٗ٘/ٌٔنظر: التقرٌب )

 .جلٌل صحابً: الباهلً أمامة أبو ، وهب بن عجالن بن -بالتصؽٌر - صدي -ٙ
  (7ٕٙ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٖٖ/ٖ) اإلصابةٌنظر : 

 ًِّ لِ الِب   أ بًِ ْبنِ  وله شاهد من حدٌث ع  ًَ  - ط  ُ  َرِض ًُّ  َرَواهُ  - َعْنهُ  هللاَّ َبَراِن  األوسط ِفً الطَّ
َثَنا :( قال7ٓ/7ٗ7ٕٗ/7) ، أَِبً ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ َدَة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  َجْعَفر  ٌْ دِ  َعنْ  ُعَب  ُمَحمَّ
، َكْعب   ْبنِ ا ًِّ دِ  َعنْ  اْلقَُرِظ ، ْبنِ  ُمَحمَّ ًٍّ ًِّ  َعنْ  َعلِ  هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َطالِب   أَِبً ْبنِ  َعلِ

هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ َبُتهُ  َساَءْتهُ  َمنْ »: َوَسلَّمَ  َعلَ ٌِّ  . «ُمْإِمن   َفُهوَ  َس
ْروِ  لَمْ  دِ  َعنْ  اْلَحِدٌثَ  َهَذا ٌَ ةِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ٌَّ دُ  إاِلَّ  اْلَحَنِف ، ْبنُ  ُمَحمَّ دِ  َعنْ  َواَل  َكْعب   إاِلَّ  َكْعب   ْبنِ  ُمَحمَّ

َدَة، ْبنُ  ُموَسى ٌْ دَ  ُعَب  " َجْعَفر   أَِبً ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ : ِبهِ  َتَفرَّ
َدَة، ْبنُ  ُموَسى َوِفٌهِ قلت :  ٌْ   .ّضعٌؾ َوُهوَ  ُعَب
ًُّ  : َرَواهُ (8ٙ/ٔفى المجمع ) الهٌثمًوقال  َبَراِن َدَة، ْبنُ  ُموَسى َوِفٌهِ  ،األوسط ِفً الطَّ ٌْ  ُعَب
ْعؾِ  ِفً َهالِك   َوُهوَ   . الضَّ
 :على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده الحكم

 .حسن لؽٌره
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لَّى - النبًعن  - رضى هللا عنه -سعٌد  أبًوعن  -ٙٗٔ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   - و 
ً   إذا" :ق ال   ِض ن   هللاُ  ر  ْبدِ  ع  هِ  أ ْثن ى اْلع  ٌْ ل  ة   ع  ْبع  اف   س  رِ  ِمن   أ ْضع  ٌْ ا ل مْ  اْلخ  ْله  ْعم   ٌ 
ق ال   طِ  فًِ و  خ  داود فى  أبو هأخرجو /أ[ٗٙٔ/ ]الطحاوي هأخرج" ِمْثل هُ  السَّ

ِخط   إذاو  " :كتاب الزهد وقال ل ى س  ْبد   ع  هِ  أ ْثن ى ع  ٌْ ل  ة ع  ْبع  اف   س  رِّ  ِمن   أ ْضع   الشَّ
ا ل مْ  ْله  ْعم   ٌ"

(ٔ)
  

__________________________ 
انِ باب  :ثاراآلفى شرن مشكل  الطحاوي هأخرج( ٔ) ٌَ هِ  َعْنهُ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب ٌْ  َعلَ

اَلمُ  ًَ  إذا: "َقْولِهِ  ِمنْ  السَّ هِ  أَْثَنى اْلَعْبدِ  َعنَ  َتَعالَى هللاُ  َرِض ٌْ رِ  ِمنَ  أَْضَعاؾ   َسْبَعةَ  َعلَ ٌْ  لَمْ  اْلَخ
ْعَمْلَها َخطِ  ِفً َعْنهُ  ُرِويَ  َوَما" ٌَ َثَنا :( قال9ٖٓ/ٖٔٙ/ٕ) َذلِكَ  ِمْثلُ  السَّ َثَنا ٌُوُنُس، َحدَّ  َحدَّ
، اْبنُ  َوةُ  أَْخَبَرِنً َوْهب  ٌْ ، ْبنُ  َح ح  ٌْ اَلَن، ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ  ُشَر ٌْ ، َعنْ  َؼ او  َثِم، أَِبً َعنْ  َدرَّ ٌْ  اْلَه
، أَِبً َعنْ  ًِّ  َعنِ  َسِعٌد  ِب هِ  النَّ ٌْ اَلمُ  َعلَ ًَ  إذا: " َقالَ  السَّ هِ  أَْثَنى اْلَعْبدِ  َعنَ  هللاُ  َرِض ٌْ  َسْبَعةَ  َعلَ

رِ  ِمنَ  أَْضَعاؾ   ٌْ ْعَمْلَها لَمْ  اْلَخ َخطِ  ِفً َوَقالَ "  ٌَ ولم أجده عند أبً داود فً كتاب  .ِمْثلَهُ  السَّ
 .المطبوع الزهد

 "أَْصَناؾ   َسْبَعةَ ( بلفظ "ٖٖٙٔٔ/7٘ٗ/7ٔ)وفً (، 8ٖٖٔٔ/8ٖٗ/7ٔ) :أحمد هأخرجو
انِ  ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبانو ٌَ هُ  َمنْ  َعلَى ٌُْثِنً َوَعاَل  َجلَّ  هللاََّ  ِبؤَنَّ  اْلَب  ٌُِحبُّ
رِ  ِمنَ  َعَملِهِ  ِبؤَْضَعاؾِ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِمنَ  ٌْ  مٌد فًوعبد بن ح ،( بلفظه8ٖٙ/89/ٕ) َوالشَّرِّ  اْلَخ

 سعٌد أبىمسند  :ٌعلى فى مسنده أبوو ،( بنحوه89/9ٕ8ٕ/ٔسعٌد ) أبىمسند  :مسنده
ومن  ،(٘ٓٔٔ/989/ٕ) :أسامة أبًوالحارث بن  ،بلفظه( ٖٖٔٔ/9ٕٗ/ٕ) الخدري
باب الخوؾ  :ٌماناإلشعب  فً البٌهقًو ،( بلفظه7ٖٓ/ٔ:)نعٌم فى الحلٌة  أبوطرٌقه 
سبعتهم من طرٌق  ،( بنحوه8ٔٙ/ ٖٙٓ/ٔ) :وفى الزهد الكبٌر ،(8ٗ8/ٖٕٙ/ٕمن هللا )
َوة ٌْ ح   ْبن َح ٌْ  .به ُشَر
 عن دراو به بلفظه . لَِهٌَعَة، اْبن( من طرٌق 7ٕ8ٔٔ/ٕٕ٘/8ٔ) :أحمد هأخرجو

  :الطحاوياإلمام  إسناددراسة 
اد ِبَفْتح - الصدفً حٌان ابن حفص بن مٌسرة بن علىاأل عبد بن ٌونس -ٔ ال الصَّ  َوالدَّ

ْسَبة َهِذه - َفاء آِخره َوِفً ال ِبَكْسر الصدؾ إِلَى النِّ  ، مصر نزلت حمٌر من َقبٌلَة َوِهً الدَّ
 نافع ْبن هللا وَعبد ٌلً،األ رون ْبن سالمة :روى عن. )م س ق (. الِمْصِري موسى أبو

َسابً، مسلم، :وعنه. وؼٌرهم وهب ْبن هللا وَعبد الصابػ،  َجْعَفر أبوو ماجه ، وابن والنَّ
د ْبن أحمد  الطاهر أََبا سمعت: الرازي حاتم أبو قال. وؼٌرهم الطحاوي، سالمة ْبن ُمَحمَّ

هِ  ٌحث السرن ْبنا ٌْ ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، شؤنه وٌعظم َعلَ  ٌوثقه أَِبً سمعت: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 جعفر أبو َوَقال، الحدٌث ٌحفظ َكانَ : قدٌد ْبن الحسن ْبن علً َوَقال، شؤنه من وٌرفع

: ٌقول أَِبً سمعت: قال خالد، ْبن َعْمرو بن علً حدثنً ولقد عقل، ذا َكانَ : الطحاوي
ا: الشافعً قال  فنظرت الجامع المسجد ابأبو من ولاال الباب هذا إلى انظر الحسن أََبا ٌَ
 النسابً ووثقه، علىاأل عبد بن ٌونس من أعقل أحد الباب هذا من ٌدخل ما: فقال إلٌه،

ان ابنُ  وذكره ،حجر وابن الذهبًوالخلٌلى و  ثنٌناال ٌوم ؼداة توفً .الثقات كتاب فً ِحبَّ
 =                                .بتٌناوم وستٌن أربع سنة خراآل ربٌع من مضٌا لٌومٌن
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 ..................................................................................
___________________________   

   . باتفاقثقة  خالصة حاله : =
/ 9) حبان ابن وثقات ،(ٖٕٗ/9) والتعدٌل الجرنو ،(ٖٙ/ٔ) النسابًمشٌخة  : ٌنظر
 ،(ٓٗٗ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب( ٖٕٙ/ٕ، واللباب ) (ٕ٘ٗ/ٔ) رشاد للخلٌلًاإلو ،(9ٕٓ

  (ٖٔٙ/ٔ)والتقرٌب ، (ٖٓٗ/ٕوالكاشؾ )
  ٙ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن وهب عبد هللا -ٕ
اء ِبَضم التِجٌِبً - مالك بن صفوان بن شرٌح بن حٌوة -ٖ نِ  اْلُمْعَجَمة التَّ ٌْ  َفْوقَها من ِباْثَنَت

اء وتسكٌن اْلِجٌم َوكسر ٌَ ْسَبة َهِذه - ُمَوحَدة َباء آخرَها َوِفً نقطتان تحتَها اْل  تجٌب إِلَى النِّ
َها والدهما نسب الّسُكون بن شبٌب بن أَْشَرس اْبنً َوسعد عدي أم اْسم َوُهوَ  ٌْ  َوإِلَى إِلَ
 ؼٌالن بن سالم :روى عن. )ع( .العابد الزاهد الفقٌه الِمْصِري ُزْرَعة أبو ،ِبمْصر محلّة

رة، أبً مولى جبٌر ْبن سلٌم ٌونس وأبً التجٌبً، ٌْ مان عٌسى وأبً ُهَر ٌْ  كٌسان بن ُسلَ
 وهب ْبن هللا وعبد المبارك، ْبن هللا وعبد لَِهٌَعة، ْبن هللا َعْبد :وعنه. وؼٌرهم الخراسانً
 بن وَعْمرو شرٌح، بن حٌوة: ألبً قٌل: حنبل بن أحمد بن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم
 ْبن أحمد َعن ،إسماعٌل بن حرب َوَقال، بٌنهما سوى كؤنه: جمٌعا: َفَقالَ  ؟ الحارث
 بن َسِعٌد أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور، ْبن إسحاق َوَقال، ثقة ثقة: حنبل
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، وفضل عبادة له كانت: ٌونس  عن وسبل أبً سمعت: حاتم أَبً ْبن الرَّ
 وهو القوم، أعلى حٌوة: َفَقالَ  ، أٌوب بن وٌحٌى أٌوب، أَبً ْبن وَسِعٌد شرٌح، ْبن حٌوة
 وهو إلً، أحب اللٌث: قال  اللٌث؟ ومن: قلت فضالة ْبن المفضل من إلى وأحب ثقة،

ا رأٌت ما: وهب بن هللاَِّ  َعبد َوَقال، الرجلٌن أفضل  بن حٌوة من بعمله استخفاء أشدا أحد 
 أبدلنً: لنا ٌقول مما كثٌرا فكان للفقه، إلٌه نجلس وكنا جابة،اإلب ٌعرؾ وكان شرٌح،

 أبدا، إلٌنا ٌجلس ال أن تؤلى ثم قال، ما فعل ثم. ربً كالم أتلو إلٌه أقوم عمودا بكم هللا
 ابن َوَقال، ٌصلً ووقؾ الباب ودونه دوننا وأؼلق دخل اال صالة وقت نؤتٌه كنا وما

 فإن شرٌح بن حٌوة الإ صفته دون رإٌته كانت إال ورأٌته أحد، لً وصؾ ما: المبارك
 سعد ابن ووثقه، رضً ثقة، عدل، شرٌؾ، :الفسويوقال ، صفته من أكبر كانت رإٌته

وذكره ابن ، حجر وابن والذهبً، خلفون، وابن ً،األندلس قاسم بن ومسلمة والعجلً،
 . َوِماَبة َوخمسٌن َثَمان أَو تسع سنة َماتَ .  حبان فى الثقات
 .جماع اإلثقة ب : خالصة حاله

والجرن  ،(ٕٔٔ/ٖ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(٘ٔ٘/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر
 ،(ٕٙٗ/ٙوالثقات البن حبان ) ،(8ٖٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٖٙٓ/ٖوالتعدٌل )

وتهذٌب  ،(ٖٓٙ/ٔوالكاشؾ )، (7ٕٓ/ٔ، واللباب )(7ٕ/ٔوالثقات البن شاهٌن )
 ( 8٘ٔ/ٔ( والتقرٌب )7ٓ-9ٙ/ٖالتهذٌب )

الِم -ٗ ٌْالن بن س   السمح، أَِبً دراو :روى عن. )د ت س ( الِمْصِري التجٌبً َؼ
مان ٌْ  =              وؼٌرهم  المعافري، حرٌث ْبن وَعْمرو التجٌبً، ُعْثَمان أَبً ْبن وُسلَ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٘٘٘ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
 هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم وْهب ْبن هللا وعبد لَِهٌَعة، ْبن هللا وعبد شرٌح، ْبن حٌوة :وعنه= 
َسابً َوَقال، به بؤس ال: داود أبو َوَقال، بؤسا به أرى ما: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبنا : النَّ

ان ابنُ  وذكره، بؤس به لٌس  الثقات فً شاهٌن بن حفص أبو وذكره، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 فً الذهبً، وقال العجلً قاله وكذا ثقة، ؼٌالن بن سالم: بكٌر ابن َوَقال، خلفون وابن

 .متروك: الدارقطنً قالو، بؤس به لٌس :التقرٌب ابن حجر فًوقال ، الكاشؾ: صدوق
 .                                             ومابة وخمسٌن ثالث أو إحدى سنة مات
  . على هذا القول الدارقطنًأحد  لم ٌتابع قلت :

                              .نه البؤس به األكثرون على أخالصة حاله : حسن الحدٌث ف
 وعلل ،(88ٔ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(8ٔٗ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 الكبٌر البخاري وتارٌخ( ، ٖٖٗ/ٔ) بً داودجرى ألاآلت االوسإ ،(99ٕ،ٗٙٔ) أحمد
والثقات البن  ،(87ٔ/ ٗ) والتعدٌل والجرن، (ٔٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٔٔ/ ٗ)

والتقرٌب  ،(ٔٗٗ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب، (ٖٕٗ/ٔوالكاشؾ )، (9ٕٗ/8حبان )
(ٔ/ٕٕ7) 
فى حدٌثه  الإ: صدوق السمح أبوبن سمعان   –جٌم  خرهوآبتثقٌل الراء   – دراج -٘

 ٙ :الهٌثم  ففٌه ضعؾ سبقت ترجمته حدٌث رقم أبىعن 
ضم العٌن ب – عبٌد التمٌمى العتواري هو سلٌمان بن عمرو بن عبد أو الهٌثم أبو -ٙ

                  ٙ :تفاق سبقت ترجمته حدٌث رقما: ثقة  بوسكون التاء وفتح الواو
 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم: -رضً هللا عنه  - الخدري سعٌد أبو -7
 

 :سناداإلالحكم على 
الهٌثم  فٌها ضعؾ      أبىق لكن رواٌته عن ن فٌه دراجا وهو صدو؛ أل ضعٌؾ  إسناد
ْعلَى أبووَ  أحمد َرَواهُ ( 7ٕٕ/ٓٔ: )فى المجمع الهٌثمًوقال  هُ  اال ٌَ  ِتْسَعةَ : "َقالَ  أَنَّ
قُوا َوِرَجالُهُ  "أَْضَعاؾ    . َبْعِضِهمْ  ِفً َضْعؾ   َعلَى ُوثِّ
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 التطوع ذكر الجماعة فً( 1ٖ)
 

صلى  -، وتقدم فى ذكر قٌامه منه الترواٌح طرفُ  نظٌره من أذكار تقدم فً
 - النبًأنه صلى م،  -هللا عنهما  رضً -عن ابن عباس  -هللا علٌه وسلم 

على  -صلى هللا علٌه وسلم  -قٌامه فى اللٌل وأقره  -صلى هللا علٌه وسلم 
 . ذلك
مالكوعن عتبان بن  -7ٗٔ

(ٔ)
هُ   ا: ق ال   أ نَّ ُسول   ٌ  ِ  ر  ٌُول   إِنَّ  هللاَّ ُحولُ  السُّ نًِ ل ت  ٌْ  ب 

ن   ٌْ ب  ْسِجدِ  و  نًِ أ نْ  ف ؤُِحبُّ  ق ْوِمً م   ٌ ؤْتِ ً   ت  لِّ ان   فًِ ف ُتص  ك  تًِ ِمنْ  م  ٌْ ِخُذهُ  ب  ا، أ تَّ ْسِجدا  م 
ُسولُ  ف ق ال   ِ  ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لُ »: و  ْفع  ن  ا. «س  ل   ف ل مَّ خ  ُسولُ  د  ِ  ر  لَّى هللاَّ  ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ن  »: ق ال   و  ٌْ ْرتُ  ،«؟ ُتِرٌدُ  أ  ة   إِل ى ف ؤ ش   ٌ اِح ِت، ِمن   ن  ٌْ  ف ق ام   اْلب 

ُسولُ  ِ  ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ف فْ و و  ْلف هُ ت ص  لَّى خ  ا ف ص  نِ  بِن  ٌْ ت  ْكع  اه أخرج"  ر 
حاتم أبوو النسابًو

(ٕ) 
.  

 
___________________________   

 بن َسالم بن ؼنم بن زٌد بن عجاَلن بن َعْمرو بن َمالك اْبن - أَوله ِبَكْسر - عْتَبان (ٔ)
 صاحب. )خ م كد س ق( -رضً هللا عنه  - األنصاري اْلَخْزَرو بن َعْمرو بن َعْوؾ
ًّ : َعن َرَوى َحِدٌث على اتفَقا أحادٌث لَهُ . بدرا شهد. وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول ِب  النَّ
ُ  َصلَّى  َماتَ  .َمالِك ْبن أََنس ْبن َبْكر أبوو الّربٌع بن ومحمود أنس :َوعنهُ . وسلم علٌه هللاَّ

ة خاَلَفة ِفً ِباْلَمِدٌَنةِ  ٌَ  .-رضً هللا عنه  - ُمَعاِو
(، 8ٖ٘/ٗ) اإلصابةو(، ٖٕٙٔ/ٖ) االستٌعابو ،(ٓ٘٘/ٖ) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ( ٖ٘ٓ/ٔوالخالصة ) ،(8ٖٓ/ٔ) والتقرٌب
ا َدَخلَ  إذاباب  ،الصالة تابك :البخاري هأخرج (ٕ) ت  ٌْ ثُ  ٌَُصلًِّ َب ٌْ ثُ  أَوْ  َشاءَ  َح ٌْ  أُِمرَ  َح

سُ  َوالَ  َتَجسَّ َثَنا :قال (ٕٗٗ/9ٕ/ٔ) ٌَ َثَنا: َقالَ  َمْسلََمَة، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ ، ْبنُ ا إبراهٌم َحدَّ  َسْعد 
، اْبنِ  َعنِ  ِبٌِع، ْبنِ  َمْحُمودِ  َعنْ  ِشَهاب  ، ْبنِ  ِعْتَبانَ  َعنْ  الرَّ ًَّ  أَنَّ  َمالِك  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َعلَ
نَ »: َفَقالَ  َمْنِزلِِه، ِفً أََتاهُ  َوَسلَّمَ  ٌْ ًَ  أَنْ  ُتِحبُّ  أَ ِتَك؟ ِمنْ  لَكَ  أَُصلِّ ٌْ  إِلَى لَهُ  َفؤََشْرتُ : َقالَ  «َب
، ًُّ  َفَكبَّرَ  َمَكان  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ نِ  َفَصلَّى َخْلَفُه، َوَصَفْفَنا َوَسلََّم، َعلَ ٌْ             " َرْكَعَت

افِلَةِ  َصاَلةِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقً هأخرجو ن طرٌق ( م9ٕٗٗ/7٘/ٖ) َجَماَعة   النَّ
 .به بلفظه  عبد هللا بن مسلمة القعنبً

َواِفلِ  َصالَةِ باب  ،الصالة تابك :البخاري هأخرجو وابن  ،(8٘ٔٔ/9٘/ٕ) َجَماَعة   النَّ
ورِ  ِفً اْلَمَساِجدِ باب  ،َواْلَجَماَعاتِ  اْلَمَساِجدِ  تابك :ماجه  ،( مطوال9/7ٕ٘ٗٗ/ٔ) الدُّ

مِ باب  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة اَلةِ  ِمنَ  اْلَمؤُْمومِ  َسالَّ مِ  ِعْندَ  الصَّ  ماماإل َسالَّ
اِفلَةِ  َصاَلةِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقًو ،(7ٓ9ٔ/ٖٓٔ/ٖ) ( 9ٕ٘ٗ/7٘/ٖ) َجَماَعة   النَّ

 =                                          . به َسْعد   ْبن إبراهٌمأربعتهم من طرٌق  ،بنحوه
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 ..................................................................................
___________________________   

ْخَصةِ اباب  ،الصالة تابك :البخاري هأخرجو=  ًَ  أَنْ  َوالِعلَّةِ  الَمَطرِ  ِفً لرُّ  ِفً ٌَُصلِّ
 ،(8ٓ/788/ٕ) ْعَمىاأل مامةإاب ب ،مامةاإل تابك :النسابً، و(7ٙٙ/ٖٗٔ/ٔ) َرْحلِهِ 

ا َكانَ  إذا لِْلَمْرءِ  َباَحةِ اإل ِذْكرُ  باب ،الصالة تابك :وابن حبان ِخذَ  أَنْ  َمْعُذور  تَّ  فًِ اْلُمَصلَّى ٌَ
ِتهِ  ٌْ  : كتاب الصالة،البٌهقًو (،9ٗ/9ٕ/8ٔ) :الطبرانًو (،ٕٔٙٔ/9ٔٗ/ٗ) لَِصلََواِتهِ  َب

لِ  َوِفً اْلَمَطرِ  ِبُعْذرِ  اْلَجَماَعةِ  َتْركِ باب  ٌْ ٌحِ  ِبُعْذرِ  اللَّ ْلَمةِ  َمعَ  اْلَبْردِ  أَوِ  الرِّ  الظُّ
 .( خمستهم من طرٌق مالك عن ابن شهاب بنحوه ٕ٘ٓ٘/ٔٓٔ/ٖ)
اَلةِ  َقْصرِ  تابك: ؤمالك فى الموط هأخرجو فَ  ِفً الصَّ اَلةِ  َجاِمعِ باب  ،رالسَّ  الصَّ
ا ماماإل َزارَ  إذا باب ،الصالة تابك :البخاريو ،(7ٕ/8ٙٔ/ٔ) ُهمْ  َقْوم   َفؤَمَّ
وفى  (،7/8ٖ8ٙٔ/ٔ) ماماإل ٌَُسلِّمُ  ِحٌنَ  ٌَُسلِّمُ باب  ،األََذانِ  تابوفى ك، (8ٙٙ/8ٖٔ/ٔ)
 تابك :النسابًو ،(ٕٕٗٙ/8/9ٓ) هللاَِّ  َوْجهُ  ِبهِ  ٌُْبَتَؽى الَِّذي لَعَملِ باب  الرقاق تابك
اِفلَةِ  اْلَجَماَعةُ باب  ،مامةاإل   تابوفى ك ،( باللفظ الذى ذكره المصنؾ8ٗٗ/٘ٓٔ/ٕ) لِلنَّ

 ٓٔ/7ٕ) :أحمدو ،(7ٕٖٔ/ٗٙ/ٖ) ماماال ٌَُسلِّمُ  ِحٌنَ  اْلَمؤُْمومِ  َتْسلٌِمُ باب  ،السهو
، َعنِ تهم من طرٌق معمر( أربع77ٖٕٓ/87ٔ/9ٖ)وفً  (،8ٕٗٙٔ/ ْهِريِّ به  الزُّ

 .بنحوه
ا الَمالَِبَكةِ  ُشُهودِ  باب ،المؽازى تابك :البخاري هأخرجو  :( ، ومسلمٓٔٓٗ/8ٗ/٘) َبْدر 
اَلةَ  َوَمَواِضعِ  اْلَمَساِجدِ  تابك ْخَصةِ  َبابُ  ،الصَّ َخلُّؾِ  ِفً الرُّ  ِبُعْذر   اْلَجَماَعةِ  َعنِ  التَّ
ارِ  َعلَى َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  َتْحِرٌمِ  ْكرُ باب ذِ  ،ٌماناإل تابك :ابن حبانو ،(ٖٕٙ/٘٘ٗ/ٔ)  النَّ

َدهُ  َمنْ  ا َوحَّ ( ثالثتهم من طرٌق ٖٕٕ/7٘ٗ/ٔ) اْلَبْعِض  ُدونَ  ْحَوالِ األ َبْعِض  ِفً ُمْخلِص 
  . بن شهاب به بنحوهٌونس عن ا

ٌُوتِ  ِفً الَمَساِجدِ  باب ،الصالة تابك :البخاري هأخرجو  تابوفى ك ،(ٕ٘ٗ/9ٕ/ٔ) الُب
ا الَمالَِبَكةِ  ُشُهودِ باب  ،المؽازى  الَخِزٌَرةِ باب  ،األطعمة تاب(، وفى ك9ٓٓٗ/8ٗ/٘) َبْدر 

ْخَصةِ باب  ،الصالة تابك :(، وابن خزٌمةٔٓٗ٘/7/7ٕ) انِ  َتْركِ  ِفً الرُّ ٌَ  اْلَجَماَعةَ  اْلُعْم
عِ  َصاَلةِ باب  ،الصالة تابوفى ك ،(ٖ٘ٙٔ/77/ٖ) ْمَطاراال ِفً َطوُّ َهارِ ب التَّ  ِفً النَّ

( ثالثتهم ٖ٘/ ٖٔ/8ٔ) :الطبرانً(، و7ٖٙٔ/87/ٖ) َذلِكَ  َكِرهَ  َمنْ  َمْذَهبِ  ِضدَّ  اْلَجَماَعةِ 
  . من طرٌق عقٌل عن الزهرى به بنحوه

رُ  َوُهو ٌماناإلبِ  هللاَ  لَِقً َمنْ  َبابُ  ،ٌماناإل تابك :مسلم هأخرجو ٌْ ةَ  َدَخلَ  ِفٌهِ  َشاكٍّ  َؼ  اْلَجنَّ
مَ  ارِ  َعلَى َوُحرِّ من كالهما ( 97ٕ/9ٔتهذٌب الكمال ) فً المزيو، (ٖٖ/ٔٙ/ٔ) النَّ
، طرٌق   .عن محمود بن الربٌع به بنحوه َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  َثاِبت 
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نْ و -8ٗٔ ابِت   ع  ث 
(ٔ)

نْ  ، أ ن س   ع 
(ٕ )

ل  : ق ال   -هللا عنه  رضً - خ  ًُّ  د  بِ لَّى النَّ  ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  ن  ٌْ ل  ا ع  م  ا، ًلإ ُهو   و  ً أم حرام وخالتً أ ن  أُمِّ  قُوُموا»: ف ق ال   ،و 

  ً لِّ رِ  فًِ بُِكمْ  ف َِلُص  ٌْ ْقتِ  غ  ة   و  ال  لَّى ،«ص  ا، ف ص  ُجلٌ  ف ق ال   بِن  ن  : ر  ٌْ ل   أ  ع  ا ج   أ ن سا
ل هُ »: ق ال   ِمْنُه؟ ع  ل ى ج  ِمٌنِِه، ع  ا ُثمَّ  ٌ  ع  ا د  تِ  أ ْهل   ل ن  ٌْ ر   بُِكلِّ  اْلب  ٌْ رِ  ِمنْ  خ  ٌْ ا خ   ٌ ْن  الدُّ
ةِ اآلو   ً ف ق ال تْ  ،«ِخر  ا: أُمِّ ُسول   ٌ  ِدُمك   هللاِ  ر  ٌْ ا»: ق ال   ل ُه، هللا   اْدعُ أنس  ُخو  ع   ف د 
، بُِكلِّ  لًِ ر  ٌْ ان   خ  ك  ا آِخرِ  فًِ و  ا م  ع  ال هُ  أ ْكثِرْ  اللُهمَّ » «لًِ د  هُ، م  ل د  و  اِركْ  و  ب   ل هُ  و 
نس وفى رواٌة قتادة عن أ «فٌِهِ 

(ٖ)
اِدُمك   هللاٌارسول  :: قالت أم سلٌمقال   خ 

   اْدعُ  أ ن ٌس،
ال ُه، أ ْكثِرْ  اللَُّهمَّ »: ق ال  ف ل ُه، هللاَّ هُ، م  ل د  و  اِركْ  و  ب  ا ل هُ  و  هُ  فٌِم  ت  ٌْ  «أ ْعط 

  . أخرجاهما ، ولم ٌذكر فٌه قصة الصالة
___________________________   

 ٔٙرقم: ( سبقت ترجمته حدٌث ٔ)
 :مسلم هأخرجوإنما ، فى الصحٌح من طرٌق ثابت عن أنس البخاريلم ٌخرجه  (ٕ)
اِفلَِة، ِفً اْلَجَماَعةِ  َجَوازِ باب  ،المساجد تابك اَلةِ  النَّ ، َوُخْمَرة   َحِصٌر   َعلَى َوالصَّ  َوَثْوب 

ِرَها ٌْ اِهَراتِ  ِمنَ  َوَؼ َثِنً :( قالٓٙٙ/7٘ٗ/ٔ) الطَّ رُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُزَه َثَنا َحْرب   ْبنُ  َهاِشمُ  َحدَّ
َثَنا اْلَقاِسِم، َماُن، َحدَّ ٌْ ، َعنْ  ، َثاِبت   َعنْ  ُسلَ  .به بلفظه  أََنس 

نِ  َكاُنوا َذاباب إ ،مامةاإل تابك :النسابً هأخرجو ٌْ نِ  َرُجلَ ٌْ ( 8ٙ/8ٕٓ/ٕ) َواْمَرأََت
ا ا( 7ٕٖٔٔ/ٙٙٗ/ٕٓ) :أحمدو ،مختصر   ابُ ب :المفرد األدبفى  البخاريو ،مختصر 

مسند  :ٌعلى فى مسنده أبو، و( بلفظه88/٘ٗ/ٔ) َوَولََدهُ  َمالَهُ  أَْكِثرْ  أَنْ  لَِصاِحِبهِ  َدَعا َمنْ 
 . ربعتهم من طرٌق سلٌمان بهأ( بلفظه 8ٕٖٖ/7ٖ/ٙنس بن مالك )أ
ِهمْ  َوَصلِّ } :َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  َبابُ التفسٌر  تابك :البخاري هأخرج( ٖ) ٌْ  :التوبةسورة ] {َعلَ

َعاءِ  أََخاهُ  َخصَّ  َوَمنْ [ (ٖٓٔ) جزء من اآلٌة َثَنا :( قالٖٖٗٙ/8/7ٖ) َنْفِسهِ  ُدونَ  ِبالدُّ  َحدَّ
ِبٌِع، ْبنُ  َسِعٌدُ  َثَنا الرَّ ا، َسِمْعتُ : َقالَ  قَتاَدَة،عن  ُشْعَبةُ  َحدَّ م   أُمُّ  َقالَتْ : َقالَ  أََنس  ٌْ ًِّ  ُسلَ ِب  لِلنَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ  ِفٌَما لَهُ  َوَباِركْ  َوَولََدهُ، َمالَُه، أَْكِثرْ  اللَُّهمَّ »: َقالَ  َخاِدُمَك، أََنس  : َوَسلَّمَ  َعلَ
َتهُ  ٌْ   «أَْعَط

ًِّ  َدْعَوةِ باب  ،الدعوات تابفى ك هأخرجو ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  الُعُمِر، ِبُطولِ  لَِخاِدِمهِ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 البركة مع الولد بكثرة الدعاءباب  ،الدعوات تاب( وفى كٖٗٗٙ/8/7٘) َمالِهِ  َوِبَكْثَرةِ 

ًَ  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َفَضاِبلِ  ِمنْ باب ، فضابل الصحابة تابك :ومسلم، (8ٖٓٙ/8/8ٔ)  َرِض
( 9ٗٔ/ٙباب دعابه ألنس ) :فى دالبل النبوة البٌهقً( و8ٕٓٗ/9ٕ8ٔ/ٗ) َعْنهُ  هللاُ 

 .ثالثتهم من طرٌق شعبة به بلفظه
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من حدٌث حمٌد للبخاريو -9ٗٔ
(ٔ)

ل   :عن أنس قال خ  ًُّ  د  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
، لَّم  س  ل ى و  ، أُمِّ  ع  م  ٌْ ْتهُ  ُسل  ؤ ت  ْمر   ف  ، بِت  ْمن  س  ُكمْ  أ ِعٌُدوا»: ق ال   و  ْمن   ِسق ابِِه، فًِ س 
ُكمْ  ْمر  ت  ابِهِ  فًِ و  ة   إِل ى ق ام   ُثمَّ  «ِوع   ٌ اِح ِت، ِمن   ن  ٌْ لَّى الب  ر   ف ص  ٌْ ِة، غ  ْكُتوب  ا الم  ع   ف د 

م   أِلُمِّ  ٌْ أ ْهلِ  ُسل  ا، و  تِه  ٌْ م   أُمُّ  ف ق ال تْ  ب  ٌْ ا: ُسل  ُسول   ٌ  ِ، ر  ةا  لًِ إِنَّ  هللاَّ صَّ ٌْ : ق ال   ، ُخو 
ا» ؟ م   ً اِدُمك  : ق ال تْ  ،«ِه ا أ ن ٌس، خ  ك   ف م  ر  ر   ت  ٌْ ة   خ  ًل   آِخر  ا و   ٌ ا ًلإ ُدْن ع   بِِه، لًِ د 
ا، اًلم   اْرُزْقهُ  اللَُّهمَّ " :ق ال   ل دا و  اِركْ  و  ب  رِ  ل ِمنْ  ف إِنًِّ ،"فٌِهِ  ل هُ  و  ارِ األ أ ْكث   ،اًلم   ْنص 

ْتنًِ ث  دَّ ح  تًِ و  ن ةُ  اْبن  ٌْ هُ : أُم  م   لُِصْلبًِ ُدفِن   أ نَّ ْقد  اج   م  جَّ ة   ح  ِعْشُرون   بِْض،ٌ  الب ْصر   و 
ةٌ  ِماب  "و 

(ٕ)
  

بن زٌدمن حدٌث هشام أٌضاا اه أخرجو
(ٖ)

عن أنس 
(ٗ)

.
 

 
___________________________   

  9ٗ رقم: ( سبقت ترجمته حدٌثٔ)
ا َزارَ  َمنْ ( أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب ٕ)  ِعْنَدُهمْ  ٌُْفِطرْ  َفلَمْ  َقْوم 
َثَنا ( قال:98ٕٔ/ٔٗ/ٖ) دُ  َحدَّ َثِنً: َقالَ  الُمَثنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا الَحاِرِث، اْبنُ  ُهوَ  َخالِد   َحدَّ  َحدَّ

، د  ٌْ  به بلفظه . أََنس   َعنْ  ُحَم
عن مناقب الصحابة،  باب  –صلى اله علٌه وسلم  –وأخرجه ابن حبان: كتاب إخباره 

ُ  َصلَّى -اْلُمْصَطَفى ُدَعاءِ  ِذْكرُ  هِ  هللاَّ ٌْ م   أِلَمِّ  - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ِتَها َوأَْهلِ  ُسلَ ٌْ رِ  َب ٌْ  ِباْلَخ
 ( من طرٌق محمد بن المثنى به بلفظه .7ٔ8ٙ/ٗ٘ٔ/ٙٔ)

( عن محمد بن المثنى به  ٖٕٕٕ/ٖٕ٘/ٗوأخرجه ابن أبً عاصم فى اآلحاد والمثانً: )
ا .   مختصر 

 اْلَمالِ  ِبَكْثَرةِ  أِلَِخٌهِ  اْلَمْرءِ  ُدَعاءِ  إَِباَحةِ  ِذْكرُ وأخرجه ابن حبان: كتاب الرقابق، باب 
( كالهما من 878ٖ/ 7ٓٗ/ٙ(، وأبو ٌعلى فى مسنده: مسند أنس )9/99ٕٓٙ/ٖ) َواْلَولَدِ 
، َبْكر   ْبن هللاَِّ  َعْبدطرٌق  ًّ ْهِم  عن حمٌد به بلفظه. السَّ

(، من طرٌق حمٌد به  9ٖٕ٘ٔ/8ٕٓ/ٕٓ(، وفً )ٖٕ٘ٓٔ/9ٓٔ/9ٔوأخرجه أحمد: )
 بلفظه.                          

 مالك ْبن أنس جده: َعن َرَوى ( .ع) األَْنصاِريّ  مالك بن أنس بن زٌد بن ( هشامٖ)
عون  ْبن هللاَِّ  وَعْبد الحجاو، بن وشعبة سلمة، بن حماد: َعنه َرَوى .رضً هللا عنه

 ابن حاتم أبو الحدٌث وذكره صالح: حاتم أبو َوَقال .ثقة: َمِعٌن ْبنا . قال ٌحٌىوؼٌرهم
 . ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، فى الثقاتحبان 
 (7ٕ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٓ٘/٘والثقات البن حبان ) ،(8٘/9: الجرن والتعدٌل )ٌنظر

 لم ٌخرجه البخاري من طرٌق هشام بن زٌد عن أنس. (ٗ)
ًَ هللاُ وإنما خرجه مسلم: كتاب فضابل الصحابة، باب من فضابل  أََنِس ْبِن َمالِك  َرِض

ُد ْبُن بَ ( قال 9ٕ8ٔ/ٗ) َعْنهُ  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َحدَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفر  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ار  شَّ
، َسِمْعُت أََنَس ْبَن َمالِك   د  ٌْ  به. ِهَشاِم ْبِن َز

 



   ٘ٙٓ 
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]والظاهر أن هذه الصالة هى تلك فٌكون جماعة حمالا للُمْطل ِق على 
المقٌد[
(ٔ)

ما ردَّ السمن والتمر ألنه كان صابما،  وقد روى ، والظاهر أنه إنَّ
ُكمْ  أ ِعٌُدواأبو حاتم الحدٌث وقال: " ْمن  ُكمْ  ِسق ابِِه، فًِ س  ْمر  ت  ابِِه، فًِ و   ف إِنًِّ ِوع 

ابِمٌ  " ورواه أبو داود كذلك و سٌؤتً ص 
(ٕ)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
 (مت من )وسقط ،(طفى  ) تمابٌن المعقوفتٌن ثبت (ٔ)
  ٕ٘ٔ( سٌؤتً برقم: ٕ)
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طلحة أبًبن عبد هللا بن  إسحاقث ٌوفى رواٌة من حد -ٓ٘ٔ
(ٔ )

عن أنس 
تْ : ق ال   :قال ا   ُسولِ  إِل ى سلٌم أُمُّ  ج  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ق دْ  و  ْتنًِ و  ر   أ زَّ

ا، بِنِْصفِ  اِره  ْتنًِ ِخم  دَّ ر  بِنِْصفِهِ  و 
(ٕ)

ا: ف ق ال تْ  ، ُسول   ٌ  ا هللاِ، ر  ذ   اْبنًِ، ن سٌ أ ه 
ُتك   ٌْ ْخُدُمك   بِهِ  أ ت  ال هُ  أ ْكثِرْ  اللُهمَّ »: ف ق ال   ل هُ  هللا   ف اْدعُ  ٌ  هُ  م  ل د  و  هللاِ : ق ال   «و   إِنَّ  و 
الًِ ثٌٌِر، م  إِنَّ  ل ك  ل ِدي و  ل د   و  و  ل ِدي و  ون   و  ادُّ ع  ت   ٌ ْحوِ  ل  ة ن  ْوم   ،اْلِماب   ٌ اهأخرج " اْل

(ٖ)
 . 

___________________________ 
 .)ع( النجاري األنصاري سهل بن زٌد واسمه طلحة، أَبً ْبن هللا َعبد بن إسحاق( ٔ)

 السمان، صالح أبً وذكوان عٌاض، ْبن وجعفر مالك، ْبن أنس عمه :روى عن
 ٌحٌى ْبن وهمام أنس، ْبن ومالك ، فروة أَبً بن علىاأل عبد بن عٌسى وعنه:. وؼٌرهم

َسابً حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبوو ٌحٌى،وثقه . ؼٌرهمو  ،وابن شاهٌن ،الفسويو ،والنَّ
د َوَقال ،العجلًو  كان :الثقات فً حبان ابن وقال ،الحدٌث كثٌر ثقة وكان :سعد ْبن ُمَحمَّ

 أربع سنة مات . فٌه تقاناإلو الحدٌث رواٌة فً مقدما وكان طلحة أبً دار فً ٌنزل
 .مابةو وثالثٌن

 . جماعاإلب ثقة :خالصة حاله
 ،(9ٖٗٔ/ٔ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر ،(ٕٕٙ/ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل الجرن :ٌنظر
 (ٕٓٗ/ٔوالتهذٌب ) ،(ٙٙٗ،7ٕٗ،ٖٕٗ/  ٔ) رٌخاوالت المعرفةو
 من جعلت أَي ِبَبْعِضه وردتنً ،خمارها ِبنْصؾ : أزرتنًقال القاضى عٌاض (ٕ)

َداء َموِضع َوُهوَ  بدنً علىأَل  ِرَداء بعضه َومن سفلىأَل  إزارا بعضه   . الرِّ
 بن قرقولال على صحان اآلثار مطالع األنوارو ،(9ٕ/ٔ: مشارق األنوار )ٌنظر

(ٔ/ٕٗ8) 
الَةِ باب  ،الصالة تابك :البخاري هأخرج (ٖ)  :قال (8ٖٓ/8ٙ/ٔ) الَحِصٌرِ  َعلَى الصَّ

َثَنا ، أخبرنا: َقالَ  ٌُوُسَؾ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ  َعنْ  َطْلَحَة، أَِبً ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  إسحاق َعنْ  َمالِك 
، ْبنِ  أََنسِ   .به بنحوه  َمالِك 
اِفلَِة، ِفً اْلَجَماَعةِ  َجَوازِ باب  ،المساجد تابك :مسلم هأخرجو اَلةِ  النَّ  َحِصٌر   َعلَى َوالصَّ

، َوُخْمَرة   ِرَها َوَثْوب  ٌْ اِهَراتِ  ِمنَ  َوَؼ باب  ،الصالة تابك :داود أبوو (،ٓٙٙ/7٘ٗ/ٔ) الطَّ
ؾَ  َثاَلَثة   َكاُنوا إذا ٌْ قُوُمونَ  َك  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذيو ،(ٕٔٙ/ٙٙٔ/ٔ) ٌَ
ُجلِ  ِفً َجاءَ  َجالُ  َوَمَعهُ  ٌَُصلًِّ الرَّ َساءُ  الرِّ  َحِدٌث   أََنس   َحِدٌثُ  :( وقالٖٕٗ/ٗ٘ٗ/ٔ) َوالنِّ
(، 8٘/8ٓٔ/ٕ) َواْمَرأَة َثاَلَثة   َكاُنوا إذاباب  ،مامةاإل تابك :النسابًو ،َصِحٌح   َحَسن  

انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :وابن حبان ٌَ  َتْنَفِردَ  أَنْ  لََها َوْحَدَها َكاَنتْ  إذا اْلَمْرأَةَ  ِبؤَنَّ  اْلَب
اَلةِ  َجالِ  ُصفُوؾِ  َخْلؾَ  ِبالصَّ مَ  اَل  َهاامامبِ  َتْقَتِدي الرِّ  اْلَمْوِضعِ  َذلِكَ  ِمنْ  لََها َتَقدُّ

 . ( خمستهم من طرٌق مالك به بنحوهٕٕ٘ٓ/8ٕ٘/٘)
( عن ٖٔ/ٖ٘ٔ/ٔباب جامع سبحة الضحى ) ،الصالة تابك :مالك فى الموطؤ هأخرجو

 =                                                                           .به بنحوه  إسحاق
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الجعد بن عثمانمن حدٌث  وفى رواٌة -ٔ٘ٔ
(ٔ)

رَّ  عن أنس قال:   - النبً م 
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْت، ، - و  ِمع  م   أُمُّ  ف س  ٌْ ُه، ُسل  ْوت  ً بِؤ بًِ: ف ق ال تْ  ص  أُمِّ ا و   ٌ 
ُسول   ٌس، هللاِ  ر  ٌْ ا" أُن  ع  ُسولُ  لًِ ف د  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ث  ب و  ات   ث ال  و  ع   "د 

تُ  ق دْ  ٌْ أ  ا ر  ِن، ِمْنه  ٌْ ت  ا /ب[ٗٙٔ/ ]اْثن  أ ن  ة   أ ْرُجو و  الِث  ةِ اآل فًِ الثَّ اه أخرج"  ِخر 
(ٕ)

 
لَّى -، مر بها نس تكررالظاهر أن سإال أم سلٌم الدعا  ألو هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 

، لَّم  س  تسؤله الخدمة، ثم وسؤلته الدعا  ولم  ، وفدته بؤبٌها وأمهافقامت إلٌه و 
، ثم سؤلت مهأنس أل بن أخً إسحاق، وهى رواٌة الخدمةته جا ت به وسؤل

ثم سؤلت الدعا  له ووصفته ووصفته بالخدمة وهى رواٌة قتادة ]الدعا  له 
 رواٌة قتادة وٌكون سإالها ثالثا[ بالخدمة وهى

(ٖ)
  

___________________________ 
ًَ  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َفَضاِبلِ  ِمنْ  َبابُ  ،فضابل الصحابة تابك :مسلم = وأخرجه  َعْنهُ  هللاُ  َرِض

 . ذكره المصنؾ به باللفظ الذي إسحاق( من طرٌق عكرمة عن 8ٕٔٗ/9ٕ9ٔ/ٗ)
ٌُقال دٌنار بن الجعد( ٔ)  ساكنة معجمة بعدها مفتوحة بتحتانٌة - الٌشكري عثمان ابن: و

)خ م د ت  الحلً صاحب: لَهُ  ٌَُقال الَبْصِرّي، الصٌرفً عثمان أبو مضمومة، وكاؾ
مان الَبْصِرّي، والحسن مالك، ْبن أنس روى عن:. س( ٌْ  الٌشكري، قٌس ْبن وُسلَ

مان ْبن وجعفر علٌة، بن إسماعٌل وعنه:. وؼٌرهم ٌْ  زٌد ْبن وحماد الضبعً، ُسلَ
ْرِمِذّي، جري،اآل روى فٌما داود، أبووَمِعٌن  ْبن ٌحٌىوثقه . وؼٌرهم  علً أبوو والتِّ
َسابً َوَقال حجر، وابن والذهبً، الطوسً،  الثقات فً حبان بنا وقال ،به بؤس ال: النَّ
 . ٌخطىء

 . خالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به الشٌخان
 والجرن  ،(9ٖٕ/  ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٙٔ ،ٔٙٔ/ٔ) حمدأل العلل :ٌنظر

 حجر ابن وتهذٌب ،(8ٖٔ/ٔ) والكاشؾ ،(9ٕ٘ – 8ٕ٘/ ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل
 .(9ٖٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(8ٓ/  ٕ)
 9ٕ9ٔ/ٗ) بن مالك نسباب فضابل أ ،فضابل الصحابة تابك :مسلم هأخرج (ٕ)
َثَنا :( قال8ٕٔٗ/ َبةُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  قَُت َثَنا َسِعٌد  ْعِنً َجْعَفر   َحدَّ َماَن، اْبنَ  ٌَ ٌْ  أَِبً اْلَجْعدِ  َعنِ  ُسلَ

َثَنا: َقالَ  ُعْثَماَن، ، ْبنُ  أََنسُ  َحدَّ    . به بلفظه َمالِك 
ًَ  - َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َمَناِقبِ باب  تاب أبواب المناقب،ك :الترمذي هأخرجو ُ  َرِض  - َعْنهُ  هللاَّ
 ُرِويَ  َوَقدْ  الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َؼِرٌب   َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا» :وقال (8ٕ7ٖ/ 8ٔٙ/٘)

رِ  ِمنْ  الَحِدٌثُ  َهَذا ٌْ ًِّ  َعنِ  أََنس   َعنْ  َوْجه   َؼ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ فى  النسابًو ، «َوَسلَّمَ  َعلَ
ًَ  َمالِك   ْبنُ  أََنسُ  باب ،المناقب تابك :الكبرى  البٌهقًو، (8ٕٖ٘/ٖٙٙ/7) َعْنهُ  هللاُ  َرِض

 ،( ثالثتهم من طرٌق قتٌبة به بلفظه9ٙٔ/ٙ) نسدعاإه ألباب  :فى دالبل النبوة
 . بلفظه ( من طرٌق جعفر به ٖٗ٘ٗ/ٖٗٔ/7نس )مسند أ :ٌعلى فى مسنده أبو هأخرجو
     . )م( وسقطت من )ط ( قوفتٌن ثبتت فًمابٌن المع( ٖ)
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، ووصفته بالخادم ارابعا  اًلا ثم دخل علٌهم فصلى بهم وسؤلته الدعا  سإ
أن ٌكون هو الدخول فى  ز، والدخول فى حدٌث قتادة وحمٌد ٌجومصغرا

وتكرر الدخول كما تكرر الدعا ، وفى ، وٌجوز أن ٌكون غٌرهحدٌث ثابت، 
التى  ، فدل على أنه كان بعد المرةالدخول وصفته بالخدمةجمٌ، رواٌات 

الخدمة وهللا أعلم  اسؤلت فٌه
(ٔ)

 . 
  
 

___________________________ 
ْحَتِملُ قال ابن حجر فى الفتح: ( ٔ) ٌَ دَ  َو َعدُّ ةَ  أِلَنَّ  التَّ ةَ  اْلِقصَّ ٌَ  َحَرام   أِلُمِّ  ِفٌَها ِذْكرَ  اَل  اْلَماِض

ُدلُّ  ٌَ دِ  َعلَى َو َعدُّ ا التَّ ض  ٌْ هُ  أَ ؤُْكلْ  لَمْ  ُهَنا أَنَّ  . أََكلَ  َوُهَناكَ  ٌَ
 وفى الحدٌث فوابد :

ؾِ  َمْعَنى َعلَى التَّْصِؽٌرِ  َجَوازُ  -ٔ لَطُّ ْحِقٌرِ  اَل  التَّ   التَّ
اِبرِ  ُتْحَفةُ  -ٕ رِ  َحَضرَ  ِبَما الزَّ ٌْ   َتَكلُّؾ   ِبَؽ
ةِ  َردِّ  َجَوازُ  -ٖ ٌَّ ُشقَّ  َلمْ  إذا اْلَهِد هِ  َردَّ  َمنْ  أَْخذَ  َوأَنَّ  اْلُمْهِدي َعلَى َذلِكَ  ٌَ ٌْ سَ  لَهُ  َذِلكَ  َعلَ ٌْ  ِمنَ  لَ

                                                               اْلِهَبةِ  ِفً اْلَعْودِ 
َعامِ ا ِحْفظُ  َوِفٌهِ  -ٗ  ْفِرٌطِ  َوَتْركُ  لطَّ رِ  َخاِطرِ  َوَجْبرُ  ِفٌهِ  التَّ َعاءِ  ِعْنَدهُ  ٌُْإَكلْ  لَمْ  إذا اْلُمَزوِّ  ِبالدُّ
ةُ  لَهُ  ٌَّ َعاءِ  َوَمْشُروِع اَلةِ  َعِقبَ  الدُّ اَلةِ  َوَتْقِدٌمُ  الصَّ                اْلَحاَجةِ  َطلَبِ  مامأ الصَّ
َعاءُ  -٘ رِ  َوالدُّ ٌْ ا ِبَخ ٌَ ْن َعاءُ  ِخَرةِ اآلوَ  الدُّ رَ  ٌَُناِفً اَل  َذلِكَ  َوأَنَّ  َواْلَولَدِ  اْلَمالِ  ِبَكْثَرةِ  َوالدُّ ٌْ  اْلَخ
َقلُّلِ  َفْضلَ  َوإِنْ  ْخَرِويَّ األ ا ِمنَ  التَّ ٌَ ْن ْخَتلِؾُ  الدُّ       ْشَخاِص األ ِباْخِتاَلؾِ  ٌَ
اَرةُ  َوِفٌهِ  -ٙ ٌَ ِتهِ  َبْعضَ  ماماإل ِز ٌَّ تِ  َوُدُخولُ  َرِع ٌْ ُجلِ  َب َبِتهِ  ِفً الرَّ ٌْ هُ  َؼ قُلْ  لَمْ  أِلَنَّ  ُطُرقِ  ِفً ٌَ
ةِ  َهِذهِ  ا َكانَ  َطْلَحةَ  أََبا إِنَّ  اْلِقصَّ   َحاِضر 
ؾِ  َوُحْسنُ  النَّْفسِ  َعلَى اْلَولَدِ  إٌَِثارُ  َوِفٌهِ  -7 لَطُّ َإالِ  ِفً التَّ  داألوال ِفً اْلَمْوت َكْثَرة َوأَن السُّ
َعاءِ  إَِجاَبةَ  ٌنافى ال ْحُصلُ  ِلَما ِفٌِهمْ  اْلَبَرَكةِ  َطلَبِ  َواَل  َكْثَرِتِهمْ  ِبَطلَبِ  الدُّ  اْلُمِصٌَبةِ  ِمنَ  ٌَ

ْبرِ  ِبَمْوِتِهمْ  َوابِ  ِمنَ  َذلِكَ  َعلَى َوالصَّ   الثَّ
ثُ  َوِفٌهِ  -8 َحدُّ ًِّ  َوِبُمْعِجَزاتِ  َتَعالَى ِبِنَعِم هللاَِّ  التَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  إَِجاَبةِ  ِفً لَِما َسلَّمَ وَ  َعلَ

اِدرِ  األمر ِمنَ  َدْعَوِتهِ   لَهُ  اْلَمْدُعوِّ  ُبْسَتانِ  َوَكْونُ  اْلَولَدِ  َكْثَرةِ  َمعَ  اْلَمالِ  َكْثَرةِ  اْجِتَماعُ  َوُهوَ  النَّ
نِ  ٌُْثِمرُ  َصارَ  ٌْ َت َنةِ  ِفً َمرَّ ِرهِ  ُدونَ  السَّ ٌْ  َؼ
ؤِْرٌخُ  َوِفٌهِ  -9 ِهٌرِ  األمربِ  التَّ َتَوقَّؾُ  َواَل  الشَّ خِ  َصاَلنِ  َعلَى َذلِكَ  ٌَ   ِبهِ  اْلُمَإرَّ
 قبل َما على َقَصَرهُ  لَِمنْ  ِخاَلف ا اْلُعْشرِ  َعْقدِ  َعلَى َزادَ  ِفٌَما اْلُبْضعِ  ِذْكرِ  َجَوازُ  َوِفٌهِ  -ٓٔ

 اْلعْشرٌن
 ( ٗٙٔ/٘) على صحٌح مسلم  وشرن النووي ،(ٖٕٓ-8ٕٕ/ٗ) الباريفتح : ٌنظر
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لَّى - النبًأن  -رضى هللا عنه -وعن أنس  -ٕ٘ٔ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ل  "- و  خ   د 
ل ى ام   أُمِّ  ع  ر  ْوهُ  ح  ؤ ت  ْمن   ف  ، بِس  ْمر  ت  وا :ف ق ال و  ا ُردُّ ذ  ابِِه، فًِ ه  ا ِوع  ذ  ه   فًِ و 

ابِمٌ  ف إِنًِّ ِسق ابِِه، لَّى ق ام   ُثمَّ  ،«ص  ا ف ص  نِ  بِن  ٌْ ت  ْكع  ا ر  عا وُّ ط  تْ  ت  م   أُمُّ  ف ق ام  ٌْ أُمُّ  ُسل   و 
ام   ر  ا ح  ْلف ن  داود أبو هأخرج"  خ 

(ٔ )
تقدم فإن هذا  والظاهر أن هذا دخول غٌر ما

م وقال فً هذا إنً صابم ولم ٌقله فى ٌكان على أم حرام ، وذاك على أم سل
  .حاتم أبًا لما تقدم ذكره من رواٌة ، والظاهر أنه كان صابما ذاك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

نِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ) ٌْ ُجلَ ُإمُّ  الرَّ ؾَ  َصاِحَبهُ  أََحُدُهَما ٌَ ٌْ قُوَمانِ  َك ٌَ 
َثَنا :( قال8ٓٙ/٘ٙٔ/ٔ) َثَنا ،إسماعٌل ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ، َحدَّ اد  ، أخبرنا َحمَّ به  أََنس   َعنْ  َثاِبت 

 .بلفظه 
انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو ٌَ اَلةَ  َهِذهِ  ِبؤَنَّ  اْلَب  أََنس   أُمُّ  َكاَنتْ  الَّتًِ الصَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َخْلؾَ  اْصَطفََّتا َوَخالَُتهُ  هِ  هللاَّ ٌْ رُ  أُْخَرى َصاَلة   َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ اَلةِ  ِتْلكَ  َؼ  الصَّ
م   أُمُّ  َكاَنتْ  الَِّتً ٌْ اد( من طرٌق 7ٕٕٓ/8ٗ٘/٘) ُتَصلًِّ َوْحَدَها ُسلَ اد َسلََمَة، ْبن َحمَّ  َوَحمَّ
د   ْبنا ٌْ  . به بنحوه  َز
من طرٌق حماد بن  (ٖٙٗ٘ٔ/7ٙٔ/ٕٔ)وفً  (،9ٖٓ٘ٔ/٘٘ٔ/ٕٔ) :أحمد هأخرجو

 .به بنحوه  َسلََمَة،
 

 :أبً داود اإلمام إسناددراسة 
 ٔٙ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :المنقري إسماعٌل بن ُموَسى -ٔ
 ٔٙ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن سلمة حماد -ٕ
  ٔٙ :جماع سبقت ترجمته حدٌث رقماإلثقة ب :البنانى ثابت -ٖ
      ٗ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمبن مالك أنس -ٗ

 : سنادالحكم على اإل
 .صحٌح رجاله ثقات 
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وٌحتمل أن ٌكون ]هذا الدخول[
(ٔ)

، فنسب واحد وكانتا فى منزل  ، هو ذاك 
حد فى أ الصوم   ر  ك  وذ   وهو واحد، ،لى هذه مرة وإلى هذه أخرىالدخول إ

 خرى .الرواٌتٌن وسكت عنه فى األ

لٌموأم سُ 
(ٕ)

 اختلف فى اسمها فقٌل الغمٌصا  وقٌل الرمٌصا  وقٌل رمٌلة 
حراموأم ، لةقٌل رمٌثة وقٌل ملٌكة وقٌل سهو

(ٖ) 
  أختها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
فً ٌستقبم به المعنى وما أثبتناه موجود  هذا الحدٌث الدخول وهو خطؤ ال (مفى )( ٔ)
 (ط )
 وٌقال. سهلة اسمها. )خ م د ت س( صحابٌة حَرام أم أُْخت مْلَحان بنت سلٌم أم( ٕ)

 .الرمٌصاء أَوِ  الؽمٌصاء وٌقال ملٌكة، وقٌل رمٌثة وٌقال. أنٌفة اسمها بل وٌقال. رمٌلة
م   أُمُّ  أَْسلََمتْ  ٌْ َعتْ  ُسلَ ٌَ ْومَ  َوَشِهَدتْ  هللاَِّ  َرُسولَ  َوَبا ن   ٌَ ٌْ ًَ  ُحَن  َطْلَحةَ  أَِبً ْبنِ  هللاَِّ  ِبَعْبدِ  َحاِمل   َوِه
ْومَ  َذلِكَ  َقْبلَ  َوَشِهَدتْ  ًّ  َعنِ  روت .اْلَجْرَحى َوُتَداِوي اْلَعْطَشى َتْسِقً أُُحد   ٌَ ِب ُ  َصلَّى النَّ  هللاَّ
هِ  ٌْ  َحِدٌث على اتفَقا َحِدٌثا عشر أَْرَبَعة لََها النساء، عقالء من وكانت ،أحادٌث وسلم َعلَ

 عباس، وابن مالك، ْبن أنس ابنها عنها روى، بحدٌثٌنمسلم  و ِبَحِدٌث البخاري َواْنَفَردَ 
 .وآخرون الّرحمن، عبد بن سلمة أبوو ثابت، بن وزٌد
 ،(ٖٖٖ/7الؽابة ) أسدو ،(9ٗٓٔ/ٗ) االستٌعاب، و(ٕٗٗ/8سعد )طبقات ابن : ٌنظر
  (98ٗ/ٔوالخالصة ) ، (8ٓٗ/8) اإلصابةو
 ُجْنُدب بن حَرام بن زٌد بن َخالِد بن َمالك واْسمه مْلَحان بنت - ِبُمْهملَة - امرَ ح أم (ٖ)

 أحادٌث لََهاس ق( .  )خ م د النجارٌة ةاألنصارٌ النجار بن َمالك بن ؼنم بن َعاِصم اْبن
اد بن وٌعلى أنس أُْختَها اْبن وعنها.  َحِدٌث على اتفَقا ِبً َكانَ .  َشدَّ  وٌقٌل ٌزورها النَّ
 إِلَى وصلوا فلما البحر، ِفً ؼازٌة عبادة زوجها َمعَ  فخرجت بالشهادة، لََها ودعا ِعْندَها
 ِفً ودفنت فماتت فصرعتها لتركبها دابة إلٌها فقربت البحر من خرجت قبرص جزٌرة

 وقبرها َوعْشرٌن سبع سنة ِفًوذلك  .ُعْثَمان وخالفة معاوٌة إمارة ِفً وذلك موضعها،
 . بقبرص
( والخالصة 7ٖ٘/8) اإلصابة( وٖٗٓ/7الؽابة ) أسد( و9ٖٔٔ/ٗ) االستٌعاب: ٌنظر

(ٔ/ٗ97) 
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 ذكر حجة من فضل تكثٌر الركوع ( 1ٖ)
 والسجود على طول القٌام

ُسولُ : قال قال -هللا عنه  رضً -هرٌرة  أبًعن  -ٖ٘ٔ لَّى هللاِ  ر   هللاُ  ص 

هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  أ   إذا: "و  م   اْبنُ  ق ر  ة   آد  ْجد  ل   السَّ ز  انُ  اْعت  ط  ٌْ ْبِكً، الشَّ قُولُ  ٌ  ا: ٌ  ل هُ  ٌ  ٌْ   و 
ُجودِ هذا  أُِمر   د   بِالسُّ ج  ُة، ف ل هُ  ف س  نَّ أُِمْرتُ  اْلج  ُجودِ  و  ارُ عصٌت فلى ف    بِالسُّ  "النَّ

 نْ م  الجنة لِ  حاتم وترجم علٌه ذكره رجا  دخول أبو هأخرجمسلم و هأخرج
وته ال  ى تِ هلل فِ  د  ج  س  

(ٔ)
 . 

___________________________   
ى الخشوع وعلى ..." منتصؾ قوله "وعل إلى من هذا الحدٌث سقط من )ط(( ٔ)

 ، بابٌماناإل تابك: مسلم  هأخرج، والحدٌث من )م( هواستدركت ،ٓٙٔرقم: الحدٌث 
انِ  ٌَ اَلةَ  َتَركَ  َمنْ  َعلَى اْلُكْفرِ  اْسمِ  إِْطاَلقِ  َب َثَنا :( قال87/8ٔ/ٔ) الصَّ  أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ
َبَة، ٌْ ، أبووَ  َش ب  ٌْ َثَنا: االقَ  ُكَر َة، أبو َحدَّ ٌَ ، أَِبً َعنْ  ،األعمش َعنِ  ُمَعاِو  أَِبً َعنْ  َصالِح 
َرَة، ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَر ٌْ ْجَدةَ  آَدمَ  اْبنُ  َقَرأَ  إذا: "َوَسلَّمَ  َعلَ  اْعَتَزلَ  َفَسَجدَ  السَّ
َطانُ  ٌْ ْبِكً، الشَّ قُولُ  ٌَ ا: ٌَ لَهُ  ٌَ ٌْ ةِ  َوِفً - َو ٌَ ب   أَِبً ِرَوا ٌْ ا: ُكَر لًِ ٌَ ٌْ ُجودِ  آَدمَ  اْبنُ  أُِمرَ  - َو  ِبالسُّ
ُة، َفلَهُ  َفَسَجدَ  ُجودِ  َوأُِمْرتُ  اْلَجنَّ تُ  ِبالسُّ ٌْ ًَ  َفؤََب ارُ  َفلِ  . " النَّ

 أبً( عن ٕ٘ٓٔ/ٖٖٗ/ٔ) القرآن ُسُجودِ باب  ،قامة الصالةإ تابك :ابن ماجه هأخرجو
  . به بلفظه أبً شٌبةبكر بن 

ُجودِ  َفْضلِ  باب ،الصالة تابك :ابن خزٌمة هأخرجو ْجَدةِ  ِقَراَءةِ  ِعْندَ  السُّ  َوُبَكاءِ  السَّ
َطانِ  ٌْ لِ  َوُدَعاِبهِ  الشَّ ٌْ ْجَدةَ  اْلَقاِرئِ  ُسُجودِ  ِعْندَ  لَِنْفِسهِ  ِباْلَو (، ومن طرٌقه 9ٗ٘/7ٕٙ/ٔ) السَّ

 ِتاَلَوِتهِ  ِفً هلِلَِّ  َسَجدَ  لَِمنْ  اْلِجَنانِ  ُدُخولِ  َرَجاءِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك ابن حبان:
لٌِلِ  َبابُ الصالة،  تابك :وانة فى مستخرجهع أبو هأخرج، و(7٘9ٕ/٘ٙٗ/ٙ)  َعلَى الدَّ

ُجودِ  إٌَِجابِ  ْجَدةَ  َقَرأَ  َمنْ  َعلَى السُّ َجَداتِ  َوإِْثَباتِ  السَّ َورِ  ِفً السَّ  ،(9ٗ٘ٔ/ٕٔ٘/ٔ) السُّ
اقُ باب  :شرن أصول اعتقاد أهل السنة فى الاللكابًو ،(9ٗٙٔ/ٕٔ٘/ٔ)وفً  ٌَ  َما ِس
ًِّ  َعنِ  ُرِويَ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ اَلةَ  أَنَّ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ  ِمنَ  َذلِكَ  َوُرِوي ٌماناال ِمنَ  الصَّ

َحاَبةِ   التِّاَلَوةِ  ُسُجودِ  َفْضلِ  باب : كتاب الصالة، البٌهقً، و(7ٕ٘ٔ/9ٓ٘/ٗ) الصَّ
                               .معاوٌة به بلفظه  أبىخمستهم من طرٌق  (7ٖٓٓ/ٕٗٗ/ٕ)
مالٌه ، ومن طرٌقه ابن بشران فى أبنحوه( 97ٖٔ/٘ٗٗ/٘ٔ) :أحمد هأخرجو
باب فضل ذكر هللا  :زوابده على الزهد البن المبارك الحسٌن فًو ( ،79ٕ/ٖٔٔ/ٔ)
َطانِ  اْعِتَزالُ باب  :ومحمد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالة ،بلفظه (9/98ٖٔٗ/ٔ) ٌْ  الشَّ

ْجَدةِ  ِعْندَ  نعٌم  أبوو ،( بنحوه78ٓٔ/9ٖ/ٕ: )فى فوابدهوتمام  ،( بنحوهٖٙٔ/8ٕٖ/ٔ) السَّ
ُجودِ  َفْضلِ  ِذْكرُ باب  :األوسطوابن المنذر فى  (،ٓٙ/٘) :فى الحلٌة  ِقَراَءةِ  ِعْندَ  السُّ
ْجَدِة، َطانِ  َوُبَكاءِ  السَّ ٌْ لَ  َوُدَعاِبهِ ، الشَّ ٌْ ْجَدةَ  اْلَقاِرئِ  ِقَراَءةِ  ِعْندَ  لَِنْفِسهِ  اْلَو  َوُسُجوِدهِ  السَّ

 به . األعمشسبعتهم من طرٌق  ،( بلفظه8ٕٔٔ/ٖٕ٘/٘)
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وعن عبد هللا بن عمرو -ٗ٘ٔ
(ٔ)

أ ىأنه  -رضى هللا عنهما  -  ُهو   ف تاى ر   و 
لًِّ ال   ق دْ  ٌُص  ت هُ  أ ط  ال  أ ْطن ب   ص  ا و  نْ : ف ق ال   فٌِه   أنا،ق ال  : رجل فقال هذا؟ ٌعرف م 
ْبدُ  ِ  ع  ْرُتهُ  أ ْعِرفُهُ  ُكْنتُ  ل وْ : هللاَّ ُكوع   ٌُِطٌل   أ نْ  أل  م  ُجود   الرُّ السُّ ِمْعتُ  ف إِنًِّ و   س 

ُ  هللا صلى رسول
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  قُولُ  و  ْبد   إِنَّ : "ٌ  لًِّ ق ام   إذا اْلع  ً   ٌُص   بُِذُنوبِهِ  أُتِ

تْ  ع  ض  ل ى ف و  ْأِسهِ  ع  اتِقِ و ر  ا هِ ٌع  ،   ف ُكلَّم  ك  د  و ر  ج   أبو هأخرج "عنه تساقطت س 
البغويحاتم و

(ٕ )
 وقد تقدم الحدٌث فى ذكر سنن الصالة .

___________________________   
كما فى صحٌح ابن حبان  رضً هللا عنهما عبد هللا بن عمر الحدٌث من رواٌة (ٔ)

 ولٌس من رواٌة ابن عمرو
اَقطِ  ِذْكرُ  ، بابالصالة تابك :ابن حبان هأخرج( ٕ) ا َتسَّ ٌَ  ِبُرُكوِعهِ  اْلُمَصلًِّ َعنِ  اْلَخَطا

 َسِمْعتُ : َقالَ  َوْهب   بن حدثنا حرملة حدثنا قتٌبة بن أخبرنا :( قال7ٖٗٔ/ٕٙ/٘) َوُسُجوِدهِ 
ةَ  ٌَ ثُ  َصالِح   ْبنَ  ُمَعاِو دِ  َعنْ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  َعنِ  ٌَُحدِّ ٌْ رِ  َعنْ  أَْرَطاةَ  ْبنِ  َز ٌْ ر   ْبنِ  ُجَب ٌْ  أَنَّ  ُنَف
 .به بلفظه  ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ 
ُكوعِ  ِمنَ  ْكَثارَ اال اْسَتَحبَّ  َمنِ  بابكتاب الصالة،  :البٌهقً هأخرجو ُجودِ  الرُّ  /ٖ) َوالسُّ

 .بلفظه  به وهب، ابن عن نصر، بن بحر طرٌق من( 97ٙٗ/ٙٔ
 والبؽوي ،(9ٕٗ/7ٖٔ/ٔ) :نعظٌم قدر الصالة فً المروزي نصر بن محمد هأخرجو

ُجودِ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك :فى شرن السنة  هللا عبد طرٌق من (ٙ٘ٙ/9ٗٔ/ٖ) السُّ
 .بلفظه  به صالح، بن معاوبة عن صالح، بنا
 ،ٕ٘ص :"اللٌل قٌام" وفً( 9ٖٕ/ٖٙٔ/ٔ) :فى تعظٌم قدر الصالة نصر ابن هأخرجو
( ثالثتهم 99/ٙ) :ةلٌالح فً نعٌم أبوو ،(8ٙٗ/79ٕ/ٔ) :فى مسند الشامٌٌن الطبرانًو
 ."...فتى  رأى عمر ابن أن الجرشً، المنٌب أبً عن ٌزٌد، بن ثور طرٌق من
 

 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 
دُ  -ٔ مَّ َبةَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمح  ٌْ خرو له ، : ثقة  بن زٌادة بن الطفٌل اللخمى العسقالنى قَُت

 8٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم  الذهبًو الدارقطنًابن حبان ووثقه 
 ٙ :سبقت ترجمته حدٌث رقم األكثرٌن: صدوق على قول بن ٌحٌى حرملة -ٕ
 ٙ :بن وهب :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمهللا  عبد -ٖ
              ٙ٘ :قه الحمهور سبقت ترجمته حدٌث رقمبن صالح : ثقة وث معاوٌة -ٗ
ٌُقال وهب، أبو لحضرمً،االوارث  َعْبد ْبن الحارث ْبن العال  -٘ د أبو و  ُمَحمَّ

 أرطاة ْبن وزٌد ٌزٌد، ْبن وربٌعة الدمشقً، َحِكٌم ْبن حزام: َعن َرَوى. (ٗ)م .الدمشقً
 ٌحٌى، ْبن ومعاوٌة الحضرمً، صالح ْبن ومعاوٌة ، فضالة ْبن الفرو وعنه:.  وؼٌرهم
 .الؽالبً ؼسان ْبن المفضل قال كوكذل ، الحدٌث صحٌح: حنبل ْبن أحمدقال .  وؼٌرهم
، َعباس َوَقال وِريُّ  ولكن ال،: قال شًء؟ حدٌثه ِفً: له قٌل. ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّ
 =                                             . ثقة: المدٌنً ْبن علً َوَقال، القدر ٌرى كان



   ٘ٙ1 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 ..................................................................................
___________________________   

َثَنا: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال=  ةَ  َعنْ  َصالِح   أبو َحدَّ ٌَ  ْبن العالء َعنِ  َصالِح   ْبنِ  ُمَعاِو
 تؽٌر القدر، ٌرى كان ثقة،:  داود أَِبً َعن جري،اال ُعَبٌد أبو َوَقال، ثقة وهو الحارث
  .ثقة: مكحول أصحاب على مقدما كان: دحٌم الدارمً،َعن َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، عقله
 روى: قال،  شؤنه وعظم فقدمه الحارث، ْبن العالء وذكر دحٌما، سمعت: حاتم أبو َوَقال
ًّ األ عنه  أوثق مكحول أصحاب من أحد فً أعلم ال: حاتم أبو َوَقال، أحادٌث ثالثة وزاِع
د َوَقال، منه  كان وأقدمهم مكحول أصحاب أعلم ولكنه الحدٌث قلٌل كان: سعد ْبن ُمَحمَّ
 ْبن ثابت َعنْ  وسؤلته ،إبراهٌم ْبن الرحمن لَعْبد قلت:  ُزْرَعة أبو َوَقال، خولط حتى ٌفتً

 قلٌل ثوبان ْبن وثابت حدٌثا، أفقه العالء: قال أثبت؟ أٌهما الحارث ْبن والعالء ثوبان،
 ْبن والعالء ،نثوبا بن ثابت مكحول أصحاب أنبل: قال مسهر أبا إن: له قلت: الحدٌث
ٌَّب، ْبن َسِعٌد ولقٌه ثوبان ْبن ثابت سن تقدم علٌه وأعدت الحارث،  َعنْ  ٌدفعه فلم الُمَس

ان ابنُ  وذكره،  لفقهه علٌه الحارث ْبن العالء وقدم وتقدم، ثقة  :وقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
: منكر البخاريفى المٌزان: وقال  الذهبًوقال ، تؽٌر حدٌثه من رواٌة الثقات عنه

  . الحدٌث
لدمشقى ولٌس فى العالء بن قاله فى العالء بن كثٌر ا البخاريهذا القول فٌه نظر ف قلت:

ًَّ  ، وابُن الكٌال،ابن العجمىسبُط ، وقد تبع الحارث  .على هذا الخطؤ الذهب
 ست سنة مات .اختلط وقد بالقدر رمً لكن فقٌه صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

 .مابةو وثالثٌن
 .، ولم تمٌز مروٌاتهخرهاألكثرون واختلط بآثقة وثقه  : خالصة حاله

 ،(7ٔ/ٔ) أحمد وعلل ،(ٗٔٗ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٙٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 لٌعقوب والمعرفة، (7ٕٖ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖٔ٘/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 7) حبان ابن وثقات ،(ٖٖ٘/ٙ) والتعدٌل والجرن ،(8٘ٗ ،9ٖٙ ،9ٖٗ ،9ٖٖ/ٕ)
واالؼتباط بمن رمً من الرواه باالختالط    ،(98/ٖ) االعتدال ومٌزان، (ٕٗٙ/

                                                             ٖٓٗوالكواكب النٌرات ص (ٖٗٗ/ٔتقرٌب )وال (77ٔ/8) التهذٌب وتهذٌب ،ٕٓٙص
د -ٙ ٌْ ًّ  الفزاري، ، أرطاة بن ز  َمْشِق  . )د ت س( الدِّ

ْرَداء وأَبً. مرسل: ٌقال الباهلً، أمامة وأَِبً الحضرمً، نفٌر ْبن جبٌر روى عن:  الدَّ
ْهِرّي، إبراهٌم ْبن سعد وعنه:. نفٌر ْبن جبٌر بٌنهما مرسل،  ٌزٌد ْبن الرحمن وعبد الزُّ

 تابعً، شامً،: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َقال. وؼٌرهم  اْلَحاِرث ْبن والعالء جابر، ْبنا
َسابً دحٌم، َوَقال، ثقة ان ابنُ  وذكره، به بؤس ال: َحاِتم أبو َوَقال، ثقة: والنَّ  كتاب فً ِحبَّ

 ووثقه حدٌثه، التِّْرِمِذيّ  وصحح، الثقات فً خلفون بن هللا عبد أبو الثقات وذكره
 .حجر وابن الذهبً الحافظان

  . الترمذي: ثقة وثقه الجمهور وصحح له  خالصة حاله
 للعجلًوالثقات  ،(9ٕٓ/ٕ) والتارٌخ والمعرفة ،(87ٖ/ٖ) الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

  =والثقات البن حبان  ،(ٖٖٙ/ ٔ) والكاشؾ ،(ٙ٘٘/ٖ) والتعدٌل والجرن، (7ٓٔ/ٔ)
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 ..................................................................................
___________________________   

، (9ٖٗ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب، (ٕٙٔ/٘تهذٌب الكمال ) إكمالو، (ٖٖٔ/ٙ)= 
 (ٕٕٔ/ٔوالتقرٌب )

 الرحمن، عبد أبو عامر الحضرمً، بن مالك بن -بنون وفاء مصؽرا -نفٌر بن جبٌر -7
ٌُقال  وَعْبد الصامت، ْبن عبادة :روى عن. (ٗ)بخ م  الحمصً، الشامً، هللاَِّ  َعْبد أبو: و
 أرطاة، ْبن زٌد :وؼٌرهم وعنه العاص ْبن َعْمرو ْبن هللا وعبد الخطاب، ْبن ُعَمر ْبن هللاَِّ 

: حاتم أبو زاد، ثقة: حاتم أبوو ُزْرَعة، أبو قالوؼٌرهم  عامر، ْبن وسلٌم واقد، ْبن وزٌد
 أي: لدحٌم قلت :الدمشقً ُزْرَعة أبو قالو، القدماء من الشام أهل تابعً كبار من

 عندي إدرٌس أبو: قال نفٌر؟ ْبن جبٌر أو الخوالنً إدرٌس أبو أعلم، عندك الرجلٌن
، اْلَحِدٌث من ٌروي فٌما ثقة كان: سعد ابن َوَقال، نفٌر ْبن جبٌر شؤن من ورفع. المقدم
َسابً َوَقال  قٌس: ثالثة من الصحابة َعنِ  رواٌة أحسن التابعٌن، كبار من أحد لٌس: النَّ

 أجل من ُهوَ : شخرا اْبن َوَقال، نفٌر ْبن وجبٌر النهدي، عثمان وأبً حازم، أَبً ْبنا
 ،حجر وابن ،والذهبً داود، أبو ووثقه، ثقة تابعً شامً: العجلً َوَقال، الشام تابعً

، أَِبً خالفة ِفً أسلم جاهلٌا، وكان وسبعٌن، خمس سنة مات .وؼٌرهم ٌُقال َبْكر   مات: و
  . ثمانٌن سنة ِفً

                                                             .جماع اإلثقة ب :خالصة حاله
 البخاري وتارٌخ ،(ٖٗٙ/  ٔ) حمدأل والعلل ،(ٓٗٗ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ،9ٕٓ ،88ٕ/  ٕ ،ٖٖٙ ،8ٕٖ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٕٗ – ٖٕٕ/  ٕ) الكبٌر
 الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،(ٖٓٗ ،ٖٙٗ ،8ٖٗ ،ٖٖٔ ،ٕٖٔ ،7ٖٓ ،ٖٖٓ ،98ٕ

/ ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن ،(ٙٓٙ ،97٘ ،8٘٘ ،ٓٓ٘ ،ٖٗ٘ ،ٕٕٓ/ٔ)
 ،(ٔٔٔ/ٗالبن حبان )والثقات  ،(ٖٕٗ/ ٔ) اْلَبرِّ  َعبد البن االستٌعابو ،(ٖٔ٘ – ٕٔ٘
 ،(8ٓٔ/  ٔ) والكاشؾ ،(ٖٓٔ/  ٔ) والتذهٌب ،(7ٕٕ/ ٔ) األثٌر البن الؽابة أسدو

 . (9ٕ٘/ ٔ) اإلصابةو ،(8ٖٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(٘ٙ ،ٗٙ/  ٕ ) حجر ابن وتهذٌب
  9ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنهما بن عمر عبد هللا -8

 :سناداإلالحكم على 
  .، ولم تمٌز مروٌاتهالختالط العالء بن الحارث؛  ضعٌؾ إسناد
  .التخرٌجى تعظٌم قدر الصالة  كما سبق فى ا محمد بن نصر فهأخرج : وله متابعةقلت
َثَنا :قال ِزٌَد، ْبنُ  َثْورُ  ثنا ٌُوُنَس، ْبنُ  ِعٌَسى أََنا ،إبراهٌم ْبنُ  إسحاق َحدَّ  اْلُمِنٌِب، أَِبً َعنْ  ٌَ
اَلةَ  أََطالَ  َقدْ  َفت ى ُعَمرَ  اْبنُ  َرأَى: َقالَ  ُكمْ : َفَقالَ  َوأَْطَنَب، الصَّ ٌُّ ْعِرؾُ  أَ  أََنا: َرُجل   َفَقالَ  َهَذا؟ ٌَ

ُكوعِ  ِبَكْثَرةِ  أَلََمْرُتهُ  َعَرْفُتهُ  لَوْ  إِنًِّ أََما: َفَقالَ  أَْعِرفُُه، ُجوِد، الرُّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفإِنًِّ َوالسُّ
هِ َعلَ  هللاُ  َصلَّى قُولُ  َوَسلَّمَ  ٌْ اَلةِ  إِلَى َقامَ  إذا اْلَعْبدَ  إِنَّ »: ٌَ  َعلَى َفُوِضَعتْ  ُكلَِّها ِبُذُنوِبهِ  أََتى الصَّ
ِه، ٌْ  =                                                «َعْنهُ  َتَساَقَطتْ  َسَجدَ  أَوْ  َرَكعَ  َفُكلََّما َعاِتَق
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___________________________   
 صحٌح  إسناد: وهذا قلت=  
 8 :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمراهوٌهبن  إبراهٌم ْبنُ  إسحاق -ٔ
 . مؤمون ثقة :)ع( السبٌعً إسحاق أَبً بن عٌسى بن ٌونس -ٕ

 (ٔٗٗ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
م َوبعد اْلَكاؾ ِبَفْتح - الكالعً زٌاد بن -تحتانٌة بزٌادة - ثور بن ٌزٌد -ٖ  عٌن ألؾ الالَّ

ْسَبة َهِذه ُمْهملَة ام من حمص نزلت َكِبٌَرة َقبٌلَة َوِهً الكالع إِلَى النِّ  خالد أبو - الشَّ
 . القدر ٌرى أنه الإ ثبت ثقة :)ع( الحمصً

 (ٖ٘ٔ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
: )د( حدباأل الدمشقً - معجمة بعدها الراء وفتح الجٌم بضم - الجرشً المنٌب أبو -ٗ

 ثقة 
 (7ٙٙ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
 9ٗ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنهما عبدهللا بن عمر -٘

 : الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 . لؽٌره حسن
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ا: " اًلق   -رضى هللا عنهما  -وعن جابر وأنس  -٘٘ٔ ْجن  ر  ،   خ  ًِّ  م  بِ لَّى- النَّ  ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا - و  ر   ف إِمَّ ، أ م  ، بِِعْذق  ا ف قُِط،  إِمَّ ان   و  ا ك  ْقُطوعا اج   ق دْ  م  قُُه، ه  ر   و 
دِ   ٌ بِ لَّى رسول هللا  و  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُه، ق ِضٌٌب، و  ب  ر  ل   ف ض  ع  قُهُ  ف ج  ر  ُر، و  اث  ن  ت   ٌ 
لْ : ف ق ال   ْدُرون   ه  لُ  ت  ث  ا؟  م  ذ  ُ : الُواقه 

ُسولُهُ  هللاَّ ر  ل   إِنَّ : ق ال   أ ْعل ُم، و  ث  ا م  ذ  لُ  ه  ث   م 
ِدُكمْ  التِِه، إِل ى ق ام   إذا أ ح  اهُ  ُجِعل تْ  ص   ٌ ا ط  ْأِسِه، ف ْوق   خ  رَّ  إذاو   ر  ا، خ  اِجدا تْ  س  ر  اث  ن   ت 
ْنُه، ا /أ[٘ٙٔ/ ]ع  م  رُ  ك  اث  ن  ت  قُ  ٌ  ر  ا و  ذ  بسنده  البغويأخرجه  "اْلِعْذقِ  ه 

(ٔ)
.  

___________________________  
 

ُجودِ  َفْضلِ  ابُ بتاب الصالة، ك :فى شرن السنة البؽوي هأخرج( ٔ) ( 7٘٘/ٓ٘ٔ/ٖ) السُّ
، اْلَواِحدِ  َعْبدُ  أخبرنا :قال ًُّ ، َمْنُصور   أبو أََنا اْلَملٌِِح ًُّ ْمَعاِن ، َجْعَفر   أبو َنا السَّ ًُّ اِن ٌَّ َثَنا الرَّ  َحدَّ
دُ  ٌْ ِه، ْبنُ  ُحَم ٌْ ، ْبنُ  ِهَشامُ  َنا َزْنُجَو ار  ، ْبنُ  َصَدَقةُ  َنا َعمَّ ، أَِبً ْبنُ  ُعْتَبةُ  َنا َخالِد  َثَنا َحِكٌم   َحدَّ
، ْبنُ  َطْلَحةُ  َثِنً َناِفع  ، ْبنُ  أََنسُ  َحدَّ  .به بلفظه  ،األنصاري هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َوَجاِبرُ  َمالِك 

  .( من طرٌق هشام بن عمار به بنحوه7ٔٗ/ٔ) :فى مسند الشامٌٌن الطبرانً هأخرجو
 .( البن زنجوٌه7ٕٕٙٔ/8/7العمال ) وعزاه صاحب كنز

(، 8ٖ/9ٔ/ٔ(، وابن شاهٌن فً الترؼٌب: )ٔٗٙوأخرجه السراو فً مسنده: )ن
( ثالثتهم من طرٌق بقٌة بن الولٌد عن عتبة ٖٖٕٕ/ٕٕٓ/ٙوالمقدسً فً المختارة: )

 ابن أبً حكٌم.  
 :البغوي اإلمام إسناددراسة 

ْبدُ  -ٔ اِحدِ  ع  دِ  بنِ  الَقاِسمِ  أَِبً بنِ  أحمد بنُ  الو  ًّ  َحاِتم   أَِبً بنِ  َداُودَ  بنِ  ُمَحمَّ ِح ٌْ  بالحاء الَملِ
د  ى أب :روى عن. عمر أبو، الَهَرِويُّ ة هرا قرى من: ملٌح إلى ةنسب المهملة  ُمَحمَّ

نِ  أبووَ  الَمْخلَدّي، ٌْ ْحَمن َوعبد الخفَّاؾ، الُحَس ح، أَِبً بن الرَّ ٌْ دَ  ُشَر دِ  بنَ  َوُمَحمَّ  بنِ  ُمَحمَّ
ًٌِ وعنه:. ؼٌرهموَ  َسْمَعان، نَّة ُمح د   أبو السُّ ، ُمَحمَّ  الَماَوردّي، َعَطاء   بنُ  َوَخلَؾُ  الَبَؽِويُّ

ًّ  الُمإتمنُ  لَ قا. وؼٌرهم  الُمْقِرئ، َمْنُصْور   بنُ  إسماعٌلوَ  اِج  َقدٌمَ  ،اَصالِح   ِثَقة   َكانَ : السَّ
وقال الذهبً: الشٌخ ، الفَوارس أَِبً بن الَفْتح أَِبً بِقَراءة لِْلُبَخاِريِّ  َسَماُعه اْلمولد،

نُ  َقالَ والصدوق مسند هراة،  ٌْ د   بنُ  الُحَس ًّ  ُمَحمَّ ًَ : الُكتِب  َسَنةَ  ِخَرة،اآل ُجَماَدى ِفً ُتُوفِّ
نَ  َثالَث   ٌْ                                                                     .َسَنة   َوِتْسُعْونَ  ِست   َولَهُ  ماَبة َوأَْرَبعِ  َوِستِّ
 بؽٌةو ،( ٕٗ٘/  ٖ) العبرو ،( ٖٔٔٔ/ ٖ) الحفاظ تذكرةو ( ،ٕٕ٘/8ٔ: السٌر )ٌنظر
 ،( ٖٗٔ/  ٖ) الذهب شذراتو ،( ٕٗٓٔ ،9ٖٔ) الظنون كشؾو ،( 9ٔٔ/  ٕ) الوعاة
 (ٕٙ٘/  ٖ) اللباب

ر، ريبواالنٌس الِحٌريُّ  منصور أبو سمعان، بن محمد بن محمد -ٕ  .َهَراة نزٌل الُمَذكِّ
 عبد بن أحمد بن ومحمد رؼٌانً،األ المسٌب بن ومحمد السراو، العباس أبا: روى عن
انً، النسوي الجبار ٌَّ  وجماعة القّراب، ٌعقوب أبووَ  الحاكم،: َعْنهُ  َرَوى م.وؼٌره الر
ا آخرهم  .الملٌحً الواحد عبد عمر أبو موت 
 . سنة اثنتٌن وثمانٌن وثالثمابة رجب فً ُتوفًِّ
 =                   (ٓٔٔ/ٔللحاكم ) ربوا( ، وتارٌخ نٌس8ٖ٘/8) اإلسالمتارٌخ  :ٌنظر
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د ْبن أحمد -ٖ=  ًّ  جعفر أبو الجّبار، َعْبد ْبن ُمَحمَّ ٌّان اء ِبَفْتح - الرَّ اء َوَتْشدٌد الرَّ ٌَ  اْل
اة ْسَبة َهِذه - نون االلؾ َوبعد تحتَها من اْلُمَثنَّ ان إِلَى النِّ ٌَّ روى  ، نسا قرى إِْحَدى َوِهً َر
ًَّ ع عن: ، بنَ  لِ ، إبراهٌم بن أحمدوَ  ُحْجر  ًَّ ْوَرِق د   بنَ  إبراهٌموَ  الدَّ ٌْ ، َسِع دَ  الَجْوَهِريَّ ٌْ  َوَحِم
ةَ  بنَ  ٌَ َمانُ  :َعْنهُ  َرَوى. َزْنُجْو ٌْ ، ُسلَ ًُّ َبَراِن ، بنُ  أحمد أبووَ  الطَّ ،سماعٌلاإل َبْكر   أبووَ  َعِديٍّ ًُّ 
ُؾ، أحمد أبووَ  ٌْ دُ  الِؽْطِر دِ  بنُ  َوُمَحمَّ ْحَمن َعْبد َسْمَعانَ  بنِ  ُمَحمَّ  ؼٌرهم و شرٌح، أبً بن الرَّ

َقهُ  بُ  َوثَّ ٌْ                                                .ماَبة   َوَثالَثِ  َعْشَرةَ  َثالَثَ  َسَنةِ  توفى.  الَخِط
 بؽداد وتارٌخ (،ٕٙٙ/ٔٔ، وسٌر أعالم النبالء )(7ٕٖ) للسهمً جرجان تارٌخ:  ٌنظر

 (7ٗ/ٕواللباب )، (7٘ٔ/ ٔ) والعبر ،(ٖٔٔ/ ٔ)
د -ٗ ٌْ ه ْبن ُحم  ٌْ ه واسم. النسابً األزدي أحمد أبو الحافظ َزْنَجَو ٌْ بة ْبن َمْخلَد: َزْنَجَو ٌْ  .قَُت

ل، ْبن النَّْضر: روى عن ٌْ ، عامر ْبن وسعٌد ُشَم ًّ َبع  ْبن وجْعَفر هارون، ْبن وٌزٌد الضُّ
، إبراهٌمو والنسابً، داود، أبو: َوَعْنهُ . وؼٌرهم جرٌر، ْبن وَوْهبُ  َعْون، ًّ  وابن الحرب
فى تارٌخ  الذهبًقال . وآخرون الرٌانً، الجبار عبد بن أحمد بن ومحمد صاعد،
 هو: حبان بن حاتم أبو وقال ،ثقة: النسابً قال، والقدر كبٌر امامإ ثبتا ثقة كان: اإلسالم
 .ومابتٌن وأربعٌن سْبع سنة مات: َقال ثم، بنسا السنة أظهر الذي
 الحنابلة طبقاتو ،(ٕٙٔ ،ٓٙٔ/ 8) بؽداد تارٌخو ،( ٖٕٕ/ ٖ) والتعدٌل الجرن: ٌنظر

 العبرو ،( ٔ٘٘،ٓ٘٘/ٕ) الحفاظ تذكرة ( و8ٓٔ/ٔ) التهذٌب تذهٌبو ،( ٓ٘ٔ/ٔ)
 طبقاتو ،( 9ٗ ،8ٗ/ ٖ) التهذٌب تهذٌبو ،( ٓٔ/ ٔٔ) والنهاٌة البداٌةو ،( ٔ/ٕ)

 ( 8ٕٕ/  ٘) البلدان معجمو ،( 9٘ /ٔ) الكمال تذهٌب خالصةو ،( ٕ٘ٗ) الحفاظ
 7ٙ :بن عمار : حسن الحدٌث سبقت ترجمته حدٌث رقم هشام -٘
 عتبة :روى عن. )خ د س ق( الدمشقً العباس أبو َمِوياال القرشً، خالد بن صدقة -ٙ
 ْبن مروان وعنه:. وؼٌرهم العاتكة أَبً بن وعثمان سود،األ بن وعثمان حكٌم، أَبً بنا

د  أحمد ْبن هللا َعبد َقال. وؼٌرهم خارجة، بن والهٌثم عمار، بن وهشام الطاطري، ُمَحمَّ
 ،الحدٌث صالح مسلم، بن الولٌد من أثبت بؤس، به لٌس ثقة، ثقة: أبٌه َعن حنبل، ْبنا

د قال وكذلك .ثقة: ودحٌم َمِعٌن، بن ٌحٌى َعن الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال  ْبن ُمَحمَّ
 حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبوو سعد، ْبن ومحمد العجلً، هللاَِّ  َعبد ْبن أحمدو نمٌر، ْبن هللاَِّ  َعبد
، َعبد ْبن صدقة من أوثق وهو: نمٌر ابن زاد واحد، وؼٌر  وثقهو ،ٌزٌد ْبن وصدقة هللاَّ

َسابً، ان ابنُ  وذكره، عمار وابن النَّ  فً حجر ابن َوَقال، شاهٌن ابن وكذا الثقات، فً ِحبَّ
 . بعدها أو ثمانٌن وقٌل وسبعٌن إحدى سنة مات .ثقة: التقرٌب

  . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب
 الدارمًتارٌخ و ،( 8ٕٙ/ ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 9ٙٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،(ٕٗٔ ،99ٔ ،8ٗ/  ٔ) أحمد وعلل ،(8ٕٔ/ٕ) محرز ابنتارٌخ و ، (ٖٖٔ/ٔ)
 ٕٖٙ ،9ٕٙ ،8ٔٔ ،7ٔٔ/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،( 8ٕ٘/ ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 =  ،(7ٕٕ/ٔ) للعجلً والثقات ،( ٖٕ٘ ،ٙ٘ٗ ،ٗ٘ٗ ،8ٖٗ ،ٖٖٗ ،ٕٖ٘ ،9ٕ٘/ ٕو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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( ٔٓ٘/ٔ) والكاشؾ ،(ٙٙٗ/ ٙ) حبان ابن وثقات ،(ٖٓٗ/ ٗ) والتعدٌل والجرن= 
 .(7ٕ٘/ ٔ) والتقرٌب ،(ٗٔٗ/  ٗ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٔٙ/ٙتهذٌب الكمال ) إكمالو
 َوفتح اْلُمْهملَة اْلعٌن َوُسُكون الشٌن ِبَفْتح الشعبانً ُثمَّ  الهمدانً َحِكٌم أَبً بن عتبة -7

ْسَبة َهِذه - النُّون آخرَها َوِفً اْلُمَوحَدة اْلَباء  أبو قٌس، من َقبٌلَة َوِهً شْعَبان إِلَى النِّ
 - النون وتشدٌد ساكنة راء بٌنهما والدال الهمزة ضمب - ردنًاأل الشامً اْلَعبَّاس

َبَراِنً  المهري، حرملة ْبن وحصٌن الدمشقً، َحِكٌم ْبن حرام: َعن َرَوى. (ٗ)عخ  .الطَّ
مان ٌْ ان وأبً الدمشقً، موسى ْبن وُسلَ ٌَ  ْبن أٌوب وعنه:. وؼٌرهم  َناِفع ْبن َطْلَحة ُسْف
د ْبن َمْرَوانقال .  وؼٌرهم َخالِد ْبن وصدقة اْلَولٌِد، ْبن وبقٌة الرملً، سوٌد  ُمَحمَّ

وِريُّ  َعباس َوَقال .ردناأل أَهل من ثقة، َحِكٌم أَبً ْبن عتبة: الطاطري  ْبن والمفضل ، الدُّ
 ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الؽالبً ؼسان
ْحَمنِ  َعْبد َقالوَ ، الحدٌث. ضعٌؾ: َمِعٌن قُول أَِبً سمعت: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ  أحمد َكانَ : ٌَ

 ْبن عثمان َوَقال .ِبهِ  بؤس ال َصالِح: َفَقالَ  ، َعْنهُ  أَِبً وسبل: قال،  قلٌال ٌوهنه حنبل ْبنا
 أبو وذكره، الَحِدٌث مستقٌم الإ أعلمه ال الشٌوخ، عنه روى: دحٌم َعنْ  الدارمً، َسِعٌد
ان ابنُ  وذكره ثقات نفر فً الدمشقً ُزْرَعة  ْبن إبراهٌم َوَقال . الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
ْرِوي الَحِدٌث، ِفً َمْحُمود ؼٌر: الجوزجانً ٌعقوب ان أَِبً َعن ٌَ ٌَ  َناِفع ْبن َطْلَحة ُسْف
ًُّ  أَْصَحاب من َجَماَعة ِفٌهِ  ٌجمع َحِدٌثا ِب  ِعْندَ  منها نجد لَمْ  وسلم علٌه هللا صلى النَّ

 ِفً َمْحُمود ؼٌر: الجوزجانً ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال، مجموعة ؼٌره ِعْندَ  وال األعمش
ْرِوي الَحِدٌث، ان أَِبً َعن ٌَ ٌَ ًُّ  أَْصَحاب من َجَماَعة ِفٌهِ  ٌجمع َحِدٌثا َناِفع ْبن َطْلَحة ُسْف ِب  النَّ
َسابً َوَقال، مجموعة ؼٌره ِعْندَ  وال األعمش ِعْندَ  منها نجد لَمْ  وسلم علٌه هللا صلى : النَّ

 بشر أَِبً َعن َعِدّي، ْبن أحمد أبو َوَقال، بالقوي لٌس: آخر موضع فً َوَقال، ضعٌؾ
َسابً عن ذكره أظنه: قال. ضعٌؾ: الدوالبً  َخالِد، ْبن صدقة عنه روى :قال، والنَّ

ْرِوي ِمْنُهم واحد وكل وؼٌرهم وبقٌة، عٌاش، ْبن إسماعٌلو  إنه وأرجو عداد، أحادٌث ٌَ
َبَراِنً اْلَقاِسمِ  أبو َوَقال، ِبهِ  بؤس ال  ٌنزل َكانَ  اْلُمْسلِِمٌَن، ثقات من َحِكٌم أَبً ْبن عتبة: الطَّ
ًُّ  َوَقال، بالطبرٌة ردناأل اَرقُْطِن  فً وقعوقال ابن حجر فى التهذٌب: " . بالقوي لٌس: الدَّ

 فً ٌفقهه خٌرا به هللا ٌرد من حدٌث عقب فٌه قال فإنه ضمنا البخاري من العلم كتاب
 من العلم كتاب فً عاصم أبً بن بكر أبو ذلك وصل وقد بالتعلم العلم وإنما الدٌن
 قال التعلٌق تعلٌق فً سنده بٌنت وقد هذا حكٌم أبً بن عتبة عن خالد بن صدقة طرٌق

 . "عنه بقٌة رواٌة ؼٌر من حدٌثه ٌعتبر حبان بنا
 وأربعٌن سبع سنة ربصو مات .كثٌرا ٌخطا صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال
 .ومابة

                          . كثرون على تضعٌفهاألخالصة حاله : ضعٌؾ ٌكتب حدٌثه ف
                                                                                               = 
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 وأحوال، (8ٕ٘/ٙ) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(89ٖ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر= 
 زرعة أبً وتارٌخ ،(8ٕٖ،ٙ٘ٗ/ٕ) لٌعقوب والمعرفة، (9ٕ٘/ٔ) للجوزجانً الرجال
 الجوزيوالمتروكون البن  ضعفاءالو ،(٘ٓ٘ ،8ٖ٘ ،8ٖٗ ،7ٖ/ٔ) الدمشقً

 الدارقطنً وسنن ،(7ٕٔ/7) حبان ابن وثقات ،(7ٖٓ/ٙ) والتعدٌل والجرن ،(ٙٙٔ/ٕ)
( 97ٔ/ٕواللباب ) ،(ٖٕٓ/ٔ) البلدان ومعجم ،(8ٔٔ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(ٕٙ/ٔ)

 ،(9٘ ،9ٗ/  7) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٕ/ ٖ) االعتدال ومٌزان ،(9ٙٙ/ٔ) والكاشؾ
 ( 8ٖٓ/ٔ) والتقرٌب

 ْبن أنس روى عن:.  )ع( الواسطً سفٌان أبو موالهم، القرشً، نافع بن طلحة -8
 األنصاري زٌد بن خالد أٌوب وأبً الَبْصِرّي، والحسن هللا، َعبد بن وجابر مالك،

 حوشب، بن والعوام الخراسانً، وعطاء حكٌم، أَبً ابن بن عتبة وعنه: .وؼٌرهم
 أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال،  بؤس به لٌس: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللا َعبد قالوؼٌرهم . 

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، شا ال: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة  زرعة أبا سمعت: حاتم أَبً ْبن الرَّ
 الزبٌر أبو: قال سفٌان؟ أبو أو إلٌك أحب الزبٌر أبو: له فقٌل الناس، عنه روى: ٌقول
 .وسفٌان شعبة الثقة ثقة، هو: أقول أن أترٌد: فقال فٌه، حضر من بعض فعاوده أشهر،
َسابً َوَقال، منه إلً أحب الزبٌر أبو: حاتم أبو َوَقال  ْبن أحمد أبو َوَقال، بؤس به لٌس: النَّ
 حدٌث: شعبة عن وكٌع، َوَقال، مستقٌمة أحادٌث األعمش عنه روى به، بؤس ال: َعِديّ 
 خٌثمة، أبو َوَقال، كتاب هو إنما: رواٌة وفً صحٌفة، هً إنما جابر، عن سفٌان، أبً
َنة بن سفٌان عن ٌْ ٌَ : الُبخاِريُّ  وَقال، صحٌفة هً إنما جابر، عن سفٌان، أبً حدٌث: ُع
َة، أَِبً َعن مسدد، لنا قال ٌَ  ستة بمكة جابرا جاورت: سفٌان أبً َعن ،األعمش َعنِ  ُمَعاِو

ان ابنُ  وذكره، أشهر  أبً من سفٌان أبو ٌسمع لم: حاتم أبو َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 ،أحادٌث أربعة الإ جابر من سفٌان أبو ٌسمع لم: ٌقول شعبة فإن جابر فؤما شٌبا، أٌوب
ٌُقال. ٌحتمل فإنه أنس وأما: َوَقال مان عن جابر صحٌفة أخذ سفٌان أبا إن و ٌْ  ُسلَ

 َوَقال، أصح جابر عن وهو مرسل، ُعَمر عن نافع بن طلحة: ُزْرَعة أبو َوَقال، الٌشكري
 بكر أبو قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة: موثق وهو فٌه تكلم من كتابه فً الذهبً
   .صدوق: التقرٌب فً َوَقال، نفسه فً ثقة هو :البزار

 مقروناله  البخاريس به وروى بؤ على أنه الكثرون األف؛ : حسن الحدٌث خالصة حاله
 .بؽٌره
 خلٌفة وطبقات ،(9ٖٔ) الترجمة طهمان، وابن ،(79ٕ/  ٕ) الدوري تارٌخ:  ٌنظر

َبة أَبً ابن تاالوسإ ،( ٕٙٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،( ٕٕٙ/ٔ) ٌْ  الترجمة المدٌنً، البن َش
 رقم حدٌث ٖٖٓ/  ٗ) للترمذي والجامع ،(ٖٙٗ/ ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 97ٔ)

 حدٌثله  والعلل( 7٘ٗ/ٗ) والتعدٌل والجرن(  9ٕٔٙ رقم حدٌث ٖٔ/  ٘) ،( 9ٖ7ٔ
 والكامل ،( 9ٖٖ/ٗ) حبان ابن وثقات ،( ٔٓٔ ،ٓٓٔ/ٔ) له والمراسٌل ،(9ٖٓٔ) رقم
 =                               ،( 9ٕٙٓ/  ٔللذهبى ) والمؽنً ،( 8ٓٔ/  ٕ) عدي البن
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

قذْ والعِ 
(ٔ)

جم، على عذاق ، وٌُ الشمارٌخفٌه من  بالكسر العرجون بما 
 وبالفتح النخلة . 

سلمىوعن ربٌعة بن مالك األ -ٙ٘ٔ
(ٕ)

 أ بٌِتُ  ُكْنتُ : ق ال   - رضى هللا عنه -  
  ، لَّىالنبً  م  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُتهُ  و  ٌْ ؤ ت  ُضوبِهِ  ف  تِهِ  بِو  اج  ح  لْ »: لًِ ف ق ال   و   «نًس 

اف ق ت ك   أ ْسؤ لُك  : ف قُْلتُ  ةِ  فًِ ُمر  نَّ ر   أ وْ »: ق ال  . اْلج  ٌْ لِك   غ  اك   ُهو  : قُْلتُ  «ذ  . ذ 
ل ى ف ؤ ِعنًِّ»:ق ال   ْفِسك   ع  ةِ  ن  ْثر  ُجودِ  بِك  ًل أحمدإأخرجه مسلم والخمسة  «السُّ

(ٖ)
 

 . ولٌس لربٌعة هذا فى كتبهم غٌر هذا الحدٌث
___________________________ 

ْخلَة ِباْلَفْتح العذق( ٔ) ٌُْجمع الشَّماِرٌخ، ِمنَ  ِفٌهِ  العرجون َما وبالكسر ِبَنفِسَها النَّ  َعلَى و
 .ِعَذاق
 تفسٌر ؼرٌب ما فى الصحٌحٌن لألزدي( وٖ٘٘/ٕ) للخطابًؼرٌب الحدٌث : ٌنظر

 (99ٔ/ٖ( والنهاٌة )77/ٕ) الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن ٓٗ/ٔ)
ًّ األ مالك َكْعب بن بن ربٌَعة( ٕ) . (ٗ)بخ م  رضً هللا عنه اْلمدِنً فراس أبو ْسلَِم

 ًّ  لَهُ  اْنَفرد َحِدٌثا عشر اْثَنا لَهُ  ، وسلم علٌه هللا صلى النبً خدم الّصفة أهل من َصَحاِب
ٌْسَ  ِبَحِدٌث مسلم  ًّ : َعن َرَوى.  البخاري ِفً لَهُ  َولَ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوعنهُ .  وَسلَّمَ  َعلَ
ًّ  بن َحْنَظلَة   . َوِستٌِّنَ  َثاَلث سنة توفًّ. وؼٌرهم  َسلَمة أبووَ  َعل
 ،(ٕٕٙ/ ٖ) حجر ابن ، وتهذٌب( 8ٕٙ/ٕ) الؽابة أسدو( 7ٕ7ٔ/ ٗ) االستٌعاب:  ٌنظر
 (ٙٔٔ/ ٔ) الخزرجً وخالصة ،(ٔٔ٘/  ٔ) اإلصابةو
ُجودِ  َفْضلِ ، باب الصالة تابك :مسلم ( أخرجهٖ) هِ  َواْلَحثِّ  السُّ ٌْ  :( قال89ٗ/ٖٖ٘/ٔ) َعلَ

َثَنا ، أبو ُموَسى ْبنُ  اْلَحَكمُ  َحدَّ َثَنا َصالِح  ، ْبنُ  ِهْقلُ  َحدَّ اد  ٌَ ،األ َسِمْعتُ : َقالَ  ِز ًَّ : َقالَ  ْوَزاِع
َثِنً ٌَى َحدَّ ْح ، أَِبً ْبنُ  ٌَ َثِنً َكِثٌر  َثِنً َسلََمَة، أبو َحدَّ ًُّ األ َكْعب   ْبنُ  َرِبٌَعةُ  َحدَّ  .به بلفظه  ْسلَِم

امِ  َوْقتِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو أخرجهو ٌَ ًِّ  ِق ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لِ  ِمنَ  َوَسلَّمَ  َعَل ٌْ  اللَّ
ُجودِ  َفْضلُ باب  ،التطبٌق تابك :النسابًو ،( بلفظهٕٖٓٔ/ٖ٘/ٕ) ( 8ٖٔٔ/7ٕٕ/ٕ) السُّ

امُ  ِبهِ  ٌُْسَتْفَتحُ  َما ِذْكرِ باب  ،الدعوات تابوفى ك ،بلفظه ٌَ ا( 8ٔٙٔ/ 9ٕٓ/ٖ) اْلِق  ،مختصر 
قُولُ  َما ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :وابن حبان لِ  ِمنَ  َتَعارَّ  إذا اْلَمْرءُ  ٌَ ٌْ دَ  ٌُِرٌدُ  اللَّ َهجُّ  التَّ

 َهَذا أَنَّ  َزَعمَ  َمنْ  َقْولَ  اْلُمْدِحِض  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابوفى ك ،(9ٕٗ٘/8ٕٖ/ٙ)
دَ  اْلَخَبرَ  ًُّ اال ِبهِ  َتَفرَّ ٌَى نْ ع، ْوَزاِع ْح   =                                      َكِثٌر   أَِبً ْبنِ  ٌَ

___________________________  
 وتهذٌب ،(7ٓٔ/ٔ) العالبً ومراسٌل ،(ٖٔ٘/ ٗو ،ٕٖٗ/ ٕ) االعتدال ومٌزان= 

 (8ٖٕ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(ٕٙ/  ٘) التهذٌب
 ٗ :ترجمته حدٌث رقمسبقت صحابً جلٌل،  :رضً هللا عنه بن مالك نسأ -9
 ٘ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقمصحابً جلٌل، : رضً هللا عنهما بن عبد هللا جابر -ٓٔ
 

 :سناداإلالحكم على 
 . فهو ضعٌؾ الحدٌث، الهمدانً َحِكٌم أَبً بن عتبة لحال؛ ضعٌؾ 
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

يالحمٌد هأخرجو
(ٔ)

 . ًل حدٌث واحدإ: لٌس له فراد مسلم وقالفى أ 
 

__________________________ 
انُ باب  ،الصالة تابك :عوانة فى مستخرجه أبوو ،( بنحوه9ٕ٘٘/ٖٖٓ/ٙ)=  ٌَ  َثَوابِ  َب

ُجودِ  ْرِؼٌبِ  السُّ ُجودِ  َكْثَرةِ  ِفً َوالتَّ  :المبارك فى الزهدابن و، بنحوه (8ٔٙٔ/99ٗ/ٔ) السُّ
( ٖٕٙٔ/8ٖٗ/ٔ) الذكر وفى فضل ،(ٙٓٔ/ٖ٘/ٔ) اْلِعَباَدةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب 
: نعٌم فى الحلٌة أبوو ،بنحوه (78ٙ/ٔ) :وابن السنى فى عمل الٌوم واللٌلة، بنحوه

مانٌتهم من طرٌق ث ،( بلفظهٔٗٔ/9: )فى تهذٌب الكمال المزيو ،( بلفظهٖٔ/ٕ)
 .وزاعى به األ
 ( بنحوه وقال:ٖٙٔٗ/8ٓٗ/٘) ِمْنهُ باب  ،الدعوات تاب أبوابك :الترمذي هأخرجو
 ،(8ٕٙ/ٕ) :الؽابة أسدفى  األثٌر، ومن طرٌقه ابن «َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا»
ْدُعو َماباب  ،الدعاء تابك :ابن ماجه هأخرجو لِ  ِمنَ  اْنَتَبهَ  إذا ِبهِ  ٌَ ٌْ  7ٕٙٔ/ٕ) اللَّ
( 78٘ٙٔ/ 7ٔٔ/7ٕ)وفً  ،( بنحوه7ٗ٘ٙٔ/9ٓٔ/7ٕ) :أحمدو ،( بنحوه879ٖ/

قُولُ  َماباب  :المفرد األدبفى  البخاريو ،مطوال َقظَ  إذا ٌَ ٌْ لِ  اْسَت ٌْ ( 8ٕٔٔ/8ٔٗ/ٔ) ِباللَّ
قُولَهُ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َما َبابُ  :خالقاألوالخرابطى فى مكارم  بنحوه، َقظَ  إذا ٌَ ٌْ  ِفً اْسَت
لِ  ٌْ ٌَى( بنحوه ستتهم من طرٌق 9/97ٖٖٔ/ٔ) َنْوِمهِ  ِمنْ  اللَّ ْح  .به  َكِثٌر   أَِبً ْبن ٌَ
 بن هللا عبد بن فتون نصر أبً بن محمد هللا عبد أبو القدوة ماماإل الثبت الحافظ (ٔ)

 جزٌرة ومٌورقة،الظاهري المٌورقً ًاألندلس الحمٌدي األزدي ٌصل بن حمٌد بن فتون
 وكان بؽداد وسكن والحرم والعراق والشام ومصر األندلسب سمع. األندلس شرق تجاه
 حزم بنا عن حدث . وأربعمابة عشرٌن سنة قبل ولدت: قال حزم، بن تالمذة كبار من

 الرحٌم عبد زكرٌا وأبً البر عبد بن عمر وأبً القضاعً هللا عبد أبً :وعن فؤكثر
 طرخان بن ومحمد ،الزاهد الهمذانً أٌوب بن ٌوسؾ :عنه روى. وؼٌرهم البخاري

 الحدٌث فً امامكان إ .وؼٌرهم ،الطلحً محمد بن إسماعٌلو ،العبدري عامر أبوو
 بموافقة الحدٌث أصحاب مذهب على صولاألو التحقٌق علم فً متحقق ا ورواته وعلله
ا العبارة فصٌح والسنة الكتاب من مإلفاته:  والترسل، والعربٌة األدب علم فً متبحر 
 الذهب وكتاب ،اإلسالم تارٌخ وجمل ،األندلس وتارٌخ الصحٌحٌن، بٌن الجمع كتاب

 حفظ وكتاب صدقاء،األ مخاطبات وكتاب الترسل، وكتاب ،الملوك وعظ فً المسبوك
  .مثالاألو المواعظ فً رصٌن شعر وله، النمٌمة ذم وكتاب الجار،
 بكر أبو ماماإل علٌه وأمهم وأربعمابة وثمانٌن ثمان سنة الحجة ذي عشر سابع فً مات

 .الشاشً
، (8ٖٔ ،7ٖٔ/ٗ) فٌاتوبال الوافًو، (ٕٖ/ ٖ) العبرو ،(ٖٔ/ٗ) الحفاظ تذكرة: ٌنظر
 المستطرفة الرسالةو، (9ٕٖ/ ٖ) الذهب شذراتو، (ٕ٘ٔ/ ٕٔ) والنهاٌة البداٌةو
(ٔ/ٔ7ٖ ).                                                                 
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"وذكر الحدٌث
(ٔ)

 ،سلمًاألفراس  أبووهو ربٌعة بن كعب بن مالك بن ٌعمر  
 علٌه وسلم صلى هللا - النبً، وكان من أهل الصفة لزم ٌعد من أهل الحجاز

األثٌر، وروى حدٌثه هذا ابن والسفرفى الحضر  -
(ٕ)

بسنده فى كتاب  
الصحابة
(ٖ)

ل ى أ بٌِتُ  ُكْنتُ : ، وقال  ابِ  ع  ًِّ  ب  بِ لَّى النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ُعهُ  و   ف ؤ ْسم 

ِويَّ  ِل، ِمن   اْله  ٌْ قُولُ  اللَّ ِم،  : ٌ  ُ  س 
نْ  هللاَّ هُ، لِم  ِمد  ُعهُ  ح  أ ْسم  ِل، ِمن   اْله ِويَّ  و  ٌْ  اللَّ

قُولُ  ْمدُ : ٌ  ِ  اْلح  بِّ  هلِلَّ ال ِمٌن   ر  ًّ  سؤل الذي وهو" اْلع  بِ  ، الجنة فً ٌرافقه أن النَّ
ل ى أعنً: "فقال   .هكذا أفرده  "السجود بكثرة نفسك ع 
ان   ل قٌِتُ قال:  طلحة الٌعمري أبىوعن معدان بن  -7٘ٔ ْوب  ْول ى ث  ُسولِ  م   هللاِ  ر 
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ل   أ ْخبِْرنًِ: ف قُْلتُ  و  م  لُ  بِع  ؟ بِهِ  هللاُ  ٌُْدِخلُنًِ به  أ ْعم  ة  نَّ  اْلج 
بِّ : قُْلتُ  ق ال   أ وْ  الِ األ بِؤ ح  ت   هللاِ، إِل ى ْعم  ك  ؤ ْلُتهُ  ُثمَّ . ف س  ت  الثانٌة  س  ك   ُثمَّ . ف س 

ؤ ْلُتهُ  ة   س  الِث  ؤ ْلتُ : ف ق ال   الثَّ نْ  س  لِك   ع  ُسول   ذ  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  : ف ق ال   و 
ك  » ٌْ ل  ةِ  ع  ْثر  ُجودِ  بِك  ِ، السُّ ك   هلِلَّ ْسُجدُ  ًل   ف إِنَّ ِ  ت  ةا، هلِلَّ ْجد  ك   ًلإ س  ف ع  ، بِه ا هللاُ  ر  ةا ج  ر   د 

طَّ  ح  ْنك   و  ا ع  ةا  بِه  ِطٌب  انُ  ق ال   «خ  ْعد  ا ل قٌِتُ  ُثمَّ : م  ا ِ  أ ب  ْرد  ؤ ْلُتهُ  الدَّ  ِمْثل  : لًِ ف ق ال   ف س 
ا انُ : لًِ ق ال   م  ْوب  داود وفى رواٌة تابعهم علٌها  أبوومسلم و أحمد هأخرج" ث 
ا» حاتم: أبو ْبد   ِمنْ  م  ْسُجدُ  ع   ٌ  ِ ةا، هلِلَّ ْجد  ف ،   ًلإ س  ُ  ر 

ا ل هُ  هللاَّ ، بِه  ةا ج  ر  طَّ  د  ح  ْنهُ  و   ع 
ا  "" مكان "سٌبةحاتم: "خطٌبة أبووقال  .«سٌبة بِه 

(ٗ)
 . 

__________________________ 
 (ٖٗٓٔ/9ٖ٘/ٖ) الجمع بٌن الصحٌحٌن للحمٌدى (ٔ)
  . سبق التعرٌؾ به (ٕ)
 (8ٕٙ/ٕ)الؽابة  أسد (ٖ)
َثَنا :( قال77ٖٕٕ/9٘/7ٖ) :أحمد هأخرج( ٗ)  َسِمْعتُ : َقالَ  ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَولٌِدُ  َحدَّ
ًَّ األ قُولُ  ْوَزاِع َثِنً: ٌَ ، ِهَشام   ْبنُ  اْلَولٌِدُ  َحدَّ ًُّ ِط ٌْ َثِنً اْلُمَع ْعُمِريُّ  َطْلَحةَ  أَِبً ْبنُ  َمْعَدانُ  َحدَّ ٌَ  اْل
 .به بلفظه  َثْوَبانَ  لَِقٌتُ : َقالَ 
ُجودِ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك :مسلم هأخرجو هِ  َواْلَحثِّ  السُّ ٌْ (  بلفظه، 88ٗ/ٖٖ٘/ٔ)َعلَ
ُكوعِ  َكْثَرةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذيو ُجودِ  الرُّ  َوالسُّ
َرَة، أَِبً َعنْ  الَبابِ  َوِفً :( بلفظه وقال88ٖ/ٖٕٓ/ٕ) ٌْ  َثْوَباَن، َحِدٌثُ » :َفاِطَمَة، َوأَِبً ُهَر

ْرَداءِ  َوأَِبً ُكوعِ  َكْثَرةِ  ِفً الدَّ ُجودِ  الرُّ  : كتابالنسابًو ،«َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َوالسُّ
 تابك :وابن ماجه ،(9ٖٔٔ/8ٕٕ/ٕ) َسْجَدة   َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَِّ  َسَجدَ  َمنْ  َثَوابِ باب  ،التطبٌق
اَلةِ  إَِقاَمةِ  ةُ  الصَّ نَّ ُجودِ  َكْثَرةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،ِفٌَها َوالسُّ ، وابن ( بلفظهٖٕٗٔ/7٘ٗ/ٔ) السُّ
ُجودِ  َفِضٌلَةِ باب  ،الصالة تابك :خزٌمة اَلةِ  ِفً السُّ ا َوَحطِّ  الصَّ ٌَ  َرْفعِ  َمعَ  ِبَها اْلَخَطا

َرَجاتِ  ةِ  ِفً الدَّ  َحطِّ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك ابن حبان و ،( بلفظهٖٙٔ/ٖٙٔ/ٔ) اْلَجنَّ
ا ٌَ َرَجاتِ  َوَرْفعِ  اْلَخَطا                                                                                                                                  =                                            َصاَلِتهِ  ِفً َسَجدَ لمن  الدَّ
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ْرِؼٌبِ باب  :الصؽٌرفى السنن  البٌهقًو ،( بنحوه7ٖ٘ٔ/7ٕ/٘) َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلَِّ  =  ِفً التَّ
امِ  ٌَ لِ  ِق ٌْ اَلةِ  ِمنَ  ْكَثارِ االوَ  اللَّ ( بنحوه سبعتهم من طرٌق الولٌد بن مسلم 87/79ٕ٘/ٔ) الصَّ
  . به
باب الصالة،  تابك :مصنفه عبد الرزاق فىو ،(ٕٕٔٔٗ/7/9ٖٗ) :أحمد هأخرجو

 أحادٌثباب   :تعظٌم قدر الصالة فىومحمد بن نصر  (،8ٗٙٗ/7ٕ/ٖ)فضل التطوع 
ُجودِ  َفْضلِ  ِفً ُكوعِ  السُّ ا: هللاَِّ  َعْبدِ  أبو َقالَ  َوالرُّ ُجودِ  َفْضلِ  ِفً ُرِويَ  َوِممَّ  السُّ
ا األوزاعً( ثالثتهم من طرٌق 89ٕ/ٖٖٔ/ٔ)   .مختصر 
وباب  :، وابن الجعد فى مسنده(7ٖٕٕٓ/ٖ٘/7ٖ) :أحمد هأخرجو  ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ  َعْمر 

بِّ  ُمَباَهاةُ باب  :ومحمد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالة ،(8/8ٕٔ/ٔ) اْلَجْعدِ  أَِبً  الرَّ
َة، ْبنِ  َعْمِرو( ثالثتهم من طرٌق ٖٓٓ/9ٖٔ/ٔ) ِعَباِدهِ  ِبُسُجودِ  َماَلِبَكَتهُ  َوَتَعالَى َتَباَركَ   ُمرَّ
ابه  َثْوَباَن، َعنْ  اْلَجْعِد، أَِبً ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ   . مختصر 
 

 :أحمداإلمام  إسناددراسة 
سبقت ترجمته حدٌث ، متفق على توثٌقه مدلس من الرابعة: ثقة بن مسلم  الولٌد -ٔ
 7ٙ :رقم

  فً هذه الرواٌة. وقد  صرن بالسماع قلت :
ْبد -ٕ ن ع  ْحم  ًّ األ َعْمرو أبو الشامً، واسمه ٌحمد َعْمرو، أَبً بن َعْمرو بن الرَّ  - وزاِع

اي َوفتح اْلَواو َوُسُكون لؾاال ِبَفْتح  وزاعاأللى نسبة إ - اْلُمْهملَة اْلعٌن آخرَها َوِفً الزَّ
ًّ األ َوقٌل اْلٌمن من الكالع ِذي من بطن  واصل :روى عن. )ع( َهمَدان من بطن ْوَزاِع
 وعنه: وؼٌرهم ،األنصاري َسِعٌد ْبن وٌحٌى المعٌطً، هشام ْبن والولٌد جمٌل، أَبً ْبنا

قال . ، وؼٌرهمالقطان َسِعٌد ْبن وٌحٌى الحضرمً، حمزة ْبن وٌحٌى مسلم، ْبن الولٌد
ْحَمنِ  َعْبد ،األ: أربعة الحدٌث فً بمةاأل: مهدي ْبن الرَّ ًّ  الثوري، وسفٌان ومالك، وزاِع

ْحَمنِ  َعْبد َعنْ  ُعَبٌد، أبو َوَقال، زٌد ْبن وحماد  أعلم اأحد   بالشام كان ما: مهدي ْبن الرَّ
ًّ األ من بالسنة  َعنِ  َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، وزاِع
ًّ األ ْهِرّي؟ ِفً حاله ما وزاِع ْهِريّ  عن روى ما أقل ما ثقة: لفقا الزُّ : حاتم أبو َوَقال، الزُّ
ًّ األ أجاب: زٌاد ْبن هقل َعنْ  مسهر، أبو َوَقال، سمع لما متبع مامإ  ألؾ سبعٌن ِفً وزاِع

َنة ْبن سفٌان َعن الوزٌر، أَبً ْبن إبراهٌم َوَقال، نحوها أو مسؤلة ٌْ ٌَ ًّ األ كان: ُع  وزاِع
د َوَقال، زمانه أهل  :ٌعنً ،مامإ  كثٌر خٌرا فاضال صدوقا مؤمونا ثقة كان :سعد ْبن ُمَحمَّ

 قال أنه الحربً إبراهٌم إلىه بسند البٌهقًوروى ، أحمدوثقه و والفقه، والعلم الحدٌث
 به ٌحتج ما بعض بذلك أحمد ٌرٌد: معتذرا َوَقال ضعٌؾ حدٌثه: حنبل ْبنا أحمد َعنْ 
                                                            . الرواٌة فً أضعؾ النه

                                                                                              = 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًّ األو: قال ثم=   لم من ؤحادٌثمسابله ب بعض فً ٌحتج لكنه ثقة نفسه فً مامإ وزاِع
 . بالمقاطٌع ٌحتج ثم حاله، على ٌقؾ
 .أنه ثقة مطلقا  أحمدنقل عن  الذي :قلت
َسابً َوَقال ًّ األ َعْمرو أبو: الكنى فً النَّ  العجلًووثقه ، وفقٌههم الشام أهل مامإ وزاِع

 . ومابة وخمسٌن سبع سنة مات. الثقات وذكره ابن حبان فً، وابن حجر والخلٌلً
 .جماع اإلثقة ب خالصة حاله :

َبة أَبً ابن ومصنؾ ،(88ٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  وتارٌخ ،( 78ٕ٘ٔ/ٖٔ) َش
 ،(ٓٓٗ) الترجمة طهمان ابنتارٌخ و ،(٘ٗ/ٔ) الدارمًتارٌخ و ،(ٖٖ٘/  ٕ) الدوري
 ،٘ٙٔ ،ٗ٘ٔ ،9ٓ ،87 ،ٕٔ ،ٔٔ/ٔ) أحمد وعلل ،(7ٙ ،9ٖ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل
ٔ7ٔ، ٕٖٓ، ٕٔٓ، ٕٕٗ، ٕٖٔ، ٖٗ٘، ٖٕ٘، ٖٙٙ، ٖٙ9، ٖ79، ٖ8٘، ٖ88، 
 – ٕٗٔ/ ٕو ٕ٘٘/ ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕٖٙ/ ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ (،ٕٓٗ
 ،(9ٕٙ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٖٔٔ – ٖٓٔ/ٔ) حاتم أَبً البن ، والمراسٌل(ٕ٘ٔ

 ،8ٕٔ: شاهٌن ابن وثقات ،(ٕٙ/  7) حبان ابن وثقات ،(ٕٙٙ/٘) والتعدٌل والجرن
 ٌاءاألول وحلٌة ،(8ٕٗ/ٕرشاد للخلٌلى )اإلو ،(ٖٖٕ/ٖو ،ٗٙ/ٔ) الدارقطنً وسنن

 والتقرٌب ،(ٕٕٗ –8ٖٕ/ ٙ) التهذٌب وتهذٌب(، 9ٖ-9ٕ/ٔللباب )وا ،(ٖ٘ٔ/ٙ)
(ٔ/ٖٗ7) 
لٌِد -ٖ  أمٌة بن َعْمرو أَبً بن معٌط أَبً بن ْبن ُعْقَبة ِهَشام بن معاوٌة بن ِهَشام بن اْلو 

اء َوُسُكون اْلعٌن َوفتح اْلِمٌم ِبَضم -المعٌطً ٌعٌش أبو َمِوي،األ القرشً ٌَ  آخر اْل
ْسَبة َهِذه ُمْهملَة طاء آخرَها َوِفً اْلُحُروؾ  ْبن أبان: َعن َرَوى.  (ٗ)م  معٌط إِلَى النِّ
 طلحة أَبً ْبن ومعدان الخثعمً، هللاَِّ  َعبد ْبن ومالك معٌط، أَبً ْبن عقبة ْبن الولٌد

ًّ األ َعْمرو ابن الرحمن عبد وعنه:. وؼٌرهم  الٌُعَمري د ، وزاِع  الطابً ُعَمر ْبن وُمَحمَّ
 َوَقال،  العجلًو َمِعٌن ْبن ٌحٌىوثقه . وؼٌرهم  الشامً هللاَِّ  َعْبد أبو وناصح المحري،
ْعقُوب ان ْبن ٌَ ٌَ َثَنا: أٌضا َقال، َ بحدٌثه بؤس ال: الفارسً ُسْف َثَنا: قال دحٌم، َحدَّ  الولٌد، َحدَّ
َثَنا : قال ،اَحدَّ ًّ َثِنً: قال ألَوزاِع ان ابنُ  وذكره،  عدل ثقة وُهوَ  هَشام ْبن اْلَولٌِد َحدَّ  ِفً ِحبَّ
 أنه بلؽنً: اْلَقاِسم أبو اْلَحاِفظ قالو .حجر وابن الذهبً،: الحافظان وثقهو، الثقات كتاب
د   بن مروان خالفة ِفً حٌا َكانَ                    . ُمَحمَّ

 .ثقة وثقه الجمهور واحتج به مسلم  خالصة حاله :
 الصؽٌر وتارٌخه ،(ٙ٘ٔ/ 8)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖ٘ٙ/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر

 زرعة أبً وتارٌخ ،(ٗٙٗ ،ٖٓٗ/  ٕو ٖ٘٘/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة  ،(ٕٖٔ/ٔ)
 والتعدٌل والجرن ،(ٙٙٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(7ٓٙ ،8ٖ٘ ،ٖٖ٘ ،7ٙ/ٔ) الدمشقً

 ،(ٖ٘٘/ٕ) والكاشؾ، (9ٖٕ/ٖواللباب ) ،(٘٘٘/7) حبان ابن وثقات ،(ٕٓ/9)
 =                                    (8ٗ٘/ٔوالتقرٌب ) ،( ٙ٘ٔ/ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب
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 النسابًوكذلك أخرجه  -8٘ٔ
(ٔ)

ولفظه أنَّه  مطوًلث أبى فاطمة من حدٌ 
ك  » -صلى هللا علٌه وسلم  –: إنه قال له رسول هللا قال ٌْ ل  ِة، ع   ًل   ف إِنَّهُ  بِاْلِهْجر 
ا ِمْثل   ا: ق ال   ل ه  ُسول   ٌ  ْثنًِ هللاِ، ر  دِّ قٌِمُ  بِِعْلم   ح  ِه، أ ْست  ٌْ ل  لُ  ع  أ ْعم   :ق ال   بِِه، و 
ك  » ٌْ ل  ْبِر، ع  ا: ق ال   «ل هُ  ِمْثل   ًل   ف إِنَّهُ  بِالصَّ ُسول   ٌ  ْثنًِ هللاِ، ر  دِّ قٌِمُ  بِِعْلم   ح   أ ْست 

هِ  ٌْ ل  لُِّمهُ  ع  أُع  ك  »: ق ال   و  ٌْ ل  ُجوِد، ع  ك   بِالسُّ ْسُجدُ  ًل ف إِنَّ ةا  هلِلَِّ  ت  ْجد  ك   ًلإ س  ف ع   هللاُ  ر 
، بِه ا ةا ج  ر  طَّ  د  ح  ْنك   و  ا ع  ةا  بِه  ِطٌب   . «خ 

___________________________   
 ٕٙ/8) اْلِهْجَرةِ  َفْضلُ  ، بابالسٌر تابك :السنن الكبرى فً النسابًأخرجه ( ٔ)
دِ  ْبنُ  َهاُرونُ  أخبرنا :( قال8ٙٗ٘/ ارِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ، ْبنِ  َبكَّ د   َعنْ  ِباَلل   ْبنُ  ِعٌَسى اْبنُ  َوُهوَ  ُمَحمَّ

َثَنا: َقالَ  َسِمٌع   ْبنِ  اْلَقاِسمِ  ، َحدَّ د  ٌْ َة، ْبنِ  َكِثٌرِ  َعنْ  َز  به بلفظه . َفاِطَمَة، أََبا أَنَّ  ُمرَّ
 اْلِهْجَرةِ  َعلَى اْلَحثُّ باب  ،البٌعة تابك :السنن أخرجه فً سنادوبنفس اإل

ا( 7ٙٔٗ/٘ٗٔ/7)  =                                                    . ولهعلى أ مقتصر 
___________________________   

ٌُقال طلحة، أَبً بن معدان -ٗ=  اء ِبَفْتح -طلحة، الٌُعَمري اْبن: و ٌَ  َوفتح اْلعٌن َوُسُكون اْل
ْسَبة َهِذه َراء َوبعدَها اْلِمٌم .  (ٗ) م  الشامً الكنانً - كَناَنة من بطن َوُهوَ  ٌعمر إِلَى النِّ
ُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسول مولى ثوبان: َعن َرَوى هِ  هللاَّ ٌْ  الخطاب، بن وُعَمر ، -وَسلَّمَ  َعلَ

ْرَداء وأَبً السلمً، نجٌح أَِبً عبسة ْبن وَعْمرو  ُعَمر ْبن َحْفص وعنه: .وؼٌرهم الدَّ
وثقه ابن سعد . وؼٌرهم م هشا ْبن والولٌد الكالعً، حبٌش ْبن والسابب ،األنصاري

ان ابنُ  وذكره ،وابن حجر ،العجلًو  . الثقات كتاب فً ِحبَّ
  .باتفاقثقة  : خالصة حاله

 ،(79ٕ/ ٔ) أحمد وعلل ،(7٘٘/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٗٗٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
/ ٕ) لٌعقوب والمعرفة( ٖٖٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8ٖ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 ،(7٘ٗ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٗٓٗ/8) والتعدٌل والجرن ،(ٗٙٙ ،٘ٙٗ ،88ٖ

 ( 8ٖ٘/ٔ) والتقرٌب ،( 8ٕٕ/  ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب، (ٗٔٗ/ٖواللباب )
ٌُقال بجدد، بن ثوبان -٘ ِ، َعْبد أبو الهاشمً، جحدر القرشً ابن: و ٌُقال هللاَّ  عبد أبو: و

ِبً اَلزم.  (ٗ)بخ م وَسلََّم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول مولى الرحمن،  ثمَّ  وسفرا حضرا النَّ
ام نزل : َعن َرَوى . أحادٌث عشَرةمسلم  لَهُ  روى َحِدٌثا َوِعْشُرونَ  َوَسْبَعة ماَبة لَهُ  . الشَّ
 ًِّ ِب  سعد بن َورْشِدٌن ،معدان بن وَخالِد ،نفٌر بن ُجَبٌر :َوعنه.  وَسلَّمَ  علٌه هللا صلى النَّ

 . بحمص َوخمسٌن أَربع سنة توفًّ.  وؼٌرهم
 أسدو ،(8ٕٔ/  ٔ) اْلَبرِّ  َعبد البن االستٌعابو ،(ٕٗٗ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 وتهذٌب ،(ٕٓٔ/ٔ) ماكوال ابن إكمالو ،(ٕٗٓ/ ٔ) اإلصابةو ،(ٕٓ٘–9ٕٗ/ٔ) الؽابة
 (8٘/ٔ، والخالصة )(ٖٔ/  ٕ) حجر ابن

 :سناداإلالحكم على 
 صحٌح  إسناد
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ُجودِ  َكْثَرةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اقامة الصالة تابك :ابن ماجه هأخرجو=   7٘ٗ/ٔ) السُّ
باب  :ومحمد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالة ،(7ٕ٘٘ٔ/8ٕٙ/ٕٗ) :أحمد، و(ٕٕٗٔ/

ُجودِ  َفْضلِ  ِفً أحادٌث ُكوعِ  السُّ ا: هللاَِّ  َعْبدِ  أبو َقالَ  َوالرُّ ُجودِ  َفْضلِ  ِفً ُرِويَ  َوِممَّ  السُّ
نعٌم فى  أبوو ،(ٕٖٔ/ ٕٕ) :الطبرانً، و(9ٕٔ/ٖ٘ٔ/ٔ(، وفً )9ٕٓ/ٖٖٔ/ٔ)

 .( خمستهم من طرٌق كثٌر به بنحوه98ٕٙ/ٙمعرفة الصحابة )
عن قتٌبة بن سعٌد، عن ابن ( ٕٓٗ/9وعزاه المزي فً تحفة األشراؾ إلى أبً داود )
 به. لهٌعة، عن الحارث بن ٌزٌد، عن كثٌر األعرو،

(، ومحمد 9ٙ/9ٖ/ٔ(، وفً مسنده )9ٕٙٔ/7٘ٗ/ٔالمبارك فً الزهد: )وأخرجه ابن 
 (8ٕٗ/ٔٗٔ/ٔ(، والدوالبً فً الكنى )9ٕٓ/ٖٖٔ/ٔبن نصر فً تعظٌم قدر الصالة: )

  من طرٌق ابن لهٌعة عن الحارث بن ٌزٌد عن كثٌر به بنحوه.
 

 :النسابًاإلمام  إسناددراسة 
 محمد أبٌه روى عن:. )د س( الدمشقً العاملً بالل بن بن محمد بن بكار هارون -ٔ
 الطبري، ؼصن بن ومحمد سمٌع، ْبن القاسم ْبن عٌسى ْبن ومحمد بالل، بن بكار بنا

َسابً، َداُوَد، أبو وعنه:. وؼٌرهم . وؼٌرهم عاصم أَبً ابن َعْمرو بن أحمد َبْكر أبوو والنَّ
َسابً َوَقال، صدوق: َحاِتم أبو قال  الذهبًوقال ، قاسم بن مسلمة قال كذاو به بؤس ال: النَّ

 . صدوق: لتقرٌبا فًابن حجر  َوَقال، فى الكاشؾ: ثقة
 . كثرون على أنه صدوقاألخالصة حاله : حسن الحدٌث ف

 ،(ٖٖٔ/ٕ) والكاشؾ ،(9/97) والتعدٌل الجرنو ،(9٘/ٔ) النسابًمشٌخة  :ٌنظر
                         (9ٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٓٔ/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب

د -ٕ مَّ  سفٌان أبو َمِوي،األ القرشً -بالتصؽٌر - سمٌع بن القاسم ْبن ِعٌَسى ْبن ُمح 
 ْبن وزهٌر القاسم، بن رون :روى عن. )د س ق(.سفٌان أَبً بن معاوٌة مولى الدمشقً
د ،األ َعْمرو ْبن الرحمن وَعْبد واقد، بن وزٌد التمٌمً، ُمَحمَّ ًّ                                                            .وؼٌرهم وزاِع
 الرزاق وعبد المهاجر، أَبً ْبن هللاَِّ  ُعَبٌد ْبن إسماعٌل ْبن ٌحٌى ْبن الرحمن عبد وعنه:

: حاتم أبو َقال. وؼٌرهم بالل بن بكار بن محمد بن وهارون العابد، مسلم بن ُعَمر ْبنا
د: الُبخاِريُّ  وَقال، ِبهِ  ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب دمشقً، شٌخ  القاسم بن عٌسى بن ُمَحمَّ
ْهِريّ  َعن ذبب أَبً ابن َعن شامً  إنه ٌقال:  آخر موضع فً َوَقال، عثمان مقتل فً الزُّ

 عن داود أبا سؤلت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، الحدٌث هذا ذبب أَبً ابن من ٌسمع لم
د : شاهٌن ابن وقال، بالقدر ٌتهم َكانَ  أنه الإ بؤس به لٌس: فقال سمٌع، بن عٌسى بن ُمَحمَّ
َثَنا: قال عمار، بن هشام سمعت: َداُودَ  أبو قال، وةثق دُ  َحدَّ . المؤمون الثقة عٌسى ْبنُ  ُمَحمَّ
 طعام فؤكلتم ذهبتم: وأصحابه عمار بن لهشام قال مسهر، أبا أن بلؽنً: َداُودَ  أبو قال

د: ٌعنً الدجال، د قال. عٌسى بن ُمَحمَّ   حاتم أبو َوَقال .حدٌث صاحب ابن له كان:  ُمَحمَّ
 =   َعن روى الذي خبره فؤما خبره، فً السماع بٌن إذا الحدٌث مستقٌم هو :حبان بنا



   ٘1ٕ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
___________________________   

ْهِرّي، َعن ذبب، أَبً ابن=  ٌَّب ْبنِ  َسِعٌد َعنْ  الزُّ  ابن من ٌسمعه فلم عثمان مقتل فً الُمَس
 عنه، فدلس ذبب، أَبً اْبنِ  َعنِ  هللا، ُعَبٌد بن ٌحٌى بن إسماعٌل من سمعه ذبب، أَبً
 أَبً اْبنِ  عن روى أنه الإ الحدٌث مستقٌم: أحمد أبو الحاكم َوَقال، واه ضعٌؾ إسماعٌلو

ٌُقال عثمان، مقتل حدٌث وهو منكرا، حدٌثا ذبب  بن إسماعٌل عن كتابه فً كان: و
، ٌحٌى ًّ ِم ٌْ  ْبن أحمد أبو َوَقال .الحدٌث ذاهب إسماعٌلو فؤسقطه، ذبب أَبً اْبنِ  َعنِ  التَّ
 وهو الثقات، من وجماعة ورون، هللا ُعَبٌد عن حسان أحادٌث وله ِبِه، بؤس ال: عدي
، ذبب أَبً ابن من ٌسمعه لم أنه عثمان مقتل حدٌث علٌه أنكر والذي الحدٌث، حسن
 قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، : صدوقفى من تكلم فٌه وهو موثق الذهبًوقال 

 نظر، وفٌه ذبب، أَبً ابن حدٌث دلس بؤنه حبان ابن وجزم بؤس به لٌس: الدارقطنً
 فٌه وهم وقد. جزرة صالح خبر فً تقدم كما التسوٌة تدلٌس علٌه دلس أنه والظاهر
 . ُزْرَعة أبوو حاتم أبو علٌه ذلك ورد ترجمتٌن فجعله إسماعٌل بن محمد
  .: وقد صرن بالتحدٌثقلت
 ست سنة مات .بالقدر ورمً وٌدلس ٌخطا صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

                                                           .قبلها أو ومابتٌن
 إسماعٌل عن كتابه فً وهو عثمان، مقتل حدٌث علٌه أنكر: حسن الحدٌث خالصة حاله

                  .ذبب أبً ابن عن -الضعفاء أحد - هللا عبٌد بن ٌحٌى بنا
 والجرن ،(7ٕٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖٕٓ/ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

 ،(88ٗ/7) بن عديوالكامل ال ،(ٖٗ/9) حبان ابن وثقات ،(7ٖ/ 8) والتعدٌل
 ٖ) االعتدال ومٌزان ،(ٕٙٗ/ٔ)ومن تكلم فٌه وهو موثق  ،(9ٕٓ/ٕ) والكاشؾ

 (ٔٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،(9ٕٖ – 9ٖٓ/ 9) التهذٌب وتهذٌب ،(77ٙ/
د -ٖ ٌْ ، واِقد بن ز  ًّ ٌُقال ُعَمر، أبو اْلقَُرِش ًّ  الشامً، َعْمرو، أبو: و َمْشِق . )خ د س ق(.الدِّ

ِزٌد ْبن ومحمد مروان، ْبن الَملِك َعبد ْبن ومحمد مرة، ْبن كثٌر روى عن:  عفٌؾ ْبن ٌَ
 ْبن ومسلمة ، سمٌع ْبن القاسم ْبن عٌسى ْبن ومحمد ُموَسى، ْبن القاسم :وعنه. وؼٌرهم 

 العجلً هللا َعبد ْبن أحمدو دحٌم،و َمِعٌن، ْبن ٌحٌىو أحمدوثقه . وؼٌرهم  الخشنً، علً
ان ابنُ  وذكره، الصدق محله ِبِه، بؤس ال: حاتم أبو َوَقال، والدارقطنً  كتاب ِفً ِحبَّ

 بؤس به لٌس: البزار َوَقال، بالقدر ٌتهم َكانَ : التنٌسً ٌُوُسؾ ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، الثقات
 .بةاوم وثالثٌن ثمان سنة ِفً مات .حجر ابن والحافظ الذهبً ووثقه، حدٌثه ٌجمع

  . البخاريخالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به 
 والتعدٌل والجرن ،(7ٓٗ/ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٔٔ/ٔوري )الد تارٌخ :ٌنظر

وثقات ابن ، (ٕٖٓ -9ٖٔ/ٔ) الدارقطنً وسنن ،(7ٔٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(7ٗ٘/ٖ)
 حجر ابن وتهذٌب ،(ٙٓٔ/ٕ) االعتدال ومٌزان ،(9ٔٗ/ٔ) والكاشؾ ،(ٖٖٔ/ٙحبان )

                                  (ٕٕٗ/ٔوالتفرٌب ) ،(ٕٙٗ/ ٖ)
 =                 ٗٙمرة : ثقة وثقه األكثرون سبقت ترجمته حدٌث رقم: بن كثٌر  -ٗ
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ة أبو -٘=  : وقٌل أنٌس، اسمه: ِقٌلَ : ُصحَبة   لهُ  الدوسً، األزدي: وقٌل اللٌثً، ف اِطم 
ًّ  .دارا بها واختط مصر، فتح وشهد الشام، سكن)د س ق(.  أنٌس، ْبن هللاَّ  َعبد  َصَحاِب
ًُّ : َعن َرَوى. حدٌثان لَهُ  ِب  عرو،األ فلٌت ْبن كثٌر: َعنه َرَوى . وسلم علٌه هللا صلى النَّ

 ابن قال . مرسال   الجهنً هللاَّ  َعبد ْبن ومسلمة الحبلً، الرحمن عبد أبوو مرة، ْبن وكثٌر
 فاطمة أبو: قال ثم. مصري اللٌثً فاطمة أبو: فقال اثنٌن، الحاكم أحمد أبو جعله: حجر

 الشام، سكن: اْلَبرِّ  َعبد ابن قاله الذي: قلت. وؼٌره اْلَبرِّ  َعبد ابن وتبعه شامً، األزدي
 أبا وإن شامً، األزدي فاطمة أبا إن: قٌل وقد...  دارا بها واختط أٌضا مصر وسكن
 أنه ٌشٌر ال القول هذا ومثل .الصحابة فً مذكوران اثنان وإنهما مصري اللٌثً فاطمة

 .بذلك القابلة الرواٌة مرض فقد اثنٌن، ٌعتقدهما
 ،(ٕٗٙ/7اإلصابة )، و(7ٕٙٔ/ٗاالستٌعاب )و(، 7ٓ٘/7طبقات ابن سعد ): ٌنظر

 (7٘ٗ/ٔوالخالصة )
                                                            :سناداإلالحكم على 

دو لحال هارون بن محمد بن بكار؛  حسن إسناد فكالهما حسن  القاسم ْبن ِعٌَسى ْبن ُمَحمَّ
  .رجاله ثقات الحدٌث وباقً
ُجودِ  َكْثَرةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،قامة الصالةإ تابكابن ماجه:  هأخرجخر وله طرٌق آ  السُّ

َثَنا :( قالٕٕٗٔ/7٘ٗ/ٔ) ، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ ار  ْحَمنِ  َوَعْبدُ  َعمَّ اِن، إبراهٌم ْبنُ  الرَّ ٌَّ َمْشِق  الدِّ
َثَنا: االقَ  َثَنا: َقالَ  ُمْسلِم   ْبنُ  اْلَولٌِدُ  َحدَّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  َثْوَباَن، ْبنِ  َثاِبتِ  ْبنُ  الرَّ

، َة، ْبنِ  َكِثٌرِ  َعنْ  َمْكُحول  َثهُ  َفاِطَمَة، أََبا أَنَّ  ُمرَّ ا: قُْلتُ : َقالَ  َحدَّ ِ، َرُسولَ  ٌَ  ِبَعَمل   ْخِبْرِنًأَ  هللاَّ
هِ  أَْسَتِقٌمُ  ٌْ كَ »: َقالَ  َوأَْعَملُُه، َعلَ ٌْ ُجوِد؛ َعلَ ُ  َرَفَعكَ  اال َسْجَدة   هلِلَِّ  َتْسُجدُ  اَل  َفإِنَّكَ  ِبالسُّ  ِبَها هللاَّ
،  حسن  إسنادقلت : وهذا  «َخِطٌَبة   َعْنكَ  ِبَها َوَحطَّ  َدَرَجة 

 7ٙ :نه صدوق سبقت ترجمته حدٌث رقمن أكثرواألحسن الحدٌث ف هشام بن عمار: -ٔ
 دحٌم لقبه سعٌد أبو الدمشقً موالهم العثمانً عمرو بن إبراهٌم بن الرحمن عبد -ٕ

 (ٖٖ٘/ٔ، ٌنظر : التقرٌب ))خ د س ق(  متقن حافظ ثقة:  الٌتٌم ابن مصؽر بمهملتٌن
 7ٙ :: ثقة مدلس صرن بالتحدٌث سبقت ترجمته حدٌث رقمُمْسلِم   ْبنُ  اْلَولٌِدُ  -ٖ
ْحَمنِ  َعْبدُ  -ٗ  (ٗ)بخ خرةآب وتؽٌر بالقدر ورمً ٌخطىء صدوق :َثْوَبانَ  ْبنِ  َثاِبتِ  ْبنُ  الرَّ

 (7ٖٖ/ٔالتقرٌب )  ٌنظر:
  )بخ د ت ق(   ثقة :الرحمن عبد والد الشامً العنسً ثوبان بن ثابت -٘

 (ٕٖٔ/ٔالتقرٌب )  ٌنظر:
 (ٗ)ر م   رسالاإل كثٌر فقٌه ثقة :هللا عبد أبو الشامً مكحول -ٙ
ةَ  ْبنِ  َكِثٌرِ  -7  ٖٙ :كثرون سبقت ترجمته حدٌث رقماأل: ثقة وثقه  ُمرَّ
  جلٌل  صحابً: رضً هللا عنهفاطمة  أبو -8

 :هالحكم على الحدٌث بمجموع طرق
 .صحٌح لؽٌره 
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ه ، لاألزدي، وٌقال قال فٌه اللٌثً وٌقال فٌه الدوسًفاطمة هذا ٌ أبوو
: فاللٌثً فاطمة اثنان أبو، وقد قٌل فى الصحابة صحبة قٌل اسمه عبد هللا

يعمر النمر أبو، ذكر ذلك شامً األزديو مصري
(ٔ)

، وذكر من هذا الحدٌث 
عنه قصة السجود فقط
(ٕ)

وٌدل على تفضٌل السجود 
(ٖ)

من جهة المعنى كثرة  
على التطوٌل فى تسلٌمة صر، والمقتلنٌات فى حق المسلم من كل ركعتٌنا

وتظهر فابدة  /ب[٘ٙٔ/ ]، وفى كل نٌة حسنةواحدة مرةا  نما ٌنويواحدة إ
 ًلإفإنه ًلٌحصل له منها  ؛فى صالته م، الحكم بصحتها ذلك فٌما لو أسا   

لنٌة فإن حسنة الصالة بعشر قبلها، وحسنة النٌة غٌر رها وذلك ماٌقابل اشْ عُ 
سلم من كل  إذا، وعلى هذا فٌكثر حسنات المكثر من السجود مضاعفة
 . مفقود فى المطول إذا اقتصر على تسلٌمة واحدة، وهذا المعنى ركعتٌن

___________________________   
 علماء شٌخ الحافظ النمري البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسؾ ابن عبد البر:( ٔ)

 أبو وصبر: الجٌانً علً أبو قال. بها كان من وأحفظ وقته، فً محّدثٌها وكبٌر األندلس
 ،األندلس رجال من تقدمه من فٌها فاق براعة وبرع ودرس فٌه ودأب الطلب على عمر
 منه، وسمعوا الناس إلٌه ورحل قطار،األ فً ذكره وعال األندلسب عمر أبً شؤن وعظم
  .فاقاآل فً طارت مفٌدة توالٌؾ وألؾ

 وهو ،امجلد   عشرون وهو سانٌداألو المعانً من الموطؤ فً لما التمهٌد: من مإلفاته
 فٌما مصاراأل علماء لمذاهب ستذكاراال وكتاب طرٌقه، فً مثله أحد ٌضع لم كتاب
 وكتاب الموطؤ، لحدٌث التقصً وكتاب ثار،اآلو الرأي معانً من الموطؤ تضمنه

 الرواه، قبابل على نباهاإل وكتاب العلم، بٌان جامع وكتاب الصحابة، سماءأل االستٌعاب
لَة ُعَمرَ  أبو َماتَ . وؼٌرذلك  ٌْ نَ  َثالَث   َسَنةَ  خر،اآل ربٌع سلخ الُجُمَعة لَ ٌْ  ماَبة، َوأَْرَبعِ  َوِستِّ
نَ  اَخْمس   َواْستكمل ٌْ ام َوَخْمَسةَ  َسَنة   َوِتْسِع ٌَّ  .- هللاُ  َرِحَمهُ  - أَ
عٌان األووفٌات  ،(ٖ٘ٔ/8ٔوسٌر أعالم النبالء ) ،(7ٕٔ/8ترتٌب المدارك ) :ٌنظر

 ( ٕٓٗ/8عالم )األو ،(ٙٙ/7)
 ( 7ٕٙٔ/ٗ) االستٌعاب (ٕ)
 َمَذاِهبَ  َثاَلَثةُ  اْلَمْسؤَلَةِ  َهِذهِ  َوِفً :قٌام قال النووىوفى مسؤله السجود أفضل أم ال (ٖ)

ا ُده  ُجودِ  َتْطِوٌلَ  أَنَّ  :أ ح  ُكوعِ  َوَتْكِثٌرَ  السُّ ُجودِ  الرُّ ْرِمِذيُّ  َحَكاهُ  أَْفَضلُ  َوالسُّ  َعنْ  َواْلَبَؽِويُّ  التِّ
نْ  َجَماَعة   ًَ  ُعَمرَ  بن السجود َتْطِوٌلِ  ِبَتْفِضٌلِ  َقالَ  َوِممَّ ُ  َرِض    . َعْنُهَما هللاَّ

بُ  ْذه  اْلم  انًِ و  ًِّ  َمْذَهبُ  :الثَّ اِفِع ًَ  الشَّ ُ  َرِض امِ  َتْطِوٌلَ  أَنَّ  َوَجَماَعة   َعْنهُ  هللاَّ ٌَ  لَِحِدٌثِ  أَْفَضلُ  اْلِق
ًَّ  أَنَّ  ُمْسلِم   َصِحٌحِ  ِفً َجاِبر   ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ اَلةِ  أَْفَضلُ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ  اْلقُُنوتِ  ُطولُ  الصَّ

امُ  ِباْلقُُنوتِ  َواْلُمَرادُ  ٌَ امِ  ِذْكرَ  َوأِلَنَّ  اْلِق ٌَ ُجودِ  َوِذْكرَ  اْلِقَراَءةُ  اْلِق ْسِبٌحُ  السُّ  أَْفَضلُ  َواْلِقَراَءةُ  التَّ
ًِّ  َعنِ  اْلَمْنقُولَ  أِلَنَّ  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ لَ  َكانَ  أَنَّ امَ  ٌَُطوِّ ٌَ  َتْطِوٌلِ  ِمنْ  أَْكَثرَ  اْلِق

ُجودِ   =                                                                                    .  السُّ
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وابل أبًوعن  -1٘ٔ
(ٔ)

ل   إِنَّ  عن ابن مسعود قال:  ةِ  أ ْفض  ال  ُكوعُ  الصَّ  الرُّ
ُجودُ  السُّ  مطوًلمسلم  هأخرج"  و 

(ٕ)
  . 

___________________________ 
بُ =  ْذه  اْلم  الِثُ  و  ُهَما: الثَّ ًَ  َحْنَبل   ْبنُ  أحمد َوَتَوقَّؾَ  َسَواء   أَنَّ ُ  َرِض  َولَمْ  اْلَمْسؤَلَةِ  ِفً َعْنهُ  هللاَّ

ْقِض  ء   ِفٌَها ٌَ ًْ هِ  ْبنُ  إسحاق َوَقالَ  ِبَش ٌْ ا َراَهَو َهارِ  ِفً أَمَّ ُكوعِ  َفَتْكِثٌرُ  النَّ ُجودِ  الرُّ  أَْفَضلُ  َوالسُّ
ا لِ  ِفً َوأَمَّ ٌْ امِ  َفَتْطِوٌلُ  اللَّ ٌَ ُكونَ  أَنْ  اال اْلِق ُجلِ  ٌَ لِ  ُجْزء   لِلرَّ ٌْ ؤِْتً ِباللَّ هِ  ٌَ ٌْ ُكوعِ  َفَتْكِثٌرُ  َعلَ  الرُّ

ُجودِ  هُ  أَْفَضلُ  َوالسُّ ْقَرأُ  أِلَنَّ ْرَبحُ  ُجْزأَهُ  ٌَ ٌَ ُكوعِ  َكْثَرةَ  َو ُجودِ  الرُّ  . َوالسُّ
 ( 9ٔ/ٖوطار )األ( ونٌل ٕٓٓ/ٗشرن النووى لصحٌح مسلم )ٌنظر : 

ًّ  أدرك. )ع(  -خزٌمة  أسدنسبة إلى  - يسداأل وابل أبو سلمة، بن شقٌق (ٔ) ِب  - النَّ
ُ  َصلَّى وابن  ،قٌس ْبن شعثاألو زٌد، ْبن أسامة: َعن َرَوى.  ٌره ولم - وسلم علٌه هللاَّ

مان َثاِبت أَبً ْبن وحبٌب الراشد، أَبً بن جامع: َعنه َرَوىو .مسعود وؼٌرهم ٌْ  وُسلَ
. صالح رجل: العجلً َوَقال، ووكٌع ،وابن سعد ،وثقه ابن معٌن. وؼٌرهم األعمش
ان ابنُ  وذكره ًّ  أدرك: َوَقال الثقات، كتاب فً ِحبَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  لهُ  ولٌست وسلم َعلَ
 .مخضرم ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال. عبادها من وكان الكوفة سكن - ُصحَبة  

وقال ابن حجر فى ، وثمانٌن اثنتٌن سنة الجماجم بعد مات: خٌاط ْبن خلٌفة َقالو
  . سنة مابة وله العزٌز عبد ابن عمر خالفة فً مات: التقرٌب
 للبخاري( والتارٌخ الكبٌر ٕٕٙ/ٔ( وطبقات خلٌفة )9ٙ/ٙ: طبقات ابن سعد ) ٌنظر

( وثقات 7ٖٔ/ٗحاتم ) أبىوالجرن والتعدٌل البن ( 9٘ٗ/ٔ) العجلً( وثقات ٕ٘ٗ/ٗ)
 ( 8ٕٙ/ٔ( والتقرٌب )ٖٗ٘/ٗابن حبان )

، َواْجِتَنابِ  اْلِقَراَءِة، َتْرِتٌلِ باب  ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرج( ٕ)  َوُهوَ  اْلَهذِّ
ْرَعِة، ِفً ْفَراطُ اإل نِ  َوإَِباَحةِ  السُّ ٌْ َثَنا :( قال8ٕٕ/ٖٙ٘/ٔ) َرْكَعة   ِفً َفؤَْكَثرَ  ُسوَرَت  أبو َحدَّ
َبَة، أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  ٌْ ، َواْبنُ  َش ر  ٌْ ا ُنَم ، َعنْ  َجِمٌع  َثَنا: َبْكر   أبو َقالَ  َوِكٌع  ، َحدَّ  َعنِ  َوِكٌع 

، أَِبً َعنْ  ،األعمش ا: َفَقالَ  هللِا، َعْبدِ  إِلَى ِسَنان   ْبنُ  َنِهٌكُ  لَهُ  ٌَُقالُ  َرُجل   َجاءَ : َقالَ  َواِبل   أََبا ٌَ
ْحَمنِ  َعْبدِ  ؾَ  الرَّ ٌْ اء   أَمْ  َتِجُدهُ  أَلِف ا اْلَحْرَؾ؟ َهَذا َتْقَرأُ  َك رِ  َماء   ِمنْ ) ٌَ ٌْ  َماء   ِمنْ » أَوْ  ،(أَِسن   َؼ
رِ  ٌْ اِسن   َؼ تَ  َقدْ  القرآن َوُكلَّ : هللاِ  َعْبدُ  َفَقالَ : َقالَ  ؟«ٌَ ٌْ رَ  أَْحَص ٌْ  أَلَْقَرأُ  إِنًِّ: َقالَ  َهَذا، َؼ

لَ  ا»: هللاِ  َعْبدُ  َفَقالَ  َرْكَعة ، ِفً اْلُمَفصَّ ْعِر، َكَهذِّ  َهّذ  ا إِنَّ  الشِّ ْقَرُءونَ  أَْقَوام   ٌَُجاِوزُ  اَل  القرآن ٌَ
ُهْم، ٌَ اَلةِ  أَْفَضلَ  إِنَّ  َنَفَع، ِفٌهِ  َفَرَسخَ  اْلَقْلبِ  فًِ َوَقعَ  إذا َولَِكنْ  َتَراِق ُكوعُ  الصَّ ُجوُد، الرُّ  َوالسُّ

َظاِبرَ  أَلَْعلَمُ  إِنًِّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َكانَ  الَِّتً النَّ ٌْ ْقُرنُ  َوَسلَّمَ  َعلَ َنُهنَّ  ٌَ ٌْ نِ  َب ٌْ  ُكلِّ  ِفً ُسوَرَت
اْبُن  َقالَ  . ِبَها أَْخَبَرِنً َقدْ : َفَقالَ  َخَرَو، ُثمَّ  إِْثِرِه، ِفً َعْلَقَمةُ  َفَدَخلَ  هللِا، َعْبدُ  َقامَ  ُثمَّ  ،«َرْكَعة  
ر   ٌْ ِتهِ  ِفً ُنَم ٌَ قُلْ  َولَمْ  هللِا، َعْبدِ  إِلَى َبِجٌلَةَ  َبِنً ِمنْ  َرُجل   َجاءَ : ِرَوا      .ِسَنان   ْبنُ  َنِهٌكُ  ٌَ
 ٕٙ٘/ٕ) القرآن ِقَراَءةِ  ِفًباب  ،الصلوات تابك :فى مصنفه أبً شٌبةابن  هأخرجو
 اْسَتَحبَّ  َمنِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقًومن طرٌقه  ،( عن وكٌع به بلفظه87ٕ7/
ُكوعِ  ِمنَ  ْكَثارَ اإل ُجودِ  الرُّ  . (89ٙٗ/ٗٔ/ٖ) َوالسُّ
 ِقَراَءةِ  إَِباَحةِ باب ، الصالة تابك: ، وابن خزٌمةبنحوه (7ٖٓٙ/9ٙ/ٙ) :أحمد هأخرجو

نِ  ٌْ وَرَت ْكَعةِ  ِفً السُّ  =                                                               اْلَواِحَدةِ  الرَّ



   ٘1ٙ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
 ،بلفظه (ٕٓٗ/7ٙٔ/ٔ) :فى مسنده أبً شٌبةابن  هأخرج، وبنحوه (8ٖ٘/9ٕٙ/ٔ)= 
 هأخرجو، ( بنحوهٕٕٕ٘/ٕٗٔ/ٔند ابن مسعود )مس :ٌعلى فى مستده أبو هأخرجو

ُكوعِ  ِمنَ  ْكَثارَ اإل اْسَتَحبَّ  َمنِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقً ُجودِ  الرُّ  (88ٙٗ /ٖٔ/ٖ) َوالسُّ
   . به األعمشمعاوٌة عن  أبىعن تهم بنحوه ، خمس
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 ذكر حجة من فضل طول القٌام ( ٓٗ)                 
 

تقدم
(ٔ)

ان  إن  :لحث على قٌام اللٌل حدٌث المغٌرةفى ا  ُسولُ  ك  لَّى هللاِ  ر   هللاُ  ص 
هِ  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  تَّى لٌقوم و  ر   ح    . ساقاه........"  الحدٌث م قدماه أوت 
لَّى - النبًأن  -هللا عنه  رضً -وعن جابر -ٓٙٔ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   ُسبِل   - و 
ل عن   الترمذيو أحمداه وأخرج «اْلقُُنوتِ  ُطولُ » :ق ال  ف ؟الصالة  أ ْفض 

وصححه 
(ٕ ) 

 
 
 
 

___________________________ 
 ٙٔٔ :سبق تخرٌجه رقم (ٔ)
اَلةِ  أَْفَضلُ باب  َوَقْصِرَها ،اْلُمَساِفِرٌنَ  َصاَلةِ  تابك :مسلم هأخرج (ٕ)  اْلقُُنوتِ  ُطولُ  الصَّ
َثَنا (7٘ٙ/ٕٓ٘/ٔ) َبَة، أَِبً ْبنُ  َبْكرِ  أبو َحدَّ ٌْ ، أبووَ  َش ب  ٌْ َثَنا: االقَ  ُكَر َة، أبو َحدَّ ٌَ َثَنا ُمَعاِو  َحدَّ

اَن، أَِبً َعنْ  ،األعمش ٌَ ، َعنْ  ُسْف هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ُسِبلَ : َقالَ  َجاِبر  ٌْ  أَيُّ : َوَسلَّمَ  َعلَ
اَلةِ  َثَنا:  َبْكر   أبو َقالَ . «اْلقُُنوتِ  ُطولُ »: َقالَ  أَْفَضُل؟ الصَّ ةَ  أبو َحدَّ ٌَ  . األعمش َعنِ  ، ُمَعاِو

 ُطولِ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة ،(8ٖٙٗٔ/7ٕٙ/ٕٕ) :أحمد هأخرجو
امِ  ٌَ لِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِق ٌْ ِرهِ  اللَّ ٌْ محمد بن نصر فى تعظٌم قدر ، و(٘٘ٔٔ/8ٙٔ/ٕ) َوَؼ

ُكوعِ  َكْثَرةُ  باب :الصالة ُجودِ  الرُّ امِ  ُطولِ  أَمْ  أَْفَضلُ  َوالسُّ ٌَ  :البٌهقًو ،(ٖٓٔ/ٕٖٗ/ٔ)  اْلِق
اَلةِ  أَْفَضلِ باب كتاب الصالة،   أبىأربعتهم من طرٌق  (8ٙٙٗ/ٖٔ/ٖ) اْلقُُنوتِ  ُطولُ  الصَّ
  .به بلفظه األعمشمعاوٌة عن 

انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو ٌَ اَلةِ  أَْفَضلَ  ِبؤَنَّ  اْلَب  قُُنوُتَها َطالَ  َما الصَّ
باب فضل التطوع  ،الصالة تابك :وعبد الرزاق فى مصنفه (،8٘ٙٔ/ٗ٘/٘)
 . به بلفظه األعمشكالهما من طرٌق الثورى عن  ،(8ٗ٘ٗ/7ٕ/ٖ)
اَلةِ  أَْفَضلُ باب  ،َوَقْصِرَها اْلُمَساِفِرٌنَ  َصاَلةِ  تابك :مسلم هأخرجو  اْلقُُنوتِ  ُطولُ  الصَّ
امِ  ُطولِ  فًِ َجاءَ  َماباب   ،الصالةاب أبو تابك :الترمذيو ،( بنحوه7٘ٙ/ٕٓ٘/ٔ) ٌَ  الِق
اَلةِ  ِفً ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  الَبابِ  َوِفً :وقال ( بلفظه،87ٖ/9ٕٕ/ٕ) الصَّ ًٍّ  ْبنِ  َوأََنسِ  ُحْبِش

، ، َحَسن   َحِدٌث   َجاِبر   َحِدٌثُ » َمالِك  رِ  ِمنْ  ُرِويَ  َوَقدْ  َصِحٌح  ٌْ  َعْبدِ  ْبنِ ا َجاِبرِ  َعنْ  َوْجه ، َؼ
امِ  ُطولِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،إقامة الصالة تابك :وابن ماجه ،«هللاَِّ  ٌَ لََواتِ  ِفً اْلِق  الصَّ
 :وابن الجعد فى مسنده ،( مطوالٕٓٔ٘ٔ/8ٖٔ/ٖٕ) :أحمدو ،( بلفظهٕٔٗٔ/ٙ٘ٗ/ٔ)

بلفظه خمستهم من طرٌق  (9ٕ٘ٗ/ ٖ٘٘/ٔ) إسماعٌل ْبنُ  النَّْضرُ  اْلَقاصُّ  ُمِؽٌَرةَ  أبوباب 
 .عن جابر به  الزبٌر أبى
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النسابً هأخرجو -ٔٙٔ
(ٔ)

طالق العمل جواز إ فى حدٌث مطول تقدم فى ذكر 
 . ٌماناإلمن كتاب  ٌماناإلعلى 

___________________________ 
 َعْبدُ  أخبرنا :قال (ٕٕٙ٘/8٘/٘باب جهد المقل ) ،الزكاة تابك :النسابً هأخرج( ٔ)

ابِ  ، َعنْ  اْلَحَكِم، َعْبدِ  ْبنُ  اْلَوهَّ او  ج   اْبنُ  َقالَ  َحجَّ ٌْ َماَن، أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ  أَْخَبَرِنً: ُجَر ٌْ  َعنْ  ُسلَ
 ًٍّ دِ  َعنْ  ،األزدي َعلِ ٌْ ، ْبنِ  ُعَب ر  ٌْ ًٍّ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَم ، ُحْبِش ًِّ ًَّ  أَنَّ  اْلَخْثَعِم ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ  ِفٌِه، ُؼلُولَ  اَل  َوِجَهاد   ِفٌِه، َشكَّ  اَل  إٌَِمان  »: َقالَ  أَْفَضُل؟ ْعَمالِ اال أَيُّ  ُسِبلَ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ة   اَلةِ  َفؤَيُّ : ِقٌلَ  «َمْبُروَرة   َوَحجَّ َدَقةِ  َفؤَيُّ : ِقٌلَ  «اْلقُُنوتِ  ُطولُ »: َقالَ  أَْفَضُل؟ الصَّ  الصَّ
مَ  َما َهَجرَ  َمنْ »: َقالَ  أَْفَضُل؟ اْلِهْجَرةِ  َفؤَيُّ : ِقٌلَ  «اْلُمِقلِّ  ُجْهدُ »: َقالَ  أَْفَضُل؟ ُ  َحرَّ  َعزَّ  هللاَّ
 َفؤَيُّ : ِقٌلَ  «َوَنْفِسهِ  ِبَمالِِه، اْلُمْشِرِكٌنَ  َجاَهدَ  َمنْ »: َقالَ  أَْفَضُل؟ اْلِجَهادِ  َفؤَيُّ : ِقٌلَ  «َوَجلَّ 
 .«َجَواُدهُ  َوُعِقرَ  َدُمُه، أَُهِرٌقَ  َمنْ »: َقالَ  أَْشَرُؾ؟ اْلَقْتلِ 
باب  ،الصالة تابك :داود أبوومن طرٌقه  ،بلفظه (ٔٓٗ٘ٔ/ٕٕٔ/ٕٗ) :أحمد هأخرجو

لِ  َصاَلةِ  اْفِتَتانِ  ٌْ نِ  اللَّ ٌْ امِ  ُطولِ باب  ،الصالة تابوفى ك ،(ٕٖ٘ٔ/ ٖٙ/ٕ) ِبَرْكَعَت ٌَ  اْلِق
اَلةِ  أَيِّ باب  ،الصالة تابك :فى سننه الدارمًو ( بلفظه،9ٗٗٔ/9ٙ/ٕ)  أَْفَضلُ  الصَّ
 (ٕٕٓ٘/ٙٙٗ/ٗ) :والمثانًحاد اآلعاصم فى  أبىوابن  ،بلفظه( ٗٙٗٔ/89ٕ/ٕ)

ُكوعِ  َكْثَرةُ  :ومجمد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالة ،بلفظه ُجودِ  الرُّ  ُطولِ  أَمْ  أَْفَضلُ  َوالسُّ
امِ  ٌَ ا( 7ٖٓ/ٖٕٖ/ٔ) اْلِق  فًِ اْلِقَراَءةِ  َبابُ  :ثاراآل فى شرن معانً الطحاويو ،مختصر 

ا( 779ٔ/ 99ٕ/ٔ) اْلَفْجرِ  َرْكَعَتًِ   اْسَتَحبَّ  َمنِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقًو ،مختصر 
ُكوعِ  ِمنَ  ْكَثارَ اال ُجودِ  الرُّ  َوَردَ  َماباب كتاب الزكاة، ، وفى ( بلفظه9ٓٙٗ/ٗٔ/ٖ) َوالسُّ
( ٘ٙ/ٕ) :ع فى معجم الصحابةوابن قان ،( بلفظه777ٕ/ ٕٖٓ/ٗ) اْلُمِقلِّ  َجْهدِ  ِفً

ا بلفظه تسعتهم من طرٌق  (8٘ٓٗ/ٖٕٙٔ/ٖ) :نعٌم فى معرفة الصحابة أبوو ،مختصر 
، او   .به  َحجَّ
                                                                         :النسابًاإلمام  إسناددراسة 

روى  .)د ت س( البؽدادي اْلَحَسنِ  أبو نافع الوراق، بن الحكم عبد بن الوهاب عبد -ٔ
 أبً وشعٌب ، المصٌصً محمد بن وحجاو اللٌثً، عٌاض بن أنس صخرة أبً :عن

ْرِمِذّي، داود، أبو وعنه:. وؼٌرهم صالح، َسابً، والتِّ  العالء ْبن علً ْبن أحمدو والنَّ
 الوهاب عبد: ٌقول هللاَِّ  َعبد أبا سمعت: المروذي بكر أبو قال. وؼٌرهم الجوزجانً،

 ْبن إسحاق ْبن ٌُوُسؾَ  بن أحمد َوَقال. الحق إلصابة ٌوفق مثله صالح رجل الوراق
 عبد ذكرت: ْنباِريّ األ جامع ابن: ٌعنً المثنى، قال: جده عن أبٌه، َعن التنوخً، بهلول
 على ٌقوى ومن: قال ،أحمد عن لنا وروي: قال، له هللا ألدعو إنً: فقال ،حمدأل الوهاب

َسابً، َوَقال، الوهاب عبد علٌه ٌقوى ما ًّ  النَّ اَرقُطِن : اْلَخِطٌب َبْكر أبو َوَقال، ثقة: والدَّ
ا ورعا صالحا ثقة َكانَ  ، القدر كبٌر متؤله صالح ثقة: فى الكاشؾ الذهبًقال و، زاهد 

ان ابنُ  وذكره خمسٌن  سنة مات .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
 =                                                                .بتٌناوم وخمسٌن إحدىأو 
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 ..................................................................................
___________________________   

 . جماعاإلثقة ب : خالصة حاله= 
/ ٕٔ) بؽداد وتارٌخ ، (ٔٔٗ/8) حبان ابن ثقاتو، ( 9ٔ/ٔ) النسابًمشٌخة  : ٌنظر
/ ٙ) التهذٌب وتهذٌب ، (7ٗٙ/ٔ) والكاشؾ ،( ٖٕٖ/ٕٔ) النبالء أعالم وسٌر ،( 8ٖٕ
 (8ٖٙ/  ٔ) والتقرٌب ،( 8ٗٗ
 7ٕ رقم: سبقت ترجمته حدٌث باتفاقثقة  :المصٌصً محمد بن حجاج -ٕ
بد -ٖ لِك ع  ج بن العزٌز عبد بن الم  ٌْ سبقت ترجمته ثقة مدلس من الثالثة  :القرشً ُجَر

  .خباراإلوقد صرن فى هذا الحدٌث ب :قلت، 7ٕ رقم: حدٌث
ان -ٗ مان أَبً ْبن ُعْثم  ٌْ  اْلَمكًِّ النوفلً القرشً نوفل بن عدي بن مطعم بن جبٌر ْبن ُسلَ

ر ْبن َناِفع وعمه ،األزدي هللاَِّ  َعبد ْبن علً :روى عن. )خت م د تم س ق ( ٌْ  ْبن ُجَب
ج، ْبن اْلَملِك عبد وعنه:. وؼٌرهم عوؾ ْبن الرحمن َعْبد ْبن سلمة وأبً مطعم، ٌْ  ُجَر
د النوفلً، حسٌن أَبً ْبن َسِعٌد ْبن وُعَمر وثقه . وؼٌرهم ٌسار ْبن إسحاق ْبن وُمَحمَّ
د حاتم، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىو ،أحمد َبة ْبن وٌعقوب َسْعد، ْبن وُمَحمَّ ٌْ  ،الدارقطنًو ،َش
ان ابنُ  وذكره، وابن حجر ،العجلًو  . الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

                                                              .جماع اإلثقة ب خالصة حاله :
 ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(٘/ ٔ) أحمد وعلل ،(8ٙٗ/٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 7) حبان ابن وثقات ،(ٕ٘ٔ/ ٙ) والتعدٌل والجرن ،(7ٕٖ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٖٕٕ/
 (8ٖٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٕٓٔ/  7) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٕٔ/ 
: ثقة له أوهام احتج به البارقً أَبً الولٌد بن هللاَّ  عبد أبو ،األزدي هللاَّ  َعبد بن علً -٘

 ٓ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم .مسلم وأهل السنن
ٌد -ٙ  ِبَضم - الجندعً ُثمَّ  لٌث بن جندع بن عامر بن سعد بن قتادة بن ُعَمٌر بن ُعب 

ال َوفتح النُّون َوُسُكون اْلِجٌم  جندع إِلَى النِّْسَبة َهِذه - اْلُمْهملَة اْلعٌن َوكسر اْلُمْهملَة الدَّ
ٌْث من بطن َوُهوَ  ة أَهل قاص اْلَمكًِّ، َعاِصم أبو ،كَناَنة اْبن َمَناة عبد بن بكر بن َل  .َمكَّ
     .وؼٌرهم َعبَّاس ْبن هللا وعبد حبشً، ْبن هللاَّ  وعبد كعب، ْبن أبً :روى عن. )ع(

 ْبن ٌحٌى وثقه. وؼٌرهم دٌنار ْبن وَعْمرو ،األزدي وعلً ربان، أَبً ْبن عطاء وعنه:
 ثقة، تابعً: العجلً َوَقال، الحدٌث كثٌر ثقة كان: سعد ابن َوَقال، ُزْرَعة أبوو َمِعٌن،
 إلٌه، ٌجلس ُعَمر ابن كان التابعٌن، كبار من وهو زمانه فً مكة أهل قاص وَكانَ 
ان ابنُ  وَذَكره به، ٌؤتً اذام قتادة، ابن در هلل: وٌقول  فً حجر ابن َوَقال، الثقات فً ِحبَّ
 .ُعَمر اْبن قبل ُعَمٌر ْبن ُعَبٌد َماتَ  .ثقته على مجمع: التقرٌب

 .جماع اإلثقة ب خالصة حاله :
 أحمد وعلل ،(8ٖٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٙٗ ،٘ٗٗ/  ٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 الدمشقً زرعة أبً ، وتارٌخ(٘٘ٗ/٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(9ٓٗ ،ٕٖٗ ،77/ٔ)
 =                               والتعدٌل والجرن ،(ٕٖٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(٘ٔ٘/ٔ)
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والقنوت ٌطلق على معان
(ٔ)

د فى هذا الحدٌث ، وهو المرا: القٌام نفسه
 /وعلى طول القٌام، وعلى الطاعة، وعلى الخشوع، وعلى

(ٕ)
وعلى  الصالة، 

اإلقرار، وعلى العبودٌة، وعلى السكوت، وعلى الدعا ، وعلى العبادة، 
بقرابن  المعانً، وعلى القٌام بالحق وٌفهم كل واحد من هذه خالصوعلى اإل

  تفهم من سٌاق اللفظ .

___________________________   
ِردُ : القنوت قال ابن األثٌر( ٔ) اعة، ُمتَعّددة، ِبمعان   ٌَ اَلِة، والُخشوع، كالطَّ  َوالصَّ

عاء، كوت، الِقٌام، َوُطولِ  والِقٌام، والِعبادة، والدُّ ٌُْصرؾ والسُّ  َهِذهِ  ِمنْ  واحد   ُكلِّ  ِفً ف
ْحَتِمله َما إِلَى اْلَمَعاِنً  .ِفٌهِ  الواِرد اْلَحِدٌثِ  لفظُ  ٌَ

( 9ٔٙ/ٔ) للخطابً( وؼرٌب الحدٌث ٖٖٔ/ٖالحدٌث للقاسم بن سالم )ٌنظر : ؼرٌب 
 (ٔٔٔ/ٗ( والنهاٌة )8ٙٔ/ٕومشارق األنوار )

  ( إلى هنا انتهى السقط من )ط(ٕ)
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

 التهذٌب وتهذٌب، (9ٕ٘/ٔواللباب )، (ٕٖٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(9ٓٗ/٘)= 

  (77ٖ/  ٔ) والتقرٌب ،(7ٗ/٘) اإلصابةو ،(7/7ٔ)
بد -7 ِ  ع  - ثقٌلة ٌاء ثم معجمة بعدها الموحدة وسكون المهملة بضم -حبشً  بن هللاَّ

اء َوُسُكون اْلَخاء ِبَفْتح - الخثعمً  َهِذه - ِمٌم آخرَها َوِفً اْلُمْهملَة اْلعٌن َوفتح اْلُمَثلََّثة الثَّ
ْسَبة : َعن َرَوى .(س د) .صحبة لَهُ  ، مصؽر ومثناة بقاؾ  - قتٌلة أبو كنٌة ،خثعم إِلَى النِّ
 ًِّ ِب َسابً َداُود، أبو له روى .وَسلَّمَ  علٌه هللا صلى النَّ  بن َسِعٌد: َعنه َرَوى . َحِدٌثٌن والنَّ
دِ      . مطعم ْبن جبٌر ْبن ومحمد اللٌثً، ُعَمٌر ْبن وُعَبٌد ،مطعم ْبن جبٌر بن ُمَحمَّ
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٔٔٗ/ٖ) أحمد ومسند ،(ٓٙٗ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 حبان ابن وثقات ،(9ٕ/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(7ٕٙ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕ٘/٘)
(، ٓٗٔ/ٖ) الؽابة أسدو(، 887/ٖ) االستٌعابو ،(9ٙٔ/ٕ) البلدان ومعجم ،(ٕٓٗ/ٖ)

 (  .99ٕ/ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(8ٖٔ/٘) التهذٌب وتهذٌب(، ٙٗ/ٗواإلصابة )
 

 :سناداإلالحكم على 
  . صحٌح رجاله ثقات إسناد
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نْ و -ٕٙٔ  ْبدِ  ع  ِ  ع  ًٍّ  ْبنِ  هللاَّ ًِّ  ُحْبِش ِم ْثع  ُسول   أ نَّ  -رضى هللا عنه  - اْلخ  ِ  ر   هللاَّ
لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  الِ األ أ يُّ : ُسبِل   و  لُ؟ ْعم  امِ  ُطولُ »: ق ال   أ ْفض   ٌ  هأخرج «اْلقِ
داود  أبو

(ٔ)
 . 

___________________________
 

لِ  َصاَلةِ  اْفِتَتانِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ) ٌْ نِ  اللَّ ٌْ ( ٕٖ٘ٔ/ٖٙ/ٕ) ِبَرْكَعَت
امِ  ُطولِ باب  ،الصالة تابوفى ك ٌَ َثَنا :( قال9ٗٗٔ/9ٙ/ٕ) اْلِق ْعِنً َحْنَبل   اْبنُ  َحدَّ  ،أحمد ٌَ
َثَنا ، َحدَّ او  ج   اْبنُ  َقالَ : َقالَ  َحجَّ ٌْ َماَن، أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ  أَْخَبَرِنً ُجَر ٌْ ًٍّ  َعنْ  ُسلَ  ،األزدي َعلِ
دِ  َعنْ  ٌْ ، ْبنِ  ُعَب ر  ٌْ ًٍّ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَم ، ُحْبِش ًِّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  اْلَخْثَعِم ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
امِ  ُطولُ »: َقالَ  أَْفَضُل؟ ْعَمالِ األ أَيُّ : ُسِبلَ  ٌَ                                  . «اْلِق
باب جهد المقل  ،الزكاة تابك :النسابًو ،(ٔٓٗ٘ٔ/ٕٕٔ/ٕٗ) :أحمد هأخرجو
اَلةِ  أَيِّ باب  ،الصالة تابك :فى سننه الدارمًو ،(ٕٕٙ٘/8٘/٘)  أَْفَضلُ  الصَّ
 (ٕٕٓ٘/ٙٙٗ/ٗ) :اآلحاد والمثانًعاصم فى  أبىوابن  ،( بلفظهٗٙٗٔ/89ٕ/ٕ)

ُكوعِ  َكْثَرةُ باب  :مد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالةحوم ،بلفظه ُجودِ  الرُّ  أَمْ  أَْفَضلُ  َوالسُّ
امِ  ُطولِ  ٌَ ا( 7ٖٓ/ٖٕٖ/ٔ) اْلِق  اْلِقَراَءةِ  َبابُ  :اآلثارفى شرن معانى  الطحاويو ،مختصر 
ا( 779ٔ/99ٕ/ٔ) اْلَفْجرِ  َرْكَعَتًِ  ِفً  َمنِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقًو ،مختصر 

ُكوعِ  ِمنَ  ْكَثارَ اإل اْسَتَحبَّ  ُجود الرُّ  َماباب  كتاب الزكاة، ، وفى( بلفظه9ٓٙٗ/ٗٔ/ٖ) َوالسُّ
( ٘ٙ/ٕ) :وابن قانع فى معجم الصحابة ،( بلفظه777ٕ/ٕٖٓ/ٗ) اْلُمِقلِّ  َجْهدِ  ِفً َوَردَ 

ا ( بلفظه تسعتهم من طرٌق 8٘ٓٗ/ٖٕٙٔ/ٖ) :نعٌم فى معرفة الصحابة أبوو ،مختصر 
، او    .به َحجَّ
 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 

 ٖ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم إمام: بن حنبل أحمد -ٔ
   7ٕ رقم: سبقت ترجمته حدٌث باتفاقثقة  :المصٌصً محمد بن حجاج -ٕ
بد -ٖ لِك ع  ج بن العزٌز عبد بن الم  ٌْ سبقت ترجمته ،  ثقة مدلس من الثالثة : القرشً ُجَر

   7ٕ رقم: حدٌث
 خبار اإلوقد صرن فى هذا الحدٌث ب: قلت
ان -ٗ مان أَبً ْبن ُعْثم  ٌْ ً النوفلً القرشً نوفل بن عدي بن مطعم بن جبٌر ْبن ُسلَ : اْلَمكِّ

 ٔٙٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم
: ثقة له أوهام احتج به البارقً أَبً الولٌد بن هللاَّ  عبد أبو ،األزدي هللاَّ  َعبد بن علً -٘

 ٓ٘:مسلم وأهل السنن سبقت ترجمته حدٌث رقم
ٌد -ٙ  ٔٙٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمسعد بن قتادة بن ُعَمٌر بن ُعب 
بد -7 ِ  ع   ٔٙٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم صحابً: حبشً بن هللاَّ

 :سنادالحكم على اإل
 صحٌح.
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واختلف أهل العلم فً أن طول القٌام فً الصالة أفضل أم كثرة الركوع 
، واحتج بما إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضلوالسجود، فذهب بعضهم 

عا  فً السجود من حدٌث دتضمنته أحادٌث الذكر قبله، وبما تقدم فً ذكر ال
              أبً هرٌرة .

بُ » -ٖٙٔ ا أ ْقر  ُكونُ  م  ْبدُ  ٌ  ِه، ِمنْ  اْلع  بِّ ُهو   ر  اِجٌد، و  ؤ ْكثُِروا س  ا    ف  ع   هأخرج «الدُّ
مسلم 
(ٔ)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

ُكوعِ  ِفً ٌَُقالُ  َماباب  ،الصالة تابك :مسلم هأخرج( ٔ) ُجودِ  الرُّ ( 8ٕٗ/ٖٓ٘/ٔ) َوالسُّ
َثَنا :قال ، ْبنُ  َهاُرونُ  َحدَّ ، ْبنُ  َوَعْمُرو َمْعُروؾ  اد  َثَنا: االقَ  َسوَّ ، ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّ  َعنْ  َوْهب 

َة، ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  َعْمِرو ٌَّ ًٍّ  َعنْ  َؼِز ، أَِبً َمْولَى ُسَم هُ  َبْكر   َصالِح   أََبا َسِمعَ  أَنَّ

ثُ  َذْكَوانَ  َرةَ  أَِبً َعنْ  ٌَُحدِّ ٌْ  . به مرفوعا ُهَر
 ،الصالة تابك :داود أبوو، ( عن هارون به بلفظه7ٗ/9ٕٗٙٔ/٘ٔ) :أحمد هأخرجو

َعاءِ  ِفًباب  ُكوعِ  ِفً الدُّ ُجودِ  الرُّ باب  ،التطبٌق تابك: والنسابً ،(87٘/ ٖٕٔ/ٔ) َوالسُّ
ُكونُ  َما ْقَربُ   ،الصالة تابك :وابن حبان ،(7ٖٔٔ/ٕٕٙ/ٕ ) َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلَعْبدُ  ٌَ
ْؼَبةِ  ِذْكرُ  باب َعاءِ  ِفً الرَّ ُجودِ  الدُّ  اْلَوْقتِ  َذلِكَ  ِفً َمْواَلهُ  ِمنْ  اْلَعْبدِ  لِقُْربِ  َوالسُّ
وفً  ، (8٘ٙٙ/ٕٔ/ٕٔهرٌرة ) أبىمسند  :ٌعلى فى مسنده أبوو (،9ٕ8ٔ/ٕٗ٘/٘)
انُ  باب ،الصالة تابك :عوانة فى مستخرجه أبوو ،(8٘/7ٖ/ٔ) ٌَ ُجودِ  َثَوابِ  َب  السُّ

ْرِؼٌبِ  ُجودِ  َكْثَرةِ  ِفً َوالتَّ  فً الطبرانًو ،(8٘7ٔ/98ٗ/ٔ)وفً  ،(8٘ٙٔ/98ٗ/ٔ) السُّ
َعاءِ  األمر َبابُ  :الدعاء ُجودِ  ِفً ِبالدُّ كتاب الصالة، باب  :والبٌهقً ،( ٖٔٙ/97ٔ/ٔ) السُّ

َعاءِ  ِفً ْجِتَهادِ اال ُجودِ  فًِ الدُّ فى شرن  والبؽوي ،(8ٕٙٙ/8٘ٔ/ٕ) َجاَبةِ اإل َرَجاءَ  السُّ
ُجودِ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك :السنة  ابن عن طرق منثمانٌتهم  (8٘ٙ/ٔ٘ٔ/ٖ) السُّ
 .به وهب
ْنَبِؽً َما ابُ ب :رثااآل معانً شرن فً الطحاوي هأخرجو ُكوعِ  ِفً: ٌَُقالَ  أَنْ  ٌَ ُجودِ  الرُّ  َوالسُّ
 (ٕٔٙ/9ٙٔ/ٔ) فىو( ٔٔٙ/9ٙٔ/ٔ) :الدعاء فً والطبرانً، (ٕٔٗٔ/ٖٕٗ/ٔ)

  .به ؼزٌة، بن عمارة عن أٌوب، بن ٌحٌى طرٌق من كالهما
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لُ وسبل ابن عمر:" -ٗٙٔ ُكو أ ْطو  امِ  فًِ عِ الرُّ  ٌ لُ، اْلقِ ُجوِد؟ ُطولُ  أ مْ  أ ْفض   السُّ
ا إِنَّ : ف ق ال    ٌ ا ط  انِ  خ  ْأِسِه، فًِ اإلِْنس  إِنَّ  ر  ُجود   و  ُحطُّ  السُّ ا ٌ   ٌ ا ط   "اْلخ 

(ٔ) 

___________________________
 

بدون ( ٕ٘ٔ/ٖ)الصالة باب فضل السجود  تابك :البؽوى فى شرن السنة( ذكره ٔ)
 .إسناد

( 9ٕ٘ٔ/7٘ٗ/ٔباب فضل ذكر هللا ) :واألثر أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرقابق
َثِنً: َقالَ  لَِهٌَعةَ  اْبنُ  أَْخَبَرَنا: َقالَ  ،اْلَؽاِفقِ  َعْوؾ   ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  َرِبٌَعَة، ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّ  َعنْ  ًِّ

د   ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  ٌْ ُكوعِ  أَُطولُ : ُعَمرَ  اِلْبنِ  قُْلتُ : َقالَ  ُعَب اَلةِ  ِفً لِْلَقاِبمِ  الرُّ  ُطولُ  أَمْ  أَْفَضُل؟ الصَّ
ُجوِد؟ ا»: َقالَ  السُّ ا أَِخً، اْبنَ  ٌَ ٌَ ُجودَ  َوإِنَّ  َرْأِسِه، ِفً اإْلِْنَسانِ  َخَطا ُحطُّ  السُّ ا ٌَ ٌَ  .«اْلَخَطا
 ( ٖٗٓ/ٕٖٔ/ٔ) :تعظٌم قدر الصالة رٌق ابن المبارك أخرجه ابن نصر فًومن ط
  :ابن المباركاإلمام  إسناددراسة 

 الرحمن عبد أبو الحضرمً عقبة ابن -الهاء وكسر الالم بفتح -لهٌعة بن هللا عبد -ٔ
 بن وجعفر األشج، ْبن هللاَّ  َعبد بن بكٌر: . روى عن)م د ت ق(  .القاضً المصري
ِزٌدَ  بن والحارث ربٌعة،  الِمْصِري، صالح ْبن هللا َعبد: .وعنهوؼٌرهم  الحضرمً ٌَ
 َقال .وؼٌرهم وهب ْبن هللا وعبد القعنبً، مسلمة بن هللاَِّ  وَعْبد ،المبارك بن هللاَّ  وعبد

، ٌَى َكانَ : الحمٌدي عن الُبخاِريُّ ْح : المدٌنً بن علً َوَقال ،شٌبا ٌراه ال َسِعٌد ْبن ٌَ
، بن الرحمن عبد سمعت  اْبنِ  َعن القصٌر، ٌزٌد ْبنِ  هللاَِّ  َعبد َعن تحمل لَُه، وِقٌلَ  َمْهِديٍّ
ْحَمِن، َعْبد َفَقالَ  لَِهٌَعة؟ ْحَمنِ  َعْبدُ  قال ثم: كثٌرا وال قلٌال لَِهٌَعة اْبنِ  َعنِ  أحمل ال الرَّ : الرَّ
َثَنا ِفٌِه، كتابا لَِهٌَعة ابن إلً كتب ْحَمنِ  َعْبدُ  قال. شعٌب بن َعْمرو َحدَّ  ابن على فقرأته: الرَّ

 بن إسحاق أَْخَبَرِنً: قال لَِهٌَعة، اْبنِ  َعن كتابه من المبارك ابن إلً فؤخرجه المبارك،
ْحَمنِ  َعْبد سمعت ما: اْلُمَثنَّى بن محمد َوَقال .شعٌب ْبن َعْمرو َعن فروة، أَبً  ٌحدث الرَّ
قُولُ  مهدي، ابن سمعت: حماد بن نعٌم َوَقال .قط شٌبا لَِهٌَعة اْبنِ  َعنِ   بشًء   عتدا ما: ٌَ

 َحِدٌثُ  َما: هللاَِّ  َعْبد أبو َقالو .ونحوه المبارك ابن سماع إال لَِهٌَعة ابن حدٌث من سمعته
ة ، لَِهٌَعة اْبنِ  ا ألَْكُتبُ  وإِنًِّ ِبُحجَّ ا َكِثٌر  ي وُهوَ  ِبهِ  أَْعَتِبرُ  أَْكُتبُ  ِممَّ                                                                           . ِبَبْعض   َبْعُضهُ  ٌَُقوِّ
 عبد أبا وٌكنى أنفسهم، من الحضرمً لَِهٌَعة بن عقبة بن هللا َعبد: سعد ابن َوَقال

 فً حاال أحسن أمره أول فً منه سمع ومن كثٌر، حدٌث وعنده ضعٌفا وكان الرحمن،
أمره  أول ٌزل ولم ٌختلط لم أنه فٌذكرون مصر أهل وأما بؤخرة، منه سمع ممن رواٌته
ا وآخره  ذلك، فً له فقٌل علٌه، فٌسكت حدٌثه من لٌس ما علٌه ٌقرأ كان ولكن واحد 
 لٌس أنه الخبرتهم سؤلونً ولو وٌقومون ٌقرإونه بكتاب ٌجٌبون إنما ذنبً؟ وما: فقال
، ْبن أَْحَمد عن المٌمونً، اْلَحَسنِ  أَُبو َوَقال . حدٌثً من : ِعٌَسى ْبنِ  إِْسَحاقَ  َعنْ  َحْنَبل 

ٌَن، أَْرَبع   َسَنةَ  ولَِقٌُتهُ  وِستٌِّنَ  ِتْسع   َسَنةَ  لَِهٌَعة اْبنِ  ُكُتبُ  اْحَتَرَقتْ   :وقال النسابى وِستِّ
 أحب أٌهما واألفرٌقً لهٌعة ابن عن زرعة وأبا أبً سؤلت: وقال ابن أبً حاتم ،َضِعٌؾ
 فؤمره لهٌعة ابن أما كثٌر، لهٌعة وابن اإلفرٌقً بٌن ضعٌفان، جمٌعا :فقاال .إلٌكما

 مثل لهٌعة ابن عن ٌروى من كان إذا: ألبً قلت .االعتبار على حدٌثه ٌكتب مضطرب،
  =    منه؟ القدماء سماع لهٌعة ابن عن زرعة أبو سبلو .ال: قال به؟ ٌحتج المبارك ابن
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 ..................................................................................
___________________________   

 فٌكتبان أصوله ٌتتبعان كانا وهب وابن المبارك ابن أن إال سواء ولهأو آخره: فقال= 
 انَ : كَ المجروحٌن، وقال ابن حبان فى الشٌخ من ٌؤخذون كانوا الباقون وهإالء منه،
َعَفاء َعن ٌَُدلس َكانَ  َولكنه َصالح َشٌخا  سنة ِفً كتبه احترقت ثمَّ  كتبه احتراق الضُّ
قُولُونَ  أَْصَحابَنا َوَكانَ  ِسِنٌن ِبؤَْرَبع َموته قبل َوِماَبة سبعٌن  قبل ِمْنهُ  سمع من َسماع إِن ٌَ
 فسماعه كتبه احتراق بعد ِمْنهُ  سمع َومن َصِحٌح فسماعهم العبادلة مثل كتبه احتراق
ٌْسَ  ء لَ ًْ نِ  من لَِهٌَعة بنا َوَكانَ  ِبَش ٌْ وقال ، ِفٌهِ  والرحالٌن لْلعلم والجماعٌن لْلَحِدٌث اْلِكَتاَب
 ًّ ًّ  سهل بن َعل َساِب قُول النَّ قُول َحْنَبل بن أَْحمد َسِمعت :ٌَ  َقِدٌما لَِهٌَعة بنا من سمع من :ٌَ

 لَِهٌَعة بنا من سمع من َفَقالَ  َوسبعٌن تسع سنة اْلُمَبارك بنا علٌنا قدم َصِحٌح فسماعه
 قد َحاِتم أَُبو :َقالَ  اَل  :َقالَ  اْلُمَبارك بنا من َسِمعت :لَهُ  قلت َصِحٌح َفُهوَ  سنة عْشرٌن ُمْنذُ 

ة من لَِهٌَعة بن أخبر سبرت ٌَ مٌن ِرَوا ت َعنهُ  والمتؤخرٌن اْلُمَتَقدِّ ٌْ ْخِلٌط َفَرأَ ة ِفً التَّ ٌَ  ِرَوا
رٌن ة من لَهُ  أصل اَل  َوَما َمْوُجودا َعنهُ  اْلُمَتؤَخِّ ٌَ مٌن ِرَوا  ااِلْعِتَبار إِلَى َفَرَجعت كثٌرا اْلُمَتَقدِّ

 ِتْلكَ  فالتزقت ِثَقات لَِهٌَعة بنا َرآُهمْ  أَقوام َعن ضعفى أَقوام َعن ٌَُدلس َكانَ  فرأٌته
 ٌا بهذا حدثك من له فقال به فحدثه حدٌث عنابن وهب  رجل وسؤل، ِبهِ  الموضوعات

ثنً: َقال ُمَحمد، أبا  أنه صالح بن أحمد وعن .لَِهٌَعة بن هللا َعبد البار الصادق وهللا به َحدَّ
 فٌها ووقع لهٌعة، ابن عن الثقات روى فٌما: له قٌل. ثقة: فقال لهٌعة؟ ابن عن سبل

ابن  حفص أبو قالو .لهٌعة بابن ورفع ثقة،: قال. التخلٌط ذلك نطرن أن نرى تخلٌط،
 أعرؾ ومن بلده من ألنه صالح، بن أحمد قول عندي لهٌعة ابن فً والقول: شاهٌن
                                                                                         لهٌعة ابن عن الحجاو بن شعبة حدث وقد المصرٌٌن، من وبؤشكاله به الناس
 عن الساجً ، فقد نقل ولم ٌتقل ابن شاهٌن كالم احمد بن صالح المصرى كامال  قلت 
          .به حدث شٌبا   لقن إذا أنه إال الثقات، من لهٌعة ابن كان: صالح بن أحمد
 جزء احتراق بعد التلقن قبول جاء وقد بها، ٌتصؾ من رواٌة تضعؾ تهمة وهذه: قلت
 .كتبه من

 اإلمام إلٌه ذهب ما وهو األحادٌث، من توبع ما منه ٌقبل ضعٌؾ أنه أمره، فً والحق
ا ألكتب وإنً بحجة، لهٌعة ابن حدٌث ما: قال حٌث هللا رحمه حنبل بن أحمد  مما كثٌر 
 لست لهٌعة وابن: قال حٌث خزٌمة وابن ببعض، بعضه ٌقوي وهو به، أعتبر أكتب
  .إسماعٌل بن جابر معه ألن أخرجته وإنما انفرد، إذا الكتاب هذا فً حدٌثه أخرو ممن

 عنه ٌروي بما ٌعتبر جده إلى نسب وربما عقبة، بن لهٌعة بن هللا عبد: وقال الدارقطنى
 كتاب فً طاهر ابن الفضل أبو وذكر .وهب وابن والمقرئ، المبارك، ابن العبادلة
 ابن عن والمقرئ المبارك وابن وهب ابن العبادلة روى إذا: الؽنً عبد قال: المنثور
 من ٌقول أحمد سمعت داود أبو قال: وقال الذهبى فى الكاشؾ .صحٌح سند فهو لهٌعة
 العمل: ()أى الذهبى قلت وضبطه وإتقانه حدٌثه كثرة فً بمصر لهٌعة بنا مثل كان

  .                                                                     =حدٌثهعلى تضعٌؾ 
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___________________________   
 وابن المبارك ابن ورواٌة كتبه احتراق بعد خلط صدوق: = وقال ابن حجر فى التقرٌب

 . مقرون شًء بعض مسلم فً وله ،ؼٌرهما من أعدل عنه وهب
 : ضعٌؾ إال فٌما رواه العبادلة عنه.                               خالصة حاله

  .والرواى عنه هنا ابن المبارك وقد سمع منه قبل احتراق كتبه كما ذكر العالبى :قلت
 ومابة  وَسْبِعٌنَ  َثالث   أَوْ  وَسْبِعٌَن، أَْرَبع   َسَنةَ  َماتَ 
، والضعفاء (8ٕٔ/٘) للبخاريالتارٌخ الكبٌر و ،(ٙٔ٘/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

والمجروحٌن البن حبان  ،(٘ٗٔ/٘والجرن والتعدٌل ) ،(ٗٙ/ٔ) والمتروكون للنسابً
والمختلؾ فٌهم البن شاهٌن  ،(7ٖٕ/٘) ، والكامل فى الضعفاء البن عدي(ٔٔ/ٕ)
واكمال  ،(9ٓ٘/ٔوالكاشؾ ) ،(ٓٙٔ/ٕ) ، والضعفاء والمتروكون للدارقطنً(ٙٗ/ٔ)

 (79ٖ - 78ٖ/ ٘) التهذٌبو ،(٘ٙ/ٔ) ، والمختلطون للعالبً(ٖٗٔ/8تهذٌب الكمال )
 ( 9ٖٔ/ٔوالتقرٌب )

. روى )ع(.الِمْصِري شرحبٌل أَُبو الكندي، حسنة بن شرحبٌل بنبن ربٌعة  جعفر -ٕ
 الدمشقً ٌزٌد ْبن وربٌعة المعافري، سٌؾ ْبن وربٌعة المضاء، أَبً ْبن جمٌل: عن

 واللٌث الحارث، ْبن وَعْمرو ٌعة،له ْبن هللا وعبد أٌوب، أَبً ْبن َسِعٌد: وعنه .وؼٌرهم
 صحابأ من شٌخنا كان: أبٌه َعن حنبل، ْبن أَْحَمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال .وؼٌرهم سعد ْبنا

 .ثقة الحدٌث
 شٌخا ولٌس سٌما والا الصواب وكان شٌخ   :وقال، هكذا نقلها المزى وتعقبه مؽلطاى

 ضبطها ابن حجر فى التهذٌب .: وهكذا قلت، ٌحتمل فكان ألحمد،
َسابًوثقه و .صدوق: ُزْرَعة أَُبو َوَقال  الِمْصِري، صالح ْبن وأحمد سعد، ابنو ،النَّ

 وابن ،والذهبً شاهٌن، وابن صحٌحه، فً حدٌثه وخرو ،حبان بن حاتم وأبو ،والعجلى
 .حجر

  .خالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة 
  مابةو وثالثٌن ست أو خمس سنة مات
( 97/ٔقات للعجلى )( والث9ٓٔ/ٕ( والتارٌخ الكبٌر )ٗٔ٘/7:طبقات ابن سعد ) ٌنظر

( ٕٗٔ/ٖ( واكمال مؽلطاى )ٕٖٔ/ٙ( والثقات البن حبان )78ٗ/ٕل )والجرن والتعدٌ
  (ٓٗٔ/ٔ( والتقرٌب )9ٓ/ٕوالتهذٌب )

ان -ٖ َمان :َعْنهُ  روى. َعْنُهَما هللا رضى ُعَمر اْبن َسِمعَ  الؽافقً، َعْوؾ ْبن ِعْمر  ٌْ  ْبن ُسلَ
وثقه العجلى وذكره ابن حبان فى  .حملة أَِبً ْبن وُموَسى ،الحمٌري ومصعب ،زٌاد
 .  الثقات

 خالصة حاله : ثقة روى عنه جماعة ووثقه العجلً وابن حبان .
(، والجرن والتعدٌل 89ٔ/ٕ(، والثقات للعجلى )ٗٔٗ/ٌٙنظر: التارٌخ الكبٌر )

  =                                              ( ٕٕٓ/٘(، والثقات البن حبان )ٖٓٓ/ٙ)
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ق ال   ْعُضُهمْ  و  امِ  ُطولُ : ب   ٌ لُ  اْلقِ حكاه النواوي ،وهو قول الشافعى ،أ ْفض 
(ٔ)

 فى 

هذا الذكرتضمنه واحتج بما  األذكار،
(ٕ) .  

 فطولُ  باللٌل، وأما"أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود أفضل  :وقال إسحاق
"أفضل القٌام

(ٖ)
، ورجح هذا القول بعضهم
(ٗ)

؛ ألن القٌام ٌراد للقرا ة، 
والقرا ة تراد للتفكر، والقلب ٌخلو بالللٌل عن الشواغل فٌحصل المقصود 

 من التالوة بخالف النهار .
 
 
 

___________________________   
 9ٖسبقت ترجمته صـ  (ٔ)
 (ٙ٘/ٔللنووي )ذكار : األظر( ٌنٕ)
َما» :( قال الترمذىٖ) هُ  َهَذا إِْسَحاقُ  َقالَ  َوإِنَّ ًِّ  َصاَلةُ  ُوِصؾَ  َكَذا أِلَنَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َعَل

ِل، َوَسلَّمَ  ٌْ اِم، ُطولُ  َوُوِصؾَ  ِباللَّ ٌَ ا الِق َهارِ  َوأَمَّ امِ  ُطولِ  ِمنْ  َصاَلِتهِ  ِمنْ  ٌُوَصؾْ  َفَلمْ  ِبالنَّ ٌَ  الِق
لِ  ُوِصؾَ  َما ٌْ  «ِباللَّ

 (89ٖ/ٖٕٔ/ٌٕنظر سنن الترمذي: )
  8٘٘-8ٗ٘( وقد نقلنا مذاهب أهل العلم فً ذلك كما سبق  ص ٗ)
 
 

___________________________ 
اِعٌل -ٗ=   َعْوؾ ْبن عمَران :َعنهُ  روى .عمر ْبنا :عن ٌْروى. اأْلَْعَور عبٌد بن إِْسم 

  .ذكره ابن حبان فى الثقات. الؽافقً
ال ابن ولم ٌوثقه إ الؽافقً َعْوؾ ْبن عمَران اله إعن : مجهول الحال لم ٌروحاله خالصة
  .حبان
 ( ٕٓ/ٗ: الثقات البن حبان )ٌنظر

 الحكم على األثر:
 .اأْلَْعَور عبٌد بن إِْسَماِعٌللجهالة  ؛ضعٌؾ
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 القرا ة والبكا   ذكر الحضور فً الصالة والتفكر فً( ٔٗ)
 من خشٌة هللا تعالى فٌها وخارجا منها

 
ْعُبد   نْ أ   ،اإلحسانحدٌث ابن عمر وفٌه " ٌماناإلأول كتاب  تقدم فً -٘ٙٔ  ت 
ؤ نَّك   هللا   اهُ، ك  ر  ُكنْ  ل مْ  ف إِنْ  ت  اهُ  ت  ر  هُ  ت  اك   ف إِنَّ ر  مسلم  هأخرج "ٌ 

(ٔ)
 . 

___________________________
 

رضً هللا  بن عمرولٌس عن عبد هللا  رضً هللا عنه، الحدٌث من حدٌث عمر( ٔ)

 والَقَدرِ  ،اإلسالموَ  ،ٌماناإل معرفةباب  ،ٌماناإل تابك :مسلم هأخرجوالحدٌث  ،عنهما
اَعةِ  َوَعاَلَمةِ  َثِنًقال  (ٔ/ٖٙ/ٔ) السَّ َثَمةَ  أبو َحدَّ ٌْ رُ  َخ ٌْ ، ْبنُ  ُزَه َثَنا َحْرب  ، َحدَّ  َعنْ  َوِكٌع 
، َدَة، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  َكْهَمس  ٌْ ٌَى َعنْ  ُبَر ْح ْعَمَر، ْبنِ  ٌَ َثَنا ن ٌَ دُ  وَحدَّ ٌْ  اْلَعْنَبِريُّ  ُمَعاذ   ْبنُ  هللاِ  ُعَب

َثَنا - َحِدٌُثهُ  َوَهَذا - َثَنا أَِبً، َحدَّ ، َحدَّ َدَة، اْبنِ  َعنِ  َكْهَمس  ٌْ ٌَى َعنْ  ُبَر ْح ْعَمَر، ْبنِ  ٌَ  َكانَ : َقالَ  ٌَ
لَ  ، َمْعَبد   ِباْلَبْصَرةِ  اْلَقَدرِ  ِفً َقالَ  َمنْ  أَوَّ ًُّ دُ  أََنا َفاْنَطلَْقتُ  اْلُجَهِن ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوُحَم  الرَّ

ِريُّ  ٌَ نِ  اْلِحْم ٌْ نِ  أَوْ  - َحاجَّ ٌْ ا لَِقٌَنا لَوْ : َفقُْلَنا - ُمْعَتِمَر  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  َمنْ  أََحد 
هِ  ٌْ ا َفَسؤَْلَناهُ  َوَسلََّم، َعلَ قُولُ  َعمَّ ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  لََنا َفُوفِّقَ  اْلَقَدِر، ِفً َهُإاَلءِ  ٌَ  اْلَخطَّ
ِمٌِنِه، َعنْ  أََحُدَنا َوَصاِحِبً أََنا َفاْكَتَنْفُتهُ  اْلَمْسِجَد، َداِخال    أَنَّ  َفَظَنْنتُ  ِشَمالِِه، َعنْ  َخرُ اآلوَ  ٌَ

ِكلُ  َصاِحِبً ٌَ ، اْلَكاَلمَ  َس ًَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  أََبا: َفقُْلتُ  إِلَ هُ  الرَّ ْقَرُءونَ  َناس   ِقَبلََنا َظَهرَ  َقدْ  إِنَّ  ،القرآن ٌَ
َتَقفَُّرونَ  ٌَ ُهمْ  َشؤِْنِهْم، ِمنْ  َوَذَكرَ  اْلِعْلَم، َو ْزُعُمونَ  َوأَنَّ ، ْمرَ األ َوأَنَّ  َقَدَر، اَل  أَنْ  ٌَ : َقالَ  أُُنؾ 

ُهمْ  ِمْنُهْم، َبِريء   أَنًِّ َفؤَْخِبْرُهمْ  أُولَِبكَ  لَِقٌتَ  إذافَ » ْحلِؾُ  َوالَِّذي ،«ِمنًِّ ُبَرآءُ  َوأَنَّ  هللاِ  َعْبدُ  ِبهِ  ٌَ
ا، أُُحد   ِمْثلَ  أِلََحِدِهمْ  أَنَّ  لَوْ » ُعَمرَ  ْبنُ ا  ُثمَّ  «ِباْلَقَدرِ  ٌُْإِمنَ  َحتَّى ِمْنهُ  هللاُ  َقِبلَ  َما َفؤَْنَفَقهُ  َذَهب 

َثِنً: َقالَ  ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أَِبً َحدَّ َنَما: َقالَ  اْلَخطَّ ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنْحنُ  َب ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
، َذاتَ  ْوم  َنا َطلَعَ  إِذْ  ٌَ ٌْ اِض  َشِدٌدُ  َرُجل   َعلَ ٌَ اِب، َب ٌَ َعِر، َسَوادِ  َشِدٌدُ  الثِّ هِ  ٌَُرى اَل  الشَّ ٌْ  أََثرُ  َعلَ

َفِر، ْعِرفُهُ  َواَل  السَّ ا ٌَ ، ِمنَّ ًِّ  إِلَى َجلَسَ  َحتَّى أََحد  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ هِ  َفؤَْسَندَ  َوَسلََّم، َعلَ ٌْ  إِلَى ُرْكَبَت
ِه، ٌْ هِ  َوَوَضعَ  ُرْكَبَت ٌْ ِه، َعلَى َكفَّ ٌْ ا: َوَقالَ  َفِخَذ دُ  ٌَ  هللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،اإلسالم َعنِ  أَْخِبْرِنً ُمَحمَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ ا َوأَنَّ  هللاُ  إال إِلَهَ  اَل  أَنْ  َتْشَهدَ  أَنْ  اإلسالم»: َوَسلَّمَ  َعلَ د   َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ
هِ  هللاُ  ٌْ اَلَة، َوُتِقٌمَ  َوَسلََّم، َعلَ ًَ  الصَّ تَ  َوَتُحجَّ  َرَمَضاَن، َوَتُصومَ  َكاَة،الزَّ  َوُتْإِت ٌْ  إِنِ  اْلَب

هِ  اْسَتَطْعتَ  ٌْ ْسؤَلُُه، لَهُ  َفَعِجْبَنا: َقالَ  َصَدْقَت،: َقالَ  ،«َسِبٌال   إِلَ قُُه، ٌَ ٌَُصدِّ  َعنِ  َفؤَْخِبْرِنً: َقالَ  َو
ْومِ  َوُرُسلِِه، َوُكُتِبِه، َوَماَلِبَكِتِه، ِباهلِل، ُتْإِمنَ  أَنْ »: َقالَ  ،ٌماناإل ٌَ  ِباْلَقَدرِ  َوُتْإِمنَ  ِخِر،اآل َواْل

ِرهِ  ٌْ هِ  َخ ْعُبد   أ نْ »: َقالَ  ،اإلحسان َعنِ  َفؤَْخِبْرِنً: َقالَ  َصَدْقَت،: َقالَ  «َوَشرِّ ك   هللا   ت  ؤ نَّ اهُ، ك  ر   ت 
ُكنْ  ل مْ  ف إِنْ  اهُ  ت  ر  ه ت  اك  ٌ   ف إِنَّ اَعِة، َعنِ  َفؤَْخِبْرِنً: َقالَ  ،«ر   ِبؤَْعلَمَ  َعْنَها اْلَمْسُبولُ  َما»: َقالَ  السَّ
اِبلِ  ِمنَ  َتَها، َمةُ األ َتلِدَ  أَنْ »: َقالَ  أََماَرِتَها، َعنْ  َفؤَْخِبْرِنً: َقالَ  «السَّ  اْلُحَفاةَ  َتَرى َوأَنْ  َربَّ

اءِ  ِرَعاءَ  اْلَعالَةَ  اْلُعَراةَ  َتَطاَولُونَ  الشَّ انِ  ِفً ٌَ ٌَ ا، َفلَِبْثتُ  اْنَطلَقَ  ُثمَّ : َقالَ  ،«اْلُبْن  ٌّ : لًِ َقالَ  ُثمَّ  َمِل
ا» اِبُل؟ َمنِ  أََتْدِري ُعَمرُ  ٌَ هُ ": َقالَ  أَْعلَُم، َوَرُسولُهُ  هللاُ : قُْلتُ  «السَّ َعلُِّمُكمْ  أََتاُكمْ  ِجْبِرٌلُ  َفإِنَّ ٌُ 
 =                                                                                        "كمِدٌنَ 
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لَّى -وتقدم فى باب صفة وضوبه  -ٙٙٔ  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لَّى -النبًأن  و   ص 
هِ  هللاُ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نْ » قال: - و  ؤ   م  ضَّ و  ْحو   ت  ا ُوُضوبًِ ن  ذ  ،   ق ام   ُثمَّ  ه  ك  نِ  ف ر  ٌْ ت  ْكع   ًل ر 

ثُ  دِّ ا ٌُح  هُ  فٌِِهم  ْفس  ا ل هُ  ُغفِر   ن  م   م  ق دَّ ْنبِهِ  ِمنْ  ت  اهأخرج «ذ 
(ٔ)

. 
 

___________________________
 

ًِّ  ِجْبِرٌلَ  َوْصؾِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،ٌماناإل ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرجو=  ِب  َصلَّى لِلنَّ
 ُ هِ  هللاَّ ٌْ ، َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :وقال ،( بلفظهٕٓٔٙ/ٙ/٘) اإلسالموَ  ٌماناإل َوَسلَّمَ  َعلَ  َصِحٌح 

 :بكر الخالل فى السنة أبوو ،( بلفظهٖٙ/ٕٗ/ٔ) ٌماناإل ِفًباب  ،المقدمة :وابن ماجه
ا( 7ٙٙٔ/8ٕ/٘اكحة المرجبة )باب من  . ثالثتهم من طرٌق وكٌع به ،مختصر 

 تابك :النسابًو (،9٘ٙٗ/ٖٕٕ/ٗ) اْلَقَدرِ  ِفًباب  ،السنةتاب ك :داود أبو هأخرجو
ن واب ،(7ٖٙ/ ٖٗٗ/ٔ) :أحمد(، و99ٓٗ/8/97) اإلسالم َنْعتِ  باب ،َوَشَراِبِعهِ  ٌماناإل

هِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  َعلَى اْلَحجِّ  َفْرِض  َبابُ المناسك،  تابك :خزٌمة ٌْ ُ  َقالَ ، َسِبٌال   إِلَ  َعزَّ  هللاَّ
تِ  َحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َوهلِلَِّ : }َوَجلَّ  ٌْ هِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَب ٌْ جزء من  :عمران آلسورة { ]َسِبٌال   إَِل
انِ  ،[(97) اآلٌة ٌَ هِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  َعلَى اْلَحجَّ  أَنَّ  َواْلَب ٌْ ِبٌلَ  إِلَ  اإلسالم ِمنَ  السَّ
 ،اإلسالم َوْصؾِ  َعنْ  ْخَبارِ اإل ِذْكرُ باب  ،ٌماناإل تابك :(، وابن حبانٕٗٓ٘/7ٕٔ/ٗ)
 .( خمستهم من طرٌق كهمس به بلفظه 8ٙٔ/89ٖ/ٔ) ُشَعِبِهَما َجَواِمعِ  ِبِذْكرِ  ٌماناإلوَ 
ا( 7ٕٔ/ 7٘/ٔ) :عاصم فى السنة أبًوابن  بلفظه ،( 8ٗٔ/ٖٗٔ/ٔ: )أحمدو ، مختصر 

، ثالثتهم من طرٌق ( بلفظه7ٖٙ /7ٖٖ/ٔ) :ومحمد بن نصر فى تعظٌم قدر الصالة
َدَة، ْبن هللاَِّ  َعْبد ٌْ   .به  ُبَر
ا الُوُضوءُ باب  ،الوضوء تابك :البخاري هأخرج (ٔ) ا َثالَث   :( قال9٘ٔ/ٖٗ/ٔ) َثالَث 

َثَنا ،اال هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ  َحدَّ ًُّ ِس ٌْ َثِنً: َقالَ  َو ، ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ ، اْبنِ  َعنِ  َسْعد   ِشَهاب 
ِزٌَد، ْبنَ  َعَطاءَ  أَنَّ  ُه، أَْخَبَرهُ  ُعْثَمانَ  َمْولَى ُحْمَرانَ  أَنَّ  أَْخَبَرهُ  ٌَ  َدَعا َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َرأَى أَنَّ

، هِ  َعلَى َفؤَْفَرغَ  ِبإَِناء  ٌْ ، َثالَثَ  َكفَّ ِمٌَنهُ  أَْدَخلَ  ُثمَّ  َفَؽَسلَُهَما، ِمَرار   َفَمْضَمَض، َناِء،اال ِفً ٌَ
ا، َوْجَههُ  َؼَسلَ  ُثمَّ  َواْسَتْنَشَق، هِ  َثالَث  ٌْ َد ٌَ نِ  إِلَى َو ٌْ ، َثالَثَ  الِمْرَفَق  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ  ِمَرار 

هِ  َؼَسلَ  ٌْ ِن، إِلَى ِمَرار   َثالَثَ  ِرْجلَ ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُثمَّ  الَكْعَب ٌْ  َمنْ » َوَسلَّمَ  َعلَ
ؤَ  نِ  َصلَّى ُثمَّ  َهَذا، ُوُضوِبً َنْحوَ  َتَوضَّ ٌْ ثُ  الَ  َرْكَعَت مَ  َما لَهُ  ُؼِفرَ  َنْفَسُه، ِفٌِهَما ٌَُحدِّ  ِمنْ  َتَقدَّ
 . «َذْنِبهِ 
 :أحمدو ،(ٕٕٙ/ٕ٘ٓ/ٔ) َوَكَمالِهِ  اْلُوُضوءِ  ِصَفةِ  َبابُ  ،الطهارة تابكمسلم:  هأخرجو
ْكَرارِ باب  : كتاب الطهارة،البٌهقًو ،(8ٔٗ/77ٗ/ٔ)  (ٕٗٗ/89/ٔ) اْلَوْجهِ  َؼْسلِ  ِفً التَّ

 =                                            .به بلفظه َسْعد   ْبن إبراهٌمثالثتهم من طرٌق 
 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٘11 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

___________________________
 

 (ٗٙٔ/ٗٗ/ٔ) الُوُضوءِ  ِفً لَمْضَمَضةِ اباب  ،الوضوء تابك :البخاري هأخرجو =
ْطبِ  ِسَواكِ باب  ،الصٌام تابوفى ك ،بلفظه اِبسِ  الرَّ ٌَ اِبمِ  َوال ( 9ٕٖٗٔ/ ٖٔ/ٖ) لِلصَّ
 أبوو ،( بلفظهٕٕٙ/ٕٗٓ/ٔ) َوَكَمالِهِ  اْلُوُضوءِ  ِصَفةِ  َبابُ  ،الطهارة تابك :ومسلم بنحوه،
ًِّ  ُوُضوءِ  ِصَفةِ باب  ،الطهارة تابك :داود ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ( ٙٓٔ/ٕٙ/ٔ) َوَسلَّمَ  َعلَ
وفى  ،( بلفظه8ٗ/ٗٙ/ٔ) ْسِتْنَشاقُ االوَ  اْلَمْضَمَضةُ  باب ،الطهارة تابك :النسابًو ،بنحوه

نِ  أَيِّ باب  تاب الطهارة،ك ٌْ َد ٌَ َتَمْضَمُض؟ اْل  تابك :وابن خزٌمة ،( بنحوه8٘/٘ٙ/ٔ) ٌَ
ا اْلُوُضوءِ  َفْضلِ  ِذْكرِ باب  ،الوضوء ا َثاَلث  ُكونُ  َثاَلث  ، َصاَلةُ  َبْعَدهُ  ٌَ ع  ثُ  اَل  َتَطوُّ  ٌَُحدِّ
 اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  ،الطهارة تابكابن حبان: و ،( بلفظهٖ/ٗ/ٔ) َنْفَسهُ  ِفٌَها اْلُمَصلًِّ

اِتاُ  اْلَعْظمُ  ُهوَ  اْلَكْعبَ  أَنَّ  َزَعمَ  َمنْ  َقْولَ  اْلُمْدِحِض  نِ  ُدونَ  اْلَقَدمِ  َظاِهرِ  َعلَى النَّ ٌْ  اْلَعْظَم
نِ  ٌْ اِتَب اسمه  باب من :األوسطفى  الطبرانًو ،لفظه( ب8٘ٓٔ/ٖٓٗ/ٖ) َجاِنِبِهَما َعلَى النَّ

 ،( بلفظه7ٖٔٓ/8ٙٔ/ٗ) :الشامٌٌن وفى مسند ،( بلفظه97ٕٗ/9ٙٔ/٘القاسم )
هِ  هللاُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  َبابُ  :فى السنن الدارقطنًو ٌْ ( 7ٕٔ/ٔٗٔ/ٔ) - َوَسلَّمَ  َعلَ

ِمٌنِ  إِْدَخالِ باب  : كتاب الطهارة،البٌهقًو ،بلفظه ٌَ  لِْلَمْضَمَضةِ  ِبَها َواْلَؽْرؾِ  َناءِ اإل ِفً اْل
 اْلِعْلمِ  أَْهلِ  اْخِتاَلؾِ  ِذْكرُ باب  :األوسطوابن المنذر فى  ،( بلفظه7ٕٔ/79/ٔ) ْسِتْنَشاقِ االوَ 
  .( عشرتهم من طرق عن الزهرى به9ٔٗ/ٕٔٗ/ٔ){ َوأَْرُجلَُكمْ } َقْولِهِ  ِقَراَءةِ  ِفً
ا: }َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  باب، التفسٌر تابك :البخاري هأخرجو َها ٌَ ٌُّ ، هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَ  َحق 
ُكمُ  َفالَ  نَّ اةُ  َتُؽرَّ ٌَ ا، الَح ٌَ ْن ُكمْ  َوالَ  الدُّ نَّ ُؽرَّ َطانَ  إِنَّ  الَؽُروُر، ِباهللَِّ  ٌَ ٌْ ِخُذوهُ  َعُدو   لَُكمْ  الشَّ ا، َفاتَّ  َعُدّو 
َما ْدُعو إِنَّ ُكوُنوا ِحْزَبهُ  ٌَ ٌَ ِعٌرِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  لِ  ،الطهارة تابك :ومسلم ،(ٖٖٗٙ/8/9ٕ){السَّ

اَلةِ  اْلُوُضوءِ  َباُب َفْضلِ  َهاَرةِ  تابك :وابن ماجه ،(7ٕٕ/ٕ٘ٓ/ٔ) َعِقَبهُ  َوالصَّ  ،َوُسَنِنَها الطَّ
ُهورُ  َثَوابِ باب   . هم من طرٌق حمران به بنحوه ( ثالثت8ٕ٘/٘ٓٔ/ٔ) الطُّ
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/ فً ذكر بكابه -صلى هللا علٌه وسلم  -باب صفة صالته  وتقدم فً -7ٙٔ
لًِّ"كان  -صلى هللا علٌه وسلم -الصالة أنه  فً /أ[ٙٙٔ] ْوفِهِ  ٌُص  لِج   و 

أ ِزٌزٌ 
(ٔ)

ؤ ِزٌزِ   لِ  ك   اْلِمْرج 
(ٕ)

]من البكا [ 
(ٖ)

 النسابًأخرجه  "
(ٗ)

وتقدم فً ذكر  
 .أذكار السنن من باب فروض الصالة وسننها  الخشوع فً الصالة فً

 
 ___________________________ 
 َوِقٌلَ . اْلُبَكاءِ  َصْوتُ  َوُهوَ  - اْلُمْعَجَمةِ  ِباْلَخاءِ  - اْلَخْوؾِ  ِمنَ  َخنٌن ( قال ابن األثٌر : أَيْ ٔ)
ِجٌش أَنْ  ُهوَ  ْؽلً جوفُه ٌَ ٌَ  .ِباْلُبَكاءِ  و

 (٘ٗ/ٔ( والنهاٌة )ٕٗ/ٔ) الجوزيؼرٌب الحدٌث البن ٌنظر:
 أَوْ  ُصْفر   أَوْ  حدٌد   ِمنْ  َكانَ  َوَسَواء  . الماءُ  ِفٌهِ  ٌُْؽلَى الَِّذي اإلناءُ : ِباْلَكْسرِ  :جلرْ ( المِ ٕ)

هُ : ِقٌلَ . زابدة   َواْلِمٌمُ . َخَزؾ أَوْ  حجارة   هُ  ُنِصبَ  إَِذا أِلَنَّ  .أْرُجل   َعلَى أقٌمَ  َكؤَنَّ
 (ٖ٘ٔ/ٗاألثٌر )ٌنظر : النهاٌة البن 

 ( مابٌن المعقوفتٌن سقطت من )ط(ٖ)
اَلةِ  ِفً اْلُبَكاءِ باب  ،السهو تابك :النسابً هأخرج( ٗ)  أخبرنا :( قالٕٗٔٔ/ٖٔ/ٖ) الصَّ

دُ  ٌْ ، ْبنُ  ُسَو ِ، َعْبدُ  أَْنَبؤََنا: َقالَ  َنْصر  ادِ  َعنْ  هللاَّ ، َثاِبت   َعنْ  َسلََمَة، ْبنِ  َحمَّ ًِّ ، َعنْ  اْلُبَناِن ؾ   ُمَطرِّ
تُ »: َقالَ  أَِبٌِه، َعنْ  ٌْ ًَّ  أََت ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َكؤَِزٌزِ  أَِزٌز   َوِلَجْوِفهِ  ٌَُصلًِّ َوُهوَ  َوَسلََّم، َعلَ

ْعِنً «اْلِمْرَجلِ  ْبِكً: ٌَ ٌَ .  
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ُبَكاءِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :فى الشمابل الترمذيوأخرجه  ٌْ  َوَسلَّمَ  َعَل

 . ( عن سوٌد به بلفظهٖٕٖ/ٖٕٙ/ٔ)
اَلةِ  ِفً اْلُبَكاءِ باب  ،الصالةتاب ك :داود أبو هأخرجو  ،( بنحوه8/9ٖٕٓٗ/ٔ) الصَّ
 :وابن خزٌمة ،( بنحوه7ٖٔٙٔ/ٕٕٗ/ٕٙوفً ) ،( بنحوهٕٖٔٙٔ/8ٖٕ/ٕٙ) :أحمدو
لٌِلِ باب  ،الصالة تابك اَلةِ  ِفً اْلُبَكاءَ  أَنَّ  َعلَى الدَّ ْقَطعُ  اَل  الصَّ اَلةَ  ٌَ  اْلُبَكاءِ  إَِباَحةِ  َمعَ  الصَّ
اَلةِ  ِفً انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة  تابك :وابن حبان ،( بنحوه9ٓٓ/ٖ٘/ٕ) الصَّ ٌَ  ِبؤَنَّ  اْلَب

دَ  إذا اْلَمْرءَ  لِ  َتَهجَّ ٌْ اَعاتِ  َوَخاَل  ِباللَّ ِجبُ  ِبالطَّ هِ  اْلَخْوؾِ  َحالَةُ  َتُكونَ  أَنْ  ٌَ ٌْ  لَِبالَّ  َؼالَِبة   َعلَ
ا َنْفِسهِ  ِفً َفاِضال   َكانَ  َوإِنْ  ِبَها، ٌُْعَجبَ   ٌّ تاب وفى ك ،بنحوه (٘ٙٙ/9ٖٗ/ٕ) ِدٌِنهِ  ِفً َتِق

الِّ  اْلَخَبرِ  ِذْكرُ باب  الصالة، ةِ  َعلَى الدَّ ْلَنا َما ِصحَّ َرةَ  أَِبً َخَبَريْ  َتؤَوَّ ٌْ نِ  ُهَر ٌْ  َذَكْرَناُهَما اللََّذ
 َهَذا» :، وقال( بنحوه9ٙ/97ٖٔ/ٔ): كتاب الطهارة والحاكم ،( بنحوه7ٖ٘/ٖٓ/ٖ)

، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َجاهُ  َولَمْ  ُمْسلِم   شرط علىفى التلخٌص  الذهبًوقال  «ٌَُخرِّ
 ،( بلفظه9ٓٔ/ٖٙ/ٔ) اْلِعَباَدةِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  :ارك فى الزهدابن المبو، مسلم
 ِفً َبَكى َمنْ باب  : كتاب الصالة،البٌهقًو ،بنحوه (ٕٔٔ/ٕ) :نعٌم فى الحلٌة أبوو

ْظَهرْ  َفلَمْ  َصاَلِتهِ  ُكونُ  َما َصْوِتهِ  ِمنْ  ٌَ ا ٌَ  ، وفً( بنحوهٖٖٙ٘/ٖٙ٘/ٕ) ِهَجاء   لَهُ  َكاَلم 
اَلةِ  ِفً اْلُبَكاءِ  ْكرُ ذباب  :األوسطوابن المنذر فى  ،( بلفظه7ٖٖ٘/ٖٙ٘/ٕ)  الصَّ
 =                      .( بنحوه تسعتهم من طرق عن حماد بن سلمة بهٗٓٙٔ/ٕ٘٘/ٖ)
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ةِ  ِذْكرُ باب  :-صلى هللا علٌه وسلم -بً خالق النفى أالشٌخ  أبو أخرجهو =  اْجِتَهاِدهِ  ِشدَّ
ِعهِ  َوِعَباَدِتهِ  اِمهِ  َوُطولِ  َوَتَضرُّ ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى ِق ٌْ  ابن قانع فًو ،(7ٗ٘/7ٙٔ/ٖ) َوَسلَّمَ  َعلَ

، ْبنِ  اْلَكِرٌمِ  َعْبدِ ( من طرٌق ٖٙ/ٕمعجم الصحابة ) د  ٌْ ؾِ  َعنْ  ُرَش  .  به بلفظه ُمَطرِّ
                                                                    :النسابً اإلمام إسناددراسة 

 . جماعاإلثقة ب :)ت س( الطوسانً الفضل أبو المروزي، سوٌد بن نصر بن سوٌد -ٔ
 ٖ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم

 ٖ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم ثقة  ثبت بن المبارك : عبد هللا -ٕ
 ٔٙ رقم: : ثقة  سبقت ترجمته حدٌث بن سلمة حماد -ٖ
 ٔٙ رقم: ثقة سبقت ترجمته حدٌث البنانى : ثابت -ٗ
 اْلَحاء ِبَفْتح الحرشً  -بكسر السٌن وتشدٌد الٌاء  – الشخٌر ْبن هللا َعبد ْبن مطرف -٘

اء ْسَبة َهِذه - ُمْعجَمة شٌن آخرَها َوِفً َوالرَّ  بن ربٌَعة بن َكْعب بن اْلَحِرٌش بنً إِلَى النِّ
 .)ع( الَبْصِريّ  هللاَِّ  َعبد أبو ، العامري  تَفرقُوا َوِمْنَها اْلَبْصَرة نزلُوا صعصعة بن َعامر
 الشخٌر ْبن هللاَِّ  َعبد وأبٌه ،المنقري عاصم ْبن قٌس ْبن وحكٌم كعب، ْبن أَِبً: عن روى

دقال . وؼٌرهم هالل بن وحمٌد ،الَبْصِريّ  والحسن ،البنانً َثاِبت وعنه:. وؼٌرهم  ُمَحمَّ
 فً حبان ابن َوَقال ،العجلًوثقه ، ووأدب وعقل وورع فضل لَهُ  ثقة كان :سعد ْبنا

 ،وزهادهم البصرة أهل من وكان ،وسلمصلى هللا علٌه  هللاَِّ  َرُسول حٌاة فً ولد: الثقات
 .  وتسعٌن خمس سنة مات. فاضل عابد ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

  باتفاقثقة  خالصة حاله :
 أحمد وعلل ،(89 ،8ٙ ،7٘) المدٌنً بنا وعلل ،(ٔٗٔ/ 7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 (9ٖٔ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٖٙ/7) الكبٌر البخاري وتارٌخ، (79ٔ/ٕو 79/ٔ)
، (7ٗٔ-7ٖٔ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب( 7ٖ٘/ٔواللباب )، (9ٕٗ/٘) حبان ابن وثقات

 ( ٖٗ٘/ٔ) والتقرٌب
بد -ٙ ِ  ع   اْلُمْهملَة ِبَضم الحرٌشً عوؾ بن - الثقٌلتٌن المعجمتٌن ِبَكْسر -الشخٌر بن هللاَّ

ْسَبة ًّ :  َعن َرَوى. ِبَحِدٌث مسلم  لَهُ  اْنَفرد أحادٌث لَهُ  .(ٗ)م  الحرٌشة إِلَى نِّ ِب  َصلَّى النَّ
 ُ هِ  هللاَّ ٌْ  ْبن هللا َعبد ْبن وهانا الشخٌر، ْبنِ  هللاَِّ  َعبد بن مطرؾ: بنوه: َعنه َرَوى.  وَسلَّمَ  َعلَ

 .الشخٌر ْبنِ ا هللاَِّ  َعبد ْبن وٌزٌد الشخٌر،
، ، (8ٖٔ/ ٖ) الؽابة أسد، و(9ٕٙ/ ٖ) االستٌعابو، (ٖٗ/  7)  سعد ابن طبقات: ٌنظر

 والتقرٌب(، ٓٔٔ/ٗ) اإلصابةو ،(ٕٔ٘/٘) التهذٌب وتهذٌب، (ٖٓٙ/ٔواللباب )
 (   ٕٔٓ/ٔ) والخالصة ،(7ٖٓ/ٔ)

 : سنادالحكم على اإل
َحهُ  َقِوي   هُ إسناد، (ٕٙٓ/ٕالفتح : ) اله ثقات وقال ابن حجر فًصحٌح رج إسناد  َوَصحَّ

َمة بنا ٌْ انَ  بناو ُخَز  . َواْلَحاِكمُ  ِحبَّ
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وفى ذكر صالة النهار مثنى مثنى من هذا الباب حدٌث الفضل بن عباس
(ٔ)

 
وحدٌث المطلب بن ربٌعة ماٌدل على ذلك
(ٕ)

  
ان تْ  قال : –رضى هللا عنه  –وعن عقبة بن عامر  -8ٙٔ ا ك  ن  ٌْ ل  ةُ  ع   ٌ ا  ِرع 
تْ  بِلِ اإل ا   تًِ ف ج  ْوب  ا ن  ْحُته  وَّ ًٍّ  ف ر  ِش ْكتُ  بِع  ُسول   ف ؤ ْدر  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

ا ثُ  ق ابِما دِّ ْكتُ  النَّاس   ٌُح  ا": ق ْولِهِ  ِمنْ  ف ؤ ْدر  ُ  ُمْسلِم   ِمنْ  م  ؤ ضَّ و  ت  ٌُْحِسنُ  ٌ  هُ، ف   ُوُضو  
قُومُ  ُثمَّ  لًِّ ٌ  ٌُص  ِن، ف  ٌْ ت  ْكع  ا ُمْقبِلٌ  ر  ِهم  ٌْ ل  ْجِهِه، بِق ْلبِهِ  ع  و  ب تْ  ًلإ و  ج  ةُ  ل هُ  و  نَّ  «اْلج 
ا: ف قُْلتُ  ق ال   د   م  ِذهِ  أ ْجو  ن   ق ابِلٌ  ف إذا ه  ٌْ يَّ  ب  د  قُولُ  ٌ  ا الَّتًِ: ٌ  دُ  ق ْبل ه  ْرتُ  أ ْجو   ف ن ظ 
رُ  ف إذا ا: "ق ال  بن الخطاب  ُعم  د   ِمنْ  ِمْنُكمْ  م  ُ  أ ح  ؤ ضَّ و  ت  ٌُْبلِغُ  ٌ  ٌُْسبِغُ  أ وْ  - ف   - ف 

ُضو    قُولُ  ُثمَّ  اْلو  دُ : ٌ   " الحدٌث وقد تقدم فً.........  هللاُ  ًلإ إِل ه   ًل أ نْ  أ ْشه 
ٌقال بعد الوضو  من باب فروض الوضو  وسننه أخرجه بطوله  ذكر ما
مسلم 
(ٖ )

. 
___________________________ 

 ٖ٘ :تقدم تخرٌجه برقم (ٔ)
 ٕ٘ :( تقدم تخرٌجه برقمٕ)
ْكرِ باب  ،الطهارة تابك :مسلم أخرجه (ٖ) ( ٖٕٗ/9ٕٓ/ٔ) اْلُوُضوءِ  َعِقبَ  اْلُمْسَتَحبِّ  الذِّ

َثِنًقال  دُ  َحدَّ ، ْبنِ  َحاِتمِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ُمون  ٌْ َثَنا َم ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ ، ْبنُ  الرَّ َثَنا  َمْهِديٍّ ةُ  َحدَّ ٌَ  ْبنُ  ُمَعاِو
، ْعِنً َرِبٌَعةَ  َعنْ  َصالِح  ِزٌَد، اْبنَ  ٌَ ، إِْدِرٌسَ  أَِبً َعنْ  ٌَ ًِّ  ن،. َعاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  اْلَخْواَلِن
َثِنً َوَحدَّ
(ٔ) 

رِ  َعنْ  ُعْثَماَن، أبو ٌْ ، ْبنِ  ُجَب ر  ٌْ ، ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  ُنَف  .به بلفظه َعاِمر 
( بزٌادة ٘٘/77/ٔ) الُوُضوءِ  َبْعدَ  ٌَُقالُ  َماباب  ،اب الطهارةأبو تابك :الترمذي أخرجهو
اِبٌَن، ِمنَ  اْجَعْلِنً اللَُّهمَّ " وَّ باب ة، الطهار تابك :النسابًو ،"الُمَتَطهِِّرٌَن، ِمنَ  َواْجَعْلِنً التَّ

ا( 8ٗٔ/9ٕ/ٔ) اْلُوُضوءِ  ِمنَ  اْلَفَراغِ  َبْعدَ  اْلَقْولُ  تاب الوضوء، ك :وابن خزٌمة ،مختصر 
ْهلٌِلِ  َفْضلِ  َبابُ  َهاَدةِ  التَّ ًِّ  َوالشَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى لِلنَّ ٌْ َسالَةِ  َوَسلَّمَ  َعَل ةِ  ِبالرِّ ٌَّ  اَل  َوأَنْ » َواْلُعُبوِد

َم، اْبنَ  ِعٌَسى النََّصاَرى أَْطَرتِ  َكَما ٌُْطَرى ٌَ ةِ  لَهُ  َشِهدَ  إذا َمْر ٌَّ َهاَدةِ  َمعَ  ِباْلُعُبوِد  لَهُ  الشَّ
َسالَةِ  فً  عوانة أبوو ،( مختصراٖٕٕ/ٔٔٔ/ٔ) «اْلُوُضوءِ  ِمنَ  اْلَفَراغِ  ِعْندَ  ِبالرِّ

ْرِؼٌبُ باب  ٌماناإل تابكمستخرجه:  قُولُ  َمنْ  َوَثَوابُ  إِْسَباِؼِه، َوَثَوابُ  اْلُوُضوءِ  ِفً لتَّ ٌَ 
ُ  اال إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشَهدُ : ُوُضوِءهِ  ِمنْ  َفَراِؼهِ  َبْعدَ  ا َوأَنَّ  هللاَّ د  انُ  لُُه،رسوو َعْبُدهُ  ُمَحمَّ ٌَ  َثَواِبهِ  َوَب
ا( ٘ٓٙ/9ٓٔ/ٔ)وفً  ،(ٗٓٙ/9ٓٔ/ٔ)  َماباب  : كتاب الطهارة،البٌهقًو ،مختصر 

قُولُ  ا( 9ٖٙ/ٕٙٔ/ٔ)  اْلُوُضوءِ  ِمنَ  اْلَفَراغِ  َبْعدَ  ٌَ  اإلٌمانفى شعب  البٌهقًو ،مختصر 
تهم من طرٌق خمس ،( بلفظه98ٕٗ/ 7ٕٙ/ٗ) َوإِْسَباِؼهِ  اْلُوُضوءِ  َعلَى اْلُمَحاَفَظةُ باب 
ة ٌَ  .به  َصالِح   ْبن ُمَعاِو

___________________________ 
ٌَة َذلِك ِبلاق( ٔ)  َواب ٌِزٌد بن ربٌَعة َوقٌل َصالح بن ُمَعاِو  . األول َوالصَّ

 (ٖٕ/ٕعلى مسلم ) السٌوطً: شرن ٌنظر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ً: جا ت نوبتقوله
(ٔ)

حد ٌكون أل بل حتى ًلاإل ًعْ ر   : كانوا ٌتناوبون فً
 فضل رفاهٌة . على أحد

: فروحتهاقوله
(ٕ)

 أنه ًل، وكذلك العشً إ: الرواح من زوال الشمس إلى اللٌل
رددناها وقت  إبلنا أي أرحن، وهذا المسا  ٌقال خر الوقتهنا آ أراد بالعشً

   .لٌه لٌالا إ الرواح إلى المراح وهو حٌث تؤوي
وإحسان الوضو 
(ٖ)

 تمامه .: إ
بل بقلبه ووجههقْ : ٌُ وقوله

(ٗ)
، القلب قط، فكرته عما سوى العبادةفب: 

  موض، سجوده وًل ٌلتفت . إلىوبالوجه أن ٌنظر 
: وجبت له الجنةقوله

(٘)
ن : هذا ٌقوى الرجا  من غٌر قط، لجواز أن ٌكو

وٌخٌل إلٌه الحضور وًل ٌكمله أو ٌعمل من  اا شرط مضمرب هذا محذوفاا 
   لمن فعل ذلك وهللا أعلم .رجى وم، ذلك فٌُ  ،ةبٌنه وبٌن الجنّ  ٌحولُ  القبٌح ما

___________________________   
 أبوو ،(7ٓٗ/9٘ٔ/ٔ) اْلُوُضوءِ  َبْعدَ  ٌَُقالُ  َماباب ، الطهارة تابك :ابن ماجه أخرجهو=  

ةِ  ابِ أبو َعَددِ  ِذْكرُ  :صفة الجنة نعٌم فً  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ ( كالهما من طرٌق ٖٙٔ/9/ٕ) اْلَجنَّ
،   . به بنحوه َعاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  َعَطاء 

على  ( وشرن النوويٓ٘ٔ/ٔ) الجوزي( كشؾ المشكل من حدٌث الصحٌحٌن البن ٔ)
 (ٕٓٔ/ٖمسلم )

ل إِلَى الشَّْمس َزَوال من: الروان: فروحتها: َقوله: الجوزيقال ابن  (ٕ) ٌْ  َوَكَذلِكَ  اللَّ
ٌَُقال. اْلمَساء َوُهوَ . اْلَوْقت أََواِخر َهاُهَنا باْلَعشً أََرادَ  أَنه اال اْلعشً،  أَي: إبلنا أَرْحَنا: َو
ثُ : والمران. الروان َوقت رددناها ٌْ ة تؤوي َح ٌَ لِ  اْلَماِش ٌْ  .ِباللَّ

على مسلم  ( وشرن النوويٓ٘ٔ/ٔ) الجوزيمن حدٌث الصحٌحٌن البن كشؾ المشكل 
(ٖ/ٕٔٔ ) 
 ( ٓ٘ٔ/ٔ) الجوزي( كشؾ المشكل من حدٌث الصحٌحٌن البن ٖ)
ُجود، َموِضع إِلَى َوالنََّظر ْلِتَفاتاال ترك: ِباْلَوْجهِ  قبالاإل: الجوزي( قال ابن ٗ)  السُّ

 .اْلِعَباَدة سوى َعنُه ِفٌَما اْلِفكر قطع: وبالقلب
ُ  َصلَّى َجَمعَ  َوَقدْ قال النووي:  هِ  هللاَّ ٌْ نِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ نِ  ِبَهاَت ٌْ  َواْلُخُشوعِ  اْلُخُضوعِ  أَْنَواعُ  اللَّْفَظَت

   اْلُعلََماءِ  ِمنَ  َجَماَعة   َقالَهُ  َما َعلَى ِباْلَقْلبِ  َواْلُخُشوعَ  ْعَضاءِ األ ِفً اْلُخُضوعَ  أِلَنَّ 
( وشرن ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔ) الجوزيمن حدٌث الصحٌحٌن البن كشؾ المشكل  :ٌنظر

 (ٕٔٔ/ٖعلى مسلم ) النووي
ةِ  ٌقطع أَن أٌَجوزُ :  قٌل َفإِن : الجوزيقال ابن  (٘) نِ  صلى لمن ِباْلجنَّ ٌْ  أحضر َرْكَعَت

ة لَهُ  َوَجبت: "لَقْوله قلبه، فٌهَما ِنه ألحد نقطع اَل  أَنا: َفاْلَجَواب،  ؟" اْلجنَّ ٌْ هُ  ؛ ِبَع  لم ُربَما أِلَنَّ
ؤْتِ  ْنَبِؽً، َكَما اْلَمْطلُوب بالحضور ٌَ  َوَبٌنَها َبٌنه َحال ثمَّ  لشخص اْلجنَّة َوَجبت َوُربَما ٌَ
ا القبان، أَعماله من عمل   .لَهُ  نرجوها َولَكنَّ

  (ٔ٘ٔ/ٔ) الجوزيمن حدٌث الصحٌحٌن البن كشؾ المشكل ٌنظر: 
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نْ و -9ٙٔ ا    ع  ط  ْلتُ  :ق ال   ع  خ  ا د  دُ  أ ن  ٌْ ُعب  ر   ْبنُ  و  ٌْ ل ى ُعم  ة   ع  ابِش  هللا  ًرض - ع 
دِ  ف ق ال تْ  - عنها ٌْ ر   ْبنِ  لُِعب  ٌْ ا أ نْ  ل ك   آن   ق دْ  ُعم  ن  ُزور  ا أ قُولُ  ق ال   ت  هْ  ٌ  ا أُمَّ م   ق ال   ك 
ا ُزرْ  األول دْ  ِغّبا ْزد  ا ت  ا :ف ق ال تْ  ُحّبا ُعون  [تُِكمْ ال  ط  ب] ِمنْ  د 

(ٔ)
ِذهِ   ر   بنا ق ال   ه  ٌْ  :ُعم 

ا بِ  أ ْخبِِرٌن  ًْ    بِؤ ْعج  تِهِ  ش  ٌْ أ  ت تْ  قال وسلم علٌه هللا صلى هللا ِمْن رسول ر  ك   ف س 
ا ق ال تْ  ُثمَّ  ان   ل مَّ ل ةٌ  ك  ٌْ الًِ ِمن   ل   ٌ ا" ق ال   اللَّ ةُ  ٌ  ابِش  ِرٌنًِ ع  دُ  ذ  بَّ ع  ل ة   أ ت  ٌْ بًِّ اللَّ " لِر 

ِ  قُْلتُ  هللاَّ ُِحبُّ  إِنًِّ و  ك   أل  أُِحبُّ  قُْرب  ا و  ك   م  رَّ هَّر   ف ق ام   ق ال تْ  س  ط  لًِّ ق ام   ُثمَّ  ف ت   ٌُص 
لْ  ف ل مْ  ق ال تْ  ز  ْبِكً ٌ  تَّى ٌ  لَّ  ح  هُ  ب  ى ُثمَّ  ق ال تْ  ِحْجر  ك  لْ  ف ل مْ  ب  ز  ْبِكً ٌ  تَّى ٌ  لَّ  ح  ت هُ  ب   ٌ  لِْح
ى ُثمَّ  ق ال تْ  ك  لْ  ف ل مْ  ب  ز  ْبِكً ٌ  تَّى ٌ  لَّ  ح  ا    ْرض  األ ب  ةِ  ٌُْإِذُنهُ  لٌ البِ  ف ج  ال  ا بِالصَّ  ف ل مَّ
آهُ  ْبِكً ر  ا ق ال   ٌ  ُسول   ٌ  ِ  ر  ْبِكً لِم   هللاَّ ق دْ  ت  ف ر   و  ُ  غ 

ا ل ك   هللاَّ م   م  ق دَّ ا ت  م  ر   و  ؤ خَّ  ق ال   ت 
ا أ ُكونُ  أ ف ال  " ْبدا ا ع  ُكورا [أرقت] ل ق دْ  ش 

(ٕ)
  ًَّ ل  ل ة   ع  ٌْ ةٌ  اللَّ  ٌ لٌ  آ ٌْ نْ  و  ا لِم  أ ه  ل مْ  ق ر   و 

رْ  ف كَّ ت  ا ٌ  ْلقِ  فًِ إِنَّ ﴿:فٌِه  اتِ  خ  او  م   أبو هأخرج. كلها ٌةاآل(ٖ)﴾األرضو   السَّ

حاتم
(ٗ)

. 
___________________________ 

 صحٌح ابن حبان "رطانتكم" جاء فً والصواب ما ،بطالتكم فى )م(، و)ط(( ٔ)
َطاَنةُ و اءِ  ِبَفْتحِ  الرَّ َراُطنُ  َوَكْسِرَها، الرَّ ْفهمه اَل  َكاَلم  : والتَّ َما اْلُجْمُهوُر، ٌَ  ُمواَضعة ُهوَ  َوإِنَّ
نَ  ٌْ نِ  َب ٌْ ا ِبَها َتُخص َواْلَعَربُ  َجَماَعة ، أَوْ  اْثَن  (ٖٖٕ/ٕالنهاٌة )ٌنظر:      .اْلَعَجمِ  كالمَ  َؼالِب 
أرقت والصواب "أنزلت" كما جاء فى صحٌح ابن حبان وفى  ( فى )م(، و)ط(ٕ)

 .خرى التى ذكرت الحدٌثاألالمصادر 
 [ (9ٓٔجزء من اآلٌة ) :آل عمرانسورة ( ]ٖ)
انِ  ِذْكرُ باب  ،الرقابق تابك :ابن حبان هأخرج( ٗ) ٌَ هِ  اْلَمْرءَ  ِبؤَنَّ  اْلَب ٌْ  لُُزومُ  َتَخلَّى إذا َعَل

ا َكانَ  َوإِنْ  اْلَحْوَباِت، ِمنَ  اْرَتَكبَ  َما َعلَى اْلُبَكاءِ  ا َعْنَها َباِبن  انِ  ِفً ُمِجّد  ٌَ َها إِْت  ِضدِّ
، ْبنِ  ُموَسى ْبنُ  ِعْمَرانُ  أخبرنا :( قالٕٓٙ/8ٖٙ/ٕ) َثَنا ُمَجاِشع  َبَة، أَِبً ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّ ٌْ  َش

َثَنا ٌَى َحدَّ ْح ا، ْبنُ  ٌَ ٌَّ د   ْبنِ  إبراهٌم َعنْ  َزَكِر ٌْ ، ُسَو ًِّ َخِع َثَنا النَّ َماَن، أَِبً ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  َحدَّ ٌْ  ُسلَ
، َعنْ  دُ  أََنا َدَخْلتُ : َقالَ  َعَطاء  ٌْ ، ْبنُ  َوُعَب ر  ٌْ  . به بلفظه َعاِبَشةَ  َعلَى ُعَم
 أبً بن عثمان عن الفرٌابً،عن ( 8ٙ٘/7ٙٔ/ٖ) :النبً أخالق فً الشٌخ أبو هأخرجو

 به بنحوه شٌبة،
انِ  َبابُ  :ثاراآلفى شرن مشكل  الطحاوي هأخرجو ٌَ  هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ َببِ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ َمَواتِ  َخْلقِ  ِفً إِنَّ : }َنَزلَتْ  ِفٌهِ  الَِّذي السَّ  األرضوَ  السَّ
لِ  َواْخِتاَلؾِ  ٌْ َهارِ  اللَّ ات   َوالنَّ ٌَ  فً الشٌخ أبوو ،( بلفظه8ٔٙٗ/ٖٖ/ٕٔ) {ْلَبابِ اال أِلُوِلً آَل
 َجَناب   أَِبً كالهما من طرٌق، ( بنحوهٗٗ٘/ٕٓٔ/ٖ: )صلى هللا علٌه وسلم النبً أخالق
، ًِّ  .بالتحدٌث جناب الكلبً أبىبه وفٌه تصرٌح  َرَبان   أَِبً ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  اْلَكْلِب

 اْلَملَلِ  َمَخاَفةَ  ْحَبابِ األ إِلَى ْفَضاءِ اإل َتَجنُّبِ  َبابُ  :فى اعتالل القلوب الخرابطً هأخرجو
 =           ، َمْسُعود    ًأب عن ،َداُودَ  ْبن ُموَسىمن طرٌق ( ٓٔٙ/ٖ٘ٓ/ٕ) ْعَراِض اإلوَ 
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ابه  َعَطاءِ  َعنْ  =  .            مختصر 
 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 

انُ عِ  -ٔ سلمة  :عن روى.  ()حب ضٌاء السختٌانً إسحاق أبو ُمَجاِشع   ْبنِ  ُموَسى ْبنُ  ْمر 
ابن  وعنه:. وؼٌرهم العنبري والعباس بن عبد العظٌم ،أبً شٌبةوعثمان بن  ،بن شبٌبا

فى السٌر: كان حسن  الذهبًقال . ، وؼٌرهمىسماعٌلاإلبكر  أبوو ،وابن حبان ،عدي
الحافظ  :وقال فى تذكرة الحفاظ ،ونقصانه ٌماناإل عتقاد روى مذهب السلؾ فى زٌادةاال
 هو :وقال الحاكم، صدوق محدث جرجان فى أٌامه ى:سماعٌلاإلبكر  أبوقال ، والثقة

هو محدث ثبت ثقة  :السمعانًوقال ، ثبت مقبول كثٌر الرحلة والتصانٌؾمحدث 
 . توفى سنة خمس وثالثمابة. مقبول

 .بمة األثقة وثقه  خالصة حاله :
، (ٖٙٔ/ٗٔوالسٌر ) (ٖٖٕ/ٖواألنساب ) ،(ٖٔٗمعجم اإلسماعٌلى برقم ) :ٌنظر

  (7ٖٙ/ٕوتذكرة الحفاظ )
انُ  -ٕ َبةَ  أَِبً ْبنُ  ُعْثم  ٌْ                           ٖٙ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم َش
ٌ ى -ٖ ْح ُمون، واسمه زابدة، أَبً بن زكرٌا بن ٌ  ٌْ  ِبَفْتح - الوادع الهمدانً فٌروز ْبن َم

ال َوكسر لؾاأل َوُسُكون اْلَواو ْسَبة َهِذه ُمْهملَة عٌن َوبعدَها اْلُمْهملَة الدَّ  بن َوادَعة إِلَى النِّ
 بن نوؾ بن خٌوان بن جشم بن حاشد اْبن َمالك بن َرافع بن ناشج بن َعامر بن َعْمرو
 الثقفً، إبراهٌم ْبن إسحاق :روى عن.  )ع( الكوفً َسِعٌد أبو - َهمَدان من بطن َهمَدان

د ْبن عثمان وعنه:. وؼٌرهم خالد، أَبً ْبن إسماعٌلو ٌُوُنس، ْبن وإسرابٌل  أَبً ْبن ُمَحمَّ
َبة، ٌْ ًّ  بن وعلً الكندي، مسروق بن َسِعٌد ْبن وعلً َش  بن سفٌانقال . وؼٌرهم  اْلَمِدٌِن
َنة ٌْ ٌَ  وٌحٌى اْلُمَباَرك، ْبن هللاَِّ  َعبد: الرجلٌن هذٌن ٌشبه أصحابنا من أحد علٌنا قام َما: ُع

 علً أشد بالكوفة أحد خالفنً َما: القطان َسِعٌد ْبن ٌحٌى َوَقال، زابدة أَبً ْبن زكرٌا ْبنا
 َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، ٌنَمع ْبن ٌحٌىو ،حنبل ْبن أَْحَمد ثقهو، وزابدة أَبً اْبن من

: قال زكرٌا؟ بن ٌحٌى أو إلٌك أحب زكرٌا ْبن إسماعٌل: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: الدارمً
ٌَى ْح ًّ  بن علً َوَقال، ال: قال عندك؟ أخوان هما: قلت. إلً أحب ٌَ  من ُهوَ : اْلَمِدٌِن
، زابدة أَبً اْبن من أثبت الثوري بعد بالكوفة أحد ٌكن لم: آخر موضع ِفً َوَقال، الثقات
 زمانه، ِفً الشعبً إلى ُثمَّ  زمانه، ِفً َعبَّاس اْبن إلى العلم انتهى: آخر موضع ِفً َوَقال
د َوَقال .زمانه ِفً زابدة أَبً ابن ٌحٌى إلى ثم زمانه، ِفً الثوري إلى ُثمَّ   هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ
 أبو َوَقال، تقاناإل ِفً إدرٌس اْبن من أكبر تقان،اإل ِفً زابدة أَبً اْبن َكانَ : نمٌر ْبنا

َسابً َوَقال، ثقة صدوق الحدٌث، مستقٌم: حاتم  وُهوَ  ثقة،: العجلً َوَقال .ثبت ثقة: النَّ
 الكوفٌٌن حفاظ من وٌعد المدابن، قضاء على وَكانَ  والحدٌث، الفقه له جمع ممن

 أَبً بن ٌحٌى كتب على كتبه صنؾ إنما ووكٌع سنة، صاحب ثبتا، مفتٌا للحدٌث،
 على ٌرد وهذا ،انتهى بالعظابم أتى أخطؤ إذاف ٌخطا قلما ٌحٌى :زرعة أبو قال، وزابدة
                   =                                      نعٌم أبو ثنا شبة بن عمر قال، معٌن بنا ذكره الذي
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 قوله خالد أبً بنا عن عنه ٌحدث أن بؤهل هو وما زابدة أبً بن زكرٌا بن ٌحٌى ثنا= 
 . عنه به حدث ما فقٌها كان ولو قال

  . توثٌق الجمهور مامأقلت : وهذا الٌإثر 
                                             .مابةو وثمانٌن أربع أو ثالث سنة مات .وابن حجر الذهبًالحافظان ووثقه 

  . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
 الدارمً وتارٌخ ،( ٖٗٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 9ٖٖ / ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر 

/  ٕو ٕ٘/ٔ) أحمد وعلل،  (ٓٗ/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،( 9ٗ٘ ،7ٗٔ ،ٔٗٔ) الترجمة
 العجلً( وثقات 7ٖٕ/  8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖ٘ٙ ،78ٕ ،8ٕٓ ،ٖٕٔ ،ٖٔ
واللباب ، (٘ٔٙ/ 7) حبان ابن وثقات، (ٗٗٔ/9) والتعدٌل والجرن، (7ٔٗ/ٔ)
 والكاشؾ ،(7ٕٙ/ٔ) الحفاظ وتذكرة ،(99ٕ/8) النبالء أعالم وسٌر ،(ٖٗٗ/ٖ)
 ( 9ٓ٘/ٔوالتقرٌب  ) ،(8ٕٓ/ ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖ٘ٙ/ٕ)
 وأخٌه ٌزٌد، ْبن سوداأل روى عن:. (ٗ) م .عوراأل الكوفً النخعً سوٌد بن إبراهٌم -ٗ
َمانَ  أَِبً ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ وٌزٌد  ْبن الرحمن َعْبد ٌْ  هللا ُعَبٌد ْبن الحسن وؼٌرهم وعنه: ُسلَ

ٌَىوالٌامً  الحارث ْبن وزبٌد النخعً، ْح  منصور ْبن إسحاق قال. وؼٌرهم زكرٌا بن ٌَ
َسابً َوَقال، مشهور: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن  ونقل :فى التهذٌب حجر ابن قال، وثقة: النَّ

َسابً أن الجوزي البن تبعا المٌزان صاحب  . ضعفه النَّ
َسابً ضعفه الذي: وقلت  سوٌد بن إبراهٌم ؼٌر هوو الصٌرفً سوٌد بن إبراهٌم وهو النَّ

 . ربعةاال السنن وأصحاب مسلم ماماإل له روى الذي هذا عوراأل الكوفً النخعً
 : ٌإٌد ذلك فقال ما –حفظه هللا  –بشار عواد  /كتوردوقد ساق ال

َسابً توثٌق المزي نقل - أ  .النص من واضح هو كما له النَّ
 كان أنه ٌذكر ولم النخعً سوٌد بن براهٌمإل الكبٌر تارٌخه فً البخاري ترجم - ب

 رجال فً منجوٌه ابن وال والتعدٌل، الجرن فً حاتم أَبً ابن هذا مثل ذكر وال صٌرفٌا
 .أعلم وهللا اختالفهما، إلى ٌشٌر كله وهذا ، الجمع فً القٌسرانً ابن وال  مسلم صحٌح

 حبان وابن ،العجلً وثقه فقد النخعً، الكوفً هذا وثقوا قد بمةاأل جمهور إن - جـ
                                        . صحٌحه فً حدٌثه وخرو ،البستً
َثَنا: المستدرك كتاب فً هللا عبد أبو الحاكم َوَقال َثَنا حمشاذ، بن علً َحدَّ  بن موسى َحدَّ

َثَنا: االق سفٌان، بن والحسن هارون َبة، أَبً بن عثمان َحدَّ ٌْ َثَنا َش  عن زكرٌا، بن ٌحٌى َحدَّ
ا فذكر - ثقة وكان النخعً، سوٌد بن إبراهٌم : للدارقطنً الكبرى تهاالسإ فً َوَقال. حدٌث 
 حدٌثه فً لٌس الحدٌث قلٌل هو: قال سوٌد؟ بن إبراهٌمف: الدارقطنً: ٌعنً له، قلت
 . منكر شًء

 =                                                                   .باتفاق: ثقة حاله خالصة
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، (ٙ/ٙ)، وثقات ابن حبان (ٕ٘/ٔ) للعجلًوالثقات ، (9ٕٓ/ٔ: التارٌخ الكبٌر)ٌنظر= 
 تهذٌب الكمال إكمالو، (ٗٔٔ/ٔومستدرك الحاكم )، (ٖٓٔ/ٕ) والتعدٌل الجرنو
 ،(ٕٙٔ/ٔ) والتهذٌب(، ٗٓٔ/ٕ(، وتهذٌب الكمال )7ٖ/ٔ) المٌزان، و(ٕٙٔ/ٔ)

 (9ٓ/ٔوالتقرٌب )
بد -٘ لِك ع  مان أَبً بن الم  ٌْ اء َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح - العرزمً واسمه مٌسرة ُسلَ  َوفتح الرَّ

اي  أبو ، ِباْلُكوَفةِ  َعْرَزم وجبانة َفَزاَرة من بطنوهو  َعْرَزم إِلَى نْسَبةمٌم  آخرَها َوِفً الزَّ
مان، أبو: وقٌل محمد، ٌْ  بن هللا عبد روى عن:. (ٗ)خت م الكوفً، هللا عبد أبو: وقٌل ُسلَ
 شعبة وعنه: .وؼٌرهم ربان أَبً بن وعطاء أعٌن، بن الملك وعبد ،أسماء مولى كٌسان

 عنو. وؼبرهم الكوفً النخعً سوٌد بن إبراهٌمو ،إدرٌس ْبن هللاَِّ  وَعْبد الحجاو، بنا
 َعبد حفظ من ٌعجب شعبة كان: قال مهدي ْبن الرحمن َعْبد سمعت المدٌنً، ْبن علً
مان أَبً ابن ٌعنً الَملِك ٌْ  بن إسماعٌل: الناس حفاظ: سفٌان َعنْ  المبارك، ابن َوَقال، ُسلَ
مان أَبً بن الملك وعبد به، فبدأ خالد، أَبً ٌْ  ،األنصاري َسِعٌد بن وٌحٌى العرزمً، ُسلَ

ٌٌّن وحفاظ مان ثالثة، الَبْصِر ٌْ ، ُسلَ ًّ ِم ٌْ  وكان هند، أَبً ْبن وداود حول،األ وعاصم التَّ
مان بن عبدةقال ، أحفظهم عاصم ٌْ مان أَبً بن الملك لعبد ٌقول سفٌان كان: ٌقول ُسلَ ٌْ : ُسلَ
 الكوفة، موازٌن: سفٌان قال: ٌقول صالح بن أحمد سمعت: داود أبو َوَقال ،نالمٌزا
مان أَبً ْبن الَملِك َعبد: منهم فعدهم، ٌْ  أبً َعن ،األنصاري إدرٌس ْبن الحسن َوَقال، ُسلَ
مان؟ أَبً بن الَملِك َعبد: حمدأل قلت: داود ٌْ  وكان نعم،:  قال ٌخطا؟: قلت. ثقة: قال ُسلَ
: حبان ْبن الحسٌن ْبن علً َوَقال .عطاء عن أحادٌث رفع أنه الإ الكوفة أهل أحفظ من

 عن عطاء، حدٌث عن َمِعٌن بن ٌحٌى زكرٌا أبو سبل: ٌده بخط أبً كتاب فً وجدت
، ًِّ  َعنِ  َجاِبر  ِب  الإ أحد به ٌحدث لم حدٌث هو: قال. الشفعة فً وسلم علٌه هللا صلى النَّ
مان، أَبً بن الَملِك َعبد ٌْ  ثقة الَملِك َعبد ولكن الناس، علٌه أنكره وقد عطاء، عن ُسلَ

 َعبد جاء لو: شعبة قال نعم،: قال فٌه؟ شعبة تكلم: قلت له: مثله على الٌرد صدوق
 هذا: أَِبٌهِ  َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللا َعبد َوَقال، بحدٌثه لرمٌت هذا مثل بآخر الَملِك
دُ  َوَقال، منكر حدٌث  قلت: خالد بن أمٌة عن الثقفً، صفوان أَبً ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّ
مان؟ أَبً بن الَملِك َعبد عن تحدث ال مالك: لشعبة ٌْ  تحدث: قلت حدٌثه، تركت: قال ُسلَ
دِ  َعنْ   من: قال!  الحدٌث؟ حسن كان وقد الَملِك، َعبد وتدع العرزمً هللا ُعَبٌد ْبنِ  ُمَحمَّ

 حدث حٌث اختٌاره فً شعبة أساء قد: الخطٌب بكر أبو الحافظ قال، وفررت حسنها
دِ  َعنْ  مان، أَبً ْبن الَملِك َعبد عن التحدٌث وترك العرزمً هللا ُعَبٌد ْبنِ  ُمَحمَّ ٌْ  ألن ُسلَ

 وأما رواٌته، وسقوط حدٌثه ذهاب فً ثراأل أهل من بمةاأل ٌختلؾ لم ُعَبٌد هللا بن محمد
 وٌحٌى ومحمد أحمدوثقه ، ومشهور له ذكرهم وحسن مستفٌض علٌه فثناإهم الَملِك َعبد
، الفسويو الدارقطنًو النسابًو وابن سعد الفسويو العجلًبن عبد هللا بن عمار وا

ْرِمِذيّ  َوَقال ،فى الثقاتوذكره ابن حبان  مان أَبً بن الَملِك َعبد فً شعبة تكلم قد: التِّ ٌْ  ُسلَ
 =                                                ،( الشفعة حدٌث أي) الحدٌث هذا أجل من
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 ..................................................................................
___________________________   

 هذا أجل من ؼٌر شعبة فٌه تكلم نعلم وال الحدٌث أهل عند مؤمون ثقة هو الملك وعبد= 
الحدٌث
(ٔ)

مان أَبً بن الَملِك َعبد عن شعبة، عن وكٌع روى وقد،   ٌْ . الحدٌث هذا ُسلَ
مان أَبً بن الَملِك َعبد: قال الثوري سفٌان عن المبارك ابن عن وروي ٌْ  ٌعنً مٌزان، ُسلَ
 وأربعٌن خمس سنة مات .أوهام له صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، العلم  فً
 .بمة لهاأل: أوهامه قلٌلة جدا مع توثٌق قلت .بةاوم

 .: ثقة وثقه الجمهور واحتج به مسلم خالصة حاله
/  ٔ) أحمد وعلل ،(7ٖٔ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٓ٘/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٔٗ/٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٖٔ ،9ٙٔ ،9ٔٔ ،ٖٗٔ ،98
 والمراسٌل ،(ٖٙٙ/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(9ٖٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8٘ ،8ٖ/  ٕ)
ْرِمِذيّ  ، وجامع(97/ 7) حبان ابن وثقات ،(ٕٖٔ/ٔ) له  (9ٖٙٔ حدٌث ، ٖٗٙ/  ٖ) التِّ

 ،(98ٖ –9ٖٙ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٖٗ/ٕ، واللباب )(ٕٙ٘/ٙ) بن عديوالكامل ال
   (ٖٖٙ/ ٔ) التهذٌب وتقرٌب

 موالهم القرشً أسلم ربان أبً واسم - والموحدة الراء بفتح -ربان  أبىبن عطا   -ٙ
رة، أبً :نروى ع)ع(.  المكً ٌْ                                                    وؼٌرهم المإمنٌن، أم وعابشة مٌسرة، بنت وحبٌبة ُهَر

 
___________________________  

 :( حدٌث الشفعةٔ)
ْفَعةِ  ب  ِفًأخرجه أبو داود: كتاب البٌوع، با َثَنا أَْحَمُد ( قال: 8ٖٔ٘/8ٕٙ/ٖ) الشُّ م ، أَْخَبَرَنا اَحدَّ ٌْ َثَنا ُهَش ، َحدَّ ْبُن َحْنَبل 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ َجاِرِه  اْلَجاُر أََحقُّ ِبُشْفَعةِ »: َعْبُد اْلَملِِك، َعْن َعَطاء 
ا إِ  اٌُْنَتَظُر ِبَها، َوإِْن َكاَن َؼاِبب   "َذا َكاَن َطِرٌقُُهَما َواِحد 

 ( ٖٕ٘ٗٔ/٘٘ٔ/ٕٕوأخرجه أحمد: )
 ( من طرٌق هشٌم به بلفظه.9ٕٗٗ/8ٖٖ/ٕوأخرجه ابن ماجه: )
ِ امن طرٌق ( ٕٙٔ/ٔوفً العلل الكبٌر ) ،(9ٖٙٔ/ٖٗٙ/ٖوأخرجه الترمذي: ) ، َعْن َعْبِد َخالِد ْبن َعْبِد هللاَّ ًّ لَواِسِط

َماَن،  ٌْ َر َعْبِد الَملِِك ْبِن به بنحوه، وقال: الَملِِك ْبِن أَِبً ُسلَ ٌْ ا َرَوى َهَذا الَحِدٌَث َؼ ، َواَل َنْعلَُم أََحد  َهَذا َحِدٌث  َحَسن  َؼِرٌب 
، َوَقْد َتَكلََّم ُشْعَبُة ِفً َعبْ  ، َعْن َجاِبر  َماَن، َعْن َعَطاء  ٌْ َماَن ِمْن أَْجِل َهَذا الَحِدٌِث، َوَعْبُد الَملِِك أَِبً ُسلَ ٌْ ِد الَملِِك ْبِن أَِبً ُسلَ

َر ُشْعَبَة ِمْن أَْجِل َهَذا الَحِدٌ ٌْ ا َتَكلََّم ِفٌِه َؼ ، َعْن ُشْعَبَة، ُهَو ِثَقة  َمؤُْمون  ِعْنَد أَْهِل الَحِدٌِث، اَل َنْعلَُم أََحد  ِث َوَقْد َرَوى َوِكٌع 
اَن الثَّْوِريِّ َقاَل: َعْبدُ َعْن َعبْ  ٌَ َماَن َهَذا الَحِدٌَث، َوُرِوي َعْن اْبِن الُمَباَرِك، َعْن ُسْف ٌْ الَملِِك ْبُن أَِبً  ِد الَملِِك ْبِن أَِبً ُسلَ

ْعِنً: فًِ الِعْلِم َوالَعَمُل َعلَى َهَذا الَحِدٌِث ِعْنَد أَْهِل الِعْلِم: أَنَّ ال ٌَ  ، َماَن ِمٌَزان  ٌْ ا، َفإَِذا ُسلَ ُجَل أََحقُّ ِبُشْفَعِتِه َوإِْن َكاَن َؼاِبب  رَّ
ْفَعُة َوإِْن َتَطاَوَل َذلِكَ   .َقِدَم َفلَُه الشُّ

 ( من طرٌق ٌحٌى بن سعٌد عن عبد الملك به بلفظه.7ٔٗٔٔ/ٖ٘ٙ/ٓٔوالنسابً فً الكبرى: )
د  ٌ( من طرٌق ٖٔ/ٖوأخرجه العقٌلً فً الضعفاء ) ٌْ   .به بنحوه ْبد اْلَملِكِ عن عَ ْعلَى ْبُن ُعَب

 :بً داوداإلمام أ دراسة إسناد
 ٖأحمد بن حنبل: ثقة إمام سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٔ
 ٖهشٌم بن بشٌر: ثقة مدلس من الثالثة، وقد صرن باإلخبار سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٕ
 عبد الملك بن أبً سلٌمان: ثقة -ٖ
 عطاء بن أبً ربان: ثقة باتفاق -ٗ
 ٘ٔبن عبد هللا: صحابً سبقت ترجمته حدٌث: جابر  -٘

 :الحكم على اإلسناد
 صحٌح
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___________________________  
مان أَبً ْبن الملك وعبد الرحمن، َعْبد ْبن سهٌل ْبن المجٌد عبد وعنه:=  ٌْ  ،العرزمً ُسلَ

ج ْبن اْلَعِزٌزِ  َعْبد ْبن الملك وعبد ٌْ  مات ٌوم عطاء مات وزاعًاأل قال. وؼٌرهم ُجَر
 العلم بهذا ٌرٌد أحدا رأٌت ما كهٌل بن سلمة وقال ،الناس عند رضاأل أهل أرضى وهو
 كان جرٌج بنا عن سعٌد بن ٌحٌى وقال، وطاووس ومجاهد عطاء ثالثة إال هللا وجه

 بن العزٌز عبد وقال، صالة الناس أحسن من وكان سنة عشرٌن عطاء فراش المسجد
 أستحًٌ إنً فقال برأٌك فٌها تقول أال له فقٌل أدري ال فقال مسؤلة عن عطاء سبل رفٌع
 إلً أحب مجاهد مرسالت :المدٌنً بن علً وقال، برأًٌ رضاأل فً ٌدان أن هللا من
 عن زٌاد بن الفضل وقال، ضرب كل عن ٌؤخذ عطاء كان بكثٌر عطاء مرسالت من
 فً، بها بؤس ال إبراهٌم ومرسالت المرسالت أصح المسٌب بن سعٌد مرسالت: أحمد

 وقال، أحد كل عن ٌؤخذان كانا فإنهما وعطاء الحسن مرسالت من أضعؾ المرسالت
 بن وقٌس جرٌج بنا تركه بآخره عطاء كان المدٌنً بن علً عن الرحٌم عبد بن محمد
، عمر بن من عطاء ٌسمع لم :حنبل بن أحمد قال المراسٌل فً حاتم أبً بنا وقال، سعد
 الخدري سعٌد أبا ورأى منه ٌسمع ولم عمر بن رأى هللا عبد أبوو المدٌنً بن علً وقال

 أم من وال سلمة أم من وال خالد بن زٌد من ٌسمع ولم منه ٌسمع ولم بالبٌت ٌطوؾ
 أبو وقال، خدٌج بن رافع من عطاء ٌسمع لم زرعة أبو وقال شٌبا كرز أم من وال هانا
 ال :قال مطعم بن جبٌر من عطاء سمع حنبل بن حمدأل وقٌل أسامة من ٌسمع لم :حاتم
 وورعا وعلما فقها التابعٌن سادات من وكان :وقال الثقات فً حبان بنا وذكره، ٌشبه

 بن الفضل من وال الدرداء أبً من سماعه ٌصح ال مولده تقدٌر فعلى قلت وفضال
 ورواٌة طوٌلة قصة فً فقال ٌدلس كان هأن على ٌدل ما أحمد عن األثرم وروى، عباس
 قرأت ثم :قال ابن حجرفى التهذٌبو. سمعت ٌقول أن الإ بها ٌحتج ال عابشة عن عطاء
 ٌعن لم بآخره عطاء تركا سعد بن وقٌس جرٌج بنا كان المدٌنً بنا قول الذهبً بخط
 مكً،: العجلًوقال ، الشؤن كبٌر مامإ حجة رضً ثبت هو بل، صطالحًاال الترك
: قال ابن حجر فى التقرٌبو، أسود وكان زمانه، فً مكة أهل مفتً وكان ثقة، تابعً،
 . ومابة وقٌل بعدها عشرة أربع سنة مات .رسالاإل كثٌر لكنه فاضل فقٌه ثقة

  . رسالاإلكثٌر  باتفاقثقة  خالصة حاله :
 وعلل ،( ٕٓٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(7ٙٗ/  ٘و 8ٖٙ/  ٕ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 الصؽٌر وتارٌخه ،( ٖٙٗ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٙٙ ،7ٗ،ٗٗ/ٔ) المدٌنً ابن
 البن والمراسٌل ،(ٖٖٓ/ٙ) والتعدٌل والجرن( ٕٖٖ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 77ٕ/ٔ)

 (7ٓ/ٖ) االعتدال ومٌزان ،( 98ٔ/٘) حبان ابن وثقات ،( ٙ٘ٔ –ٗ٘ٔ/ٔ) حاتم أَبً
 (9ٖٔ/ٔ) والتقرٌب ،( ٖٕٓ –99ٔ/  7) التهذٌب وتهذٌب

 ٓٙٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم : ثقةمٌرعبٌد بن ع -7
 8 :: سبقت ترجمتها حدٌث رقمرضً هللا عنها نم المإمنٌعابشة أ -8

 :سناداإلالحكم  على 
  .ٌحصح إسناد
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: قال رسول قال -رضى هللا عنهما  -سعٌد  أبً هرٌرة أو أبًوعن   -7ٓٔ
لَّى -هللا  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ةٌ : "ق ال   - و  ْبع  ُ  ٌُِظلُُّهمُ  س 

 وذكرمنهم" ِظلِِّه، فًِ هللاَّ
ُجلٌ  ر   ر  ك     ذ 

ا هللاَّ ٌا الِ تْ  خ  اهُ  ف ف اض  ن  ٌْ  " ع 
(ٔ )

وسٌؤتى الحدٌث فى باب أذكار تتعلق 
  .بالمسجد 

___________________________  
 هذا الحدٌث مداره على خبٌب بن عبد الرحمن، واختلؾ عنه:( ٔ)

 عبٌد هللا بن عمر العمري عن خبٌب عن حفص عن أبً هرٌرة . الوجه األول:
 واختلؾ على عبٌد هللا فً رفعه ووقفه:

عنه عن خبٌب عن ، واللٌث، وحماد بن زٌد ،وابن المبارك ،رواه ٌحٌى بن سعٌد -أ
 حفص عن أبً هرٌرة مرفوعا.

 موقوفا عن خبٌب عن حفص عن أبً هرٌرةم عنه رواه جرٌر بن حاز -ب 
عن  خبٌب بن عبد الرحمن عن حفص عن أبً هرٌرة أو أبً ، مالك  الثانً:الوجه 

 سعٌد على الشك. 
 تخرٌج الوجه األول:

 المرفوع: -أ
ْنَتِظرُ  الَمْسِجدِ  ِفً َجلَسَ  َمنْ باب  ،نذااآل تابك :البخاري هأخرج الَةَ  ٌَ  َوَفْضلِ  الصَّ

َثَنا :( قالٓٙٙ/ٖٖٔ/ٔ) الَمَساِجدِ  دُ  َحدَّ ار   ْبنُ  ُمَحمَّ ، َبشَّ َثَنا: َقالَ  ُبْنَدار  ٌَى، َحدَّ ْح دِ  َعنْ  ٌَ ٌْ  ُعَب
،ِ َثِنً: َقالَ  هللاَّ بُ  َحدَّ ٌْ ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  ُخَب ، ْبنِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ َرَة، أَِبً َعنْ  َعاِصم  ٌْ  َعنِ  ُهَر
 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ُ  ٌُِظلُُّهمُ  َسْبَعة  : " َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ْومَ  ِظلِِّه، ِفً هللاَّ  ماماال: ِظلُّهُ  اال ِظلَّ  الَ  ٌَ

ِه، ِعَباَدةِ  ِفً َنَشؤَ  َوَشاب   الَعاِدُل، ا َوَرُجالَنِ  الَمَساِجِد، ِفً ُمَعلَّق   َقْلُبهُ  َوَرُجل   َربِّ  هللاَِّ  ِفً َتَحابَّ
هِ  اْجَتَمَعا ٌْ َقا َعلَ ِه، َوَتَفرَّ ٌْ ، َمْنِصب   َذاتُ  ة  اْمَرأَ  َطلََبْتهُ  َوَرُجل   َعلَ  أََخاؾُ  إِنًِّ: َفَقالَ  َوَجَمال 
،َ َق، َوَرُجل   هللاَّ ِمٌُنُه، ُتْنِفقُ  َما ِشَمالُهُ  َتْعلَمَ  الَ  َحتَّى أَْخَفى َتَصدَّ َ  َذَكرَ  َوَرُجل   ٌَ ا هللاَّ  ٌ  َخالِ

َناهُ  َفَفاَضتْ  ٌْ  " َع
ةِ  ِمنْ  الُبَكاءِ باب  ،الرقاق تابك :البخاري هأخرجو ٌَ ا( 79ٗٙ/ٔٓٔ/8) هللاَِّ  َخْش  ،مختصر 
رِّ  َصَدَقةِ  َفْضلِ باب كتاب الزكاة،  :البٌهقًو كتاب  وفى ،( بلفظه9/78ٖٖٙٔ/ٗ) السِّ

كالهما من طرٌق  بلفظه، (7ٗٙٙٔ/8ٕٓ/8) اْلَعاِدلِ  ماماإل َفْضلِ باب  قتال أهل البؽً،
  . محمد بن بشار به

َدَقةِ باب  ،الزكاة تابك :البخاري هأخرجو ِمٌنِ  الصَّ ٌَ  :ومسلم ،بلفظه (ٖٕٗٔ/ٔٔٔ/ٕ) ِبال
َدَقةِ  إِْخَفاءِ  َفْضلِ باب  ،الزكاة تابك اب أبو تابك :الترمذيو (،ٖٔٓٔ/7ٔ٘/ٕ) الصَّ

 َحَسن   َحِدٌث   َهَذا" :( وقال9ٖٕٔ/98٘/ٗ) هللاَِّ  ِفً الُحبِّ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الزهد
رِ  ِمنْ  أََنس   ْبنِ  َمالِكِ  َعنْ  الَحِدٌثُ  َهَذا ُرِويَ  َوَهَكَذا ،"َصِحٌح   ٌْ  ِفٌهِ  َوَشكَّ  َهَذا، ِمْثلَ  َوْجه   َؼ
َرةَ  أَِبً َعنْ : َوَقالَ  ٌْ ، أَِبً َعنْ  أَوْ  ُهَر  :وابن خزٌمة (،9ٙٙ٘/ ٗٔٗ/٘ٔ) :أحمدو َسِعٌد 
اَلةِ  اْنِتَظارِ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك  ِبَكةِ اْلَماَل  ُدَعاءِ  َوِذْكرِ  اْلَمْسِجدِ  ِفً َواْلُجلُوسِ  الصَّ

اَلةِ  لُِمْنَتِظرِ  فى شرن مشكل  الطحاويو ،(8ٖ٘/8٘ٔ/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ِفً اْلَجالِسِ  الصَّ
انِ باب  :ثاراآل ٌَ ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب هِ  هللاَّ ٌْ  =         الَِّذٌنَ  ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ
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ْومَ  ِظلِّهِ  ِفً هللاُ  ٌُِظلُُّهمُ =  خمستهم من  (،8ٗٙ٘/7ٕ/٘ٔ) َوَجلَّ  َعزَّ  ِظلُّهُ  اال ِظلَّ  اَل  ٌَ

 تنفق ما ٌمٌنه تعلم ال: "فٌه قال ٌحٌى عن الرواة وبعض، به بلفظه طرٌق ٌحٌى
 السنة ألن الصواب، وهو "ٌمٌنه تنفق ما شماله تعلم ال: "قال وبعضهم ،"شماله

 .بالٌمٌن هاإإعطا الصدقة فً المعهودة
، ومن ( بنحوهٕٖٗٔ/7ٕٗٔفضل ذكر هللا ) باب :الزهد فً المبارك ابن هأخرجو

 .( بنحوه8ٓٙٙ/ٖٙٔ/8) الَفَواِحشَ  َتَركَ  َمنْ  َفْضلِ باب ، الحدود تابك :البخاريطرٌقه 
ابن  هأخرجو ،( بنحوه8ٖٓ٘/ٕٕٕ/8) اْلَعاِدلُ  ماماإلباب  ،داب القضاةآ تابك :النسابًو

ْومَ  ِظلِّهِ  ِفً اْلَعاِدلَ  ماماإل َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  إِْظاَللِ  ِذْكرُ باب  ،السٌر تابك :حبان  إال ِظلَّ  اَل  ٌَ
 َوَفْضلِ  اْلَمَساِجدِ  َفْضلِ باب  : كتاب الصالة،البٌهقًو ،فظه( بل8ٙٗٗ/8ٖٖ/ٓٔ) ِظلُّهُ 

اَلةِ  ِعَماَرِتَها اَلةِ  َواْنِتَظارِ  ِفٌَها ِبالصَّ  ، خمستهم من طرٌق( بنحوه987ٗ/9ٖ/ٖ) ِفٌَها الصَّ
 . به عمر، بن هللا عبٌد
 َفْصل  فى و ،(٘ٗ٘/79/ٕ) دامة ذكر هللاإ اإلٌمان: فصل فً شعب فً البٌهقً هأخرجو
 عبد وابن ،( بلفظه 97ٕٙ/8ٙٗ/9)"  اْلُواَلةِ  َجْورِ  ِفً َجاءَ  َوَما اْلَعاِدِل، ماماإل َفْضلِ  ِفً
 بن هللا عبٌد عن ،زٌد بن حماد طرٌق من( كالهما 8ٕٕ-8ٕٔ/ٕ) :التمهٌد فً البر
 .به عمر،

 عبٌدعن لٌث لا( من طرٌق 8ٗ٘٘/7ٔ/٘ٔوأخرجه الطحاوي فً شرن مشكل اآلثار )
 .به عمر، بن هللا
َوَقَفُه َجِرٌُر ْبُن حازم، عن عبٌد هللا، ( وقال: ٕٖٔ/8الدارقطنً فً العلل )ذكره  -ب

َرَة َقْولَُه.عن خبٌب، عن حفص، َعْن  ٌْ  أَِبً ُهَر
 تخرٌج الوجه الثانً:

 9ٕ٘/ٕ) هللاَِّ  ِفً اْلُمَتَحابٌِّنَ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  ،الشعر تابك :فى الموطؤ مالك هأخرج
َدَقةِ  إِْخَفاءِ  َفْضلِ باب الزكاة،  تابك: مسلم: طرٌقه ومن ،( بلفظهٗٔ/  الصَّ
 هللاَِّ  ِفً الُحبِّ  فًِ َجاءَ  َماباب  ،الزهداب أبو تابك :والترمذي ،بنحوه( ٖٔٓٔ/7ٔ٘/ٕ)
 :فى مستخرجه عوانة أبوو ،"َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا"وقال  ،بلفظه (9ٖٕٔ/98٘/ٗ)
انُ باب  د،الحدو تابك ٌَ  ،( بلفظه8ٓ/7ٕٖٓٔ/ٗ) اْلُمْقِسطِ  اْلَعاِدلِ  ماماإل َثَوابِ  َب

انِ  َبابُ  :ثاراآل مشكل فً والطحاوي ٌَ ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُرِويَ  َما ُمْشِكلِ  َب هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
ْومَ  ِظلِّهِ  ِفً هللاُ  ٌُِظلُُّهمُ  الَِّذٌنَ  ِفً َوَسلَّمَ  ( 8ٗٗ٘/9ٙ/٘ٔ) لّ َوجَ  َعزَّ  ِظلُّهُ  إال ِظلَّ  اَل  ٌَ
ُ  َصلَّى إِْخَباِرهِ  تابك :حبان وابن ،بلفظه هِ  هللاَّ ٌْ َحابَ  َمَناِقبِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ  ِرَجالُِهمْ  ِة،الصَّ

ِهمْ  هللاَِّ  َرْضَوانُ  أَْسَماِبِهمْ  ِبِذْكرِ  َوِنَساِبِهمْ  ٌْ  لَِمنْ  ٌُْرَتَجى الَِّتً اْلِخَصالِ  ْكرُ ذ باب أَْجَمِعٌنَ  َعلَ
ُ  ٌُِظلَّهُ  أَنْ  ِبَها أََخذَ  أَوْ  َفَعلََها، ْومَ  هللاَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ  ،( بنحوه7ٖٖ8/ٕٖٖ/ٙٔ) َعْرِشه ِظلِّ  ِفً اْلِق

ارُ االاإلٌمان: باب  شعب فً والبٌهقً ٌَ عِ  َصَدَقةِ  ِفً ْخِت  ،( بنحوهٖ٘ٙٔ/ٖٔٔ/٘) التََّطوُّ
انِ  َفْضلِ  باب ،الصالة تابك :فى شرن السنة والبؽوي ٌَ ( 7ٓ٘/ٖٗ٘/ٕ) اْلَمَساِجدِ  إِْت
 سعٌد أبً عن عاصم، بن حفص عن الرحمن، عبد بن خبٌب ثمانٌتهم من طرٌق بنحوه

 =                                                .الشك على هكذا. هرٌرة أبً أو الخدري
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 نقل من كل مالك عن الحدٌث هذا روى: (8ٕٓ/ٕ) التمهٌد فً البر عبد ابن قال= 
 الزبٌري، مصعبا الإ سعٌد وأبً هرٌرة أبً فً الشك على علمت فٌما عنه" الموطؤ"

 عن الرحمن، عبد بن خبٌب عن مالك، عن: فٌه االق فإنهما طارق، بن موسى قرة وأبا
 مالك، عن طرٌقٌهما من رواه ثم سعٌد، وأبً هرٌرة أبً عن عاصم، بن حفص

 . مالك عن البلخً معاذ أبو رواه وكذلك: بإثره وقال ذكر، الذي سناداإلب
 وعبد وهب بن هللا عبد عن الوقار، أحمد بن سعٌد طرٌق من( 8ٕٔ/ٕ) هأخرج ثم

 حفص، عن خبٌب، عن مالك، عن كلهم ٌزٌد، بن عمر بن وٌوسؾ القاسم بن الرحمن
" الموطؤ" فً هو وإنما عنهم، ذلك على الوقار ٌتابع لم: بإثره وقال. وحده سعٌد أبً عن
 .سعٌد أبً أو هرٌرة أبً فً الشك على عنهم
 

 :بوجهٌه دراسة إسناد الوجه األول
َثَنا :قالرواه البخاري فً صحٌحه  الوجه المرفوع دُ  َحدَّ ار   ْبنُ  ُمَحمَّ ، َبشَّ َثَنا: َقالَ  ُبْنَدار   َحدَّ

ٌَى، ْح دِ  َعنْ  ٌَ ٌْ ِ، ُعَب َثِنً: َقالَ  هللاَّ بُ  َحدَّ ٌْ ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  ُخَب ، ْبنِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ  َعنْ  َعاِصم 
َرَة، أَِبً ٌْ  إسناده.به ونحن لسنا فً حاجة إلى دراسة ُهَر

 وقد رواه عن عبٌد هللا بن عمر كل من:
قال  .الحافظ الكبٌر أبو سعٌد التمٌمً موالهم البصري ٌحٌى بن سعٌد القطان )ع(: -ٔ

حدثنا إمام أهل زمانه ٌحٌى القطان واختلفت إلٌه  :وقال بندار ،ما رأٌت مثله :أحمد
 .كان رأسا فً العلم والعمل ، وقال الذهبً:عشرٌن سنة فما أظن أنه عصى هللا قط

ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعٌن وقال ابن حجر: 
 وله ثمان وسبعون ومابة

 (9ٔ٘/ٔ( والتقرٌب )ٖٙٙ/ٌٕنظر: الكاشؾ )
 ٖ٘عبد هللا بن المبارك: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٕ
 ٘ٔ اللٌث بن سعد: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: -ٖ
ابن درهم األزدي الجهضمً أبو إسماعٌل البصري ثقة ثبت فقٌه قٌل  حماد بن زٌد: -ٗ

 ومابة مات سنة تسع وسبعٌن .إنه كان ضرٌرا ولعله طرأ علٌه ألنه صح أنه كان ٌكتب
 (78ٔ/ٔ. ٌنظر: التقرٌب )وله إحدى وثمانون سنة

 رواه جرٌر بن حازم عن عبٌد هللا موقوفا الوجه الموقوف:
 8ٔٔ، سبقت ترجمته حدٌث رقم: حازم: ثقة إال فً حدٌثه عن قتادة جرٌر بن

 
 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 رواه مالك عن عبٌد هللا العمري على الشك فً الراوي األعلى
 ٖٖمالك بن أنس: ثقة إمام، سبقت ترجمته حدٌث رقم:  -ٔ
 =                                                                         النظر فً الخالف: 
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___________________________  
الوجه األول: بوجهه األول رواه ٌحٌى بن سعٌد، وابن المبارك ، واللٌث، وحماد بن = 

 زٌد وكلهم ثقات أبمة.
 الوجه األول بوجهه الثانً: أخرجه جرٌر بن حازم، وهو ثقة

 : وهو ثقة إمام الوجه الثانً: أخرجه مالك
 الوجه األول بوجهه األول، وقرٌنة الترجٌح:إذا ٌترجح 

 إخراو البخاري له فً صحٌحه
ٌَى، فقال:  (ٕٖٔ/8ترجٌح الدارقطنً له فً العلل ) ْح ٌَ ، َو د  ٌْ اِد ْبِن َز ِحٌُح َقْوُل َحمَّ َوالصَّ

.ِ ِد هللاَّ ٌْ  َوَمْن َتاَبَعُهَما، َعْن ُعَب
 

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح
 صحٌح اتفق علٌه الشٌخان
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ُسولُ  ق ال   :قال - هللا عنه رضً -هرٌرة  أبىوعن /ب[ ٙٙٔ/ ] -7ٔٔ   هللاِ  ر 
لَّى - هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْنُظرُ  ًل هللا   إِنَّ »: و  ِرُكمْ  إِل ى ٌ  الُِكْم، ُصو  أ ْمو  ل ِكنْ  و  ْنُظرُ  و   ٌ 

الُِكمْ  قُلُوبُِكمْ  إِل ى أ ْعم  اه أخرج «و 
(ٔ). 

لَّى -: قال رسول هللاوعنه قال -7ٕٔ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  لِجُ  ًل":  -و  ار   ٌ  ُجلٌ  النَّ  ر 
ى ك  ٌ ةِ  ِمنْ  ب  ْش ِ  خ  ال ى هللاَّ ع  تَّى ت  ُعود   ح  ْرِع، فًِ اللَّب نُ  ٌ   النسابً هأخرج" الضَّ
ِم،ُ  ًلوزاد " الترمذيو ْجت  ارٌ  ٌ  بٌِلِ  فًِ ُغب  ِ  س  انُ  هللاَّ ُدخ  م   و  نَّ ه  " ج 

(ٕ)
وصححه،  

 . ذكر فضل الجهاد من بابه إن شا  هللا تعالى فً وسٌؤتً
___________________________   

 َواْحِتَقاِرهِ  َوَخْذلِِه، اْلُمْسلِِم، ُظْلمِ  َتْحِرٌمِ باب  ،البر والصلة تابك :وحده مسلم هأخرج( ٔ)
َثَنا :( قالٕٗٙ٘/987ٔ/ٗ) َوَمالِهِ  َوِعْرِضِه، َوَدِمِه، و َحدَّ اِقُد، َعْمر  َثَنا النَّ  ْبنُ  َكِثٌرُ  َحدَّ
، َثَنا ِهَشام  ِزٌدَ  َعنْ  ُبْرَقاَن، ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّ َرَة، أَِبً َعنْ  َصمِّ،األ ْبنِ  ٌَ ٌْ  به بلفظه  ُهَر

 /ٓٔ) :أحمدو ،( بنحوه88/ٖٔ/ٕ) اْلَقَناَعةِ باب  ،المقدمة :ابن ماجه هأخرجو
( ٕٓٗٔ/ٖ٘٘/ٕب ذكر الدجال )با :فى السنة أحمدهللا بن  وعبد ،( بلفظه9ٙٓٓٔ/ٗٙ٘
ُدلُّ  َما ِذْكرُ باب  :ٌماناإلوابن منده فى  ،بنحوه  ِفً اإلسالموَ  ٌماناإل َحِقٌَقةَ  أَنَّ  َعلَى ٌَ
 هأخرجو ،( بنحوه98/ٗ) :نعٌم فى الحلٌة أبوو ،( بنحوهٕٖٙ/ٓٙٗ/ٔ) اْلَعْبدِ  َصْدرِ 
أبو و ،( بنحوهٕٓٓٔ/ٕ٘ٗ/ٕ) النََّظرِ  ِفً َجاءَ  َما ابُ بَ  :والصفات سماءاألفى  البٌهقً

  . سبعتهم من طرٌق كثٌر بن هشام به ،( بلفظه99/88/ٔ) :مالٌهطاهر المخلص فى أ
 تابك :، وابن حبانبلفظهمن طرٌق محمد بن بكر ( 7/78ٕ7ٕٕ/ٖٔ) :أحمد هأخرجو

ِدهِ  ُدونَ  َوَعَملِِه، َقْلِبهِ  َتَعهُّدَ  اْلَمْرءِ  َعلَى ِبؤَنَّ  ْخَبارِ اإل ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و  َنْفَسهُ  َتَعهُّ
 .بلفظهمن طرٌق مخلد بن ٌزٌد ( 9ٖٗ/ 9ٔٔ/ٕ) َوَمالَهُ 

فى  البٌهقًو( ٕٗٔ/7: )نعٌم فى الحلٌة أبو( بنحوه، و8/7ٖٖ/ٔ) :وتمام فى فوابده
من طرٌق الثوري ( ثالثتهم ٖٓٓٔ/ٕٙٗ/ٕ) النََّظرِ  ِفً َجاءَ  َما ابُ بَ  :والصفات سماءاأل
 .بنحوه به

 ، والثوري( عن جعفر بن برقان بهمخلد بن ٌزٌدو ،محمد بن بكرثالثتهم )
( من طرٌق 79ٖ/9ٖٙ/ٔهرٌرة ) أبىمسند  :فى مسنده راهوٌهبن  إسحاق هأخرجو

  . هرٌرة به بلفظه أبىعطاء عن 
ُدلُّ  َما ِذْكرُ باب  :ٌماناإلابن منده فى  هأخرجو  ِفً اإلسالموَ  ٌماناإل َحِقٌَقةَ  أَنَّ  َعلَى ٌَ

هرٌرة به  أبىعن  َكِرٌز   ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ ( من طرٌق 7ٕٖ/ٓٙٗ/ٔ) اْلَعْبدِ  َصْدرِ 
  . بنحوه

َما ُهَو: َعْن أَِبً (:7ٔٔ/٘قال أبو حاتم فً العلل ) ثنا به أَُبو نعإِنَّ َرَة، موقوؾ ؛ حدَّ ٌْ ، ٌمُهَر
 ورواٌة األكثرٌن عن محمد بن جعفر مرفوعا َعْن َجْعَفر، موقوؾ.

ا ووقف ا: (ٕ)  هذا الحدٌث مداره على محمد بن عبد الرحمن واختلؾ عنه رفع 
ا الوجه المرفوع:  = محمد بن عبد الرحمن عن عٌسى بن طلحة عن أبً هرٌرة مرفوع 
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 محمد بن عبد الرحمن عن عٌسى بن طلحة عن أبً هرٌرة موقوف االوجه الموقوف:  =

 تخرٌج إسناد الوجه المرفوع
 َقَدِمهِ  َعلَى هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َعِملَ  َمنْ  َفْضلُ باب  ،الجهاد تابك :النسابً هأخرج

ادُ  أخبرنا :( قال8ٖٓٔ/ٕٔ/ٙ) ، ْبنُ  َهنَّ ِريِّ ، َعنْ  اْلُمَباَرِك، اْبنِ  َعنْ  السَّ  َعنْ  اْلَمْسُعوِديِّ
دِ  ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ َرَة، أَِبً َعنْ  َطْلَحَة، ْبنِ  ِعٌَسى َعنْ  الرَّ ٌْ ًِّ  َعنِ  ُهَر ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َعلَ
لِجُ  اَل »: َقالَ  َوَسلَّمَ  ارَ  ٌَ ةِ  ِمنْ  َبَكى َرُجل   النَّ ٌَ ُعودَ  َحتَّى َتَعالَى هللاَِّ  َخْش ْرِع، ِفً اللََّبنُ  ٌَ  الضَّ
ْجَتِمعُ  َواَل  مَ  َنارِ  َوُدَخانُ  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً ُؼَبار   ٌَ    «َجَهنَّ
  تابك: الترمذيومن طرٌقه   ،(٘ٙٗ/8ٕٙ/ٔالبكاء ) تابك :هناد فى الزهد هأخرجو
( ٖٖٙٔ/7ٔٔ/ٗ) هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً الُؽَبارِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب فضابل الجهادأبو
دُ  َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا: وقال ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوُمَحمَّ ً   َطْلَحةَ  أَِبً َمْولَى ُهوَ  الرَّ ،  َمَدِن
ةِ  ِمنْ  الُبَكاءِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َما، باب اب الزهدأبو تابوفى ك ٌَ ( ٖٕٔٔ/٘٘٘/ٗ) هللاَِّ  َخْش
َحاَنَة، أَِبً َعنْ  الَباب َوِفً" :وقال ٌْ دُ  َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا" َعبَّاس   َواْبنِ  َر  ْبنُ  َوُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  ً   َوُهوَ  َطْلَحةَ  آلِ  َمْولَى: ُهوَ  الرَّ انُ  ُشْعَبُة، َعْنهُ  َرَوى ِثَقة   َمِدٌِن ٌَ ْوِريُّ  َوُسْف  ." الثَّ
: باب الخوؾ من هللا ٌماناإلفى شعب  البٌهقًو ،(ٓٙ٘ٓٔ/ٖٖٓ/ٙٔ) :أحمد هأخرجو
 ق المقرئ عن المسعودى به بنحوه .، كالهما من طرٌ(779/ٖٕٗ/ٕ)
 َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهَذا" :( وقال88/7ٙٙ7ٕ/ٗنابة )اإلالتوبة و تابك :الحاكم هأخرجو
َجاهُ  َولَمْ  سناداإل عن المسعودى به  َعْون   ْبن َجْعَفرمن طرٌق  الذهبًووافقه  " ٌَُخرِّ

 .بنحوه
ِفٌرِ  ِفً اْلُخُرووِ باب ، الجهاد تابك :ابن ماجه هأخرجو ( من طرٌق 77ٕٗ/9ٕ7/ٕ) النَّ

ان ٌَ َنَة، ْبن ُسْف ٌْ ٌَ دِ  َعنْ  ُع ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ                            .خره به مقتصرا على آ  َطْلَحَة، آلِ  َمْوَلى الرَّ
مَ  ُدَخانِ  اْجِتَماعِ  َنْفًِ  ِذْكرُ باب  ،السٌر تابك :ابن حبان هأخرجو  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َوُؼَبار   َجَهنَّ
دِ  َعنْ  ،( من طرٌق مسعر7ٓٙٗ/7ٙٗ/ٓٔ) ُمْسلِم   َمْنَخَريْ  ِفً ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ  الرَّ

ابه  َطْلَحَة، آلِ  َمْولَى  .خرهعلى آمقتصر 
 :تخرٌج الوجه الموقوف

 َقَدِمهِ  َعلَى هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َعِملَ  َمنْ  َفْضلُ أخرجه النسابً: كتاب الجهاد، باب 
(ٙ/ٕٔ/ٖٔٓ7 ) ، َثَنا ِمْسَعر  ، َقاَل: َحدَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعْون  َماَن، َقاَل: َحدَّ ٌْ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُسلَ

ْحَمِن، َعْن ِعٌَسى ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َرَة، َقاَل:  َعْن ُمَحمَّ ٌْ ْبِكً أََحد  »ْبِن َطْلَحَة، َعْن أَِبً ُهَر ٌَ اَل 
ْجَتِمُع ُؼَبار  ِفً َسِبٌِل هللاَِّ  ٌَ ْرِع، َواَل  ٌَُردَّ اللََّبُن ِفً الضَّ اُر َحتَّى  ِ َفَتْطَعَمُه النَّ ِة هللاَّ ٌَ  ِمْن َخْش

ا َم ِفً َمْنَخَرْي ُمْسلِم  أََبد    «َوُدَخاُن َجَهنَّ
( ٙٙٗ/8ٕٙ/ٔهناد )و، مفتصرا على أوله (ٖٕ/9ٕٗ/ٔوكٌع فً "الزهد" )ه وأخرج

 -، كالهما )وكٌع وٌونس( عن المسعودي، بهمقتصرا على آخره عن ٌونس بن بكٌر
ط، وقرن وكٌع ووقفاه على أبً هرٌرة، وكالهما روٌا عن المسعودي قبل االختال

 بالمسعودي مسعرا .
 =          رواه النسابً وهذا دراسة إسناده: الوجه المرفوع: دراسة الوجه المرفوع:
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___________________________   
                                                                       :النسابًاإلمام  إسناددراسة  =
 8ٖ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن السرى هناد -ٔ
 ٖ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقمثقة ثبت  :بن المبارك عبد هللا -ٕ
ْبد -ٖ نِ  ع  ْحم   اْلِمٌم ِبَفْتح - المسعودي مسعود ْبنِ  هللاَِّ  ْبن َعبد  عتبة ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن الرَّ

ٌن َوُسُكون ْسَبة َهِذه ُمْهملَة َدال آخرَها َوِفً اْلَواو َوُسُكون اْلُمْهملَة اْلعٌن َوضم السِّ  إِلَى النِّ
 ومحمد دثار، ْبن محارب: روى عن. (ٗ)خت  الكوفً َمْسُعود بن هللا عبد َوالِد َمْسُعود

ْحَمن َعْبد ْبنا د عون وأبً طلحة، مولى الرَّ  وعنه:. وؼٌرهم  الثقفً هللاَّ  ُعَبٌد ْبن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد أبوو، المبارك ْبن هللاَّ  عبد  عون ْبن وجعفر ،المقرئ ٌزٌد ْبن هللاَِّ  َعبد الرَّ

 كالهما :قال والمسعودي عمٌس أبً عن ٌسؤل هللا عبد أبا سمعت األثرم قال.  وؼٌرهم
 أبٌه عن أحمد بن هللا عبد وقال، نعم قال أخوه هو :قلت حدٌثا أكثرهما والمسعودي ثقة

 ومن ببؽداد المسعودي اختلط وإنما أٌضا نعٌم أبوو قدٌم المسعودي من وكٌع سماع
 النضر أبً سماع :أحمد عن حنبل وقال، جٌد فسماعه والبصرة بالكوفة منه سمع

 ابن عن الدارمً سعٌد بن عثمان وقال، اختلط بعدما المسعودي من وهإالء وعاصم
 صحٌح فهو جعفر أبً زمان فً منه سمع من ٌحٌى عن مرٌم أبً ابن وقال، ثقة معٌن
     ٌروي فٌما ٌؽلط كان وقد ثقة المسعودي ٌحٌى عن بن شٌبة ٌعقوب وقال، السماع
 ومعن القاسم عن روى ما له وٌصحح ذلك فً ٌخطا والصؽار األعمشو عاصم عن

 وعن مقلوبة األعمش عن هأحادٌث معٌن ابن عن الدوري عباس وقال، الكبار وشٌوخه
 عن الصحان هأحادٌث إنما بشًء فلٌس وعاصم حصٌن أبً عن وأما أٌضا الملك عبد

 ثقة كان :نمٌر ابن وقال، ومعن القاسم عن روى فٌما ٌصحح وقال، عون وعن القاسم
 عنه روى ومما مختلطة أحادٌث هارون بن وٌزٌد مهدي بن منه سمع بآخره واختلط
 رآه سنة المسعودي رأٌت: ٌقول ٌحٌى سمعت علً بن عمرو وقال، مستقٌم فهو الشٌوخ
 رأٌت :ٌقول معاذ بن معاذ سمعت أٌضا وقال، أكلمه فلم مهدي بن الرحمن عبد

 بن ٌحٌى وقال، حفظه تؽٌر قد أنه ٌعنً الكتاب ٌطالعأربع وخمسٌن  سنة المسعودي
ثمان  سنة بمكة لقٌته ثم وأربعٌن ثمان أو سبع سنة المسعودي لقٌت ما آخر سعٌد

 عن ٌسؤله فلم مهدي بن لرحمنا وعبد معً العام ذلك عثمان بن هللا عبد وكان وخمسٌن
 ورواٌة ،عمره آخر فً اختلط أنه إال الحدٌث كثٌر ثقة كان :سعد ابن وقال، شًء

 أعلم أحدا أعلم ما عٌٌنة ابن وقال بؤس به لٌس :النسابً وقال، صحٌحه عنه المتقدمٌن
 أو بسنة موته قبل تؽٌر :أبٌه عن حاتم أبً ابن وقال، المسعودي من مسعود بنا بعلم

 ،ضعٌؾ فسماعه ببؽداد منه سمع ومن ٌختلط أن قبل ثبتا كان: عمار ابن قالو، سنتٌن
 :حبان ابن وقال، ذلك نحو خراش ابن وقال، بآخره تؽٌر أنه الإ ثقة :العجلً وقال
 المسعودي: هللا عبد أبو قال: المٌمونً َوَقال، الترك فاستحق ٌتمٌز فلم حدٌثه اختلط
 :القاسم بن هاشم النضر أبو وقال، خذاأل صالح فهو أوال عنه أخذ ومن الحدٌث، صالح
 جاءه إذ له بنا فً ٌعزي وهو عنده كنا المسعودي فٌه اختلط الذي الٌوم ألعرؾ أنً

  =      فً فدخل وقام ففزع وهرب ؾاال عشرة مالك من أخذ ؼالمك إن له فقال إنسان
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___________________________   
 قبل اختلط صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، اختلط وقد إلٌنا خرو ثم منزله= 
                                                                                     .بةاوم ستٌن سنة مات .موته
وقد اختالطه  قبل عنه -المقرىء ٌزٌد بن هللا عبد وهو -الرحمن عبد أبً ورواٌةقلت: 

                          . وقد خرجها الحاكم اختالطه قبل المسعودي عن جعفر ورواٌة، أحمدخرجها 
 .خره ثقة اختلط بآ خالصة حاله :

 البخاري وتارٌخ  ،(ٖٔ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٖٙٙ/  ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
/ ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕٙٔ /ٔ) داود البً جرياال تاالوسإ ،(ٖٗٔ/ ٘) الكبٌر
/ ٕ) حبان البن والمجروحٌن ،(ٕٓ٘/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(8ٔٙ – 8ٓٙ ،ٖٙٔ
/ ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٓٗ/ٔٔ) بؽداد وتارٌخ ،(ٖٗٔ/ٔ) شاهٌن ابن وثقات ،(8ٗ
                          . (ٕٓٔ/ٖواللباب )  ،(ٖٗٗ/  ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(ٕٕٔ – ٕٓٔ
د -ٗ مَّ ًّ  القرشً ُعَبٌد ْبن الرحمن َعْبد ْبن ُمح  ِم ٌْ  ُعَبٌد ْبن َطْلَحة آل مولى ، الكوفً التَّ
 ،َعبَّاس اْبن مولى وكرٌب هللا، ُعَبٌد بن طلحة ْبن عٌسى روى عن:. (ٗ)بخ م .هللا

 هللاَِّ  َعبد ْبن الرحمن وعبد الحجاو، ْبن شعبة :وعنه. وعكرمة مولى ابن عباس وؼٌرهم 
 وقاص، أَبً ْبن سعد ْبنا ُعَمر ابن حفص بن بكر أَبً ْبن الملك وعبد المسعودي،
ٌَىوثقه . وؼٌرهم  ْح ، الحدٌث صالح: داود أبوو حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبو َوَقال، َمِعٌن ْبن ٌَ

َسابً َوَقال ان ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  لٌس: النَّ  لنا قال :الُبخاِريُّ  وَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
َنة ابن عن علً ٌْ ٌَ   .وابن حجر الفسويو الترمذيووثقه ، بالعربٌة عندنا من أعلم كان: ُع

 . ثقة احتج به مسلم وصحح له الحاكم خالصة حاله :
 طهمان، وابن ،(7ٖ7) الترجمة الدارمً وتارٌخ ،(ٕٙ٘/  ٕ) الدوري تارٌخ:  ٌنظر

 ،ٖ٘ٗ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٙٗٔ/ ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٓ٘) الترجمة
ْرِمِذيّ سنن و ،(7ٖٔ ،7ٕٗ ،ٕٕٙ/  ٕو  والجرن ،(ٖ٘٘٘ ،ٖٕٔٔ ،ٖٖٙٔ)برقم  التِّ

 – 99ٕ/  9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖ٘ٙ/7) حبان ابن وثقات ،(8ٖٔ/ 7) والتعدٌل
  (9ٕٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٓٓ
، القرشً هللا ُعَبٌد بن طلحة بن عٌسى -٘ ًّ ِم ٌْ د أبو التَّ  روى عن:. )ع(المدنً، ُمَحمَّ

رة، وأبً سفٌان، أَبً ْبن ومعاوٌة جبل، ْبن معاذ ٌْ  ْبن محمد وعنه:. وؼٌرهم وعابشة ُهَر
ْهِرّي، شهاب ْبن مسلم ْبن ومحمد طلحة، آل مولى الرحمن َعْبد  حبٌب أَبً ْبن وٌزٌد الزُّ

َسابً، الرحمن َعْبد أبوو ،وابن سعد َمِعٌن، ْبن ٌحٌىوثقه . وؼٌرهم الِمْصِري  النَّ
 وعقالبهم المدٌنة أهل أفاضل من كان: وقال ،الثقاتوذكره ابن حبان فى ، والعجلً
 .                                                                               مابة سنة مات .فاضل ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، وأسخٌابهم

  . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 (ٕٗٗ ،ٗ٘ٔ) وطبقاته ،( ٕٖ٘) خلٌفة وتارٌخ ،(ٗٙٔ/  ٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 ،7ٙٗ/  ٕو ،ٖٙٙ ،ٖٖٖ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(8ٖ٘/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ
 حبان ابن وثقات ،(79ٕ/ٙ) والتعدٌل والجرن ،(79ٖ/ٔ) العجلًوثقات  ،(7ٖٗ،7ٖ٘

 =                     .(9ٖٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٕ٘ٔ/  8) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٕٔ/  ٘)
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  ٓٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنه أبوهرٌرة -7= 

 :وقد تاب، المسعودي على هذا الوجه
 9٘مسعُربن كدام، كما عند ابن حبان: وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: 

  ٗٙوسفٌاُن بن عٌٌنة عند ابن ماجه: وهوثقة حافظ فقٌه سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 النسابً وهذا دراسة إسناده: الوجه الثانً رواه
 الحافظ بن سلٌمان بن عبد الملك بن أبً شٌبة الجزري أبو الحسٌن الرهاويد أحم -ٔ

 :أبً داود الحفري وزٌد بن الحباب، وجعفر بن عون وؼٌرهم، وعنه :، روى عن)س(
. قال النسابً: ثقة مؤمون ؼٌرهمالنسابً كثٌرا وأبو عروبة ومكحول البٌروتً و

، وقال أبو حدٌث، وقال بن أبً حاتم: كتب إلً ببعض حدٌثه وهو صدوق ثقةصاحب 
. داءوكان ثبتا فً األخذ واألهـ ٕٔٙلرهاء سنة امات بضٌعة له إلى جانب وبة: عر

 ، وقال ابن حجر: ثقة حافظ.كان صاحب حدٌث ٌحفظبن حبان فً الثقات: اوقال 
  (8ٓ/ٔ( والتقرٌب )ٖٖ/ٔ( والتهذٌب )9ٗٔ/ٔالكاشؾ )

هشام  :عنروى جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حرٌث المخزومً العمري  -ٕ
 ،رجل صالح لٌس به بؤس :قال أحمد .أحمد وعبد بن حمٌد :وعنه  .وجماعة بن عروةا

وقال  ،ثقة :بن معٌناوقال  ،وقال أبو أحمد الفراء قال لً أحمد علٌك بجعفر بن عون
صدوق مات سنة ست وقٌل سبع  وقال ابن حجر:، ثقةوقال الذهبً:  ،صدوق :أبو حاتم
 (ٔٗٔ/ٔ( والتقرٌب )ٔٓٔ/ٕ) ( وتهذٌب التهذٌب9ٕ٘/ٔالكاشؾ ).    ومابتٌن

 9٘سبقت ترجمته حدٌث رقم: مسعر بن كدام: ثقة،  -ٖ
، ولكن من رواٌة وكٌع وٌونس بن بكٌر عنه وكالهما روى عن  وتابع مسعَر المسعوديُّ

 االختالط. قبلالمسعودي 
 :ر فً الخالفالنظ

 -مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن الرحمن عبد وهوالوجه المرفوع: رواه المسعودي 
 ٌزٌد بن هللا عبد وهو - المقرئ الرحمن عبد أبً ورواٌة ،هخرآب اختلط لكنه ثقة، وهو

وقد تابعه كما  .اختالطه قبل المسعودي جعفرعن اختالطه، ورواٌة قبل عنه - المقرىء
وتابعه عند ابن ، 9٘مسعُربن كدام: وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم:  عند ابن حبان:

  ٗٙماجه: سفٌاُن بن عٌٌنة: وهوثقة حافظ فقٌه سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
وٌونس بن بكٌر الوجه الموقوؾ: رواه مسعر، وتابعه المسعودي لكن من رواٌة وكٌع 

الوجه المرفوع بقرٌنة إذا ٌترجح  االختالط.عنه وكالهما روى عن المسعودي قبل 
 .األكثرٌة

  :حدٌث من الوجه الراجحالحكم على ال
 أبً ورواٌة وقد اختلط -المسعودي ؼٌر ،الصحٌح رجال ثقات رجاله صحٌح، هإسناد
قال الحافظ فى و .اختالطه قبل المسعودي عنبن عون  ، وجعفرالمقرئ الرحمن عبد
 : صححه الترمذى والحاكم.(ٕٖٔ/ٔٔ) الفتح
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" : "حتى ٌعود اللبن فى الضرعوفى قوله
(ٔ)

إشارة وهللا أعلم إلى أن  
حلب أوجد اللبن فى الخشٌة باستنباط الدم، حرمته على النار كما أن ال

لى الضرع فال ، ثم إن اللبن ًلٌعود إنتفاع بهاًلومكن من  الوجود الخارجً
  . لى العٌن فال ٌبطل ماترتب علٌه، كذلك الدم، ًلٌعود إنتفاع بهاًلٌبطل 
ِمْعتُ  :قال -رضى هللا عنهما  -وعن ابن عباس  -7ٖٔ ُسول   س  ِ  ر  لَّى هللاَّ  ص 
 ُ
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  قُولُ  و  انِ : "ٌ  ن  ٌْ ا ًل ع  ُهم  سُّ م  ارُ  ت  نٌ : النَّ ٌْ تْ  ع  ك  ةِ  ِمنْ  ب   ٌ ْش ِ  خ   ، هللاَّ

نٌ  ٌْ ع  ات تْ  و  ْحُرسُ  ب  بٌِلِ  فًِ ت  ِ  س  " الحدٌث وسٌؤتى فى ذكر السهر فى ...  هللاَّ
سبٌل هللا من باب الجهاد 
(ٕ) 

. 
___________________________ 

ْعلٌِقِ  َبابِ  ِمنْ  َهَذافى شرن مشكاة المصابٌخ :  القاريقال على ( ٔ)   َكَقْولِهِ  ِباْلُمَحالِ  التَّ
لِجَ  َحتَّى: }َتَعالَى اطِ  َسمِّ  ِفً اْلَجَملُ  ٌَ ٌَ  َواَل »[ ٓٗجزء من اآلٌة  :عراؾاالسورة { ]اْلِخ
ْجَتِمعُ  مَ  َوُدَخانُ  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً ُؼَبار   َعْبد   َعَلى ٌَ ُهَما:  «َجَهنَّ انِ  َفَكؤَنَّ ْجَتِمَعانِ  اَل  ِضدَّ  أَنَّ  َكَما ٌَ
ا ٌَ ْن  .َنِقٌَضانِ  ِخَرةَ اآلوَ  الدُّ
 ( ٕ٘ٔ/٘حوذى )األ( وتحفة 78ٕٗ/ٙ) مرقاة المفاتٌح ظر : ٌن
 هذا الحدٌث مداره على عطاء واختلؾ عنه: (ٕ)

 عن ابن عباس بن أبً ربان عطاء الخراسانً عن عطاء  الوجه األول: 
 عن ابن عباس عن العباسعطاء الخراسانً عن عطاء الوجه الثانً: 

  الوجه الثالث: عطاء ابن أبً ربان عن الفضل بن العباس
 الوجه األول: تخرٌج
 َسِبٌلِ  ِفً الَحَرسِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اْلِجَهادِ  َفَضاِبلِ  ابُ أبو تابك :الترمذي هأخرج
َثَنا :( قال9ٖٙٔ/7٘ٔ/ٗ) هللاَِّ  ًٍّ  ْبنُ  َنْصرُ  َحدَّ ًُّ  َعلِ َثَنا: َقالَ  الَجْهَضِم  ُعَمرَ  ْبنُ  ِبْشرُ  َحدَّ
َثَنا: َقالَ  بُ  َحدَّ ٌْ ق   ْبنُ  ُشَع ٌْ َبةَ  أبو ُرَز ٌْ َثَنا: َقالَ  َش ، َعَطاء   َحدَّ ًُّ  أَِبً ْبنِ ا َعَطاءِ  َعنْ  الُخَراَساِن

، َحاَنةَ  َوأَِبً ُعْثَماَن، َعنْ  الَباب َوِفً :، وقالبه بلفظه َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  َرَبان  ٌْ  َوَحِدٌثُ . َر
بِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  إال َنْعِرفُهُ  اَل  َؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َعبَّاس   اْبنِ  ٌْ ق   ْبنِ  ُشَع ٌْ  .ُرَز

ا َعْن َهَذا اْلَحِدٌِث  وقال: (7ٕٔ/ٔفً العلل الكبٌر بنفس اإلسناد )وأخرجه  د  َسؤَْلُت ُمَحمَّ
ًِّ َما أَْعِرُؾ  ؤُْن ِفً َعَطاء  اْلُخَراَساِن ق  ُمَقاِرُب اْلَحِدٌِث ، َوَلِكِن الشَّ ٌْ ُب ْبُن ُرَز ٌْ َفَقاَل: ُشَع

ْرِوي َعْنُه َمالِك  ٌَ  ٌَ . لَِمالِِك ْبِن أََنس  َرُجال   ًِّ َر َعَطاء  اْلُخَراَساِن ٌْ ٌُْتَرَك َحِدٌُثُه َؼ ْسَتِحقُّ أَْن 
ُة أََحاِدٌِثِه َمْقلُوَبة    قُْلُت لَُه: َما َشؤُْنُه؟ َقاَل: َعامَّ

ًِّ  َعنِ  ُذِكرَ  َما اْلُمْسلِِمٌنَ  َحَرسِ  َفْضلُ  :عاصم فى الجهاد أبىابن  هأخرجو ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌُن   َثاَلَثةُ : "َقالَ  أَنَّ ُهمُ  اَل  أَْع ارُ  َتَمسُّ ن  : النَّ ٌْ  "هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً اْلُمْسلِِمٌنَ  َتْكَلإُ  َباَتتْ  َع
( ٕٕ٘/ 7٘/ٔ) :األعمالوابن شاهٌن فى الترؼٌب فى فضابل  ،( بنحوهٙٗٔ/ٙٔٗ/ٕ)

َمتِ  /( بلفظ "9ٕٓ/٘) :نعٌم فى الحلٌة أبو، وبنحوه ارُ  ُحرِّ فى  البٌهقً" وَثاَلَثةِ  َعلَى النَّ
 :فى تهذٌب الكمال المزيو ،( بنحوه77٘/ٕٖٕ/ٕالخوؾ من هللا )باب  :ٌماناإلشعب 

 =                              .خمستهم من طرٌق بشر بن عمر به، ( بنحوهٕ٘٘/ٕٔ)
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___________________________ 
  تخرٌج الوجه الثانً: =

َثَنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن،  ( قال:9ٖٓ/ٖ٘ٓ/ٔالؽٌالنٌات ) أبو بكر الشافعً فًأخرجه  َحدَّ
 ، اَن َقاَل: ثنا إِْبَراِهٌُم ْبُن ِعٌَسى، ثنا ُعَمُر ْبُن َهاُروَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعَطاء  ثنا أَُبو َؼسَّ

اِس عن َعْن أَِبٌِه  ، َعِن اْلَعبَّ ، َعِن اْبِن َعبَّاس  ًَّ َصلَّى َعَطاِء ْبِن أَِبً َرَبان  ِب َقاَل: َسِمْعُت النَّ
قُوُل: " هللاُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ن  َحَرَستْ َعلَ ٌْ ِ، َوَع ِة هللاَّ ٌَ ن  َبَكْت ِمْن َخْش ٌْ اُر: َع ُهَما النَّ َناِن اَل َتَمسُّ ٌْ  َع

 "ِفً َسِبٌِل هللاَِّ 
 :(، والقضاعً فً مسند الشهاب7ٕٕٗ/9ٖ٘/ٖوأخرجه الطبرانً فً مسند الشامٌٌن )

 .( من طرٌق عثمان بن عطاء بهٕٖٓ/ٕٔٔ/ٔ)
  تخرٌج الوجه الثالث:

، َوُمحمد قال:  (:7ٕٗ/7أخرجه ابن عدي فً الكامل ) ًُّ اِسِب ِث الرَّ ٌْ َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن اللَّ َحدَّ
َثنا ُمَحمد ْبُن ِعٌَسى  ، َحدَّ ار  َثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َبَة، َقاال: َحدَّ ٌْ َثنا ْبُن اْلَحَسِن ْبِن قَُت ، َحدَّ ْبِن َسِمٌع 

ُ َعلٌَِه  ًَّ َصلَّى هللاَّ ِب ِزَعِة َعْن َعطاء، َعن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاس  َسِمْعُت النَّ ٌْ َع ُمَحمد ْبُن أَِبً الزُّ
ِل َوَعٌْ  ٌْ ِ ِفً َجْوِؾ اللَّ ِة هللاَّ ٌَ ن  َبَكْت ِمْن َخْش ٌْ اُر َع ُهَما النَّ َناِن ال َتَمسُّ ٌْ قُوُل َع ٌَ ن  َوسلََّم 

.ِ  َحَرَسْت ِفً َسِبٌِل هللاَّ
: َعن َعطاء، َعن  :(ٗٙٔ/ٖ) وقال ابن القٌسرانً ًّ د بن الزعٌزعة اأْلَْذَرِع َرَواهُ ُمَحمَّ

ِبً  ِه َوسلم  -اْلفضل بن َعبَّاس. َسِمعت النَّ ٌْ قُول. َوُمَحّمد ُمنكر الَحِدٌث.  -صلى هللا َعلَ ٌَ
 الُبَخاِرّي: الٌكتب َحِدٌثه. َقالَ 

  دراسة األسانٌد
 دراسة إسناد الوجه األول:

 الوجه األول: رواه اإلمام الترمذي وهذا دراسة إسناده
  :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

 َعْمرو أبو الجهضمً، األزدي أَبً بن صهبان بن علً بن نصر بن علً بن نصر -ٔ
د بن إسماعٌلو علٌة، بن إسماعٌل :روى عن. )ع( الصؽٌر الَبْصِريّ   جحادة، بن ُمَحمَّ
 زٌد ْبن أحمدو القطان، زنجوٌه بن أحمدو الجماعة، :وعنه. الزهرانً ُعَمر بن وبشر

 علً بن نصر عن أبً َسؤَلتُ :  حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم  الحرٌش ْبنا
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، ورضٌه بؤس، ِبهِ  ما: َفَقالَ  الجهضمً،  عن أبً َسؤَلتُ : َحاِتم أَبً ْبن الرَّ

، بن نصر ًٍّ  وأوثق إلً أحب نصر: قال إلٌك؟ أحب أٌهما: الصٌرفً حفص وأبً َعلِ
َسابً، ثقهوَ و .ثقة: قال علً؟ بن نصر ِفً تقول فما: ألبً قلتُ . منه وأحفظ منه  وابن النَّ

د ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، خراش  حجر ابن َوَقال، الناس نبالء من عندي نصر: الفرهٌانً ُمَحمَّ
 كتبت ما: ٌقول الخشنً سمعت: أصبػ بن قاسم َوَقال ،ثقة هو: مسلمة قال: التهذٌب فً

 طلب ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، علً بن نصر من أعقل حدأ عن بالبصرة
 .بتٌناوم خمسٌن سنة مات .فامتنع للقضاء

 =                                                             .جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب
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___________________________ 

 ،( ٖٖٓ ،97ٕ ،ٕٓٗ ،ٕٙ ،ٖٕ ،ٕٔ ،8ٔ/  ٕو ،7ٖٙ/ٔ) أحمد علل :ٌنظر= 
 النسابًومشٌخة  ،( 9ٖٔ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٖٓٔ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 ابن وثقات ،( 7ٔٗ/ 8) والتعدٌل والجرن ،( ٙٗٗ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة( 7ٔ/ٔ)
   (                                                 ٔٙ٘/ٔ) والتقرٌب ،( ٖٔٗ – ٖٓٗ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،( 7ٕٔ/  9) حبان
د أبو ،األزدي -بفتح الزاى  - الزهرانً عقبة بن الحكم بن ُعَمر بن بشر -ٕ  ُمَحمَّ

 ْبن وعاصم الشامً، رزٌق ْبن وشعٌبة الحجاو، ْبن شعبة :روى عن.  )ع( .الَبْصِريّ 
دِ  ٌَى ْبن محمد وعنه:. وؼٌرهم الُعَمري، زٌد ْبن ُمَحمَّ ْح ى ْبن ومحمد ،الذهلً ٌَ ٌَ ْح ٌَ 

ًٍّ  ْبن ونصر القطعً، ابن سعد  ووثقه، صدوق: حاتم أبو قال.  وؼٌرهم ،الجهضمً َعلِ
 فً حبان ْبن حاتم أبو وذكره، حجر وابن والذهبً، ،العجلً، ووالحاكم خلفون، ابنو

 مابتٌنوأو تسع  سبع سنة أول أو ،مابتٌنو ست آخر ِفً حد،األ لٌلة مات. الثقات كتاب
 .بالبصرة القضاء ٌلً ٌومبذ وهو أكثم، ْبن ٌحٌى علٌه وصلى

  . باتفاق: ثقة خالصة حاله
 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(9ٖٙ/ٔخلٌفة ) وطبقات ،(ٖٓٓ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،( ٖٔٙ/  ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن ،(ٕٙٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8ٓ/ ٕ)
 – ٘٘ٗ/ ٔ) حجر ابن وتهذٌب، (7ٓٗ/ٕتهذٌب الكمال ) إكمالو ،(ٙ٘ٔ/ٔ) والكاشؾ

 .( ٖٕٔ/ٔوالتقرٌب )، (ٙ٘ٗ
َبة أبو الشامً، رزٌق بن شعٌب -ٖ ٌْ  الحسن: َعن َرَوى. )خد قد ت(.المقدسً َش

 آدم وعنه:. وؼٌرهم الخراسانً مسلم أَبً ْبن وعطاء سودة، أَبً ْبن وُعْثَمان الَبْصِرّي،
 النعمان ْبن الحارث النضر أبوو الزهرانً، ُعَمر ْبن وبشر العسقالنً، إٌاس أَبً ْبنا
ًُّ  َوَقال، به بؤس ال: دحٌم َعنْ  حاتم، أبو قال. وؼٌرهم  كفانً،األ اَرقُْطِن  َكانَ  ثقة: الدَّ

ان ابنُ  وذكره، وعسقالن الرملة وسكن بطرسوس  من ٌعتبر: وقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
 فً حدٌثه الحاكم وخرو، اْلُخَراَساِنً  مسلم أبً بن عطاء عن رواٌته ؼٌر من حدٌثه

 حدٌثا له حزم ابن ذكر ولما، الثقات كتاب فً خلفون بن هللا عبد أبو وذكره مستدركه،
 ضعٌؾ وهو الشامً رزٌق بن شعٌب عن ألنه ؛ السقوط ؼاٌة فً وهو: قال الطالق فً
 . ٌخطا صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بعضهم ضعفه: الطالع ابن وقال

 أبً بن عطاء عن رواٌتهضعٌؾ فى  ،الترمذي: حسن الحدٌث حسن له خالصة حاله
  اْلُخَراَساِنً  مسلم
ت االوسإ ،( ٖٙٗ/ ٗ) والتعدٌل والجرن ،(7ٕٔ/ ٗ) الكبٌر البخاري تارٌخ:  ٌنظر

 ،(7ٕٙ/ٕ) االعتدال ومٌزان( ، 8ٖٓ/8) حبان ابن وثقات( ٖٙ/ٔالبرقاتى للدارقطنى )
 (7ٕٙ/ٔ) والتقرٌب ،( ٖٖ٘/  ٗ) التهذٌب وتهذٌب( ، 7ٕٙ/ٙ) مؽلطاي إكمالو
ٌُقال أٌوب، أبو الخراسانً، مسلم أَبً بن عطا  -ٗ ٌُقال عثمان، أبو: و  محمد، أبو: و

ٌُقال  ربان، أَبً ْبن وعطاء الزبٌر، بن عروة روى عن:. )ع( البلخً صالح، أبو: و
 =      الحجاو، ْبن وشعبة الثوري، سفٌان :وعنه. وؼٌرهم عباس اْبن مولى وعكرمة
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___________________________ 
 َوَقال، العجلًو أحمدمعٌن ووثقه ٌحٌى بن . وؼٌرهم  المقدسً رزٌق بن وشعٌب= 
ْحَمنِ  َعْبد  أبو َوَقال،  نعم: قال به؟ ٌحتج: قلت. صدوق ثقة: أبٌه َعن حاتم، أَبً ْبنا الرَّ
َسابً َوَقال، ٌره ولم عباس ابن ٌدرك لم: َداُودَ  : شٌبة بن ٌعقوب وقال، بؤس به لٌس: النَّ
ًُّ  َوَقال، والجهاد بالفتوى معروؾ ثقة اَرقُْطِن ، عباس ابن ٌلق لم أنه الإ نفسه فً ثقة: الدَّ
ٌَّب بن لَسِعٌد قلت: عاصم بن القاسم قال: الُبخاِريُّ  وَقال  الخراسانً عطاء إن: الُمَس
ًَّ  أَنَّ : عنك حدثنً ِب  الظهار؟ بكفارة رمضان فً واقع الذي أمر وسلم علٌه هللا صلى النَّ
ًّ  أن بلؽنً إنما حدثته، ما كذب: قال ِب ُ  َصلَّى النَّ  وَذَكره ، تصدق: له قال وسلم علٌه هللاَّ
 مالك مثل بمةاال من الثقات عنه روى ، ثقة رجل: مرة َوَقال، الصؽٌر الضعفاء فً

ا أسمع ولم وؼٌرهما ومعمر  ُزْرَعة أبو وَذَكره، بشًء   فٌه تكلم المتقدمٌن من أحد 
 عثمان عن عطاء: ُزْرَعة أبو َوَقال، الضعفاء فً الجوزيوابن  العقٌلًو الرازي
 لم: حاتم أبو َوَقال، شٌبا منه ٌسمع ولم ُعَمر ابن رأى قد: حنبل بن أحمد َوَقال، مرسل
 ردئ أنه ؼٌر هللا عباد خٌار من كان: حبان ابن َوَقال، عنهما هللا رضً ُعَمر ابن ٌدرك
 حتجاواال بطل رواٌته ِفً ذلك كثر فلما: َعنه فحمل ٌعلم وال ٌخطا الوهم كثٌر الحفظ

ا َسؤَْلتُ  :فى العلل الكبٌر الترمذيوقال ، به د  بُ : َفَقالَ  اْلَحِدٌثِ  َهَذا َعنْ  ُمَحمَّ ٌْ  ْبنُ  ُشَع
ق   ٌْ ؤْنُ  َولَِكنِ ، اْلَحِدٌثِ  ُمَقاِربُ  ُرَز ًِّ  َعَطاء   ِفً الشَّ  أََنس ْبنِ  لَِمالِكِ  أَْعِرؾُ  َما اْلُخَراَساِن
ْرِوي َرُجال   ْسَتِحقُّ  َمالِك   َعْنهُ  ٌَ رَ  َحِدٌُثهُ  ٌُْتَركَ  أَنْ  ٌَ ٌْ ًِّ  َعَطاء   َؼ  َشؤُْنُه؟ َما: لَهُ  قُْلتُ . اْلُخَراَساِن
ةُ : َقالَ  ًُّ  َوَعَطاء  : ِعٌَسى أبو َقالَ ، َمْقلُوَبة   هِ أحادٌث َعامَّ  َعْنهُ  َرَوى، ِثَقة   َرُجل   اْلُخَراَساِن

َقاتُ  ةِ األ ِمنَ  الثِّ ِرِهَما ر  َوَمْعمَ  َمالِك   ِمْثلُ  ِبمَّ ٌْ ا أَنَّ  أَْسَمعْ  َوَلمْ ، َوَؼ ِمٌنَ  ِمنَ  أََحد   ِفٌهِ  َتَكلَّمَ  اْلُمَتَقدِّ
ء   ًْ  وأكثرهم ضعؾ صدوق :موثق وهو فٌه تكلم من أسماء ذكرفى  الذهبًوقال ، ِبَش
وقٌل ، وثالثٌن ثالث سنة مات. لسوٌد وٌرسل كثٌرا ٌهم صدوق: حجر ابن َوَقال، وثقه

 .مابةوخمس وثالثٌن 
 . قلت : ولم ٌذكره ابن حجر فى تعرٌؾ أهل التقدٌس

  . رسالاإلكثرون كثٌر األخالصة حاله : وثقه 
/ ٔ) أحمد وعلل ،( ٘ٓٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 9ٖٙ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
/ ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٗٗ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٘ٓٗ ،ٕٙٔ ،ٖٔٔ
 ،(ٖٖٗ/ ٙ) والتعدٌل والجرن ،(78ٕ) الترجمة الصؽٌر وضعفاإه ،( 7ٖ/  ٕو ،ٕٖٗ

 البن والمجروحٌن( 7ٕٔ/ٔوالعلل الكبٌر للترمذى ) ،(7٘ٔ –ٙ٘ٔ /ٔله ) والمراسٌل
 االعتدال ومٌزان (78ٔ/ٕ) الجوزيوالضعفاء والمتروكون البن  ،(ٖٓٔ/ٕ) حبان

 ،(ٕ٘ٔ – ٕٕٔ/  7) التهذٌب وتهذٌب، (77ٖ/ٔومن تكلم فٌه وهو موثق ) ،(7ٖ/ٖ)
  (9ٕٖ/ٔ) والتقرٌب

 موالهم القرشً أسلم ربان أبً واسم - والموحدة الراء بفتح -ربان  أبًبن  عطا  -٘
 9ٙٔ :رسال سبقت ترجمته حدٌث رقماإلكثٌر  باتفاق: ثقة )ع( المكً

  9 :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنهما بن عباس عبد هللا -ٙ
 =                                                                دراسة إسناد الوجه الثانً:
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___________________________ 
، َعْن أَِبٌِه  ُعْثَمان الوجه الثانً: رواه=  ، َعِن اْبِن عن ْبِن َعَطاء  َعَطاِء ْبِن أَِبً َرَبان 

، َعِن اْلَعبَّاسِ   َعبَّاس 
ضمرة  :أبٌه روى عنه :روى عنْبن عطاء ْبن أَِبً ُمْسلِم الخراسانً،  عثمان -ٔ

حدثنً أبً ؼٌرهم. قال ابن أبً حاتم: ومحمد بن شعٌب بن شابور والولٌد بن مسلم و
ن اصحابنا إفقلت ، ال بؤس به :قال سمعت دحٌما وسؤلته عن عثمان بن عطاء فقال

ٌضعفونه فقال واى شا حدث عثمان من الحدٌث، واستحسن حدٌثه، ثنا عبد الرحمن نا 
عثمان بن عطاء  :نه قالأمحمد بن إبراهٌم نا عمرو بن على أبو حفص الصٌرفى 

الخراسانً متروك الحدٌث، نا عبد الرحمن قال سؤلت ابى عن عثمان بن عطاء 
لٌس بالقوي وقال أبو إسحاق الجوزجانً:  به. الخراسانً فقال ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج

: لٌس بذاك ،، وقال ٌحٌى: ضعٌؾفً الحدٌث َوَقال ُمْسلِم، والدارقطنً: ، وَقال الُبخاِريُّ
َسابً: لٌس بثقة، ضعٌؾ الَحِدٌث  َوَقال أبو بكر ْبن خزٌمة: ال احتج بحدٌثه.، َوَقال النَّ

سنة خمس وخمسٌن وقٌل سنة  مات. ضعٌؾوقال الذهبً: ضعفوه. وقال ابن حجر: 
 .وخمسٌن ومابةإحدى 

  : ضعٌؾخالصة حاله
(، ٕٙٔ/ٙوالجرن والتعدٌل ) ،7ٕ٘(، وأحوال الرجال صـٕٗٗ/ٙالتارٌخ الكبٌر )

(، ٔٔ/ٕ(، والكاشؾ )ٔٗٗ/9ٔ، وتهذٌب الكمال )(9ٕٓ/ٙوالكامل البن عدي )
 (8ٖ٘/ٔوالتقرٌب )

 دراسة إسناد الوجه الثالث:
ِزَعِة َعْن َعطاء، َعن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاس   رواه ابن عدي من طرٌق  ٌْ َع  ُمَحمد ْبُن أَِبً الزُّ

د  -ٔ مَّ  :روى عنه .وعمرو بن شعٌب ،ونافع ،عطاء :ْبن أَِبً الزعٌزعة، روى عنُمح 
ال ٌشتؽل وقال أبوحاتم:  منكر الحدٌث جدا.قال البخاري: محمد بن عٌسى بن سمٌع، 

ن ٌروي اْلَمَناِكٌر َعن اْلَمَشاِهٌر َحتَّى إِذا وقال ابن حبان:  الحدٌث. به، منكر َكاَن ِممَّ
ُجوز ااِلْحِتَجاو ِبهِ  ٌَ َها َمْقلُوَبة اَل   .َسمعَها من الَحِدٌث صناعته علم أَنَّ

 خالصة حاله: منكر الحدٌث.
  (88ٕ/ٕ، والمجروحٌن )(ٕٔٙ/7(، والجرن والتعدٌل )88/ٔالتارٌخ الكبٌر )

 النظر فً الخالف:
والوجه ، الوجه األول: رواه شعٌب بن زرٌق، وهو حسن الحدٌث عن عطاء الخراسانً

الثانً: رواه عثمان بن عطاء عن أبٌه وهو متروك، والوجه الثالث: رواه محمد بن أبً 
إذا ٌترجح الوجه األول؛ ألن شعٌب بن زرٌق أحسن  الزعٌزعة، وهو منكر الحدٌث

    عثمان بن عطاء. حاال من
                                                        :الوجه الراجح من سناداإلالحكم على 

 ؼٌر من حدٌثه من ٌعتبرفهو حسن الحدٌث لكنه  رزٌق بن شعٌبلحال  ؛ضعٌؾ إسناد
  =           .وهذا الحدٌث من رواٌته عنه اْلُخَراَساِنً  مسلم أبً بن عطاء عن رواٌته
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___________________________ 
 7ٖٓ/7نس )مسند أ :ٌعلى فى مسنده أبو هأخرج، من حدٌث أنس وله شاهد =
َثَنا( قال : ٖٙٗٗ/ اكِ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ حَّ ، ْبنِ  الضَّ َثَنا َمْخلَد  َثَنا أَِبً، َحدَّ ، ْبنُ  َشِبٌبُ  َحدَّ  ِبْشر 

، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َمالِك  ٌْ َنانِ : "َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ُهَما اَل  َع ارُ  َتَمسُّ ا النَّ : أََبد 
ن   ٌْ ِ، َسِبٌلِ  ِفً اْلُمْسلِِمٌنَ  َتْكأُلُ  َباَتتْ  َع ن   هللاَّ ٌْ ةِ  ِمنْ  َبَكتْ  َوَع ٌَ  " هللاَِّ  َخْش

 حسن  إسنادقلت : هذا 
اكِ  ْبنُ  َعْمُرو -ٔ حَّ  (ق)  الشام قضاء على كان ثقة:  َمْخلَد   ْبنِ  الضَّ

 (ٖٕٗ/ٌٔنظر : التقرٌب )
  (ع) ثبت ثقة :البصري النبٌل عاصم أبو الشٌبانً مسلملد بن مخ بن الضحاك - ٕ

 (8ٕٓ/ٌٔنظر : التقرٌب )
)ق ت (   الكوفً الحلبً بشر أبو هللا عبد ابن وٌقالبن بشر  - طوٌل بوزن -شبٌب  -ٖ

 ذكرهو، كثٌرا ٌخطىء :م وذكره ابن حبان فى الثقات وقالحات أبووثقه ابن معٌن ولٌنه 
 فً حدٌثه الحاكم وخرو ،«الثقات» كتاب فً خلفون وابن شاهٌن، بن حفص أبو
 :، وقال ابن حجر فى التقرٌب: بؤنه فٌه لٌنالذهبًوتعقبه ، وصححه «مستدركه»

  . ٌخطىء صدوق
  . قل أحواله فقد وثقه ابن معٌن وصحح له الحاكمحسن الحدٌث على أخالصة حاله : 

والثقات  ،(7ٖ٘/ٗ(، والجرن والتعدٌل )8٘/ٗ) الدوريتارٌخ ابن معٌن رواٌة  ٌنظر :
( ٖٙٓ/ٗوتهذٌب التهذٌب ) ،(ٕٔٔ/ٙتهذٌب الكمال ) إكمالو ،(9ٖ٘/ٗالبن حبان )
 (ٖٕٙ/ٔوالتقرٌب )

  .ٗ :، سبقت ترجمته حدٌث رقمالمعروؾ صحابًال: رضً هللا عنه أنس بن مالك – ٗ
 العشرة المسانٌد بزوابد المهرة الخٌرة إتحاؾفى   البوصٌري: والحدٌث قال عنه قلت
 .ِثَقات   ِرَجالُهُ  إسناد َهَذا :(ٕ٘ٔ/٘)

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 حسن لؽٌره 
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نْ و -7ٗٔ نِ  -رضى هللا عنه  - أمامة أ بًِ ع  ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   -و 

س  : " ق ال   ٌْ ًْ ٌ  ل  بَّ  ش  ِ  إِل ى أ ح  نِ  ِمنْ عز وجل  هللاَّ ٌْ ت  ةٌ  ، ق ْطر  ٌ ةِ من  م،د ق ْطر  ْش  خ 
،ِ ةُ  هللاَّ ق ْطر  م   و  اقُ  د  ر  بٌِلِ  فًِ ُته  ِ  س  الترمذي هأخرج" هللاَّ

(ٔ)
ذكر  وسٌؤتى فى 

   من باب الجهاد . فضل الجراحة فى سبٌل هللا
___________________________   

( 9ٙٙٔ/9ٓٔ/ٗ) الُمَراِبطِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َما، باب الجهاد تابك :الترمذي هأخرج( ٔ)
َثَنا :قال ادُ  َحدَّ ٌَ ٌُّوبَ  ْبنُ  ِز َثَنا: َقالَ  أَ ِزٌدُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  َهاُرونَ  ْبنُ  ٌَ  َجِمٌل   ْبنُ  الَولٌِدُ  َحدَّ

، ًُّ ْحَمِن، َعْبدِ  أَِبً الَقاِسمِ  َعنْ  الِفلَْسِطٌِن ًِّ  َعنِ  ،أمامة أَِبً َعنْ  الرَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
سَ : " َقالَ  ٌْ ء   لَ ًْ نِ  ِمنْ  هللاَِّ  إِلَى أََحبَّ  َش ٌْ ِن، َقْطَرَت ٌْ ةِ  ِفً ُدُموع   ِمنْ  َقْطَرة   َوأََثَر ٌَ ِ، َخْش  هللاَّ

ِ، َسِبٌلِ  ِفً ُتَهَراقُ  َدم   َوَقْطَرةُ  ا هللاَّ ِ، َسِبٌلِ  ِفً َفؤََثر  : َثَرانِ اال َوأَمَّ  ِمنْ  َفِرٌَضة   ِفً َوأََثر   هللاَّ
 . َؼِرٌب   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :وقال " هللاَِّ  َفَراِبِض 

ؤْ  لَمْ  إذا: َقالَ  َمنْ باب  ،الجهاد تابعاصم فى ك أبىابن  هأخرجو ٌَّ َتَه  إِلَى ِساَلَحهُ  َدَفعَ  لَهُ  ٌَ
ِرهِ  ٌْ بن ا( كالهما من طرٌق ٌزٌد 79ٔ8/ٖٕ٘/8) :الطبرانً، و(8ٓٔ/ٖٕٖ/ٔ) َؼ

 .هارون به بلفظه 
 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

روى .  )خ د ت س( بدلوٌه المعروؾ هاشم أبو البؽدادي زٌاد بن أٌوب بن زٌاد -ٔ
ْعلَى هارون، ْبن وٌزٌد ٌمان، ْبن ٌحٌى عن: ٌَ  البخاري،: َعنه َرَوى. وؼٌرهم ُعَبٌد، ْبن و
ْرِمِذّي، داود، أبوو َسابً والتِّ  شعبة فإنه عنه اكتبوا: حنبل ْبن أحمد قال. وؼٌرهم  ،والنَّ

 ْبن زٌاد من أوثق أحد رضاال بسٌط على لٌس: صبهانًاأل إسحاققال وَ ، الصؽٌر
 ْبن هللاَِّ  َعبد يسداأل بكر أبو أخبرنا: حاتم أَبً ابن َوَقال، صدوق: حاتم أبو َوَقال، أٌوب
د  أبً، عنه كتب ممن حنبل ْبن أحمد أصحاب أجلة من وكان الصٌداوي الفضل ْبن ُمَحمَّ

ًّ وثقه ، وثقة وكان أٌوب بن زٌاد سمعت: قال ُزْرَعة، أبوو اَرقُْطِن  وابن الذهبًو الدَّ
ان ابنُ  وذكره، حجر َسابً َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ  موضع فً َوَقال .بؤس فٌه لٌس :النَّ
 . مابتٌنو وخمسٌن اثنتٌناحدى أو سنة مات . ثقة: آخر

 . البخاريكثرون واحتج به األثقة وثقه  خالصة حاله :
 األوسطوالتارٌخ  ،( ٖ٘ٗ/ٖ) الكبٌر البخاري وتاٌخ ،( 89ٖ/ٔ) أحمد علل : ٌنظر

 ،( 99ٙ/ٔ) الرازي ُزْرَعة أبىتارٌخ و ،( 9ٖ٘/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه، ( 9ٖ٘/ٕ)
 ،9ٔٙ ،97ٗ ،8ٙٗ ،7ٕٔ ،ٕٗٔ/ ٔ) والتارٌخ والمعرفة، ( 7ٖ/ٔ) النسابًومشٌخة 

وثقات ابن  ،( ٕ٘٘/ٖ) والتعدٌل والجرن ،( ٕٕ٘ ،9ٖٕ ،ٗٗٔ ،ٔ٘ ،ٓ٘ ،ٕٖ/ ٕ
 والتقرٌب ،( ٖ٘٘/ٖ) التهذٌب وتهذٌب ،( 8ٕٖ/ٔ) والكاشؾ، ( 9ٕٗ/8حبان )

(ٔ/ٕٔ8) 
 ٔٔ: سبقت ترجمته حدٌث رقم األكثرٌن: ثقة متقن بتوثٌق هارون السلمىبن ٌزٌد  -ٕ
لٌِد -ٖ م َوفتح اْلَفاء ِبَكْسر - الفلسطٌنً الحجاو أبو القرشً قٌس بن جمٌل بن اْلو   الالَّ

ٌن َوُسُكون اء َوكسر اْلُمْهملَة السِّ اء َوُسُكون اْلُمْهملَة الطَّ ٌَ  نون آخرَها َوِفً نقطتان تحتَها اْل
ْسَبة َهِذه - ة َوِهً فلسطٌن إِلَى النِّ ٌَ ام أَرض من ْرُدناأل َوَراء َكِبٌَرة َناح  = )بخ ت ق( الشَّ
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___________________________   

ْحَمِن، عبد أبً القاسم :روى عن=  وؼٌرهم.   كثٌر أَبً بن وٌحٌى الشامً، ومكحول الرَّ
 وٌزٌد القاسم، بن هاشم النضر أبوو السمٌن، هللاَِّ  َعبد ْبن وصدقة رجاء، ْبن َسلََمة :وعنه

 بنا ٌزٌد ؼٌر عنه روى أعلم ال جمٌل ابن الولٌد: المدٌنً بن علًقال  .نهارو بنا
ْحَمنِ  َعْبد أَِبً اْلَقاِسم أحادٌث هأحادٌث تشبه: قال ؟ هأحادٌث كٌؾ: له تلق. هارون . الرَّ
 اْلَقاِسم َعنِ  ٌروي شٌخ: حاتم أبو َوَقال، الحدٌث لٌن شٌخ: ُزْرَعة أبو َوَقال، ورضٌه
 صاحب جمٌل ْبن اْلَولٌِد عن داود أبا سؤلت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، منكرة أحادٌث
 وقال، منه أسن شامٌا رأٌت ما: هارون ْبن ٌزٌد قال. بؤس ِبهِ  لٌس دمشقً: َفَقالَ  اْلَقاِسم
ان ابنُ  وذكره ،بؤس به لٌس: داود أبو  صدوق: حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ

   . ٌخطا
                                         . الترمذي: حسن الحدٌث حسن له خالصة حاله

 ، والجرن( ٕٗٔ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9ٕ/ٔ) المدٌنً ابن علل : ٌنظر
 والكاشؾ( 8ٖٗ/ٕ، واللباب )(9ٗ٘/  7) حبان ابن وثقات ( ،ٖ/ 9) والتعدٌل

والتقرٌب  ،( ٕٖٔ/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،( 7ٖٖ/ ٗ) االعتدال ومٌزان ،(ٖٔ٘/ٕ)
(ٔ/٘ٔ8 ) 
ْحَمنِ  َعْبد بن القاسم -ٗ ْحَمنِ  َعْبد أبو الشامً، الرَّ  ْبن سفٌان أبً آل مولى الدمشقً الرَّ

 أَبً ْبن ومعاوٌة ،األنصاري ُعَبٌد ْبن وفضالة روى عن:. (ٗ)بخ  َمِوياأل حرب
 ْبن ومعاوٌة الحضرمً، صالح ْبن معاوٌة :وعنه. وؼٌرهم  الباهلً أمامة وأبً سفٌان،
ٌَى ْح  وله: سعد اْبن قال. وؼٌرهم  جمٌل ْبن والولٌد عطاء، ْبن والوضٌن الصدفً، ٌَ
، َعباس َوَقال، بدرٌا أربعٌن أدرك أنه الشامٌٌن حدٌث بعض فً كثٌر حدٌث وِريُّ  الدُّ
ْحَمنِ  َعْبد بن القاسم: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  ٌُقال معاوٌة، مولى الشامً الرَّ  بن ٌزٌد مولى: و

ْحَمنِ  َعْبد ْبن القاسم الدنٌا فً معاوٌة لٌس  ْبن القاسم:  الُبخاِريُّ  وَقال، هذا ؼٌر شامً الرَّ
ْحَمِن، َعْبد ْحَمنِ  َعْبد أبو وهو الرَّ ْحَمنِ  َعْبد مولى الشامً الرَّ  ْبن ٌزٌد ْبن َخاِلد ْبن الرَّ

ة ٌَ  ْبن العالء عنه روى ،أمامة وأبا مسعود، وابن علٌا، سمع َمِوياال القرشً ُمَعاِو
مان الحارث، ْبن وكثٌر جابر، وابن الحارث، ٌْ ْحَمِن، َعْبد ْبن وُسلَ  الحارث ْبن وٌحٌى الرَّ
 ْبن وبشر ٌزٌد، ْبن وعلً الزبٌر، ْبن َجْعَفر مثل فٌه ٌتكلم من وأما مقاربة، أحادٌث
ٌَىوقال ، : ثقةوقال مرة، واضطراب مناكٌر حدٌثهم فً ونحوهم نمٌر، ْح : َمِعٌن ْبن ٌَ
ْحَمنِ  َعْبد أبو القاسم  رفع ما أرسلوا الثقات عنه روى إذا: آخر موضع فً َوَقال، ثقة الرَّ
 ِعٌَسى أبوو الفارسً، سفٌان ْبن وٌعقوب العجلً، هللاَِّ  َعبد ْبن أحمدووثقه ، هإالء

ْرِمِذيّ   ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال .بالقوي ولٌس حدٌثه، ٌكتب: العجلً زاد، الفسويو ،التِّ
 أبو َوَقال، نصاراألو المهاجرٌن من رجال أربعٌن أدرك فاضال خٌارا كان: الجوزجانً

: الؽالبً َوَقال، الضعفاء عنه ٌنكر وإنما ِبِه، بؤس ال مستقٌم، عنه الثقات حدٌث: حاتم
َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، الحدٌث منكر ٌْ                                                                                            .ثقة: السدوسً َش

                                                                                               = 
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 من ومنهم رواٌته، من ٌضعؾ فمنهم فٌه، الناس اختلؾ قد: آخر موضع فً َوَقال= 
 كان: حبان ابن َوَقال، الضعفاء جملة فً الجوزي وابن حبان وابن العقٌلً وَذَكره، ٌوثقه
 الثقات عن وٌؤتً المعضالت وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول أصحاب َعنْ  ٌروي ممن
 جامع فً العالبً َوَقال، لها المعتمد كان أنه القلب إلً ٌسبق حتى المقلوبات شٌاءاألب

: أحمد َوَقال الفارسً، سلمان جاءنا: قوله حاتم أبوو حنبل ْبن أحمد أنكر قد:  التحصٌل
 ٌسمع لم: بعضهم َوَقال معاوٌة، بن ٌزٌد بن خالد مولى وهو له اللقاء هذا ٌكون كٌؾ
 أبو قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الباهلً أمامة أبً سوى الصحابة من أحد من

 مات .كثٌرا ٌؽرب صدوق: التقرٌب فً َوَقال،  المسلمٌن ثقات من كان: الحربً إسحاق
 . مابةو عشرة ثمانً سنة ماتقٌل و مابةو عشرة اثنتً سنة

                       . الترمذيخالصة حاله : مختلؾ فٌه وهوحسن الحدٌث حسن له 
 أحمد ،وعلل( 8ٔٗ/  ٕ)الدوري وتارٌخ ،( ٓ٘ٗ ،9ٗٗ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 ،(ٕٕٔ ،ٕٕٓ/ ٔ) الصؽٌر وتارٌخه( ، 9٘ٔ/ 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٘ٔ/  ٕ)
 زرعة أبً وتارٌخ، ( 7ٖٗ،ٙٗٗٔ،8ٕٗ) التِّْرِمِذيّ سنن و ( ،88ٖ/ٔ) للعجلًوالثقات 
برقم  للنسابً واللٌلة الٌوم وعمل ،( 77ٙ ،ٓٓ٘ ،ٕٖٓ ،ٕٕٙ ،ٕٙ/ٔ) الدمشقً

 والتعدٌل والجرن ،( 7ٖ٘/ ٖ) لٌعقوب والمعرفة ،( 9ٕٔ/ٕ) لوكٌع والقضاة ،( 889)
 – ٕٕٖ/  8) التهذٌب ، وتهذٌب( ٕٔٔ/  ٕ) حبان البن والمجروحٌن ،(ٖٔٔ/ 7)

 (ٓ٘ٗ/ٔ) والتقرٌب ،( ٕٖٗ
ٌُقال ، وهب بن عجالن بن -بالتصؽٌر  - صدي -٘  -الباهلً أمامة أبو َعْمرو، ابن: و

م اْلَهاء َوكسر ِبَواِحَدة المنقوطة اْلَباء ِبَفْتح ْسَبة َهِذه - َوالالَّ  بن باهلة َوِهً باهلة إِلَى النِّ
ًّ . )ع(   -ُمضر بن عٌالن بن قٌس بن سعد بن اعصر  َحِدٌث ِماَبَتا لَهُ  َمْشُهور َصَحاِب

ًّ  روى عن:.  َثاَلَثة مسلم و أحادٌث َخْمَسة البخاري لَهُ  روى َحِدٌثا َوَخْمُسونَ  ِب  َصلَّى النَّ
 ُ هِ  هللاَّ ٌْ  عبد أبو القاسم: وعنه.  وؼٌرهم عفان، ْبن عثمانو الصامت، بن ،عبادة وَسلَّمَ  َعَل

. وؼٌرهم  الحضرمً هللا َعبد بن وشرٌح ربٌعة، بن وقحافة أمٌة، بنً مولى الرحمن
 .  وثمانٌن ست سنة مات
 أسدو ، (ٕٓٙٔ/  ٗو 7ٖٙ/  ٕ) االستٌعابو ،( ٔٔٗ/  7) سعد ابن طبقات:  ٌنظر

( ٕٓٗ/  ٗ) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٖٖ/ٖ) اإلصابةو( ٙٔٔ/ٔواللباب )( ٗٔٗ/ٙالؽابة )
 ( 7٘ٔ/ٔ( والخالصة )7ٕٙ/ٔ) والتقرٌب

 
 :سناداإلالحكم على 

ْحَمنِ  َعْبد بن القاسموقٌس  بن جمٌل بن اْلَولٌِدفٌه ؛ حسن  إسناد وكالهما  الشامً الرَّ
 حسن الحدٌث 
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صلى هللا  -: قال رسول هللا قال -رضى هللا عنه  -رٌحانة  أبًوعن  -7٘ٔ
" الحدٌث.. هللا خشٌة من دمعت عٌن على النار حرمت -علٌه وسلم 

(ٔ)
 

 وسٌؤتى فى ذكر الحراسة فى سبٌل هللا .
، وٌقال مولى رسول هللا ، وٌقال أزدي، وٌقال دوسًرٌحانة: أنصاري أبوو
، ن بالشٌن المعجمة وٌقال بالمهملةاسمه شمعو -صلى هللا علٌه وسلم  -
  .أصح  األولو

___________________________  
َثَنا :( قال7ٕٖٔٔ/٘ٗٗ/8ٕ) :أحمد هأخرج( ٔ)  دُ  َحدَّ ٌْ َثِنً: َقالَ  اْلُحَباِب، ْبنُ  َز  َعْبدُ  َحدَّ

ْحَمنِ  ، ْبنُ  الرَّ ح  ٌْ دَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُشَر ر   ْبنَ  ُمَحمَّ ٌْ ، ُسَم ًَّ ِن ٌْ َع قُولُ  الرُّ  َعاِمر   أََبا َسِمْعتُ : ٌَ
، ًَّ ِجٌِب ُرهُ  َوَقالَ : " أَِبً َقالَ  التُّ ٌْ ْعِنً َؼ رَ  ٌَ ٌْ د   َؼ ٌْ ًٍّ  أبو: َز ًُّ  َعلِ قُولُ " اْلَجَنِب  أََبا َسِمْعتُ : ٌَ
َحاَنَة، ٌْ قُولُ  َر ا: ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّ ٌْ َنا َؼْزَوة ، ِفً َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ لَة   َذاتَ  َفؤََت ٌْ  إِلَى لَ
، ِه، َفِبْتَنا َشَرؾ  ٌْ تُ  َحتَّى َشِدٌد   َبْرد   َفؤََصاَبَنا َعلَ ٌْ ْحِفرُ  َمنْ  َرأَ ْدُخلُ  ُحْفَرة   األرض ِفً ٌَ ٌَ 
ٌُْلِقً ِفٌَها، هِ  َو ٌْ ْعِنً - اْلَحَجَفةَ  َعلَ ا - التُّْرسَ  ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َذلِكَ  َرأَى َفلَمَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعَل
ْحُرُسَنا َمنْ »: َناَدى النَّاسِ  ِمنَ  لَِة، َهِذهِ  ِفً ٌَ ٌْ ُكونُ  ِبُدَعاء   لَهُ  َوأَْدُعو اللَّ  َفَقالَ  «َفْضل ؟ ِفٌهِ  ٌَ

ا أََنا: ْنَصارِ اال ِمنَ  َرُجل   ِ، َرُسولَ  ٌَ ى «أَْنَت؟ َمنْ »: َفَقالَ  َفَدَنا، ، «اْدُنهْ »: َفَقالَ  هللاَّ  لَهُ  َفَتَسمَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَفَتحَ  ،األنصاري ٌْ َعاِء، َوَسلَّمَ  َعلَ َحاَنةَ  أبو َقالَ . ِمْنهُ  َفؤَْكَثرَ  ِبالدُّ ٌْ : َر

ا هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  ِبهِ  َدَعا َما َسِمْعتُ  َفلَمَّ ٌْ : َفَقالَ  آَخُر، َرُجل   أََنا: َفقُْلتُ  َوَسلََّم، َعَل
َحاَنَة، أبو أََنا: َفقُْلتُ : َقالَ  «أَْنَت؟ َمنْ »: َفَقالَ  َفَدَنْوُت، «اْدُنهْ » ٌْ  َما ُدونَ  ُهوَ  ِبُدَعاء   َفَدَعا َر
، َدَعا َمتِ »: َقالَ  ُثمَّ  لِأْلَْنَصاِريِّ ارُ  ُحرِّ ن   َعلَى النَّ ٌْ ةِ  ِمنْ  َبَكتْ  أَوْ  َدَمَعتْ  َع ٌَ ِ، َخْش  هللاَّ

َمتِ  ارُ  َوُحرِّ ن   َعلَى النَّ ٌْ َمتِ : َوَقالَ  «هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َسِهَرتْ  َع ارُ  ُحرِّ ن   َعلَى النَّ ٌْ  أُْخَرى َع
ْسَمْعَها لَمْ  َثالَِثة ، دُ  ٌَ ر   ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ُرهُ  َوَقالَ "  أَِبً َقالَ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقالَ  ُسَم ٌْ ْعِنً َؼ رَ  ٌَ ٌْ د   َؼ ٌْ  أبو: َز
 ًٍّ ًُّ  َعلِ  " اْلَجَنِب
ن   َثَوابُ باب  ،الجهاد تابك :النسابً هأخرجو ٌْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َسِهَرتْ  َع
ا( 7ٖٔٔ/٘ٔ/ٙ)  َهَذاوقال " ،(  بلفظهٕٖٕٗ/9ٕ/ٕالجهاد ) تابك :والحاكم ،مختصر 

َجاهُ  َولَمْ  سناداإل َصِحٌحُ  َحِدٌث   كتاب السٌر،  :البٌهقًومن طرٌقه  ،الذهبًووافقه  "ٌَُخرِّ
 تابك :فى مصنفه أبً شٌبةوابن  ( ،8ٗٗ٘ٔ/ٕٔ٘/9) هللاِ  َسِبٌلِ  ِفً اْلَحْرسِ  َفْضلِ باب 
عاصم  أبىومن طرٌقه ابن  ،( بنحوه9٘٘ٓٔ/9ٕٕ/ٗفضل الجهاد ) باب ذكر ،الجهاد
( ٖ/ٕٗ/ٔ) :فى الرقة والبكاء أبً الدنٌاوابن  ،(ٕٖٕ٘/ٖٔٓ/ٗ) :اآلحاد والمثانًفى 

ا ا (7٘ٗ/ٔ) :فى المحدث الفاصل الرامهرمزيو ،مختصر  سبعتهم من طرٌق  ،مختصر 
 . زٌد بن الحباب به

( 9/88ٔ8ٖٔ/8اب فضل الحرس )ب ،السٌر تابك :فى الكبرى النسابً هأخرجو
فى تهذٌب الكمال:  المزيومن طرٌقه  ،بلفظه (8ٕ/ٕ) :نعٌم فى الحلٌة أبو، وبنحوه

 =                          .من طرٌق عبد الرحمن بن شرٌح به  ، ثالثتهم (ٙٙ٘/ٕٔ)
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=  
 :أحمداإلمام  إسناددراسة 

د -ٔ ٌْ ن أبو الرٌان بن - وموحدتٌن المهملة بضم - الحباب بن ز  ٌْ  ِبَضم - العكلً اْلُحَس
م َوكسر اْلَكاؾ َوُسُكون اْلعٌن ْسَبة َهِذه - الالَّ ًّ   َتِمٌم من بطن َوُهوَ  عكل إِلَى النِّ )ر  اْلُكوِف
 ثوبان، ْبن ثابت ْبن الرحمن وعبد المخزومً، المإمل ْبن هللا عبد روى عن:. (ٗم 

ْحَمنِ  َعْبد شرٌح وأَِبً د ْبن أحمد :وعنه. وؼٌرهم شرٌح ْبن الرَّ  بن أحمدو حنبل، ْبن ُمَحمَّ
 َكانَ : حنبل ْبن أحمدقال . وؼٌرهم اْلَبَؽِويّ  منٌع ْبن أحمدو الَبْصِرّي، القزاز المنذر
 على أصبره َكانَ  وما الحدٌث، ِفً وخراسان مصر إِلَى رحل قد كٌسا، حدٌث، صاحب
وثقه ابن و .األندلس إِلَى الحدٌث ِفً ضرب وقد هنا، وها بالكوفة عنه كتبت! الفقر
 َبْكر أبو اْلَحاِفظ قالو ،صالح صدوق،: حاتم أبو َوَقال، المدٌنًوابن ، العجلًو، معٌن

د ِفً َحْنَبل ْبن أحمد هللاَِّ  َعبد أَِبً قول: اْلَخِطٌب ٌْ ، األندلس إِلَى الحدٌث ِفً ضرب إنه: َز
د سماع بذلك عنى ٌْ ، َصالِح ْبن معاوٌة من َز ًّ  ،األندلس قضاء ٌتولى وكان اْلَحْضَرِم
 سمع زٌدا أن وأحسب - هللا رحمه - منه وهم وهذا هناك، منه سمع زٌدا أن أحمد فظن
ْحَمنِ  َعْبد فإن ، بمكة منه  أحمد سمعت: َداُود أبو َوَقال، بمكة منه سمع مهدي ْبن الرَّ
د: قال ٌْ  َكانَ  ولكن َصالِح، ْبن معاوٌة َعنْ  لفاظاال ٌضبط وكان صدوقا، َكانَ  حباب ْبن َز
 حدٌث ٌقلب َكانَ : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الؽالبً، ؼسان ْبن المفضل َوَقال، الخطؤ كثٌر

ان ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  ٌكن ولم الثوري،  بحدٌثه ٌعتبر ٌخطا وكان: َوَقال الثقات فً ِحبَّ
ًُّ  َوَقال، رالمناكٌ ففٌها المجاهٌل عن رواٌته وأما المشاهٌر، عن روى إذا اَرقُْطِن  فً الدَّ

 أحادٌث ٌقلب كان أنه َمِعٌن ابن قول بسبب كامله فً عدي ابن وَذَكره، حافظ ثقة: العلل
 مشاٌخ أثبات من وهو كثٌر، حدٌث له الحباب بن وزٌد: َوَقال هأحادٌث من وساق الثوري
 مقلوبة، الثوري عن هأحادٌث أن َمِعٌن ابن قاله والذي صدقه، فً ٌشك ال ممن الكوفة
 وبعضه ،سناداإل بذلك ٌستؽرب حادٌثاأل تلك بعض تشبه أحادٌث الثوري عن له إنما

وقال ابن ، كلها مستقٌمة الثوري ؼٌر وعن الثوري عن والباقً ؼٌره، ٌرفعه وال ٌرفعه
 .ومابتٌن ثالث :سنة مات .الثوري حدٌث فً ٌخطىء صدوق :التقرٌبحجر فى 
 .         كثرون واحتج به مسلم األوثقه  حدٌث الثوري، ثقة فى ؼٌر : حاله خالصة
 ٌحٌى وتارٌخ ،(ٕٖٗ) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،(ٕٓٗ/  ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،8ٕ ،7ٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،(9ٕٗ/ٔة )خلٌف وطبقات ،(8ٓٗ/  ٕ) الدوري برواٌة
 البخاري وتارٌخ ،( ٕٖٙ ،ٖ٘ٗ ،ٖٖ٘ ،ٖٔٓ ،ٕٔ٘ ،8ٕٗ ،98ٔ ،8ٗٔ ،ٕٕٔ ،ٗٙ

 والجرن ،(7ٔٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(98ٕ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٖٔ/ ٖ) الكبٌر
واللباب  ،(7ٗٗ/9) بؽداد وتارٌخ ،(٘ٙٔ/ٗ) بن عديوالكامل ال ،(ٕٙ٘/ ٖ) والتعدٌل

ْرِمِذيّ  علل وشرن( ٕٖ٘/ٕ)  ،(ٗٓٗ – ٕٓٗ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب ،(9٘ٗ) التِّ
 =                                                                     ( ٕٕٕ/ٔوالتقرٌب )

 



   ٖٙٓ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 .................................................................................
___________________________   

ْبد -ٕ = ن ع  ْحم   َوبعد َواْلعٌن اْلِمٌم ِبَفْتح -المعافري محمود بن هللاَّ  ُعَبٌد بن شرٌح بن الرَّ
ْسَبة َهِذه َوَراء َمْكُسوَرة َفاء لؾاأل  مّرة بن اْلَحاِرث بن َمالك بن ٌعفر بن المعافر إِلَى النِّ
 بن ٌعرب بن ٌشجب بن سبؤ بن كهالن بن زٌد بن عرٌب اْبن ٌشجب بن زٌد بن أدد بنا

 ْبن وقٌس ناجٌة، أَبً ْبن عمٌرة روى عن:. )ع(.سكندرانًاإل شرٌح أبو - قحطان
دو الحجاو،  شعٌب ْبن وزٌن الحباب، بن زٌد :وعنه. وؼٌرهم الرعٌنً شمٌر ْبن ُمَحمَّ
 الِمْصِري، َصالِح ْبن بن هللا َعبد صالح أبوو السمح، ْبن وطلق سكندرانً،اإل المعافري
ان ابنُ  وذكره ،العجلًو النسابًوابن معٌن و أحمدوثقه . وؼٌرهم  ، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

، الحدٌث منكر كان: سعد ابنوقال ،  ِبهِ  بؤس ال: حاتم أبو َوَقال، بؤس به لٌس: أحمد زاد
 الذهبً َوَقال، الثقات فً شاهٌن ابن وَذَكره، الرجال كخٌر كان: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال
 ابن ٌصب لم فاضل ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، حدٌثه على متفق ثقة: المٌزان فً
 .  بةاوم وستٌن سبع سنة سكندرٌةاإلب توفً .تضعٌفه فً سعد

 . ثقة وثقه الجمهور واحتج به الجماعة :خالصة حاله
 البخاري وتارٌخ ،(9ٖٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٙٔ٘/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،8ٓ٘ ،٘ٗٗ/  ٕو 7ٖٖ ،ٖٖٓ ،ٗ٘ٔ/ ٔ) والتارٌخ والمعرفة ،(9ٙ9/  ٘) الكبٌر
ْرِمِذيّ  ،(8ٕ٘ ،ٔٔ٘  والجرن ،(9ٖٕ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(ٖ٘ٙٔ حدٌث8ٖٔ/ٗ) والتِّ

 8ٙ/  7) حبان ابن وثقات ،(ٖٓٔ/ٔ) حاتم أَبً البن والمراسٌل ،(ٖٕٗ/ ٘) والتعدٌل
–9ٖٔ/ٙ) التهذٌب ، وتهذٌب(9ٙ٘/ٕ) االعتدال ومٌزان( ٕٓ/ٔواللباب ) ،(7ٖٓ/8و

                              (ٕٖٗ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٗٔ
د -ٖ مَّ  الباء وبعدها المهملة العٌن وفتح الراء بضم - ٌنًعَ الرُ  -مصؽر - شمٌر بن ُمح 

 وكان الٌمن من رعٌن ذي إلى النسبة هذه النون، آخرها وفً تحتها من باثنتٌن المنقوطة
 فً حبان ابن َقال.  )س( . الِمْصِري الصبان أبو ،- الٌمن من قبٌل وهو قٌال،اال من

د: الثقات كتاب ٌُقال سمٌر، ْبن ُمَحمَّ : وقٌل ، التجٌبً علً أبً:  عن روى .شمٌر ابن: و
ح   أبو: َعنه َوىرَ . الهمدانً: وِقٌلَ  ،الجنبً ٌْ ْحَمنِ  َعْبدُ  ُشَر  ابن وجزم. شرٌح ْبنُ  الرَّ
ذكره ابن حبان ، وٌعرؾ ال وأنه عنه بالرواٌة تفرد شرٌح بن الرحمن عبد بؤن القطان

 حدٌثه شرٌح بن الرحمن عبد عنه سوى ٌرو لم :فى المٌزان الذهبًقال ، وفى الثقات
 من دمعت عٌن على النار حرمت":  مرفوعا   – رٌحانة أبً عن الجبنى، علً أبً عن

 .مقبول: التقرٌب فً ابن حجر  َوَقال" ، هللا خشٌة
 .عبد الرحمن بن شرٌح  الإمجهول لم ٌرو عنه  :خالصة حاله

( ٖٗٔ/ٙ) األنسابو، (98ٖ/7والثقات البن حبان )(، 8ٕ٘/7: الجرن والتعدٌل )ٌنظر
  ، وخالصة تذهٌب تهذٌب الكمال للخزرجً( 8ٓ٘-79٘/ٖللذهبً ) االعتدالومٌزان 

 =         (                8ٖٗ/ٔوالتقرٌب ) ،( ٕٕٗ/9هذٌب التهذٌب )وت ، (ٖٔٗ/ٔ)
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ْمرو -ٗ = اء َوفتح اْلِمٌم ِبَضم - المرادي الهمدانً مالك بن ع   ُمْهملَة َدال لؾاأل َوبعد الرَّ
ْسَبة َهِذه  زٌد بن عرٌب بن ٌشجب بن زٌد بن أدد بن َمالك بن ٌحابر واْسمه ُمَراد إِلَى النِّ
ًّ  أبو ، مْذن ُهوَ  أد بن َوَمالك سبؤ بن كهالن اْبن  النون وسكون الجٌم بفتح الجنبً َعلِ

 بن فضالة: َعن َرَوى.  (ٗ)بخ .الِمْصِري - اْلٌمن من َقبٌلَة جنب إِلَىنسبة  موحدة بعدها
 الخوالنً، هانا بن حمٌد هانا أبو :وعنه.  الُخْدِريّ  َسِعٌد وأبً ،رٌحانة وأبً ، ُعَبٌد

د   المصريبن صالح  أحمدو الدارقطنًو العجلًوثقه ٌحٌى و. الرعٌنً  شمٌر ْبن وُمَحمَّ
ان ابنُ  وذكره، وابن حجر وقبل سنة اثنتٌن ، بةاوم ثالث سنة توفً. الثقات كتاب فً ِحبَّ

 .بةاوم
   .باتفاقثقة  حاله: خالصة
 والتعدٌل والجرن ،(7ٖٓ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٖ٘/ٕ) الدوري تارٌخ :ٌنظر

 االعتدال ومٌزان ،(88ٔ/ٖواللباب ) ،(8ٖٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(9ٕ٘/ ٙ)
                                                            (ٕٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٙ - 9٘/  8) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٕٙ/ٖ)
 ، خنافة بن زٌد بن مهملة، وعٌن وبمعجمة بمهملتٌن، وٌقال بمعجمتٌن، -شمعون (٘)
 دمشق فتح شهد أحادٌث َخْمَسة لَهُ .  )د س ق( نصار،اال حلٌؾ ،األزدي رٌحانة أبو
ًّ : َعن َرَوى.  المقدس بٌت وسكن مصر وقدم ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : َعنه َرَوى . َوَسلَّمَ  َعلَ
 وؼٌرهم التجٌبً علً أبوو الكندي، نسً ْبن وعبادة حوشب، ْبن شهر
 الؽابة أسدو ،(ٕٖٙ/ٗ) ماكوال ابن إكمالو ،(ٔٙٙٔ/ٗو 7ٔٔ/ٕ) االستٌعاب: ٌنظر

 ،(ٖٗ٘/ ٔ) والتقرٌب ،(89ٕ/ٖ) اإلصابةو ،(ٖ٘ٙ/ٗ) التهذٌب ، وتهذٌب(ٗ/ ٖ)
 (                        9ٙٔ/ٔ) الخزرجً وخالصة

 :سنادالحكم على اإل
دلجهالة  ؛ ضعٌؾ   الرعٌنً شمٌر بن ُمَحمَّ
 تابك :الترمذيأخرجه : رضً هللا عنهما وللحدٌث شاهد من حدٌث ابن عباس قلت:
( 9ٖٙٔ/7٘ٔ/ٗ) هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً الَحَرسِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اْلِجَهادِ  َفَضاِبلِ  ابُ أبو
َثَنا :قال ًٍّ  ْبنُ ا َنْصرُ  َحدَّ ًُّ  َعلِ َثَنا: َقالَ  الَجْهَضِم َثَنا: َقالَ  ُعَمرَ  ْبنُ  ِبْشرُ  َحدَّ بُ  َحدَّ ٌْ  ْبنُ  ُشَع

ق   ٌْ َثَنا: َقالَ  ُرَز ، َعَطاء   َحدَّ ًُّ ، أَِبً ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  الُخَراَساِن رضى  –َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  َرَبان 
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  قال : –هللا عنهما  هِ  هللاَّ ٌْ قُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَ َنانِ عَ : "ٌَ ُهَما اَل  ٌْ  َتَمسُّ

ارُ  ن  : النَّ ٌْ ةِ  ِمنْ  َبَكتْ  َع ٌَ ِ، َخْش ن   هللاَّ ٌْ حسن  إسنادوهذا  " هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َتْحُرسُ  َباَتتْ  َوَع
  7ٖٔ :سبق تخرٌجه برقم

اب أبو تابك :الترمذي أخرجه :رضً هللا عنه أمامة من حدٌث أبً آخرهد وله شا
َثَنا( قال 9ٙٙٔ/9ٓٔ/ٗ) الُمَراِبطِ  َفْضلِ  ِفً َجاءَ  َما الجهاد باب ادُ  َحدَّ ٌَ ٌُّوبَ  ْبنُ  ِز : َقالَ  أَ

َثَنا ِزٌدُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  َهاُرونَ  ْبنُ  ٌَ ، َجِمٌل   ْبنُ  الَولٌِدُ  َحدَّ ًُّ  َعْبدِ  أَِبً الَقاِسمِ  َعنْ  الِفلَْسِطٌِن
ْحَمِن، ًِّ  َعنِ  ،أمامة أَِبً َعنْ  الرَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ٌْسَ : " َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ء   لَ ًْ  هللاَِّ  إِلَى أََحبَّ  َش

نِ  ِمنْ  ٌْ ِن، َقْطَرَت ٌْ ةِ  ِفً ُدُموع   ِمنْ  َقْطَرة   َوأََثَر ٌَ ِ، َخْش ِ، َسِبٌلِ  ِفً ُتَهَراقُ  َدم   َوَقْطَرةُ  هللاَّ  =  هللاَّ
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ُسولُ  ق ال  : ق ال  وعن العباس بن عبد المطلب  -7ٙٔ ِ، ر  لَّى هللاَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  رَّ  إذا»: و  ع  ْبدِ  ِجْلدُ  اْقش  ةِ  ِمنْ  اْلع   ٌ ْش ِ، خ  اتَّ  هللاَّ ْنهُ  ت ح  اهُ  ع   ٌ ا ط  ا خ  م  اتُّ ٌ ك  ح   ت 
نِ  ةِ  ع  ر  ج  ا ٌابسةالْ  الشَّ قُه  ر  البزار  هأخرج «و 

(ٔ)
 . 

___________________________    
ا=  ِ، َسِبٌلِ  ِفً َفؤََثر  : َثَرانِ األ َوأَمَّ  َحِدٌث   َهَذا :وقال" هللاَِّ  َفَراِبِض  ِمنْ  َفِرٌَضة   ِفً َوأََثر   هللاَّ

 7ٗٔ :ا الحدٌث حسن سبق تخرٌجه برقموهذ ،َؼِرٌب   َحَسن  
 :على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده الحكم

 .حسن لؽٌره
 :( قالٕٕٖٔ/8ٗٔ/ٗ) رضً هللا عنه مسند العباس :البزار فى مسنده هأخرج( ٔ)

َثَنا دُ  َحدَّ ، ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدُ  نا: َقالَ  ُعْقَبَة، ْبنُ  ُمَحمَّ د  ِزٌدَ  َعنْ  ُمَحمَّ  َعنْ  اْلَهاِد، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ٌَ
دِ  اِس، ِبْنتِ  ُكْلُثومَ  أُمِّ  َعنْ  ،إبراهٌم ْبنِ  ُمَحمَّ ِ، َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أَِبٌَها، َعنْ  اْلَعبَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ
هِ  ٌْ ةِ  ِمنْ  اْلَعْبدِ  ِجْلدُ  اْقَشَعرَّ  إذا»: َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ِ، َخْش اهُ  َعْنهُ  َتَحاتَّتْ  هللاَّ ٌَ  َعنِ  َتَحاتُّ  َكَما َخَطا

َجَرةِ  ةِ  الشَّ ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  اللَّْفظِ  ِبَهَذا َنْحَفُظهُ  اَل  اْلَكاَلمُ  َوَهَذا «َوَرقَُها اْلَبالِ ٌْ  َعلَ
                            .                            سناداإل َهَذا الإ اْلَعبَّاسِ  َعنِ  اإسناد لَهُ  َنْعلَمُ  َواَل  َعْنُه، اْلَعبَّاسِ  َعنِ  إال َوَسلَّمَ 
 َتَحاتَّتْ بلفظ " (78ٕ/ٖٕٙ/ٕباب الخوؾ من هللا ) :ٌماناإلفى شعب  البٌهقً هأخرجو

نعٌم  أبو هأخرجو ،( بلفظه7ٕٙ/ٕ) :ع فى معجم الصحابةابن قان هأخرجو ،" ُذُنوُبهُ  َعْنهُ 
( بلفظه ثالثتهم من طرٌق  ضرار بن صرد 8ٕٕٓ/ٖٔ٘٘/ٙ) :فى معرفة الصحابة

د   ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدُ عن   .به ُمَحمَّ
من طرٌق ٌحٌى الحمانً عن  (99ٕ/87ٕ/ٔوأخرجه أبو بكر الشافعً فً الؽٌالنٌات )

  عبد العزٌز به بنحوه.
، ( من طرٌق اٙٔٔ/7وأخرجه البؽوي فً التفسٌر ) د  ُن ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ، أَْخَبَرِنً اْلُحَس ًُّ ْعلَِب لثَّ

َثَنا مُ  ، َحدَّ َثَنا ُموَسى ْبُن إِْسَحاَق اأْلَْنَصاِريُّ َثَنا أَْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َحدَّ ُد ْبُن َحدَّ َحمَّ
ِزٌُد ْبُن َعْبِد هللاَِّ  ٌَ َثَنا  ، َحدَّ ُث ْبُن َسْعد  ٌْ َثَنا اللَّ َة، َحدَّ ٌَ  به بنحوه. ُمَعاِو

  :البزاراإلمام  إسناددراسة 
د -ٔ مَّ مان روى عن:. )بخ( .الَبْصِريّ  هللاَِّ  َعْبدأبو السدوسً هرم بن عقبة بن ُمح  ٌْ  بن ُسلَ

مان ٌْ  سلمة ْبن خالد ْبن هللاَّ  وَعبد العبدي، حجٌر بن وطالب الحسن، مولى الؽزال ُسلَ
د   ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  المخزومً، َعْبدُ   ،األدب فً البخاري وعنه :.  الدراوردى وؼٌرهم ُمَحمَّ

ْعلَى أبوو  الخالق عبد ْبن َعْمرو ْبن أحمد بكر أبوو الموصلً، المثنى ْبن علً ْبن أحمد ٌَ
ْحَمنِ  َعْبد قال.  وؼٌرهم البزار  الحدٌث، ضعٌؾ: َفَقالَ  َعْنُه، أَِبً َسؤَلتُ : َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 علٌنا، ٌقرأه وَلمْ  َحِدٌثه ُزْرَعة أبو وترك، َعْنهُ  أحدث فلٌس حدٌثه، تركت ثم َعْنُه، كتبت
ان ابنُ  وذكره، أحدث عنه ال: َوَقال  ٌعنً) قلت: البرذعً َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بشًء   لٌس: قال واه؟ هو عقبة بن محمد( زرعة ألبً

ا ٌخطا صدوق  .كثٌر 
                                                         =                                                      . ضعٌؾ كثٌر الخطؤ :خالصة حاله
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 ،(7ٓٔ ،9ٗٗ) الرازي ُزْرَعة أبىتارٌخ و ،(ٕٓٓ/ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخٌنظر:  =
 ،(7ٖٗ/ 9) التهذٌب ، وتهذٌب(ٓٓٔ/9) حبان ابن وثقات ،(ٖ٘/8) والتعدٌل والجرن
 (9ٙٗ/ٔ) والتقرٌب

دِ  بن العزٌز عبد -ٕ  راَوْرِديّ  ُعَبٌد أَبً بن ُعَبٌد بن ُمَحمَّ  والراء المهملة الدال بفتح - الدَّ
 قرى دارابجرد من -نسبة الى  خرىاال الدال وكسر خرىاال الراء وسكون والواو
دِ  ْبن ٌحٌى روى عن:.  )ع( .جهٌنة مولى المدنً، محمد أبو - فارس  طحالء، ْبنِ  ُمَحمَّ
د :َعنه َرَوى. وؼٌرهم  الهاد ْبن هللا َعبد ْبن وٌزٌد ، خصٌفة بن وٌزٌد  سلمة ْبن ُمَحمَّ

 َعبد ْبنا مصعب قال. وؼٌرهمومحمد بن عقبة  الجرجرابً الصبان ْبن ومحمد الباهلً،
راَوْرِديّ  ٌوثق أنس بن مالك كان: الزبٌري هللا  العزٌز عبد عن حنبل بن أحمد سبل، والدَّ

راَوْرِدّي،  من حدث إذاو صحٌح، فهو كتابه من حدث إذاو بالطلب معروفا كان: فقال الدَّ
 ُعَمر بن هللا َعبد حدٌث قلب وربما فٌخطا، كتبهم من ٌقرأ وكان وهم، الناس كتب

، َعباس َوَقال. ُعَمر ْبن هللا ُعَبٌد عن ٌروٌها وِريُّ راَوْرِديّ  :َمِعٌن بنا ٌحٌى َعن الدُّ  الدَّ
مان، بن فلٌح من أثبت ٌْ راَوْرِدّي، أوٌس وأبً الزناد، أَبً وابن ُسلَ ، حازم أَبً ابن ثم الدَّ
 ْبن سعد ْبنا أحمد َوَقال، بؤس به لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال
 من حدث فربما الحفظ، سٌا: ُزْرَعة أبو َوَقال، حجة ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً

 بن العزٌز عبد عن أبً سبل: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َوَقال، فٌخطا الشا حفظه
 َوَقال، ٌخطا شٌخ وٌوسؾ محدث، العزٌز عبد: فقال الماجشون، بن وٌوسؾ محمد

َسابً راَوْرِديّ  العزٌز عبد: بخطه قرأت فٌما النَّ : آخر موضع ِفً َوَقال، بالقوي لٌس الدَّ
 بالمدٌنة ولد: سعد بن محمد َوَقال، منكر ُعَمر بن هللا ُعَبٌد عن وحدٌثه بؤس، به لٌس
 الحدٌث كثٌر وكان ثقة توفً حتى بها ٌزل ولم حادٌثاالو العلم بها وسمع بها، ونشؤ
ان ابنُ  وَذَكرهووثقه ابن معٌن  ثقة،: العجلً َوَقال، ٌؽلط  كان: َوَقال الثقات فً ِحبَّ
وقال ابن حجرفى ، فى المٌزان: صدوق من علماء المدٌنة الذهبً، وقال ٌخطا
 هللا عبٌد عن حدٌثه النسابً قالو ،فٌخطىء ؼٌره كتب من ٌحدث كان صدوق :التقرٌب
 . ومابة وثمانٌن سبع أو ست سنة مات . منكر العمري

 . العمري هللا عبٌد فى حدٌثه عن الإخالصة حاله : حسن الحدٌث 
 الترجمة والدارمً ،(7ٖٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٕٗٗ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 الترجمة محرز وابن ،(ٕٖٙو ٖٖٖو 89ٕ) الترجمة طهمان وابن ،(9ٕٙ ،89ٖ)
 وتارٌخه ،(ٕ٘/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٕٗ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،(9ٕ٘)

 ،(ٕ٘ٗ – ٕٗٗ/ٔ) الرازي ُزْرَعة أبىتارٌخ و، (9ٖٕ ،8ٖٕ ،ٖٕٙ/  ٕ) الصؽٌر
 (ٙٔٔ/  7) حبان ابن وثقات ،(9ٖ٘/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(ٖٙٓ/ٔ) للعجلًوالثقات 
  ( 9ٙٗ/ٔواللباب ) ،(8ٖ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٖ٘٘ – ٖٖ٘/ٙ) التهذٌب وتهذٌب

 =               .)ع( المدنً هللاَِّ  َعبد أبو اللٌثً، الهاد ْبن أسامة ْبن هللاَِّ  َعبد بن ٌزٌد -ٖ
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، الحارث بن إبراهٌم ْبن محمد :روى عن = ًّ ِم ٌْ  ومحمد عطاء، ْبن َعْمرو ْبن ومحمد التَّ
د ابن العزٌز عبد وعنه:. وؼٌرهم القرظً كعب ْبنا راَوْرِدّي، ُمَحمَّ  بن هللا وُعَبٌد الدَّ

 ْبن أحمد َعن ،األثرم بكر أبو قال. وؼٌرهم الشرعبً مالك بن وُعَمر الُعَمري، ُعَمر
 وكذلك، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، بؤسا ِبهِ  أعلم ال: حنبل
َسابً قال ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، النَّ  من إلً أحب الهاد اْبن: ٌقول أَِبً سمعت َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
 عجالن ْبن ومحمد وهو علقمة، ْبن َعْمرو ْبن ومحمد الحارث ْبن الرحمن َعْبد

ان ابنُ  وذكره ،ثقة نفسه ِفً وهو متساوٌان، ثقه ابن سعد وَ ، والثقات كتاب ِفً ِحبَّ
َثَنا: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال، وابن حجر الذهبًو الترمذيو العجلًو  عن الحمٌدي، َحدَّ

راَوْرِدّي،  الحدٌث حسن ثقة مدنً وهو الهاد، ْبن أسامة ْبن هللا َعبد ْبن ٌزٌد َعن الدَّ
ًُّ  َوَقال، والكبار الصؽار عن ٌروي اَرقُْطِن  حدٌث سلمة أبً من ٌسمع لم: العلل فً الدَّ
 تسع سنة بالمدٌنة توفً. (انشقت السماء إذا) فً سجد، وسلم علٌه هللا صلى النبً أن

 . بةاوم وثالثٌن
 . جماعاإلثقة ب خالصة حاله :

والثقات  ،(7ٕ٘/9) والتعدٌل الجرنو ،متمم التابعٌن( 77ٕ/ٔطبقات ابن سعد ) :ٌنظر
ْرِمِذيّ  سنن، و(87ٔ/ٕ) المعرفةو( 9ٙٗ/ٔ) للعجلً، والثقات (7ٔٙ/7البن حبان )  التِّ
 (ٕٓٙ/ٔوالتقرٌب )، (9ٖٖ/ٔ، والتهذٌب )(ٖٖ٘ٗ،ٔٗ٘ٔحدٌث رقم )

  ٗٙ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالتٌمً إبراهٌمبن  محمد -ٗ
ٌّة المطلب عبد بن العباس بنت كلثوم مأ -٘ ًّ  أدركت: مندة ابن قال.  الهاشم  صلّى النب
  . وذكرلها هذا الحدٌث األثٌروكذلك قال ابن  ، وسلم علٌه هللاَّ 

 . (ٙٙٗ/8) اإلصابةو،  (7ٖٙ/7الؽابة ) أسد:  ٌنظر
بَّاسال -ٙ ِبً َعم. )ع( اْلفضل أبو اْلَهاِشِمً َهاشم بن اْلمطلب عبد بن ع   إِْساَلمه أظهر النَّ
ْوم ًُّ  وأمره اْلَمِدٌَنة، إِلَى القدوم وأراد هللا َرُسول ِبإِذن ٌكتم قبل ِفٌَما َوَكانَ  اْلَفْتح ٌَ ِب  النَّ

 فلذلك ِبِه، ٌتقوون خٌر، بمكة مقامك إِن: لَهُ  َوَقال بمكة، بالمقام وسلم علٌه هللا صلى
ُ  َصلَّى النَِّبً أمره هِ  هللاَّ ٌْ  َحِدٌث على اتفَقا َحِدٌثا َوَثاَلُثونَ  َخْمَسة لَهُ  .بمكة بالمقام وَسلََّم، َعلَ

                                                             -صلى هللا علٌه وسلم - النبً :روى عن. ِبَثاَلَثةمسلم و ِبَحِدٌث البخاري َواْنَفَردَ 
ِبً َقالَ .  سعد بن وعامر ،هللا َوعبٌد ،َوكثٌر ،هللا عبد بنوه :َوعنهُ   َوأَنا منً اْلَعبَّاس :النَّ
نِ  سنة َماتَ .  جمة َفَضاِبل َوله ِمْنهُ  ٌْ  َعن سعد اْبن َقالَ  أَربع سنة َخلٌَفة َوَقالَ  َوَثاَلِثٌنَ  اْثَنَت
 سنة َوَثَماِنٌنَ  َثَمان
 وتهذٌب ،(9/ٖ) الؽابة أسدو ،(8ٔٓ/ٕ) االستٌعابو ،(٘/ٗ) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 (89ٔ/ٔوالخالصة ) ،(7ٓ٘ٗ/  ٕ) اإلصابةو ،(ٕٕٔ/  ٘) التهذٌب
 : سناداإلالحكم على 

وضعفه العراقى فى تخرٌج ،  السدوسً هرم بن لضعؾ محمد بن عقبة ؛ ضعٌؾ إسناد
 (ٔٔ٘ٔ/ٔ)حٌاءاإل
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 ولم العباس بنت كلثوم أم وفٌه البزار رواه(: ٖٓٔ/ٓٔ) المجمع فًالهٌثمً  وقال =
 . ثقات رجاله وبقٌة أعرفها

 .قلت: بل فٌه محمد بن عقبة وهو ضعٌؾ
بن صرد  -الراء  وفتح المهملة بضم - درْ صُ  بنُ  - مخففاا  أوله بكسر - وقد تابعه ضرارُ 

 ًّ ِم ٌْ وردان،  بن وحاتم سعد، ْبن إِْبَراِهٌم: َعن . َرَوى)عخ( .الكوفً الطحان نعٌم أبو ،التَّ
د ْبن العزٌز وعبد راَوْرِدّي، ُمَحمَّ  ،"العباد أفعال" كتاب فى البخاري: وعنه. وؼٌرهمالدَّ

 َقالوؼٌرهم .  البرلسً، داود أَبً بن وإبراهٌم األطروش، إسحاق ْبن وإبراهٌم
َسابً ،الُبخاِريُّ  َسابً َوَقال .الحدٌث متروك: والنَّ  َوَقال .بثقة لٌس: آخر موضع فً النَّ
د ْبن الحسٌن  قرآن صاحب صدوق،: حاتم أبو َوَقال .تركوه: القبانً زٌاد ْبن ُمَحمَّ

 َقال، وَ عندهم بالقوي لٌس: أحمد أبو الحاكم َوَقال به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب وفرابض،
 ًُّ اَرقُْطِن هُ  إاِلَّ  بالفرابض َعالما َفِقٌها َكانَ : وقال ابن جبان فى المجروحٌن ،ضعٌؾ: الدَّ  أَنَّ

ْرِوي َقات َعن المقلوبات ٌَ هِ  شهد اْلعلم ِفً َداِخال َكانَ  من َسمعَها إَِذا َحتَّى الثِّ ٌْ  ِباْلجْرنِ  َعلَ
 وله بالكوفة، المعروفٌن من هذا صرد بن وضرار: َعِديّ  ْبن أحمد أبو َوَقال، والوهن
 صدوق: التقرٌب فً َوَقال .بالكوفة التشٌع إلى ٌنسب من جملة من وهو كثٌرة، أحادٌث

 . ومابتٌن وعشرٌن تسع سنة الحجة ذي فً مات .بالتشٌع ورمً وخطؤ، أوهام له
 . باتفاقحاله : ضعٌؾ  خالصة
 البن أبً حاتم ، والجرن والتعدٌل(9٘/ٔضعفاء والمتروكون للنسابى ): الٌنظر

 بن عديوالكامل فى الضعفاء ال ،(8ٖٓ/ٔالبن حبان ) والمجروحٌن ،(٘ٙٗ/ٗ)
 (8ٕٓ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٙ٘ٗ/ٗوتهذٌب التهذٌب )، (7ٕٖ/ٕ، والمٌزان )(ٔٙٔ/٘)

وتابعه ٌحٌى الحمانً كما فً الؽٌالنٌات: وهو مختلؾ فٌه، سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
(ٕٔٗ ) 

وتابعه اللٌث بن سعد كما عند البؽوي فً التفسٌر: وهو ثقة، سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
 ( وهذه متابعة قوٌة لوال أنها من طرٌق الثعالبً المفسر٘ٔ)

 :بمجموع طرقهالحكم على الحدٌث 
  حسن لؽٌره

 
 

 
 
 
 
 



   ٖٙٙ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

ِمْعتُ " :وعن عبد هللا بن شداد قال -77ٔ ، س  ِشٌج  ر   ن  اب، ْبنِ  ُعم  طَّ أنا و   اْلخ 

فُوفِ  فًِ اأ ْشُكو﴿ ٌقرأ آِخِرالصُّ م  ثًِّ إِنَّ ُحْزنًِ ب  ِ  إِل ى و   البخاري هأخرج (ٔ)﴾هللاَّ

تعلٌقا
(ٕ)

 . 
___________________________ 

  [(8ٙ) جزء من اآلٌة :ٌوسؾسورة ( ] ٔ)
الَةِ  ِفً ماماإل َبَكى إذا باب ،نذااآل معلقا: كتاب البخاريذكره ( ٕ)  (ٗٗٔ/ٔ) الصَّ
 ٘ٓٗ/٘سورة ٌوسؾ ) ،التفسٌر تابك :سعٌد بن منصور فى سننه هأخرجثر األو
اُن، َنا: َقالَ  (8ٖٔٔ/ ٌَ دِ  ْبنِ  إسماعٌل َعنْ  ُسْف ، ْبنِ  ُمَحمَّ ادِ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َسِمعَ  َسْعد   ْبنِ  َشدَّ

قُولُ  اْلَهاِد، ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َنِشٌَج، َسِمْعتُ : "ٌَ ًَ  اْلَخطَّ ُ  َرِض فُوؾِ  آِخرِ  لَِفً َوإِنًِّ َعْنُه، هللاَّ  الصُّ
َما}  "{هللاَِّ  إِلَى َوُحْزِنً َبثًِّ أَْشُكو إِنَّ
ْبحِ  َصاَلةِ  ِفً اْلِقَراَءةِ باب  ،الصالة تابك :عبد الرزاق فى مصنفه هأخرجو  الصُّ
 ِفً َقالُوا َماباب  ،الزهد تابك :فى مصنفه أبً شٌبةوابن  ( بنحوه،7ٕٔٙ/ٗٔٔ/ٕ)

ةِ  ِمنْ  اْلُبَكاءِ  ٌَ ( ٕٙٔ/ٙ) :وابن سعد فى الطبقات ( بلفظه،7ٕٖ٘٘/ٕٕٗ/7) هللاَِّ  َخْش
اَل  ِفً اْلُبَكاءِ  ِذْكرُ باب  :األوسطوابن المنذر فى  ،بنحوه بلفظه  (ٙٓٙٔ/ٕٙ٘/ٖة )الصَّ
 . تهم من طرٌق سفٌان بن عٌٌنة بهأربع

 :سعٌد بن منصوراإلمام  إسناددراسة 
 ٗٙ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم : بن عٌٌنة سفٌان -ٔ
د بن إسماعٌل -ٕ ْهِرّي، القرشً وقاص أَبً بن سعد بن ُمَحمَّ د أبو الزُّ )خ  .المدنً ُمَحمَّ
د وأبٌه ،عبد هللا بن شدادو شعبة، ْبن المؽٌرة ْبن عروة :. روى عنت س ق(د  م  ُمَحمَّ
وسفٌان بن  الزرقً، خلدة ْبن حفص ْبن عثمان :وعنه. وؼٌرهم وقاص أَبً ْبن سعد ْبنا

َبة ْبن ٌعقوب َقال. رهموؼٌ المدنً حمٌد أَبً ْبن ومحمد ،عٌٌنة ٌْ  الطبقة ِفً ٌعد: َش
 علً عن حنبل، بن أحمد ْبن صالح َوَقال، الصحابة بعد المدٌنة أهل فقهاء من الرابعة
َنة ْبن سفٌان سمعت: المدٌنً ابن ٌْ ٌَ د ْبن إسماعٌل َكانَ : ٌقول ُع  أرفع من سعد ْبن ُمَحمَّ

َبة ْبن ٌعقوب َوَقال، هإالء ٌْ د ْبن إسماعٌل: المدٌنً بن علً قال: َش  من سعد ْبن ُمَحمَّ
َنة، ْبن سفٌان رجال كبار ٌْ ٌَ  ْبن ٌحٌىووثقه  الثوري، سفٌان وال شعبة ٌلقه لم قدٌم وُهوَ  ُع
َسابً، حاتم، أبوو العجلً،، وابن سعد، وَمِعٌن فى  حبان ابن ذكرهو، خراش ْبناو والنَّ
                                                                   .مابةو وثالثٌن أربع سنة مات. حجة ثقة :، وقال ابن حجر فى التقرٌبالثقات

 . جماعاإلخالصة حاله : ثقة ب
، والجرن والتعدٌل (7ٖٔ/ٔ(، والتارٌخ الكبٌر )9ٖٕ/ٔ: طبقات ابن سعد )ٌنظر

التهذٌب ، و(8ٕ/ٙ) ، والثقات البن حبان(ٕٕٙ/ٔ) للعجلً(، والثقات 9ٗٔ/ٕ)
  . (9ٓٔ/ٔ، والتقرٌب )(9ٕٖ/ٔ)
 الولٌد جابر، أبو ْبنِ  هللاَِّ  َعبد ْبن ْبن َعْمرو أسامة واسمه الهاد، ْبنبن شداد  عبدهللا -ٖ

 الخطاب بن وُعَمر طالب، أَبً بن وعلً مسعود، ْبن هللا عبد )ع( . روى عن: المدنً
د بن إسماعٌل وؼٌرهم . وعنه:      =       عتٌبة، بن والحكم وقاص، أَبً بن سعد بن ُمَحمَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، نْ عو   -78ٔ ة  نِ  ِعْكِرم  بَّاس   اْبنِ  ع  انِ »: ق ال   ع  ت  ْكع  انِ  ر  ت  ِصد  ، فًِ ُمْقت  ر  ف كُّ  ت 
رٌ  ٌْ امِ  ِمنْ  خ   ٌ ل ة   قِ ٌْ اْلق ْلبُ  ل  اه   و   «س 

(ٔ) 
.  

___________________________
 

ِ، َعْبدِ  أبو سبل: المٌمونً الحسن أبو قالوؼٌرهم .  المرهبً هللاَِّ  َعبد بن وذر=   َعن هللاَّ
ًُّ  من أسمع شداد، ْبنِ  هللاَِّ  َعبد ِب  وأبو العجلً، َوَقال، ال: َفَقالَ  وسلم؟ علٌه هللا صلى النَّ
َسابً ُزْرَعة، أبوثقه وَ ، ووثقاتهم التابعٌن كبار من هو: الخطٌب بكر وابن سعد  والنَّ
ان ابنُ  وَذَكره، الذهبًو  وَذَكره، العلم أهل من َكانَ : اْلَبرِّ  َعبد ابن َوَقال .الثقات فً ِحبَّ
 الرحٌم َعبد ابن وثقهو وصالحٌهم، التابعٌن كبار من كان: َوَقال الثقات فً خلفون ابن

هِ  هللاُ  َصلَّى النبً عهد على ولد: وقال ابن حجر فى التقرٌب، وؼٌره ٌْ  وذكره َوَسلَّمَ  َعلَ
 .وثمانٌن أو اثنتٌن  إحدى سنة بدجٌل قتل. الثقات التابعٌن كبار من العجلً
  . جماعاإلثقة ب : حالهخالصة 
 الكبٌر البخاري وتارٌخ (ٕٙ٘/ٔ) خلٌفة وطبقات ،(ٔٙ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 حبان ابن وثقات ،(8ٓ/٘) والتعدٌل والجرن، (ٕٔٙ/ٔ) للعجلًوالثقات ، (٘ٔٔ/٘)
، (ٕٔ٘/٘) التهذٌب وتهذٌب، (ٔٙ٘/ٔ) والكاشؾ، (9ٕٙ/ٖ) االستٌعابو، (ٕٓ/٘)
 (7ٖٓ/ٔوالتقرٌب )، (ٔٔ/٘) اإلصابةو

 :سناداإلالحكم على 
 (ٖٓٓ/ٕثر صححه ابن حجر فى تؽلٌق التعلٌق )األوصحٌح رجاله ثقات 

رِ  ْعِتَبارِ االباب  :ابن المبارك فى الزهد هأخرج( ٔ) َفكُّ وفى باب  ،(88ٕ/97/ٔ)َوالتَّ
، َعنْ  اْلُمَباَرِك، اْبنُ ( قال 7ٗٔٔ/ٖٓٗ/ٔفضل الذكر )  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َرُجل 

، ِفً ُمْقَتِصَدَتانِ  َرْكَعَتانِ »: َقالَ  ر  ر   َتَفكُّ ٌْ امِ  ِمنْ  َخ ٌَ لَة   ِق ٌْ  «َساه   َواْلَقْلبُ  لَ
رِ  ِفً اْلَفْضلِ  ِمنَ  ُذِكرَ  َماباب  :الشٌخ فى العظمة أبو هأخرجو  َذلِكَ  ِفً اْلُمَتَفكِّ
َثَنا (ٗٗ/ٖٔٓ/ٔ) َماَن، ْبنِ  َهاُرونَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ ٌْ َثَنا ُسلَ ، أحمد َحدَّ ًُّ ْوَرِق َثَنا الدَّ دُ  َحدَّ  ُمَحمَّ
، ْبنُ ا اِبِب، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ،إسحاق أَِبً َعنْ  َكِثٌر  ، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  السَّ ر  ٌْ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ُجَب

 ًَ ُ  َرِض ر   ِفٌِهَما ُمْقَتِصَدَتاِن، َرْكَعَتانِ »:َقالَ  َعْنُهَما، هللاَّ ر   َتَفكُّ ٌْ امِ  ِمنْ  َخ ٌَ لَة ، ِق ٌْ  «َساه   َواْلَقْلبُ  لَ
 :ابن المباركاإلمام  إسناددراسة 

 8٘ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :عكرمة مولى ابن عباس -ٔ
 9 :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنهما عبد هللا بن عباس -ٕ

 :سناداإلالحكم على 
  .إلبهام شٌخ ابن المبارك ؛ ضعٌؾ

َثَناقال  :الشٌخ فى العظمة أبورواه  خروله طرٌق آ َماَن، ْبنِ  َهاُرونَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ ٌْ  ُسلَ
َثَنا ، أحمد َحدَّ ًُّ ْوَرِق َثَنا الدَّ دُ  َحدَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ اِبِب، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ،إسحاق أَِبً َعنْ  َكِثٌر   السَّ
، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ر  ٌْ  هإسناددراسة وهذا  َعبَّاس اْبنِ  َعنِ  ُجَب
ن -ٔ س  ًّ األ سلٌمان بن هارون بن الح  د، بن وداود أبٌه، روى عن: .صبهان ٌْ د ُرَش ٌْ  وُعَب
                                                                          =  العّسال، أحمد أبو: َوَعْنهُ  .وطابفة ،إبراهٌم ابن إسماعٌل َمْعَمر وأبً القوارٌرّي، هللا
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 .................................................................................
___________________________   

، الشٌخ، أبوو = ًّ َبران َقاتِ  أََحدُ صبهان :أبو الشٌخ فى تارٌخ أقال . وآخرون والطَّ  ُهوَ  الثِّ
  .وتسعٌن اثنتٌن سنة فً ُتُوفًّ.  هُ أبووَ 

  (9ٖٗ/ٙ) اإلسالموتارٌخ  (ٕٕٙ/ٔ) أصبهان أخبارو (ٕٔٗ/ٖصبهان ): تارٌخ أٌنظر
ال ِبَفْتح - الدورقً إبراهٌم ْبن أحمد -ٕ اء َوفتح اْلَواو َوُسُكون الدَّ  - َقاؾ آخرَها َوِفً الرَّ
ْسَبة َهِذه نِ  إِلَى النِّ ٌْ َب ٌْ  دورق لََها ٌَُقال أصح َوُهوَ  بخوزستان َوقٌل ِبَفاِرس بلد أَحدهَما َش

اِنً  :روى عن.  )م د ت ق( هللاَّ البؽدادي َعْبد أبو - الدورقٌة القالنس لبس إِلَى َوالثَّ
 خنٌس ْبن ٌزٌد ْبن ومحمد العبادانً، مقاتل ْبن ومحمد المصٌصً، كثٌر ْبن محمد
ْرِمِذّي، داود، أبوو مسلم، :وعنه. وؼٌرهم  المكً   .الشٌخ وؼٌرهم أبوو ماجه، وابن والتِّ
ْحَمنِ  َعْبد قال ْعقُوب َوَقال،  صدوق:  َفَقالَ  َعْنُه، أَِبً سبل: الرازي َحاِتم أَبً ْبن الرَّ  ْبن ٌَ

د ْبن َصالِح سؤلت: الهروي محمود ْبن إسحاق ْعقُوب، َعنْ  ُمَحمَّ : َفَقالَ  الدورقً، أحمدو ٌَ
ْعقُوب وكان بالحدٌث، وأعلمهما حدٌثا، أكثرهما أحمد َكانَ    ثقتٌن جمٌعا وكانا أسندهما، ٌَ

ان ابنُ  وذكره رشاد،اإل فً والخلٌلً العقٌلً ووثقه  فً حدٌثه وخرو ،الثقات فً ِحبَّ
 .صدوق ثقة هو: خضراأل ابن محمد أبو َوَقال، عنه سفٌان بن الحسن عن صحٌحه

 . ومابتٌن وأربعٌن ست سنة مات.  حافظ ثقة وقال ابن حجرفى التقرٌب:
  .ثقة وثقه الجمهور حاله : خالصة
وتهذٌب الكمال  ،(ٙ/ٕ) للبخاري، والتارٌخ الكبٌر (9ٖ/ٕالجرن والتعدٌل ) :ٌنظر

 ( ٕٔ٘/ٔواللباب ) ،(ٕٔ/8)وثقات ابن حبان  ،(ٕٓٙ/ٕرشاد للخلٌلى )االو، (9ٕٗ/ٔ)
  (77/ٔ، والتقرٌب )(ٓٔ/ٔ(، والتهذٌب )ٕٔ/ٕٔ/ٔتهذٌب الكمال ) إكمالو
د -ٖ مَّ  نزٌل الصنعانً، ٌوسؾ أبو موالهم، الثقفً، عطاء أَبً بن كثٌر بن ُمح 

د ْبن إبراهٌم إسحاق أبً روى عن:.  )د ت س(.المصٌصة  ابن وحماد الفزاري، ُمَحمَّ
 ٌعقوب بن إبراهٌمو البلدي، الهٌثم بن إبراهٌم وعنه:. وؼٌرهم قَُداَمَة، بن وزابدة سلمة،

: َوَقال ،أحمد ضعفه: البخاري قال. وؼٌرهم الدورقً إبراهٌم ْبن أحمدو الجوزجانً،
د أبً ذكر: حنبل ْبنِ  أحمد بن هللاَِّ  َعبد َوَقال، فرواه بكتاب فؤتى الٌمن إلى بعث  بن ُمَحمَّ
 ٌروي َوَقال الحدٌث، منكر هو: َوَقال جدا، معمر عن حدٌثه وضعؾ جدا، فضعفه كثٌر
د: أبً قال: حنبل ْبن أحمد ْبن صالح َوَقال.منكرة أشٌاء  ثقة، عندي ٌكن لم كثٌر بن ُمَحمَّ
 إنسان إلً بها بعث بالٌمن، منه سمعت: قال معمر؟ من سمعت كٌؾ: له قٌل أنه بلؽنً
 ٌحدث بشًء   لٌس: حنبل بن أحمد عن الجوهري اللٌث بن حاتم َوَقال، !الٌمن من
 بن لعلً ذكرت: صبهانًاأل حبٌب بن ٌونس َوَقال، أصل لها لٌس مناكٌر ؤحادٌثب

د المدٌنً ،األ عن حدث وأنه المصٌصً كثٌر بن ُمَحمَّ ًّ : قال أََنس   عن َقَتاَدَة، عن وزاِع
ًُّ  َنَظرَ  ِب  أهل كهول سٌدا هذان: فقال وُعَمر، بكر، أبً إلى وسلم علٌه هللا صلى النَّ
 إبراهٌم َوَقال .أراه أن أحب ال ناآلف الشٌخ هذا أرى أن أشتهً كنت: علً فقال". الجنة

د بن ُعَبٌد َوَقال ،صدوقا كان: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الجنٌد، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبنا  ُمَحمَّ
 =                                                       .ثقة: َمِعٌن بن ٌحٌى عن الكشوري،
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د َوَقال = د َعنْ  الرازي حاتم أبا سؤلت: صبهانًاأل الكنانً إبراهٌم ْبن ُمَحمَّ  كثٌر ْبن ُمَحمَّ
 وفً الٌمن، صنعاء من وأصله المصٌصة، ٌسكن صالحا رجال كان: فقال المصٌصً،

د بن صالح َوَقال، نكاراإل بعض حدٌثه  وَقال، الخطؤ كثٌر صدوق،: الحافظ ُمَحمَّ
 له: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، الحدٌث ٌفهم ٌكن لم: داود أبو َوَقال، جدا لٌن: الُبخاِريُّ 
ًّ األو معمر، عن رواٌات ان ابنُ  وذكره، أحد علٌها ٌتابعه ال عداد خاصة وزاِع  فً ِحبَّ
د قالو، وٌؽرب ٌخطا: َوَقال الثقات، كتاب  ونشؤ صنعاء، أهل من كان: سعد بن ُمَحمَّ
 العقٌلً وذكره ُعَمره، آخر فً اختلط أنه وٌذكرون ثقة، وكان المصٌصة، ونزل بالشام،

 ابن َوَقال ،شًء َعلَى منها ٌتابع ال بمناكٌر معمر عن حدث وقد: َوَقال الضعفاء فً
َسابً قال: التهذٌب فً حجر  كثٌر صدوق: الساجً َوَقال ،الخطؤ كثٌر بالقوي لٌس: النَّ
 كثٌر صدوق: التقرٌب فً َوَقال، عندهم بالقوي لٌس: الحاكم أحمد أبو َوَقال، الؽلط
 . الؽلط

 . منكرة أحادٌثكثرون له األ: ضعٌؾ ضعفه خالصة حاله
 ،(7ٕٖ) الترجمة َمِعٌن، البن الجنٌد ابن تاالوسإ ،(89ٗ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( 8ٕٔ/ ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٖٕ/  ٕ) أحمد وعلل
والثقات  ،(9ٙ/8) والتعدٌل والجرن ،(ٔٗٔ/ٕ ،ٕٔٓ/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٖٖٙ

 ،(7ٔٗ –٘ٔٗ/9) التهذٌب وتهذٌب( ٓٓ٘/7) بن عديوالكامل ال ،(9/7ٓالبن حبان )
 ( ٖٕٓ/ٕ) والتقرٌب

د بن إبراهٌم -ٗ اي اْلَفاء ِبَفْتح - الفزاري إسحاق أبو الحارث بن ُمَحمَّ  َوُسُكون َوالزَّ
ْسَبة َهِذه - َراء بْعدَها لؾاأل  السابب، ْبن عطاء روى عن:. )ع( .الكوفً - َفَزاَرة إِلَى النِّ

ٌَّب، ْبن والعالء السبٌعً، هللا َعبد ْبن َعْمرو إسحاق وأبً   .وؼٌرهم الُمَس
 من وهو الفزاري معاوٌة ْبن مروان عمه وابن المصٌصً، كثٌر ْبنا محمد :وعنه
ٌَّب أقرانه،  .وؼٌرهم واضح، ْبنا والُمَس
 ،وابن حجر الذهبًو العجلًو النسابًحاتم و أبووثقه ، وثقة ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌىقال 

 الوزٌر أَبً ْبن إبراهٌم َوَقال، والعباد اْلفَُقَهاء من َكانَ ، وقال: وذكره ابن حبان فى الثقات
َنة ْبن سفٌان َعن ٌْ ٌَ  َوَقال ،مابةو وثمانٌن ست سنة مات قال البخاري: .امام  إ كان: ُع

د  وثمانٌن خمس سنة مات: داود أبو وقال .مابةو وثمانٌن ثمان سنة مات: سعد بن ُمَحمَّ
 .مابةو

 .جماع اإلثقة ب : خالصة حاله
 والتعدٌل والجرن ،(ٕٖٔ/ٔ) الكبٌر البخاري تارٌخ ،(88ٗ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ، (ٖٕ/ٙالثقات البن حبان )و ،(ٗ٘/ٔ) العجلًوثقات  ،(8ٕٔ/ ٕ) حاتم أَبً البن

 (     9ٕ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖ٘ٔ –ٕ٘ٔ/ٔ) حجر ابن وتهذٌب (9ٕٗ/ٕواللباب )
ٌُقال مالك بن السابب بن عطا  -٘  = . (ٗالكوفى )خ  السابب أبو الثقفً، ٌزٌد، ابن: و
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 أبزى ْبن الرحمن َعْبد ْبن وَسِعٌد جبٌر، بن وَسِعٌد ُعَبٌدة، بن سعد روى عن: =
 إسماعٌلو أقرانه، من وهو خالد أَبً بن إسماعٌلو طهمان، ْبن إبراهٌم :وعنه. وؼٌرهم

 كان: قال أصحابنا، بعض حدثنً: سفٌان َعن المدٌنً، ْبن علً قال.  وؼٌرهم علٌة ْبنا
 مهدي، بن إبراهٌم َوَقال .البقاٌا من إنه: فٌقول السابب بن عطاء عن ٌسؤل إسحاق أبو
 وهو الكوفة من السابب بن عطاء قدم فقد اذهبو: فقال أٌوب، أتٌنا: زٌد بن حماد عن
 ٌحٌى َعن المدٌنً، بن علً َوَقال، التسبٌح فً أبٌه حدٌث عن فاسؤلوه إلٌه اذهبوا ثقة،
 فً قط شٌبا السابب بن عطاء فً ٌقول الناس من أحدا سمعت ما: القطان َسِعٌد ْبنا

 كان حدٌثٌن الإ صحٌح السابب بن عطاء عن وشعبة سفٌان حدث وما القدٌم، حدٌثه
َبة أَبً ْبن عثمان َوَقال، نذااز عن بؤخرة سمعتهما: ٌقول شعبة ٌْ  عن جرٌرا سؤلت:  َش
 فً استقامة أحسنهم ٌزٌد كان: قال زٌاد، أَبً بن وٌزٌد السابب، بن وعطاء لٌث،

 ثقة ثقة السابب بن عطاء: أبٌه َعن حنبل، بن أحمد ْبن هللاَِّ  َعْبد َوَقال،  عطاء ثم الحدٌث
 صحٌحا، كان قدٌما منه سمع من: حنبل بن أحمد عن ، طالب أبو َوَقال،  صالح رجل
، ٌكن لم حدٌثا منه سمع ومن  حدٌثا منه وسمع وسفٌان، شعبة قدٌما منه سمع بشًء 
 جبٌر بن َسِعٌد عن ٌرفع وكان عاصم، بن وعلً إسماعٌلو هللا عبد بن وخالد جرٌر
َثَنا: قال عصمة، أَبً ابن أخبرنا: عدي بن أحمد أبو َوَقال، ٌرفعها ٌكن لم شٌبا  أحمد َحدَّ
ٌَى، أَبً ْبنُ ا ْح قُول َمِعٌن ْبن ٌحٌى سمعت: قال ٌَ  عطاء مثل ضعٌؾ سلٌم أَبً بن لٌث: ٌَ
 قال، وسفٌان شعبة الإ ختالطاال فً عنه روى عطاء عن روى من وجمٌع السابب، بنا

 وشعبة الثوري مثل قدٌما منه سمع فمن ُعَمره، آخر فً اختلط وعطاء: عدي ابن
وذكره ابن  . النكرة بعض فٌها هؤحادٌثف ختالطاال بعد منه سمع ومن مستقٌم، فحدٌثه

 َعنْ  ِبهِ  ٌعدل أَن ٌْسَتحق َحتَّى خطاءه ٌفحش َولم ِبآِخرهِ  اْخَتلَط قد َوَكانَ  :حبان فى الثقات
ات ِفً ثباته ِصَحة تقدم بعد اْلُعُدول َمْسلَك ٌَ َوا  كان: العجلً هللا عبد بن أحمد َوَقال، الرِّ
 الحدٌث، صحٌح فهو قدٌما منه سمع ومن أوفى، أَبً ابن عن روى قدٌما، ثقة شٌخا
 هشٌم، منهم الحدٌث، مضطرب فهو بؤخرة منه سمع من فؤما. الثوري سفٌان: منهم
 ألنه الحدٌث، فً لقنوه إذا ٌتلقن كان بؤخرة عطاء أن الإ الواسطً، هللا عبد بن وخالد
 حفظه تؽٌر كان وقد ثقة كان: سعد ابن َوَقال، ثقة تابعً هأبوو الكتاب، صالح ؼٌر كان

 روي ما حجة، حدٌثه ثقة، عطاء: سفٌان بن ٌعقوب َوَقال ُعَمره آخر فً واختلط بؤخرة،
 بؤخرة تؽٌر عطاء وكان. قدٌم سماع هإالء وسماع سلمة، بن وحماد وشعبة سفٌان عنه

 صدوق: وقال ابن حجر فى التقرٌب، ضعٌفة وطبقتهم فضٌل وابن جرٌر فرواٌة
َقات الرَواة مشاهٌر من :وقال فى مقدمة الفتح، اختلط  ِبَسَبب فضعفوه اْخَتلَط أَنه الإ الثِّ
ةاال َكاَلم َمْجُموع من لً َوتحصل َذلِك ة أَن ِبمَّ ٌَ ان ُشْعَبة ِرَوا ٌَ ر الثَّْوريّ  وُسْف ٌْ  بن َوُزَه

ة ٌَ اد َوأٌَوب وزابدة ُمَعاِو  ؼٌر َعنهُ  روى من َجِمٌع َوأَن ْخِتاَلطاال قبل َعنهُ  زٌد بن َوَحمَّ
هُ  َضِعٌؾ َفَحِدٌثه َهُإاَلءِ  اد الإ اْخِتاَلطه بعد أِلَنَّ  مات.  ِفٌهِ  َقْولهم َفاْختلؾ َسلَمة بن َحمَّ
 =                             .                                       مابةو وثالثٌن ست سنة
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وقال سلمان -79ٔ
(ٔ)

ةُ » : ال  الٌ، الصَّ  ٌ نْ  ِمْك ً   أ ْوف ى ف م  نْ  ل ُه، أُوفِ م  فَّف   و   ف ق دْ  ط 
لِْمُتمْ  ا ع  ُ  ق ال   م 

فِّفٌِن   فًِ هللاَّ «اْلُمط 
(ٕ)

 . 
 

___________________________  
 

 .)ع( رضً هللا عنه اإلسالم بن هللاَِّ  َعْبد أبو الفارسً، الخٌر سلمان (ٔ)
 ُعْثَمان أبو :َعنهُ  روى .الَخْنَدق َوشهد اْلَمِدٌَنة صلى هللا علٌه وسلم النَِّبً مقدم أسلم

ْهِديّ   ألفا َثاَلِثٌنَ  على اأَِمٌر   سلَمان َكانَ  :اْلحسن َقالَ . َوَؼٌرهَما السمط بن وشرحبٌل النَّ
ؤُْكل َوَكانَ  ،نصفَها وٌلبس نصفَها ٌفترش عباءة ِفً بهم ٌْخطب ده سعؾ من ٌَ  ِستُّونَ  لَهُ . ٌَ
ًُّ : َعنروى .  ِبَثاَلَثة مسلم و ِبَواِحد  البخاري َواْنَفَردَ  َثاَلَثة على اتفَقا َحِدٌثا ِب  هللا صلى النَّ
 .وؼٌرهم مضرب ْبن وحارثة ،األزدي وجندب مالك، ْبن أنس: َعنه َرَوىو .وسلم علٌه
 .سنة َوخمسٌن ثِمابةثال َعن َوَثاَلِثٌنَ  ِستّ  سنة :عبٌد أبو َوَقالَ  ُعْثَمان خاَلَفة ِفً ًتوف

 ،(7ٖٔ/  ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(8ٕٖ/ٕ) الؽابة أسدو ،(ٖٗٙ/ٕ) االستٌعاب : ٌنظر
 ( 7ٗٔ/ٔوالخالصة ) ،(8ٔٔ/ٖ) اإلصابةو
 ْوَقاتِ األ َعلَى اْلُمَحاَفَظةِ  َبابُ  الصالة، تابك :عبد الرزاق فى مصنفه أخرجه (ٕ)
، َعنِ  :( قال7ٖ٘ٓ/7ٕٖ/ٕ) ْوِريِّ ، أَِبً َعنْ  الثَّ  َقالَ : َقالَ  اْلَجْعدِ  أَِبً ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ  َنْصر 

اَلةُ »: َسْلَمانُ  ال   الصَّ ٌَ ًَ  أَْوَفى َمنْ  ِمْك  =       «لِْلُمَطفِِّفٌنَ  َما َعلِْمُتمْ  َفَقدْ  َطفَّؾَ  َوَمنْ  ِبِه، أُوِف
 

___________________________  
 

 سفٌانختالط اإلخرة وقد روى عنه قبل كثرون واختلط بآاألثقة وثقه  :خالصة حاله= 
 . ختالطاالوال ٌحتج بحدٌث من روى عنه بعد  سلمة، بن وحماد وشعبة

: والدرامً ،( ٖٓٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 8ٖٖ/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر 
 ،(٘ٙٗ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(9ٔ،ٙ٘/ٔ) المدٌنً ابن وعلل ،(9ٕٗ) الترجمة
 ،(7ٕٙ) الترجمة الصؽٌر وضعفاإه ،( ٙٗ ،٘ٗ ،ٔٗ ،9ٖ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه

والمختلطٌن للعالبى ، ( ٕٔ٘/7والثقات البن حبان )، ( ٕٖٖ/ٙوالجرن والتعدٌل )
 ب والتقرٌب ،( 8ٕٓ –ٖٕٓ/7) التهذٌب ، وتهذٌب( 7ٓ/ٖ) االعتدال ومٌزان، ( 8ٕ/ٔ)
 ( ٕ٘ٗ/ٔومقدمة الفتح )، ( 9ٖٔ/ٔ)
 ٕٖٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن جبٌر سعٌد -ٙ
 9 :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنهما بن عباسا -7

 :سناداإلالحكم على 
دفٌه  ؛ضعٌؾ إسناد وهو ضعٌؾ الحدٌث وفٌه   الثقفً عطاء أَبً بن كثٌر بن ُمَحمَّ
د بن إبراهٌم وهو ثقة اختلط باخره ورواٌة  مالك بن السابب بن عطاء  الحارث بن ُمَحمَّ
 .بعد اختالطه  الفزاري إسحاق أبو
 

 :ثر بمجموع طرقهاألالحكم على  
  حسن لؽٌره بمجموع الطرٌقٌن
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ْرِؼٌبِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقً هأخرجو =  /ٖٔٗ/ٕ) ةِ الالصَّ  َتْحِسٌنِ  ِفً التَّ
  من طرٌق أبً نعٌم عن سفٌان الثوري به بلفظه. (8ٖٙ٘ن
 أبًعن  ،( ومٌز سفٌان بؤنه ابن عٌٌنة9ٕ7ٔ/ٔٓٔٔ/ٖ) :فى الكنى بًالدوال هأخرجو

 . نصر به بلفظه
اُن،عن ( 9ٔٔٔ/ٕٓٗ/ٔباب قضل ذكر هللا ) :ابن المبارك فى الزهد هأخرجو ٌَ  َعنْ  ُسْف

،   . به بلفظه اْلَجْعدِ  أَِبً ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ  َرُجل 
ُجلِ  ِفًباب  ،الصلوات تابك :فً مصنفه أبً شٌبةابن  هأخرجو ْنقُصُ  الرَّ  َوَما َصاَلَتهُ  ٌَ

ؾَ  ِفٌهِ  ُذِكرَ  ٌْ ْصَنعُ  َوَك من ( 9ٕٙٔ/ٔٓٔٔ/ٖالدوالبً فى الكنى: )و( 979ٕ/9ٕ٘/ٔ) ٌَ
ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ ابن فضٌل  طرٌق   . به بلفظه اْلَجْعدِ  أَِبً ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ  الرَّ
 :الرزاقعبد اإلمام  إسناددراسة 

 .8ٓ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمالثوري مسروق بن َسِعٌد بن سفٌان -ٔ
بد -ٕ ْحَمنِ  َعْبد ْبن هللاَِّ  ع  اد َفْتحبِ  - الضبً الرَّ ْسَبة َهِذه - اْلُمَوحَدة اْلَباء َوَتْشدٌد الضَّ  النِّ
ٌَاس بن طابخة بن أد بن ضبة إِلَى  نصر أبو - أد بن مر بن َتِمٌم َعم ُمضر بن إْل

 .الحمٌري ومساور الجعد، أَبً بن وسالم مالك، بن أنس روى عن:. )ت ق(.الكوفً
َنة، ْبن وسفٌان الثوري، سفٌان: َعنه َرَوى ٌْ ٌَ . فضٌل بن ومحمد شبرمة، بن هللاَِّ  وعبد ُع
َثِنً ثقة،: أَِبٌهِ  َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال : حاتم أبو َقالو، فضٌل ابن َعْنهُ  َحدَّ

ان ابنُ  وَذَكره نظر، فٌه: الُبخاِريُّ  وَقال، صالح  ابنوَ  ،ووثقه ابن معٌن، الثقات فً ِحبَّ
 . حجر ابنو ،خلفون

  .ثقة وثقه الجمهور خالصة حاله:
 البخاري وتارٌخ ،(ٖٓ٘) الترجمة: محرز وابن ،( 8ٖٔ/ٕ) الدوري تارٌخ : ٌنظر
 ،( 9ٙ/٘) والتعدٌل والجرن ،( ٗ٘ٔ ،ٕ٘ٔ/ٖ) والتارٌخ والمعرفة ،(ٖ٘ٔ/ ٘) الكبٌر
/ ٘) التهذٌب وتهذٌب، ( 7ٕٖ/8تهذٌب الكمال ) إكمالو ،( ٕ٘/٘) حبان ابن وثقات
 ( ٕٔٙ/ٕ، واللباب ) (ٖٔٔ/  ٔ) والتقرٌب ،( ٖٓٓ
الِم -ٖ ْسَبة َهِذه - شجعًاال َراِفع واسمه الجعد، أَبً بن س   بن رٌث بن أَْشَجع إِلَى النِّ

ًّ  موالهم - َمْشُهوَرة َقبٌلَة عٌالن قٌس بن سعد بن ؼطفان  جابر :روى عن. )ع( اْلُكوِف
ِ، َعبد ْبنا  ابنه :وعنه. وؼٌرهم  ُعَمر ْبن هللا َعبد ْبن وسالم ،األنصاري لبٌد ْبن وزٌاد هللاَّ

ْحَمنِ  َعْبد ْبن هللاَِّ  َعبدومروان،  ْبن والحسن الجعد، أَبً ْبن َسالِم ْبن اْلَحَسن  الضبً الرَّ
ٌَىوثقه . وؼٌرهم ْح َسابً ،العجلً، وُزْرَعة أبوو َمِعٌن، ْبن ٌَ وذكره ابن حبان فى  ،والنَّ
ان، َوَقال، الثقات ٌَ  منك؟ حدٌثا أتم الجعد أَبً ْبن لسالم ما: براهٌمإل قلت: َمْنُصور َعنْ  ُسْف
 والترمذي، والطوسً، والحاكم، عوانة، أبوو خزٌمة، ابن وخرو، ٌكتب َكانَ  ألنه: قال
 أبو َقالَ ، والصحٌح فً حدٌثه والدارمً الجارود، وابن والدارقطنً، القطان، وابن
  . ُمْرسل َوعلً َوُعْثَمان عمر َعن َحِدٌثه :زْرَعة
 =         .ن سلمان توفى فى خالفة عثمان بالتالى رواٌته عن سلمان مرسلة ألوقلت : 
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الزٌادة وقد ٌجا بمعنى، المراد بالتطفٌف هنا النقص
(ٔ)

 :ومنه 
ْقتُ ": حدٌث ابن عمر -8ٓٔ ب  فَّف   النَّاس   س  سُ ـ  اْلف ً  ـبِ  وط  ْسجِ  ر  نًِ د  ـم   ب 
ق   ٌْ  "ُزر 

(ٕ)
، فٌكون من اوي المسجد، حكاه ابن األثٌرٌس أى وثب حتى كاد 

  .األضداد
___________________________   

ْرِمِذيّ  َوحكى=   أبً من ٌسمع لم اْلَجْعد أبً بن َسالم :َقالَ  نهأ الُبَخاِريّ  َعن اْلِعلَل ِفً التِّ
 وكان ثقة: وقال ابن حجر فى التقرٌب، َمالك بن وانس َجابر من َوسمع َثْوَبان َواَل  أمامة
 أو سبع سنة مات: نعٌم أبو َوَقال، مابةو إحدى سنة: وقٌل ،مابة سنة مات. كثٌرا ٌرسل
 .وتسعٌن ثمان

   . رسالاإلكثٌر  باتفاقخالصة حاله : ثقة 
َبة أَبً بنال والمصنؾ ،( 9ٕٔ/  ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر ٌْ  ،(78ٔ٘ٔ رقم/  ٖٔ) َش

 ابن وعلل ،(97ٔ) رقم طهمان، وابن ،( 8ٙٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ
–ٕٔٔ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،( 7ٓٔ/ ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٕ ،ٖٙ) المدٌنً
 أَبً البن والمراسٌل، ( 7ٖٔ/ٔ) العجلًت وثقا ،(8ٔٔ/ ٗ) والتعدٌل والجرن ،(ٕٕٔ
 ،( ٕٓٔ/ٔ) العالبً ومراسٌل،  (ٖ٘ٓ/ٗوالثقات البن حبان ) ،( 8ٓ – 79/ٔ) حاتم
ْرِمِذيّ  علل وشرن ،( 8ٔٔ/٘تهذٌب الكمال ) إكمالو  ،( ٕ٘ٔ/ٔ) رجب البن التِّ

 (ٗٙ/ٔ، واللباب ) (ٕٕٙ/ٔوالتقرٌب )، ( ٕٖٗ/ٖ) حجر ابن وتهذٌب
 

  :ثراألالحكم على 
 .سلمان لم ٌسمع منالجعد  أبىسالم بن  ضعٌؾ ؛ إلنقطاعه،

 (9ٕٔ/ٖ( والنهاٌة )7ٕٕ/ٗعبٌد ) بًؼرٌب الحدٌث ألٌنظر : ( ٔ)
َثَنا :( قال87ٗٗ/8ٙ/8) :أحمد هأخرج (ٕ) ٌُّوُب، أخبرنا ،إسماعٌل َحدَّ ، َعنْ  أَ  َعنِ  َناِفع 

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َسبَّقَ »: َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  ٌْ نَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ِل، َب ٌْ رَ  َما َفؤَْرَسلَ  اْلَخ  ِمْنَها ُضمِّ
اءِ  ِمنَ  ٌَ َفاءِ  أَوِ  - اْلَحْف ٌْ ةِ  إِلَى - الَح ٌَّ رْ  لَمْ  َما َوأَْرَسلَ  اْلَوَداِع، َثِن ةِ  ِمنْ  ِمْنَها ٌَُضمَّ ٌَّ  اْلَوَداعِ  َثِن
ق   َبِنً َمْسِجدِ  إِلَى ٌْ ا َفُكْنتُ »: هللاَِّ  َعْبدُ  َقالَ  «ُزَر ْوَمِبذ   َفاِرس  ًَ  َطفَّؾَ  النَّاسَ  َفَسَبْقتُ  ٌَ  ِب

ق   َبِنً َمْسِجدَ  اْلَفَرسُ  ٌْ  «ُزَر
نَ  اْلُمَساَبَقةِ  َبابُ  ،مارةاإل تابك :مسلم هأخرجو ٌْ لِ  َب ٌْ ( 87ٓٔ/9ٕٗٔ/ٖ) َوَتْضِمٌِرَها اْلَخ
 .بنحوه  به ،إسماعٌل طرٌق من
نَ  اْلُمَساَبَقةِ  َبابُ  ،مارةاإل تابك :مسلم هأخرجو ٌْ لِ  َب ٌْ ( 87ٓٔ/9ٕٗٔ /ٖ) َوَتْضِمٌِرَها اْلَخ

( بلفظه، 8ٕٓٗ/ ٕٗ٘/٘السبق بٌن الخٌل ) تابك :السنن فً والدارقطنً ،بنحوه
نَ  ٌُْسِبقُ  اْلَوالًِ ِفً َجاءَ  َماباب  كتاب السبق والرمً، :الكبرى السنن فً والبٌهقً ٌْ  َب
لِ  ٌْ ة   ِمنْ  اْلَخ ٌَ ة   إِلَى َؼا ٌَ أن  الإ( بنحوه، ثالثتهم من طرٌق أٌوب به 97ٙ7ٔ/ٖٖ/ٓٔ) َؼا

 عن أٌوب، عن ،علً بنا إسماعٌل عن رشٌد، بن داود طرٌق خرجه من الدارقطنً
 ابن عن أٌوب، عن علٌة، ابن إسماعٌل به تفرد: الدارقطنً قال. به نافع، عن نافع، ابن
 =                                                                           . أبٌه عن نافع،
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  .................................................................................
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 . ؼٌره عند الزٌادة هذه ترد ولم الدارقطنً، عند به تفرد: تقل =
 .(٘ٔ/ٖٔ) للنووي"  مسلم صحٌح شرن" نظرٌ
لِ  ِفً َجاءَ  َماباب ، الجهاد تابك :الموطؤ فً مالك هأخرجو ٌْ َنَها، َواْلُمَساَبَقةِ  اْلَخ ٌْ َفَقةِ  َب  َوالنَّ
ل ِسَباقِ باب  ،الجهاد تابك :الرزاق وعبد ،(٘ٗ/7ٙٗ/ٕ) اْلَؽْزوِ  ِفً ٌْ  اْلَخ
لِ إِْضَمارباب  ،الجهاد والسٌر تابك :والبخاري ،(9ٙ9٘/ٖٗٓ/٘) ٌْ ْبقِ  الَخ  لِلسَّ
ةِ باب  ،الجهاد والسٌر تابفى كو ،(8ٙ9ٕ/ٖٔ/ٗ) ٌَ ْبقِ  َؼا لِ  السَّ ٌْ َرةِ  لِْلَخ  ٖٔ/ٗ) الُمَضمَّ
ًُّ  َذَكرَ  َما َبابُ  ،عتصام بالكتاب والسنةاال تابفى كو( 87ٕٓ/ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ

َفاقِ  َعلَى َوَحضَّ  هِ  أَْجَمعَ  َوَما الِعْلِم، أَْهلِ  اتِّ ٌْ ُة، الَحَرَمانِ  َعلَ  ِمنْ  ِبَها َكانَ  َوَما َوالَمِدٌَنُة، َمكَّ
ًِّ  َمَشاِهدِ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ًِّ  َوُمَصلَّى ْنَصاِر،االوَ  َوالُمَهاِجِرٌَن، َوَسلَّمَ  َعلَ ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ نَ  اْلُمَساَبَقةِ  َبابُ مارة اإل تابك :ومسلم ،(7ٖٖٙ/٘ٓٔ/9) َوالَقْبرِ  َوالِمْنَبرِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َب
لِ  ٌْ  فًِ باب  ،الجهاد تابك :فى سننه والدارمً ،(87ٓٔ/9ٕٗٔ/ٖ) َوَتْضِمٌِرَها اْلَخ
ْبقِ  َبقِ  ِفً ، بابالجهاد تابك :داود أبوو، (7ٖٕٗ/7٘٘ٔ/ٖ) السَّ  ،(7ٕ٘٘/9ٕ/ٖ) السَّ

َهانِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الجهادأبو تابك :والترمذي َبقِ  الرِّ ، (99ٙٔ/ٕ٘ٓ/ٗ) َوالسَّ
َرَة، أَِبً َعنْ  الَباب َوِفً :وقال ٌْ ، ُهَر  َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َوَهَذا. َوأََنس   َوَعاِبَشَة، َوَجاِبر 
ْوِرّي، َحِدٌثِ  ِمنْ  َؼِرٌب   ةُ باب  ،الخٌل تابك :والنسابً الثَّ ٌَ َبقِ  َؼا  ُتْضَمرْ  لَمْ  لِلَِّتً السَّ

 ،(9ٖ٘ٗٔ/9ٖ٘/ٕٔ): والطبرانً ،(8ٖٗ٘/ٕٕٙ/ٙوفً )، (8ٖٖ٘/ٕٕ٘/ٙ)
َبقِ  ِكَتابُ  :السنن فً والدارقطنً نَ  السَّ ٌْ لِ  َب ٌْ : كتاب والبٌهقً ،(8ٔٙٗ/9ٖ٘/٘) اْلَخ

فى و ،(97ٕ٘ٔ/9ٕ/ٓٔ) َنْصل   أَوْ  َحاِفر   أَوْ  ُخؾٍّ  ِفً الإ َسْبقَ  اَل  َبابُ   ،السبق والرمً
فى شرن  والبؽوي ،(9ٗٗ٘ٔ/8ٗٔ /ٗٔ)وفً  ،(9ٗٗٗٔ/8ٗٔ/ٗٔ)معرفة السنن 

لِ  َعلَى اْلُمَساَبَقةِ  باب ،السٌر والجهاد تابك :السنة ٌْ  منكلهم ( ٕٓ٘ٙ/9ٖٔ/ٓٔ) اْلَخ
 . بنحوه به نافع، عن طرق،

  
 :أحمداإلمام  إسناددراسة 

                     7ٔ :ثقة حافظ سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن علٌة إسماعٌل -ٔ
ٌُّوب -ٕ ٌن ِبَفْتح - السختٌانً كٌسان، واسمه تمٌمة، أَبً بن أ   اْلَخاء َوُسُكون اْلُمْهملَة السِّ

اء َوكسر اْلُمْعَجَمة اة التَّ اء َوفتح َفْوقَها من اْلُمَثنَّ ٌَ  َهِذه - نون لؾاأل َوبعد اْلُحُروؾ آخر اْل
ْسَبة . روى )ع(الَبْصِرّي، بكر أبو - الضانٌة اْلُجلُود َوُهوَ  َوبٌعه السختٌان عمل إِلَى النِّ
د الزبٌر أبً :عن ، ُعَمر ابن مولى ونافع المنكدر، ْبن ومحمد المكً، مسلم ْبن ُمَحمَّ

.  وؼٌرهم حازم ْبن وجرٌر علٌة، بن إسماعٌلو طهمان، بن إبراهٌم :وعنه.  وؼٌرهم
ٌُّوب: ٌقول الحسن سمعت: عثمان أبً الجعد عن َخالِد، ْبن وهٌب َقال  أهل شباب سٌد أَ

ٌُّوب، حدثنً: شعبة َوَقال،  البصرة  ما: شعبة عن َداُوَد، أبو َوَقال، الفقهاء سٌد َكانَ  أَ
ٌُّوب، مثل رأٌت د مات لما: عون ابن لَوَقا، عون وابن ُعَبٌد، ْبن وٌونس أَ  ْبن ُمَحمَّ

ٌُّوب: قلنا ثم؟ من: قلنا سٌرٌن،  =                                                           !أَ
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ٌُّوب َكانَ : زٌد ْبن حماد َوَقال =  َوَقال .للسنة اتباعا وأشده جالسته، من أفضل عندي أَ
َنة اْبن لقً: الحمٌدي بكر أبو ٌْ ٌَ  فٌهم لقٌت ما: ٌقول وَكانَ  التابعٌن، من وثمانٌن ستة ُع
ٌُّوب مثل َنة، ْبن سفٌان َوَقال، أَ ٌْ ٌَ أٌوب؟  من به وأعلم نافع لحدٌث أطلب َكانَ  ومن ُع
ٌُّوب: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت: الدارمً َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال  ُعَبٌد أو نافع، عن إلٌك أحب أَ
؟ ٌُّوب: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، ٌفضل ولم كالهما، قال هللاَّ  أَ
ٌُّوب اختلؾ إذاو عون، ابن من أثبت وُهوَ  ثقة،  أبو َوَقال،  منه أثبت فؤٌوب عون وابن أَ
ٌُّوب: قال نافع؟ أصحاب أثبت من: المدٌنً اْبن سبل: حاتم  وإتقانه، ومالك وفضله، أَ
 حسان، ْبن هشام ٌعنً القوم، ِفً ولٌس: المدٌنً بن علً َوَقال، وحفظه هللاَّ  وُعَبٌد
ٌُّوب مثل - لحذاء وخالدا حول،األ وعاصما علقمة، ْبن وسلمة  أثبت وأٌوب عون، وابن أَ
د َوَقال، الحذاء َخالِد من سٌرٌن ابن فً  جامعا اْلَحِدٌث، ِفً ثبتا ثقة كان: سعد ْبن ُمَحمَّ

 الحذاء، َخالِد من شًء كل ِفً إلً أحب ُهوَ : حاتم أبو َوَقال، عدال حجة، كثٌر العلم،
مان من أكبر وُهوَ  مثله، عن ٌسؤل ال ثقة وُهوَ  ٌْ ًّ  ُسلَ ِم ٌْ ًّ  ٌبلػ وال التَّ ِم ٌْ ٌُّوب منزلة التَّ ، أَ
َسابً َوَقال  الفقهاء كبار من حجة ثبت ثقة: وقال ابن حجر فى التقرٌب، ثبت ثقة: النَّ
 .بةاوم ثالثٌنأوثالث و إحدى سنة مات.  العباد

 . جماع اإلخالصة حاله : ثقة ب
( ، وطبقات خلٌفة 7ٔ/  ٖ) لٌعقوب والمعرفة ،( ٕٙٗ/ 7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 والسٌر ، (ٖٕٓ – 8ٕٕ/  ٘) اإلسالم تارٌخو ( ،ٓٔٗ/ٔ( والتارٌخ الكبٌر )7ٖٖ/ٔ)
 ( 8ٓٔ/ٕ، واللباب )(7ٔٔ/ٔ،  والتقرٌب )(99ٖ -97ٖ/ٔوالتهذٌب )(، ٕٙ -٘ٔ/  ٙ)
 ٓ٘ :ٌث رقمثقة سبقت ترجمته حد :بن عمرامولى  ناف، -ٖ
 9ٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم رضً هللا عنهما: عمر ابن -ٗ

 :سناداإلالحكم على 
 صحٌح على شرط الشٌخٌن 
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ورأى سعٌد بن المسٌب -8ٔٔ
(ٔ)

جُ   ب ث  ٌ الا ر  تِِه، فًِ ع  ال  ،   ل وْ »: ف ق ال   ص  ش   خ 
ا ق ْلبُ  ذ  تْ ل ه  ع  ش  هُ  خ  اِرح  و  شرحه فً البغويالثالثة  ثارأخرج اآل «ج 

(ٕ)
 . 

___________________________ 
 

ِعٌد (ٔ) ٌَّب بن س   مخزوم بن ِعْمران بن عابذ بن َعْمروبن  وهب أَبً بن حزن بن الُمَس
د أبو المخزومً، القرشً، ، أَِبً مولى بالل :روى عن. )ع( المدنً ُمَحمَّ  ْبن وجابر َبْكر 

ِ، َعبد  زٌد ْبن وأسامة ، وِديّ األ صبٌح بن إدرٌس وعنه:. وؼٌرهم  مطعم بن وجبٌر هللاَّ
ٌَّب ْبن َسِعٌد: ُعَمر اْبن قال.  وؼٌرهم أمٌة، ْبن إسماعٌلو اللٌثً،  أحد - وهللا - هو الُمَس
ٌَّب ْبن َسِعٌد من والحرام بالحالل أعلم قط أحدا رأٌت ما: قتادة َوَقال . المفتٌن ، الُمَس
د َوَقال  أعلم لقٌت فما العلم، طلب ِفً كلها رضاأل طفت: مكحول َعنْ  ،إسحاق ْبن ُمَحمَّ
ٌَّب اْبن من ًّ األ َوَقال، الُمَس ْهِريّ  سبل: وزاِع : االقَ  أدركتما؟ من أفقه من: ومكحول الزُّ

ٌَّب ْبن َسِعٌد مان َوَقال، الُمَس ٌْ ٌَّب ْبن َسِعٌد كان: موسى ْبن ُسلَ  َوَقال .التابعٌن أفقه الُمَس
 لَهُ  وكانت العطاء، ٌؤخذ ال وكان فقٌها، صالحا رجال كان: العجلً هللا َعبد ْبن أحمد

: ُزْرَعة أبو َوَقال . أعور وكان الزٌت، ِفً بها ٌتجر وكان دٌنار، مابة أربع بضاعة
ٌَّب، ْبن َسِعٌد من أنبل التابعٌن ِفً لٌس: حاتم أبو َوَقال، مامإ ثقة، قرشً، مدنً  الُمَس
رة أبً ِفً أثبتهم وهو ٌْ  الفقهاء ثباتاال العلماء أحد :فى التقرٌب وقال ابن حجر، ُهَر
 وتسعٌن أربع سنة مات المراسٌل أصح مرسالته أن على اتفقوا الثانٌة كبار من الكبار
 . سنة وسبعٌن خمس ابن وهو الَملِك َعبد ْبن الولٌد خالفة فً

 . جماع ومرسالته صحٌحهاإلثقة ب خالصة حاله :
َبة أَبً البن والمصنؾ ،( 9ٔٔ/  ٘و 79ٖ/  ٕ) سعد ابن طبقات : ٌنظر ٌْ  رقم/  ٖٔ) َش

/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ( 88ٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(78ٕ٘ٔو ،78ٔ٘ٔ
 وتارٌخ، (9ٖ٘) رقم الدارمً، وتارٌخ ،(9ٖٗ ،99) رقم طهمان، وابن ،(7ٕٓ

ْرِمِذيّ  وجامع ،(ٓٔ٘/ٖبٌر )الك البخاري  والتعدٌل والجرن ،(78ٕٙ حدٌث ٙٗ/٘) التِّ
 (ٕٔٗ/ٔوالتقرٌب  ) ،(8ٗ/  ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(9٘/ ٗ)
  ،إسنادفى شرن السنة بدون  البؽويذكره  (ٕ)
 :إسناده على وجهٌنختلؾ على معمر فً ا ثراألو

 الوجه األول: معمر عن أبان به.
 الوجه الثانً: معمر عن رجل به.

 تخرٌج الوجه األول:
باب العبث فى الصالة  ،الصالة تابك :عبد الرزاق فى مصنفه هأخرج

، َعنْ  :( قال8ٖٖٓ/ٕٙٙ/ٕ) ٌَّبِ  اْبنُ  َرأَى: َقالَ  أََبانَ  َعنْ  َمْعَمر  ْعَبثُ  َرُجال   اْلُمَس ِتهِ  ٌَ ٌَ  ِبِلْح
اَلةِ  ِفً  «َجَواِرُحهُ  َخَشَعتْ  َقْلُبهُ  َخَشعَ  لَوْ  َهَذا أَلََرى إِنًِّ»: َفَقالَ  الصَّ
                                                                                 الثانً: تخرٌج الوجه 

من طرٌق معمر ( 88ٔٔ/9ٔٗ/ٔفضل ذكر هللا )باب  :الزهد فً ابن المبارك هأخرج
 =                                                                     .به بلفظه عن رجل 
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___________________________ 
عِ  ةِ الصَ  تابك :فى مصنفه أبً شٌبةابن  هأخرجو=  ةِ  َمسِّ  ِفًباب  ،التََّطوُّ ٌَ  ِفً اللِّْح
باب  :الصالة فى تعظٌم قدر المرزويومحمد بن نصر ، ( بلفظه787ٙ/8ٙ/ٕ) ةِ الالصَّ 
ةِ  للَِّعبُ ا ٌَ . "َجَواِنُحهُ  َخَشَعتْ  َقْلُبهُ  َخَشعَ  َلوْ " ( بلفظٔ٘ٔ/9ٗٔ/ٔ) لِْلُخُشوعِ  َتْرك   ِفٌَها ِباللِّْح

ةَ  اِلْبنِ  ِقٌلَ : إسحاق َقالَ  ٌَّ  ْبنُ  إسماعٌلكالهما من طرٌق  ،اَل : َفَقالَ  َجَواِرُحُه؟: ُعلَ
، َعنْ  ،إبراهٌم ، َعنْ  َمْعَمر  ٌِّبِ  اْبنُ  َرأَى: َقالَ  َرُجل   .به  اْلُمَس
 الوجه األول:  إسناددراسة 

 الوجه األول رواه اإلمام عبد الرزاق
  :الرزاق عبداإلمام دراسة إسناد 

ترجمته حدٌث سبقت ، الزهري أثبت الناس فًمن ة له أوهام : ثقبن راشد معمر -ٔ
 8 :رقم
ٌُقال فٌروز واسمه عٌاش، أَبً بن أبان -ٕ  أبو العبدي، القٌس، عبد مولى دٌنار،: و

 أَبً ْبن وعطاء حوشب، ْبن وشهر جبٌر، ْبن َسِعٌد :روى عن، )د( . الَبْصِريّ  إسماعٌل
 النعمان حنٌفة أبوو راِشد، ْبن وَمْعَمر عطٌة، ْبن الفضل ْبن محمد :وعنه. وؼٌرهم ربان

 مولى فٌروز، ْبن أبان هو :عٌاش أَبً ْبن أبان: علً ْبن َعْمرو قال. وؼٌرهم  ثابت، بنا
 َوَقال، إسماعٌل بؤبً ٌكنى صالح، رجل وهو الحدٌث، متروك القٌس، لعبد مولى ألنس
َبة أَبً ْبن عثمان َوَقال،  َعنه ٌحدثان ال الرحمن، وعبد ٌحٌى كان: آخر موضع فً ٌْ  َش

. ثقة: قال مٌمون؟ ْبن مهدي فً قولك ما: لشعبة قلت: إدرٌس ْبن هللا َعبد َعن وؼٌره،
: قال أنس، َعند ٌكتب عٌاش، أَبً ْبن أبان رأى أنه: العلوي سلم َعن حدثنً فإنه: قلت
 َعن أٌضا، أحمد ْبن هللا َعبد َوَقال، !بلٌلتٌن الناس قبل الهالل ٌرى كان الذي العلوي سلم
 كان الدهر، من دهر منذ حدٌثه الناس ترك الحدٌث، متروك عٌاش، أَبً ْبن أبان: أبٌه
 ْبن أحمد طالب أبو َوَقال، له استضعافا ٌسمٌه وال رجل،: ٌقول حدٌثه على أتى إذا وكٌع
 له كان: قلت. عٌاش أَبً ْبن أبان َعن ٌكتب ال: ٌقول حنبل ْبن أحمد سمعت: حمٌد
، ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن صالح، ْبن معاوٌة َوَقال،  الحدٌث منكر كان: قال هوى؟
، َعباس َوَقال، بشًء   حدٌثه لٌس: ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال وِريُّ  َعن الدُّ
 بها أتٌت ثم الناس، عن الحسن أحادٌث جمعت: عوانة أبو لً قال: عفان لً قال: ٌحٌى
 حاتم أبو َوَقال، الحدٌث متروك وأبان: ٌحٌى قال بها، فحدثنً عٌاش، أَبً ابن أبان

 َعْبد َوَقال .الحفظ بسوء بلً ولكنه صالحا، رجال وكان الحدٌث، متروك: الرازي
ْحَمنِ   فقٌل حدٌثه، علٌنا ٌقرأ ولم حدٌثه ترك: َفَقالَ  َعنه ُزْرَعة أبو سبل: حاتم أَبً ْبن الرَّ

 فال الحسن، ومن شهر ومن أنس من الحدٌث ٌسمع كان ال،: قال الكذب؟ ٌتعمد كان: له
َسابً َوَقال، فٌه الرأي سٌا شعبة نإ: الُبخاِريُّ  وَقال، بٌنهم ٌمٌز  الحدٌث متروك: النَّ

 أحمد أبو َوَقال، حدٌثه ٌكتب وال بثقة، لٌس: آخر موضع فً َوَقال، وكذلك قال ابن سعد
 َعنه حدث وقد الضعؾ، فً مراأل بٌن وهو علٌه، ٌتابع ال ٌروٌه ما عامة: عدي ْبن

ج، وابن ومعمر، الثوري، ٌْ  ال ممن أنه وأرجو وؼٌرهم، سلمة ْبن وحماد وإسرابٌل، ُجَر
 =    من ال الرواة، جهة من أبان أتى ما وعامة وٌؽلط، علٌه، ٌشبه أنه الإ الكذب ٌتعمد
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___________________________  
 أقرب الضعؾ إلى وهو ضعٌؾ، فٌه أنه لما مجهولون، قوم عنه روى ألنه جهته،= 
َنة ْبن سفٌان َعن إسرابٌل، أَبً ْبن إسحاق َقالوَ  .شعبة قال كما الصدق، إلى منه ٌْ ٌَ : ُع
 فً حبان ابن َوَقال، القراء طاووس عٌاش أَبً بن أبان كان: ٌقول دٌنار ْبن مالك كان

 سمع بالصٌام، النهار وٌطوي بالقٌام اللٌل ٌسهر الذي العباد من وكان": المجروحٌن
 ربما حدث إذاف وٌحفظه، كالمه، ٌسمع فكان الحسن وجالس أحادٌث مالك بن أنس عن
ًِّ  عن أََنس   عن قوله، من سمعه الذي الحسن كالم جعل ِب  وهو وسلم، علٌه هللا َصلَّى النَّ
 منها شًء لكبٌر ما حدٌث بةام وخمس ألؾ من أكثر ،أنس عن روى ولعله ٌعلم، ال

، أنس عن فجعلها الحسن من سمعها التً شٌاءاأل من حبان ابن وأورد. إلٌه ٌرجع أصل
                                                                   ومابة. ربعٌناأل حدود فً مات.  متروكوقال ابن حجر فى التقرٌب: 

 خالصة حاله : ضعٌؾ جدا فاألكثرون على أنه متروك الحدٌث . 
 تارٌخ(، والٙ -٘/ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخ(، وٕٗ٘/7سعد  )ٌنظر: طبقات ابن 

(، ٕٔ٘) للنسابً الضعفاء(،  وٕٓ/ٔ( ، والضعفاء الصؽٌر للبخاري )ٗ٘ٗ/ٔ) الكبٌر
وتهذٌب التهذٌب (، 9ٙ/ٔالبن حبان ) المجروحٌن(، و9ٕٙ/ٕوالجرن والتعدٌل )

 ( 87/ٔ، والتقرٌب )(9ٙ/ٔ)
 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 ٖ٘قم: رواه ابن المبارك: وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث ر
 7ٔسبقت ترجمته حدٌث رقم:  ورواه إسماعٌل بن علٌة: ثقة

 النظر فً الخالف:
الوجه األول: رواه عبد الرزاق وهو ثقة وأثبت الناس فً معمر، والوجه الثانً رواه 

أن عبد الرزاق أثبت ابن المٌارك وابن علٌة وهما ثقتان وٌترجح الوجه األول بقرٌنة 
 الناس فً معمر.

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح
 فهو متروك الحدٌث .                              عٌاش أَبً بن أبان ضعٌؾ جدا ؛ لحال

ا  َرة أخرجه أبً َحِدٌث منقلت: وقد ورد مرفوع  ٌْ ْرِمِذيّ  اْلَحِكٌم ُهَر  َنَواِدر ِفً التِّ
( قال: حدثنا صالح بن محمد أنبؤنا سلٌمان بن عمرو عن محمد بن ٕٓٙٔ)ن :ُصولاأل

ا.  عجالن عن المقبري عن أبً هرٌرة به مرفوع 
َمان: َوِفٌه ٌْ ًّ  َداُود أبو َوُهوَ  ،َعْمرو بن ُسلَ                                                       .الَحِدٌث ِبَوْضع اتهمَ  من أحد النَّخِع
 .الحدٌث ٌضع أنه على أجمعوا: ابن عدي قال: لزٌلعىا قال

 (7ٔٗ/ٗنصب الراٌة )( و9ٕٔ/ٗالكامل البن عدي )
ا:  من حٌاءاإل فً ما تخرٌج فً سفار،األ فً سفاراأل حمل عن المؽنً وٌنظر أٌض 

 (8٘ٗ/ٕ( والفتح السماوي للمناوى )78ٔ/ٔللعراقً ) خباراأل
 . موضوع هو بل اضعف   أشد والمرفوع اموقوف   وال امرفوع   الإذا الحدٌث ال ٌصح 
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نْ و -8ٕٔ ْهزِ  ع  ، ْبنِ  ب  ِكٌم  ان  : "ق ال   ح  ةُ  ك  ار  أ ْوف ى ْبنُ  ُزر 
(ٔ)

   ً ِة، ق اِض ْصر   الب 

ان   ُإمُّ  ف ك  نًِ فًِ ٌ  ، ب  ر  ٌْ أ   قُش  ا ف ق ر  ْوما ةِ  فًِ ٌ  ال  ْبحِ  ص   ُنقِر   ف إذا﴿ /أ[1ٙٔ/ ]:الصُّ

اقُورِ  فًِ لِك   النَّ بِذ   ف ذ  ْوم  ْومٌ  ٌ  ِسٌرٌ  ٌ  رَّ  ،(ٕ)﴾ع  ا، خ  تا ٌِّ نْ  ف ُكْنتُ  م  ل هُ  فٌِم  م   إِل ى اْحت 

اِرهِ  فى جامعه الترمذيوذكره  "د 
(ٖ)

 . 
___________________________   

  8ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم (ٔ)
 [ٓٔ-9آٌة  :سورة المدثر( ]ٕ)
َثَنا :( قالٖٙٓ/ٕباب منه ) ،الصالة تابك :الترمذي هأخرج (ٖ) اس   َحدَّ  َعْبدِ  اْبنُ  ُهوَ  َعبَّ

َثَنا: َقالَ  الَعْنَبِريُّ  الَعِظٌمِ  ، ْبنِ  َبْهزِ  َعنْ  ىالُمَثنّ  ْبنُ  َعتَّابُ  َحدَّ  ْبنُ ا ُزَراَرةُ  َكانَ : "َقالَ  َحِكٌم 
ًَ  أَْوَفى ُإمُّ  َفَكانَ  الَبْصَرِة، َقاِض ، َبِنً ِفً ٌَ ر  ٌْ ا َفَقَرأَ  قَُش ْوم  ْبحِ  َصاَلةِ  ِفً ٌَ  ُنِقرَ  إذافَ : }الصُّ
اقُورِ  ِفً ْوَمِبذ   َفَذلِكَ  النَّ ْوم   ٌَ ا، َخرَّ  ،{َعِسٌر   ٌَ ت  ٌِّ  " َداِرهِ  إِلَى اْحَتَملَهُ  ِفٌَمنْ  َفُكْنتُ  َم
والحاكم: كتاب التفسٌر: تفسٌر سورة المدثر  ،(ٓ٘ٔ/7) :ابن سعد فى الطبقات هأخرجو
 البٌهقً، و(8ٕ٘/ٕنعٌم فى الحلٌة ) أبوو، وصحفت عتاب إلى ؼٌاث (87ٖٔ/ٓ٘٘/ٕ)

فى تهذٌب الكمال  المزيو ،(9ٕ/9ٕٔٔ/ٕباب الخوؾ من هللا ) :ٌماناإلفى شعب 
   .           ( أربعتهم من طرٌق عتاب به بنحوه 9ٕٗ/9ٔ)
َثِنً :( قالٕٙٙ/ٗ) :ابن حبان فى الثقات أخرجهو ًّ  ُموَسى ْبنُ  ِعْمَرانُ  َحدَّ اِن ٌَ  :َقالَ  الّسْخِت
ة َثَنا ٌَّ َهِد

(ٔ)
اب   أبو َثَنا َقالَ  َخالِد   ْبنُ   َخبَّ

(ٕ)
ابُ   َنا َقالَ  اْلَقصَّ  َمْسِجدِ  ِفً أَْوَفى ْبنُ  ُزَراَرةُ  أَمَّ

ر   َبِنً ٌْ ا قَُش ( من 8ٕ٘/ٕنعٌم فى الحلٌة ) أبوو، "َمٌتا خر الناقور ِفً ُنِقرَ  إذافَ  َبلَػَ  َفلَمَّ
ابُ  َخبَّاب  عن أبى طرٌق هدبة  َنا َقالَ  اْلَقصَّ   .به  أَْوَفى ْبنُ  ُزَراَرةُ  أَمَّ

 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 
بَّاس -ٔ  النُّون َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح - العنبري توبة ْبن إسماعٌل ْبن العظٌم َعْبد بن ع 

ْسَبة َهِذه - َراء آخرَها َوِفً اْلُمَوحَدة اْلَباء َوفتح  أبو -َتِمٌم بن َعْمرو بن العنبر إِلَى النِّ
 ْبن هللاَِّ  وَعْبد الؽدانً، رجاء ْبن هللا َعبد روى عن:. (ٗ)خت م .اْلَحاِفظ الَبْصِريّ  الفضل
 اْلَجَماَعة، :وعنه. وعتاب بن المثنى وؼٌرهم المدنً كثٌر أَبً ْبن َجْعَفر ْبن كثٌر

: حاتم أبو الق .وؼٌرهم النبٌل، عاصم أَبً ْبن َعْمرو ْبن أحمد َبْكر أبوو تعلٌقا، اْلُبَخاِري
َسابًوثقه وَ ، صدوق ان ابنُ  وذكره ،ومسلمة وابن حجر النَّ  َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
اِعْندَ  المثنى بن محمد  من وَكانَ  العظٌم، َعْبد ْبن اْلَعبَّاس وعنده الحافً، بشر السمسارُكنَّ
ةقال  .اْلُمْسلِِمٌنَ  سادات ٌَ قُول الزٌادي، الكرٌم َعْبد ْبن ُمَعاِو  والناس البصرة، أدركت: ٌَ
 أَهل أعقل: وٌقولون خالد، ْبن َبْكر أبووبعده  اْلَولٌِد، أَِبً من أعقل بالبصرة َما: ٌقولون
 .مابتٌنو وأربعٌن ست سنة َماتَ . العظٌم َعْبد ْبن َعبَّاس َبْكر أَِبً َبْعد البصرة

  .باتفاقخالصة حاله : ثقة 
___________________________ 

 ( هكذا فى الثقات والصواب أنه هدبة بن خالد ٔ)
 (9ٕٔ/ٔلقاب البن منده )اال( وفتح الباب فى الكنى و97ٕٕ/ٗالمإتلؾ والمختلؾ للدارقطنى )

 (ٓٗٔ/ٔ)  بىنظر الكنى للدوالاب القصاب بالجٌم والنون والباء ٌجن أبو( والصواب ٕ)
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 .................................................................................
___________________________   

 ٕر)الصؽٌ وتارٌخه ،(ٙ/ 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٗٔٔ/  ٔ) أحمد علل : ٌنظر =
 التهذٌب ، وتهذٌب(ٔٔ٘/  8) حبان ابن وثقات ،(ٕٙٔ/ ٙ) والتعدٌل والجرن ،(8ٖٗ/ 
 ( ٖٓٙ/ٕ، واللباب )(9ٖٕ/  ٔ) والتقرٌب ،(ٕٔٔ/  ٘)
اء َوُسُكون الشٌن َوفتح اْلَقاؾ ِبَضم - القشٌري خوالن بن المثنى بن عتاب -ٕ ٌَ  تحتَها اْل

ْسَبة َهِذه َراء آخرَها َوِفً نقطتان ر إِلَى النِّ ٌْ  بن َعامر بن ربٌَعة بن َكْعب بن قَُش
 زرارة وفاة قصة َحِكٌم ْبن بهز مواله :روى عن. )ت( الَبْصِريّ  المثنى أبو صعصعة،

 أَبً ْبن إسحاقو الدارمً، َسِعٌد ْبن أحمد: َعنه َرَوى.  الطوٌل حمٌد وعن أوفى، ْبنا
 قال. وؼٌرهم العنبري العظٌم َعْبد ْبن وعباس اْلُمْقِرئ، المإمن عبد ْبن ورون إسرابٌل،

 بهز عن حدث بؤس، به لٌس: فقال. المثنى بن عتاب عن ٌحٌى، سؤلت: أحمد بن هللا عبد
                                                  .: مقبولوقال ابن حجرفى التقرٌب، محكٌ بنا

 .خالصة حاله : حسن الحدٌث فقد قال عنه ابن معٌن البؤس به 
 الكاشؾو، (7ٖ/ٖواللباب ) ،(ٕٓ/ٖ)رواٌه ابنه عبد هللا  حمد: العلل ألٌنظر

 ( 8ٖٓ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٖ/  7) التهذٌب وتهذٌب ،(9٘ٙ/ٔ)
. (ٗ)خت  الَبْصِرّي، الملك عبد أبو القشٌري،  حٌدة ْبن معاوٌة ْبن حكٌم ْبن بهز -ٖ

 وعبد َسِعٌد، ْبن الوارث عبد :وعنه عروة ْبن وهشام أوفى، ْبن زرارة عن:روى 
وابن  وثقه ٌحٌى بن معٌن. وؼٌرهم المثنى بن وعتاب الخفاؾ، عطاء ْبن الوهاب
 أبو وقال ،بالمشهور لٌس ولكنه صالح،: ُزْرَعة أبو َوَقال، الترمذيو النسابًو المدٌنً
قُول أَِبً سمعت: َحاِتم أَبً ْبن الرحمن عبد َوَقال، ِصَحان   هُ أحادٌث: َداُودَ   شٌخ، هو :ٌَ
 جده، َعنْ  أَِبٌهِ  َعن شعٌب ْبن َعْمرو: أبً سبل: أٌضا َوَقال، به ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب
 َعنْ  أبٌه َعن شعٌب ْبن َعْمرو: فَقالَ  جده؟ َعنْ  أبٌه َعن حكٌم ْبن بهز أم إلٌك؟ أحب
 وإنما حدٌثه، ٌجمع ممن الثقات، من كان: هللاَِّ  َعْبد أبو الحاكم َوَقال، إلً أحب جده،
 أبو َوَقال .فٌها لَهُ  متابع ال شاذة، ألنها جده، َعنْ  أبٌه َعن رواٌته الصحٌح من أسقط
ْهِرّي، عنه روى وقد الناس، ثقات عنه روى قد: عدي ْبن أحمد  الثقات، من وجماعة الزُّ

وذكره ، ِبهِ  بؤس فال ثقة، عنه حدث إذاو منكرا، حدٌثا لَهُ  أر ولم ِبِه، بؤس ال إنه وأرجو
 إسحاقو حنبل ْبن أحمد فؤما كثٌرا، ٌخطا كان: َوَقال المجروحٌن كتاب فًابن حبان 

 إنا": ولوالحدٌث أبمتنا، من جماعة وتركه عنه، وٌروٌان به ٌحتجان فهما إبراهٌم ْبنا
 هللا استخٌر ممن وهو الثقات، فً دخلناهأل" ربنا عزمات من عزمة ماله وشطر آخذوه
 حاتم أبً على: قالف ،اإلسالم تارٌخفى كتابه  حبان ابن كالم الذهبً فند وقد، فٌه

 : مإاخذات هذا قوله فً البستً
ا ٌخطا كان: قوله: إحداها  فانفرد وهذا له، رفاقه بمخالفة الرجل خطؤ ٌعرؾ وإنما كثٌر 
  ؟ أخطؤ أنه لك أٌن فمن رفٌق، عامتها فً له وال فٌها، شاركه وما المذكورة بالنسخة
ا علمت فما جماعة، تركه: قولك: الثانً  بخبره حتجاواال ٌتركون قد بل أبدا، تركه أحد 
 !  بالحق أفصحت فهال
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 .................................................................................
___________________________   

"آخذوها إنا: "حدٌث ولوال :الثالث =
(ٔ)

 به َوَقال ورأسا أصال بهز به انفرد حدٌث فهو 
 .  المجتهدٌن بعض

 .ومابة  الستٌن قبل مات.  صدوق التقرٌب :وقال ابن حجر فى 
                                                 .كثرون األثقة وثقه  خالصة حاله :

 البخاري وتارٌخ ،(99ٔ) والدارمً ،( ٗٙ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخ:  ٌنظر
 ،(9ٙٔ/  ٖ ،7ٔ7 ،9ٕٙ - 88ٕ/ ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،( ٖٗٔ –ٕٗٔ/ٕ) الكبٌر

/ ٔ) حبان البن والمجروحٌن ،( ٖٔٗ–ٖٓٗ/ٕ) حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرن
والتقرٌب  ، (99ٗ – 98ٗ/ٔ) حجر ابن وتهذٌب ( ،8ٕٗ/ٖ) اإلسالم( ، وتارٌخ 9ٗٔ

(ٔ/ٕٔ8)                                                                                 = 
 

___________________________ 
ِه َقاَل: ( قال: ٕٙٔٓٓ/ٕٕٓ/ٖٖأخرجه أحمد: )( ٔ) ، َعْن أَِبٌِه، َعْن َجدِّ َة، َعْن َبْهِز ْبِن َحِكٌم  ٌَّ َثَنا إِْسَماِعٌُل اْبُن ُعلَ َحدَّ

قُوُل: " فًِ ُكلِّ إِِبل  َساِبَمة   ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ًَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ُق إِِبل  َعْن ِحَساِبَها. َسِمْعُت َنِب . اَل ُتَفرَّ . ِفً ُكلِّ أَْرَبِعٌَن اْبَنُة لَُبون 
ا َفلَُه أَْجُرَها، َوَمْن َمَنَعَها  اَمْن أَْعَطاَها ُمْإَتِجر  ن  بِّ اِت ر  م  ز  ةا ِمْن ع  ْزم  ش ْطر  إِبِلِِه ع  ا ِمْنُه و  ا آِخُذوه  إِنَّ د   ف  ِحلُّ آِلِل ُمَحمَّ ٌَ اَل 

ء  " ًْ  ِمْنَها َش
فً  ، والدارمً(ٖٗٗٔ/8ٖٖ/ٕ، وابن زنجوٌه فً األموال )(9/989ٕٖ٘/ٕفً مصنفه: ) ابن أبً شٌبةه وأخرج
اِبَمِة ) ،الزكاة كتاب :، وأبو داود(7ٔ9ٔ/ٖٗٓٔ/ٕ) سننه:  كتاب :، والنسابً(7٘٘ٔ/ٔٓٔ/َٕباب  ِفً َزَكاِة السَّ
َكاةِ َبابُ ، الزكاة َكاِة َعِن اإْلِِبِل إَِذا َكاَنْت ُرُسال  ، الزكاة (، وفً كتابٕٗٗٗ/٘ٔ/٘) : ُعقُوَبِة َماِنِع الزَّ َباُب: ُسقُوِط الزَّ

َما َتِجبُ ، الزكاة كتاب :، وابن خزٌمة(9ٕٗٗ/ٕ٘/٘) أِلَْهلَِها َولُِحُمولَِتِهمْ  َدَقَة إِنَّ لٌِِل َعلَى أَنَّ الصَّ ِفً اإْلِِبِل  َباُب ِذْكِر الدَّ
ِرِهَما، ِضدُّ َقْوِل َمْن َزَعَم أَنَّ ِفً اإْلِِبِل اْلَعَواِمِل َصَدَقة   ٌْ ، والطحاوي فً (ٕٕٙٙ/8ٔ/ٗ) َواْلَؽَنِم ِفً ِسَواِبِمَها ُدوَن َؼ

: (، والحاكم988، 987، 98ٙ، 98٘، 98ٗ/ٔٔٗ/9ٔ) ، والطبرانً فً الكبٌر(978ٕ/9/ٕ: )شرن معانً اآلثار
َجاهُ " ( وقال:8ٗٗٔ/ٗٗ٘/ٔ) ٌَُخرِّ ِحٌَفِة، َولَْم  ْمَنا ِذْكَرهُ ِفً َتْصِحٌِح َهِذِه الصَّ ، "َهَذا َحِدٌث  َصِحٌُح اإْلِْسَناِد َعلَى َما َقدَّ

 (8ٗٗ/9) :، والخطٌب فً تارٌخه(9٘/7ٖ9ٓٔ/ٗ)و (7ٙ/7ٖٕ8ٔ/ٗ) :، والبٌهقً(7٘/ٙ) :وابن حزم فً المحلى
 ، بهذا اإلسناد.من طرق عن بهز بن حكٌم

 
 دراسة إسناد اإلمام أحمد:

  7ٔ، سبقت ترجمته حدٌث رقم: عٌل بن علٌة: ثقةإسما -ٔ
  بهز بن حكٌم: حسن الحدٌث  -ٕ
َرَوى َعنه: ابنه بهز . روى عن: أبٌه معاوٌة بن حٌدة، وله صحبة (.ٗ)خت حكٌم ْبن معاوٌة ْبن حٌدة القشٌري  -ٖ

: تابعً ثقة. قال وؼٌرهم. وَسِعٌد بن إٌاس الجرٌري، وابنه َسِعٌد بن حكٌم  ،بن حكٌم ًّ َوَقال النََّسابً: لٌس ِبِه  الِعْجلِ
استشهد به البخاري فً الصحٌح، وروى له فً  .، وقال ابن حجر صدوقوذكره ابُن ِحبَّان فً كتاب الثقات بؤس.
 وروى له الباقون سوى مسلم. األدب.

 (77ٔ/ٔ( والتقرٌب )ٔ٘ٗ/ٕوتهذٌب التهذٌب )( 8ٖٗ/ٔوالكاشؾ )( ٕٕٓ/7)تهذٌب الكمال 
ًُّ صلى هللا علٌه  القشٌري، عداده فٌمن نزل البصرة من الصحابة. معاوٌة بن حٌدة بن معاوٌة -ٗ َرَوى َعن: النَّبِ

 َرَوى َعنه: ابنه حكٌم ْبن معاوٌة، وحمٌد المزنً، وعروة ْبن روٌم اللخمً. وسلم.
ِه وَسلََّم وصحبهقال  ٌْ ُ َعلَ ًّ َصلَّى هللاَّ ِب د ْبن سعد: وفد على النَّ ن أشٌاء، وروى عنه أحادٌث. طبقات ابن ع وسؤله ُمَحمَّ
 (8ٖ٘/ٗ)، وأسد الؽابة (٘ٔٗٔ/ٖ) ، واالستٌعاب(ٖ٘/7)سعد 
 

 الحكم على اإلسناد:
(: 79ٓٔ/ٕ، وقال النووي فً خالصة األحكام )انصدوق اوٌة فهماحكٌم بن معبهز، وأبٌه إسناد حسن؛ لحال 

 َوإِْسَناده إِلَى بهز َصِحٌح. َواْختلفُوا ِفً ااِلْحِتَجاو ببهز.
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___________________________    
                                                                    :سناداإلالحكم على  =

                                .        حسن الحدٌث ، وبهز، فكالهماالمثنى بن عتابلحال حسن؛ 
َثِنً: قال بسند صحٌح :ابن حبان فى الثقات هأخرج خروله طرٌق آ :قلت  ْبنُ ا ِعْمَرانُ  َحدَّ

ًّ  ُموَسى اِن ٌَ ة َثَنا َقالَ  الّسْخِت ٌَّ اب   أبو َثَنا َقالَ  َخالِد   ْبنُ  َهِد ابُ  َخبَّ َنا َقالَ  اْلَقصَّ  ْبنُ ا ُزَراَرةُ  أَمَّ
ر   َبِنً َمْسِجدِ  ِفً أَْوَفى ٌْ ا قَُش  . َمٌتا خر الناقور ِفً ُنِقرَ  إذافَ  َبلَػَ  َفلَمَّ
ًّ  ُموَسى ْبنُ  ْمَرانُ عِ  -ٔ اِن ٌَ                      ٖٙ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :الّسْخِت
 خالد أبو القٌسً سوداأل بن خالد ابن موحدة بعدها الدال وسكون أوله بضم هدبة -ٕ

  )خ م د( بتلٌٌنه النسابً تفرد عابد ثقة:  - أوله وفتح بالتثقٌل - هداب له وٌقال البصري
    (7ٔ٘/ٔ( والتقرٌب )ٕ٘/ٌٔٔنظر: التهذٌب )

 َبصِري ذْكَوان بن عون اْسمه القصاب جناب أبو -ٖ 
 طاهر ابن وقال .الحدٌث صالح به بؤس ال حاتم: أبو قالوابن معٌن، و أحمدوثقه 

 الثقات فً حبان ابن وذكره، : وثقالذهبً، وقال متروك: الدارقطنً قال: المقدسً
 .وٌخالؾ ٌخطىء :وقال

حاتم  ( ، والجرن والتعدٌل البن أبًٓٓٔ/ٗ) الدوريٌنظر : تارٌخ ابن معٌن رواٌة 
 ،( 9٘ٗ/ٕفى الضعفاء للذهبى ) لمؽنً( ، وا٘ٔ٘/8(، وثقات ابن حبان )87ٖ/ٙ)

 (ٕٓ٘/ٙولسان المٌزان البن حجر )
 :ثر بمجموع طرقهاألالحكم على 

  .لؽٌره صحٌح
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 ذكر الصالة بعد الوضو ( ٕٗ)
نْ  -8ٖٔ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ً   ُهر  ِض ُ  ر 

ْنهُ  هللاَّ ًَّ  أ نَّ : ع  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   ق ال   و 
لِباِل ل  
(ٔ)

ا:  ْثنًِ باِل لُ  ٌ  دِّ ى ح  ل   بِؤ ْرج  م  هُ  ع  ِمْلت  ِمْعتُ  ف إِنًِّ ،اإلسالم فًِ ع   فَّ ذ   س 
ك   ٌْ ْعل  ن   ن  ٌْ يَّ  ب  د  ةِ  فًِ ٌ  نَّ ا: ق ال   «الج  ِمْلتُ  م  الا  ع  م  ى ع  هَّرْ  ل مْ  أ نًِّ: ِعْنِدي أ ْرج   أ ت ط 

ا، ُهورا ةِ  فًِ ط  اع  ل   س  ٌْ ، أ وْ  ل  ار  ه  تُ  ًلإ ن  ٌْ لَّ لِك   ص  ُهورِ  بِذ  ا الطُّ ً   أ نْ  لًِ ُكتِب   م  لِّ  أُص 
 اهأخرج

(ٕ )
. 

 
___________________________ 

ا والمشاهد كلَها  الرسول صلى هللا علٌه وسلم. ُمَإّذن ،ِباَلل بن َرَبان( ٔ) شهد َبْدر 
 ،بحدٌثٌنالبخاري  َواْنَفَردَ  ،لَُه أَْرَبَعة َوأَْرَبُعوَن َحِدٌثا اتفَقا على َحِدٌث .َوسكن دمشق

ْهِديّ  .ِبَحِدٌث سلموم َماَت  .روى َعنُه َكْعب بن عْجَرة َوقٌس بن أبً َحاِزم َوأَُبو ُعْثَمان النَّ
  .سنة عْشرٌن َعن بضع َوِستٌَِّن سنة

 (٘٘ٗ/ٔ(، واإلصابة )78ٔ/ٌٔنظر: االستٌعاب )
 هذا الحدٌث مداره على أبً زرعة، واختلؾ عنه:( ٕ)

 أبو زرعة عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  مرفوعا الوجه األول:
 مرسالالنبً صلى هللا علٌه وسلم  أبو زرعة عن  الوجه الثانً:

 تخرٌج الوجه األول:
ُهورِ  َفْضلِ  َبابُ  ،التهجد تابك :البخاري هأخرج لِ  الطُّ ٌْ َهاِر، ِباللَّ الَةِ  َوَفْضلِ  َوالنَّ  َبْعدَ  الصَّ

لِ  الُوُضوءِ  ٌْ َهارِ  ِباللَّ َثَنا :( قال9ٗٔٔ/ٖ٘/ٕ) َوالنَّ ، ْبنُ  إسحاق َحدَّ َثَنا َنْصر   أَُساَمَة، أبو َحدَّ
اَن، أَِبً َعنْ  ٌَّ َرةَ  أَِبً َعنْ  ُزْرَعَة، أَِبً َعنْ  َح ٌْ  .به بلفظه  ُهَر
ًَ  ل  الب َفَضاِبلِ  ِمنْ باب ، الفضابل تابك :مسلم هأخرجو  9ٔٓٔ/ٗ) َعْنهُ  هللاُ  َرِض
ًَ  - َرَبان   ْبنُ  ِباَللُ  باب ،المناقب تابك :فى السنن الكبرى النسابًو ،(8ٕ٘ٗ/  هللاُ  َرِض

عِ  َصاَلةِ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة ،(8ٔ79/ٖٖٗ/7) - َعْنهُ   ِفً التََّطوُّ
ؤْهُ  ُوُضوء   ُكلِّ  َعِقبِ  َتَوضَّ  َصلَّى إِْخَباِرهِ  تابك :ابن حبانو ،(8ٕٓٔ/ٖٕٔ/ٕ) اْلُمْحِدثُ  ٌَ
 ُ هِ  هللاَّ ٌْ َببِ  ِذْكرُ باب  ،أجمعٌن عنهم هللا رضً الصحابة مناقب َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَل  ِمنْ  الَِّذي السَّ
 تابك :ٌماناإلفى شعب  البٌهقًو ،(7ٓ8٘/ٓٙ٘/٘ٔ) لِِباَلل   اْلُمَساَبَقةُ  َهِذهِ  َوَقَعتْ  أَْجلِهِ 

 اْلُوُضوءِ  اْسِتْحَبابِ  ِذْكرُ باب  :األوسطوابن المنذر فى   ،(ٕٓٙٗ/ٕٔٗ/ٗالطهارات )
اَلةِ  ْرِؼٌبِ  اْلَمْرُء، ٌُْحِدُثهُ  َحَدث   لُِكلِّ  َوالصَّ ( ستتهم من طرٌق 7ٙ8ٕ/ٖٕٗ/٘ٓ ِفٌهِ  َوالتَّ

  .أسامة به بنحوه أبً
ًَ  ِباَلل   َفَضاِبلِ  ِمنْ باب  ،الفضابل تابك :مسلم هأخرجو  9ٔٓٔ/ٗ) َعْنهُ  هللاُ  َرِض
 كالهما من طرٌق ابن نمٌر.(، 9/9ٙ7ٕٗٔ/٘ٔ)، وأحمد: (8ٕ٘ٗ/
   به. عن محمد بن بشر (9/8ٖٕٗٓٔ/ٗٔ) :أحمد هأخرجو

 به بنحوه. ،عن أبً حٌان (حمد بن بشرمكالهما ) ابن نمٌر، و
 =                                                             تخرٌج الوجه الثانً المرسل:
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___________________________ 

(:                                                            ٗ٘/9لم أقؾ على من أخرجه، وقد ذكره الدارقطنً فً العلل فقال ) =
اَن، َعْن أَِبً ُزْرَعَة،  ٌَّ ، َعْن أَِبً َح ِد ْبِن ِبْشر  فَّاُر، َعْن ُمَحمَّ ْذُكْر أََبا َوأَْرَسلَُه َعْبَدةُ الصَّ ٌَ َولَْم 

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ، َعْن أَِبً َزْرَعَة، َعْن النَّ ًِّ َرَة َوَكَذلَِك َرَواهُ ُمِؽٌَرةُ َعِن اْلَحاِرِث اْلُعْكلِ ٌْ ُهَر
، ِه َوَسلََّم ُمْرَسال  ٌْ  َعلَ

 دراسة إسناد الوجه المرفوع: 
، وأبو ٕٗته حدٌث رقم: رواه ابن نمٌر وهو ثقة باتفاق: سبقت ترجمالمرفوع: الوجه 

، ومحمد بن بشر وهو 7أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
، ثالثتهم عن أبً حٌان ٌحٌى بن سعٌد بن حٌان ٗٔٔثقة، سبقت ترجمته حدٌث رقم:

  عن أبً زرعة مرفوعا
 دراسة إسناد الوجه المرسل: 

  أبً زرعة مرسال عن الحارث العكلً عنبن مقسم الضبً رواه مؽٌرة 
ٔ-  ًّ بِّ عن أحمد بن : وثقه العجلً، وقال ابن أبً حاتم: ذكره أبً ُمؽٌَرة بن مقسم الضَّ

حنبل قال: حدٌث مؽٌرة بن مقسم مدخول عامة ما روى عن ابراهٌم انما سمعه من 
حماد ومن ٌزٌد بن الولٌد والحارث العكلى وعبٌدة وؼٌرهم وجعل ٌضعؾ حدٌث 

وذكره ابن حبان فً صاحب سنة، ذكٌا حافظا.  وحده وكان مؽٌرةمؽٌرة عن ابراهٌم 
 َمات سنة َثاَلث َوَثاَلِثٌَن َوِماَبة َوَكاَن مدلساقال: وَ  الثقات

( ٗٙٗ/7والثقات البن حبان ) (9ٕٕ/8( والجرن والتعدٌل )7ٖٗ/ٔثقات العجلً )
  ٙ٘والتبٌٌن ألسماء المدلسٌن لسبط ابن العجمً صـ

ًّ الكوفً ) الحارث بن ٌزٌد -ٕ ِم ٌْ َرَوى َعن: إبراهٌم النخعً ،  خ م س ق(العكلً التَّ
َرَوى َعنه: خالد ْبن دٌنار  .وؼٌرهم وعامر الشعبً، وأبً زرعة ْبن َعْمرو ْبن جرٌر

 .وؼٌرهم النٌلً، ومؽٌرة ْبن مقسم الضبً وهو من أقرانه، ومنصور ْبن زاذان
ِ العجلً: َكاَن  َمِعٌن: ثقة. َوَقال أَْحَمد ْبن َمْنُصور، َعْن ٌحٌى ْبن َوَقال أحمد ْبن َعبد هللاَّ

فقٌها من أصحاب إبراهٌم من علٌتهم، وَكاَن ثقة فً الحدٌث، قدٌم الموت لم ٌرو عنه 
 . ووثقه ابن حجر.إال الشٌوخ

 ( 8ٗ/ٔ( والتقرٌب )9ٖٓ/٘تهذٌب الكمال )
 أبً حٌان مرسالبن عبد هللا الصفار وهو ثقة عن محمد بن بشر عن  عبدةورواه 

 النظر فً الخالؾ:
شر، وأبو أسامة، وابن نمٌر، وكلهم ثقات، عن أبً حٌان محمد بن بالوجه األول: رواه 

 عن أبً زرعة مرفوعا.
والوجه المرسل: رواه محمد بن بشر عن أبً حٌان مرسال، وقد خالؾ أبا أسامة وابن 

 نمٌر، ورواٌته المخرجة فً صحٌح مسلم.
، والمؽٌرة مقسم الضبً عن الحارث العكلً عن أبً زرعة مرسالرواه مؽٌرة بن و

 =                                                 مدلس ولم أقؾ على تصرٌحه بالسماع.
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قوله: ذف نعلٌك
(ٔ)

أي صوتهما عند الوط  علٌهما وهو بالمعجمة، وٌروى  :
 السٌر. بالمهملة ومعـناه حركة نعلٌك وسٌرهما، تقول هو ٌدف فى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
  إذا ٌترجح الوجه األول وقرٌنة الترجٌح: =

إخراو مسلم هذه الرواٌة فً الصحٌح، وترجٌح الدارقطنً للوجه المرفوع فً العلل 
 َوَحِدٌُث أَِبً حٌان صحٌح.حٌث قال:  (ٗ٘/9)

 الراجحالحكم على الحدٌث من الوجه 
 صحٌح أخرجه مسلم فً صحٌحه

ِهَما الَوْطء ِعْندَ  َصْوَتهما أَيْ  :: ذؾ نعلٌكاألثٌرقال ابن ( ٔ) ٌْ ٌُْرَوى. َعلَ ال َو  .اْلُمْهَملَةِ  بالدَّ
ة َوِفً فٌهَما مشٌك َصوت أَي  ِباْلَفْتح نعلٌك دؾ: قال القاضى عٌاضو ٌَ  السكن اْبن ِرَوا

 . َمْعَناهُ  من قرٌب َوُهوَ  نعلٌك دِوي
 (ٕٙٔ/ٕ( والنهاٌة )ٕٔٙ/ٔ) األنوارمشارق : ٌنظر
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ح   قال : -رضى هللا عنه  -دة بن حصٌب ٌْ ر  وعن بُ  -8ٗٔ ُسولُ  أ ْصب  ِ  ر   هللاَّ
لَّى ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  ع  ا: " ف ق ال   ًلا البِ  ف د  نًِ بِم   لُ الب ٌ  ْقت  ب  ِة؟ إِل ى س  نَّ اف الج   م 
ْلتُ  خ  ة   د  نَّ ِمْعتُ  ًلإ ق طُّ  الج  ك   س  ت  ش  ْشخ  ْلتُ  ً،مامأ خ  خ  ة   د  اِرح  ة   الب  نَّ ِمْعتُ  الج   ف س 

ك   ت  ش  ْشخ  تُ  ،ًأمام خ  ٌْ ؤ ت  ل ى ف  ،   ق ْصر   ع  بَّ ، ِمنْ  ُمْشِرف   ُمر  ب  ه  نْ : ف قُْلتُ  ذ  ا لِم  ذ   ه 
ُجل   ق الُوا الق ْصُر؟ ، ِمنْ  لِر    ٌْ ا: قُْلتُ  قُر  ، أ ن  ًٌّ ِش نْ  قُر  ا لِم  ذ  إنه : ق الُوا الق ْصُر؟ ه 
ُجل   ةِ  ِمنْ  لِر  ، أُمَّ د  مَّ ا: ف قُْلتُ  ُمح  دٌ  أ ن  مَّ نْ  ُمح  ا لِم  ذ  ر  : ق الُوا الق ْصُر؟ ه   ْبنِ  لُِعم 

ابِ  طَّ ا: لٌ البِ  ف ق ال  ". الخ  ُسول   ٌ  ِ  ر  ا هللاَّ ْنتُ  م  تُ  ًلإ ق طُّ  أ ذَّ ٌْ لَّ ِن، ص  ٌْ ت  ْكع  ا ر  م   و 
نًِ اب  ثٌ  أ ص  د  ؤْتُ  ًلإ ق طُّ  ح  ضَّ و  ه ت  تُ  ِعْند  ٌْ أ  ر  ًَّ  أ نَّ  و  ل  نِ  ع  ٌْ ت  ْكع  ُسولُ  ف ق ال  . ر  ِ  ر   هللاَّ
لَّى ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا»: و   أبوو ،وقال: حسن صحٌح الترمذي هأخرج «بِِهم 
حاتم 
(ٔ)

 . 
___________________________ 

 

( 89ٖٙ/ٕٓٙ/٘باب فى مناقب عمر ) ،المناقباب أبو تابك :الترمذي هأخرج (ٔ)
َثَنا :قال نُ  َحدَّ ٌْ ث   ْبنُ  الُحَس ٌْ ار   أبو ُحَر َثَنا: َقالَ  الَمْرَوِزيُّ  َعمَّ ًُّ  َحدَّ نِ  ْبنُ  َعلِ ٌْ  َواِقد   ْبنِ  الُحَس
َثِنً: َقالَ  َثِنً: َقالَ  أَِبً َحدَّ َدَة، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ ٌْ َثِنً:  َقالَ  ُبَر َدَة، أَِبً َحدَّ ٌْ  :به بلفظه وقال ُبَر
، َعنْ  الَبابِ  َوِفً ، َجاِبر  ، َوُمَعاذ  َرةَ  َوأَِبً َوأََنس  ٌْ ًَّ  أَنَّ  ُهَر ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ
تُ " ٌْ ةِ  ِفً َرأَ ا الَجنَّ ابِ  ْبنِ  لُِعَمرَ : َفِقٌلَ  َهَذا؟ لَِمنْ : َفقُْلتُ  َذَهب   ِمنْ  َقْصر   َهَذا: "وقال "الَخطَّ

 . َؼِرٌب   َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث  
 تابك :فى مصنفه أبً شٌبةوابن  ،( بنحوه99ٕٕٙ/ٓٓٔ/8ٖ) :أحمد هأخرجو

ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َفْضلِ  ِفً ُذِكرَ  َماباب  ،الفضابل ًَ  اْلَخطَّ ُ  َرِض ( 99ٖٗٔ/ٖ٘٘/ٙ) َعْنهُ  هللاَّ
ا ًَ  ِباَلل   ِفً :وفى باب ،مختصر  ُ  َرِض ا( ٖٖٕٖ٘/9ٖٙ/ٙ) َوَفْضلِهِ  َعْنهُ  هللاَّ  ،مختصر 

ُ  َصلَّى إِْخَباِرهِ  تابك :ابن حبان هأخرج :أبً شٌبةومن طرٌق ابن  هِ  هللاَّ ٌْ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
انِ  ِذْكرُ باب  ،أجمعٌن عنهم هللا رضً الصحابة مناقب ٌَ ُ  َصلَّى اْلُمْصَطَفى ِبؤَنَّ  اْلَب هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
ا لِِبالَل   َقالَ  َوَسلََّم، بَ  ِبَها،: َذلِكَ  لَهُ  َقالَ  لَمَّ ا( 7ٓ87/ٕٙ٘/٘ٔ).َقْولَهُ  َوَصوَّ  ،مختصر 

ا( ٕٔٓٔ/7ٖٖ/ٔ) :الطبرانً هأخرجو ( ٓ٘ٔ/ٔ) :الحلٌةنعٌم فً  أبوو ،مختصر 
ا   .خمستهم من طرٌق زٌد بن الحباب عن الحسٌن بن واقد به ،مختصر 

 اْسِتْحَبابِ باب  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة ،( بنحوهٖٕٓٗٓ/7ٗٔ/8ٖ) :أحمد هأخرجو
اَلةِ  ْنبِ  ِعْندَ  الصَّ ْحِدُثهُ  الذَّ اَلةُ  ِتْلكَ  ِلَتُكونَ  اْلَمْرءُ  ٌُ ْنبِ  ِمنَ  أَْحَدثَ  لَِما َكفَّاَرة   الصَّ  الذَّ

ا( 9ٕٓٔ/ٖٕٔ/ٕ) بن باب حدٌث على كتاب الوتر،  :والحاكم فى مستدركه ،مختصر 
ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا :( بنحوه وقال79ٔٔ/7٘ٗ/ٔ) فروخ ٌْ َخ ٌْ  َولَمْ  الشَّ
َجاهُ   رضً هللا عنه باب ذكر بالل كتاب معرفة الصحابة رضً هللا عنهم، وفى ،" ٌَُخرِّ

ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   :( بنحوه وقالٕ٘ٗ٘/ٕٕٖ/ٖ) ٌْ َخ ٌْ َجاهُ  َولَمْ  الشَّ ووافقه  "ٌَُخرِّ
     ، الذهبً

                                                                                               = 
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 .................................................................................
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ا( ٕٔٙٗ/ٕٕٗ/ٗالطهارات ) تابكاإلٌمان،  شعبفى  البٌهقًو = أربعتهم  ،مختصر 
، بن اْلَحَسنِ  ْبن َعلًِمن طرٌق  نعن  َشِقٌق  ٌْ ، ْبن اْلُحَس   .به َواِقد 
 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

)خ  المروزي عمار أبو الخزاعً، قطبة بن ْبن ثابت الحسن بن حرٌث بن الحسٌن -ٔ
 وعٌسى واقد، بن الحسٌن بن وعلى شقٌق، ْبن اْلَحَسن ْبن علً روى عن:. م د ت س(

 كتابة، عنه روى داود أبا أن اال ماجه اْبن سوى الجماعة :وعنه.  وؼٌرهم ٌونس ناْ ب
َسابًوثقه . وؼٌرهم  ْبن حاتم أبو وذكره، وابن حجر، الذهبًو، لمة بن قاسمسوم، النَّ
 .  مابتٌنو وأربعٌن أربع سنة الحج من منصرفا مات . الثقات كتاب فً حبان

 . جماعاإلثقة ب :خالصة حاله
والثقات البن  ،(ٓ٘/ ٖ) والتعدٌل الجرن و ،(9ٖٖ/ٕ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 وتهذٌب ،(ٖٓ٘/ٕٔ) بالوفٌات والوافً ،(ٖٕٓ–9ٕٕ/ٔ) والكاشؾ ،(87ٔ/8حبان )
 (ٙٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٖٗ – ٖٖٖ/  ٕ) التهذٌب

ٌُقال الحسن، أبو القرشً، واقد بن الحسٌن بن علً -ٕ )بخ مق  المروزي الحسٌن أبو: و
 مولى وسلٌم مصعب الخراسانً، بن وخارجة واقد، بن الحسٌن أبٌه :روى عن. (ٗ

 الخزاعً، نصر بن أحمدو منصورالمروزي، بن أحمد :وعنه. وؼٌرهم الشعبً
 ضعٌؾ: حاتم أبو قال. وؼٌرهم حرٌث بن الحسٌن عمار أبوو راهوٌه، بن إسحاقو

َسابً َوَقال، الحدٌث ان ابنُ  وذكره، بؤس به لٌس: النَّ  العقٌلً وذكره .الثقات كتاب فً ِحبَّ
 لعلة فٌه الرأي سا( إبراهٌم بن إسحاق ٌعنً) ٌعقوب أبو كان: َوَقال الضعفاء فً
: قالو الثقات  كتاب فً خلفون ابن كرهوذ، عنه إسحاق عن كتبنا ثم فتركناه رجاء،اإل

 فً حجر ابن َوَقال، صدوق فى المٌزان: الذهبًوقال ، حدٌثه ٌكتب ممن وهو مشهور،
ًْ  سنة َوقٌل ،ومابتٌن عشرة إحدى سنة مات .ٌهم صدوق: التقرٌب نِ  عشَرة اْثَنَت ٌْ  .َوِماَبَت

 . الترمذيخالصة حاله : حسن الحدٌث  حسن له 
 والجرن ،( ٕٖٔ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،( 7ٕٙ/ ٙ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

، (ٙٗ/ 8) حبان ابن وثقات (،ٕٕٙ/ٖوالضعفاء الكبٌر للعقٌلً ) ،(79ٔ/ٙ) والتعدٌل
/  7) التهذٌب وتهذٌب ( ،7ٖٓ/9تهذٌب الكمال ) إكمالو ،(ٖٕٔ/ٖ) االعتدالومٌزان 
                                (                                                     ٓٓٗ/ٔ) والتقرٌب ،( 8ٖٓ
 ْبن عامر ْبن هللا َعبد مولى مرو، قاضً هللاَّ  َعبد أبو المروزي واقد بن الحسٌن -ٖ

 بن هللاَّ  وعبد الخراسانً، أنس ْبن الربٌع روى عن:. (ٗ)خت بخ م .القرشً كرٌز،
مان الحباب، ْبن زٌد :وعنه. ؼٌرهمو ُعَمٌر ْبن الملك وعبد برٌدة، ٌْ  وابناه األعمش وُسلَ
 ًّ  عن شبوٌه ْبن أحمد قال. رهموؼٌ واقد، ْبن الحسٌن ْبن والعالء واقد ْبن الحسٌن ْبن َعلِ
 ًّ د: فقال الجماعة؟ من: المبارك البن قٌل: شقٌق ْبن اْلَحَسن ْبن َعلِ  ثابت، ْبن ُمَحمَّ

 من شًء فٌهم لٌس: شبوٌه ْبن أحمد قال، السكري حمزة أبوو واقد، ْبن والحسٌن
 =                    .                                                                 رجاءاإل
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 ال: فقال واقد؟ ْبن الحسٌن فً تقول ما: حنبل ْبن حمدأل قلت: األثرم بكر أبو َوَقال =
َسابً ُزْرَعة، أبو َوَقال، بن معٌن وثقه ٌحٌى، وعلٌه وأثنى به، بؤس ، بؤس ِبهِ  لٌس: والنَّ
، الرواٌات فً أخطؤ وربما الناس من خٌار وكان مرو قضاء على كان: حبان ابن وقال
 وقال ،بؤس به لٌس داود أبً عن :جرياآل وقال ،الحدٌث حسن كان: سعد بنا وقال

، ٌدلس ممن الخلٌلً ٌعلى أبو ذكره وقال العالبى:، ٌهم صدوق وهو نظر فٌه :الساجً
 :وقال ابن حجرفى التقرٌب مراتب المدلسٌن، ى من األولوذكره ابن حجر فً المرتبة 

 قلت: وقد صرن بالتحدٌث. ومابة . وخمسٌن سبع وٌقال تسع سنة مات. أوهام له ثقة
 .احتج به مسلم ووثقه جماعة  ىاألولمدلس من  ثقةخالصة حاله : 

رٌخ وتا ،(9ٔٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(7ٖٔ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 وتارٌخ ،(ٖٔٓ ،ٕ٘ٔ ،8٘/ٔ) حمدأل والعلل، (ٔٓٔ/ٌٔحٌى برواٌة الدارمً )

ومٌزان  ،(ٖٕ٘/ٔ) والكاشؾ ،(ٖٖٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(89ٖ/ ٕ) الكبٌر البخاري
 حجر ابن وتهذٌب(، ٙٓٔ/ٔ(، وجامع التحصٌل للعالبً )9ٗ٘/ٔاالعتدال )

 (ٕٓ/ٔ، وطبقات المدلسٌن )(9ٙٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(7ٖٖ/ٕ)
بد -ٗ ،األ صٌبخال بن برٌدة بن هللا ع  ًّ  أنس: َعن َرَوى. )ع( المروزي سهل أبو سلم
 ْبن حجٌر :وعنه .وؼٌرهم العدوي كعب ْبن وبشٌر الحصٌب، ْبن برٌدة وأبٌه مالك، ْبنا

ِ، َعبد  َبْكر أبو قال. وؼٌرهم  المروزي واقد بن وحسٌن المعلم، ذكوان ْبن وحسٌن هللاَّ
مان برٌدة ابنً: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ : األثرم ٌْ مان أما: قال ؟ هللاَّ  وعبد ُسلَ ٌْ  ِفً فلٌس ُسلَ
ء، منه نفسً ًْ ا َش ِ، َعبد وأَمَّ قُول وكٌع َكانَ : قال ُثمَّ  سكت، ُثمَّ  هللاَّ مان َكاُنوا: ٌَ ٌْ  ْبن لُسلَ
ا أَوْ  برٌدة، ْبن هللاَّ  لعبد ِمْنُهم أحمد برٌدة ب  ٌْ  حنبل، ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال .معناه َهَذا َش
مان: ٌقولون: وكٌع قال أبٌه، َعن ٌْ  ْبن هللاَِّ  َعبد: أبً قال: هللاَّ  َعبد قال .َحِدٌثا أصحهما ُسلَ
ا المنٌب أبوو: أنكرها َما: دواق بن حسٌن عنه روى الَِّذي برٌدة ض  ٌْ قُول أَ َها: ٌَ  قبل من َكؤَنَّ
ان ْبن ٌعقوب قال، ووابن حجر، والعجلً  حاتم أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىوثقه ، َهُإالءِ  ٌَ : ُسْف
مان:  هللاَِّ  َعْبد أبو قال: طالب أبو قال ٌْ  أبو َوَقال، برٌدة بن هللاَِّ  َعبد من أوثق برٌدة ْبن ُسلَ

َدةَ  ْبنِ  هللاَِّ  َعبد :الرازي ُزْرَعة ٌْ ًُّ  َوَقال، مرسل ُعَمر َعنْ  ُبَر اَرقُْطِن  من ٌسمع لم: الدَّ
 َماتَ  .البصرة نزل كوفً صدوق: خراش ابن قال: التهذٌب فً حجر ابنوقال ، عابشة
 . مابةو عشرة ومابة وقٌل خمس خمس سنة

  .األكثرٌنخالصة حاله : ثقة ٌتوثٌق 
 ،8٘/  ٔ) أحمد وعلل ،( 98ٕ/ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ٕٕٔ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 الصؽٌر وتارٌخه ،(ٓٔٔ/  ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٔٙ ،ٖٗ٘ ،ٕ٘ٔ ،9ٓٔ

 وتارٌخ ،( 9ٖٙ ،ٖٕٔ/  ٖو ،7٘ٔ/  ٕو ،ٕٙ٘/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة (9ٖٔ/ ٔ)
 والجرن( ٕٓ٘/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 77ٙ ،ٖٓٙ ،ٗ٘٘ ،7ٕٓ) الدمشقً زرعة أبً

 وسنن ،( ٙٔ/  ٘) حبان ابن وثقات ، (ٔٔٔ/ٔ) له والمراسٌل ،( ٖٔ/ ٘) والتعدٌل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =       ( .97ٕ/  ٔ) والتقرٌب ، (7٘ٔ/  ٘) التهذٌب وتهذٌب ،( ٖٖ/  ٖ) الدارقطنً
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والخشخشة 
(ٔ)

 . : حركة لها صوت كصوت السالح
ُسولُ  ق ال  : ق ال   -رضى هللا عنه  -وعن جابر  -8٘ٔ ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل   ع 
لَّم   س  ، أُْدِخْلتُ : "و  ة  نَّ ِمْعتُ  اْلج  ْشف ةا  ف س  نْ : ف قُْلتُ  ً،مامأ خ  ا؟ م  ذ  : جبرٌل ق ال   ه 
أخرجه أبو حاتم  "بالل هذا

(ٕ) 
. 

 ___________________________   
ء َصوت واصله َصوت ِفٌَها َحَرَكة: الخشخشة( ٔ) ًْ اِبس الشَّ ٌَ  . اْل

( ومشارق 8ٖٙ/ٔ( والفابق فى ؼرٌب الحدٌث )8ٕ٘/ٔ) للخطابًؼرٌب الحدٌث 
 (٘ٗٔ/ٔ( والنهاٌة )7ٕٗ/ٔاألنوار )

ُ  َصلَّى إِْخَباِرهِ  تابك :ابن حبان أخرجه (ٕ) هِ  هللاَّ ٌْ  رضً الصحابة مناقب َعنْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ُ َعْنهُ ، أجمعٌن عنهم هللا ًَ هللاَّ ِة لِِباَلل  َرِض  :( قال9/7ٓ8ٗ٘٘/٘ٔ) ِذْكُر إٌَِجاِب اْلَجنَّ

دُ  أخبرنا ، َمْوَلى إبراهٌم ْبنِ  إسحاق ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا َثِقٌؾ  ، أبو َحدَّ ب  ٌْ َثَنا ُكَر َثَنا َقِبٌَصُة، َحدَّ  َحدَّ
َثَنا َسلََمَة، أَِبً ْبنُ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدُ  دِ  َحدَّ ، اْلُمْنَكِدِرَعنْ  ْبنِ  ُمَحمَّ  .به بلفظه  َجاِبر 
 ،( بنحوه79ٖٙ/ٓٔ/٘باب فضابل عمر ) ،فضابل الصحابة تابك :البخاري أخرجهو

، أُمِّ  َفَضاِبلِ  ِمنْ باب  ،الفضابل تابك :ومسلم م  ٌْ ، ْبنِ  أََنسِ  أُمِّ  ُسلَ ، َمالِك  ًَ  َوِباَلل   هللاُ  َرِض
بالل باب  ،المناقب تابك :فى السنن الكبرى النسابًو ،( بنحوه7ٕ٘ٗ/9ٓ8ٔ/ٗ) َعْنُهَما

 =                                               :أحمدو ،( بنحوه8ٔ78/ٖٖٗ/7بن ربان )
___________________________ 

،األ الحارث بن هللاَِّ  َعْبدِ  بن الحصٌب بن برٌدة -٘ = ًّ ِ، َعْبد أبو سلم ٌُقال هللاَّ  أبو: و
ٌُقال سهل، ٌُقال سامان، أبو: و ًُّ : َعن َرَوى. )ع( الحصٌب أبو: و ِب  علٌه هللا صلى النَّ
مان ابنه :َعنه َرَوى . وسلم ٌْ  الخزاعً، أوس ْبن هللاَّ  وَعْبد الشعبً، وعامر برٌدة، بن ُسلَ
 َواْنَفَردَ  َحِدٌث على اتفَقا َحِدٌثا َوِستُّونَ  َوأَْرَبَعة ماَبة هُ . لَ  وؼٌرهم برٌدة ْبن هللاَِّ  َعْبد وابنه

د َقال. عشر ِبؤحدمسلم و بحدٌثٌن البخاري  ثالث سنة بخراسان توفً: سعد ْبن ُمَحمَّ
 علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول أصحاب من بخراسان مات من آخر وهو: ؼٌره زاد. وستٌن
 . وسلم
 ،(7ٙٔ -7٘ٔ/ٔ) الؽابة أسدو ،(8ٙٔ -8٘ٔ/  ٔ) اْلَبرِّ  َعبد البن االستٌعاب : ٌنظر

 (7ٗ/ٔ) ، والخالصة(ٖٖٗ – ٕٖٗ/ٔ) حجر ابن وتهذٌب
 :سناداإلالحكم على 

  .وهوحسن الحدٌث واقد بن الحسٌن بن علًه حسن فٌه إسناد
نِ  ْبن علًِ: زٌد بن الحباب ووتابعه س  ِقٌق   بن اْلح   كما سبق فى التخرٌج  ش 

 7ٖٔ :رالثورى سبقت ترجمته حدٌث رقم: ثقة فى ؼٌزٌد بن الحباب -ٔ
  )ع(  حافظ ثقة :المروزي الرحمن عبد أبو شقٌق بن الحسن بن علً -ٕ

           (99ٖ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
 :طرقهالحكم على الحدٌث بمجموع 

 .  لؽٌره صحٌح 
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 :دهمسن ٌعلى فً أبوو ،( بنحوه89ٔ٘ٔ/8ٖٙ/ٖٕ)وفً  ،( ٕٓٓ٘ٔ/7ٕٗ/ٖٕ) =
( بلفظه خمستهم من ٓ٘ٔ/ٔ) :نعٌم فى الحلٌة أبوو ،( بنحوهٖٕٙٓ/ٔ٘/ٗمسند جابر )

 .سلمة به  أبًطرق عن عبد العزٌز بن 
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

دُ  -ٔ مَّ  7 :سبقت ترجمته حدٌث رقم باتفاقثقة  :َثِقٌؾ   َمْولَى إبراهٌم ْبنِ  إسحاق ْبنُ  ُمح 
د -ٕ مَّ  ْبن عثمان :روى عن.  )ع(.الكوفً كرٌب أبو الهمدانً، كرٌب ْبن العالء ْبن ُمح 

. عقبة وؼٌرهم بن وقبٌصة الطنافسً، ُعَبٌد بن وُعَمر ناجٌة، ْبن وعثمان الزٌات، َسِعٌد
 ُبْهلُول   ْبنِ  إسحاق ْبنُ  أحمد جعفر أبوو النسفً، معقل بن إبراهٌمو الجماعة،: َعنه َرَوى

 حدثت لو: حنبل بن أحمدقال . وؼٌرهم  السراو، الثقفً إسحاق ْبن التنوخً، ومحمد
 أبو أما كرٌب، أبوو معمر، أبو اثنٌن عن لحدثت المحنة فً ٌعنً أجاب ممن أحد عن

 ٌحب لم الذي أمر وٌحسن وامتحانه إجابته على نفسه ٌذم أجاب ما بعد ٌزل فلم معمر
 أجرى أنه علم لما فتركها محتاو وهو دٌناران، علٌه فؤجرى كرٌب أبو وأما وٌؽبطهم،

د سمعت: سفٌان بن الحسن َوَقال، كذلك علٌه  بالعراق ما: ٌقول نمٌر بن هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، منه بلدنا أعرؾ بحدٌث وال الهمدانً، كرٌب أبً من حدٌثا أكثر  ْبن الرَّ
 ريبواالنٌس علً ْبن الحسٌن علً أبو َوَقال، صدوق: َفَقالَ  َعْنُه، أَِبً سبل: َحاِتم أَبً

 جمٌع على والكثرة الحفظ فً كرٌب أبا ٌقدم عقدة بن العباس أبا سمعت: الحافظ
 بن أحمد َوَقال، حدٌث ألؾ مابة بثالث بالكوفة كرٌب ألبً ظهر وٌقول مشاٌخهم،
 َوَقال .حدٌث ألؾ مابة كرٌب أبً من سمعت: أبً قال: األنصاري إسحاق ْبنُ  ُموَسى
َسابً ان ابنُ  وذكره، ثقة: أخر موضع فً َوَقال، به بؤس ال: النَّ  ،الثقات كتاب فً ِحبَّ

 .بتٌناوم وأربعٌن ثمانسبع أو  سنة مات.ثقة حافظ  :وقال ابن حجرفى التقرٌب
  .وثقه الجمهورواحتج به الشٌخان ثقة  : حاله خالصة
 البخاري وتارٌخ ،(79ٕ/ ٕو ،8ٕٖ/ٔ) أحمد وعلل ،(ٗٔٗ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
ومشٌخة  ،(8ٖٙ/ ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٖٙ/ٕ) األوسطوالتارٌخ  ،(ٕ٘ٓ/ٔ) الكبٌر
وثقات  ،(ٕٙ/ 8) والتعدٌل والجرن ،( 8ٕٔ/ ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٕ٘/ٔ) النسابً

 (ٓٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،(8ٖٙ – 8ٖ٘/ 9) التهذٌب وتهذٌب ،(٘ٓٔ/9ابن حبان )
ٌن ِبَضم - السوابً سفٌان بن محمد بن عقبة بن قبٌصة -ٕ  َوُسُكون اْلَواو َوفتح السِّ
اء آخرَها َوِفً لؾاأل ْسَبة َهِذه - تحتَها من مثناة َمْهُموَزة ٌَ  بن َعامر بن سواءة إِلَى النِّ

 َسلََمة أَبً ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن العزٌز عبد :روى عن. )ع( الكوفً عامر أبو صعصعة
 :وعنه .وؼٌرهم رزٌق، ْبن وعمار العبسً، الطفٌل ْبن ُعَبٌد سٌدان وأبً الماجشون،
د كرٌب أبوو، الجنٌد ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو البخاري،  .وؼٌرهم  العالء، ْبن ُمَحمَّ

                                                                                                                                  =                                                                                            
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ٌَى كان: هللاَِّ  َعْبد أبو قال: إسحاق ْبن  حنبل قال = ْح  سفٌان من سمع من أصؽر آدم ْبن ٌَ
ى َوَقال: قال. عندنا ٌَ ْح  فً قبٌصة قصة فما: له قلت. بسنتٌن منً أصؽر قبٌصة: ٌَ
 ال صؽٌرا كان: قال هذا؟ فؽٌر: له قلت. الؽلط كثٌر َكانَ : هللاَّ  عبد أبو َفَقالَ  سفٌان؟
 بدنه، فً ِبهِ  بؤس ال ثقة صالحا   رجال   قبٌصة كان: قال سفٌان؟ فؽٌر: له قلت، ٌضبط
 فً قبٌصة ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌىوقال ، الحدٌث كثٌر أنه ٌذكر ؟ عنده ٌكن لم شًء وأي
وقال ، رصؽٌ وهو منه سمع فإنه القوي، بذاك لٌس سفٌان حدٌث فً الإ شًء كل

ْحَمنِ  َعْبد َوَقال: رشاداإلالخلٌلى فى   وأبً عن قبٌصة، ُزْرَعة أبو سبل: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ
م أبوو الرجلٌن، أفضل قبٌصة كان: َفَقالَ  نعٌم، ٌْ  أبً َسؤَلتُ : أٌضا َقالوَ ، الرجلٌن أتقن ُنَع
 المحدثٌن من أر ولم صدوق، وهو عندي، أحلى قبٌصة: َفَقالَ  حذٌفة، وأبً قبٌصة، َعنْ 
 حدٌث فً نعٌم وأبً قبٌصة، سوى ٌؽٌره ال واحد لفظ على بالحدٌث وٌؤتً ٌحفظ من

 ُعَبٌد أبو َوَقال .حدٌثه فً الجعد ابن وعلً َشِرٌك، حدٌث فً الحمانً وٌحٌى الثوري،
 ُعَبٌد من أسلم قبٌصة: َفَقالَ  ُموَسى، ْبن هللا وُعَبٌد قبٌصة، َعنْ  داود أََبا سؤلت: جرياآل
 ثم ٌحفظون ال حذٌفة أبوو عامر، أبوو قبٌصة، كان: ٌقول َداُود أبا سمعت: َوَقال، هللا

 ْبن قبٌصة من أحفظ الشٌوخ من رأٌت َما: النصٌبً سٌار ْبن إسحاق َوَقال، بعد حفظوا
د ْبن صالح َوَقال، عقبة  من سماعه فً تكلموا أنهم الإ صالحا رجال كان: اْلَحاِفظ ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، سفٌان  سلمة ْبن أحمد َوَقال، صدوق: خراش ْبن ٌُوُسؾ ْبن الرَّ
 الصالح الرجل: قال قبٌصة، ذكر إذا مرة ؼٌر السري ْبن هناد سمعت: ريبواالنٌس
 ٌحدث قبٌصة كان: عرواأل سهل ْبن الفضل َوَقال، البكاء كثٌر هناد وكان عٌناه، وتدمع
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، حفظا درسا درسا الوالء على الثوري بحدٌث  َمْنُصور ْبن َداُود ْبن الرَّ
 مبتسما رأٌته ما عقبة، ْبن قبٌصة مثل رأٌت ما: ٌقول ُعَمر ْبن حفص سمعت: الفارسً

َسابً َوَقال، الصالحٌن هللا عباد من قط، ان ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  لٌس: النَّ  كتاب فً ِحبَّ
 الذهبً َوَقال، ثقة: العجلً َوَقال، الحدٌث كثٌر صدوقا ثقة وكان :سعد ابن قال، والثقات
 فً حجر ابن َوَقال ،ؼلطه وجود معه موثق عندهم به محتج جلٌل، صدوق: المٌزان فً

 .بتٌناوم عشرة خمس سنة مات .خالؾ ربما صدوق: التقرٌب
 . احتج به الشٌخان ثقة:  خالصة حاله 

 الدارمً، وتارٌخ ،(8ٗٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( ٖٓٗ/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ،7ٗ/  ٔ) أحمد وعلل ،( ٙٔ٘ ،ٓٔ٘) الترجمتان محرز، وابن (ٓٓٔ – 98) الترجمة
( 88ٖ/ٔ) للعجلًوالثقات ، ( 77ٔ/7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 8ٕٙ/  ٕو ،ٕٗٔ
 ابن وثقات(، ٕٙٔ/7) والتعدٌل والجرن(، ٕٙٓ،ٕ٘ٔ/ٔ) بً داودجرى ألاآلت االوسإ
 االعتدال ومٌزان ،(ٕ٘ٔ/ٕ، واللباب ) ( 7ٔ٘/ٕرشاد للخلٌلى )اإلو ،( ٕٔ/  9) حبان

                                                                =            (ٖ٘ٗ/ ٔ) والتقرٌب ،( 9ٖٗ – 7ٖٗ/  8) التهذٌب وتهذٌب ،( 8ٖٖ/ٖ)
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 معجمة بعدها الجٌم بكسر  - الماجشون سلمة أَبً بن هللاَِّ  َعبد بن العزٌز عبد -ٗ =
ْهِرّي، شهاب بن مسلم بن محمد روى عن: .)ع( المدنًعبد هللا  أبو مضمومة  الزُّ
 نعٌم أبوو الربٌع، بن ؼسان :وعنه. وؼٌرهم عروة بن وهشام ،المنكدر بن ومحمد
 لقب كٌؾ: حنبل بن أحمد سبل. وؼٌرهم عقبة، بن وقبٌصة دكٌن، ْبن الفضل

 فلقب!  شونً شونً ٌقول، الرجل لقً إذا بكلمة، الفارسٌة من تعلق: فقال الماجشون؟
 َعن منصور ْبن إسحاق َوَقال،  بؤس بن لٌس: َمِعٌن ابن عن الدارمً َوَقال، الماجشون

َسابً َداُود، أبوو، وابن سعد حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبووثقه و، ثقة: َمِعٌن ابن ، والنَّ
، صدوق: خراش ابن َوَقال، بن صالح، وابن حجر أحمدو ،، والبزارالذهبً، والعجلًو

ْحَمنِ  َعْبدُ  َسِمْعتُ : القطان سنان ْبن أحمد َوَقال  لم السري، بن بشر قال: قال َمِهِديٍّ  ْبنُ  الرَّ
ْهِريّ  من الماجشون وال ذبب أَبً ابن ٌسمع  أنه عندي معناه: سنان بن أحمد قال، والزُّ
ًُّ  َوَقال، عرض اَرقُْطِن  أعلم هو: أشهب َقالوَ  .الثقات فً شاهٌن ابن وَذَكره ، حافظ: الدَّ

 .المهدي علٌه وصلى بةاوم وستٌن أربع سنة توفً .مالك من
  .باتفاقثقة  :خالصة حاله

 : الدارمً وتارٌخ ،( ٖٙٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( ٖٕٖ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
/  ٕو 9ٕ٘/  ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٖٔ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9) الترجمة
 للدارقطنً والتتبع ،( ٓٔٔ/7) حبان ابن تقاوث ،( 8ٖٙ/٘) والتعدٌل والجرن ،( ٘ٙٔ

 والتقرٌب ،(ٖٗٗ–ٖٖٗ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب، (9ٕٙ/ٕ) االعتدالومٌزان ، (ٔ٘ٗ/ٔ)
(ٔ/ٖ7٘)  
 ٔٓٔ :رقم حدٌث ثقة سبقت ترجمته: بن المنكدر محمد -٘
   ٘ٔ :حدٌث رقم سبقت ترجمته :رضً هللا عنهما بن عبد هللا جابر -ٙ
 :سناداإلالحكم على  

 صحٌح على شرط الشٌخٌن
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 - النبًوالخشخشة لم ٌعلم تقدم من سماع دف النعل  على أن مافٌه دًللة 
ا بٌن جمعا ، من تعرٌف جبرٌل ًلإم، ذلك أنه بالل  - صلى هللا علٌه وسلم

تكرر  الجنة - صلى هللا علٌه وسلم -ه دخولُ ، وٌحتمل أن ٌكون حادٌثاأل
، وهذا أظهر ، وعرفه جبرٌل فى بعضهاتبعض الدخال فعرفه بنفسه فً

ألن حدبث برٌدة ٌدل سٌاق لفظه على تكرر الدخول ،حتمالٌٌناًل
(ٔ) 

.
 

ًَّ  أ نَّ  -رضى هللا عنه  -وعن زٌد بن خالد الجهنى -8ٙٔ  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
لَّم   س  نْ »: ق ال   و  ؤ   م  ضَّ ن   ت و  هُ، ف ؤ ْحس  لَّى ُثمَّ  ُوُضو   نِ  ص  ٌْ ت  ْكع  ْسُهو ًل   ر  ا، ٌ   فٌِِهم 
ا ل هُ  ُغفِر   م   م  ق دَّ ْنبِهِ  ِمنْ  ت  البغويداود وتابعه  أخرجه أبو «ذ 

(ٕ)
 .  

 __________________________  
 

ًُّ  َقالَ ( ٔ) َماعَ  أَنَّ  اْلَحِدٌثِ  َظاِهرُ  اْلِكْرَماِن ْومِ  ِفً َوَقعَ  اْلَمْذُكورَ  السَّ ةَ  أِلَنَّ  النَّ ْدُخلَُها اَل  اْلَجنَّ ٌَ 
َقَظة، َحال ِفً َكونه ٌْحَتمل: قلت اْلَمْوتِ  َبْعدَ  إال أََحد   ٌَ اَلة كتاب أول ِفً صرن َوقد اْل  الصَّ
لَة ِفٌَها دخل: أَنه ٌْ .اْلِمْعَراو لَ

 

ًُّ  َقْولُ : قال ابن حجرو ْدُخلُ  اَل  اْلِكْرَماِن ةَ  أََحد   ٌَ ًَّ  أَنَّ  َقْولُهُ  َمعَ  َمْوِتهِ  َبْعدَ  إال اْلَجنَّ ِب  َصلَّى النَّ
 ُ هِ  هللاَّ ٌْ لَةَ  َدَخلََها َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ِقَظةِ  ِفً اْلِمْعَراوُ  َوَكانَ  اْلِمْعَراوِ  لَ ٌَ ِحٌحِ  َعلَى اْل  َظاِهُرُهَما الصَّ

َناقُضُ  ٌُْمِكنُ  التَّ ْفًِ  َحْملُ  َو ا َكانَ  إِنْ  النَّ رِ  َعلَى َثاِبت  ٌْ ا ِفً ٌَُخصُّ  أَوْ  األنبٌاء َؼ ٌَ ْن  َخَروَ  ِبَمنْ  الدُّ
ا َعالَمِ  َعنْ  ٌَ ْن ا َقِرٌب   َوُهوَ  اْلَملَُكوتِ  َعالَمَ  ِفً َوَدَخلَ  الدُّ ًُّ  ِبهِ  أََجابَ  ِممَّ لِ ٌْ َه  اْسِتْعَمالِ  َعنِ  السُّ

َهب طست لَة الذَّ ٌْ  . اْلِمْعَراو لَ
َقَظة َحال ِفً َكونه ٌْحَتمل:  ىّ نِ ٌْ قال العَ و ٌَ اَلة كتاب أول ِفً صرن َوقد ، اْل  دخل: أَنه الصَّ

لَة ِفٌَها ٌْ هُ  ٌخفى اَل  تَناقض كالمٌه ِفً: قلت. اْنتهى. اْلِمْعَراو لَ  ُدُخوله أَن أَوال ذكر أِلَنَّ
هِ  هللا صلى ٌْ ا َقالَ  ثمَّ  ُمْحَتمل، ةالٌقظ َحال ِفً اْلجنَّة َوسلم َعلَ  ٌ لَة َدخلَها أَنه فالتحقٌق: َثاِن ٌْ  لَ

ٌْسَ  اْلَمْوت، بعد اال اْلجنَّة أحد ٌْدخل اَل : َقْوله إِن: ٌَُقال أَن ْوجهاألوَ  اْلِمْعَراو،  على لَ
 َواْلفساد اْلَكْون َعالم من َكانَ  من حق ِفً َولكنه ُعُمومه على َهَذا: نقُول أَو ُعُمومه،
 ًّ ِب هِ  هللا صلى َوالنَّ ٌْ َمَوات َجاوز لما َوسلم َعلَ بع السَّ  من خرو اْلُمْنَتهى ِسْدَرة إِلَى َوبلػ السَّ

ة ُدُخوله َهَذا بعد ٌْمَتنع َفاَل  اْلَعالم، َهَذا أهل من ٌكون أَن  تفردت َوقد اْلَمْوت، قبل اْلجنَّ
 .اْلَجواب ِبَهَذا

  (ٕٙٓ/7) للعٌنً القاري( وعمدة ٖ٘/ٖ)  الباريفتح ٌنظر: 
 هذا الحدٌث مداره على زٌد بن أسلم واختلؾ عنه: (ٕ)

 الوجه األول: زٌد بن أسلم عن عطاء عن زٌد بن خالد به.
 الوجه الثانً: زٌد بن أسلم عن عطاء عن عقبة به.

 الوجه الثالث: زٌد بن أسلم عن عطاء عن أبً هرٌرة أو زٌد بن خالد على الشك.
 بن خالد دون ذكر عطاء زٌدالرابع: زٌد بن أسلم عن  الوجه

 تخرٌج الوجه األول:
ةِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج ٌَ ْفسِ  َوَحِدٌثِ  اْلَوْسَوَسةِ  َكَراِه اَلةِ  ِفً النَّ  الصَّ

َثَنا( قال 8/9ٖٕٓ٘/ٔ) دِ  ْبنُ  أحمد َحدَّ ، ْبنِ  ُمَحمَّ َثَنا َحْنَبل  و، ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  َحدَّ  =      َعْمر 
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َثَنا = ْعِنً ِهَشام   َحدَّ ، اْبنَ  ٌَ دِ  َعنْ  َسْعد  ٌْ ، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  أَْسلََم، ْبنِ  َز َسار  دِ  َعنْ  ٌَ ٌْ  َخالِد   ْبنِ  َز
 ٌِّ  به بلفظه .اْلُجَهِن

 َمنْ  َفْضلِ باب  ،الصالة تابك :فى شرن السنه البؽوي هأخرج :داود أبًومن طرٌق 
َبهُ  َفَصلَّى َتَطهَّرَ  ٌْ  .  ( بلفظهٖٔٓٔ/9ٗٔ/ٗ) ُعَق

مسند زٌد بن خالد ده: حمٌد فى مسن عبد بنو (،7ٓ٘ٗٔ/89ٕ/8ٕ) :أحمد هأخرجو
و ْبن اْلَملِكِ  َعْبدكالهما عن  ،(8ٕٓ/8ٔٔ/ٔ)  به بلفظه . َعْمر 
الطهارة : كتاب والحاكم ،(ٖٕٗٗ/9ٕٗ/٘) فًو ،(ٕٕٗ٘/9ٕٗ/٘) :الطبرانً هأخرجو
، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا»:وقال (ٔ٘ٗ/ٕٕٕ/ٔ)  ُتوِهُنَها ِعلَّة   لَهُ  أَْحَفظُ  َواَل  ُمْسلِم 

َجاهُ، َولَمْ  دُ  َوَهمَ  َوَقدْ  ٌَُخرِّ دِ  َعلَى أََبانَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ووافقه  «اْلَحِدٌثِ  َهَذا إسناد ِفً أَْسلَمَ  ْبنِ  َز
 عن طرق من( ثالثتهم ٖٙٔٓ/ 9ٕٔٔ/ٖ) :نعٌم فى معرفة الصحابة أبوو ،الذهبً
 .بلفظه به سعد، بن هشام

( من ٕٕٗ٘/9ٕٗ/٘(، والطبرانً:  )ٓٔوأخرجه القاسم بن سالم فً الطهور: )ن 
 طرٌق اللٌث عن زٌد بن أسلم به بلفظه.

من طرٌق  ( كالهماٗٔ٘/ٗ، وابن عدي فً الكامل )(9ٕٔٙٔ/ٕٓ/ٖٙوأخرجه أحمد )
  الدراوردي عن زٌد به بنحوه.

 بن محمد عن الطٌالسً، الولٌد أبً طرٌق من( ٕٗٗٗ/9ٕٗ/٘) :الطبرانً هأخرجو
 .بلفظه به أسلم، بن زٌد عن أبان،

( من طرٌق أبً قرة عن الثوري عن 9ٕ)ن :وأخرجه أبو إسحاق المزكً فً المزكٌات
   زٌد به. وقال: ؼرٌب عن الثوري، ال أعلم رواه ؼٌر موسى بن طارق.

 تخرٌج الوجه الثانً:
 عن ،-محمد واسمه -صالح ابن عن (ٖ٘ٗ/ٕٕٕ/ٔالطهارة ) تابك: الحاكم هأخرج
: الحاكم قال. عامر بن عقبة الصحابً سمى ولكنه به، أسلم، بن زٌد عن أبان، بن محمد
 بهشام مسلم احتج وقد به، محتج ؼٌر الحدٌث واهً وهو أبان، بن محمد من وهم هذا
 . سعد بنا

 تخرٌج الوجه الثالث:
، ثنا (: قال: ٓ٘/٘ٗ/ٔأخرجه أبو إسحاق  البؽدادي فً أمالٌه ) ُد ْبُن أَْسَباط  ٌْ َثَنا ُعَب َحدَّ

 ، ًِّ ِد ْبِن َخالِد  اْلُجَهِن ٌْ ،َعْن َز َسار  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ ، َعْن َز أَِبً، ثنا ِهَشاُم ْبُن َسْعد 
ِه َوَسلََّم:  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ؤَ َفؤَْحَسَن اْلوُضوَء َمْن تَ "أَْو أَِبً ُهَر َوضَّ

ُ لَهُ  ِن اَل َسْهَو ِفٌِهَما َؼَفَر هللاَّ ٌْ  "َوَصلَّى َرْكَعَت
 رواه قد الحدٌث هذاقال: و ( عن عبٌد بن أسباط به.87ٔ7/ٕٗ٘/٘ٔ) أخرجه البزار:

 بن خالد بن َزٌد َعن ٌسار، ْبنِ  َعطاء َعن أَْسلََم، ْبنِ  َزٌد َعن هشام، ؼٌر
 =                                                                      الراب،:تخرٌج الوجه 
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َثنا َعبد هللاَّ ْبن ِعْمران ( ٘ٔ٘/ٗأخرجه ابن عدي فً الكامل: ) = َثَنا اْبن صاعد، َحدَّ َحدَّ

ِد ْبِن أَْسلَمَ  ٌْ َثنا الدراوردي َعْن َز ًُّ َصلَّى  العابدي، َحدَّ ِب ًُّ َعْن النَّ ِد ْبِن َخالِد  اْلُجَهِن ٌْ َعْن َز
ْحٌى الحمانً عن ُمَحمد ْبن  ٌَ ُ َعلٌَِه َوسلََّم بذلك ولم ٌذكر بٌنهما عطاء ْبن ٌسار ورواه  هللاَّ
ِد ْبن خالد فوصله  ٌْ َسار  َعْن َز ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ أََبان والداروردي َعْن َز

حمانً عنهما وحمل حدٌث الدراوردي على حدٌث ُمَحمد ْبن أََبان واألصل عن ال
  .الدراوردي مرسل

 دراسة إسناد الوجه األول: 
 :ٌروٌه أبو داود وهذا دراسة إسناده

 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
 ٖ :سبقت ترجمته حدٌث رقم ، إمام: ثقة ثبت بن محمد بن حنبل أحمد -ٔ 
بد -ٕ لِك ع  اء َوُسُكون اْلَقاؾ ِبَفْتح - القٌسً َعْمرو بن الم  ٌَ  آخرَها َوِفً نقطتان تحتَها اْل

ْسَبة َهِذه ُمْهملَة سٌن ًّ  بن َصعب بن عكابة بن َثْعلََبة بن قٌس إِلَى النِّ  َواِبل اْبن بكر بن َعل
ال آخرَها َوِفً َواْلَقاؾ اْلعٌن ِبَفْتح -العقدي عامر أبو - ْسَبة َهِذه - اْلُمْهملَة الدَّ  بطن إِلَى النِّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن المؽٌرةروى عن: )ع(.  الَبْصِريّ   قٌس من َوقٌل بجٌلة من  الحزامً، الرَّ

ًِّ  ْبن وموسى  حنبل، ْبن أحمد :وعنه. وؼٌرهم سعد بن وهشام اللخمً، ربان ْبن َعلِ
مان قال. وؼٌرهم النوفلً عثمان بن أحمدو الدارمً، َسِعٌد ْبن أحمدو ٌْ  داود بن ُسلَ

 العقدي عامر أبً َعن: قال أكتب؟ عمن البصرة أرٌد: قلت حنبل ْبن أحمد سؤلت: القزاز
 أبو َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد بن عثمان َوَقال، جرٌر بن ووهب
َسابً َوَقال، صدوق: حاتم وقال وابن حجر،  العجلً، ووثقه ابن سعد ومؤمون ثقة: النَّ
، العقدي عامر أبً شٌخ، أوثق عن ذبب أَبً ابن حدٌث كتبت: مهدي ْبن الرحمن َعْبد

 سنة مات. : ثقة عاقل، وقال عنهوابن شاهٌن فى الثقات ،وذكره ابن حبان فى الثقات
                                                           .مابتٌنو خمس أربع أو

  .واحتج به الشٌخان باتفاقخالصة حاله : ثقة 
خلٌفة  وطبقاته ،(8ٗٗ) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،(99ٕ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 وتارٌخه ،(ٖٙٓ/ٕ) األوسطوالتارٌخ  ،(ٕ٘ٗ/٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(9ٖٙ/ٔ)
 ،ٕٓ٘ ،ٙٗٔ ،٘ٗٔ ،ٔٔٔ/ٕو ،ٕٖٖ/ٔ) لٌعقوب ، والمعرفة(ٖٗٓ/ٕ) الصؽٌر
 ابن وثقات، (9ٖ٘/٘) والتعدٌل والجرن، (ٖٓٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 7ٗ/ٖو ،799
 – 9ٓٗ/ ٙ) التهذٌب وتهذٌب، (8٘ٔ/ٔوالثقات البن شاهٌن ) ،(88ٖ/8) حبان
 (                            ٖٗٙ/ٔ)  التهذٌب وتقرٌب ،(ٓٔٗ

ٌُقال أبو المدنً، سعد بن هشام -ٖ   روى عن: .(ٗ)خت م  القرشً َسِعٌد، أبو: عباد، و
 أبو وعنه:.  وؼٌرهم هالل أَبً ْبن وَسِعٌد المقبري، َسِعٌد أَبً بن وَسِعٌد أسلم، بن زٌد
: حاتم أبو قال. وؼٌرهم  العقدي عامر أبوو سعد بن واللٌث دكٌن، بن الفضل نعٌم

قُول حنبل ْبن أحمد سمعت  ْبن أحمد بن هللا َعبد َوَقال .بالحافظ سعد بن هشام ٌكن لم: ٌَ
ٌَى َكانَ  وكذا، كذا سعد بن هشام: أبٌه َعن حنبل، ْح  =         ، عنه ٌروي ال َسِعٌد ْبن ٌَ
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 ْبن حرب َوَقال، الحدٌث محكم هو لٌس: حنبل ْبن أحمد َعن طالب، أبو َوَقال =

 بمحكم لٌس: َوَقال ٌرضه، فلم سعد، بن هشام له وذكر حنبل ْبن أحمد سمعت: إسماعٌل
، منه إلً أحب قٌس بن وداود ضعٌؾ، سعد بن هشام: َمِعٌن بن ٌحٌىوقال ، للحدٌث
، الحدٌث بمتروك لٌس صالح، سعد ْبن هشام :فى موضع آخر َمِعٌن بن ٌحٌىوقال 
 جابز: العجلً َوَقال، القوي بذاك لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن صالح، ْبن معاوٌة َوَقال

 إسحاق بن محمد وكذلك. الصدق محله شٌخ: ُزْرَعة أبو َوَقال، الحدٌث حسن الحدٌث،
ًُّ  َوَقال، إسحاق بن محمد من إلً أحب وهشام عندي، هو وهكذا  أََبا َسِمْعتُ : اْلَبْرَذِع
قُولُ  ُزْرَعةَ   به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب: حاتم أبو َوَقال، الحدٌث واهً سعد بن هشام: ٌَ
د يّ اآل ُعَبٌد أبو َوَقال، واحد عندي إسحاق بن وُمَحمَّ  سعد بن هشام َداُود، أبً َعن ُجرِّ
َسابً َوَقال، أسلم بن زٌد ِفً الناس أثبت  لٌس: آخر موضع فً َوَقال، ضعٌؾ: النَّ

ان، ابنُ  وَذَكره، ٌُستضعؾ اْلَحِدٌثِ  َكِثٌرَ  َكانَ وقال ابن سعد :، بالقوي  عدي، وابن ِحبَّ
 ٌفهم ال وهو سانٌداأل ٌقلب ممن كان: حبان ابن َوَقال الضعفاء، جملة فً الجوزي وابن
 الثقات عن ٌروي فٌما ثباتاال مخالفته كثر فلما ٌعلم، ال حٌث من الموقوفات وٌسند
 بن ٌعقوب وذكره، ضٌر فال حدٌثه من الثقات وافق بما اعتبر وإن به حتجاواإل بطل
 مات .بالتشٌع ورمً أوهام له صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الضعفاء فً سفٌان
 .                          بةاوم ستٌن سنة

، وفٌه فى الشواهد الإخرو له لم ٌُ  كثرون ومسلم  األخالصة حاله : ضعٌؾ ضعفه 
  .توثٌق فً زٌد بن أسلم خاصة

 وابن ،( 7ٔٙ/ٕ) الدوري تارٌخو، متمم التابعٌن(  ٘ٗٗ/ٔ)طبقات ابن سعد : ٌنظر
 ،(ٕٓٓ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٘ٗ/  ٕ) أحمد وعلل ،( ٖٙٔ) الترجمة محرز،
 ،( ٔٙ/ 9) والتعدٌل والجرن ،( ٗٓٔ/ٔ) النسابً وضعفاء( 7٘ٗ/ٔ) للعجلًوالثقات 

البن  ، والضعفاء( 9ٓٗ/8) بن عديالل والكام ،( 89/ٖ) حبان البن والمجروحٌن
 (7ٕ٘/ٔ) والتقرٌب ،( ٔٗ – 9ٖ/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب (7ٗٔ/ٖ) الجوزي

د -ٗ ٌْ ٌُقال أَُساَمة، أبو العدوي، القرشً، أسلم بن ز  ِ، َعْبد أبو: و ، هللاَّ ًّ  مولى الفقٌه، اْلَمَدِن
ج، ْبن وُعَبٌد وعلة، ْبن الرحمن عبد روى عن:. )ع( .الخطاب ْبن ُعَمر ٌْ  ْبن وعطاء ُجَر
ٌَى، ْبن وهمام َسْعد، ْبن هشام :وعنه. وؼٌرهم ٌسار ْح  الٌشكري ُعَمر ْبن وورقاء ٌَ

رة أَِبً من وال َجاِبر، من ٌسمع لم: َمِعٌن ْبن ٌحٌىقال . وؼٌرهم ٌْ  َعنْ  َمالِك، َوَقال .ُهَر
د د هٌبتً قط أحدا هبت ما: عجالن ْبن ُمَحمَّ ٌْ د وكان: َمالِك قال . أسلم ْبن َز ٌْ  أسلم ْبن َز
قُول  كانت: َمالِك َعنْ  الواقدي، َوَقال .تعال ُثمَّ  تسؤل، كٌؾ فتعلم اذهب: عجالن البن ٌَ
 ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول مسجد ِفً حلقة أسلم ْبن لزٌد
َسابً، َسْعد، ْبن ومحمد حاتم، أبوو ُزْرَعة، أبوو أبٌه، َعن حنبل ، ثقة: خراش وابن والنَّ
َبة ْبن ٌعقوب َوَقال ٌْ  فٌه كتاب لَهُ  ،القرآن بتفسٌر عالما وكان والعلم، الفقه أهل من ثقة: َش
َثَنا: عدي ابن َوَقال، القرآن تفسٌر َثَنا: قال محمد، بنا الَملِك َعبد َحدَّ َثَنا حاتم، أبو َحدَّ  َحدَّ
َثَنا: قال الطباع، عٌسى بن محمد   =  المدٌنة وأهل المدٌنة قدمت: قال زٌد، بن حماد َحدَّ
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 به نعلم ما": قال هذا؟ موالكم فً تقول ما: هللا لُعَبٌد فقلت أسلم بن زٌد فً ٌتكلمون =

ا  الثقات من هو أسلم بن وزٌد: فقال هذا عدي ابن وتعقب "برأٌه القرآن ٌفسر أنه الإ بؤس 
حبان فى الثقات وكذلك وذكره ابن ، بمةاأل عنه حدث عنه، الرواٌة من أحد ٌمتنع ولم

 وثالثٌن ست سنة مات . ٌرسل وكان عالم ثقة :وقال ابن حجرفى التقرٌب، ابن شاهٌن
 . ومابة

 .جماع اإل: ثقة بخالصة حاله
 ،(8ٔٔ/ ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،ط العلمٌة( ٕٔٗ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر
 ،ٖٕ٘ ،٘ٙٔ ،ٖٗٔ ،ٖٓٔ ،ٙ٘ ،ٕٖ/  ٔ) أحمد وعلل ،(ٖٖٗ) رقم طهمان، وابن
 وتارٌخه ،(87ٖ/ ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٔٗ ،9ٕ٘ ،ٕٓٗ ،9ٖٕ ،ٖٕٙ

 والتعدٌل والجرن ،(ٗٙ – ٖٙ/ٔ) حاتم أَبً البن ، والمراسٌل(ٓٗ ،ٕٖ/  ٕ) الصؽٌر
والثقات البن  ،(ٕٙٗ/ٗوالثقات البن حبان ) ،(ٖٙٔ/ٗ) بن عديوالكامل ال ،(٘٘٘/ٖ)

 ،(9ٖ٘/ٖ) حجر ابن وتهذٌب ،(78ٔ/ٔ) للعالبً والمراسٌل ،(9ٓ/ٔشاهٌن )
 (ٕٕٕ/ٔوالتقرٌب )

ْسَبة َهِذه اْلَهاء ِبَكْسر - الهاللً ٌسار بن عطا  -٘  صعصعة بن َعامر بن ِهاَلل إِلَى النِّ
ة بنا ٌَ  مٌمونة مولى القاص المدنً محمد أبو ،- َكِبٌَرة َقبٌلَة هَوازن بن بكر بن ُمَعاِو

ًُّ  زوو ِب  ثابت، بن وزٌد ، هللا عبد بن جابر روى عن:. )ع( وسلم علٌه هللا صلى النَّ
 بن وزٌد ثابت، أَبً بن وحبٌب شج،األ بن بكٌر :وعنه. وؼٌرهم الجهنً خالد ْبن وزٌد
د َقال .وؼٌرهم أسلم  لم: حاتم أبو َوَقال، مسعود ابن من سمع: والبخاري سعد، ْبن ُمَحمَّ
ٌَى َعن منصور ْبن إسحاق َوَقال  منه ٌسمع ْح َسابً ُزْرَعة، أبوو َمِعٌن، ْبن ٌَ ، ثقة: والنَّ
د َوَقال : فقال أنس بن مالك وأما، الصنابحً هللا عبد أبً من سمع: أٌضا سعد ْبن ُمَحمَّ
ًّ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ٌسار بن عطاء َناِبِح  تابعً: العجلً َوَقال، الحدٌث كثٌر ثقة، وكان الصُّ
 من ٌسمع لم: ُزْرَعة أبو َوَقال. البدري مسعود أبً من ٌسمع لم: حاتم أبو َوَقال، ثقة
ان ابنُ  وَذَكره ،شٌبا ُعَمر  صاحب فاضل ثقة :وقال ابن حجر فى التقرٌب، الثقات فً ِحبَّ

                                             . ذلك بعد وقٌل وتسعٌن أربع سنة مات. وعبادة مواعظ
   .                                                                باتفاقخالصة حاله : ثقة 

/  ٔ) أحمد وعلل ،( ٙٓٗ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 7ٖٔ/  ٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،( ٔٙٗ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٔٓٗ ،ٕ٘ٙ ،ٙ٘ ،ٖٖ
 له والمراسٌل ،(8ٖٖ/ٙ) والتعدٌل والجرن، ( ٖٖٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(87/
، (9ٖٙ/ٖاللباب )و، (9ٗ/ٔ) الدارقطنً وسنن ،(99ٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٙ٘ٔ/ٔ)

   (9ٕٖ/ٔوالتقرٌب ) ،(8ٕٔ – 7ٕٔ/  7) التهذٌب وتهذٌب
 ٖٗ :سبقت ترجمته حدٌث رقم زٌد بن خالد الجهنى : -ٙ

 : سناداإلالحكم على 
 =                                                .فٌه هشام بن سعد وهو ضعٌؾ؛ ضعٌؾ 
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___________________________   
وقد تابعه على هذا الوجه: سفٌان الثوري، لكنه من طرٌق أبً قرة عنه: وهو موسى  =
بن طارق الٌمانً، قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال فً ؼٌر الجرن والتعدٌل: ٌكتب ا

 حدٌثه وال ٌحتج به.
 (٘ٗ٘/ٙ( والمٌزان )8ٗٔ/8الجرن والتعدٌل )

 وتابعه أٌضا محمد بن أبان بن صالح القرشً: ضعٌؾ
 (ٖ٘ٗ/ٖالمٌزان )

  ٘ٔوتابعه اللٌث بن سعد: وهو ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: 
 سلم عن عطاء عن عقبة(زٌد بن أ)دراسة إسناد الوجه الثانً: 

 قال. عامر بن عقبة الصحابً سمى ولكنه به، أسلم، بن زٌد عن أبان، بن محمدرواه 
 مسلم احتج وقد به، محتج ؼٌر الحدٌث واهً وهو أبان، بن محمد من وهم هذا: الحاكم
 . سعد بن بهشام

)زٌد بن أسلم عن عطاء عن أبً هرٌرة أو زٌد على  دراسة إسناد الوجه الثالث:
 الشك(
ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن رواه  ٌْ ، َعْن َز ، ثنا أَِبً، ثنا ِهَشاُم ْبُن َسْعد  ُد ْبُن أَْسَباط  ٌْ ُعَب

َرَة  ٌْ ، أَْو أَِبً ُهَر ًِّ ِد ْبِن َخالِد  اْلُجَهِن ٌْ ،َعْن َز َسار  ٌَ 
 بن أسباط بن محمد عبٌد -ٔ

 : شٌخ.. قال أبو حاتم، وأبو حاتمد وٌحٌى بن ٌمانعبٌد بن سعٌ :بٌه وعن: أروى عن
ِن ِفً شهر ربٌع األول َوَكاَن وذكره ابن حبان فً الثقات وقال:  ٌْ َماَت سنة خمس َوِماَبَت

ش ٌْ  .، وقال ابن حجر: صدوقمن حلفاء قَُر
 (7ٖٙ/ٔوالتقرٌب ) (ٖٖٗ/8الثقات البن حبان )( وٕٓٗ/٘الجرن والتعدٌل )

. سبقت ترجمته حدٌثه عن الثوريخالصة حاله: ثقة إال فً  بن محمد )ع(: أسباط -ٕ
 ٕٙحدٌث رقم: 

 عن زٌد بن خالد ، دون ذكر عطاء()زٌد بن أسلم  دراسة إسناد الوجه الراب،:
ِد ْبِن أَْسلََم َعْن  عبد هللا بن عمران العابدي عن ٌروٌه ٌْ ِد ْبِن َخالِد  الدراوردي َعْن َز ٌْ  به َز

 ٌخطا وٌخالؾ صدوق، وقال ابن حبان:عبد هللا بن عمران العابدي: قال أبو حاتم: 
                            ( ٖٖٙ/8( والثقات البن حبان )ٖٓٔ/٘الجرن والتعدٌل )

سبقت  .العمري هللا عبٌد : حسن الحدٌث إال فى حدٌثه عنعبد العزٌز الداروردي
   7ٙٔترجمته حدٌث رقم: 

 
 النظر فً الخالف:

ضعٌؾ لكن فٌه توثٌقا عن زٌد بن أسلم خاصة،  الوجه األول: رواه هشام بن سعد وهو
والراوي عن هشام هو عبد الملك بن عمرو القٌسً وهو ثقة باتفاق، وتابعه الثوري 
لكنه من طرٌق أبً قرة عنه وهو ضعٌؾ، وتابعه محمد بن أبان وهو ضعٌؾ، وتابعه 

 =                                                                    اللٌث بن سعد، وهو ثقة.
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___________________________   
   هذا الوجه الحاكمُ  وقد وهمَّ رواه محمد بن أبان وهو ضعٌؾ  الوجه الثانً:
 رواه أسباط بن محمد عن هشام بن سعد وهو ضعٌؾالوجه الثالث: 

 والوجه الرابع: رواه الداروزدي وهو حسن الحدٌث عن زٌد بن أسلم
عن زٌد  ٌترجح الوجه األول الذي رواه هشام بن سعد عن زٌد بن أسلم عن عطاءإذا 

   ، فقد تابع هشام بن سعد، اللٌَث والثوريَّ ابن خالد بقرٌنة األكثرٌة
 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

 ضعٌؾ فٌه هشام بن سعد وتابعه الثوري واللٌث كما سبق فً التخرٌج
 تابك :البخاري هأخرج -رضً هللا عنه  - عفان بن عثمان حدٌث من شاهد وله

ْطبِ  ِسَواكِ باب  ،الصوم اِبسِ  الرَّ ٌَ اِبمِ  َوال َثَنا :( قال9ٖٗٔ/ٖٔ/ٖ) لِلصَّ  أخبرنا َعْبَداُن، َحدَّ
ِ، َعْبدُ  ، أخبرنا هللاَّ َثِنً: َقالَ  َمْعَمر  ، َحدَّ ْهِريُّ ِزٌَد، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  الزُّ تُ  ُحْمَراَن، َعنْ  ٌَ ٌْ  َرأَ

ًَ  ُعْثَمانَ  ُ  َرِض ؤَ  َعْنُه، هللاَّ هِ  َعلَى َفؤَْفَرغَ  َتَوضَّ ٌْ َد ا، ٌَ  َؼَسلَ  َواْسَتْنَثَر،ُثمَّ  َتَمْضَمضَ  ُثمَّ  َثالَث 
ا، َوْجَههُ  َدهُ  َؼَسلَ  ُثمَّ  َثالَث  ٌُْمَنى ٌَ ا، الَمْرِفقِ  إِلَى ال َدهُ  َؼَسلَ  ُثمَّ  َثالَث  ٌُْسَرى ٌَ  الَمْرِفقِ  إِلَى ال

ا،ثَ  ٌُْمَنى ِرْجلَهُ  َؼَسلَ  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ  الَث  ا، ال ٌُْسَرى ُثمَّ  َثالَث  ا، ال تُ : َقالَ  ُثمَّ  َثالَث  ٌْ  َرأَ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  ٌْ ؤَ  َوَسلَّمَ  َعَل ؤَ  َمنْ »: َقالَ  ُثمَّ  َهَذا َوُضوِبً َنْحوَ  َتَوضَّ  ُوُضوِبً َتَوضَّ
نِ  ٌَُصلًِّ ُثمَّ  َهَذا، ٌْ ثُ  الَ  َرْكَعَت ، ِفٌِهَما َنْفَسهُ  ٌَُحدِّ ء  ًْ مَ  َما لَهُ  ُؼِفرَ  اال ِبَش  .«َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ
 .(ٕٕٙ/ٕٗٓ/ٔ) َوَكَمالِهِ  اْلُوُضوءِ  ِصَفةِ باب  ،الطهارة تابك :مسلم هأخرجو

 تابك :مسلم هأخرج -رضً هللا عنه  - خر من حدٌث عقبة بن عامروله شاهد آ
ْكرِ باب  ،الطهارة َثِنً :( قالٖٕٗ/9ٕٓ/ٔ) اْلُوُضوءِ  َعِقبَ  اْلُمْسَتَحبِّ  الذِّ دُ  َحدَّ  ْبنُ  ُمَحمَّ
، ْبنِ  َحاِتمِ  ُمون  ٌْ َثَنا َم ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ ، ْبنُ  الرَّ َثَنا َمْهِديٍّ ةُ  َحدَّ ٌَ ، ْبنُ  ُمَعاِو  َرِبٌَعةَ  َعنْ  َصالِح 
ْعِنً ِزٌَد، اْبنَ  ٌَ ، إِْدِرٌسَ  أَِبً َعنْ  ٌَ ًِّ َثِنً ن،. َعاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  اْلَخْواَلِن  أبو  َوَحدَّ

رِ  َعنْ  ُعْثَماَن، ٌْ ، ْبنِ  ُجَب ر  ٌْ ، ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  ُنَف َنا َكاَنتْ : َقالَ  َعاِمر  ٌْ ةُ  َعلَ ٌَ  َفَجاَءتْ  ِبلِ اال ِرَعا
ْحُتَها َنْوَبِتً ًٍّ  َفَروَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َفؤَْدَرْكتُ  ِبَعِش ٌْ ا َوَسلَّمَ  َعلَ ثُ  َقاِبم   النَّاسَ  ٌَُحدِّ

ُ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما»: َقْولِهِ  ِمنْ  َفؤَْدَرْكتُ  ؤ َتَوضَّ ٌُْحِسنُ  ٌَ قُومُ  ُثمَّ  ُوُضوَءهُ، َف ٌَُصلًِّ ٌَ ِن، َف ٌْ  ُمْقِبل   َرْكَعَت
ِهَما ٌْ ةُ  لَهُ  َوَجَبتْ  الإ َوَوْجِهِه، ِبَقْلِبهِ  َعلَ نَ  َقاِبل   إذافَ  َهِذهِ  أَْجَودَ  َما: َفقُْلتُ  َقالَ  «اْلَجنَّ ٌْ َديَّ  َب ٌَ 
قُولُ  ُتكَ  َقدْ  إِنًِّ: َقالَ  ُعَمرُ  إذافَ  َفَنَظْرتُ  أَْجَودُ  َقْبلََها الَِّتً: ٌَ ٌْ  ِمْنُكمْ  َما: " َقالَ  آِنف ا، ِجْبتَ  َرأَ
ُ  أََحد   ِمنْ  ؤ َتَوضَّ ٌُْبلِػُ  ٌَ ٌُْسِبػُ  أَوْ  َف قُولُ  ُثمَّ  اْلَوُضوءَ  - َف ا َوأَنَّ  هللاُ  الإ إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشَهدُ : ٌَ د   ُمَحمَّ
ةِ  ابُ أبو لَهُ  فُِتَحتْ  الإ َوَرُسولُهُ  هللاِ  َعْبدُ  ةُ  اْلَجنَّ ٌَ َماِن ْدُخلُ  الثَّ َها ِمنْ  ٌَ ٌِّ  ". َشاءَ  أَ

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده
 .حسن لؽٌره 
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ُسول  أن  -هللا عنه  رضً -عامر وعن عقبة بن  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ا" :قال د   ِمنْ  م  ُ  أ ح  ؤ ضَّ و  ت  ٌُْحِسنُ  ٌ  ، ف  لًِّ اْلُوُضو   ٌُص  ِن، و  ٌْ ت  ْكع  ُ  ر  ْقبِل ْلبِهِ  ٌُ  بِق 

ْجِههِ  و  ا، و  ِهم  ٌْ ل  ب تْ  إًل ع  ج  ةُ  ل هُ  و  نَّ  أخرجه "أجود هذا ؟ : بخ بخ  ما" فقلتاْلج 
أوابل  ، وقد تقدم الحدٌث أتم من هذا فًالبغويمسلم وأبو داود وتابعهما 

الذكر قبله 
(ٕ)

 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ٖٙ :( تقدم تخرٌجه برقمٔ)
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 ذكر تحٌة المسجد( ٖٗ)
 

قتادة أبًعن  -87ٔ
(ٔ)

 :قال - صلى هللا علٌه وسلم -صاحب رسول هللا  
ْلتُ  خ  ْسِجد   د  ُسولُ  اْلم  ر  لَّى هللاِ  و  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  الِسٌ  و  ن   ج  ٌْ ًِ  ب  ان  ْهر 

اِس، ظ   النَّ
ل ْسُت،: ق ال   ُسولُ  ف ق ال   ف ج  لَّى هللاِ  ر  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا»: و  ك   م  ع  ن  ،   أ نْ  م  ْرك   ت 

نِ  ٌْ ت  ْكع  ؟ أ نْ  ق ْبل   ر  ْجلِس  ا: ف قُْلتُ : ق ال   «ت  ُسول   ٌ  ُتك   هللاِ  ر  ٌْ أ  النَّاسُ  ر   ُجلُوٌس، و 
ل   إذاف  »:ق ال   خ  ُدُكمُ  د  ، أ ح  ْسِجد  ْجلِسْ  ف ال   اْلم  تَّى ٌ  ،   ح  ْرك  نِ  ٌ  ٌْ ت  ْكع  / ،اهأخرج «ر 
لِّ وفى لفظ " /ب[1ٙٔ] ٌُص  نِ  ف ْل ٌْ ت  ْجد  ْجلِس   أ نْ  ق ْبلِ  ِمنْ  س  الثالثة،  هأخرجو "ٌ 

،ْ  :حاتم وقال أبو هأخرج، ووالمراد بالسجدة الركعة ْرك   ٌ ْل نِ  ف  ٌْ ت  ْكع   أ نْ  ق ْبل   ر 
ْجلِس   ْخبِر   أ وْ  ٌ  ْست   ٌ»

(ٕ)
.  

___________________________  
ًّ  األنصاري قتادة أبو (ٔ) ٌن ِبَفْتح الّسلِم م صاحب السِّ  علٌه هللا صلى - هللاَِّ  َرُسول َوالالَّ

  8ٕٔسبقت ترجمته ص  وفارسه،  -وَسلَّمَ 
ْرَكعْ  الَمْسِجدَ  أََحُدُكمُ  َدَخلَ  إذا باب ،الصالة تابك :البخاري هأخرج( ٕ) ٌَ نِ  َفْل ٌْ  َقْبلَ  َرْكَعَت
ْجلَِس ) أَنْ  َثَنا :( قالٗٗٗ/9ٙ/ٌَٔ ، أخبرنا: َقالَ  ٌُوُسَؾ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ  َعاِمرِ  َعنْ  َمالِك 
ِر، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ ا ٌْ َب م   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الزُّ ٌْ ، ُسلَ ًِّ َرِق ًِّ  َقَتاَدةَ  أَِبً َعنْ  الزُّ لَِم  َرُسولَ  أَنَّ : السَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  ٌْ ْرَكعْ  الَمْسِجدَ  أََحُدُكمُ  َدَخلَ  إذا»: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ نِ  َفْل ٌْ ْجلِسَ  أَنْ  َقْبلَ  َرْكَعَت ٌَ» 
اَلةِ  ْنِتَظارِ باب ا ،قصر الصالة فى السفر تابك :مالك فى الموطؤ هأخرجو  َواْلَمْشًِ  الصَّ

َها ٌْ باب   ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم :، ومن طرٌق مالك( بلفظه7٘/ٕٙٔ/ٔ) إِلَ
ةِ  اْسِتْحَبابِ  ٌَّ ِن، اْلَمْسِجدِ  َتِح ٌْ َها َصاَلِتِهَما، َقْبلَ  اْلُجلُوسِ  َوَكَراَهةِ  ِبَرْكَعَت  ِفً َمْشُروَعة   َوأَنَّ
 ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالة تابك :داود أبو، و( بلفظه9٘/7ٔٗٗ/ٔ) ْوَقاتِ األ َجِمٌعِ 
اَلةِ  ٌَُصلِّ " ( بلفظ7ٙٗ/7ٕٔ/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  الصَّ نِ  َفْل ٌْ ْجلِسَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َسْجَدَت ٌَ"، 

ْرَكعْ  الَمْسِجدَ  أََحُدُكمُ  َدَخلَ  إذا َجاءَ  َماباب  ،الصالة ابأبو تابك :الترمذيو ٌَ نِ  َفْل ٌْ  َرْكَعَت
، َعنْ  الَبابِ  َوِفً :( بلفظه وقالٖٙٔ/9ٕٔ/ٕ) َرَة، َوأَِبً ،أمامة َوأَِبً َجاِبر  ٌْ  َوأَِبً ُهَر

، ، ْبنِ  َوَكْعبِ  َذرٍّ  تابك :النسابً، و«َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َقَتاَدةَ  أَِبً َوَحِدٌثُ » َمالِك 
اَلةِ  ْمرُ األباب  ،المساجد  تابك :، وابن ماجه( بلفظه7ٖٓ/ٖ٘/ٕ) ِفٌهِ  اْلُجلُوسِ  َقْبلَ  ِبالصَّ

ْجلِسْ  َفاَل  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َمنْ باب  ،إقامة الصالة ْرَكعَ  َحتَّى ٌَ ، ( بنحوهٖٔٓٔ/ٕٖٗ/ٔ) ٌَ
 تابك :، وابن خزٌمة( بلفظه78ٕٕ٘/ 7ٕٔ/7ٖ)وفً  ،(ٖٕٕٕ٘/ٕٕٓ/7ٖ) :أحمدو

عِ  األمرباب  ،الجمعة َطوُّ نِ  ِبالتَّ ٌْ  ٕٙٔ/ٖ) اْلُجلُوسِ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  ِبَرْكَعَت
انِ  ِذْكرُ باب  ،الصالة تابكابن حبان: ، و( بلفظه8ٕ٘ٔ/ ٌَ َما اْلَمْرءَ  ِبؤَنَّ  اْلَب  أَنْ  أُِمرَ  إِنَّ

ْرَكعَ  نِ  ٌَ ٌْ ْجلِسَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدَ  ُدُخولِهِ  ِعْندَ  َرْكَعَت نعٌم فى  أبو( بنحوه، و97ٕٗ/ٕٗٗ/ٙ) ٌَ
 =                                                                ،   ( بلفظه8ٙٔ/ٖ) :الحلٌة

 
 
 
 



   ٙ1ٕ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

___________________________  
ةِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقًو=  ٌَّ الخطٌب ( بلفظه، و9ٕٕٗ/7٘/ٖ) اْلَمْسِجدِ  َتِح

 األمر ِذْكرُ باب  :األوسطفى  ( بلفظه، وابن المنذرٖٗٓ/ٔ) :فى الفقٌه والمتفقه البؽدادي
عَ  ِبؤَنْ  َتَطوَّ ُجلُ  ٌَ نِ  الرَّ ٌْ كلهم من  ،( بنحوه8ٖ8ٔ/ 9ٕ/ٗ) اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  ِبَرْكَعَت

رِ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َعاِمرِ طرٌق مالك عن  ٌْ َب  .به  الزُّ
عِ  ِفً َجاءَ  َما باب ،التهجد تابك :البخاري هأخرجو َطوُّ ( ٖٙٔٔ/7٘/ٕى )َمْثنَ  َمْثَنى التَّ

انُ فى مستخرجه: كتاب الصالة، باب  عوانة وأبو ،بنحوه ٌَ نِ  إٌَِجابِ  َب ٌْ ْكَعَت ِهَما الرَّ  ٌَُصلٌِّ
ُجلُ  لٌِلِ  ِفٌِه، اْلُجلُوسَ  أََرادَ  إذا اْلَمْسِجدِ  ِفً الرَّ هُ  َعلَى َوالدَّ َسَتا أَنَّ ٌْ  ِفٌِه، اْلَمارِّ  َعلَى لَ

َفرِ  ِمنَ  اْلَقاِدمِ  َعلَى ِفٌهِ  َوإٌَِجاِبِهَما  :الحلٌة فً نعٌم وأبوبلفظه،  (8ٖٕٔ/ٖٙٗ/ٔ) السَّ
ْجلِسُ  اَل  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َمنْ  َبابُ كتاب الصالة،  :والبٌهقً ،( بنحوه8ٙٔ/ٖ) ْرَكعَ  َحتَّى ٌَ ٌَ 

نِ  ٌْ  فً والنسابً ،من طرٌق عبد هللا بن سعٌد بهتهم أربع( بنحوه، 9ٗٙ٘/7ٕٙ/ٖ) َرْكَعَت
ْدُخلُ  الَِّذي َصاَلةِ  َعَددُ باب  ،الصالة تابك :الكبرى  ،(ٕٗ٘/8ٕٔ/ٔ) اْلَمْسِجدَ  ٌَ

من بنحوه،  (8ٖٖ/ ٖٕ٘/ٔ: )الصؽٌر وفً (ٕٖ٘ٗ/ٕٕٖ/ٗ) :األوسط فًالطبرانً و
ْجرِ باب  تاب الصالة،ك :خزٌمة وابن ،بنحوهبه  األنصاري طرٌق ٌحٌى بن سعٌد  الزَّ

ًَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  اْلُجلُوسِ  َعنِ  نِ  ٌَُصلِّ ٌْ من طرٌق  (8ٕ7ٔ/ٖٙٔ/ٖ) َرْكَعَت
 َباب   :رثااآل مشكل شرن فً والطحاوي ،بنحوهٌحٌى بن سعٌد، ومحمد بن إسحاق به 

ُجلُ  ْدُخلُ  الرَّ ْومَ  اْلَمْسِجدَ  ٌَ ْخُطبُ  ماماإلوَ  اْلُجُمَعةِ  ٌَ ْنَبِؽً َهلْ  ٌَ ْرَكعَ  أَنْ  لَهُ  ٌَ  اَل؟ أَمْ  ٌَ
 تابك :حبان وابن ،بلفظهمن طرٌق عثمان بن أبً سلٌمان به ( 79ٕٔ/7ٖٓ/ٔ)

ْجرِ  ِذْكرُ  باب ،الصالة اِخلِ  اْلُجلُوسِ  َعنِ  الزَّ ًَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدَ  لِلدَّ نِ  ٌَُصلِّ ٌْ  َرْكَعَت
انِ  ِذْكرُ فى باب و ،(9ٕ٘ٗ/ٕٕٗ/ٙ) ٌَ ُ  َصلَّى - َقْولَهُ  ِبؤَنَّ  اْلَب هِ  هللاَّ ٌْ ٌَُصلِّ » - َوَسلَّمَ  َعلَ  َفْل

نِ  ٌْ نِ  ِبهِ  أََرادَ  «َسْجَدَت ٌْ  ،من طرٌق زٌد بن أبً أنٌسة به (98ٕٗ/ ٕٕٗ/ٙ) َرْكَعَت
من طرٌق أبً األسود به (، 9/7/89٘8) األوسط  وفً( 8ٕٖٓ/ٕٔٗ/ٖ) :والطبرانً

هللا  عبد) تهمسبع ،بنحوهمن طرٌق عبٌد هللا بن عمر به  (9/77/9ٔ7٘)وفً  ،بنحوه
، وعثمان بن أبً سلٌمان، حمد بن إسحاقٌحًٌ بن سعٌد، ومابن سعٌد بن أبً هند، و

 الزبٌر، بن هللا عبد بن عامر عن وزٌد بن أبً أنٌسة، وأبو األسود، وعبٌد هللا بن عمر(
 .به
قُولُ  َكانَ  َمنْ  باب ،الصالة تابك :فى مصنفه شٌبة أبً ابن هأخرجو  اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتَ  إذا: ٌَ

نِ  َفَصلِّ  ٌْ  ِبإِْعَطاءِ  األمر َبابُ  ،الجمعة تابك :خزٌمة وابن ،(ٕٕٖٗ/99ٕ/ٔ) َرْكَعَت
اَلةَ  ِمنَ  َحقََّها اْلَمَساِجدِ   بن بكر طرٌق أبً من( كالهما 8ٕٗٔ/ٕٙٔ/ٖ) ُدُخولَِها ِعْندَ  الصَّ
 حقها؟ وما: قٌل" حقها المساجد أعطوا: "بلفظ به، سلٌم، بن عمرو عن حزم، بن عمرو
 ."تجلس أن قبل ركعتان: "قال

( من طرٌق سهٌل بن أبً صالح عن عامر ٔٔٔوأخرجه الترمذي فً العلل الكبٌر )ن
ابن عبد هللا عن عمرو بن سلٌم عن جابر مرفوعا بدل أبً قتادة، وقال الترمذي: 

 وحدٌث مالك وؼٌره عن أبً قتادة أصح. قال ابن المدٌنً: حدٌث سهٌل خطؤ 
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ْقُعدْ  ُثمَّ " أبً داودوفى رواٌة عند   ٌ ْعدُ  لِ ا    إِنْ  ب  بْ  أ وْ  ش  ْذه   ٌ تِهِ  لِ اج  فى  "لِح 
رواٌة هذه الزٌادة رجل مجهول
(ٔ) 

األثرمورواه  -88ٔ
(ٕ)

 وما :واقال، اه  قَّ ح   دُ اجِ س  م  الْ  واطُ عْ أ  : "فى سننه ولفظه 
"واسُ لِ جْ ت   نْ أ   ل  بْ وا ركعتٌن ق  لّ ص  أن تُ ":حقها قال

(ٖ)
 . 

___________________________ 
اَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ)  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  الصَّ
َثَنا :( قال8ٙٗ/7ٕٔ/ٔ) ، َحدَّ د  َثَنا ُمَسدَّ ، ْبنُ  اْلَواِحدِ  َعْبدُ  َحدَّ اد  ٌَ َثَنا ِز س   أبو َحدَّ ٌْ  ْبنُ  ُعْتَبةُ  ُعَم

ِ، َعْبدِ  ِر، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  هللاَّ ٌْ َب ، َعنْ  الزُّ ق   َبِنً ِمنْ  َرُجل  ٌْ  َعنِ  َقَتاَدَة، أَِبً َعنْ  ُزَر
 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ْقُعدْ  ُثمَّ »: َزادَ  ِبَنْحِوهِ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ ْذَهبْ  أَوْ  َشاءَ  إِنْ  َبْعدُ  لِ ٌَ  «لَِحاَجِتهِ  لِ
م   ْبنِ  َعْمِرول المجهول هو : والرجقلت ٌْ ًِّ  ُسلَ َرِق  .كما جاء فى الرواٌة السابقة  ، الزُّ
 سكافًاإل هانا بن محمد بن أحمد بكر أبو العالمة الكبٌر الحافظهو  :األثرم (ٕ)

 بن هللا وعبد ،الحضرمً إسحاق بن أحمدو ،خلٌفة بن هوذة :سمع. أحمد ماماإل صاحب
 بن وموسى ،السنن فً النسابً عنه حدثو ،التصانٌؾ وصنؾ. وؼٌرهم السهمً بكر

 عٌسى بن محمد بن وعمر ،القزوٌنً طاهر أبً بن وعلً ،صاعد وابن ،هارون
ٌعلى فى طبقات الحنابلة:  أبووقال . وآخرون الشاكر بن محمد بن أحمدو ،الجوهري

 أفراد من وكان العلل فً كتاب وله ،ااب  أبو ورتبها وصنفها كثٌرة مسابل نامامإ َعنْ  نقل
 تهمامإ على ٌدل السنن فً نفٌس كتاب وله :الحفاظ فى تذكرة الذهبًوقال  ،الحفاظ
 . ومابتٌن الستٌن بعد مات .حفظه وسعة
 ،(7ٗ-ٙٙ/ٔطبقات الحنابلة )و (،ٖٙ/8) الثقاتو (،7ٕ/ٕ) والتعدٌل الجرن: ٌنظر
  النبالء سٌرو ،(ٗٔٔ/ٕ)تذكرة الحفاظ و (،9ٙ/ ٔ) الكاشؾو (،ٓٗ/ٔ) الكمال تهذٌبو
 خالصةو ،(ٕ٘/ٔ) التهذٌب تقرٌبو ،(79 ،78/ ٔ) التهذٌب تهذٌبو(، ٖٕٙ/ٔ)

 (ٖٓ/ٔ) الكمال تهذٌب
، دار البشابر اإلسالمٌة تهاوالمطبوع قطعة منه، طبع ،كاملة لم تطبع األثرمسنن  (ٖ) 

 . : عامر حسن صٌرىم، بتحقٌق ٕٗٓٓى األولبعة الط
قُولُ  َكانَ  َمنْ  باب ،الصالة تابك :فى مصنفه شٌبة أبً ابن هأخرجوالحدٌث   َدَخْلتَ  إذا: ٌَ
نِ  َفَصلِّ  اْلَمْسِجدَ  ٌْ َثَنا: ( قالٕٕٖٗ/99ٕ/ٔ) َرْكَعَت ، أبو َحدَّ دِ  َعنْ  َخالِد   ،إسحاق ْبنِ  ُمَحمَّ
، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  أَِبً َبْكرِ  َعنْ  ، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َحْزم  م  ٌْ ًَّ  أَنَّ  َقَتاَدَة، أَِبً َعنْ  ُسلَ ِب  هللاُ  َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ  «َتْجلِسَ  أنْ  َقْبلَ  َرْكَعَتانِ »: َقالَ  َحقَُّها؟ َوَما: ِقٌلَ  «َحقََّها اْلَمَساِجدَ  أَْعُطوا»:َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ
اَلةَ  ِمنَ  َحقََّها اْلَمَساِجدِ  ِبإِْعَطاءِ  األمر َبابُ  ،الجمعة تابك :خزٌمة ابن هأخرجو  ِعْندَ  الصَّ

َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: أُْخِبْرَنا َعْن أَِبً َبْكِر  ،خالد أبً طرٌق من ( 8ٕٗٔ/ٕٙٔ/ٖ) ُدُخولَِها
 ، م  ٌْ ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُسلَ   . به بلفظهْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزم 

      :أبً شٌبةابن اإلمام  إسناددراسة 
مان -ٔ ٌْ روى عن: .  )ع( الجعفري الكوفً حمراأل خالد أبو ،األزدي حٌان بن ُسل 

  عباس اْبن مولى كرٌب ْبن ومحمد عجالن، ْبن ومحمد ٌسار، ْبن إسحاق ْبنا محمد
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___________________________   
د ْبن هللاَِّ  َبْكرَعبد أبوو أبان، ْبن ُعَمر ْبن هللاَِّ  َعْبد :. وعنه وؼٌرهم = َبة، أَبً ْبن ُمَحمَّ ٌْ  َش

 سؤلت: راهوٌه ْبن إسحاق قالوؼٌرهم.  الوارث عبد ْبن الصمد عبد ْبن الوارث وعبد
، َعباس َوَقال عنه؟ ٌسؤل ممن خالد أبوو: فقال خالد، أبً َعن وكٌعا وِريُّ  ٌحٌى َعن الدُّ

: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً ْبن سعد ْبن أحمد َوَقال، ححجة ولٌس صدوق: َمِعٌن بنا
ًّ  قال وكذلك، ثقة : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، المدٌنً بن َعلِ
َسابً قال وكذلك، بؤس به لٌس َثَنا: الرفاعً هشام أبو َوَقال، النَّ  الثقة حمراأل خالد أبو َحدَّ
ان سمعت: ؼٌاث ْبن حفص َوَقال، صدوق :حاتم أبو َوَقال، مٌناأل ٌَ  أبً َعن سبل إذا ُسْف
قُولُ  حمر،ألا خالد  بكر أبو الحافظ َوَقال، نمٌر ْبنا هللاَِّ  َعبد هشام أبو الرجل نعم: ٌَ

ان كان: الخطٌب ٌَ  فؤمر حسن، بن هللاَِّ  َعبد ْبنا إبراهٌم مع بخروجه خالد أبا ٌعٌب ُسْف
وذكره ابن حبان فى  العجلًو سعد ابن وثقهوَ فٌه  علٌه ٌطعن ٌكن فلم الحدٌث أمر
 ِثَقة :(ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثقات الرواة)فى كتابه الماتع  الذهبًقات وقال الث

تَّة اْلكتب ِفً لَهُ  مخرو  ابن وذكر، وحفظ حدٌث صاحب كوفً، :وقال فى المٌزان، السِّ
 حافظا، ٌكن لم أنه بالنقل العلم أهل اتفق: قال البزار بكر أبا أن الفتح مقدمة فً حجر
: فى التقرٌب وقال ابن حجر، علٌها ٌتابع لم أحادٌث وؼٌره األعمش عن روى وأنه

 .بةاوم تسعٌن سنة مات. ٌخطىء صدوق
  . كثرون أنه صدوقاألخالصة حاله : حسن الحدٌث ف

 ، (9ٕٕ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ، (9ٖٔ/  ٙ) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 ،( 7ٖ٘) رقم طهمان، وابن ،( 9ٗٔو ٙٗ٘و ٘ٗ٘و ٓٔٗ) رقم الدارمً، وتارٌخ
 ،7٘/ٔ) أحمد وعلل ،( 9ٖٕ/ٔ) خلٌفة وطبقات ،( ٓٓٗو ٕٖٓ) رقم محرز، وابن
 والتعدٌل والجرن ،(ٕٔٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(8/ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٔٓ

 ردهم الٌوجب بما فٌهم المتكلم الثقات الرواةو ،(9ٖ٘/ٙ( وثقات ابن حبان )ٙٓٔ/ٗ)
 ومقدمة ،(8ٔٔ/ٗ) حجر ابن وتهذٌب ،(ٕٓٓ/ٕ) االعتدالومٌزان  ،(ٔٓٔ/ٔللذهبى )

  ( ٘ٓٗ/ٔ) الفتح
 وروى الصحٌح، فً البخاري به ستشهد: حسن الحدٌث ابن ٌسار إسحاقبن  محمد -ٕ
 الباقون ِبهِ  واحتج المتابعات ِفً مسلم لَهُ  وروى ،وؼٌره ماماإل خلؾ القراءة كتاب فً له

 7ٖ :، سبقت ترجكته حدٌث رقم مدلس من الرابعة
 .ولم ٌصرن بالسماع  قلت :

د بن بكر أبو -ٖ  بالنُّون - النجاري ثم الخزرجً األنصاري حزم ْبن َعْمرو ْبن ُمَحمَّ
د ْبن والقاسم الزرقً، سلٌم ْبن َعْمرو روى عن:.  (ٗ).المدنً -َواْلِجٌم  بكر أَبً ْبن ُمَحمَّ

 ْبن محمد :وعنه.  وؼٌرهم عفان بن عثمان ْبنِ  َعْمرو بن هللاَِّ  َعبد بن ومحمد الصدٌق،
ْهِرّي، شهاب ْبن مسلم . وؼٌرهم  األنصاري َسِعٌد بن وٌحٌى هشام، أَبً ْبن والولٌد الزُّ

ان ابنُ  وذكره، وابن حجر ،الذهبًو وابن خراش ،وثقه ٌحٌى بن معٌن  كتاب ِفً ِحبَّ
ْرِوي اْلحجاز أهل من :وقال الثقات ٌٌِّنَ  َعن ،ٌَ . اْلَمِدٌَنة أهل َعنهُ  روى سٌدا َوَكانَ  اْلِحَجاِز
           =                .       عشرٌن ومابةوقٌل قبلها وقٌل سنة  .بةاوم عشرة سبع سنة مات
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اختلف أهل العلم فى تحٌة المسجد وقد
(ٔ)

، فذهب بعضهم إلى أنه إذا دخل  
  .المسجد فال ٌجلس حتى ٌصلى ركعتٌن تحٌة المسجد

___________________________   
تحٌة  ركعتٌن ٌصلً أن علٌه كان المسجد دخل إذا أنه الفقه من فٌه :الخطابًقال ( ٔ)

 لم أو المنبر على ماماإل كان ؼٌرها أو جمعة فً ذلك كان وسواء ٌجلس أن قبل لمسجد
 .ٌخص ولم عم وسلم علٌه هللا صلى النبً ألن ٌكن

ةِ :  -رحمه هللا  - قال النووي ٌَّ نِ  اْلَمْسِجدِ  َتِح ٌْ ًَ  ِبَرْكَعَت ة   َوِه  َوَحَكى اْلُمْسلِِمٌنَ  ِبإِْجَماعِ  ُسنَّ
ٌَاض   اْلَقاِضً  َصاَلة   ِباَل  اْلُجلُوسِ  ِبَكَراَهةِ  التَّْصِرٌحُ  َوِفٌهِ  ُوُجوَبُهَما َوأَْصَحاِبهِ  َداُودَ  َعنْ  ِع
 ًَ ةِ  اْسِتْحَبابُ  َوِفٌهِ  َتْنِزٌه   َكَراَهةُ  َوِه ٌَّ ِح  َجَماَعة   َقالَ  َوِبهِ  َمْذَهُبَنا َوُهوَ  َدَخلَ  َوْقت   أَيِّ  ِفً التَّ

ًُّ األوَ  َحِنٌَفةَ  أبو َوَكِرَهَها ثُ  ْوَزاِع ٌْ ْهًِ  َوْقتِ  ِفً َواللَّ ًَ  أَنَّ  أَْصَحاُبَنا َوأََجابَ  النَّ ْه َما النَّ  ُهوَ  إِنَّ
ا ًَّ  أِلَنَّ  لَهُ  َسَببَ  اَل  َعمَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ نِ  اْلَعْصرِ  َبْعدَ  َصلَّى َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ ةِ  َقَضاءَ  َرْكَعَت  ُسنَّ

ْهرِ  ْهًِ  َوْقتَ  َفَخصَّ  الظُّ َببِ  َذاتَ  ِبهِ  َوَصلَّى النَّ ْتُركِ  َولَمْ  السَّ ةَ  ٌَ ٌَّ ِح  ْحَوالِ األ ِمنَ  َحال   ِفً التَّ
ْومَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  الَِّذي أََمرَ  َبلْ  ْخُطبُ  َوُهوَ  اْلُجُمَعةِ  ٌَ قُومَ  أَنْ  َفَجَلسَ  ٌَ ْرَكعَ  ٌَ ٌَ نِ  َف ٌْ  َمعَ  َرْكَعَت
اَلةَ  أَنَّ  ةَ  الإ ِمْنَها َمْمُنوع   اْلُخْطَبةِ  َحالِ  ِفً الصَّ ٌَّ ِح ةُ  َكاَنتِ  َفلَوْ  التَّ ٌَّ ِح  =     َحال   ِفً ُتْتَركُ  التَّ

___________________________  
 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

( ، والجرن 8ٕٓ/ٕخٌثمة ) أبى( ، وتارٌخ ابن ٖ٘٘/٘:الطبقات الكبرى ) ٌنظر
( ،والخالصة 9ٖ/ٕٔ( ، والتهذٌب )ٔٙ٘/٘( ، والثقات البن حبان )7ٖٖ/9والتعدٌل )

 .(ٕٗٙ/ٔ)والتقرٌب  (٘ٗٗ/ٔ)
ْمرو -ٗ  الزرقً زرٌق ابن عامر بن مخلد بن  -بسكون الالم   - خلدة بن سلٌم بن ع 

 حمٌد أبً روى عن:. )ع( المدنً األنصاريقاؾ  بعدها الراء وفتح الزاي بضم
 مسلم بن محمد :وعنه. وؼٌرهم األنصاري قتادة وأبً الُخْدِرّي، َسِعٌد وأبً الساعدي،

ْهِرّي، شهاب ْبنا ان، ْبن ٌَحٌى ْبن وُمحمد الزُّ د ْبن َبْكر أبوو َحبَّ  حزم ْبن َعْمرو ْبن ُمَحمَّ
ان ابنُ  وَذَكره ،الذهبًو العجلًو النسابًوثقه ابن سعد و. وؼٌرهم ، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 وقد ٌشٌنه، شٌبا فٌه علمت ما ومشاهٌرهم التابعٌن ثقات من: المٌزان فً الذهبً َوَقال
 كبار من ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، اختالط حدٌثه فً ثقة: خراش ابن قال

                                     . التابعٌن
  .تفاقا: ثقة بخالصة حاله

 للعجلًوالثقات ، (ٖٖٖ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٕ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر
والكاشؾ  (7ٙٔ/  ٘) حبان ابن وثقات ،(ٖٕٙ/ ٙ) والتعدٌل والجرن ،(ٖٗٙ/ٔ)
 والتقرٌب ،(٘ٗ – ٗٗ/  8) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٕٙ/ ٖ) االعتدال ومٌزان ،(78/ٕ)
(ٔ/ٕٕٗ) 
                               8ٕٔت ترجمته ص : سبقرضً هللا عنه األنصاري قتادة أبو -٘

 :سناداإلالحكم على 
   .وهو مدلس ولم ٌصرن بالتحدٌث إسحاقضعٌؾ فٌه محمد بن 
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سلمة بن عبد الرحمن أبووبه قال 
(ٔ)

البصريوالحسن  
(ٕ )

وبه قال مكحول
(ٖ)

 
 ، وذهب قوم إلى أنه ٌجلس وًل ٌصلىإسحاقو أحمدو الشافعًو

___________________________   
هُ  نَ اآل لَُتِرَكتِ  ْحَوالِ األ ِمنَ  = ًَ  َقَعدَ  أِلَنَّ هُ  اْلقُُعودِ  َقْبلَ  َمْشُروَعة   َوِه ْجَهلُ  َكانَ  َوأِلَنَّ  ُحْكَمَها ٌَ

ًَّ  َوأِلَنَّ  ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ًَ  أَنْ  َوأََمَرهُ  َوَكلََّمهُ  ُخْطَبَتهُ  َقَطعَ  َوَسلَّمَ  َعَل ةَ  ٌَُصلِّ ٌَّ ِح ةُ  َفلَْواَل  التَّ  ِشدَّ
ةِ  ْهِتَمامِ اال ٌَّ ِح هِ  اْهَتمَّ  لََما ْوَقاتِ األ َجِمٌعِ  ِفً ِبالتَّ ٌْ اَلمُ  َعلَ  أَنْ  ٌُْشَتَرطُ  َواَل  ْهِتَمامَ اال َهَذا السَّ

ْنِويَ  ةَ  ٌَ ٌَّ ِح  ِبَصاَلِتهِ  َنَوى ولو ؼٌرهما أو راتبة سنة أو َفْرض   ِمنْ  َرْكَعَتانِ  َتْكِفٌهِ  َبلْ  التَّ
ةَ  ٌَّ ِح ا َسَجدَ  أَوْ  ِجَناَزة   َعلَى َصلَّى َوَلوْ  لَهُ  َوَحَصلََتا َصاَلُتهُ  اْنَعَقَدتْ  َواْلَمْكُتوَبةَ  التَّ  أَوْ  ُشْكر 
ةِ  َرْكَعة   َصلَّى أَوْ  لِلتِّاَلَوةِ  ٌَّ ةِ  ِبِن ٌَّ ِح ةُ  َتْحُصلْ  لَمْ  التَّ ٌَّ ِح ِحٌحِ  َعلَى التَّ  َوَقالَ  َمْذَهِبَنا ِمنْ  الصَّ
 اْلَمْسِجدِ  إِْكَرامُ  اْلُمَرادَ  أَنَّ  َوَدلٌِلُهُ  اْلَحِدٌثِ  َظاِهرِ  ِخاَلؾُ  َوُهوَ  َتْحُصلُ  أَْصَحاِبَنا َبْعضُ 

ْحُصلُ  ٌَ َوابُ  ِبَذلِكَ  َو هُ  َوالصَّ ا ٌَْحُصلُ  اَل  أَنَّ لُ فَ  اْلَحَرامُ  اْلَمْسِجدُ  َوأَمَّ ْدُخلُهُ  َما ؤَوَّ ْبَدأُ  اْلَحاوُّ  ٌَ ٌَ 
ُتهُ  َفُهوَ  اْلقُُدومِ  ِبَطَواؾِ  ٌَّ ٌَُصلًِّ َتِح  " انتهى كالمه الطواؾ َرْكَعَتًِ  َبْعَدهُ  َو

َفقَ ": وقال ابن حجر ةُ  اتَّ ْدبِ  َذلِكَ  ِفً ْمرَ األ أَنَّ  َعلَى اْلَفْتَوى أَِبمَّ ال   بنا َونقل لِلنَّ  َعنْ  َبطَّ
اِهرِ  أَْهلِ  نَ  َوالَِّذي اْلُوُجوبَ  الظَّ  َقْولُهُ  اْلُوُجوبِ  َعَدمِ  أَِدلَّةِ  َوِمنْ  َعَدُمهُ  َحْزم   بنا ِبهِ  َصرَّ
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ى َرآهُ  الَِّذي َوَسلَّمَ  َعلَ َتَخطَّ تَ  َفَقدْ  اْجلِسْ  ٌَ ٌْ ؤُْمْرهُ  َولَمْ  آَذ  ِبهِ  اْسَتَدلَّ  َكَذا ِبَصاَلة   ٌَ

َحاِويُّ  ُرهُ  الطَّ ٌْ َحاِويُّ  َوَقالَ  َنَظر   َوِفٌهِ  َوَؼ ا الطَّ ض  ٌْ ًَ  الَِّتً ْوَقاتُ األ أَ اَلةِ  َعنِ  ُنِه  ِفٌَها الصَّ
ٌْسَ  اَلةِ  ْمرُ األ َتَعاَرَضا ُعُموَمانِ  ُهَما قُْلتُ  ِفٌَها ِبَداِخل   ْمرُ األ َهَذا لَ رِ  ِمنْ  َداِخل   لُِكلِّ  ِبالصَّ ٌْ  َؼ

ًُ  َتْفِصٌل   ْه اَلةِ  َعنِ  َوالنَّ نِ  أََحدِ  َتْخِصٌِص  ِمنْ  ُبدَّ  َفاَل  َمْخُصوَصة   أَْوَقات   ِفً الصَّ ٌْ  اْلُعُموَم
ْهًِ  َتْخِصٌِص  إِلَى َجْمع   َفَذَهبَ  ةِ  ِعْندَ  َصحُّ األ َوُهوَ  األمر َوَتْعِمٌمِ  النَّ ٌَّ اِفِع  .                   الشَّ
ةِ  َقْولُ  َوُهوَ  َعْكِسهِ  إِلَى َجْمع   َوَذَهبَ  ٌَّ ةِ  اْلَحَنِف ٌَّ ْجلِسَ  أَنْ  َقْبلَ  َقْولُهُ  َواْلَمالِِك نَ  ٌَ  َجَماَعة   َصرَّ
هُ  َداُركُ  لَهُ  ٌُْشَرعُ  اَل  َوَجلَسَ  َخالَؾَ  إذا ِبؤَنَّ  ِمنْ  َصِحٌِحهِ  ِفً انَ ِحبَّ  بن َرَواهُ  لما نظر َوِفٌهِ  التَّ

هُ  َذرٍّ  أَِبً َحِدٌثِ  ًُّ  لَهُ  َفَقالَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  أَنَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ نِ  أََرَكْعتَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َقالَ  َرْكَعَت
هِ  تْرجم َفاْرَكْعُهَما قُم َقالَ  اَل  ٌْ انَ  بن َعلَ ةَ  أَنَّ  ِحبَّ ٌَّ  َوِمْثلُهُ  قُْلتُ  ِباْلُجلُوسِ  َتفُوتُ  اَل  اْلَمْسِجدِ  َتِح

ةُ  ك   ِقصَّ ٌْ ؤِْتً َكَما ُسلَ ٌَ َبِريُّ  اْلُمِحبُّ  َوَقالَ  اْلُجُمَعةِ  ِفً َس  َقْبلَ  َوْقُتُهَما ٌَُقالَ  أَنْ  ٌُْحَتَملُ  :الطَّ
ٌُْحَتَملُ  َقَضاء   َوَبْعَدهُ  أََداء   َقْبلَهُ  َوْقُتُهَما ٌَُقالُ  أَوْ  َجَواز   َوْقتُ  َوَبْعَدهُ  َفِضٌلَة   َوْقتُ  اْلُجلُوسِ   َو

ُتُهَما ُتْحَملَ  أَنْ  ٌَّ ُطلِ  لَمْ  إذا َما َعلَى اْلُجلُوسِ  َبْعدَ  َمْشُروِع  " انتهى كالمه اْلَفْصلُ  ٌَ
( وشرن النووى على صحٌح مسلم ٖٗٔ -ٕٗٔ/ٔ) للخطابًنظر : معالم السنن ٌ 
 ( 8ٖ٘ -7ٖ٘/ٔ) الباري( وفتح ٕٕٙ/٘)
 ٔٔ :رقمسبقت ترجمته حدٌث  (ٔ)
 9ٔ رقم: سبقت ترجمته حدٌث (ٕ)
، َعْبد أبو  الشامً مكحول( ٖ) ٌُقال هللاَّ ٌُقال أٌوب، أبو: و  أبو والمحفوظ. مسلم أبو: و

ِ، َعْبد ًّ : َعن َرَوى.  (ٗم )ر الفقٌه الدمشقً هللاَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ  وَعن ،مرسال   وسلم علٌه هللاَّ
 هللا َصلَّى - هللاَِّ  َرُسول مولى ، وثوبان مالك، ْبن أنس وعن ٌدركه، ولم كعب ْبن أَِبً
 =                         وؼٌرهم  الحضرمً نفٌر ْبن وجبٌر مرسل،: ٌقال - وسلم علٌه
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وهو قول ابن سٌرٌن
(ٔ)

رباح وعطا  بن أبً ،
(ٕ)

ًوالنخع ،
(ٖ)

،
 

وقتادة
(ٗ)

 

___________________________    
مان ْبن إبراهٌمو الٌمامً، حنٌفة أَبً ْبن إبراهٌم :وعنه=  ٌْ  زٌد ْبن وأسامة فطس،اال ُسلَ

 من أحد من مكحول سمع هل: وسؤلته مسهر أََبا سمعت:  حاتم أبو َقال. َ وؼٌرهم اللٌثً
ًّ  أصحاب ِب ُ  َصلَّى النَّ  هند أَِبً من سمع وهل: قُْلتُ . أنس من سمع: فقال وسلم؟ علٌه هللاَّ
 سمع أنه مكحول َعن صخر، أَِبً َعن شرٌح ْبن حٌوة: لَهُ  فقلت رواه؟ من: فقال الداري؟

ًّ  سمعت: ٌقول الداري هند أََبا ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ . ذلك إِلَى ٌلتفت لم فكؤنه: ٌقول وَسلَّمَ  َعَل
َثَنا : فقلت ؟ من: قال سقع؟األ ْبن فواثلة: لَهُ  فقلت َثِنً: قال اللٌث، كاتب صالح أبوَحدَّ  َحدَّ

ةُ  ٌَ ، ْبنُ  ُمَعاِو  زهراأل أبوو أنا دخلت: قال مكحول، َعن الحارث، ابن العالء َعنْ  َصالِح 
ْرِمِذيّ  عٌسى أبو َوَقال. برأسه أومؤ فكؤنه سقعاأل بن واثلة على  واثلة من سمع: التِّ

ٌُقال الداري هند وأبً وأنس، ًّ  أصحاب من أحد من ٌسمع لم إنه: و ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
ام أعلم َما َحاِتم أبو الَ قَ  .الثالثة هإالء من الإ وَسلَّمَ  ًّ  وقال،  ِمْنهُ  أفقه ِبالشَّ اَرقُْطِن  .ثقة: الدَّ
 طلب فً كلها رضاأل طفت: ٌقول مكحوال سمعت إسحاق بن عن بكٌر بن ٌونس وقال
 جاء إذا :ٌقول موسى بن سلٌمان كان :العزٌز عبد بن سعٌد عن مسهر أبو وقال، العلم
 شامً خراش أبن وقالوابن حجر  العجلًوثقه و، قبلناه مكحول عن الشام من بالعلم
وذكره ابن حجر فى  الذهبًوصفه بالتدبٌس ابن حبان و، القدر ٌرى وكان صدوق

 . ومابة عشرة بضع سنة مات . المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن
 . رسال مدلس من الثالثة اإلخالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور كثٌر 

 والمراسٌل ،(ٕٔ/8) البن أبً حاتم ( والجرن والتعدٌلٗ٘ٗ/7طبقات ابن سعد ) :ٌنظر
ومٌزان ، (8ٕٗ/7) النبالء عالموسٌر أ ،( ٙٗٗ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٕٔٔ/ٔ) له

  (٘ٗ٘/ٔوالتقرٌب )، (89ٕ/ٓٔب )والتهذٌ، (77ٔ/ٗ) االعتدال
 أََبا: َسِمعَ  .)ع( البصري عمرة أبً بن بكر أبو موالهم نصارياأل سٌرٌن بن محمد (ٔ)

َرَة، ٌْ ، ْبنَ  َوِعْمَرانَ  ُهَر ن  ٌْ ، َواْبنَ  ُحَص اس  ، ْبنَ  َوَعِديَّ  ُعَمَر، َواْبنَ  َعبَّ ا، َحاِتم   َوأََنس 
ٌُّوُب، َقَتاَدةُ،: َوَعْنهُ  .ؼٌرهموَ  ٌُوُنسُ  َوأَ ، ْبنُ  َو د  ٌْ ، َواْبنُ  ُعَب : ِهَشام   َقالَ  .ؼٌرهموَ  َعْون 

دُ  أَْدَركَ  ٌ   ثالثٌن سٌرٌن ْبنُ  ُمَحمَّ  اْلَحاللِ  َعنِ  ُسِبلَ  إذا ِسٌِرٌنَ  اْبنُ  َكانَ : أَْشَعثُ  َقالَ  .اصحاب
ٌَّرَ  َواْلَحَرامِ  ُكونَ  َحتَّى لَْوُنهُ  َتَؽ هُ  ٌَ سَ  َكؤَنَّ ٌْ ق   َوَقالَ ، َكانَ  ِبالَِّذي لَ ًُّ  ُمَورِّ تُ  َما: اْلِعْجلِ ٌْ ا َرأَ  أََحد 

دِ  ِمنْ  ِفْقِههِ  ِفً أَْوَرعَ  َوال َوَرِعهِ  ِفً أَْفَقهَ  وابن معٌن وابن  أحمدووثقه ، ِسٌِرٌنَ  ْبنِ  ُمَحمَّ
 . ومابة عشر سنة مات .سعد وابن حجر

 اإلسالم( وتارٌخ 9ٓ/ٔ) للبخاري( والتارٌخ الكبٌر 9ٖٔ/7: الطبقات الكبرى )ٌنظر
 (8ٖٗ/ٔ( والتقرٌب )ٕٗٔ/9( والتهذٌب )ٔ٘ٔ/ٖ) للذهبى

  9ٙٔ :( سبقت ترجمته حدٌث رقمٕ)
  9ٙٔ :( سبقت ترجمته حدٌث رقمٖ)
 8ٔ :( سبقت ترجمته حدٌث رقمٗ)

 
 



   ٙ11 
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البغويوأصحاب الرأى حكاه  ومالك والثوري
(ٔ)

  . 
" دلٌل على أن من دخل : "ثم لٌجلس أو لٌذهب لحاجته إن شا وفى قوله

ا لحاجة لٌس له التحٌةالمسجد مختارا 
(ٕ)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
  .الخطابًهذا الكالم عن  البؽوينقل  (ٔ) 

 (ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔ) للخطابً( ومعالم السنن ٖٙٙ -ٖ٘ٙ/ٕ) للبؽويشرن السنة 
 منه تطلب المسجد تحٌة فإن أخرى، جهة إلى منه المرور بنٌة المسجد دخلمن  (ٕ)

     دخل ممن الإ المسجد تحٌة تطلب ال :قالواف المالكٌة وخالؾ ؛ بمةاأل من ثالثة عند
 تطلب ال المسجد تحٌة فإن به المرور مجرد قصد من أما: فٌه الجلوس اقاصد   المسجد

                    .منه
 (ٕٖٓ/ٔ) ربعة للجزٌرياألالفقه على المذاهب  :ظرٌن
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 ذكر أنها ًل تفوت بالجلوس( ٗٗ)                  
 

ْلتُ  :قال -رضى هللا عنه  -ذر  أبًعن  -89ٔ خ  ، د  ْسِجد  ُسولُ  إذاف   اْلم  ِ  ر   هللاَّ
لَّى ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  الِسٌ  و  هُ  ج  ْحد  ا»: ق ال   ،فجلست إلٌه و  ا ٌ  رٍّ  أ ب  ْسِجدِ  إِنَّ  ذ   لِْلم 
، ةا ٌَّ ِح إِنَّ  ت  ِحٌ و  اِن، دِ جِ سْ الم   ة  ت  ت  ْكع  ا ف قُمْ  ر  ْعُهم  ا، ف قُْمتُ : ق ال   ،«ف اْرك  ْعُتُهم  ك   ُثمَّ  ف ر 
ل ْستُ  ُعْدتُ  هِ  ف ج  ٌْ " أخرجه أبو حاتم إِل 

(ٔ)
. 

___________________________ 
ُكونَ  أَنْ  لِْلَمْرءِ  ْسِتْحَبابِ اال ِذْكرُ باب  ،اإلحسانالبر و تابك :ابن حبان هأخرج( ٔ)  لَهُ  ٌَ

ر   ُكلِّ  ِمنْ  ٌْ َخلُِّص  َرَجاءَ  َحظ   َخ ء   اْلُعْقَبى ِفً التَّ ًْ  أخبرنا :( قالٖٔٙ/7ٙ/ٕ) ِمْنَها ِبَش
انَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ٌَ ، ُسْف ًُّ َباِن ٌْ نُ  الشَّ ٌْ انُ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َواْلُحَس قَِّة، اْلَقطَّ َبَة، َواْبنُ  ِبالرَّ ٌْ  َواللَّْفظُ  قَُت
َثَنا: َقالُوا لِْلَحَسِن، ٌَى ْبنِ  ِهَشامِ  ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ ْح ٌَى ْبنِ  ٌَ ْح ٌَ ، ًُّ اِن َثَنا: َقالَ  اْلَؽسَّ  َعنْ  أَِبً، َحدَّ
ي، ، إِْدِرٌسَ  أَِبً َعنْ  َجدِّ ًِّ ، أَِبً َعنْ  اْلَخْواَلِن  هللاَِّ  َرُسولُ  إذافَ  اْلَمْسِجَد، َدَخْلتُ : َقالَ  َذرٍّ
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ا»: َقالَ  َوْحَدهُ، َجالِس   َوَسلََّم، َعلَ ، لِْلَمْسِجدِ  إِنَّ  َذرٍّ  أََبا ٌَ ة  ٌَّ َتهُ  َوإِنَّ  َتِح ٌَّ  َتِح

هِ  َفَجلَْستُ  ُعْدتُ  ُثمَّ  َفَرَكْعُتُهَما، َفقُْمتُ : َقالَ  ،«َفاْرَكْعُهَما َفقُمْ  َرْكَعَتاِن، ٌْ   .مطوال"   إِلَ
  (ٔ٘ٙٔ/7٘ٔ/ٕوالطبرانً: ) (،ٖٓٔ/ٖ)وأخرجه ابن حبان فً المجروحٌن 

، والدانً فً  (9ٕ٘/8ٗٙ/ٕ) ، وأبو الشٌخ فً العظمة:(ٓٗ)نواآلجري فً األربعٌن: 
، والبٌهقً (7ٗٓ/ٖٔٗ/ٔ: )والقضاعً( ٙٙٔ/ٔ) :نعٌم فى الحلٌة وأبو، ٕٔالبٌان صـ

، وابن عبد البر (8ٕٙ/ٖٓٓ/ٕ) وفً األسماء والصفات(، ٕٖ٘ٗ/7ٖ٘/ٙ)فً الشعب: 
ٌَى ْبنِ  ِهَشامِ  ْبنُ  إبراهٌمعن ق طر منجمعٌهم  ،(99ٔ/9التهمٌد ) فً ْح ٌَى ْبنِ  ٌَ ْح ٌَ 

 ًُّ اِن  .به بلفظه ، اْلَؽسَّ
ْقَوىباب ، الزهد وأخرجه ابن ماجه: كتاب (، والطبري 8ٕٔٗ/ٓٔٗٔ/ٕ) اْلَوَرِع َوالتَّ

 من طرٌق القاسم بن محمد عن أبً إدرٌس به( كالهما ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔفً التارٌخ )
  بنحوه.

د َضِعٌؾ لضعؾ اْلَماِضً بن ُمحَ إسناد َهَذا  (:ٕٓٗ/ٗ) فً الزوابدوقال البوصٌري  مَّ
 .الؽافقً اْلمْصِريّ 

( 8٘ن/ٕٖٗ/ٔ: )وما روي فٌه العرشكتاب وأخرجه محمد بن عثمان بن أبً شٌبة فً 
ا ضعٌؾ.   من طرٌق إسماعٌل بن سلم عن أبً إدرٌس به بنحوه. وهوأٌض 

  :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 
 ٓٔٔ :: ثقة ناقد سبقت ترجمته حدٌث رقمبن سفٌان  الحسن -ٔ
 إبراهٌم :روى عن. على القطان )حب( أبوزرق األبن ٌزٌد بن بن عبدهللا  حسٌن -ٕ
ٌَى ْبنِ  ِهَشامِ  ْبنُ ا ْح  .وحكٌم بن ٌوسؾ الرقى وؼٌرهم  ،وأٌوب بن محمد الوزان ،ٌَ

فى المختارة ونقل الضٌاء . بكر بن السنى وؼٌرهم أبوو ،وابن حبان ،ابن عدي: وعنه
 .  الذهبًو ،الدارقطنًوثقه ، ونه قال: شٌخ ثقة متقنعن ابن حبان أ

 =                                                            مات فى حدود سنة ثالثمابة .
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 .................................................................................
___________________________   

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة  =
(، والمختارة للضٌاء 9ٓ/ٗٔ( ، وتارٌخ دمشق )7ٕٙبرقم ) السهمًت اال: سإ ٌنظر
 ( 8ٕٙ/ٗٔ( ،  والسٌر للذهبى )8ٗ7ٔبرقم )

 8٘ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :ٌبةبن الحسن بن قت مدمح -ٖ
ن ِبَفْتح - الؽسانً ٌحٌى بن ٌحٌى بن هشام بن إبراهٌم -ٗ ٌْ ٌن اْلَؽ  َوبعد اْلُمَشّدَدة َوالسِّ
ْسَبة َهِذه - نون لؾاأل  بن سعٌد وعن ،أبٌه :عن روى. )حب( الدمشقً  -ؼسان إِلَى النِّ
روى . وؼٌرهم، العزٌز عبد بن وسوٌد ،سكندرانًاإل عٌاض بن هللا وعبد ،العزٌز عبد
 عبدوس بن الواحد عبد بن أحمد بن ومحمد ،قتٌبة وابن ،سفٌان بن الحسن: عنه

 إبراهٌم عن تحدث ال لم ألبً :قلت  حاتم أبً ابنقال . وؼٌرهم  عمران بن وهارون
 عبد بن سعٌد من سمعه انه زعم كتابا إلً ؤخروف قرٌته إلى ذهبت فقال هشام بنا

   شوذب ابن وعن سلمة أبً بن رجاء عن ضمرة أحادٌث فٌه إذاف فٌه فنظرت العزٌز
 سعد بن اللٌث حدٌث من فاستحسنته حدٌث إلى فنظرت الشٌبانً عمرو أبً بن وٌحٌى
 عقٌل عن سعد بن لٌث عن العزٌز عبد بن سعٌد حدثنا فقال هذا اذكر له فقلت عقٌل عن

 أقلبها قد وحصٌن مؽٌرة عن العزٌز عبد بن سوٌد عن أحادٌث كتابه فً ورأٌت بالكسر
 بن سعٌد حدثنا فقال العزٌز عبد بن سوٌد أحادٌث هذه فقلت العزٌز عبد بن سعٌد على
 بن الحسٌن بن لعلً فذكرت كذاب وهو العلم ٌطلب لم وأظنه سوٌد عن العزٌز عبد

 ابن وقال .عنه ٌحدث ال أن ٌنبؽً حاتم أبو صدق فقال أبً عن الكالم هذا بعض الجنٌد
 أبو ونقل، فى المؽنى فى الضعفاء الذهبًوذكره ، كذاب :زرعة أبو قال :الجوزي
 دمشقً الؽسانً ٌحٌى بن هشام بن إبراهٌم: قال المدٌنً الطاهر أبً َعن العرب،
 أحد هشام بن إبراهٌم فى المٌزان: الذهبًوقال ، وذكره ابن حبان فى الثقات، ضعٌؾ

نِ  َوَثاَلِثٌنَ  َثَمانمات  .ٌصب فلم حبان ابن مشاهم الذٌن المتروكٌن ٌْ  . َوِماَبَت
اضعٌؾ  : خالصة حاله   . فإن أبا حاتم عرفه وخبره؛ فالجرن فٌه مفسر جد 

تارٌخ ابن عساكر و(، ٖ٘ٗ/ٕوالمعرفة للفسوى )، ( ٕٗٔ/ٕ:الجرن والتعدٌل  ) ٌنظر
والمؽنى فى ، (8ٖٔ/ٕواللباب ) ،(ٖٓٔ/ٖوالمجروحٌن البن حبان ) ،(7ٕٙ/7)

 (8ٖٔ/ٔ(، ولسان المٌزان ) 78ٖ/ٗ) االعتدالومٌزان  ،(9ٕ/ٔالضعفاء للذهبى )
، َعَطاء  : َوَعنْ  أَِبٌِه،: َعنْ  َرَوى. الؽسانً ٌحٌى بن ٌحٌى بن هشام -٘ ًِّ  اْلُخَراَساِن

، ْبنِ  َوُعْرَوةَ  م  ٌْ ، ْبنُ  َواْلَولٌِدُ  اْبُنُه، إبراهٌم: َوَعْنهُ . ُعْرَوة ْبنِ  َوِهَشامِ  ُرَو ، أبووَ  ُمْسلِم   ُمْسِهر 
دُ   أبً سؤلت حاتم  أبىابن  قال.  وطابفة عمار، بن وهشام الصوري، اْلُمَباَركِ  ْبنُ  َوُمَحمَّ
 ما: قال الؽسانً؟ ٌحٌى بن هشام: حمدأل قلت: داود أبو قال، والحدٌث صالح: فقال عنه
ا به أرى وذكره ، نعم: قال ٌحٌى؟ بن ٌحٌى ابن أعنً ابنه، ٌحٌى بن هشام: قلت. بؤس 

 ت . ابن حبان فى الثقا
 =                                                  .حاله :حسن الحدٌث البؤس به  خالصة
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 .................................................................................
___________________________   

، (9/7ٓوالجرن والتعدٌل )، (ٙٗ/ٗفى الرجال ) أحمدموسوعة أقوال  :ٌنظر =
 ( 7ٙٓ/ٗ) اإلسالموتارٌخ  ،(ٕٖٕ/9والثقات البن حبان  )

.  )د( الشامً عثمان أبو الؽسانً، َعْمرو بن حارثة بن قٌس بن ٌحٌى بن ٌحٌى -ٙ
د ْبن َبْكر وأبً الخوالنً، إدرٌس وأبً الشامً، مكحول روى عن:  حزم ْبن ُمَحمَّ
 الؽسانً، ٌحٌى ْبن ٌحٌى ْبن هشام وابنه ،المكحول راشد ْبن محمد :هوعن. وؼٌرهم

 بالفتٌا عالما انَ كََ  :قال ابن سعد. وؼٌرهم  الؽسانً مرٌم أَبً بن هللاَِّ  َعبد بن بكر أبوو
 َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن منصور، ْبن إسحاق َوَقال، أحادٌث وله والقضاء،
 اْبن صحبوا الذٌن الفقهاء من وهو شامٌا، وكان ثقة، َكانَ : الؽالبً ؼسان ْبن المفضل
 مروان شرطة على وكان شرٌفا، هأبو وكان، المدٌنة أبو واله حٌن الَملِك َعبد ْبن هشام

    .الثقات من َكانَ : الطبرانً القاسم أبو َوَقال، ثقة: سفٌان ْبن ٌعقوب َوَقال، الحكم ْبنا
 َوَقال . وقرابهم الشام أهل فقهاء من كندي، الؽسانً، ٌحٌى ْبن ٌحٌى: حبان اْبن َوَقال
 قال: قال حٌوة ْبن رجاء ْبن سلمة ابن كامل سمعت: مسهر أَِبً َعن الدمشقً، ُزْرَعة أبو

 أهل سٌد فمن: قال. حٌوة ْبن رجاء: قالوا فلسطٌن؟ أهل سٌد من: الملك َعْبد ْبن هشام
 ٌحٌى ْبن ٌحٌى: قالوا دمشق؟ أهل سٌد فمن: قال. نسً ْبن عبادة :قالوا ردن؟األ

 أهل سٌد فمن: قال. الكندي قٌس ْبن َعْمرو: قالوا حمص؟ أهل سٌد فمن: قال. الؽسانً
 سنة مات .حجر وابن الذهبً،: الحافظان ووثقه، الكندي عدي ْبن عدي: قالوا الجزٌرة؟
                                                 .وقٌل بعدها مابةو وثالثٌن اثنتٌن

  . باتفاقثقة  خالصة حاله:
 وتارٌخه ،(9ٕٔ/8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٙٙٗ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 والجرن ،(ٖ٘ٗ ،ٗٓٗ،9ٖٗ ،9ٕٖ/ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،(7ٖ/ٕ،ٕٖٔ/ٔ) الصؽٌر
 التهذٌب وتهذٌب ،(8ٖٖ/ٕؾ )والكاش ،(ٖٔٙ/7) حبان ابن وثقات، (9/7ٓ) والتعدٌل

 (98٘/ٔ) والتقرٌب ،(99ٕ/ٔٔ)
ٌُقال.  َعْمرو ْبن هللا َعبد ْبن - ومعجمة بتحتانٌة - هللا ذعاب -7  ْبن إدرٌس ْبن هللاَِّ  عٌذ: و

، إِْدِرٌسَ  أبو هللا َعبد ْبن عابذ ًُّ  آخرَها َوِفً اْلَواو َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح - العوذي اْلَخْوالِن
ْسَبة َهِذه - ُمْعجَمة ذال  بن مزٌقٌاء َعْمرو بن عمَران بن اْلحجر بن سود بن عوذ إِلَى النِّ

َماء َماء َعامر  ُمْسلِم وأبً ،ارىالؽف ذر أبً :روى عن. )ع( - األزدي من بطن السَّ
رة وأبً الخوالنً، ٌْ ٌَى ْبن ٌحٌى :وعنه. وؼٌرهم ُهَر ْح  َعْبد ْبن وٌزٌد الؽسانً، ٌَ
ْحَمنِ   َما: الشامً مكحول قال. ؼٌرهمو الشامً، مرٌم أَبً ْبن وٌزٌد َمالِك، أَبً ْبن الرَّ
ْهِريّ  َوَقال، إدرٌس أبً من أعلم رأٌت  خالفة فً وقاضٌهم الشام أَهل قاص َكانَ : الزُّ
قُول - العزٌز َعْبد ابن ٌعنً َسِعٌد، َكانَ : مسهر أبو َوَقال، الملك عبد َثِنً: ٌَ  َعْنُه، ثقة َحدَّ
ْرَداء أَبً بعد الشام، عالم إدرٌس أبو َكانَ : قال منه، أسمعه ولَمْ   ُزْرَعة أبو َوَقال، الدَّ

 حبٌر وسلم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول أصحاب ألجلة لقٌا الشام أَهل أَْحَسن: الدمشقً
=  أبو: قال ِمْنُهم؟ المقدم من: لدحٌم قلت وَقدْ  مرة، ْبن وكثٌر إدرٌس، أبوو نفٌر، ْبنا
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 .................................................................................
___________________________   

ْهِريّ  الثقات، َحِدٌث من معاذ َعنْ  حدث إذا: زرعة أبو َوَقال، إدرٌس =  ْبن وربٌعة الزُّ
ِزٌد، ِزٌد أدخال ٌَ  إدرٌس أبو سمع: ألبً قلتُ : محات أَبً ابن َوَقال، الزبٌدي عمٌرة ْبن ٌَ

 أبو َوَقال، منه ٌسمع فلم عندي الذي فؤما فٌه، ٌختلفون: قال جبل؟ بن معاذ من الخوالنً
ٌَة من صحٌح، عندنا معاذ، من إدرٌس أبً سماع: اْلَبرِّ  َعبد ْبن ُعَمر  حازم أبً ِرَوا

ة فلعل وؼٌره، ٌَ ْهِريّ  ِرَوا هُ  َعْنُه، الزُّ  من معنى ِفً أراد جبل، ْبن معاذ فاتنً: قال أَنَّ
ر فصحٌح منه وسماعه لقاإه وأما المعانً، ٌْ  وَكانَ  - ُمْسلِم ْبن اْلَولٌِد سبل وَقدْ  مدفوع، َؼ
 أدرك نعم،: َفَقالَ  جبل؟ ْبن معاذ الخوالنً إدرٌس أبو لقً هل - الشام أَهل بؤٌام عالما
ْوم ولد سنٌن، عشر اْبن وُهوَ  ُعَبٌدة، وأبا جبل، ْبن معاذ  َعْبد ْبن َسِعٌد سمعت حنٌن، ٌَ

قُول العزٌز  ولد :التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،العجلًو النسابًحاتم و أبوووثقه  .َذلِكَ  ٌَ
هِ  هللاُ  َصلَّى النبً حٌاة فً ٌْ رضً هللا عنهم.  الصحابة كبار من وسمع حنٌن ٌوم َوَسلَّمَ  َعلَ
 .ثمانٌن سنة مات

  باتفاق .خالصة حاله : ثقة 
َبة أَبً ابن ومصنؾ ،(8ٗٗ/7) سعد ابن طبقات : ٌنظر  ٌْ  وتارٌخ ،(78ٕ٘ٔ/ٖٔ) َش

 وتارٌخة ،(8ٖ/ 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٕ/ٔ) أحمد وعلل ،(9ٕٓ/ٕ) الدوري
 ،(ٕٕٓ/  ٖ) لوكٌع والقضاة(، ٕٙٗ/ٔوالثقات للعجلً )، (9ٓٔ ،ٖ٘ٔ/ٔ) الصؽٌر
 ،(ٕ٘ٔ/ٔله ) والمراسٌل ،(7ٖ/7) والتعدٌل والجرن ،(ٗٓٔ/ٔ) للدوالبً والكنً
 وتقرٌب ،(8٘/٘) التهذٌب وتهذٌب(، ٖٖٙ/ٕواللباب )، (77ٕ/٘) حبان ابن وثقات
  (89ٕ/ٔ) التهذٌب

 ٗٗٔ: سبقت ترجمته حدٌث رقم: رضً هللا عنه أبو ذر -8
 

    سناد:الحكم على اإل
 . اجد   وهو ضعٌؾ ٌحٌى بن هشام بن إبراهٌم ضعٌؾ جدا؛ فٌه

 .جده عن أبٌه عن به انفرد(: 7ٕ/ٔقال الذهبً فى المٌزان )
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دلٌل ظاهره على أنه قال له ذلك بعد أن جلس وأن : "قم فاركعهما" قوله
تحٌة المسجد ًل تفوت بالجلوس
(ٔ)

ب هٌبة الجمعة فى ذكر من فى با وسٌؤتً 
ٌدل على ذلك أٌضا مام ٌخطب مادخل واإل

(ٕ)
وعلى أن ٌقال وقتها قبل  

. والحدٌث محمول على األمر بالقضا ، جلس فاتتالجلوس أدا  فإذا 
ى على األ ُن ُتْقض  صحوالّسن 

(ٖ)
الجلوس وقت فضٌلة  ، أو ٌقال وقتها قبل

 لم .، وهللا أعْ وبعده وقت جواز
 
 
 
 
 
___________________________   
هِ  تْرجم( وقد ٔ) ٌْ ٌَّة َباب حَبان اْبن َعلَ  .ِباْلُجلُوسِ  تفوت اَل  ْلَمْسِجدا َتِح
ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ رواه  لى ماٌشٌر إ (ٕ) ًُّ  َرُجل   َجاءَ : َقالَ  هللاَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى َوالنَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ

ْخُطبُ  ْومَ  النَّاسَ  ٌَ تَ »: َفَقالَ  الُجُمَعِة، ٌَ ٌْ ا أََصلَّ  َفاْرَكعْ  قُمْ »: َقالَ  الَ،: َقالَ  «فاُلَُن؟ ٌَ
نِ  ٌْ ْخُطُب، َوُهوَ  َجاءَ  َرُجال   ماماإل َرأَى إذا: َباب   ،الجمعة تابك :البخاري أخرجه «َرْكَعَت ٌَ 
ًَ  أَنْ  أََمَرهُ  نِ  ٌَُصلِّ ٌْ  التحٌةباب  ،الجمعة تابك :مسلم أخرجه( و9ٖٓ/ٕٔ/ٕ) َرْكَعَت
  (9ٙ/87٘٘/ٕ) ٌخطب ماماإلو
َواِفل َقَضاءُ  ٌُْسَتَحبُّ ( ٖ) دِ  َوْقِتَها َبْعدَ  النَّ  .َذلِكَ  ِفً َوَتْفِصٌل   لِْلفَُقَهاءِ  ِخالَؾ   َعلَى لََها اْلُمَحدَّ

ًُّ  َقال ِن ٌْ َواِفل َقَضاءِ  ِفً اْلُجَو ُجوزُ  الَ  َما إِنَّ : النَّ بُ  ٌَ َقرُّ  َكاْلُكُسوؾِ  ٌُْقَضى الَ  اْبِتَداء   ِبهِ  التَّ
هُ  ْسِتْسَقاءِ االوَ  ُجوزُ  الَ  َفإِنَّ عَ  أَنْ  ٌَ َتَطوَّ رِ  ِمنْ  ْبِتَداء  ا ْنَسانُ اال ِبهِ  ٌَ ٌْ ُجوزُ  َوَما َسَبِبِهَما، ُوُجودِ  َؼ ٌَ 

عُ  نِ  َكَناِفلَةِ  اْبِتَداء   ِبهِ  التََّطوُّ ٌْ  :ق ْوًل نِ  فٌِهِ  ُتْقَضى؟ َهل َمَثال ، َرْكَعَت
ةُ  ٌََرى: األول ٌَّ ةُ  اْلَحَنِف ٌَّ َننَ  أَنَّ  :َقْول   ِفً َواْلَحَناِبلَةُ  اْلَمْشُهوِر، َعلَى َواْلَمالِِك ةِ  َعَدا- السُّ  ُسنَّ
ةُ  اْخَتلَؾَ  ُثمَّ  اْلَوْقتِ  َبْعدَ  ُتْقَضى الَ  -اْلَفْجرِ  ٌَّ َننِ  َهِذهِ  َقَضاءِ  ِفً اْلَحَنِف ا السُّ  َفَقال لِْلَفْرِض، َتَبع 
ْقِضٌَها: َبْعُضُهمْ  ا، ٌَ ء   ِمنْ  َكمْ  نَّهُ ألِ  َتَبع  ًْ ْثُبتُ  َش ا ٌَ ْثُبتُ  َوالَ  ِضْمن  ا ٌَ   .َقْصد 
ق ال ْعُضُهمْ  و  ْقِضٌَها الَ : ب  ا ٌَ ْقِضٌَها الَ  َكَما َتَبع  ًُّ  َقال َمْقُصوَدة ، ٌَ ِن ٌْ ،األ َوُهوَ : اْلَع  َصحُّ

  . ِباْلَواِجبِ  اْلَقَضاءِ  الِْخِتَصاِص 
 :نوعان السنن :الشافعًالحسن بن المحاملى  أبووقال 
 لم فات إذاف ستسقاء،االو والعٌدٌن، والكسوؾ، كالخسوؾ، الجماعة صالة: أحدهما
  ُتقضى أنها آخر قول العٌدٌن وفً ٌقض،
 الشمس، طلوع بعد ٌقضٌه ال فإنه الوتر، الإ ،دأرا متى ٌقضٌها نفراد،اال صالة: والثانً

 . الزوال بعد ٌقضٌهما ال فإنه الفجر ركعتً الإو
، واللباب فى الفقه الشافعً (7ٕٖ/ٕ) والبدابع ،( ٓٓٔ/ٔ) راداتاإل منتهى شرنٌنظر: 

والموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة (، 7ٗ٘/ٕ(، والبناٌة شرن الهداٌة للعٌنً )9ٗٔ/ٔ)
(ٖٗ/ٖ7 ) 
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 ٌقال عند دخول المسجد ذكر ما( ٘ٗ)
 

دٌْ م  حُ  أبًعن  -9ٓٔ
(ٔ)

دٌْ س  أُ  أبًأو  
(ٕ) 

ُسولُ  ق ال  : ق ال   -رضى هللا عنهما  -  ر 
لَّى هللاِ  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ل   إذا: " و  خ  ُدُكمُ  د  ، أ ح  ْسِجد  قُلْ  اْلم   ٌ ْل  لًِ اْفت حْ  اللُهمَّ : ف 

، أبواب   تِك  ْحم  إذا ر  ، و  ج  ر  قُلْ  خ   ٌ ْل أخرجاه وأبو  " ف ْضلِك   ِمنْ  أ ْسؤ لُك   إِنًِّ اللُهمَّ : ف 
وأخرجه  ،: أبو أسٌد على العطف بالواووقاًل النسابًحاتم وأخرجه أحمد و

داود أبو
(ٖ)

ل   إذا" :وقال  خ  ُدُكمُ  د  ْسِجد   أ ح  لِّمْ  اْلم  ٌُس  ْل ل ى ف  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل   ع 
، لَّم  س  قُلْ و و   ٌ وأخرجه ابن ماجه عن ، تقدم وكذلك فى الخروج ..." ٌعنى ما  لِ
  . د وحدهحمٌ أبً

___________________________ 
 بن المنذر: وقٌل الرحمن، َعْبد اسمه:  ِقٌلَ  اْلَمَدِنً، األنصاري الساعدي حمٌد أبو( ٔ)

.  )ع( رضً هللا عنه وقٌل ؼٌر ذلك مالك ْبن سعد ْبن المنذر: وقٌل المنذر، بن سعد
ُ  َصلَّى - هللاَِّ  َرُسول صاحب هِ  هللاَّ ٌْ  مع كلها والمشاهد والخندق أحدا شهد -وَسلََّم  َعلَ
ًّ : َعن َرَوى. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : َعنه َرَوى .وَسلَّمَ  َعلَ
 بن المنذر بن سعد ابنه وابن ، هللاَّ  َعبد بنوجابر  الحكم، بن ُعَمر ْبن هللا َعبد ْبن إسحاق
 ْبن َسِعٌد ْبن الملك وعبد الُخْدِرّي، َسِعٌد أَبً ْبن الرحمن وعبد الساعدي، حمٌد أَبً
ة لَهُ . وؼٌرهم  سوٌد  قال . ِبَحِدٌث ِمْنُهَما كل َواْنَفَردَ  َثاَلَثة على اتفَقا َحِدٌثا َوِعْشُرونَ  ِستَّ

 .  ٌزٌد خالفة أول أو معاوٌة خالفة آخر ِفً توفً: الواقدي
الؽابة  أسد(، وٖٖٙٔ/ٗ) االستٌعاب، و(ٖٗٗ/ٗ) للبؽوي: معجم الصحابة  ٌنظر

 ( 8ٗٗ/ٔ، والخالصة )(7/8ٓ) اإلصابةو ( 7٘/ٙ)
الك (ٕ) ة بن م  ال اْلُمَوحَدة ِبَفْتح البدى بن ربٌع   بن َحاِرَثة بن َعْوؾ بن َعامر واْسمه َوالدَّ

اِعِديّ  الخزرجً َكْعب بن َساِعَدة بن اْلَخْزَرو بن َعْمرو  اْلهمَزة ِبَضم أسٌد أبو السَّ
 ٌوم ساعدة بنً راٌة معه وكان ،بعدها وما اوأحد   ابدر   شهد .)ع( رضً هللا عنه البدري
ة هُ . لَ أحادٌث وسلم وآله علٌه هللاَّ  صلّى النبً :عن روى .الفتح ٌَ  َحِدٌثا َوِعْشُرونَ  َثَماِن
 حمٌد،: هأوالد عنه وروى .بآخرمسلم و بحدٌثٌن البخاري َواْنَفَردَ  َحِدٌث على اتفَقا

 اختالف ا وفاته وقت ِفً واختلؾ. وؼٌرهمعبٌد، بن علً ومواله والمبذر، والزبٌر،
ا : وقٌل، أعلم وهللا وهم عندي وهذا: قال ابن عبد البرو. ثالثٌن سنة توفً: فقٌل. متباٌن 
 بالمدٌنة عقب له ٌقال وستٌن خمس سنة توفً: وقٌل. المدابنً هقال ستٌن، سنة توفى بل

 . وسبعٌن ثمان اْبن َوُهوَ  مات: وقٌل .البدرٌٌن من مات من آخر َوُهوَ  وببؽداد،
والخالصة  ،(ٖ٘٘/٘) اإلصابةو ،(ٔٔ/ٙالؽابة ) أسدو ،(98٘ٔ/ٗ) االستٌعاب: ٌنظر

(ٔ/ٖٙ7) 
 ربٌعة واختلؾ عنه: هذا الحدٌث مداره على  (ٖ)

 سعٌد عن أبً حمٌد أو أبً أسٌد على الشك.الوجه األول: ربٌعة عن عبد الملك بن 
 ك بن سعٌد عن أبً حمٌد و أبً أسٌد بالعطؾ.المل الوجه الثانً: ربٌعة عن عبد
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 .................................................................................
___________________________   

 .ك بن سعٌد عن أبً حمٌد وحدهربٌعة عن عبد الملالوجه الثالث:  =
 تخرٌج الوجه األول:

قُولُ  َماباب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرج ( 9ٗ/7ٖٔٗ/ٔ) اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ
َثَنا :قال ٌَى َحدَّ ْح ٌَى، ْبنُ  ٌَ ْح َمانُ  أخبرنا ٌَ ٌْ ، ْبنُ  ُسلَ ْحَمِن، َعْبدِ  أَِبً ْبنِ  َرِبٌَعةَ  َعنْ  ِباَلل   الرَّ
، ْبنِ  اْلَملِكِ  َعْبدِ  َعنْ  ، أَِبً َعنْ  َسِعٌد  د  ٌْ ، أَِبً َعنْ  أَو ُحَم د  ٌْ  َصلَّى - هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أَُس
هِ  هللاُ  ٌْ قُلْ  اْلَمْسِجَد، أََحُدُكمُ  َدَخلَ  إذا: " - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  إذاوَ  َرْحَمِتَك، ابَ أبو لًِ اْفَتحْ  اللُهمَّ : َفْل

قُلْ  َخَرَو، ٌَ  . " َفْضلِكَ  ِمنْ  أَْسؤَلُكَ  إِنًِّ اللُهمَّ : َفْل
َماَن ْبِن و ٌْ قُوُل: َكَتْبُت َهَذا اْلَحِدٌَث ِمْن ِكَتاِب ُسلَ ٌَ ٌَى،  ْح ٌَ ٌَى ْبَن  ْح ٌَ َقاَل ُمْسلِم : " َسِمْعُت 

د  ". ٌْ قُوُل: َوأَِبً أَُس ٌَ  ، ًَّ اِن ٌَى اْلِحمَّ ْح ٌَ ، َقاَل: َبلََؽِنً أَنَّ   ِباَلل 
قُولُ  َماباب  : كتاب الصالة،البٌهقً هأخرجو وفى  (،7ٖٔٗ/9ٔٙ/ٕ) اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ

قُولُ  َماباب  :السنن الصؽٌر ( من طرٌق 8ٖٗ/89ٔ/ٔ) َخَروَ  إذاوَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ
 .به بلفظه ٌحٌى

  عن بالل به. على الشك. القعنبً( عن 7ٖٖٕ/7ٙٔٔ/ٖوأخرجه الدارمً: )
انُ باب  تاب الصالة،ك :فى مستخرجه عوانة أخرجه أبوو ٌَ ْعًِ  َحْظرِ  َب انِ  السَّ ٌَ  إِلِْت

اِنهِ  َوإِْثَباتِ  اْلَمْسِجِد، ٌَ ِكٌَنةِ  إِْت ْسلٌِمِ  َوإٌَِجابِ  َواْلَوَقاِر، ِبالسَّ َعاءِ  ُدُخولِهِ  ِعْندَ  التَّ  لَِنْفِسهِ  َوالدُّ
ًَ  َقَصَدهُ  َمنْ  َوَثَوابِ  ِمْنهُ  ُخُروِجهِ  َوِعْندَ  ٌَُصلِّ  أبً ابن( من طرٌق ٖٕ٘ٔ/ٖ٘ٗ/ٔ) ِفٌهِ  لِ
 على الشك فً الراوي األعلى.   ،عن سلٌمان به بنحوه مرٌم
قُولُهُ  ِفٌَماباب ، الصالةتاب ك: داود أبو أخرجهو ُجلُ  ٌَ  اْلَمْسِجدَ  ُدُخولِهِ  ِعْندَ  الرَّ
َعاءِ  اْلَقْولِ البٌهقً فى الدعوات الكبٌر: باب ، ومن طرٌقه (٘ٙٗ/ٕٙٔ/ٔ)  ِعْندَ  َوالدُّ

 ُدخولِ  ِعْندَ  القْولِ باب  ،الصالة تابك :فى سننه الدارمً، و(ٙٙ/ٕٙٔ/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ 
َراَوْرِدّي، اْلَعِزٌزِ  َعْبد( ثالثتهم من طرٌق ٖٗٗٔ/87ٙ/ٕ) اْلَمْسِجدِ   أَِبً ْبنِ ا َرِبٌَعةَ  نْ عَ الدَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  ٌَُسلِّمْ  اْلَمْسِجدَ  ُكمُ أََحدُ  َدَخلَ  إذا" به بلفظ  الرَّ ًِّ  َعلَى َفْل ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ بلفظ  "َعلَ

  الشك.
 ابِ أبو َفْتحَ  َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  ِبُسَإالِ  األمر ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبانوأخرجه 
اِخلِ  َرْحَمِتهِ  ( 7ٕٖٓ/9ٙٔ/9)ده: ، والبزار فى مسن( بنحوه8ٕٗٓ/97ٖ/٘) اْلَمْسِجدَ  لِلدَّ
قُولُ  َماالسنً فى عمل الٌوم واللٌلة: باب  وابن ،بلفظه  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َخَروَ  إذا ٌَ

قُولُ  َماباب  البٌهقً: كتاب الصالة،، و( بنحوهٙ٘ٔ/ٖٗٔ/ٔ)  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ
( 9/7ٙ٘/ٔ) الحدٌث:الحاكم فى شعار أصحاب  أبوأحمدو ،( بنحوه7ٖٔٗ/9ٔٙ/ٕ)

َة، ْبن ُعَماَرةبشر بن المفضل عن تهم من طرٌق بنحوه، خمس ٌَّ  أَِبً ْبنِ  َرِبٌَعةَ  َعنْ  َؼِز
ْحَمِن، َعْبدِ   بلفظ الشك. به. الرَّ

  تخرٌج الوجه الثانً:
 ِمْنهُ  اْلُخُرووِ  َوِعْندَ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  اْلَقْولُ باب  ،المساجد تابك :النسابً هأخرج

 ، الصالة تابك :ابن حبانو، ( بلفظه7ٖٕٓٙ/ٕٔ/9ٖ) :أحمد، و( بلفظه7ٕ9/ٖ٘/ٕ)
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___________________________   
( 9ٕٗٓ/98ٖ/٘) اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لِْلَخاِروِ  َفْضلِهِ  ِمنْ  الَوعَ  َجلَّ  هللاَِّ  ِبُسَإالِ  األمر ِذْكرُ باب  =

 ، عن أبً حمٌدسلٌمان بن بالل بهأبً عامر العقدي عن ثالثتهم من طرٌق  ،بنحوه
  .بواو العطؾ وأبً أسٌد

انُ باب  تاب الصالة،ك :فى مستخرجه عوانة أخرجه أبوو ٌَ ْعًِ  َحْظرِ  َب انِ  السَّ ٌَ  إِلِْت
اِنهِ  َوإِْثَباتِ  اْلَمْسِجِد، ٌَ ِكٌَنةِ  إِْت ْسلٌِمِ  َوإٌَِجابِ  َواْلَوَقاِر، ِبالسَّ َعاءِ  ُدُخولِهِ  ِعْندَ  التَّ  لَِنْفِسهِ  َوالدُّ
ًَ  َقَصَدهُ  َمنْ  َوَثَوابِ  ِمْنهُ  ُخُروِجهِ  َوِعْندَ  ٌَُصلِّ  الطبرانًو ،( بنحوهٖٕٗٔ/ٖ٘ٗ/ٔ) ِفٌهِ  لِ

كالهما  ،( بنحوهٕٙٗ/ٓ٘ٔ/ٔ) ِمْنهُ  َواْلُخُرووِ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  اْلَقْولِ  باب :فى الدعاء
َة،من طرٌق  ٌَّ ، َعْن ُعَماَرَة ْبن َؼِز ِ ْبِن َسالِم 

ٌَى ْبن َعْبِد هللاَّ ْح او به. بوَعْن َرِبٌَعَة  ٌَ
 العطؾ.

 تخرٌج الوجه الثالث:
َعاءِ المساجد باب  تابك :ابن ماجه هأخرج من ( 77ٕ/ٕٗ٘/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  الدُّ
َة، ْبن ُعَماَرةإسماعٌل بن عٌاش عن طرٌق  ٌَّ ْحَمِن، َعْبدِ  أَِبً ْبنِ  َرِبٌَعةَ  َعنْ  َؼِز   به الرَّ

  بنحوه.عن أبً أسٌد وحده.
 .رواٌته عن ؼٌر الشامٌٌن ضعٌفةو وشٌخ إسماعٌل بن عٌاش فً هذا الحدٌث مدنً،

ً وُسِبَل أَُبو ُزْرَعَة َعْن حدٌث  رواه ربٌعة بن أب :(٘٘ٗ/ٕوقال ابن أبً حاتم فً العلل )
لَفرَ  عبد الرحمن، فاخُتلَِؾ َعْنُه: ٌَّة، َعْن َرِبٌَعَة، ، َعْن َوى ِبْشُر ْبُن الُمَفضَّ ُعَمارة ْبِن َؼِز

اِعدي ، َعْن أَِبً ُحَمٌد السَّ ْوَعْن أَِبً أَُسٌد أ َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َسِعٌِد ْبِن ُسَوٌد األَْنَصاِريِّ
اِعدي  ًِّ  -السَّ قُِل: ال َعِن النب ٌَ ٌَُسلِّْم، َوْل ُه َقاَل: إِذا َدَخَل أَحُدُكُم الَمْسِجَد، َفْل ، اْفَتْح لًِ أَنَّ لَُّهمَّ

قُِل: اللَُّهمَّ، إنًِّ أْسؤلَُك ِمْن َفْضلَِك. ٌَ  أْبواَب َرْحَمِتَك، َوإذا َخَرَو َفْل
َوَرَواهُ ُسلٌَماُن ْبُن ِبالل  ، َعْن َرِبٌَعَة، َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َسِعٌِد ْبِن ُسَوٌد، َعْن أَِبً ُحَمٌد 

ًِّ قَ  ًِّ  -اَل أَُبو ُزْرَعَة: َعْن أَِبً ُحَمٌد َوأَِبً أَُسٌد َوأَِبً أَُسٌد، َعِن النب ِكالُهَما َعِن النب
.  أصحُّ

 النظر فً الخالف:
ثالثة من الثقات األثبات، هم ٌحٌى رواه سلٌمان بن بالل وهو ثقة وعنه  :الوجه األول

 بن ٌحٌى النٌسابوري، وابن أبً مرٌم سعٌد بن الحكم، والقعنبً، هذا الحدٌث بمثلا
كما  رواٌة بشر بن المفضل. ولم أر من خالفهم فً سلٌمان بن بالل، إالَّ أبا عامرالعقدي

، وهو وإن كان ثقة، فهم أوثق منه وأكثر. وٌحٌى بن عبد هللا بن سالم فً الوجه الثانً
لٌس بالمحل الذي ٌمكن أن تعارض رواٌة بشر بن المفضل برواٌته، فإنه صدوق، 

ا الدراوردي وبشر ثقة ثبت.وقد رواه أ عن ربٌعة، فوافق بشر بن  -كما تقدم-ٌض 
 المفضل.

رواٌته عن والوجه الثالث: فٌه إسماعٌل بن عٌاش، وشٌخه فً هذا الحدٌث مدنً، و
، على الشك اإلِمام مسلمإذا ٌترجح الوجه األول الذي أخرجه . ؼٌر الشامٌٌن ضعٌفة

 الحدٌث فكالهما صحابً.وترك رواٌة الجمع، ولٌس فً ذلك أدنى أثر على صحة 
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 ًلإداود  أبو هأخرج هرٌرة بنحو ما أبىحاتم من حدٌث  أبو هأخرجو -9ٔٔ
أنه ]قال[
(ٔ)

لِّمْ فى الخروج "  ٌُس  ْل ل ى ف  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  قُلِ  و   ٌ ْل  و 

"الرجٌم الشٌطان منعوذ بك أ اللَُّهمَّ 
(ٕ)

  
___________________________ 

  .بها الإوالسٌاق ال ٌستقٌم  (طسقطت من ) ( مابٌن المعقوفتٌنٔ)= 
ا واختلؾ علٌه مرفوع   سعٌد المقبري أبً( هذا الحدٌث مداره على سعٌد بن ٕ)

 .اوموقوف  
، َسِعٌد   :المرفوع األولالوجه  َرَة، أَِبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  ُهَر هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
  . َوَسلَّمَ 

 : الموقوف وهو على وجهٌن الثانًالوجه 
، َسِعٌد   -أ َرةَ  أَِبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ  ا.موقوف   ْحَبارِ األ َكْعبَ عن  ُهَر
 به موقوفا. .كعب عن هرٌرة، أبًأبٌه عن  عن المقبري، سعٌد أبً بن سعٌد -ب

  :المرفوعتخرٌج الوجه : أوًل 
 ابِ أبو َفْتحَ  َوَعاَل  َجلَّ  هللاَِّ  ِبُسَإالِ  األمر ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرج
اِخلِ  َرْحَمِتهِ  د   ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  أخبرنا :قال (7ٕٗٓ/9ٖ٘/٘) اْلَمْسِجدَ  لِلدَّ : َقالَ  ،األزدي ُمَحمَّ
َثَنا ، َبْكر   أبو أخبرنا ،إبراهٌم ْبنُ  إسحاق َحدَّ ًُّ َثَنا اْلَحَنِف اكُ  َحدَّ حَّ  َسِعٌد   َعنْ  ُعْثَماَن، ْبنُ  الضَّ

، َرَة، أَِبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  ُهَر هِ  هللاَّ ٌْ  أََحُدُكمُ  َدَخلَ  إذا»: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ٌَُسلِّمْ  اْلَمْسِجدَ  ًِّ  َعلَى َفْل ِب ُ  َصلَّى - النَّ هِ  هللاَّ ٌْ قُلِ  - َوَسلَّمَ  َعَل ٌَ  َرْحَمِتَك، ابَ أبو لًِ اْفَتحْ  اللَُّهمَّ : َوْل

ٌَُسلِّمْ  َخَروَ  إذاوَ  ًِّ  َعلَى َفْل ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ قُلِ  َوَسلََّم، َعلَ ٌَ َطانِ  ِمنَ  أَِجْرِنً اللَُّهمَّ  َوْل ٌْ  الشَّ
ِجٌمِ   «الرَّ

قُولُ  َماباب  ،عمل الٌوم واللٌلة تابك :فى السنن الكبرى النسابً هأخرجو  َدَخلَ  إذا ٌَ
 :ابن السنى فى عمل الٌوم واللٌلة هأخرجومن طرٌقه  ( بنحوه،98ٖ8/ٓٗ/9) اْلَمْسِجدَ 
قُولُ  َما َبابُ   باب ،المساجد تابك :ابن ماجه هأخرج( ،  و77/8ٙ/ٔ) اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ

 َبابُ  ،الصالة تابك ابن خزٌمة:و ،( بنحوه77ٖ/ٕٗ٘/ٔ) المسجد دخول عند الدعاء
اَلمِ  ًِّ  َعلَى السَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ْحَمةِ  ابِ أبو َفْتحَ  هللاَِّ  َوَمْسؤَلَةِ  َوَسلَّمَ  َعلَ  ُدُخولِ  ِعْندَ  الرَّ
 ِذْكرُ باب ، الصالة تابك :ابن حبان هأخرج، ومن طرٌقه ( بلفظهٕ٘ٗ/ٖٕٔ/ٔ) اْلَمْسِجدِ 
َطانِ  ِمنَ  ْسِتَجاَرةِ االبِ  األمر ٌْ ِجٌمِ  الشَّ ، (ٕٓ٘ٓ/99ٖ/٘) اْلَمْسِجد ِمنَ  َخَروَ  لَِمنْ  الرَّ

( باللفظ الذى ذكره 7ٗ/ٕٖ٘/ٔوصالة الجماعة ) ،مامةاإل تابك :الحاكم هأخرجو
ِن، َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا" :وقال ،المصنؾ ٌْ َخ ٌْ َجاهُ  َولَمْ  الشَّ ، الذهبًووافقه  "ٌَُخرِّ

قُوُل إَِذا َدَخَل اْلَمْسِجدَ  : كتاب الصالة،البٌهقًومن طرٌق الحاكم:  ٌَ  َباُب َما 
 اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  اْلَقْولِ  َبابُ  :فى الدعاء الطبرانً هأخرج( ؤٕٖٗ/ٕٓٙ/ٕ)

اَلمِ  ِذْكرُ باب : األوسطفى  وابن المنذر ،(7ٕٗ/ٔ٘ٔ/ٔ) ِمْنهُ  َواْلُخُرووِ  ًِّ  َعلَى السَّ ِب  النَّ
ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ْحَمةِ  ابِ أبو َفْتحَ  هللاِ  َوَمْسؤَلَةِ  َوَسلََّم، َعَل ( ٕٓ٘ٔ/7ٓ/ٖ) اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  الرَّ
، َبْكر   أبًتهم من طرٌق تسع ًُّ  =                                                 .به  اْلَحَنِف
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 :هٌهبوج ثانٌا : تخرٌج الوجه الموقوف =
قُولُ  َماباب ، عمل الٌوم واللٌلة تابك :فى السنن الكبرى النسابً هأخرج -أ   َدَخلَ  إذا ٌَ

َبةُ  أخبرناقال  ( 98ٖ9/ٓٗ/9) اْلَمْسِجدَ  ٌْ َثَنا: َقالَ  َسِعٌد   ْبنُ  قَُت ُث، َحدَّ ٌْ  َعْجاَلَن، اْبنِ  َعنِ  اللَّ
، َسِعٌد   َعنْ  َرةَ  أَِبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ ا: " َقالَ  ْحَبارِ اال َكْعبَ  أَنَّ : ُهَر َرَة، أََبا ٌَ ٌْ  ِمنًِّ اْحَفظْ  ُهَر

نِ  ٌْ ًِّ  َعلَى َفَصلِّ  اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتَ  إذا: ِبِهَما أُوِصٌكَ  اْثَنَت ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ : َوقُلِ  َوَسلََّم، َعلَ
ًِّ  َعلَى َفَصلِّ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َخَرْجتَ  إذاوَ  َرْحَمِتَك، ابَ أبو لًِ اْفَتحْ  اللُهمَّ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َعلَ
َطانِ  ِمنَ  اْحَفْظِنً اللُهمَّ : َوقُلِ  َوَسلََّم، ٌْ   " الشَّ

اَلمِ  ِذْكرُ  :األوسطفى  ، وابن المنذر(8ٖٔ/8: )نعٌم فى الحلٌة أبو أخرجهو  َعلَى السَّ
 ًِّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ْحَمةِ  ابِ أبو َفْتحَ  هللاِ  َوَمْسؤَلَةِ  َوَسلََّم، َعلَ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِعْندَ  الرَّ
 . ( كالهما من طرٌق ابن عجالن به بلفظه9ٕٗٔ/7ٓ/ٖ)

قُولُ  َماباب  ،الصالة تابك :الرزاق فى مصنفه وأخرجه عبد  َوَخَروَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ
 . بنحوه معشر عن سعٌد به ( من طرٌق أبى7ٓٙٔ/7ٕٗ/ٔ) ِمْنهُ 
قُولُ  َماباب  ،عمل الٌوم واللٌلة تابك :فى السنن الكبرى النسابًأخرجه  -ب  َدَخلَ  إذا ٌَ

، اْبنِ  َعنِ  إِْبَراِهٌَم، ْبنُ  ِعٌَسى أَْخَبَرَنا (98ٖ8/ٓٗ/9) اْلَمْسِجدَ  ، أَِبً اْبنِ  َعنِ  َوْهب   ِذْبب 
، َسِعٌد   أَِبً ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  َرةَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ : ُهَر
هِ  ٌْ ْوم   َعلَى َؼَرَبتْ  َواَل  الشَّْمسُ  َطَلَعتِ  َما»: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ر   ٌَ ٌْ ْومِ  ِمنْ  َخ  َقِدمَ  ُثمَّ  «اْلُجُمَعةِ  ٌَ
َنا ٌْ َرةَ  أَُبو َفَقالَ  َكْعب   َعلَ ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َوَذَكرَ : ُهَر ٌْ ْومِ  ِفً َساَعة   َوَسلَّمَ  َعلَ  اْلُجُمَعةِ  ٌَ
ْسؤَلُ  ٌَُصلًِّ ُمْإِمن   َهاٌَُواِفقُ  اَل  ا هللاَ  ٌَ ب  ٌْ  أَْكَرَمُه، َوالَِّذي َصَدقَ :  َكْعب   َقالَ ،  أَْعَطاهُ  إاِلَّ  َش

نِ  لَكَ  َقاِبل   َوإِنًِّ ٌْ ًِّ  َعلَى َفَسلِّمْ  اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتَ  إَِذا: َتْنَسُهَما َفاَل  اْثَنَت ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ًِّ  َعلَى َفَسلِّمْ  َخَرْجتَ  َوإَِذا َرْحَمِتَك، أَْبَوابَ  لًِ اْفَتحْ  اللُهمَّ : َوقُلِ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
َطانِ  ِمنَ  اْحَفْظِنً اللُهمَّ : َوقُلِ  ٌْ  " الشَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ ثم  دِ  ِمنْ  ِعْنَدَنا أَْثَبتُ  ِذْبب   أَِبً اْبنُ : النسابً الرَّ  َوِمنَ  َعْجاَلنَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

اكِ  حَّ ، َسِعٌد   ِفً ُعْثَمانَ  ْبنِ  الضَّ َوابِ  ِعْنَدَنا أَْولَى َوَحِدٌُثهُ  اْلَمْقُبِريِّ ْوِفٌُق، َوِباهللِ  ِبالصَّ  التَّ
هِ  اْخَتلََطتْ  َعْجاَلنَ  َواْبنُ  ٌْ ، َسِعٌد   أََحاِدٌثُ  َعلَ  أَِبً َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  َسِعٌد   َرَواهُ  َما اْلَمْقُبِريِّ

َرَة، ٌْ ، ُهَر َرَة، أَِبً َعنْ  أَِخٌِه، َعنْ  َوَسِعٌد  ٌْ ُرُهَما ُهَر ٌْ ٌِخِ  ِمنْ  َوَؼ ، َمَشا  اْبنُ  َفَجَعلََها َسِعٌد 
َرَة، أَِبً َعنْ  َسِعٌد   َعنْ  ُكلََّها َعْجاَلنَ  ٌْ  أَْعلَمُ  َوهللاُ  ِثَقة   َعْجاَلنَ  َواْبنُ  ُهَر
 :المرفوعالوجه  إسناددراسة 

د   ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  أخبرنا :قالرواه ابن حبان  :الوجه المرفوع َثَنا: َقالَ  ،األزدي ُمَحمَّ  َحدَّ
، َبْكر   أبو أخبرنا ،إبراهٌم ْبنُ  إسحاق ًُّ َثَنا اْلَحَنِف اكُ  َحدَّ حَّ  َسِعٌد   َعنْ  ُعْثَماَن، ْبنُ  الضَّ

، َرَة، أَِبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ ٌْ  ُهَر
ْبدُ  -ٔ د   ْبنُ  هللاَِّ  ع   8 :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم : األزدي ُمَحمَّ
   8: : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمراهوٌهبن  إبراهٌمبن  إسحاق -ٕ
 =                          )ع(  الَبْصِرّي، الحنفً بكر أبو المجٌد، َعبد بن الكبٌر عبد -ٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الحزامً ُعْثَمان ْبن والضحاك الحجاو، ْبن وشعبة الثوري، سفٌان عن:روى  =
 الكوسج منصور ْبن إسحاقو راهوٌه، بن إسحاقو حنبل، ْبن أحمد :. وعنهوؼٌرهم
: حنبل ْبن أحمد ْبن هللا َعبد َوَقال، ثقة: جنبل بن أحمد َعن ،األثرم بكر أبو قال. وؼٌرهم
 ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، عنه أحدث أنا: فقال عنه، أبً َسؤَلتُ 
 أبو َوَقال .الحدٌث صالح به، بؤس ال: َحاِتم أبو َوَقال، صدوق هو به، بؤس ال: َمِعٌن
دثقه وَ و، ثقات وهم إخوة، ثالثة هم: ُزْرَعة  وابن حجر العقٌلًو العجلًو سعد ْبن ُمَحمَّ
ان ابنُ  وذكره  هللاَِّ  َعبد خالفة فً مابتٌنو أربع سنة بالبصرة توفً. الثقات كتاب فً ِحبَّ

         . هارون بنا
 . كثروناألثقة وثقه  حاله : خالصة
 تاالوسإ ،( 9ٗٓ) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،( 99ٕ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر
( ٓٓٔ/ٕ) للعجلًوالثقات  ،(ٕٙٔ/ ٙ) البخاري وتارٌخ ،(7ٖٕة )الترجم محرز، ابن

/  ٙ) التهذٌب ، وتهذٌب( ٕٓٗ/  8) حبان ابن وثقات ،( ٕٙ/ ٙ) والتعدٌل والجرن
 (ٖٓٙ/  ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،( 7ٖٓ
روى  . (ٗ)م  يسداأل القرشً، حزام ْبن خالد ْبن هللاَِّ  َعبد بن عثمان بن الضحاك -ٗ

 ْبن هللا عبد :وعنه. وؼٌرهم  المقبري وَسِعٌد النضر أبً وسالم أسلم، ْبن زٌد عن:
 الحنفً المجٌد َعبد ْبن الكبٌر َعْبد بكر أبوو حازم، أَبً بن العزٌز وعبد وهب،
 سؤلت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، ثقة الزبٌري ومصعب معٌن وابن أحمد قال. وؼٌرهم

 الضحاك، بن عثمان وابن ثقة،: فقال الحزامً، عثمان بن الضحاك عن داود أبا
 وهو به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب: حاتم أبو َوَقال، بقوي لٌس: ُزْرَعة أبو َوَقال، ضعٌؾ
ان ابنُ  وذكره، صدوق د َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ  ثقة ثبتا، وكان َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
، مدنً ثقة بكٌر ابن وقال، الحدٌث جابز مدنً: الثقات فً العجلً َوَقال، الحدٌث كثٌر
 ،ثقة عثمان بن الضحاك المدٌنً بن علً وقال ،الحدٌث جابز به بؤس ال :نمٌر ابن وقال
 صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، بحجة لٌس الخطؤ كثٌر كان :البر عبد ابن وقال
  . مابةو وخمسٌن ثالث سنة بالمدٌنة مات . ٌهم

 لكن له أوهام تنزله إلى الحسن .احتج به مسلم خالصة حاله : حسن الحدٌث 
 أحمد وعلل ،( ٕٗٗ) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،  (8ٗٗ/٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 والجرن( ٖٕٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  (ٖٖٗ/ ٗ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٖٔٗ/  ٔ)
 ،( 7ٗٗ/  ٗ) التهذٌب ، وتهذٌب( 8ٕٗ/  ٙ) حبان ابن وثقات ،(ٓٙٗ/ ٗ) والتعدٌل
 (7ٖٖ/  ٔ) والتقرٌب

خره كثرون واحتج به الجماعة اختلط بآاأل: ثقة وثقه سعٌد المقبرى أبىبن  سعٌد -٘
 :سبقت ترجمته حدٌث رقم الذهبًكاه ختالط كما حاالوالراجح أنه لم ٌسمع أحد منه بعد 

ٙٙ 
 ٓٔ :: سبقت ترجمته حدٌث رقم عنهرضً هللا هرٌرة أبو -ٙ
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  :األوله هجالوجه الموقوف بو إسناددراسة  =
سبقت  ،هرٌرة أبى أحادٌث: ثقة اختلطت علٌه محمد بن عجالن -ٔ :كل منرواه 

 8ٓٔ :رقم ترجمته حدٌث
ْبدِ  بن نجٌح -ٕ نِ  ع  ْحم       8ٓٔ :، سبقت ترجمته حدٌث رقمالمدنً معشر أبو ،السندي الرَّ

 :الثانً ههجالوجه الموقوف بو إسناددراسة 
 العامري القرشً ذبب أبً بن الحارث بن المؽٌرة بن الرحمن عبد بن محمد -ٔ :رواه
 المقبري وسعٌد والزهري عمر بن مولى نافع :عنروى .  )ع( المدنً الحارث أبو

 ال. قوؼٌرهم إبراهٌم بن وسعد أقرانه من وهما ومعمر الثوري وعنه :وعنه. وؼٌرهم
 خلؾ حمدأل قٌل المسٌب بن بسعٌد ٌشبه ذبب أبً بن كان ٌقول أحمد سمعت داود أبو
 صدوقا ٌعد كان ذبب أبً بن ٌقول أحمد وسمعت قال،  بؽٌرها وال ال قال ببالده مثله

 عمن ٌبالً ال ذبب أبً بن كان منه للرجال تنقٌة أشد مالكا أن الإ مالك من أفضل
 بسعٌد ٌشبه وكان بالمعروؾ ٌؤمر صالحا رجال كان :أحمد عن البؽوي وقال ٌحدث
 عنه روى من وكل ثقة ذبب أبً بنا :معٌن بنا عن مرٌم أبً بن سعٌد بن أحمد وقال

 صدوق ثقة ذبب أبً بنا :شٌبة بن ٌعقوب وقال ،البٌاضً جابر أبا الإ ثقة ذبب أبً بنا
 أحمد وسمعت :قال ضطراباالب بعضهم فٌها تكلم خاصة الزهري عن رواٌته أن ؼٌر

 المخرمً أحمد فقدم المخرمً جعفر بن هللا وعبد ذبب أبً بنا فً ٌتناظران وٌحٌى
 أبً بنا وأطرى الحدٌث من روى وأٌش شٌخ :المخرمً ٌحٌى فقال ذبب أبً بنا على
 :قال ذبب أبً بن قال إلٌك أحب أٌهما بعد لعلً :فقلت :قال كثٌرا تقدٌما وقدمه ذبب

 هو كٌؾ عرضا كان وإن :قلت ،عرض هو :فقال الزهري من سماعه عن علٌا وسؤلت
قُول الشافعً سمعت: علىاأل عبد بن ٌونس َوَقال، مقارب قال  فؤسفت أحد فاتنً َما: ٌَ
هِ  ٌْ ٌْث على أسفت َما َعلَ  من كان :الواقدي وقال، ثقة: النسابً وقال، ذبب أَبً واْبن اللَّ
 وٌعٌبه قولهم ٌتقً كان لقد قدرٌا كان وما بالقدر ٌرمونه وكانوا وأفضلهم الناس أورع
 العباده فً وٌجتهد أجمع اللٌل ٌصلً وكان واحد كل إلٌه ٌجلس كرٌما رجال كان ولكنه

 الناس رجال وكان الحال سدٌد وكان ٌوما وٌفطر ٌوما ٌصوم كان إنه أخوه وأخبرنً
 أبً ابن وكان: وقال ابن سعد، كتاب له ٌكن لم حدٌثه ٌحفظ وكان بالحق وقوال صرامة
 ولم. بالقدرة ٌرمً وكان. فاضال عابدا ورعا فقٌها ثقة عالما وكان بالمدٌنة ٌفتً ذبب
 أعلم من حمدأل قٌل سفٌان بن ٌعقوب وقال، بذلك أنس بن مالك وبٌن بٌنه الذي ٌكن
 مالك من بالحق وأقوم وأروع بدنه فً أصلح ذبب أبً بنا :قال ذبب أبً بنا أو مالك
، المقبري سعٌد فً عجالن بنا من أثبت ذبب أبً بنا معٌن بناوقال ، السالطٌن عند
 الصحٌح فً مخرو حدٌثه المدٌنة أهل أبمة من فقٌه مالك علٌه أثنى ثقة :الخلٌلً وقال
أخً  بنا بٌن وقد الضعفاء عن ٌروي قد لكنه مالك شٌوخ فشٌوخه الثقات عن روى إذا

 فتقاوال علٌه فرد فؤجابه شًء عن سؤل إنه قال عمه عن ذبب أبً بن أخذ كٌفٌة الزهري
  =    أحادٌث له ٌكتب أن الزهري فسال ذبب أبً بن ندم ثم ٌحدثه ال أن الزهري فحلؾ
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 .................................................................................
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َثَنا: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َوَقال، بها ٌحدث فكان له فكتب حدٌثه من =  بن محمد َحدَّ
 ابن عن أبً َسؤَلتُ : َوَقال. ثبت ذبب أَبً ابن: المدٌنً بن علً قال: قال البراء بن أحمد
 أَبً ابن: ٌقول زرعة أبا سمعت: َوَقال زٌد بن أسامة من أوثق ٌفقه، ثقة: فقال ذبب أَبً
 عجالن بن ومحمد ذبب، أَبً ابن عن أبً سبل: َوَقال. ثقة مخزومً قرشً مدٌنً ذبب
ان ابنُ  وَذَكره،  أقربهما ما: فقال المقبري؟ فً  فقهاء من كان: َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
وٌقول  القدر ٌرى هذا مع وكان. بالحق زمانه أهل أقوال من وكان وعبادهم المدٌنة أهل
ٌ   كان: الخطٌب َوَقال، به ؤُْمرُ  اورع   اصالح   افقه ْنَهى ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ ٌَ  َوَقال، اْلُمْنَكرِ  َعنِ  و

: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، عدالته على متفق الثقات عالماأل أحد: المٌزان فً الذهبً
 . وقٌل قبلها بةاوم وخمسٌن تسع سنة مات .فاضل فقٌه ثقة

  وهو من أثبت الناس فى سعٌد المقبرى . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 وتارٌخ ،(ٕ٘٘/ٕ) الدوري تارٌخو ،(ط العلمٌة ٘٘ٗ/٘طبقات ابن سعد ): ٌنظر

 ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9ٖٔ ،79ٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،(ٖٓ) الترجمة الدارمً
 والمراسٌل ،(ٖٖٔ/ 7) والتعدٌل ، والجرن(ٕٖٔ ،7ٖ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕ٘ٔ/

 ،(7ٖٓ – ٖٖٓ/9) التهذٌب ، وتهذٌب(9ٖٓ/7) حبان ابن وثقات ،(97ٔ ،9ٙٔ/ٔله )
 (9ٖٗ/ٔ) والتقرٌب

 :النظر فى الخالف
  .وهو حسن الحدٌث  عثمان بن الضحاك : رواه الوجه المرفوع

فى  الإرواه محمد بن عجالن وهو ثقة  :األولالوجه : جاء بوجهٌنوالوجه الموقوؾ 
ورواه ، هرٌرة أبً أحادٌثهرٌرة فقد اختلطت علٌه  أبًعن  حدٌثه عن المقبري

 . معشر وهو ضعٌؾأبو
 ذبب أبً بن الحارث بن المؽٌرة بن الرحمن عبد بن محمد: رواه الثانًوالوجه 

  الء .طرٌق ابن أبى ذبب ألنه أثبت من هإ، إذا ٌترجح الوجه الموقوؾ من وثقةوه
  .النسابً: الثانًبوجهه  وقد رجح الوجه الموقوؾ

 المرفوعة لرواٌةا عن( 7ٗ/ٕ) عالن ابن عنه نقله فٌما ذكاراأل تخرٌج فً الحافظ قالو
اكُ  امرفوع   راوٌه بؤن النسابً أعله لكن الصحٌح، رجال الحدٌث ورجال حَّ  ْبنُ  الضَّ
، َسِعٌد   َعنْ  ُعْثَماَن،  بن محمد رفعه فً خالؾ وقد فرفعه هرٌرة، أبً َعنْ  اْلَمْقُبِريِّ
 ولم هرٌرة، أبً عن المقبري، سعٌد عن فرووه معشر، ووأب ذبب، أبً وابن عجالن،
ٌ   السند فً ذبب أبً ابن وزاد ٌرفعوه،  صحح من على العلة هذه خفٌت وقد ،اراو
 .لشواهده حسن هو الجملة وفً. الضحاك طرٌق من الحدٌث

 البوصٌري وقال ،الذهبًم على شرط الشٌخٌن ووافقه : الحاكوصحح الوجه المرفوع
  .ثقات رجاله صحٌح، إسناد :الزجاجة مصبان فً
 لحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:ا

                                        اإلسناد موقوف ا . صحٌح 
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حمٌد أبوو
(ٔ)

ر ٌن بن سعد بن المنذر وقٌل غاسمه المنذر وقٌل عبد الرحم 
سٌدأُ  أبو، وذلك

(ٕ)
بضم الهمزة وفتح السٌن المهملة اسمه مالك بن ربٌعة  

وحدة ودال مهملة تفتح وتكسر]ونون[بن البدن ببا  ما
(ٖ)

شهر األوهذا هو  
  .البدرٌٌن وفاةخر وقبل غٌره وهو آ

وعن حٌوة بن عقبة -9ٕٔ
(ٗ)

ة   ل قٌِتُ  :قال البصريوهو   ، ْبن   ُعْقب   ُمْسلِم 
نًِ: ل هُ  ف قُْلتُ  ل غ  ك   ب  ْثت   أ نَّ دَّ نْ ] ح  [ع 

(٘)
ْبدِ   ِ  ع  ْمِرو ْبنِ  هللاَّ اِص، ْبنِ  ع  نِ  اْلع  ًِّ  ع  بِ  النَّ

لَّى هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  هُ  و  ان   أ نَّ ل   إذا ك  خ  ْسِجد   د  ِ  أ ُعوذُ »: ق ال   اْلم   /أ[ 1ٙٔ/ ]بِاهللَّ
ِظٌِم، ْجِههِ  اْلع  بِو  ِرٌِم، و  انِهِ  اْلك  ُسْلط  انِ  ِمن   اْلق ِدٌِم، و  ط  ٌْ ِجٌمِ  الشَّ : قال أ ق ْط؟ ،«الرَّ
ْم، ع  لِك  : ق ال   ف إذا: ق ال   ن  انُ  ق ال   ذ  ط  ٌْ ابِر   ِمنًِّ ُحفِظ  : الشَّ ْومِ  س   ٌ أبو أخرجه " اْل
داود
(ٙ) 

 . 
 
 

___________________________    
 9ٓٔ :( سبقت ترجمته حدٌث رقمٔ)
 9ٓٔ( سبقت ترجمته حدٌث رقم: ٕ)
 (م( مابٌن المعقوفتبن سقطت من )ٖ)
َوةَ  فى السنن أبً داودوعند  (مهكذا فى  )ط(  وفى )( ٗ) ٌْ ح   ْبنِ  َح ٌْ  . ُشَر
  . والسٌاق ٌقتضٌها  (طمابٌن المعقوفتٌن سقطت من ) (٘)
قُولُهُ  فٌَِماباب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٙ) ُجلُ  ٌَ  اْلَمْسِجدَ  ُدُخولِهِ  ِعْندَ  الرَّ
َثَنا :( قالٙٙٗ/7ٕٔ/ٔ) ، ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنُ  إسماعٌل َحدَّ َثَنا َمْنُصور  ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  ْبنُ  الرَّ

، َوةَ  َعنْ  اْلُمَباَرِك، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َمْهِديٍّ ٌْ ، ْبنِ  َح ح  ٌْ ، ْبنَ  ُعْقَبةَ  لَِقٌتُ : َقالَ  ُشَر  َفقُْلتُ  ُمْسلِم 
ْثتَ  أَنَّكَ  َبلََؽِنً: لَهُ  ًِّ  َعنِ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َحدَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
هُ   ِمنَ  اْلَقِدٌِم، َوُسْلَطاِنهِ  اْلَكِرٌِم، َوِبَوْجِههِ  اْلَعِظٌِم، ِباهللَِّ  أَُعوذُ »: َقالَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا َكانَ  أَنَّ

َطانِ  ٌْ ِجٌمِ  الشَّ َطانُ  َقالَ  َذلِكَ : َقالَ  إذافَ : َقالَ  َنَعْم،: قُْلتُ  أََقْط؟: َقالَ  ،«الرَّ ٌْ  ِمنًِّ ُحِفظَ : الشَّ
ْومِ  َساِبرَ  ٌَ  . اْل

َعاءِ  اْلَقْولِ  َبابُ  :فى الدعوات الكبٌر البٌهقً هأخرج :داود أبًومن طرٌق   ِعْندَ  َوالدُّ
( بلفظه وقال: 77ٕ/ٔبلفظه، والحافظ فً نتابج األفكار ) (8ٙ/9ٕٔ/ٔ) اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ 

 .حسن ؼرٌب رجاله موثقون
 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 

 لٌث أبو - تحتانٌة الالم وبعد المهملة بفتح - السلٌمً منصور بن بشر بن إسماعٌل -ٔ
ْحَمنِ  وَعْبد على،األ عبد بن علىاأل عبد :روى عن.  )د سى ق( الَبْصِرّي،  ْبن الرَّ
 ْبن إبراهٌمو َماَجْه، وابن َداُوَد، أبو :وعنهوؼٌرهم .  المقدمً علً ابن وُعَمر مهدي،
سَ  طالب أَبً ٌْ  حبان ْبن حاتم أبو ذكره. وؼٌرهم  رستم ْبن حمدون ْبن أحمدو ِرّي،بواالنَّ
 بن مسلمة ووثقة، صحٌحه فً حدٌثه خزٌمة ابن بمةاأل مامإ وخرو،  الثقات كتاب ِفً
    =         بشر بن إسماعٌل عن داود أبا سؤلت: جرياآل َوَقال، الذهبًو ً،األندلس قاسم
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.  للقدر فٌه تكلم صدوق: ابن حجر فى التقرٌب وقال، قدرٌا وكان صدوق،: فقال =
 .                                    وثمانون إحدى ولهومابتٌن  وخمسٌن خمس سنة مات

 .صدوق كما قال ابن حجر  خالصة حاله :
تهذٌب الكمال  إكمالو ،(ٕٓٔ/ٔ) الكاشؾ( وٖٓٔ/8الثقات البن حبان ) :ٌنظر

 (ٙٓٔ/ٔ) ( والتقرٌب 8ٕٗ/  ٔ) حجر ابن وتهذٌب، (ٙ٘ٔ/ٕ)
 77 :رقم: ثقة سبقت ترجمته حدٌث بن مهدى الرحمن عبد -ٕ
 ٖ٘ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث  رقماركبن المب هللاعبد  -ٖ
 ٗٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمبن شرٌح حٌوة -ٗ
اء ِبَضم -التجٌبً مسلم بن عقبة-٘ نِ  اْلُمْعَجَمة التَّ ٌْ  وتسكٌن اْلِجٌم َوكسر َفْوقَها من ِباْثَنَت

اء ٌَ ْسَبة َهِذه - ُمَوحَدة َباء آخرَها َوِفً نقطتان تحتَها اْل  عدي أم اْسم َوُهوَ  تجٌب إِلَى النِّ
َها والدهما نسب الّسُكون بن شبٌب بن أَْشَرس اْبنً َوسعد ٌْ  أبو ، - ِبمْصر محلّة َوإِلَى إِلَ
 :روى عن.  )بخ د ت س(.بمصر العتٌق الجامع مسجد مامإ القاص، الِمْصِري محمد
 ْبن هللا وعبد الخطاب، ْبن ُعَمر ْبن هللاَِّ  وَعْبد الزبٌدي، جزء ْبن الحارث ْبن هللا عبد

 ِعْمران بن وحرملة الكندي، ربٌعة ْبن جعفر :وعنه. وؼٌرهم العاص ْبن َعْمرو
 ابنُ  وذكره ،وابن حجر الفسويو العجلًوثقه . وؼٌرهم شرٌح بن وحٌوة التجٌبً،
ان                                                               . مابةو عشرٌن سنة من قرٌبا توفً .الثقات كتاب فً ِحبَّ

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
/  ٕو ،9ٖٗ ،9ٓٗ/  ٔ) والتارٌخ والمعرفة ،( 7ٖٗ/ ٙ) الكبٌر البخاري تارٌخ : ٌنظر
 ابن وثقات ،( ٖٙٔ/ ٙ) والتعدٌل والجرن( 8ٖٖ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،( 97ٗ ،9ٙٗ
 والتقرٌب ،( ٕٓ٘ – 9ٕٗ/  7) التهذٌب وتهذٌب ،( 7ٕٗ/  7و 8ٕٕ/  ٘) حبان

 (7ٕٓ/ٔواللباب )( 9ٖ٘/ٔ)
بد -ٙ ْحَمِن، َعْبدِ  أبو: وِقٌلَ  محمد، أبو القرشً، وابل بن العاص ْبن َعْمرو ْبن هللا ع   الرَّ

جلٌل سبقت ترجمته حدٌث  صحابً: )ع( رضً هللا عنهما السهمً نصٌر أبو: وِقٌلَ 
 9ٕ :رقم
 

 : سناداإلالحكم على 
  .فٌه إسماعٌل بن بشر وهو صدوق؛  ه حسنإسناد
 .جٌد هإسناد حسن حدٌث (:ذكاراأل) فً النووي وقال
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 : أقطقوله
(ٔ)

 . أحسبم والقاف مفتوحة والطا  مخففة أى الهمزة لالستفها 
صلى هللا علٌه  -: كان رسول هللا قالت -وعن فاطمة علٌها السالم  -9ٖٔ
ل   إذا -وسلم  خ  ْسِجد   د  قُولُ  اْلم  ِ، بِْسمِ »: ٌ  مُ  هللاَّ ال  السَّ ل ى و  ُسولِ  ع  ِ، ر   اللَُّهمَّ  هللاَّ
اْفت حْ  ُذُنوبًِ لًِ اْغفِرْ  تِك   اب  أبو لًِ و  ْحم  ج   إذاو   ،«ر  ر  ِ، بِْسمِ »: ق ال   خ   هللاَّ

مُ  ال  السَّ ل ى و  ُسولِ  ع  ِ، ر  اْفت حْ  ُذُنوبًِ، لًِ اْغفِرْ  اللَُّهمَّ  هللاَّ  «ف ْضلِك   اب  أبو لًِ و 
الترمذي هأخرجوابن ماجه ، و أحمد هأخرج

(ٕ)
ا  : إن قالت: ولفظه مختصرا

ُسول ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ل   إذا و  خ  ْسِجد   د  لَّى الم  ل ى ص  د   ع  مَّ ، ُمح  لَّم  س   و 

ق ال   بِّ »: و  اْفت حْ  ُذُنوبًِ، لًِ اْغفِرْ  ر  تِك   اب  أبو لًِ و  ْحم  ج   إذاو   ،«ر  ر  لَّى خ   ص 
ل ى د   ع  مَّ ، ُمح  لَّم  س  ق ال   و  بِّ »: و  اْفت حْ  ُذُنوبًِ، لًِ اْغفِرْ  ر  ، «ف ْضلِك   اب  أبو لًِ و 
ِدٌثُ : وقال ة   ح  ِدٌثٌ  ف اِطم  ٌن، ح  س  س   ح  ٌْ ل  ِصل   و  ةُ تروٌه  «بُِمتَّ نِ  بِْنتُ  ف اِطم  ٌْ  الُحس 

ة  عن جدتها     . دركهالم تُ  زهرا  وهىال ف اِطم 
___________________________ 

 أَحْسب؟ أَيْ : ِستفهاماال ِبؤَلِؾِ  ؟ أَقطْ ( ٔ)
 (79/ٗ( والنهاٌة )9ٖٔ/ٕ) للخطابًؼرٌب الحدٌث ٌنظر : 

َثَنا :( قالٕٙٔٗٙ/ٖٔ/ٗٗأحمد: ) هأخرج (ٕ) َثَنا: َقالَ  ،إبراهٌم ْبنُ  إسماعٌل َحدَّ ث   َحدَّ ٌْ  َل
ْعِنً ، أَِبً اْبنَ  ٌَ م  ٌْ ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُسلَ ِه، َعنْ  َحَسن  ، اْبَنةِ  َفاِطَمةَ  أُمِّ ن  ٌْ ِتَها، َعنْ  ُحَس  َجدَّ
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
د   َعلَى َصلَّى اْلَمْسِجَد، َدَخلَ  إذا  لًِ َواْفَتحْ  ُذُنوِبً، لًِ اْؼِفرْ  اللَُّهمَّ »: َوَقالَ  َوَسلََّم، ُمَحمَّ
د   َعَلى َصلَّى َخَرَو، إذاوَ .  «َرْحَمِتكَ  ابَ أبو  ُذُنوِبً، لًِ اْؼِفرْ  اللَُّهمَّ »: َقالَ  ُثمَّ  َوَسلََّم، ُمَحمَّ

 َهَذا َعنْ  َفَسؤَْلُتهُ  َحَسن   ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َفلَِقٌتُ : إسماعٌل َقالَ .  «َفْضلِكَ  ابَ أبو لًِ َواْفَتحْ 
 َربِّ »: َقالَ  َخَروَ  إذاوَ  ، «َرْحَمِتكَ  َبابَ  لًِ اْفَتحْ  َربِّ »: َقالَ  َدَخلَ  إذا َكانَ : َفَقالَ  اْلَحِدٌِث،

 "فضلك َبابَ  لًِ اْفَتحْ 
قُولُ  َماباب   ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرجو  7ٕٔ/ٕ) الَمْسِجدِ  ُدُخولِهِ  ِعْندَ  ٌَ
، َحِدٌث   َفاِطَمةَ  َحِدٌثُ »:وقال (ٖٗٔ/ ٌْسَ  َحَسن   ِبْنتُ  َوَفاِطَمةُ » ،«ِبُمتَِّصل   هُ إسناد َولَ

نِ  ٌْ َما الُكْبَرى َفاِطَمةَ  ُتْدِركْ  لَمْ  الُحَس ًِّ  َبْعدَ  َفاِطَمةُ  َعاَشتْ  إِنَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
ا َعاءِ باب  ،َواْلَجَماَعاتِ  اْلَمَساِجدِ  تابك :وابن ماجه ،«أَْشُهر   اْلَمْسِجدِ   ُدُخولِ  ِعْندَ  الدُّ

رضً هللا عنهما  مسند عبد هللا بن الزبٌر :مسنده ٌعلى فً أبوو ،(77ٔ/ٖٕ٘/ٔ)
( أربعتهم من طرٌق 7ٕ٘/ٖ٘) :تهذٌب الكمال فً المزي، و(8ٕٕٙ/99ٔ/ٕٔ)

 .به بنحوه إبراهٌمبن  إسماعٌل
( كالهما من 99ٕٓ/ٗ/٘: )فً مسنده (، وابن راهوٌةٗٙٙٔ/٘ٔ/ٗٗوأخرجه أحمد: )

 طرٌق أبً معاوٌة عن لٌث به بلفظه.
( من طرٌق عاصم بن سلٌمان عن عبد هللا ٕٗ/ٗ٘/ٔوأخرجه أبو ٌعلى فً معجمه: )

  ابن الحسن بن علً بن أبً طالب به بنحوه.
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٙ1٘ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

.............................. ...................................................
___________________________   

(: لٌس هذا من حدٌث عاصم األحول، هذا من حدٌث لٌث 8ٖٔ/ٕوقال أحمد فً العلل )
 ابن أبً سلٌم.   

سِ ( من طرٌق ٖٕٗ/ٓ٘ٔ/ٔ) :فى الدعاء الطبرانً هأخرجو ٌْ ِبٌِع، ْبنِ  َق  وفى  الرَّ
 .به بنحوه اْلَحَسِن، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ كالهما  ، اْلَقاِسمِ  ْبنِ  َرْونِ  ( من طرٌقٕ٘ٗ/ٓ٘ٔ/ٔ)
 َعْبدِ  َعنْ  اْلُخُمِس، ْبن رُسَعٌْ ( من طرٌق 7٘ٙ٘/ٕٔ/ٙ) :األوسطفى  الطبرانً هأخرجو
  .به بنحوه اْلَحَسِن، ْبنِ  هللاَِّ 
صلى هللا  النبًعلى  ةفً فضل الصال الجهضمً إسماعٌل إسحاق أبو القاضً هأخرجو

( 9ٙٔ/ٙٓٔ/ٔ) :فى الذرٌة الطاهرة بىالدوال هأخرج(، و7ٖ/8ٕ/ٔ) علٌه وسلم:
َراَوْرِدّي، اْلَعِزٌزِ  َعْبدكالهما من طرٌق   .به بنحوه  اْلَحَسِن، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  الدَّ

 :أحمداإلمام  إسناددراسة 
 7ٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن علٌة إبراهٌمبن   إسماعٌل -ٔ
ٌْث -ٕ م أَبً بن ل  ٌْ ٌُقال َبْكر، أبوالقرشً  زنٌم بن ُسلَ . (ٗ)خت م  الكوفً، بكٌر، أبو: و

 هللاَّ  وعبد ملٌكة، أَبً بن هللا ُعَبٌد بن هللا وعبد َحَسن، ْبن َحَسن ْبن هللا عبد روى عن:
د ْبن إبراهٌم إسحاق أبو: وعنه.  وؼٌرهمُعَمٌر، ْبن ُعَبٌد ْبنا  إسماعٌلو الفزاري، ُمَحمَّ
 أبً سمعت: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال. وؼٌرهم  عٌاش ْبن إسماعٌلو علٌة، بنا

م أَبً ابن لٌث: ٌقول ٌْ : أٌضا َوَقال، الناس عنه حدث ولكن الحدٌث، مضطرب ُسلَ
قُول أَِبً سمعت ٌَى رأٌت َما: ٌَ ْح ٌْث، فً منه أحد فً رأٌا أسوأ َسِعٌد ْبن ٌَ د لَ  ْبن وُمَحمَّ
 أَبً ْبن ُعْثَمان سمعت: أٌضا فٌهم َوَقال ٌراجعه أن أحد ٌستطٌع ال وهمام، ،إسحاق
َبة، ٌْ ٌْث، َعنْ  جرٌرا سؤلت: قال َش اِبب، ْبن َعَطاء وعن لَ ِزٌد وعن السَّ اد، أَبً ْبن ٌَ ٌَ  ِز
ِزٌد َكانَ : َفَقالَ  ٌْث وكان عطاء، ثم الحدٌث فً استقامة أحسنهم ٌَ  َعبد قال. تخلٌطا أكثر لَ
: َمِعٌن ْبن لٌحٌى قلت:  أٌضا َوَقال، جرٌر قال كما أقول: َفَقالَ  َهَذا، َعنْ  أَِبً وَسؤَلتُ : هللاَِّ 
ث ٌْ م أَبً ْبن لَ ٌْ ِزٌد من أضعؾ ُسلَ اد، أَبً ْبن ٌَ ٌَ اِبب؟ ْبن وعطاء ِز : قال. نعم: قال السَّ
ٌَى لً َوَقال ْح ث: أخرى مرة ٌَ ٌْ ِزٌد من أضعؾ لَ اد، أَبً ْبن ٌَ ٌَ ، الحدٌث فً فوقه وٌزٌد ِز
ة َوَقال ٌَ ث: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالِح ْبن  ُمَعاِو ٌْ م أَبً ْبن َل ٌْ  ٌكتب أَنَّهُ  الإ ضعٌؾ ُسلَ
َثَنا: الجوهري َسِعٌد ْبن إبراهٌم َوَقال، حدٌثه ٌَى َحدَّ ْح ٌَى عن َمِعٌن، ْبن ٌَ ْح  َسِعٌد ْبن ٌَ
ان هُ  اْلَقطَّ ث َعنْ  ٌحدث ال َكانَ  أَنَّ ٌْ م أَبً ْبن لَ ٌْ ٌَى َكانَ : علً ْبن َعْمرو َوَقال، ُسلَ ْح  ال ٌَ
م، أَبً ابن لٌث عن ٌحدث ٌْ او َعنْ  وال ُسلَ ْحَمنِ  َعْبد وكان أرطاة، ْبن َحجَّ  َعنْ  ٌحدث الرَّ
ان ٌَ ًّ  َمْعَمر أبو َوَقال، عنهما وؼٌره ُسْف َنة ابن كان: الَقِطٌِع ٌْ ٌَ ٌْث ٌضعؾ ُع  أَبً ْبن لَ
م ٌْ د ْبن علً َوَقال، ُسلَ ٌْث حدٌث من حدٌث َعنْ  وكٌعا سؤلت: الطنافسً ُمَحمَّ  أَبً ْبن لَ
م، ٌْ ث: َفَقالَ  ُسلَ ٌْ ان َكانَ  لٌث، لَ ٌَ  سمعت: القطان سنان ْبن أحمد َوَقال، لٌثا ٌسمً ال ُسْف
قُول مهدي ْبن الرحمن عبد ث: ٌَ ٌْ  أَبً بن وٌزٌد السابب، بن وعطاء سلٌم، أَبً ْبن لَ
  =                                                            . عندي االح أحسنهم لٌث زٌاد،
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م أَبً ابن للٌث شعبة قال: قال نعٌم، أبا سمعت: حاتم أبو َوَقال = ٌْ  لك اجتمع أٌن: ُسلَ
 َعْبد َوَقال ! ! أبٌك خؾ َهَذا َعنْ  سل: َفَقالَ  ومجاهد؟ وطاووس، عطاء،: الثالثة هإالء
ْحَمنِ  م أَبً ابن لٌث: ٌقول أَِبً سمعت: َحاِتم أَبً ْبن الرَّ ٌْ ِزٌد من إلً أحب ُسلَ  أَبً ْبن ٌَ
اد، ٌَ  أبً، سمعت: أٌضا َوَقال، الحدٌث ضعٌؾ وكان حدٌثه، ٌكتب ساحة أبرأ َكانَ  ِز
ث: ٌقوالن زرعة وأبا ٌْ  أََبا سمعت: أٌضا َوَقال، الحدٌث مضطرب ُهوَ  ِبِه، ٌشتؽل ال لَ

قُول زرعة ث: ٌَ ٌْ م أَبً ْبن لَ ٌْ ، بالحدٌث العلم أهل عند الحجة ِبهِ  تقوم ال الحدٌث، لٌن ُسلَ
 عن وهرام، ْبن سلمة من إلً أحب طاووسن عن لٌث: ٌقول أبً سمعت: أٌضا َوَقال

ٌْث؟ فً تكلموا ألٌس: قلت. طاووس ث: قال لَ ٌْ  عن روى نعلم وال سلمة، من أشهر لَ
َنة ابن الإ سلمة ٌْ ٌَ ر صالحة أحادٌث له: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، وزمعة ُع ٌْ  ذكرت، َما َؼ
 ٌكتب فٌه الذي الضعؾ ومع ثقات الناس، من وؼٌرهما والثوري، ُشْعَبة، عنه روى وقد

 َوَقال، الحدٌث فً ضعٌفا وكان عابدا، صالحا رجال كان: سعد ابن َوَقال، حدٌثه
: قال ٌوما سلٌم أَبً بن لٌث وحدث: قال. به بؤس ال: مرة َوَقال. الحدٌث جابز: العجلً
 اجتمع أٌن: شعبة له فقال ؼٌرهم، وذكر وطاووسا، وعطاء، وسالما، القاسم، سؤلت
 لٌس حدٌثه ٌضعؾ: الجوزجانً ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال، أمك عرس فً: قال هإالء؟
ْرِمِذيّ  َوَقال، بثبت  فً ٌهم وربما صدوق سلٌم أَبً بن لٌث: إسماعٌل بن محمد قال: التِّ
 اللٌث كان بحدٌثه، ٌفرن ال لٌث: حنبل بن أحمد َوَقال: إسماعٌل بن محمد قال. الشا
َسابً َوَقاله ، ضعفو فلذلك ؼٌره، ٌرفعها أشٌاء ال ٌرفع  حبان ابن َوَقال،  ضعٌؾ: النَّ
 ٌحدث ما ٌدري ال كان حتى ُعَمره آخر فً اختلط ولكن العباد من كان: المجروحٌن فً
 كل هم،أحادٌث من لٌس بما الثقات عن وٌؤتً المراسٌل وٌرفع سانٌداأل ٌقلب فكان به،
 بن وٌحًٌ حنبل، بن أحمدو مهدى، وابن القطان ٌحٌى تركه اختالطه، فً منه ذلك
ًُّ  َوَقال، َمِعٌن اَرقُْطِن  .ضعٌؾ: أٌضا َوَقال. الحفظ سا: أٌضا َوَقال .بحافظ لٌس :الدَّ
 أبو الحاكم َوَقال عندهم، بالقوي لٌس: أحمد أبو الحاكم قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال
 اختالط أصابه أنه اال العباد أحد كان: البزار َوَقال حفظه سإء على مجمع: هللا َعبد

ا نعلم فال الإو بهذا العلم أهل فٌه تكلم وإنما حدٌثه، فؤضطرب  َوَقال. حدٌثه ترك أحد 
َبة بن ٌعقوب ٌْ  كان ضعؾ، فٌه صدوق الساجً َوَقال. الحدٌث ضعٌؾ صدوق، هو: َش
 منكر: َمِعٌن ابن َوَقال. عنه ٌحدث ال بؤخرة القطان ٌحٌى كان الؽلط، كثٌر الحفظ سا

ا اختلط صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، سنة صاحب وكان الحدٌث،  ٌتمٌز ولم جد 
 . وقٌل قبلها مابةو وأربعٌنثمان  سنة مات .فترك حدٌثه

 . باتفاقخالصة حاله : ضعٌؾ 
 الدارمً، وتارٌخ ،(ٔٓ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(9ٖٗ/  ٙ) سعد ابن طبقات:  ٌنظر

 ، ٕٓٙ ،7ٖٕ ،ٖٙ،ٕٗ/  ٔ) أحمد وعلل ،(8ٖٕ/ٔخلٌفة ) وطبقاته ،(97ٔ، 8٘ٔ/ٔ)
  =                                          (ٕٖٖ ،ٖٕٓ ،ٖٔٔ ،9ٔٔ/  ٕو ، 9ٖٓ،89ٖ
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وأحوال الرجال  ،(7٘/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕٙٗ/ 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ =
والضعفاء والمتروكون للنسابى  ،(99ٖ/ٔ) العجلًوثقات  ،(9ٗٔ/ٔللجوزجانى )

 البن والمجروحٌن ،(8ٔٔ/ٔله ) والمراسٌل ،( 77ٔ/ 7) والتعدٌل والجرن ،(9ٓ/ٔ)
ًّ  وسنن ،(ٖٕٔ/  ٕ) حبان اَرقُطِن  بن عديوالكامل ال ،(9ٕٙ/  ٖو ،ٖٖٔ ،8ٙ/  ٔ) الدَّ

 (ٗٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،(8ٙٗ – ٘ٙٗ/  8) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٖٕ/7)
بد -ٖ ِ  ع  د أبو الهاشمً، القرشً طالب ْبن أبً علً ْبن حسن ْبن حسن ْبن هللاَّ  ُمَحمَّ

د ْبن َبْكر وأبً َعبَّاس، اْبن مولى عكرمة روى عن :.  (ٗ).المدنً  ْبن َعْمرو ْبن ُمَحمَّ
ن بنت فاطمة وأمه حزم، ٌْ  ْبن فضٌل :وعنه. وؼٌرهم طالب أَبً ْبن علً ْبن اْلُحَس

 اْلُمِؽٌَرة َكانَ : الحمٌد عبد بن جرٌروقال ، سلٌم أَبً ْبن ولٌث الربٌع، ْبن وقٌس مرزوق،
 ْبن َبْكر أبو َوَقال .الصادقة الرواٌة هذه قال اْلَحَسن، بن هللاَِّ  َعبد عن الحدٌث لَهُ  ذكر إذا
 أحدا ٌكرمون علمابنا من أحدا رأٌت َما: الزبٌري هللاَِّ  َعبد ْبن مصعب َعن خٌثمة، أَبً
 السدل" ِفً الَحِدٌث أََنس ْبن َمالِك َرَوى :وعنه .ْبن حسن حسن ْبن هللاَِّ  َعبد ٌكرمون َما
د َوَقال ،النسابًحاتم و أبووثقه ابن معٌن وو.  "الصالة ِفً د عن سعد، ْبن ُمَحمَّ  ْبن ُمَحمَّ
 دولة وأدرك. شدٌد ولسان وهٌبة، وعارضة، شرؾ، لَهُ  وَكانَ  اْلِعَباد، من َكانَ : ُعَمر
وقال ، وذكره ابن حبان فى الثقات، نباراألب اْلَعبَّاس أَِبً َعلَى ووفد اْلَعبَّاس، َبِنً

 بن أحمد قاله ثقة، القدر رفٌع جلٌال كان: قال الثقات فً خلفون ابن ذكره ولما: مؽلطاى
: الكبٌر تارٌخه فً موياأل الفرو أبو وقال، وؼٌرهما الرحٌم عبد وابن العجلً، صالح
 فً حجر ابن َوَقال، ودٌنا وعلما فضال فٌهم ومقدما ساداتهم، من وسٌد أهله شٌخ كان

 . وسبعون خمس وله وأربعٌن خمس سنة أوابل فً مات .القدر جلٌل ثقة: التقرٌب
                                                          .جماع اإلب خالصة حاله : ثقة

 وعلل ،(ٖٔٓ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(ط العلمٌة  8ٖ٘/٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر
 وتارٌخه ،(7ٔ/ ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٔٗ ،9ٖٓ ،٘ٙٔ ،ٕٗ/  ٔ) أحمد

  لٌعقوب والمعرفة ،(77٘ – 77ٗ/ٔ) الرازي ُزْرَعة أبىتارٌخ و ،(87ٕ/ ٔ) الصؽٌر
 7) حبان ابن وثقات ،(ٖٖ/٘) والتعدٌل والجرن ،(ٕٕٔ/  ٖو ،9ٗٙ ،9ٓٙ ،8ٕ/  ٔ)
تهذٌب الكمال  إكمالو ،(ٖٗ ،ٔٗ /ٔ) حزم ابن وجمهرة ،(9ٓ/ٔٔوتارٌخ بؽداد ) ،(ٔ/
 (ٖٓٓ/ ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(8ٙٔ/  ٘) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٗٓ/7)
. )د ت عس ق(المدنٌة، الهاشمٌة القرشٌة طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن بنت فاطمة -ٗ

 فاطمة وجدتها المإمنٌن، أم وعابشة طالب، أَبً بن علً بنت زٌنب عمتها روت عن:
 ْبن إبراهٌم: ابناها: عنها روى. مرسال   وسلم علٌه هللا صلى هللاَِّ  َرُسول بنت الكبري،
 أَبً ْبن علً ْبن حسن ْبن حسن ْبن وحسن طالب، أَبً ْبن علً ْبن حسن ْبن حسن
َبةب، طال ٌْ  أَبً بن علً بن حسن بن حسن بن هللا َعبد وابنها الضبً، نعامة بن وَش

 =                                                                                      ،                                  الثقات كتاب فً حبان ابن وذكرها وؼٌرهم، طالب
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 .................................................................................

___________________________   
 .أسنت وقد المابة بعد ماتت .حجر ابن الحافظ ووثقها =

 .باتفاقثقة  :خالصة حالها
/  ٕٕ) الكمال وتهذٌب ،(ٓٔ/7ٓ، وتارٌخ دمشق )(ٖٓٓ/٘) : الثقات البن حبان ٌنظر
 (       7٘ٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(8ٖٔ/ٔ(، وجامع التحصٌل للعالبى )9ٕٖ
 . )ع( أبٌها أم تكنى ، عنها ورضً وسلم، علٌه هللا صلى هللاَِّ  رسول بنت فاطمة -٘

َما َمْرفُوعا مخرَمة بن اْلمسور َوَعن اْلجنَّة نَساء سٌدةو  اْلُمإمِنٌنَ  نَساء سٌدة  َفاِطَمة إِنَّ
ٌُْإِذٌِنً أرابها َما ٌرٌبنً منً بضَعة ًُّ أبٌها : َعن روت. هاإذا َما َو ِب  علٌه هللا صلى النَّ
 بن علً هأبوو طالب، أَبً ابن علً بن الحسٌن وابنها مالك، بن أنس: عنها روى .وسلم
 الصؽرى وفاطمة المإمنٌن، أم وعابشة رافع، أبً زوو رافع أم وسلمى طالب، أَبً
ًّ  ْبن الحسٌن بنت ة لََها. وؼٌرهم . مرسال   طالب أَبً ْبن َعِل ٌَ  على اتفَقا َحِدٌثا عشر َثَماِن

ًّ  ودفنها عشَرة إِْحَدى سنة توفٌت اْلَواِقِديّ  َقالَ . َحِدٌث ال   َعل ٌْ َها صلى قٌل لَ ٌْ  ،اْلَعبَّاس َعلَ
 . سنة َوعْشرٌن إِْحَدى بنت وهىوزاد ابن حبان 

، (ٕٙٔ/7الؽابة ) أسدو ،(89ٖٔ/ٗ) االستٌعاب، و(ٖٖٗ/ٖالثقات البن حبان ) :ٌنظر
 ( 9ٗٗ/ٔالخالصة )و ،(ٕٕٙ/8البن حجر ) اإلصابةو
 

 :سناداإلالحكم على 
 :سلٌم ضعٌؾ وقد توبع، تابعه أبًضعٌؾ فٌه لٌث بن 

اِصمِ  -ٔ َماَن  ْبنِ  ع  ٌْ  مالك، بن : أنسالرحمن الَبْصِرّي )ع( روى عن عبد أبو ْحَولُ األُسلَ
. وؼٌرهم ،طالب ْبن أبً علً ْبن حسن ْبن حسن ْبن هللاَِّ  َعبد ،المزنً هللاَّ  َعبد ْبن وبكر
. وثقه ابن سعد الحذاء، وؼٌرهم وخالد زٌد، بن وحماد ؼٌاث، ْبن : حفصوعنه
، وقال ابن وذكره ابن حبان فى الثقات ،عمار زرعة وابن وأبو المدٌنً ابنو العجلًو

،: حجر فى التقرٌب  الوالٌة، َوَقال فً دخوله بسبب فكؤنه القطان إال فٌه ٌتكلم لم ِثَقة 
، َعباس وِريُّ .  األحول عاصما ٌضعؾ َسِعٌد ْبن ٌحٌى كان: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّ
 من إلً أحب عاصم: شعبة: قال محمد، بن حجاو عن َمِعٌن، بن ٌحٌى عن أٌضا، َوَقال
 البصرة حفاظ: سفٌان َعنْ  المبارك، قال ابن .أحفظهما نهأل النهدي، عثمان أبً فً قتادة
مان: ثالثة ٌْ ، ُسلَ ًّ ِم ٌْ ًّ  َوَقال، هند أَبً ْبن وداود األحول، عاصم التَّ  عن مسهر، ْبن َعلِ
 األحول، وعاصما   خالد، أَبً بن إسماعٌل: أبعة الحفاظ من أدركت: الثوري سفٌان
مان أَبً بن الملك وعبد َسِعٌد، بن وٌحٌى ٌْ  األحول، عاصم: حنبل ْبن وقال أَْحَمد .ُسلَ
 الحفاظ من األحول، عاصم: حنبل بن أحمد عن المٌمونً، الحسن أَُبو َوَقال، ثقة شٌخ

 ثقة،: فقال األحول، عاصم عن هللا َعبد أبا سؤلت: المروذي بكر أبو َوَقال، ثقة للحدٌث،
 .      أربعٌن ومابة سنة بعد مات .ثقة: َوَقال فعجب فٌه، تكلم َمِعٌن بن ٌحٌى إن: قلت

 =                                  خالصة حاله: ثقة وثقه األكثرون.                                                         

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ٙ11 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 .................................................................................
___________________________   

وثقات ابن حبان  ،(ٕٔٗ/ٔ) العجلًوثقات  ،(ٕٙ٘/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر =
 (8ٖ٘/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٗ/٘تهذٌب التهذٌب )و ،(7ٖٕ/٘)
ْبد -ٕ ِزٌزِ  ع  َراَوْرِديّ  اْلع   7ٗٔ :رجمته حدٌث رقمت، سبقت صدوق: الدَّ
سِ  -ٖ ٌْ ِبٌعِ  ْبنِ  ق   وقال، ساقط: الجوزجانً قال :)د ت ق( الكوفً محمد أبو األسدي الرَّ
 وال به عهدي فقال عنه أبً سبل وقال لٌن فٌه :فقال عنه زرعة أبا سؤلت حاتم أبً بنا

 ٌكتب بقوي ولٌس الصدق ومحله أحلى فؤراه اآلن وأما عنه الرواٌة فً الناس ٌنشط
 وقال،  لٌلى أبً بن الرحمن عبد بن محمد من إلً أحب وهو به ٌحتج وال حدٌثه
ا الحفظ رديء وهو صالح وكتابه صدوق أصحابنا جمٌع :شٌبة أبً بن ٌعقوب  جد 

 موضع فً وقال، بثقة لٌس :النسابً وقال، رواٌته فً ضعٌؾ الخطؤ كثٌر مضطرب
 شعبة قال ما فٌه والقول مستقٌمة رواٌاته وعامة: عدي بنا وقال، الحدٌث متروك آخر
 ،مثله بعده ترك ما فقال قٌس جنازة فً شرٌك كان الولٌد أبو وقال، به بؤس ال وأنه
 وذكره سماعه لكثرة الجوال له ٌقال وكان فٌه ضعٌفا الحدٌث كثٌر سعد: كان ابن وقال

 ٌضعفونه الناس :العجلً وقال، عنهم الرواٌة عن ٌرؼب من باب فً سفٌان بن ٌعقوب
 كتبه علٌه أفسد ابنه إن وٌقال ،صدوقا بالحدٌث معروفا وكان عنه ٌروي شعبة وكان
 علٌه اضطرب ولكن صدوقا كان :شٌبة أبً بن عثمان وقال، حدٌثه الناس فترك بآخره
 ضعٌؾ :الدارقطنً وقال ،بالقابم حدٌثه لٌس :الحاكم أحمد أبو وقال، حدٌثه بعض
 حدٌثه من لٌس ما ابنه علٌه وأدخل كبر لما تؽٌر صدوق: وقال ابن حجر ،الحدٌث
 .ومابة وستٌن بضع سنة مات.  به فحدث

 خالصة حاله: ضعٌؾ ضعفه األكثرون.
 (7٘ٗ/ٔالتقرٌب )و ،(9ٖٔ/8التهذٌب ): ٌنظر
ْوحِ  -ٗ )خ م د س  البصري والمثلثة بالمعجمة ؼٌاث أبو العنبري التمٌمً اْلَقاِسمِ  ْبنِ  ر 

 .ومابة وأربعٌن إحدى سنة مات حافظ ثقة :ق( 
 (ٕٔٔ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
نِ  ِبْنتُ  َفاِطَمةُ : الترمذيقال ، : وفى الحدٌث انقطاعقلت ٌْ  الُكْبَرى َفاِطَمةَ  ُتْدِركْ  لَمْ  الُحَس
َما ًِّ  َبْعدَ  َفاِطَمةُ  َعاَشتْ  إِنَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ ا َوَسلَّمَ  َعلَ  «أَْشُهر 

قُولُ  َماصالة المسافرٌن باب  كتاب: مسلم هأخرجوله شاهد   اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  إذا ٌَ
َثَنا( قال 9ٗ/7ٖٔٗ/ٔ) ٌَى َحدَّ ْح ٌَى، ْبنُ  ٌَ ْح َمانُ  أخبرنا ٌَ ٌْ ، ْبنُ  ُسلَ  أَِبً ْبنِ  َرِبٌَعةَ  َعنْ  ِباَلل 

ْحَمِن، َعْبدِ  ، ْبنِ  اْلَملِكِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ ، أَِبً َعنْ  َسِعٌد  د  ٌْ ، أَِبً َعنْ  أَو ُحَم د  ٌْ  َقالَ : َقالَ  أَُس
هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ٌْ قُلْ  اْلَمْسِجَد، أََحُدُكمُ  َدَخلَ  إذا: "َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  ابَ أبو لًِ اْفَتحْ  اللُهمَّ : َفْل

قُلْ  َخَرَو، إذاوَ  َرْحَمِتَك، ٌَ  " َفْضلِكَ  ِمنْ  أَْسؤَلُكَ  إِنًِّ اللُهمَّ : َفْل
 الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه:

 .حسن لؽٌره 
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 إذا قهول  الروايلت كميهل َفي (1)تضمنتو م  بين مللمداخل والخلرج أن يج فينبغي
، أعهوذ بهل  اليظهيم وبوجيهو  والص ة والم م عم  رمهول ا بمم ا دخل "

 ، الميم اغفر لي ذنوبي وافهتح لهيطلن الرجيمالقديم من الشيممطلنو الكريم و 
ذا" و اب رحمتههكأبههو  رمههول ا   بمههم ا  والصهه ة والمهه م عمهه " :خههرج قههلل ا 

 . "اب فضمكأبو  وافتح لي" إل  آخره فيقول "أعوذ بل  ...
 
 

___________________________   
 ( ٖٓ/ٔ) ذكاراأل فً وقد جمعها كلها النووي( ٔ)

ْعَوات َهِذه ِفً َقاِعَدة ذكر ِفً: فصل فهاماألجالء  وقال ابن القٌم فً  الَِّتً ذكاراألو الدَّ
رٌن بعض سلك قد: قال، ُمْخَتلَفة بؤنواع روٌت  أَن َوُهوَ  َبْعضَها ِفً َطرٌَقة َذلِك ِفً اْلُمَتؤَخِّ
اِعً   ِفٌَها ٌَُقال َما أفضل َذلِك َوَرأى اْلُمْخَتلَفة ْلَفاظاأل ِتْلكَ  َبٌن ٌجمع أَن لَهُ  ٌْسَتحبّ  الدَّ
 :  ُوُجوه من َضِعٌؾ َهَذا َوَقالُوا آَخُرونَ  َذلِك ِفً ونازعه
ا َها ٌْسبق لم محدثة َطرٌَقة َهِذه أَن :أ حده  ٌْ ةاأل من أحد إِلَ  المعروفٌن ِبمَّ
انًِ  أَْنَواع ِبَجِمٌعِ  ٌستفتح أَن لْلُمَصلًِّ ٌْسَتحبّ  أَن لزَمه طردها إِن َصاحبَها أَن: الثَّ
د َوأَن ستفتاحاتاال قُول َوأَن التشهدات أَْنَواع ِبَجِمٌعِ  ٌَتَشهَّ  َجِمٌع َوُسُجوده ُرُكوعه ِفً ٌَ
هُ  قطعا َباِطل َوَهَذا ِفٌهِ  اْلَواِرَدة ْذَكاراأل  أهل من أحد ٌستحبه َولم النَّاس عمل خالؾ َفإِنَّ

 متماثلٌن َبٌن َوفرق تَناقض ٌطردها لم َوإِن ِبدَعة َوُهوَ  اْلعلم
الِث ْنَبِؽً َصاحبَها أَن: الثَّ  اْلقَراَءات َبٌن ٌجمع أَن والتالً لْلُمَصلًِّ ٌْسَتحبّ  أَن لَهُ  ٌَ

اَلة ِفً التِّاَلَوة ِفً المتنوعة  اَل  أَنه على متفقون اْلُمسلمٌن أَن َوَمْعلُوم َقالُوا وخارجها الصَّ
اَلة ِفً للقارئ َذلِك ٌْسَتحبّ  َما وتدبر عَباَدة ِقَراَءة َقَرأَ  إذا َخاِرجَها َواَل  الصَّ  َذلِك ٌفعل َوإِنَّ
اء ا اْلقُرَّ ان  ٌَ اَها واستحضاره بَها وإحاطته اْلقَراَءات ألنواع اْلَقارئ حفظ بذلك لٌمتحن أَْح ٌَّ  إِ

 طلَبَها ِعْند استحضارها من والتمكن
ابِ، ِبً أَن: الرَّ هِ  هللا صلى النَّ ٌْ  بل َواِحد آن اْلُمْخَتلَفة ِفً ْلَفاظاال ِتْلكَ  َبٌن ٌجمع لم َوسلم َعلَ
ا  مّرة َوَهَذا مّرة َهَذا َقالَ  ٌكون أَن إِمَّ
اِمسا َما اْلَمْقُصود أَن: ْلخ  ْعِبٌر اْلَمْعنى ُهوَ  إِنَّ  َعنهُ  عبر إذافَ  لَهُ  مإدٌة ِبِعَباَرة َعنهُ  َوالتَّ

 المتعددة اْلعباَرات َبٌن ٌجمع َفاَل  اْلَمْقُصود حصل العبارتٌن ِبإِْحَدى
اِدس نِ  أحد أَن :السَّ ٌْ ا والمبدل اْلَبَدل َبٌن اْلجمع ٌْسَتحبّ  َفاَل  خراآل َعن بدل اللَّْفَظ  َكَما َمع 

 . أعلم َتَعالَى َوهللا أبدال لََها الَِّتً المبدالت ِفً َذلِك ٌْسَتحبّ  اَل 
 ( بتصرؾٕٖ٘-ٕٖٔ/ٔ) الجوزٌة قٌمفهام البن األجالء ٌنظر : 
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 قدم استحب أن ٌقصد إذاذكر أن المسافر ( ٙٗ)
 فٌصلى ركعتٌن المسجد

 

  -صم  ا  عميو وممم -رمول ا   َكلنَ  :قلل (1)عن كيب بن مللك -114
ِجَد،أت   ،َمَفر ِمن   َقِدمَ  إذا" َيَتي نِ رك  فيو فَ  الَمم  ِمَس يثم  َرك   لس" لمنَّ  ج 

 .(2)لهأخرج
___________________________ 

ْعب( ٔ)  بن ؼنم بن سواد ْبن َكْعب ْبن القٌن َعْمرو ابن واسمه َكْعب، أَبً بن َمالِك بن ك 
ًّ  األنصاري سلمة بن كعب ٌن ِبَفْتح -الّسلَِم م  السِّ ٌُقال ، هللاَِّ  َعْبد أبو -َوالالَّ  عبد أبو:  و

ٌُقال ، الرحمن د، أبو: و ٌُقال ُمَحمَّ ًّ  صاحب الشاعر المدنً َبِشٌر، أبو:  و ِب ُ  َصلَّى النَّ  هللاَّ
هِ  ٌْ  الذٌن الثالثة وعلى) فٌه وأنزل علٌهم هللا تاب الذٌن الثالثة أحد.  )ع( . وَسلَّمَ  َعلَ
ًِّ : َعن َرَوى .العقبة شهدوا الذٌن السبعٌن أحد وُهوَ ( خلفوا ِب  ، وسلم علٌه هللا صلى النَّ
 َعبد هأوالدو َعبَّاس، ْبن هللا وعبد هللا، َعبد ْبن َجاِبر: َعنه َرَوى. حضٌر ْبن أسٌد وعن
 ْبن الرحمن وعبد ، مالك ْبن كعب ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن الرحمن وعبد َمالِك، ْبن كعب ْبن هللاَِّ 

مسلم و ِبَحِدٌث البخاري َواْنَفَردَ  َثاَلَثة على اتفَقا َحِدٌثا َثَماُنون لَهُ . وؼٌرهم مالك ْبن كعب
َثم َوَقالَ  ،خمسٌن سنة َماتَ  اْلَواِقِديّ  َقالَ  .بحدٌثٌن ٌْ  .َوخمسٌن إِْحَدى سنة عدي بن اْلَه
 -ٓٗٗ/8) التهذٌب وتهذٌب ،(7ٕٗ/ٗ) الؽابة أسدو ،(ٖٕٖٔ/ٖ) االستٌعاب :ٌنظر
  (ٕٖٔ/ٔالخالصة )و ،(ٔٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٙ٘ٗ/٘) اإلصابةو ،(ٔٗٗ

 هذا الحدٌث مداره على ابن جرٌج واختلؾ عنه: (ٕ)
ابن جرٌج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب عن أبٌه  الوجه األول:

 وعمه عبٌد هللا بن كعب، عن كعب به.
  ابن جرٌج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب به.  الوجه الثانً:

 تخرٌج الوجه األول:
الَةِ باب  ،الجهاد والسٌر تابك :البخاري هأخرج ( 88ٖٓ/ 77/ٗ) َسَفر   ِمنْ  َقِدمَ  إذا الصَّ
َثَنا :قال ، أبو َحدَّ ، اْبنِ  َعنِ  َعاِصم  ج  ٌْ ، اْبنِ  َعنِ  ُجَر ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِشَهاب   ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  الرَّ

، هِ  أَِبٌِه، َعنْ  َكْعب  دِ  َوَعمِّ ٌْ ًَ  َكْعب   َعنْ  ، َكْعب   ْبنِ  هللاَِّ  ُعَب ُ  َرِض ًَّ  أَنَّ »: َعْنهُ  هللاَّ ِب  َصلَّى النَّ
هِ  هللاُ  ٌْ ، ِمنْ  َقِدمَ  إذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ى َسَفر  نِ  َفَصلَّى الَمْسِجَد، َدَخلَ  ُضح  ٌْ  أَنْ  َقْبلَ  َرْكَعَت

ْجلِسَ  ٌَ» 
نِ  اْسِتْحَبابِ باب  ،صالة المسافرٌن تابك :مسلم هأخرجو ٌْ ْكَعَت  َقِدمَ  لَِمنْ  اْلَمْسِجدِ  ِفً الرَّ
لَ  َسَفر   ِمنْ  باب   ،الصالة تابك :عوانة فى مستخرجه أبوو ،(9ٙ/7ٔٙٗ/ٔ) قُُدوِمهِ  أَوَّ
انُ  ٌَ نِ  إٌَِجابِ  َب ٌْ ْكَعَت ْدُخلُ  َمنْ  َعَلى الرَّ ْجلِسَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدَ  ٌَ َفرِ  ِمنَ  اْلَقاِدمِ  َوَعلَى ٌَ  أَنْ  السَّ
ْبَدأَ  ًَ  ِباْلَمْسِجدِ  ٌَ ٌَُصلِّ ِن، ِفٌهِ  َف ٌْ ْرِجعَ  مَّ ث َرْكَعَت   ،            =(ٖٕٗٔ/7ٖٗ/ٔ) َمْنِزلِهِ  إِلَى ٌَ
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___________________________ 
اَلةِ باب كتاب الصالة،  :البٌهقً= و ( ثالثتهم من 78ٖٓٔ/7ٕٗ/٘) اْلقُُدومِ  ِعْندَ  الصَّ

                                                              .عاصم الضحاك به بنحوه أبىطرٌق 
 َمنْ  المناسك، باب الصالة، باب صالة الضحى  وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه: كتاب

َفِر، ِفً ِباألمامة أََحقُّ  نِ  َوَصاَلةِ  السَّ ٌْ (، 8ٖٙٗ/77/ٖ) َرَجعَ  أَوْ  َسَفر   ِمنْ  َقِدمَ  إذا َرْكَعَت
انُ باب  ،الصالة تابك :عوانة فى مستخرجه أبوومن طرٌقه:  ٌَ نِ  إٌَِجابِ  َب ٌْ ْكَعَت  َعلَى الرَّ

ْدُخلُ  َمنْ  ْجِلسَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدَ  ٌَ َفرِ  ِمنَ  اْلَقاِدمِ  َوَعَلى ٌَ ْبَدأَ  أَنْ  السَّ ًَ  ِباْلَمْسِجدِ  ٌَ ٌَُصلِّ  ِفٌهِ  َف
ِن، ٌْ ْرِجعَ  ُثمَّ  َرْكَعَت والخرابطً فى مكارم األخالق: باب  ،(ٖٕٗٔ/7ٖٗ/ٔ) َمْنِزلِهِ  إِلَى ٌَ

ابن من طرٌق  (8ٖٔ/ٕٙ٘/ٔ) َواْلَعَملِ  اْلَقْولِ  ِمنَ  َسَفر   ِمنْ  َقِدمَ  إذا لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َما
 جرٌج به  بلفظه.
( عن عبد الرزاق، وابن بكر عن ابن جرٌج به 77٘٘ٔ/ٗ٘/ٕ٘وأخرجه أحمد: )

  بنحوه.
َفِر، ِفً ِباألمامة أََحقُّ  َمنْ  فى مصنفه: كتاب المناسك، بابوأخرجه عبد الرزاق   السَّ

نِ  َوَصاَلةِ  ٌْ  أحمد: أخرجه، ومن طرٌقه  (9ٕ٘8/٘ٙٔ/٘) َرَجعَ  أَوْ  َسَفر   ِمنْ  َقِدمَ  إذا َرْكَعَت
 ِبَتْركِ  لِْلَمْرءِ  األمر ِذْكرُ باب  ،الزكاة تابك :ابن حبان أخرجهو ،(7ٔ7ٕ٘/8ٗٔ/٘ٗ)

ر   ُهوَ  إِذْ  ِمْنهُ  اْلَبْعِض  َعلَى ْقِتَصارِ االوَ  ُكلِّهِ  َمالِهِ  َصَدَقةِ  ٌْ ( ثالثتهم من 7ٖٖٓ/٘٘ٔ/8) َخ
 .طرٌق معمر عن الزهرى به بنحوه 

( باللفظ الذى 77ٖٕ/88/ٖ)اْلَبِشٌرِ  إِْعَطاءِ  ِفًباب أبو داود: كتاب الجهاد،  أخرجهو
خْ باب  ،المساجد النسابً: كتابو ،ذكره المصنؾ  ِمْنهُ  َواْلُخُرووِ  ِفٌهِ  اْلُجلُوسِ  ِفً َصةُ الرُّ

رِ  ٌْ ، ( بنحوه7ٓٓٔ/89ٔ/ٕ: )فى الصؽٌر الطبرانًو ،( بنحوه7ٖٔ/ٖ٘/ٕ) َصاَلة   ِبَؽ
النبً صلى هللا علٌه خالق أبو الشٌخ فى أو ،(9ٕٔٔ/7ٗ/ٕ) األوسط:فى  الطبرانًو

ِتهِ  ِذْكرُ  وسلم: ْومِ  َمَحبَّ ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى َسَفِرهِ  ِفً َوِفْعلِهِ  ِفٌهِ  ٌَُساَفرُ  الَِّذي لِْل ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
 .خمستهم من طرٌق ابن شهاب به( بنحوه 8/77ٖٖ/ٗ)

 تخرٌج الوجه الثانً:
، َعِن  (7ٔ7ٕٓ/٘ٗٔ/٘ٗأخرجه أحمد: ) ج  ٌْ َثَنا أَُبو أَُساَمَة، َقاَل: أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَر َحدَّ

ْحَمِن  ، َعْن َعْبِد الرَّ ْهِريِّ ، َعْن أَِبٌِه َقاَل: الزُّ ِه »ْبِن َكْعب  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ْقُعُد ِفٌ ٌَ ِن َو ٌْ ٌَُصلًِّ ِفٌِه َرْكَعَت ْبَدأُ ِباْلَمْسِجِد َف ٌَ َحى، َف ْقَدُم ِمْن َسَفر  إاِلَّ ِفً الضُّ ٌَ ، «هِ َوَسلََّم اَل 

 َسَفر   ِمنْ  َقِدْمتَ  إذا َقالَ  َمنْ وأخرجه ابن أبً شٌبة فى مصنفه: كتاب الصلوات، باب 
نِ  َفَصلِّ  ٌْ  وأبو الشٌخ فى أخالق النبً صلى هللا علٌه وسلم:(، 887ٗ/ٕ٘ٗ/ٔ) َرْكَعَت
ِتهِ  ِذْكرُ  ْومِ  َمَحبَّ ٌَ هِ  هللاُ  َصلَّى َسَفِرهِ  ِفً َوِفْعلِهِ  ِفٌهِ  ٌَُساَفرُ  الَِّذي لِْل ٌْ ( 77ٗ/ٓٗ/ٗ) َوَسلَّمَ  َعلَ

 به بلفظه.أبً أسامة  من طرٌق
 :دراسة إسناد الوجه األول

   =              الوجه األول: رواه أبو عاصم، وعبد الرزاق، ومحمد بن بكر البرسانً 
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___________________________ 
 7ٕأبو عاصم: الضحاك بن مخلد: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: = 

 8ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم: عبد الرزاق بن همام: 
 7ٕسبقت ترجمته حدٌث رقم: محمد بن بكر البرسانً: ثقة 
 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 7أبو أسامة حماد بن أسامة: ثقة سبقت ترجكته حدٌث رقم:  رواه
 النظر فً الخالؾ:

الوجه الوجه األول: رواه ثالثة من الثقات، والوجه الثانً: رواه ثقة واحد، إذا ٌترجح 
 األول بقرٌنة األكثرٌة، وهو الوجه الذي خرجه اإلمام البخاري، واإلمام مسلم.

 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:
 .صحٌح، والحدٌث متفق علٌه
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 رمول ا  َم َ  ك ن ت   قلل: -ا  عنيمل رضي-ا   وعن جلبر بن عبد -115
، ِفي َوَممَّمَ  َعَمي وِ  ا    َصمَّ  صم  ا   -النبيفأمره  الَمِديَنةَ أت   َفَممَّل َمَفر 

ِجدَ   َ تِ أ  أن يَ  –عميو وممم  َيَتي نِ   فيو َصمِّ يفَ  الَمم  (1)حلتم أبو وأخرج «َرك 
 

___________________________  
اِخلِ  األمر ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرج( ٔ) ْرَكعَ  أَنْ  اْلَمْسِجدَ  لِلدَّ نِ  ٌَ ٌْ  َرْكَعَت
دُ  أخبرنا( قال 9ٕٙٗ/ٖٕٗ/ٙ) اس   ْبنُ ا أحمد أخبرنا ِبُعْكَبَرا، َذِرٌح   ْبنِ  َصالِحِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َجوَّ

، ًُّ َثَنا اْلَحَنِف ،األ َحدَّ ًُّ اَن، َعنْ  ْشَجِع ٌَ ، ْبنِ  ُمَحاِربِ  َعنْ  ُسْف ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ِدَثار  : َقالَ  هللاَّ
ن   لًِ َكانَ  ٌْ ًِّ  َعلَى َد ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ هِ  َفَدَخْلتُ  َوَزاَدِنً، َفَقَضاِنً َوَسلََّم، َعلَ ٌْ  اْلَمْسِجَد، َعلَ
نِ  َصلِّ »:  لًِ َفَقالَ  ٌْ  .«َرْكَعَت
 9٘ٗ/ٔ) بركعتٌن، المسجد تحٌة استحباب باب ،المسافرٌن صالة تابك :مسلم هأخرجو
اس بن أحمد عن (7ٔ٘/   .بلفظه به الحنفً، جوَّ
 وفً ،(87ٖٓ/77/ٗ) سفر من قدم إذا الصالة باب ،الصالة تابك :البخاري هأخرجو
 باب، الجهاد تابك فًو( 87ٖٓ/8ٖٙٔ/ٖ) القضاء،ن حس باب ،ستقراضاال تابك

      ، المقبوضة وؼٌر المقبوضة الهبة باب ،الهبة تابك وفً سفر، من قدم إذا الصالة
 ،(87ٖٓ/77/ٗ) القدوم، عند الطعام باب ،الجهاد تابك فًو(، ٕٗٓٙ/ٔٙٔ/ٖ)

 :أحمدو ،(٘ٔٔ/ٖٕٔٔ/ٖ) ركوبه، واستثناء البعٌر بٌع باب ،المساقاة تابك :ومسلم
َفرِ  ِمنَ  لِْلَقاِدمِ  األمر ِذْكرُ باب  الصالة، تابك :وابن حبان ،(9ٕٔٗٔ/ٕٓٔ/ٕٕ)  أَنْ  السَّ

ْرَكعَ  نِ  ٌَ ٌْ  :نعٌم فى الحلٌة أبوو ،(7ٕٔ٘/ ٖٓٗ/ٙ) َمْنِزلَهُ  ُدُخولِهِ  َقْبلَ  اْلَمْسِجدِ  ِفً َرْكَعَت
 .نحوه به دثار، بن محارب( ستتهم من طرٌق 79ٖ/8)
 :ومسلم ،(97ٕٓ/ٕٙ/ٖ) والحمٌر الدواب شراء باب ،البٌوع تابك :البخاري هأخرجو
نِ  اْسِتْحَبابِ باب  صالة المسافرٌن، تابك ٌْ ْكَعَت لَ  َسَفر   ِمنْ  َقِدمَ  لَِمنْ  اْلَمْسِجدِ  ِفً الرَّ  أَوَّ

 هللا، عبد بن جابر عن كٌسان، بن وهب طرٌق من( كالهما 9ٙ/7ٔ٘ٗ/ٔ) قُُدوِمهِ 
 .طوٌل خبر فً بنحوه

 
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

 اْلَباء َوفتح اْلَكاؾ َوُسُكون اْلعٌن ِبَضم - بن حكٌم العكبريَذِرٌح   ْبنِ  َصالِحِ  ْبنُ  أحمد -ٔ
ْسَبة َهِذه - َراء آخرَها َوِفً اْلُمَوحَدة  َبْؽَداد َفوق دجلة على بلٌَدة َوِهً عكبرا إِلَى النِّ
اس   ْبنُ  أحمد روى عن:. ()حب كم فراسخ ِبعْشَرة ًُّ  َجوَّ بن موسى  إسماعٌلو ،اْلَحَنِف
وابن حبان  ابن عديو ًسماعٌلاإلبكر  أبووعنه :. ، وعبٌد بن اسباط وؼٌرهمالفزاري
 وهوراوى كتاب الزهد لهناد الذهبًو ،وثقه الخطٌب، والمعروفٌنأحدالقراء . وؼٌرهم 

  . توفى ستة ست وثالثمابة وقٌل بعدها
 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 

 =             (9ٕ٘/ٗٔوالسٌر )، (ٖٔ٘/ٕواللباب )( ، ٖٔٙ/٘: تارٌخ بؽداد ) ٌنظر
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 .................................................................................
___________________________   

 عاصم أبو الحنفً - مهملة وآخره الواو وتشدٌد الجٌم بفتح -جواس بن أحمد -ٕ =
 ْبن هللا وُعَبٌد المبارك، ْبن هللا وعبد إدرٌس، ْبن هللا عبد: روى عن.  )م د( .الكوفً
َبة أبوو داود، أبوو مسلم، :وعنه. وؼٌرهم  شجعًاأل الرحمن ُعَبٌد ٌْ  أَبً ْبن إبراهٌم َش
َبة، ومحمد أَبً ْبن َبْكر ٌْ ْحَمنِ  َعْبد قال. وؼٌرهم العكبري، ذرٌح ْبن َصالِح ْبن َش  ْبن الرَّ
د عنه روى: َحاِتم أَبً هِ  الثناء وأحسن مسلم، ْبن ُمَحمَّ ٌْ د َوَقال، َعلَ  هللاَِّ  َعبد ْبن ُمَحمَّ

 بن بقً :عنه وروى لثقاتا فً حبان بنا وذكره، ٌخضب ال وكان ثقة، :الحضرمً
 مات. ووثقه ابن حجر ، ثقة فهو عنه روٌت من كل: بقً قال قرطبة، تارٌخ وفً مخلد
 . مابتٌنو وثالثٌن ثمان سنة المحرم من خلون لثالث

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
تهذٌب الكمال  إكمالو، (ٕٓ/8)، والثقات البن حبان (ٗٗ/ٕالجرن والتعدٌل ) :ٌنظر

 (78/ٔوالتقرٌب ) ،(ٕٕ/ٔ( والتهذٌب )ٖٔ/ٔ)
ٌد -ٖ  الكوفً، الرحمن َعْبد أبو شجعً،األ الرحمن، َعْبد ْبن الرحمن، ُعَبٌد بن هللاَّ  ُعب 

ان َخالِد، أَبً ْبن إسماعٌل روى عن: .)خ م ت س ق( ٌَ   =                   الثَّْوِري، وُسْف
َرِفً، الكندي ٌُوُسؾ ْبن إبراهٌم :وعنه. وؼٌرهم َمْرَوان، أَِبً وشجاع ٌْ  ْبنا أحمدو الصَّ
 ابن إسماعٌل ْبن إبراهٌم قال. وؼٌرهم  الكوفً حمٌد ْبن أحمدو الحنفً، جواس
قُول شجعًاأل سمعت: البصٌر ان من سمعت: ٌَ ٌَ  َوَقال .َحِدٌث ألؾ ثالثٌن الثَّْوِري ُسْف
د  أَهل من وَكانَ  الجامع، عنه وروى ،اهوجه على الثَّْوِري كتب َرَوى: َسْعد ْبن ُمَحمَّ
 المجلس ِفً ٌكتب َكانَ : حنبل ْبن أحمدوقال ، مات حتى بها ٌزل فلم بؽداد وقدم الكوفة،
 من بسفٌان أعلم أحد بالكوفة َكانَ  َما: َمِعٌن ْبن ٌحٌىوقال ، َحِدٌثه صح ذاك فمن
ٌَى ومن مهدي، ْبن الرحمن َعْبد من ِبهِ  أعلم َكانَ  شجعً،األ ْح  أحمد وأبً َسِعٌد، ْبن ٌَ

، َعباس َوَقال الزبٌري، وِريُّ سَ : َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّ ٌْ  ٌشبه الثَّْوِري َحِدٌث ِفً أحد لَ
ٌَى المبارك، ابن: هإالء ْح ٌَ ان، َسِعٌد ْبن و ْحَمنِ  وَعْبد الجران، ْبن ووكٌع اْلَقطَّ  ْبن الرَّ
 من هاتوا ولكن مؤمون ثقة شجعًاال: قال شجعً؟االو: لَهُ  فقٌل نعٌم، أبوو مهدي،
ْرِوي ان ِفً َهُإالءِ  وبعد َعْنُه، ٌَ ٌَ ٌَى: ُسْف ْح  أحمد أبوو موسى، بن هللاَّ  وُعَبٌد آدم، ْبن ٌَ

 َداُود أبوو والفرٌابً، القصار، ِهَشام ْبن ومعاوٌة وقبٌصة، حذٌفة، أبوو الزبٌري،
: حاتم أبو َوَقال، ثقة َصالِح: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثان َوَقال، الحفري
ٌَى سؤلت ْح ان، َحِدٌث ِفً ُعَمر أَبً ْبن ومهران شجعًاال َعنِ  َمِعٌن ْبن ٌَ ٌَ : َفَقالَ  ُسْف
هُ . شجعًاأل َسابً َوَقال، عجمة ِفٌهِ  كانت ومهران قدمه، َكؤَنَّ  َكانَ : العجلً َوَقال، ثقة: النَّ
 ابنُ  وَذَكره سفٌان، عن روى من أرفع صالحا رجال الثوري بحدٌث عالما متقنا ثبتا ثقة

ان  فً كتابا الناس أثبت مؤمون ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
                                                       . أولها ِفً بةاوم وثمانٌن اثنتٌن سنة َماتَ  .الثوري

                                                             =                                                          .جماع اإلب ثقة خالصة حاله :
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 وتارٌخ ،(ٕٕ٘ٔ) الترجمة الدوري، وتارٌخ ،(8ٕٖ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر =
 ،(9ٔٔ ،ٔٓٔ ،9ٙ/ ٔ) أحمد وعلل ،(ٖٕٖ) الترجمة طهمان، وابن ،(ٔٙ/ٔ) الدارمً
والجرن والتعدٌل  ،(8ٖٔ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(9ٖٓ/٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 والتقرٌب ،(ٖ٘ – ٖٗ/7) التهذٌب وتهذٌب ،(ٓ٘ٔ/7والثقات البن حبان ) ،(ٖٕٖ/٘)
(ٔ/ٖ7ٖ) 
   8ٓ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :رىبن سعٌد الثو سفٌان -ٗ
 بن - المثلثة وتخفٌؾ المهملة بكسر - دثار بن - الراء وكسر أوله بضم - محارب -٘

 أبو السدوسً، سدوس بن ثعلبة بن صخر بن سلمة بن جعونة بن قرواش بن كردوس
مان ،األنصاري هللا َعبد ْبن جابر روى عن:.  )ع( دثار ٌْ  زفر، ْبن وصلة ، برٌدة وُسلَ

 الثوري مسروق ْبن وَسِعٌد الٌامً، الحارث ْبن وزبٌد قدامة، ْبن زابدة :وعنه. وؼٌرهم
 سفٌان، ابن وٌعقوب حاتم، أبوو ، ُزْرَعة أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌىو ،أحمدوثقه . وؼٌرهم
َسابً : ُزْرَعة أبو زاد، وابن حجر ،الذهبًو ،العجلًو ،الفسويو ،الدارقطنًو، والنَّ
ان ابنُ  وذكره، صدوق: حاتم أبو وزاد، مؤمون  له: سعد ابن َوَقال .الثقات كتاب فً ِحبَّ
وعثمان  علٌا ٌرجإن كانوا الذٌن ىاألول المرجبة من وكان به، ٌحتجون وال أحادٌث

ْشَهُدونَ  َوال  ست سنة مات .: هو حجة مطلقافى المٌزان الذهبًقال ، وُكْفر   َوال ِبإٌَِمان   ٌَ
 .بةاوم عشرة
 . ولم ٌصب ابن سعد فى تضعٌفه باتفاقثقة  :حاله خالصة
 البخاري وتارٌخ ،(ٖٔ ،ٕٔ ،8ٔ/ٕ) أحمد وعلل ،(7ٖٓ/ٙ) سعد ابن طبقات :ٌنظر
/  ٕو ،ٕٙٔ/  ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(87ٕ/ٔ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٕ/ 8) الكبٌر
( ٕٔٗ/ٔ) للعجلًوالثقات  (،7ٖ٘ ،97ٔ ،9ٓ ،ٖٔ/  ٖو ،7ٔٗ ،7٘ٙ ،7ٗٙ ،8ٗ٘

 ،(ٔٗٗ/ٖ) االعتدال ، ومٌزان(ٕ٘ٗ/٘) حبان ابن وثقات ،(ٙٔٗ/8) والتعدٌل والجرن
 (ٕٔ٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٓ٘ – 9ٗ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب

                                             ٘ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقمصحابً جلٌل،  :رضً هللا عنهما هللا بن عبد جابر -ٙ
 :سناداإلالحكم على  

 .صحٌح هإسناد
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 ذكر صالة التسابٌح( 1ٗ)
 

 المَّو   َصمَّ  المَّوِ  َرم ول   َقللَ  :قلل –رض  ا  عنو  –راف   أبيعن  -996
ب وَك، الأ َأِصم َك، الأ َعمِّ  َيل»: ِلم َيبَّلسِ  َوَممَّمَ  َعَمي وِ   َيل َبَم : َقللَ  ،«َأن َفي كَ  الأ َأح 
َب َ  َصلِّ  َعمِّ، َيل: "َقللَ  المَِّو، َرم ولَ  َية   ك لِّ  ِفي َتق َرأ   َرَكَيلت   َأر   الِكَتلبِ  ِبَفلِتَحةِ  َرك 

، المَّو  : َفق ل   الِقَراَءة ، ان َقَضتِ  إذافَ  َوم وَرة ، َبر  د   َأك   َواَل ] المَِّو، َوم ب َحلنَ  ِلمَِّو، َوالَحم 
َس  ،(1)[المَّو   إال ِإَلوَ  َرةَ  َخم  لَ  َمرَّة   َعش  َكَ ، َأن   َقب  َك    ث مَّ  َتر  ر ا، َفق م َيل ار  َف    ث مَّ  َعش   ار 

ر ا، َفق م َيل َرأ َمكَ  د   ث مَّ  َعش  ج  َف    ث مَّ  َعش ر ا، َفق م َيل ام  ر ا، َفق م َيل َرأ َمكَ  ار   ث مَّ  َعش 
د   ج  ر ا، َفق م َيل ام  َف    ث مَّ  َعش  ر ا َفق م َيل َرأ َمكَ  ار   َخم س   َفِتم كَ  َتق وَم، َأن   َقب لَ  َعش 

َية   ك لِّ  ِفي َوَمب ي ونَ  َب ِ  ِفي َثَ ث ِملَئة   َوِىيَ  َرك  ، َأر   ِمث لَ  ذ ن وب كَ  َكلَنت   َوَلو   َرَكَيلت 
لِ  َتِطي    َوَمن   المَِّو، َرم ولَ  َيل: َقللَ  ،"َلكَ  المَّو   َغَفَرَىل َعلِلج   َرم   ِفي َيق وَلَيل َأن   َيم 
، م  َتِط    َلم   ِإن  : "َقللَ  َيو  م   ِفي َتق وَلَيل َأن   َتم  َية ، ِفي َفق م َيل َيو  م  َتِط    َلم   َفِإن   ج   َتم 
م َية   ِفي َتق وَلَيل َأن   ، ِفي َفق م َيل ج   َفق م َيل: لو َقللَ  َحتَّ  َلو ، َيق ول   َيَزل   َفَمم   َشي ر 
، ف  َغِريب   َحِديث   :الترمذيوقلل ( 2)وابن ملجو الترمذي وأخرج "َمَنة   ِفي

 /ب[161/ ].طريقو موم  بن عبيدة

___________________________ 
 .وطرق الحدٌث  الترمذيسنن  ومذكورة فً ومن )م(  (طسقطت من ) (ٔ)
ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرج (ٕ)  التَّ
َثَنا :( قال8ٕٗ/ٖٓ٘/ٕ) ب   أبو َحدَّ ٌْ دُ  ُكَر َثَنا: َقالَ  الَعاَلءِ  ْبنُ  ُمَحمَّ دُ  َحدَّ ٌْ ًُّ  ُحَباب   ْبنُ  َز  الُعْكلِ

َثَنا: َقالَ  َدةَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ٌْ َثِنً: َقالَ  ُعَب ، أَِبً ْبنُ  َسِعٌدُ  َحدَّ دِ  ْبنِ  َبْكرِ  أَِبً َمْولَى َسِعٌد   ُمَحمَّ
، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ ا ، أَِبً َعنْ  َحْزم                  . َؼِرٌب   َحِدٌث   به مرفوعا وقال : َراِفع 
اَلِة، إَِقاَمةِ  تابك :ابن ماجه هأخرجو نَّةُ  الصَّ ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  ِفٌَها َوالسُّ  التَّ
 9ٕٖ/ٔ) :الطبرانًو ،(99ٙ/ٗٙٗ/ٔ) :فى مسنده الروٌانًو ،(8ٖٙٔ/ٕٗٗ/ٔ)
وفى شعب  (8ٖٔ/ 9ٕٕ/ٔباب صالة التسبٌح ) :فى السنن الصؽٌر البٌهقً، و(987/

  =                                       (ٕٓٙ/ٖٕٔ/ٕ) باب فى إقامة ذكر هللا :ٌماناإل 
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من طرٌق زٌد بن الحباب به  ( خمستهم٘ٙٗ/ٓٔفى تهذٌب الكمال )كما  المزيو  =
 .بلفظه

 
  :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

 8ٗٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن العالء محمد -ٔ
 7ٗٔ :ؼٌر الثورى سبقت ترجمته حدٌث رقمثقة فى  :بن الحباب زٌد -ٕ
ى -ٖ  بن - مهملة ثم ساكنة تحتانٌة بعدها المعجمة وكسر النون بفتح -ُعَبٌدة  بن ُموس 

 الحارث بن َعْمرو بن - مهملة ثم ساكنة تحتانٌة بعدها المعجمة وكسربفتح النون   نشٌط
 .  )ت ق( المدنً الَعِزٌزِ  َعْبد أبو ،معجمة ثم والموحدة الراء فتحب - الربذي

 حازم وأبً حزم، بن بكر أبً مولى َسِعٌد أَبً ْبن وَسِعٌد مدرك، بن داود روى عن:
 . وؼٌرهم دٌنار، بن سلمة
 َقالوؼٌرهم .  الحباب ْبن وزٌد ، عبادة بن ورون ، الجهنً ِعٌَسى بن حماد :وعنه
 تلك ُعَبٌدة بن ُموَسى حدٌث نتقً كنا: القطان َسِعٌد بن ٌحٌى َعن المدٌنً، ْبن علً
ٌَى قال ثم ،ٌاماأل ْح  سمعت: الجوزجانً ٌعقوب بن إبراهٌم َوَقال. نؤته فلم بمكة َكانَ : ٌَ

 َعْبد أبا ٌا: فقلت: قال. ُعَبٌدة ْبنِ  ُموَسى َعنْ  الرواٌة عندي تحل ال: ٌقول حنبل ْبن أحمد
 شعبة وٌروي ُعَبٌدة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ٌروي سفٌان فإن: قلت عندي،: قال تحل؟ ال هللاَِّ 
قُولُ  َعْنهُ  َثَنا: ٌَ ، عنه روى ما لؽٌره بان ما لشعبة بان لو: قال الربذي؟ الَعِزٌزِ  َعْبد أبو َحدَّ
ِ؟ َعبد أبا ٌا من: قلت. َعْنهُ  الرواٌة تنبؽً ما أو تحل ما: حنبل بن أحمد َوَقال : قال هللاَّ
ْرِمِذيّ  الحسن ْبن أحمد َوَقال، الربذي ُعَبٌدة بن ُموَسى قُول حنبل ْبن أحمد سمعت: التِّ ٌَ :

 الرحمن وعبد وجوٌبر، فروة، أَبً بن إسحاقو ُعَبٌدة، بن ُموَسى: أربعة حدٌث تكتب ال
د ْبن عباس َوَقال، الحدٌث منكر: أحمد قال: الُبخاِريُّ  وَقال، زٌاد بنا : الدوري ُمَحمَّ

، بن أحمد سمعت  َعبد أبا ٌا: له فقٌل القاسم، ْبن هاشم النضر أبً باب َعلَى وسبل َحْنَبل 
د أما: َفَقالَ  ؟إسحاق بن ومحمد الربذي، ُعَبٌدة بن ُموَسى ِفً تقول ما هللاَِّ   إسحاق بن ُمَحمَّ
 ُعَبٌدة بن ُموَسى وأما ونحوها، المؽازي ٌعنً كؤنه ،األحادٌث َهِذهِ  َعْنهُ  تكتب رجل فهو
، ْبنُ  هللاَِّ  َعبد َعنْ  منكرة ؤحادٌثب حدث ولكنه بؤس، ِبهِ  ٌكن فلم  َعن ُعَمر، اْبنِ  َعنِ  ِدٌَنار 

 ًِّ ِب ُ  َصلَّى النَّ  أردنا الحالل جاء إذا وأما ، َهَذا وأشباه" بالكالً الكالً: ِفً وسلم علٌه هللاَّ
 َوَقال ،مبهااإل ٌضم ولم ٌد كل من ربعاأل ٌدٌه أصابع َعلَى عباس فضم ، هكذا قوما
 ولكنه بالكذوب، لٌس ُعَبٌدة بن ُموَسى: ٌقول َمِعٌن ْبن ٌحٌى سمعت :ٌحٌى أَبً بن أحمد
 ٌكتب ال: ٌقول حنبل ْبن أحمد وسمعت: قال مناكٌر، أحادٌث دٌنار بن هللاَِّ  َعبد عن روى
 =                         . منكر وحدٌثه شٌبا، َعْنهُ  أخرو ولم ُعَبٌدة، بن ُموَسى حدٌث
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 خٌثمة أَبً ْبنُ  ُبكر أبوو  الدارمً َسِعٌد بن وعثمان شعرياأل صالح بن معاوٌة َوَقال =
: َمِعٌن بن ٌحٌى عن المكً، الجارود أَبً بن الولٌد أبوو  مرٌم أَبً بن سعد ْبن أحمدو

ٌَى عن خٌثمة أَبً ابن زاد، ضعٌؾ ُعَبٌدة ابن موسى ْح  ألنه حدٌثه ضعؾ وإنما: قال: ٌَ
، بشًء لٌس: معٌن بن عن ٌعلى أبو وقال، مناكٌر أحادٌث دٌنار بن هللاَِّ  َعبد :عن روى
 وقال، مناكٌر ؤحادٌثب حدث الحدٌث ضعٌؾ عبٌدة بن موسى: المدٌنً بن علً وقال
، ٌضعؾ: الترمذي وقال، الحدٌث منكر حاتم أبووقال ، حادٌثاأل بقوي لٌس: زرعة أبو
 ولٌس الحدٌث كثٌر ثقة كان: سعد ابن وقال، بثقة لٌس مرة وقال ضعٌؾ النسابً وقال
 ٌكتب ال من الناس ومن جدا الحدٌث ضعٌؾ صدوق :شٌبة بن ٌعقوب وقال بحجة
 وهذه :عدي ابن وقال، الصدق أهل من وكان اختالطه وكثره وضعفه لوهابه حدٌثه
 وقال، بٌن رواٌاته على والضعؾ محفوظة ؼٌر عامتها لموسى ذكرتها التً حادٌثاأل
 عن به قصر إنما وأحسب بالحافظ ولٌس مفٌد رجل عبٌدة بن موسى البزار بكر أبو
 :الساجً وقال ،عندهم بالقوي لٌس :الحاكم أحمد أبو وقال، بالعبادة شؽله الحدٌث حفظ
 وكٌع عنه حدث وقد عنه ٌحدث ال القطان وكان ،صالحا رجال وكان الحدٌث منكر
 فً حجر ابن َوَقال، ضعٌؾ :حبان ابن وقال، ضعؾ فٌه :قانع ابن وقال، ثقة كان وقال

 ثالث سنة بالمدٌنة توفً .عابدا وكان دٌنار، بن هللا َعبد فً سٌما وال ضعٌؾ: التقرٌب
                                                                          .ةوماب وخمسٌن

 .كثرون خاصة فى عبد هللا بن دٌناراألضعٌؾ ضعفه  :خالصة حاله
( 7ٕ/ٔ) طهمان وابن ،(99ٔ/ٔ) الدارمً وتارٌخ ،(9ٖ٘/  ٕ) الدوري تارٌخ : ٌنظر
 وعلل ،(8ٗٔ ،78ٔ) الترجمتان محرز، وابن ،(8ٖٗ ،97ٕ) الترجمتان الجنٌد، وابن
 وضعفاإه ،(9ٕٔ/7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(9ٖٕ ،8ٕٓ/ ٕو ،78ٖ/ٔ) أحمد

سنن و ،(ٕٓٗ/ٖو ،9ٙٔ/ٕو ،8ٖ٘ ،ٔٔ٘/ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٙٓٔ/ٔ) الصؽٌر
 البن والمجروحٌن ،(ٔ٘ٔ/ 8) والتعدٌل والجرن ،(ٕٖ٘٘،9ٖٖٓ،7ٙٔٔ) التِّْرِمِذيّ 
 (ٕ٘٘/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٓٙ – ٖٙ٘/  ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖٕٗ/ ٕ) حبان
ِعٌد -ٗ ، ،األنصاري َسِعٌد أَبً بن س  ًّ د ْبن بكر أبً مولى اْلَمَدِن  .حزم بن َعْمرو بن ُمَحمَّ

ًُّ  مولى  َراِفع وأَِبً السلمً، أدرع روى عن:. )ت ق( ِب  َرَوى.  وسلم علٌه هللا صلى النَّ
ان ابنُ  ذكره.  الربذي ُعَبٌدة ْبن موسى: َعنه : مجهول الذهبًوقال ، الثقات كتاب فً ِحبَّ
  . : مجهولوقال ابن حجرفى التقرٌب، التسبٌح صالة فً له وثق وقد

  . ابن حبان الإولم ٌوثقه  الربذي ُعَبٌدة ْبن موسى الإمجهول لم برو عنه  :خالصة حاله
والتقرٌب  ،(7ٖ/ٗوالتهذٌب )، (7ٖٗ/ٔ) والكاشؾ ،(8ٕ٘/ٗالثقات البن حبان ) :ٌنظر

(ٔ/ٕٖٙ ) 
ًّ  مولى القبطً، راف، أبو -٘ ِب ُ  َصلَّى النَّ ٌُقال ،إبراهٌم اسمه: ٌقال وسلم، علٌه هللاَّ : و

ٌُقال أسلم، ٌُقال ثابت،: و  =                             َواْلَخْنَدق أحدا شهد.  )ع(.هرمز: و
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 .ليس بشئ (2)، وقلل يحي الرواية عنو يحل عندي : ال(1)قلل أحمد
 .عطله والحبلء اليطيةأ :  يقلل حبله كذا وكذا، أي(3) ": "أحبوكقولو

، وجميو عوالج ىكذا بيض بيضو في دخل ل المتراكم الذيىو الرم :وعللج
 . (4)حكله ابن األثير

___________________________   
ًّ : َعن َرَوى = ِب ُ  َصلَّى النَّ  ابنه: َعنه َرَوى . مسعود ْبنِ  هللاَِّ  َعبد وعن ، وسلم علٌه هللاَّ

ًِّ  ْبن الحسن ابنه وابن رافع، أَبً ْبن الحسن  مولى َسِعٌد أَبً ْبن وَسِعٌد رافع، أَبً ْبن َعلِ
ة لَهُ . وؼٌرهم حزم، ْبن َعْمرو ابن محمد بن بكر أَِبً ٌَ  الُبَخاِريّ  اْنَفرد َحِدٌثا َوِستُّونَ  َثَماِن

 . ِبَقلٌِل ُعْثَمان بعد َماتَ  اْلَواِقِديّ  َقالَ .  ِبَثاَلَثة َوُمسلم ِبَحِدٌث
 (9ٗٗ/ٔ)والخالصة  ،(ٕٓٔ/ٙالؽابة ) أسد، و(ٙ٘ٙٔ/ٗ) االستٌعاب : ٌنظر

 : سناداإلالحكم على 
 َسِعٌد أَبً بن َسِعٌدولجهالة  باتفاقفهو ضعٌؾ ُعَبٌدة  بن ُموَسىلحال ؛ ضعٌؾ  إسناد

، األنصاري ًّ د ْبن بكر أبً مولى اْلَمَدِن   . حزم بن َعْمرو بن ُمَحمَّ
َثَنا :ابن عديقال ( ٔ) اَن، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ ٌَ َثنا ُسْف  بن أحمد سمعت ٌعقوب بن إبراهٌم َحدَّ

ا فقلت عبٌدة ْبن ُموَسى عن الرواٌة عندي تحل ال :ٌقول حنبل  :َقالَ  تحل ال هللاَّ  َعبد أََبا ٌَ
ان فإن :قلت ،عندي ٌَ قُول َعْنهُ  ُشْعَبة وٌروي عبٌدة ْبن ُموَسى عن ٌروي ُسْف  َعبد أبو ٌَ
  .عنه روى ما لؽٌره بان ما لشعبة بان لو َقالَ  الربذي اْلَعِزٌز

َدة بن ُموَسى َحِدٌث على اْضِرب:  أبً َقالَ  وقال عبد هللا : ٌْ  . ُعَب
 أحمد( والعلل ومعرفة الرجال رواٌة عبد هللا بن ٘ٗ/8الكامل فى الضعفاء ) :ظرٌن
(ٖ/ٕٓٙ) 
ْعلَى أََبا َسِمعت :ابن عديقال  (ٕ) ْحٌى سبل ٌقول ٌَ  ْبن ُموَسى حاضرعن وأنا َمِعٌن ْبن ٌَ

ء   لٌس َفَقالَ  الربذي عبٌدة ًْ  .بَش
 لٌس -الجنٌد ابن :قال – أنه الإ الحدٌث، ضعٌؾ عبٌدة بن موسى: ٌحٌىوقال مرة 
 .بمتروك

 .بَحدٌثه ٌْحَتج اَل  وقال مرة : الحدٌث ضعٌؾ، وقال مرة :وقال مرة : صالح
وتارٌخ  ،(8ٖٖ، 9ٖٖ/ٔت ابن الجنٌد )االوسإ ،(ٗٗ/8الكامل فى الضعفاء )ٌنظر: 

 (7ٕ٘/ٖ) الدوريوتارٌخ ابن معٌن رواٌة  ،(7ٔ/ٔابن معٌن رواٌة ابن محرز )
ٌّة: والِحَباء. أْعَطاه إذا :َوِبَكَذا َكَذا َحَباه: ٌَُقالُ :  األثٌرقال ابن  (ٖ)  .الَعِط

 (ٖٖٙ/ٔ( والنهاٌة )77ٔ/ٔ) األنوارمشارق 
 (87ٕ/ٖ( النهاٌة )ٗ)
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 . : عللج امم رمل بللبلدية(1)وقلل صلحب ضيلء الحموم
ذكروه  بو رمل ومبيل الجم  بين مل: عللج موض  بللبلدية (2)الجوىريوقلل 

و رمل موصوف بمل ذكره ابن في الجوىريىو امم موض  كمل ذكره  :ن تقولأ
غير أن مم موضيو تجوزا كللغلئط ونحوه من ، والشئ قد يمم  بلاألثير

 بكون بينيمل تضلدد وا  أعمم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________   
 .وهو خطؤ محض  (العلوملى )الدكتور حمزة الزٌن إ تصحفت فى طبعة (ٔ)

 سعٌد بن نشوان :ختصر لكتاب شمس العلوم الذى ألفهفكتاب ضٌاء الحلوم هو م
 والنحو باللؽة عارفا فاضال فقٌها كان: عنه ٌاقوت الحموى قال. الٌمنً الحمٌري
 ، وحصون قالع على استولى مجٌدا   شاعرا   بلٌؽا   فصٌحا   ،األدب فنون وسابر والتارٌخ
 كالم وشفاء العلوم شمس أجلها تصانٌؾ وله. ملكا صار حتى صبر جبل أهل وقّدمه
 .اللَّؽِويّ  النَّْحِويّ  المعتزلً اْلَعالَمة ْلَفِقٌه: ا السٌوطًوقال . اللؽة  فً الكلوم من العرب

 .المتوفى سنة ثالث وسبعٌن وخمسمابة
( ٕٖٔ/ٕوبؽٌة الوعاة )، (ٕٖٗ/ٖوإنباء الرواة )، (7ٕٗ٘/ٙ)اء األدب: معجم ٌنظر
 (ٕٓ/8عالم )واأل

 . الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمسواسم كتابه 
 (7ٖٕٗ/7) شمس العلوم  :نظرٌ

المتوفى سنة  الٌمنً، الحمٌري، نشوان بن سعٌد بن نشوان بن محمدواختصره ابنه 
قال الشٌخ محمد زاهد  . العلوم شمس مختصر فً الحلوم ضٌاء: وسماه عشر وستمابة.

ٌة باآلستانة تحت وهو مجلدان محفوظان فً المكتبة العاشر:  -رحمه هللا  -الكوثري 
 (9ٕٓٔ، 9ٔٓٔرقمً )
 ومعجم المإلفٌن ،(ٖٕٔ/7) للزركلًاألعالم ، و(ٔٙٓٔ/ٔكشؾ الظنون ): ٌنظر

 (8٘ٔ/ٔ)، ومقدمات الكوثري (9ٓٔ/ٕوهدٌة العارفٌن ) ،(7ٙ/ٕٔ)
 (  ٖٖٓ/ٔالصحان )( ٕ)
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 ا    َصمَّ  - المَّوِ  َرم ولَ أن  –رض  ا  عنيمل  –وعن ابن عبلس  -997
، َيل: "ال م طَِّمبِ  َعب دِ  ب نِ  ِلم َيبَّلسِ  َقللَ  - َوَممَّمَ  َعَمي وِ  ِطيَك، أال َعمَّله ، َيل َعبَّلس   أ ع 
َك، أال َنح  ب وَك، أال َأم  ، َعش رَ  ِبكَ  َأف َيل   أال َأح   َغَفرَ  َذِلكَ  َفَيم تَ  َأن تَ  إذا ِخَصلل 
َلو   َذن َبكَ  َلكَ  المَّو   َده ، َخَطَأه   َوَحِديَثو ، َقِديَمو   َوآِخَره ، َأوَّ  ِمرَّه   َوَكِبيَره ، َصِغيَره   َوَعم 

رَ  َوَعَ ِنَيَتو ، َب َ  ت َصمِّيَ  َأن  : ِخَصلل   َعش  َية   ك لِّ  ِفي َتق َرأ   َرَكَيلت   َأر   َفلِتَحةَ  َرك 
تَ  إذافَ  َوم وَرة ، ال ِكَتلبِ  لِ  ِفي ال ِقَراَءةِ  ِمنَ  َفَرغ  َية   َأوَّ  م ب َحلنَ : ق م تَ  َقلِئم ، َوَأن تَ  َرك 
د   المَِّو، ، َوالمَّو   المَّو ، إال ِإَلوَ  َواَل  ِلمَِّو، َوال َحم  َبر  َس  َأك  َرةَ  َخم  َك  ، ث مَّ  َمرَّة ، َعش   َتر 

ر ا، َراِك    َوَأن تَ  َفَتق ول َيل  َفَذِلكَ ل  قولو  تقدم إ ....... " ثم ذكر مين  مل  َعش 
َية   ك لِّ  ِفي َوَمب ي وَن، َخم س   َب ِ  ِفي َذِلكَ  َتف َيل  " :" قلل َرك  ، َأر   ِإنِ  َرَكَيلت 

َتَطي تَ  م   ك لِّ  ِفي ت َصمَِّيَيل َأن   ام  ، َمرَّة   َيو  م َية   ك لِّ  َفِفي َتف َيل   َلم   َفِإن   َفلف َيل   ج 
 َمرَّة ، َمَنة   ك لِّ  َفِفي َتف َيل   َلم   َفِإن   َمرَّة ، َشي ر   ك لِّ  َفِفي َتف َيل   َلم   َفِإن   ، (1)[َمرَّة  ]

، َلم   َفِإن     . (2)وابن ملجو ،داود أبو وأخرج " َمرَّة   ع م ِركَ  َفِفي َتف َيل 
___________________________   

  .وابن ماجه أبً داودوفى سنن  )ط( وثبتت فى مابٌن المعقوفتٌن سقطت من )م( (9)

ا ومرسال  أ( هذا الحدٌث مداره على الحكم بن ٕ)  :بان واختلؾ علٌه مرفوع 
، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  أََباَن، ْبنُ  اْلَحَكمُ  :األولالوجه   ا .مرفوع   َعبَّاس 
هِ  هللاُ  َصلَّى –عن رسول هللا  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  أََباَن، ْبنُ  اْلَحَكمُ  :الثانًالوجه  ٌْ – َوَسلَّمَ  َعلَ
 . مرسال  

 
 :تخرٌج الوجه المرفوع

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج( ٔ) َثَنا( قال 97ٕٔ/9ٕ/ٕ) التَّ  َحدَّ
ْحَمنِ  َعْبدُ  سَ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنُ  الرَّ ٌْ ،بواالنَّ َثَنا ِريُّ َثَنا اْلَعِزٌِز، َعْبدِ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  اْلَحَكمُ  َحدَّ
، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  أََباَن، ْبنُ ا                                       مرفوعا.به بلفظه  َعبَّاس 
وابن  ،(87ٖٔ/ٖٗٗ/ٔباب صالة التسبٌح ) ،قامة الصالةإ تابك :ابن ماجه هأخرجو

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ باب  ،الصالة تابك :خزٌمة  سناداإل َهَذا ِمنْ  اْلَقْلبِ  ِفً َفإِنَّ  اْلَخَبرُ  َصحَّ  إِنْ  التَّ
ا ب  ٌْ   =                       .   ( كالهما عن عبد الرحمن بن بشر بهٕٙٔٔ/ٖٕٕ/ٕ) َش
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 .................................................................................
___________________________   

 ْبنُ  ُموَسى َوَصلَهُ  َحِدٌث   َهَذا»:( وقال9ٕٔٔ/ٖٙٗ/ٔ)كتاب الوتر  :مالحاك هأخرجو =
َجهُ  َوَقدْ  أََبانَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  اْلَعِزٌِز، َعْبدِ  دُ  َبْكر   أبو َخرَّ َمانُ  َداُودَ  أبووَ  ،إسحاق ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ  ُسلَ
ْحَمنِ  َعْبدِ  أبووَ  ْشَعثِ اال ْبنُ ا ب   ْبنُ  أحمد الرَّ ٌْ ِحٌِح، ِفً ُشَع ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َفَرَوْوهُ  الصَّ  الرَّ
 .               اْلِقْنَباِريُّ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  إِْسَراِبٌَل، ْبنُ  إسحاق َرَواهُ  َوَقدْ  ِبْشر   ْبنِ ا
 ِفً َجاءَ  َماباب  : كتاب الصالة،البٌهقً، و(ٕٕٙٔٔ/ٖٕٗ/ٔٔ) :الطبرانً هأخرجو

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ   أبو : قالَقالَ و ،(8٘/ٕٖ٘/ٔرشاد )اإلوالخلٌلى فى  ،(9ٔٙٗ/7ٖ/ٖ) التَّ
ًِّ  ْبنُ  َحاِمدِ  ْرِق اوِ  ْبنَ  ُمْسلِمَ  َسِمْعتُ : الشَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َهَذا َمِعً َوَكَتبَ  – اْلَحجَّ  – الرَّ
قُولُ   :فى تهذٌب الكمال المزيو ،َهَذا ِمنْ  أَْحَسنُ  إسناد اْلَحِدٌثِ  َهَذا ِفً ٌُْرَوى اَل : ٌَ
 .أربعتهم من طرٌق عبد الرحمن بن بشر به بلفظه( ٖٓٔ/9ٕ)

 :الوجه المرسلتخرٌج 
َثَنا :( قال9ٕٔٔ/ٖٙٗ/ٔ) : كتاب الوترالحاكم هأخرج ًُّ  َحدَّ  إبراهٌم ثنا ِعٌَسى، ْبنُ  َعلِ

، أَِبً ْبنُ ا دُ  َطالِب  دُ  ثنا: االقَ  ،إسحاق ْبنُ  َوُمَحمَّ ، ْبنُ  ُمَحمَّ َثِنً َراِفع   اْلَحَكمِ  ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ
َثِنً أََباَن، ْبنِ ا َثِنً أَِبً، َحدَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  ِعْكِرَمُة، َحدَّ ٌْ هِ  َقالَ  َوَسلََّم، َعلَ  لَِعمِّ

اِس، َفَذَكرَ  اَدةَ  َفإِنَّ  اْلَحِدٌِث، َوْصلَ  ٌُوِهنُ  اَل  ْرَسالُ اإل َهَذا».اْلَحِدٌثَ  اْلَعبَّ ٌَ َقةِ  ِمنَ  الزِّ  الثِّ
ًُّ  إبراهٌم ْبنُ  إسحاق اْلَحِدٌثِ  ِفً َعْصِرهِ  مامإ أَنَّ  َعلَى ْرَسالِ اإل ِمنَ  أَْولَى  أََقامَ  َقدْ  اْلَحْنَظلِ
                                                                    «َوَوَصلَهُ  أََبانَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  إبراهٌم َعنْ  ،سناداإل  َهَذا
ْسِبٌحِ : كتاب الصالة، البٌهقً هأخرجو وفى  ،(9ٔٙٗ/7ٖ/ٖ) َباُب َما َجاَء فًِ َصاَلِة التَّ

الخطٌب فى و، (8ٕٔٙ/ٕٙٗ/ٗقامة للصالة )اإلون ذااآلباب فضل  :ٌماناإلشعب 
باب صالة  ،الصالة تابك :فى شرن السنة البؽويو ،(ٗٙ/ٔ) :جزء ذكر صالة التسبٌح

  .( كلهم من طرٌق محمد بن رافع به بلفظه8ٔٓٔ/ٙ٘ٔ/ٗالتسبٌح )
  :الوجه المرفوع إسناددراسة 

 .ريبواالنٌس حمدم أبو العبدي، مهران بن ْبن حبٌب الحكم بنبن بشر  عبد الرحمن -ٔ
 شعٌب أبً العزٌز عبد بن وموسى القزاز، عٌسى بن معن :روى عن. )خ م د ق(
 ،َماَجهْ  وابن َداُوَد، أبوو ومسلم، البخاري، :وعنه. وؼٌرهم شمٌل ْبن والنضر القنباري،

د ْبن صالح قال. وؼٌرهم الحربً إسحاق ْبن إبراهٌمو  أبو َوَقال، صدوق: يسداأل ُمَحمَّ
ٌَى َكانَ : الجارودي َبْكر ْح  أبٌه، لمكان الولد محل بشر ابن الرحمن عبد ٌحل َسِعٌد ْبن ٌَ

 َوَقال، العالم ابن العالم ابن العالم: هللاَِّ  َعْبدِ  أبو الحاكم ِفٌهِ  َوَقال، بشؤنه قدامة أبً وتكفل
ْحَمنِ  َعْبد سمعت: طالب أَبً ْبن إبراهٌم قُول بشر ْبن الرَّ  َعلَى الحكم ْبنا بشر حملنً: ٌَ
َنة، َفَقالَ  بن سفٌان مجلس ِفً عاتقه ٌْ ٌَ ا: ُع  الحكم ْبنا بشر أنا اْلَحِدٌث، أصحاب معشر ٌَ

َنة، ْبن سفٌان من حبٌب بن الحكم أبً سمع ري،بواالنٌس حبٌب ْبنا ٌْ ٌَ  أنا سمعت وقد ُع
ْحَمنِ  َعْبد ابنً وهذا بخراسان، عنه وحدثت منه، ان ابنُ  وذكره، منه سمع قد الرَّ  ِفً ِحبَّ
 =                                                                                .الثقات كتاب
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 توفً .وثقه الخلٌلى وابن حجروَ ، ثقة صدوقا كان: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َوَقال =
                                           .وقٌل بعد ذلك  بتٌناوم ستٌن سنة

   . ومسلم البخاريثقة احتج به  خالصة حاله :
 اإلرشاد للخلٌلًو ،(8ٕٖ/  8) حبان ابن وثقات ،(ٕٗٔ/  ٘) والتعدٌل الجرن : ٌنظر

 (7ٖٖ/  ٔ) والتقرٌب ،( ٘ٗٔ – ٗٗٔ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٓ٘/ٕ)
ى -ٕ ال َوُسُكون اْلعٌن ِبَفْتح - العدنً الٌمانً الَعِزٌزِ  َعْبدِ  بن ُموس   - نون آخرَها َوِفً الدَّ
ْسَبة َهِذه ٌَاب من نوع َوِهً ربوابنٌس براداأل عمل إِلَى النِّ  القنباري، شعٌب أبو -الثِّ

 :عنه روى .العدنً أََبان بن الحكم: َعن َرَوى.  )ر د ق(.السفن ِبهِ  ٌخرز شًء والقنبار
 أسد بن ومحمد الحكم، بن بشر ابن الرحمن عبد وابنه ري،بواالنٌس الحكم بن بشر

                     .بؤسا ِبهِ  أرى ال: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال .الخشً
َسابً َوَقال ان ابنُ  وذكره، بؤس به لٌس: النَّ : المدٌنً ابن َوَقال، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

مانً َوَقال، ضعٌؾ ٌْ ا :وقال الحاكم فى المستدرك،  الحدٌث منكر: الُسلَ  ُموَسى َحالُ  َفؤَمَّ
َثِنً اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنِ ا دُ  اْلَحَسنِ  أبو َفَحدَّ دِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ْعقُوَب، ْبنِ  ُمَحمَّ دِ  ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َثَنا ٌَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

دُ  َثَنا اْلَعِزٌِز، َعْبدِ  ، ْبنِ  َسْهلِ  ْبنُ  ُمَحمَّ اِق، َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعْسَكر  زَّ  أَِبً َعنْ  َوُسِبلَ  الرَّ
ب   ٌْ هِ  َفؤَْحَسنَ  اْلِقْنَباِريِّ  ُشَع ٌْ َناَء، َعلَ ا الثَّ دِ  ْبنُ  أحمد َفؤَْخَبَرِنً أََبانَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  َحالُ  َوأَمَّ  ُمَحمَّ

، َواِصل   ْبنِ ا دُ  َثَنا أَِبً، َثَنا اْلِبٌَكْنِديُّ ، إسماعٌل ْبنُ  ُمَحمَّ ًُّ  َثَنا اْلُبَخاِريُّ ، ْبنُ  َعلِ ًِّ  َعنِ  اْلَمِدٌِن
َنَة، اْبنِ  ٌْ ٌَ ْعقُوبَ  ْبنَ  ٌُوُسؾَ  َسؤَْلتُ : َقالَ  ُع ؾَ : ٌَ ٌْ ُدَنا، َذاكَ : َقالَ  أََبانَ  ْبنُ  اْلَحَكمُ  َكانَ  َك ٌِّ : َقالَ  َس
ُدَنا َذلِكَ  ٌِّ  هو ما ولكن أبدا الضعفاء كتب فً حدأ ٌذكره لم: المٌزان فً الذهبً َوَقال، َس

 .الحفظ سٌا صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، المنكرات من وحدٌثه بالحجة،
                          . على أنه صدوقكثرون األحسن الحدٌث ف خالصة حاله :

 الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٕٕ/  7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( 9ٓٔ/  ٕ) أحمد علل:  ٌنظر
واللباب  ،(9٘ٔ/  9 ) حبان ابن وثقات ،(ٔ٘ٔ/  8) والتعدٌل ، والجرن(7ٕٕ/  ٕ)

 ،(ٖٙ٘/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٕٔ/ٗ) االعتدال ومٌزان، (8ٕٖ/ٕالبن األثٌر )
 (ٕ٘٘/ٔ) والتقرٌب

 عبدو كٌسان، بن طاوس: روى عن. (ٗ)ر عٌسى أبو العدنً، أبان بن الحكم -ٖ 
 أعٌن ْبن إبراهٌم :وعنه. رهموؼٌ عباس ابن مولى وعكرمة العدنً، زامرد بن الرحمن
 القنباري العزٌز عبد بن موسى شعٌب أبوو ،أبان بن الحكم بن إبراهٌم وابنه الشٌبانً،
َسابً قال وكذلك، ثقة: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن منصور، ْبن إسحاق قال. وؼٌرهم   َوَقال، النَّ

 هدأت إذا كان. سنة صاحب ثقة: العجلً هللاَِّ  َعبد ْبن أحمد َوَقال، صالح: ُزْرَعة أبو
 البحر حٌتان مع هللا نذكر: قال ٌصبح، حتى هللا ٌذكر ركبتٌه البحر فً وقؾ العٌون
، ْبن علً َوَقال، نصبح حتى ودوابه ًّ َنة بن سفٌان َعنْ  اْلَمِدٌِن ٌْ ٌَ  إما: فقلت عدن، أتٌت: ُع

 وذكره، أبان بن الحكم مثل أر فلم ،االجه كلهم ٌكونوا أو كلهم، علماء القوم ٌكون أن
  =                          السبتً جعفر أبوو نمٌر ابن وثقه: َوَقال ،الثقات فً خلفون ابن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 صحٌحهما، فً حدٌثه والطوسً الحاكم وخرو. حنبل بن أحمدو ،المدٌنً بن وعلً =
: َوَقال بطوله التسبٌح، صالة فذكر "أحبوك ال"أ عباس ٌا: حدٌث خزٌمة ابن له وخرو
 داود أبا سمعت: جرياآل ُعَبٌد َوَقال. بخبره حتجاواال فً بالحدٌث المعرفة أهل تكلم
 َوَقال، البحر دواب مع ٌسبح البحر فدخل نزل النوم ؼلبه إذا أبان بن الحكم كان: ٌقول
 زٌاد، أَبً ْبن ٌزٌد عنه روى الٌمن، سكن المدنً، أبان بن الحكم: الثقات فً حبان ابن

 عنه، الحكم بن إبراهٌم ابنه رواٌة من رواٌته فً المناكٌر وقعت وإنما أخطؤ، وربما
 .أوهام وله عابد صدوق: حجر ابن َوَقال، ضعٌؾ إبراهٌمو

  . األكثرٌنخالصة حاله : ثقة بتوثٌق 
 مات سنة أربع وخمسٌن ومابة 

 وعلل ،(ٖٕٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(٘ٗ٘/ ٘) سعد ابن طبقات : ٌنظر
، (9ٔٔ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٖٖٙ/ٕ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٓٗ،99/ٔ) أحمد

، (ٖٕٗ/ٕ) التهذٌب ، وتهذٌب( 8٘ٔ/ٙ) حبان ابن وثقات ،(ٖٔٔ/ٖ) والتعدٌل والجرن
 (7ٗٔ/ٔوالتقرٌب )

 8٘ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمن عباسمولى اب عكرمة -ٗ
 9 :حدٌث رقم : سبقت ترجمتهرضً هللا عنهما ابن عباس -٘

 :الوجه المرسل إسناددراسة 
  . بن الحكم عن أبٌه إبراهٌمرواه 

. أبان ْبن الحكم أبٌه: عن روى.  )فق(.العدنً إسحاق أبو أبان، بن الحكم بن إبراهٌم -ٔ
 الرمادي، منصور ْبن أحمدو ري،بواالنٌس زهراأل ْبن أحمد زهراأل أبو: َعنه َرَوى
ِ، َعبد أبا سمعت: األثرم بكر أبو قال.وؼٌرهم الطبري، إبراهٌم ْبن إسحاقو  ٌعنً هللاَّ

 إبراهٌم إلى عدن، إلى الذهاب فً أنفقناها دراهم هللا سبٌل فً: ٌقول - حنبل ْبن أحمد
: َفَقالَ  عنه َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، أبان ْبن الحكم ابن
، لٌس  قال ثم بؤس، به ٌكن لم رأٌناه ما وقت: َفَقالَ  عنه أبً وَسؤَلتُ . بثقة لٌس بشًء 
وِريُّ  َعباس َوَقال، ٌحمده ولم بعدنا، ٌزٌد حدٌثه كان أظنه: أبً  ْبن َسِعٌد ْبن أحمدو الدُّ
 ْبن إسحاق َوَقال، بشًء   لٌس: مرٌم أَبً ابن زاد ضعٌؾ،: ٌحٌى عن مرٌم، أَبً

َسابً َوَقال، عنه سكتوا  الُبخاِريُّ  وَقال، شا ال: ٌحٌى َعن منصور  وال بثقة، لٌس: النَّ
: األزدي الفتح أبو َوَقال، ضعٌؾ وهوعندي بالقوي، لٌس: ُزْرَعة أبو َوَقال، حدٌثه ٌكتب
 ْبن أحمد أبو َوَقال، ساقط: الجوزجانً ٌعقوب ْبن إبراهٌم َوَقال، ساقط الحدٌث متروك
 ٌتابع ال ٌروٌه ما وعامة أبٌه، َعن المراسٌلٌوصل  كان أنه ذكروه ما وبالإه: عدي
 من "عنهم الروٌة فً ٌرؼب من" باب فً الفسوي سفٌان بن ٌعقوب وذكره، علٌه

 تناوله وقد ".ضعفه فً ٌختلفون ال أبان بن الحكم بن وابرهٌم": ذلك بعد َوَقال ،تارٌخه
 انفرد إذا بخبره حتجاواال ٌعجبنً ال: َوَقال المجروحٌن فً البستً حبان ابن الحافظ
   =                               .                                ضعفه على ٌتفق ٌكاد وبهذا
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 :وقال ابن حجر فى التقرٌب، مشاه من وقل تركوه: المٌزان فً الذهبً ماماإل قالو= 
 . مراسٌل وصل ضعٌؾ
  . باتفاقحاله : ضعٌؾ  خالصة
( ، 7ٙ/ٖ) الدوري، وبرواٌة (ٗ٘/ٔ) تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز : ٌنظر

 والمجروحٌن البن حبان ،(9ٗ/ٕل )، والجرن والتعدٌ(8ٕٗ/ٔوالتارٌخ الكبٌر)
ب ، والتهذٌ(7ٕ/ٔ) االعتدال، ومٌزان (9ٕٖ/ٔ)، والكامل فى الضعفاء (ٗٔٔ/ٔ)
 (89/ٔ، والتقرٌب )(٘ٔٔ/ٔ)
 

 :الخالف النظر فً
 عن الحكم بن أبان وهو العدنً الٌمانً الَعِزٌزِ  َعْبدِ  بن ُموَسىالوجه المرفوع وصله 

                                                                         .حسن الحدٌث
 . باتفاقبن الحكم عن أبٌه وهو ضعٌؾ  إبراهٌموالوجه المرسل رواه 

  . وثقاألٌترجح الوجه المرفوع برواٌة  إذا
 

 :الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح
 . العزٌز لحال موسى بن عبد؛ حسن الحدٌث 

اَدةَ  َفإِنَّ  اْلَحِدٌِث، َوْصلَ  ٌُوِهنُ  اَل  ْرَسالُ اإل َهَذا» :اكموقال الح ٌَ َقةِ  ِمنَ  الزِّ  ِمنَ  أَْولَى الثِّ
ًُّ  إبراهٌم ْبنُ  إسحاق اْلَحِدٌثِ  ِفً َعْصِرهِ  إمام أَنَّ  َعلَى ْرَسالِ اإل  َهَذا أََقامَ  َقدْ  اْلَحْنَظِل
 «َوَوَصلَهُ  أََبانَ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  إبراهٌم َعنْ  ،سناداإل

ْحَمن عبد جٌد، سناداإل َوَهَذا :وقال ابن الملقن َخاِن، ِبهِ  اْحتج بشر بن الرَّ ٌْ خه الشَّ ٌْ  َقالَ  َوَش
ٌَى ِفٌهِ  ْح خه ِبِه، َبؤْس اَل : مِعٌن بن ٌَ ٌْ َقهُ  َوَش ٌَى َوثَّ ْح  َوسكت اْلعباد، أحد َوَكانَ  مِعٌن، بن ٌَ
هِ  ٌْ َحان سَننه) ِفً السكن اْبن ذكره جرمال ِعْنده، َصِحٌح أَو حسن َفُهوَ  َداُود أبو َعلَ  الصِّ

 ( .المؤثورة
 (ٖٓ/ٔ، والنقد الصحٌح )(ٖٕ٘/ٗالبدر المنٌر )ٌنظر : 
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وخرج  الجوزيقللو ابن  (2)وىو مجيول (1)[عقبةطريقو موم  بن ] في
ولم يكن لو أن يضيو فيو فإنو يوىم  (3)فوكتلب الموضوعلت تألي الحديث في

ل وغيرىم أبي داودو  للترمذيكتبيم ك وقد خرجو الحفلظ في ،بذلك أنو موضوع
 ن  و  نل لم تصح وقولنل موضوع بَ ، وبين قولولو مثل ىذا كثير عفل ا  عنو

لم يصح ال يمزم منو  :وقولو ،خت قاال، فإن الوض  إثبلت الكذب و كثير  
نمل ىو خبر عن عدم الثبوت مرين وقد يثبت األ، وفرق بين إثبلت اليدم، وا 

أن أمثل  –قدس ا  روحو  – (4)ي، وذكر الحلفظ المنذر خرطريق آ من
حديث عكرمة عن ابن عبلس أعن  ىذا الحديث الذ  ذكره ابن  حلديثاأل

له أخرجألن أبل داود وابن ملجو  :كتلب الموضوعلت قلل المنذري في الجوزي
وىو من اتفق  ملبوريالني اليبديشر بن الحكم عن عبد الرحمن بن ب

  . صحيحييمل بحديثو في حتجلجاالالشيخلن عم  
 
 

___________________________   
عبٌدة والصواب أنه موسى بن عبد العزٌز وهو الذى فى  (م) وفً هكذا فً )ط( (ٔ)

  . فى الموضوعات مجهول الجوزيهذا الحدٌث وهو الذى قال عنه ابن  إسناد
 (٘ٗٔ/ٕالموضوعات ) (ٕ)
 حدٌث: فقال "المصنوعة الْللا" فً السٌوطً تعقبه وقد( ٖٗٔ/ٕالموضوعات ) (ٖ)

 وابن الترمذي هأخرج رافع أبً وحدٌث والحاكم ماجة وابن داود أبو هأخرج عباس ابن
 فً الثالثة حادٌثاأل هذه أورد حٌث المإلؾ على والحفاظ بمةاأل رد وقد ماجة

  . الموضوعات
 رجال: وقال المكفرة الخصال كتاب فً عباس ابن حدٌث حجر ابن الحافظ وأورد
 قال العزٌز عبد بن وموسى صدوق والحكم البخاري به احتج عكرمة بهم بؤس ال هإسناد
 من سناداإل فهذا المدٌنً ابن وقال ذلك نحو النسابً وقال. بؤسا   به أرى ال معٌن ابن فٌه

 بذكره الجوزي ابن أساء وقد :ابن حجر( أي) قال. تقوٌه شواهد له فإن الحسن شرط
 معٌن ابن ٌوثقه من ألن فٌه ٌصب لم مجهول موسى أن وقوله قال الموضوعات فً إٌاه

 . بعدهما جاء من حاله ٌجهل أن ٌضره ال والنسابً
 ( ٗٗ -8ٖ/ ٕ) المصنوعة الْللا

 (89/ٕداود ) أبًمختصر سنن ( ٗ)
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، قلل يحي  بن شييب اليدني القنبلري أبوعن موم  بن عبد اليزيز وىو 
ثقو يحي  بن ميين عن و وقد  (1)ال أر  بو بأمل عن الحكم بن أبلن :ميين

ن تكمم فيو جملعة واحتج بو  عكرمة مول  ابن عبلس وقد وثقو جملعة وا 
  . ف  صحيحو وا  أعمم البخلري
: منموب إل  القنبلر بقلف مكمورة ثم نون ثم بلء موحدة (2)والقنبلر 

غ ف الجوز اليند  يفتل منو حبلل تصن  بيل  ثم راء وىو لفأمفتوحة ثم 
 المراكب . 

 /أ[161/ ]مماال: منحو يمنحو بضم النون وكمرىل و يقلل (3)منحك: أقولو
 . ، وحبله كذا وكذا والحبلء اليطيةالمنحة وى  اليطية

َزاِء، َأِبي َعن  و  -111 َبة   َلو   َكلَنت   َرج ل   َحدَّثَِني: َقللَ  ال َجو  نَ  ص ح   َعب د   َأنَّو   َيَرو 
و، ب ن   المَّوِ  ر   َغد ا ائ ِتِني»: َوَممَّمَ  َعَمي وِ  ا    َصمَّ  النَِّبي   ِلي َقللَ : َقللَ  َعم 

ب وَك، ِطيكَ  َوأ ِثيب َك، َأح   َزالَ  إذا»: َقللَ  َعِطيَّة ، ي ي ِطيِني َأنَّو   َظَنن ت   َحتَّ  «َوأ ع 
، َب َ  َفَصلِّ  َفق م   النََّيلر  َوه ، َفَذَكرَ  ،«َرَكَيلت   َأر  َف    ث مَّ »: َقللَ و َنح  ِنيأ َرأ َمكَ  َتر   ِمنَ  ع 
َدةِ  َتوِ  الثَّلِنَيِة، المَّج  ر ا، ت َمبِّحَ  َحتَّ  َتق م   َوالَ  َجلِلم ل، َفلم  َمدَ  َعش  ر ا، َوَتح   َعش 
ر ا، َوت َكبِّرَ  ر ا، َوت َيمِّلَ  َعش  َن َ  ث مَّ  َعش  َب ِ األ  ِفي َذِلكَ  َتص   َفِإنَّكَ »: َقللَ  ،«الرََّكَيلتِ  ر 

َظمَ  ك ن تَ  َلو   َتِط    َلم   َفِإن  : ق م ت   قلل: ،«ِبَذِلكَ  َلكَ  غ ِفرَ  َذن ب ل األرض َأى لِ  َأع   َأن َأم 
 :َقللَ  المَّلَعَة؟ ِتم كَ  أ َصمَِّيَيل

___________________________ 
( والجرن والتعدٌل البن ٓٔ/ٖرواٌة ابنه عبد هللا ) حمدالعلل ومعرفة الرجال أل (ٔ)

 ( ٔ٘ٔ/8حاتم ) أبى
 األنساب( ولب اللباب فى تحرٌر 8٘/ٖ) األثٌرالبن  األنساباللباب فى تهذٌب ( ٕ)
(ٔ/ٕٕٔ) 

 (9/308( والصحاح )9/336( والنهاية )9/383)األنوار( مشارق 3)
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دَ دَ  أبو َقللَ  (1)داود أبو وأخرج ،«َوالنََّيلرِ  المَّي لِ  ِمنَ  َصمَِّيل»  أيضل وأخرجو  :او 
َزاِء، َأِبي َعن   واو الجوزاء بفتح الجيم وبيدىل  أبوس و َعبَّل اب نِ  َعنِ  ال َجو 

وىذه  وس بن عبد ا  ربيي بصري تلبيي: اممو أملكنة ثم زا  مفتوحة
 كميل مصرحة بتقديم القراءة عم  التمبيح .الروايلت 

___________________________ 
 . الجوزاء واختلؾ علٌه وقفا ورفعا أبىهذا الحدٌث مداره على ( ٔ)

  بن عمرو به مرفوعا .عن عبد هللاو الجوزاء أب : المرفوع األولالوجه 
 :جهٌنعلى والموقوؾ  الثانًالوجه 

 ا. بن عمرو به موقوف  و الجوزاء عن عبد هللاأب -أ
 ا.و الجوزاء عن عبد هللا بن عباس موقوف  أب -ب
 :تخرٌج الوجه المرفوع :أوًلا 

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج َثَنا :( قال98ٕٔ/ٖٓ/ٕ) التَّ دُ  َحدَّ  ُمَحمَّ
انَ  ْبنُ ا ٌَ ،األ ُسْف ًُّ َثَنا ُبلِّ انُ  َحدَّ ، أبو ِهاَلل   ْبنُ  َحبَّ َثَنا َحِبٌب  ، ْبنُ  َمْهِديُّ  َحدَّ ُمون  ٌْ َثَنا َم  َعْمُرو َحدَّ
، ْبنُ ا َثِنً: َقالَ  اْلَجْوَزاِء، أَِبً َعنْ  َمالِك  َرْونَ  ُصْحَبة   لَهُ  َكاَنتْ  َرُجل   َحدَّ هُ  ٌَ  ْبنُ ا هللاَِّ  َعْبدُ  أَنَّ

و،  . به مرفوعا َعْمر 
انُ » وقال عقبه: ْأيِ  ِهاَلل   َخالُ  ِهاَلل   ْبنُ  َحبَّ  ْبنُ  اْلُمْسَتِمرُّ  َرَواهُ : َداُودَ  أبو َقالَ  ،«الرَّ

اِن، ٌَّ و ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَجْوَزاِء، أَِبً َعنْ  الرَّ ِب، ْبنُ  َرْونُ  َوَرَواهُ  َمْوقُوف ا، َعْمر  ٌَّ  اْلُمَس
َماَن، ْبنُ  َوَجْعَفرُ  ٌْ ْكِريِّ  َمالِك   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُسلَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  اْلَجْوَزاِء، أَِبً َعنْ  ، النُّ
ًِّ  َعنِ  َحِدٌثُ  َفَقالَ  ، َرْون   َحِدٌثِ  ِفً َوَقالَ  ، َقْولُهُ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  .                                َوَسلَّمَ  َعلَ

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َما بُ باكتاب الصالة،  :البٌهقً هأخرجومن طرٌقه   التَّ
و ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَجْوَزاِء، أبى َعنْ  َجَناب   أبو َوَرَواهُ  :ال( وق9ٔٙٗ/7ٗ/ٖ)  َعنِ  َعْمر 

 ًِّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ا َوَسلَّمَ  َعَل التسبٌح  صالة الخطٌب فى جزء هأخرجو ،َمْرفُوع 
 . ( كالهما من طرٌق محمد بن سفٌان به بلفظهٕٕ/8ٙ/ٔ)
صالة  جزء ذكر والخطٌب فً ،(ٔٔٙ/8ٕٗ/ٔ) :ٌماناإلفى شعب  البٌهقً هأخرجو

 هللا عبد عن الجوزاء أبً عن الكلبً جناب أبًمن طرٌق ( كالهما ٕٔ/8ٗ/ٔ) :التسبٌح
 .مرفوعا عمرو بنا

 :بوجهٌه تخرٌج الوجه الموقوف
( من طرٌق ٌحٌى بن السكن 8ٔ/8ٓ/ٔ) :الخطٌب فى جزء صالة التسبٌح هأخرج -أ

انِ  ْبنُ عن  المستمر  ٌَّ  موقوفا . به بلفظه  بن عمرو عن عبد هللاالجوزاء  أبىعن  الرَّ
( ٕٖ/ٔ)فى النقد الصرٌح  العالبًكما ذكر (  إبراهٌمبن  مسلمُ )وتابع ٌحٌى بن السكن 

 بن أحمد سؤلت: قال النسابً سعٌد بن علً أن (العلل) كتاب فً الخالل ذكر" : قال
 =                               .شًء منها عندي ٌصح لم: فقال التسبٌح صالة عن حنبل
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 .................................................................................
___________________________   

 مالك بن عمرو عن ٌروٌه كل: فقال، العاص بن عمرو بن هللا عبد حدٌث له فقلت =
                                       .الرٌان بن مستمر أٌضا   رواه قد: فقلت، النكري
 حدثك؟ من: فقال
 .إبراهٌم بن مسلم: قلت
 .أعجبه وكؤنه ثقة، شٌخ مسلم: فقال
 .تقدم ما ؼٌر آخر بسند للحدٌث منه تقوٌة فهذا
ناصر الدٌن الدمشقى وابن  ،(ٗٔ/7ٖ/ٔ) :فى جزء صالة التسبٌحالخطٌب  أخرجه -ب

عن عمرو بن مالك، عن أبى  ،المسٌب( من طرٌق رون بن 9٘)فى الترجٌح: 
  عن ابن عباس به موقوفا. ،الجوزاء
  :الوجه المرفوع إسناددراسة 

َثَناقال  : رواه أبو داود فى سننهالوجه المرفوع دُ  َحدَّ انَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَ ،اال ُسْف ًُّ َثَنا ُبلِّ انُ  َحدَّ  َحبَّ
، أبو ِهاَلل   ْبنُ ا َثَنا َحِبٌب  ، ْبنُ  َمْهِديُّ  َحدَّ ُمون  ٌْ َثَنا َم ، ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ  اْلَجْوَزاِء، أَِبً َعنْ  َمالِك 

َثِنً: َقالَ  َرْونَ  ُصْحَبة   َلهُ  َكاَنتْ  َرُجل   َحدَّ هُ  ٌَ و ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  أَنَّ  . به مرفوعا ، َعْمر 
د -ٔ مَّ ان بن ُمح  ٌَ ْسَبة َهِذه - بلًاأل الزرد أَبً بن ُسْف  فراسخ أَْرَبَعة على قدٌَمة َبْلَدة إِلَى النِّ
 ابن وحبان بكار، ْبن وبكر المحبر، ْبن بدل :ى عنرو.  )د( الَبْصِريّ  - اْلَبْصَرة من

 بكر أبوو عاصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن أحمد َبْكر أبوو داود، أبو وعنه:. وؼٌرهم هالل
د ْبن أحمد  داود أبا سمعت: جرياآل ُعَبٌد أبو قال. وؼٌرهم الصٌدالنً، أحمد ْبن ُمَحمَّ
ان ابنُ  وذكره، علٌه ٌثنً : التقرٌب فً حجر ابن َوَقال ،ٌؽرب: الثقات َوَقال كتاب فً ِحبَّ

 .صدوق
                                           . داود أبوحسن الحدٌث احتج به  خالصة حاله :

( 8ٔٗ/ٔ) والتقرٌب ،(9ٕٔ/  9) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٔٔ/  9) حبان ابن ثقات  ٌنظر
  (                                                                ٕٙ/ٔواللباب )

ٌُقال ، الباهلً هالل بن بفتح الحاء  حبان -ٕ روى  )ع(.الَبْصِريّ  حبٌب أبو الكنانً،: و
 ْبن محمد وعنه: .وؼٌرهم  مٌمون ْبن ومهدي ،دراشِ  ْبن وَمْعَمر فضالة، ْبن مبارك :عن

 موسى أبوو بلً،األ الزرد أَبً ْبن سفٌان ابن ومحمد الحنٌنً، الحنٌن أَبً ْبن الحسٌن
د وثقه وَ . بالبصرة التثبت ِفً المنتهى إلٌه: حنبل ْبن أحمدقال . وؼٌرهم المثنى، ْبن ُمَحمَّ
ْرِمِذيّ  َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َسابً ،والتِّ د َوَقال. وابن حجر ،والنَّ  ثبتا ثقة، َكانَ : سعد ْبن ُمَحمَّ
ا، منه أسمع لم ثقة :العجلًوقال ، موته قبل التحدٌث من امتنع قد وَكانَ  حجة،  وكان شٌب 
ا   .مابتٌنو عشرة ست سنة رمضان شهر فً بالبصرة مات .عسر 

 . باتفاقثقة  خالصة حاله :
 ،(9ٕٖ) رقم طهمان، ابن برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،(99ٕ/  7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

         ، (ٖٖٔ/  ٕ) له الصؽٌر تارٌخالو ،(ٖٔٔ/ ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ
                                                                                              = 
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................................................................... ..............
___________________________   

/  ٕ) حجر ابن ، وتهذٌب( 97ٕ/ ٖ) والتعدٌل والجرن( ٘ٓٔ/ٔ) للعجلًوالثقات = 
 (                                                                         9ٗٔ/ٔوالتقرٌب ) ،( 7ٓٔ
 َوِفً اْلَواو َوفتح اْلعٌن َوُسُكون اْلِمٌم ِبَفْتح - المعولً األزدي مٌمون بن مهدي -ٖ

ْسَبة َهِذه اَلم آخرَها  بن َؼالب بن ؼنم بن َعْمرو بن شمس بن معولة َوُهوَ  معولة إِلَى النِّ
        .)ع(.الَبْصِريّ  ٌحٌىأبو موالهم، -األزدي من بطن زهران بن نصر اْبن ُعْثَمان

 وَعْمرو الراسبً، ُعَبٌد ابن وعثمان، مالك ْبن أََنس ْبن بكر أَبً ْبن هللاَِّ  ُعَبٌد :روى عن
 هالل ْبن وحبان مؽلس، ْبن وجبارة موسى، ْبن أسد :وعنه. وؼٌرهم النكري مالك ْبنا

 مٌمون؟ ْبن مهدي ِفً تقول شًء أي: لشعبة قُْلتُ : إدرٌس ْبن هللاَِّ  بد. قال عَ وؼٌرهم
 وهو ثقة، مٌمون ْبن مهدي ٌقول أَِبً سمعت: حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، ثقة: قال
 ْبن ٌحٌىوثقه وَ  ،عقٌل بن وحوشب شهب،األ وأبً مسكٌن، ْبن سالم من إلً أحب
ْحَمنِ  َعْبد أبوو، َمِعٌن َسابً، الرَّ د َوَقال، العجلًو ،خراش وابن النَّ  َعن سعد، ْبن ُمَحمَّ
د ْبن هللاَّ  ُعَبٌد ان ابنُ  وذكره، ثقة وكان كردٌا، َكانَ : عابشة ْبن ُمَحمَّ ، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
   .بةاوم وسبعٌن اثنتٌن أو إحدى سنةمات  .ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال

 . باتفاقثقة  حاله : خالصة
 الدارمً، وتارٌخ ،( 9ٓ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(8ٕٓ/  7) سعد ابن طبقات : ٌنظر

( ٕٖٙ ،7ٖٔ/  ٕو ،99ٔ ،79ٔ ،ٕٔٔ ،ٔ٘ ،ٔٔ/  ٔ) أحمد وعلل ،( 7ٕ9) الترجمة
 العجلًوثقات  ،(9ٓٔ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(ٕ٘ٗ/ 7) الكبٌر البخاري وتارٌخ

 ابن وثقات ،( ٔٓ٘/  7) حبان ابن وثقات ،(ٖٖ٘/8) والتعدٌل والجرن ،(ٕٗٗ/ٔ)
 والتقرٌب ،(7ٕٖ – ٕٖٙ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب، (8ٖٕ/ٖواللباب ) ،(ٕٕٙ/ٔ) شاهٌن

(ٕ / ٕ79)                       
ْمرو -ٗ ٌْس عبد بن أفصى بن لكٌز بن نكر إِلَىنسبة  النُّون ِبَضم النكري مالك بن ع   اْلَق
ٌُقال ٌحٌى،أبو  هللاَّ  َعبد بن أوس الجوزاء أبً روى عن:. (ٗ)عخ .الَبْصِريّ  مالك أبو: و

 العتكً، هللاَّ  َعبد ْبن ومهاجر الحسٌن، ْبن مخلد وعنه:.النكري مالك وأبٌه ،ىالربع
ان ابنُ  ذكره. وؼٌرهم  مٌمون ْبن ومهدي  من حدٌثه وٌعتبر :وقال الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
، َبْصِري   :اإلسالمفى تارٌخ  الذهبًوقال . عنه ابنه رواٌة ؼٌر : ىوقال مؽلطا َصُدوق 
 َماتَ  .أوهام له صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً خلفون ابن ذكره
 . َوِماَبة َوعْشرٌن تسع سنة

  .فى ؼٌر رواٌة ابنه عنه  خالصة حاله :حسن الحدٌث
 والمعرفة ،( 7ٖٔ/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٕٓٗ ،ٖ٘ٗ ،8ٕ) أحمد علل : ٌنظر

، ( 8ٕٕ/  7) حبان ابن وثقات ،( 9ٕ٘/ ٙ) والتعدٌل والجرن ،( 99ٔ/  ٖ) لٌعقوب
 ،(ٕٓ٘/ٓٔتهذٌب الكمال ) إكمالو ،(7ٙٗ/ٖ) اإلسالموتارٌخ (، ٕٖ٘/ٖواللباب )
                                                                     =                           ،           (ٕٙٗ/ٔ) والتقرٌب ،( 9ٙ/ 8) التهذٌب وتهذٌب
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 الَبْصِريّ  والزاي بالجٌم الجوزاء أبو الموحدة، الربعً بفتح هللاَِّ  َعبد بن أوس -٘= 
 َعْمرو ْبن هللا وعبد عباس، ْبن هللاَّ  وعبد المرادي، عسال ْبن صفوان روى عن: .)ع(
 النكري، مالك ْبن وَعْمرو الراسبً، ثبٌت أَبً ْبن عقبة :وعنه. وؼٌرهم العاص ْبنا

 هإسناد ِفً: البخاري قالو، ثقة: حاتم أبوو ُزْرَعة، أبو َقال. وؼٌرهم القطان، وؼالب
 حدٌث عقب قاله إنما فٌه وٌختلفون نظر هإسناد فً البخاري وقول، فٌه وٌختلفون نظر،
 وقال، عنده ضعٌؾ رينكوال، رينكال مالك بن عمرو رواٌة من التارٌخ فً له رواه
 الجوزاء أبوو محفوظة ؼٌر أحادٌث عشرة قدر مالك بن عمرو عنه حدث: عدي ابن
 وقول منهم سمع أنه عنهم رواٌته ٌصح وال به بؤس ال أنه وأرجو الصحابة عن روى

 أنه الإ وؼٌرهما وعابشة مسعود بنا مثل من ٌسمع لم أنه ٌرٌد نظر هإسناد فً البخاري
 عن الجوزاء أبو: المراسٌل فً حاتم أبً ابن قالو، مستقٌمة هأحادٌثو عنده ضعٌؾ
 كان: الثقات فً حبان ابن وقال، ثقة تابعً بصري: العجلً وقال، مرسل وعلً عمر
ا ٌرسل بصري :التقرٌب فً وقال ابن حجر، فاضال عابدا  ثالث سنةمات . ثقة كثٌر 

 .                                                                وثمانٌن
 .كثرون األوثقه  ثقة حاله : خالصة
، (ٖٗٓ/ٕ، والجرن والتعدٌل )(7ٗ/ٔ) العجلً، وثقات (ٙٔ/ٕ)التارٌخ الكبٌر  :ٌنظر

 (ٙٔٔ/ٔ، والتقرٌب )(8ٖٖ/ٔوالتهذٌب ) ،(ٕٗ/ٗوالثقات البن حبان )
  9ٕ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنهما بن عمرو عبد هللا -ٙ

ٌ ىجناب الكلبى وهو  أبو، الجوزا  أبًورواه عن  ْح  .)د ت ق( حٌة أ بً بن ٌ 
.  وؼٌرهمشداد، ْبن جامع صخرة وأبً ، لقٌط ْبن وإٌاد رجاء، ْبن إسماعٌل روى عن:

مان وعنه: ٌْ ، ُعَمر ْبن وسٌؾ قرم، ْبن ُسلَ ًّ ِمٌِم  السكونً، الولٌد ْبن شجاع بدر أبوو التَّ
 أبو َوَقال .الحدٌث ِفً ضعٌفا َكانَ قال ابن سعد :. وؼٌرهم  النخعً، هللاَِّ  َعبد ْبن وَشِرٌك
د موسى ٌَى سمعت ما: المثنى ْبن ُمَحمَّ ْح ْحَمنِ  َعْبد وال ٌَ  أَِبً َعن سفٌان، عن ٌحدثان الرَّ
ٌَى، َكانَ : المدٌنً ابن علً َوَقال،  قط شٌبا جناب ْح ْعِنً ٌَ  جناب أَِبً ِفً ٌتكلم القطان، ٌَ
ى َكانَ :  الُبخاِريُّ  وَقال،  حٌة أَِبً أَِبٌهِ  وفً ٌَ ْح  َكانَ :  حاتم أبو َوَقال . ٌضعفه القطان ٌَ
ٌَى ْح ٌَى وقال، الكلبً جناب أََبا ٌضعؾ القطان ٌَ ْح  أن استحللت لو: القطان َسِعٌد ْبن ٌَ
د َوَقال،  العٌد ِفً التكبٌر ِفً علً حدٌث لروٌت حدٌثا جناب أَِبً َعن أروي  ْبن ُمَحمَّ
ٌَى ْح ِزٌد سمعت: الذهلً ٌَ  َكانَ  ولكن صدوقا، َكانَ : َفَقالَ  جناب، أََبا وذكر َهاُرون ْبن ٌَ
م أبو قال: الؽالبً َوَقال، ٌدلس ٌْ  َوَقال،  ٌدلس َكانَ  أنه الإ بؤس جناب بؤبً ٌكن لم: ُنَع
مان ْبن أحمد ٌْ م أََبا سمعت: الرهاوي ُسلَ ٌْ  ِبهِ  َكانَ  َما: َفَقالَ  الكلبً، جناب أََبا وذكر ُنَع
َثَنا فٌه قال شٌبا الإ شٌبا منه سمعت وما ٌدلس، َكانَ  أنه الإ بؤس،  ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال .َحدَّ
قُول أَِبً سمعت: حنبل ْبن أحمد ٌَى اسمه جناب أبو: ٌَ ْح م أبو قالو .حٌة أَبً ْبن ٌَ ٌْ : ُنَع
 ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد َوَقال، مناكٌر أحادٌث هأحادٌث: أَِبً قال ٌدلس وَكانَ  ثقة، َكانَ 

ٌَى عن الدورقً، إبراهٌم ْح   =                 .ٌدلس كان أنه الإ بؤس به لٌس: َمِعٌن ْبن ٌَ
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ٌَى قال=  ْح م أبو قال: ٌَ ٌْ  َعباس َوَقال، ٌدلس َكانَ  أنه الإ بؤس جناب بؤبً ٌكن لم: ُنَع

، وِريُّ  ٌحٌى َعن الدارمً، َسِعٌد ْبن عثمان َوَقال، سبؤ به لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّ
 خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، ضعٌؾ ُهوَ : َسِعٌد ْبن ُعْثَمان قال، وصدوق: َمِعٌن ْبنا

د َوَقال.  ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الجنٌد، ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو والؽالبً  ْبن ُمَحمَّ
 لم بما ٌحدث َكانَ  بالتدلٌس، حدٌثه أفسد تدلٌس، صاحب َكانَ  صدوق،: نمٌر ْبن هللاَِّ  َعبد
 أبو َوَقال، ضعؾ وفٌه حدٌثه، ٌكتب الحدٌث، ضعٌؾ كوفً: العجلً َوَقال، ٌسمع
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، ٌدلس كان ؼٌرأنه صدوق،: ُزْرَعة  َكانَ : خراش بن ٌُوُسؾ ْبن الرَّ
 َوَقال، الحدٌث متروك ،علً ْبن َعْمرو َوَقال، نكرة حدٌثه وفً ٌدلس، وكان صدوقا،
 داود أََبا سمعت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال، حدٌثه ٌضعؾ: الجوزجانً ٌعقوب ْبن إبراهٌم
قُول م أبو َكانَ  بذاك، لٌس جناب أبو: ٌَ ٌْ قُول ُنَع َسابً َوَقال، ٌدلس ثقة: ٌَ ، بالقوي لٌس: النَّ
ان ابنُ  وذكره، ٌدلس بثقة لٌس: آخر موضع فً َوَقال  َوَقال، "الثقات" كتاب ِفً ِحبَّ

ْعقُوب ْرِمِذيّ  َوَقال، ٌدلس وكان ضعٌؾ،: سفٌان ْبن ٌَ ، ثالحدٌ فً بالقوي هو لٌس: التِّ
فى  قال ابن حجر، والضعفاء فً الدارقطنً وذكره، بالقوي ٌكن لم: البزار َوَقال

 .مابةو وأربعٌن سبع سنة مات . تدلٌسه لكثرة ضعفوه :التقرٌب
 .الخامسة مدلس من  كثرون وهواألضعٌؾ ضعفه  : خالصة حاله

 ٕ) أحمد وعلل (9ٕ8) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ،( ٖٓٙ/  ٙ) سعد ابن طبقات: ٌنظر
( 9ٔٔ/ٔ) للبخاريوالضعفاء الصؽٌر ، ( 7ٕٙ/ 8) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،( ٙٔٔ/ 

 والجرن ،(9ٓٔ/ٔ)(، والضعفاء والمتروكون للنسابى 7ٔٗ/ٔ) للعجلًوالثقات 
/  7) حبان ابن وثقات ،( 7ٕٗ/ٔ) له والمراسٌل ،( 8ٖٔ/9) البن أبً حاتم والتعدٌل
 والتقرٌب ،( ٕٔٓ/ٔٔ) التهذٌب ، وتهذٌب( ٔٔٔ/ ٖ) أٌضا له والمجروحٌن ،( 97٘

 ( 7٘/ٔوتعرٌؾ أهل التقدٌس )، (  89٘/ٔ)
 :الوجه الموقوف إسناددراسة 

 المستمرعن  ،ومسلم بن إبراهٌم ،ٌحٌى بن السكن : رواهاألولبوجهه الوجه الموقوؾ 
      عن عبد هللا بن عمرو به موقوفا. الجوزاء أبىبن الرٌان عن ا
ن ْبن ٌ حٌى -ٔ ك                                                                   . السَّ

 ًالرق الوزان محمد بن أٌوبو ،أحمد: وعنه. : شعبة والمستمر بن الرٌانروى عن
 لٌس: فقال عنه أبً سؤلت :حاتم أبىقال ابن . وؼٌرهم  زرقاأل حسان بن ومحمد
 ضعفه: "الضعفاء فً "المؽنى فً الذهبًقال و، الثقات وذكره ابن حبان فً، بالقوي
 سنة بالرقة مات  .ضعٌؾ السكن بن ٌحٌى :الدارقطنً قالو، َؼٌره َوَقبله جزرة َصالح
 . ومابتٌن اثنتٌن

  . كثروناألخالصة حاله : ضعٌؾ ضعفه 
الثقات البن ( و٘٘ٔ/9) ( والجرن والتعدٌل8ٕٓ/8) للبخاري: التارٌخ الكبٌر  ٌنظر
                                               = (7ٗٗ/8، ٖٖٕ/ٔ( ولسان المٌزان )7ٖ٘/ٕالضعفاء ) فً ( والمؽنًٖٕ٘/9حبان )
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 راشد ْبن محمد :روى عن. )ع(  الَبْصِريّ  َعْمرو أبو األزدي بن إبراهٌم مسلم -ٕ =
 البخاري، :. وعنهوؼٌرهم الرٌان ْبن والمستمر الجوهري، فضاء ْبن ومحمد المكحولً،

. وؼٌرهم خراش ْبن اْلَحَسن ْبن أحمدو الكجً، هللا َعبد ْبن إبراهٌم مسلم أبوو داود، أبوو
، مؤمون ثقة إبراهٌم بن مسلم: معٌن بن ٌحٌىوقال ، اْلَحِدٌثِ  َكِثٌرَ  ِثَقة   َكانَ : قال ابن سعد

: العجلً وقال، صدوق ثقة: فقال إبراهٌم بن مسلم عن أبً سؤلت قال الرحمن عبدوقال 
 فً حجر ابن َوَقال، المتقنٌن من َكانَ وذكره ابن حبان فى الثقات وقال  ثقة بصري،
 أكبر وهو رمكث مؤمون ثقة: التقرٌب فً َوَقال، صالح بصري: قانع ابن قال: التهذٌب
 .مابتٌنو وعشرٌن اثنتٌن َسَنةَ  َصَفر   ِفً ِباْلَبْصَرةِ  اتَ مَ  . داود ألبً شٌخ

  . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
والجرن والتعدٌل ، ( 7ٕٗ/ٔ) العجلًوثقات ، ( ٖٗٓ/7: الطبقات الكبرى ) ٌنظر

 ،(ٖٕٔ -ٕٔٔ/ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب(، 7٘ٔ/9، والثقات البن حبان )( 8ٔٔ-8ٓٔ/8)
                                                                (9ٕ٘/ٔلتقرٌب )وا
اي ِبَفْتح - الزهرانً ٌادياإل -بالتحتانٌة  - الرٌان بن المستمر -ٖ  اْلَهاء َوُسُكون الزَّ

اء َوفتح ْسَبة َهِذه - نون َوبعدَها الرَّ  بن اْلَحاِرث بن َكْعب بن زهران َوُهوَ  زهران إِلَى النِّ
 الَبْصِريّ  هللا َعْبد أبو ، األزدي من بطن األزدي بن نصر بن َمالك اْبن هللا عبد بن َكْعب

 ْبن زٌد :وعنه. العبدي نضرة وأبً الربعً، الجوزاء أبً: عن روى. )م د ت س(
مان داود أبوو قتٌبة، ْبن َسْلم قَُتٌبة أبوو الجحدري، سفٌان ابن وَسِعٌد الحباب، ٌْ  ابن ُسلَ
ًّ  َداُودَ  الِِس ٌَ  .ثقة: فقال َعْنه، َسِعٌد ْبن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً ْبن علً قال. وؼٌرهم الطَّ

 ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنُصور ابن إسحاقو أبٌه، َعن حنبل ْبن أحمد ْبن هللاَِّ  َعبد قال وكذلك
مان َوَقال، شٌخ: أحمد زاد ،َمِعٌن ٌْ ًّ  َداُود أَِبً َعن القزاز، داود ْبن ُسلَ الِِس ٌَ َثَنا: الطَّ  َحدَّ

َسابً َوَقال، ثقة صدوقا وكان الرٌان، ْبن المستمر  ابنُ  وذكره، بدالألا من وكان ثقة،: النَّ
ان  بكر أبو َوَقال، ثقة: الحاكم قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ
 . عابد ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، مشهور: البزار

 . باتفاقثقة  : خالصة حاله
 ،ٖٙ/ ٕ) أحمد وعلل ،(٘٘ٙ) الترجمة الجنٌد، وابن ،(9٘٘/ٕ) الدوري تارٌخ : ٌنظر
ْرِمِذيّ  ،(ٙٔٔ  ٘) حبان ابن وثقات ،(ٖٓٗ/8) والتعدٌل والجرن ،(9ٕٖٙ ،99ٕ) والتِّ
/ ٓٔ) التهذٌب وتهذٌب(، 8ٕ/ٕواللباب ) ،(ٕٕ٘/ٔ) والثقات البن شاهٌن ،(ٗٙٗ/ 

 ( 7ٕ٘/ٔ) والتقرٌب ،(٘ٓٔ – ٗٓٔ
 

  :الثانًالوجه الموقوف بوجهه  إسناددراسة 
عن ابن عباس به  ،عن أبى الجوزاء عن عمرو بن مالك، رواه رون بن المسٌب

 =                                                                                      موقوفا.
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___________________________  
 الرقاشً وٌزٌد ،البنانً ثابت :عن الكلٌبً. روى رجاء أبو المسٌب بن روح -ٔ

 عباد بن وشهاب ،إبراهٌم بن مسلم :عنه . روىوؼٌرهم النكري مالك بن وعمرو
: معٌن بن قال ٌحٌى وؼٌرهم . عبدة بن حمدوأ ،الؽدانى صخر بن هللا عبد بن وأحمد
 بن رون أبى عن سؤلت :ابن أبى حاتمقال  .صوٌلح رجاء أبو الكلٌبً المسٌب بن رون

 رون ": َوَكانَ فى "المجروحٌن بالقوي، وقال ابن حبان لٌس صالح هو: فقال المسٌب
ن ْرِوي ِممَّ َقات َعن ٌَ ة تحل اَل  اْلَمْوقُوَفات َوٌْرَفع اأْلََساِنٌد وٌقلب الموضوعات الثِّ ٌَ َوا  الرِّ
 الرقاشً وٌزٌد ثابت عن ٌروي وقال ابن عدي: لالختبار، إاِلَّ  َحِدٌثه ِكَتاَبة َواَل  َعْنهُ 

د بن هللا عبد َحدثَنا: وقال ابن شاهٌن .محفوظة ؼٌر أحادٌث  إِْسَحاق َثَنا َقالَ  اْلَبَؽِويّ  ُمَحمَّ
ْعِنً إِْبَراِهٌم بنا َقة َحدثَنا َقالَ  إِْسَراِبٌل أبً بن ٌَ ًّ . اْلمسٌب بن رون َرَجاء أَُبو الثِّ  اْلَكْلِب

 . خالصة حاله : ضعٌؾ ضعفه األكثرون
والكامل البن عدي  ،(99ٕ/ٔوالمجروحٌن )، (9ٙٗ/ٌٖنظر: الجرن والتعدٌل )

  (ٔٙ/ٕ) االعتدالومٌزان ، (87/ٔوالثقات البن شاهٌن )(، 8٘/ٗ)
ْعف رُ تاب، و   ان   ْبنُ  ج  م  ٌْ ْكِريِّ  َمالِك   ْبنِ  َعْمِرو نْ عَ  المسٌب بن رونَ  ،ُسل   .، ذكره أبو داودالنُّ
 البصري سلٌمان أبو - الموحدة وفتح المعجمة بضم - عًبَ الضُ  سلٌمان بن جعفر -ٔ
 ،فقال حدٌثه ٌكتب ال ٌقول حرب بن سلٌمان إن له قٌل به بؤس أحمد: ال ( قالٗ م )بخ
 قلت علً فً ٌؽلون البصرة وأهل علً فضل فً بؤحادٌث ٌحدث وكان ٌتشٌع كان إنما
 لم أنً إال وؼٌره الرحمن عبد عنه روى وقد جمعها قد كان نعم قال رقاق حدٌثه عامة
 بنا عن وؼٌره خٌثمة أبً بن وقال ،ال أم منه سمع أدري فال شٌبا عنه ٌحٌى من أسمع

 موضع فً حدٌثه، وقال ٌكتب ال سعٌد بن ٌحٌى كان ثقة عنه عباس معٌن: ثقة، وقال
: وقال ابن حجر فى التقرٌب .ضعؾ ثقة فٌه: سعد ابن وقال ،القطان آخر، وضعفه

 . ومابة وسبعٌن ثمان سنة مات . ٌتشٌع كان لكنه زاهد صدوق
 (ٓٗٔ/ٔ( والتقرٌب )9٘/ٕ: التهذٌب )ٌنظر 

 :النظر فى الخالف
ٌَىوهو حسن الحدٌث و النكري مالك بن َعْمرورواه  الوجه المرفوع: ْح  حٌة أَبً بن ٌَ

  .وهو ضعٌؾجناب الكلبى  أبو
 . وهو ثقة الزهرانً ٌادياإل الرٌان بن المستمررواه  :األول والوجه الموقوؾ

، عن عمرو بن بن سلٌمانوجعفر ،رون بن المسٌبرواه : الثانًوالوجه الموقوؾ 
 .عن أبى الجوزاء ، )وهو حسن الحدٌث( مالك
 .  وثقاأل بقرٌنة األولٌترجح الوجه الموقوؾ  إذا

 :الحدٌث من الوجه الراجحالحكم على  
 قبل من ٌقال ال مثله نأل ؛ له حكم الرفعو حسن الحدٌث موقوؾ على عبد هللا بن عمرو

إال أنه  .بؤس به ه الإسناد: 7ٗمعرفة الخصال المكفرة ص الحافظ فً، وقال الرأي
 وقفه ورفعه .          اختلؾ على راوٌه فً
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ابن  (2)]حدثنل[ الضبيبن عبدة ( 1)عن يحي  الترمذيوقد رو   -999
َ ةِ  َعنِ  الم َبلَركِ  ب نَ  المَّوِ  َعب دَ  َمَأل ت  : َقللَ ( 3)وىب : َفَقللَ  ِفيَيل؟ ي َمبَّح   الَِّتي الصَّ

"، ِدَك، المَّي مَّ  م ب َحلَنكَ : َيق ول   ث مَّ  ي َكبِّر  م َك، َوَتَبلَركَ  َوِبَحم   َوالَ  َجد َك، َوَتَيلَل  ام 
َس  َيق ول   ث مَّ  َغي ر َك، ِإَلوَ  َرةَ  َخم  د   المَِّو، م ب َحلنَ : َمرَّة   َعش   اال ِإَلوَ  َواَل  ِلمَِّو، َوالَحم 

، َوالمَّو   المَّو ، َبر  ذ ،ت ث مَّ  َأك  مِ ﴿ :ق َرأ  توَ  َتَيوَّ َمنِ  المَّوِ  ِبم   َوَفلِتَحةَ  ،(4) ﴾الرَِّحيمِ  الرَّح 
رَ  َيق ول   ث مَّ  َوم وَرة ، الِكَتلِب، د   المَِّو، م ب َحلنَ : َمرَّات   َعش   الإ ِإَلوَ  َوالَ  ِلمَِّو، َوالَحم 

، َوالمَّو   المَّو ، َبر  َك  ،ت ث مَّ  َأك  ر ا، ق ول َيلتَ ف ر  َف   ت ث مَّ  َعش  ر ا، ق ول َيلتَ ف ،كَرأ مَ  ر   ث مَّ  َعش 
د ،ت ج  َف   ت ث مَّ  َعش ر ا، ق ول َيلتَ فَ  م  د  ت ث مَّ  َعش ر ا، ق ول َيلتفَ  ،كَرأ مَ  ر  ج   الثَّلِنَيَة، م 
َب َ  َصمِّيت َعش ر ا، ق ول َيلتفَ  ِبيَحة   َوَمب ي ونَ  َخم س   َفَذِلكَ  َىَذا، َعَم  َرَكَيلت   َأر   َتم 

َية ، ك لِّ  ِفي َية   ك لِّ  ِفي َدأ  تب َرك  َس  َرك  َرةَ  ِبَخم  ِبيَحة ، َعش   َمبِّح  ت ث مَّ  َرأ ،تق ث مَّ  َتم 
ر ا، َيَتي ِن، ك لِّ  من  ي َممِّمَ  َأن    َفَأَحب   َلي     َصمَّ  َفِإن   َعش  ن   َرك   َنَيلربلل َصمَّ  َواِ 
ن   َممَّمَ  َشلءَ  َفِإن    . (5)" ي َممِّم   َلم   َشلءَ  َواِ 

 
 
 

___________________________   
والحاكم  الترمذيوالصواب ما جاء عند  ،الضبًٌحٌى بن عبدة  ( و)م(ط( فى )ٔ)
وهب  أبىملى ألن الذى ٌروى عن اآل بل هو الضبًولٌس هو (بن عبدة أحمد) البٌهقًو

 .الضبًملى ولٌس اآلهو 
 (مثباتها وهى مثبتة فى )بإ الإٌستقٌم  والسٌاق ال ( مابٌن المعقوفتٌن فراغ فى )ط( ٕ)
ومستدرك الحاكم أنه  الترمذيابن وهب والصواب ماجاء فى سنن   ( و)م(ط( فى )ٖ)
 . محمد بن مزاحم وهب وهو أبو
 [(ٔ) آٌة :الفاتحةسورة ( ]ٗ)
ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َما باب ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرج( ٘) ( 8ٖٗ/ٕ) التَّ

َثَنا :قال َثَنا :َقالَ  َعْبَدةَ  ْبنُ  أحمد َحدَّ ، أبو َحدَّ به  الُمَباَركِ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َسؤَْلتُ : َقالَ  َوْهب 
                                                                           .بلفظه

 اْبنِ  َعنِ  اْلَحِدٌثِ  َهَذا ُرَواةُ »: وقال (97ٔٔ/٘ٙٗ/ٔالوتر) تابك :الحاكم هأخرجو
، ِثَقات   ُكلُُّهمْ  اْلُمَباَركِ  َهمُ  َواَل  أَْثَبات  ِصحَّ  لَمْ  َما ٌَُعلَِّمهُ  أَنْ  هللاَِّ  َعْبدُ  ٌُتَّ  =          «َسَنُدهُ  ِعْنَدهُ  ٌَ
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......................................................... ........................
___________________________   

دامة ذكر هللا كالهما : باب فصل فى إٌماناإلشعب  فً البٌهقً :ومن طرٌق الحاكم= 
 .وهب محمد بن مزاحم به بلفظه  أبىمن طرٌق 

 
 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

 فضالة روى عن:. )د ت(َجْعَفر أبو اْلِمٌم، َوضم اْلهمَزة ِبمد لًمُ اآل عبدة بن أحمد -ٔ
د الوزٌر وأبً النسوي، إبراهٌم ْبنا د وهب وأبً أعٌن، ْبن ُمَحمَّ  مزاحم ْبن ُمَحمَّ

ْرِمِذّي، داود، أبو وعنه:. وؼٌرهم د ْبن والفضل والتِّ  الذهبً قال. وؼٌرهم  علً ْبن ُمَحمَّ
 سنة توفً: الصرٌفٌنً قال .صدوق :وقال ابن حجر فى التقرٌب،  صدوق: الكاشؾ فً

 . ومابتٌن وأربعٌن خمس
 .نه صدوق أل؛ خالصة حاله : حسن الحدٌث 

، (8ٓ/ٌٔب الكمال )تهذ إكمال، و(99ٔ/ٔوالكاشؾ ) ،( 99ٖ/ٔتهذٌب الكمال ) :ٌنظر
 (8ٕ/ٔوالتقرٌب ) ،( 9٘/ٔوالتهذٌب )

د -ٕ مَّ  معروؾ، بن بكٌر: َعن َرَوى.  )ت( المروزي وهب أبو ،العامري مزاحم بن ُمح 
َنة، بن وسفٌان الهذٌل، بن وزفر ٌْ ٌَ  بن أحمد :وعنه .وؼٌرهم  المبارك ْبن هللاَّ  وعبد ُع
 ذكره.  وؼٌرهم ملًاال عبدة بن أحمدو المروزي، إسحاق بن أحمدو الدورقً، إبراهٌم

ان ابنُ  ا َوَكانَ  :وقال ابن سعد، الثقات كتاب ِفً ِحبَّ هُ : ِقٌلَ  :وقال الخلٌلى، َفاِضال   َخِبٌر   إِنَّ
، مانً قال ،وزفر المبارك ابن عن ٌروي صدوق: المٌزان فً الذهبً َوَقال َصُدوق  ٌْ  الُسلَ

 تسع سنة مات . صدوق: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، وقال فى الكاشؾ: ثقة، نظر فٌه
 . ومابتٌن

 . كثرون أنه صدوقاألخالصة حاله : حسن الحدٌث ف
( ، 88ٙ/ٖرشاد )اإلو، ( 8٘/9( والثقات البن حبان )ٕ٘ٙ/7الطبقات الكبرى ) : ٌنظر

  (7ٖٗ/9( ، والتهذٌب )ٖٗ/ٗوالمٌزان ) ، (ٕٙٔ/ٕوالكاشؾ )
 (ٙٓ٘/ٔوالتقرٌب )

    ٖ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم، ثقة: بن المبارك عبدهللا -ٖ
 

 : سنادالحكم على اإل
دولً مُ اآل عبدة بن أحمدلحال ؛ حسن  إسناد                                . فكالهما حسن الحدٌث مزاحم بن ُمَحمَّ
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ِويَ  -000  َرِبيَ  ِبم ب َحلنَ  الر ك وعِ  ِفي َيب َدأ   :عن عبد ا  بن المبلرك أنو قلل ور 
ودِ  َوِفي الَيِظيِم، َم األ َرِبيَ  ِبم ب َحلنَ  الم ج  ِبيَحلتِ  ي َمبِّح   ث مَّ  َثَ ث ل، ع    (1)«التَّم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________
 

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :فى سننه الترمذيذكره  (ٔ)  التَّ
به  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ِرْزَمَة، أَِبً ْبنُ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ  َوأَْخَبَرِنً: َوْهب   أبو َقالَ  :( قال8ٖٗ/ٕ)

 بلفظه 
 :سناداإلدراسة 

د -ٔ مَّ رون أنه صدوق سبقت كثاأل: حسن الحدٌث ف المروزي وهب أبو مزاحم، بن ُمح 
 98ٔ :رقمحدٌث ترجمته 

 المروزي، محمد أبو موالهم، الٌشكري، ؼزوان واسمه رزمة، أَبً بن العزٌز عبد -ٕ
َنة، ْبن سفٌان روى عن:. )د ت( ٌْ ٌَ . وؼٌرهم المبارك بن هللا وعبد الحجاو، ْبن وشعبه ُع
د وهب أبوو حرب، بن علً بن محمد :وعنه  زمعة بن ووهب مزاحم، ْبن ُمَحمَّ

ان ابنُ  وذكره ،وثقه ابن سعد وابن قانع وابن حجر. وؼٌرهم  قال، والثقات كتاب فً ِحبَّ
                                                     .مابتٌنو ست سنة مات.  بقوي لٌس: الدارقطنً

  . كثروناألثقة وثقه  خالصة حاله :
 الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٕ/ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٖٙ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ٕ) للدوالبً والكنى ،( 8ٔٙ ،ٙٓ٘ ،7ٕٓ) الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،( 8ٖٓ/  ٕ)
 الدارقطنً وسنن ،( 9ٖ٘/8) حبان ابن وثقات ،( 9ٕٖ/٘) والتعدٌل والجرن ،( 99/
 (9ٓ٘/ ٔ) والتقرٌب ،( 7ٖٖ – ٖٖٙ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب ، (77/  ٔ)
 ٖ٘ :ارك: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمبن المب عبد هللا -ٖ
 

 :سناداإلالحكم على 
  .ه حسن ؛ فٌه أبو وهب المروزي فهو حسن الحدٌثإسناد
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وروى عنه أٌضاا  -ٕٔٓ
(ٔ)

ا إِنْ  ل  بِ ، وقد سُ  ه  ا س  بِّحُ أ فٌِه  ًِ  فًِ ٌُس  ت  ْجد  ْهوِ  س   السَّ
ا ْشرا ا؟ ع  ْشرا ا ،ًل" :ق ال   ع  م  ً   إِنَّ ثُ  ِه ةِ  ث ال  ة   ِماب  ْسبٌِح   ."ت 

 .أخرج جمٌ، ذلك الترمذي
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

___________________________
 

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :فى سننه الترمذيذكره ( ٔ)  التَّ
َثَنا: َعْبَدةَ  ْبنُ  أحمد( قال 8ٖٗ/ٕ)  اْبنُ  َوُهوَ  الَعِزٌزِ  َعْبدُ  أَْخَبَرِنً: َقالَ  َزْمَعةَ  ْبنُ  َوْهبُ  َوَحدَّ

ْهوِ  َسْجَدَتًِ  ِفً ٌَُسبِّحُ  ِفٌَها َسَها إِنْ : الُمَباَركِ  ْبنِ  هللاَِّ  لَِعْبدِ  قُْلتُ : َقالَ "  ِرْزَمةَ  أَِبً ا السَّ  َعْشر 
ا؟ َما اَل،»: َقالَ  َعْشر  ًَ  إِنَّ  «َتْسِبٌَحة   ِماَبةِ  َثاَلثُ  ِه
 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

 97ٔ :؛ ألنه صدوق سبقت ترجمته حدٌث رقم: حسن الحدٌث ىملاآل عبدة بن أحمد -ٔ
د روى عن:.  )ر مق ت س(.المروزي هللاَِّ  َعبدأبو التمٌمً، زمعة بن وْهب -ٕ  ْبن ُمَحمَّ

د وْهب وأبً العابد، داود  وعنه:. وؼٌرهم شقٌق، بن خالد بن ومعاذ مزاحم، بن ُمَحمَّ
ْعقُوب ْبن إبراهٌمو ،ماماإل خلؾ القراءة كتاب فً البخاري  بن أحمدو الجوزجانً، ٌَ
َسابً قال. وؼٌرهم ملً،اآل عبدة ان ابنُ  وذكره، ثقة: النَّ  ووثقه الثقات كتاب ِفً ِحبَّ

 .  حجر وابن الذهبً: الحافظان
  . باتفاقثقة  خالصة حاله :

 حبان ابن وثقات ،( 8ٕ/9) والتعدٌل والجرن ،( 7ٓٔ/8) الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر
 (8٘٘/ٔوالتقرٌب ) ،( ٖٙٔ/ ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب ،( 7ٖ٘/ٕ) والكاشؾ ،(8ٕٕ/9)
 99ٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمرزمة أَبً بن العزٌز عبد -ٖ
 

  :سناداإلالحكم على 
  .اآلملًفٌه أحمد بن عبده ؛  حسن إسناد
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تْ  - هللا عنها رضً -ن أنس أن أم سلٌم وع -ٕٕٓ د  ل ى غ  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ ُ  ص 
 هللاَّ

هِ  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  لِّْمنًِ: ف ق ال تْ  و  ات   ع  لِم  تًِ، فًِ أ قُولُُهنَّ  ك  ال  بِِّري»: ف ق ال   ص     ك 
 هللاَّ

ا، ْشرا بِِّحً ع  س     و 
ا، هللاَّ ْشرا ا، ٌهِ حمداو   ع  ْشرا لًِ ُثمَّ  ع  ا س  قُولُ  ، «ِشْبتِ  م  مْ : ٌ  ع   ن 

ع   الترمذي هأخرجم " ن 
(ٔ)

   باب صالة التسابٌح . فً 
___________________________

 

ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماالصالة، باب  ابأبو تابك :الترمذي هأخرج(ٔ)  التَّ
َثَنا :( قال8ٔٗ/7ٖٗ/ٕ) دِ  ْبنُ  أحمد َحدَّ  الُمَباَركِ  ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  أخبرنا: َقالَ  ُموَسى ْبنِ  ُمَحمَّ

ار   ْبنُ  ِعْكِرَمةُ  أخبرنا: َقالَ  َثِنً: َقالَ  َعمَّ  أََنسِ  َعنْ  َطْلَحَة، أَِبً ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  إسحاق َحدَّ
، ْبنِ ا ، أُمَّ  أَنَّ  َمالِك  م  ٌْ ، اْبنِ  َعنْ  الَبابِ  َوِفً :به بلفظه وقالُسلَ و، ْبنِ  هللاَِّ  َوَعْبدِ  َعبَّاس   َعْمر 

، ْبنِ  َوالَفْضلِ   "ؼرٌب َحَسن   َحِدٌث   أََنس   َحِدٌثُ ": َراِفع   َوأَِبً َعبَّاس 
 َشْرطِ  َعلَى َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا» :( وقال8٘/9ٖ7ٖ/ٔ) كم: كتاب الطهارةالحا هأخرجو

، َجاهُ  َولَمْ  ُمْسلِم   َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا»وقال : (9ٔٔٔ/ٕٙٗ/ٔوفى ) الذهبًووافقه  «ٌَُخرِّ
، َشْرطِ  َعلَى ٌٌِّنَ  َحِدٌثُ  َوَشاِهُدهُ  ُمْسلِم  َماِن ٌَ ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً اْل  هأخرجومن طرٌقه  ،«التَّ

كالهما من طرٌق  (8ٔ8ٕ/ٗٙٗ/ٗن )ذااآلباب فضل  :ٌماناإلفى شعب  البٌهقً
  . عبدهللا به بلفظه

ْكرُ باب  ،السهو تابك :النسابً هأخرجو َشهُّدِ  َبْعدَ  الذِّ : أحمدو ،(99ٕٔ/ٔ٘/ٖ) التَّ
ْسِبٌحِ  إَِباَحةِ باب  ،الصالة تابك :وابن خزٌمة ،(7ٕٕٓٔ/ٕٓٗ/9ٔ) ْحِمٌدِ  التَّ  َوالتَّ

ْكِبٌرِ  اَلةِ  ِفً َوالتَّ ْسؤَلَُها َحاَجة   َمْسؤَلَةَ  اْلَمْرءِ  إَِراَدةِ  ِعْندَ  الصَّ هُ  ٌَ  ِفً ٌُْرَجى َوَما َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّ
ْسِبٌِح، األمر ِذْكرُ باب  ،الصالة تابك :ابن حبانو ،(8٘ٓ/ٖٔ/ٕ) ْسِتَجاَبةِ اال ِمنَ  َذلِكَ   ِبالتَّ

ْحِمٌدِ  ْكِبٌرِ  َوالتَّ ( أربعتهم من ٕٔٔٓ/ٖٖ٘/٘) َصاَلِتهِ  َعِقبِ  ِفً َمْعلُوم   ِبَعَدد   لِْلَمْرءِ  َوالتَّ
 .طرٌق وكٌع عن عكرمة بن عمار به بنحوه 

 :فى الدعاء الطبرانً، و(9ٕٕٗ/7ٕٔ/7: مسند أنس )ٌعلى فى مسنده أبو هأخرجو
ْحَمنِ  َعْبدِ ( كالهما من طرٌق 7ٕ٘/ٖٕٓ/ٔ) نِ  َعنِ  ،إسحاق ْبنِ  الرَّ ٌْ اَن، أَِبً ْبنِ  اْلُحَس ٌَ  ُسْف

                                                             .به بنحوه  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
ًُ باب  :سعٌد النقاش فى فوابد العراقٌٌن أبو هأخرجو ْه ٌكِ  َسبِّ  َعنْ  النَّ ( ٕٔ/ٖٙ/ٔ) الدِّ

  . من طرٌق ثابت عن أنس به بنحوه
                                                                    :الترمذي اإلمام إسناددراسة 

د بن أحمد -ٔ )خ ت  بمردوٌه المعروؾ السمسار اْلَعبَّاس أبو المروزي، ُموَسى بن ُمَحمَّ
 ْبن هللا وعبد عبدالحمٌد، بن وجرٌر زرق،األ ٌُوُسؾ ْبن إسحاق روى عن:. س(

ْرِمِذّي، البخاري،: َعنه َرَوى. وؼٌرهم المبارك َسابً والتِّ ، به بؤس ال: النسابً َوَقال. والنَّ
 كتاب وفً الثقات أحد كان خلفون، ابن ذكره فٌما النحات، جعفر أبو قال: وقال مؽلطاى

 اثنً - البخاري: ٌعنً - عنه روى المبارك، ابن بصاحب وٌعرؾ فقٌها كان": الزهرة"
نِ  َوَثاَلِثٌنَ  خمس سنة َماتَ .  حافظ ثقة: وقال ابن حجر فى التقرٌب، حدٌثا عشر ٌْ  َوِماَبَت

 =                                                                                . وقٌل بعدها
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 .................................................................................
___________________________   

  . البخاريخالصة حاله : ثقة احتج به = 
والتقرٌب ، (9ٖٔ/ٔ)  لمؽلطاى تهذٌب الكمال إكمالو، (7ٖٗ/ٔتهذٌب الكمال ): ٌنظر

 (ٕٔ/ٔ(، والخالصة )77/ٔوالتهذٌب ) (8ٗ/ٔ)
 ٖ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم :بن المبارك عبد هللا -ٕ
ْسَبة َهِذه - اَلم آخرَها َوِفً اْلِجٌم َوُسُكون اْلعٌن ِبَكْسر - العجلً عمار بن عكرمة -ٖ  النِّ
ًّ  بن َصعب بن لجٌم بن عجل إِلَى  اْبن أفصى بن هنب بن قاسط بن َواِبل بن بكر بن َعل

اء ِبَفْتح - الٌمامً عمار أبو -نزار بن ربٌَعة بن أسد بن جدٌلة بن دعمى ٌَ  َوبعد َواْلِمٌم اْل
ة ِمٌم لؾاأل ٌَ ْسَبة َهِذه َثاِن َماَمة إِلَى النِّ ٌَ  ْبن هللا َعْبد بن إسحاق: َعن َرَوى .(ٗ)خت م  - اْل
 عبد :وعنه.  وؼٌرهم الحق، بن والحضرمً كوع،اال بن سلمة بن وإٌاس طلحة، أَبً
اد ْبن هللاَّ  وعبد الؽدانً، رجاء ْبن هللا ٌَ  المبارك بن هللا وعبد الٌمامً، السحٌمً ِز

                      .كثٌر أَبً بن ٌحٌى عن الحدٌث مضطرب: عمار بن عكرمة أحمدقال . وؼٌرهم 
 حدٌثه وكان سلمة، بن إٌاس ؼٌر عن الحدٌث مضطرب عمار، بن عكرمة: أٌضا َوَقال
 ٌضعؾ َحْنَبل   ْبن أحمد سمعت: الدمشقً ُزْرَعة أبو َوَقال، صالحا سلمة بن إٌاس عن

ار   ْبنِ  وعكرمة عتبة، بن أٌوب رواٌة ٌَى َعنْ  َعمَّ ْح  أوثق: عكرمة: َوَقال، كثٌر أَبً ْبنِ  ٌَ
، َعْبد أبا سؤلت: زٌاد بن الفضل َوَقال، الرجلٌن  على ٌقدم أحد بالٌمامة كان هل: قلت هللاَّ
 فوق عكرمة: فقال وهإالء؟ َعْمرو، بن ومالزم عتبة، بن أٌوب مثل الٌمامً عكرمة
 ٌحٌى َعنْ  َصالِح، ْبن معاوٌة َوَقال، أحادٌث شعبة عنه روى: قال ثم هذا، ونحو هإالء

 ، خٌثمة أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال، ثبت: َمِعٌن ْبن ٌحٌى عن الؽالبً، َوَقال، ثقة: َمِعٌن ْبنا
ٌَى عن حاتم، أبو َوَقال، بؤس بن لٌس صدوق،: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن ْح  َكانَ : َمِعٌن ْبن ٌَ
 أٌوب: قلت: َمِعٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً َسِعٌد بن عثمان َوَقال، حافظا وكان أمٌا،

 َوَقال، ضعٌؾ أٌوب إلً، أحب عكرمة: قال عمار؟ بن عكرمة أو إلٌك أحب عتبة بنا
ًّ  ْبن هللاَِّ  َعْبد  كثٌر أَبً بن ٌحٌى عن عمار بن عكرمة أحادٌث: أبٌه َعن المدٌنً، ْبن َعِل

 ٌحٌى كان: آخر موضع فً َوَقال، ٌضعفهما َسِعٌد بن ٌحٌى كان مناكٌر بذاك، لٌست
 ْبنا عثمان بن محمد َوَقال .وضربه عمار بن عكرمة مثل الٌمامة أهل رواٌة ٌضعؾ

َبة، أَبً ٌْ  َوَقال، ثبتا ثقة أصحابنا عند عمار بن عكرمة كان: المدٌنً بن علً َعن َش
: الُبخاِريُّ  وَقال، حدٌث ألؾ محمد بن النضر عنه ٌروي ثقة،: العجلً هللاَِّ  َعْبد ْبن أحمد

: جرياال ُعَبٌد أبو َوَقال، كتاب عنده ٌكن ولم كثٌر أَبً بن ٌحٌى حدٌث فً مضطرب
 كثٌر أَبً بن ٌحٌى عن حدٌثه وفً ثقة،: فقال عمار، بن عكرمة عن داود أبا سؤلت

 سؤلت: آخر موضع فً َوَقال َعْمرو بن مالزم علٌه ٌقدم حنبل بن أحمد كان اضطراب،
ٌَى أصحاب َعنْ  َداُود أبا ْح  هشام: فقال ؟ ٌحٌى فً أعالهم من: أعنً كثٌر، أَبً ْبن ٌَ

ًّ األو الدستوابً  عكرمة: قال عمار؟ بن عكرمة: قلت. ال: قال ومعمر؟: قلت. وزاِع
َسابً َوَقال، َعْمرو بن مالزم به أعلمهم: ٌحٌى قال. الحدٌث مضطرب  بؤس ِبهِ  لٌس: النَّ

  =                                                     كثٌر، أَبً بن ٌحٌى عن حدٌثه ِفً الإ
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 عن حدٌثه وفً دلس، وربما حدٌثه، فً وهم وربما ،اصدوق   كان: حاتم أبو َوَقال= 
 :عنه روى صدوق،: الساجً ٌحٌى بن زكرٌا َوَقال،  ؼالٌطاأل بعض كثٌر أَبً بن ٌحٌى
 ٌحٌى أن الإ حنبل بن أحمدو َمِعٌن، بن ٌحٌى ووثقه القطان، وٌحٌى والثوري شعبة
د َوَقال، كثٌر أَبً بن ٌحٌى عن أحادٌث فً ضعفه القطان  عمار بن هللاَِّ  َعْبد ْبن ُمَحمَّ

ا اال فٌه سمعت ما مهدي ابن عنه وروى عندهم، ثقة عمار بن عكرمة: الموصلً ر  ٌْ                                                 .َخ
 .َعْمرو بن مالزم من أثبت وهو الٌمامة، شٌخ عمار بن عكرمة: آخر موضع فً َوَقال
َثَنا: الطنافسً محمد بن علً َوَقال  صالح َوَقال، ثقة وكان عمار بن عكرمة عن وكٌع َحدَّ

د ْبنا  البصرة، وقدم قال، أحد فٌها ٌشركه ولم طوال، ؤحادٌثب ٌنفرد كان: يسداأل ُمَحمَّ
: عمار بن عكرمة: أٌضا َوَقال، !أشعر ال وأنا فقٌها أرانً الإ: فقال الناس، إلٌه فاجتمع
 خلؾ بن أحمد بن إسحاق َوَقال، الناس عنه روى شٌبا، حدٌثه فً أن الإ صدوق
 وكان بالفضل وذكره الثوري سفٌان عنه روى ثقة، عمار بن عكرمة: الحافظ البخاري

 صدوقا، كان: خراش ابن َوَقال، أحد فٌها ٌشاركه ال بؤشٌاء إٌاس عن ٌنفرد الؽلط كثٌر
ًُّ  َوَقال، نكرة حدٌثه وفً اَرقُْطِن  عن ٌروي عجلً، ثقة، تابعً،: العجلًوقال ، ثقة: الدَّ

 عنه روى إذا الحدٌث مستقٌم: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، حدٌث ألؾ محمد بن النضر
ان ابنُ  وذكره، الدعوة مستجاب كان: علً بن عاصم َوَقال، ثقة  أما: َوَقال الثقات فً ِحبَّ

 ابن َوَقال، كتابه ؼٌر من ٌحدث كان اضطراب، ففٌها كثٌر أَبً ْبن ٌحٌى عن رواٌته
، فٌه شك ال وبقوله به فؤحتج ثقة عكرمة إن: أقول أنا: صالح بن أحمد قال: شاهٌن
: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، عنه أكتب لم ثقة عندي ٌكن لم لو: فقال، عنه أٌوب لَ بِ وسُ 

                                                                 .ومابة الستٌن قبٌل مات .اضطراب كثٌر أَبً بن ٌحًٌ عن رواٌته وفً ،ٌؽلط صدوق
من مراتب  وذكره ابن حجر فى المرتبة الثالثة بالتدلٌس والدارقطنً أحمد وصفه: وقلت

  . المدلسٌن
  . : وقد صرن فى هذه الرواٌة بالتحدٌثقلت

ه عن رتبة : حسن الحدٌث مع أنه من رجال مسلم لكنه له أوهام تنزلخالصة حاله
  . الصحٌح
 الترجمة: والدارمً ،(ٗٗٔ/ٔ) الدوري وتارٌخ ،(٘٘٘/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،(ٓ٘/7) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر  ،(7ٙٔ ،9ٖ) الترجمة طهمان وابن ،(89ٗ ،ٖٕٔ)
 ،(78ٗ/ٙ) بن عديوالكامل ال ،(ٓٔ/ 7) والتعدٌل والجرن ،(99ٖ/ٔ) للعجلًوالثقات 
 ،(ٕٔٙ/7) التهذٌب وتهذٌب، (7ٔٗ/ٖ، ٕٖ٘/ٕواللباب ) ،(ٖٖٕ/ ٘) حبان ابن وثقات

 ( 9ٖٙ/ٔ) والتقرٌب
              ٓ٘ٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم :َطْلَحةَ  أَِبً ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  إسحاق -ٗ
 ٗ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه بن مالك نسأ -٘
 

 =                                                                         :سناداإلالحكم على 
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 مسلم له روى فقد عمار، بن عكرمة ؼٌر الشٌخٌن رجال ثقات رجاله حسن إسناد= 
                                 .الصحٌح رتبة عن تنزله أوهام وله السنن، وأصحاب

 ،الصالة تابك :عبد الرزاق فى مصنفه هأخرج وله شاهد من حدٌث عبد هللا بن عمرو
ْسِبٌحِ  َبابُ  اَلةِ  َوَراءَ  َواْلَقْولِ  التَّ ، نِ ( عَ 89ٖٔ/ٖٖٕ/ٕ) الصَّ ْوِريِّ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  الثَّ

اِبِب، و ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  السَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْمر  ٌْ : َوَسلَّمَ  َعلَ
َة، َدَخلَ  اال ُمْسلِم   َرُجل   ٌُْحِصٌِهَما اَل  َخْصلََتانِ » ، َوُهَما اْلَجنَّ ِسٌر  ْعَملُ  َوَمنْ  ٌَ  «َقلٌِل   ِبِهَما ٌَ

ا ُهَما َوَما: َقالُوا ِ؟ َرُسولَ  ٌَ ا، أََحُدُكمْ  ٌَُسبِّحُ »: َقالَ  هللاَّ ْحَمدُ  َعْشر  ٌَ ا، َو ٌَُكبِّرُ  َعْشر  ا َو  ِفً َعْشر 
 " اْلِمٌَزانِ  ِفً ِماَبة   َوَخْمسُ  َوأَْلؾ   ِباللَِّساِن، َوِماَبة   َخْمُسونَ  َفِتْلكَ  َصاَلة ، ُكلِّ  ُدُبرِ 
 َحِدٌث   َهَذا :( وقالٖٓٔٗ/ٖٓ٘/٘باب منه ) ،اب الدعواتأبو تابك :الترمذي هأخرجو

ْسِبٌحِ  َددُ باب عَ  ،السهو تابك :النسابً هأخرج، وَصِحٌح   َحَسن   ْسلٌِمِ  َبْعدَ  التَّ  التَّ
ْسلٌِمِ  َبْعدَ  ٌَُقالُ  َما َبابُ   ،إقامة الصالة تابك :ابن ماجه هأخرجو ،(8ٖٗٔ/7ٗ/ٖ)  التَّ
انِ  ِذْكرُ باب   ،الصالة تابك :ابن حبان هأخرجو ،(99/9ٕٕٙ/ٔ) ٌَ  ِمنَ  َوَصْفَنا َما ِبؤَنَّ  اْلَب

ْسِبٌحِ  ْحِمٌدِ  التَّ ْكِبٌرِ  َوالتَّ َما َوالتَّ اَلةِ  َعِقبِ  ِفً ِباْسِتْعَمالِهِ  أُِمرَ  إِنَّ اَلةِ  ِفً اَل  الصَّ  الصَّ
  . عن عطاء بهق ( كلهم من طرٕٕٔٓ/ٖٗ٘/٘)َنْفِسَها

 صحٌح  إسنادقلت : وهذا 
 عابد فقٌه حافظ ثقة)ع(  الكوفً هللا عبد أبو الثوري مسروق بن سعٌد بن سفٌان -ٔ

 8ٓ :سبقت ترجمته حدٌث رقممن الثانٌة  دلسة محج إمام
 ( وثقه جماعة ٗ)خ  الكوفً الثقفً السابب أبو وٌقال محمد أبو السابب بن عطاء -ٕ

 .ختالط االورواٌة شعبة وسفٌان عنه قبل خره بآ اختلط
 (ٖٕٓ/7( والتهذٌب )9ٖٔ/ٔالتقرٌب )ٌنظر : 

اِبب -ٖ  ( : ثقة ٗ)بخ  َمالِك بن السَّ
 (ٓ٘ٗ/ٖ( والتهذٌب )8ٕٕ/ٌٔنظر : التقرٌب )

 الرحمن عبد أبو وقٌل محمد أبو السهمً وابل بن العاص بنعبد هللا بن عمرو  -ٗ
 . الفقهاء العبادلة وأحد الصحابة من المكثرٌن السابقٌن أحد رضً هللا عنهما،
  (ٖ٘ٔ/ٌٔنظر : التقرٌب )

  :على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده الحكم
 .صحٌح لؽٌره

ًُّ  َقالَ  :فابدة ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  َبابِ  ِفً اْلَحِدٌثِ  َهَذا إٌَِرادُ : اْلِعَراِق  اْلَمْعُروؾَ  َفإِنَّ  َنَظر   ِفٌهِ  التَّ
هُ  ْسِبٌحِ  ِفً َوَردَ  أَنَّ لََواتِ  َعِقبَ  التَّ ْسِبٌحِ  َصاَلةِ  ِفً اَل  الصَّ ن   َوَذلِكَ  التَّ ٌَّ ةِ  ِفً ُمَب  ِمْنَها ُطُرق   ِعدَّ
ْعلَى أَِبً ُمْسَندِ  ِفً َعاءِ  ٌَ ًِّ  َوالدُّ َبَراِن ا َفَقالَ  لِلطَّ م   أُمَّ  ٌَ ٌْ تِ  إذا ُسلَ ٌْ  ُسْبَحانَ  َفقُولًِ اْلَمْكُتوَبةَ  َصلَّ
ا هللاَِّ    . آِخِرهِ  إِلَى َعْشر 

 الكشمٌريلمحمد أنور شاه  والعرؾ الشذي ،(7ٕٓ/ٔ) للسٌوطًتذى قوت المؽٌنظر : 
 ( 8ٙٗ/ٕ) حوذياأل( وتحفة 8ٗٗ/ٔ)
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وقال
(ٔ)

غٌنر حندٌث وًل ٌصنح  -صلى هللا علٌه وسلم  - النبًى عن وِ : وقد رُ 
، ونحو ذلك قالهمنه كثٌر شا

(ٕ)
الحنافظ  العقٌلنًعفر ج أبو 

(ٖ)
وقند رأى ابنن  

  .، ورأوا الفضل فى ذلك التسابٌح المبارك وغٌر واحد من أهل العلم صالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 . الترمذي( القابل ٔ)

 (8ٔٗ/7ٖٗ/ٕ) الترمذيسنن 
 " "لٌس فى صالة التسبٌح حدٌث ٌثبت :( ونص عبارتهٕٗٔ/ٔ( الضعفاء للعقٌلً )ٕ)
ًّ  جعفر أبو حّماد، بن موسى بن َعْمرو بن محمد (ٖ) ل ٌْ ه: ِمنْ  َسِمعَ  . الحافظ الُعَق  َجدِّ

هِ  دَ  ألُمِّ ٌْ ِز د   بنِ  ٌَ ، ُمَحمَّ ًِّ لِ ٌْ دِ  الُعَق اِبػ، إسماعٌل بنِ  َوُمَحمَّ ، إبراهٌم بنِ  إسحاقوَ  الصَّ َبِريِّ  الدَّ
، َناِفع بنُ  الَحَسنِ  أبو :وعنه. وؼٌرهم ًّ دُ  َبْكر   أبووَ  الُخَزاِع  الُمْقِرئ، بنِ  إبراهٌم بنُ  ُمَحمَّ
ٌُْوُسؾُ  خٌل، بنِ  أحمد بنُ  َو ًّ  كان: القاسم بن مَسلََمة قال. ؼٌرهموَ  الدَّ  القدر، جلٌل الُعقٌل
: قال المحدثٌن من أتاه من فكان كثٌرالتصانٌؾ، وكان. مثله رأٌت ام الخطر، عظٌم
 الّناس، أحفظ من ٌكون أن إّما: وقلنا ذلك فً فتكلّمنا أصله، ٌُْخرو وال. كتابك من اقرأ
 هأحادٌث من أحادٌث له نكتب أن على واّتفقنا فاجتمعنا. الّناس أكذب من ٌكون أن وأّما
 بالّزٌادة أتٌتُ  فلّما علٌه، فقرأتها. اقرأ: لً فقال بها، وأتٌناه لنمتحنه، وننقص فٌها ونزٌد

 النقصان وألحق حفظه من فؤصلحها القلم وأخذ الكتاب منً فؤخذ لذلك، فِطن والنَّْقص
 .الّناس أحفظ من أنه وعلمنا أنفسنا، طابت وقد ِعنده من فانصرفنا كانت، كما وصححها

ًّ  جعفر أبو: القّطان ابن الحسن أبو وقال  فً مقدم بالحدٌث، عالم القدر، جلٌل ثقة، مّك
 . الضعفاء فً جلٌل مصنَّؾ الحفظ له
 .وثالثمابة وعشرٌن اثنتٌن سنة ُتُوفًِّ
 ،(7ٖ-ٖٙ/ ٖ) الحفاظ تذكرةو ،(7ٖٕ/٘ٔوالسٌر ) ،(7ٙٗ/7) اإلسالم: تارٌخ ٌنظر
                                                  (8ٖٗ/ٔ) ت الحفاظ للسٌوطًوطبقا ،(ٕٗٓ/ٗ) بالوفٌات الوافًو ،(9ٗٔ/  ٕ) العبرو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هللا  بن عبد أحمدنعٌم  أبوى حدٌث صالة التسبٌح الحافظ و  وقد ر   -ٖٕٓ
هإسنادب صبهانًاأل

(ٔ)
لَّى النبًعن ابن عباس أن  هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   ٌ ا»: ق ال   و 

مُ  ؟ ًلأ أ ْنِحلُك   ًلأ أ ْحُبوك   ًلأ ُغال  ل ى:  قُْلتُ : ق ال   «أُْعِطٌك  ا ب  ُسول   ٌ   بِؤ بًِ، هللاِ  ر 
ً أ ْنت   أُمِّ لٌِِّهنَّ  أ ْرب ،ٌ : "ف ق ال   و  ْوم   ُكلّ  ُتص  أُ  ٌ  ْقر  ت  ةا  القرآن أُمَّ  ف  ُسور  قُولُ  ُثمَّ ، و  : ت 

ان   ْمدُ ، هللاِ  ُسْبح  اْلح  ِ  /ب[1ٙٔ/ ]و  ًل   ،هلِلَّ هللاُ  هللاُ  إًل إِل ه   و  ْمس   أ ْكب رُ  و  ة   خ  ْشر   ع 
ةا  رَّ ،ُ  ُثمَّ  م  ْرك  ا ت  قُولُه  ا ف ت  ْشرا ْرف ،ُ  ُثمَّ  ع  ا ت  قُولُه  ا ف ت  ْشرا لُ  ُثمَّ  ع  ْفع  تِك   فًِ ت  ال   ُكلِّه ا ص 
لِك   ِمْثل   ْغت   إذاف   ذ  ْعد   قُْلت   ف ر  هُّدِ  ب  ق ْبل   التَّش  ْوفٌِق   أ ْسؤ لُك   إِنًِّ اللُهمَّ : سالمال و   ت 
ى أ ْهلِ  ال   اْلُهد  أ ْعم  قٌِنِ  أ ْهلِ  و   ٌ ة   اْل ح  اص  ُمن  ةِ  أ ْهلِ  و  ْوب  ْزم   التَّ ع  ْبرِ  أ ْهلِ  و  دَّ  الصَّ ج   و 
ةِ  أ ْهلِ   ٌ ْش ط اْلخ  ةِ  أ ْهلِ  ب  لو  ْغب  د   الرَّ بُّ ع  ت  عِ  أ ْهلِ  و  ر  ِعْرف ان   اْلو  تَّى اْلِعْلمِ  أ ْهلِ  و   ح 

اف ك   اف ةا  اللُهمَّ ، أ خ  خ  ْحِجُزنًِ م  نْ  ت  ، ع  اِصٌك  ع  تَّى م  ح  ل   و  تِك   أ ْعم  اع  الا  بِط  م   ع 
ِحقُّ  اك   بِهِ  أ ْست  تَّى، ِرض  ح  ك   و  اِصح  ةِ  ًفِ  أُن  ْوب  ْوفاا التَّ تَّى، ِمْنك   خ  ح   ل ك   أُْخلِص   و 
ة   ِصٌح  ا النَّ تَّى ل ك   ُحّبا ح  ل   و  كَّ و  ك   أ ت  ٌْ ل  ن  و ُمورِ األ فًِ ع  س  نِّ  ح  ان   بِك   الظَّ  ُسْبح 

الِقِ  ْلت   إذاف  ، النُّورِ  خ  لِك   ف ع  ا ذ  بَّاس   اْبن   ٌ  ف ر   ع  ك   ل ك   هللاُ  غ  ا ُذُنوب  ه  ِغٌر   ص 
ا ه  بٌِر  ك  ا و  ه  ا ق ِدٌم  ه  ِدٌث  ح  ا و  ه  ا ِسرَّ ه  ت   ٌ نِ ال  ع  ا و  ه  ْمد  ا ع  ؤ ه  ط  خ  وى عن وقد رُ " و 

علً فعلها بعد الزوال فى كل أنه كان ٌواظب  -رضى هللا عنهما-ابن عباس 
 جمعة.

___________________________ 
َماُن ْبُن أَْحَمَد، َثَنا إِْبَراِهٌُم (، قال: ٕ٘/ٔأخرجه أبو نعٌم فى الحلٌة: )( ٔ) ٌْ َثَنا ُسلَ ْبُن اَحدَّ

، َثَنا ُموَسى ْبُن جَ  ًُّ ، َثَنا ِهَشاُم ْبُن إِْبَراِهٌَم أَُبو اْلَولٌِِد اْلَمْخُزوِم ًُّ ْنَعاِن َة الصَّ ْعَفِر أَْحَمَد ْبِن َبرَّ
، َعنْ  وِس ْبِن َحِبٌب  ، َعْن َعْبِد اْلقُدُّ ًَ هللاُ َتَعالَى  ْبِن أَِبً َكِثٌر  ، َرِض ، َعِن اْبِن َعبَّاس  ُمَجاِهد 

   به بلفظه. َعْنُهَما
ْروِ  لَمْ  :وقال( 8ٖٕٔ/ٗٔ/ٖ) :األوسطفى  الطبرانً هأخرجو  ُمَجاِهد   َعنْ  اْلَحِدٌثَ  َهَذا ٌَ
وِس، َعْبدُ  الإ وسِ  َعْبدِ  َعنْ  َواَل  اْلقُدُّ ، ْبنُ ا ُموَسى الإ اْلقُدُّ دَ  َجْعَفر   اْلَولٌِدِ  أبو ِبهِ  َتَفرَّ

 ًُّ                                                                                  (ٓٔ/٘ٙ/ٔ)فى جزء ذكر صالة التسبٌح:  ومن طرٌقه الخطٌب البؽدادي .اْلَمْخُزوِم
 :أبو نعٌماإلمام  إسناددراسة 

قدم  . قال أبو نعٌم:اللخمً أبو القاسم الطبرانًسلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر  -ٔ
أصبهان سنة تسعٌن ومابتٌن، فخرو منها ثم قدمها ثانٌا فؤقام بها محدثا ستٌن سنة، كان 
 مولده سنة ستٌن ومابتٌن، وتوفً فً ذي القعدة للٌلتٌن بقٌتا منه سنة ستٌن وثالثمابة،

َقُة،  قال الذهبً:، وأحد الحفاظ المكثرٌن والرحالٌن وقال ابن عساكر: اإِلَماُم، الَحاِفُظ، الثِّ
رٌَن َصاحُب الَمَعاِجِم الثَّالََثِة. ُث اإلِسالَِم، علُم المعمَّ اُل، ُمَحدِّ اُل، الَجوَّ حَّ  الرَّ

 (9ٔٔ/ٙٔ، والسٌر )(ٖٙٔ/ٕٕ(، وتارٌخ دمشق )9ٖٖ/ٔ)ألبً نعٌم تارٌخ أصبهان 
د بن إبراهٌم -ٔ ًّ  برة بن ُمَحمَّ ْنَعاِن اد ِبَفْتح - الصَّ  اْلُمْهملَة اْلعٌن َوفتح النُّون َوُسُكون الصَّ

ْسَبة َهِذه - نون آخرَها َوِفً   = .إسحاق أبو - َمْشُهوَرة ِباْلٌمن َمِدٌَنة َوِهً صنعاء إِلَى النِّ
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___________________________   
ًّ  أدركهم الذٌن ربعةاأل أحد َوُهوَ . الرزاق عبد روى عن:=  َبَران  عبد أصحاب من الطَّ

 هرمز بن أٌوب بن وسلٌمان الصنعانً، شروس بن الرحٌم عبد بن محمدعن و، الرزاق
 أبوو الحافظ، طالب أبوو المعجمٌن، فً بصنعاء الطبرانً القاسم أبو: وعنه، صماأل

 جوتً، بن هللا عبد بن أحمدو القاضً، وٌحٌى سفراٌٌنً،اإل إسحاق بن ٌعقوب عوانة
 عنه نقل فٌمن الجعدي، علً بن عمر ذكره .وؼٌرهم حمزة، بن هللا عبد بن ومحمد
 إسناد فً: الهٌثمً وقال صنعاء، أهل من الشافعً مذهب ظهور قبل والحدٌث الفقه
 .برة بن محمد بن إبراهٌم الطبرانً شٌخ خال الصحٌح رجال رجاله: طرٌقه من حدٌث
 . ومابتٌن وثمانٌن ستٍّ  سنة ُتُوفًِّ
، وإرشاد (ٖٔ٘/ٖٔعالم النبالء )سٌر أو ،(ٗٗ/ٔلقاب )االفتح الباب فى الكنى و: ٌنظر

 (8ٕٗ/ٕواللباب )، (7ٓ/ٔ) الطبرانًالقاصى والدانى إلى تراجم 
امُ  -ٕ ًُّ  اْلَولٌِدِ  أبو إبراهٌم ْبنُ  ِهش    . له على ترجمة لم أعثر :اْلَمْخُزوِم
ى -ٖ   . نصارياأل َكِثٌر   أَِبً ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنُ  ُموس 

 ٌصح َوال حدٌثه، على ٌتابع ال بالنقل مجهول: ذكره لما العقٌلًوقال . عمه :عنروى 
 ٌعرؾ ال :المٌزان قال ابن حجر فًو ساقط، خبرهٌعرؾ و ال: الذهبً وقال هإسناد
 وهو حبان بنا ثقات وال البخاري تارٌخ فً ذكرا هذا لموسى رأٌت وال ساقط وخبره
 . علمأ وهللا المشهورٌن المتقنٌن كثٌر أبً بن جعفر ابنى إسماعٌلو محمد أخو

  . مجهول خالصة حاله :
، ولسان المٌزان (ٕٕٓ/ٗ) االعتدالمٌزان ، (٘٘ٔ/ٗالضعفاء للعقٌلى ): ٌنظر

(8/ٔ9ٔ ) 
م َوبعد اْلَكاؾ ِبَفْتح - حبٌب الكالعى بن القدوس عبد -ٗ  َهِذه ُمْهملَة عٌن ألؾ الالَّ

ْسَبة ام من حمص نزلت َكِبٌَرة َقبٌلَة َوِهً الكالع إِلَى النِّ  . الشَّامً سعٌد أبو - الشَّ
َوة  :وعنه. الشرعبً هللاَّ  َعْبد أبوعكرمة و روى عن: ٌْ  بن طهمان وسعٌد ْبن إبراهٌموَح

ثنا: إِسرابٌل أَبً ْبن إسحاق َقالَ . وؼٌرهم اٌوب أبى وس َعبد حدَّ ، َحِبٌب ْبن القُدُّ ًّ  الَكالَِع
ًَ  َعّباس، اْبن َعنِ  ِعكِرمة، َعنْ  ُ  َرِض ًِّ  َعنِ  َعْنُهَما، هللاَّ ب ُ  َصلى النَّ  بحدٌث   وَسلم؛ َعلٌَه هللاَّ
وس َعبد َعنْ  َطهمان، ْبن إبراهٌم وروى، ُمنَكر    ْبن عاصم َعنْ  الشامً، َحِبٌب ْبن القُدُّ
، هللاِ  َعبد ًّ وس، َعبد وٌروي، ُمرَسل   الَبَجلِ ، وُمجاِهد، نافع، عن القُدُّ ًّ  وَمكُحول، والشَّعِب

 أبا سؤلت :جرىاآلوقال ، مناكٌر حدٌثه فً :البخاريقال ، ومقلوبة أحادٌث وَعطاء،
ٌْسَ : فقالى الشام القدوس عبد َعن َداُود ، متروك : النسابًوقال  منه شر   وابنه بشًء، لَ

 متروك :فقال حبٌب بن القدوس عبد عن هللا رحمه أبً سؤلت :حاتم أبىوقال ابن 
 حبٌب بن القدوس عبد عن زرعة باأ سؤلت قال الرحمن عبد نا ٌصدق، ال كان الحدٌث
َقات َعلَى اْلَحِدٌث ٌضع َكانَ  :وقال ابن حبان فً المجروحٌن، الحدٌث ضعٌؾ :فقال  الثِّ
ة َواَل  َحِدٌثه ِكَتاَبة ٌحل اَل  ٌَ َوا قُول اْلُمَبارك بن َوَكانَ  َعْنهُ  الرِّ ِرٌق أقطع أِلَن :ٌَ  أحب الطَّ
امً القدوس عبد َعن أروي أَن من إِلَى   = حدٌثه ترك على أجمعوا :الفالس وقال، الشَّ
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___________________________  
 أبو وقال، الحدٌث ذاهب :مسلم وقال، والمتن اإلسناد منكرة أحادٌثه :عدي ابن وقال= 
 . بشًء لٌس د:داو

 .َتركه َعلَىخالصة حاله: ضعٌؾ جدا مجمع 
(، والضعفاء الصؽٌر ٖٕٓ/ٕ(، واألوسط )9ٔٔ/ٌٙنظر: التارٌخ الكبٌر للبخاري )

والجرن ، (9ٙ/ٔ(، والضعفاء والمتروكون )9ٕٔ/ٔ(، وسإاالت اآلجري )9ٗ/ٔ)
  ،(ٖٖٕ/٘ولسان المٌزان ) ،(ٖٔٔ/ٕ، والمجروحٌن البن حبان )(٘٘/ٙوالتعدٌل )

  7ٔ :سبقت ترجمته حدٌث رقم باتفاق ثقة :بن جبرمجاهد  -٘
 9 :سبقت ترجمته حدٌث رقم :رضً هللا عنهمابن عباس  عبد هللا -ٙ
 

  :سناداإلالحكم على 
اضعٌؾ  االقدوس بن حبٌب ضعٌؾ  فٌه عبد؛  جد   . عرؾوفٌه موسى بن جعفر الٌُ ، جد 

وسِ  َعْبدُ  :( وقال8ٕٕ/ٕمجمع الزوابد ) فً الهٌثمًأعله وَ   .َمْتُروك   َوُهوَ  َحِبٌب   ْبنُ  اْلقُدُّ
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، وًل التفنات إلنى قنول صحابً بحدٌث دل على قوتنه: وإذا عمل القال العلما 
: عرضنت السننن بعند فراغهنا أبً داود أننه قنالمن زهد فٌها، وقد روى عن 

التسنبٌح ٌبا، وصنالة فارتضناها ولنم ٌنكنر مننه شن بنن حنبنل مام أحمندعلى اإل
وشٌوخ الحدٌث قد ٌنقلون الحدٌث من طرٌق صحٌحة ثنم طرٌنق  مثبتة فٌها،

الطرٌق الضنعٌفة، وجمهنور نقنل بن ضعٌفة فٌطلقون عدم الصحة وٌرٌدون ما
الفقهننا 
(ٔ)

المننن، مننن تطوٌننل  نعننوا صننالة التسننبٌح منن، اخننتالفهم فننًلننم ٌم 
 الركوع والسجود على المعتاد بل رغبوا فٌها . اًلعتدال فً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
"إتحاؾ السادة  حبابها، فقد نقل المرتضى الزبٌدي الحنفً فًاست مذهب الحنفٌة (ٔ)

البحر" خرهم صاحب "ستحبابها ؼٌر واحد من أصحابنا آنص على االمتقٌن" قال: "وقد 
 شرن الجامع الصؽٌر"   والبرهان الحلبً والبرزدوي فً "

 اَل  َثَواب   َوِفٌَها َوْضَعُه، َزَعمَ  َمنْ  َوَوَهمَ . ُطُرِقهِ  لَِكْثَرةِ  َحَسن   َوَحِدٌُثَها :عابدٌنوقال ابن 
َتَناَهى ْسَمعُ  اَل : اْلُمَحقِِّقٌنَ  َبْعضُ  َقالَ  َثمَّ  َوِمنْ  ٌَ ْتُرُكَها َفْضلَِها ِبَعِظٌمِ  ٌَ ٌَ ٌِن، ُمَتَهاِون   إال َو  ِبالدِّ
ْعنُ  ا ِفٌَها ِبؤَنَّ  َنْدِبَها ِفً َوالطَّ ٌٌِر  اَلةِ  لُِنُظمِ  َتْؽ َما الصَّ ؤِْتً إنَّ  اْرَتَقى إذافَ  َحِدٌِثَها َضْعؾِ  َعلَى ٌَ

ًَ  َذلَِك، ِفٌَها َكانَ  َوإِنْ  أَْثَبَتَها اْلَحَسنِ  َدَرَجةِ  إلَى ِن، أَوْ  ِبَتْسلٌَِمة   أَْرَبع   َوِه ٌْ قُولُ  َتْسلٌَِمَت  ِفٌَها ٌَ
ة   َثِماَبةِ َثاَل  ِ، ُسْبَحانَ » َمرَّ ُ، إال إلَهَ  َواَل  هلِلَِّ  َواْلَحْمدُ  هللاَّ ُ  هللاَّ ة   َوِفً «أَْكَبرُ  َوهللَاَّ ٌَ اَدةُ  ِرَوا ٌَ  ِز
ةَ  َواَل  َحْولَ  َواَل » قُولُ  «ِباهلَلَِّ  إال قُوَّ ة ؛ َوَسْبِعٌنَ  َخْمَسة   َرْكَعة   ُكلِّ  ِفً َذلِكَ  ٌَ َناءِ  َفَبْعدَ  َمرَّ  الثَّ

ْفعِ  ُرُكوِعِه، َوِفً اْلِقَراَءةِ  َبْعدَ  ُثمَّ  َعَشَر، َخْمَسةَ  ِن، ِمنْ  َوُكلٍّ  ِمْنُه، َوالرَّ ٌْ ْجَدَت  اْلَجْلَسةِ  َوِفً السَّ
َنُهَما ٌْ ا َب ا َعْشر  ُكوعِ  َتْسِبٌحِ  َبْعدَ  َعْشر  ُجودِ  الرُّ  .َوالسُّ

لصلوات المسنونة قال الحطاب فً "مواهب حٌث جعلوها من ا وهو مذهب المالكٌة
ْسِبٌحِ  َوَصاَلةُ الجلٌل" وهو ٌعدها " ٌَاض   اْلَقاِضً َذَكرَ  َما َعلَى التَّ  ." َقَواِعِدهِ  ِفً ِع
ً، وابن الصالن،  والؽزال وقد نص على استحبابه الجوٌنً، وهو مذهب الشافعٌة

 حدٌث التسبٌح صالة حدٌث: األسماء واللؽات وقال فً المجموعتهذٌب  والنووي فً
 بؽٌر ٌفعل الأ فٌنبؽً المعروؾ، الصالة لنظم تؽٌٌر - الصالة أي - وفٌها ضعٌؾ،
 =                                               .تضعٌفه العلم أهل عن نقل ثم بثابت، حدٌثها ولٌس حدٌث،
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 .................................................................................
___________________________   

  -رحمه هللا  - أحمدواختلف النقل فٌها عن  =
َرَها َولَمْ  ِفٌَها، اْلَمْرِويَّ  اْلَحِدٌثَ  أحمد ٌُْثِبتْ  َولَمْ : قال ابن قدامة ٌَ ، ة   َفَعلََها َوإِنْ  ُمْسَتَحبَّ

َواِفلَ  َفإِنَّ  َبؤَْس؛ َفاَل  إْنَسان   ةُ  ٌُْشَتَرطُ  اَل  َواْلَفَضاِبلَ  النَّ   .ِفٌَها اْلَحِدٌثِ  ِصحَّ
ْسِبٌحِ  َصاَلةُ ) ُتَسنُّ ( اَل )وَ  :اإلراداتوقال صاحب منتهى  : ِقٌلَ  ُتْعِجُبِنً َما: أحمد لَِقْولِ ( التَّ

ٌْسَ : َقالَ  لَِم؟ ء   ِفٌَها لَ ًْ ، َش َدهُ  َوَنَفضَ  ٌَِصحُّ  نص التسبٌح صالة:ابن تٌمٌة  وقال، َكاْلُمْنِكر ٌَ
 والشافعً ومالكة حنٌف أبو وأما ،إمام ٌستحبها ولم كراهتها، على أصحابه وأبمة أحمد
 ترجو النفس أن بمعنى ٌجوز، ال الضعٌؾ بالخبر العمل: وقال بالكلٌة، بها ٌسمعوا فلم
 والمنامات، سرابٌلٌاتاإلب والترهٌب الترؼٌب ومثله العقاب، ذلك تخاؾ أو الثواب ذلك
 ٌجوز لكن ؼٌره، وال استحباب ال شرعً، حكم إثبات بمجرده ٌجوز ال مما ذلك ونحو
 ٌضر، وال ٌنفع فإنه الشرع، بؤدلة قبحه أو حسنه علم فٌما والترهٌب، الترؼٌب فً ذلك

  . الشرعً الدلٌل على ٌتوقؾ موجبه واعتقاد
 سعٌد بن علً أن (العلل) كتاب فً ذكر الخاللأن  :النقد الصحٌح ونقل العالبى فً

 .شًء منها عندي ٌصح لم: فقال التسبٌح صالة عن حنبل بن أحمد سؤلت: قال النسابً
 . العاص بن عمرو بن هللا عبد حدٌث له فقلت
 . النكري مالك بن عمرو عن ٌروٌه كل: فقال
 . الرٌان بن مستمر أٌضا   رواه قد: فقلت
 .أعجبه وكؤنه ثقة، شٌخ مسلم: فقال،  إبراهٌم بن مسلم: قلت،  حدثك؟ من: فقال
 .تقدم ما ؼٌر آخر بسند للحدٌث منه تقوٌة فهذا
ْسِبٌحِ  َصالةُ  َوَرَدتْ : ْذَكارِ األ أََمالًِ ِفً ابن حجر َوَقالَ   َعبَّاس   ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  التَّ
 َوأَِخٌهِ  َطالِب   أَِبً ابن وعلً رافع َوأَِبً ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  َوَعْبدِ  اْلَعبَّاسِ  َوأَِبٌِهَما اْلَفْضلِ  َوأَِخٌهِ 
ا َتْخِرٌَجَها َساقَ  ُثمَّ  أَْنَصاِريٍّ  َوَرُجل   َسلََمةَ  َوأُمِّ  َجْعَفر   نْ : َقالَ  ُثمَّ  َجِمٌع  حَ  َوِممَّ  َهَذا َصحَّ
َنهُ  أَوْ  اْلَحِدٌثَ  يُّ اآلوَ  َمْنَدهْ  اْبنُ : َحسَّ ًُّ  َسْعد   أبووَ  َواْلَخِطٌبُ  ُجرِّ ْمَعاِن  ُموَسى أبووَ  السَّ
 ًُّ لِ  ْبنُ  اْلَحَسنِ  أبووَ  اْلَمِدٌِن النِ  َواْبنُ  َواْلُمْنِذِريُّ  اْلُمَفضَّ َوِويُّ  الصَّ ًُّ  َوالنَّ ْبِك  .َوآَخُرونَ  َوالسُّ
هُ : الْللىء فً وقال ًُّ  اْلَحاِفظُ  َقالَ  أَنَّ خُ  َقالَ  َوَكَذا َحَسن   أَوْ  َصِحٌح   ُهوَ : اْلَعالِب ٌْ  ِسَراوُ  الشَّ
ٌنِ  ْدِرٌبِ  ِفً الدِّ ًُّ  التَّ ْرَكِش  .َوالزَّ
ًُّ  َوَقالَ  لِ ٌْ سَ : اْلُعَق ٌْ ْسِبٌحِ  َصالةِ  ِفً لَ  .ٌُْثِبتُ  َحِدٌث   التَّ
ًِّ  ْبنُ  َبْكرِ  أبو َوَقالَ  ٌْسَ : اْلَعَرِب  .َحَسن   َوال َصِحٌح   َحِدٌث   ِفٌَها لَ
 ،(8ٔٗ/ٖ) للزبٌدي تحاؾ السادة المتقٌنوإ ،(7ٕ/ٕ)البن عابدٌن : رد المحتار ٌنظر

 ،(ٗٗٔ/ٖ) سماءاالوتهذٌب  ،(ٕٙٔ/ٔوبدابع الصنابع ) ،(8ٖٔ/ٔومواهب الجلٌل )
 ،(7ٓٔ/ٔخٌار )األوكفاٌة  ،(ٗ٘/ٗوالمجموع ) ،(ٖٕ٘/ٔوفتاوى ابن الصالن )

رادات االوشرن منتهى  ،(98/ٕوالمؽنى ) ،(89/ٔعبد هللا )ابنه رواٌة  أحمدومسابل 
والتلخٌص  ،(ٖٓ/ٔوالنقد الصحٌح ) ،(79٘/ٔ)ابن تٌمٌة  ومجموع فتاوي ،(ٕٓ٘/ٔ)

  ( .7ٖ/ٔ) والفوابد المجموعة للشوكانً ،(ٖٕ-٘ٔ/ٕالحبٌر)
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قال الشٌخ أبنو محمند الجنوٌنً
(ٔ)

ٌن حتنى اًلعتندالإذا طنول المصنلى بنٌن : " 
 "تسابٌحصالة ال ًل فًتفاح  بطلت صالته إ

(ٕ)
 .وهللا أعلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
ِه، بن محمد بن ٌوسؾ بن هللا عبد بن ٌوسؾ بن هللا عبد (ٔ) ٌْ َو ٌَّ  محمد أبو الّشٌخ َح

 ًّ ن ٌْ ِن من تحتَها َوِفً آخرَها  - اْلُجَو ٌْ اء اْلُمْعَجَمة ِباْثَنَت ٌَ ِبَضم اْلِجٌم َوفتح اْلَواو َوُسُكون اْل
ْسَبة إِلَى  -النُّون  ة َكِبٌَرة من نواحً نٌسابورَهِذه النِّ ٌَ ن َوِهً َناح ٌْ  .ُجَو
ا، امامإ وكان: الذهبًقال  ا فقٌه  ، مذهب فً بارع  ًّ ا الّشافع ر  ا مفسِّ  ٌّ ا، َنْحِو  وكان أدٌب 

ا ا العبادة، فً مجتهد   الفقه، فً التبصرة صنؾ وَوقار، جدّ  صاحب الّتالمذة، بٌن َمِهٌب 
 الّشٌخ كان لو: نًبواالص عثمان أبو قال. و والتعلٌق الكبٌر، والتفسٌر التذكرة، وصنؾ

 صالح أبو الحافظ وقال. به وافتخروا شمابلُه إلٌنا لنقل إسرابٌل بنً فً محمد أبو
ٌُْمَنى ٌده رأٌت كفاناأل فً لََفْفَتهُ  فلّما ؼّسلته،: المإّذن  القمر، كلون منٌرة بطاإل إلى ال

س ُتُوفًّ .فتاوٌه بركات هذه: )أي الذهبً( وقلت فتحٌرت، ٌْ سنة  القعدة ذي فً ربوابَن
 . ثمان وثالثٌن وأربعمابة

وطبقات الشافعٌة  ،(7ٔٙ/7ٔوسٌر أعالم النبالء ) ،(7ٗ٘/9) اإلسالمارٌخ : تٌنظر
 وطبقات المفسرٌن للسٌوطً ،(9ٖٔ/ٔبن كثٌر )وطبقات الشافعٌٌن ال ،(7ٖ/٘للسبكى )

 (ٖ٘ٔ/ٔ، واللباب )(ٙ٘/ٔ)
 َفِفً عمدا طوله َفإِن االعتدال ٌطول اَل  أَن َوٌجب: خٌاراألقال صاحب كفاٌة  (ٕ)

نِ  مامإ ِعْند أََصحَها :أوجه َثاَلَثة صاَلته بطاَلن ٌْ  ورد َما الإ تبطل اْلَبَؽِويّ  ِبهِ  َوقطع اْلَحَرَم
ْسِبٌح َصاَلة أَو اْلقُُنوت ِفً بتطوٌله الشَّْرع  . التَّ

ٌن الزركشى دوخباٌا الزواٌا لبدر ال، (٘ٗٔ/ٗالوجٌز ): فتح العزٌز شرن نظرٌ
 ( 7ٓٔ/ٔخٌار )األوكفاٌة  ، (ٓٓٔ-99/ٔ)
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 ذكر صالة الحاجة( 1ٗ)
 

 -وسلم علٌه هللا صلى - النبً كان :قال -هللا عنه  رضً -عن حذٌفة  -ٕٗٓ
هُ  إذا ب  ز  أخرجه أبو داود  "ةالصَّ ى الل  فزع إِ  أ ْمرٌ  ح 

(ٔ)
 .   

___________________________ 
  هذا الحدٌث مداره على عكرمة بن عمار واختلؾ عنه وصال وإرساال:( ٔ)

عن محمد بن عبد هللا الدإلً عن ابن أخً الوجه األول الموصول: عكرمة بن عمار 
 حذٌفة عن حذٌفة مرفوعا

أخً  عن ابنمحمد بن عبد هللا الدإلً عن  الوجه الثانً المرسل: عكرمة بن عمار
 حذٌفة مرسال.

 :الموصول تخرٌج الوجه األول
امِ  َوْقتِ باب  ،الصالة تابك :داود أبو هأخرج ٌَ ًِّ  ِق ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ لِ  ِمنَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  اللَّ

َثَنا :( قال9ٖٔٔ/ٖ٘/ٕ) دُ  َحدَّ َثَنا ِعٌَسى، ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَى َحدَّ ْح ا، ْبنُ  ٌَ ٌَّ  ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َزَكِر
، ار  دِ  َعنْ  َعمَّ ، هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ًِّ َإلِ َفَة، أَِخً اْبنِ  اْلَعِزٌِز، َعْبدِ  َعنْ  الدُّ ٌْ َفَة، َعنْ  ُحَذ ٌْ  ُحَذ
ًُّ  َكانَ »: َقالَ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ، َحَزَبهُ  إذا َوَسلَّمَ  َعلَ  «َصلَّى أَْمر 
: معرفة الصحابة نعٌم فً أبوومن طرٌقه  ،(99ٕٖٕ/ٖٖٓ/8ٖ) :أحمد هأخرجو
 فً البؽدادي الخطٌب هأخرجو ،(ٕٓٙ/ٔ) :تفسٌره فً الطبري هأخرجو، (88ٔٔ/ٗ)

 . بلفظه به زكرٌا، بن ٌحٌى عن طرق من( أربعتهم  7ٕٗ/ٙ) :تارٌخه
 به عكرمة، عن جرٌر، بن وهب طرٌق من (ٕٓٙ/ٔ) :تفسٌره فً الطبري هأخرجو

 .بلفظه 
انُ باب  ،الصالة تابك :مستخرجه فً عوانة أبو هأخرجو ٌَ ةِ  َب نَّ لٌَِعِة، َتْوِجٌهِ  ِفً السُّ  الطَّ

ةِ  ِبِه، َواْلُمَخاَطَرةِ  نَّ ِض  َتْركِ  ِفً َوالسُّ َعرُّ  َوَثَوابِ  َوَثَواِبِه، َذلَِك، َعلَى َقَدرَ  إِنْ  لِْلَعُدوِّ  التَّ
 (ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ) :الدالبل فً البٌهقً هأخرج(، و8ٕٗٙ/ٕٖٓ/ٗ) اْلُمْسلِِمٌنَ  َحاِرسِ 
  . به مطوال عمار، بن عكرمة عن مسعود، بن موسى حذٌفة أبً طرٌق منكالهما 

 تخرٌج الوجه الثانً المرسل:
إسماعٌل بن موسى الفزاري ثنا الحسن بن ( عن ٕٓٙ/ٔأخرجه الطبري فً تفسٌره: )

 زٌاد الهمدانً عن ابن جرٌج به.
من طرٌق ابن جرٌج، عن عكرمة، عن محمد بن  (89ٔ/ٕ)وأخرجه كذلك ابن قانع 

ِه  ٌْ ُعبٌد بن أبً قدامة، عن عبد العزٌز بن الٌمان، قال: كان رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
أبو نعٌم فً معرفة (، و 8ٙٔ/8ابن حبان فً الثقات )و، فذكره َوَسلََّم إذا حزبه ...

  ( من طرٌق ابن جرٌج مرسال7ٖٖٗ/88ٔٔ/ٗالصحابة )
من طرٌق ُسرٌج بن ٌونس، عن ٌحٌى  (89ٔ/ٕ) :ابن قانع فً معجم الصحابة هأخرجو
بن زكرٌا، عن عكرمة، عن محمد بن عبد هللا، عن عبد العزٌز أخً حذٌفة عن النبً ا

ِه َوَسلََّم لم ٌذكر فٌه حذٌفة. ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ
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............................................................... ..................
___________________________   

 دراسة إسناد الوجه األول: =
 الوجه األول الموصول: رواه أبو داود وهذا دراسة إسناده

 :أبً داوداإلمام  إسناددراسة 
د -ٔ مَّ روى .  ()خت د تم س ق الطباع ابن حفص أبو البؽدادي، نجٌح بن عٌسى بن ُمح 

ِ، َعبد ْبن الوضان عوانة وأبً بحدٌثه، الناس أعلم وهو ،بشٌر بن هشٌم عن:  وٌحٌى هللاَّ
 ْبن إبراهٌمو داود، أبوو تعلٌقا، اْلُبَخاِريّ  وعنه:. وؼٌرهم  زابدة، أَبً ابن زكرٌا بنا

ْعقُوب  بكر أبو قال .وؼٌرهم  ريبواالنٌس ْزَهراأل ْبن أحمد ْزَهراأل أبوو ، الجوزجانً ٌَ
د: ٌعنً كٌس، لبٌب الطباع ابن إن: حنبل ْبن أحمد َعن ،األثرم  وَقال، عٌسى بن ُمَحمَّ

ْحَمِن، َعْبد سمعت: قال علٌا سمعت: الُبخاِريُّ   وما هشٌم، حدٌث عن نهاالٌس وٌحٌى الرَّ
 َعْبد اختلؾ: ٌقول عٌسى بن محمد سمعت: حاتم أبو َوَقال، منه ِبهِ  أعلم أحدا أعلم

ْحَمنِ  : خراآل َوَقال ٌدلسه، كان: أحدهما فقال لهشٌم، حدٌث فً َداُودَ  أبوو مهدي، بن الرَّ
: أٌضا  حاتم أبو َوَقال .علٌه فاقتصرا عندي، بما فؤخبرتهما بً، فتراضٌا سماع، هو بل

َثَنا  اببولأل أحفظ المحدثٌن من رأٌت ما المؤمون الثقة الطباع ابن عٌسى بن محمد َحدَّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، منه  ابن عٌسى ابنً ومحمد ،إسحاق عن أبً سبل: حاتم أَبً ْبن الرَّ

د: فقال الطباع،  سمعت: َداُودَ  أبو َوَقال أتقن ومحمد أجل، إسحاق وكان إلً، أحب ُمَحمَّ
د د: ٌقول الرٌان بن بكار بن ُمَحمَّ          .عٌسى بن إسحاق من أفضل عٌسى بن ُمَحمَّ
 ربما وكان حدٌث، ألؾ أربعٌن من نحوا ٌحفظ وكان ٌتفقه، كان: أٌضا َداُودَ  أبو َوَقال
المرتبة الثالثة من  وذكره ابن حجر فً ،الدارقطنًداود و أبوووصفه بالتدلٌس ، دلس
َسابً َوَقال، ب المدلسٌنمرات ان ابنُ  وذكره، ثقة: النَّ  من كان: َوَقال الثقات، كتاب فً ِحبَّ
ْحَمنِ  وَعْبد ٌحٌى كان هشٌم، بحدٌث الناس أعلم  ابن َوَقال .هشٌم حدٌث عن نهالؤٌس الرَّ
 وعشرٌن أربع سنة مات .هشٌم بحدٌث الناس أعلم من كان فقٌه، ثقة: التقرٌب فً حجر
 .بتٌناوم

 مدلس من الثالثة . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
  .هذه الرواٌة  بالتحدٌث قلت : وقد صرن فً

/ 9) حبان ابن وثقات ،(9ٖ/ 8) والتعدٌل والجرن ،(ٖٕٗ/ ٔ) لٌعقوب المعرفة :ٌنظر
وتعرٌؾ أهل التقدٌس  ،(ٔٓ٘/ٔ) والتقرٌب ،(9ٖٗ – 9ٕٖ/9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٗٙ
 (ٔٓ٘/ٔوالتفرٌب ) ،(ٗٗ/  ٔ)
 8ٙٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم : زابدة أَبً بن زكرٌا بن ٌحٌى -ٕ
                           ٕٔٓ :بن عمار : حسن الحدٌث سبقت ترجمته حدٌث رقم عكرمة -ٖ
د -ٗ مَّ ٌُقال.  الحنفً  قدامة أَبً بن هللاَّ  َعبد بن ُمح  د: و . )د( .قدامة أبو ُعَبٌد، ْبن ُمَحمَّ

ٌُقال. حذٌفة أخً العزٌز عبد: َعن َرَوى  َعْبد ْبن وُعَمر حذٌقة، أخً بن العزٌز عبد: و
 روى أعلم َما: المٌزان فً الذهبً َقال.  الٌمامً عمار بن عكرمة: َعنه َرَوى .اْلَعِزٌز
ر عنه ٌْ                                                 =                       .مقبول: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، عمار بن عكرمة َؼ
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 .................................................................................
___________________________   

 .أحد ٌوثقه ولم الٌمامً، عمار بن عكرمة عنه بالرواٌة تفرد؛ : مجهول حالهخالصة  =
والتقرٌب  ،(9٘٘/ٖ، والمٌزان )(7ٕٔ/9، والتهذٌب )(ٖٓ٘/ٕ٘كمال )تهذٌب ال :ٌنظر

(ٔ/ٗ89) 
ٌُقال ، حذٌفة أخو العزٌز عبد -٘  )د(.حذٌفة أخً ابن:  و

ٌُقال الفلسطٌنً، زٌاد بن حمٌد هللاَِّ  َعْبدِ  أبو: َعنه َرَوى.  حذٌفة: َعن َرَوى  الٌمامً و
ٌُقال قدامة، أَبً بن هللا َعبد بن ومحمد  ذكره .الحنفً الدإلً ُعَبٌد بن محمد قدامة أبو: و
ان ابنُ  ، فى ثقاته العجلًوذكره ، لَهُ  صحبة ال: َوَقال الثقات، كتاب من التابعٌن ِفً ِحبَّ
 بذكره مندة ابن ووهم ،حذٌفة أخً ابن أنه نعٌم أبو صحح: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال
 . حذٌفة أخو إنه وقوله الصحابة فً إٌاه

 .فارتفعت جهالته  العجلً: ثقة روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان و خالصة حاله
 والتعدٌل والجرن، (ٖٙٓ/ٔ) العجلً وثقات ،(ٓٔ/ ٘) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 ،(88ٔٔ/ٗبً نعٌم )ومعرفة الصحابة أل ،(ٕٗٔ/٘) حبان ابن وثقات ،(99ٖ/٘)
 (ٖٓٙ/ ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(9ٓٔ/٘) اإلصابةو ،(ٖ٘ٙ –ٖٗٙ/ٙ) التهذٌب وتهذٌب

 (ٕٔٗ/ٔوخالصة تذهٌب تهذٌب الكمال )
                     ٕٗ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه بن الٌمان حذٌفة -ٙ

 (مسعود بن موسىوتابع ٌحٌى بن زكرٌا على هذا الوجه: )وهب بن جرٌر وأبو حذٌفة 
 8ٔٔسبقت ترجمته حدٌث رقم:  ثقة، وهب بن جرٌر: -ٔ
الثوري  :روى عن)خ د ت ق(.  النهدي أبو حذٌفة البصري.موسى بن مسعود  -ٕ

محمد بن أحمد، و :روى عنه .وعكرمة ابن عمار وشبل بن عباد وإبراهٌم بن طهمان
ُ، َوَكاَن  قال ابن سعد فً الطبقات: .حاتم والمثنى وأب َوَكاَن َكِثٌَر اْلَحِدٌِث، ِثَقة  إِْن َشاَء هللاَّ

ْذُكُروَن أَنَّ  ٌَ ، َو ْوِريِّ اَن الثَّ ٌَ ، َوُسْف د  ِر ْبِن ُمَحمَّ ٌْ ، َوُزَه ار  ِة َعْن ِعْكِرَمَة ْبِن َعمَّ ٌَ َوا َحَسَن الرِّ
اَن َكاَن َتزَ  ٌَ ُه ِحٌَن َقِدَم اْلَبْصَرَة، ُسْف َو أُمَّ ووثقه العجلً وذكره ابن حبان فً الثقات وقال وَّ

 صدوق سٌا الحفظ وكان ٌصحؾ.الذهبً: صدوق ٌصحؾ، وقال ابن حجر: 
نِ  ٌْ َفَة ِباْلَبْصَرِة ِفً ُجَماَدى اآْلِخَرِة َسَنَة ِعْشِرٌَن َوِماَبَت ٌْ ًَ أَُبو ُحَذ   .َوُتُوفِّ

وهو حسن الرواٌة عن عكرمة، الحاصل أنه صدوق ضعؾ فً حفظه، خالصة حاله: 
وهو شٌخ للبخاري، ولم ٌرو له إال ما تابعه علٌه ؼٌره، فالظاهر أنه ال ٌحتج به، 

 وحدٌثه ٌصلح للمتابعات والشواهد.
، والثقات للعجلى (9ٕ٘/7(، والتارٌخ الكبٌر )ٖٗٓ/7الطبقات البن سعد )ٌنظر: 

(، والكاشؾ 9٘ٗ/7(، والثقات البن حبان )ٖٙٔ/8دٌل )(، والجرن والتعٖ٘ٓ/ٕ)
  (ٗ٘٘/ٔ(، والتقرٌب )8ٖٓ/ٕ)
 دراسة إسناد الوجه الثانً: 

 7ٕثقة مدلس من الثالثة، سبقت ترجمته حدٌث رقم:  رواه ابن جرٌج: وهو
 =                                                                          النظر فً الخالف:
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 بن جرٌر على هذا الوجه: وهب وهو ثقة، وتابعه ٌحٌى بن زكرٌاالوجه األول: رواه  =
، وهو صدوق ضعٌؾ الحفظ؛ لكنه حسن مسعود بن موسىوأبو حذٌفة  وهو ثقة،

 الرواٌة عن عكرمة.
والوجه المرسل: رواه ابن جرٌج وهو ثقة مدلس من الثالثة إذا ٌترجح الوجه األول 

 بقرٌنة األكثر واألحفظ.
  :الحدٌث من الوجه الراجحالحكم على 

دلجهالة  ؛ضعٌؾ  عنه بالرواٌة تفردفقد  الحنفً الدإلً قدامة أَبً بن هللاَّ  َعبد بن ُمَحمَّ
                                                                 . أحد ٌوثقه ولم الٌمامً، عمار بن عكرمة
َثَنا: َقالَ  (89ٖ7ٔ/7ٕٙ/ٖٔ) :أحمد هأخرج: وله شاهد من حدٌث صهٌب قلت  َعفَّانُ  َحدَّ
َثَنا: َقالَ  ِكَتاِبهِ  ِمنْ  َمانُ  َحدَّ ٌْ ْعِنً ُسلَ َثَنا: َقالَ  اْلُمِؽٌَرِة، اْبنَ  ٌَ ، َحدَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َثاِبت   ْبنِ  الرَّ
لَى، أَِبً ٌْ ب   َعنْ  لَ ٌْ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  ُصَه ٌْ ا، َهَمسَ  َصلَّى إذا َوَسلَّمَ  َعلَ ب  ٌْ  اَل  َش

ُثَنا َواَل  َنْفَهُمُه، هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ : َقالَ  ِبِه، ٌَُحدِّ ٌْ  َقالَ  «لًِ؟ َفِطْنُتمْ »: َوَسلَّمَ  َعلَ
ا َذَكْرتُ  َقدْ  َفإِنًِّ: "َقالَ  َنَعْم،: َقاِبل    ٌّ ًَ  األنبٌاء ِمنَ  َنِب ا أُْعِط  َمنْ : َفَقالَ  َقْوِمِه؟ ِمنْ  ُجُنود 
قُومُ  َمنْ  أَوْ  َهُإاَلِء، ٌَُكاِفاُ  َماُن، َشكَّ  ِبَهِذِه، َشِبٌَهة   َكلَِمة   أَوْ " لَِهُإاَلءِ  ٌَ ٌْ ُ  َفؤَْوَحى: "َقالَ  ُسلَ  هللاَّ
هِ  ٌْ نَ  لَِقْوِمكَ  اْخَترْ : إِلَ ٌْ ا: َثاَلث   إِْحَدى َب ِهمْ  أَُسلِّطَ  أَنْ  إِمَّ ٌْ ا َعلَ ِرِهْم، ِمنْ  َعُدّو  ٌْ  أَوِ  اْلُجوَع، أَوِ  َؼ

ًُّ  أَْنتَ : َفَقالُوا َذلِكَ  ِفً َقْوَمهُ  َتَشارَ َفاسْ : "َقالَ " اْلَمْوتَ  ِ، َنِب َك، َذلِكَ  َنِكلُ  هللاَّ ٌْ : َقالَ " لََنا َفِخرْ  إِلَ
اُنوا»: َقالَ  «َصاَلِتهِ  إِلَى َفَقامَ » ك  ُعون   و  ْفز  ةِ  إِل ى ف ِزُعوا إذا ٌ  ال  : َقالَ  َفَصلَّى،": َقالَ  «الصَّ
ا ِرِهمْ  ِمنْ  َعُدو   أَمَّ ٌْ ِهمُ  َفُسلِّطَ : "الَ قَ "  اْلَمْوتُ  َولَِكنِ  َفاَل، اْلُجوعُ  أَوِ  َفاَل، َؼ ٌْ  َثاَلَثةَ  اْلَمْوتُ  َعلَ
، ام  ٌَّ
ا اللَُّهمَّ : أَقُولُ  أَنًِّ َتَرْونَ  الَِّذي َفَهْمِسً أَْلف ا، َسْبُعونَ  ِمْنُهمْ  َفَماتَ  أَ ٌَ ،  أَُقاِتُل، ِبكَ  َربِّ

ةَ  َواَل  َحْولَ  َواَل  أَُصاِوُل، َوِبكَ   " ِباهللَِّ  اال قُوَّ
 من القٌسً وهو: المؽٌرة بن سلٌمانفٌه مسلم،  شرط على صحٌح إسنادوهذا   قلت :
 .الشٌخٌن رجال ثقات رجاله وبقٌة وتعلٌقا، مقرونا البخاري له أخرو وقد رجاله،

     ٕٕ، سبقت ترجمته حدٌث رقم ثبت ثقة :)ع( البصري الصفار مسلم بن عفان -ٔ
   ثقة: )ع( سعٌد أبو البصري موالهم القٌسً المؽٌرة بن سلٌمان -ٕ

  (ٕٗ٘/ٌٔنظر : التقرٌب )
 ٕٙ: ، سبقت ترجمته حدٌث رقم ثقة: )ع( البصري محمد أبو البنانً أسلم بن ثابت -ٖ
    ثقة: )ع( الكوفً ثم المدنً نصارياأل لٌلى أبً ابن الرحمن عبد -ٗ

 (9ٖٗ/ٌٔنظر : التقرٌب )
 اسمه كان وٌقال النمر من أصله رضً هللا عنه، الرومً ٌحٌى أبو سنان بن صهٌب -٘
 )ع( -رضً هللا عنه  - الروم سابق شهٌر صحابً، لقب وصهٌب الملك عبد
 (78ٕ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 حسن لؽٌره
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يبفتح الحا  المهملة والزا : حزبه أمرٌ قوله
(ٔ)

نزل به مهم أوأصابه غم  : أي
 .مر الشدٌداألمور جم، حازب وهو األوحوازب 

وقوله: فزع إلى الصالة
(ٕ)

 فؤفزعنً: أي : فزعت إلٌهلٌها ٌقالاث إاستغ : أي
 ضداد .األخوفته فهو من  إذاأغثته و إذا، وأفزعته فؤغاثنًاستغثت به 

نْ و -ٕ٘ٓ ْبدِ  ع  ِ  ع  ُسولُ  ق ال  : ق ال   ،هللا عنهما  رضً أ ْوف ى أ بًِ ْبنِ  هللاَّ ِ  ر  - هللاَّ
لَّى ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  نْ : "- و  ان تْ  م  ِ  إِل ى ل هُ  ك  ةٌ  هللاَّ اج  د   إِل ى أ وْ  ، ح  نًِ ِمنْ  أ ح   ب 
م   ؤْ  آد  ضَّ ت و   ٌ ْل ٌُْحِسنِ  ف  ْل لِّ  ُثمَّ  ، اْلُوُضو    و  ٌُص  نِ  لِ ٌْ ت  ْكع  ٌُْثنِ  ُثمَّ  ، ر  ل ى لِ ِ  ع  ثم  ، هللاَّ

لِّ  ٌُص  ل ى ْل ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  قُلْ  ُثمَّ  ، - و   ٌ ُ  إًل إِل ه   ًل  : لِ

لٌِمُ  هللاَّ  الح 
ِرٌُم، ان   الك  ِ  ُسْبح  بِّ  هللاَّ ْر ِ  ر  ِظٌِم، الع  ْمدُ  الع  ِ  الح  بِّ  هلِلَّ ، ر  ال ِمٌن   أ ْسؤ لُك   الع 
اتِ  ، ُموِجب  تِك  ْحم  ابِم   ر  ز  ع  ، و  تِك  ْغفِر  ة   م  نٌِم  الغ  ، ُكلِّ  ِمنْ  و  ة   بِرٍّ م  ال  السَّ  ُكلِّ  ِمنْ  و 

، عْ  ًل   إِْثم  د  ا لًِ ت  ْنبا ُه، إًل ذ  ف ْرت  ًل   غ  ا و  ّما ُه، إًل ه  ْجت  ًل   ف رَّ ةا  و  اج  ً   ح  ا ل ك   ِه  إًل ِرضا
ه ا ت  ٌْ ا ق ض  م   ٌ  اِحِمٌن   أ ْرح  الترمذيأخرجه  "الرَّ

(ٖ)
ِدٌثٌ  :وقال،  ِرٌبٌ  ح  فى  غ 

ْرق ا ِ  أبو ف ابِدٌ طرٌقه   .وهو ضعٌف فى الحدٌث  الو 
___________________________   

 (77ٖ/ٔ) األثٌرالنهاٌة البن ( ٔ)
ن َعلَى كالمهم فً الَفَزعُ  :الخطابً( قال ٕ) ٌْ  رعب إذا الرجلُ  َفِزع :أَحدهما :وْجَه

ْبُته أي وأفزعته  التجؤتُ  أي فاُلن   إلى فِزعتُ  ٌُقال ْنجاداإلو النَُّصرة بمعنى خراآلو. رعَّ
هِ  ٌْ اَلةِ  إِلَى فاْفَزُعوا: األثٌروقال ابن  .َنَصرنً أي فؤفزَعِنً إِلَ َها، اْلَجؤُوا أي: الصَّ ٌْ  إِلَ

 .الحاِدث األمر َدْفع َعلَى ِبَها واْسَتِؽٌُثوا
( والنهاٌة 9ٕٔ/ٕ) الجوزي( وؼرٌب الحدٌث البن 8ٕٙ/ٔ) للخطابًؼرٌب الحدٌث 

(ٖ/ٖٗٗ ) 
 الَحاَجةِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب الصالةأبو تابك :الترمذي هأخرج( ٖ)
َثَنا :( قال79ٗ/ٖٗٗ/ٕ) ًُّ  َحدَّ ِزٌدَ  ْبنِ  ِعٌَسى ْبنُ  َعلِ َثَنا: َقالَ  الَبْؽَداِديُّ  ٌَ  َبْكر   ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َحدَّ

، ًُّ ْهِم َثَنا ن السَّ ، ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  وَحدَّ ، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُمِنٌر  ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َفاِبدِ  َعنْ  َبْكر   الرَّ
 ْبنُ  َفاِبدُ  َمَقال ، هِ إسناد َوِفً َؼِرٌب   َحِدٌث   َهَذا» :به بلفظه وقالأَْوَفى، أَِبً ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ 
ْحَمنِ  َعْبدِ  ؾُ  الرَّ  . «الَوْرَقاءِ  أبو ُهوَ  َوَفاِبد   الَحِدٌِث، ِفً ٌَُضعَّ
 َوَهَذا :من طرٌق عبد هللا بن بكر وقال (7ٖٖٗ/ٖٓٓ/8) :فى مسنده البزار هأخرجو

َما اْلَحِدٌثُ  ٌِد   َعنْ  َذَكْرَناهُ  إِنَّ ٌِد   َكانَ  َوإِنْ  َفا سَ  َفا ٌْ ؛ لَ ا ِباْلَقِويِّ  اْلَحِدٌثَ  َهَذا لَْفظَ  َنْحَفظْ  لَمْ  أِلَنَّ
ًِّ  َعنِ  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  . َذَكْرَناهُ  َفلَِذلِكَ  سناداإل ِبَهَذا اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  إال َوَسلَّمَ  َعلَ
ُة ِفٌَها تابك :ابن ماجه هأخرجو نَّ اَلِة، َوالسُّ  اْلَحاَجةِ  َصاَلةِ  ِفً َجاءَ  َماباب ، إَِقاَمِة الصَّ
 َفاِبدُ » :وقال ،بلفظه (99ٔٔ/ٙٙٗ/ٔ)اكم: كتاب الوتر الحو ،( بنحوه8ٖٗٔ/ٔٗٗ/ٔ)
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ً   اْلَوْرَقاءِ  أبو الرَّ اِبِعٌَن، ِفً ِعَداُدهُ  ُكوِف تُ  َوَقدْ  التَّ ٌْ  أَْعَقاِبِه، ِمنْ  َجَماَعة   َرأَ
نِ  أَنَّ  الإ اْلَحِدٌثِ  ُمْسَتِقٌمُ  َوُهوَ  ٌْ َخ ٌْ َجا لَمْ  الشَّ َما َعْنُه، ٌَُخرِّ ا َهَذا َحِدٌَثهُ  َجَعْلتُ  َوإِنَّ  لَِما َشاِهد 
مَ    =                                                                                  .   «َتَقدَّ
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 .................................................................................
___________________________   

، ثالثتهم من ( بلفظه99ٕ٘/ٙٗ٘/ٗتحسٌن الصالة )باب  :اإلٌمانفى شعب  البٌهقًو =
ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َفاِبدِ  َعنْ  طرق              .به الرَّ

 
 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

اء أَوله ِبَفْتح الكراجكً البؽداي ٌزٌد بن عٌسى بن علً -ٔ  آخرَها َوِفً َواْلِجٌم َوالرَّ
ة َكاؾ ٌَ ْسَبة َهِذه َثاِن ة َوِهً كراجك إَِلى النِّ ٌَ  حجٌن: َعن َرَوى. )ت(  َواِسط َباب على َقْر

 السهمً بكر ْبن هللا وعبد مخلد، ْبن الضحاك عاصم وأبً ،دةعبا ْبن ورون المثنى، ْبنا
ْرِمِذّي، :وعنه. وؼٌرهم  محمد ْبن إبراهٌمو المخرمً، أٌوب ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن إبراهٌمو التِّ

ان ابنُ  ذكره. وؼٌرهم  صبهانً،األ متوٌه بن الحسن ْبنا                                                 .الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
ا الإ حاله من علمت َما: الخطٌب بكر أبو َوَقال ر  ٌْ : التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، َخ
 . بتٌناوم وأربعٌن سبع سنة مات .مقبول

 . الترمذيخالصة حاله : حسن الحدٌث حسن له 
 وتهذٌب، (88/ٖواللباب )، (ٕٔ/ٕ) الخطٌب وتارٌخ ،(7ٗٗ/8) حبان ابن ثقات: ٌنظر

  ،(ٗٓٗ/ٔ) والتقرٌب ،(7ٖٓ – 9ٖٙ/ 7) التهذٌب
بد -ٕ ْحَمنِ  َعْبدِ  أبو منٌر، بن هللاَِّ  ع   ْبن هللا عبد :روى عن.  )خ ت س( اْلَمْرَوِزّي، الرَّ
                                                          . وؼٌرهم همام،بن  الرزاق وَعْبد الجدي، إبراهٌم ْبن الملك وعبد السهمً، َبْكر أَبً
ْرِمِذّي، البخاري، :وعنه َسابً، والتِّ ْعقُوب أبوو والنَّ  . وؼٌرهم السمٌدع، ْبن إسرابٌل ٌَ
َسابً قال ان ابنُ  وذكره، ثقة: النَّ ْرِمِذيّ  َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ  َقال، وَ صالح رجل: التِّ
د َوَقال، عابد ثقة: التقرٌب فً حجر ابن  بعض سمعت: الفربري ٌُوُسؾَ  ْبن ُمَحمَّ

قُول أصحابنا د هللاَِّ  َعبد أبا سمعت: ٌَ قُول إسماعٌل ْبن ُمَحمَّ َثَنا: ٌَ  ولم منٌر، ْبن هللاَِّ  َعبد َحدَّ
 . ذلك وقٌل بعد بتٌناوم وأربعٌن إحدى سنةمات  .مثله أر

                                  . البخاريكثرون واحتج به األخالصة حاله : ثقة وثقه 
ومشٌخة  ،(7ٔٙ ن/ٖٔ/  ٖ) التِّْرِمِذيّ سنن و ،(ٕٕٔ/ ٘) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر

 ، وتهذٌب(ٖ٘٘/8) حبان ابن وثقات ،(8ٔٔ/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(9ٓ/ٔ) النسابً
 (ٗ٘ٗ/ٔ) والتقرٌب ،(ٖٗ/  ٙ) التهذٌب

بد -ٖ ِ  ع   روى عن:.  )ع( الَبْصِريّ  وهب أبو ، اْلَباِهلًِ السهمً حبٌب بن بكر بن هللاَّ
 ْبنا هللاَّ  عبد :وعنهوؼٌرهم  الورقاء أَِبً وفابد خنس،اال ْبن هللاَّ  وُعَبٌد عون، ْبن هللاَِّ  َعْبد
َسابً، جرٌر ْبن َسِعٌد ْبن وعلً ،الحربً َصالِح ْبن وعثمان ،المروزي منٌر  وعلً النَّ
 أَبً ْبن َبْكر أبو َوَقال ،العجلًوابن معٌن و أحمدوثقه . وؼٌرهم  ٌزٌد ْبن عٌسى ْبن

: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ : األثرم َبْكر أبو َوَقال، صالح: حاتم أبوو َمِعٌن، ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة
 قال شقصا، أعتق رجال أَن أَِبٌِه، َعن الملٌح، أَِبً َعن َقَتاَدة، َعنْ  َسِعٌد، َحِدٌث ِفً أجد
 إسماعٌل ِمْنُهم عدة َرَوى محفوظا، أراه وَما السهمً، قاله: َفَقالَ  أَِبٌِه؟ َعن: أحد ِفٌهِ 

ٌْسَ  وؼٌره،   =                                  َسِعٌد، خطؤ من َهَذا وأظن ،"أَِبٌهِ  َعن: ِفٌهِ  لَ
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 .................................................................................
___________________________   

 سماع من عندك سماعه أٌن: هللاَِّ  َعبد ألبً قٌل خٌرا، السهمً َعلَى هللاَِّ  َعْبد أبو وأثنى =
د ر َسِعٌد، َعنْ  َبْكر ْبن ُمَحمَّ ٌْ د وذكرَؼ  َفْوقَ  عندي ُهوَ : هللاَِّ  َعْبد أبو َقالَ فَ  َبْكر، ْبن ُمَحمَّ
د َوَقال، نعم: لً َفَقالَ  َهُإالِء؟ َفْوقَ  السهمً: هللاَِّ  َعبد ألبً قلتُ  كلهم َهُإالءِ  : َسْعد ْبن ُمَحمَّ
: الدارقطنً قال: التهذٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة صدوقا وكان باهلة، من بطن السهمً

 اْلَمؤُْمون خالفة ِفً َماتَ  . حافظ ثقة: التقرٌب فً َوَقال، ثقة: قانع ابن َوَقال مؤمون، ثقة
 . بتٌناوم ثمان سنة المحرم من بقٌت لٌلة عشرة لثالث الثالثاء لٌلة

  . كثروناألثقة وثقه  خالصة حاله :
 ،(ٗ٘ٔ/ٔ) الدوريوتارٌخ ابن معٌن رواٌة ، (9ٕ٘/7: طبقات ابن سعد )ٌنظر

 للعجلًوالثقات ، (ٕ٘/٘) للبخاريوالتارٌخ الكبٌر ، (9ٖٓ/ٔوالطبقات لخلٌفة )
وتهذٌب التهذٌب  ،(ٔٙ/7) وثقات ابن حبان  ،(ٙٔ/٘والجرن والتعدٌل )، (ٕٔ٘/ٔ)
 (97ٕ/ٔ) والتقرٌب، (ٕٙٔ/٘)
 أَبً ْبن الل روى عن:.  )ت ق( .العطار الورقاء أبو الكوفً، الرحمن َعْبد بن فابد -ٗ

د أوفى، أَبً ْبن هللاَِّ  وَعْبد الدرداء،  إسماعٌل إسحاق أبو: َعنه َرَوى .المنكدر ْبن وُمَحمَّ
مان ْبن وجعفر شبٌب، أَبً ْبن الَملِك َعبد ْبنا ٌْ  السهمً َبْكر ْبن هللا وعبد الضبعً، ُسلَ

 لٌس ضعٌؾ،: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َوَقال، الحدٌث متروك: حنبل ْبن أحمد قال. وؼٌرهم
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، بشًء   ولٌس بثقة،  ال: ٌقوالن زرعة وأبا أَِبً، سمعت: حاتم أَبً ْبن الرَّ
 حدٌثه ٌكتب ال الحدٌث، ذاهب فابد: ٌقول سفٌان أبً سمعت: أٌضا َوَقال، ِبهِ  ٌشتؽل
 َعنِ  هأحادٌثو عنه، نسؤله ال وكنا. عنه ٌحدث ال وكان عنه، إبراهٌم ْبن مسلم عند وكان
 أن ولو أوفى، أَبً ابن حدٌث ٌشبه ال كؤنه أصال لها ترى تكاد ال بواطٌل أوفى أَبً اْبن

 أبو َوَقال، الحدٌث منكر: الُبخاِريُّ  وَقال، ٌحنث لم كذب حدٌثه عامة أن حلؾ رجال
سَ : َداُود ٌْ ْرِمِذيّ  َوَقال، بشًء   لَ َسابً َوَقال، الحدٌث فً ٌضعؾ: التِّ  َوَقال، بثقة لٌس: النَّ
 ممن كان ِبهِ  حتجاواإل ٌجوز ال: حبان اْبن َوَقال، الحدٌث متروك: آخر موضع فً

 ْبن إبراهٌم َوَقال، بالمعضالت أوفى أَبً أبن عن وٌؤتً المشاهٌر، عن المناكٌر ٌروي
، العقٌلً، وَذَكره، ضعٌؾ ضعٌؾ،: الجوزجانً ٌعقوب ًّ اَرقُطِن  فً الجوزي وابن والدَّ
 الناس ترك: أحمد عن المٌمونً قال: (التهذٌب) فً حجر ابن َوَقال، الضعفاء جملة
 أوفً أَبً ابن عن روى: الحاكم َوَقال بالقابم، لٌس حدٌثه: أحمد أبو الحاكم َوَقال. حدٌثه
 . اتهموه متروك: (التقرٌب) فً حجر ابن َوَقال، موضوعة أحادٌث
احاله : ضعٌؾ  خالصة   . كثروناألفقد تركه  ؛ جد 
/  ٕ) أحمد وعلل ،(ٖ٘ٔ) الترجمة طهمان، وابن ،(7ٔٗ/  ٕ) الدوري تارٌخ: ٌنظر
 وضعفاإه، ،(7ٙ/ٕ) األوسط، والتارٌخ (ٕٖٔ/  7) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٗٔ

 ،(8ٖ/ 7) والتعدٌل ، والجرن(ٕٗٔ ،7ٙ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(9ٗ/ٔ)الصؽٌر
 =                  (8ٖٔ/7والكامل فى الضعفاء )، (ٖٕٓ/  ٕ) حبان البن والمجروحٌن
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ث[فى الحدٌمذكور : هو ]أحمدقال 
(ٔ)

وقال ٌحٌى 
(ٕ)

وقال ، : لٌس بثقة
الرازي
(ٖ)

حبان /أ[1ٓٔ/ ]وقال ابن ،: ذاهب الحدٌث
(ٗ)

ٌجوز اًلحتجاج  : ًل
 ، بحدٌثه

 ___________________________     
  . ولعل الصواب متروك الحدٌث (م)( وفى ط( هكذا فى )ٔ)

 سبل :قال ًَّ إل كتب فٌما حنبل بن محمد بن أحمد بن هللا عبد أبً حاتم عنفقد ذكر ابن 
 . الحدٌث متروك فقال الورقاء أبى فابد عن أبً

 ( ٙ٘/ٖ( والعلل ومعرفة الرجال رواٌة ابنه عبد هللا )7/8ٖالجرن والتعدٌل )
 لٌس :حاتم قال أبى، وفى الجرن والتعدٌل البن ضعٌؾ: قال الدوري( وفى رواٌة ٕ)

 .بشا ولٌس بثقة
  (7/8ٖ( والجرن والتعدٌل )ٖٙٔ/ٖ) الدوريتارٌخ ابن معٌن رواٌة 

 به، ٌشتؽل ال الورقاء أبو فابد :ٌقوالن زرعة باأو ًأب سمعت: حاتم أبًقال ابن  (ٖ)
 .حدٌثه ٌكتب ال الحدٌث ذاهب فابد :ٌقول ًأب سمعت

 (  7/8ٗالجرن والتعدٌل )
ن َكانَ  :قال ابن حبان فى المجروحٌن (ٗ) ؤِْتً اْلَمَشاِهٌر َعن اْلَمَناِكٌر ٌروي ِممَّ ٌَ  َعن َو
 .ِبهِ  ْحِتَجاواال ٌجوز اَل  بالمعضالت أوفى أبً بنا

 (ٖٕٓ/ٕ) البن حبان المجروحٌن
 
 
 

___________________________                                                                      
 ،(ٕٙ٘ – ٕ٘٘/ 8) التهذٌب وتهذٌب ،(ٖ/ٖ) الجوزيوالضعفاء والمتروكون البن = 

      (ٗٗٗ/ٔ) والتقرٌب
بد -٘ ِ  ع  ،األ ْبن اْلَحاِرث َخالِد ْبن علقمة واسمه أوفى، أَبً بن هللاَّ ًّ  ،إبراهٌم أبو سلم

د، أبو: وقٌل ة، أبو: وقٌل ُمَحمَّ ٌَ  .)ع(رضً هللا عنه  ُمَعاِو
 َواْنَفَردَ  عشَرة على اتفَقا َحِدٌثا َوِتْسعٌن َخْمَسة روى. الرضوان بٌعة شهدله صحبة و

ًّ : َعن َرَوى. ِبَواِحد مسلم و ِبَخْمَسة  البخاري ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ : َعنه َرَوىو . وَسلَّمَ  َعلَ
 الورقاء أبو وفابد الهجري، مسلم ْبن إبراهٌمو السكسكً، الرحمن َعْبد ْبن إبراهٌم
 بن َعْمرو َقالَ  سبع سنة نعٌم أبو َوَقالَ  ،َوَثَماِنٌنَ  ِستّ  سنة َماتَ  اْلَواِقِديّ  َقالَ . وؼٌرهم
 ًّ َحاَبة من ِباْلُكوَفةِ  َماتَ  من آخر ُهوَ  َعل  .الصَّ
 الؽابة أسدو ،(87ٓ/  ٖ) االستٌعابو ،(ٕٔ/  ٙو ٖٔٓ/  ٗ) سعد ابن طبقات : ٌنظر

 (9ٔٔ/ٔوالخالصة ) ،( ٕٔٔ/  ٖ)
 :سناداإلالحكم على 
     . متروك الحدٌث العطار الورقاء أبو ، الكوفً الرحمن َعْبد بن فابدفٌه ؛ ضعٌؾ جدا 
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 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

هذا الحدٌث فى كتاب الموضوعات الجوزيوذكر ابن 
(ٔ) 

ولم ٌكن له ذلك فإنه 
  .ٌثبت به ٌحكم بؤنه موضوع  ًل اموضوع ولٌس كل ملم ٌقل أحد إنه 

البخاري أخرجو -ٕٙٓ
(ٕ)

نِ   بَّاس   اْبنِ  ع  ًُّ  أن  ع  بِ لَّى النَّ هِ  هللاُ  ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 
ْدُعوكان  ْربِ  ِعْند  بهن  ٌ  ُ  إًل إِل ه   ًل  "  : الك 

ِظٌمُ  هللاَّ لٌُِم، الع  " الحدٌث وقد ... الح 
 .فى باب فروض الصالة وسننها دعٌة األ تقدم ذكر

___________________________   
 (ٓٗٔ/ٕالموضوعات )( ٔ)
َعاءِ باب  ،الدعوات تابك :البخاري هأخرج (ٕ)  :( قالٖ٘ٗٙ/8/7٘) الَكْربِ  ِعْندَ  الدُّ

َثَنا َثَنا ،إبراهٌم ْبنُ  ُمْسلِمُ  َحدَّ َثَنا ِهَشام ، َحدَّ ِة، أَِبً َعنْ  َقَتاَدةُ، َحدَّ ٌَ ًَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  الَعالِ  َرِض
 ُ ًُّ  َكانَ : َقالَ  َعْنُهَما، هللاَّ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ْدُعو َوَسلَّمَ  َعلَ قُولُ  الَكْربِ  ِعْندَ  ٌَ ُ  اال إِلَهَ  الَ »: ٌَ  هللاَّ

ُ  اال إِلَهَ  الَ  الَحلٌُِم، الَعِظٌمُ  َمَواتِ  َربُّ  هللاَّ  «الَعِظٌمِ  الَعْرشِ  َوَربُّ  ،األرضوَ  السَّ
َعاءِ باب  ،الدعوات تابك :البخاري هأخرجو  هأخرجو ،(ٖٙٗٙ/8/7٘) الَكْربِ  ِعْندَ  الدُّ

  .( كالهما من طرٌق ٌحٌى عن هشام به بنحوهٕٕٔٓ/ٓٙٗ/ٖ) د:أحم
 :الترمذيو ،(7ٖٕٓ/9ٕٕٓ/ٗ) اْلَكْربِ  ُدَعاءِ باب  ،الذكر والدعاء تابك: مسلم هأخرجو
قُولُ  َما َجاءَ  َماباب  ،الدعواتاب أبو تابك  َوِفً :وقال (ٖٖ٘ٗ/9٘ٗ/٘) الَكْربِ  ِعْندَ  ٌَ

ًٍّ  َعنْ  الَبابِ  ، َحَسن   َحِدٌث   َوَهَذا. َعلِ  ،النعوت تابك :فى السنن الكبرى النسابًو َصِحٌح 
قُول ماباب  :واللٌلة الٌوم عمل فًو ،(9/7ٕٙ7ٕٔ/7) اْلَحلٌِمُ  ْلَعِظٌمُ باب   الكرب ِعْند ٌَ
َعاءِ  باب ،الدعاء تابك :وابن ماجه ،(ٖ٘ٙ/ٗٔٗ/ٔ) ِبهِ  نزل إذا  اْلَكْربِ  ِعْندَ  الدُّ
َعاءِ باب  :الدعاء فً والطبرانً ،(88ٖٖ/78ٕٔ/ٕ) َداِبدِ  اْلَكْربِ  ِعْندَ  الدُّ  َوالشَّ
 تابك :فى شرن السنة والبؽوي ،(ٖٕٕ/ٕ) :نعٌم فى الحلٌةأبوو ،(ٕٗٓٔ/ٕٖٔ/ٔ)

قُولُ  َماباب  ،الدعوات  عن طرق منستتهم ( ٕٖٖٔ،ٖٖٔٔ/ٕٕٔ/٘) الَكْربِ  ِعْندَ  ٌَ
 . بنحوه به هشام،

جزء من  :هودسورة { ]الَماءِ  َعلَى َعْرُشهُ  َوَكانَ }التفسٌر باب  تابك :البخاري هأخرجو 
 [(9ٕٔجزء من اآلٌة ): التوبةسورة { ]الَعِظٌمِ  الَعْرشِ  َربُّ  َوُهوَ } ،[(7اآلٌة )

ونُ  الَمالَِبَكةُ  َتْعُروُ : }َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  َبابُ وفً  ،(7ٕٗٙ/ٕٙٔ/9) هِ  َوالرُّ ٌْ سورة { ]إِلَ
هِ : }ِذْكُرهُ  َجلَّ  َوَقْولِهِ  ،[(ٗجزء من اآلٌة ) :المعارو ٌْ ْصَعدُ  إِلَ ٌِّبُ  الَكلِمُ  ٌَ سورة { ]الطَّ
وفً  (،97ٕٕ/7ٗٔ/ٗ): أحمدو ،(7ٖٗٔ/ٕٙٔ/9) [(ٓٔ) جزء من اآلٌة :فاطر

 :ٌعلى فى المسند أبوو ،(7٘ٙ/ ٕٕٓ/ٔ) :وعبد بن حمٌد فى مسنده ،(7ٖٕ٘/ٕٖٗ/ٗ)
 ٌُْسَتَحبُّ  َما باب :خالقاألفى مكارم  الخرابطًو (،ٕٔٗ٘/ٙٔٗ/ٗمسند ابن عباس )

َقى ِمنَ  لِْلَمْرءِ  ءِ  ِعْندَ  َواْلَقْولِ  َواْلُعَوذِ  الرُّ ًْ َخافُهُ  الشَّ ِرهِ  أَوْ  ُسْلَطان   ِمنْ  ٌَ ٌْ  َؼ
 اْلَحلٌِمُ : َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  أسماء َوِمنْ باب  ،التوحٌد تابك ابن منده:و ،(ٓٗٓٔ/7ٖٖ/ٔ)
( سبعتهم من طرق ٗٗ/ ٗ٘/ٔ) :الدنٌا فى الفرو بعد الشدة أبًوابن  ،(7ٕٗ/٘ٓٔ/ٕ)

  .عن قتادة به بنحوه
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موجبات :قوله
(ٔ)

 .، وهى الكلمة توجب لقابلها الجنة والرحمةجم، موجبة :
والعزابم
(ٕ)

، مر المعزوم علٌهاألحقه ك : جم، عزٌمة وهى تؤكد المغفرة فً
"ودجُ السُّ  مِ ابِ ز  لٌست سجدة ص من ع  ومنه الحدٌث " -1ٕٓ

(ٖ)
أى مما أكد  

  فٌها كغٌره .
 
 
 

__________________________ 
 زديوتفسٌر ؼرٌب مافى الصحٌحٌن لأل( ٕٔٔ/ٕؼرٌب الحدٌث للقاسم بن سالم ) (ٔ)
( 79ٕ/ٕ) األنوار( ومشارق ٖٗ/ٗ) للزمخشري( والفابق فى ؼرٌب الحدٌث 8ٙٔ/ٔ)

 (ٖ٘ٔ/٘( والنهاٌة )ٗ٘ٗ/ٕ) الجوزيوؼرٌب الحدٌث البن 
 ( ٕٖٕ/ٖوالنهاٌة ) (8ٓ/ٕ) األنوار( مشارق ٕ)
 :( قال9ٙٓٔ/ٓٗ/ٕ) ص َسْجَدةِ باب  ،القرآن ُسُجودِ  ابُ أبو تابك :البخاري هأخرج( ٖ)

َثَنا َمانُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  ُسلَ ْعَماِن، أبووَ  َحْرب  َثَنا: االقَ  النُّ ادُ  َحدَّ ، ْبنُ  َحمَّ د  ٌْ ٌُّوَب، َعنْ  َز  َعنْ  أَ
ًَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، ُ  َرِض ٌْسَ  ص": َقالَ  َعْنُهَما، هللاَّ ُجوِد، َعَزاِبمِ  ِمنْ  لَ  َوَقدْ  السُّ
تُ  ٌْ ًَّ  َرأَ ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ ْسُجدُ  َوَسلَّمَ  َعلَ  . "ِفٌَها ٌَ

باب سجدة كتاب الصالة،  :البٌهقًو، ( بنحوه8ٙ٘ٔٔ/8ٖٔ/ٔٔ) :الطبرانً هأخرجو
 ( بلفظه كالهما من طرٌق سلٌمان بن حرب به 7ٖ9ٖ/ٔ٘ٗ/ٕص )

ْجَدةِ باب  ،الصالة تابك ابن خزٌمة: هأخرجو ( من طرٌق ٓ٘٘/77ٕ/ٔ) ص ِفً السَّ
 .به بلفظه  بن زٌد حماد
دِ اال َذا َداُودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ }باب  ،األنبٌاء أحادٌث تابك: البخاري هأخرجو هُ  ٌْ اب   إِنَّ  {أَوَّ
ُجودِ باب ، الصالة تابك :داود أبوو ،(ٕٕٖٗ/ٔٙٔ/ٗ) ( 9ٓٗٔ/9٘/ٕ) ص ِفً السُّ

ب،كالهما من طرٌق  ٌْ ٌُّوب، عن  ُوَه  به بلفظه . أَ
ْجَدةِ  ِفً َجاءَ  َماباب ، اب السفرأبو تابك :الترمذي هأخرجو ( 77٘/9ٙٗ/ٕ) ص ِفً السَّ

، َحَسن   َحِدٌث   َهَذا :بنحوه وقال وعبد الرزاق  ،( بلفظه87ٖٖ/7ٖٙ/٘) :أحمدو َصِحٌح 
( 8ٙ٘٘/7ٖٖ/ٖ) َسْجَدة   ِمنْ  القرآن ِفً َكمْ  َبابُ  ،القرآن فضابل تابك :فى مصنفه

باب  :األوسطابن المنذر فً و ،(8ٙٗٔٔ/8ٖٔ/ٔٔ) :الطبرانً، ومن طرٌقه وهبنح
 .( خمستهم من طرق عن أٌوب به 8ٕٕٔ/ٖٕ٘/٘ذكر السجود فى ص )

 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   1٘ٔ 
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 ستخارةاًلذكر صالة ( 1ٗ)
 

نْ و -8ٕٓ ابِرِ  ع  ْبدِ  ْبنِ  ج  ان  : ق ال   هللاِ، ع  ُسولُ  ك  لَّى هللاِ  ر  ُ  ص 
هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

ا لُِّمن  ة  اًل ٌُع  ار  ا ُمورِ األ فًِ ْستِخ  ا ُكلِّه  م  ا ك  لُِّمن  ة   ٌُع  ور  قُولُ  ،القرآن ِمن   السُّ  إذا: ٌ 
مَّ  ُدُكمْ  ه  ،ْ  األمربِ  أ ح  ْرك   ٌ ْل نِ  ف  ٌْ ت  ْكع  رِ  ِمنْ  ر  ٌْ ِة، غ  قُلْ  ُثمَّ  الف ِرٌض   ٌ  إِنًِّ اللَُّهمَّ : لِ

ِخٌُرك   ، أ ْست  ْقِدُرك   بِِعْلِمك  أ ْست  ، و  تِك  أ ْسؤ لُك   بِقُْدر  ِظٌِم، ك  ف ْضلِ  ِمنْ  و  ك   الع  ْقِدرُ  ف إِنَّ  ت 
ًل   ْعل مُ  أ ْقِدُر، و  ت  ًل   و  أ ْنت   أ ْعل ُم، و  الَّمُ  و  ٌُوِب، ع  ْعل مُ  ُكْنت   إِنْ  اللَُّهمَّ  الُغ ا أ نَّ  ت  ذ   ه 
رٌ  ْمر  األ ٌْ تًِ ِدٌنًِ فًِ لًِ خ  ِعٌش  م  ةِ  و  اقِب  ع  اِجلِ  فًِ: ق ال   أ وْ  أ ْمِري، و   أ ْمِري ع 

آِجلِِه، ْرهُ  و  ٌ سِّ اِركْ  ُثمَّ  لًِ، ف  إِنْ  فٌِِه، لًِ ب  ْعل مُ  ُكْنت   و  ا أ نَّ  ت  ذ  رٌّ  ْمر  األ ه   فًِ لًِ ش 
تًِ ِدٌنًِ ِعٌش  م  ةِ  و  اقِب  ع  اِجلِ  فًِ: ق ال   أ وْ  أ ْمِري، و  آِجلِِه، أ ْمِري ع   ف اْصِرْفهُ  و 
نًِّ، اْصِرْفنًِ ع  ْنُه، و  اْقُدرْ  ع  ر   لًِ و  ٌْ ثُ  الخ  ٌْ ، ح  ان  : ق ال   بِِه، أ ْرِضنًِ ُثمَّ  ك 

ً مِّ ٌُس  هُ  و  ت  اج  :"ومعٌشتى" مكان الترمذيوالخمسة وقال  البخاري هأخرج .ح 
حاتم أبو هأخرجحسن صحٌح و :وقال "و"معاشى

(ٔ)
ْعل مُ  ُكْنت   ف إِنْ  وقال "   ت 

ا ذ  ٌهِ و ْمر  األ ه  مِّ نِهِ  ٌُس  ٌْ ا بِع  را ٌْ اِشً، ِدٌنًِ، فًِ لًِ خ  ع  م  ةِ  و  اقِب  ع  " ثم ... أ ْمِري و 
  . أٌوب أبًوفى الباب عن عبد هللا بن مسعود وبقً بنحو من ذلك.  ذكر ما

 
__________________________ 

/ 7٘/ٕ)باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى  ،كتاب التهجد :البخاري هأخرج( ٔ)
الموالى عن محمد بن المنكدر  أبىحدثنا قتٌبة قال حدثنا عبد الرحمن بن  :( قالٕٙٔٔ

 به بلفظه .                       -رضى هللا عنهما  -عن جابر بن عبد هللا 
 ٖ٘ٗ/ٕستخارة )االباب ما جاء فى صالة  ،الوتر أبواب كتاب :الترمذي هأخرجو
: حدٌث جابر حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب ال الترمذي، وقال ن قتٌبة به بنحوه( ع8ٓٗ/

  .الموالى وهو حدٌث ثقة  أبىمن حدٌث عبد الرحمن بن  الإنعرفه 
، ومن طرٌق (ٖٕٖ٘/8ٓ/ٙ؟ )ستخارةاالباب كٌؾ  ،كتاب النكان :النسابً هأخرجو

/ ٕٙٔ/ٕر والقادر والمقتدر )هللا القدٌ أسماءباب ومن  :ابن منده فى التوحٌد: النسابً
ستخارة االمر بدعاء األباب ذكر البٌان بؤن  ،كتاب الرقابق :ابن حبان هأخرجو(، ٖٙٓ

ا ) وفى  ،(ٕٓٗ/ٖٗٔ/ٔ) :والصفات سماءاألفى  البٌهقًو، (9/887ٙٔ/ٖلمن أراد امر 
تهم من طرٌق قتٌبة به ( أربعٕٖٓٓٔ/9ٓٗ/٘ستخارة )اال الحج، باب كتاب :السنن
 . بلفظه

( وفى 8ٕٖٙ/8/8ٔ)ستخارة االباب الدعاء عند  ،كتاب الدعوات :البخاري هأخرجو
كتاب  :داود أبو، و(8/7ٖ9ٓٔٔ/9) "قل هو القادفسٌر، باب قول هللا تعالى "كتاب الت
  =                                           (8ٖ٘ٔ/89/ٕستخارة )االباب فى  ،الصالة
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ٌد الدعا  دون ذكر الصالة ولفظه سع أبىحاتم من حدٌث  أبو أخرجو -9ٕٓ
اد   إذا]"  [أ ر 

(ٔ)
ُدُكمْ   ا أ ح  قُلِ  أ ْمرا  ٌ ْل ِخٌُرك   إِنًِّ اللَُّهمَّ : ف  : خره وقال... " إلى آ  أ ْست 

اقِب ةِ " ع  ْرهُ  لًِ ف اْقُدْرهُ  أ ْمِري، و  ٌ سِّ أ ِعنًِّ لًِ و  هِ  و  ٌْ ل   بقً ثم ذكر ما "  ....، ع 
ةِ : "وقال اقِب  ع  نًِّ، ف اْصِرْفهُ  أ ْمِري، و  ً   اْقُدرْ  ُثمَّ  ع  ر   لِ ٌْ ا اْلخ  م  ن  ٌْ ، أ  ان  ْول   ًل  و ك   ح 
ًل   ة   و  ِ  إًل قُوَّ  "العلى العظٌم بِاهللَّ

(ٕ ) 
.

 

______________________ 

( 8ٖٖٔ/ٓٗٗ/ٔستخارة )االباب ما جاء فى صالة  ،قامة الصالةكتاب إ :ابن ماجه= و
باب ما  :خالقاألفى مكارم  الخرابطًو ،(7ٓ7ٗٔ/٘٘/ٖٕ) :أحمد هأخرج، وبلفظه

وفى المطبوع "عبد الرحمن بن ، (98/9ٕٔٙ/ٔهللا )ٌستحب للمرء من استخارة 
خمستهم من طرٌق عبد  " ،والصواب "عبد الرحمن بن الموالى " وهو خطؤالمبارك

  . الموالى به بلفظه أبىالرحمن بن 
روى عن ابن مسعود باب من  :الطبرانً هأخرجمن حدٌث ابن مسعود  وله شاهد

 ( ٕٔٗٓٔ/9ٓٔ/ٓٔ)وفً ( ، ٕٔٓٓٔ/78/ٓٔ)
 8٘ٗ/ٔالوتر ) تابك :الحاكم هأخرج :رضً هللا عنه ٌوبأ أبًمن حدٌث  وله شاهد

ةُ  َهِذهِ " :( وقال8ٔٔٔ/ دَ  َعِزٌَزة   ْسِتَخاَرةِ اال َصاَلةِ  ُسنَّ  َعنْ  وُرَواُتهُ  ِمْصَر، أَْهلُ  ِبَها َتَفرَّ
، آِخِرِهمْ  َجاهُ  َولَمْ  ِثَقات   ."ٌَُخرِّ

و الصواب وه "أراد"وكتب فوقها  (ال)ققال وضبب على لفظة  إذا (ط( فى )ٔ)
  . ولما جاء فى صحٌح ابن حبان (مالموافق لما جاء فى )

ا اْلَمْرءُ  أََرادَ  إذا ْسِتَخاَرةِ االبِ  األمر ِذْكرُ باب  ،الرقابق تابك :ابن حبان هأخرج( ٕ)  أَْمر 
ُخولِ  َقْبلَ  هِ  الدُّ ٌْ َثَنا: َقالَ  َخلٌَِفَة، أبو أخبرنا :( قال7/88٘ٙٔ/ٖ) َعلَ ًُّ  َحدَّ ، ْبنُ  َعِل ًِّ  اْلَمِدٌِن
َثَنا: َقالَ  ْعقُوبُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  ،إبراهٌم ْبنُ  ٌَ َثِنً: َقالَ  ،إسحاق اْبنِ  َعنِ  أَِبً، َحدَّ  ْبنُ  ِعٌَسى َحدَّ
، ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  دِ  َعنْ  َمالِك  ، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّ ، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َعَطاء  َسار   َسِعٌد   أَِبً َعنْ  ٌَ

، ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلُخْدِريِّ هِ  هللاَّ ٌْ قُولُ  َوَسلََّم، َعلَ ا أََحُدُكمْ  أََرادَ  إذا»: ٌَ  أَْمر 
قُلِ  ٌَ  َفإِنَّكَ  اْلَعِظٌِم، َفْضلِكَ  ِمنْ  َوأَْسؤَلُكَ  ِبقُْدَرِتَك، َوأَْسَتْقِدُركَ  َك،ِبِعْلمِ  أَْسَتِخٌُركَ  إِنًِّ اللَُّهمَّ : َفْل
مُ  َوأَْنتَ  أَْعلَُم، َواَل  َوَتْعلَمُ  أَْقِدُر، َواَل  َتْقِدرُ  ٌُوِب، َعالَّ  الَِّذي لِأْلَْمرِ  َوَكَذا َكَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّهمَّ  اْلُؽ
ا ٌُِرٌدُ  ر  ٌْ ْرهُ  لًِ َفاْقُدْرهُ  أَْمِري، َوَعاِقَبةِ  َوَمِعٌَشِتً ِدٌِنً ِفً لًِ َخ سِّ ٌَ ِه، َوأَِعنًِّ لًِ َو ٌْ  َوإِنْ  َعلَ
ا ٌُِرٌدُ  الَِّذي لِأْلَْمرِ  َوَكَذا َكَذا َكانَ   َفاْصِرْفهُ  أَْمِري، َوَعاِقَبةِ  َوَمِعٌَشِتً ِدٌِنً ِفً لًِ َشّر 
ًَ  اْقُدرْ  ُثمَّ  َعنًِّ، رَ  لِ ٌْ َنَما اْلَخ ٌْ ةَ  َواَل  َحْولَ  اَل  َكاَن، أَ  «ِباهللَِّ  إال قُوَّ

خلٌفة به  أبىعن ( ٖٗٓٔ/89ٖ/ٔ) ْسِتَخاَرةِ اال باب: فى الدعاء الطبرانً هأخرجو
 .بنحوه

فى شعب  البٌهقًو ،(ٕٖٗٔ/97ٗ/ٕسعٌد ) أبىمسند  :ٌعلى فى مسنده أبو هأخرجو
 ( كالهما من طرٌق زهٌر به بنحوه . ٕٖٗٔ/8ٖٔ/ٔباب القدر خٌره وشره ) :ٌماناإل

 :ابن حبان اإلمام إسناددراسة 
 آخرَها َوِفً اْلِمٌم َوفتح اْلِجٌم ِبَضم -الجمحًخلٌفة  أبوبن الحباب بن محمد  الفضل -ٔ

ْسَبة َهِذه - اْلُمْهملَة اْلَحاء ٌْش من بطن وهم جمح بنً إِلَى النِّ  =       )حب كم ضٌاء ( قَُر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .................................................................................
___________________________   

 وعلى بن ،والحسن بن محمد الكرابٌسى ،بن بشار الرمادى إبراهٌم :روى عن =
. بكر القطٌعى وابن حبان وؼٌرهم  أبوى وسماعٌلاإلبكر أبو وعنه:. وؼٌرهم  المدٌنً

ا كان: اإلسالمفى تارٌخ  الذهبًوقال ، ذكره ابن حبان فى الثقات ا ثقة، محّدث   ُمكثر 
ا ،األدبو لألخبار راوٌة ا فصٌح   محدث الثقة ماماإل :الحفاظ وقال عنه فى تذكرة، مفّوه 
ُث، الَعالََّمُة، ،ماماإل :وقال فى السٌر، البصرة بُ األ الُمَحدِّ ٌْ ،اإل ِد خُ  ْخَباِريُّ ٌْ  الَوْقِت، َش
، َوَكانَ  با ، َمؤُْمْونا ، َصاِدقا ، ِثَقة  ٌْ حا ، أَِد ٌْ ها ، َفِص هِ  ُرِحلَ  ُمَفوَّ ٌْ  َعام   ماَبةِ  َوَعاشَ  َفاِق،اال ِمنَ  إِلَ
 بالوقؾ ٌقول وكان الحدٌث كثٌر مشهورا ثقة كان :قاسم بن مسلمة وقال،  أَْشُهر   ِسَوى
 . علٌه نقم الذي وهو
  . تثبتهذه تهمة لم  :قلت
م   أبو َقالَ فقد  ٌْ ًّ اإل الَحَسنِ  بنُ  الَملِكِ  َعْبدُ  ُنَع ِن ٌْ ٌِ  أَِبً َسِمْعتُ : َعَواَنةَ  أَِبً أُْختِ  اْبنُ  - ْسَفَرا
قُْولُ  ًٍّ  ألَِبً ٌَ سَ  َعلِ ٌْ لَ  الَبْصَرة، َعَواَنةَ  أبووَ  أََنا َدَخْلتُ : الَحاِفظِ  ِريِّ بواالنَّ ٌْ َفة أََبا إِنَّ : َفِق ٌْ  َخلِ
َعى ُهِجَر، َقدْ  ٌُدَّ هِ  َو ٌْ هُ  َعلَ ا: َعَواَنةَ  أبو لًِ َفَقالَ . َمْخلُْوق   القرآن: َقالَ  أَنَّ ٌَ  ًَّ  أَنْ  ُبدَّ  الَ ! ُبَن

هِ  َنْدُخلَ  ٌْ  ُثمَّ  َوَسَكَت، َوجُههُ  َفاْحَمرَّ  ؟ القرآن ِفً َتقُْولُ  َما :َعَواَنةَ  أبو لَهُ  َفَقالَ :  َقالَ . َعلَ
رُ  هللاِ  َكالَمُ  القرآن: َقالَ  ٌْ ، َؼ ،: َقالَ  َوَمنْ  َمْخلُْوق  ، َفُهوَ  َمْخلُْوق   ِمنْ  هللاِ  إِلَى َتاِبب   َوأََنا َكاِفر 
، لَْم أَْكِذبْ  َفإِنًِّ الَكِذبَ  الإ َذْنب   ُكلِّ  ًٍّ  أبو َفَقامَ : َقالَ . هللاَ  أَْسَتْؽِفرُ  َقطُّ  َفَقبَّلَ  أَِبً إِلَى َعلِ

َفة، أَِبً إِلَى َعَواَنةَ  أبو َقامَ : أَِبً َقالَ  ُثمَّ . َرْأَسهُ  ٌْ أنكر ذلك واتهم بالرفض و، َكِتَفهُ  َفَقبَّلَ  َخلِ
 إنه: السلٌمانً قال ما الإ لٌنا فٌه علمت ما، عالما ثقة وكان :فى المٌزان فقال الذهبً
 منهم كتبه احترقت :الخلٌلً علً أبو وقال، خلٌفة أبً عن ٌصح لم فهذا، الرافضة من
ذكره الصفدى فى نكت الهمٌان و، أقرب التوثٌق إلى وهو فٌه تكلم من ومنهم وثقه من
قال ابن حجر فى لسان و، األنسابو داباآلو شعاراألو خباراأل رواة من كان :وقال

 لم فهذا الرافضة من أنه :السلٌمانى قال ما الإ لٌنا فٌه علمت ما عالما ثقة كان: المٌزان
 .                                                                  وثالثمابة خمس سنة َماتَ .  خلٌفة أبً عن ٌصح

 . رحاله : ثقة وثقه الجمهو خالصة
 ، وتذكرة(7/9ٕ) اإلسالموتارٌخ ، (9ٕٔ/ٔ، واللباب )(9/8الثقات البن حبان ): ٌنظر

الهمٌان ونكت ، (ٖٓ٘/ٖ) االعتدال، ومٌزان (ٙ/ٔٔ(، والسٌر )77ٔ/ٕالحفاظ )
 (ٖٖٙ/ٙ(، ولسان المٌزان )ٕٓٔ/ٔ)
)خ د  الَبْصِريّ  المدٌنً بن الحسن أبو السعدي، نجٌح بن جعفر ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن علً -ٕ

 سعد بن إبراهٌم بن وٌعقوب هارون، ْبن وٌزٌد زرٌع، ْبن ٌزٌد روى عن:. ت س ق(
 خلٌفة أبوو ،البؽدادي الحارث بن إبراهٌمو داود، أبوو اْلُبَخاِرّي، :وعنه. رهموؼٌ

 الناس ِفً علما علً َكانَ : الرازي حاتم أبو قال. وؼٌرهم  الجمحً الحباب بن الفضل
 أحمد سمعت وما لَُه، تبجٌال ٌكنٌه إنما ٌسمٌه ال أحمد وكان والعلل، الحدٌث معرفة ِفً

                                                                                                                                                                                             .ِمْنهُ  أتعلم وأنا المدٌنً، بن علً حب ِفً ٌلومونً: ٌقول القطان ٌحٌى قالو.  قط سماه
                                                                                               = 
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 إِلَى ذهب إذاو السنة أظهر علٌنا قدم إذا المدٌنً بن علً َكانَ : َمِعٌن بن ٌحٌى قالو =
 علً رأٌت: ٌقول عٌناأل سمعت البحٌري ٌوسؾ بن أحمدوقال ، التشٌع أظهر البصرة

 ٌملً وهو ٌساره عن َمِعٌن بن وٌحٌى ٌمٌنه، عن حنبل بن أحمدو مستلقٌا، المدٌنً بنا
ْحَمنِ  َعْبد أبو َوَقال، علٌهما َسابً الرَّ  أبو وقال، للحدٌث خلق المدٌنً بن علً َكانَ : النَّ
م   ٌْ َثَنا: ُنَع َثَنا: قال جبلة، ْبن حامد أبو َحدَّ د َحدَّ د سمعت: قال السراو، إسحاق ْبن ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
 َعبد بن وعلً العراق، أقدم أن أشتهً: قال تشتهً؟ ما: لَهُ  وقلت البخاري، إسماعٌل بنا
 الإ أحد عند نفسً استصؽرت ما: البخاري إسماعٌل بن محمدوقال ، فؤجالسه حً، هللاَّ 
ْحَمنِ  َعْبد َقال، والمدٌنً بن علً عند  ُزْرَعة، أبوو أبً عنه كتب: حاتم أَبً ْبن الرَّ

 عنه ٌروي أبً وكان المحنة، فً منه كان ما أجل من َعْنهُ  الرواٌة ُزْرَعة أبو وترك
 فً نرتاب ال: فقال المدٌنً، بن علً عن زرعة أبا سؤلت: َوَقال. منه كان عما لنزوعه
 علً أما: َفَقالَ  خٌثمة، وأبً ،أحمدو وعلً، ٌحٌى، عن الفرهٌانً سبلو، صدقه
 من خٌثمة أبوو بالفقه، أعلمهم أحمدو بالرجال، أعلمهم وٌحٌى والعلل، بالحدٌث فؤعلمهم
 ٌوما المدٌنً بن علً َعلَى دخلت: قال العنبري، العظٌم عبد ابن العباسوقال ، النبالء
؟ وما: قُْلتُ : قال رأٌتها، رإٌا: قال شؤنك؟ ما: فقلت مؽموما، واجما فرأٌته ًَ : قال ِه
ًُّ  داود منبر َعلَى أخطب كؤنً رأٌت ِب  رأٌت خٌرا: فقلت: قال. وسلم علٌه هللا صلى النَّ
 لً، خٌرا َكانَ  أٌوب منبر َعلَى أخطب كؤنً رأٌت لَوْ : َفَقالَ . نبً منبر َعلَى تخطب إنك
 ما فكان ِمْنهُ .  دٌنً ِفً أفتن أن فؤخشى دٌنه، ِفً فتن وداود بدنه، ِفً بلً أٌوب ألن
 َوَقال، القرآن بخلق القول إِلَى امتحن لما أجاب أنه ٌعنً: بكر أبو الحافظ قال،  َكانَ 

 َوَقال، هللا شاء إن مستقٌم حدٌثه والجهمٌة دإاد أَبً ابن إلى جنح :الضعفاء فً العقٌلً
 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول حدٌث بعلل زمانه أهل أعلم وكان: الثقات فً حبان ابن
  . وذاكر وحفظ وصنؾ وكتب وجمع رحل ممن
 :فى المٌزان فقال الذهبًرد علٌه  ، وقدبا للعقٌلى كٌؾ ٌذكره فى الضعفاءعجوآ : قلت
 عنهم لنذب النمط هذا ذكر فً تبعناك وإنما تتكلم، فٌمن أتدري عقٌلً، ٌا عقل لك أفما

 بل بطبقات، منك أوثق هإالء من واحد كل أن تدري ال كؤنك فٌهم، قٌل ما ولنزٌؾ
 وأنا محدث، فٌه ٌرتاب ال مما فهذا كتابك، فً توردهم لم كثٌرٌن ثقات من وأوثق
: َوَقال. علٌه ٌتابع ال بما انفراد وال ؼلط ما الذي الثبت هو الثقة من تعرفنً أن أشتهً
 المعرفة كمال مع النبوي، الحدٌث علل معرفة فً المنتهى فإلٌه المدٌنً بن علً وأما
 َوَقال،  معناه فً زمانه فرد لعله بل الشؤن، هذا فً والتبحر الحفظ وسعة الرجال بنقد
 البخاري قال حتى وعلله بالحدٌث عصره أهل أعلم امام ثبت ثقة: التقرٌب فً حجر ابن
 منه أتعلم كنت :عٌٌنة ابن شٌخه فٌه وقال المدٌنً بن علً عند الإ نفسً استصؽرت ما

 المحنة فً إجابته علٌه اؤبوع للحدٌث خلقه هللا كؤن :النسابً وقال منً ٌتعلم مما أكثر
                                                                                                = .بتٌناوم وثالثٌن أربع سنةمات  .نفسه على خاؾ كان بؤنه واعتذر وتاب تنصل لكنه
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  . باتفاقخالصة حاله : ثقة  =
 ٙ)الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7ٖٓ/ ٔ) أحمد وعلل ،(8ٖٓ/7) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 أبً وتارٌخ ،( ٕٓٔ/  ٔ) والتارٌخ والمعرفة ، (ٖٖٙ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ، (8ٕٗ/
 ،(9ٙٗ/ 8) حبان ابن وثقات ،(9ٖٔ/ٙ) والتعدٌل والجرن ،(ٔٙٔ/ٔ) الدمشقً زرعة
 ومٌزان ،(8ٕٗ/ٕ) الحفاظ وتذكرة ،(ٓٙ–ٔٗ/ٔٔ) للذهبً النبالء أعالم وسٌر

 البن حجر والتقرٌب ،(7ٖ٘–9ٕٗ/7) التهذٌب ، وتهذٌب(8ٖٔ/ٖ) للذهبً االعتدال
(ٔ/ٖٗٓ) 
ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم ْبن ٌعقوب -ٖ : ثقة  القرشً عوؾ ْبن الرَّ

                                                                      7ٖ :ترجمته حدٌث رقمسبقت 
ْحَمنِ  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم -ٗ ْهِريّ  القرشً عوؾ ْبن الرَّ ثقة سبقت  ، الزُّ

                                                                               7ٖ :حدٌث رقم ترجمته
 الصحٌح، فً البخاري به ستشهد: حسن الحدٌث ابن ٌساربن خٌار إسحاقبن  محمد -٘

 ِبهِ  واحتج المتابعات ِفً مسلم لَهُ  وروى ،وؼٌره ماماإل خلؾ القراءة كتاب فً له وروى
                                                                         7ٖ :حدٌث رقم سبقت ترجمته،  مدلس من الرابعة الباقون
 . صرن بالتحدٌث وقد : قلت
)د الخطاب، ْبن ُعَمر مولى عٌاض، ْبن مالك وهو الدار، مالك ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن عٌسى -ٙ

 هللاَّ  َعبد ْبنا سفٌان ْبن وعطٌة الساعدي، سعد ابن سهل بن عباس :روى عن. ق( سى
 ْبن وفلٌح َحِكٌم، أَبً ابن عتبة وعنه:.  وؼٌرهم عطاء ْبن َعْمرو ْبن ومحمد الثقفً،
مان، ٌْ  ٌرو لم مجهول،: المدٌنً ْبن علً قال. وؼبرهم  ٌسار ْبن إسحاق ْبن ومحمد ُسلَ

د ؼٌر عنه  .إسحاق ْبن ُمَحمَّ
  .قلت : بل روى عنه ؼٌره

ان ابنُ  وذكره  .مقبول: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال الثقات كتاب فً ِحبَّ
  . خالصة حاله : ثقة وثقه ابن حبان وروى عنه جمع

 ابن وثقات ، (8ٕٓ/ ٙ) والتعدٌل والجرن ،(89ٖ/ ٙ) الكبٌر البخاري تارٌخ :ٌنظر
 (9ٖٗ/ٔ) والتقرٌب ،( 7ٕٔ/  8) التهذٌب وتهذٌب ،( ٖٕٔ/  7) حبان
دِ  -7 مَّ  َوبعد اْلعٌن ِبَفْتح - العامري القرشً علقمة بن عٌاش بن َعَطاء   ْبنِ  َعْمرو ْبنِ  ُمح 
ْسَبة َهِذه - َراء آخرَها َوِفً مسكورة ِمٌم لؾاأل  فهر، بن َؼالب بن لَإي بن َعامر إِلَى النِّ
 بن ومالك ٌسار، بن وعطاء عباس، بن هللا َعبد :روى عن.  )ع( المدنً، هللاَِّ  َعْبد أبو
 ْبن هللاَِّ  َعبد ْبن ومحمد ٌسار، بن إسحاق بن محمد :وعنه. وؼٌرهم الحدثان، بن أوس
دو الدار، مالك  حاتم، أبوو ،وابن سعد ُزْرَعة، أبووثقه . وؼٌرهم عجالن ْبن ُمَحمَّ

َسابً  الزناد أَبً ْبن الرحمن َعْبد َوَقال، الحدٌث صالح: حاتم أبو زاد، ، وابن حجروالنَّ
َثِنً: أَِبٌهِ  َعن د َحدَّ  أبو َوقال .صدق امرئ وكان القرشً، عطاء بن َعْمرو بن ُمَحمَّ

 =                   ضعفه وقد الصدق أهل من أنه أمره جملة: الفاسً القطان بن الحسن
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 القدر، أجل من علٌه ٌحمل الثوري وكان أخرى، فً ووثقه، رواٌة فً ٌحٌى =

د َمعَ  خرو أنه وزعموا  ووهم .مرسلة قتادة أبً َعن ورواٌته حسن بن هللا َعبد ْبن ُمَحمَّ
 ذاك فإن حسن، بن هللا َعبد بن محمد مع خرو أنه أو فٌه تكلم القطان ابن نإ: قال من
 بن هشام والٌة آخرومابة  العشرٌن حدود فً توفً. تى بعدهاآل علقمة بن َعْمرو ابن هو
 . الَملِك َعبد

 . خالصة حاله : ثقة وثقه الجمهور واحتج به الشٌخان
 وتارٌخ ،(ٖٖ٘/  ٕ) الدوري تارٌخو ،ط العلمٌة( ٖٖٗ/٘قات ابن سعد )طب :ٌنظر

 ،(9ٕ/ 8) التعدٌل والجرن ،(77ٗ/  ٕ) لٌعقوب والمعرفة ،(89ٔ/ ٔ) الكبٌر البخاري
، (99ٗ/ٔ) والتقرٌب ،(7ٖ٘ – 7ٖٖ/9) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٖٙ/٘) حبان ابن وثقات

 ( ٖ٘ٓ/ٕواللباب )
 8٘ٔ :ٌسار: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم بنعطا   -8
                                     ٙ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه الخدري سعٌد أبو -9
 

 :سناداإلالحكم على 
 . حسن الحدٌث مدلس وقد صرن بالتحدٌث وهو إسحاقحسن فٌه محمد بن 

 8ٕٓصحٌحه وقد سبق برقم:  فً البخاريخرجه أ وله شاهد من حدٌث جابر
 

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه
 أبو رواه :وقال( 8ٕٔ/ٕ) الزوابد مجمع فً الهٌثمً ذكرهالحدٌث وصحٌح لؽٌره 

 . بنحوه األوسط فً الطبرانً ورواه موثقون، ورجاله ٌعلى،
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هأخرجو -ٕٓٔ
(ٔ)

ا" :هرٌرة وقال أبًكذلك من حدٌث   را ٌْ  ِدٌنًِ، فًِ لًِ خ 
ا را ٌْ خ  تًِ، فًِ لًِ و  ِعٌش  ا م  را ٌْ خ  ةِ  فًِ لًِ و  اقِب  اِركْ  لًِ ف اْقُدْرهُ  أ ْمِري، ع  ب   لًِ و 
إِنْ  فٌِِه، ان   و  رُ  ك  ٌْ لِك   غ  ا، ذ  را ٌْ ً   ف اْقُدرْ  خ  ر   لِ ٌْ ثُ  اْلخ  ٌْ ا ح  ، م  ان  نًِ ك  ضِّ ر  ِرك   و  " بِق د 

ستخارة أمر به بعد ركوع ركعتٌن غٌر اًلذكر البٌان بؤن دعا   :ثم قال
  . الفرٌضة ثم ذكر حدٌث جابر
___________________________ 

نُ  َثان   َخَبر   ِذْكرُ باب  ،الرقابق تابك :ابن حبان هأخرج( ٔ) ةِ  ٌَُصرِّ  َذَكْرَناهُ  َما ِبِصحَّ
نُ  أخبرنا :( قال8/88ٙٙٔ/ٖ) ٌْ َثَنا: َقالَ  ،األنصاري إِْدِرٌسَ  ْبنُ  اْلُحَس  ِطْلَبَة، ْبنُ  َحْمَزةُ  َحدَّ

َثَنا: َقالَ  ، أَِبً اْبنُ  َحدَّ ك  ٌْ َثَنا: َقالَ  فَُد لِ  أبو َحدَّ ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  ْبنُ  اْلُمَفضَّ  أَِبٌِه، َعنْ  الرَّ
ِه، َعنْ  َرَة، أَِبً َعنْ  َجدِّ ٌْ ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَر هِ  هللاَّ ٌْ  أََحُدُكمْ  أََرادَ  إذا»: َوَسلَّمَ  َعلَ
ا قُلِ  أَْمر  ٌَ  اْلَعِظٌِم، َفْضلِكَ  ِمنْ  َوأَْسؤَلُكَ  ِبقُْدَرِتَك، َوأَْسَتْقِدُركَ  ِبِعْلِمَك، أَْسَتِخٌُركَ  إِنًِّ اللَُّهمَّ : َفْل
مُ  َوأَْنتَ  أَْعلَُم، َواَل  َوَتْعلَمُ  أَْقِدُر، َواَل  َتْقِدرُ  َفإِنَّكَ  ٌُوِب، َعالَّ ا َوَكَذا َكَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّهمَّ  اْلُؽ ر  ٌْ  َخ
ا ِدٌِنً، ِفً لًِ ر  ٌْ ا َمِعٌَشِتً، ِفً لًِ َوَخ ر  ٌْ  لًِ َوَباِركْ  لًِ َفاْقُدْرهُ  أَْمِري، َعاِقَبةِ  ِفً لًِ َوَخ
رُ  َكانَ  َوإِنْ  ِفٌِه، ٌْ ا َذلِكَ  َؼ ر  ٌْ ًَ  َفاْقُدرْ  لًِ، َخ رَ  لِ ٌْ ثُ  اْلَخ ٌْ ِنً َكاَن، َما َح  «ِبَقَدِركَ  َوَرضِّ
باب  :فى الدعاء الطبرانًو ،(7ٕ7ٕ/7ٕ٘/ٗ) :فى التارٌخ الكبٌر البخاري هأخرجو
( وقال: هذا حدٌث منكر، 7ٕ/٘، وابن عدي فً الكامل )(ٖٙٓٔ/89ٖ/ٔستخارة )اال

ك   أَِبً اْبنِ من طرٌق  ثالثتهم ٌْ   . به بلفظه فَُد
 

 :حبان ابناإلمام  إسناددراسة 
نُ  -ٔ ٌْ اء اْلَهاء ِبَفْتح - اْلَهَرِويّ  األنصاري إِْدِرٌسَ  ْبنُ  اْلُحس  ْسَبة َهِذه َواو َوبعدَها َوالرَّ  النِّ
اِو، ْبنَ  َخالِدَ  : روى عن.  )حب( ُخَراَسان مدن إِْحَدى َوِهً هراة إِلَى ٌَّ ًْ  وَ  اْلَه  أَِبً اْبَن
َبةَ  ٌْ د َش ٌْ ًٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  :َعْنهُ  َرَوى. وؼٌرهمسعٌد بن ُسَو ، َعلِ ًُّ وِس  هللا عبد بن محمدو الطُّ

 .الدارقطنً وثقة. وؼٌرهم .المقرئ النقاش بكر أبوو حبان، بن حاتم أبوو خمٌروٌه، بنا
 هو: وقال تارٌخه، فً حاتم أبً ابن وذكره، ِبهِ  بؤس اَل : الباجً الولٌد أبو وقال

ًَّ  كتبَ . ُخّرم بابن المعروؾ ٌّاو بن خالد عن حدٌثه، من بجزء   إل  فٌه ِبْسطام، بن ه
 .خالد من أو منه أدري فال بواطٌل،
   . حافظ فثقة والُحسٌن أبٌه، عن مناكٌر له خالد :فقال اإلسالمفى تارٌخ  الذهبًورد 

 وعمل وحصل الشؤن بهذا عنى من أحد وكان الثقة الحافظ :وقال فى تذكرة الخفاظ
 الحفاظ من كان ماكوال ابن وقال، وقال الخلٌلى: ثقة . البخاري تارٌخ هٌبة على تارٌخا

  . المكثرٌن
  . كثروناألخالصة حاله : ثقة حافظ وثقه 

 .مابة وثالث إحدى سنة مات
 (8ٖٙ/ٖواللباب )، (87ٗ/ٖ) رشاد للخلٌلًاإل، و(7ٗ/ٖالجرن والتعدٌل ) :ٌنظر

                                                                                   =      (7ٗٔ/ٖ(، ولسان المٌزان )9ٕٔ/ٕ)  ، وتذكرة الحفاظ(ٖٖ/7) اإلسالموتارٌخ 
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ة -ٕ = ْمز  د بن ح   . طلبة بن ُمَحمَّ
اق َوعبد ،َهاُرون بن ٌِزٌد :نعَ  روي زَّ د :َعنهُ و. فدٌك أبًوابن  ،الرَّ  عبد بن ُمَحمَّ

ْحَمن امً الرَّ ، وابن ذكره ابن حبان فى الثقات. ماَوَؼٌرهدرٌس والحسٌن بن إ، الشَّ
 قطلوبؽا فى الثقات.

  . خالصة حاله : ثقة وثقه ابن حبان وابن قطلوبؽا وروى عنه جمع
 (ٖٔٗ/ٔ) وزوابد رجال ابن حبان ،  (9ٕٓ/8الثقات ): ٌنظر 

د -ٖ مَّ  - الدٌلً دٌنار، واسمه مصؽر، بالفاء - فدٌك أَبً بن ُمْسلِم بن إسماعٌل بن ُمح 
ال ِبَكْسر اء َوُسُكون الدَّ ٌَ م آخرَها َوِفً اْلُحُروؾ آخر اْل ْسَبة َهِذه - الالَّ  أبو-الدٌل إِلَى النِّ

ان ْبن َسِعٌد :روى عن. )ع( المدنً إسماعٌل ٌَ ،األ ُسْف ًّ  ْبن وشبل وردان، بن وسلمة سلم
ْحَمنِ  َعْبد ْبن اْلَعالء ْعقُوب، ْبن الرَّ  صالح بن أحمدو حنبل، بن أحمد :وعنه. وؼٌرهم ٌَ

د بن َحْمَزةوالِمْصِري  َسابً َقال.  وؼٌرهم طلبة بن ُمَحمَّ  َعباس َوَقال .بؤس به لٌس: النَّ
وِريُّ   ابنُ  وذكره .ثقة وهو ذبب أَبً ابن عن الناس أروى كان: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن الدُّ
ان   :المٌزان فً الذهبً َوَقال، ضعٌؾ: سفٌان بن ٌعقوب َوَقال، الثقات كتاب فً ِحبَّ

 ابن َوَقال ،بحجة ولٌس الحدٌث كثٌر كان: وقال ابن سعد، به ٌحتج مشهور صدوق
َقهُ  َمْشُهور َصُدوق: وقال فى مقدمة الفتح، صدوق: التقرٌب فً حجر  َقالَ  مِعٌن بنا َوثَّ

 ًّ َساِب ٌْسَ  :النَّ ٌْسَ  الَحِدٌث كثٌر َكانَ  :سعد بنا َوَقالَ  ،َبؤْس ِبهِ  لَ ة َولَ  سعد بنا َقالَ  َكَذا ِبحجَّ
ة َذلِك على ٌَُوافقهُ  َولم ْعِدٌل اْلجْرن أَِبمَّ سَ  اْلَجَماَعة ِبهِ  اْحتج َوقد ،َوالتَّ ٌْ  الُبَخاِريّ  ِفً لَهُ  َولَ

 إحدى سنةوقٌل  .مابتٌن سنةوقٌل  مابةو وتسعٌن تسع سنة مات. أحادٌث أَْرَبَعة سوى
 .               مابتٌنو

 .خالصة حاله : ثقة احتج به الجماعة 
 الدارمً، وتارٌخ ،(٘ٓ٘/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،(7ٖٗ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ،( 89ٖ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(7ٖ/ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(8ٔ9) الترجمة
 ،9ٕٖ ،8ٕٓ ،٘ٗٔ/ ٔ) لٌعقوب والمعرفة ،(ٓ٘ٔ/  ٖ) داود البً جرياآل تاالوسإ
 الدمشقً زرعة أبً وتارٌخ ،(8ٓٗ ،ٖ٘ ،ٔٗ/ٖو ،ٗ٘ٗ ،ٖ٘ٗ ،ٕٕٗ ،79ٖ

/  9) حبان ابن وثقات ،(88ٔ/ 7) البن أبً حاتم والتعدٌل والجرن ،(8ٔٙ ،7ٙ٘/ٔ)
 ،(8ٙٗ/ٔ) البن حجر والتقرٌب ،(ٔٙ/9) التهذٌب وتهذٌب ،(ٕٗ٘/ٔواللباب )، (ٕٗ

  (7ٖٗ/ٔ) ومقدمة الفتح 
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعالءِ  ْبنُ  ِشْبلُ  -ٗ ْعقُوبَ  ْبنِ  الرَّ ٌَ  ًُّ اء َوفتح اْلَحاء ِبَضم - اْلُحَرِق  َوِفً الرَّ

ْسَبة َهِذه - َقاؾ آخرَها َنة من الحرقات إِلَى النِّ ٌْ َنةَ  َمْولَى - ُجَه ٌْ ًُّ  ُجَه لِ  أبو اْلَمَدِن   .اْلُمَفضَّ
وذكره ابن  .المدنً عمران بن العزٌز عبدو ،فدٌك أبً ابن :عنه روى. أَبٌه  :َعنْ روى 

 بن اْلفضل بَها َحدثَنا ُمْسَتِقٌَمة بنسخة فدٌك أبً بنا َعنهُ  روى :حبان فى الثقات وقال
د ار ُمَحمَّ  فدٌك أبً بنا َثَنا َقالَ  ْنَطاِكًاال برد بن اْلَولٌِد بن أحمد َثَنا َقالَ  بؤنطاكٌة اْلَعطَّ
 =              .                                              أَِبٌه َعن اْلَعاَلء بن شْبل َثَنا َقالَ 
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ثَ  :ابن عديوقال  = ، أَِبً ْبنُ ا َعْنهُ  َحدَّ ك  ٌْ ِه، َعن أَِبٌِه، َعنْ  فَُد َرةَ  أَِبً َعن َجدِّ ٌْ  َعنِ  ُهَر
 ًِّ ِب ثُ  ال ؤحادٌثب َوسلَّمَ  َعلٌَهِ  هللاَّ  َصلَّى النَّ ُحدِّ ُرهُ  الَعالَء َعن ِبَها، ٌَ ٌْ  َما ِمْنَها َمَناِكٌرَ  َؼ
َثَناهُ  َثنا البصري، اْلَعبَّاسِ  ْبنِ  ُمَحمد ْبنُ  اْلَعبَّاسُ  َحدَّ َثنا صالح، بن أحمد َحدَّ  أَِبً اْبنُ  َحدَّ
، ك  ٌْ ثنً فَُد ْحَمِن، بن َعبد العالء بن ِشْبلُ  َحدَّ ِه، َعن أَِبٌِه، َعنْ  الرَّ َرةَ  أَِبً َعن َجدِّ ٌْ  َقال ُهَر
ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسول ا أََحُدُكمْ  أََرادَ  إذا َوسلَّمَ  َعلٌَهِ  هللاَّ قُلْ  أَْمر  ٌَ  .ِبِعْلِمكَ  أَْسَتِخٌُركَ  إِنًِّ اللَُّهمَّ  َفْل
فى الضعفاء  الذهبًوذكره ، منكر سناداإل بهذا الحدٌث وهذا ستخارةاال حدٌث فذكر
ًّ  سؤلت: البرقانً قال، الجوزيوابن  اَرقُْطِن  بن الرحمن عبد بن العالء بن شبل عن الدَّ
                                                             .حدٌثه وٌخرو بالقوي، لٌس: فقال الحرقً، ٌعقوب

                                                                        . كثروناأل: ضعٌؾ ضعفه حالهخالصة 
والثقات البن حبان  ،(8ٕ٘/ٕلمسلم ) سماءاال، والكنى و(7ٕ٘/ٗالتارٌخ الكبٌر) :ٌنظر

والمؽنى  ،(8ٖ/ٕ) الجوزيوالضعفاء والمتروكون البن ، (7ٕ/٘والكامل )، (ٕ٘ٗ/ٙ)
 ( ٖٕٓ/ٗولسان المٌزان ) (8ٖ٘/ٔواللباب ) ،(9ٖٕ/ٔ) الجوزيفى الضعفاء البن 

 روى عن: . (ٗ)ر م  المدنً شبل أبو الحرقً، ٌعقوب بن الرحمن عبد بن العال  -٘
 اْبن مولى وعكرمة ٌعقوب، ابن الرحمن عبد وابنه مالك، بن كعب ْبن الرحمن َعْبد

 الحجاو، ْبن وشعبة الرحمن، َعْبد ْبن العالء ْبن شبل ابنه :وعنه. وؼٌرهم عباس،
: أَِبٌهِ  َعن ل،َحْنب ْبن أحمد عبد هللا بن قال. وؼٌرهم اْلَقاِسم، ابن الرحمن عبد ْبن وطارق

 فوق العالء: فقال: وسهٌل العالء، َعنِ  أَِبً وَسؤَلتُ : قال. بسوء ذكره أحدا أسمع لَمْ  ثقة
د وفوق سهٌل، فوق عندي الرحمن َعْبد ْبن العالء: َحْنَبل ْبن أحمدال َوق، سهٌل  ْبن ُمَحمَّ
 الناس ٌزل لم بذا، لٌس: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َوَقال، َعْمرو
، َعباس َوَقال ،حدٌثه ٌتوقون وِريُّ  وهو بحجة، حدٌثه لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّ
: حاتم أبو َوَقال، ٌكون ما بؤقوى هو لٌس: ُزْرَعة أبو َوَقال، السواء من قرٌب وسهٌل
 ْبن العالء من أشبه عندي وهو أشٌاء، حدٌثه من أنكر ولكنه الثقات، عنه روى صالح،
ٌَّب َسابً َوَقال، الُمَس  أبٌه َعن نسخ وللعالء: عدي ْبن أحمد أبو َوَقال، بؤس به لٌس: النَّ

رة أَِبً َعن ٌْ ان ابنُ  وذكره، بؤسا به أرى وما الثقات، عنه ٌروٌها ُهَر  كتاب ِفً ِحبَّ
د َوَقال، الثقات د قال: سعد بن ُمَحمَّ  مشهورة، بالمدٌنة العالء وصحٌفة: ُعَمر ْبن ُمَحمَّ
ْرِمِذيّ  َوَقال ،ثقة تابعً مدنً: العجلً َوَقال، ثبتا الحدٌث، كثٌر ثقة، وكان  ثقة هو: التِّ
ً   وقال الخلٌلً: ،الحدٌث أهل عند هُ  ِفٌِه؛ ُمْخَتلَؾ   َمِدٌِن دُ  أِلَنَّ َتَفرَّ َها ٌَُتاَبعُ  اَل  ِبؤََحاِدٌثَ  ٌَ ٌْ ، َعلَ

 . الضعفاء جملة فً الجوزي وابن عدي وابن العقٌلً وَذَكره
 فً حجر ابن َوَقال، فى كتابه النافع )من تكلم فٌه وهو موثق( الذهبًوذكره : قلت

 ربما صدوق: التقرٌب فً َوَقال، العالء من عندنا أعلى سهٌل: ودداأبو قال: التهذٌب
 . بةاوم وثالثٌن اثنتٌن سنة مات .وهم

: مختلؾ فٌه حدٌثه الٌنزل عن درجة الحسن وقد احتج به مسلم لكنه له خالصة حاله
 .                                                            =أوهام تنزله الى درجة الحسن 
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 ،(٘ٔٗ ،ٖٕٗ/ٕ) الدوري تارٌخمتمم التابعٌن( و ٖٖٓ/ٔطبقات ابن سعد ) :ٌنظر =
 أحمد وعلل ،(8ٖٖ) الترجمة طهمان، وابن ،(ٕٗٙ ،ٖٕٙ) الترجمة الدارمً وتارٌخ

، (9ٕ/ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٓ٘/ ٙ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٖٕٔ ،ٕٙٔ/ٔ)
 ،(ٕٔٗ/ ٘) حبان ابن وثقات ،(7ٖ٘/ٙ) والتعدٌل والجرن ،(ٖٖٗ/ٔ) العجلًوثقات 

ومن تكلم فٌه وهو موثق  (،8ٕٔ/ٔواإلرشاد للخلٌلً ) ،(7ٕٖ/ٙ) بن عديوالكامل ال
 (ٖ٘ٗ/ٔ) والتقرٌب ،(87ٔ – 8ٙٔ/8) التهذٌب وتهذٌب ،(8ٖٙ/ٔ)
 ، الُخْدِريّ  َسِعٌد أبً روى عن:.  (ٗم  )ر المدنً الجهنً ٌعقوب بن الرحمن عبد -ٙ

رة وأبً الرحمن، عبد ْبن سلمة وأبً ٌْ  ْبن وُعَمر النضر، أبو سالم وعنه :.  وؼٌرهم ُهَر
ْحَمنِ  َعْبد قال. وؼٌرهم  ٌعقوب بن الرحمن عبد بن العالء وابنه ذكوان، ْبن حفص  الرَّ

ٌَّب أو أوثق ُهوَ : قلت عنه، أبً َسؤَلتُ : َحاِتم أَبً ْبنا  .أقربهما ما: َفَقالَ  رافع؟ بن الُمَس
َسابً َوَقال ان ابنُ  وذكره، بؤس ِبهِ  لٌس: النَّ  َمِعٌن بن ٌحٌىسبل وَ  ،الثقات كتاب ِفً ِحبَّ
ْحَمنِ  َعْبد ْبن العالء َعنِ  : العجلً َوَقال، بؤس به لٌس: فقال ؟ حدٌثهما كٌؾ أَِبٌِه، َعن الرَّ
 بن سهٌل من إلٌهم أحب: الدارقطنً عن البرقانً َوَقال، الذهبًثقة ووثقه  تابعً مدنً
 حجر ابن َوَقال،  ءالعال والد الرحمن عبد من عندهم أقوى صالح أبا أن الإ صالح، أَبً
 . ثقة: التقرٌب فً

 . كثرون واحتج به مسلم األخالصة حاله : ثقة وثقه 
 طهمان وابن ،( ٖٕٙ) الترجمة الدارمً، وتارٌخ ، (9ٖٓ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

ْرِمِذيّ  ، وجامع(ٖٙٙ/ ٘) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(ٕٖٙ) الترجمة  حدٌث 8ٖ٘/ٕ) التِّ
 حبان ابن وثقات ،(ٖٔٓ/ ٘) والتعدٌل والجرن ،(ٖٔٓ/ٔ) للعجلًوالثقات  ،(87ٗرقم 
 ٔ) التهذٌب وتقرٌب ،(ٖٔٓ/  ٙ) التهذٌب وتهذٌب ،(9ٗٙ/ٔوالكاشؾ )، (8ٓٔ/  ٘)
 /ٖ٘ٓ ) 
 ٓٔ :: سبقت ترجمته حدٌث رقمرضً هللا عنه هرٌرة أبو -7

 :سناداإلالحكم على 
  . وهو ضعٌؾ الحدٌث اْلَعالءِ  ْبنُ  ِشْبلُ فٌه ؛ ضعٌؾ 

 8ٕٓ :فى صحٌحه سبق تخرٌجه برقم البخاري هأخرجوله شاهد من حدٌث جابر 
 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه وشواهده

 .حسن لؽٌره 
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ستخٌرك: أقوله
(ٔ)

سنتخارة طلنب اًل، وأطلب مننك الخٌنر فٌمنا هممنت بنه أي :
رجنل فؤننت خنابر ورجنل  : خنرت ٌناوالخٌر ضد الشنر تقنول خٌر فً الشً ال

نننن ٌّ  ل ُهننننمُ  أُول بِننننك  ﴿ومخفننننف وكننننذلك القننننرا ة قننننال تعننننالى:  وخٌننننر مشننننددر خ

اتُ  ر  ٌْ اتٌ  فٌِِهنَّ ﴿،  (ٕ)﴾اْلخ  ر  ٌْ انٌ  خ  كنل  وهى الفاضنلة فنً ،جم، خٌرة (ٖ) ﴾ِحس 

الجوهريشا ذكر ذلك 
(ٗ) 

. 
لوتقو

(٘)
سنم اًلا  ، والخٌرة بسكون الٌنفٌه الخٌر أعطاك ما ار هللا لك أي: خ

، ومحمند خٌنرة من قولك اختناره هللا /ب[1ٓٔ]/ سماًل منه وأما بفتحها فهً
 . من خلقه تقال بالفتح والسكونهللا

بقدرتك استقدرك: وقوله
(ٙ)

 .والقدرة علٌهأسؤلك الخٌرة فٌه  : أي
: وأنت عنالم الغٌنوبقوله 

(1)
بعاقبتنه وأننت  علنم لنً اًلأطلنب من : المعننى أي

ن : أيْ فٌه تعلمه خٌرا لً، وبارك لً م عاقبته فهب لً ماتعل ااجعله مباركا
(1)

. 
___________________________  

 

ر إِْعَطاء ُسإال ستخارةاال :قال القاضً عٌاض (9) ٌْ نِ األ من اْلَخ ٌْ   مر

َرة َطلَبُ : ْسِتَخاَرةُ االو :األثٌروقال ابن  ٌَ ِء، ِفً الِخ ًْ  اْسَتِخرِ  ٌَُقالُ . ِمْنهُ  اْسِتْفَعال   َوُهوَ  الشَّ
ِخرْ  هللاَ   .لَك ٌَ

 (9ٔ/ٕ( والنهاٌة )9ٕٗ/ٔ) األنوارمشارق 
 [(88جزء من اآلٌة ): التوبةسورة ]( ٕ)
 [(7ٓاآلٌة ) :الرحمنسورة ] (ٖ)
 ( ٔ٘ٙ/ٕالصحان ) (ٗ)
  (9ٔ/ٕالنهاٌة ) (٘)
هِ  لًِ َتْجعل أَنْ  ِمْنكَ  أْطلُب أَيْ  : األثٌرقال ابن  (ٙ) ٌْ  .قُْدرة َعلَ

  (ٖٕ/ٗ( والنهاٌة )7ٖٔ/ٕ) األنوارمشارق 
 أَنه ترى َما ِمْنهُ  لً َفَهب أَْنت، الإ ٌُعلمهُ  اَل  مستؤنفا أطلب أَنا: اْلَمْعنى: قال العٌنً (7)

 . وآجله أَْمِري وعاجل ومعٌشتً دٌنً ِفً لً خٌر
 .ارتضٌته من الإ ٌعلمهاؼٌرك ال بها، استؤثرت :وقال القسطالنً

نِ  ِبَضمِّ : القاريوقال على  ٌْ  اْلُبْرَهاِن، َطِرٌقِ  ِمنْ  أَوْ  ْكِتَفاِء،اال َبابِ  ِمنْ  َوَهَذا َوَكْسِرَها، اْلَؽ
ِؽٌبُ  ِبَما اْلِعْلمِ  َكِثٌرُ  أَْنتَ : أَيْ  ، َعنِ  ٌَ ِويِّ رَّ  َتْعلَمُ  َفإِنَّكَ  السَّ  ُمورِ األ َعنِ  َفْضال   َوأَْخَفى، السِّ

اءِ األوَ  اْلَحاِضَرِة، ٌَ اِهَرةِ  ْش ا ِفً الظَّ ٌَ ْن  ِخَرِة،اآلوَ  الدُّ
( ومرقاة المفاتٌح ٕٖٖ/ٕ) للقسطالنً البخاري( وشرن ٕٕٗ/7) القاريعمدة 

(ٖ/98ٙ ) 
  وكذلك قال القسطالنً وضاعفه أدمه: أى  قال العٌنً (8)

 (ٕٖٖ/ٕ) للقسطالنً البخاري( ، وشرن ٕٕٗ/7) القاريعمدة 
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عنه : واصرفنًقوله
(ٔ)

 .به وبطلبه تعلق بالً ًل : أي
ُسنول   أ نَّ أٌنوب  أبنًوعن  -ٕٔٔ ِ  ر  نلَّى - هللاَّ ُ  ص 

نهِ  هللاَّ ٌْ ل  نلَّم   ع  س   اْكنُتمِ : "ق نال   - و 
ة   ؤْ، ُثمَّ  اْلِخْطب  ضَّ و  ، ف ؤ ْحِسنْ  ت  ك  نلِّ  ُثنمَّ  وُضنو   نا ص  نب   م  ت  ُ  ك 

، هللاَّ نك   أحمند ُثنمَّ  ل نك  بَّ  ر 
ْدهُ  جِّ م  ك   اللَُّهمَّ : قُلْ  ُثمَّ  و  ْقِدرُ  إِنَّ ًل   ت  ْعل مُ  أ ْقِدُر، و  ت  ًل   و  أ ْنت   أ ْعل ُم، و  مُ  و  نالَّ ٌُنوِب، ع   اْلُغ
ت   ف إِنْ  ٌْ أ  ً   ر  ةِ  فِ ن  ا - فاُل  ٌه  مِّ ُتس  ا و  ا - بِاْسِمه  را ٌْ ناي   ِدٌنًِ فًِ لًِ خ   ٌ ُدْن تِنً و  آِخر   و 

ا إِنْ  لًِ، ف اْقُدْره  ان   و  ا ك  ُره  ٌْ ا غ  را ٌْ ا لًِ خ   فاقض وآخرتً، ودنٌاي ِدٌنًِ فًِ ِمْنه 
 "ذلك لً

(ٕ)
 . 

___________________________   
ِرٌق أهل بعض ُدَعاء َومن طلبه،بو ِبهِ  بالً تعلق اَل : أى قال العٌنً (ٔ)  اَل  اللَُّهمَّ : الطَّ

 . لً ٌقدر لم َما طلب ِفً بدنً تتعب
ُكونَ  اَل  َحتَّى َعْنُه، َخاِطِري اْصِرؾْ :  القاريقال   . اْلَبالِ  اْشِتَؽالِ  َسَببَ  ٌَ
 ( 987/ٖ( ومرقاة المفاتٌح )ٕٕٗ/7) القاريعمدة 
 ؟ ستخارةاال بعد المستخٌر ٌفعل َذا َما :فابدة 

اَلمِ  َعْبدِ  بنا َقالَ : قال ابن حجر ْفَعلُ  :السَّ َفقَ  َما ٌَ ٌُْسَتَدلُّ  اتَّ  طرق بعض ِفً بقوله لَهُ  َو
ْعِزمُ  ُثمَّ  آِخِرهِ  ِفً َمْسُعود بنا َحِدٌث لُ  ٌَ ا أََحُدُكمْ  أََرادَ  إذا اْلَحِدٌثِ  َوأَوَّ قُل أَْمر  ٌَ  .َفْل
َوِويُّ  َوَقالَ  ْفَعلُ : ْذَكارِ األ ِفً النَّ ْنَشِرنُ  َما ْسِتَخاَرةِ اال َبْعدَ  ٌَ  ِبَحِدٌث لَهُ  وٌستدل َصْدُرهُ  ِبهِ  ٌَ
ًِّ  بنا ِعْند أنس نِّ ا َربَّكَ  َفاْسَتِخرْ  ِبؤَْمر   َهَمْمتَ  إذا السُّ ْسِبقُ  الَِّذي إِلَى اْنُظرْ  ُثمَّ  َسْبع   َقْلِبكَ  ِفً ٌَ
رَ  َفإِنَّ  ٌْ ا َواه   َسَنَدهُ  لَِكنَّ  اْلُمْعَتَمدَ  ُهوَ  لََكانَ  َثَبتَ  لَوْ  َوَهَذا ِفٌهِ  اْلَخ هُ  َواْلُمْعَتَمدُ  ِجّد  ْفَعلُ  اَل  أَنَّ  َما ٌَ

ْنَشِرنُ  ا َصْدُرهُ  ِبهِ  ٌَ ى ِفٌهِ  لَهُ  َكانَ  ِممَّ  ِفً ِبَقْولِهِ  َشاَرةُ اإل َذلِكَ  َوإِلَى ْسِتَخاَرةِ اال َقْبلَ  َقِوي   َهو 
ةَ  َواَل  َحْولَ  َواَل  َسِعٌد   أَِبً َحِدٌثِ  آِخرِ   ِباهللَّ  الإ قُوَّ
 ( ٕٓٔ/ٔ) للنووي ذكاراأل( و87ٔ/ٔٔ) الباريفتح 
 ُدَعاءِ  َواْسِتْعَمالِ  اْلِخْطَبةِ  ِبِكْتَمانِ  األمر ِذْكرُ باب  ،النكان تابك :ابن حبان هأخرج( ٕ)
اَلةِ  اْلوُضوءِ  َبْعدَ  ْسِتَخاَرةِ اال ْحِمٌدِ  َوالصَّ ْمِجٌدِ  َوالتَّ  /9) ِعْنَدَها َوَعاَل  َجلَّ  هلِلَِّ  َوالتَّ

دُ  أخبرنا :( قالٓٗٓٗ/8ٖٗ َمَة، ْبنِ  إسحاق ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ َثَنا: َقالَ  ُخَز  َعْبدِ  ْبنُ  ٌُوُنسُ  َحدَّ
َثَنا: َقالَ  ْعلَى،األ ، بن َحدَّ َوةُ  أَْخَبَرِنً: َقالَ  َوْهب  ٌْ  أَنَّ  أَْخَبَرهُ  اْلَولٌِِد، أَِبً ْبنَ  اْلَولٌِدَ  أَنَّ  َح

ٌُّوبَ  ٌُّوبَ  أَِبً ْبنِ  َخالِدِ  ْبنَ  أَ َثهُ  ،األنصاري أَ هِ  َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  َحدَّ ٌُّوبَ  أَِبً َجدِّ   .به بلفظه أَ
( عن ٌونس ٕٕٓٔ/ٕٕٙ/ٕ) ْسِتَخاَرةِ اال َصاَلةِ باب  ،الصالة تابك :ابن خزٌمة هأخرجو

 به بلفظه.
 :( وقال8ٔٔٔ/8٘ٗ/ٔ) الوتر: كتاب كموالحا ،(97ٖٕ٘/ٙٙ٘/8ٖ) :أحمد هأخرجو
ةُ  َهِذهِ " دَ  َعِزٌَزة   ْسِتَخاَرةِ اال َصاَلةِ  ُسنَّ ، آِخِرِهمْ  َعنْ  وُرَواُتهُ  ِمْصَر، أَْهلُ  ِبَها َتَفرَّ  َولَمْ  ِثَقات 

َجاهُ   َولَمْ  ،سناداإل َصِحٌحُ  َحِدٌث   َهَذا» :وقال( 98ٕٙ/79ٔ/ٕالنكان ) تابك فًو "ٌَُخرِّ
َجاهُ   . الذهبًووافقه  «ٌَُخرِّ

ِرَها ْطَبةِ اْلخِ  ِفً ْسِتَخاَرةِ االباب  : كتاب النكان،البٌهقًومن طرٌقه أخرجه  ٌْ  =                 َوَؼ
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 .................................................................................
___________________________   

باب : ، وفى الدعاء(9ٖٓٔ/ٖٖٔ/ٗ): الطبرانً هأخرج، و(8ٖ7ٖٔ/9ٖٕ/7) =
 .( أربعتهم من طرٌق ابن وهب به بلفظه 9ٖٓ/ٔستخارة )اال
به  اْلَولٌِِد، أَِبً ْبن اْلَولٌِد( من طرٌق ابن لهٌعة عن 9ٖٕٙ٘/ٙٙ٘/8ٖ) :أحمد هأخرجو

 .بلفظه 
 :ابن حباناإلمام  إسناددراسة 

 ٕ٘ :سبقت ترجمته حدٌث رقم امامثقة  :بن خزٌمة إسحاقبن  محمد -ٔ
 ٙٗٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم على :األبن عبد  ٌونس -ٕ
                               ٙ :وهب : ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم بن عبد هللا -ٖ
 ٙٗٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم بن شرٌح : حٌوة -ٗ
لٌِد -٘ روى . (ٗ)بخ م  المدنً ُعْثَمان أبو القرشً، ُعْثَمان واسمه اْلَولٌِد، أَبً بن ،اْلو 
 أٌوب، أَبً ْبن َخالِد ْبن وأٌوب مالك، ْبن وأنس َمِوي،األ عفان ْبن ُعْثَمان ْبن أبان :عن

ر :وعنه .وؼٌرهم  ٌْ . وؼٌرهم  أٌوب أَبً ْبن وَسِعٌد شرٌح، ْبن وحٌوة شج،األ ْبن ُبَك
 أََبا سؤلت: جرياآل ُعَبٌد أبو َوَقال ،الفسوي سفٌان ْبن ٌعقوبو العجلًو ُزْرَعة أبووثقه 
ان ابنُ  وذكره، خٌرا فٌه: فقال عنه، داود  على خالؾ ربما: َوَقال الثقات، كتاب فً ِحبَّ
وِريُّ  َعباس َوَقال، رواٌته قلة  ٌروي ثقة الولٌد أَبً بن الولٌد: َمِعٌن بن ٌحٌى َعن الدُّ
ْحَمنِ  َعْبد َوَقال، مصر أهل عنه  البخاري جعله: والتعدٌل الجرن فً حاتم أَبً ْبن الرَّ

 .واحد هو ٌقول أبً فسمعت اسمٌن
 :ثالثة البخاريجعله بل  :عوادالدكتور بشار قال 
 . عفان بن عثمان آل مولى الولٌد، أَبً بن الولٌد هو: األول

  .ُعَمر بن هللا َعبد مولى المدنً، عثمان أبو الولٌد بن الولٌد هو: والثانً
 .شجاأل بن بكٌر عنه روى عفان، بن عثمان سمع الولٌد، هو: والثالث

  ؟ كالم ابن أبً حاتم أصحبؤنه الثالثقلت: الثالث مهمل لم ٌقٌد فلم الجزم 
 اللٌث عنه روى ُعَمر، ابن َعْمرو، رأى بن هللا َعبد عن الراوي بٌن ففرق حبان ابن أما
 األول فذكر شرٌح، بن حٌوة عنه روى دٌنار، بن هللا َعبد عن الراوي وبٌن سعد، بنا

                                                       .جعلوهم واحدا المزيوالخطٌب و، التابعٌن أتباع فً الثانً وساق التابعٌن، فً
 الولٌد ابن وقٌل عثمان الولٌد أبً ابن الولٌدوقال  ،وابن حجر تابع ابن حبان ففرق بٌنهم

  .ال بل هم واحد :قلت .الحدٌث لٌن عثمان أبو المدنً عمر أوابن عثمان مولى
                                                                      أبً زرعة.وكؤن الحافظ لم ٌطلع على توثٌق 

  .ثقة :خالصة حاله
 البخاري وتارٌخ ،( ٖٗٙ/  ٕ) الدوري وتارٌخ ،( 77ٔ/  ٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر 
 والجرن  ،(ٙٙٗ/ٔ) للعجلًوالثقات ،( ٕٗ٘٘و ٕٙٗ٘و ٕ٘ٗ٘: التراجم/  8) الكبٌر

( 7ٓٔ/ٖٔوتهذٌب الكمال ) ،(ٕ٘٘/ 7و9ٗٗ/٘) حبان ابن وثقات ،(9ٔ/ 9) والتعدٌل
                         =                                     (8ٗ٘/ٔ) والتقرٌب ،(7٘ٔ/  ٔٔ) التهذٌب وتهذٌب
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ٌُّوب -ٙ =  أبوو. )م ت س( المدنً النجاري األنصاري أوس بن صفوان بن َخالِد بن أ 

ِ، َعبد ْبن َجاِبر: َعن َرَوى. (نصارياأل أٌوب أبً بنت عمٌرة) ألمه جده أٌوب  وأبٌه هللاَّ
ًّ  َخالِد ْبن وزٌد صفوان، ْبن َخالِد  ؼفرة، مولى هللا َعبد ْبن ُعَمر :وعنه . وؼٌرهم اْلُجَهِن

 حاتم أبوو ُزْرَعة أبو فرق. وؼٌرهم الولٌد، أَبً ْبن والولٌد الربذي، ُعَبٌدة ْبن وموسى
ٌُّوب: بٌن ٌُّوب أَبً ْبن َخالِد ْبن أَ  عنه وٌروي جده، عن أبٌه َعن ٌروي ،األنصاري أَ

ٌُّوب: وبٌن الولٌد، أَبً ْبن الولٌد  بن َسِعٌد أبوو البخاري وجعلهما ،صفوان ْبن َخالِد ْبن أَ
َسابً مسلم، له روى .اواحد   ٌونس ان ابنُ  وذكره واحدا، حدٌثا والنَّ وقال الثقات  فً ِحبَّ

 لٌن :ابن حجر
 .ثقة احتج به مسلم وصحح له الحاكم  :خالصة حاله

، والجرن والتعدٌل (ٕٔٗ/ٔوالكنى لمسلم )، (ٖٔٗ، ٕٔٗ/ٔالتارٌخ الكبٌر ) :ٌنظر
 ( ٔٓٗ/ٔ، والتهذٌب )(8ٔٔ/ٔ، والتقرٌب )(ٕ٘/ٗوالثقات ) ،(ٕ٘ٗ/ٕ)
الِد -7 ابنه أٌوب بن  :َعنهُ و .أٌوب أبىروى :عن جده . )خز حب كم ( َصفوان ْبن خ 

  .ذكره ابن حبان فى الثقات .خالد
  .ابنه الإمجهول لم ٌروعنه  حاله: خالصة
  ( 98ٔ/ٗالبن حبان ) ، والثقات(ٕٕٖ/ٖالجرن والتعدٌل ) :ٌنظر
 ٖٙ :رقمسبقت ترجمته حدٌث  :رضً هللا عنه األنصاريأٌوب  أبو -8

 :سناداإلالحكم على 
 .َصفوان ْبن َخالِدلجهالة ؛ ضعٌؾ 

 8ٕٓ :وسبق برقم البخاري هأخرجوله شاهد من حدٌث جابر 
  :الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه

 . حسن لؽٌره
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لَّى -كان رسول هللا  :قال -رضى هللا عنه  -الصدٌق  بكر أبًوعن  -ٕٕٔ  ص 
 ُ
ننهِ  هللاَّ ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  اد   إذا - و  ا أ ر  ننال   أ ْمننرا ننرْ  لِننً ِخننرْ  اللَُّهننمَّ »: ق  اْخت   هأخرجنن «لِننً و 

وتمام الرزاي الترمذي
(ٔ) 

فى فوابده 
(ٕ)

 . 
__________________________ 

امُ ٔ) دِ  بنُ  ( هو َتمَّ ًُّ ْبنِ  َجْعَفر   بنِ  هللاِ  َعْبدِ  بنِ  ُمَحمَّ ِد، بنِ  هللاِ  َعْبدِ  الَبَجلِ ٌْ  اإلَِماُم، الُجَن
ُد، الَحاِفُظ، ٌْ اِدُق، الُمِف ثُ  الصَّ اِم، ُمَحدِّ َقة الَحاِفظِ  اْبنُ  الَقاِسمِ  أَُبو الشَّ نِ  أَِبً الثِّ ٌْ ، الُحَس ًُّ  الَبَجلِ
، اِزيُّ ًُّ  ُثمَّ  الرَّ َمْشِق وَ الذهبًقال  .الدِّ ْدِري َمنْ  انتَقاءَ  ُمَجلََّدة   الفواِبد ِفً : َخرَّ ثَ  ٌَ ٌْ  .الَحِد
 .ماَبة   َوأَْرَبعِ  َعْشَرةَ  أَْرَبعَ  توفى َسَنةَ 

 (87/ٕ( واألعالم )89ٕ/7ٌٔنظر : سٌر أعالم النبالء )
َثَنا :( قالٖٙٔ٘/ٖ٘٘/٘باب ) ،اب الدعواتأبو تابك :الترمذي هأخرج( ٕ) دُ  َحدَّ  ُمَحمَّ
ار   ْبنُ ا َثَنا: َقالَ  َبشَّ َثَنا: َقالَ  الَوِزٌرِ  أَِبً ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  إبراهٌم َحدَّ  أبو هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َزْنَفلُ  َحدَّ

ِ، َعْبدِ  َكَة، أَِبً اْبنِ  َعنْ  هللاَّ ٌْ ٌِق، َبْكر   أَِبً َعنْ  َعاِبَشَة، َعنْ  ُمَل دِّ ًَّ  أَنَّ  الصِّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  َعلَ
ا أََرادَ  إذا َكانَ  َوَسلَّمَ   الإ َنْعِرفُهُ  اَل  َؼِرٌب   َحِدٌث   َهَذا: «لًِ َواْخَترْ  لًِ ِخرْ  اللَُّهمَّ »: َقالَ  أَْمر 
ٌَُقالُ  الَحِدٌِث، أَْهلِ  ِعْندَ  َضِعٌؾ   َوُهوَ : َزْنَفل   َحِدٌثِ  ِمنْ  ، هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َزْنَفلُ : لَهُ  َو ًُّ  الَعَرِف

ْسُكنُ  َوَكانَ  ٌَ ، دَ  َعَرَفات  هِ  ٌَُتاَبعُ  َواَل  الَحِدٌِث، ِبَهَذا َوَتَفرَّ ٌْ  . َعلَ
ًِّ  َعنِ  ٌُْرَوى َنْعلَُمهُ  اَل  اْلَحِدٌثُ  َوَهَذا: ( وقال9ٕٔ/ٔ) :البزار فى مسنده هأخرجو ِب  النَّ

هِ  هللاُ  َصلَّى ٌْ ثَ  َقدْ  َهَذا َوَزْنَفل   ،سناداإل ِبَهَذا اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  الإ َوَسلَّمَ  َعلَ رُ  َعْنهُ  َحدَّ ٌْ  َؼ
هُ  إال إِْنَسان   ا أَنَّ  َنْعلَمُ  اَل  أَنَّ ُرهُ  اْلَحِدٌثَ  َهَذا َرَوى أََحد  ٌْ ٌعلى  أبو هأخرج، وَذَكْرَناهُ  َفلَِذلِكَ  َؼ

ابن السنى فى  هأخرج :ٌعلى أبىومن طرٌق  ،(ٗٗ/٘ٗ/ٔبكر ) أبىمسند  :فى مسنده
 ٌُْسَتَحبُّ  َماباب  :خالقاألفى مكارم  الخرابطً هأخرج، و(ٓ٘٘/ٔ: )عمل الٌوم واللٌلة

ْقِصدُ  األمر ِفً َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَِّ  اْسِتَخاَرةِ  ِمنَ  لِْلَمْرءِ  بكر  أبوو ،(98/9ٕٔ٘/ٔ) لَهُ  ٌَ
( ستتهم من 9ٖ٘/9) :فى تهذٌب الكمال المزيو، (9٘ٗ/ٔ) :فى معجمه ًسماعٌلاإل

 .هبه بلفظ اْلَوِزٌرِ  أَِبً ْبن إبراهٌمطرٌق 
ا أََرادَ  إذا( بلفظ "78٘ٔ/8ٕٗ/ٕ) :تمام فى فوابده هأخرجو  لًِ، ِجزْ  اللَُّهمَّ ": َقالَ  أَْمر 

 َعزَّ  هللاَِّ  اْسِتَخاَرةِ  ِمنَ  لِْلَمْرءِ  ٌُْسَتَحبُّ  َماباب  :خالقاألفى مكارم  الخرابطًو ،"لًِ َواْخَترْ 
ْقِصدُ  األمر ِفً َوَجلَّ  در باب الق :ٌماناإلفى شعب  البٌهقًو، ( بلفظه98/9ٕٔ٘/ٔ) لَهُ  ٌَ

از َسالِم   ْبن َحاِتم ِبْشر   أبى، ثالثتهم من طرٌق ( بلفظهٕٓٓ/8ٖٓ/ٔخٌره وشره )  اْلَقزَّ
 .عن زنفل به 

 ُزْنَفل  قبله  :( من طرٌق زنفل به بلفظه وقال97/ٕ) :فى الضعفاء العقٌلً هأخرجو
 ًُّ َكةَ  أَِبً اْبنِ  َعنِ  اْلُعْرِف ٌْ َثَنا. ُملَ دُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  ِعٌَسى ْبنُ  ُمَحمَّ اس   َحدَّ ٌَى، َسؤَْلتُ : َقالَ  َعبَّ ْح ٌَ 
، ُزْنَفل   َعنْ  ًِّ ٌْسَ : َفَقالَ  اْلُعْرِف ء   لَ ًْ  . ِبَش

                                                                 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 
 8ٔٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمربن بشا محمد -ٔ
            =             ٔٓٔ :ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم : الَوِزٌرِ  أَِبً ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  إبراهٌم -ٕ
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___________________________   
ٌُقال ، هللا َعبد بن جعفر وزن وفاء بنون زنفل -ٖ =  اْلعٌن ِبَفْتح - العرفً شداد اْبن: و

اء ْسَبة َهِذه -َفاء َوبعدَها َوالرَّ  )ت( المكً هللا عبد أبو نسب، اْلُمَبارك اْلَمَكان َعَرَفة إِلَى النِّ
 ُعَمر ْبن إبراهٌم وعنه: . العرفً إسحاق بن ونجٌح ملٌكة، أَبً ْبن هللا َعبد روى عن:

مان داود أبوو عرجً،األ القزاز سالم ْبن حاتم بشر أبوو الوزٌر، أَبً ْبنا ٌْ ٌُقال ُسلَ : و
 وَقال، بشًء   لٌس: َمِعٌن ْبن ٌحٌىقال . وؼٌرهم  الدباغ، مهران ْبن داود ْبن مسلم

 ٌحٌى ْبن وزكرٌا حاتم، أبو َوَقال، الصبٌان به ٌلعب كان: الحمٌدي قال: الُبخاِريُّ 
َسابً، َوَقال، ضعٌؾ: والدارقطنً الساجً، : األزدي الفتح أبوو الدوالبً، بشر أبوو النَّ

 اْبن َوَقال، مناكٌر عنه تجا ضعٌؾ: َداُود أبً َعن جري،اآل ُعَبٌد أبو َوَقال، بثقة لٌس
 قلته وفً الحدٌث قلٌل كان: المجروحٌن فً حبان ابن َوَقال، حدٌثه على ٌتابع ال: عدي

                           .حجر وابن والذهبً، الجوزي، وابن العقٌلً، وضعفه، به ٌحتج ال مناكٌر،
 . باتفاق: ضعٌؾ خالصة حاله

 ،(ٔ٘ٗ/ ٖ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(7٘ٔ/  ٕ) الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخ: ٌنظر
ْرِمِذيّ  وجامع ،(ٕٗ/ٖ) والتارٌخ والمعرفة َسابً وضعفاء ،(ٖ٘٘/  ٘) التِّ ، ( ٖٗ/ٔ) النَّ
 الدارقطنً وضعفاء ،(ٖٔٔ/ٔ) حبان البن والمجروحٌن ،(8ٔ٘/ ٖ) والتعدٌل والجرن

تروكون ،والضعفاء والم(8ٕٓ/ٗ) بن عديوالكامل ال ،(ٕٖ٘/ٔ) والكاشؾ ،(ٗ٘ٔ/ٕ)
 ابن وتهذٌب ،(8ٕ/ٕ) االعتدال ومٌزان(، ٖٖ٘/ٕواللباب ) ،(97ٕ/ٔ) الجوزيالبن 
 (7ٕٔ/ٔوالتقرٌب ) ،(ٖٓٗ/ٖ) حجر
 ٕٙ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمملٌكة أبىبن  عبد هللا -ٗ
 8 :: سبقت ترجمتها حدٌث رقمرضً هللا عنها عابشة -٘
                                       ٘: سبقت ترجمته حدٌث رقم: رضً هللا عنه الصدٌقبكر  أبو -ٙ

 :سناداإلالحكم على 
وضعفه الحافظ فى الفتح  باتفاقوهو ضعٌؾ  هللا َعبد بن زنفلفٌه ؛ ضعٌؾ  إسناد

(ٔٔ/ٔ8ٗ) 
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ننال   :قننال -رضننى هللا عنننه  -وقنناص  أبننًوعننن سننعد بننن  -ٖٕٔ ُسننولُ  ق  ِ  ر   هللاَّ
ننلَّى ُ  ص 

ننهِ  هللاَّ ٌْ ل  ننلَّم   ع  س  ةِ  ِمنننْ »: و  اد  ننع  م   اْبنننِ  س  نناهُ  آد  ننا ِرض  ننى بِم  ُ  ق ض 
ِمنننْ  ل ننُه، هللاَّ  و 

ةِ  ق او  م   اْبنِ  ش  ْرُكهُ  آد  ة   ت  ار  ِ، اْستِخ  ِمنْ  هللاَّ ةِ  و  ق او  م   اْبنِ  ش  ُطهُ  آد  خ  نا س  نى بِم  ُ  ق ض 
 هللاَّ

الترمذي أخرجه «ل هُ 
(ٔ)

 . غرٌب : حدٌثوقال 
___________________________ 

َضا ِفً َجاءَ  َماباب  ،اب القدرأبو تابك :الترمذي هأخرج( ٔ)  ِبالَقَضاءِ  الرِّ
َثَنا :( قالٕٔ٘ٔ/٘٘ٗ/ٗ) دُ  َحدَّ ار   ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا: َقالَ  َبشَّ ، أبو َحدَّ دِ  َعنْ  َعاِمر   أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ

، د  ٌْ دِ  ْبنِ  إسماعٌل َعنْ  ُحَم ، أَِبً ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ، به بلفظه َسْعد   َعنْ  أَِبٌِه، َعنْ  َوقَّاص 
د َحِدٌثِ  ِمنْ  الإ َنْعِرفُهُ  اَل  َؼِرٌب   َحِدٌث   َهَذا :وقال ، أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ د  ٌْ ٌَُقالُ  ُحَم ا لَهُ  َو ض  ٌْ : أَ
ادُ  د   أَِبً ْبنُ  َحمَّ ٌْ ًُّ  إبراهٌم أبو َوُهوَ  ُحَم سَ  اْلَمِدٌِن ٌْ  . الَحِدٌثِ  أَْهلِ  ِعْندَ  ِبالَقِويِّ  ُهوَ  َوَل
 /ٔباب القدر خٌره وشره ) :فى الشعب البٌهقً، و(9/ٗ: )البزار فى مسنده هأخرجو

 .عامر به بنحوه  أبً( كالهما من طرٌق 99ٔ/78ٖ
 َهَذا :وقال (9ٖٓٔ/99ٙ/ٔالدعاء ) تابك :والحاكم ،(ٗٗٗٔ/ٗ٘/ٖ) :أحمد هأخرجو

َجاهُ  َولَمْ  ،سناداإل َصِحٌحُ  َحِدٌث   دِ  َعنْ كالهما من طرٌق رون بن عبادة  ٌَُخرِّ  أَِبً ْبنِ  ُمَحمَّ
د   ٌْ  .به بنحوه  ُحَم
والشاشى فى  ،(99ٔ/78ٖ/ٔباب القدر خٌره وشره ) :فى الشعب البٌهقً هأخرجو

 به حمٌد، أبً بن محمد عن فدٌك، أبً ابن طرٌق من ( كالهما 8٘ٔ/ٕٕٗ/ٔ) :مسنده
 . بنحوه

 من( كالهما 7ٓٔ/ٓٙ/ٕ) :ٌعلى فى مسنده أبوو ،(ٖ٘ٓ/ٖ) :فى مسندهالبزار  هأخرجو
 به سعد، بن محمد بن إسماعٌل عن هللا، عبٌد بن بكر أبً بن الرحمن عبد طرٌق
 .بنحوه

، أََبانَ  ْبنُ  ِعْمَرانُ من طرٌق  (ٖ٘ٓ/ٖ) :البزار فى مسنده هأخرجو ًُّ  َعْبدُ  نا: َقالَ  اْلَواِسِط
ْحَمنِ  ، أَِبً ْبنُ  الرَّ دِ  َعنْ  َبْكر  ، ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ  به بنحوه . ، َسْعد   َعنْ  َسْعد 
 :الترمذياإلمام  إسناددراسة 

                                   8ٔٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقمبن بشار محمد -ٔ
 8ٙٔ :: ثقة سبقت ترجمته حدٌث رقم القٌسً َعْمرو بن الَملِك َعبد -ٕ
د -ٖ اي ِبَضم - الزرقً األنصاري ،إبراهٌم واسمه حمٌد، أَبً بن ُمَحمَّ اء َوفتح الزَّ  الرَّ

ْسَبة َهِذه - اْلَقاؾ آخرَها َوِفً ق بنً إِلَى النِّ ٌْ  أبو - اْلَخْزَرو من ْنَصاراأل من بطن ُزَر
 بن إسماعٌلو الزرقً، رفاعة بن ُعَبٌد ْبن إبراهٌم :روى عن. )ت ق( المدنً، ،إبراهٌم
د  :وعنه . وؼٌرهم مالك ْبن أنس ْبن هللا ُعَبٌد بن وحفص وقاص، أَبً بن سعد بن ُمَحمَّ
ْعلَى، ابن وٌحٌى التمار، مٌمون بن ٌحٌى أٌوب أبو قال  .وؼٌرهم العقدي عامر أبوو ٌَ

 حدٌثه لٌس ضعٌؾ: َمِعٌن ْبن ٌحٌى عن الدوري، عباس َوَقال، ه مناكٌرأحادٌث: أحمد
: الُبخاِريُّ  وَقال، ضعٌؾ الحدٌث، واهً: الجوزجانً ٌعقوب بن إبراهٌم َوَقال، بشًء  
َسابً َوَقال، الحدٌث منكر   =            ،الحدٌث ضعٌؾ: ُزْرَعة أبو َوَقال، بثقة لٌس: النَّ
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ْرِمِذيّ  َوَقال، شٌبا عنه أروي ال الحدٌث، ذاهب ضعٌؾ: الُبخاِريُّ  وَقال=     بن محمد: التِّ
ٌُقال حفظه قبل من العلم أهل بعض ضعفه ٌضعؾ، حمٌد بًأَ   حمٌد، أَبً بن حماد: له و

ٌُقال  أهل عند بالقوي لٌس: أٌضا َوَقال ،الحدٌث منكر وهو األنصاري إبراهٌم أبو هو: و
ان ابنُ  وَذَكره الحدٌث، ضعٌؾ هو: أٌضا َوَقال الحدٌث، : َوَقال "المجروحٌن" فً ِحبَّ

 فً ذلك كثر فلما ٌعلم، وال المتن به وٌلزق ٌفهم وال سناداإل ٌقلب مؽفال   شٌخا كان
: آخر موضع فً َوَقال بقوي لٌس مدنً: البزاز َوَقال ،برواٌته حتجاواال بطل أخباره
ًّ  وَذَكره.  بالحافظ ٌكن ولم العلم، أهل من جماعة عنه روى مشهور، مدنً اَرقُطِن  الدَّ
 .ضعٌؾ: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، والمتروكٌن لضعفاءا فً

 خالصة حاله : مجمع على ضعفه 
 الترجمة طهمان، وابن ،(ٕٔ٘/ٕ) الدوري وتارٌخ، (ٕ٘ٗ/٘) سعد ابن طبقات :ٌنظر

 ٖو ،7ٓ/ٔ) الكبٌر البخاري وتارٌخ ،(79ٔ ،ٕٖ/  ٕ ،٘ٓٗ/ ٔ) أحمد وعلل ،(9ٖ٘)
 لٌعقوب ، والمعرفة(9ٔٔ/ٔر )الصؽٌ وضعفاإه ،(8ٗٔ/  ٕ) الصؽٌر وتارٌخه ،(8ٕ/
 ،ٕٕٗٙ ،ٕٔ٘ٔ،89ٗن رقم:) التِّْرِمِذيّ جامع و ،( ٕ٘ ،ٓٗ/  ٖو ،8ٗ٘ ،8ٕٓ/ٔ)

( ٖٖٕ/7) البن أبً حاتم والتعدٌل والجرن ،(ٔٙ/ٗ) العقٌلً وضعفاء ،(ٖٔٙ٘،8ٖ٘٘
 والتقرٌب ،(ٖٗٔ –ٕٖٔ/9) بالتهذٌ وتهذٌب ،(7ٕٔ/ٕ) حبان البن والمجروحٌن

 (٘ٙ/ٕواللباب )، (7٘ٗ/ٔ)
د بن إسماعٌل -ٗ ْهِرّي، القرشً وقاص أَبً بن سعد بن ُمَحمَّ د أبو الزُّ  : ثقة المدنً ُمَحمَّ

 77ٔ: سبقت ترجمته حدٌث رقم
د -٘ مَّ ْهِرّي، القرشً وقاص أَبً بن  سعد بن ُمح  )خ م مد ت س  ، المدنً اْلَقاِسمِ  أبو الزُّ
ْرَداء وأَبً َعفَّان، ْبن وعثمان وقاص، أَبً ْبن َسْعد أبٌه: عن روى.  ق(  :وعنه. الدَّ

د بن إبراهٌم دِ  ْبنُ  إسماعٌل وابنه خالد، أَبً ْبن إسماعٌلو سعد، بن ُمَحمَّ  َسْعد   ْبنِ  ُمَحمَّ
د َقال. وؼٌرهم  ان ابنُ  بالكثٌرة، وذكره لٌست أحادٌث وله ثقة كان: َسْعد ْبن ُمَحمَّ  فً ِحبَّ

 َعْبدُ  مع خرو . ثقة: التقرٌب فً حجر ابن َوَقال، ثقة تابعً: العجلً َوَقال ،الثقات كتاب
ْحَمنِ  دِ  ْبنُ  الرَّ  . فقتله الحجاو به فؤتً الجماجم، دٌر وشهد شعثاأل ْبنِ  ُمَحمَّ

 . باتفاقخالصة حاله : ثقة 
/ ٘) والثقات البن حبان  ،(ٗٓٗ/ٔ) للعجلً، والثقات (7ٙٔ/٘): الطبقات الكبرى ٌنظر
 . (8ٓٗ/ٔ(، والتقرٌب )8ٖٔ/9، والتهذٌب )(ٖٗ٘
ْعد -ٙ ٌُقال - أهٌب ْبن َمالِك واسمه وقاص أَبً بن س  ب: و ٌْ  اْلقَُرِشً، مناؾ عبد ْبن - وَه
ْهِريّ  إسحاق أبو                                       88 رقم: سبقت ترجمته حدٌث :)ع(رضً هللا عنه  الزُّ

 :سناداإلالحكم على 
دفٌه ؛ ضؽٌؾ   . باتفاقوهو ضعٌؾ  حمٌد أَبً بن ُمَحمَّ

 .)ت ق( المدنً ملٌكة أبً بن هللا عبٌد بن بكر أبً بن الرحمن عبدوقد تابعه 
 :على وجهٌن واختلؾ عنه كما عند البزار، وقد سبق فً التخرٌج

 =                رواه عنه عمرو بن علً المقدمً عن إسماعٌل به.الوجه االول: 
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___________________________  
= الوجه الثانً: رواه عنه: عمران الواسطً فقال: عن ابن المنكدر عن عامر بن سعد 

  عن سعد به 
 دراسة إسناد الوجه األول:

 رواه عمر المقدمً عن عبد الرحمن بن أبً بكر  
كما ذكر المقدمً: ٌدلس تدلٌسا خبٌثا، وهو تدلٌس السكت  علً بن عطاء عمر بن -ٔ

  7ٓٔحدٌث رقم:  ترجمتهابن سعد، وقد سبقت 
: َعن َرَوى)ت ق(. ملٌكة المدنً أبً بن هللا عبٌد بن بكر أبً بن الرحمن عبد -ٕ

دِ  ْبن إسماعٌلو طالب، أَبً ْبن جعفر ْبن هللاَِّ  َعبد ْبنِ  إسماعٌل  أَبً ْبنا سعد ْبن ُمَحمَّ
ْحَمنِ  َعْبد ْبن مصعب ْبن وزرارة وقاص،  ْبن إسرابٌل :وعنه .وؼٌرهم عوؾ ْبن الرَّ
 وقال ،ضعٌؾ :معٌن ابنقال . وؼٌرهم ُعَباَدة، ْبن ورون عٌاش، ْبن إسماعٌلو ٌُوُنس،

: قال ابن حجر فى التهذٌب، وبثقة لٌس: النسابً وقال، الحدٌث فً بقوي لٌس: حاتم أبو
 :النسابً وقال، البخاري عن العقٌلً نقل وكذا الحدٌث منكر :أحمد عن طالب أبو وقال

 حدٌثه فً ٌتابع ال :عدي ابن وقال ،ضعٌفة أحادٌث له :سعد ابن قال، والحدٌث متروك
 وقال، بشًء لٌس الحدٌث ضعٌؾ: خراش ابن قال، وحدٌثه ٌكتب من جملة فً وهو
 ٌنفرد :حبان ابن وقال، ٌحتمل ضعؾ فٌه صدوق: الساجً وقال، الحدٌث لٌن :البزار
 . : ضعٌؾفى الكاشؾ الذهبًوقال ، ثباتاأل حدٌث ٌشبه ال ما الثقات فً

 . باتفاقخالصة حاله : ضعٌؾ 
( والمجروحٌن البن حبان 7ٕٔ/٘( والجرن والتعدٌل )ٕٓٙ/٘التارٌخ الكبٌر ) :ٌنظر 

 (ٕٕٙ/ٔ( والكاشؾ )ٙٗٔ/ٙ( وتهذٌب التهذٌب )ٕ٘/ٕ)
 اإلسناد ضعٌؾ ؛ لتدلٌس المقدمً، وضعؾ عبد الرحمن بن أبً بكرإذا 

 دراسة إسناد الوجه الثانً: 
، أََبانَ  ْبنُ  ْمَرانُ عِ من طرٌق  :البزار هأخرج ًُّ ْحَمنِ  َعْبدُ  نا: َقالَ  اْلَواِسِط ، أَِبً ْبنُ  الرَّ  َبْكر 
دِ  َعنْ  ، ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّ ، َعنْ  َسْعد   به بنحوه َسْعد 

 ضعٌؾ إسنادقلت : وهذا 
      )س( .ضعٌؾ: الواسطً الطحان موسى أبو السلمً عمران بن أبان بن عمران -ٔ

 (8ٕٗ/ٌٔنظر : التقرٌب )
 ، تقدم فً الوجه األولضعٌؾ: هللا المدنً عبٌد بن بكر أبً بن الرحمن عبد -ٕ
 ٔٓٔ :حدٌث رقم: ثقة سبقت ترجمته بن المنكدر محمد -ٖ
 (ع)  ثقة: المدنً الزهري وقاص أبً ابن سعد بن عامر -ٗ

 (87ٕ/ٔ: التقرٌب )ٌنظر
 المعروؾ . صحابً: الرضً هللا عنه وقاص أبىسعد بن  -٘
 بكر . أبىبن  الرحمن عبدضعؾ و،  أبان بن عمرانلضعؾ  ؛ ضعٌؾ  سناداإل إذا

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرقه:
 .ضعٌؾ
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___________________________  
ْعلَى أبووَ  أحمد َرَواهُ  :(8ٕٓ-79ٕ/ٕفى مجمع الزوابد ) الهٌثمًوقال  اُر، ٌَ هُ  الإ َواْلَبزَّ  أَنَّ
هُ  اْسِتَخاَرُتهُ  اْلَمْرءِ  َسَعاَدةِ  ِمنْ ": َقالَ   َتْرُكهُ  اْلَمْرءِ  َشَقاءِ  َوِمنْ  َقَضى، ِبَما َوِرَضاهُ  َربَّ
دُ  َوِفٌهِ  ."اْلَقَضاءِ  َبْعدَ  َوُسْخُطهُ  ْسِتَخاَرةَ اال د   أَِبً ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ٌِّن   َضْعفُهُ : َعِديٍّ  اْبنُ  َوَقالَ  ،ُحَم  َب
ْرِوٌهِ  َما َعلَى َفهُ  َوَقدْ  َحِدٌُثُه، ٌُْكَتبُ  َضْعِفهِ  َمعَ  َوُهوَ  ُمَقاِرب   َوَحِدٌُثهُ  ٌَ  َواْلُبَخاِريُّ  أحمد َضعَّ

 هأخرج َوإِنْ  اْلَمْتنُ  َهَذا(: وٗٓٗ/ٕفى اتحاؾ الخٌرة المهرة ) البوصٌريوقال . َوَجَماَعة  
ْرِمِذيُّ  دَ  َطِرٌِقهِ  ِفً َفإِنَّ  التِّ د   أَِبً ْبنَ  ُمَحمَّ ٌْ ، َوُهوَ  ُحَم ْعَلى أَِبً َوَطِرٌقُ  َضِعٌؾ    .ِمْنَها أَْولَى ٌَ

 
 انتهى الجزء المراد تحقٌقه

 نالعالمٌوالحمد هلل رب 
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 ةم  ات  الخ  

 وتشتمل على:

: النتائج  أوًلا

 ثانياا: التىصيات   
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 الخاتمة و

  
 

 محمد نبٌنا على وبارك وسلم هللا وصلىبنعمته تتم الصالحات  الحمد هلل الذي

 :وبعد أجمعٌن وأصحابه آله وعلى صلى هللا علٌه وسلم،

 فً قد ظهر لًتمام هذا البحث وإل ووفقنً أعاننً هللا تعالى الذي أحمد فإنً

 أحادٌثحكام فً اإلأقوم بتحقٌقه من كتاب ؼاٌة  للجزء الذي دراستً نهاٌة

 :الٌةالت النتابج حكام للمحب الطبرياأل

ٌن هذا نَّ إ -ٔ  هذا مظاهر من وأنَّ  له، - وجل عز - هللا بحفظ محفوظ الدِّ

ؤَُهم الذٌن الُحفَّاظ، والجهابذة فذاذ،األ عالماأل أولبك الحفظ ٌَّ  - سبحانه - هللاُ  َه

اِبَفةِ  لَِهِذهِ  وأنَّ  َشِرٌَعِتِه، وُنْصَرةِ  دٌنه، عن للذود  عز هللا من اَخاّص   اتؤٌٌد   الطَّ

 .وجل

أحد العلماء المكٌٌن، وأحد أفراد  -رحمه هللا  -اإلمام المحب الطبري  -ٕ

 أسرة علمٌة ٌنتهً نسبتهم إلى الحسٌن بن علً رضً هللا عنهما.     

 من علماء السنة شافعً الم  ع - هللا رحمه - المحب الطبرياإلمام  -ٖ

، واللؽة ،قهوالف ،الحدٌث وهو أحد العلماء الموسوعٌٌن، فهو عالم فً، المذهب

 .وقد أثنى علٌه كثٌر من العلماء مما ٌدل على مكانته العلمٌة

 اتؤثر   فٌه عاش الذي العصر وبٌن المحب الطبري بٌن وثٌقة العالقة كانت -ٗ

 .اوتؤثٌر  

موسوعة  وٌعتبرألفها  حكام من أفضل المإلفات التًاإلكتابه ؼاٌة ٌعتبر  -٘

، وقد اشتمل على الصحٌح، والحسن، والضعٌؾ، وإلٌك حكاماأل أحادٌث فً

 بٌان درجة األحادٌث التً قمت بتحقٌقها فً هذا البحث فً اإلجمال التالً: 

ا، بنسبة ٖٗٔألحادٌث الصحٌحة: بلػ عددها: ا -أ ، وأرقامها % 9ٔ,ٕٙ حدٌث 

(ٔ ،ٕ ،ٗ ،7 ،8 ،9 ،ٔٓ ،ٖٔ ،ٔ٘ ،ٔٙ ،ٔ9 ،ٕٓ ،ٕٔ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٗ ،

ٕ8 ،ٕ9 ،ٖٓ ،ٖٔ ،ٖٕ ،ٖٖ ،ٖٗ ،ٖ٘ ،ٖ8 ،ٖ9 ،ٗٔ ،ٕٗ ،ٖٗ ،ٗٗ ،

ٗٙ ،ٗ7 ،ٗ8 ،ٗ9 ،٘ٓ ،٘ٗ ،٘٘ ،٘ٙ ،٘8 ،٘9 ،ٙٔ ،ٖٙ ،ٙ٘ ،ٙٙ ،

 :  النتابجأوًلا
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ٙ7 ،7ٓ ،7ٕ ،7ٖ ،7ٗ ،7٘ ،77 ،78 ،79 ،8ٔ ،8ٕ ،8ٖ ،8ٗ ،8٘ ،

8ٙ ،88 ،9ٓ ،9ٔ ،9ٕ ،9ٖ ،9ٗ ،9٘ ،9ٙ ،97 ،98 ،ٔٓٗ ،ٔٓ٘ ،

ٔٓٙ ،ٔٓ7 ،ٔٔٓ ،ٕٔٔ ،ٔٔ٘ ،ٔٔٙ ،ٔٔ7 ،ٔٔ9 ،ٕٔٓ ،ٕٔٔ ،ٕٕٔ ،

ٕٖٔ ،ٕٔٗ ،ٕٔ٘ ،ٕٔٙ ،ٕٔ7 ،ٕٔ8 ،ٕٔ9 ،ٖٔٓ ،ٖٖٔ ،ٖٔ٘ ،ٖٔٙ ،

ٖٔ7 ،ٖٔ8 ،ٖٔ9 ،ٔٗٓ ،ٖٔٗ ،ٔٗٗ ،ٔٗ7 ،ٔٗ8 ،ٔٗ9 ،ٔ٘ٓ ،ٔ٘ٔ ،

ٕٔ٘ ،ٖٔ٘ ،ٔ٘ٗ ،ٔ٘ٙ ،ٔ٘7 ،ٔ٘9 ،ٔٙٓ ،ٔٙٔ ،ٕٔٙ ،ٖٔٙ ،ٔٙ٘ ،

ٔٙٙ ،ٔٙ7 ،ٔٙ8 ،ٔٙ9، ٔ7ٓ ،ٔ7ٔ ،ٔ7ٕ ،ٔ77 ،ٔ8ٓ ،ٔ8ٖ ،ٔ8٘ ،

ٔ87 ،ٔ9ٓ ،ٔ9ٔ ،ٔ9ٗ ،ٔ9٘ ،ٕٓٙ ،ٕٓ7 ،ٕٓ8)                                                                                                                                                 

، % ٔ,ٙ بنسبةأحادٌث،  ٖٔحٌحة لؽٌرها: بلػ عددها: األحادٌث الص -ب

، 8ٗٔ ،8ٕٔ ،8٘ٔ ،8ٔٔ، 99 ،7ٙ ،7ٔ ،٘ٗ ،ٕٔ، ٔٔ، ٖوأرقامها )

ٕٕٓ ،ٕٓ9) 

، وأرقامها % ٔ,٘بنسبة  أحادٌث، ٔٔعددها: األحادٌث الحسنة: بلػ  -جـ

(ٔٗ، ٔ8 ،ٖ7 ،ٗٓ ،٘7 ،ٔٓٓ ،ٔ7ٗ، ٔ9ٕ، ٔ97 ،ٔ98 ،ٔ99) 

ا بنسبة ٕٔعددها: بلػ  األحادٌث الحسنة لؽٌرها: -د ، وأرقامها % 9,8 حدٌث 

(ٔ7 ،ٙٗ ،8ٓ ،87 ،ٕٔٓ ،ٖٔٓ، ٔٓ8، ٔٔٔ ،ٖٕٔ ،ٖٔٗ ،ٕٔٗ، 

ٔٗ٘، ٔ7ٖ ،ٔ7٘، ٔ7ٙ ،ٔ78، ٔ8ٙ ،ٔ9ٖ ،ٕٓٗ ،ٕٔٓ ،ٕٔٔ) 

ا بنسبة  ٕٖعددها: بلػ  :األحادٌث الضعٌفة -هـ ، ٘، وأرقامها )%٘ٔحدٌث 

ٙ، ٕ٘، ٕٙ ،ٕ7، ٖٙ ،٘ٔ ،ٕ٘ ،ٖ٘ ،ٙٓ، ٕٙ، ٙ8 ،ٙ9 ،89 ،ٔٓٔ ،

ٔٓ9 ،ٖٔٔ ،ٔٗٔ ،ٔٗٙ ،ٔ٘٘ ،ٔٙٗ ،ٔ79 ،ٔ8ٔ ،ٔ88 ،ٔ89 ،ٔ9ٙ ،

ٕٓٓ ،ٕٓٔ ،ٕٖٓ ،ٕٓ٘ ،ٕٕٔ ،ٕٖٔ)       

وأرقامها %،  9,ٓبنسبة  ادٌث الموضوعة: بلػ عددها: حدٌثٌناألح -و

(ٖٔٔ ،ٔٔٗ) 

" "صحٌح ابن حبان" و"شرن السنة ًبكتاب محب الطبريمام الاعتناء اإل -7

 الكثٌر من أحادٌث الكتاب . فقد عزا إلٌهما فً للبؽوي
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ا:  ٌا توصٌاتلاثان  

لباحثٌن من إتمام تحقٌقه الزمالء ا بعد انتهاء إخوانً طباعة الكتاب -ٔ

م من ٌعه، وبهذا ٌتم تقدٌر الباحثٌن وتشجل فٌه من جهد عظٌمذِ ، لما بُ ودراسته

  .من ناحبة أخرى خدمة البحث العلمً، وقٌل إدارة الجامعة من ناحٌة

؛  وعلومه بالحدٌث للمشتؽلٌن النسبةحكام باأل ؤحادٌثب العناٌةِ  ضرورةُ  -ٕ

ا،  وتنمً القدرة ألنها تربً لدى الباحث الملكة الفقهٌة والحدٌثٌة مع 

االستنباطٌة فً نفسه، فٌعرؾ كٌؾ وصل العلماء إلى األحكام من أدلتها، 

 .وكٌؾ ٌنزل هذه األدلة على النوازل الفقهٌة

وتحقٌقه  المحب الطبري ماماإلبتراث عتناء توجٌه اهتمام الباحثٌن لال -ٖ

  .صورة حسنة  وإخراجه فً تحقٌقا علمٌا

 ٌتمكن لكً بعد، تطبع لم التً كادٌمٌةاأل العلمٌة الرسابل طباعة تؤكٌد -ٗ

 .  بٌنها والتنسٌق منها ستفادةاال من الباحثون

 المختلفة العالم مكتبات فًلحدٌث ا مخطوطات عن والتنقٌب البحث أهمٌة -٘

نت ولو وإخراجها، لتحقٌقها والسعً  بٌن والتنسٌق والمتابعة للبحث لجنة ُكوِّ

 .احسن   هذا لكان الؽرض لهذا والنشر البحث ودور العلمٌة والمراكز الجامعات

تشكل لجان علٌا من كبار المحققٌن المتخصصٌن النتقاء المخطوطات  -ٙ

 مٌة للمخطوطة، ومدى حاجة الفن المرشحة للتحقٌق، وٌالحظ فٌها األهمٌة العل

 .إلٌها

 بتحقٌق تحظ لم والتً المطبوعةلحدٌث ا كتب بعض تحقٌق إعادة ضرورة -7

  .منها ٌُكمل لم ما طباعة وتكمٌل ، متقن علمً

 العلم ٌرزقنا أن العلٌا وصفاته الحسنى بؤسمابه - وجل عز - هللا وأسؤل هذا

 وصحبه آله وعلى محمد نبٌنا على وسلم هللا وصلى الصالح، والعمل النافع

 .أجمعٌن

 

 عفو ربه  الراجً /كتبه

 دمحمو مختارمحمد                                                                
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 ن الكرٌم: القرآأوًلا 
 
 لف حرف األ

 
 بطة ًلبن الكبرى اإلبانة -ٔ
ة بابن المعروؾ الُعْكَبري حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبٌد هللا عبد ًألب  َبطَّ

 الوابل، وٌوسؾ األثٌوبً، وعثمان معطً، رضا: المحقق (هـ87ٖ: المتوفى) العكبري
 والتوزٌع، للنشر الراٌة دار: الناشر ،التوٌجري وحمد النصر، سٌؾ بن والولٌد
  م ٕ٘ٓٓ - هـ ٕٙٗٔ ى،األول: الطبعة ،الرٌاض

 العشرة المسانٌد بزوابد المهرة الخٌرة إتحاف -ٕ
 عثمان بن قاٌماز بن سلٌم بن إسماعٌل بن بكر أبً بن أحمد الدٌن شهاب العباس ًألب

 معبد أحمد الدكتور الشٌخ فضٌلة: تقدٌم ،(هـ8ٗٓ: المتوفى) الشافعً الكنانً البوصٌري
.  إبراهٌم بن ٌاسر تمٌم أبو بإشراؾ العلمً للبحث المشكاة دار: المحقق ، الكرٌم عبد
 م 999ٔ - هـ ٕٓٗٔ ى،األول الطبعة. الرٌاض للنشر، الوطن دار: النشر دار
 .الدٌن علوم إحٌا  بشرح نإتحاف السادة المتقٌ -ٖ

بٌدي بمرتضى، الملقّب ،الحسٌنً الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمدألبً الفٌض   الزَّ
  .تارٌخ بدون ،بٌروت الفكر دار مطبعة ،(هـٕ٘ٓٔ: المتوفى)
 العباد وأخبار البالد آثار -ٗ
 بٌروت – صادر دار: الناشر، (هـ8ٕٙ: المتوفى) القزوٌنً محمود بن محمد بن زكرٌال

 بدون تارٌخ.
 الفقها  اختالف فً الحدٌث علل أثر -٘
 وكانت م،999ٔ/ٙ/ٖٕ فً بؽداد فً نوقشت" ماجستٌر رسالة" الكتاب هذا أصل]

: الناشر، الهٌتً فحل ٌاسٌن ماهر: المإلؾ، ["جمٌل هاشم" المحقق العالمة بإشراؾ
 م ٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ ى،األول: الطبعة، عمان للنشر، عمار دار
 األجوبة الفاضلة لَلسبلة العشرة الكاملة -ٙ
 الحسنات ًأب الهندي، اللكنوي األنصاري الحلٌم عبد محمد بن الحً عبد محمدل
القاهرة ،  دار السالم ،: الناشر،  ؼدة أبو الفتان عبد: المحقق، (هـٖٗٓٔ: المتوفى)

 م99ٖٔ -هـ ٗٔٗٔالطبعة الثالثة 

 فهرس المصادر والمراج،
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 والمثانً اآلحاد -1
 هـ87ٕ ت الشٌبانً مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر ألبً
 ى،األول الطبعة الرٌاض – الراٌة دار: الناشر،  الجوابرة أحمد فٌصل باسم. د: قٌحقت

ٔٗٔٔ – ٔ99ٔ 
 = صحٌح ابن حبان  حبان ابن صحٌح تقرٌب فً اإلحسان -1

 الدارمً، حاتم، أبو التمٌمً، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن لمحمد
 هـ 7ٖ9ت   الفارسً بلبان بن علً الدٌن عالء األمٌر: ترتٌب هـٖٗ٘ ت الُبستً
 هـ 8ٓٗٔ ى،األول: الطبعة بٌروت الرسالة، مإسسة: الناشر،  األرنإوط شعٌبتحقٌق 

  م 988ٔ -
 األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكام -1
 دقٌق بابن المعروؾ القشٌري، مطٌع بن وهب بن علً بن محمد الفتح أبو الدٌن تقًل

.  المحمدٌة السنة مطبعة: الناشر ، تحقٌق: أحمد محمد شاكر (هـ7ٕٓ: المتوفى) العٌد
 . تارٌخ بدون
  الصغرى الشرعٌة األحكام -ٓٔ
 ًاألندلس األزدي، إبراهٌم سعٌد بن الحسٌن بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبدل

 أحمد بنت محمد أم: المحقق. (هـ 8ٔ٘: المتوفى) الخراط بابن المعروؾ األشبٌلً،
 مكتبة: الناشر. العنبري محمد بن علً بن خالد: له وقدم وراجعه علٌه أشرؾ. الهلٌس
 العربٌة المملكة - جدة العلم، مكتبة العربٌة، مصر جمهورٌة - القاهرة تٌمٌة، ابن

 م 99ٖٔ - هـ ٖٔٗٔ األولى،: الطبعة. السعودٌة
 الكبرى الشرعٌة األحكام -ٔٔ
 ًاألندلس األزدي، إبراهٌم سعٌد بن الحسٌن بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبدل

 بن حسٌن هللا عبد أبو: المحقق (هـ8ٔ٘:  المتوفى) الخراط بابن المعروؾ األشبٌلً،
 - هـٕٕٗٔ ، ىاألول: الطبعة الرٌاض/  السعودٌة - الرشد مكتبة: الناشر عكاشة
 مٕٔٓٓ
 - وسلم علٌه هللا صلى - النبً حدٌث من الوسطى األحكام -ٕٔ
 ًاألندلس األزدي، إبراهٌم سعٌد بن الحسٌن بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبدل

 صبحً السلفً، حمدي: تحقٌق. (هـ 8ٔ٘: المتوفى) الخراط بابن المعروؾ األشبٌلً،
. السعودٌة العربٌة المملكة - الرٌاض والتوزٌع، للنشر الرشد مكتبة: الناشر. السامرابً

 م 99٘ٔ - هـ ٙٔٗٔ: النشر عام
 الرجال أحوال -ٖٔ
تحقٌق  هـ9ٕ٘ت  الجوزجانً، السعدي إسحاق بن ٌعقوب بن إبراهٌم إسحاق ألبً 

بدون  باكستان ، آباد فٌصل - مًٌكادأ حدٌث: نشر،  الَبستوي العظٌم عبد العلٌم عبد
 .تارٌخ 
 القضاة أخبار -ٗٔ
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دُ  َبْكر   ألبً انَ  ْبنِ  َخلَؾِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَّ ًّ  َصَدَقةَ  ْبنِ  َح بِّ  ت" َوِكٌع"ِبـ الُملَقَّب، الَبْؽَداِديّ  الضَّ
، المراؼً مصطفى العزٌز عبد: أحادٌثه وخّرو علٌه وعلق صححه: المحقق ، هـٖٙٓ
  م9ٗ7ٔ=هـٖٙٙٔ ى،األول: الطبعة الكبرى، التجارٌة المكتبة: الناشر
 وحدٌثه الدهر قدٌم فً مكة أخبار -٘ٔ
. د: المحقق (هـ7ٕٕ: المتوفى) الفاكهً المكً العباس بن إسحاق بن محمد هللا عبد ًألب
        هـٗٔٗٔ الثانٌة،: الطبعة.  بٌروت – خضر دار: الناشر، دهٌش هللا عبد الملك عبد
 وآدابه النبً أخالق -ٙٔ
 الشٌخ بؤِبً المعروؾ األنصاري حٌان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمدبً أل

 المسلم دار: الناشر،  الونٌان محمد بن صالح: المحقق،  (هـ9ٖٙ: المتوفى) األصبهانً
 998ٔ ى،األول: الطبعة. والتوزٌع للنشر
 المفرد األدب -1ٔ
.  (هـٕٙ٘: المتوفى) هللا عبد ًأب البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمدل

: الطبعة بٌروت – اإلسالمٌة البشابر دار: الناشر ، الباقً عبد فإاد محمد: المحقق
  م989ٔ - هـ9ٓٗٔ الثالثة،
 األذكار -1ٔ
 القادر عبد: تحقٌق. (هـ7ٙٙ: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًألب

 - هـٗٔٗٔ لبنان – بٌروت والتوزٌع، والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر ، األرنإوط
 م 99ٗٔ
 البخاري صحٌح لشرح الساري رشادإ -1ٔ
 العباس، ًأب المصري، القتٌبً القسطالنً الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن حمدأل

: الطبعة مصر األمٌرٌة، الكبرى المطبعة: الناشر ، (هـ9ٕٖ: المتوفى) الدٌن شهاب
 هـ ٖٕٖٔ السابعة،

 الحدٌث علما  معرفة فً اإلرشاد -ٕٓ
 ت القزوٌنً الخلٌل بن إبراهٌم بن أحمد بن هللا عبد بن خلٌل الخلٌلً، ٌعلى ألبً
 الرٌاض – الرشد مكتبة: الناشر،  إدرٌس عمر سعٌد محمد. د: المحقق،  هـٙٗٗ
  9ٓٗٔ ى،األول: الطبعة
 السبٌل منار أحادٌث تخرٌج فً الغلٌل إروا  -ٕٔ
: الناشر.  الشاوٌش زهٌر: إشراؾ.  (هـٕٓٗٔ: المتوفى) األلبانً الدٌن ناصر محمدل

 م98٘ٔ - هـ ٘ٓٗٔ الثانٌة: الطبعة،  بٌروت – اإلسالمً المكتب
 اًلستذكار -ٕٕ
 ت  القرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ألبً 

 – العلمٌة الكتب دار: الناشر معوض علً محمد عطا، محمد سالم: تحقٌق ،هـٖٙٗ
 ٕٓٓٓ - ٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة بٌروت
 األصحاب معرفة فً ستٌعاباًل -ٖٕ
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 ت  القرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ألبً
 ى،األول: الطبعة،  بٌروت الجٌل، دار: الناشر البجاوي محمد علً: المحقق،  هـٖٙٗ
 م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ
  الصحابة معرفة فً الغابة أسد -ٕٗ
 الواحد، عبد بن الكرٌم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبً بن علً الحسن ألبً

 عبد أحمد عادل - معوض محمد علً: ، تحقٌقهـٖٓٙت  ثٌراأل بابن المعروؾ
  م99ٗٔ - هـ٘ٔٗٔ ىاألول الطبعة، العلمٌة الكتب دار، نشر  الموجود

 للبٌهقً والصفات األسما  -ٕ٘
 البٌهقً بكر ًأب الخراسانً، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن حمدأل
 قدم.  الحاشدي محمد بن هللا عبد: علٌه وعلق أحادٌثه وخرو حققه ، (هـ8٘ٗ: المتوفى)
 المملكة - جدة السوادي، مكتبة: الناشر.  الوادعً هادي بن مقبل الشٌخ فضٌلة: له

 م 99ٖٔ - هـ ٖٔٗٔ ى،األول: الطبعة، السعودٌة العربٌة
 الصحابة تمٌٌز فً اإلصابة -ٕٙ
: تحقٌق.  هـ8ٕ٘ت  العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً 

،  بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل
 هـ ٘ٔٗٔ - ىاألول: الطبعة
 الحدٌث وأصحاب السلف مذهب على الرشاد سبٌل إلى والهداٌة ًلعتقادا -1ٕ
 البٌهقً بكر ًأب الخراسانً، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن حمدأل
 – الجدٌدة اآلفاق دار: الناشر، الكاتب عصام أحمد: المحقق، (هـ8٘ٗ: المتوفى)

 هـٔٓٗٔ ى،األول: الطبعة. بٌروت
 للخرابطً القلوب اعتالل -1ٕ
: المتوفى) السامري الخرابطً شاكر بن سهل بن محمد بن جعفر بن محمد بكر ًألب

-المكرمة مكة الباز، مصطفى نزار: الناشر، الدمرداش حمدي: تحقٌق (هـ7ٕٖ
 مٕٓٓٓهـٕٔٗٔ الثانٌة،: الطبعة، الرٌاض

 ألعالما -1ٕ
 هـ9ٖٙٔ ت الدمشقً الزركلً فارس، بن علً بن محمد بن محمود بن الدٌن لخٌر
 م ٕٕٓٓ ماٌو/  أٌار - عشر الخامسة: الطبعة،  للمالٌٌن العلم دار: الناشر
 النصر وأعوان العصر أعٌان -ٖٓ
 أبو علً الدكتور: المحقق. (هـ7ٙٗ: المتوفى) الصفدي أٌبك بن خلٌل الدٌن صالنل

 قدم،  محمد سالم محمود الدكتور موعد، محمد الدكتور عشمة، أبو نبٌل الدكتور زٌد،
 الفكر، دار لبنان، - بٌروت المعاصر، الفكر دار: الناشر،  المبارك القادر عبد مازن: له

 م998ٔ - هـ 8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  سورٌا – دمشق
 باًلختالط الرواة من رمً بمن اًلغتباط -ٖٔ
 ابن سبط الشافعً الطرابلسً خلٌل بن محمد بن إبراهٌم الوفا أبو الحلبً الدٌن برهانل

 نهاٌة) تحقٌقه وسمى رضا، علً الدٌن عالء: المحقق ، (هـ8ٗٔ: المتوفى) العجمً
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 التراجم فً وزٌادات وتحقٌق دارسة وهو( باالختالط الرواة من رمً بمن االؼتباط
 م988ٔ ى،األول: الطبعة.  القاهرة – الحدٌث دار: لناشرا .الكتاب على
 مالك ابن ألفٌة -ٕٖ
: المتوفى) الدٌن جمال هللا، عبد ًأب الجٌانً، الطابً مالك ابن هللا، عبد بن محمدل

 التعاون دار: الناشر. (هـ7ٕٙ
 الرجال أسما  فً الكمال تهذٌب إكمال -ٖٖ

 عالء هللا، عبد أبو الحنفً، الحكري المصري البكجري هللا عبد بن قلٌج بن لمؽلطاي
 بن أسامة محمد أبو - محمد بن عادل الرحمن عبد أبو: المحقق،  هـ7ٕٙ ت الدٌن

 مٕٔٓٓ -   هـ ٕٕٗٔ ى،األول: الطبعة والنشر للطباعة الحدٌثة الفاروق:الناشر،  إبراهٌم
 . واألنساب والكنى األسما  فً والمختلف المإتلف عن اًلرتٌاب رف، فً اإلكمال -ٖٗ
 دار: الناشر،  هـ7٘ٗ ت ماكوال بن جعفر بن هللا هبة بن علً نصر ىأب الملك، سعدل

 م99ٓٔ- هـٔٔٗٔ ىاألول الطبعة: الطبعة،  لبنان -بٌروت - العلمٌة الكتب
 إكمال المعلم بفوابد مسلم -ٖ٘
،  هـٗٗ٘ ت السبتً، الٌحصبً عمرون بن عٌاض بن موسى بن عٌاض الفضل ألبً 

-هـ9ٔٗٔ: ىاألولالدكتور: ٌحٌى إسماعٌل، الناشر: دار الوفاء، الطبعة  :المحقق
  م998ٔ
 للدارقطنً والتتب، اإللزامات -ٖٙ
 البؽدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًبأل

 هادي بن مقبل الرحمن عبد أبو الشٌخ: وتحقٌق دراسة،  (هـ8ٖ٘: المتوفى) الدارقطنً
 - هـ ٘ٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة.  لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر،  الوداعً
 م 98٘ٔ
 السماع وتقٌٌد الرواٌة أصول معرفة إلى اإللماع -1ٖ

،  هـٗٗ٘ ت السبتً، الٌحصبً عمرون بن عٌاض بن موسى بن عٌاض الفضل ألبً 
، تونس/ القاهرة - العتٌقة المكتبة/ التراث دار: الناشر، صقر أحمد السٌد: المحقق
 م97ٓٔ - هـ79ٖٔ ى،األول: الطبعة
 األحكام بؤحادٌث اإللمام -1ٖ
 دقٌق بابن المعروؾ القشٌري، مطٌع بن وهب بن علً بن محمد الفتح أبو الدٌن تقًل

 إسماعٌل حسٌن أحادٌثه وخرن نصوصه حقق: المحقق،  (هـ7ٕٓ: المتوفى) العٌد
 – لبنان/  الرٌاض - السعودٌة - حزم ابن دار - الدولٌة المعراو دار: الناشر،  الجمل
  مٕٕٓٓ- هـٖٕٗٔ الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت
 التسبٌح صالة فضل فً األذكار أمالً -1ٖ
.  (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 بدون تارٌخ بٌروت – قرطبة مإسسة: الناشر،  خلٌفة محمد كٌالنً: تحقٌق
 بشران ابن أمالً -ٓٗ
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 مهران بن بْشران بن محمد بن بْشران بن هللا عبد بن محمد بن الملك عبد القاسم ًألب
.  العزازي ٌوسؾ بن عادل الرحمن عبد أبو: نصه ضبط، (هـٖٓٗ: المتوفى) البؽدادي
 م997ٔ - هـ 8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  الرٌاض الوطن، دار: الناشر
 والموازنة بٌن جامعه وبٌن والصحٌحٌن مذياإلمام التر -ٔٗ

  مٕٗٔٓ -هـ ٖ٘ٗٔى األولدار البصابر الطبعة  للدكتور/ نور الدبن عتر ،
 اإلمام الحاكم وكتابه المستدرك م، العناٌة بكتاب التفسٌر منه  -ٕٗ

 مٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔ. الطبعة الثانٌة ختارمللدكتور/عادل حسن علً ، مإسسة ال
 العلمٌة وآثاره الدارقطنً اإلمام -ٖٗ
 بدون تارٌخ الخضراء األندلس دار: الناشر، الرحٌلً هللا ضٌؾ بن هللا عبدل

  وجهوده فى علم الحدٌث اإلمام المحب الطبري -ٗٗ
 .م7ٕٓٓالسٌد أحمد أحمد سعٌد  :رسالة دكتوراة ، الدكتور

 النحاة أنباه على الرواة إنباه -٘ٗ
 المكتبة: الناشر.  (هـٙٗٙ: المتوفى) القفطً ٌوسؾ بن علً الحسن أبو الدٌن جمالل

 هـ ٕٗٗٔ ى،األول: الطبعة ،بٌروت صرٌة،الع
  األنساب -ٙٗ
 هـٕٙ٘ ت سعد أبو المروزي، السمعانً التمٌمً منصور بن محمد بن الكرٌم لعبد

 المعارؾ دابرة مجلس: الناشر،  وؼٌره الٌمانً المعلمً ٌحٌى بن الرحمن عبد: المحقق
 م 9ٕٙٔ - هـ 8ٕٖٔ ى،األول الطبعة، آباد حٌدر العثمانٌة،

 األشراف أنساب -1ٗ
 زكار سهٌل: تحقٌق.  (هـ79ٕ: المتوفى) الَباَلُذري داود بن جابر بن ٌحٌى بن حمدأل

 م 99ٙٔ - هـ 7ٔٗٔ ى،األول: الطبعة. بٌروت - الفكر دار: الناشر،  الزركلً ورٌاض
اري فً -1ٗ جر  أنٌُِس السَّ افظ ابن ح  تحقٌق األحادٌث التً ذكرها الح  تخرٌج و 

اري  العسقالنً فً ف تح الب 
المحقق: نبٌل بن . حذٌفة، نبٌل بن منصور بن ٌعقوب بن سلطان البصارة الكوٌتً ًألب

عقوب البصارة ٌَ ان، بٌروت . َمنصور بن  ٌَّ َسة الر ماحة، مإسَّ َسة السَّ  –الناشر: مإسَّ
 مٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔاألولى،  الطبعة:. لبنان
 التوحٌد أصول من الحق المذهب إلى الخالفات رد فً الخلق على الحق إٌثار -1ٗ
 أبو القاسمً، الحسنً المفضل بن المرتضى بن علً بن إبراهٌم بن محمد الوزٌر، بنال
.  بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر ، (هـ8ٗٓ: المتوفى) الٌمنً الدٌن عز هللا، عبد

 م987ٔ الثانٌة،: الطبعة
 منده ًلبن اإلٌمان -ٓ٘
.  (هـ9ٖ٘: المتوفى) العبدي َمْنَده بن ٌحٌى بن محمد بن إسحاق بن محمد هللا عبد ًألب

.  بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر ، الفقٌهً ناصر بن محمد بن علً. د: المحقق
  هـ ٙٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة
 ودرجاته واستكماله، وسننه، ومعالمه،، ٌماناإل -ٔ٘
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: المحقق (هـٕٕٗ: المتوفى) البؽدادي الهروي هللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبٌد ًألب
 - هـٖٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة ، اإلسالمً المكتب: الناشر ، األلبانً الدٌن ناصر محمد
 م98ٖٔ

 

 حرف البا 
  (د البزارنمس) الزخار البحر -ٕ٘
 بالبزار المعروؾ العتكً هللا عبٌد بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر ألبً
 الخالق عبد وصبري سعد بن وعادل هللا، زٌن الرحمن محفوظ: المحقق،  هـ9ٕٕت 

 بدأت) ى،األول: الطبعة المنورة المدٌنة - والحكم العلوم مكتبة: الناشر، الشافعً
  (م9ٕٓٓ وانتهت م،988ٔ
 المشرفة السنة تارٌخ فً حوثب -ٖ٘
 . بدون تارٌخالرابعة: الطبعة، بٌروت – بساط: الناشر. العمري ضٌاء بن كرمأل

 الشراب، ترتٌب فً الصناب، داب،ب -ٗ٘
: الناشر (هـ87٘: المتوفى) الحنفً الكاسانً أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدٌن، عالءل

 م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة العلمٌة الكتب دار
 والنهاٌة البداٌة -٘٘
 هـ77ٗ ت الدمشقً ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء ألبً
 والتوزٌع والنشر للطباعة هجر دار: الناشر،  التركً المحسن عبد بن هللا عبد: تحقٌق

 - هـ 8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  واإلعالن
 الكبٌر الشرح فً الواقعة ثارواآل األحادٌث تخرٌج فً المنٌر لبدرا -ٙ٘
 ت المصري الشافعً أحمد بن علً بن عمر حفص ىأب الدٌن سراو الملقن البن
 دار: الناشر،  كمال بن وٌاسر سلٌمان بن هللا وعبد الؽٌط أبو مصطفى: المحقق هـ8ٓٗ
  مٕٗٓٓ-هـٕ٘ٗٔ ى،األول الطبعة،  السعودٌة-الرٌاض - والتوزٌع للنشر الهجرة
 األحكام أدلة من المرام لو ب -1٘
 (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب

: الطبعة الرٌاض – الفلق دار: الناشر الزهري أمٌن بن سمٌر: وتعلٌق وتخرٌج تحقٌق
 هـ ٕٗٗٔ السابعة،

 الهداٌة شرح البناٌة -1٘
 الدٌن بدر الحنفى الؽٌتابى حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد ألبً
 ى،األول: الطبعة لبنان بٌروت، - العلمٌة الكتب دار: الناشر (هـ8٘٘: المتوفى) العٌنى
  م ٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ
 األحكام كتاب فً واإلٌهام الوهم ٌانب -1٘
 القطان ابن الحسن أبو الفاسً، الحمٌري الكتامً الملك عبد بن محمد بن علًل
.  الرٌاض – طٌبة دار: الناشر. سعٌد آٌت الحسٌن. د: المحقق. (هـ8ٕٙ: المتوفى)

 م997ٔ-هـ8ٔٗٔ ، ىاألول: الطبعة
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 حرف التا 
 القاموس جواهر من العروس تاج -ٓٙ
بٌدي بمرتضى، الملقّب الفٌض،ى أب الحسٌنً، الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمدل  الزَّ
 بدون تارٌخ الهداٌة دار: الناشر المحققٌن من مجموعة: المحقق (هـٕ٘ٓٔ: المتوفى)

 (الدوري رواٌة) معٌن ابن تارٌخ -ٔٙ
 بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زٌاد بن عون بن معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً

 العلمً البحث مركز: ، طبعة  سٌؾ نور محمد أحمد. د: تحقٌق .  هـٖٖٕ ت البؽدادي
 979ٔ - 99ٖٔ ى،األول: الطبعة،  المكرمة مكة - اإلسالمً التراث وإحٌاء
 (الدارمً عثمان رواٌة) معٌن ابن تارٌخ -ٕٙ
 بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زٌاد بن عون بن معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً

 المؤمون دار: طبعة  سٌؾ نور محمد أحمد. د: تحقٌق ،  هـٖٖٕ: المتوفى البؽدادي
 بدون تارٌخ  قدمش - للتراث
 ابن محرز (  رواٌة) معٌن ابن تارٌخ -ٖٙ
 بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زٌاد بن عون بن معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً

 - العربٌة اللؽة مجمع: الناشر القصار كامل محمد المحقق،  هـٖٖٕ ت البؽدادي
 م98٘ٔ هـ،٘ٓٗٔ ى،األول: الطبعة، دمشق
 إربل تارٌخ -ٗٙ
  المستوفً بابن المعروؾ اإلِربلً، اللخمً موهوب بن المبارك بن أحمد بن لمباركل
 واإلعالم، الثقافة وزارة: الناشر ،الصقار خماس سٌد بن سامً: المحقق. هـ7ٖٙ ت
 م98ٓٔ: النشر عام،  العراق للنشر، الرشٌد دار
 الثقات أسما  تارٌخ -٘ٙ
 البؽدادي أزداذ بن أٌوب بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص ألبً

 – السلفٌة الدار: الناشر،  السامرابً صبحً: المحقق هـ8ٖ٘ت شاهٌن ابن بـ المعروؾ
  م98ٗٔ - هـٗٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  الكوٌت
  اإلسالم تارٌخ -ٙٙ

ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد ىأب الدٌن لشمس ٌْ  هـ7ٗ8 ت الذهبً َقا
 ى،األول: الطبعة.  اإلسالمً الؽرب دار: الناشر، معروؾ عّواد بشار الدكتور: المحقق
 م ٖٕٓٓ
 األوسط التارٌخ -1ٙ
: تحقٌق .  هـٕٙ٘ت   البخاري المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمد هللا عبد ألبً

: الطبعة،  القاهرة،  حلب - التراث دار مكتبة،  الوعً دار: شرن زاٌد إبراهٌم محمود
 م977ٔ - هـ97ٖٔ ى،األول
 بغداد تارٌخ -1ٙ
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.  هـٖٙٗت البؽدادي الخطٌب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علً بن أحمد بكر ألبً
: الطبعة بٌروت – اإلسالمً الؽرب دار نشر : معروؾ عواد بشار الدكتور: تحقٌق 
 م ٕٕٓٓ - هـٕٕٗٔ ى،األول
 دمشق تارٌخ -1ٙ
: المحقق.  هـ7ٔ٘ت عساكر بابن المعروؾ هللا هبة بن الحسن بن علً القاسم ألبً
: النشر عام والتوزٌع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر،  العمروي ؼرامة بن عمرو
 م 99٘ٔ - هـ ٘ٔٗٔ
 الكبٌر التارٌخ -1ٓ
: الطبعة.  هـٕٙ٘  البخاري المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمد هللا عبد ألبً
 المعٌد عبد محمد: مراقبة تحت طبع،  الدكن – آباد حٌدر العثمانٌة، المعارؾ دابرة
 خان
 الشرٌف والقبر الشرٌفة والمدٌنة الحرام والمسجد المشرفة مكة ارٌخت -1ٔ
 البقاء، ًأب الدٌن بهاء الحنفً، المكً العمري القرشً محمد الضٌاء بن أحمد بن محمدل

.  نصر أٌمن إبراهٌم، عالء: المحقق،  (هـ8٘ٗ: المتوفى) الضٌاء بابن المعروؾ
 مٕٗٓٓ - هـٕٗٗٔ الثانٌة،: الطبعة .لبنان/  بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر
 الحدٌث مختلف تؤوٌل -1ٕ
 االسالمً المكتب: الناشر.  هـ7ٕٙ ت الدٌنوري قتٌبة بن مسلم بن هللا عبد محمد ألبً
 م999ٔ - هـ9ٔٗٔ الثانٌة الطبعة اإلشراق مإسسة -

 الترمذي جام، بشرح األحوذي تحفة -1ٖ
 دار: الناشر.  هـٖٖ٘ٔت المباركفورى الرحٌم عبد بن الرحمن عبد محمد العال ألبً
 بٌروت - العلمٌة الكتب
 األطراف بمعرفة األشراف تحفة -1ٗ

 عبد: المحقق.  هـ7ٕٗ ت المزي الرحمن عبد بن ٌوسؾ الحجاو أبو الدٌن لجمال
ٌّمة والدار ، اإلسالمً المكتب:  طبعة،  الدٌن شرؾ الصمد : الثانٌة:  الطبعة،  الق
 م98ٖٔ هـ،ٖٓٗٔ
 الخالف أحادٌث فً التحقٌق -1٘

:  المتوفى) الجوزي محمد بن علً بن الرحمن عبد الفرو أبو الدٌن جمال:  المإلؾ
 – العلمٌة الكتب دار:  الناشر.  السعدنً محمد الحمٌد عبد مسعد:  المحقق،  (هـ97٘
 هـ٘ٔٗٔ ، ىاألول:  الطبعة،  بٌروت
 والمدلسون لتدلٌسا -1ٙ
 مجلة: الناشر. (هـ8ٔٗٔ: المتوفى) السعدي الخزرجً األنصاري محمد بن حمادل

 المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة
 التاس، القرن نهاٌة إلى األول القرن من وتطوره نشؤته النبوٌة السنة تدوٌن -11

 الهجري
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: الناشر (هـ7ٕٗٔ: المتوفى) الزهرانً مطر آل عثمان بن مطر بن محمد ٌاسر ًألب
 ى،األول: الطبعة السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، والتوزٌع، للنشر الهجرة دار

 م99ٙٔ/هـ7ٔٗٔ
 (طبقات الحفاظ) الحفاظ تذكرة -11

ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن لشمس ٌْ .  هـ7ٗ8 ت الذهبً َقا
 م998ٔ -هـ9ٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  لبنان -بٌروت العلمٌة الكتب دار: الناشر
 التراث والمعاصرة  -11

  هـ٘ٓٗٔى  األولالطبعة  ،. كتاب األمةللدكتور/أكرم ضٌاء العمري
 رجال فً وًل التقرٌب فً لهم ٌترجم لم الذٌن سننه فً الدارقطنً رجال تراجم -1ٓ

 الحاكم
ًُّ  الَهْمَدانً َقاِبَدةَ  بنِ  ُمْقِبلِ  بنِ  َهاِدي بنُ  ُمْقبلُ ل  دار: الناشر (هـٕٕٗٔ: المتوفى) الوادِع

 م999ٔ هـ،ٕٓٗٔ ى،األول: الطبعة صنعاء - اآلثار
 صحٌحه ورواة مسلم اإلمام رجمةت -1ٔ
ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبدً أب الدٌن شمسل ٌْ : المتوفى) الذهبً َقا

 حزم ابن: الناشر ،المري هادي حمد أبو -الكندري هللا عبد ٌحٌى أبو: تحقٌق. (هـ7ٗ8
 م99ٙٔهـٙٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  بٌروت –

 منهما واحد كل انفرد وما ومسلم البخاري أخرجهم من سمٌةت -1ٕ
 الضبً الحكم بن ُنعٌم بن حمدوٌه بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد ًألب

 ٌوسؾ كمال: المحقق ، (هـ٘ٓٗ: المتوفى) البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً
 ى،األول: الطبعة ، بٌروت – الجنان دار، الثقافٌة الكتب مإسسة: الناشر ،الحوت
 هـ7ٓٗٔ
 المقاصد وتكمٌل الفوابد سهٌلت -1ٖ
: المتوفى) الدٌن جمال هللا، عبد ًأب الجٌانً، الطابً مالك ابن هللا، عبد بن محمدل

. والنشر للطباعة العربً الكتاب دار: الناشر. بركات كامل محمد: المحقق. (هـ7ٕٙ
 م9ٙ7ٔ - هـ87ٖٔ: النشر سنة
 المحدثٌن تصحٌفات -1ٗ
 (هـ8ٕٖ: المتوفى) العسكري إسماعٌل بن سعٌد بن هللا عبد بن الحسن أحمد ًألب

 ى،األول: الطبعة القاهرة – الحدٌثة العربٌة المطبعة: الناشر مٌرة أحمد محمود: المحقق
 هـٕٓٗٔ
 (مخطوط) الرإٌا عبٌرت -1٘
 الُمَعبِّر الحنبلً الفقٌه النمٌري المقدسً الحرانً طاهر أبو ؼنام، بن ٌحٌى بن براهٌمإل
 .األردنٌة الجامعة مكتبة - مخطوطة صورة: الناشر، (هـ779 نحو: المتوفى)

 األربعة األبمة رجال بزوابد المنفعة عجٌلت -1ٙ
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 (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب
 ـ ىاألول: الطبعة بٌروت ـ البشابر دار: الناشر، الحق إمداد هللا إكرام. د: المحقق
 م99ٙٔ
 الصحٌح الجام، فً البخاري له خرج لمن والتجرٌح التعدٌل -11
 الباجً القرطبً التجٌبً وارث بن أٌوب بن سعد بن خلؾ بن سلٌمان الولٌد ألبً

 – والتوزٌع للنشر اللواء دار: الناشر،  حسٌن لبابة أبو. د: المحقق هـ7ٗٗ ت ًاألندلس
 م98ٙٔ – هـٙٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  الرٌاض

 = طبقات المدلسٌن بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التقدٌس هلأ عرٌفت -11
: المحقق.  هـ8ٕ٘ ت العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً
 هـٖٓٗٔ ى،األول: الطبعة. عمان - المنار مكتبة: الناشر، القرٌوتً عبدهللا بن عاصم. د
 م98ٖٔ –

 (الحسن بن محمد برواٌة مالك لموطؤ شرح) محمد موطؤ على الممجد التعلٌق -11
 الحسنات أبو الهندي، اللكنوي األنصاري الحلٌم عبد محمد بن الحً عبد محمدل
 بجامعة الشرٌؾ الحدٌث أستاذ الندوي الدٌن تقً: وتحقٌق تعلٌق (هـٖٗٓٔ: المتوفى)

 - هـٕٙٗٔ الرابعة،: الطبعة ،دمشق القلم، دار: الناشر المتحدة العربٌة اإلمارات
  م ٕ٘ٓٓ
 حاتم أبً ًلبن العلل على علٌقةت -1ٓ
: المتوفى) الحنبلً الدمشقً ٌوسؾ بن الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدٌن شمسل

 بن هللا عبد المحدث الشٌخ فضٌلة: تقدٌم،  هللا جاد بن محمد بن سامً: تحقٌق.  (هـ7ٗٗ
 - هـ ٖٕٗٔ ى،األول: الطبعة. الرٌاض السلؾ، أضواء: الناشر.  السعد الرحمن عبد

 م ٖٕٓٓ
 حبان ًلبن المجروحٌن على الدارقطنً تعلٌقات -1ٔ
 البؽدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًألب

 الحدٌثة الفاروق: الناشر. العربً محمد بن خلٌل: تحقٌق. (هـ8ٖ٘: المتوفى) الدارقطنً
 م99ٗٔ - هـٗٔٗٔ ى،األول: الطبعة. القاهرة - اإلسالمً الكتاب دار والنشر، للطباعة

 البخاري صحٌح على التعلٌق غلٌقت -1ٕ
 (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 - عمار دار،  اإلسالمً المكتب: الناشر،  القزقً موسى الرحمن عبد سعٌد: المحقق
 ٘ٓٗٔ ى،األول: الطبعة.  األردن – عمان،  بٌروت
 ومسلم البخاري الصحٌحٌن فً ما غرٌب فسٌرت -1ٖ

 هللا عبد ىأب الَحِمٌدي المٌورقً األزدي حمٌد بن فتون بن هللا عبد بن فتون بن لمحمد
: الناشر، العزٌز عبد سعٌد محمد زبٌدة: الدكتورة: المحقق هـ88ٗ ت نصر أبً بنا

 99٘ٔ - ٘ٔٗٔ ى،األول: الطبعة، مصر – القاهرة - السنة مكتبة
 التهذٌب تقرٌب -1ٗ
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: المحقق.  هـ8ٕ٘ ت العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً
 98ٙٔ - ٙٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  سورٌا – الرشٌد دار: الناشر،  عوامة محمد
 الصالح ابن مقدمة شرح واإلٌضاح التقٌٌد -1٘
 إبراهٌم بن بكر أبً بن الرحمن عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد الدٌن زٌن الفضل ألبً

 المحسن عبد محمد: الناشر،  عثمان محمد الرحمن عبد: المحقق،  هـ8ٓٙ ت العراقً
 م9ٙ9ٔ/هـ89ٖٔ ى،األول: الطبعة،  المنورة بالمدٌنة السلفٌة المكتبة صاحب الكتبً
 الكبٌر الرافعً أحادٌث تخرٌج فً الحبٌر التلخٌص -1ٙ
: الناشر،  هـ8ٕ٘  العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً
 .م989ٔ. هـ9ٔٗٔ ىاألول الطبعة: الطبعة،  العلمٌة الكتب دار
 واألسانٌد المعانً من الموطؤ فً لما التمهٌد -11
 ت القرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ألبً
 وزارة: الناشر، البكري الكبٌر عبد محمد،  العلوي أحمد بن مصطفى: تحقٌق، هـٖٙٗ
  هـ 87ٖٔ: النشر عام،  المؽرب – اإلسالمٌة والشإون األوقاؾ عموم

 الشافعً الفقه فً التنبٌة -98 
 عالم: الناشر. (هـ7ٙٗ: المتوفى) الشٌرازي ٌوسؾ بن علً بن إبراهٌم اسحاق ًألب

 الكتب
 األباطٌل من الكوثري تؤنٌب فً بما التنكٌل -11

: المتوفى) الٌمانً العتمً المعلمً محمد بن علً بن ٌحٌى بن الرحمن عبد: المإلؾ
 عبد - الشاوٌش زهٌر - األلبانً الدٌن ناصر محمد: وتعلٌقات تخرٌجات مع (هـ8ٖٙٔ
 م 98ٙٔ - هـ ٙٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة اإلسالمً المكتب: الناشر حمزة الرزاق
 واللغات األسما  تهذٌب -ٓٓٔ
 بنشره عنٌت. (هـ7ٙٙ: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًبأل

 الطباعة إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصوله ومقابلة علٌه والتعلٌق وتصحٌحه
 . بدون تارٌخ . لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار،  المنٌرٌة
 التهذٌب تهذٌب -ٔٓٔ
: الناشر هـ8ٕ٘ ت العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 هـٕٖٙٔ ى،األول الطبعة: الطبعة،  الهند النظامٌة، المعارؾ دابرة مطبعة
 الرجال أسما  فً الكمال تهذٌب -ٕٓٔ
 محمد أبً الزكً ابن الدٌن جمال ٌوسؾ، بن الرحمن عبد بن ٌوسؾالحجاو  ألبً

 مإسسة: الناشر،  معروؾ عواد بشار. د: المحقق.  هـ7ٕٗت  المزي الكلبً القضاعً
 98ٓٔ – ٓٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  بٌروت – الرسالة
 اللغة تهذٌب -ٖٓٔ
 عوض محمد: المحقق.  هـ7ٖٓ  الهروي، األزهري بن أحمد بن محمدمنصور  ألبً

  مٕٔٓٓ ى،األول: الطبعة،  بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار: الناشر،  مرعب
 األثر أصول إلى النظر توجٌه -ٗٓٔ
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 ثم الجزابري، السمعونً موهب، بن أحمد ابن( صالح محمد أو) صالح بن طاهرل
 ًّ  مكتبة: الناشر،  ؼدة أبو الفتان عبد: المحقق،  (هـ8ٖٖٔ: المتوفى) الدمشق

  م99٘ٔ - هـٙٔٗٔ ى،األول: الطبعة. حلب – اإلسالمٌة المطبوعات
 مالك ابن ألفٌة بشرح والمسالك المقاصد توضٌح -٘ٓٔ
ًّ  بن هللا عبد بن قاسم بن حسن الدٌن بدر محمد ًألب  المالكً المصري المرادي عل
 فً اللؽوٌات أستاذ سلٌمان، علً الرحمن عبد: وتحقٌق شرن، (هـ7ٗ9:  المتوفى)

 م8ٕٓٓ - هـ8ٕٗٔ ىاألول: الطبعة، العربً الفكر دار: الناشر، األزهر جامعة
 

 حرف الثا  
 الثقات -ٙٓٔ
 الدارمً، التمٌمً، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمدحاتم  ألبً

: الطبعة،  الهند الدكن آباد بحٌدر العثمانٌة المعارؾ دابرة: الناشر،  هـٖٗ٘ ت الُبستً
 97ٖٔ=   ه 9ٖٖٔ ى،األول
 الثقات -1ٓٔ
  الباز دار: نشر،  هـٕٔٙ الكوفى العجلى صالح بن هللا عبد بن أحمد الحسن ألبً

  م98ٗٔ - هـ٘ٓٗٔ ىاألول الطبعة
 األثر علم فً النظر ثمرات -1ٓٔ

 إبراهٌم، ًأب الصنعانً، ثم الكحالنً الحسنً، محمد بن صالن بن إسماعٌل بن محمدل
 أبً بن صبري بن رابد: المحقق (هـ8ٕٔٔ: المتوفى) باألمٌر المعروؾ الدٌن، عز
 ى،األول: الطبعة السعودٌة – الرٌاض - والتوزٌع للنشر العاصمة دار: الناشر.  علفة

 م99ٙٔ - هـ7ٔٗٔ
 

 حرف الجٌم
 جارمٌات  -1ٓٔ
 م99ٕٔ -هـ ٕٔٗٔى األول: على الجارم ، دار الشروق الطبعة المإلؾ
 الجام،   -ٓٔٔ
 د: المحقق، (هـ97ٔ:المتوفى) القرشً المصري مسلم بن وهب بن هللا عبد محمد ًبأل

: الطبعة، الرٌاض – الجوزي ابن دار: الناشر الخٌر، أبو محمد حسٌن حسن مصطفى
 م99٘ٔ - هـ ٙٔٗٔ ىاألول
 وفضله العلم بٌان جام، -ٔٔٔ
 القرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ًبأل
 المملكة الجوزي، ابن دار: الناشر، الزهٌري األشبال أبً: تحقٌق، (هـٖٙٗ: المتوفى)

 م 99ٗٔ - هـٗٔٗٔ ى،األول: الطبعة، السعودٌة العربٌة
 المراسٌل أحكام فً التحصٌل جام، -ٕٔٔ
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.  هـ7ٙٔ العالبً الدمشقً هللا عبد بن كٌكلدي بن خلٌل سعٌد ىأب الدٌن صالنل
 الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت – الكتب عالم: الناشر،  السلفً المجٌد عبد حمدي: المحقق
 م98ٙٔ – هـ7ٓٗٔ
 جام، معمر بن راشد -ٖٔٔ

: المتوفى) الٌمن نزٌل البصري، عروة أبو موالهم، األزدي راشد عمرو أبً بن معمرل
 وتوزٌع بباكستان، العلمً المجلس: الناشر، األعظمً الرحمن حبٌب: المحقق، (هـٖ٘ٔ
 هـٖٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة، ببٌروت اإلسالمً المكتب
 والتعدٌل الجرح -ٗٔٔ
 ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبً
 7ٕٔٔ ى،األول: الطبعة،  بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار ، هـ7ٕٖ ت حاتم أبً
 م 9ٕ٘ٔ هـ

 األنام خٌر محمد على الصالة فضل فً األفهام جال  -٘ٔٔ
: المحقق.  هـ7٘ٔ  الجوزٌة قٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمدل

: الكوٌت الطبعة - العروبة دار: الناشر ،األرناإوط القادر عبد - األرناإوط شعٌب
 م987ٔ - هـ7ٓٗٔ الثانٌة،
 ومسلم البخاري الصحٌحٌن بٌن الجم، -ٙٔٔ

 بن هللا عبد أبو الَحِمٌدي المٌورقً األزدي حمٌد بن فتون بن هللا عبد بن فتون بن محمدل
 - حزم ابن دار: الناشر، البواب حسٌن علً. د: المحقق، (هـ88ٗ: المتوفى) نصر أبً
  مٕٕٓٓ - هـٖٕٗٔ الثانٌة،: الطبعة، بٌروت/ لبنان
 األشراف أنساب من جمل -1ٔٔ
 زكار سهٌل: تحقٌق.  (هـ79ٕ: المتوفى) الَباَلُذري داود بن جابر بن ٌحٌى بن حمدأل

 م 99ٙٔ - هـ 7ٔٗٔ ى،األول: الطبعة. بٌروت – الفكر دار: الناشر ،الزركلً ورٌاض
 

 حرف الحا 
  النسابً سنن على السندي حاشٌة -1ٔٔ

 مكتب: الناشر. (هـ9ٔٔ: المتوفى) السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبدل
 م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة. حلب – اإلسالمٌة المطبوعات

 للفتاوي الحاوي -1ٔٔ
 الفكر دار: الناشر. (هـ9ٔٔ: المتوفى) السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

 مٕٗٓٓ - هـٕٗٗٔ: النشر عام. لبنان-بٌروت والنشر، للطباعة
 والمحدثون لحدٌثا -ٕٓٔ

 هـ78ٖٔ  القاهرة: األولى الطبعة. العربً الفكر دار: الناشر . زهو أبو محمد محمدل
 األصفٌا  وطبقات األولٌا  حلٌة -ٕٔٔ
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 األصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم ًألب
 م97ٗٔ - هـ9ٖٗٔ مصر،، السعادة: الناشر. (هـٖٓٗ: المتوفى)
 
 

 حرف الخا 
 الزواٌا خباٌا -ٕٕٔ
: المتوفى) الشافعً الزركشً بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدر هللا عبد ًألب

 والشبون األوقاؾ وزارة: الناشر، العانً هللا عبد القادر عبد: المحقق (هـ79ٗ
 هـٕٓٗٔ ى،األول: الطبعة، الكوٌت – اإلسالمٌة

 -فهرس مخطوطات  -خزانة التراث  -ٖٕٔ
 المكتبات فً اإلسالمٌة المخطوطات فهارس: نبذة. فٌصل الملك مركز صدارهإب قام

 وجود أماكن عن معلومات على تشتمل العالم فً المخطوطات ومراكز والخزانات
 .العالمٌة والخزابن المكتبات فً حفظها وأرقام المخطوطات

 الشام خطط -ٕٗٔ
د، بن الرزاق عبد بن محمد  مكتبة: الناشر. (هـ7ٕٖٔ: المتوفى) َعلً ُكْرد محمَّ

 م98ٖٔ - هـٖٓٗٔ الثالثة،: الطبعة. دمشق النوري،
 اإلسالم وقواعد السنن مهمات فً األحكام خالصة -ٕ٘ٔ
 وخرو حققه.  (هـ7ٙٙ:  المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًألب

:  الطبعة.  بٌروت – لبنان - الرسالة مإسسة:  الناشر الجمل إسماعٌل حسٌن: أحادٌثه
 م997ٔ - هـ8ٔٗٔ ، ىاألول
  الرجال أسما  فً الكمال تهذٌب تذهٌب خالصة -ٕٙٔ
 الٌمنً، الساعدي األنصاري الخزرجً العلٌم عبد بن الخٌر أبً بن هللا عبد بن ألحمد
 مكتب: الناشر، ؼدة أبو الفتان عبد: المحقق،  هـ9ٕٖ بعد: المتوفى الدٌن صفً

 هـ ٙٔٗٔ الخامسة: الطبعة،  بٌروت/  حلب - البشابر دار/اإلسالمٌة المطبوعات
 العباد أفعال خلق -1ٕٔ

 (هـٕٙ٘: المتوفى) هللا عبد ىأب البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمدل
 بدون تارٌخ الرٌاض – السعودٌة المعارؾ دار: لناشرا .عمٌرة الرحمن عبد.د: المحقق

 

 حرف الدال
 المدارس تارٌخ فً الدارس -1ٕٔ

،  الدٌن شمس إبراهٌم: المحقق،  هـ9ٕ7 ت الدمشقً النعٌمً محمد بن القادر عبدل
 م99ٓٔ - هـٓٔٗٔ ىاألول الطبعة.  العلمٌة الكتب دار: الناشر
 الثامنة المابة أعٌان فً الكامنة الدرر -1ٕٔ
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 هـ8ٕ٘ ت العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً
/ اباد صٌدر - العثمانٌة المعارؾ دابرة مجلس: الناشر،  ضان المعٌد عبد محمد:المحقق
 م97ٕٔ/ هـ9ٕٖٔ الثانٌة، الطبعة،  الهند
 للضبً الدعا  -ٖٓٔ
 الكوفً موالهم الضبً جرٌر بن ؼزوان بن فضٌل بن محمد الرحمن عبد ًألب
: الناشر، البعٌمً إبراهٌم بن سلٌمان بن العزٌز عبد/ د: المحقق (هـ9٘ٔ: المتوفى)

 م999ٔ - هـ9ٔٗٔ ى،األول: الطبعة الرٌاض - الرشد مكتبة
 للطبرانً الدعا  -ٖٔٔ

 هـٖٓٙت  الطبرانً القاسم ىأب الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانل 
 الطبعة.  بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  عطا القادر عبد مصطفى: المحقق
 هـٖٔٗٔ ى،األول
  الدعا  للمحاملً -ٕٖٔ
 أبان بن سعٌد بن إسماعٌل بن محمد بن إسماعٌل بن الحسٌن البؽدادي هللا عبد ًبأل

: الناشر، المنعم عبد عمرو: أحادٌثه وخرو حققه، (هـٖٖٓ: المتوفى) المحاملً الضبً
 ى،األول: الطبعة، السعودٌة – جدة العلم، مكتبة مصر، - القاهرة تٌمٌة، ابن مكتبة
 هـ ٗٔٗٔ
 (اإلرادات منتهى شرح ) النهى أولً دقابق -ٖٖٔ

: المتوفى) ًالحنبل ًالبهوت إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالن بن ٌونس بن منصورل
 م99ٖٔ - هـٗٔٗٔ ى،األول: الطبعة الكتب عالم: الناشر (هـٔ٘ٓٔ
 الصالحٌن رٌاض لطرق الفالحٌن دلٌل -ٖٗٔ

: المتوفى) الشافعً الصدٌقً البكري إبراهٌم بن عالن بن محمد بن علً محمدل
 والنشر للطباعة المعرفة دار: الناشر شٌحا مؤمون خلٌل: بها اعتنى، (هـ7٘ٓٔ

 م ٕٗٓٓ - هـ ٕ٘ٗٔ الرابعة،: الطبعة.  لبنان – بٌروت والتوزٌع،
 والغزو الباطنً التغلغل لمقاومة إسالمى مشروع وبروز السالجقة دولة -ٖ٘ٔ

 الصلٌبً
الَّبً محمد محمد َعلً . القاهرة والترجمة، والتوزٌع للنشر اقرأ مإسسة: الناشر. الصَّ

 م ٕٙٓٓ - هـ 7ٕٗٔ األولى،: الطبعة
 دٌوان اإلسالم -ٖٙٔ

. هـ(7ٙٔٔشمس الدٌن أبو المعالً محمد بن عبد الرحمن بن الؽزي )المتوفى: ل
الطبعة: . لبنان –الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت . المحقق: سٌد كسروي حسن

 م 99ٓٔ -هـ  ٔٔٗٔاألولى، 
 الحجاج بن مسلم صحٌح على لدٌباجا -1ٖٔ

 أصله، حقق.  (هـ9ٔٔ: المتوفى) السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبدل
 - والتوزٌع للنشر عفان ابن دار: الناشر ، األثري الحوٌنً قاسحإ أبو: علٌه وعلق
 م99ٙٔ - هـ ٙٔٗٔ ىاألول: الطبعة.  الخبر – السعودٌة العربٌة المملكة
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 الذالحرف 
 ثقمو وهو فٌه تكلم من ذكر -1ٖٔ

ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد ًأب الدٌن شمسل ٌْ  هـ7ٗ8ت   الذهبً َقا
  م ٕ٘ٓٓ - هـٕٙٗٔ ًاألول الطبعة،  الرحٌلً هللا ضٌؾ بن هللا عبد: المحقق
 الحنابلة طبقات ذٌل -1ٖٔ
 ثم البؽدادي، الَسالمً، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدٌن لزٌن

: الناشر،  العثٌمٌن سلٌمان بن الرحمن عبد د: المحقق هـ79٘ ت الحنبلً الدمشقً،
 م ٕ٘ٓٓ - هـ ٕ٘ٗٔ ى،األول: الطبعة الرٌاض – العبٌكان مكتبة

 
 حرف الرا 

 
 (األسفار وعجابب األمصار غرابب فً النظار تحفة) بطوطة ابن رحلة -ٓٗٔ
 ابن هللا، عبد أبو الطنجً، اللواتً إبراهٌم بن محمد بن هللا عبد بن محمد: المإلؾ
: النشر عام.  الرباط المؽربٌة، المملكة أكادٌمٌة: الناشر (هـ779: المتوفى) بطوطة
 هـ 7ٔٗٔ
 جبٌر ابن رحلة -ٔٗٔ
: المتوفى) الحسٌن أبو ً،األندلس الكنانً جبٌر بن أحمد بن محمد جبٌر، ابن: المإلؾ
 .بدون تارٌخ . بٌروت الهالل، ومكتبة دار: الناشر.  (هـٗٔٙ
 المختار الدر على المحتار رد -ٕٗٔ
 الحنفً الدمشقً عابدٌن العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن: المإلؾ

 م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ الثانٌة،: الطبعة. بٌروت -الفكر دار: الناشر.  (هـٕٕ٘ٔ: المتوفى)
 هشام ًلبن النبوٌة السٌرة شرح فً األنف الروض -ٖٗٔ
 هـ8ٔ٘ت  السهٌلً أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد القاسم ألبً

 الطبعة بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار: الناشر،  السالمً السالم عبد عمر: المحقق
  مٕٓٓٓ - هـٕٔٗٔ ى،األول
وضُ  -ٗٗٔ اسمْ  الرَّ بِّ  فً الب  نْ  الذِّ ةِ  ع  لَّى - الق اِسم أبً ُسنَّ ُ  ص 

هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   - و 
 محمد الوزٌر، ابن: المإلؾ (الّصنعانً األمٌر منهم العلماء من لجماعة   حواش   وعلٌه)
 عز هللا، عبد أبو القاسمً، الحسنً المفضل بن المرتضى بن علً بن إبراهٌم بنا

 هللا عبد بن بكر العالمة الشٌخ فضٌلة: تقدٌم.  (هـ8ٗٓ: المتوفى) الوزٌر آل من الدٌن،
 . والتوزٌع للنشر الفوابد عالم دار: الناشر.  العمران محمد بن علً: به اعتنى. زٌد أبو

 الصالحٌن رٌاض -٘ٗٔ
 شعٌب: المحقق.  (هـ7ٙٙ: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ألبً

 م998ٔ/هـ9ٔٗٔ الثالثة،: الطبعة. لبنان بٌروت، الرسالة، مإسسة: الناشر.  األرنإوط
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 العشرة مناقب فً النضرة الرٌاض -ٙٗٔ
.  (هـ9ٗٙ: المتوفى) الطبري الدٌن محب محمد، بن هللا عبد بن أحمد العباس، ًألب

 . بدون تارٌخ . الثانٌة: الطبعة.  العلمٌة الكتب دار: الناشر

 

 حرف الزاي
 العباد خٌر هدي فً المعاد زاد  -1ٗٔ
: الناشر.  هـ7٘ٔ ت الجوزٌة قٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن لمحمد
  والعشرون السابعة الطبعة.  الكوٌت اإلسالمٌة، المنار مكتبة - بٌروت الرسالة، مإسسة
 م99ٗٔ/ هـ٘ٔٗٔ
ازوابد رجال صحٌ -1ٗٔ  ودراسة  ح ابن حبان على الكتب الستة جمعا

  .ى الشهري جامعة أم القرىرسالة دكتوراه  للدكتور/ ٌحٌ
 الدنٌا أبً ًلبن لزهدا -1ٗٔ
 القرشً األموي البؽدادي قٌس بن سفٌان بن عبٌد بن محمد بن هللا عبد بكر ًألب

: الطبعة دمشق كثٌر، ابن دار: الناشر (هـ8ٕٔ: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ
 م999ٔ - هـ ٕٓٗٔ األولى،
 ًلبن أبً عاصم زهدال -ٓ٘ٔ
: المتوفى) الشٌبانً مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر ًألب

 القاهرة - للتراث الرٌان دار: الناشر. حامد الحمٌد عبد العلً عبد: المحقق (هـ87ٕ
 هـ8ٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة
 السجستانً داود ألبً الزهد -ٔ٘ٔ
 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود ًبأل
 بالل أبو محمد، بن ابراهٌم بن ٌاسر تمٌم أبو: تحقٌق. (هـ7ٕ٘: المتوفى) ِجْستانًالسِّ 
 اللطٌؾ عبد بن عمرو محمد الشٌخ فضٌلة: وراجعه له وقدم ؼنٌم بن عباس بن ؼنٌم
 م99ٖٔ - هـ ٗٔٗٔ األولى،: الطبعة. حلوان والتوزٌع، للنشر المشكاة دار: الناشر
 لهناد الزهد -ٕ٘ٔ
ِري ًبأل اد السَّ ِري بن َهنَّ  بن عمرو بن صعفوق بن شبر بن بكر أبً بن مصعب بن السَّ

 عبد: المحقق. (هـٖٕٗ: المتوفى) الكوفً الدارمً التمٌمً زٌد بن عدس بن زرارة
. الكوٌت – اإلسالمً للكتاب الخلفاء دار: الناشر. الفرٌوابً الجبار عبد الرحمن
 هـٙٓٗٔ األولى،: الطبعة
 الزهد لوكٌ، -ٖ٘ٔ
سفٌان وكٌع بن الجران بن ملٌح بن عدي بن فرس بن سفٌان بن الحارث بن  ًألب

حققه وقدم له وخرو أحادٌثه . هـ(97ٔعمرو ابن عبٌد بن رإاس الرإاسً )المتوفى: 
. ر: مكتبة الدار، المدٌنة المنورةالناش. عبد الرحمن عبد الجبار الفرٌوابًوآثاره: 
 م98ٗٔ -هـ ٗٓٗٔاألولى،  الطبعة:
 الزاهدٌن وصفة الزهد -ٗ٘ٔ
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 الصوفً البصري درهم بن بشر بن زٌاد بن محمد بن أحمد األعرابً بن سعٌد ًبأل
 طنطا - للتراث الصحابة دار: الناشر. السٌد فتحً مجدي: المحقق. (هـٖٓٗ: المتوفى)

 هـ8ٓٗٔ األولى،: الطبعة
 

 السٌنحرف 
 والتعدٌل الجرح فً السجستانً داود أبا اآلجري عبٌد أبً سإاًلت -٘٘ٔ
 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود ًألب
 عمادة: الناشر.  العمري قاسم علً محمد: المحقق (هـ7ٕ٘: المتوفى) ِجْستانًالسِّ 

: الطبعة.  السعودٌة العربٌة المملكة المنورة، المدٌنة اإلسالمٌة، بالجامعة العلمً البحث
 م98ٖٔ/هـٖٓٗٔ ى،األول
 حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبا األثرم سإاًلت -ٙ٘ٔ
.  (هـٕٔٗ: المتوفى) الشٌبانً أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد ًألب

: الطبعة بٌروت – اإلسالمٌة البشابر دار: الناشر.  صبري حسن عامر. د: المحقق
 .مٕٗٓٓ - هـٕ٘ٗٔ ى،األول
 والتعدٌل الجرح فً للدارقطنً البرقانى سإاًلت -1٘ٔ
.  (هـٕ٘ٗ: المتوفى) بالبرقانً المعروؾ بكر بًأ ؼالب، بن أحمد بن محمد بن حمدأل

 والتوزٌع والنشر للطبع القرآن مكتبة: الناشر.  ابراهٌم السٌد مجدي: وتعلٌق تحقٌق
 الترمذي جام، فً أحادٌث حول للبخاري الترمذي سإاًلت -1٘ٔ

 البحث عمادة: الناشر.  (هـٖٔٗٔ: المتوفى) المدنً ثم النجدي الّدخٌل محمد بن ٌوسؾل
 ىاألول: الطبعة السعودٌة العربٌة المملكة المنورة، المدٌنة اإلسالمٌة، بالجامعة العلمً
 مٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔ
 للدارقطنً النٌسابوري الحاكم سإاًلت -1٘ٔ
 البؽدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًألب

: الناشر القادر عبد بن هللا عبد بن موفق. د: المحقق.  (هـ8ٖ٘: المتوفى) الدارقطنً
 98ٗٔ - ٗٓٗٔ ى،األول: الطبعة.  الرٌاض - المعارؾ مكتبة
 السالم سبل -ٓٙٔ

 إبراهٌم، أبو الصنعانً، ثم الكحالنً الحسنً، محمد بن صالن بن إسماعٌل بن محمدل
 الحدٌث دار: الناشر (هـ8ٕٔٔ:المتوفى) باألمٌر كؤسالفه المعروؾ الدٌن، عز

 وفوابدها فقهها من وشً  الصحٌحة األحادٌث سلسلة -ٔٙٔ
 األشقودري آدم، بن نجاتً بن نون الحاو بن الدٌن، ناصر محمد الرحمن عبد ألبً

.  الرٌاض والتوزٌع، للنشر المعارؾ مكتبة: الناشر.  (هـٕٓٗٔ: المتوفى) األلبانً
 جـ.  م 99٘ٔ - هـ ٘ٔٗٔ: ٗ - ٔ جـ:النشر عام (المعارؾ لمكتبة) ى،األول: الطبعة

  م ٕٕٓٓ - هـ ٕٕٗٔ: 7 جـ.  م 99ٙٔ - هـ ٙٔٗٔ: ٙ
 األمة فً السٌا وأثرها والموضوعة الضعٌفة األحادٌث سلسلة -ٕٙٔ
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 األشقودري آدم، بن نجاتً بن نون الحاو بن الدٌن، ناصر محمد الرحمن عبد ألبً
 العربٌة الممكلة - الرٌاض المعارؾ، دار: النشر دار.  (هـٕٓٗٔ: المتوفى) األلبانً
 م 99ٕٔ/  هـ ٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  السعودٌة
 جالوت عٌن ومعركة قطز الدٌن سٌف السلطان -ٖٙٔ
الَّبً محمد محمد لًلعَ  ، مصر والترجمة، والتوزٌع للنشر اقرأ مإسسة: الناشر. الصَّ

 م 9ٕٓٓ - هـ ٖٓٗٔ ى،األول: الطبعة
 الملوك دول لمعرفة لسلوكا -ٗٙٔ
 المقرٌزي الدٌن تقً العبٌدي، الحسٌنً العباس ًأب القادر، عبد بن علً بن ألحمد

/ لبنان - العلمٌة الكتب دار: الناشر عطا القادر عبد محمد: المحقق (هـ8ٗ٘: المتوفى)
 م997ٔ - هـ8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة بٌروت
 لسنةا -٘ٙٔ
 هـ87ٕ ت الشٌبانً مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر ألبً

 الطبعة،  بٌروت – اإلسالمً المكتب: الناشر،  األلبانً الدٌن ناصر محمد:  المحقق
 هـٓٓٗٔ ى،األول
 األثرم سنن -ٙٙٔ
دِ  بنُ  أَْحَمدُ  َبْكر   ًبُ ألَ  ًُّ  َهاِنا بنِ  ُمَحمَّ ًُّ  األَْثَرم اإلِْسَكاف اِب لَ  الطَّ ٌْ ًّ : َوِق : المتوفى) الَكْلِب

 ى،األول: الطبعة اإلسالمٌة البشابر دار: الناشر صبري حسن عامر: المحقق (هـ7ٖٕ
  م ٕٗٓٓ
 الترمذي سنن -1ٙٔ
: المتوفى) عٌسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عٌسى بن لمحمد
، (ٖ جـ) الباقً عبد فإاد ومحمد، (ٕ ،ٔ جـ) شاكر محمد أحمد :المحقق.  (هـ79ٕ

 مكتبة شركة: الناشر، (٘ ،ٗ جـ) الشرٌؾ األزهر فً المدرس عوض عطوة وإبراهٌم
 م 97٘ٔ - هـ 9ٖ٘ٔ الثانٌة،: الطبعة، مصر – الحلبً البابً مصطفى ومطبعة

 الؽرب دار: الناشر ،معروؾ عواد بشاروفً بعض المواضع رجعت إلى طبعة د/  
 م 998ٔ: النشر سنة، بٌروت – اإلسالمً

 الدارقطنً سنن -1ٙٔ
 البؽدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ألبً

 عبد حسن االرنإوط، شعٌب: علٌه وعلق نصه وضبط حققه.  هـ8ٖ٘ ت الدارقطنً
 – بٌروت الرسالة، مإسسة: الناشر،  برهوم أحمد هللا، حرز اللطٌؾ عبد شلبً، المنعم
  م ٕٗٓٓ - هـ ٕٗٗٔ ى،األول: الطبعة،  لبنان
 الدارمً سنن -1ٙٔ
 الدارمً، الصمد عبد بن َبهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد محمد ألبً

 المؽنً دار: الناشر الدارانً أسد سلٌم حسٌن: تحقٌق.  هـٕ٘٘ت  السمرقندي التمٌمً
 م ٕٓٓٓ - هـ ٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  السعودٌة العربٌة المملكة والتوزٌع، للنشر
 داود أبً سنن -1ٓٔ
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 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود ألبً
 المكتبة: الناشر،  الحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد: المحقق.  هـ7ٕ٘ ت ِجْستانًالسِّ 

  بدون تارٌخ بٌروت – صٌدا العصرٌة،
 منصور بن سعٌد سنن -1ٔٔ
: المحقق.  هـ7ٕٕت   الجوزجانً الخراسانً شعبة بن منصور بن سعٌد عثمان ألبً
- هـٖٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  الهند – السلفٌة الدار: الناشر،  األعظمً الرحمن حبٌب
 م98ٕٔ
 ماجه ابن سنن -7ٕٔ
: تحقٌق.  هـ7ٖٕ ٌزٌد أبٌه اسم وماجة القزوٌنً، ٌزٌد بن محمد هللا عبدى أب ماجة البن
 الحلبً البابً عٌسى فٌصل - العربٌة الكتب إحٌاء دار: الناشر،  الباقً عبد فإاد محمد

  بدون تارٌخ
 الكبرى السنن -1ٖٔ
 هـ8٘ٗ البٌهقى ت الُخْسَرْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمدبكر  ألبً

 الطبعة.  لبنات – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر،  عطا القادر عبد محمد: المحقق
  م ٖٕٓٓ - هـ ٕٗٗٔ الثالثة،
  الصغرى النسابً سنن -1ٗٔ
: تحقٌق.  هـٖٖٓ ت النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ألبً
 الثانٌة، الطبعة.  حلب – اإلسالمٌة المطبوعات مكتب: الناشر،  ؼدة أبو الفتان عبد

 م98ٙٔ – هـٙٓٗٔ
 الكبرى  النسابً سنن -1٘ٔ
 حققه.  هـٖٖٓ ت النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ألبً

: الطبعة ،بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر شلبً المنعم عبد حسن: أحادٌثه وخرو
 م ٕٔٓٓ - هـ ٕٔٗٔ ى،األول
 النبال  أعالم سٌر -1ٙٔ
ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن لشمس ٌْ  هـ7ٗ8 ت الذهبً َقا
 مإسسة:  الناشرـ  األرناإوط شعٌب الشٌخ بإشراؾ المحققٌن من مجموعة:  المحقق
 م 98٘ٔ/  هـ ٘ٓٗٔ ، الثالثة:  الطبعة،  الرسالة

 
 حرف الشٌن

 واألغذٌة األدوٌة الطبٌة، الصناعة فً لشاملا -11ٔ
: المحقق. (هـ87ٙ: المتوفى) القرشً الحزم أبً بن علً النفٌس، ابن الدٌن عالءل

 - المتحدة العربٌة اإلمارات - أبوظبً الثقافً، المجمع: الناشر. زٌدان ٌوسؾ
 ذهب من أخبار فً الذهب شذرات -11ٔ
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: المتوفى الفالن ىأب الحنبلً، الَعكري العماد ابن محمد بن أحمد بن الحً لعبد
: الناشر،  األرناإوط القادر عبد: أحادٌثه خرو،  األرناإوط محمود: حققه، هـ89ٓٔ
 م  98ٙٔ - هـ ٙٓٗٔ ى،األول الطبعة بٌروت – دمشق كثٌر، ابن دار

 السنة شرح -11ٔ
 ت الشافعً البؽوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسٌن محمد أبو السنة، لمحًٌ
 - اإلسالمً المكتب: الناشر،  الشاوٌش زهٌر محمد -األرنإوط شعٌب: تحقٌق هـٙٔ٘
 م98ٖٔ - هـٖٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت دمشق،
 بطال ًلبن البخاري صحٌح شرح -1ٓٔ
 ٌاسر تمٌم أبو: تحقٌق.  هـ9ٗٗ ت الملك عبد بن خلؾ بن علً الحسن ىأب بطال البن
 - هـٖٕٗٔ الثانٌة، الطبعة.  الرٌاض السعودٌة، - الرشد مكتبة: النشر دار،  إبراهٌم بن

 مٖٕٓٓ
 الحجاج بن مسلم صحٌح شرح -1ٔٔ
 التراث إحٌاء دار: الناشر،  هـ7ٙٙ ت النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ألبً

  هـ9ٕٖٔ الثانٌة، الطبعة، بٌروت – العربً
 الطحاوٌة العقٌدة شرح -1ٕٔ

ًّ  الدٌن عالء بن محمد الدٌن صدرل  األذرعً الحنفً، العز أبً ابن محمد بن عل
 المحسن بن هللا عبد - األرنإوط شعٌب: تحقٌق (هـ79ٕ: المتوفى) الدمشقً الصالحً
 م997ٔ - هـ7ٔٗٔ العاشرة،: الطبعة.  بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر.  التركً
 الشافٌة الكافٌة شرح -1ٖٔ

: المتوفى) الدٌن جمال هللا، عبد أبو الجٌانً، الطابً مالك ابن هللا، عبد بن محمدل
 البحث مركز القرى أم جامعة: الناشر. هرٌدي أحمد المنعم عبد: المحقق. (هـ7ٕٙ
. المكرمة مكة اإلسالمٌة والدراسات الشرٌعة كلٌة اإلسالمً التراث وإحٌاء العلمً
 األولى: الطبعة
  اآلثار مشكل شرح -1ٗٔ
 المصري الحجري األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر ًألب

 مإسسة: الناشر.  األرنإوط شعٌب: تحقٌق.  ( هـٕٖٔ: المتوفى) بالطحاوي المعروؾ
  م 9ٗٗٔ هـ، ٘ٔٗٔ - ىاألول: الطبعة.  الرسالة
 اآلثار معانً شرح -1٘ٔ
 المصري الحجري األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر ًألب

 محمد - النجار زهري محمد: )له وقدم حققه.  (هـٕٖٔ: المتوفى) بالطحاوي المعروؾ
 د: وأحادٌثه وأبوابه كتبه ورقم راجعه.  الشرٌؾ األزهر علماء من( الحق جاد سٌد

: الناشر.  النبوٌة بالمدٌنة السنة خدمة بمركز الباحث - المرعشلً الرحمن عبد ٌوسؾ
  م 99ٗٔ هـ، ٗٔٗٔ - ىاألول: الطبعة.  الكتب عالم
  الحدٌث أصحاب شعار -1ٙٔ
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 المعروؾ الكرابٌسً النٌسابوري إسحاق بن أحمد بن محمد بن محمد أحمد ألبً
 الكوٌت – الخلفاء دار: الناشر،  السامرابً صبحً: المحقق.  هـ78ٖ ت الكبٌر بالحاكم

 بدون تارٌخ
 اإلٌمان شعب -11ٔ
 ت  البٌهقً الخراسانً، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمد بكر ألبً
 . حامد الحمٌد عبد العلً عبد الدكتور: أحادٌثه وخرو نصوصه وراجع حققه.  هـ8٘ٗ
 السلفٌة الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحادٌثه وتخرٌج تحقٌقه على أشرؾ
 الدار مع بالتعاون بالرٌاض والتوزٌع للنشر الرشد مكتبة: الناشر،  الهند – ببومباي
  م ٖٕٓٓ - هـ ٖٕٗٔ ى،األول: الطبعة،  بالهند ببومباي السلفٌة
 الحرام البلد بؤخبار الغرام شفا  -11ٔ

: المتوفى) الفاسً الحسنً المكً الطٌب أبو الدٌن، تقً علً، بن أحمد بن محمدل
 مٕٓٓٓ-هـٕٔٗٔ ىاألول: الطبعة.  العلمٌة الكتب دار: الناشر.  (هـ8ٖٕ
 الكلوم من العرب كالم ودوا  العلوم شمس -11ٔ
 - العمري هللا عبد بن حسٌن د: المحقق.  هـ7ٖ٘ت  الٌمنً الحمٌرى سعٌد بن لنشوان
 بٌروت المعاصر الفكر دار: الناشر،  هللا عبد محمد ٌوسؾ د - اإلرٌانً علً بن مطهر

 م 999ٔ - هـ ٕٓٗٔ ى،األول الطبعة سورٌة – دمشق الفكر دار ، لبنان –

 
 حرف الصاد 

 العربٌة وصحاح اللغة تاج الصحاح -1ٓٔ
 الؽفور عبد أحمد: تحقٌق.  هـ9ٖٖ ت الفارابً الجوهري حماد بن إسماعٌل نصر ألبً
م  987ٔ -  هـ 7ٓٗٔ الرابعة: الطبعة. بٌروت – للمالٌٌن العلم دار: الناشر،  عطار
 البخاري صحٌح -1ٔٔ
 بن زهٌر محمد : قٌحقت.  هـٕٙ٘ت  الجعفً البخاري هللا عبد ىأب إسماعٌل بن لمحمد
 محمد ترقٌم ترقٌم بإضافة السلطانٌة عن مصورة النجاة طوق دار الناشر الناصر ناصر
  هـٕٕٗٔ ى،األول: الطبعة الباقً عبد فإاد

  حبان ابن صحٌح تقرٌب فً اإلحسان صحٌح ابن حبان =
 خزٌمة ابن صحٌح -1ٕٔ
 النٌسابوري السلمً بكر بن صالح بن المؽٌرة بن خزٌمة بن إسحاق بن محمد بكر ألبً
   بٌروت - اإلسالمً المكتب: الناشر، األعظمً مصطفى محمد. د: المحقق،  هـٖٔٔ ت

 النبوٌة السٌرة صحٌح -1ٖٔ
 – عمان - اإلسالمٌة المكتبة: الناشر. (هـٕٓٗٔ:المتوفى) األلبانً الدٌن ناصر محمدل

 بدون تارٌخ ىاألول: الطبعة، األردن
 صحٌح مسلم  -1ٗٔ
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 عبد فإاد محمد: المحقق. هـٕٔٙت النٌسابوري القشٌري نٌالحس ىأب الحجاو بن لمسلم
  بدون تارٌخ بٌروت.  العربً التراث إحٌاء دار: الناشر، الباقً
 الدنٌا أبً ًلبن الجنة صفة -1٘ٔ
 القرشً األموي البؽدادي قٌس بن سفٌان بن عبٌد بن محمد بن هللا عبد بكر ًألب

 سلٌم المنعم عبد عمرو: ودراسة تحقٌق.  (هـ8ٕٔ: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ
  السعودٌة - جدة العلم، مكتبة مصر، -القاهرة تٌمٌة، ابن مكتبة: الناشر
 ألبً نعٌم الجنة صفة -1ٙٔ
 األصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم ًألب
 - للتراث المؤمون دار: الناشر.  هللا عبد رضا علً: المحقق.  (هـٖٓٗ: المتوفى)

 سورٌا/  دمشق

 الصفوة صفة -11ٔ
 (هـ97٘: المتوفى) الجوزي محمد بن علً بن الرحمن عبد الفرو أبو الدٌن جمالل

 مٕٓٓٓ/هـٕٔٗٔ: الطبعة مصر القاهرة، الحدٌث، دار: الناشر. علً بن أحمد: المحقق
 اللسان وآداب الصمت -11ٔ
 القرشً األموي البؽدادي قٌس بن سفٌان بن عبٌد بن محمد بن هللا عبد بكر ًألب

: الناشر.  الحوٌنً إسحاق أبو: المحقق.  (هـ8ٕٔ: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ
  هـٓٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  بٌروت – العربً الكتاب دار

 والسقط اإلسقاط من وحماٌته والغلط اإلخالل من مسلم صحٌح صٌانة -11ٔ
: المتوفى) الصالن بابن المعروؾ الدٌن تقً عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمانل

، بٌروت – اإلسالمً الؽرب دار: الناشر، عبدالقادر عبدهللا موفق: المحقق (هـٖٗٙ
 هـ8ٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة

 

 حرف الضاد
 للبخارى الصغٌر الضعفا  -ٕٓٓ
: المحقق.  هـٕٙ٘ت  هللا عبد ىأب البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن لمحمد
  هـ9ٖٙٔ ى،األول: الطبعة،  حلب – الوعً دار: الناشر،  زاٌد إبراهٌم محمود
 للعقٌلى الكبٌر الضعفا  -ٕٔٓ
 عبد: المحقق. هـٕٕٖ ت المكً العقٌلً حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر ألبً

 هـٗٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  بٌروت – العلمٌة المكتبة دار: الناشر قلعجً أمٌن المعطً
 م98ٗٔ -

 ألبى نعٌم الضعفا  -ٕٕٓ
 األصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم ًألب
 . البٌضاء الدار - الثقافة دار: الناشر.  حمادة فاروق: المحقق. (هـٖٓٗ: المتوفى)

 م98ٗٔ – هـ٘ٓٗٔ ى،األول: الطبعة
  ًلبن الجوزي والمتروكون لضعفا ا -ٖٕٓ
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: لمحققا.  هـ97٘ت   الجوزي محمد بن علً بن الرحمن عبد الفرو أبو الدٌن لجمال
 ٙٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  القاضً هللا عبد

  للنسابً والمتروكون لضعفا ا -ٕٗٓ
: المحقق.  هـٖٖٓ ت النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ألبً

  هـ9ٖٙٔ ى،األول الطبعة،  حلب – الوعً دار: الناشر،  زاٌد إبراهٌم محمود
  داود أبً ضعٌف -ٕ٘ٓ

 للنشر ؼراس مإسسة:  النشر دار.  (هـٕٓٗٔ:  المتوفى) األلبانً الدٌن ناصر محمدل
 هـٖٕٗٔ - ىاألول:  الطبعة.  الكوٌت – والتوزٌع

 

 حرف الطا 
 للذهبً الحفاظ طبقات -ٕٙٓ
 زكرٌا الشٌخ: المحقق.  هـ9ٔٔ ت السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

 بدون تارٌخ  العلمٌة الكتب دار: الناشر،  عمٌرات
 الحنابلة طبقات -1ٕٓ
 الفقً حامد محمد: المحقق.  هـٕٙ٘ ت محمد بن محمد ٌعلى، أبً ابن الحسٌن ألبً
 ، بدون تارٌخ بٌروت – المعرفة دار: الناشر
 الشافعٌة طبقات -1ٕٓ
 قاضً ابن الدٌن تقً الدمشقً، الشهبً األسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر ألبً
 – الكتب عالم: النشر دار،  خان العلٌم عبد الحافظ. د: المحقق.  هـ8٘ٔ ت شهبة
 هـ 7ٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  بٌروت
 الكبرى الشافعٌة طبقات -1ٕٓ

 محمد محمود. د: المحققٓهـ77ٔ ت السبكً الدٌن تقً بن الوهاب عبد الدٌن تاول
: الطبعة،  والتوزٌع والنشر للطباعة هجر: الناشر،  الحلو محمد الفتان عبد. د الطناحً
  هـٖٔٗٔ الثانٌة،
 الشافعٌٌن طبقات -ٕٓٔ
.  هـ77ٗ ت الدمشقً ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء ألبً
 الدٌنٌة الثقافة مكتبة: الناشر،  عزب محمد زٌنهم محمد د هاشم، عمر أحمد د: تحقٌق
  م 99ٖٔ - هـ ٖٔٗٔ: النشر تارٌخ
 الكبرى الطبقات -ٕٔٔ
 المعروؾ البؽدادي البصري، بالوالء، الهاشمً منٌع بن سعد بن محمد هللا عبد ألبً
: الطبعة بٌروت – صادر دار: الناشر،  عباس إحسان: المحقق.  هـٖٕٓ ت سعد بابن
 بٌروت – العلمٌة الكتب داروفى بعض المواضع رجعت إلى طبعة . م  9ٙ8ٔ ى،األول

 م 99ٓٔ - هـ ٓٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  عطا القادر عبد محمدتحقٌق 
 للداوودي المفسرٌن طبقات -ٕٕٔ
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 الكتب دار: الناشر.  هـ9ٗ٘ ت المالكً الداوودي الدٌن شمس أحمد، بن علً بن لمحمد
 بدون تارٌخ  بٌروت – العلمٌة
  للسٌوطى المفسرٌن طبقات -ٖٕٔ

 عمر محمد علً: المحقق. هـ 9ٔٔ ت السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبدل
 9ٖٙٔ ى،األول: الطبعة،  القاهرة – وهبة مكتبة: الناشر
  التقرٌب شرح فً التثرٌب طرح -ٕٗٔ
 إبراهٌم بن بكر أبً بن الرحمن عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد الدٌن زٌن الفضل ًألب

 الكردي الحسٌن بن الرحٌم عبد بن أحمد: ابنه أكمله.  (هـ8ٓٙ: المتوفى) العراقً
: الناشر (هـ8ٕٙ: المتوفى) العراقً ابن الدٌن، ولً زرعة أبو المصري، ثم الرازٌانً
 العربً، التراث إحٌاء دار) منها عدة دور وصورتها - القدٌمة المصرٌة الطبعة

 (العربً الفكر ودار العربً، التارٌخ ومإسسة
 

 حرف العٌن 
 غبر من خبر فً العبر -ٕ٘ٔ
ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن لشمس ٌْ  (هـ7ٗ8: المتوفى) الذهبً َقا
 – العلمٌة الكتب دار: الناشر.  زؼلول بسٌونً بن السعٌد محمد هاجر أبو: المحقق
 بدون تارٌخ بٌروت
المتٌسرة من التذنٌب على ما وق، للحافظ المنذري من الوهم عجالة اإلمال   -ٕٙٔ

 فً كتابه "الترغٌب والترهٌب"
الحلبً الناجً  ، أبً إسحاقمد بن محمود بن بدر، برهان الدٌنإلبراهٌم بن مح

 محمد بن عبدبن حماد الرٌس، والدكتور:  راهٌمدكتور: إب. تحقٌق الهـ(9ٓٓ)المتوفى:
 -هـ ٕٓٗٔىاألولالطبعة:  -الرٌاض  -هللا بن على القناص. الناشر: مكتبة المعارؾ 

 م 999ٔ
 لعزلةا -1ٕٔ
 بالخطابً المعروؾ البستً الخطاب بن إبراهٌم بن محمد بن حمد سلٌمان ألبً
 هـ 99ٖٔ الثانٌة،: الطبعة.  القاهرة – السلفٌة المطبعة: الناشر.  (هـ88ٖ: المتوفى)

 الزنكٌة الدولة عصر -1ٕٔ
الَّبً محمد محمد َعلً  – القاهرة والترجمة، والتوزٌع للنشر اقرأ مإسسة: الناشر. الصَّ
 م 7ٕٓٓ - هـ 8ٕٗٔ األولى،: الطبعة. مصر
 العظمة -1ٕٔ
 الشٌخ بؤِبً المعروؾ األنصاري حٌان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد ألبً

: الناشر،  المباركفوري إدرٌس محمد بن هللا رضاء: المحقق. هـ9ٖٙ ت األصبهانً
 8ٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  الرٌاض – العاصمة دار

 العقد الثمٌن -ٕٕٓ
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، الرسالة ثانٌة. الطبعة: التحقٌق: محمد حامد الفقً. هـ8ٖٕالدٌن الفاسً تلتقً 
 م .98ٙٔ
 حاتم أبً ًلبن العلل -ٕٕٔ
 ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبً
 هللا عبد بن سعد/ د وعناٌة بإشراؾ الباحثٌن من فرٌق: تحقٌق.   هـ7ٕٖ ت حاتم أبً

 ى،األول :الطبعة، الحمٌضً مطابع: الناشر، الجرٌسً الرحمن عبد بن خالد/ د و الحمٌد
 م ٕٙٓٓ - هـ 7ٕٗٔ
  علً بن المدٌنًل العلل -ٕٕٕ
 هـٖٕٗت الحسن أبو البصري، المدٌنً، بالوالء السعدي جعفر بن هللا عبد بن لعلً

: الطبعة،  بٌروت – اإلسالمً المكتب: الناشر،  األعظمً مصطفى محمد: المحقق
  م98ٓٔ الثانٌة،
  للترمذي الكبٌر عللال -ٖٕٕ
 هـ79ٕ ت الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عٌسى بن محمدعٌسى  ألبً
 المعاطً أبو،  السامرابً صبحً: المحقق،  القاضً طالب أبو: الجامع كتب على رتبه

، بٌروت - العربٌة النهضة مكتبة، الكتب عالم: الناشر، الصعٌدي خلٌل محمود، النوري
  هـ9ٓٗٔ ى،األول: الطبعة
 الواهٌة األحادٌث فً المتناهٌة لعللا -ٕٕٗ
: المحقق.  هـ97٘ت الجوزي محمد بن علً بن الرحمن عبد الفرو أبو الدٌن لجمال
 :الطبعة، باكستان آباد، فٌصل األثرٌة، العلوم إدارة: الناشر، األثري الحق إرشاد
 م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ الثانٌة،
  ًللدارقطن النبوٌة األحادٌث فً الواردة لعللا -ٕٕ٘
 البؽدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ألبً

 محفوظ: وتخرٌج تحقٌق، عشر الحادي إلى ،األول من المجلدات. هـ8ٖ٘ ت الدارقطنً
 - هـ ٘ٓٗٔ ىاألول: الطبعة، الرٌاض – طٌبة دار: الناشر، السلفً هللا زٌن الرحمن
 صالح بن محمد: علٌه علق، عشر الخامس إلى عشر، الثانً من والمجلدات .م98٘ٔ

 هـ 7ٕٗٔ ى،األول: الطبعة،  الدمام – الجوزي ابن دار: الناشر، الدباسً محمد بنا
 العلم -ٕٕٙ
 الدٌن ناصر محمد: المحقق.  (هـٖٕٗ: المتوفى) النسابً حرب بن زهٌر خٌثمة ًألب

  م98ٖٔ - هـٖٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة، بٌروت – اإلسالمً المكتب: لناشرا
 ًلبن السنً واللٌلة الٌوم عمل -1ٕٕ
ح، بن إبراهٌم بن هللا عبد بن أسباط بن إبراهٌم بن إسحاق بن محمد بن حمدأل ٌْ  ُبَد

، َنَوريُّ ٌْ نًِّ ابن» بـ المعروؾ الدِّ : الناشر البرنً كوثر: المحقق. (هـٖٗٙ: المتوفى)«السُّ
 ت . بدون تارٌخبٌرو/  جدة - القرآن علوم ومإسسة اإلسالمٌة للثقافة القبلة دار

 للنسابً واللٌلة الٌوم عمل -1ٕٕ
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 (هـٖٖٓ: المتوفى) النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ًألب
 هـٙٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة. بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر. حمادة فاروق. د: المحقق
 البخاري صحٌح شرح القاري عمدة -1ٕٕ
 الدٌن بدر الحنفى الؽٌتابى حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد ألبً
 ، بدون تارٌخ  بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار: الناشر هـ8٘٘ ت العٌنى
 داود أبً سنن شرح المعبود ونع -ٖٕٓ

 الصدٌقً، الحق، شرؾ الرحمن، عبد أبو حٌدر، بن علً بن أمٌر بن أشرؾ محمدل
 الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر.  هـ9ٕٖٔت  آبادي العظٌم
 هـ ٘ٔٗٔ

 

 حرف الغٌن
 حكام اإلحكام فى أحادٌث األغاٌة  -ٖٕٔ
تحقٌق الدكتور حمزة .  هـ 9ٗٙت  الطبريجعفر أحمد بن عبد هللا محب الدٌن  ألبً

  هـ ٕٗٗٔى األولأحمد الزٌن ، دار الكتب العلمٌة الطبعة 
  ًلبن الجوزي الحدٌث غرٌب -ٕٖٕ

: المحقق.  هـ97٘ ت الجوزي محمد بن علً بن الرحمن عبد الفرو أبو الدٌن جمالل
،  لبنان – بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر،  القلعجً أمٌن المعطً عبد الدكتور
  م98٘ٔ – هـ٘ٓٗٔ ى،األول: الطبعة
 للخطابى  الحدٌث غرٌب -ٖٖٕ

 ت بالخطابً المعروؾ البستً الخطاب بن إبراهٌم بن محمد بن حمد سلٌمان ألبً 
 رب عبد القٌوم عبد: أحادٌثه وخرو، الؽرباوي إبراهٌم الكرٌم عبد: المحقق.  هـ88ٖ
  م98ٕٔ - هـٕٓٗٔ: الطبعة،  الفكر دار: الناشر،  النبً
  عبٌد ألبًغرٌب الحدٌث  -ٖٕٗ
 محمد. د: المحقق.  هـٕٕٗ ت البؽدادي الهروي هللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبٌد ألبً
: الطبعة،  الدكن -آباد حٌدر العثمانٌة، المعارؾ دابرة مطبعة: الناشر،  خان المعٌد عبد
  م9ٙٗٔ - هـ 8ٖٗٔ ى،األول

 
 حرف الفا 

 واألثر الحدٌث غرٌب فً الفابق -ٖٕ٘
 علً: المحقق.  هـ8ٖ٘ت  هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم ألبً
: الطبعة. لبنان – المعرفة دار: الناشر، إبراهٌم الفضل أبو محمدو ،البجاوي محمد
 بدون تارٌخ  الثانٌة
 الصالح ابن فتاوى -ٖٕٙ
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: المتوفى) الصالن بابن المعروؾ الدٌن تقً عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمانل
 عالم،  والحكم العلوم مكتبة: الناشر. القادر عبد هللا عبد موفق. د: المحقق (هـٖٗٙ
 7ٓٗٔ ى،األول: الطبعة. بٌروت – الكتب
 ًلبن حجر البخاري صحٌح شرح الباري تحف -1ٖٕ
 بٌروت، - المعرفة دار: الناشر. الشافعً العسقالنً الفضل ىأب حجر بن علً بن حمدأل

 وصححه بإخراجه قام، والباقً عبد فإاد محمد: وأحادٌثه وأبوابه كتبه رقم،  79ٖٔ
 عبد بن العزٌز عبد: العالمة تعلٌقات علٌه،  الخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ

 باز بن هللا
 ًلبن رجب  البخاري صحٌح شرح الباري فتح -1ٖٕ
 ثم البؽدادي، الَسالمً، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدٌن لزٌن

: الناشر، القاهرة – الحرمٌن دار تحقٌق مكتب : تحقٌق.  هـ79٘ ت الحنبلً الدمشقً،
  م 99ٙٔ - هـ 7ٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  .النبوٌة المدٌنة - األثرٌة الؽرباء مكتبة
  (الكبٌر الشرح) الوجٌز بشرح العزٌز فتح -1ٖٕ

، بدون الفكر دار: الناشر (هـٖٕٙ: المتوفى) القزوٌنً الرافعً محمد بن الكرٌم عبدل
 تارٌخ .
 للعراقً الحدٌث الفٌة بشرح المغٌث تحف -ٕٓٗ
 محمد بن عثمان بن بكر أبً بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخٌر ىأب الدٌن لشمس

 الطبعة، مصر – السنة مكتبة: الناشر،  علً حسٌن علً: المحقق.  هـ9ٕٓ  السخاوي
 مٖٕٓٓ/  هـٕٗٗٔ ى،األول
 األربعة المذاهب على لفقها -ٕٔٗ

 العلمٌة، الكتب دار: الناشر.  هـٖٓٙٔ ت الجزٌري عوض محمد بن الرحمن عبدل
  م ٖٕٓٓ - هـ ٕٗٗٔ الثانٌة،: الطبعة،  لبنان - بٌروت
 الفهرست -ٕٕٗ
 المعروؾ الشٌعً المعتزلً البؽدادي الوراق محمد بن إسحاق بن محمد الفرو ًألب
 بٌروت المعرفة دار: الناشر. رمضان إبراهٌم: المحقق. (هـ8ٖٗ: المتوفى) الندٌم بابن
 م997ٔ - هـ7ٔٗٔ الثانٌة: الطبعة. لبنان -

 الفوابد -ٖٕٗ
 ثم الرازي البجلً الجنٌد بن هللا عبد بن جعفر بن هللا عبد بن محمد بن تمام القاسم ًألب

  الرشد مكتبة: الناشر.  السلفً المجٌد عبد حمدي: المحقق.  (هـٗٔٗ: المتوفى) الدمشقً
 هـٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  الرٌاض
 الموضوعة األحادٌث فً المجموعة الفوابد -ٕٗٗ

 بن الرحمن عبد: المحقق، (هـٕٓ٘ٔ: المتوفى) الشوكانً محمد بن علً بن محمدل
 ، بدون تارٌخلبنان بٌروت، العلمٌة، الكتب دار: الناشر، الٌمانً المعلمً ىٌحٌ

 الصغٌر الجام، شرح القدٌر فٌض -ٕ٘ٗ
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 العابدٌن زٌن بن علً بن العارفٌن تاو بن الرإوؾ بعبد المدعو محمد الدٌن لزٌن
 مصر - الكبرى التجارٌة المكتبة: الناشر،  هـٖٔٓٔ ت القاهري المناوي ثم الحدادي
  هـٖٙ٘ٔ ى،األول الطبعة

 

 حرف القاف
 المحٌط القاموس -ٕٙٗ
 تحقٌق مكتب: تحقٌق.  هـ8ٔ7 ت الفٌروزآبادى ٌعقوب بن محمد طاهر أبو الدٌن المجد
 مإسسة: الناشر.  العرقُسوسً نعٌم محمد: بإشراؾ،  الرسالة مإسسة فً التراث
 - هـ ٕٙٗٔ الثامنة،: الطبعة،  لبنان – بٌروت والتوزٌع، والنشر للطباعة الرسالة
 القدر -1ٕٗ
 (هـٖٔٓ: المتوفى) الِفْرٌاِبً الُمْسَتفاض بن الحسن بن محمد بن جعفر بكر ًألب

: الطبعة.  السعودٌة – السلؾ أضواء: الناشر.  المنصور حمد بن هللا عبد: المحقق
 م ٕ٘ٓٓم997ٔ - هـ8ٔٗٔ ى،األول
 اإلمام خلف لقرا ةا -1ٕٗ
 األستاذ: علٌه وعلق حققه.  هـٕٙ٘ت  الجعفً البخاري هللا عبد ىأب إسماعٌل بن لمحمد
: الناشر.  الفوحبانً خلٌؾ هللا عطا محمد األستاذ: راجعه الثوري، الرحمن فضل
 م 98ٓٔ - هـ ٓٓٗٔ ى،األول: الطبعة.  السلفٌة المكتبة
 القواعد المنهجٌة فى التنقٌب عن المفقود من الكتب  -1ٕٗ

  هـٕٔٗٔى األولحكمت بشٌر ٌاسٌن ، مكتبة المإٌد الطبعة  للدكتور /
 الترمذي جام، على المغتذي قوت -ٕٓ٘

 (هـ9ٔٔ: المتوفى) السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبدل
/ الدكتور األستاذ فضٌلة: إشراؾ.  الؽرٌبً حامد بن محمد بن ناصر: الطالب إعداد
 كلٌة - المكرمة مكة القرى، أم جامعة - الدكتوراه رسالة: الناشر. الهاشمً سعدي
 هـٕٗٗٔ: النشر عام.  والسنة الكتاب قسم الدٌن، وأصول الدعوة

 

 حرف الكاف
 الستة الكتب فً رواٌة له من معرفة فً الكاشف -ٕٔ٘
ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد ىأب الدٌن لشمس ٌْ  هـ7ٗ8  الذهبً َقا
 - اإلسالمٌة للثقافة القبلة دار: الناشر،  الخطٌب نمر محمد أحمد عوامة محمد: المحقق
 م 99ٕٔ - هـ ٖٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  جدة القرآن، علوم مإسسة
 أحمد اإلمام فقه فً الكافً -ٕٕ٘
 ثم المقدسً الجماعٌلً قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد ألبً

 الكتب دار: الناشر (هـٕٓٙ: المتوفى) المقدسً قدامة بابن الشهٌر الحنبلً، الدمشقً
 م 99ٗٔ - هـ ٗٔٗٔ ى،األول: الطبعة العلمٌة
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 التارٌخ فً الكامل -ٖٕ٘
 الشٌبانً الواحد عبد بن الكرٌم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبً بن علً الحسن ألبً

: الناشر،  تدمري السالم عبد عمر: تحقٌق.  هـٖٓٙ ت األثٌر ابن الدٌن عز الجزري،
 م997ٔ/  هـ7ٔٗٔ ى،األول الطبعة لبنان – بٌروت العربً، الكتاب دار

 الرجال ضعفا  فً الكامل -ٕٗ٘
 محمد علً-الموجود عبد أحمد عادل: تحقٌق هـٖ٘ٙى تالجرجان عدي بن أحمد ألبً

، لبنان -بٌروت - العلمٌة الكتب: الناشر، سنة أبو الفتان عبد: تحقٌقه فً شارك معوض
  م997ٔهـ8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة
 والفنون الكتب أسامً عن الظنون كشف -ٕ٘٘

 الحاو أو خلٌفة حاجً باسم المشهور القسطنطٌنً جلبً كاتب هللا عبد بن لمصطفى
 م9ٗٔٔ :النشر تارٌخ،   بؽداد - المثنى مكتبة: الناشر.  هـ7ٙٓٔ ت خلٌفة
 اإلختصار غاٌة حل فً األخٌار كفاٌة -ٕٙ٘
 الدٌن تقً الحصنً، الحسٌنً معلى بن حرٌز بن المإمن عبد بن محمد بن بكر ألبً

: الناشر، ذ سلٌمان وهبً ومحمد بلطجً الحمٌد عبد علً: المحقق.  هـ8ٕ9 ت الشافعً
 م99ٗٔ ى،األول: الطبعة دمشق – الخٌر دار

 الكفاٌة فى معرفة أصول علم الرواٌة  -1ٕ٘
 إسحاقتحقٌق أبى . هـ ٖٙٗى بن ثابت الخطٌب البؽدادى ت بكر أحمد بن عل ألبً

 م ٕٕٓٓالدمٌاطى ، الناشر مكتبة ابن عباس 
 اللغوٌة والفروق المصطلحات فً معجم الكلٌات -1ٕ٘
 (هـ9ٗٓٔ: المتوفى) الحنفً البقاء ًأب الكفوي، القرٌمً الحسٌنً موسى بن ٌوبأل

 بٌروت - الرسالة مإسسة: الناشر المصري محمد - دروٌش عدنان: المحقق
 واألسما  الكنى -1ٕ٘
 ت الرازي الدوالبً األنصاري مسلم بن سعٌد بن حماد بن أحمد بن محمد ِبْشر ألبً
/ بٌروت - حزم ابن دار: الناشرـ  الفارٌابً محمد نظر قتٌبة أبو: المحقق،  هـٖٓٔ
  مٕٓٓٓ - هـٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  لبنان
 البخاري صحٌح شرح فً الدراري لكواكبا -ٕٓٙ

: الناشر. (هـ78ٙ: المتوفى) الكرمانً الدٌن شمس سعٌد، بن علً بن ٌوسؾ بن محمدل
 م98ٔٔ - هـٔٓٗٔ: ثانٌة طبعة. لبنان -بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار
 

 حرف الالم

 األنساب تهذٌب فً اللباب -ٕٔٙ
 الشٌبانً الواحد عبد بن الكرٌم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبً بن علً الحسن ألبً

 بٌروت – صادر دار: الناشر هـٖٓٙ ت األثٌر ابن الدٌن عز الجزري،
 العرب لسان -ٕٕٙ
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 الروٌفعى األنصاري منظور ابن الدٌن جمال الفضل، ىأب على، بن مكرم بن لمحمد
  هـ ٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة بٌروت – صادر دار: الناشر هـ7ٔٔ ت اإلفرٌقى
 المٌزان لسان -ٖٕٙ
: المحقق هـ 8ٕ٘ت  العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً
  ٕٕٓٓ ى،األول الطبعة،  اإلسالمٌة البشابر دار: الناشر،  ؼدة أبو الفتان عبد
    

 حرف المٌم 
 المبسوط -ٕٗٙ
 – المعرفة دار: الناشر هـ8ٖٗ ت السرخسً األبمة شمس سهل أبً بن أحمد بن لمحمد
 بدون تارٌخ  - بٌروت
 والمتروكٌن والضعفا  المحدثٌن من لمجروحٌنا -ٕ٘ٙ
 الدارمً، التمٌمً، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمدحاتم  ألبً
،  حلب – الوعً دار: الناشر،  زاٌد إبراهٌم محمود: المحقق.  هـٖٗ٘ى ت الُبست
 هـ9ٖٙٔ ى،األول: الطبعة
 الفوابد ومنب، الزوابد مجم، -ٕٙٙ
 حسام: المحقق.  هـ8ٓ7 ت الهٌثمً سلٌمان بن بكر أبً بن علً الدٌن نور الحسن ألبً
  م 99ٗٔ هـ، ٗٔٗٔ: النشر عام،  القاهرة القدسً، مكتبة: الناشر،  القدسً الدٌن
 (والمطٌعً السبكً تكملة م،) المهذب شرح المجموع -1ٕٙ
: الناشر.  (هـ7ٙٙ: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا أبو: المإلؾ

 . بدون تارٌخ . الفكر دار
 الفتاوى مجموع -1ٕٙ
 عبد: المحقق.  هـ7ٕ8ت الحرانً تٌمٌة بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبو الدٌن لتقً

 الشرٌؾ، المصحؾ لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر،  قاسم بن محمد بن الرحمن
  م99٘ٔ/هـٙٔٗٔ: النشر عام،  السعودٌة العربٌة المملكة النبوٌة، المدٌنة
 المجموع المغٌث فً غرٌبً القرآن والحدٌث -1ٕٙ

محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبهانً المدٌنً، أبو موسى )المتوفى: ل
جامعة أم القرى، مركز البحث العلمً  الناشر:. الكرٌم العزباويالمحقق: عبد . هـ(8ٔ٘

دار ، ومكة المكرمة -لدراسات اإلسالمٌة وإحٌاء التراث اإلسالمً، كلٌة الشرٌعة وا
 ىاألول الطبعة:. المملكة العربٌة السعودٌة -المدنً للطباعة والنشر والتوزٌع، جدة 

 م988ٔ -هـ 8ٓٗٔ
 والواعً اويالر بٌن الفاصل المحدث -1ٕٓ
.  هـٖٓٙ ت الفارسً الرامهرمزي خالد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد ألبً

 هـٗٓٗٔ الثالثة، الطبعة، بٌروت  الفكر دار: الناشر، الخطٌب عجاو محمد. د: المحقق
 مختصر سنن أبً داود -1ٕٔ
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 :المتوفى) المنذري الدٌن زكً محمد، أبو هللا، عبد بن القوي عبد بن العظٌم عبدل
 تحقٌق: أحمد محمد شاكر. دار المعرفة بٌر وت. (هـٙ٘ٙ
 لعلل الجام، الصغٌر وشرحى المناويالمداوي  -1ٕٕ

 م99ٙٔى األولهـ . دار الكتبً الطبعة 8ٖٓٔألبً الفٌض أحمد بن الصدق الؽماري ت
 الكبرى السنن إلى المدخل -1ٖٕ
 ت البٌهقً الخراسانً، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمدبكر  ألبً
 للكتاب الخلفاء دار: الناشر، األعظمً الرحمن ضٌاء محمد /د :المحقق. هـ8٘ٗ

 بدون تارٌخ  الكوٌت - اإلسالمً
 الزمان حوادث من ٌعتبر ما معرفة فً الٌقظان وعبرة الجنان مرآة -1ٕٗ
: المتوفى) الٌافعً سلٌمان بن علً بن أسعد بن هللا عبد الدٌن عفٌؾ محمد ًألب

 لبنان - بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر. المنصور خلٌل: حواشٌه وضع.  (هـ7ٙ8
 م 997ٔ - هـ 7ٔٗٔ ى،األول: الطبعة
 لمراسٌلا -7ٕ٘
 ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبً
 – الرسالة مإسسة: الناشر،  قوجانً هللا نعمة هللا شكر: المحقق.  هـ7ٕٖ ت حاتم أبً

 هـ97ٖٔ ى،األول: الطبعةـ  بٌروت
 المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة -1ٕٙ
: الناشر هـٗٔٓٔت  القاري الهروي المال الدٌن نور الحسن أبو محمد، سلطان بن لعلً
 مٕٕٓٓ - هـٕٕٗٔ ى،األول الطبعة لبنان – بٌروت الفكر، دار

 األخبارٌٌن ورواٌات المحدثٌن قواعد بٌن النبوٌة السٌرة مروٌات -11ٕ
 بالمدٌنة الشرٌؾ المصحؾ لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر،  العمري ضٌاء بن كرمأل

 ، بدون تارٌخالمنورة
 الطابف وحصار حنٌن غزوة مروٌات -11ٕ
 المدٌنة اإلسالمٌة، بالجامعة العلمً البحث عمادة: الناشر. قرٌبً إبراهٌم بن براهٌمإل

 هـٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  السعودٌة العربٌة المملكة النبوٌة،
 هللا عبد ابنه رواٌة حنبل بن أحمد مسابل -11ٕ
 (هـٕٔٗ: المتوفى) الشٌبانً أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد ًألب

 هـٔٓٗٔ ى،األول: الطبعة. بٌروت -اإلسالمً المكتب: الناشر. الشاوٌش زهٌر: المحقق
 م98ٔٔ
 األمصار ممالك فً األبصار مسالك -1ٕٓ
 (هـ7ٗ9: المتوفى) الدٌن شهاب العمري، العدوي القرشً هللا فضل بن ٌحٌى بن حمدأل

 هـ ٖٕٗٔ األولى،: الطبعة. ظبً أبو الثقافً، المجمع: الناشر
 الصحٌحٌن على لمستدركا -1ٕٔ
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 الضبً الحكم بن ُنعٌم بن حمدوٌه بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد ألبً
 القادر عبد مصطفى: تحقٌق.  هـ٘ٓٗت   البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً

  م99ٓٔ – هـٔٔٗٔ ى،األول: الطبعة بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  عطا
 حنبل بن أحمد مسند -1ٕٕ
: المحقق.  هـٕٔٗ ت الشٌبانً أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد ألبً
، التركً المحسن عبد بن هللا عبد د: إشراؾ، وآخرون مرشد، عادل - األرنإوط شعٌب
  م ٕٔٓٓ - هـ ٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  الرسالة مإسسة: الناشر
 راهوٌه بن إسحاق مسند -1ٖٕ
 بـ المعروؾ المروزي الحنظلً إبراهٌم بن مخلد بن إبراهٌم بن إسحاق ٌعقوب ألبً
 مكتبة: الناشر،  البلوشً الحق عبد بن الؽفور عبد. د: المحقق.  هـ8ٖٕ ت راهوٌه ابن

 99ٔٔ – ٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  المنورة المدٌنة - اإلٌمان
 مسند البزار = البحر الزخار

 الجعد ابن مسند -1ٕٗ
،  حٌدر أحمد عامر:  تحقٌق.  هـٖٕٓ ت البؽدادي الَجْوَهري عبٌد بن الَجْعد بن لعلً
  99ٓٔ - ٓٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  بٌروت – نادر مإسسة: الناشر
 الحمٌدي مسند -1ٕ٘
 ت المكً الحمٌدي األسدي القرشً هللا عبٌد بن عٌسى بن الزبٌر بن هللا عبد بكر ألبً
ًّ  أسد سلٌم حسن: أحادٌثه وخرو نصوصه حقق،  هـ9ٕٔ اَران  السقا، دار: الناشر.  الدَّ
  م 99ٙٔ ى،األول: الطبعة،  سورٌا – دمشق
 الطٌالسً داود أبً مسند -1ٕٙ
 الدكتور: المحقق.  هـٕٗٓت البصرى الطٌالسً الجارود بن داود بن سلٌمان داود ألبً
 - هـ 9ٔٗٔ ى،األول: الطبعة. مصر - هجر دار: الناشر، التركً المحسن عبد بن محمد
 م  999ٔ
  مسند الروٌانً -87ٕ
وٌانً هارون بن محمد بكر ًألب . ٌمانً أبو علً أٌمن: المحقق. (هـ7ٖٓ: المتوفى) الرُّ

 هـٙٔٗٔ ى،األول: الطبعة.  القاهرة – قرطبة مإسسة: الناشر
 الشامٌٌن مسند -11ٕ
 هـٖٓٙت  الطبرانً الشامً اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمان القاسم ألبً

: الطبعة،  بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر،  السلفً عبدالمجٌد بن حمدي: المحقق
  98ٗٔ - ٘ٓٗٔ ى،األول
 حمٌد بن عبد مسند -11ٕ
  واإلعجام بالفتح الَكّشً: له وٌقال الَكّسً نصر بن حمٌد بن الحمٌد عبد محمد ألبً
،  الصعٌدي خلٌل محمد محمود،  السامرابً البدري صبحً: المحقق.  هـ9ٕٗ ت

 م988ٔ - هـ8ٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  القاهرة – السنة مكتبة: الناشر
 ٌعلى أبً مسند -1ٕٓ
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 ت الموصلً التمٌمً، هالل بن عٌسى بن ٌحٌى بن المُثنى بن علً بن أحمد ٌعلى ألبً
: الطبعة،  دمشق – للتراث المؤمون دار: الناشر،  أسد سلٌم حسٌن: المحقق.  هـ7ٖٓ
  98ٗٔ – ٗٓٗٔ ى،األول
 اآلثار صحاح على األنوار مشارق -1ٕٔ
 هـٗٗ٘ت  السبتً، الٌحصبً عمرون بن عٌاض بن موسى بن عٌاضالفضل  ألبً
 بدون تاربخ  التراث ودار العتٌقة المكتبة: النشر دار

 األقطار فقها  وأعالم األمصار علما  مشاهٌر -1ٕٕ
 الدارمً، التمٌمً َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمدحاتم  ألبً

 الوفاء دار: الناشر،  ابراهٌم على مرزوق: علٌه وعلق ووثقه حققه.  هـٖٗ٘ ت الُبستً
  م 99ٔٔ - هـ ٔٔٗٔ ىاألول: الطبعة،  المنصورة – والتوزٌع والنشر للطباعة
 مصابٌح السنة -1ٖٕ

محًٌ السنة، أبو محمد الحسٌن بن مسعود بن محمد بن الفراء البؽوي الشافعً ل
الدكتور ٌوسؾ عبد الرحمن المرعشلً، محمد سلٌم تحقٌق: . هـ( ٙٔ٘)المتوفى: 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع، . إبراهٌم سمارة، جمال حمدي الذهبً
  م987ٔ -هـ 7ٓٗٔى، األول الطبعة: لبنان –بٌروت 
 ابن أبى شٌبة مصنف -1ٕٗ
 ت العبسً خواستً بن عثمان بن إبراهٌم بن محمد بن هللا عبد شٌبة، أبً بن بكر ألبً
: الطبعة،  الرٌاض – الرشد مكتبة: الناشر،  الحوت ٌوسؾ كمال: المحقق.  هـٖٕ٘
 هـ9ٓٗٔ ى،األول
 زاقعبد الر مصنف -1ٕ٘
: المحقق هـٕٔٔ ت الصنعانً الٌمانً الحمٌري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر ألبً
 هـ ٖٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة الهند -العلمً المجلس: الناشر،  األعظمً الرحمن حبٌب
 مطال، األنوار على صحاح اآلثار -1ٕٙ
إسحاق ابن قرقول )المتوفى:  ًوسؾ بن أدهم الوهرانً الحمزي، أببراهٌم بن ٌإل

الناشر: وزارة األوقاؾ . تحقٌق: دار الفالن للبحث العلمً وتحقٌق التراث. هـ(9ٙ٘
 م ٕٕٔٓ -هـ  ٖٖٗٔالطبعة: األولى، . دولة قطر -والشإون اإلسالمٌة 

 المعالم الجغرافٌة إلقلٌم طبرستان -11ٕ
  كرار حسٌن، بحث منشور بكلٌة التربٌة اإلسالمٌة، جامعة بابل. 

 داود أبً سنن شرح وهو السنن، معالم -11ٕ
 بالخطابً المعروؾ البستً الخطاب بن إبراهٌم بن محمد بن حمد سلٌمان ألبً

  م 9ٖٕٔ - هـٖٔ٘ٔ ىاألول: الطبعة، حلب - العلمٌة المطبعة: الناشر. هـ88ٖ: المتوفى
 (األدٌب معرفة إلى األرٌب إرشاد) األدبا  معجم -11ٕ
 (هـٕٙٙ: المتوفى) الحموي الرومً هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن لشهاب
 ى،األول: الطبعة، بٌروت اإلسالمً، الؽرب دار: الناشر، عباس إحسان: المحقق
 م 99ٖٔ - هـٗٔٗٔ
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 األعرابً ابن معجم -ٖٓٓ
 الصوفً البصري درهم بن بشر بن زٌاد بن محمد بن أحمد األعرابً بن سعٌد ألبً
،  الحسٌنً أحمد بن إبراهٌم بن المحسن عبد: وتخرٌج تحقٌق.  (هـٖٓٗ: المتوفى)

 - هـ 8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  السعودٌة العربٌة المملكة الجوزي، ابن دار: الناشر
 م 997ٔ
 األوسط المعجم -ٖٔٓ
 هـٖٓٙ ت الطبرانً الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالقاسم  ألبً

 دار: الناشر الحسٌنً إبراهٌم بن المحسن عبد،  محمد بن هللا عوض بن طارق: المحقق
 بدون تارٌخ  القاهرة – الحرمٌن
 البلدان معجم -ٕٖٓ

: الناشر (هـٕٙٙ: المتوفى) الحموي الرومً هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهابل
  م 99٘ٔ الثانٌة،: الطبعة.  بٌروت صادر، دار

 معجم الشٌوخ الكبٌر للذهبً -ٖٖٓ
ماز الذهبً )المتوفى:  ًلشمس الدٌن أب ٌْ عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا

 -الصدٌق، الطابؾ الناشر: مكتبة . المحقق: الدكتور محمد الحبٌب الهٌلة. هـ(7ٗ8
 م 988ٔ -هـ  8ٓٗٔالطبعة: األولى، . المملكة العربٌة السعودٌة

 الصحابة عجمم -ٖٗٓ
 شاهنشاه بن سابور بن الَمْرُزبان بن العزٌز عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم ًبأل

 مكتبة: الناشر.  الجكنً محمد بن األمٌن محمد: المحقق.  (هـ7ٖٔ: المتوفى) البؽوي
 م ٕٓٓٓ - هـ ٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة. الكوٌت – البٌان دار

  الصغٌر لمعجما -ٖ٘ٓ
 هـٖٓٙ ت الطبرانً الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالقاسم  ألبً

 - عمار دار،  اإلسالمً المكتب: الناشر،  أمرٌر الحاو محمود شكور محمد: المحقق
 98٘ٔ – ٘ٓٗٔ ى،األول: الطبعة،  عمان،  بٌروت
 المعجم الكبٌر -ٖٙٓ

 هـٖٓٙ ت الطبرانً الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالقاسم  ألبً 
: الطبعة.  القاهرة – تٌمٌة ابن مكتبة: النشر دار السلفً المجٌد عبد بن حمدي: المحقق
 بدون تارٌخ  الثانٌة
 معجم ما استعجم من أسما  البالد والمواض، -1ٖٓ

هـ، تحقٌق: مصطفى السقا، الناشر: 87ًٗ ت األندلسلعبد هللا بن عبد العزٌز البكري 
 عالم الكتب، بٌروت  

 المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي  -1ٖٓ
 لمجموعة من المستشرقٌٌن 

 المإلفٌن عجمم -1ٖٓ
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 (هـ8ٓٗٔ: المتوفى) الدمشق كحالة الؽنً عبد بن راؼب محمد بن رضا بن لعمر
 ت بٌرو العربً التراث إحٌاء دار بٌروت، - المثنى مكتبة: الناشر
 واآلثار السنن معرفة -ٖٓٔ
ت  البٌهقً الخراسانً، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمدبكر  ألبً
 اإلسالمٌة الدراسات جامعة: الناشرون، قلعجً أمٌن المعطً عبد: المحقق.  هـ8٘ٗ

 دار ،(دمشق - حلب) الوعً دار ،(بٌروت - دمشق) قتٌبة دار ،(باكستان - كراتشً)
 م99ٔٔ - هـٕٔٗٔ ى،األول: الطبعة،  (القاهرة - المنصورة) الوفاء
 معرفة علوم الحدٌث  -ٖٔٔ
 الضبً الحكم بن ُنعٌم بن حمدوٌه بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد ًبأل

، تعلٌق: السٌد معظم (هـ٘ٓٗ: المتوفى) البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً
 هـٖٓٗٔحسٌن، مكتبة ابن تٌمٌة الطبعة الثانٌة 

 والتارٌخ المعرفة -ٕٖٔ
 هـ77ٕ ت ٌوسؾ أبو الفسوي، الفارسً جوان بن سفٌان بن ٌعقوبٌوسؾ  ألبً
 الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت الرسالة، مإسسة: الناشر، العمري ضٌاء أكرم: لمحققا

 م 98ٔٔ - هـ ٔٓٗٔ
 المعلم بفوابد مسلم  -ٖٖٔ
. تحقٌق متولى خلٌل وموسى السٌد  هـٖٙ٘هللا محمد بن على المازرى ت  عبد ألبً
 هـٖٔٗٔسالمٌة ٌؾ طبعة المجلس األعلى للشبون اإلالشر
 المغازي -ٖٗٔ

 الواقدي هللا، عبد ًأب المدنً، بالوالء، األسلمً السهمً واقد بن عمر بن محمدل
: الطبعة، بٌروت – األعلمً دار: الناشر جونس مارسدن: تحقٌق (هـ7ٕٓ: المتوفى)

 .م989ٔ/هـ9ٓٗٔ – الثالثة
 قدامة ًلبن المغنً -ٖ٘ٔ
 ثم المقدسً الجماعٌلً قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد ًألب

 القاهرة مكتبة: الناشر (هـٕٓٙ: المتوفى) المقدسً قدامة بابن الشهٌر الحنبلً، الدمشقً
 م9ٙ8ٔ - هـ88ٖٔ: النشر تارٌخ طبعة بدون: الطبعة
 مفرج الكروب فً أخبار بنً أٌوب -ٖٙٔ

د بن سالم ل عبد هللا المازنً التمٌمً الحموي،  ًبن نصرهللا بن سالم ابن واصل، أبمحمَّ
الدكتور حسنٌن و ،الدكتور جمال الدٌن الشٌال تحقٌق:. هـ(97ٙلدٌن )المتوفى: جمال ا

 -الناشر: دار الكتب والوثابق القومٌة . الدكتور سعٌد عبد الفتان عاشور و ،محمد ربٌع
 م 9٘7ٔ -هـ  77ٖٔعام النشر: . جمهورٌة مصر العربٌة -المطبعة األمٌرٌة، القاهرة 

 مقدمات اإلمام الكوثري -1ٖٔ
 مٕٕٔٓ -هـ ٖٖٗٔىاألول، الطبعة هـ، دار السالم7ٖٔٔلمحمد زاهد الكوثري المتوفى:

 (الحدٌث علوم أنواع عرفةممقدمة ابن الصالح ) -1ٖٔ
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 هـٖٗٙت  الصالن بابن المعروؾ الدٌن تقً عمرو،ى أب الرحمن، عبد بن عثمانل
. بٌروت – المعاصر الفكر دار سورٌا، -الفكر دار: الناشر،  عتر الدٌن نور المحقق
  م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ: النشر سنة

 طرابقها ومحمود ومعالٌها األخالق مكارم -1ٖٔ
 هـ7ٕٖ ت السامري الخرابطً شاكر بن سهل بن محمد بن جعفر بن محمد بكر ألبً
 القاهرة العربٌة، اآلفاق دار: الناشر،  البحٌري الجابر عبد أٌمن: وتحقٌق تقدٌم

  م 999ٔ - هـ 9ٔٗٔ ى،األول: الطبعة
  والتعدٌل الجرح أهل وأقوال «نظر فٌه» البخاري فٌه قال من -ٕٖٓ
 مجلة فً منشور: الناشر، المحمدي الرزاق عبد بن مصطفى بن القادر عبد ذر ًألب

 .م9ٕٓٓ بؽداد - اإلسالمٌة الجامعة
 منهج التؤلٌف فى أحادٌث األحكام -ٕٖٔ

 م ٕٙٔٓمإسسة الرسالة  .د/ محمد أحمد معبد عبد الكرٌم
 الوافً بعد والمستوفى الصافً المنهل -ٕٕٖ
 ت الدٌن جمال المحاسن، ىأب الحنفً، الظاهري هللا عبد بن بردي تؽري بن لٌوسؾ
 عبد سعٌد دكتور: تقدٌم،  أمٌن محمد محمد دكتور: حواشٌه ووضع حققه.  هـ87ٗ
 للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة: الناشر.  عاشور الفتان
 الشافعً اإلمام فقة فً لمهذبا -ٖٕٖ
 دار: الناشر. (هـ7ٙٗ: المتوفى) الشٌرازي ٌوسؾ بن علً بن إبراهٌم اسحاق ًألب

 العلمٌة الكتب
 خلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب -ٕٖٗ

 المؽربً، الطرابلسً الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدٌن شمسل
عٌنً بالحطاب المعروؾ : الطبعة الفكر دار: الناشر (هـ9٘ٗ: المتوفى) المالكً الرُّ
 م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ الثالثة،
موجز التارٌخ اإلسالمً منذ عهد آدم علٌه السالم )تارٌخ ما قبل اإلسالم( إلى  -ٕٖ٘

  عصرنا الحاضر
 -الناشر: ؼٌر معروؾ )فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنٌة . أحمد معمور العسٌري

 م 99ٙٔ -هـ  7ٔٗٔالطبعة: األولى، . الرٌاض(
 موسوعة البلدان المصرٌة -ٕٖٙ

 م 9ٕٓٓلجمال مشعل، الناشر: المجلس األعلى للثقافة 
  الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة -1ٕٖ
 - ٗٓٗٔ من: )الطبعة.  الكوٌت – اإلسالمٌة والشبون األوقاؾ وزارة: عن ةصادر
 - ٕٗ األجزاء، و الكوٌت – دارالسالسل ، الثانٌة الطبعة: ٖٕ-ٔ األجزاء (هـ 7ٕٗٔ
 الثانٌة، الطبعة: ٘ٗ - 9ٖ األجزاء. ومصر – الصفوة دار مطابع ى،األول الطبعة: 8ٖ
 . الوزارة طبع
 لموضوعاتا -1ٕٖ
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 الرحمن عبد: تحقٌق.  هـ97٘ ت الجوزي محمد بن علً بن الرحمن عبد الدٌن لجمال
 المنورة بالمدٌنة السلفٌة المكتبة صاحب المحسن عبد محمد: الناشر ،عثمان محمد
  م 9ٙ8ٔ - هـ 88ٖٔ: ٖ جـ،  م 9ٙٙٔ - هـ 8ٖٙٔ: ٕ ،ٔ جـ ىاألول: الطبعة
 مالك اإلمام موطؤ -1ٕٖ
 ورقمه صححه.  (هـ79ٔ: المتوفى) المدنً األصبحً عامر بن مالك بن أنس بن لمالك
 العربً، التراث إحٌاء دار: الناشر،  الباقً عبد فإاد محمد: علٌه وعلق أحادٌثه وخرو
 م 98٘ٔ - هـ ٙٓٗٔ: النشر عام،  لبنان – بٌروت
 الرجال نقد فً اًلعتدال مٌزان -ٖٖٓ
ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد ىأب الدٌن لشمس ٌْ : تحقٌق هـ7ٗ8 ت الذهبً َقا
: الطبعة.  لبنان – بٌروت والنشر، للطباعة المعرفة دار: الناشر،  البجاوي محمد علً
 م 9ٖٙٔ - هـ 8ٕٖٔ ى،األول
 

 حرف النون
 ومنسوخه الحدٌث اسخن -ٖٖٔ
دِ  بنُ  أَْحَمدُ  َبْكر   ًبُ ألَ  ًُّ  َهاِنا بنِ  ُمَحمَّ ًُّ  األَْثَرم اإلِْسَكاف اِب لَ  الطَّ ٌْ ًّ : َوِق : المتوفى) الَكْلِب

  م 999ٔ - هـ ٕٓٗٔ األولى،: الطبعة. المنصور حمد بن هللا عبد: المحقق. (هـ7ٖٕ
 الكرٌم القرآن فً والمنسوخ الناسخ -ٕٖٖ
: المتوفى) الظاهري القرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً محمد ًألب

 بٌروت، - العلمٌة الكتب دار: الناشر. البنداري سلٌمان الؽفار عبد. د: المحقق. (هـٙ٘ٗ
  م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ األولى،: الطبعة. لبنان
 والسنن الفرابض من فٌه وما العزٌز القرآن فً والمنسوخ الناسخ -ٖٖٖ
 دراسة. (هـٕٕٗ: المتوفى) البؽدادي الهروي هللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبٌد ًألب

/  الرشد مكتبه: الناشر. (جامعٌة رسالة التحقٌق أصل) المدٌفر صالح بن محمد: وتحقٌق
 م997ٔ - هـ 8ٔٗٔ الثانٌة،: الطبعة. الرٌاض – الرٌاض شركة
 والباطلة الضعٌفة األحادٌث فً النافلة -ٖٖٗ
. للتراث الصحابة دار: الناشر. شرٌؾ محمد حجازي األثري الحوٌنً إسحاق ًألب

 م 988ٔ - هـ 8ٓٗٔ األولى،: الطبعة
 نتابج األفكار فى تخرٌج أحادٌث األذكار  -ٖٖ٘
. تحقٌق:  هـ 8ٕ٘ت  العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 هـ 9ٕٗٔ. الناشر : دار ابن كثٌر بٌروت . الطبعة الثانٌة  حمدي عبد المجٌد السلفً
 والقاهرة مصر ملوك فً الزاهرة النجوم -ٖٖٙ
 ت الدٌن جمال المحاسن، ىأب الحنفً، الظاهري هللا عبد بن بردي تؽري بن لٌوسؾ
  بدون تارٌخ مصر الكتب، دار القومً، واإلرشاد الثقافة وزارة: الناشر،  هـ87ٗ
 األلقاب فً األلباب نزهة -1ٖٖ
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. (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب
. الرٌاض – الرشد مكتبة: الناشر. السدٌري صالح بن محمد العزٌز عبد: المحقق
 م989ٔ-هـ9ٓٗٔ األولى،: الطبعة
 والنواظر المسام، وبهجة الخواطر زهةن -1ٖٖ

 دار. (هـٖٔٗٔ: المتوفى) الطالبً الحسنً العلً عبد بن الدٌن فخر بن الحً عبدل
 م999ٔ هـ،ٕٓٗٔ األولى،: الطبعة. لبنان بٌروت، - حزم ابن دار: النشر
 األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر زهةن -1ٖٖ
 (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 مطبعة: لناشر، اعتر الدٌن نور: علٌه وعلق المإلؾ على مقروءة نسخه على حققه
 م ٕٓٓٓ - هـ ٕٔٗٔ الثالثة،: الطبعة، دمشق الصبان،
 النزول -ٖٓٗ
 البؽدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًألب

-: الناشر. الفقٌهً ناصر بن محمد بن علً: المحقق. (هـ8ٖ٘: المتوفى) الدارقطنً
 م 98ٖٔ - هـٖٓٗٔ األولى: الطبعة
 الزٌلعً تخرٌج فً األلمعً بغٌة حاشٌته م، الهداٌة ألحادٌث الراٌة نصب -ٖٔٗ

 قدم، (هـ7ٕٙ: المتوفى) الزٌلعً محمد بن ٌوسؾ بن هللا عبد محمد ًأب الدٌن جمالل
 الفنجانً، العزٌزالدٌوبندي عبد:الحاشٌة ووضع صححه، الَبُنوري ٌوسؾ محمد: للكتاب
     :الناشر، عوامة محمد: المحقق، الكاملفوري ٌوسؾ محمد أكملها ثم الحج، كتاب إلى

 – جدة -اإلسالمٌة للثقافة القبلة دار/ لبنان - بٌروت - والنشر للطباعة الرٌان مإسسة
 م997ٔ/هـ8ٔٗٔ ى،األول: الطبعة، السعودٌة
 الترمذيالنفح الشذي فً شرح جام،  -ٕٖٗ

تح، فتح الف ًلمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سٌد الناس، الٌعمري الربعً، أب
، دراسة وتحقٌق وتعلٌق: الدكتور أحمد معبد عبد الكرٌم. هـ( 7ٖٗالدٌن )المتوفى: 

 هـ 9ٓٗٔى، األولالطبعة: ، المملكة العربٌة السعودٌة -الناشر: دار العاصمة، الرٌاض 
 المصابٌح أحادٌث من اعترض لما الصحٌح النقد -ٖٖٗ

: المتوفى) العالبً الدمشقً هللا عبد بن كٌكلدي بن خلٌل سعٌد أبو الدٌن صالنل
 هـ٘ٓٗٔ ً،األول :الطبعة :الناشر، القشقري أحمد محمد الرحمن عبد: المحقق،(هـ7ٙٔ

  م98٘ٔ/
 الصالح ابن كتاب على النكت -ٖٗٗ
 (هـ8ٕ٘: المتوفى) العسقالنً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 بالجامعة العلمً البحث عمادة: الناشر، المدخلً عمٌر هادي بن ربٌع :المحقق
 م98ٗٔ/هـٗٓٗٔ ى،األول: الطبعة،السعودٌة العربٌة المملكة المنورة، المدٌنة اإلسالمٌة

 العمٌان نكت فً الهمٌان تنك -ٖ٘ٗ
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: حواشٌه ووضع علٌه علق.  هـ7ٙٗ: المتوفى الصفدي أٌبك بن خلٌل الدٌن لصالن
: الطبعة،  لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر.  عطا القادر عبد مصطفى

  م 7ٕٓٓ - هـ 8ٕٗٔ ى،األول
 األلفٌة شرح فً بما الوفٌة النكت -ٖٙٗ

 مكتبة: الناشر. الفحل ٌاسٌن ماهر: المحقق. البقاعً عمر بن إبراهٌم الدٌن برهانل
 م 7ٕٓٓ/  هـ 8ٕٗٔ األولى،: الطبعة. ناشرون الرشد
 واألثر الحدٌث غرٌب فً النهاٌة -1ٖٗ
 الشٌبانً الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات ىأب الدٌن لمجد

،  الطناحً محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقٌق.  هـٙٓٙ ت األثٌر ابن الجزري
 م979ٔ - هـ99ٖٔ بٌروت، - العلمٌة المكتبة: الناشر
 وسلم علٌه هللا صلى الرسول أحادٌث فً األصول نوادر -1ٖٗ

 (هـٕٖٓنحو:المتوفى) الترمذي الحكٌم هللا، عبد ًأب ،ربش بن الحسن بن علً بن محمدل
 ، بدون تارٌخ.بٌروت – الجٌل دار: الناشر، عمٌرة الرحمن عبد: المحقق
 بتطرٌز الدٌباجنٌل اًلبتهاج  -1ٖٗ

المإلؾ: أحمد بابا بن أحمد بن الفقٌه الحاو أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتً 
عناٌة وتقدٌم: الدكتور عبد الحمٌد عبد هللا . هـ( ٖٙٓٔالسودانً، أبو العباس )المتوفى: 

 م ٕٓٓٓالطبعة: الثانٌة، . لٌبٌا –الناشر: دار الكاتب، طرابلس . الهرامة
  األوطارنٌل  -ٖٓ٘

 الدٌن عصام: تحقٌق (هـٕٓ٘ٔ: المتوفى)محمد بن على بن محمد الشوكانى الٌمنى ل
 م99ٖٔ - هـٖٔٗٔ ى،األول: الطبعة. مصر الحدٌث، دار: الناشر الصبابطً

 

 حرف الها 
 المصنفٌن وآثار المإلفٌن أسما  العارفٌن هدٌة -ٖٔ٘

 طبع: الناشر.  هـ99ٖٔ ت البؽدادي البابانً سلٌم مٌر بن أمٌن محمد بن إلسماعٌل
  م9٘ٔٔ استانبول البهٌة مطبعتها فً الجلٌلة المعارؾ وكالة عناٌةب
 

 حرف الواو
 بالوفٌات الوافً -ٕٖ٘
 األرناإوط أحمد: المحقق.  هـ7ٙٗ ت الصفدي هللا عبد بن أٌبك بن خلٌل الدٌن لصالن
 مٕٓٓٓ -هـٕٓٗٔ:النشر عام.  بٌروت – التراث إحٌاء دار: الناشرى ، مصطف وتركً
 الحدٌث ومصطلح علوم فً الوسٌط -ٖٖ٘

، العربً الفكر دار: الناشر (هـٖٓٗٔ: المتوفى) ُشهبة أبو سوٌلم بن محمد بن محمدل
 بدون تارٌخ

 الزمان أبنا  وأنبا  األعٌان وفٌات -ٖٗ٘



   1ٔٙ 
   

 

 غاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام

 البرمكً خلكان ابن بكر أبً بن إبراهٌم بن محمد بن أحمد الدٌن شمس العباس ًألب
 . بٌروت – صادر دار: الناشر، عباس إحسان: المحقق (هـ8ٔٙ: المتوفى) اإلربلً
 هـ99ٗٔ ،ى األول الطبعة
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 ذلك. "، و"أم"، و"ابن" ونحولم أعتبر فً ترتٌب األعالم كلمات "أب تنبٌه:

 



8ٔ8 

     8ٔ8ا
   

 الفهارس  
  

 

   

 

             

      

 الصفحة رقم رقم اآلٌة السورة اآلٌة
 {الَرِحٌمِ  الَرْحَمنِ  ّللاَِ  ِبْسمِ }

 {َواْْلَْرِض  الَسَماَواتِ  َخْلقِ  ِفً إِنَ }

 {َباِطًل  َهَذا َخلَْقتَ  َما َرَبَنا}

 {اْلِمٌَعادَ  ُتْخلِفُ  َل  إَِنكَ }

ْبُهمْ  نْ إِ }  {ِعَباُدَك  َفإَِنُهمْ  ُتَعذِّ

َراُت  لَُهمُ  َوأُوَلِبك} ٌْ  {اْلَخ

 {ّللاَِ  إِلَى َوُحْزِنً َبثًِّ أَْشُكو إَِنَما}

ٌِّرُ  َل  ّللَاَ  إِنَ }  َحَتى ِبَقْوم   َما ٌَُغ

ٌُِّروا َغ   {مْ ـِبؤَْنفُِسهِ  َما ٌُ

  {ُروِحً ِمنْ  ِفٌهِ  َوَنَفْختُ }

َها َفَجَعْلَنا} ٌَ  {َساِفلََها َعالِ

ء   َقْولَُنا إَِنَما} ًْ  {أََرْدَناهُ  إَِذا لَِش

 {ٌُْسِرفُوا  لَمْ  أَْنَفقُوا إَِذا َوالَِذٌنَ }

 {َسِدًٌدا  َقْوًل  َوقُولُوا}

 {أَْذَبُحَك  أَنًِّ اْلَمَنامِ  ِفً أََرى إِنًِّ}

رُ  أَْجر   لَُهمْ } ٌْ   {َمْمُنون   َغ

 {وجزاء سٌبة سٌبة مثلها}

َرات   ِفٌِهنَ } ٌْ   {ِحَسان   َخ

 {َداِبُمونَ  َصَلِتِهمْ  َعلَى ُهمْ  الَِذٌنَ }

 {إن أجل ّللا إذا جاء ل ٌإخر}

ا} َها ٌَ ٌُّ لُ  أَ  {اْلُمَزمِّ

 {الَناقُورِ  ِفً ُنِقرَ  َفإَِذا}

 الفاتحة 

 آل عمران 

 آل عمران 

 آل عمران

 المابدة 

 التوبة

  ٌوسف

 الرعد

 

 الحجر

 الحجر

 النحل

الفرقان 

اْلحزاب 

الصافات 

 ،النشقاقفصلت

 الشورى

الرحمن  

 المعارج

 نوح

لُ    اْلُمَزمِّ

 المدثر 
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ٗ8ٕ 
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ٖٓ 

 

8ٓ 

8ٓ 

8ٓ 

ٖٗٓ 

ٕٗٓ 
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ٗ4ٕ 

ٖ٘4 

4ٙٔ 

ٖ٘4 

ٖٓ 

ٕٓ٘ 

ٙٗ9 

فهرس اآلٌات القرآنٌة حسب 

 ترتٌبها فً المصحف الشرٌف  
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 طرف الحدٌث أو اْلثر                 
 يالراو

درجة 
 الحدٌث

رقم 
 الحدٌث

 بٌوتكم من صلتكم  اجعلوا فً
 أجل إنها صلة رغبة ورهبة

 اإلحسان أن تعبد ّللا كؤنك تراه  
 أدخلت الجنة فسمعت خشفة أمامً

  ادعوا الناس وبشرا 
 أراد أحدكم أمرا فلٌقل اللهم إنً إذا

 استخٌرك 
 إذا اقشعر جلد العبد من خشٌة ّللا 
 إذا دخل أحدكم المسجد فل ٌجلس 

 إذا دخل أحدكم المسجد فلٌقل 
 ّللا عن العبد أثنى علٌه إذا رضً

 إذا زال النهار فقم فصل 
 إذا سمع الصارخ 

 إذا قام أحدكم من اللٌل فاستعجم 
 إذا قام أحدكم من اللٌل فلٌفتتح 
إذا قرأ ابن ادم السجدة اعتزله 

 الشٌطان 
 مسجده  إذا قضى أحدكم الصلة فً

 إذا كان العبد ٌعمل عمل فشغله  
 إذا مرض العبد أو سافر 

 الصلة  إذا نعس أحدكم فً
 إذا هم أحدكم باْلمر فلٌركع
 ارموا وأنا مع ابن اْلدرع 

ثقٌف  أرأٌت إن كان لم ٌإذن لً فً
   َسَبَخةً  ُكْم،ِهْجَرتِ  َدارَ  أُِرٌتُ 

 تسمعه فتهلكه  اسكت ل
  أصدق الرإٌا باْلسحار 

ُكودِ  أَْطَولُ   الَصلةِ  ِفً الرُّ
 أعوذ باهلل العظٌم ووجهه الكرٌم 

 سقابه أعٌدوا سمنكم فً
 أفشا ّللا ضٌعته

 عبد ّللا بن عمر
 خباب بن اْلرت 
 عمر بن الخطاب
 جابر بن عبد ّللا

 أبو موسى اْلشعري  
 أبو سعٌد الخدري

 
 العباس بن عبد المطلب 
 أبو قتادة اْلنصاري 
 أبو حمٌد وأبو أسٌد 
 أبو سعٌد الخدري 
 عبد ّللا بن عمرو 
 عابشة أم المإمنٌن 
 جابر بن عبد ّللا 

 أبو هرٌرة 
 أبو هرٌرة

 
 جابر بن عبد ّللا 

 أبو موسى اْلشعري
 أبو موسى اْلشعري

 أم المإمنٌن  عابشة
 جابر بن عبد ّللا

 أبو هرٌرة 
 خولة بنت حكٌم  
 عابشة أم المإمنٌن

 محجن 
 أبو سعٌد الخدري 
 عبد ّللا بن عمر
 عبد ّللا بن عمرو

 أنس بن مالك
 أبو الدرداء

 صحٌح
 لغٌره صحٌح

 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح

 صحٌح لغٌره
 

 حسن لغٌره
 صحٌح
 صحٌح 
 ضعٌف
 حسن 
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح
 
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح  
 صحٌح
 حسن

 ضعٌف  
 صحٌح
 لغٌره صحٌح

 ضعٌف      
 ضعٌف
 حسن
 صحٌح

 موضوع 

ٔٗٓ 
ٔٔ8 
ٔٙ٘ 
ٔ8٘ 
ٔٓٙ 
ٕٓ9 
 
ٔ4ٙ 
ٔ84 
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ٔ98 
ٖ8 
ٕٖٔ 
ٗ4 
ٖٔ٘ 
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ٔٓٓ 
89 
8 
99 
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ٔٙٗ 
ٔ9ٕ 
ٔٗ9 
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واآلثار  النبوٌة األحادٌث فهرس

 على حروف المعجم
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 بٌته  فضل الصلة صلة المرء فًأ
 ٌرى أحدكم أن ٌرى ربه أفضل ما

 أفل أحب أن أكون عبدا شكورا 
  أفل أكون عبدا شكورا 
 اكتم الخطبة ثم توضؤ 

 اكلفوا من العمل ما تطٌقون 
 أما أنا فؤقوم وأنام وأرجوا 

 أما بعد فلم ٌخفى على شؤنكم 
 إن أفضل الصلة الركوع والسجود 

 أن الحولء بنت توٌت
 إن خٌر دٌنكم أٌسره  

 إن الدٌن ٌسر 
  ٌستطٌع أن ٌتشبه بً إن الشٌطان ل

 تنامان  إن عٌنً
 لٌل ن كان رسول ّللا لٌوقظه ّللا بالإ

 شرة  ءشًإن لكل 
إن مثل هذا مثل أحدكم إذا قام إلى 

 صلته 
 إن المصلى ٌناجى ربه

 ٌنظر إلى صوركم  إن ّللا ل
 أن النبً اضطجع فنام حتى نفخ 

 أن النبً خرج من جوف اللٌل فصلى 
 أن النبً دخل على أم حرام 

 إن هذا الدٌن متٌن 
 نت تقوم اللٌل وتصوم النهار أ

 أنه بات عند خالته مٌمونة 
 أنه رقد عند النبً فراه استٌقظ 
 أنه كان ٌذكر الناس كل خمٌس 

 إنها المكتوبة وإنها لصلة رسول ّللا 
 أٌها الناس علٌكم بالقصد

 غدا أحبوك وأثٌبك  ابتٌنً
 بادروا باْلعمال سبعا 
 بادروا باْلعمال فتنا 

 مٌمونة  بت عند خالتً
 بت عنده لٌلة وهو عند مٌمونة 
 بسم ّللا والسلم على رسول ّللا

 تلك عاجل بشرى المإمن 
 فسمع  تهجد رسول ّللا فً بٌتً

 حرمت النار على عٌن دمعت
 حلوه لٌصلى أحدكم وقت نشاطه 

 دخل علٌنا وما هو إل أنا
 دخلت امرأة عثمان 

 زٌد بن ثابت  
 أبو بكر الصدٌق 

 عابشة أم المإمنٌن  
 عابشة أم المإمنٌن

  اْلنصاريأبو أٌوب 
 عابشة أم المإمنٌن

 أبو هرٌرة 
 عابشة  أم المإمنٌن
 عبد ّللا بن مسعود 
 عابشة  أم المإمنٌن

 محجن
 أبو هرٌرة  

 عبد ّللا بن عباس 
 عابشة  أم المإمنٌن
 عابشة  أم المإمنٌن 

 أبو هرٌرة
جابر  -أنس بن مالك 

 بن عبد ّللا   ا
 البٌاضً    

 أبو هرٌرة 
 عبد ّللا بن عباس 

 م المإمنٌن  عابشة  أ
 أنس بن مالك 

 جابر بن عبد ّللا 
 أبو موسى اْلشعري 
 عبد ّللا بن عباس 
 عبد ّللا بن عباس 
 عبد ّللا بن مسعود

 أنس بن مالك 
 جابر بن عبد ّللا 
 عبد ّللا بن عمرو 

 أبو هرٌرة
 أبو هرٌرة

 عبد ّللا بن عباس 
 عبد ّللا بن عباس

 فاطمة بنت رسول ّللا
 أبو ذر الغفاري

 عابشة  أم المإمنٌن
 أبو رٌحانة   
 أنس بن مالك 
 أنس بن مالك

 عابشة  أم المإمنٌن

 صحٌح
 ضعٌف 
 صحٌح 
 صحٌح

 حسن لغٌره 
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح  
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح 
 حسن 
 صحٌح 
 حسن
 لغٌره حسن

 ضعٌف
 

 حسن لغٌره 
 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح

حسن لغٌره  
 حسن لغٌره
 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح 
 صحٌح

 حسن لغٌره
 حسن 
 ضعٌف 
 صحٌح
 صحٌح 
 صحٌح

 حسن لغٌره
 صحٌح

 صحٌح لغٌره
 حسن لغٌره
 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح

ٖٔ٘ 
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 دخلت امرأة عثمان على نساء النبً 
 دعونا من بطالتكم هذه 

 نبٌاء وحى رإٌا اْل
 الرإٌا على رجل طابر  

 رأٌت رسول ّللا ٌصلى من اللٌل  
 المنام أنى أهاجر   رأٌت فً

 دار عقبة  رأٌت اللٌلة كؤنا فً
زمن ابن  فً النوم فً رأٌت النبً

 عباس 
 تفكر ركعتان مقتصدتان فً

 الجبروت والملكوت سبحان ذي
 ة سبع وتسع وإحدى عشر

 ظله  سبعة ٌظلهم ّللا فً
 الفرس سبقت الناس وطفف بً
 سددوا وقاربوا وابشروا 

 سل قلت أسؤلك 
 سمعت نشٌج عمر

 صلة اللٌل مثنى مثنى 
 طول القنوت 
 طول القٌام 

 علٌك بالسجود 
 علٌك بالهجرة 

 علٌك بكثرة السجود
 بٌوتكم  علٌكم بالصلة فً

 فؤعنى على نفسك بكثرة السجود
 كل ركعتٌن تسلٌمة  فً

 قد آن لك أن تزورنا 
 القصد والتإدة وحسن السمت 
 كان أحب العمل إلى رسول ّللا
 كان إذا صلى قام حتى تفطر 

 كان إذا صلى من اللٌل صلى أربعا
 كان إذا غلبه نوم 

 كان إذا قام من اللٌل افتتح 
 كان إذا قدم من سفر أتى المسجد

 بالنهاركان إذا نام من اللٌل صلى 
 كان زرارة بن أوفى قاضً البصرة

 كان عمله دٌمة 
 كان ٌحتجر حصٌرا باللٌل 

 حدى عشرة ركعة كان ٌصلى إ
 كان ٌصلى ثلث عشرة ركعة
 كان ٌصلى العتمة ثم ٌسبح 

 ستخارة كان ٌعلمنا ال

 أبو موسى اْلشعري  
 منٌنعابشة أم المإ

 عبد ّللا بن عباس
 أبو رزٌن العقٌلً 
 عبد ّللا بن عباس 

 أبو موسى اْلشعري 
 أنس بن مالك 

 عبد ّللا بن عباس
  

 عبد ّللا بن عباس
 عوف بن مالك  

 منٌنالمإ عابشة أم
 أبو هرٌرة 

 عبد ّللا بن عمر
 منٌنعابشة أم المإ
 ربٌعة بن مالك 
 عبد ّللا بن شداد
 عبد ّللا بن عمر 
 جابر بن عبد ّللا
 عبد ّللا بن حبشى

 أبو فاطمة 
 أبو فاطمة  

 ثوبان 
 زٌد بن ثابت 

 ربٌعة بن مالك 
 أبو سعٌد الخدري  

 منٌنعابشة أم المإ
 عبد ّللا بن عباس 

سلمة أم المإمنٌن  أم 
 منٌن عابشة أم المإ

 أبو أٌوب اْلنصاري 
 منٌن عابشة أم المإ
 منٌنعابشة أم المإ
 كعب بن مالك  
 منٌنعابشة أم المإ

 بهز بن حكٌم 
 منٌن عابشة أم المإ
 منٌن عابشة أم المإ
 منٌن عابشة أم المإ
 منٌن عابشة أم المإ
 منٌنأم سلمة أم المإ
 جابر بن عبد ّللا

 حسن لغٌره
 صحٌح
 صحٌح 

 صحٌح لغٌره
 حسن
 صحٌح
 صحٌح
 حسن
 

 حسن لغٌره
 صحٌح   
 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح 

 صحٌح لغٌره
 صحٌح لغٌره
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح 
  حسن لغٌره
 صحٌح

 حسن لغٌره
 صحٌح  
 صحٌح 
 اضعٌف جدً 
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
 لغٌره صحٌح

 صحٌح   
 صحٌح
 صحٌح  
 منكر
 ضعٌف
 صحٌح  
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 بعض حجره فٌسمع  كان ٌقرأ فً
 رمضان كانت صلة رسول ّللا فً

 ٌسمعه كانت قراءة رسول ّللا ربما 
 كانت قراءة رسول ّللا ٌرفع طورا

 عشرا كبرى ّللا عشرا وسبحً
 كلكم قد أصاب 

 الدنٌا كؤنك غرٌب كن فً
 كنت أعافس وأمارس 
 زوجت امرأة كنت رجل مجتهدا فت

 سفر فلما أتى   سول ّللا فًكنت مع ر
 كٌف أنت ٌا حنظلة 

 ْلرقبن رسول ّللا أرى فعله 
 ْلرمقن صلة رسول ّللا 
 ل إله إل ّللا العظٌم الحلٌم 
 ل إنما هً ثلثمابة تسبٌحة
 ل تخصوا لٌلة الجمعة بقٌام 

 ل تشددوا على أنفسكم 
 ل ٌجتمع غبار فى سبٌل ّللا 

 مرأة ل ٌخلون رجل با
 ل ٌعدل بالدعة 

 لربى الحمد
 ٌة لقد أرقت على آ

 لكنى أصلى وأنام 
 لن ٌنجى أحدا منكم عمله 

 أجر السر  له أجران
 ّللا أكبر ذو الملكوت والجبروت 

 اللهم أكثر ماله وولده
 نورا  اللهم اجعل فً قلبً
 اللهم ارحم عبادا 

 اللهم ارزقه مال وولدا 
  اللهم خر لً واختر لً

 لو كنت أعرفه ْلمرته أن ٌطٌل 
 لٌس شا أحب ّللا من قطرتٌن

ُجود  لٌست سجدة ص من َعَزابِِم السُّ
 إل نابما السحر عنديه فً ألفا ما

 أمرٌن  سول ّللا فًما خٌر ر
 رمضان  ما كان رسول ّللا ٌزٌد فً

 من أحد ٌتوضؤ فٌحسن الوضوء ما
 ما من امرئ ٌكون له صلة باللٌل 

 من عبد ٌحدث نفسه بقٌام  ما
 ما منكم من أحد ٌتوضؤ فٌبلغ 

 ما هذا الجبل ؟ 

عبد ّللا بن عباس    
 عابشة أم المإمنٌن
 عبد ّللا بن عباس 

 أبو هرٌرة  
 أنس بن مالك
 أبو هرٌرة  

 عبد ّللا بن عمر
 على بن أبى طالب
 عبد ّللا بن عمرو 
 جابر بن عبد ّللا 
 حنظلة اْلسدى 

 حمٌد بن عبد الرحمن 
 زٌد بن خالد 

 عبد ّللا بن عباس
 عبد ّللا بن المبارك 

 ّللا جابر بن عبد
 أنس بن مالك 
 أبو هرٌرة 

 عبد ّللا بن عباس 
 جابر بن عبد ّللا 
 حذٌفة بن الٌمان  
 عابشة أم المإمنٌن

 أنس 
 عابشة أم المإمنٌن

 أبو هرٌرة
 حذٌفة 

 أنس بن مالك 
 عبد ّللا بن عباس 
 عابشة أم المإمنٌن

 أنس بن مالك 
 أبو بكر الصدٌق
 عبد ّللا بن عمرو

 أبو أمامة 
 بن عباسعبد ّللا 

 عابشة أم المإمنٌن
 عابشة أم المإمنٌن 
 عابشة أم المإمنٌن
 عقبة بن عامر  

 عابشة أم المإمنٌن
 أبو الدرداء –أبو ذر 

 عقبة بن عامر 
 أنس بن مالك 

 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح  
 صحٌح 

 صحٌح لغٌره
 صحٌح لغٌره

 لغٌره صحٌح
 موضوع  
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح 
 صحٌح 
 ضعٌف
 صحٌح
 صحٌح 
 صحٌح
 صحٌح
 ضعٌف
 صحٌح
 صحٌح  
 صحٌح 
 صحٌح 
 حسن لغٌره
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح 
 ضعٌف
 صحٌح
 ضعٌف 
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 حسن
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 الفهارس  
  

 

 ما ٌمنعك أن تركع ركعتٌن 
 كالجاهر بالصدقة ن مثل الجاهر بالقرآ

 مثنى مثنى وتشهد وتسلٌم 
 مر النبً فسمعت أم سلٌم صوته 
 من أتى فراشه وهو ٌنوى أن ٌقوم 

 من تحلم حلما كاذبا 
 من توضؤ فؤحسن الوضوء ثم صلى 

 من توضؤ نحو وضوبى هذا 
 الحق رأى فقد رآنً من
 فقد رأى الحق  رآنً من

  من رآنً فً المنام فقد رآنً
 المنام فكؤنما رآنً فًمن رآنً فً 

 الٌقظة
 من سرته حسنته وساءته سٌبته 

 من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى ّللا
 من سمع سمع ّللا به

 من كانت له إلى ّللا حاجة 
 من نام عن حزبه أو شا فٌه  
 من نزل منزل فقال أعوذ باهلل 

 من هذه ؟ لقابمة اللٌل 
 من ٌعرف هذا

 مه خذوا من العمل 
 مثل هذا ؟هل تدرون 

    هل رأى أحد منكم رإٌا ؟
ا ِمنْ  ِمْنُكمْ  أََحد   َرأَى َهلْ  ٌَ  ؟        ُرْإ

 هلك المتنطعون 
 وما لكم وصلته ؟ كان ٌصلى 

 ٌا أبا بكر ارفع صوتك 
 با ذر إن للمسجد تحٌة ٌا أ

  ٌا بلل بم سبقتنً
 بؤرجى عمل  بلل حدثنً ٌا
 رسول ّللا إن السٌول لتحول بٌن  ٌا
 رسول ّللا إنا إذا كنا عندك  ٌا

 ٌا عابشة أصوت عباد هذا ؟
 ٌا عابشة أفل أحب أن أكون 

 عابشة أفل أكون  ٌا
 أتعبد لربى ٌا عابشة ذرٌنً

 عماه أل أعطٌك عباس ٌا ٌا
 أسوة  ٌا عثمان أما لك فً

 ٌا عثمان إن الرهبانٌة لم تكتب علٌنا  
 عم أل أصلك أل أحبوك  ٌا
 كعات عم صل أربع ر ٌا

 أبو قتادة 
 عقبة بن عامر

 المطلب بن ربٌعة 
 أنس بن مالك 
 أبو الدرداء

 عبد ّللا بن عباس 
 زٌد بن خالد الجهنى

 عفانعثمان بن 
 أبو هرٌرة

 أبو سعٌد الخدري
 أبو هرٌرة 
 أبو جحٌفة

 
 عمر بن الخطاب

 سعد بن أبى وقاص
 عبد ّللا بن عباس

 عبد ّللا بن أبى أوفى
 عمر بن الخطاب 
 خولة بنت حكٌم  
 عابشة أم المإمنٌن
 عبد ّللا بن عمرو

 عابشة أم المإمنٌن 
 أنس  –جابر 

 سمرة بن جندب 
 سمرة بن جندب

 مسعود عبد ّللا بن
 منٌنأم سلمة أم المإ

 أبو قتادة
 أبو ذر 

 برٌدة بن حصٌب 
 أبو هرٌرة

 عتبان بن مالك
 أنس بن مالك 

 عابشة أم المإمنٌن 
 عابشة أم المإمنٌن 
 عابشة أم المإمنٌن 
 عابشة أم المإمنٌن
 عبد ّللا بن عباس 

بو موسى اْلشعري أ
 عابشة أم المإمنٌن

 أبو رافع
 أبو رافع 

 صحٌح
 صحٌح  
 ضعٌف
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح

 حسن لغٌره
 صحٌح

 صحٌح لغٌره
 صحٌح
 صحٌح 

 صحٌح لغٌره 
 

 حسن لغٌره
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 صحٌح

 ضعٌف جًدا
 صحٌح
 صحٌح
 صحٌح
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 ٌبدأ فً الركوع بسبحان ربً العظٌم
 ٌرحمك ّللا أرأٌت هذه الصلة 

 ٌسرا ول تعسرا 
 ٌكبر ثم ٌقول سبحانك اللهم وبحمدك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

 المبارك عبد ّللا بن
 أنس بن مالك

 أبو بردة 
 عبد ّللا بن المبارك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسن
 صحٌح
 صحٌح
 حسن
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 رقم الصفحة العلم
 إبراهٌم بن عبد ّللا الكرمانً

 آبادي الشٌرازي إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الفٌروز

  إبراهٌم بن محمد بن عرفة 

 إبراهٌم بن موسى بن محمد الشاطبً 

 أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة

 أحمد بن عمرو بن أبً عاصم

 أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي

 أحمد بن محمد بن هانا اْلثرم

 إسحاق بن عبد ّللا بن أبً طلحة

 أسعد بن زرارة رضً ّللا عنه

 بن الخباز سالم بن إبراهٌم بن إسماعٌل

 إسماعٌل بن حماد الجوهري

 أسٌد بن حضٌر رضً ّللا عنه 

 أنس بن مالك رضً ّللا عنه

 بادٌة بنت غٌلن

 بشٌر بن حامد بن سلٌمان

 بلل بن رباح رضً ّللا عنه

 تمام بن محمد الرازي

 الجعد بن عثمان

 جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضً ّللا عنه

 أم حرام بنت ملحان رضً ّللا عنها

 الحسن بن ٌسار البصري

 الحسٌن بن مسعود بن محمد البغوي
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 محمد بن إبراهٌم الخطابً حمد بن

 حمنة بنت جحش رضً ّللا عنها

 أبو حمٌد الساعدي رضً ّللا عنه

 حنظلة بن الربٌع اْلسدي رضً ّللا عنه

 الحولء بنت توٌت  رضً ّللا عنها 

 ابن خلكان

 خولة بنت حكٌم رضً ّللا عنها

 رسول بن عمر بن ٌوسف بن داود

 ربٌعة بن مالك رضً ّللا عنه

 بكارالزبٌر بن 

 زٌد بن ثابت رضً ّللا عنه

 زٌد بن خالد الجهنً رضً ّللا عنه

 زٌنب بنت جحش رضً ّللا عنها

 سعد بن معاذ رضً ّللا عنه

 سعد بن أبً وقاص رضً ّللا عنه

 سعٌد بن المسٌب

 سلمان الفارسً رضً ّللا عنه

 أم سلٌم بنت ملحان رضً ّللا عنها

 رضً ّللا عنه  سمرة بن جندب

 بن أحمد شعٌب بن ٌحٌى

 شقٌق بن سلمة

 عباد بن بشر رضً ّللا عنه

 اإلشبٌلًن عبد الرحمن بن عبد ّللا عبد الحق ب

 عبد الرحمن بن أبً حرمً

 عبد الرحمن بن علً أبو الفرج ابن الجوزي

 َعْبد الَسلَِم بن َعْبِد ّللاِ بِن الَخِضر الَحَراِنً

 عبد العزٌز بن عبد السلم )العز بن عبد السلم(

 عبد العظٌم بن عبد القوي المنذري
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 عبد الغنً بن عبد الواحد المقدسً 

 ُمنٌِر   ْبنِ  النُّورِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَكِرٌمِ  َعْبدُ 

 عبد ّللا بن عباس رضً ّللا عنهما

 عبد ّللا بن عمر بن الخطاب رضً ّللا عنهما

 عبد ّللا بن أبً الفضل )الحافظ أبو منصور(

 مسعود رضً ّللا عنه عبد ّللا بن

 عبد ّللا بن مطرف

 عبد ّللا بن ٌوسف الجوٌنً

 عبد ّللا بن ٌوسف بن هشام اْلنصاري

 الدمٌاطً  اْلَحَسنِ  أَِبً ْبنِ  َخلَفِ  ْبنُ  اْلُمْإِمنِ  َعْبدُ 

 عبٌد بن عمٌر

 عتبان بن مالك رضً ّللا عنه

 الصفً بن عثمان

 عثمان بن مظعون رضً ّللا عنه

 رضً ّللا عنهعقبة بن رافع 

 ًُّ  أبو الحسن العطار َداُودَ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  َعلِ

 علً بن أبً بكر بن محمد الطبري

 علً بن أبً الحزم بن النفٌس

 علً بن أبً عبٌد ّللا بن المقٌر

 علً بن محمد بن عبد الكرٌم بن اْلثٌر

 علً بن هبة ّللا بن سلمة

 علً بن هبة ّللا بن علً بن ماكول

 علً بن وهب بن مطٌع

 عمر بن الخطاب رضً ّللا عنه

 عمرو بن دٌنار

 الفضل بن العباس رضً ّللا عنهما

 أبو قتادة اْلنصاري رضً ّللا عنه

 القاسم بن محمد بن ٌوسف البرزالً
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 قطز بن عبد ّللا المعزي

 كرٌب بن أبً مسلم

 كعب بن اْلشرف

 كعب بن مالك رضً ّللا عنه

 ّللا عنه كلثوم بن الهدم رضً

 ابن مالك

 مالك بن ربٌعة أبو أسٌد رضً ّللا عنه

 محجن بن أبً محجن الدٌلً رضً ّللا عنه

 محمد بن أبً بكر بن عمر أبو موسى المدٌنً

 ّللاَ  َعْبد ْبن أَْحَمد ْبن ُمَحَمد

ًّ  ْبن أَْحَمد ْبن ُمَحَمد  ابن القسطلنً  َعلِ

 محمد بن أحمد بن هبة ّللا بن العدٌم

 بن جرٌر الطبري محمد

 محمد بن سٌرٌن

 محمد بن الطٌب بن محمد الباقلنً

 الفضل أَِبً ْبن ُمَحَمد ْبن ّللاَ  َعْبد ْبن ُمَحَمد

 محمد بن علً بن عمر المازري

 محمد بن علً بن وهب )ابن دقٌق العٌد(

 محمد بن عمرو بن موسى العقٌلً

 ّللا عبد بن أحمد بن محمد بن محمد

 محمد بن محمد بن علً ابن العلقمً الرافضً

 محمد مرتضى بن محمد بن محمد الزبٌدي

 محمد بن نشوان الحمٌري

 محمد بن أبً نصر الحمٌدي

 حٌان بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف بن محمد

ٌُوُسف بن مسدي ٌُوُسف بن ُموَسى بن   ُمَحَمد بن 

 مسروق بن اْلجدع

 مصعب بن عمٌر رضً ّللا عنه
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     8ٕ9ا
   

 الفهارس  
  

 

 عبد ّللا بن الشخٌرمطرف بن 

 معاذ بن جبل رضً ّللا عنه

 المغٌرة بن شعبة رضً ّللا عنه

 مكحول الشامً

 ابن منظور

 مٌمونة بنت الحارث رضً ّللا عنها

 نشوان بن سعٌد الحمٌري

 أبو هرٌرة رضً ّللا عنه

 هشام بن زٌد

 ٌحٌى بن شرف بن مري النووي

 إبراهٌم بن محمد بن بكر أبً بن ٌعقوب

 عبد ّللا بن محمد بن عبد البرٌوسف بن 

 ٌوسف بن عمر بن علً الملك المظفر
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     8ٖٓا
   

 الفهارس  
  

 

 
 
 
 

    

رقم  خلصة حاله الراوي
 الحدٌث

 أبان بن أبى عٌاش
 إبراهٌم بن الحكم بن أبان

  إِْبَراِهٌم ْبن سعد ْبن إِْبَراِهٌم
   إبراهٌم بن سوٌد النخعى

 مطرف بن ُعَمر بن إبراهٌم
 محمد بن برةإبراهٌم بن 

 إبراهٌم بن محمد بن الحارث
  ٌزٌد بن موسى بن ْبَراِهٌمإ

 إبراهٌم بن هشام بن ٌحٌى
 أبو بكر بن محمد بن عمرو
 أحمد بن إبراهٌم الدورقً

  ْهَواِزيُّ اْل إسحاق ْبنُ  أحمد
 أبو مصعب  َبْكر   أَِبً ْبنُ  أحمد

                أحمد بن جواس
 الفقٌه  أحمد بن سهل

 المصرىأحمد بن صالح 
  بنَذِرٌح  أحمد بن صلح بن 

  أحمد بن عبده اآلملى
         )أبو ٌعلى(أحمد بن على بن المثنى 
 أحمد بن محمد بن حنبل

 أحمد بن محمد بن عبد الجبار
 أحمد بن محمد بن موسى

  أحمد بن منٌع بن عبد الرحمن
  الرحمن عبد بن محمد بن أسباط
  إسماعٌل ْبنِ  إبراهٌم نُ ب إسحاق

 اهوٌهإسحاق بن إبراهٌم بن مخلدبن ر
 بن أحمد بن صفوان إسحاق

 جًداضعٌف 
 ضعٌف باتفاق

  ثقة
 ثقة
 ثقة

 مجهول الحال
 ثقة باإلجماع

 ثقة 
 جًداضعٌف 

 ثقة باتفاق
 ثقة

 صدوق
 صدوق

 ثقة باتفاق 
 ثقة
 ثقة 

 ثقة باتفاق 
 صدوق
 ثقة

 ثقة ثبت إمام
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة 
 ثقة 
 ثقة
 ثقة
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     8ٖٔا
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 إسحاق بن عبد ّللا بن أبى طلحة
  بن منصور بن بهرام إسحاق
 ٌونس بن إسرابٌل

  إسماعٌل بن إبراهٌم بن مقسم
  أمٌة بن إِْسَماِعٌل

 إسماعٌل بن بشر
 إسماعٌل بن سالم
 إسماعٌل بن عبٌد

     المهاجر أَبً بن ّللاَ  ُعَبٌد بن إسماعٌل
  عٌاش بن إِْسَماِعٌل

 إسماعٌل بن محمد بن سعد
 العبدي مسلم بن إسماعٌل
  مكًال مسلم بن إسماعٌل

 اْلسود بن ٌزٌد
 أسٌد بن حضٌر

 الشعثاء أَبً بن أشعث
 =عمران بن أبى أنسأََنس   أَبً بن أََنسُ 
 نسٌرٌ بن أنس

 أنس بن مالك 
                           أوس بن عبد ّللا الربعى
 (خالد  بن زٌدأبو أٌوب اْلنصارى )
 أٌوب بن أبى تمٌمة

 أٌوب بن خالد
  بن سعد السحولً بجٌر

 أبو بردة بن أبى موسى
 برٌد بن عبد ّللا 

 برٌدة بن الحصٌب 
 بشر بن عمر

   (عبد ّللا بن عثمانأبو بكر الصدٌق )
 بهز بن حكٌم
  بن عمرو( ردبةالبٌاضً )

 بن ندٌر)أبو قتادة العدوي( تمٌم
 ثابت بن أسلم   

  بن بجدد ثوبان
 ثور بن ٌزٌد

 جابر بن عبد ّللا  
 بن نفٌر جبٌر

 ثقة
 ثقة 
 ثقة 
 ثقة 
 ثقة

 صدوق
 ثقة

 مجهول 
 ثقة باتفاق

 ه عن الشامٌٌنثقة فً رواٌت
 ثقة باإلجماع

 ثقة
 متروك
 ثقة
 جلٌل  صحابً
 ثقة 
 
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 جلٌل  صحابً
 ثقة
 جلٌل صحابً

 حسن الحدٌث
 جلٌل صحابً

  ثقة قٌل إن له صحبة
 ثقة
 جلٌل صحابً

 ثقة ثبت 
 جلٌل صحابً
 ثقة

ٔ٘ٓ 
ٕٗ 
84 
ٔ4 
ٙ٘ 
ٔ9ٕ 
ٕٔٗ 
ٔٙٗ 
ٔٔٗ 
ٖٙ 
ٔ44 
ٕٔٔ 
ٔٔٗ 
ٔ4 
٘ٗ 
ٖ8 
 
٘ٓ 
ٗ 
ٔ98 
ٖٙ 
ٔ8ٓ 
ٕٔٔ 
ٖٙ 
4 
4 
ٔ8ٗ 
ٔ4ٖ 
٘ 
ٔ8ٕ 
ٙٗ 
99 
ٙٔ 
ٔ٘4 
ٔ٘ٗ 
ٔ٘ 
ٔ٘ٗ 



8ٖٕ 

     8ٖٕا
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  الجراح بن ملٌح
 جرٌر بن حازم 
 )الجعد بن دٌنار(الجعد بن عثمان 
  جعفر بن إٌاس  

 
 جعفر بن ربٌعة
 جعفربن سلٌمان
 حمٌد بن زنجوٌه

     هرةو أبً بن العلء بن ُجنٌد
 حاتم بن إسماعٌل
 الحارث بن ٌزٌد
 أبو حازم التمار
 حبان بن هلل

 حبٌب بن أبى ثابت  
 حجاج بن محمد 
 حجٌن بن المثنى 
 حذٌفة بن الٌمان 
 حرملة بن ٌحٌى 
 الحسن بن حماد 
 الحسن بن سفٌان
    الحسن بن صالح

 الحسن بن الصباح  
 الحسن بن قزعة   
 الحسن بن هارون 
 الحسٌن بن إدرٌس

 ن بن حرٌث ٌالحس
 ن بن عبد ّللا ٌالحس

 الحسٌن بن محمد )أبو عروبة (
 الحسٌن بن واقد 
 الحسٌن بن ٌزٌد

 حصٌن بن جندب  
 حصٌن بن عبد الرحمن   

ٌَى بن حصٌن أَُبو ْح مان بن ٌَ ٌْ  ُسلَ
 حفص بن غٌاث 
 الحكم بن أبان 
 حماد بن أسامة 
 حماد بن زٌد

 صدوق ٌهم
 حدٌثه عن قتادة ثقة إل فً

 ثقة 
 ثقة وثقه الجمهور وضعف فً

 ومجاهد سالم بن حبٌب
 ثقة

 صدوق
 ثقة إمام حافظ

 بؤس به ل
 ثقة
   ثقة
 ثقة  
 ثقة باتفاق
 ثقة
 ثقة 
 ثقة
 جلٌل  صحابً

 صدوق
 ثقة  

 ثقة إمام ناقد 
  ثقة
 البخاريثقة احتج به 
 صدوق
 ثقة 

 ثقة حافظ
 ثقة
 ثقة
 ثقة 
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة 

  ثقة باتفاق وتغٌر بآخره
  ثقة باإلجماع

 ثقة فقٌه مدلس من اْلولى
  ثقة

 ثقة ٌدلس من الثانبة وٌبٌن 
 ثقة
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 حماد بن سلمة  
 ة    حمزة بن محمد بن طلب

 حمنة بنت جحش
 حمٌد بن أبى حمٌد الطوٌل 

 حمٌد بن زنجوٌه 
  حمٌد بن عبد الرحمن

 حمٌد بن هلل
    الربٌع بن حنظلة

 حٌوة بن شرٌح 
 (اْلنصاري بن زٌد )أبو أٌوبخالد 

 خالد بن صفوان
 خالد بن معدان 

 الوالبً خالد أَُبو
 الجمحً خالد بن ٌزٌد 

 خباب بن اْلرت 
 خلد بن ٌحٌى   
 داود بن الحصٌن  

مان = الطٌالسً داود أَُبو ٌْ  داود بن ُسلَ
             دراج بن سمعان 

 
  (عوٌمر بن مالكأبو الدرداء )

       الصغرى الدرداء أم
 ذكوان أبو صالح 
 أبو رافع القبطى  
  الربٌع بن نافع

 الحارث بن ربٌعة
 ربٌعة بن مالك
 (لقٌط بن صبرةأبو رزٌن )

 رجاء بن أبى رجاء
  الرحٌل بن معاوٌة
 روح بن القاسم
 روح بن المسٌب
 زابدة بن قدامة   
 زابدة بن نشٌط
 زرارة بن أوفى 

 إٌاس بن ٌحٌى بن زكرٌا
 زنفل بن عبد ّللا

 ثقة
 ثقة

 صحابٌة
 ثقة مدلس من الثالثة

 ثقة
 ثقة 
 ثقة عالم
 جلٌل صحابً
 ثقة 
 جلٌل  صحابً

 مجهول
 ثقة 

 حسن الحدٌث 
 ثقة 
 جلٌل صحابً

 حسن الحدٌث 
 ثقة

 
صدوق إل فى حدٌثه عن أبى 

 الهٌثم
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة
 جلٌل صحابً
 جلٌل  صحابً
 جلٌل صحابً

 حسن الحدٌث
 ثقة

 ثقة حافظ
 ضعٌف
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة
 ثقة

 ضعٌف
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 زهٌر بن حرب   
 زهٌر بن معاوٌة    

 
 زٌاد بن أٌوب  
 زٌاد بن أخزم  
 زٌد بن أرطؤة 
 زٌد بن أسلم

 زٌد بن أبى أنٌسة 
 زٌد بن ثابت 

 زٌد بن الحباب 
  الجهنى دزٌد بن خال
 زٌد بن واقد

 السابب بن ٌزٌد
 الجعد أَبً بن َسالِم
 ُعَمر بن ّللاَِ  َعبد بن َسالِم

 سلم بن غٌلن
 )أبو سعٌد الخدري(  َمالك بن سعد
   الطابً مجاهد أبو َسْعد

 سعد بن معاذ
 َعاِمر  بن ِهَشام بن َسْعد
 (أهٌب ْبن َمالِك) وقاص أَبً بن َسْعد

 سعٌد بن إٌاس الجرٌري
  سعٌد بن بشر

 َحْفص  بن َسِعٌد
 الحكم بن َسِعٌد
 اْلنصارى   َسِعٌد أَبً بن َسِعٌد
 المقبري  َسِعٌد  أَبً بن َسِعٌد
   سنان بن َسِعٌد
اءِ  أَِبً ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسِعٌدُ  ٌَ   اْلَعْم

 سعٌد بن المسٌب 
 هلل  أَبً بن َسِعٌد
     مسروق بن َسِعٌد بن سفٌان
ان ٌَ َنة بن ُسْف ٌْ ٌَ  ُع
   سلٌم بن سلم

 سلمان الفارسى
 أبو سلمة بن عبد الرحمن                   

                            (أمٌة أبً بنت هند لمة )أم س

 ثقة 
حدٌثه عن أبى  ثقة إل فً

 إسحاق سمع منه بعد الختلط
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 باإلجماع  ثقة
 ثقة بتوثٌق اْلكثرٌن

 جلٌل  صحابً
 غٌر حدٌث الثورى ثقة فً

 جلٌل  صحابً
 ثقة وثقه الجمهور

 صحابً
 ثقة كثٌر اإلرسال

 ثقة ثبت
 بؤس به ل

 جلٌل صحابً
 ثقة
 جلٌل صحابً

 ثقة باتفاق 
 جلٌل  صحابً

 ثقة اختلط بآخرة
 ضعٌف

 ثقة وثقه اْلكثرون
 ثقة

 مجهول
 ثقة

 أوهامحسن الحدٌث له 
 حسن الحدٌث

 ثقة مرسلته صحبحه
 ثقة

 ثقة باإلجماع مدلس من الثانٌة
 ثقة حافظ فقٌه
 ثقة باتفاق

 صحابً جلٌل 
 ثقة

 صحابٌة  
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 كهٌل  بن سلمة
 حنظلة  بن أسود بن سلٌم

 بن أحمد الواسطى سلٌمان
 سلٌمان بن حٌان اْلزدى       

مان ٌْ  ( الطٌالسً داود أَُبو) داود بن ُسلَ
مان ٌْ             العتكً داود بن ُسلَ

 سلٌمان بن عبد الرحمن   
 أبو الهٌثم (              سلٌمان بن عمرو )

مان ٌْ  اْلعمش      مهران بن ُسلَ
 سمرة بن جندب  

   أمامة أَبً بن سهل
 أبوسورةابن أخً أبً أٌوب اْلنصاري

 سوٌد بن غفلة   
 نصر بن سوٌد

 شبابة بن سوار  
 شبل بن العلء

 شعبة بن الحجاج    
 شعٌب بن أبى حمزة 

 شعٌب بن رزٌق
 
  

 شعٌب بن اللٌث 
 شقٌق بن سلمة

 شمعون بن زٌد )أبو رٌحانة(
 صدقة بن خالد

 صدى بن عجلن )أبو أمامة الباهلً(
 صلة بن زفر

  بن عثمان ضحاكال
 الضحاك بن مخلد
 ضرار بن صرد
 طرٌف بن شهاب 

 طلحة بن نافع
  طلحة بن ٌزٌد

 عابذ ّللا بن عبد ّللا
                   رضً ّللا عنها بكر عابشة بنت أبً

 حمٌد  بن عاصم
 عاصم بن سلٌمان

 ثقة باتفاق  
 ثقة باتفاق  
 ضعٌف
 صدوق
 ثقة حافظ
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 ةثقة مدلس من الثالث
  جلٌل صحابً
 ثقة

 ف لم ٌوثقه إل ابن حبانضعٌ
 ثقة

 ثقة باإلجماع
 ثقة

 ضعٌف
 ثقة إمام ناقد
 ثقة 

حسن الحدٌث حسن له 
 رواٌته الترمذي ضعٌف فً

 مسلم أبً بن عطاء عن
 ثقة باتفاق 

 ثقة
 جلٌل   صحابً

 ثقة باإلجماع
 جلٌل  صحابً

 ثقة باتفاق  
 حسن الحدٌث 
 ثقة باتفاق 
 ضعٌف

 ضعٌف باتفاق   
 بؤس به ل

 ثقة
 ثقة 

 أم المإمنٌن  
 ثقة 
 ثقة
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     8ٖٙا
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 عباد بن بشر
 ّللا َعبد بن عباد
 العظٌم َعْبد بن َعَباس

 رضً ّللا عنه العباس بن عبد المطلب
                 العباس بن مٌمون

 َسِعٌد  بن ربه عبد
 عبد الرحمن بن بشر

 عبد الرحمن بن أبى بكر المدنى
 الزناد أَبً بن الَرْحَمن َعْبد

  عبد الرحمن بن شرٌح
 القاري عبد بن الرحمن عبد

 عبد الرحمن بن عبد ّللا بن عتبة
   عمرو اْلوزاعًعبد الرحمن بن 

         عبد الرحمن بن مهدى              
    عبد الرحمن بن ٌزٌد

                              الجهنً عبد الرحمن بن ٌعقوب
             عبد الرزاق بن همام                    

        الوارث عبد ْبن الصمد عبد
ج  بن العزٌز عبد ٌْ  ُجَر

 حذٌفةعبد العزٌز أخو 
 سلمة أَبً بن ّللاَِ  َعبد بن عبد العزٌز

 عبد العزٌز بن أبى رزمة
 صهٌب بن العزٌز عبد

 عبد العزٌز بن محمد بن عبٌد
   

 عبد القدوس بن حبٌب الكلعً
 عبد الكبٌر بن عبد المجٌد

 ّللا بن إدرٌس بن ٌزٌدعبد 
 عبد ّللا بن أنٌس )أبو فاطمة اللٌثً(

 عبد ّللا بن أبً أوفى
 عبد ّللا بن برٌدة 

 عبد ّللا بن بكر بن حبٌب
  الرحمن َعْبد بن جعفر ْبن ّللا عبد
 اْلَحاِرث  بن ّللاَِ  َعبد

 عبد ّللا بن حسن بن حسن
    خباب ْبن ّللاَِ  َعبد
 ِدٌَنار  بن ّللاَِ  َعبد

 جلٌل صحابً
 باتفاق  ثقة

 ثقة
 جلٌل صحابً

 لم أعثر له على ترجمة 
 ثقة باتفاق
 ثقة

 ضعٌف باتفاق
 حسن الحدٌث

 ثقة
 ثقة مختلف فى صحبته
 ثقة اختلط بآخره
 ثقة باإلجماع

 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 ضعٌف
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة 

حدٌثه  حسن الحدٌث إل فً
  العمري ّللا عبٌد عن

 جًداضعٌف 
 ثقة

 ضعٌف
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 ثقة باتفاق
 ثقة باإلجماع
 صحبته ثقة مختلف فً
 ثقة
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 رباح بن ّللاَِ  َعبد
 عبد ّللا بن زٌد )أبو قلبة (

 عبد ّللا بن سعٌد
 رضً ّللا عنه الشخٌر عبد ّللا بن

 عبد ّللا بن شداد
   شقٌق بن ّللا َعبد
  صالح بن ّللاَِ  َعبد
 طاوس بن ّللاَِ  َعبد

 عبد ّللا بن عباس
              عبد ّللا بن عبد الرحمن الضبى

   الحارث ْبن ّللاَِ  َعبد بن ّللاَِ  َعبد
  عبد ّللا  بن عبٌد ّللا بن أبى ملٌكة 

 عثمان )أبو بكر الصدٌق ( عبد ّللا بن 
     الخطاب ْبن ُعَمر ْبن ّللاَِ  َعبد
     العاص ْبن َعْمرو ْبن ّللا َعبد
 )أبو موسى ( قٌس بن ّللا عبد

 عبد ّللا بن لهٌعة
 
 اْلُمَباَرك بن ّللاَِ  َعبد

 محمد اْلزدى  عبد ّللا بن
 عبد ّللا بن محمد بن سلم 

ًّ  بن ُمَحَمد بن ّللاَِ  َعبد   نفٌل بن َعلِ
 رضً ّللا عنه مسعود بن ّللاَِ  َعبد
 مسلمة  ْبن ّللاَِ  َعبد

 عبد ّللا بن منٌر
  نافع ْبن ّللاَِ  َعبد

 عبد ّللا بن نمٌر 
              عبد ّللا بن وهب بن مسلم   

ن   ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  ٌْ   ُحَس
 عبد الملك بن أبى سلٌمان       

 شعٌب ْبن الَملِك َعبد
ج  بن العزٌز عبد بن الَملِك َعبد ٌْ  ُجَر

 عبد الملك بن عمرو القٌسً
 الَقاِسمِ  أَِبً بنِ  أحمد بنُ  الَواِحدِ  َعْبدُ 

 عبد الوهاب بن عبد الحكم
 لبابة أَبً بنعبدة 

 عبٌد بن أسباط

 ثقة باإلجماع
 ثقة كثٌر اإلرسال

 صدوق
 جلٌل صحابً

 ثقة باإلجماع
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة باتفاق
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً

ضعٌف إل فٌما رواه العبادلة 
 عنه

 ثقة ثبت إمام
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة

 مجهول
 ثقة باتفاق
 ثقة

 ضعٌف
 ثقة له أوهام

 ثقة
 ثقة مدلس من الثالثة

 ثقة
 ثقة

 ثقة باإلجماع
 ثقة

 صدوق
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 عبٌد بن عمٌر 
    إبراهٌم بن َسْعد بن ّللاَ  ُعَبٌد
 مإبراهٌ ْبن فضالة ْبن ّللاَ  ُعَبٌد

  عبٌد ّللا بن عبد ّللا بن عتبة
دُ  ٌْ  ُعَمَر  ْبنِ  ّللاَِ  َعْبدِ  ْبنُ  ّللاَِ  ُعَب

 عبٌد ّللا بن عبٌد ّللا
 َحْفص  ْبن ُعَمر ْبن ّللاَ  ُعَبٌد

 عبٌد ّللا بن عمرو الرقً
 صهٌب بن حمٌد بن ُعَبٌدة
 المثنى بن عتاب

 عتبة بن أبى حكٌم الهمدانً  
  كثٌر ْبن َسِعٌد ْبن ُعْثَمان

  عثمان بن أبى سلٌمان  
 إِْبَراِهٌم بن ُمَحَمد بن ُعْثَمان

 لعوام بن ا عروة بن الزبٌر
 عطاء بن أبى رباح
 عطاء بن السابب  

 عطاء بن أبى مسلم الخرسانى
 عطاء بن مسلم الخفاف

 عطاء بن ٌسار             
     مسلم بنعفان 
  ّللا عنه رضً َراِفع   ْبنُ  ُعْقَبةُ 
 رضً ّللا عنه عامر بن عقبة

 عقبة بن مسلم
 العاص  بن خالد بن عكرمة

 عكرمة بن عمار العجلى
 مولى ابن عباس القرشً عكرمة
 الوارث َعْبد ْبن الحارث ْبن العلء

 العلء بن عبد الرحمن
 ُعَبٌد  بن الجعد بن علً
 واقد بن الحسٌن بن علً
  داود بن علً

 على بن عبد ّللا اْلزدي  
 المدٌنًّللَا  َعبد بن علً

 على بن عٌسى بن ٌزٌد
     ّللا عبد بن محمد بن علً
 بن سنان     َسِعٌدِ  بنُ  مرعُ 

 ثقة باإلجماع
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 ثقة باإلجماع
 ثقة باإلجماع

 ثقة
 ثقة

 ل بؤس به
 ثقة

 ثقة باإلجماع
 ثقة

 ثقة باتفاق
 كثٌر اإلرسال ثقة

 ثقة كثٌر اإلرسال
 ثقة اختلط بآخره
 ثقة كثٌر اإلرسال

 ضعٌف
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً

 ثقة باتفاق
 ثقة باتفاق
 حسن الحدٌث

 ثقة
 ثقة اختلط بآخره
 حسن الحدٌث

 ثقة
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة له أوهام
 ثقة باتفاق
 حسن الحدٌث
 حسن الحدٌث
 فقٌه حافظ 
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     عطاء بن علً بن عمر
 عمر بن محمد بن بجٌر

    عمران بن أبان
 أنس  أَبً بن ِعْمران
 زابدة بن ِعْمران

 عمران بن عوف
 مجاشع عمران بن موسى بن

 عمرو بن الحارث بن ٌعقوب 
 دٌنار عمرو بن 

 عمرو بن سلٌم              
 و بن عبد ّللا بن عبٌد السبٌعً   عمر

 عمرو بن عثمان بن سعٌد 
ًّ  بن َعْمرو  بحر بن َعلِ
 َعْمرو أَبً بن َعْمرو
 قٌس بن َعْمرو

 عمرو بن مالك النكرى
 

 عمرو بن مالك الهمدانً
 ّللَا  َعبد بن مرة بن َعْمرو
 مرزوق بن َعْمرو

  جمٌلة أبىعوف بن 
 رضً ّللا عنه َمالك بن َعْوف
  جحٌفة أَبً بن عون

 عون بن ذكوان
 )أبو الدرداء (    مالك بن عوٌمر
  جارٌة بن عٌسى

 عٌسى بن طلحة
 عٌسى بن عبد ّللا بن مالك

 عٌسى بن ٌونس  
 غندر= محمد بن جعفر

 فاطمة بنت الحسٌن
 رضً ّللا عنها رسول ّللافاطمة بنت 

 فرج بن رواحة   
 رضً ّللا عنهما العباس بن الفضل

 قابوس بن أبى ظبٌان  
 الشامىالقاسم بن عبد الرحمن 

 قبٌصة بن عقبة 

 مدلس من الرابعة ثقة
 ثقة باتفاق
 ضعٌف
 ثقة

 ثقة باإلجماع
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 مدلس من الثالثة ثقة مكثر
 ثقة

 ثقة حافظ
 حسن الحدٌث
 تابعى ثقة
غٌر رواٌة  حسن الحدٌث فً
 ابنه عنه
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة
 ثقة

 ثقة باتفاق
 ثقة
 
 ثقة

 رسول ّللا صحابٌة جلٌلة بنت
 ثقة
 جلٌل صحابً

 ضعٌف 
 حسن الحدٌث

 ثقة
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 رضً ّللا عنه اْلَْنصاِريّ  قتادة أَُبو
    دعامة بن قتادة

 قتٌبة بن سعٌد   
 القعقاع بن حكٌم  
 قٌس بن القاسم 
 كثٌر بن مرة 

 كرٌب بن أبى مسلم  
  رضً ّللا عنه كعب بن عجرة
 رضً ّللا عنه كعب بن مالك

 رضً ّللا عنها أم كلثوم بنت العباس
 كهمس بن الحسن

 لقٌط بن صبرة )أبو رزٌن (
 اللٌث بن سعد 

 اللٌث بن أبى سلٌم 
 أنس بن مالك

 مالك بن ربٌعة )أبو أسٌد(   
 مإمل بن هشام 
 مجاهد بن جبر 

                          بن دثار محارب
   رضً ّللا عنه درعاْل بن محجن
     نافع بن أحمد بن ُمَحَمد
 اْلَحاِرث بن إِْبَراِهٌم بن ُمَحَمد
 بن أبً عدي إِْبَراِهٌم بن ُمَحَمد

 محمد بن إسحاق بن ابراهٌم 
 بن خزٌمة إسحاقمحمد بن 
 بن ٌسار    إسحاقمحمد بن 

   البخاري إِْسَماِعٌل بن ُمَحَمد
 محمد بن إسماعٌل بن مسلم

     بشار بن ُمَحَمد
 ي   العبد بشر بن محمد
    بكار بن ُمَحَمد
 عثمان  بن َبْكر بن ُمَحَمد
اد بن َجْعَفر بن ُمَحَمد ٌَ  ِز

  محمد بن جعفر )غندر(
    كثٌر أبً بن جعفر بن محمد
     َخلٌِل   ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ 
َبةَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  ٌْ    قَُت

 جلٌل  صحابً
 ثقة
 ثقة 
 ثقة

 ضعٌف 
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً

 صحابٌة
 ثقة
 جلٌل         صحابً

 ثقة ثبت حجة فقٌه
 ضعٌف
 ثقة إمام

 صحابً جلٌل
 ثقة 
 ثقة 

 ثقة باتفاق  
 جلٌل  صحابً
 ثقة

 ثقة باإلجماع 
  ثقة
 ثقة 

 ثقة إمام ثبت
 صدوق مدلس من الرابعة

 الحدٌث   أمٌر المإمنٌن فً 
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 ثقة

 وثقه ابن حبان
 ثقة
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نِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  ٌْ  ُمْكَرم   ْبنِ  اْلُحَس
 محمد بن أبى حمٌد

  محمد بن حمٌر
 اْلَخَطابِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ 

 محمد بن سعد بن أبى وقاص      
 ي اْلنصار َسِعٌد   ْبنُ  ُمَحَمدُ 
  قٌس بن حسان بن َسِعٌد بن ُمَحَمد

 سفٌان بن أبى الزردمحمد بن 
  ّللاَ  َعبد بن محمد بن سلمة

 محمد بن سلٌم الراسبً
 ُسوَقةَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ 

 محمد بن شمٌر   
 علىاْل عبد بن محمد
 بن ثوبان الرحمن عبد بن ُمَحَمد
 الطفاويالرحمن  عبد بن محمد

 محمد بن عبد الرحمن بن عبٌد
 محمد بن عبد الرحمن بن المغٌرة

  نبٌه بن الرحمن عبد بن ُمَحَمد
 محمد بن عبد ّللا بن أبى قدامة
 محمد بن عبد الملك الدقٌقً
  محمد بن عبٌد ابن أبى أمٌة

دِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  ٌْ     اْلَفْضلِ  ْبنِ  ّللاَِ  ُعَب
  َعْجَلنَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ 

 محمد بن عقبة بن هرم
 كرٌب ْبن العلء ْبن ُمَحَمد

 محمد بن عمرو بن عطاء
 عمرو بن علقمة محمد بن

 محمد بن عون
 محمد بن عٌسى بن القاٌم
    محمد بن عٌسى بن نجٌح

ل   ْبنُ  َحَمدُ مُ  ٌْ   البزاز فَُض
 غزوان  بن فضٌل بن ُمَحَمد

 محمد بن كثٌر المصٌصً 
    المتوكل بن ُمَحَمد
 المثنى بن ُمَحَمد

 محمد بن محمد بن سمعان
 محمد بن مزاحم 

 ثقة حافظ
 ضعٌف

 حسن الحدٌث 
 لم ٌوثقه إل ابن حبان

 ثقة باتفاق
 ثقة

 متروك
 حسن الحدٌث

 ثقة
 حسن الحدٌث

 ثقة
 مجهول 
 ثقة
 ثقة

 ث مدلس من الثالثةحسن الحدٌ
 ثقة
 ثقة

 مجهول
 مجهول
 ثقة
 ثقة

 عابد زاهد
 ثقة

 ضعٌف كثٌر الخطؤ
 ثقة
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة 

 حسن الحدٌث
 ثقة مدلس من الثالثة

 ثقة
 ثقة

 ضعٌف
 حسن الحدٌث
 ثقة ثبت

 روى عنه الحاكم
 صدوق
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 تدرس بن مسلم بن ُمَحَمد
 لزهري ا ّللا عبٌد بن مسلم بن محمد
    المنكدر بن محمد

 محمد بن الولٌد بن نوٌقع
 محمد بن وهب بن عمر

   محمود بن غٌلن
مان  بن مخرمة ٌْ  ُسلَ

 أبو ُمدلة    
               جناح بن مروان
ةَ  ْبنُ  َمْرَوانُ  ٌَ   ُمَعاِو

 المستمر بن الرٌان  
  مسروق بن اْلجدع

 كدام  بن  مسعر
ر   ْبنُ  ِمْسِكٌنُ  ٌْ  ُبَك

 مسلم بن إبراهٌم
  ّللا َعبد بن مصعب
 الشخٌر ْبن ّللا َعبد ْبن مطرف
 ربٌعة ْبن المطلب

    رضً ّللا عنهمعاذ بن جبل 
 معاذ بن معاذ
  هشام بن معاذ

     رضً ّللا عنه سفٌان أبً بن معاوٌة
  معاوٌة بن صالح

مان  بن معتمر ٌْ  ُسلَ
 طلحةمعدان بن أبى 

 ّللاَِ  ُعَبٌد بن معقل
    معمر بن راشد                               

            معن بن ُمَحَمد بن معن
   رضً ّللا عنه شعبة بن المغٌرة
 مالك ْبن المنذر

 منصور بن سلمة
 منصور بن عبد الرحمن

  المنكدر بن محمد
 مهدى بن مٌمون

 المنقرى إِْسَماِعٌلَ  بن ُموَسى
 بن جعفر موسى

 موسى بن عبد العزٌز

 ثقة مدلس من الثالثة
 ثقة
 ثقة

 لٌن الحدٌث إل إذا توبع
 صدوق
 ثقة
 ثقة

 مجهول
 ثقة

 ثقة مدلس من الثالثة
 ثقة باتفاق

 ثقة فقٌه مخضرم
 ثقة ثبت
 صدوق
 ثقة
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 جلٌل صحابً

 ثقة باتفاق 
 صدوق
 جلٌل صحابً

 إفرادات لهثقة  
 ثقة

 ثقة باتفاق
 صدوق
 ثقة
 ثقة
 جلٌل صحابً
 ثقة

    حافظ ثبت ثقة
 صدوق
 ضعٌف
 ثقة
 ثقة

 مجهول
 صدوق
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 موسى بن عبٌدة
 موسى بن مسعود

 نافع مولى ابن عمر   
   الَرْحَمنِ  َعْبدِ  بن نجٌح

 نصر بن على 
 النضر بن إسماعٌل
 النعمان بن راشد  
 نوح بن حبٌب 
  إسحاقهارون بن 

 هارون بن عباد   
 ارون بن عبد ّللا الحمال  ه

 بن بكارهارون بن محمد 
 طالب أبً بنت هانا أم

 هدبة بن خالد
          هرٌرة أبو

 أبو الولٌد المخزومًهشام بن إبراهٌم 
 هشام بن سعد 

 الدستوابً ّللا َعبد أَبً ْبن هشام
 هشام بن عروة

 هشام بن عمار   
 هشام بن ٌحٌى 

 شٌم بن بشٌره
 هلل بن خباب 

 ٌحٌى بن همام
 هناد بن السرى 

 )أم سلمة( أمٌة أبً بنت هند
 واصل بن السابب 

 وضاح بن عبد ّللا الٌشكري   
 وكٌع بن الجراح 
 وكٌع بن عدس  
 الولٌد بن جمٌل 
 الولٌد بن مسلم  
 الولٌد بن هشام

 الولٌد بن أبى الولٌد
 وهب بن جرٌر   
 وهب بن زمعة 

  (هب بن عبد ّللا )أبوجحٌفة السوابًو

 ضعٌف
 الحفظ ءصدوق سً
 ثقة

 ضعٌف
 ثقة ثبت
 ضعٌف
 ضعٌف
 ثقة
 ثقة
 الحدٌثحسن 

 ثقة
 صدوق

 صحابٌة جلٌلة
 ثقة عابد
 جلٌل صحابً

 لم أعثر له على ترجمة
 ضعٌف
 ثقة باتفاق

 ثقة مدلس من اْلولى
 حسن الحدٌث

 بؤس به ل
 ثقة مدلس من الثالثة

 ثقة
 ثقة
 ثقة

 أم المإمنٌن
 ضعٌف
 ثقة 

 ثبت ثقة حافظ مامإ
 حسن الحدٌث
 حسن الحدٌث

 ثقة مدلس من الرابعة  
 ثقة
 ثقة
 ثقة 
 ثقة
 جلٌل صحابً
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ٌَى ْح   إسحاق بن ٌَ
ٌَى ْح  جعدة ْبن ٌَ

 ٌحٌى بن جعفر
  ٌحٌى بن أبى حٌة

 ٌحٌى بن زكرٌا بن أبى زابدة
ٌَى ْح  قٌس بن َسِعٌد بن ٌَ

 ٌحٌى بن سعٌد القطان
 ٌحٌى بن السكن

ٌَى ْح  ّللَاِ  َعبد ْبن عباد بن ٌَ
ٌَى ْح    المتوكل بن ٌَ
 ربه َعْبد بن موسى بن ٌحٌى

 ٌحٌى بن ٌحٌى بن قٌس
 ٌزٌد  بن خالد بن ٌزٌد
 أسامة ْبن ّللاَِ  َعبد بن ٌزٌد
  عٌاض بن ٌزٌد

 ٌزٌد الفارسً
       ٌزٌد بن هارون

   سعد ْبن إِْبَراِهٌمَ  ْبن ٌعقوب
ْعقُوبُ      َمالِكِ  بن َسْعدِ  بن ّللاَِ  َعبد بن ٌَ

  ٌعلى بن عبٌد بن أبى أمٌة               
 ٌعلى بن مملك

 عطاء ٌعلى بن 
 الباهلً   سلمان بن ٌوسف
 راشد بن موسى بن ٌوسف

       اْلعلى ٌونس بن عبد
 ٌونس بن محمد بن مسلم 

        مٌسرة بن ٌونس
 ٌونس بن ٌزٌد 

 

 

 ثقة
 ثقة
 ثقة

 ضعٌف مدلس من الخامسة
 ثقة باتفاق
 ثقة باتفاق
 ثقة

 ضعٌف
 ثقة باتفاق
 ضعٌف
 ثقة باتفاق
 ثقة
 ثقة

 ثقة باإلجماع
 متروك

 حسن الحدٌث
 ثقة
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة

 مجهول الحال
 ثقة

 حسن الحدٌث
 ثقة

 ثقة باتفاق
 ثقة
 ثقة
 ثقة
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 رقم الصفحة اْلماكن والبلدان
 أحد 
 بدر 

 البصرة 
 البقٌع
  ثقٌف

 الحجاز
 دمشق
 الطابف
 عالج

 المدٌنة 
 

 المشرق 
 المغرب
 مكة 
 هجر
 ٌثرب

  الٌمامة
 الٌمن 
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التً ذكرها المحب  األماكن والبلدانفهرس 
 الطبري فً كتابه على حروف المعجم
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 رقم الصفحة الموضوع

 المقدمة 
 أهمٌة الموضوع 

  اختٌار الموضوع بأسبا
  هذا الموضوع الدراسات السابقة فً

  بحثال خطة
 الدراسة والتحقٌق  نهج الذي توخٌته فًالم

 : ِدَراَسُة َعِن الُمإلِِّف والِكتاِب الِقْسُم اْلّولُ 
 : دراسة عن المإلف  الَفْصل األّول
 المإلف :عصر المبحث اْلول
: عصر المإلف من الناحٌة السٌاسٌة وأثره وتؤثره المطلب اْلول

 بها 
 ا مره بهقتصادٌة وتؤثوال: الناحٌة الجتماعٌة المطلب الثانً

  المطلب الثالث: الناحٌة العلمٌة وتؤثره بها
 لف: التعرٌف بالمإالمبحث الثانً

 الطبريترجمة اإلمام الُمِحب 
 اسمه ونسبه وكنٌته ولقبه المطلب اْلول:
 مولده ونشؤته المطلب الثانً:
 تعلٌمه وتعلمه المطلب الثالث:
 شٌوخه مرتبٌن على حروف المعجم المطلب الرابع:
 تلمٌذه المطلب الخامس:
 رحلته العلمٌة  المطلب السادس:
 مإلفاته العلمٌة المطلب السابع:
 مذهبه العقدي والفقهً المطلب الثامن:
 ثناء العلماء علٌه المطلب التاسع:
 وفاته المطلب العاشر:

 : دراسة عن الكتاب ًالفصل الثان
 : تحقٌق اسم الكتاب ونسبته إلى مإلفه .المطلب اْلول
 : موضوع الكتاب .المطلب الثانً
: المقارنة بٌن الكتاب وبٌن غٌره من كتب أحادٌث المطلب الثالث

 اْلحكام .
 : قٌمة الكتاب عند العلماء .المطلب الرابع
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 الكتاب . : مصادر المإلف فًالمطلب الخامس
 . : جهود العلماء حول الكتابالمطلب السادس
 تخرٌج أحادٌث الكتاب . : منهج المإلف فًالمطلب السابع
 .مٌزات الكتابالمطلب الثامن: 
 أخذت على المإلف . : أهم المإاخذات التًالمطلب التاسع

 : النص المحققًالقسم الثان
 مدخل للتحقٌق

: التعرٌف بما اعتمدت علٌه من النسخ الخطٌة وبٌان علمات أوًل 
 توثٌقها .

ا ًٌ  : صور من النسخ التً اعتمدت علٌها .ثان
  ذكر وقت تفسٌر الرإٌا

 َرْأى ذكر الزجر عن قص الرإٌا إل على ذي ُوّد أو ذي
ٌُْسَتَدلُّ به من الرإٌا على ُحْسنها   ذكر ما 

 النوم ٌرى فً ذكر أفضل ما
 ذكر الوقت الذي تكون فٌه الرإٌا أصدق
 ذكر بعض مرابٌه صلى ّللا علٌه وسلم

 رإٌا اْلنبٌاء وحىذكر أن 
 وأن الشٌطان ل ٌتمثل به  -صلى ّللا علٌه وسلم  -ذكر رإٌا النبً 

 ذكر وعٌد من كذب فً رإٌاه  
 ذكر قٌامه صلى ّللا علٌه وسلم 

 ذكر وقت قٌامه صلى ّللا علٌه وسلم
 قٌام اللٌل والسإال فٌه والتعوذ -ذكر تطوٌله صلى ّللا علٌه وسلم 

 ٌه وسلم السجود فً قٌام اللٌلذكر تطوٌله صلى ّللا عل
 ذكر تكرار القٌام فى اللٌلة الواحدة

 ذكر افتتاح قٌام اللٌل بركعتٌن خفٌفتٌن 
 ذكر صلة اللٌل مثنى مثنى
 ذكر صلة النهار مثنى مثنى

 ذكر الجهر واإلسرار فً صلة اللٌل
 ذكر كراهٌة الجهر بحضرة من ٌتشوش به 

 ذكر تطوٌل السجود فً قٌام اللٌل 
 ذكر التهجد فً شىء ٌحتجره من حصٌر ونحوه

 ذكر الجماعة فً صلة اللٌل 
 ذكر النهى عن تخصٌص لٌلة الجمعة بقٌام 

 ذكر المبادرة باْلعمال الصالحات  
 ذكر استحباب دوام العمل
 ذكر القصد فً العمل 

علٌه وسلم كان  هم مضادة ما تقدم و أنه صلى ّللاذكر أخبار قد تو
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  ٌحٌى اللٌل كله 
 ذكر التقرب بالنوم إذا قصد الستعانة به على القٌام

 ذكر ترك قٌام اللٌل لعذر
 ذكر من نوى عددا من الركعات ثم أراد الخروج دون إتمامها 

 ذكر قضاء قٌام اللٌل ووقت قضابه
 ذكر ثواب من نوى قٌام اللٌل أو كان من عادته فغلبه النوم عنه

 ذكر من شغله عن ورده مرض أو سفر 
 ذكر إخفاء التطوع  واستحبابه فً البٌوت 

 ذكر اإلخلص فً اْلعمال المتقرب بها إلى ّللا جل وعل 
 ذكر ظهور عمل العامل للناس ولو بالغ فً إخفابه من خٌر أو شر 

 ذكر العمل ٌسره العامل فٌطلع علٌه فٌسره 
 ذكر الجماعة فً التطوع 

 ل القٌامذكر حجة من فضل تكثٌر الركوع والسجود على طو
 ذكر حجة من فضل طول القٌام

ذكر الحضور فً الصلة والتفكر فً القراءة والبكاء من خشٌة ّللا 
 تعالى فٌها و خارجا منها
 ذكر الصلة بعد الوضوء

 ذكر تحٌة المسجد
 ذكر أنها ل تفوت بالجلوس

 ذكر ما ٌقال عند دخول المسجد 
 ركعتٌند فٌصلً م استحب له أن ٌقصد المسجإذا قدذكر أن المسافر

 ذكر صلة التسابٌح 
 ذكر صلة الحاجة

 ذكر صلة الستخارة
 الخاتمة 
 النتابج

 التوصٌات
 المصادر والمراجع

 الفهارس والكشافات
 حسب ترتٌبها فً المصحف الشرٌف نٌةفهرس اآلٌات القرآ
      على حروف المعجم واآلثارالنبوٌة  فهرس اْلحادٌث

 لهم فً ثناٌا البحث على حروف المعجم  المترجمفهرس اْلعلم 
 على حروف المعجم المترجم لهم فً ثناٌا البحثالرواة فهرس 

التً ذكرها المحب الطبري فً كتابه على  فهرس اْلماكن والبلدان
 حروف المعجم

 تفهرس الموضوعا
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