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 ْبِن ِسَماِك َعْن ْسَراِئيُل،ِإ َأْخَبَرَنا الرَّزَّاِق، َوَعْبُد ،ُشْعَبُة َحدََّثَنا َجْعَفٍر، ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا

  َقاَل- َقاَل ُهَأنَّ ،يِّالنَِّب َعِن َأِبيِه، َعْن َمْسُعوٍد، ْبِن اللَِّه َعْبِد ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْن َحْرٍب،

ََُهَف َحِديًثا ِمنَّا َسِمَع اْمَرًأ اللَُّه ))َنضََّر: - َيُقوُل ،اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: الرَّزَّاِق َعْبُد  َحِف

 َساِمٍع(( ِمْن َلُه َأْحَفُظ ُمَبلٍَّغ َفُربَّ ُيَبلَِّغُه، َحتَّى

 (صحيح حديث)

 (221/ 7) أمحد مسند 
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 الشكر واإلهداء
شكراً لربنا ذي الجـالل واإلكرام الذي جعلنا من أمة محمٍد عليه أفضل الصالة والسالم، 

 ندري من أمرنا شْيئاً.-حين ُخلقنا أمشاجاً -وما كنُا

صحابته  ىإلولى ما بلغنا من رسالة ربه وعلمنا شرعه وهدانا إليه، ع شكرا لنبينا

 أجمعين.

جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب، إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة تإلى من 

سعادة، إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم، إلى من عاش ومات 

لراحتنا ويعمل من أجلنا، إلى من اكتسيت ثيابه ولم أبلغ مقداره، وتشرفت وهو يسعي 

بحمل أسمه، إلى من غاب بجسده ولم يغب عن القلب ذكره، والشوق له، إلى من نحسبه 

من الصالحين وال نزكيه علي هللا، إلى معلمي األول، ومهجة قلبي الغائب الحاضر، 

الدي العزيز(، رحمه هللا وغفر له وأجزل وفخري، ورفيق دربي، إلى القلب الكبير )و

 له األجر والثواب. 

إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلب الناصع 

بالبياض، إلى مالكي في الحياة، إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني، إلى بسمة 

حي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحياة وسر الوجود، إلى من كان دعائها سر نجا

حبيبة وأقرب قريبة، إلى من بها أكبر وعليها أعتمد، إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي، 

إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها، إلى من عرفت معها معنى الحياة إلى 

 جنتي )والدتي الحبيبة(.

إليه  إذ يرجع” عبد المجيد محمود عبد المجيد “ إلي شيخنا وأستاذنا؛ االستاذ الدكتور 

الفضل بعد هللا تعالى في إخراج هذا البحث من عتمة النسيان، فهو الذي أشَّر على قَبُولِه 

أن كان في مهد النظر والفكر صبـياً، وهو الذي احتضنني وإياه بالرعاية العلمية  يوم

الـمغلفَة بالرفق، وحدٍب َصاِدق َصار للِعيَان جلياً، فقدم الكثير من أجلي، وساهم في 

اتمام هذا العمل، بتتبعه مراحل انجازه بصرامة تتميز بالنبل وتنم عن طيبة القلب 

، فجاد بوقته وعلمه في سبيل إفادتي رغم أشغاله المتعددة،  وغيرته وحرصه على طلبته



أن  والدعاء الصادق للمولى فال يسعني إال شكره وذكر فضله بعد فضل هللا 

 يجعل كل ذلك في ميزان حسناته. 

على  ”رفعت فوزي عبد المطلب“إلى شيخنا الجليل، أستاذنا القدوة، فضيلة الدكتور 

وأود أن أنتهز هذه المناسبة  ،أعضاء لجنة المناقشةتشريفي وتفضله بوجوده ضمن 

ألسجل ببالغ العرفان واالمتنان احتراًما وتقديرا على اهتمامه الجم، للوصول بهذا 

البحث إلى أعلى درجات التميز واالتقان، وحسن عمله في تخريج اجيال من الطلبة 

 الباحثين االكفاء من ذوي الفكر المستنير والرؤية الثاقبة.

 ذههبـمناقشة  لتفضله ”عبد الرحمن الفرت يوسف“ الفاضل ى األستاذ الدكتورإل

عناء فحصها وتدقيق النظر في مضامينها وصياغتها، وسط كثرة  وتحملهالرسالة، 

، فله مني االعتبار التام، والتقدير هللا بحملها طوقهوزحمة الـمهمات التي  انشغاالته

 تَِدئي الباحثين.فشكرا هلل، ثم لكم أن توليتم احتضان أمثالي من ُمبْ  العظيم،

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي وسندي بعد هللا في هذه 

 .والفاضلة زوجة عمي( الحياة )عمي إخوتي التسعة،

إلى الروح التي سكنت روحي لنصيفِة قلبي، وقسيمِة مشاعري، وزهرِة أيامي، وأملي 

ْوح تسبقك بد-وال تزال-، هذه الحديقة التي حين أتعُب كانتْ من هللا أن تكون زوجتي

تمسح قلبَي بأمل التفاؤل، وحين أحثو الٌخطأ في -وال تزال-الراحة، وحين أكتئُب كانتْ 

مدرج الطموح تكفيني مؤونـة الترتيب واالطمئنان. أشكرها بكـلى يدّي، ومن أعماق 

 قلبي.

من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى  إلى إخوتي الذين لم تلدهن أمي، إلى

ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة، 

والحزينة، سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير، إلى من عرفت كيف 

يعا جمأجدهم وعلموني أال أضيعهم، إلى الذين أحببتهم وأحبوني في هللا )أصدقائي( 

 إلى سيف وسنا وعبد هللا، وإلى جميع أقاربي والحضور.

 هذا العمل.أهدي  جميعاً شكراً لكم وإليكم 

 والسالم عليكم ورحمة هللا
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بسم اهلل الرحمن الرحيم  
الحمُد هلل الذي جعل في كلِّ زماِن فترٍة مَن الرُّسِل، بقايا مْن أهِل العلِم؛ َيْدُعوَن مْن 
ضلَّ إلى الُهدى، وَيْصِبُروَن منهم على األذى، ُيْحيوَن بكتاب اهلل الَمْوتى، وُيبصِّرون 

أهَل العمى، فكْم من قتيٍل إلبليَس قد أْحَيْوُه، وكم من ضاٍل تائٍه قد هدوه، بنور اهلل 
تحريف  ، ينفون عن كتاب اهلل!، وأقبح أثَر النَّاس عليهم!فما أحسن أَثَرُهم على النَّاس
 .(1)وتأويل الجاهلين الغالين، وانتحال المبطلين،

ننا سيِّدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيوصلِّ اللهم وسلِّم على المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كلِّ من  أبي القاسم محمد-بإذن ربنا-وشفيُعنا

اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ال سيَّما الفقهاء والمحدِّثين، وأهل العلم من 
 الصالحين أجمعين.

 أمَّا بعُد....

 .ادسبيل إلى الهداية والرشالا، فهي العلوم وأحسنه فإنَّ العلوم الشرعية من أشرف  

قد اختار اهلل األنبياء لشريعته وهم أذكى الناس عقواًل، وأزكاهم نفوسًا، لشرف تلك و  
المنزلة، فإذا تبين هذا فينبغي أن ُيْعَلَم أن العلوم الشرعية متعددة وكثيرة، وبعضها 

 د ُحرَم من الخير الكثير.يحتاج إلى بعض، فمن ُحرم منها علمًا واحدًا فق

وال يخفى على العالم وطالب العلم أنَّ علم الحديث هو من أشرف العلوم بعد العلم  
بالقرآن الكريم، فال يكون المفسُر مفسًرا ما لم يكن عالًما بالسنة؛ وال يكون الفقيه فقيهًا 

ذا كان الحال على ما و   ت،صفما لم يكن له دراية بالحديث، وكذلك األصولي، وا 
 واألمر على ما قد بينت، فإنَّ اهلل قد منَّ عليَّ بأْن جعلني ممن يطلبون علم الحديث

                                                           
من مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة؛ لإلمام عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،  (1)

 ، تحقيق: صبري بن سالمة شاهين، طبعة: دار الثبات، الطبعة األولى.55هـ( صـ241)ت: 
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ويعتنون به، لما لهذا العلم من فضل وشرف كما قد بينت أنفًا، ولما لهذا العلم من 
 .االرتباط بالنبي

 وكما قيل: 

ن ... لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا  أهل الحديث هم أهل النبي وا 

ق ريرفع قدرنا وقدرهم، وخذ بأيدينا وأيديهم إلى طالغنا منازلهم، و جعلنا منهم، وبافاللهم 
 أجمعين. جمعنا بحبيبنا محمداالحق والخير يا رب العالمين، و 

ن لما وجدته مكانت ه(، 161ن دراستي لقيس بن الربيع االسدي )المتوفى سنة:إثم  
 :، ومنهم من ضعفه، ومنهم من قالوثقه فمنهم من :اقوال العلماء المختلفة في حقه

ن ابنه قد ادخل عليه ما ليس من كتبه، فكانت إ :ه، ومنهم من قالآخر نه اختلط في إ
 هذه الدراسة التي تقوم على أساسين هما:

 :الدراسة النظرية العامة لهذا الراوي التي تشمل جوانب الحياة العامة،  األول
ودراسة حال الراوي من حيث الجرح والتعديل، والحكم على الراوي، وبيان حاله 

 بعد سبر أحاديثه.
  :زاء ألجاقيس بن الربيع وتخريجها من كتب السنة، و  مروياتجمع الثاني

وف يسير من كتب العلل والتفسير، والوقالحديثية، وكتب الزوائد الحديثية، وال
على هذه األحاديث، والنظر في أسانيدها، والحكم عليها على حسب مراتب 
الحديث المعروفة، وبما يتبين للباحث من علل الحديث أو السند، المؤدية للحكم 

 على الحديث.

ث يثم إنه لما كان هذا النوع من التصنيف هو من مقاصد التأليف عند أئّمة الحد
الشريف في القديم والحديث، فقد هداني اهلل عّز في عاله إلى اختيار هذا الموضوع 
بعد مشاورة من أثق فيه من أهل العلم وطالبه وأخص منهم مشرفي الفاضل األستاذ 

لفضل الذي كان له كثير اد، والمغفور له بإذن اهلل والدي الدكتور/ عبد المجيد محمو 
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دي، نفي هذا العلم، وفضيلة األستاذة الدكتورة/ مريم هفي تدريبي وتعليمي وتحبيبي 
الذي وقف على الموضوع معي منذ بدايته إلي وأخي وصديقي سيف محمد ستوري 

  في الكتابة فيه، فشرعت منتهاه، حتى إذا ما غلب على ظني اختياره استخرت اهلل
عة الشريبعد موافقة مجلس قسم بالكتابة في هذا الموضوع  بحمد اهلل وفضله

جامعة القاهرة، والمجالس التي تليه على –والدراسات اإلسالمية بكلية دار العلوم 
 قبول هذا الموضوع والتسجيل فيه لدرجة الماجستير.

 :أسباب اختيار الموضوع 
، وبيان الصحيح والضعيف والموضوع منها، نشر وخدمة سنة نبينا محمد .1

ياهم  و لعلم والدين، أصلحنا اهللوالذب عن السنة من هجوم المعادين وقليلي ا ا 
 راط المستقيم.صإلى الطريق القويم وال

ما سبق ذكره عن قيس بن الربيع لبيان حاله ومعرفة الصحيح والسقيم من  .2
 ه من األحاديث في كتب السنة وغيرها.يرو ه وأقواله، وذلك لجملة ما يمرويات

 ( في المكتبةمروياتالمشاركة في إيجاد كتاب يدرس مثل هذا الموضوع )ال .3
 اإلسالمية.

 :أهمية موضوع البحث 

إن الدراسة التطبيقية لبعض المسائل الحديثية النظرية، تظهر أهميتها والحاجة إليها 
، وباختصار يمكن إجمال -أعني علم السنة المطهرة –لمن أدرك هذا الفن الشريف 
 :ألتيةأهمية الموضوع في النقاط ا

والتعديل من حيث النظر إلى حال الراوي  علم الجرحب متصلن هذا الموضوع إ .1
إن الواقعة بهذه األسانيد، ف مروياتلج مشكلة من مشاكل الاالمختلف فيه، ويع

والنظر  مروياتبتتبع ال – بعد توفيق اهلل–يظهر عالجها  مروياتمثل هذه ال
فيها، وتخريجها، ودراستها دراسة مفصلة ُمعلة، مع إدمان النظر والبحث في 
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الفن منها، ومحاولة الجمع أو الترجيح بين تلك األقوال  ومواقف أئمةأقوال 
 والمواقف؛ وهذا يحتاج إلى دراسة متأنية، كما ال يخفى.

كام، أدلة األحو تخريج الحديث، و علم العلل، ب متصلةّن تحرير هذه المسألة إ .2
 وبيانه باختصار:

وف على حيث الوقعلم العلل من ب تتصلأّن الكتابة بشمولية، ونظرة فاحصة، 
، ووجه إعاللهم لها ممن أعلها منهم، مروياتأقوال ومواقف األئمة من تلك ال

الل عوحجته في ذلك، ووجه من قبلها إما مطلقاً أو مقيدًا، أو بتفصيل، وهل اإل
 ال؟ وإعالل قادح أ –إن ثبت –بها 
وف على ، والوقمروياتالتوسع في تتبع المن حيث جانب التخريج ب يتصلو 
مع النظر فيها، ومحاولة تمييزها من حيث  –إن وجدت  –متابعات والشواهد ال

 القبول أو الرد.
 تتعلق بأحاديث األحكام. مروياتّن غالب هذه الألأدلة األحكام ب ويتصل

مكانة بين أئمة من أهل هذا الفن، وقرب  من-اهللرحمه -ما لقيس بن الربيع  .3
عهده بالتابعين، فقد عد من كبار أتباع التابعين، فهو من الطبقة السابعة، ولما 

 روياتمفي كتب السنة، فوجب النظر في هذه ال مروياتله من الكثير من ال
ودراستها، والوقوف عليها وعلى أسانيدها وبيان المقبول منها من المردود، لما 

ناد من أهمية في الحكم على الحديث فقد قيل: ال تنظروا إلى الحديث، لإلس
ال فال تغترَّ بالحديث إذا لم اإلسناد؛ فإن صح اإلسنادولكن انظروا إلى  ، وا 

 .(1)اإلسناديصح 

 

                                                           
 مهدي الخطيب البغدادي الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن (1)

، 2/102هـ( اختبار جياد األحاديث وعيونها التي ال يدخل عليها التعليل في أسانيدها وال متونها 463)المتوفى: 
 الرياض. –، تحقيق: د. محمود الطحان، طبعة: مكتبة المعارف 1301أثر رقم: 
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 وخطوات الباحث منهج البحث : 

 ال يخفى على المشتغلين بعلم الحديث الشريف خاصة مدى ساعة هذا الموضوع،

سير  ألن ؛الوفاء بما يتطلبه البحث في مثل هذه الطرائق من التأليفووجوب 
والنظر فيها من مسالك األئمة في معرفة ضبط الراوي وثقته، إلى غير  مروياتال

 لبعض مروياتذلك مما هو معلوم لمن نظر في طرائق أئمة الفن في تعليل ال
لذا  ،ع أقواله وأفعاله، وتتبهعلى حدة والبحث عن حال الرواة، والنظر في كل راوٍ 

أن سلكت في البحث طريقتين ال  مروياتكان أول واجب للخوض في دراسة ال
 ا إال باألولى، فهي الزمٌة، ومتَّممة لها.ميتوصل إلى الثانية منه

ى المرحلة األولى مرحلة )الجمع( أو )التتبع(، ثم خر أُ أو بعبارة  :فالطريقة األولى
"، وهي المعروفة عند أهل الحديث "َقمِّْش ثم َفتِّْش  مروياتالمرحلة الثانية )الدراسة( لل

ابن أبي حاتم حيث َقاَل: ِإَذا َكَتْبَت َفَقمِّْش  وهذه القاعدة المشهور وردت من قول
َذا َحدَّْثَت َفَفتِّْش  ، بمعنى: اجمع األحاديث بجميع أسانيدها وطرقها، ثم ابحث (1)َواِ 

 عن صحتها قبل روايتها.

ا البحث من حيث الفكرة العلمية والمنهج البحثي الحديث على الجمع ولقد سار هذ
على  اللذان يتلخصان في هذا البحثج التحليلي الوصفي، واالستقرائي بين المنه
 :تيةالنقاط األ

 :المنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم على جمع البيانات والمعلومات  اواًل
بطرح  ذا البحث )قيس بن الربيع(والتفاصيل حول الشخصية التي يدور حولها ه

وكيف  ؟الباحث ألسئلة ذهنية حول هذه الشخصية ومنها: من قيس بن الربيع
سة؟ ولماذا جعل محاًل للدرا ؟ولماذا أختلف عليه أهل العلم ؟كانت حياته ونشأته

وغيرها من األسئلة التي كانت اإلجابة عنها في الجانب النظري الخاص بها، 
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المنهج االستقرائي من حيث النظر في كتب التاريخ والجرح وقد دخل فيها 
ه لكاملة عنوالتعديل لجمع هذه المعلومات حول الراوي واستخالص الفكرة ا

 .هوالحكم عليه وعلى حال
 روياتموكما ذكرت آنفاً أّن الجمع أو التتبع أو االستقراء لل ؛مرحلة الجمع :ثانًيا 

هو أساس الموضوع، ألن المادة العلمية للبحث متوقفة عليه، وقد شملت هذه 
المرحلة كتبًا عّده ومختلفة من كتب السنة النبوية الشريفة، واألجزاء الحديثية، 

 روياتموكتب الزوائد والعلل والقليل من كتب التفسير، واستخراج ما فيها من 
 .-رحمه اهلل-ألبي محمد قيس بن الربيع 

  ًاآلتية: مرحلة الدراسة وتتلخص في النقاط ثالثا: 
 مستعيناً -اهللرحمه -قمت بجمع ُجلِّ ما كتب عن أبي محمد قيس بن الربيع  -أ

باهلل، ثم بما تيسر لي نواله من كتب التاريخ، وكتب الطبقات وكتب السير، 
 .وكتب التراجم

 التي كانت وفق ما يلي: مروياتمرحلة دراسة ال -ب
، وتخريجها، واالقتصار على الكتب السابقة المرتبطة مروياتمرحلة الجمع لل .1

التي وردت في كتب الطبقات، وكتابة جميع  مروياتبالسنة، مع النظر في ال
في بطاقات ورقية، وتقسيم البطاقات الورقية إلى التقسيم المعروف  مروياتال

 على األبواب الفقهية، وهذا التقسيم األولي لها.
ل ، وقد سرت في هذه المرحلة بتقسيم كمروياتحثية لهذه المرحلة الكتابة الب  .2

 على أظرف مغلقة ومعنونه بعنوان الباب والقسم المتعلق به. مروياتال
رتَّبت المرويات على الكتِب واألبواِب الِفْقِهيَّة، وعنوت لكل حديث بعنوان  .3

، ديتناسب مع موضوع الباب، ورتبته ترتيبًا مقارًبا لترتيب الحافظ المجته
ومحدث األمِة أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه العظيم 

 )الجامع الصحيح(.
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في دراستي للرواية الحديثية أذكر الحديث مجمالً كما ورد في الكتاب من حيث  .4
 السند والمتن.

 في ذلك أقدمهم وفاة وأقربهم ياً ، متحر كتب السنة أقوم بتخريج الحديث من .5
 سندًا، وأبين فيما يتعدد تخريجه صاحب اللفظ بكلمة )واللفظ له(.

أترجم لرواة الحديث، ذاكرًا اسم الراوي، وكنيته، ولقبه وتاريخ وفاته، والحكم  .6
عليه من حيث الجرح والتعديل، وذكر طبقته، ومن روى عنه من أصحاب 

عة، أو الخمسة عدا فالن، إلى غيرها من الحديث الكبار بقول )روى له الجما
 تراجمالفي كثير من  تهذه األلفاظ( إن كان من رجال التهذيبين، وقد اعتمد

على ُكُتِب الجرح والتعديل البن أبي حاتم، وتهذيب الكمال للمزي، وسير أعالم 
بن ذيب وتقريب التهذيب، الالنبالء، وتاريخ اإلسالم للذهبي، وتهذيب الته

 بن األثير، واإلصابة البنتراجم الصحابة كتاب أسد الغابة الفي  ادز حجر، و 
 حجر، بداًل من سير أعالم النبالء وتهذيب التهذيب.

إذا لم يكن الراوي من رجال التهذيبين بحثت عنه وعن ترجمته في غير هذه  .7
الكتب، وترجمت له، وعزوته إلى الكتاب المنقول منه الترجمة، مع الحكم 

 جد من ترجم له ذكرت أني لم أقف له على ترجمة، أو ال يعرف.عليه، فإن لم أ
ماء على كتب التخريج وأقوال العل حكم على الحديث وذكر درجته معتمدً أقوم بال .1

حسنًا أو ضعيفًا  اإلسنادإن وجد من خالل النظر في حال رواته، فإذا كان 
ان الشاهد ك فإني أبحث له عن شاهد أو متابع ليرتقي به إلى درجٍة أعلى، فإذا

أو أحدهما اكتفيت به، مع االستئناس بذكر قول  الصحيحينأو المتابع في 
عنه لجمعه غالبًا للشواهد والمتابعات الواردة على  -رحمه اهلل-الترمذي 
، وذكر بعض علل الحديث، وتبويبه لها تبويبًا فقهيًا، وحكمه اإلسنادالحديث و 

فإن لم أجد فيهما عدلت إلى  على الحديث، وذكر عمل بعض أهل العلم به،
 غيرهما من كتب السنة.
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أبين معاني الكلمات الغريبة الواردة في الحديث إن وجدت، ثم إن وجدت فائدة  .9
 تتعلق بالرواية ذكرتها، ولم ألتزم هذا دائمًا.

ى ، ففي هذه الحالة أكتفآخرعند ترجمتي لراو ما، قد يتكرر في موطن  .10
ن اجتمع عدد من الرواة وتكرر ذكرهم في حديث   خرآبقول: سبقت ترجمته وا 

أقول: سبق العزو لهم، ثم أقوم بالعزو لرقم الحديث ال الصفحة مع ببيان درجة 
 الراوي من حيث الجرح والتعديل باختصار في الهامش.

 :الصعوبات التي وجهتها في هذا البحث 
 :فتكمن فيأما الصعوبات التي وجدتها في هذا البحث   

دقة البحث عن هذه الشخصية المغمورة، والتنقيب والتحري عنها، بغية   .1
يء مع الوقوف علي شالوصول فيه إلي الحق والصواب والنظر في جل روايته 

من سيرته، وتحقيق المناط من هذه الشخصية، لبيان حالها وصالحها للحديث، 
 ج بها.واالحتجا

تفرق مروياته في كتب السنة، مما يستدعي النظر في كثير من هذه الكتب  .2
الستخراج مروياته ودراستها والحكم عليها، ومعرفة مدي صالحيتها لالحتجاج 

 واالستدالل.
تعدد تراجم الرواة واختالف أحوالهم، والذي فتح افاق معرفية للنظر في كتب  .3

العصور واالسماء التي لم تكن تعرف الرجال والتراجم، ومعرفة احول بعض 
 لدي من قبل.

 الدراسات السابقة: 
الشبكة  مة للجامعات المصرية، وما دون علىبعد النظر في السجالت العا

العنكبوتية، لم أجد شيًء متعلقًا بهذا الموضوع إال ما كان من تراجم متفرقة في 
 ياتمرو جمع لل ل العلم، ولم يتثنى لي الوقوف علىكتب التراث وكتب أه

الخاصة بهذا الراوي، بعد جهدي المتواضع في النظر على ما وقفت عليه، 
م أجد ما الشبكة العنكبوتية، فل المجامع البحثية على وعلى ما تم النظر فيه في
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نما هو جهد  يتصل بهذا العنوان، وال أدعي فخرًا أنه باكورة علم أو جهد، وا 
 بيل. سواء الس واهلل الموفق، والهادي إلى فائدة،المقل، والرغبة في النفع وال

 :تتكون من مقدمة، وقسمين، وخاتمة. خطة البحث 
 جمنهو  أهميته،و  الموضوع، اختيار أسباب شملت فقد الموضوع، مقدمة أما

 ثم خطة البحث. ،فيه السابقة والدراسات ،الباحث وخطوات البحث
 يلي ما على اشتملت التي النظرية الدراسة فيتضمن: األول القسم أما: 

 وقد ديلوالتع الجرح حيث من حالته وبيان الربيع بن بقيس التعريف تضمن
 :فصلين على اشتمل

 مطالب ع حياته ونشأته( وفيه أربعةالفصل األول: )قيس بن الربي: 
 ونسبه ومولده. اسمهاألول:  طلبالم 
 الثاني: نشأته وطلبه للعلم. طلبالم 
 اهللرحمه -الثالث: شيوخه  طلبالم-. 
 رحمه اهلل-الرابع: تالميذه  طلبالم- . 
 لوالتعدي الجرح حيث من وحاله مكانته الربيع بن قيس: الثاني الفصل .

 :مطالب خمسة وفيه
 أهميته وبيان والتعديل الجرح علم عن نبذة: األول المطلب. 
 الجرح حيث من الربيع بن قيس في العلماء أقوال ذكر: الثاني المطلب 

 : مسائل ثالث إلى قسمته وقد والتعديل
 الثقة وتعريف وثقه، من ذكر. 
 الصدوق وتعريف صدوق، انه قالوا من ذكر. 
 صدوق أنه بخالف فيه العلم أهل أقوال بقية. 
 يه ( وفودراستها-اهللرحمه -)المآخذ على قيس بن الربيع :المطلب الثالث

 :مسائل ثالث
 األولى: أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. مسألةال 
 رحمه اهلل-: اختالط قيس بن الربيع الثاني مسألةال-. 
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 رحمه اهلل-تشيع قيس بن الربيع : الثالث مسألةال-. 
 (.-رحمه اهلل-)الحكم على قيس بن الربيع : مطلب الرابعال 
 (.-رحمه اهلل-)وفاة قيس بن الربيع : المطلب الخامس 
  :جعلته قدو  الربيع، بن قيس رواها التي للمرويات العامة الدراسةالقسم الثاني 

 بخاريال لترتيب ومقاربة الفقهي، التقسيم على مقسمة ،ُكتب   تسعة   على
 :التالي النحو على وكانت مختلفة، ألبواب متضمنةً  لكتابه،

 .أواًل: كتاب اإليمان 
 كتاب الطهارة.ثانًيا : 
  شتمل على فصلين:اثالثا: كتاب العبادات، وقد  
 سبعة مباحث الفصل األول: )كتاب الصالة(، وقد تضمن: 
o المساجد وآدابها وفضائلها(.ما أورده قيس في  األول:) بحثالم 
o الثاني:)ما أورده قيس في األذان والمؤذنين(. بحثالم 
o الثالث:)ما أورده قيس بن الربيع في الصالة(. بحثالم 
o الرابع:)ما أورده قيس في الجمعة ومواقيت الصالة(. بحثالم 
o الخامس:)ما أورده قيس في النوافل(. بحثالم 
o السادس:)ما أورده قيس في صفة الصالة(. بحثالم 
o السابع:)األحاديث التي أوردها قيس بن الربيع في الجنائز(. بحثالم 
  ة ثالثضمن تالفصل الثاني: )كتاب الصدقة والزكاة والصيام والحج(، وقد

 :باحثم
o الصدقة والزكاة(.ما أورده قيس في  األول:) بحثالم 
o الصيام(. ما أورده قيس في الثاني:) بحثالم 
o الحج والعمرة(. ما أورده قيس في الثالث:) بحثالم 
 كتاب الجهاد.رابًعا : 
 شتمل على ثالثِة فصول: امسًا: كتاب الُمع ْام ال ت، وقد خا 
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 ( :ما أورده قيس في الفصل األول.)النكاح والطالق 
 ( :ما أورده قيس في الفصل الثاني.)األطعمة واألشربة 
 ( :ما أورده قيس في الفصل الثالث.)البيوع 
  شتمل على ثالثِة فصول:قد اسادسًا: كتاب الحدود والفرائض واألقضية، و 
 ( :ما أورده قيس فيالفصل األول .)الحدود 
 ( :ما أورده قيس في الفصل الثاني.)الفرائض والمواريث 
 ( :ما أورده قيس في الفصل الثالث.)القضاء 
  شتمل على فصلين:قد اسابعًا: كتاب التفسير وأسباب النزول، و 
 ( :ما أورده قيس في الفصل األول.)أسباب النزول من كتب السنة 
 ( :أسباب النزول في كتب التفسير وعلوم ما أورده قيس في الفصل الثاني

 القرآن(.
  شتمل على ثالثة االرقائق والفتن وأشراط الساعة، و ثامنًا: كتاب اآلداب و

 فصول:
 ( :ما أورده قيس في الفصل األول.)اآلداب والرقائق 
 ( :ما أورده قيس الفصل الثاني.)في الدعاء 
 ( :ما أورده قيس في الفصل الثالث.)الفتن وأشراط الساعة 
  والمناقب المحمدية ومناقب الصحابة تاسعًا: كتاب الشمائل النبوية

 شتمل على ثالثة فصول:قد اوالمهاجرين واألنصار، و 
 ( :ما أورده قيس في الفصل األول.)الشمائل والمناقب النبوية 
 ( :مناقب آل البيتما أورده قيس في الفصل الثاني )واألحاديث الواردة فيهم 
 ( :والمهاجرين واألنصارمناقب الصحابة ما أورده قيس في الفصل الثالث) 

الدراسة بخاتمة  ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من  تْ م  تِ ثم خُ 
 .بالفهارس العلمية العامةخالل هذا البحث، مع ملحق 
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 الفصل األول
 ع حياته ونشأته()قيس بن الربي

 :طالبوفيه أربعة م

 ونسبه ومولده. اسمهاألول:  طلبلما 
 الثاني: نشأته وطلبه للعلم. طلبالم 
 رحمه اهلل-الثالث: شيوخه  طلبالم-. 
 رحمه اهلل-الرابع: تالميذه  طلبالم- . 
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 التعريف بقيس بن الربيع وبيان حالته من حيث الجرح والتعديل 
 األول  فصلال

 (قيس بن الربيع حياته ونشأته)   
 :مطالبوفيه أربعة 

 األول:طلب الم*
 ه:ونسبه ومولد اسمه
اإلمام، الحافظ، المكثر، قيس بن الربيع األسدي، الكوفي نسبة إلى الكوفة، هو 

األحول، أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه يكنى بأبي محمد 
 .(1)األسدي ولد سنة تسعين من الهجرة بالكوفة

 
 

                                                           
، 156/  7ه(، 256التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل )المتوفى:  (1)

الدكن إشراف: محمد عبد المعيد خان ، التاريخ الصغير: محمد بن  –طبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
، المحقق: أبو عبد اهلل أحمد بن 115ه( 256أبو عبد اهلل )المتوفى: إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، 

م، المجروحين من المحدثين 2005ه/1426إبراهيم بن أبي العينين طبعة: مكتبة ابن عباس الطبعة: األولى 
ُبستي لوالضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ا

هـ، 1396الطبعة: األولى، -حلب  –،المحقق: محمود إبراهيم زايد طبعة: دار الوعي 2/216هـ( 354)المتوفى: 
، تحقيق: عادل أحمد 171-7/157هـ( 365الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: 

-لبنان -سنة الناشر: الكتب العلمية بيروت علي محمد معوض شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو -عبد الموجود 
م، تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو 1997ه1411الطبعة: األولى، 

، تحقيق: د. بشار 24/25ه( 742الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 
ه، ميزان االعتدال في نقد الرجال: لشمس 1400الطبعة: األولى، -بيروت  –لة عواد معروف طبعة: مؤسسة الرسا

تحقيق: علي 396 - 393/  3ه( 741الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
م،  1963 -هـ  1312الطبعة: األولى، -لبنان  –محمد البجاوي طبعة: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

هـ( 741سير أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى : 
هـ، تذهيب التهذيب: ألبي الفضل 1405الطبعة الثالثة–، تحقيق: شعيب األرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة 1/41

، طبعة: مطبعة دائرة المعارف 1/391هـ( 152متوفى: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ال
 هـ.1326الطبعة: الطبعة األولى، -النظامية، الهند 
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رحمه - ســـــــــــــــاً ترجمـة ألبيه ولعله لم يكن من أهل العلم، لكن قيولم يقف الباحث علي 
فجده هو الصـــحابي الجليل قيس بن الحارث بن  ،من نســـل صـــحابي جليل ينحدر-اهلل

جدار األســــدي، ويقال: الحارث بن قيس بن األســــود، ويقال: ابن عميرة وهو صــــاحب 
أن يمســك  نبيالقصــة المشــهورة الذي أســلم وفي عصــمته ثمانية من النســاء فأمره ال

فقد أورد أبن أبي شـيبة في مصنفه من حديث بكر بن عبد  ،ويطلق الباقي نأربعًا منه
، عن حميضـــــــــــة بن (3)، عن ابن أبي ليلى(2)بن المختار ، قال: نا عيســـــــــــى(1)الرحمن
نسوة فأمره رسول  ، أنه أسـلم وعنده ثمانِ (5)، عن قيس بن الحارث األسـدي(4)الشـمرذل

 .(6)اأن يختار منهن أربعً  اهلل
 أن قيس بن الربيع عن مغيرة، عن هشيم، عن منصور، بن معلى ورواه قال البيهقي: "

 ،مغيرة عن عوانة، أبي عن إسماعيل، بن موسى ورواه أسلم، قيس بن الحارث جده
 نع الجمهور، رواية يؤكد وهذا جدي، أسلم: قال الحارث بن اهلل عبد عن قيس، عن
 .(7)"أعلم واهلل ليلى أبي ابن رواية ويؤكد ،قيس بن الحارث: قالوا حيث، هشيم

                                                           
بكر بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى األنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي  (1)

من التاسعة، روي له أصحاب السنن عدا هـ( ثقة من صغار أتباع التابعين 211القاضي وهو بكر بن عبيد، )ت:
 الترمذي.

عيسى بن المختار بن عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى األنصاري الكوفي، ثقة من صغار أتباع  (2)
 التابعين من التاسعة، روي له أصحاب السنن عدا الترمذي.

هـ( صدوق 141محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى األنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي الفقيه، )ت: (3)
 سيئ الحفظ، العمل على تضعيفه، من كبار أتباع التابعين من السابعة.

حميضة بن الشمردل األسدي الكوفي )وفي كتاب ابن ماجة: حميضة بنت الشمردل( مقبول من الثالثة من  (4)
 طي من التابعين، روي له أبو داود وابن ماجة.الوس

قيس بن الحارث بن جدار األسدي، ويقال الحارث بن قيس )جد قيس بن الربيع األسدي( صحابي روي له أبو  (5)
 داود وابن ماجة.

مصنف بن أبي شيبة: المعروف بالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن  (6)
باب ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده –هـ( كتاب النكاح 235مد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: مح

إسناده ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن األنصاري وهو ضعيف الحديث، والحديث يقوى  ،4/3عشر نسوة: 
 .1409األولي الطبعة –الرياض –مكتبة الرشد –بمجموع طرقه، تحقيق: كمال يوسف الحوت 

السنن الكبرى: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  (7)
، تحقيق: محمد 14053، حديث رقم:7/291باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة –هـ(، كتاب النكاح 451

 م. 2003-هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الثاني: نشأته وطلبه للعلم: طلبمال*
وعاصر ة، ن من الهجر عيسنة تسفي محل والدته بالكوفة  -رحمه اهلل- قيٌس  أنش

بن مروان  عبد الملكبن الوليد  الدولة األموية وبدايات الدولة العباسية، فقد ولد في عهد
وقد  /هـ96وفي سنة تو  -هـ 50د سنة ول) الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشيبن 
 يولوكان  ،(1)خلفاء بني أمية الخليفة السادس منوهو ( ، وحتى وفاتههـ16 من حكم

من قبل  استخلفالذي  ،(2)بن عبد اهلل البجليّ زياد بن جرير الكوفة في ذلك الوقت 
( للهجرة ، وبقي 16حرب الكوفة سنة )شرطة و أميرا على  (3)الحّجاج بن يوسف الثقفيّ 

، وفي (4)( للهجرة، وكان الحّجاج آنذاك أميرا على العراق المشرق كله94إلى سنة )
دولة األموية حكم ال وكانت هذه الفترة من -رحمه اهلل-هذه الفترة ولد قيس بن الربيع 

قد اشتهرت بالتطور واالزدهار في مناحي الحياة العامة سياسية وعلمية واقتصادية 
 .وحربية

وقد نالت الكوفة نصيبها من هذا التطور وكانت محط أنظار األمراء على مر  
 .الدول اإلسالمية

الجانب المتعلق بالحركة العلمية التي  ،حث من هذه الجوانبوالذي يخص الب 
 عاصرها قيس بن الربيع منذ مولده وحتى وفاته مرورًا بتلك الدولتين.

 للنهضة دور كبير وبارز جدًا في التمهيد للحركة العلمية في العصر األموي كانفقد 
فعلى الرُّغم من أن العصر الذهبي للعلوم ،  العلمية التي سادت في العصر العباسي

والحضارة اإلسالميَّين كان في العهد العباسّي كما بينت كتب التاريخ فقد كان لألمويين 
مّي نهم أرسوا أسس التراث العلإله، إذ  والتهيئةدوٌر بارز في التمهيد لهذا االزدهار 

                                                           
 .4/347سير أعالم النبالء بتصرف:  (1)
 ، ولم أقف له على ترجمة.301ذكر ذلك خليفة خياط في تاريخه ص (2)
هو: ابن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف  (3)

الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي، كمال  بن ثقيف، ذكر ذلك صاحب بغية
 بيروت.-، تحقيق: سهيل زكار، طبعة: دار الفكر5/2037هـ( 660الدين ابن العديم )المتوفى: 

 ه(310لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  تاريخ الطبري: (4)
المنتظم في تاريخ الملوك واألمم: لجمال الدين هـ، 1317-بيروت الطبعة: الثانية  –دار التراث ، طبعة: 6/426

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 297/ 6ه( 597أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 
 .م 1992-هـ  1412ى، مصطفى عبد القادر عطا طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: األول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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أت للنهضة تطوُّرات التي هي، ومن أهم هذه النهضتهم العلمية الذي بنى عليه العباسيون
للغة من ا الذي جعلد عبد الملك بن مروان العلمية العباسية حركة التعريب في عه

لغة رسمية للدولة أصبحت تستخدم في كل أصقاعها من المشرق إلى المغرب، العربية 
كما ساهَم الوليد كثيرًا أيضًا بإنشائه المدارس والمستشفيات تحت رعاية الدولة التي 

كان من أهم مجاالت االزدهار و ى في النهضة اإلسالمية الالحقة خر همت هي األسا
، والطب والفلسفة والجغرافيا والتاريخ واللغوية العلوم الدينية في العصر األموّي إجماالً 

قامت المساجد في عصر حياة قيس بن الربيع سواء في الدولة األموية أو العباسية  دقلو 
بدور فعَّال في نشر الثقافة اإلسالمية؛ حيث كانت تكتظ بحلقات العلم والدرس، وبخاصة 

تفسير ف علمي النَ كَ  العلوم الشرعية التي ازدهرت في العصر العباسي، ونشأت في
نما ضم أيًضا ما كان  ث مقصوًرا على أحاديث رسول اهللوالحديث، ولم يكن الحدي وا 

 جمأثوًرا عن الصحابة، ومن أشهر رجال الحديث في ذلك العصر: عبد الملك بن جري
وسعيد بن ، ه(153المتوفى سنة )و  ،ومعمر بن راشد باليمن هـ(،150المتوفى سنة )
المتوفى و  ،بالشام يه(، وعبد الرحمن األوزاع156سنة )المتوفى و  ،بالبصرةأبى عروبة 

 ،وسفيان الثوري بالكوفة ،هـ(160المتوفى سنة) هـ(، وشعبة بن الحجاج157سنة )
ه(، ومالك بن أنس 165حماد بن سلمة المتوفى سنة )و  ه(،161المتوفى سنة )و 

كيع و ه(، و 111بارك المتوفى سنة)وعبد اهلل بن المهـ(، 179والمتوفى سنة ) ،بالمدينة
المتوفى سنة و  ،سفيان بن عيينة بمكةو ه(، 196المتوفى سنة )و  ،بالكوفة حبن الجرا

 .(1)ه(191)
قال الباحث وكثير ممن ذكر من هؤالء العلماء ممن عاصرهم قيس بن الربيع وعاصروه  

ابن المبارك وبعضهم من تالميذه ك ،وشعبة ينيننه كالسفيااقر أفبعضهم عد من شيوخه و 
 وبهذا يكون عصره عصر علم ودين وتربة خصبة لطلب سنة حبيب رب العالمين

  .-رحمه اهلل-فكان هذا من فضل اهلل علي قيس 

                                                           
، كتاب العصر 3/29الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي نقال عن: موسوعة سفير للتاريخ اإلسالمي  (1)

 كترونية.المكتبة الشاملة اإلل –باب األوضاع الحضارية في العصر العباسي األول  –العباسي في العراق والمشرق 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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، (1)من بنت ابنة شيخه عثمان بن عاصم )أبو حصين األسدي(-رحمه اهلل-تزوج قيس 
ليه شيخه ع بتها من طريقه ولقد أثنىوأث-رحمه اهلل-والذي كانت غالب روايات قيس 

 ن الشيخ أعلم بحال طالبه المقربين منه.إخيرًا وثناء يفيد توثيقه حيث 
ه أبو عليهم فترة من حياته حيث استعمل يَ لِّ وُ على أهل المدائن وَ -رحمه اهلل-ساد قيس 

األمراء  بعضى خذ علؤ ذ عليه في فترة حكمه ما يخإال انه أُ  ،جعفر المنصور عليها
 .أمره فطفىمما قلل من شأنه عند الناس 

 ولي قيس بن الربيع)قال اآلجري: سمعت أبا داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال:  
 .(2)(فلم يحمد

كان قيس بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن ): يقال محمد بن عبيد الطنافسو  
فكان يعلق النساء بثديهن، ويرسل عليهن الزنابير، ولم يكن قيس عندنا بدون سفيان، 

 .(3)(أمره فأطفىإال أنه لما استعمل أقام على رجل الحد فمات 
ولم يثبت هذا القول فيما توافر لدى الباحث وفي حدود ما اطلع عليه من  :تلق 

ثيقه ولو ثبت هذا لكان مدعاة للتجريح في تو ب التاريخ ولم يستقر في نفسي ذلك كت
وعدالته حيث انه من شروط عدالة الراوي أن يكون سالمًا من أسباب الفسق وخوارم 

وفعله بالنساء كما ذكر يعد من التمثيل بهن وهتك سترهن وهذا من الظلم  ةالمروء
 .(4)والزيادة في الحدود ولقد أخذ عليه أيضًا أنه كان يتشيع

 

                                                           
الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي بي محمد عبد الجرح والتعديل: أل (1)

دار إحياء -الهند  –بحيدر آباد الدكن -، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 6/160هـ( 327حاتم )المتوفى: 
 م. 1952هـ  1271بيروت الطبعة: األولى،  –التراث العربي 

السجستاني في الجرح والتعديل: ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق  سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود (2)
بتصرف، تحقيق: محمد علي قاسم  1/111هـ( 275بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )المتوفى: 

بعة: ة الطالعمري الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودي
 م.1913هـ/1403األولى، 

 .3/395االعتدال في نقد الرجال: قيس بن الربيع  ميزان (3)
أحمد -، جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري 3/191موسوعة أقوال اإلمام أحمد في رجال الحديث وعلله:  (4)

 م.1997هـ /  1417الطبعة: األولى، -محمود محمد خليل طبعة: عالم الكتب -عبد الرزاق عيد 
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قدم قيس بن الربيع بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق منها ليس بالكثير فقد أخبر محمد 
حدثنا أبو بكر أحمد حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ، )بن أحمد بن رزق قال: 

 .(1)(بن عبيد الشهر زوري، حدثنا محمد بن بكار قال: سمعنا من قيس بن الربيع ببغداد
ذا كان من نعيم اهلل على  اً من زوجته بابن له سماه محمد-رحمه اهلل-رزق قيس  وا 

بنا وعماد ثمار قلو أنهم )عباده الرزق بالولد ومحبتهم في القلوب وكما قيل في األوالد 
هم وان غضبوا فأرض نحن له ارض ذليلة وسماء ظليلة فان طلبوا فأعطهمظهورنا و 

 .(2)(فاتكو  يحبواتكن عليهم ثقيال فيملوا حياتك و  اليمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم و 
ن ،لم يكن هذا حاله -رحمه اهلل- اً إال أن قيس   -اهلل رحمه-ما ابتلى من قبل ابنه وا 

 ولم يقف له على ترجمة صريحة تدل عليه ال من قريبالذي لم يثبت الباحث له عقوقًا 
وعفا عنه هو من افسد حديث أبيه بسوء إمالئه وعدم  -رحمه اهلل-لكنه  ،وال من بعيد

حرصه على أبيه في حال كبره والتساهل في أمانة النقل والتبليغ ولو لم يكن ذلك لبلغ 
رح والتعديل رتبته من حيث الجمكان بين المحدثين وارتفعت م اوالده مبلغه وأصبح حقاً ذ

 يأتيسمما  -رحمه اهلل-ن الباحث لم يقف علي سبب صريح على نزول قيس إحيث 
 - لدهو من عقوق  التوثيق إلى درجة صدوق أكثر من أقوال العلماء في قيٍس ينزله من

 بيه.ألفي أمانة النقل واإلمالء  -رحمه اهللي
ربيع وضعوا في كتاب قيس بن ال)ه: قال عبد اهلل بن علي بن المديني، َعن أبي 

حديث أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط: في الوضوء ولم يسمع من 
نما أهلكه ابن له قلب عليه أشياء من حديثه، وقال ابن نمير:  إسماعيل بن كثير شيئا وا 

حديث  خذأيإنما أتي قيس من قبل ابنه، كان )، وقال أُبو داود: (كان له ابن هو آفته
 .(3)(الناس فيجعله في كتب أبيه، َوال يعرف الشيخ ذلك

                                                           
 .12/452تاريخ بغداد: (1)
عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن العقد الفريد: ألبي  (2)

 هـ. 1404الطبعة: األولى، -بيروت  –، طبعة دار الكتب العلمية 2/273هـ(: 321عبد ربه األندلسي )المتوفى: 
 .394-1/393ب:تهذيب التهذي (3)
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حديث مســعر وســفيان الثوري عن المتقدمين فيجعلها  خذأيكان ابن قيس )قال أحمد:  
 .(1)(في حديث أبيه وهو ال يعلم

كتب السير والتراجم في الحياة العامة لقيٍس طلعت عليه من ا أجد فيماهذا ولم 
 .حيث نشأته وحياته وواليته وطلبه للعلم زيادة على هذا الحد من-اهللرحمه -

ته في نهاية الحديث عن ترجم-رحمه اهلل-وقد آثر الباحث تأخير ذكر وفاته  
حي، وليس ثمة شيء له الدوام والبقاء  كائن ومخلوقن الموت والفناء نهاية كل إحيث 
 .إال اهلل

 

                                                           
، 5/350هـ( 152لسان الميزان: ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  (1)

ية، لبنان الطبعة: الثان –طبعة: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت -الهند  –تحقيق: دائرة المعرف النظامية 
 م.1971هـ /1390
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:-رحمه اهلل-المطلب الثالث: شيوخه *  

طلب أهل الكوفة للحديث حيث أمن  كان-اهللرحمه - ساً فيما سبق أن قيذكر 
ما أتينا شيخا بالكوفة إال وجدنا قيسا قد سبقنا إليه، : قال-اهللرحمه -اإلمام شعبة أن 

قال عمران بن أبان: سمعت شريكا يقول: ما نشأ بالكوفة ، و كنا نسميه قيسا الجوال
 .(1)أطلب للحديث من قيس

ن المحدثين وبلغوا سبعًة وثالثو  من-اهللرحمه -وقد جمع الباحث من روى عنهم قيس 
ترجم الباحث ألشهر من عرف بالرواية عنهم أوسوف  ،شيخًا كان بعضهم من أقرانه

ثقال البحث  ،باختصار شديد وذكر البقية منهم في إطار البحث وذلك لعدم اإلطالة وا 
 :-رحمه اهلل-قيًس  بالتكرار ومن هؤالء الذين أخذ عنهم

عثمان بن عاصم بن حصين، ويقال عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير بن  .1
ه( من الرابعة وثقه 127ت:زيد بن مرة، أبو حصين األسدي الكوفي )

ًا ، وكان قيسله روى له الجماعة ىرو  ،بن حجر والذهبياالنسائي وجماعة و 
 .(2) -رحمه اهلل-الناس عنه، ذكر ذلك شعبة  أروى

سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم، أبو محمد الكوفي األعمش  .2
ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع،  :بن حجراقال ه( من الخامسة 141ت:)

 .(3) روى له الجماعةالحافظ أحد األعالم  :وقال الذهبي، لكنه يدلس
سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري، أبو  .3

صدوق، وروايته  :بن حجراه( من الرابعة قال 123ت:المغيرة الكوفي )
 ذهبي:ال ة فكان ربما تلقن وقالآخر عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير ب

له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب  ىة ساء حفظه، أحد علماء الكوفة رو ثق
 .(4)السنن

                                                           
 .7/159الكامل في الضعفاء: ، 3/393ميزان االعتدال: (1)
، 160/ 6، الجرح والتعديل:241، 6/240، التاريخ الكبير: 159، طبقات خليفة: 126/ 7تهذيب التهذيب:  (2)

 .260، خالصة تذهيب الكمال:913تهذيب الكمال 
 .1/154، تذكرة الحفاظ: 226 – 222/ 4تهذيب التهذيب:  (3)
 .5/245لنبالء: ، سير أعالم ا232/ 4تهذيب التهذيب:  (4)
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ال قمن الرابعة  األسود بن قيس العبدي وقيل البجلي، أبو قيس الكوفي .4
ِإْسَحاق ْبن َمْنُصور َعْن يحيى ْبن َمِعين، وأبو َعْبد الرَّْحَمِن النََّسائي، وأحمد 

 .(1)ْبن َعبد اهلل العجلي: ثقة، زاد العجلي: حسن اْلَحِديث
 ة وثقه النســـــــائيســـــــادســـــــمن ال األغر بن الصـــــــباح التميمي المنقري الكوفي .5

 .(2)ويحيى أبن معين
ه( من الثــالثــة 119: قيس بن دينــار، ويقــال ابن هنــد )حبيــب بن أبى ثــابــت .6

وى ر بن معين وبن أبي حاتم اووثقه بن حجر والذهبي اثقـة فقيـه جليـل عنـد 
 .(3) له الجماعة

ه( من 122زبيــد بن الحــارث بن عبــد الكريم بن عمرو بن كعــب اليــامي ) .7
 .(4)بن حجر والذهبياالسادسة ثقة ثبت حجة قانت هلل عابد قاله 

هـ( من الثالثة قال 135بن عالقة بن مالك الثعلبي، أبو مالك الكوفي )زياد  .1
ى له رو  ما،النســــــــــــائي وغيرهو بالنصــــــــــــب ووثقه الذهبي  ُرِميثقة  :بن حجر
 .(5) الجماعة

ســــــــــــــــالم بن عجالن األفطس القرشـــــــــــــــي األموي موالهم أبو محمـــد الجزري  .9
باإلرجاء عند بن حجر وقال  ُرِميه( من الســـــــــــــادســـــــــــــة ثقة 132) الحراني

 .(6)بن ماجةاله البخاري وأبو داود والنسائي و  روىالذهبي وثقه أحمد 
لِميّ شـــــــبيب بن غرقدة  .10 ، ويقال البارقي، الكوفي من الرابعة ثقة عند الســـــــّ

 .(7) بن حجر والذهبي وكذا أحمد، روى له الجماعة
شـــــــــــــــعبـــة بن الحجـــاج بن الورد العتكي موالهم األزدي، أبو بســـــــــــــــطـــام  .11

ه( من الســــابعة وهو من أقرانه قال بن حجر: 160الواســــطي ثم البصــــري)
                                                           

 . 3/230تهذيب الكمال:  (1)
 .3/315تهذيب الكمال:  (2)
 .291-5/211، سير أعالم النبالء: 2/171تهذيب التهذيب:  (3)
 .291-5/296، سير أعالم النبالء: 310/  3تهذيب التهذيب:  (4)
 .5/215، سير أعالم النبالء: 3/310تهذيب التهذيب: (5)
 .2/112، وميزان االعتدال: 441/ 3تهذيب التهذيب:  (6)
 .2/410، الكاشف: 346/ 1، التقريب: 4/301تهذيب التهذيب:  (7)
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ثقــة حــافظ متقن، كــان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحــديــث وقـــال 
، في األســــماء قليال ويخطئالذهبي: أمير المؤمنين في الحديث، ثبت حجة 

 .(1) ماعةروى له الج
رســــــي اللخمي، أبو عمرو ويقال أبو اعبد الملك بن عمير بن ســــــويد الف .12

ثقــة فصـــــــــــــــيح عــالم تغير حفظــه وربمــا ه( من الرابعــة 136) عمر، الكوفي
دلس عنـد ابن حجر قـال أبو حـاتم: صـــــــــــــــالح الحديث، ليس بالحافظ، وقال 

 .(2) النسائي وغيره: ليس به بأس، روى له الجماعة
ه( 160) بن موهـب التيمي موالهم المـدني األعرج عثمـان بن عبــد اهلل .13

 يعـــدا أب روى لـــه الجمـــاعـــةبن حجر وبن معين وغيره امن الرابعـــة وثقـــه 
 .(3)داود

ه( من الثالثة 129عمرو بن عبد اهلل بن عبيد ): أبو إســـحاق الســـبيعي .14
 .(4) روى له الجماعةوالذهبي  ثقة مكثر عابد أحد األعالم قاله أبن حجر

ه( من الرابعة ثقة إمام 116محارب بن دثار الســدوســي وقيل الذهلي ) .15
 .(5) بن حجر من جلة العلماء عند الذهبي روى له الجماعةاعند 

ت فوجد -رحمه اهلل-قلت ولقد نظرت فيمن ترجم لهم ممن أخذ عنهم قيس 
عفاء عدا تسعة صدوقين وخمسٍة إلي ست ض ،في العلم والحفظ والفهم اً أثبات غالبهم أئمةً 

يتخير من  -رحمه اهلل-فإن كان ثمة استنباط يستفاد منه فهو استدالل على أن قيس 
عنهم العلم وكأنه على دراية بحالهم قبل أن يطلب علمهم فقد أخذ عن أثبات  يؤخذ

، وهذا توأعالم تعددت علومهم ومعارفهم فأجد فيهم الفقيه والمحدث والعالم بالقراءا
يًس ما أتينا شيخا بالكوفة إال وجدنا ق: -رحمه اهلل-االستدالل يصدقه قول اإلمام شعبة 

 وىر االستنباط أن غالب من  ومما يؤيد هذاقد سبقنا إليه، كنا نسميه قيًس الجوال، 

                                                           
 .197 – 1/193، وتذكرة الحفاظ: 346- 4/331تهذيب التهذيب:  (1)
 .661-2/660، وميزان االعتدال: 6/411تهذيب التهذيب:  (2)
 .5/171، وسير أعالم النبالء: 7/132تهذيب التهذيب:  (3)
 .1/114، وتذكرة الحفاظ: 1/63ذيب التهذيب: ته (4)
 .441/ 3، ميزان االعتدال: 50/ 10تهذيب التهذيب:  (5)
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عنهم كوفيون أي بلدي الراوي مما يزيد من فرصة اللقاء والمجالسة والمدارسة فهذا 
 أقرانه. هو من -رحمه اهلل-ين من أشهر محدثي الكوفة واإلمام شعبة شيخه أبو الحص

لمتعارف ا قلت ولقد اكتفيت بالترجمة لمن سبق مخالفًا ما يسار عليه في المنهج العام 
 حالة إلىتكثر اإلعليه إال أني أوثر ذكر بقية شيوخه في ثنايا البحث وذلك حتى ال 

لجرح والتعديل فيكون قريبًا من القارئ في لنظر إلى حال الشيخ من حيث الالترجمة 
موضع إيراد حديثه في البحث وهذا ما سوف أسير عليه الحقًا في ذكر تالميذه فأترجم 

 لمثل العدد الذي سبق والبقية تأتي في ثنايا البحث.
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:-رحمه اهلل-المطلب الرابع: تالميذه   * 

أقرانه  أيضًا وبعضهم يعد من فكثيرون-اهللرحمه -وأما تالميذ قيس بن الربيع 
 منهم:ف

ه( من 161ســـفيان بن ســـعيد بن مســـروق الثوري، أبو عبد اهلل الكوفي) .1
الســـــــــــــــابعـة، ثقـة حـافظ فقيـه عـابـد إمام حجة متفق على إمامته وهو من 

 .(1)عنه الشيخان وأصحاب السنن روىأقران قيس بن الربيع، 
 .(2)شعبة بن الحجاج من تالميذه ومن أقرانه .2
( ه227هشــــــام بن عبد الملك الباهلي) الوليد الطيالســــــي البصــــــري:أبو  .3

من التاســـــــــعة، ثقة ثبت عند ابن حجر حافظ عند الذهبي إمام فقيه عند 
 .(3) ابن أبي حاتم، روى له الجماعة

بكر بن عبــد الرحمن بن عبــد اهلل بن عيســـــــــــــــى بن عبــد الرحمن بن أبى  .4
له أصـحاب السنن عدا  روى( من التاسـعة، ثقة ه212ليلى األنصـاري)

 .(4)الترمذي
 ســــــــــليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالســــــــــي البصــــــــــري الحافظ .5

له البخاري  روى( من التـاســـــــــــــــعـة ثقة حافظ غلط في أحاديث، ه204)
 .(5)تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن

( ه211)طلق بن غنـام بن طلق بن معـاويـة النخعي، أبو محمـد الكوفي .6
 .(6)د ابن حجر، روى له البخاري وأصحاب السننمن العاشرة، ثقة عن

                                                           
 .115 – 4/111تهذيب التهذيب:  (1)
 (.11سبقت ترجمته في ذكر شيوخه: ترجمة رقم ) (2)
 .1/312، وتذكرة الحفاظ: 11/47تهذيب التهذيب:  (3)
 .1/415، تهذيب التهذيب:5/215، تاريخ اإلسالم:4/219الكمال:، تهذيب 2/319الجرح والتعديل: (4)
 .4/115تهذيب التهذيب:  (5)
 .34/ 5تهذيب التهذيب:  (6)
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ه( من الثامنة، 111)عبد اهلل بن المبارك بن واضـــــــح الحنظلي التميمي .7
بن اثقـة ثبـت فقيـه عـالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصـــــــــــــــال الخير قاله 

 .(1) الذهبي، روى له الجماعة هوشيخ خرسان قال ،حجر
ه( من 211القرشـــــــــــــــي)الفضـــــــــــــــل بن دكين: عمرو بن حمــاد بن زهير  .1

 .(2) التاسعة، ثقة ثبت حافظ، روى له الجماعة
، أبو المثنى معــاذ بن معــاذ بن نصـــــــــــــــر بن حســــــــــــــــان التميمي العنبري .9

( من التاســــــــــعة، ثقة متقن قال أحمد: إليه ه196البصــــــــــري القاضــــــــــي)
 .(3) المنتهى في التثبت بالبصرة روى له الجماعة

بو خـــــالـــــد ت، الســـــــــــــــلمي أيزيـــــد بن هـــــارون بن زاذي بن ثـــــابـــــ .10
( من التاســــعة ثقة متقن عابد أحد األعالم قال أحمد: ه206الواســــطي)

حافظ متقن، وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه، وقال العجلي: ثبت 
 .(4) متعبد، روى له الجماعة

يحيى بن إســـــــــــــــحــــــــاق البجلي، أبو زكريــــــــا، ويقــــــــال أبو بكر  .11
الذهبي  بن حجر وقالا( من العاشــــرة، صــــدوق عند ه210)الســــيلحيني
 .(5)له مسلم وأصحاب السنن روىثقة حافظ، 

( ه250ميري، أبو الفضــــل النيســــابوري)عصــــمة بن الفضــــل الن .12
دِ ، روى عنــه ةمن الحــاديــة عشـــــــــــــــر  ، وال يروى إال عن ثقــة َبِقيُّ بُن َمْخلــَ

 له النســـــائي وأبن روىعنده، وأبو بكر بن خزيمة صــــاحب" الصــــحيح" و 
   .(6)ماجة

                                                           
 .1/371، وسير أعالم النبالء: 5/316تهذيب التهذيب:  (1)
 .1/275تهذيب التهذيب:  (2)
 .9/54، سير أعالم النبالء: 10/195تهذيب التهذيب:  (3)
 .11/361: تهذيب التهذيب (4)
 .506-9/505، وسير أعالم النبالء: 176/ 11تهذيب التهذيب:  (5)
 .197/ 7تهذيب التهذيب:  (6)
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ي، أبو عثمــان الصـــــــــــــــفــار اهلل البــاهلعفــان بن مســـــــــــــــلم بن عبــد  .13
في أحكام  اً ( من العاشـــــــــرة، ثقة ثبت حافظ، وكان ثبته219البصـــــــــري)

 .(1) الجرح والتعديل، روى له الجماعة
( ه216ق األزدي، أبو إســــحاق الكوفي)إســــماعيل بن أبان الورا .14

 له البخاري، وأبو داود في روىمن التاســــــــــــــعة، ثقة تكلم فيه للتشــــــــــــــيع، 
 .(2)فضائل األنصار، والترمذي

ـــــد اهلل بن قيس التميمي  .15 ـــــد اهلل بن يونس بن عب أحمـــــد بن عب
( من العاشـــــــــــــــرة، ثقة حافظ، قال ه277ربوعي، أبو عبـد اهلل الكوفي)الي

 ،ج إلى أحمد بن يونس فإنه شـــــــــيخ اإلســـــــــالمخر اأحمد بن حنبل لرجل: 
 .(3) روى له الجماعة

ا في هــذ-رحمــه اهلل- ســـــــــــــــاً تالميــذ قيبــاقي ترجمــة  عنهــذا الراوي أقف وعلى 
رجم وتُ  مهومن ســـبق من ،في موضـــع ذكره أورد بقيتهم في ثنايا البحث كلٌ ثم  ،المبحث

 له أحلته لموضع وروده في البحث.
ولقد جمعت شـــــــــــــــيوو قيٍس رحمه اهلل وتالميذه مما نص عليه المزي في ترجمته  :قلت

 .(4)لقيس بن الربيع

                                                           
 .311 – 1/379، وتذكرة الحفاظ: 7/234تهذيب التهذيب:  (1)
 .1/270، تهذيب التهذيب:10/347، سير أعالم النبالء: 3/5، تهذيب الكمال: 160/  2الجرح والتعديل  (2)
 .10/457، وسير أعالم النبالء: 1/50التهذيب: تهذيب  (3)
 .31-25/ 24: تهذيب الكمال (4)
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 الثاني الفصل
 (عديلوالت الجرح حيث من وحاله مكانته الربيع بن قيس)
 :مطالب خمسة هوفي 
 أهميته وبيان والتعديل الجرح علم عن نبذة: األول المطلب. 
 حيث من الربيع بن قيس في العلماء أقوال ذكر: الثاني المطلب 

  والتعديل. الجرح
 هاودراست-اهللرحمه -المآخذ على قيس بن الربيع  :المطلب الثالث. 
 رحمه اهلل-الحكم على قيس بن الربيع : مطلب الرابعلا-. 
 اهلل رحمه-وفاة قيس بن الربيع : المطلب الخامس-. 
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الثاني فصلال  
 (قيس بن الربيع ومكانته من حيث الجرح والتعديل)
 وفيه خمسة مطالب:

 أهميته وبيان والتعديل الجرح علم عن نبذة: األول المطلب. 
بـد من ذكر نبـذة مختصـــــــــــــــرة عن هذا القبـل الخوض في الحـديـث عن قيس بن الربيع 

 :مستعينًا باهلل من حيث أهمية لألمة فأقول (علم الجرح والتعديل)العلم 
على األمَّة اإلسالمية بِنعم كثيرة ال ُتحصى وال ُتعّد، ومن تلك النِّعم  لقد منَّ اهلل  

األنبياء  مجت للناس، وِدينها خاتم األديان وأكملها، ونبّيها خاتخر أأنه جعلها خيَر األمم 
 ام يل ﴿ى:لعاتكفَّل بحفظ وحيه من التحريف والتبديل؛ فقال ت --وسيِّدهم، كما أنه 

والذِّْكر هنا يعمُّ القرآن والسنة؛ ألنَّ السنة أيًضا وحي  ،(1)﴾ ىن نن من زن رن مم
وهي المبينة  ،(2)﴾ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ﴿ :ُمَنزَّل من اهلل تعالى فقال تعالى

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ﴿ى:ِذكًرا؛ فقال تعال اهلل مَّاهاسللقرآن، وقد 
يمكن العمل بالقرآن بمعزل عن السُّنة، وهذا الذي جعل َبْيد أنه ال ، (3)﴾ ٍّ  ٌّ

فالسنة هي المبينة لمراد  (4)لقرآن أحوُج إلى السُّنَّة ِمن السُّنة إلى القرآن(امكحواًل يقول: )
من مجمالت كتابه، والدالَّة على حدوده، والميسرة له، والهادية إلى الصراط   اهلل

ه اهتدى، ومن سلك غير سبيله ضلَّ وغوى، ووالَّ  المستقيم، صراط اهلل الذي َمن اتبعه
ِمن أكد آالت السُّنن المعينة عليها، والمؤدِّية إلى حفظها: علم الجرح فكان ، اهلل ما تولَّى
وعلم الجْرح والتعديل هو الذي يختصُّ بالرواة غالًبا وهو من أدقِّ علوم ، والتعديل
اسي السنة أو ردِّها، هو السند بشكل أس في َقبول وأجلِّها قدًرا؛ ألنَّ المعّول عليه السُّنة،

ن من مجموعة الرجال الذين يت  اإلسنادف عن النبي روىناقلون الحديث الموالذي يتكوَّ
                                                           

 .99الحجر:  (1)
 .4،3النجم:  (2)
 .44النحل:  (3)
الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  (4)

ة، والسنة: المدينة المنور -إبراهيم حمدي المدني طبعة: المكتبة العلمية تحقيق: أبو عبد اهلل السورقي، 14هـ( 463
تحقيق: سالم أحمد السلفي طبعة: مؤسسة 33هـ( 294ألبي عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي )المتوفى: 

 .1401الطبعة: األولى، -بيروت  –الكتب الثقافية 
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كالم: ِإمَّا من ال اإلسنادوهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهي إليه 
مَّا َأْن و  (1)َأْو ُحْكًما: ِمْن َقْوِلِه، َأْو ِفْعِلِه، َأْو َتْقِريِره، َتْصِريًحا، َأْن َيْنَتِهَي ِإَلى النَّبيِّ  اِ 

 .من صحابي أو تابعي أو غيرهما، وقد يقبل أو يرد من دونه َيْنَتِهَي ِإَلى
ولم يكن هذا الَقبول أو الردُّ دون قواعَد وال ضوابط؛ بل إنَّ علماء هذا الفنِّ قد تتبعوا 

دين للحّق، ولم تأخذهم في اهلل تواريَخ الرجال، ووقفو  ا على أخبارهم بدقَّة، وكانوا متجرِّ
فمن وجدوه عداًل عدَّلوه، وَمن ثبت لهم أنه مجروح جرحوه، ولم يراعوا في ، لومة الئم

حفظ ُسنَّة ى، واالحتياط لجميع ذلك أيَّة اعتبارات شخصية، اللهمَّ إالَّ اإلخالص هلل تعال
إال التنبيُه إلى المقصرين في علم السُّنة على  هؤالء العلماءن ، ولو لم يكن مالنبي

ليجتنبوه، ويحذروا من العمل   على ما هو مكذوب على رسول اهللما لم يثبت؛ فضالً 
رشاد الناس إليه لَكَفى وَشَفى  .به، واعتقاد ما فيه، وا 

وا-رحمهم اهلل -إًذا؛ ليس عجًبا إكثار العلماء  تار ة، وَهْتك أسمن البيان ألحوال الرُّ
انتحال المبطلين، وتحريف الغالين، وافتراء  ابين، ونفيهم عن حديث رسول اهللالكذَّ 

 ،قاموا بأعظِم الِجهاد، ال سيَّما في زمن بداية ظهور الفساد-رحمهم اهلل -المفترين، وهم 
هم في دجع إلى اجتهاوهم حقًّا كانوا عدوَل هذه األمة في َحْمل العلم، وأدائه، وممن ُير 

عيف، والتصحيح والتزييف والحقُّ أحقُّ أن ُيتَّبع، فجزأهم اهلل عن هذا ضالتوثيق والت
 .الدِّين وأهله كلَّ خير

ثم إن قيس بن الربيع كان محل خالف بن أهل العلم في الجرح والتعديل من جهة 
 توثيقه وتصديقه وتضعيفه وما يجري عليه العمل في هذا المبحث هو جمع أقوال أهل
-العلم فيه وتحليل أقوالهم والنظر فيها بغية الوصول إلى الصواب في قيس بن الربيع 

جرح  من-اهللمه رح-باهلل ثم بما ورد في كتب أهل العلم في قيس  مستعينين-اهللرحمه 
وتعديل وبيان من وثقه ومن جعل محله الصدق ومن ضعفه ومن أعله وما علته في 
هذا ثم أختمه بالحكم عليه راجيًا من اهلل التوفيق والسداد وان يلهمني الصواب في ذلك 

 ويدلني فيه إلى الحق.
                                                           

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر: ألبي (1)
القاهرة الطبعة:  –عماد السيد، طبعة: دار الحديث -، تحقيق: عصام الصبابطي 4/724هـ( 152)المتوفى: 
 م، )مطبوع ملحقا بكتاب سبل السالم(. 1997-هـ  1411الخامسة، 
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 المطلب الثاني:*
 (ذكر أقوال العلماء في قيس بن الربيع من حيث الجرح والتعديل)

 ثالث مسائل: وفيه
 :وذكر من وثقه ،تعريف الثقة -أ

 تعريف الثقة:
 .(1)الثقة لغًة: المؤتمن، واصطالحًا: هو من جمع بين العدالة والضبط 

قلت وشـرح التعريف هو: أن الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة 
ا تحقق فيه فإذبالضبط واإلتقان، فإن ُأضيف إلى ذلك المعرفة واإلكثار فهو حافظ 

هذان الوصــــفان ســــمي ثقة فالشــــاهد أن الثقة هنا أنه من جمع بين الوصــــفين: بين 
العدالة والضــــــــــــبط، يأتي بعده أو أعلى منه منزلة الحافظ، إذا كان ثقة حافظا فهو 
أعلى منزلـة من الثقـة؛ ألن الثقـة الحـافظ معنـاه، من يجمع بين ثالثـة أمور العـدالــة 

ْبط، هذه واحدة،   ، يعني يميز األحاديثروىوســــــــــعة الرواية، والمعرفة بما يوالضــــــــــَّ
مِّي يرو التي ي ها، ويميز صـــــحيحها من ســـــقيمها، فإذا جمع هذه الثالثة األشـــــياء ســـــُ

فإذا كان الراوي يجمع هذه الثالثة  ،(2)حافظا وهذا ما نص عليه الحافظ في النكت
يح بينها التمييز الصــــحه، و مروياتاألشــــياء، يعني العدالة والضــــبط والمعرفة التامة ب
الذي  ، أو يســمى هذا الرجلمحدثاً وبين الســقيم وســعة الرواية وكثرتها، فهذا يســمى 

 هذه األحاديث يسمى ثقة حافظا. روىي
قلت: ولقد نظرت في كتب الجرح والتعديل والتراجم للرواة فوجدت قيســـــــــــًا قد أجمع 

 من اأنهم وفيه-اهللرحمه -د شــــــــعبة وذكر بعضــــــــهم ســــــــفيان الثوريعلى توثيقه عن

                                                           
طبعة: مكتبة المعارف 214، طحان النعيمي أبو حفص محمود بن أحمد بن محمودتيسر مصطلح الحديث:  (1)

 .م2004-هـ1425للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة العاشرة 
النكت على كتاب ابن الصالح: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  (2)

علمي بالجامعة اإلسالمية، ، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: عمادة البحث ال1/261هـ( 152
 م.1914هـ/1404الطبعة: األولى، -المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 
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 (1)حــدثوا عنــه وحــدث عنهم فيمــا يســـــــــــــــمى في بــابــه )روايــة األقران( اأقرانــه وأنهمــ
ثبات صحتها ومنها: وسوف أقوم بسرد  هذه األقوال لتدقيق النظر فيها لتأكيدها وا 

أما إثبات الرواية عنه من شعبة وسفيان الثوري فقد ذكر صاحب الكواكب  .1
ب وشعبة والثوري وعبد الرزاق ووكيع وأبو داود عنه أبان بن تغل روىالنيرات 

 وذكر بعدها أقوال العلماء في الجرح والتعديل. (2)الطيالسي وغيرهم
وأمـا إثبـات توثيقـه تصـــــــــــــــريحًا وكناية فقد ورد ذلك عن كثير من أهل العلم في  .2

 الجرح والتعديل وأئمة الحديث ومن هذه األقوال:
 فقد قال محمد بن المثنى: ســــــــــمعت محمد ال ينبغي أن يترك، ": (3)قال الذهبي

لى رجل م عبن عبيد يقول: لم يكن قيس عندنا بدون ســـــــــــــــفيان، لكنه ولي، فأقا
اإلمــام، بــ، وقــد نعتــه الــذهبي في بــدايــة الحــديــث عنــه "الحــد، فمــات، فطفئ أمره

الحافظ، المكثر، أبو محمد األســـــــــــدي، الكوفي، األحول، أحد أوعية العلم على 
 .(4)ظهضعف فيه من قبل حف

وغيره ممن ذكر هـذه العلة أال وهي  -رحمـه اهلل-قلـت: فجعـل محمـد بن عبيـد  
التقليـل منـه رحمـه بعلـة إقـامتـه للحـد على رجل حتى مات تقلياًل من توثيقه ولم 
أجد لهذه القصة ثبتًا فيما اطلعت عليه من كتب التاريخ ولو ثبت هذا فلعله ما 

رابة أو قصـــــــــــــــاص ثبت لديه على من أقـام هـذا الحـد إال بحقـه فقـد يكون حد ح
                                                           

فهو أن يروي الراوي عن زميله، وهم الذين يشتركون في زمن واحد وفي ُأستاذ واحد، ويشتركون في الرواية عن  (1)
فلو روى واحد عن الثاني ولم يرو الثاني عن األول فإنه يسمى أقرانا، فاألقران رواية واحد عن  ،شيخ فيسمون أقرانا

=قرينه، فإذا روى كل منهما عن زميله أصبح اسمه مدبجا، أي: )أن هذا وجد أحاديث عند شيخ له ما وجدها 
 ، شرح البيقونية من دراسة مصطلح الحديث بالجامعة:ه(اآلخر عند شيخ

 ل قرين عن أخه *** مدبج فعرفه حقًا وانتخه.وما روى ك
الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات: لبركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبو البركات، زين الدين ابن  (2)

، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي طبعة: دار المأمون، بيروت الطبعة األولى، 492هـ( 929الكيال )المتوفى: 
 م.1911

هـ( إمام من أئمة الجرح 741شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  (3)
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول: ألبي الطيب محمد صديق خان والتعديل من المتأخرين، من 

، طبعة: وزارة األوقاف 403هـ( 1307المتوفى: بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري الِقنَّوجي )
 م.2007-هـ  1421والشؤون اإلسالمية، قطر الطبعة: األولى، 

 .1/43سير أعالم النبالء:  (4)
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أقــامــه عليــه وبلغــه اجتهــاده والثــابــت عنــد أهــل الســـــــــــــــنــة أن المجتهــد إذا أجتهــد 
مه رح-فأصـــــــــــــاب فله أجران وأن أخطاء فله أجر، ثم بالنظر إلى قول الذهبي 

-: ال ينبغي أن يترك مـأخـذ اســـــــــــــــتـدالل على توثيقـه مخالفًا لمبتدأ كالمه -اهلل
حاســــن ثم ذكر له علة تضــــعيف في أول الكالم وبعد فقد عدد له م -رحمه اهلل

رحمه -إليه نفســه  اطمأنتذلك الحكم لما  ىأن تعمق حكم بأنه ال يترك وقد بن
ن هناك موضــع اعتراض على ما إ، فإن قيل فذكر ذلك مجازًا عن توثيقه -اهلل

ذكرت وهو كيف أن الـذهبي قـال ال ينبغي أن يترك ثم جـاء في معرض حـديثه 
ليه ما بنى ع -رحمه اهلل-قولـه: على ضـــــــــــــــعف من قبـل حفظـه، قلـت لم يبين 

 بقول من ســـــــبقه في القول حال صـــــــغر قيس وشـــــــبابه أم بعد كبر ســـــــنه وأخذاً 
 .-رحمه اهلل- الحديث عن قيسٍ 

 هل ســـــمعت ســـــفيان )القطان( قلت ليحيى ْبن ســـــعيد: (1)مســـــلم قال عفان بن :
يقول فيه بغلطة، أو يتكلم فيه بشـــيء؟ َقاَل ال، قلت ليحيى أفتتهمه بكذب؟ َقاَل 

، كان قيس ثقة يوثقه الثوريال، َقاَل عفان: فما جاء فيه بحجة، وقال أيضـــــــــــًا: 
ن ل وهو عفان بقلت: فبهذا يكون ثقة عند أحد أئمة الجرح والتعدي ،(2)وشــــــــعبة
قلت أيضــــــــًا: وقد أبهت عفان قول يحيى بن ســــــــعيد، وعرف حال قيس مســــــــلم 

وفضله ومن عرف حجة على من لم يعرف والسيما إذا كان العارف من أعالم 
ولقد عضـد عفان قوله على أنه ثقة عنده بتوثيق شـعبة وسفيان الجرح والتعديل 

 .والتعديل(وهما من األئمة األعالم في هذا العلم )الجرح  له
  دادي: : قال إبراهيم بن محمد الدهقان البغ-رحمه اهلل-توثيقه عند سفيان الثوري

يقول: كانوا يجيئون بالحديث إلى سفيان فكأنه منكر له  (3)سمعت أبا نعيم
 ويجيئونه بحديث قيس، فيقول: نعم إن قيس بن الربيع قد سمع، وذكر نحو ذلك

                                                           
 .13سبقت ترجمته في تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة  (1)
 .12/454تاريخ بغداد:  (2)
 .1سبقت ترجمته في تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة  (3)
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أبي نعيم قال: سمعت سفيان إذا ذكر  وعن (1)وقال أحمد بن عثمان بن حكيم
 .(2)قيس بن الربيع أثنى عليه

 َحدَّثََنا يوسف ْبن يعقوب -رحمه اهلل- (3)توثيقه عند شعبة بن الحجاج :
النيسابوري، َحدَّثَنا َزيد بن أْخَزم، َحدَّثَنا َأُبو َداُوَد َسِمْعُت ُشْعَبة يقول: َسمعُت أبا 

ب الكمال في تهذي ويثبت هذا ما قاله العجليالحصين يثني َعَلى قيس قلت: 
َأُبو حصين َكاَن شيخا عاليا، وَكاَن حصين حيث قال:  يعلى ترجمته ألب

ِبيع َكانَ صاحب سنة، وُيقال:  ده أربع أروى النَّاس َعْنُه، كان عن ِإن َقْيس ْبن الرَّ
 .مئة حديث

قال أحمد بن إسحاق الوزان، َحدَّثَنا ابن المثنى بن معاذ، َحدَّثَنا َأِبي كنا عند و 
ثبته فذكر قيس األسدي فأي )قال فيه شيء( ُشْعَبة فذكر قيس فغمزه َيْحيى 

ريد: ي –ُشْعَبة، وقال: أال تعجبون من هذا األحول! يقع في قيس بن الربيع 
 .(4)يحيى القطان

ســــــــمعت شــــــــعبة يقول: ما أتينا  :(5)الرَّْحَمِن بُن َغْزَواَن الُخَزاِعيُّ ُقَراٌد َعْبُد  وقال 
، قلت (6)شـــيخا بالكوفة إال وجدنا قيســـا قد ســـبقنا إليه، كنا نســـميه: قيســـا الجوال

باألخذ عنه وكان يدافع عنه: قال ســــــــــلم بن  ولقد أوصــــــــــى شــــــــــعبة طلبة العلم
 .(1): قال لي شعبة: أدرك قيسا ال يفوتك(7)قتيبة

                                                           
ه( من الحادية عشرة، ثقة، روي له 261أحمد بن عثمان بن حكيم بن ذبيان األودي، أبو عبد اهلل الكوفي) (1)

 .1/61الشيخان والنسائي وأبن ماجة تهذيب التهذيب: 
 .96/ 7، الجرح والتعديل 24/29تهذيب الكمال:  (2)
 (.11سبقت ترجمته في شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
 .12/452، تاريخ بغداد: 7/159ي الضعفاء: الكامل ف (4)
 .6/241هـ( ثقة، من التاسعة، تهذيب التهذيب: 117أبو نوح، المعروف بقراد، مولى عبد اهلل بن مالك، )ت: (5)
، وسمي بذلك لكثرة سماعه وعلمه فيما قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى: ألبي 7/97،96الجرح والتعديل:  (6)

 6ه( 230سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: عبد اهلل محمد بن 
-ه  1410الطبعة: األولى، -بيروت  –، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية 355/

 م.1990
ق، روي له البخاري هـ( من التاسعة، صدو 200سلم بن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخراساني الفريابي) (7)

 .11/133وأصحاب السنن، تهذيب التهذيب: 
 .97، 96/ 7الجرح والتعديل: ، 19/404تهذيب الكمال:  (1)
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 نقلت عن أبن عدي قوله َحدَّثََنا الســــــــــــاجي، -رحمه اهلل-قه عند شــــــــــــريك توثي :
ِريك يعظمه وخرج ِفي  َقال: َحدَّثَنا اْبُن اْلُمثَنَّى، َحدَّثَنا َأُبو الوليد، َقال: َكاَن شــــــــــــــَ
جنــازتــه مــاشـــــــــــــــيــا، واَل أدري من أين ركــب، وقــال عبــد اهلل: حــدثني عبــد اهلل بن 

لًقا ابن عم شـــريك، عن شـــريك ونحن في عمر، عن أبي نعيم، قال: ســـمعت ط
دهليزه حيث مات قيس بن الربيع رحم اهلل أبا محمد، إن كان قيس من اإلسالم 
بمكان، وقال أيضـــــــــًا ما نشـــــــــأ بالكوفة أطلب للحديث من قيس بن الربيع، ولقد 

 ،(1)وهو يســــــــير في جنازته بقوله: ما ترك بعده مثله -رحمه اهلل-نعته شــــــــريك 
على ســــــــــبيل اإلجمال تدل على توثيقه  اقلت: وهذه النصــــــــــوص التي تم إيراده

 .(2)عند شريك
 أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل  :(3)الوليد الطيالســـــــــــــي يتوثيقه عند أب

الواعظ، أخبرنــا دعلج بن أحمــد، حــدثنــا ابن خزيمــة قــال: ســـــــــــــــمعــت محمــد بن 
 يس بن الربيع ســــــــــــتة آالفيحيى يقول: ســــــــــــمعت أبا الوليد يقول: كتبت عن ق

 .حديث، هي أحب إلى من ستة آالف دينار
وأخبرنا البرقاني قال: قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم أبو العباس  

 حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: كانو السراج، حدثنا حاتم بن الليث الجوهري، 
 .(4)قيس بن الربيع ثقة حسن الحديث

  مجمل وصفه وحديثه  في-اهللرحمه -: ذكر (5)العذريعبد الرحمن بن يحيى
عن علماء الكوفة بقوله: أعلم أهل الكوفة سفيان الثوري، وأعبدهم الحسن ْبن 

                                                           
، موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: 171-160-7/151الكامل في الضعفاء:  (1)

، طبعة: عالم 3/111محمود محمد خليل، -يد أحمد عبد الرزاق ع-جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري 
، 1/44،43(، سير أعالم النبالء: 2302م، وعزاه إلى العلل برقم ) 1997ه /  1417الطبعة: األولى، -الكتب 

 .3/394وميزان االعتدال: 
قضاء لعلق مشرفنا الفاضل بمراجعته وتعليقاته على هذا البحث بقوله: شريك بن عبد اهلل كان قاضيًا شغله ا (2)

وال يأخذ  ،عن الحفظ والمذاكرة، وقيس كان قاضيًا أيضًا، وال يؤخذ من كالمه توثيق، وغايته إنما هو نعي لزميل له
 .بقوله لضعفه رحمه اهلل

 (. 3سبقت ترجمته في تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة ) (3)
 .12/454تاريخ بغداد وذيوله:  (4)
 .2/597، ذكره الذهبي في نفس ميزان االعتدال: وال يؤخذ بها لضعف الراوي وجهالته (5)
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صالح ْبن حي، وأعرفهم بالحديث قيس ْبن الربيع، وأحضرهم جوابا شريك، 
قلت والحكم عليه بهذا الوصف (1)وأعرفهم بالفقه واألصول النعمان ْبن ثابت

 في طبقة هؤالء األعالم دليل علي توثيقه وفضله وصالح حديثه. وذكره
  قال: يســـــتشـــــهد فيه على توثيقه ف أثراً -اهللرحمه -: أورد -رحمه اهلل-ابن عدي

ى بن الوزان، َحدَّثَنا المثنبن صـــــــالح َحدَّثََنا ابن ذريح، َحدَّثَنا أحمد بن إســـــــحاق 
دَّثَنـا أبي قـال: قـال لي َعبـد اللـَّه  ْبن عثمـان مولى آل عثمان بن عفان معـاذ، حـَ

 .(2)حين لقينا قيسا ما تبالي أال تلقى سفيان الثَّْوريّ 
  قال ســريج بن يونس: ســمعت ســفيان بن عيينة: -رحمه اهلل-ســفيان بن عيينة 

 .(3)يقول: ما رأيت رجال بالكوفة أجود حديثا من قيس بن الربيع
ن ال ستدالل على توثيقه لكقلت ولعل فيما ورد من هذه النصوص ما يكفي من اال

يصح الحكم عليه إال بعد ذكر وعرض قول من انتقده وضعفه حتى يكون الناظر 
وبعد أن ن لفال عصبمحايدا بين األقوال فال تكون بغيته إال الوصول للحق ال الت

 من قالوا بأنه صدوق أو ضعيفقول عرض أمن جمع األقوال في توثيقه  انتهيت
 ل جميع األقوال واهلل أعلم.ثم الحكم عليه من خال

 
  

                                                           
 .24/36، تهذيب الكمال:12/453تاريخ بغداد:  (1)
 .7/161الكامل في الضعفاء:  (2)
 .24/30، تهذيب الكمال: 553/ الترجمة  7الجرح والتعديل:  (3)
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 :صدوق تعريف الصدوق، وذكر من قالوا إنه -ب
بن فارس: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوٍة في االصدوق في اللغة: يقول 

ن الف الكذب سمي لقوته في نفسه، وألالشيء قواًل وغيره ومن ذلك الصدق خ
فالصدوق: وصف بالصدق على طريقة  (1)الكذب ال قوة له، وهو الباطل

 على وزن فعول.(2)المبالغة
ا: هو من كان دون الثقة كما هو العرف وهو من لم يوصف بتمام الضبط اصطالحً 

وهو حسن لذاته يحتج بحديثه إال إذا اعتضد بغيره بمعني  (3)بن حجراواإلتقان قاله 
 استعين به وتقوى.

، وقال في أحد الرواة: (4)الصدوق ال يكثر خطؤهوبين الذهبي مفهوم الصدوق فقال: 
 .(5)يخطئإذًا "صدوق، قيل: كان يخطئ، فالصدوق 

قال وليد العاني: "فالثقة والصدوق كالهما مقبول خبره غير مردود، ولكنهما 
يتفاضالن في قدر فوق الصدق وهو الضبط، فالثقة صدوق وأضاف إلى صدقه 

، وهذا قول (6)هو أقل ضبطًا من الثقة قدرًا من الضبط ميزه عن الصدوق الذي
 .جمهور أهل العلم

وعليه يمكنني تعريف الصدوق بأنه: "الثقة الذي خف ضبطه قلياًل" فإذا أطلق  
المحدثون على راو ما اصطالح صدوق، فإنهم يريدون بذلك غالبًا كون هذا الراوي 

و ما ، وهممن قصر ضبطه، فانحطت رتبته من درجة الثقة إلى ما دونها بقليل
 ون في تسمية حديثه بـ)الحسن(.خر أاستقر عليه األئمة المت

                                                           
، 3/339ه( 395)المتوفى: معجم مقايس اللغة: ألحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين  (1)

 م.1979-هـ 1399تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طبعة: دار الفكر: 
فتح المغيث بشـرح ألفية الحديث للعراقي: شــمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر  (2)

 مصر-ة: مكتبة السنة ، تحقيق: علي حسين علي طبع3/113ه( 902بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 م.2003هـ / 1424الطبعة: األولى، 

 .1/407النكت على أبن الصالح: (3)
 .9/429سير أعالم النبالء: (4)
 .1/241ميزان االعتدال: (5)
، طبعة دار النفائس، األردن، الطبعة 121منهج دراسة األسانيد والحكم عليها: الدكتور وليد بن حسن العاني،  (6)

 .هـ1411األولى 
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فهذا ما تيسر إيراده في تعريف الصدق أو الصدوق عند أهل العلم من  :قلت
 نهم:نه صدوق ومإ :قوال من قالوا عن قيس بن الربيعمقدمة لسرد أ وكانالمحدثين 

  قلت:  (1)يحتج بهقال أبو حاتم: ليس بقوي ومحله الصدق يكتب حديثه وال
: )وباالستقراء إذا قال أبو حاتم : ليس -رحمه اهلل-قال الحافظ الذهبي 

، فظاهره أن  (2)بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت(
له اصطالح خاص في قوله في الراوي: )ليس  -رحمه اهلل-أبا حاتم 

 ند غيره من أئمة الجرحبالقوي(؛ إذ هي عنده ال تعني التجريح كما هي ع
والتعديل، بل هي دالة على تعديل الراوي إال أنه ال يبلغ درجة القوي الثبت، 
وكأنه يصنفه في المرتبة الثالثة من مراتب الرواة الذين ذكرهم ابن أبي حاتم 
في مقدمة الجرح والتعديل حين قال: )فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن 

فهذا الذي ال يختلف فيه، ويعتمد على جرحه  –الناقد للحديث   الجهبذ
وتعديله، ويحتج بحديثه وكالمه في الرجال ومنهم العدل في نفسه، الثبت 
في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، 

ورع ومنهم الصدوق ال فذلك العدل الذي يحتج بحديثه، ويوثق في نفسه،
ه، ومنهم فهذا يحتج بحديث –انا وقد قبله الجهابذة النقاد الثبت الذي يهم أحي

الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو ، فهذا 
يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد واآلداب وال يحتج بحديثه في 

لصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أالحالل والحرام، وخامس قد 
دق واألمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولى المعرفة أهل الص

 .(3)فهذا يترك حديثه ويطرح روايته( –منهم الكذب 

                                                           
نما كالمه فيه معني 493-492الكواكب النيرات ص (1) ، وال يستدل بكالم أبن أبي حاتم علي انه صدوق، وا 

 .للتضعيف والتلين، وأما قوله محله صدق فيعني ليس بكذاب
الموقظة في علم مصطلح الحديث: لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  (2)

، اعتنى به: عبد الفتاح أبو ُغّدة طبعة: مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب، الطبعة: 1/13هـ( 741 )المتوفى:
 هـ. 1412الثانية، 

 .1/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (3)
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 تغير لما كبر أدخل ابنه ما  ،صـــــــــــــــدوق :قـال الحـافظ بن حجر في التقريب
 .(1)ليس من حديثه فحدث به

ومراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر قسمت إلى اثنتي عشرة  :قلت
ى للتجريح، نذكرها لوضوحها وحسن خر أمرتبة، ستة منها للتعديل، و 

 صحابة، والثانية: من تأكد مدحهتقسيمها، حيث جعل المرتبة األولى: هم ال
 وفعل التفضيل كأوثق الناس، والثالثة: من أفرد بصفة كثقة، أو متقن، أأب

ثبت، والرابعة: من قصر عن الدرجة الثالثة قلياًل وأشار إليه بصدوق، أو 
ال بأس به، والخامسة: من قصر عن الرابعة قلياًل، وأشار إليه بصدوق 

ة ، آخر سيء الحفظ، أو صدوق يِهم، أو له أوهام، أو ُيخطئ، أو تغير ب
له  ليس فتكون منها مرتبة الراوي الذي عليه مدار البحث، والسادسة: من

ليه أشار  إال القليل من الحديث ولم يثبت فيه ما ُيترك حديثه من أجله، وا 
بلفظ مقبول، أو لين الحديث، والسابعة: من لم ُيوثق وروى عنه أكثر من 
واحد، وأشار إليه بلفظ مستور الحال، أو مجهول الحال، والثامنة: من لم 

، وأشار الذي لم ُيفسرُيوجد فيه توثيق معتبر، وُوِجد فيه إطالق الضعف 
ليه  إليه بقوله: ضعيف، والتاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، وا 
ليه أشار بلفظ  أشار بقوله: مجهول، والعاشرة: من لم ُيوثق، وهو ضعيف، وا 
: ةمتروك أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط، والحادية عشر 

 .(2)طلق عليه اسم الكذب أو الوضعمن اُتهم بالكذب، والثانية عشرة: من أُ 
ومما ســـــــــــبق نرى أن ألفاظ التعديل من المرتبة األولى حتى األخيرة، تجعل 
الراوي مقبواًل، ولكن هذه األلفاظ تتفاضــــــــــــل فيما بينها، فكل ثقة صــــــــــــدوق، 
ـــاظـــه  ـــل ألف وليس العكس، وقـــد كـــان لكـــل عـــالم من علمـــاء الجرح والتعـــدي

ل من خالل تتبع أقوا وقــد تبينقلــت: هــا أو يجَرح، بالخــاصـــــــــــــــة التي يعــدِّل 
العلماء في اســــــتعمالهم لهذه اللفظة )صــــــدوق( أنها لفظة من ألفاظ التعديل 

                                                           
 .493-492الكواكب النيرات:  (1)
، تحقيق محمد 57-74ه( 152الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني )تقريب التهذيب:  (2)

 هـ.1412الطبعة الرابعة  –حلب  –عوامة، دار الرشيد 
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ــــه، ومقبول، على اختالف بين هــــذه  والتوثيق، وأن خبره معتبر، ومحتج ب
 اللفظة وبين بقية ألفاظ التعديل الذي هو من باب الفاضل واألفضل.

  هو عند جميع أصحابنا صدوق، (1)-رحمه اهلل-قال يعقوب بن شيبة :
 .(2)أكثير الخط االحفظ جدً  يءثم قال وهو رد ،وكتابه صالح

  قد سبرت أحاديث قيس، وتتبعتها، فرأيته -رحمه اهلل-قال ابن حبان :
ا، فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سوء، صدوقا، مأمونا حين كان شابً 

 .(3)أخباره مناكيرفكان يدخل عليه الحديث، فوقع في 
  نه، ع روى: كان الناس يضـــــعفونه، وكان شـــــعبة ي-رحمه اهلل-قال العجلي

ة، خر آوكان معروًفا بالحديث صــــــــــــدوًقا، ويقال: إن ابنه أفســــــــــــد عليه كتبه ب
 .(4)فترك الناس حديثه

، ومحل ســـؤال؟ وهو ما مقصـــود العجلي نظر-اهللرحمه -قلت: وفي قوله  
رحمه -العلم فلم نجد لقيس عموم أهل الناس؟ فإن قصد  بقوله-اهللرحمه -
خــاصـــــــــــــــًة أن أهــل الجرح والتعــديــل وقــد م عنــه لمن كالم أهــل الع كثيًرا-اهلل

ن قصـــــــــــــــد أهــل الحــديــث  اختلفوا فيــه على محملي التوثيق والتصـــــــــــــــديق وا 
ومن أخذوا عنه رواية وحديثا فغالب شـــــــــــــــيوو قيس وتالميذه ثقات  وأعالمـه

كثر ممن تكلم عن انه صــــدوق وســــوف أذكر ذلك في ومن تحدث بتوثيقه أ
 .-رحمه اهلل-بابه عند مناقشة األدلة للحكم عليه 

 

                                                           
يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور البصري: الحافظ، الكبير، العالمة، الثقة، أبو يوسف، السدوسي،  (1)

 .12/476البصري، ثم البغدادي، صاحب )المسند الكبير( العديم النظير المعلل، ترجم له الذهبي في السير: 
 .1/42سير أعالم النبالء:  (2)
 .2/211المجروحين والضعفاء ألبن حبان: (3)
 بيأل معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم المعروف بالثقات: (4)

بد العظيم تحقيق: عبد العليم ع220/ص2هـ( ج261الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي )المتوفى: 
 م.1915- 1405الطبعة: األولى، -السعودية  –المدينة المنورة -البستوي طبعة: مكتبة الدار 
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  بن عــدي اقلــت وقول ، (1): إنــه ال بــأس بــه-رحمــه اهلل-بن عــدي اقــال-
يدل  فقد يدل على التوثيق وقد (2)بأس به اصــــــــــطالح واســــــــــع ال-اهللرحمه 

 عدي فيمن وثقوه.بن اأولى درجات التضعيف، وقد سبق ذكر  ىعل
قلت: وهذا جل ما قاله أهل العلم رحمهم اهلل في قيس وانه صـــــــــــدوق يكتب 

 ومن أفســــد عليه ،حديثه ومنهم من جعله أهاًل لالحتجاج وســــمته الصــــالح
 حديثه وأنزله هذه المنزلة هو عقوق األبناء.

 
  

                                                           

 .7/171الكامل في الضعفاء:  (1)
، بحث 197ه، ص1435العدد الرابع لسنة  –ينظر المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية: المجلد التاسع  (2)

ه ال بأس به عند ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال( للدكتور محكم بعنوان )داللة عبارة أرجوا ان
 قصي إسماعيل أبو شريعة. 
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 ل أهل العلم فيه بخالف أنه صدوق: اقو أبقية  -ج
  ويرى البــاحــث أن هــذه العبــارة (1)-رحمــه اهلل-أحمــد بن حنبــل: لينــه أحمــد ،

كناية عن الضــــــعف ولكن ليس الضــــــعف الشــــــديد فيمكن أن يتابع ضــــــعيفًا 
مثله فيصـــير الحديث حســـنًا لغيره، أما إن كان منفردًا فحديثه ضـــعيف واهلل 
أعلم، وقــال ابن هــانئ: وســـــــــــــــئــل )يعني أبــا عبــد اهلل( عن قيس بن الربيع؟ 

قال حرب بن إســـــــماعيل الكرماني: قلت ألحمد فقال: ليس حديثه بشـــــــيء، 
بن حنبل: قيس بن الربيع أي شـــــــــــيء ضـــــــــــعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة، 

ه؟ ترك الناس حديث مَ وقـال أبو طـالـب: قلـت، يعني ألحمـد بن حنبل: قيس لِ 
ديث ح يؤخذبن اقال: كان يتشـــــيع، وكان كثير الخطأ في الحديث وَكاَن له 

 .(2)متقدمين فيدخلها ِفي حديث أبيه، َوهو ال يعلممسعر وسفيان الثَّْورّي وال
  ى: خر أُ : ليس حـــديثـــه بشـــــــــــــــيء وقـــال في روايـــة (3)-رحمـــه اهلل-ابن معين

قلت: وهذا اللفظ في إطالقات ، (4)اضــــــــــــــعيف الحديث ال يســــــــــــــاوي شــــــــــــــيئً 
ـــــد  المحـــــدثين يـــــدل على الضـــــــــــــــعف في الراوي وهو من بـــــاب الجرح عن

 .(5)المحدثين
 (7): كان وكيع يضعفهقال-اهللرحمه - (6)اإلمام البخاري. 

                                                           
 .1/43سير أعالم النبالء:  (1)
وتمامه فيقول:  2/219، المجروحين والضعفاء: 3/111موسوعة أقوال اإلمام أحمد في رجال الحديث وعلله: (2)

، قلت والمقصود 7/96، الجرح والتعديل:3/394اني، ميزان االعتدال:ومغيرة، فيقول آخر: الشيباني، فيقول: الشيب
 الشيباني: آدم بن على العجلي ويقال البكري.

ه(، من 233يحيى بن معين بن عون، وقيل ابن غياث بن زياد المري الغطفاني، أبو زكريا البغدادي الحافظ) (3)
والتعديل، وقال الذهبي: الحافظ، إمام المحدثين، فضائله العاشرة، قال بن حجر: ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 

 .211/ 11كثيرة، روى له الجماعة، تهذيب التهذيب: 
 .492الكواكب النيرات: (4)
، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 1/377شرح التبصرة والتذكرة )األلفية(: ينظر  (5)

ماهر ياسين فحل طبعة: دار -هـ( تحقيق: عبد اللطيف الهميم 106ي )المتوفى: بن أبي بكر بن إبراهيم العراق
 م.2002-هـ  1423الطبعة: األولى، -لبنان  –الكتب العلمية، بيروت 

مام الدنيا في فقه 256محمد بن إسـماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي) (6) ه( من الحادية عشرة، جبل الحفظ وا 
 .9/52والنسائي، تهذيب التهذيب:  الحديث، روي له الترمذي

 .1/42سير أعالم النبالء:  (7)
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 اد في تــاريخ بغــداد قولز قــال: متروك -رحمــه اهلل- (1)اإلمــام النســــــــــــــــائي: 
 .(2)كوفي

  قال عفان بن مســلم وقد ســبقت ترجمته: قدمت الكوفة، فأتينا قيســا، فجلســنا
إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: حصـــــــــين، فيقول: حصـــــــــين، ويقول رجل 

 آخرلفظ وب : الشـــــيباني، فيقول: الشـــــيبانيآخرومغيرة، فيقول  : ومغيرةآخر
قال: كنت أســمع الناس يذكرون قيســا، فلم أدر ما علته، فلما قدمت الكوفة 

 .(3)أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه
 ضـــعيف عند أهل العلم بالحديث وغير قوي قال-اهللرحمه - (4)الدارقطني :

ي ف آخروقال في موضــــــع ، شــــــيئاً بن دينار  ومن عمر  عْ مَ ســـــْ وذكر أنه لم يُ 
وقد جمعت ، (6)وقال في الســــنن ال يحتج به ،(5)العلل انه ضــــعيف الحديث

 .(7)بورودها في السنن دارقطنيس عند الاألقوال في قي

                                                           
ه(، قال بن حجر: الحافظ 303أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن النسائي) (1)

 صاحب السنن.
 .1/43سير أعالم النبالء:  (2)
 .3/394، ميزان االعتدال: 219/ 2المجروحين والضعفاء:  (3)
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهلل أبو الحسن الدارقطني البغدادي  (4)

 .1/576هـ، الحافظ المشهور صاحب المصنفات، تاريخ اإلسالم:  315الحافظ، المتوفى: 
ن ن مسعود بن النعمان بالعلل الواردة في األحاديث النبوية: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ب (5)

، المجلدات من األول، إلى الحادي عشر، تحقيق 4/20، 1/95ه( 315دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
م،  1915-هـ  1405الطبعة: األولى -الرياض –وتخريج: محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي، طبعة: دار طيبة 

ليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي طبعة: دار ابن والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق ع
 هـ. 1427الطبعة: األولى، -الدمام  –الجوزي 

سنن الدارقطني: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  (6)
، ط، حسن عبد المنعم شلبي، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤو 120/ 2ه( 315الدارقطني )المتوفى: 

 م.2004-هـ  1424الطبعة: األولى، -لبنان  –عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت 
، طبعة: َداُر الراية للنشر 134ينظر معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى: لنجم عبد الرحمن خلف  (7)

 م. 1919- هـ 1409والتوزيع، الطبعة: األولى، 
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 َحدَّثَنا ُمَحمد بن أبي ُعَمر الضرير، عن أبيه، (1)-رحمه اهلل-بن المبارك ا :
 .(2)ِفي حديثه خطأ :قيس فقالقاَل: َسألُت ابن الُمَبارك عن 

 وبهذا أكون قد انتهيت من ذكر جمع أقوال العلماء وبسطها في قيس بن الربيع ولم يبقَ 
من  التفحص فيها والترجيح بين هذه األقوالو خذ علي قيس بن الربيع آسوى دراسة الم

 .-رحمه اهلل-حيث الجرح والتعديل والحكم على هذا العلم الجليل 
  

                                                           
 (، ثقة إمام.7سبقت ترجمته في تالميذ قيس ترجمة رقم ) (1)
 .7/151الكامل في الضعفاء:  (2)
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 :  الثالثالمطلب *
 والحكم عليه( ودراستها-اهللرحمه -بن الربيع  )المآخذ على قيس

حمــه ر - خــذ على قيسٍ أُ مــا  لَّ بعــد النظر في أقوال أهــل العلم رحمهم اهلل وجــدت أن جُــ 
 :وهي مسائل ثالثِ إحدى واحدًة من  قول أهل العلم في ذلك هو قولهم وأكثر-اهلل

 (1)(من حديثه فحدث به أدخل عليه ابنه ما ليس)األولى:  المسألة. 
وهي مـــا تعنى غفلـــة الراوي، قلـــت والرد علي قول عفـــان بن مســـــــــــــــلم: قـــدمـــت 

ا، فجلســـــــــــــنا إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: حصـــــــــــــين، فيقول: الكوفة، فأتينا قيســـــــــــــً 
، ي: الشـــــيباني، فيقول: الشـــــيبانآخرومغيرة، فيقول  : ومغيرةآخرحصــــين، ويقول رجل 

 -رحمـه اهلل-: أمـا قبولـه فهو إن ثبـت عن قيس آخرمن وجـه ومردود من وجـه  مقبولٌ 
اًل، ولم عنهم حقًا ولعله لم يلقهم أصــ وِ رْ لم يَ لكنه  ،رواية لمن ذكرهم كالشــيباني ومغيرة

رد في لقيس بين تالميــذهم وال في حــديثــه الــذي و  وجودٌ  التهــذيبيند في ترجمتهم في رِ يَ 
وله عن حصـــــين والمقصـــــود به أبو الحصـــــين فإنه شـــــيخ الوضـــــوء، وأما رده فهو في ق

ية وجٌد البنه فيحتمل رؤ  الناس عنه، ى، وصــــــــــــــهره، وكان قيس أرو -رحمه اهلل-قيس 
 فإمالء ابنه هنا صــــــــــــــريح وصــــــــــــــحيح ونفي ؟عنه وِ رْ االبن لجده، فكيف يقال بأنه لم يَ 

ال غيره قــإذ يقول عفــان و  أج منــه أن ابنــه لقنــه بخطــخر أن غيره يملي عليــه أالقول بــ
 .بنه(اغير  آخربمعني )شخص 

حديث مســـــــــــــــعر وســـــــــــــــفيان  يؤخذ: كان ابن قيس -رحمـه اهلل-وأمـا قول أحمـد 
الثوري عن المتقـــدمين فيجعلهـــا في حـــديـــث أبيـــه وهو ال يعلم، قلـــت: فهـــذا ال يثبـــت 

 وىر ة من طريق ســفيان ومســعر، أو ما يرو للباحث إال بعد دراســة جميع األحاديث الم
ق ذلك د المتقدمين فلعله تحقبلفظيهمـا من طريق قيس وعلى فرض رواية قيس عن أح

واشــتركوا في الرواية عن بعض الشــيوو وفي التالميذ  كليهماقد عاصــر  اً ن قيســإحيث 
بينهم ولو لم تثبتـه كتـب التراجم والســـــــــــــــير فلعل ذلك يكون قد حصـــــــــــــــل، وقد ورد عن 

نيد حديث عن نشــــأته وطلبه للعلم، وكذلك تفالحديث عن ابنه في المطلب الثاني في ال
قامته للحد  .على رجل حتى مات وقد سبق أيضاً  القول في واليته وا 

                                                           
، قال به عبد الرحمن بن مهدي، وعبد اهلل بن نمير، وأبو داود، وبن حبان، 1/394تهذيب التهذيب:  (1)

 .24/34والعجلي، انظر تهذيب الكمال:
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 رحمه اهلل-اختالط قيس بن الربيع الثانية:  المسألة-: 
 قلت وقبل الحديث عن ذلك ينبغي معرفة االختالط وما هو حده فأقول: 

 تعريف االختالط:*
 االختالط: لغة: فساد العقل.

ا: هو فساد العقل وعدم انتظام األقوال واألفعال إما بخرف أو ضرر أو اصطالحً 
 .(1)مرض أو عرض: من موت ابن أو سرقة مال أو ذهاب كتب واحتراقها

 االختالط له ثالث حاالت:و 
سحاق بن من لم يضره االختالط إما لقصر مدة اختالطه  .1 كسفيان بن عيينة وا 

ما ألنه لم يرو شي(2)هراهوي  .(3)كجرير بن حازم ،ئًا حال اختالطه، وا 
 .(4)من كان ضعيفًا قبل االختالط وزاده االختالط ضعفًا كعبد اهلل بن لهيعة .2
 :من كان ثقة قبل االختالط ثم اختلط وهذا في قبول حديثه تفصيل  .3
 ث به قبل االختالط ُقبل.ما حدَّ  -أ
به حال االختالط ال يقبل، إال إذا تابعه على روايته أحد الثقات فإنه  ثحدَّ ما   -ب

يقبل، قال الحافظ ابن حجر: قال وكيع: كنا ندخل على ســـــــعيد بن أبي عروبة 
ــــــ.ا(5)فنسمع فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحًا طرحناه ، هـ

ذا خـــالف حـــديثـــه حـــ  ديـــث الثقـــاتأي إذا وافق حـــديثـــه حـــديـــث الثقـــات قبلنـــاه وا 

                                                           
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: ، واصطالحًا: 1/250التعريف اللغوي لالختالط: المعجم الوسيط  (1)

لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 م.2003هـ / 1424ة: األولى، الطبع –مصر  –، تحقيق: علي حسين علي، طبعة: مكتبة السنة 4/366هـ( 902

 .1/211، 11/120تهذيب التهذيب:  (2)
 .4/521تهذيب الكمال:  (3)
قلت: ولقد ذكر األستاذ الدكتور يوسف الفرت في تعقيبه على مناقشة لرسالة الماجستير بعنوان الضعفاء  (4)

ة وذكر المرجع ثيق عبد اهلل بن لهيعورواياتهم عند اإلمام بن حزم في كتابه المحلى )لسيف محمد ستوري( ما يفيد تو 
الذي استشهد به على توثيقه وهو مراجعة الدراسات الحديثية في العصر الحديث للدكتور عبد اهلل الشريف بالجامعة 
اإلسالمية بالرياض ولم أقف على الكتاب ولم أجده والحكم على ابن لهيعة هو ما حكم به أهل العلم وانه صدوق 

 اختلط.
 .4/64لتهذيب:اتهذيب  (5)
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أي -تركنــــاه، وقــــال اإلمــــام ابن حبــــان في مقــــدمــــة صـــــــــــــــحيحــــه: وحكم هؤالء
 .(1)االحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات-المختلطين

ما أشــــــــــــــكل فلم يدر حدث به قبل االختالط أو بعده ال يقبل، إال إذا تابعه -ج 
 على روايته أحد الثقات فتقبل روايته كما مر.

 كما يلي: حاالتفي هذه ال يدخل-اهللرحمه - قلت: وعليه فقيٌس 
، َقاَل اْبُن ِحبَّاَن: َقْد َسَبرُت َأَحاِدْيَث َقْيسٍ : في الشرط األول من حيث قبوله

عامة رواياته بن عدي اَوَتَتبَّْعُتَها، َفَرَأْيُتُه َصُدوقًا، َمْأُمْونًا ِحْيَن َكاَن َشاّبًا، وقول 
ي أفهذا يدل على قبوله في الشرط األول لصالح حديثه في حينه  ،(2)مستقيمة

عيد، س يأبومثال ذلك ما ورد في مسند أحمد من حديث أنه مقيد بحال شبابه، 
حدثنا قيس بن الربيع، حدثني عبد اهلل بن أبي السفر، عن ابن شرحبيل، عن 

تترن وعنده نساؤه، فاس لعباس، قال: دخلت على رسول اهللابن عباس، عن ا
ِإال َأنَّ ، (3)ُلدَّ  ِإال اللَّدَّ  َشِهدَ  َأَحدٌ  اْلَبْيتِ  ِفي َيْبَقى اَل مني إال ميمونة، فقال: ))
(( فقالت ِبالنَّاسِ  ُيَصلِّيَ  َأنْ  َبْكرٍ  َأَبا ُمُرواثم قال: )) ((َيِميِني َلْم ُتِصِب اْلَعبَّاَس 

ا َأَبا ُمُرو بكى، قال: ))عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل إذا قام مقامك 
أن  دَ جِ ، قلت وبالنظر لسند الحديث ودراسته المبدئية وُ (4)((َبْكٍر ِلُيَصلِّ ِبالنَّاسِ 

( حيث اعامً  31قد روى هذا الحديث وهو شاًب قبل األربعينات من عمره ) اً قيس

                                                           
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  (1)

 739ه(، ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 354حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
الطبعة: -ه: شعيب األرناؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت ، حققه وخرج أحاديثه وعلق علي1/161ه( المقدمة:

 م.1911-هـ  1401األولى، 
 .1/44سير أعالم النبالء: (2)
ُلدَّ في مرضه؛  هو الدواء الُمسقى في أحد لديدي الفم؛ وهما ِشّقاه، وقد لّده يلّده، ومنه هذا الحديث: وهو أنه (3)

في البيت أحد إال ُلّد إال عمي العباس، فعل ذلك عقوبة لهم؛ ألنهم لدُّوه وهو مغمى عليه، فلما أفاق قال: ال يبقى 
 .3/313بغير إذنه، الفائق في غريب الحديث: 

هـ( 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: (4)
إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي طبعة: مؤسسة الرسالة عادل مرشد، وآخرون -تحقيق: شعيب االرنؤوط 

 م.2001-هـ  1421الطبعة: األولى، 
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هـ فهذا الحديث يكون على هذا 121ن من أخذ عنه هذا الحديث توفي عام إ
 قبوله. ىه شواهد ومتابعات صحيحة عالوة علوهذا الحديث ل ،الشرط

فدخل في شرط ما  :(1)أختلط لما كبر :وقيل: الشرط الثاني من حيث قولهم
ال يقبل؟، قالوا: ما حدث به حال االختالط حدث به حال االختالط هل يقبل أو 

بن حجر اال يقبل، إال إذا تابعه على روايته أحد الثقات فإنه يقبل وهو قول 
 فيما رواه عن وكيع كما سبق، وقد شرح.

زكريا بن حمدويه البغدادي، ثنا عبيد بن إسحاق العطار، ومثال ذلك ما حدث به 
: أن النبي ثنا قيس بن الربيع، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس،

قلت: وهذا الحديث قد أورده عبيد بن  (2)((َصاِئمٌ  َوُهوَ  َقَدِمهِ  َظْهرِ  َعَلى اْحَتَجمَ ))
يس ق اختالطالحديث في فترة  ىْ وَ هـ( والذي يظهر انه رَ 214العطار)إسحاق 

في حديثه هذا ما رواه الثقات كما  -رحمه اهلل- وقد خالف قيٌس  -رحمه اهلل-
-فقد خالف  (3)َوُهَو َصاِئٌم(( يُّ ورد في صحيح البخاري بلفظ: ))اْحَتَجَم النَّبِ 

 َدِمهِ قَ  َظْهرِ  َعَلىفي قوله: )) رواية من أوثق منه من أهل الحديث -رحمه اهلل
، وكذلك تفرد به قيس عن منصور بن المعتمر من طريق مجاهد خالفًا لغيره ((

من طرق الحديث في كتب السنة، ثم إن لفظ الحديث في رواية قيس مخالف 
لحجامة ع االصحيحين مواضلما جاء في الروايات الصحيحة، ثم إنه قد ورد في 

التي احتجم فيها النبي
(4). 

                                                           
 .1/44سير أعالم النبالء:  (1)
هـ( 360المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  (2)

باباه، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية  ، ويرد الحديث عنه تفصياًل في11/59
 القاهرة، الطبعة: الثانية. –
وسننه وأيامه )صحيح البخاري(: محمد بن إسماعيل  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل (3)

طبعة: دار طوق النجاة، -ه( تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر256أبو عبد اهلل البخاري الجعفي)المتوفى:
سحاق بن إبراهيم، 1422الطبعة: األولى،  قال -هـ والحديث من طريق أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وا 
 .حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاؤوس، وعطاء، عن ابن عباس-قال اآلخران: إسحاق: أخبرنا، و 

باب الحجامة للمحرم فذكر أنه كان –في كتاب جزاء الصيد  ذكر البخاري في صحيحه موضع احتجام النبي (4)
، وبين موضع الحجامة في الحديث الذي يليه، وهما حديثا الباب، كذا أورده في 1135حديث رقم:  3/15محرمًا 

حديث رقم:  3/33باب الحجامة والقيء للصائم فزاد على الحجامة حال اإلحرام الحجامة للصائم –كتاب الصوم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[41] 

 

فيدخل عليه ابنه فيحدث منه ثقًة به، فوقعت الشرط الثالث من حيث قولهم: )
بمعني ما أشكل فلم يدر حدث به  :(1)(المناكير في روايته فاستحق المجانبة

قبل االختالط أو بعده ال يقبل، إال إذا تابعه على روايته أحد الثقات فتقبل 
 روايته كما مر.

ط هو الختال، االتغير هو: ضعف حفظ الراوي الفرق بين التغير واالختالط:*
فساد عقل الراوي، قال اإلمام الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس 

ح في الثقة فإن غالب الناس يعتريهم في مرض الموت الحاد نحو ذلك، بقاد
نما المحذور أن يقع االختالط بالثقة فيحدث في حال اختالطه بما يضطرب  وا 

 .(2)في إسناده ومتنه فيخالف فيه. اهـ
التغير ليس جرحًا مسقطًا لحديث من وصف به بخالف  :أحد المعاصرينقال و 

أما الترجيح و  يقبل حديث من وصف به إال عند من وصف باالختالط، واألول
فقيد ، (3)من وصف باالختالط فحديثه ضعيف إال إذا حدث به قبل االختالط

-رحمه اهلل-بمرض الموت وكالم األلباني  التغير-اهللرحمه -اإلمام الذهبي 
 .(4)يتضح منه إطالقه وقبول حديثه

 

 

 
 

                                                           

حديث  3/63احتجم وأعطى الذي حجمه  باب ذكر الحجام، أن النبي–، وذكر في كتاب البيوع 1939، 1931
، وذكر في كتاب الطب عدة أبواب تتعلق بالحجامة منها باب الحجم في السفر واإلحرام، والحجامة 2103رقم: 

لبيان مواضعها ولم  ، فكل هذا125-7/124من الداء، والحجامة على الرأس، والحجامة من الشقيقة والصداع 
 على ظهر القدم. يثبت حجامه

 .1/394تهذيب التهذيب:  (1)
 .10/254سير أعالم النبالء: (2)
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج  (3)

المملكة -طبعة: دار المعارف، الرياض ، 1/366هـ( 1420نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفى: 
 م.1992هـ / 1412العربية السعودية الطبعة: األولى 

 قال شيخنا ومشرفنا حفظه اهلل وغفر لنا وله: )أرى أن التغير أعم من االختالط واهلل تعالى أعلم(. (4)
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 اهللرحمه -تشيع قيس بن الربيع الثالثة:  المسألة-: 
وقد أخذ نفر قليل من أهل العلم هذا المأخذ على الراوي الذي عليه مدار البحث فمنهم  

وسئل أحمد: لم ترك الناس ": -رحمه اهلل-بن حجر اقال  حيث-اهللرحمه -اإلمام أحمد 
 .(1)"حديثه؟ فقال: كان يتشيع

لما قاله صاحب الحجة في الحديث عن أبان بن تغلب  قلت: فالرد على ذلك موافقٌ 
يق مبتدع، يقول: كيف ساغ توث أنلنا صدقه وعليه بدعته، ثم يقول: فلقائل حيث قال: 

 دال من هو صاحب بدعة؟وحّد الثقة العدالة واإلتقان؟ فكيف يكون ع
 وجوابه أن البدعة على ضربين: 

يهم تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعالتشيع بال غلو وال كبدعة صغرى،  األولى:
مع الدين والورع والصدق، فلو رّد حديث هؤالء لذهب جملة من اآلثار النبوية، وهذه 

 .مفسدة بّينة
والدعاء  بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر الثانية:

 .إلى ذلك، فهذا النوع ال يحتّج به وال كرامة
يقول: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير ثم 

وتعّرض لسّبهم، والغالي في زماننا  وطلحة، ومعاوية، وطائفة مّمن حارب علّيا
 .(2)ّثرا فهذا ضاّل معوعرفنا هو الذي يكّفر هؤالء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضً 

نة، صاحب س: ذكروا انه أروى الناس عن -رحمه اهلل-ثم إنهم في الحديث عن قيس 
ن كثر في أحاديثه التي جمعتها ابتداء ذكر كثير من مناقب وفضائل على وآل البيت  وا 
فال يعني هذا انه غاٍل في التشيع ومتخٍذ له مذهبًا والواجب على أهل السنة محبة آل 

فال  وحقهمامع أفضلية ومحبة الصاحبين وهم أحق بذلك من الشيعة  م،بيت نبيه
 تكون هذه تهمًة وال مأخذًا.

                                                           
 .1/394تهذيب التهذيب:  (1)
ه( المقدمة 377بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي )المتوفى: الحجة للقراء السبعة: الحسن بن أحمد  (2)

، طبعة: أحمد يوسف الدقاق-بشير جويجابي راجعه ودققه: عبد العزيز رباح -، تحقيق: بدر الدين قهوجي 35ص
 م.1993-هـ  1413الطبعة: الثانية، -دمشق / بيروت -دار المأمون للتراث 
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عًا وانه ممن متشيوال  في التشيع،ليس من الغالين  والذي تطيب النفس إليه أن قيًسا
كان يخاف اهلل، فنستخلص مما تقدم أن من عليه مدار البحث ال ينطبق عليه تعريف 

أو  تالشيعي بحديه عند المتقدمين، إذ لو كان شيعيا أي صاحب بدعة صغرى كان
رحمه - دتفرد بهذا القول اإلمام أحم نوا حاله في الجرح والتعديل، وِلمَ كبرى لذكروه وبيّ 

ثم هل غابت هذه الصفة عن أقرانه كسفيان وشعبة، فليس من شهد كمن غاب  ؟!-اهلل
يم عظ على-اهللرحمه -وال من حضر كمن سمع، وهذا ليس تنقيصًا من اإلمام أحمد 

نما هو م ،فضله وقدره ا وصل إليه فهمي القاصر مما وجدته بين يدي من أقوال وا 
 العلماء في الراوي الذي عليه مدار البحث واهلل تعالى أعلم.
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 : المطلب الرابع*
 (-رحمه اهلل-حكم على قيس بن الربيع ال)

 فٌ لَ تَ خْ قد عرف بالبحث عن الراوي الذي عليه مدار البحث مما سبق ذكره وبيانه انه مُ 
ختلف :)وقد ا-رحمه اهلل-قال الترمذي فيه من حيث التوثيق والتصديق والضعف 

 .  (1)األئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال، كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم(
الحديث عن ذلك والنظر فيما أورده  وقبل-اهللرحمه -قلت: وهذا ما حدث مع قيس 

ينبغي معرفة صنيع أهل الفن في الراوي ، -رحمه اهلل-أهل الجرح والتعديل عنه 
نزال الراوي الذي عليه  المختلف على روايته وطرق تميز الرواة الثقات من الضعفاء وا 

 مدار البحث على هذه الشروط:
إذا اختلفت أقوال المحدثين في الراوي، منهم من يوثقه،  ولعل هنا محل سؤال وهو

هل نغلب جانب الجرح احتياطًا فنعد و  فما حكم حديثه؟ ومنهم من يجرحه ويطعن فيه،
أو نتوسط في ذلك فنجعل  ؟اا، أو نغلب جانب التعديل فنعده صحيحً مردودً حديثه 

 حديثه من نوع الحسن؟
 :وفيه ثالثة مذاهب

تقانهم، أو على توثيقهم عند جمهور األئمة الجهابذة  .1 قسم متفق على جاللتهم وا 
نما ينظر إلى ما  هذا الشأن وفرسانه، فال يلتفت إلى ما فيهم من جرح عام، وا 

جرحوا فيه من جرح خاص يتعلق بالطعن في بعض حديثهم أو في روايتهم عن 
بعض شيوخهم، أو ما ثبت أنهم وهموا فيه من وهم يسير ال يضر في جانب 

 .إتقانهم وضبطهم
قسم متفق على ضعفهم، أو على تضعيفهم عند جمهور أئمة هذا الشأن فال  .2

 اق خاصً نظر في ذلك إذا كان التوثي، وياا عامً من وثقهم توثيقً إلى توثيق  يلتفت
كتوثيقه في الرواية عن شيخ معين أو روايته لصحيفة معينة، أو ضبطه لحديث 

 .بعينه

                                                           
محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  سنن الترمذي:-الجامع الكبير  (1)

 م.1991سنة النشر: -بيروت  –طبعة: دار الغرب اإلسالمي -، تحقيق: بشار عواد معروف 6/252ه( 279
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قسم الرواة المختلف فيهم، وهنا مربط فرس المحققين، ومناو رواحلهم، وهنا  .3
 الرواة تساهالً  الحكم علىيجب تحرير عبارات األئمة، ومعرفة مناهجهم في 

 .، ومعرفة سياق كالمهم في الراوي، وقرائن التجريح والتعديلا واعتدااًل وتشددً 
اختالف قول اإلمام الواحد في الراوي الواحد يوثقه مرة ويطعن  اأيضً ومن ذلك 

ى، ويحسن حاله مرة ثالثة، فيتعين معرفة عادة ذلك اإلمام أو معرفة خر أفيه 
أقواله في الراوي أو أضبط الروايات عنه، أو سياق كالمه وغير ذلك من  آخر

ومما ينبغي أن يعلم في هذا الشأن أنه ال يصلح أن يطرح حديث الراوي ، القرائن
ال للزم تضعيف آالف  أو يتوقف فيه، لالختالف فيه، أو إلطالق الكالم فيه، وا 

كأحمد في مسنده، والنسائي ولذا فقد ذهب عدد من المحدثين  ،األحاديث ورّدها
في سننه وغيرهما إلى أنه ال يترك حديث الرجل حتى يجمع الجميع على 

 .(1)تركه
معرفة صفة من تقبل وقد جمع الحافظ العراقي الحديث عن ذلك من حيث 

ما  إجمااًل وتفصياًل وهو الذي يثبت وما يتعلق بذلك ،روايته ومن ترد روايته
 .(2)سبق ذكره

 ن تمييز الرواة الثقات من الضـــــــــــــعفاء يتم بإحدى ثالث طرق وبشـــــــــــــكل عام فإ
 )على األقل(:

  معاصرة الراوي ومشاهدة أحواله واختبار حفظه وسؤال الناس عنه وواضح أن
رة من حيث معاص تضح للناظروهذا ي ،هذا ال يصلح إال مع اإلدراك والمعاصرة

وشعبة بن الحجاج وهم من أقرانه وهو شيخهم وهم  للسفيانين-رحمه اهلل-قيس 
 شيوخه وحكمهم عليه.

                                                           
، 41طبعة: مجلة البحوث اإلسالمية، العدد  لغني بن أحمد جبر مزهرد. عبد ا :أصول التصحيح والتضعيف (1)

 .365-329ص
التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن ( 2)

روايته ومن ترد ه( النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل 106أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، طبعة: محمد عبد المحسن الكتبي 162-136روايته وما يتعلق بذلك: ص

 م.1969هـ/1319الطبعة: األولى، -صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

http://www.alukah.net/authors/view/home/226/
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  سـبر حديثه ومقارنته مع أحاديث الثقات وغالب أحكام الرواة مبنية على السـبر
 بن عدي.ابن حبان و اوهذا يتبين من فعل 

 بن ين كالذهبي واخر أالموازنة بين أقوال العلماء في الراوي، وهذا هو عمل المت
، قال الشيخ حسان عبد المنان: )إن ما يجُب أن ُيعَلَم أواًل أنَّ حجر وغيرهما

التصحيح والتضعيف في الحديث أمٌر اجتهادي، وليس يقوُم في الغالب إال 
ند أحمد ععلى التصوُّر وَسْبِر الطرِق وسبر أحاديث الراوي، فقد يكون الراوي 

يُرهما، على والبخاري وغ، وال يوافُقه فيه يحيى بن معين اوأبي حاتم مثاًل مجروحً 
أن السَّبَر في مثِل هذه األحاديث قد يكوُن عندهم جميعًا، ولكن المقاييس 

ه تنطبق، بل قد يخرج من ذلك كل تختلف، والمناهج األصولية عندهم أحيانًا ال
 .(1)(إلى قناعة المحدث بضعف أو بتصحيح دون بينة واضحة

 النظر بين جميع األقوال والترجيح فيما بينها أو الحكم:   

 ** قاعدة **

ألن المعدل يخبر عما ظهر من  ،فالجرح مقدم اجتمع في شخص جرح وتعديلإذا ))
معدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على ال

والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه واهلل  ،قيل: التعديل أولى
 .(2)((أعلم
ن ضعف فهو الذي يُ   وما أحسن مذهب النسائي في هذا  ،إليه هُ جَ تَ وهذا القول وا 

وهو أال يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ولذا أرى من الواجب  !!الباب
على المحقق أال يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال بل يرجع 
إلى مطوالته التي تحكي أقوال األئمة فعسى أال يرى إجماعًا على تركه بل يرى كثرة 

 .(3)فيمن عدله
                                                           

–لمنهج العلمي ، طبعة مكتبة ا159: صحوار مع الشيخ األلباني في مناقشة لحديث العرباض بن سارية (1)
 هـ.1412-بيروت 

 .142التقييد واإليضاح: ص (2)
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي  (3)

 لبنان.-بيروت-، الناشر: دار الكتب العلمية 111هـ( ص1332)المتوفى: 
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اوي نصـــــــــــــــيبًا منه فعلى قلة من ترجم له في التراجم والطبقات قلـت: وهذا الذي نال الر 
وجدت فيما توصــــــــلت إليه بجهدي المتواضــــــــع فيما بين يدي من المترجمين من أطال 
في ترجمتـــه وجمع أقوال أهـــل العلم فيـــه كـــالحـــافظ المزي، والـــذهبي، وأبن حجر، ومن 

 طني.ذكر كالمًا قلياًل جدا وصفًا وتجريحًا مبهمًا كاإلمام الدارق
هــــا على أن غلبلي  يتبين-اهللرحمــــه -وعليــــه فبــــالنظر إلى أقوال العلمــــاء في قيس 

 وهما: ضربين رئيسيين
 األول: فيمن قالوا ثقة وبيان حجة قولهم.

 الثاني: فيمن قالوا غير ذلك وبيان حجة قولهم.
 :أما بالنظر في القول األول فأقول 

 هم: شــــــــــيخه أبو الحصــــــــــين إجماالً -اهللرحمه -أواًل: أن من قالوا بتوثيق قيس 
ه(، شعبة بن الحجاج 140ه( وذلك نقاًل عنه بالثناء، شـريك القاضي )127)
ه(، أبو داود 191ه(، ســـــــــــفيان بن عيينة )161ه(، ســـــــــــفيان الثوري )160)

هــــــــــــــــــــــــ(، أبو الوليد الطيالســـــــــي 219ه(، عفان بن مســـــــــلم )204الطيالســـــــــي )
الحافظ لرحمن بن يحيى العذري، عبد ا، هـــ(365هـــ(، الحافظ بن عدي )277)

 هـ(.741الذهبي )
طبقته من أقرانه و  كانوا-اهللرحمه - اً ممن ُذكر فيمن وثقوا قيســـــ اً ن عددإ: ثانًيا

 هم، و -اهللرحمه - اوغير هؤالء كانوا ممن عاصـــــروا قيســـــً  ،)ســـــفيان، وشـــــعبة(
ثم إنهم من الكبــار في العلم  ،على درايــة بحــالــه فلو علموا منــه شـــــــــــــــرًا لــذكروه

 .قد يؤدي للقدح في دين اهلل ئاً ومعرفة الرجال فليس من شأنهم أن يخفوا شي
فقد كان  ،قيمته وفضــــــله عند شــــــيخه وتوثيقهعلى ثالثًا: ثناء شــــــيخه عليه يدل 

عد ي وجوده ويســــــتخلفه على درســــــه بتلميذًا على حلقته ف يولي بعض الشــــــيوو
ين الحصـــ يعن أب شـــعبةأخذ  وقد-اهللرحمه -شـــعبة  لهذا من قو  يؤخذموته و 

 قيس وكان-اهللرحمه -وذكر انه كان صـــــــــــاحب ســـــــــــنة وكان يثني على قيس 
.(1)الناس عنه كذا في وجود ومعاصرة سفيان الثوري ىأرو 

                                                           
 . 19/402ال: عثمان بن عاصم بن حصين، تهذيب الكمترجمة  (1)
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على توثيقه تصـــــــريحًا وكناية مع المعاصـــــــرة والتالقي فغالبهم : اجتماع هذا العدد رابًعا
كوفيون، واألخذ عنه ممن تقدم وجوده في عصــــــــــره ومن هم قريبًا من طبقته يدل على 

 فضله وثباته في العلم.
 يؤخذ ي أنخامســــــــًا: وجود ثالثة من أئمة الجرح والتعديل وذكرهم ما يوثق الراوي ينبغ

 دح في راوٍ والم ءيعقـل أن يقول الثالثـة قواًل متعـددًا بـالثنـانـه ال إمنـه مـأخـذًا قويـًا حيـث 
ثم " :بن حبان ملخصـــــــــًا فيهماالتثبت فيه، وهنا يؤثر ذكر قول  إال وهم على درجة من

نن، والقْدح في الضـــعفاء  َأَخذ عن هؤالء مســـلَك الحديث،  -وانتقاد الرجال، وِحْفظ الســـُّ
ين، منهم: ســفيان بن ســعيد الثوري، ومالك جماعٌة من أئمة المســلمين، والفقهاء في الد

ْعبة  اج، وعبد الرحمن بن عمرٍ بن أنس، وشـــــــــــُ َلمة، األوزاعي بن الحجَّ ، وحمَّاد بن ســـــــــــَ
فيان بن ُعيينة، في جماعة معهم نَّ من إالَّ أ، واللَّْيث بن ســــــــــــعد، وحمَّاد بن زيد، وســــــــــــُ

أشـدهم انتقاء للسنن، وأكثرهم مواظبة عليها، حتى جعلوا ذلك صناعًة لهم ال يشوبونها 
 .(1)"ة أنفس: مالك، والثوري، وُشْعبةثالث آخر ءبشي
 لبيان دقتهم وشـــــــدتهم في الجرح والتعديل فالاســـــــتئناســـــــًا ولقد ذكرت هذا القول  :قلت 

 ى قيس.يخفى عليهم من هو أفضل من قيس عالوة عل
قال ابن رجب حكاية عن شـــــعبة ودقته في هذا الباب: )وهو أول من وســـــع الكالم في 

أئمة هذا و ائق علم العلل، الجرح والتعديل، واتصـــال األســــانيد وانقطاعها، وَنقََّب عن دق
-وأما رابعهم فعفان بن مســـــــلم قال عنه الذهبي  (2)الشـــــــأن بعده تبع له في هذا العلم(

 .في أحكام الجرح والتعديل اوكان ثبتً  :-رحمه اهلل
عدي  بنان مصطلح )ال بأس به( عند إبن عدي ال بأس به: قلت: افي قول سـادسًا: 

عندما يطلق قد ال يراد به المصــــــــطلح الشــــــــائع عنده أال وهو أدني درجات التوثيق بل 

                                                           
من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي،  المجروحين (1)

ملخصًا، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، طبعة: دار الوعي  31-1هـ(، 354أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
 هـ.1396حلب، الطبعة: األولى،  –
شرح علل الترمذي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي،  (2)

 –الزرقاء  –، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، طبعة: مكتبة المنار 1/30ه( 795الحنبلي )المتوفى: 
 م.1917-هـ 1407األردن الطبعة: األولى، 
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 يريـد بهـا مطلق الثقة، قالها في عكرمة مولى ابنو  كـذلـك في حـديثـهيســـــــــــــــتخـدمـه نراه 
 .(1)عباس بعد أن وثقه

وقــد يقول أرجو أن ال بــأس بــه: وهــذه الكلمــة رأيــت ابن عــدي، يطلقهــا في مواضـــــــــــــــع 
 .(2)تقتضي أن يكون مقصوده، أرجو أنه ال يتعمد الكذب ا.هـ قاله المعلمي

وقد تكون ليســــت نصــــًا في التوثيق، ولئن ســــلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أو 
 .(3)التجريح، مثل قوله: ما أعلم به بأساً أول مرتبة من مراتب 

وعليـه فال يعتـد بقولـه على توثيق قيس واألخـذ بهـذا اإلطالق إال بالتثبت والنظر  :قلـت
 في قوله وحكمه عليه.

لك في نه سإ حيث-اهللرحمه -ن الناظر في قوله يعرف ماهية حكمه على قيس إثم 
 اا سار عليه بمعنى ان قيسشعبة بن الحجاج وم مسلك-اهللرحمه -قيس  ىحكمه عل

 .(5)ثقة-اهللرحمه -
ن كان قوله بمضــــمونه توثيقًا  ســــابعًا: في توثيق عبد الرحمن بن يحيى العذري: قلت وا 

إال انــه ممن ال يعتــد بهم في علم الجرح  (6)في بيــان أنــه أطلــب أهــل الكوفــة للحــديــث
 ما سبق. وزيادة الداللة على لالستئناسوالتعديل لكن ال يهمل قوله ويذكر 

-من قـالوا بترك حديثه فقد أخذ الذهبي  لقول-اهللرحمـه -ثـامنـًا: معـارضـــــــــــــــة الـذهبي 
 بالراوي-اهللرحمه -اإلمـام النســـــــــــــــائي تعنتـه في الجرح، ثم مثـل لـذلك  على-اهللرحمـه 

ال ينبغي  الذهبي وقال وأثبته-اهللرحمه -الذي عليه مدار البحث حيث تركه النســــــائي 
ين ال يكون إال لمــا اســـــــــــــــتقرت عليـــه النفس خر أأن توثيق المتــ، وفي ظني (7)أن يترك

 واطمأنت به من كالم المتقدمين عن الرجال في الجرح والتعديل واهلل أعلى وأعلم.
                                                           

 .6/477 الكامل: (1)
، تحقيق: 35ه(1250فوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة: محمد بن علي بن محمد الشوكاني )المتوفى:ال (2)

 عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
ه( 911تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  (3)
 ، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، طبعة: دار طيبة.1/404
 .7/171ينظر، الكامل:  (5)
 .12/453تاريخ بغداد:  (6)
، 597-596: صأقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث من كتابه سير أعالم النبالء جمع ودراسة (7)

 هـ.1409وة وأصول الدين، جامعة أم القرى، امتياز: رسالة ماجستير، لمجد أحمد سعيد مكي، كلية الدع
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 :وأما بالنظر إلى من قالوا بخالف ذلك القول فأقول 
الجراح ه(، وكيع بن 111أواًل: من قالوا بخالف التوثيق إجمااًل: عبد اهلل ابن المبارك )

هـ(، أحمد بن 256هـ(، محمد بن إسماعيل البخاري )233هـ(، يحيى بن معين )197)
ه(، أحمد 277ه(، أبو حاتم الرازي )262هـ(، يعقوب بن شيبة )261صالح العجلي )

ه(، أبو الحسن الدارقطني 354ه(، بن حبان البستي )303بن شعيب النسائي )
 هـ(.315)

ا  االختالف فيمــا بينهــا فبعضـــــــــــــــهــا مرتفع في حقــه ويقبلــهذ على هــذه األقوال ؤخــ: يثــانيــً
بحديثه كابن أبي حاتم ومنهم من ضـــعفه وتركه ووهن في أمره كالنســـائي وغيره  يؤخذو 

 وسوف افصل قول كل منهم على حده.

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [59] 

 

  نه صدوق وما في معناها:إفيمن قالوا فيه 
ن حبان الرازي، وأبأواًل: قال به أحمد بن صالح العجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم 

 بن حجر العسقالني.االبستي، و 
: أن الصـــدوق عندهم في الجرح والتعديل مختلفة المقصـــود والدرجة عند كل واحد ثانًيا
 منهم.

 ُشْعَبة يْروى النَّاس يضعفونه َوَكانَ  ثالثا: في قول العجلي عنه: قيس بن الّربيع اأْلَسدي
ة َفترك النَّاس خر آُدوًقا َوُيَقال ِإن اْبنه أفسد َعَلْيِه كتبه بَعنُه َوَكاَن َمْعُروفا ِباْلَحِديِث صَ 

عنه وأستدل عليه بإمام وهو عند العجلي  -رحمه اهلل-، ثم ذكر رواية شعبة  (1)َحِديثه
ثقة )أي شعبة( ثم اثني على معرفته بالحديث إضافة إلي صدقه مما يعني درجة اعلي 

واهلل اعلم ان المعروف بالحديث يساوي كلمة  لذي يظهرفا ،من قول العلماء صدوق
 -رحمه اهلل-صاحب حديث وهذا يكشف عن مدى الثقة في حفظ الراوي لدى العجلي 

نيع ولذا كان من ص ،وان صدوقًا عنده قد تعني توثيقه أو حسن حديثه فهي محتملة
ى خر أإضافة بعض األلفاظ إلى الجرح والتعديل فهناك أوصاف  -رحمه اهلل-العجلي 

يتميز بها اإلنسان، كأن يكون من كبار األئمة ذوي المكانة والفضل والصبر والجهاد 
في سبيل اهلل، أو يكون من الفقهاء والقضاة أو ممن اهتموا بالتمييز والتحقيق في 
الحديث، أو ممن اهتموا بالتفسير والقراءات، أو امتاز بالزهد والعبادة أو بالشعر واألدب، 

اسة أو غيرها من األوصاف فمثاًل يقول في ترجمة اإلمام أحمد: ثقة أو بالذكاء والفر 
ثبت في الحديث، نزه النفس، فقيه في الحديث، متبع، يتبع اآلثار، صاحب سنة 

 .(2)وخبر
وقال في ترجمة إبراهيم بن الزبرقان التميمي: كان ثقة راوية تفسير القرآن، حسن 

 .(3)الحديث وكان صاحب سنة، وصاحب تفسير

                                                           
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: أبو الحسن أحمد بن عبد  (1)

، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي طبعة: مكتبة 2/220هـ( 261اهلل بن صالح العجلي الكوفي )المتوفى: 
 هـ.1405الطبعة: األولى، -السعودية  –لمدينة المنورة ا-الدار 

 .1/194الثقات للعجلي:  (2)
 .1/201الثقات للعجلي:  (3)
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البا ما يأتي العجلي بروايات وأخبار تدل على أوصاف ومميزات الرواة، وأخبار وغ
القضاة والحكماء واألمراء والزهاد وغيرهم، ومثل هذه الحكايات لها قيمة تاريخية كبيرة، 

 .-رحمه اهلل-ال تخفى على أصحاب الفن، وقد ذكرها في كالمه عن قيس 
ل ِإن اْبنه أفســـد َوُيَقا" في قوله: وذلك-اهلله رحم-لم يتثبت منه  اثم ان في عبارته شـــكً 

لم يثبت وينبغي  نهأوقد ســـــبق الحديث عن هذا و  "،ة َفترك النَّاس َحِديثهآخر َعَلْيِه كتبه ب
خله فيها واســــــــــــتخراج ما اد والنظر-اهللرحمه -للتثبت منه ســـــــــــبر جميع أحاديث قيس 

 ن وجد.إختلط عليه ثم القول بثبوته ابنه و اعليه 
-اهللرحمه -قلت: وقد جمع يعقوب  :(1)-رحمه اهلل-ثالثًا: في قول يعقوب بن شيبة 

وله علي قول كثير من العلماء في ق اءً كالمه عنه بين المدح فيه وفي كتابه بن في
 لخطأاالحفظ كثير  رديء)عند جميع أصحابنا( كما قال ثم أورد رأيه هو فيه بأنه 

هم ؤ الحسن فيه الن الجمع ال يكون خط رأي الجماعة ويحمل على المحمل يؤخذف
 .-رحمه اهلل-كالواحد ويترك رأيه على فضله وعظيم قدره 

ا عهدي به وال ينشـــــــــــــــط الناس في الرواية ": -رحمـه اهلل-في قول بن أبي حـاتم : رابعـً
حتج به، وال يتب حديثه، كْ عنه، وأما اآلن فأراه أحلى، ومحله الصـــــــدق، وليس بقوى، يُ 

 :تقلـــ "،ن بن أبى ليلى وال يحتج بحـــديثهمـــاوهو أحـــب إلى من محمـــد بن عبـــد الرحم
لم تكن كغيره ممن اشـــــــــــــــتهروا بالحديث، همـة طالب الحـديـث لألخذ منه يفهم منـه أن 
فقـد أخـذ منـه أكـابر في هـذا الشـــــــــــــــأن ومنهم أقرانه وعلماء في بعض الفنون ومع ذلـك 

 اواحدٌ  ن اخذ عنه رجلٌ ا  النجود أئمة القراءات، و  ن أبيى كـاألعمش وعاصـــــــــــــــم بخر األ
 به، ثم طلب العلم عنه ونفع اهلل ىا فقد أدا نافعً صـحيحًا ونشره للناس وكان موثقً  علماً 

وليس بقوى، يكتب حديثه، وال يحتج  ،(2)قوله: )وأما اآلن فأراه أحلى، ومحله الصــــــــدق
بــه، وهو أحــب إلى من محمــد بن عبــد الرحمن بن أبى ليلى وال يحتج بحــديثهمــا( فهــذا 
قد ســـــــبق الكالم عنه في باب الصـــــــدوق بالحديث عن مراتب الجرح والتعديل عند ابن 

                                                           
 سبق فيمن قالوا انه صدوق في مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم. (1)
نده ذكر ذلك ة الثانية عقلت وهو من المرتبة الثانية أيضا عند أبن أبي حاتم بمعنى أن قيس رحمه اهلل بالمنزل (2)

 .2/37في الجرح والتعديل: 
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أبي حاتم أما تقديمه على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو يعنى انه أفضـــــــــــــــل 
 منه في الرجال وقوله ال يحتج بحديثيهما معناه إذا تفردا. درجة

ابه وحال بن حبان في شــــبابن حبان يتبين للباحث قبول حديثه عند اخامســــًا: في قول 
صـــــــــــــــغره أمــا بعــد اختالطــه فقــد نزل لــدرجــة أقــل ووقع في إخبــاره أخطــاء جعلتــه محــل 

 بنه. اا في رك األخذ لحديثه والعلة أيضً النظر وت
صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما : )-رحمه اهلل-بن حجر اسـادسـًا: في قول 

فوجده  بن حجرامراتـب الجرح والتعديل عند  ىنظر إلبـال ،ليس من حـديثـه فحـدث بـه(
رَ  من: وهي قولهكما في مقدمة التقريب  عنده في الدرجة الخامســــــة  ابعةالر  عن قصــــــُ

ليه قلياًل، "  أو ،"أوهام له" أو ،"يهم صدوق"  أو ،" الحفظ سيئ صدوق"  بـــــــ اإلشارة وا 
 والقدر، كالتشـــيع، البدعة، من بنوع ُرِمي من بذلك ويلتحق ،"بآخره تغير"  أو يخطئ،

 من مراتب التعديل. ،والتجهم واإلرجاء، والنصب،
ســـــــــــــــابعـًا: أمـا مــا ورد عنـه من بقيـة األقوال فمنهـا مــا رد عليـه ومنهـا مــا لم يقف عليــه 

 لم يعلل بسبب. الن التجريح فيه مبهمً الباحث 
 حكم على الراوي:ال

نزال بعضها على مراتب الجرح والتعديل فقد   ْطمَأنَّ ابعد استقراء األدلة والنظر فيها وا 
فالحاصل من حسن الحديث، الباحث إلى أن الراوي الذي عليه مدار البحث صدوق 

مل بحديثه عْ يُ نه صدوق حسن الحديث أ: االعتبار واالستئناس بحاله، و كالم العلماء فيه
واهلل  خالفة،والم غرابةال يحتج به عند التفرد والحال موافقة الثقات بمتابع أو شاهد، و 

 اعلم.
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 :الخامسالمطلب *
 (-رحمه اهلل-)وفاة قيس بن الربيع 

وقد  ،طالبًا للحديث ومحدثًا بما وصله وما ألمه من علم حياته-اهللرحمه -عاش قيس 
 لىإعامًا تقل أو تزيد قضاها في علم الحديث شابًا  ينوسبع ثمانية-اهللرحمه - رَ مِّ عُ 

م، قال: حدثني عبد اهلل بن عمر، عن أبي نعي"أن توفاه اهلل تبارك وتعالى قال عبد اهلل: 
سمعت طلًقا ابن عم شريك، عن شريك ونحن في دهليزه حيث مات قيس بن الربيع 

 .(1)"س من اإلسالم بمكانرحم اهلل أبا محمد، إن كان قي

توفي  بن سعد أن قيس بن الربيعاذكر  فقد-اهللرحمه -وقد اختلف في تاريخ وفاته  
 (3)وقيل سبع وستون ومائة (2)خالفة المهدي آخربالكوفة سنة ثمان وستين ومائة في 

 .(4)وقيل سنة خمس وستين ومائة وقيل ست وستون ومائة

والذي يترجح عندي في تاريخ وفاته انه توفي سنة ثمان وستون ومائة نظرًا لما  ت:قال
 .توافق عليه قول كثير من المؤرخين والمترجمين

و الوليد قال َأبُ  ،وشهد جنازته خلق ليس بالقليل بالكوفة-اهللرحمه -ولقد توفي  
نازة قيس: جالطيالسي َقاَل شهدت جنازة قيس بالكوفة، فسمعت شريكا وهو يقول في 

 .(5)"ما خلف قيس بعده مثله أو قال ما ترك بعده مثله"

فرحم اهلل قيس بن الربيع األسدي رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته وعفا عنه لما بدر 
 خير الجزاء. اه عن علمه وحديثه عن رسول اهللوغفر له ما حصل وجز 

 
 

                                                           
 (.2302، وعزاه إلى العلل برقم )3/111موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله  (1)
 .6/355الطبقات الكبرى: (2)
 .7/156، التاريخ الكبير للبخاري: 3/396ميزان االعتدال:  (3)
 .12/457تاريخ بغداد  (4)
 .12/454تاريخ بغداد  (5)
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 )أحاديث اإليمان( 
 (األحاديث التي أوردها قيس بن الربيع في اإليمان)

 )فضل التوحيد والهداية إليه(

 األول:الحديث *

، ثََنا َأْحَمُد ْبنُ قال الحاكم:   َنْجَدَة، َأْخَبَرِني َأُبو َعْبِد اللَِّه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُمَزِنيُّ
ِبيِع، َعْن َأِبي َخاِلٍد َيِزي َد ْبِن َعْبِد ثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد، ثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

، َعْن َأِبي َرافِ ِن، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه َمْوَلى َعلِ الرَّْحمَ  ، َقاَل: َبَعَث عٍ يٍّ
ا َأَبا َراِفٍع، اْلَحْقُه يَ ))ِلَواًء َفَلمَّا َمَضى، َقاَل: ِإَلى اْلَيَمِن َفَعَقَد َلهُ  َوَسلََّم َعِليًّا  النَِّبيُّ 

َتاهُ َفَأْوَصاهُ ِبَأْشَياَء، َفَقاَل: ))َيا َفأَ  ((اَل َيْلَتِفُت َحتَّى َأِجيَئهُ َوْلَيِقْف وَ َواَل َتْدُعُه ِمْن َخْلِفِه، 
، أِلَْن َيْهِدَي اللَُّه َعَلى َيَدْيَك َرُجاًل َخْيٌر َلَك ِممَّا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس((.  َعِليُّ

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

مولى  ، باب ذكر أبي رافعالصحابةالحاكم في المستدرك: كتاب معرفة  .1
 .(1)واللفظ له 6537، حديث رقم: 3/69رسول اهلل

، عن أبي عبد الرحمن بن عبد اهلل مولى على الطبراني في الكبير: .2
 .(2)994، حديث رقم: 1/332رافع

                                                           
المستدرك على الصحيحين: ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم (1)

هـ( تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء، طبعة 405الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى ): 
 هـ.1411 الطبعة األولى–بيروت –دار الكتب العلمية 

هـ( 360المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: (2)
 هـ.1415القاهرة الطبعة الثانية  –تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، طبعة مكتبة ابن تيمية 
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الشجري في األمالي: فصل في اإليمان وكلمة التوحيد وصفة المؤمن  .3
 .(1)226حديث رقم:، 1/64وحرمته وما يتصل بذلك 

 :اإلسناددراسة  -ب
: محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد أبو عبد اهلل المزني .1

ل  بن مغفل المزني صاحب رسو اهلل بن بشر بن مغفل بن حسان بن عبد اهلل
، قال الخطيب: كان ثقة ثم ذكر (2)هراهيكنى أبا عبد اهلل وهو من أهل  اهلل

، وقال الحاكم أنه كان صدوقًا (3)محمد بن عيسى الجكاني من شيوخه علي بن
 .(4)ه(، وقد قارب الثمانين352فيما حدث )ت:

هـ( 296)ت:  المحدث، القدوة يرو أبو الفضل اله: أحمد بن نجدة بن العريان .2
 .(5)قال الذهبي )ثقة(

: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد انيمَّ وأبو زكريا الحِ  .3
هـ(، قال البخاري:)كان أحمد وعلي يتكلمون فيه( 221الرحمن الحماني، )ت: 

                                                           
ن رشد باهلل( بن الحسين )الموفق( بن إسماعيل بترتيب األمالي الخميسية للشجري: مؤلف األمالي: يحيى )الم (1)

هـ( رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي  499زيد الحسني الشجري الجرجاني )المتوفى 
بعة: الط-لبنان  –هـ( تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 610)المتوفى: 
 هـ. 1422األولى، 

مدينة من مدن خرسان )أفغانستان( وهي عامرة، وأهلها من أحسن الناس وجوها، افتتحها األحنف بن قيس في  (2)
خالفة عثمان بن عفان، وأهلها أشراف من العجم، وبها قوم من العرب، وشرب أهلها من العيون واألودية، وخراجها 

ئن المشهورة في كل مكان: إلسحاق بن الحسين داخل في خراج خراسان ورد ذكرها آكام المرجان في ذكر المدا
 هـ.1401الطبعة األولى –المنجم، عاش في القرن الرابع الهجري، طبعة عالم الكتاب 

/ 3هـ( 463تاريخ بغداد: ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  (3)
 هـ.1422الطبعة األولى –بيروت –دار الغرب اإلسالمي ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، طبعة 411

 2/234هـ( 1422رجال الحاكم في المستدرك: لُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقِبِل بِن َقاِئَدَة الَهْمَداني الوادِعيُّ )المتوفى:  (4)
 هـ.1425، طبعة مكتبة صنعاء األثرية الطبعة الثانية 235-
هـ( 741دين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: سير أعالم النبالء: لشمس ال (5)

 هـ.1405الطبعة الثالثة –، تحقيق شعيب األرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة 13/571
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وقال النسائي:)ضعيف( قال يحيى بن معين: )ثقة وأبوه ثقة ومرة صدوق مشهور 
 وهو ضعيف. (1)وما بالكوفة مثله ما يقال فيه إال من حسد(

سبقت ترجمته وهو الذي عليه مدار البحث وهو صدوق حسن  قيس بن الربيع: .4
 الحديث ال يحتج به عند التفرد واالغتراب والمخالفة.

بد الرحمن بن أبى سالمة )ت: : يزيد بن عاألسدي الكوفي يأبو خالد الداالن   .5
ال أبو حاتم صدوق، قة، من السابع ،صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس( ه141

 .(2)حديثه لين: في وقال ابن عدى
 .لم أقف له علّي ترجمة علي ى: مولالرحمن بن عبد اهللعبد  .6
إبراهيم توفي في أول خالفة  اسمه، يقال : مولى النبيأبو رافع القبطي .7

 .(3)، صحابيعلي

 :اإلسنادالحكم على -ج

ن عبد عبد الرحمن بالحماني وهو ضعيف و الحميد إسناده ضعيف فيه يحيى بن عبد 
 .لم أقف له على ترجمة علياهلل مولي 

أصح  رآخفي هذا الحديث من هو أوثق منه حيث جاء الحديث بلفظ  ٌس وقد خالف قي 
ُن في متنه وسنده من هذا الحديث قال البخاري: َحدَّثََنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثََنا َيْعُقوُب بْ 

ِد ْبِن َعْبِد اللَِّه بْ  ، َعْن َأِبي َحاِزٍم، قَ َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُمَحمَّ اَل: َأْخَبَرِني َسْهٌل ِن َعْبٍد الَقاِريُّ
  َْعٍد، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ، َيْعِني اْبَن س  َيْوَم َخْيَبَر: ))أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َغًدا َرُجاًل ُيْفَتُح

ْم َأيُُّهْم ُيْعَطى، َعَلى َيَدْيِه، ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه، َوُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسوُلُه((، َفَباَت النَّاُس َلْيَلَتهُ 
؟(( َبَصَق ِفي َعْيَنْيِه َوَدَعا ، َفِقيَل َيْشَتِكي َعْيَنْيِه، فَ َفَغَدْوا ُكلُُّهْم َيْرُجوُه، َفَقاَل: ))َأْيَن َعِليٌّ

                                                           
، تحقيق عادل أحمد 97-9/95هـ( 365الكامل في ضعفاء الرجال: ألبي أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  (1)

 هـ.1411الطبعة األولى –بيروت  –علي محمد معوض، طبعة الكتب العلمية -عبد الموجود
 .12/12، تهذيب التهذيب: 3/1019، تاريخ اإلسالم: 33/273تهذيب الكمال:  (2)
، معجم الطبراني 149/  2، الجرح والتعديل: 704، التاريخ البن معين: 75- 73/  4الطبقات الكبرى:  (3)

 .93- 92/ 12، تهذيب التهذيب: 129، 11/121، اإلصابة: 52/ 1الغابة: ، أسد 216/ 1الكبير:
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َقاَل: ))اْنُفْذ َلُه، َفَبَرَأ َكَأْن َلْم َيُكْن ِبِه َوَجٌع، َفَأْعَطاُه َفَقاَل: ُأَقاِتُلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ فَ 
ْم ِبَما َيِجُب َعَلْيِهْم، َلى اإِلْساَلِم، َوَأْخِبْرهُ َعَلى ِرْسِلَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِهْم، ثُمَّ اْدُعُهْم إِ 

 .(1)َفَواللَِّه أَلَْن َيْهِدَي اللَُّه ِبَك َرُجاًل َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعِم((

قيلت له يوم خيبر وهي من رواية سهل بن سعد والرواية الثانية من رواية  ؛فاعليٌ 
وهي الرواية  اهي في الحديث أعاله والذي بعث إلى اليمن كان معاذً أبي رافع والتي 
 الصحيحة. 

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 غريب األلفاظ:-د

 الهدى هنا: هو البيان والداللة واإلرشاد، وهو الذي يقدر عليه الرسل  :يهدي اهلل
 يقالتوف هداية، وأما هداية اهلل فهي ، والمراد بها هنا هداية الرسل(2)وأتباعهم
 .، وهي خاصة باهللواإللهام والمعونة

   ْيٌر ل ك قيل المراد: خير لك من  ،أي: خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا :خ 
 .(3)أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل: تقتنيها وتملكها

 

  

                                                           
 .3009، حديث رقم:4/60باب فضل من أسلم على يديه رجل،  –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (1)
 .1،7، ومختصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية" للسلمان صـ7/21مستفاد من "أضواء البيان: (2)
 .1/145، و" القول المفيد على كتاب التوحيد" 7/471مستفاد من "فتح الباري"  (3)
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)إثبات اإليمان لمن شهد الشهادتين وعمل صالحًا(   

 الثاني:*الحديث 

ِن، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، ثََنا َيِزيُد ْبُن َحِكيٍم، ثََنا َيْحَيى ْبُن السَّكَ قال الطبراني: 
، َعْن ُحَنْيٍن، َعِن ابْ  ِد ْبِن َعِليٍّ ِبيِع، ثََنا َحِبيُب ْبُن َأِبي َثاِبٍت، َعْن ُمَحمَّ ِن َقْيِس ْبِن الرَّ

 َليَّ َرَقَبةً اللَِّه ِإنَّ عَ  ِبَأَمٍة َسْوَداَء، َفَقاَل: َيا َرُسولَ  َجاَء ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ  اًل َعبَّاٍس، َأنَّ َرجُ 
، ؟((َلَه ِإالَّ اللَّهُ : ))َأَتْشَهِديَن َأْن اَل إِ َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَّهِ  ُمْؤِمَنٌة، َفَهْل ُتْجِزُئ َهِذِه َعنِّي؟

 نََّها ُتْجِزُئ((.ْشَهِديَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه؟(( َقاَلْت: َنَعْم َقاَل: ))َأْعِتْقَها، َفإِ َقاَلْت: َنَعْم َقاَل: ))َأتَ 
 تخريجه: -أ

، حديث 7/129محمد  اسمه: باب من (1)الطبراني في المعجم األوسط :أخرجه
، وقال: لم يرو هذا الحديث عن حبيب إال قيس، وحنين مولى 7070رقم:

 جد إبراهيم بن عبد اهلل بن حنين.العباس بن عبد المطلب، 
 :اإلسناددراسة  -ب
محمد بن يحيى بن سهل بن محمد بن الزبير العسكري، حدث عن: سهل بن  .1

عثمان، وبشر بن هالل الصواف، ومحمد بن بكار العيشي، ويزيد بن حكيم، 
وأبي كامل الجحدري، ومحمد بن سليمان لوين، ومحمد بن ثعلبة، وعنه: أبو 

 .(2)، وأكثر عنه في "معاجمه"، وهو مجهول الحالالقاسم الطبراني
: َأُبو نائلة اليامي بصري روى عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط يزيد بن حكيم .2

 . (3)روى عنه موسى بن إسماعيل سمعت أبي يقول ذلك وهو مجهول الحال

                                                           
هـ( 360المعجم األوسط: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  (1)

 القاهرة. –تحقيق: طارق عوض اهلل محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني طبعة: دار الحرمين 
، 631إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: ألبي الطيب نايف بن صالح بن علي المنصوري، ص (2)

قدم له: د سعد بن عبد اهلل الحميد راجعه ولخص أحكامه وقدم له: أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 
 اإلمارات. –الرياض، مكتبة ابن تيمية -المأربي، طبعة: دار الكيان 

 .7/622، الثقات البن حبان: 9/257الجرح والتعديل:  (3)
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هـ( 202بن حبيب أبو عبد اهلل القرشي البصري البزاز )ت:ا: يحيى بن السكن .3
 .(2)قال أبو حاتم: ليس بالقوي (1)البخاري )صدقة الفطر( و )الدعوات(روى عنه 

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4
 .(3): سبقت ترجمتهحبيب بن أبى ثابت .5
اسم، المعروف بابن أبو الق: بن أبى طالب القرشي الهاشميمحمد بن على  .6

 .(4) روى له الجماعة(، ثقة، هـ10الحنفية، المدني، )ت:
م ن يخدكاعبد اهلل المكي، مولى ابن عباس )، أبو الهاشميحنين القرشي  .7

 .(5)له النسائي ى( صحابي، رو النبي
: الصحابي الجليل عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن ابن عباس .1

(، )ت: ي )ابن عم رسول اهللعبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس المدن
 .(6)، روى له الجماعةجليل ( صحابيهـ61

 :اإلسناد ىالحكم عل-ج
من الشواهد على هذا الحديث و ، (7)إسناده ضعيف ويحسن بالشواهد والمتابعات

 :-رحمه اهلل- قالفما جاء في مسند اإلمام أحمد 
، َعْن ُعَبْيِد اهلِل اْبِن َعْبِد اهلِل، َعْن  زَّاِق، َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ُجٍل، رَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
ُكْنَت  ِمَن اأْلَْنَصاِر َأنَُّه َجاَء ِبَأَمٍة َسْوَداَء، َوَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َعَليَّ َرَقَبًة ُمْؤِمَنًة، َفِإنْ 

اَلْت: قَ  ؟((َأَتْشَهِديَن َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ : ))َقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ َتَرى َهِذِه ُمْؤِمَنًة َأْعَتْقُتَها، فَ 
                                                           

الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: ألحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري  (1)
لى، و الطبعة: األ-بيروت –، تحقيق: عبد اهلل الليثي، طبعة: دار المعرفة 2/791هـ( 391الكالباذي )المتوفى: 

1407. 
 .5/221تاريخ اإلسالم ت بشار:  (2)
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (3)
 .9/354تهذيب التهذيب:  (4)
 .64/ 3تهذيب التهذيب:  (5)
/ 5، تهذيب التهذيب:330/  2، اإلصابة: 76/  1، العبر: 37/  1، تذكرة الحفاظ: 30/ 3تاريخ اإلسالم:  (6)

 .172، خالصة تذهيب الكمال: 112/  1، النجوم الزاهرة 114/  4، المطالب العالية: 276
الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظًا ومعنى، أو معنى فقط مع االتحاد في المتابعة هي:  (7)

  .د فالصحابي يختلفالصحابي، فالمتابعة تختلف عن الشاهد في كون المتابعة الصحابي واحد، أما الشاه
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(( ِباْلَبْعِث َبْعَد اْلَمْوِت؟ نَ َأُتْؤِمِنيْشَهِديَن َأنِّي َرُسوُل اهلِل؟(( َقاَلْت: َنَعْم َقاَل: ))َأتَ َنَعْم َقاَل: ))
 .(1)((اَل: ))َأْعِتْقَهاَقاَلْت: َنَعْم قَ 

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 

  

                                                           
، والحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات 15743،حديث رقم: 25/19حديث رجل  –ن يمسند أحمد: مسند المكي (1)

، 2393حديث رقم: 3/1514رجال الشيخين غير صحابيه )الشريد بن سويد( ورد ذكر أسمه في سنن الدارمي
( ، 16114مسعود، وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" )وعبيد اهلل بن عبد اهلل: هو ابن عتبة ابن عبد اهلل بن 

، وأخرجه والبيهقي في 2/777، وأخرجه مالك في الموطأ 124ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص 
من طريق يونس بن يزيد، كالهما عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ابن عتبة، أن رجاًل من  10/57السنن 

: ظاهره اإلرسال، لكنه محموٌل 9/114البيهقي: هذا مرسل، قال ابن عبد البر في "التمهيد" األنصار ... قال و 
 على االتصال، للقاء عبيد اهلل جماعة من الصحابة.
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 خلقه( ى)قدرة اهلل سبحانه وتعالى عل

 الثالث:*الحديث 

، ثََنا قَ قال الطبراني:  ْيُس ْبُن َحدَّثََنا ِإْدِريُس ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم اْلَحدَّاُد، ثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َمْسُعوٍد َقاَل: َبْيَنَما أَ  ِبيِع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َنا الرَّ

، َفِإَذا هُ َأْضِرُب  َو ُغاَلًما ِلي ِإْذ َسِمْعُت َصْوًتا ِمْن َخْلِفي: ))اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد(( َفاْلَتَفتُّ
 ِمْنَك ، َفَسَقَط السَّْوُط ِمْن َيِدي ِمْن َهْيَبِتِه، َفَقاَل: ))َأَما َواهلِل َللَُّه َأْقَدُر َعَلْيكَ َرُسوُل اهللِ 

 َعَلى َهَذا((.

 تخريجه: -أ
، 17/246د، عن أبي مسعو  التَّْيِميِّ يزيد بن شريك الطبراني في الكبير:  :أخرجه

 .615حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
هـ(، قال الدارقطني: ثقة 292إدريس بن عبد الكريم الحدَّاد، أبو الحسن: )ت: .1

 .(1)وفوق الثقة بدرجة، وقال ابن المنادي: كتب الناس عنه لثقته وصالحه
، أبو الحسين على بن عاصم بن صهيب : عاصم بناصم الواسطيع .2

، بن حجر: صدوق ربما وهم، وقال الذهبي: ثقة مكثراهـ(، قال 221)ت:
 .(2)ةبن ماجا، والترمذي، و له البخاري ىبن معين، رو اوضعفه 

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
 .(3)األعمش، سليمان بن مهران: سبقت ترجمته .4
ه(، ثقة يرسل 192أسماء الكوفي )ت:: أبو يإبراهيم بن يزيد بن شريك التيم .5

 .(4) روى له الجماعة وكان رأسًا في العلم، من الخامسة،
                                                           

 .7/466تاريخ بغداد:  (1)
 .5/51، تهذيب التهذيب: 9/262سير أعالم النبالء:  (2)
 .حافظ ثقة (،2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
 .1/176، تهذيب التهذيب: 5/60سير أعالم النبالء:  (4)
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: )ت: في خالفة عبد الملك بن مروان(، ثقة، التيمييزيد بن شريك بن طارق  .6
 .(1) روى له الجماعةمن الثانية، 

يرة س: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو أسيرة بن عأبو مسعود األنصاري .7
روى له (، صحابي، شهد العقبة الثانية، هـ40ري البدري، )ت: قاألنصا
 .(2) الجماعة

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .وهو صدوق حسن الحديثقيس بن الربيع إسناده حسن رجاله ثقات عدا 

، َكاِملٍ  َأُبو َحدَّثََناوقد صح الحديث عند مسلم بقوله:   اْلَواِحدِ  َعْبدُ  َناَحدَّثَ  اْلَجْحَدِريُّ
، ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  اأْلَْعَمُش، َحدَّثََنا ِزَياٍد، اْبنَ  َيْعِني  َمْسُعودٍ  َأُبو َقالَ : َقالَ  يِه،َأبِ  َعنْ  التَّْيِميِّ
 َأَبا اْعَلْم،)) ْلِفي،خَ  ِمنْ  َصْوًتا َفَسِمْعتُ  ِبالسَّْوِط، ِلي ُغاَلًما َأْضِربُ  ُكْنتُ : اْلَبْدِريُّ 
 اهللِ  َرُسولُ  ُهوَ  َذاإِ  ِمنِّي َدَنا َفَلمَّا: َقالَ  اْلَغَضِب، ِمنَ  الصَّْوتَ  َأْفَهمِ  َفَلمْ  ،((َمْسُعودٍ 
: َقالَ  ،((َمْسُعودٍ  َأَبا ْعَلْم،ا َمْسُعوٍد، َأَبا اْعَلْم،)): َيُقولُ  ُهوَ  َفِإَذا َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى
 َعَلى ِمْنكَ  َعَلْيكَ  ْقَدرُ أَ  اهللَ  َأنَّ  َمْسُعوٍد، َأَبا اْعَلْم،)): َفَقالَ  َيِدي، ِمنْ  السَّْوطَ  َفَأْلَقْيتُ 
 ِإْبَراِهيَم، ْبنُ  ِإْسَحاقُ  اهُ َوَحدَّثَنَ  َأَبًدا، َبْعَدهُ  َمْمُلوًكا َأْضِربُ  اَل : َفُقْلتُ : َقالَ  ،((اْلُغاَلمِ  َهَذا

، َوُهوَ  َمْيدٍ حُ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا َحْرٍب، ْبنُ  ُزَهْيرُ  وَحدَّثَِني ح َجِريٌر، َأْخَبَرَنا  َعنْ  اْلَمْعَمِريُّ
زَّاِق، َعْبدُ  َحدَّثََنا َراِفٍع، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  وَحدَّثَِني ح ُسْفَياَن،  َأُبو وَحدَّثََنا ح ُسْفَياُن، َرَناَأْخبَ  الرَّ
 َعْبدِ  ِبِإْسَنادِ  اأْلَْعَمشِ  َعنِ  مْ هُ ُكلُّ  َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا َعفَّاُن، َحدَّثََنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ 

 .(3)َهْيَبِتهِ  ِمنْ  السَّْوطُ  َيِدي ِمنْ  َفَسَقطَ  َجِريٍر، َحِديثِ  ِفي َأنَّ  َغْيرَ  َحِديِثِه، َنْحوَ  اْلَواِحدِ 

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

  
                                                           

 .11/337، تهذيب التهذيب: 16/411تاريخ بغداد:  (1)
 .7/241، تهذيب التهذيب: 7/24، اإلصابة: 554/ 3أسد الغابة:  (2)
  .1659، حديث رقم: 3/1210باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده –صحيح مسلم: كتاب اإليمان  (3)
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 )النهي عن اإلشراك باهلل وأنه من الكبائر(

 الحديث الرابع:*

، َحدَّثََنا َيْعُقوبُ قال أبو الحسين:  ْبُن  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُعمر الدَّاَرُقْطِنيُّ
ِبي ع، عن ِإْبَراِهيَم الَبزَّاز، َحدَّثََنا ُعمر ْبُن َشّبة، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن ُمْدِرك، َحدَّثََنا َقيس بن الرَّ

ِديَّ عَ ْن ُغَطيف الَجَزرّي، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن َسْعٍد َقاَل: َسِمْعُت عبد السالم ْبِن َحْرٍب، عَ 
َذا الَّذْي اْقَطْع هَ ))َوِفي ُعُنقْي َصليٌب ِمْن َذَهٍب فقاَل:  أتْيُت رسوَل اهللِ ْبَن َحاِتٍم َيُقوُل: 

 جح  مج حج﴿ سورَة َبراءٍة، َفَلّما َبَلغَ  ِفي ُعُنِقك! قاَل: فقطْعُتُه ثُّم أتيُتُه وهَو يقَرأُ 

، َقاَل: ُقلُت: َأَما، إنَُّهم َلْم يُكوُنوا يعُبُدونهم، َقاَل: َأَجْل، ولكْن كانْوا ﴾جس مخ جخ مح
َذا حرَّموا عليهُم الحالَل حرَّموه َفِتْلك عبادُتُهم((.  ِإَذا أحلُّوا لهُم الحراَم استحلُّوه َواِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 :المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري في الطيوريات أبو الحسين .1
 ، واللفظ له.1/240

ت في األدب والطب، من يرو : علل أخبار (1)بن أبي حاتم في العللا أخرجه .2
، حديث 6/314طريق بقية بن الوليد عن قيس بن الربيع بلفظ مختلف 

 .2556رقم:
اتم عن عدي بن حالطبراني في الكبير: باب مصعب بن سعد بن أبي وقاص،  .3

 .219، حديث رقم17/92من طريق بقية بن الوليد عن قيس بن الربيع به 
، حديث 14/210، 31الطبري في تفسيره جامع البيان: سورة األنفال: اآلية  .4

 .16633رقم: 
 

 

                                                           
العلل: ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم  (1)

هـ( تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اهلل الحميد، د/ خالد بن عبد الرحمن 327)المتوفى: 
 م.2006-هـ  1427الطبعة: األولى، -الجريسي، طبعة: مطابع الحميضي
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 اإلسناددراسة  -ب
: أبو الحسن الَعتَيِقّي المجِهز محمد بن أحمد بن محمد بن منصورَأْحَمد بن  .1

 ،اني األصليرو شيخنا العتيقي: إنه هـ(، قال ابن مأكوال: قال لي 441)ت:
 .(1)خّرج على الصحيحين، وكان ثقة متقًنا يفهم ما عنده

هـ( 315: أبو الحسن الدَّاَرُقْطنّي الشافعي )ت:علي بن عمر بن أحمد بن مهدي .2
القراءات وعقد لها أبوابا. ولد بدار إمام عصره في الحديث، وأول من صنف 

 كافور القطن )من أحياء بغداد( ورحل إلى مصر، فساعد ابن حنزابة )وزير
 .(2)وعاد إلى بغداد فتوفي بها ه،اإلخشيدي( على تأليف مسند

يعقوب بن إبراهيم بن أحمد، أبو بكر البغدادّي البزاز، عرف بالَجَراب: )ت:  .3
الطوسّي، والحسن بن عرفة، ورزق اهلل بن هـ( سمع: علّي بن مسلم  322

موسى وعنه: الدَّاَرُقْطنّي، وابن شاهين، وعلي بن محمد الحلبي، وجماعة، وثقه 
 .(3)الدارقطني

: أبو زيد النميري البصري النحوي بن عبيدة الحافظ، األخباري: عمر بن شبة .4
 نهـ( صاحب التصانيف، روى َعْن: محمد بن جعفر غندر، ويحيى ب262)ت:

وعبد  ،ةمهدي، وخلق كثير، وعنه: ابن ماج سعيد القطان، وَعْبد الرَّْحَمن ْبن
ون، وكان عالما آخر الرحمن بن أبي حاتم، والمحاملي، ومحمد بن مخلد، و 

بالسير والمغازي وأيام الناس، وصنف تاريخا للبصرة وكتاب أخبار المدينة، 
 .(4)وغير ذلك، وثقه الدارقطني وغيره

بن أبي الصفيراء الحارثي: قال ابن حبان في الثقات: ربما  عامر بن مدرك .5
أخطأ، وخرج حديثه في صحيحه وكذلك الحاكم النيسابوري، وسأل ابن أبي 

 .(5)حاتم أباه عنه فقال: هو شيخ
                                                           

 .9/622تاريخ اإلسالم:  (1)
، 4/314هـ( 1396األعالم: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  (2)

 م. 2002أيار / مايو -طبعة: دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشر 
 .7/469تاريخ اإلسالم:  (3)
 .6/376تاريخ اإلسالم:  (4)
 . 5/10، تهذيب التهذيب: 14/73تهذيب الكمال:  (5)
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 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .6
هـ(، 117عبد السالم بن حرب بن سلم النهدي المالئي، أبو بكر الكوفي: )ت: .7

 .(1) روى له الجماعةثقة حافظ له مناكير، من الثامنة، 
قيل غضيف: ضعيف، من السابعة، قال غطيف بن أعين الشيباني الجزري، و  .1

 .(2)بن حجر: ضعفه الدارقطنيا
ت: أبو زرارة المدني: ) مصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشي الزهري، .9

 .(3) روى له الجماعةهـ( ثقة، من الثالثة، 103
 بن عبد اهلل بن سعد بن : الصحابي الجليل عدي بن حاتمعدى الطائي .10

هـ( صحابي لقب بالجواد بن الجواد أسلم في السنة السابعة من 61ت:الحشرج )
 .(4)الهجرة

 :اإلسنادالحكم على -ج
 . أعين الشيباني وهو ضعيف الحديثن ضعيف فيه غطيف ب هإسناد

، َقاَل: َحدَّ فقال  :وقد أورد الترمذي هذا الحديث ثََنا َعْبُد َحدَّثََنا الُحَسْيُن ْبُن َيِزيَد الُكوِفيُّ
السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن ُغَطْيِف ْبِن َأْعَيَن، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم، 

 َهَذا َيا َعِديُّ اْطَرْح َعْنكَ ))َفَقاَل:  ،َوِفي ُعُنِقي َصِليٌب ِمْن َذَهبٍ  ْيُت النَِّبيَّ َقاَل: َأتَ 
، َقاَل:  جس مخ جخ مح جح  مج حج الَوَثَن، َوَسِمْعُتُه َيْقَرُأ ِفي ُسوَرِة َبَراَءٌة: 

ُموا َأَحلُّوا َلُهْم َشيْ َأَما ِإنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا َيْعُبُدوَنُهْم، َوَلِكنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا )) َذا َحرَّ ًئا اْسَتَحلُّوُه، َواِ 
ُموهُ   .((َعَلْيِهْم َشْيًئا َحرَّ

َطْيُف َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، الَ َنْعِرُفهُ ِإالَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد السَّاَلِم ْبِن َحْرٍب، َوغُ قال الترمذي: 
 .(5)ْبُن َأْعَيَن َلْيَس ِبَمْعُروٍف ِفي الَحِديثِ 
 .*الحكم على الحديث: حديث غريب

                                                           
 .6/316، تهذيب التهذيب: 1/335سير أعالم النبالء:  (1)
 .1/251، تهذيب التهذيب: 23/117تهذيب الكمال:  (2)
 .10/160تهذيب التهذيب:  (3)
 .7/166، تهذيب التهذيب:2/461اإلصابة: (4)
 .3095، حديث رقم: 5/129سورة التوبة  باب ومن –سنن الترمذي ت بشار: تفسير القرآن  (5)
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(األمر بالبر وانه بعد توحيد اهلل)النهي عن عقوق الوالدين و   

 الحديث الخامس:*
ِبيِع اأْلَسَ  ُد ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ ، َعْن َقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َأْحَمَد: َحدَّثََنا ُمَحمَّ ِديُّ

ُجاًل ِمَن َأِبي ِرْمَثَة، َقاَل: اْنَطَلْقُت َمَع َأِبي َوَأَنا ُغاَلٌم، َفَأَتْيَنا رَ  ِإَياِد ْبِن َلِقيٍط، َعنْ 
ِه َرْدٌع ِمْن اْلَهاِجَرِة، َجاِلًسا ِفي ِظلِّ َبْيِتِه َوَعَلْيِه ُبْرَداِن َأْخَضَراِن، َوَشْعُرُه َوْفَرٌة، َوِبَرْأسِ 

، َقاَل: وُل اللَّهِ ، َقاَل: َهَذا َرسُ َمْن َهَذا؟ َفُقْلُت: اَل  ِحنَّاٍء، َقاَل: َفَقاَل ِلي َأِبي: َأَتْدِري
، َفَأِرِني الَِّذي ِبَباِطِن  َفَتَحدَّْثَنا َطِوياًل، َقاَل: َفَقاَل َلهُ َأِبي: ِإنِّي َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيِت ِطبٍّ

ْن َتُكْن َغْيَر َذِلكَ  )َطِبيُبَها الَِّذي ، َقاَل: )َأْخَبْرُتكَ  َكِتِفَك، َفِإْن َتُك ِسْلَعًة َقَطْعُتَها، َواِ 
، َفَقاَل َلُه: ))اْبُنَك َهَذا؟(( َقاَل: َأْشَهُد ِبهِ  : ثُمَّ َنَظَر َرُسوُل اللَّهِ ، َقالَ َخَلَقَها((  ،ِإَليَّ

َك حِ : ))اْنُظْر َما َتُقوُل؟(( َقاَل: ِإي َوَربِّ اْلَكْعَبِة، َقاَل: َفضَ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّهِ 
: ))َيا َهَذا، اَل َيْجِني َأِبي َعَليَّ َفَقاَل َرُسولُ  ِلَشَبِهي ِبَأِبي، َوِلَحِلفِ  وُل اللَّهِ َرسُ 
 ْيَك، َواَل َتْجِني َعَلْيِه((.َعلَ 
  تخريجه: -أ

، ين من الصحابة، من حديث أبي رمثة، مسند المكثر أحمدعبد اهلل بن  :أخرجه
له، وفي مسند الشامين، من طريق محمد ، واللفظ 7115، حديث رقم:11/617

بن بكار ابن الريان، حدثنا قيس بن الربيع األسدي، عن إياد بن لقيط، عن أبي 
 ، بلفظ مختلف.17495حديث رقم:  ،29/41رمثة، 

 :اإلسناددراسة  .1
 ،بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبانيبن أحمد بن محمد ا: عبد اهلل بن حنبل .1

له  روىهـ( ثقة حافظ، من الثانية عشر، 290أبو عبد الرحمن البغدادي )ت:
 .(1)النسائي

ي بن الريان الهاشمي، أبو عبد اهلل البغدادي الرصافا: محمد بن بكار .2
 .(2)له مسلم وأبو داود ىهـ( ثقة، من العاشرة، رو 231)ت:

                                                           
 .5/143، تهذيب التهذيب: 13/516سير أعالم النبالء:  (1)
 .76-9/75، تهذيب التهذيب: 11/112سير أعالم النبالء:  (2)
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 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
هـ( من علماء التابعين، وثقاتهم، 120)ت: قإياد بن لقيط السدوسي الكوفي:  .4

من الرابعة، وثقه: يحيى بن معين، والنسائي، وهو من شيوو قيس بن الربيع، 
حدث عن: البراء بن عازب، وأبي رمثة البلوي، والبراء بن قيس، والحارث بن 
حسان البكري، ويزيد بن معاوية العامري البكائي، ولهما صحبة، حدث عنه: 

بن  ومسعر-وهو من أقرانه - بن إياد، وعبد الملك بن عمير اهللولده؛ عبيد 
 .(1)كدام، وسفيان الثوري

يقال لتميمي، و قال ايالتيمي و  يرفاعة بن يثربي البلو  : الصحابي الجليلأبو رمثة .5
، صحابي، روى عنه إياد بن لقيط، : بإفريقية( من تيم الربابتهما اثنان )

السنن الثالثة، وصحح حديثه ابن خزيمة، وثابت بن منقذ، روى له أصحاب 
 تيميالثة وابن حبان، والحاكم، قال بن حجر: فرق ابن عبد البر بين أبى رم

 .(2)، ومات بإفريقيةوبين أبى رمثة البلوى، فذكر أن البلوى سكن مصر
 :اإلسنادالحكم على -ج
 .ه حسن ورجاله ثقاتداسنإ
في روايته لهذا الحديث سفيان الثوري بلفظ مغاير وسند صحيح  ساً وقد تابع قي 

متصل يقوى به ما سبق كما جاء في مسند أحمد: َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َعْن 
، َقاَل: َخَرْجُت َمَع َأِبي َحتَّى َأتَ   ْيتُ ِإَياِد ْبِن َلِقيٍط السَُّدوِسي، َعْن َأِبي ِرْمَثَة التَِّميِميِّ

َأِبي:  ، َفَرَأْيُت ِبَرْأِسِه َرْدَع ِحنَّاٍء، َوَرَأْيُت َعَلى َكِتِفِه ِمْثَل التُّفَّاَحِة، َقالَ هِ َرُسوَل اللَّ 
: ))َهَذا َها َلَك؟ َقاَل: ))َطِبْيَبَها الَِّذي َخَلَقَها(( َقاَل: َوَقاَل أِلَِبيبُ ِإنِّي َطِبيٌب، َأاَل َأطُّ 
 .(3)، َقاَل: ))َأَما ِإنَُّه اَل َيْجِني َعَلْيَك، َواَل َتْجِني َعَلْيِه((اْبُنَك؟(( َقاَل: َنَعمْ 

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 
                                                           

 .1/316، تهذيب التهذيب: 5/224سير أعالم النبالء:  (1)
 .12/97، تهذيب التهذيب: 7/111اإلصابة:  (2)
إسناده ، قال المحقق: 17493، حديث رقم: 29/40حديث أبي رمثة التيمي،  –د الشامين مسند أحمد: مسن (3)

 .صحيح على شرط مسلم
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 غريب األلفاظ:-د
  ُشمس مع نصف النهار عند زوال ال والهاِجَرةُ  والَهْجرُ  والَهِجيَرةُ  الَهِجيرُ : الهاِجر ة

م يستكنون في بيوتهم، كأنهالظهر، أو من عند زوالها إلى العصر، ألن الناس 
ُر ِإَلى اْلُجُمَعِة َكاْلُمْهِدي وا، وشدة الحر، والتهجير في قولهقد تهاجر  : ))اْلُمَهجِّ

ر إلى َبَدَنًة((، وقوله ))َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي التَّْهِجيِر اَلْسَتَبُقوا ِإَلْيِه(( بمعنى التبكي
 .(1)س من الهاجرةالصلوات، وهو المضي في أوائل أوقاتها، ولي

 لطخ منه أو من الدم، وأثر الطيب في الجسد، ما : الردع: ردع من حناء
 ، ومن به رداع من طيب،قميص قد لمع بالزعفران أو بالطيبالرادعة: 
 .(2)كالمردوع

  ًبالكسر: المتاع، كالغدة في الجسد، ويفتح ويحرك، وكعنبة، أو ِسْلَعةً : الِسْلع ة ،
فيها، أو زيادة في البدن، كالغدة تتحرك إذا حركت،  خراج في العنق، أو غدة

 .(3)وتكون من حمصة إلى بطيخة، وهو مسلوع، والعلق، أسلع: صار ذا شجة
 جنى الذنب عليه يجنيه جناية: جره إليه، وتجنى عليه: ادعى ذنبا لم يجني :

 .(4)يفعله
 

  

                                                           
فصل –هـ( باب الراء 117القاموس المحيط: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )المتوفى:  (1)

ة ف: محمد نعيم العرقُسوسي، طبعة: مؤسس، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشرا1/495الهاء 
 م.2005-هـ  1426الطبعة: الثامنة، -لبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .1/721فصل الراء –القاموس المحيط: باب العين  (2)
 .1/729فصل السين –القاموس المحيط: باب العين  (3)
 .1/1271الجيم فصل –القاموس المحيط: باب الواو والياء  (4)
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 (هلل رؤية النبي)

 *الحديث السادس:

دَّثََنا َأُبو ُعَبْيِد اللَِّه اْلُمَعدَُّل َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن، حَ  َحدَّثََناقال الدارقطني: 
ِبيِع، َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَماَن، عَ  ِن ِإْسَماِعيُل ْبُن َجَبَلَة ْبِن َواِقٍد، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ))َلَقْد َرَأى مُ  ٌد َربَّهُ الشَّْعِبيِّ  ((.َحمَّ

 تخريجه: -أ
الدارقطني في رؤية اهلل :أخرجه

، باب ذكر الرواية عن عبد اهلل بن عباس (1)
  341:قال الدارقطني: وعن عاصم، عن عكرمة، عن 269، حديث رقم ،

 ابن عباس مثل ذلك.
 :اإلسناددراسة  -ب
لف خ : أبو عبيد اهلل الواسطي، حدَّث عن الحسن بنأحمد بن عمرو بن عثمان .1

سماعيل بن َجبلة بن واقد، وعيسى بن أبي حرب، وأبي المسيَّب َسْلم  البزاز، وا 
بن سالم، وأْحَمد بن سنان القطان، وعمار بن خالد التَّمَّار، وروى القراءة سماًعا 
عن شعيب بن أيوب عن يحيى بن آدم وعنه: أبو الحسن الدارقطني في سننه 

اد: ثق رجال إسناد هو فيه، وقال في األفر بواسط ووصفه الدارقطني بالمعَدل، وو 
 .(2)كان من الثقات الحفاظ

                                                           
رؤية اهلل: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني  (1)

 ناألرد-هـ( تحقيق: إبراهيم محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي، طبعة: مكتبة المنار، الزرقاء 315)المتوفى: 
 هـ. 1411عام النشر: سنة 

، 105لشيوو اإلمام أبي الحسن الدارقطني: ألبي الطيب نايف بن صالح بن علي المنصوري، صالدليل المغني  (2)
تقديم: د/ سعد بن عبد اهلل الحميد، د/ حسن مقبولي األهدل طبعة: دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة 

 م.2007-هـ  1421العربية السعودية، الطبعة: األولى، 
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إسماعيل بن جبلة بن واقد: روى عن أبي محمد قيس بن الربيع األسدي، وروى  .2
مجهول : (1)عنه أبو عبيد اهلل أحمد بن عمرو بن عثمان الواسطي المعدل

 الحال.
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
 بنى لىمو  يالبصر  األحول سليمان بن عاصم الرحمن عبد أبو: َعاِصٍم اأْلَْحَولِ  .4

 .(2) له الجماعة روىه(، ثقة حافظ، من الرابعة، 142: )ت:تميم
هـ( ثقة مشهور 100، أبو عمرو الكوفي )ت: بعد لشراحي: عامر بن الشعبي .5

 .(3) روى له الجماعةمن الثالثة، فقيه فاضل أحد األعالم، 
 .(4)ترجمته: سبقت عبد اهلل بن عباس .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

بلة ن جعدا إسماعيل ب وصدوقونإسناده ضعيف ويحسن إذا توبع، رجاله ثقات 
 .بن واقد وهو مجهول الحال

ومن المتابعات لهذا الحديث ما ورد في السنة لعبد اهلل بن أحمد بن حنبل قال: 
ُد ْبُن َبكَّاٍر، نا ِإْسَماِعيُل ْبُن  ،  َزَكِريَّا، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل،َحدَّثَِني ُمَحمَّ َعِن الشَّْعِبيِّ

دٌ ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ وَ  روى الترمذي وقد  ،(5)((َربَّهُ  ، َقاَل: ))َرَأى ُمَحمَّ
ابن عباسهذا الحديث وحسنه من عدة طرق عن 

(6). 

 .: حسن لغيرهالحديث*الحكم على  

                                                           
 .105يوو اإلمام أبو الحسن الدارقطني: الدليل المغني لش (1)
 .5/43، تهذيب التهذيب:6/13، سير أعالم النبالء:13/415، تهذيب الكمال: 343/  6الجرح والتعديل: (2)
 .5/61، تهذيب التهذيب: 4/294سير أعالم النبالء:  (3)
 .الحديث الثاني، صحابي (4)
هـ(، فيمن 290محمد بن حنبل الشيبانّي البغدادي )المتوفى: السنة: ألبي عبد الرحمن عبد اهلل بن أحمد بن  (5)

، تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم 1044، حديث رقم:2/460ال يتكلم فهو يعبد األصنام، زعم أن اهلل
 م. 1916-هـ  1406الطبعة: األولى، -الدمام –القحطاني، طبعة: دار ابن القيم 

 .3211-3279، حديث رقم: 249-5/241باب ومن سورة النجم –: أبواب تفسير القرآن سنن الترمذي (6)
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 ()إثبات كمال اهلل
 السابع:*الحديث 

َيْحَيى ْبُن  دَّثََناحَ َحدَّثََنا َأُبو َسِعيٍد َحاِتُم ْبُن َعِقيِل ْبِن اْلُمْهَتِدي، َقاَل: قال محمد: 
، قَ  َحدَّثََناِإْسَماِعيَل ْبِن ُعْثَماَن َقاَل:  َحدَّثََنا اَل َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّاِنيُّ

َقاَل: َقاَل  ي ُعَبْيَدَة، َعْن َأِبي ُموَسىو ْبُن ُمرََّة َعْن َأبِ َعْمرُ َحدَّثََنا  َقْيٌس: َقاَل:
َط : ))ِإنَّ اللََّه َتَعاَلى اَل َيَناُم، َواَل َيْنَبِغي َلُه َأْن َيَناَم َيْخِفُض اْلِقسْ اللَّهِ  َرُسولُ 

يِء النََّهاِر َوَيْرَفُعُه َباِسٌط َيَدُه ِلُمِسيِء اللَّْيِل َأْن َيُتوَب ِإَلى النََّهاِر، َوَباِسٌط َيَدُه ِلُمسِ 
اِر َقْبَل اللَّْيِل، ِحَجاُبُه اللَّْيِل َقْبَل النََّهاِر، َوَعَمَل النَّهَ َأْن َيُتوَب ِإَلى اللَّْيِل، َيْرَفعُ َعَمَل 

مَّ َقَرَأ َأُبو ُعَبْيَدَة ثُ النَّاُر َلْو َكَشَف َعْنَها أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما َأْدَرَك َبَصُرُه(( ، 
 ين ىن نن من زن رن مم ام  :1النمل. 

 تخريجه: -أ
، حديث 109 :(1)، في كتابه بحر الفوائدالَكاَلَباِذيُّ محمد بن أبي  :أخرجه
 .، وأحاديث الكتاب غير مرقمة49رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
، ابن الُمْهتدي ابن عقيل بن حاتم: حاتم بن عقيل .1 : الّلؤُلؤيُّ  عيدس أبو الَمَراريِّ

 ، وعنه:عبد اهلل بن حّماد اآلُملّي، وغير واحدروى عن: ، ه(333)ت:
  .(2) محمد بن الخليلالقاسم بن 

                                                           
بحر الفوائد المشهور بمعاني األخبار: ألبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري  (1)

أحمد فريد المزيدي، طبعة: دار الكتب -هـ( تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 310الحنفي )المتوفى: 
 م.1999-هـ 1420بيروت / لبنان الطبعة: األولى، - العلمية

 سعدل :واألنساب والكنى األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال، 7/669تاريخ اإلسالم:  (2)
 والَمراِريّ  الُمراِدي باب-حرف الميم  (هـ475: المتوفى) ماكوال بن جعفر بن اهلل هبة بن علي نصر أبو الملك،

 .1990-هـ1411 األولى الطبعة، لبنان-بيروت- العلمية الكتب دار، طبعة 7/239
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هـ( روى عنه ابنه أبو منصور 307يحيى بن إسماعيل بن عثمان: )ت:  .2
أحمد بن يحيى بن إسماعيل، وهو مجهول لم أقف له على ترجمة غير 

 .(1)ذلك
 .(2)ا: سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  يحيى بن عبد الحميد الحماني .3
 الجملي المرادي الكوفيبن الحارث عمرو بن مرة بن عبد اهلل بن طارق  .4

 باإلرجاء قال الذهبي: ىَ مِ رُ هـ( ثقة عابد كان ال يدلس و 111ت:األعمى: )
 .(3) "روى له الجماعةأحد األعالم، من الخامسة، "
هـ( ذكره 12: بن عبد اهلل بن مسعود الهذلي أبو عبيدة الكوفي: )ت:عامر  .5

  .(4)روى له الجماعة، "لم يسمع من أبيه شيئا" :وقال ،ابن حبان في الثقات
: الصحابي الجليل عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى األشعري .6

لفقيه، المقرئ، صاحب رسول هـ( ا50بن حرب بن عامر بن األشعر، )ت:
حدث عنه: بريدة بن الحصيب، وأبو أمامة الباهلي، وأبو سعيد  اهلل

فقال: ))اللهم اغفر لعبد اهلل بن  دعا له النبي ،(5)الخدري، وأنس بن مالك
 .(6)ا(( كريمً قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخاًل 

 :اإلسنادالحكم على -ج

حيى يو  ،حالالحيى بن إسماعيل بن عثمان هو مجهول يإسناده ضعيف فيه 
 .بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف

                                                           
 .4/573 البن ماكوال: اإلكمال (1)
 الحديث األول، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .1/103، تهذيب التهذيب: 5/196سير أعالم النبالء:  (3)
 .14/61تهذيب الكمال:  (4)
 .5/363التهذيب: ، تهذيب 6/194اإلصابة: (5)
، صحيح مسلم: كتاب فضائل 4323، حديث رقم:1/35باب غزوة أوطاس-صحيح البخاري: كتاب المغازي  (6)

 .2491، حديث رقم:4/1943باب فضل أبي موسى وأبي عامر األشعريين –الصحابة 
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فقد ورد في صحيح مسلم قال:  ا،به ىمتابعات صحيحة يقو الحديث  ذاوله 
َنا َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأُبو ُكَرْيٍب، َقااَل: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َحدَّثَ 

َل: َقاَم ِفيَنا ااأْلَْعَمُش، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى، قَ 
ْن ِبَخْمِس َكِلَماٍت، َفَقاَل: ))ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ اَل َيَناُم، َواَل َيْنَبِغي َلُه أَ  َرُسوُل اهللِ 

َوَعَمُل  َيَناَم، َيْخِفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه، ُيْرَفُع ِإَلْيِه َعَمُل اللَّْيِل َقْبَل َعَمِل النََّهاِر،
َلْو َكَشَفُه  -النَّاُر  َوِفي ِرَواَيِة َأِبي َبْكٍر: -نُّوُر النََّهاِر َقْبَل َعَمِل اللَّْيِل، ِحَجاُبُه ال

تابع قيس في وقد  ،(1)أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى ِإَلْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقِه((
 .عند مسلم، فهو صحيح لغيرهبن مرة األعمش وشعبة  وهذا الحديث عن عمر 

 غريب األلفاظ:-د

  معناه أنهينبغي له أْن ينامال ينام وال :  ،ال ينام وأنه يستحيل في حقه النوم
فإن النوم انغمار وغلبة على العقل، يسقط به اإلحساس، واهلل تعالى منزه عن 

 .(2)-رحمه اهلل-ذلك، وهو مستحيل في حقه عز وجل، قاله النووي 
 أي أنهحجابه النور : .محتجب عن خلقه بالنور 
 ُسْبَحةٍ  َجْمعُ  لِ اأْلَصْ  ِفي َوِهيَ  َوَعَظَمُتُه، َجاَلُلهُ : اللَّهِ  ُسُبَحاتُ : سبحات وجهه .

 الوْجهِ  الَحَسنَ  رَأيت اإذَ  أِلَنَّكَ  محاِسُنه،: الوْجه ُسُبَحاتُ  َوِقيلَ ، َوْجِههِ  َأْضَواءُ  َوِقيلَ 
 .هِ َوْجهِ  ُسْبَحانَ  َأيْ : َلهُ  تْنزيه معنَاه َوِقيلَ  ،اللَّهِ  ُسْبَحانَ : ُقْلت
 كَشفها َلوْ  َأيْ : لوالَمْفُعو  اْلِفْعلِ  َبْينَ  معَتَرٌض  كالمٌ  َوْجِههِ  ُسُبَحاِت  ِإنَّ : َوِقيلَ  

 َشْيءٍ  ُكلَّ  للَّهِ ا ُسُبحات ألْحرقت: َقالَ  فكَأنه َبَصره، أدَركه َشْيءٍ  ُكلَّ  ألْحرَقت
 .(3)ِفيهِ  َمنْ  ُكلَّ  هِ ِباللَّ  والعياذُ  َلَقَتلَ  البلدَ  الَملكُ  َدَخل َلوْ : َتُقولُ  َكَما َأْبَصَرُه،

 

                                                           
لو كشفه ألحرق  : حجابه النور: إن اهلل ال ينام، وفي قولهباب في قوله–صحيح مسلم: كتاب اإليمان  (1)

 .179، حديث رقم:1/161سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
 .3/13صحيح مسلم بشرح النووي:  (2)
 .2/332باب السين مع الباء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف السين  (3)
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 )الدعاء بالثبات على الدين واإليمان(

 *الحديث الثامن:

، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن عَ قال الطبراني:  ْمٍرو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَعسَّاُل اأْلَْصَبَهاِنيُّ
ِبيِع، َعِن  ، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ َكاَن  ، َأنَّ النَِّبيَّ َمِش، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنسٍ اأْلَعْ اْلَبَجِليُّ

 َيْدُعو: ))َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثَبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك((.

 تخريجه: -أ
: ، حديث رقم1/261الطبراني في الكبير: مما أسند أنس بن مالك،  :أخرجه
759. 

 :اإلسناددراسة  -ب
 روىي ،هـ(، شيخ ثقة292و عبد اهلل: )ت: العسال أبمحمد بن إبراهيم بن شبيب  .1

بن عثمان بن عبد وابن بشر ومحمد بن المغيرة ونهل عن عمرو بن حيان 
 .(1)الوهاب الثقفي وغيرهم

إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي شيخ أصبهان، ومسندها:  .2
بن حبان في الثقات، وهو ضعيف حدث عن مسعر، اهـ(، ذكره 227)ت:

 .(2)والثوري
 .(3)مااألعمش: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن  .3
هـ( ثقة، من 120، مولى زيد بن ثابت: )ت: ثابت بن عبيد األنصاري الكوفي .4

 .(4)له البخاري في األدب ومسلم وأصحاب السنن روىالثالثة، 
: الصحابي الجليل أنس بن مالك األنصاري أبو حمزة المدني بن أنس بن مالك .5

مضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النضر بن ض
                                                           

 .3/402أصبهان:  طبقات (1)
 .10/435، سير أعالم النبالء: 1/250أصبهان:  أخبار (2)
 (، ثقة، وقيس صدوق حسن الحديث.2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
 .2/9، تهذيب التهذيب: 3/215، تاريخ اإلسالم: 4/362تهذيب الكمال:  (4)
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من الصحابة، كان  من توفى آخرهـ( صحابي، وهو 92النجار النجاري: )ت: 
خادم رسول اهلل

(1). 

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .بن نجيح البجلي وهو ضعيف الحديث ضعيف فيه إسماعيل هإسناد

ِبيِع ومنها ما ورد عن البخاري قال: َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن الرَّ  ،يقوى بالشواهد والمتابعات 
َل: اَقاَل: َحدَّثََنا َأُبو اأْلَْحَوِص، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َوَيِزيَد، َعْن َأَنٍس قَ 

 ،(2)ِبي َعَلى ِديِنَك((بِّْت َقلْ ُيْكِثُر َأْن َيُقوَل: ))اللَُّهمَّ َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب، ثَ  َكاَن النَِّبيُّ 
ورجاله رجال  رواه األعمش بإسناده عن أنس  اإلسنادفهذا الحديث صحيح 

البخاري عدا طلحة بن نافع القرشي روى له البخاري مقروًنا بغيره، وقد رواه غير 
لترمذي ا أخرجهواحد عن األعمش من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي، فقد 

( وفي "اإليمان" 209/ 10( ابن أبي شيبة )112/ 3( وأحمد في مسنده )2140)
( والطبري 3611و3617( وأبو يعلى )232( وابن أبي عاصم في "السنة" )55)
( والبيهقي في 526/ 1( والحاكم )519( وابن منده في "التوحيد" )111/ 3)

ائشة وأم سلمة وجابر بن (، وللحديث شواهد من طريق ع312"القضاء والقدر" )
 .، فالحديث صحيح لغيرهاإلسنادبها هذا  ىو قْ يُ  عبد اهلل 

 غريب األلفاظ:-د

   قلب ظاهره إلى باطنه وباطنه إلى بمعنى قلت:  (3)محرك القلوب: أي ُمق لِّب
 أو تغير حاله من حال إلى حال.ظاهره 

 (4) لقلبا: معنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب، ورجل ثبت أي ثابت ثبت. 
                                                           

 .376/  1، تهذيب التهذيب: 1/224، النجوم الزاهرة: 1/71اإلصابة:  (1)
هـ(، تحقيق: 256المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل )المتوفى:  األدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن (2)

 .1919 – 1409الطبعة: الثالثة، -بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار البشائر اإلسالمية 
 بتصرف. 10/410فصل الحاء المهملة –لسان العرب: حرف الكاف  (3)
 .2/19فصل الثاء المثلثة –لسان العرب: حرف التاء  (4)
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 (بعبادة ومحبته لتوبتهم مة اهللعظيم رح)

 *الحديث التاسع:

َقاَل: نا ُعْثَماُن  َقاَل: نا َأُبو ُكَرْيبٍ  الحضرميَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن أَ  ي ُهَرْيَرَة، بِ ْبُن ُزَفٍر، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ

 ِإَليَّ ِمنْ : َما َكاَن َعَلى اأْلَْرِض َشْيٌء َأْبَغَض َقاَل: ))َقاَل ِلي ِجْبِريلُ  َعِن النَِّبيِّ 
 ِفْرَعْوَن، َفَلمَّا آَمَن ِبِفيِه َجَعْلُت َأْحُشو َفاُه َحْمَأًة، َخْشَيَة َأْن ُتْدِرَكُه الرَّْحَمُة((.

 تخريجه: -أ
حديث  6/71محمد  اسمهالطبراني في األوسط: باب من  :أخرجه
 .5123رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
: أبو جعفر محمد بن عبد اهلل بن سليمان الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

هـ( وسئل عنه الدارقطني فقال: ثقة 297)ت: ،بُمَطيَّنٌ ، الملقب: الحضرمي
 .(1)جبل، وقال الخليلي: ثقة حافظ، من السادسة عشر

هـ( ثقة حافظ، 247: محمد بن العالء بن كريب الهمداني، )ت:أبو كريب .2
ى له الشيخان وأصحاب بن أبي حاتم: صدوق، من العاشرة، رو اوقال 
 .(2)السنن

ر، ، أبو زفالتيمين بن زفر بن مزاحم بن زفر عثمان بن زفر هو: عثما .3
بن حجر، من العاشرة، روى له او  ،هـ( صدوق عند أبي حاتم211)ت:

 .(3)الترمذي والنسائي
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4

                                                           
، الوافي بالوفيات: لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )المتوفى: 14/41سير أعالم النبالء:  (1)

 هـ.1420بيروت عام: –، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، طبعة: دار إحياء التراث 3/276هـ( 764
 .9/316يب:، تهذيب التهذ11/394، سير أعالم النبالء:52/  1الجرح والتعديل:  (2)
 . 7/116، تهذيب التهذيب: 5/392، تاريخ اإلسالم 19/371تهذيب الكمال:  (3)
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هـ( والد 126)ت: : سعيد بن مسروق الثوري الكوفي،سعيد بن مسروق .5
 .(1) روى له الجماعةسفيان الثوري، وهو ثقة، من السادسة، 

هـ( 100، مولى عزة األشجعية )ت:: سلمان، األشجعي الكوفيحازم وأب .6
 .(2) روى له الجماعةثقة، من الثالثة، 

ِفي  اسمهَكاَن  يلصحابة عبد الرحمن ْبن صخر الدوس: حافظ اهريرةأبو  .7
َعبد اللَّه وكناه  أبو األسود فسماه رسول اللَّهِ  الجاهلية عبد شمس وكنيته

الكثير، وعن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وغيرهم  يأبا هريرة، روى عن النب
وعنه ابنه المحّرر وجابر، وواثلة، وابن عباس، وأنس، وزرارة بن أوفى، 

نة مات هو وعائشة سوخلق كثير من التابعين أسلم عام خيبر سنة سبع و 
 .(3) سبع وخمسين

 :اإلسنادالحكم على -ج
إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي وهو صدوق حسن 

 . يتابع إذا تفرد أو خالف الثقاتالحديث ال
 َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ  وللحديث شاهد قد أورده الترمذي في سننه فقال: 

، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الَحاِرِث، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة قَ اأَلْعَلى  ْنَعاِنيُّ اَل: الصَّ
ِن َأْخَبَرِني َعِديُّ ْبُن ثَاِبٍت، َوَعَطاُء ْبُن السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن ابْ 

ي ِفي فَأنَّ ِجْبِريَل َجَعَل َيُدسُّ َأنَُّه َذَكَر  َأَحُدُهَما، َعِن النَِّبيِّ  َعبَّاٍس، َذَكرَ 
، َأْو َخْشَيَة َأْن اهلل رحمهِفْرَعْوَن الطِّيَن َخْشَيَة َأْن َيُقوَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َفيَ 

 .رحمه اهلليَ 
 .(4)قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

                                                           
 .4/12تهذيب التهذيب: (1)
 .140/  4، تهذيب التهذيب: 5/7، سير أعالم النبالء: 33/216تهذيب الكمال:  (2)
/ 12، تهذيب التهذيب:34/366تهذيب الكمال ، 7/341، اإلصابة: 6/114موطأ مالك تحقيق األعظمي: (3)

262 . 
 .3101، حديث رقم:5/139باب ومن سورة يونس: -أخرجه الترمذي: كتاب التفسير  (4)
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 )في الرياء وأنه من الشرك(
 *الحديث العاشر:

، بِ تمام الرازي: قال  َقاِشيُّ َبْغَداَد، َأْخَبَرَنا َخْيَثَمُة، ثنا َأُبو ِقاَلَبَة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّ
َقاَل: َقاَل  ،ثنا َأُبو َعتَّاٍب، ثنا َقْيٌس، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

َياِء شَ  إليلَُّه: َأَنا َخْيُر َشِريٍك، َواَل َيْصَعُد ال ))َيُقولُ : َرُسوُل اللَّهِ   ْيٌء((.ِمَن الرِّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه
 واللفظ له. ،529حديث رقم  1/244: (1)تمام بن محمد الرازي في الفوائد .1
، حديث 63ورد في غير كتب السنة عند الذهبي في كتابي العلو للعلي الغفار: .2

، وهو من كتب 1/406ومعجم الشيوو: ، وهو كتاب في العقيدة، 120رقم: 
 .(2)الطبقات

 :اإلسناددراسة  -ب
 343: أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الطرابلسي: )ت: خيثمة .1

هـ(، من حفاظ الحديث، رحالة، كان محّدث الشام في عصره، قال الخطيب: 
فضائل ) ُهَو ثقة ثقة، وقال الذهبي: أحد الثقات المشهورين، له كتاب كبير في

 .(3)الصحابة(، وهو من أهل طرابلس الشام مسكنا ووفاة
: عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الملك الرقاشي أبو قالبة .2

 ة، من الحادية عشر يخطئهـ( صدوق 276البصري الضرير الحافظ: )ت: 
 .(4)له بن ماجة ىرو 

                                                           
الفوائد: ألبي القاسم تمام بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي  (1)

-هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، طبعة: مكتبة الرشد الرياض414)المتوفى: محدث الشام، الثقة الحافظ، 
 .1412الطبعة: األولى، 

نما ذكرا للتدليل بتفرد اللفظ من هذا الطريق وال يكتبان كمرجع هامشي،  (2) ال يعدان من مصادر البحث األصلية وا 
ذا البحث، والمرويات المدروسة قاصرة على ما وكذا ما يرد من مرويات قيس في غير كتب السنة ال يدخل في ه

 ورد في كتب السنة جملة وتفصياًل.
 .2/326، األعالم للزركلي: 7/711تاريخ اإلسالم:  (3)
 .421 – 419/ 6، تهذيب التهذيب:11/401، تهذيب الكمال:370- 369/  5الجرح والتعديل:  (4)
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البصري: )ت:  ، أبو عتاب الداللبو عتاب هو: سهل بن حماد العنقزيأ .3
له مسلم وأصحاب  روى صالح الحديث، من التاسعة، هـ(، صدوق،201
 .(1)السنن

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4
 .(2)أبو الحصين: سبقت ترجمته .5
، مولى جويرية بنت األحمس : ذكوان السمان الزيات المدنيأبو صالح .6

 . (3) روى له الجماعةهـ(، ثقة ثبت، من الثالثة، 101الغطفاني: )ت:
 .(4): سبقت ترجمتهأبو هريرة .7
 :اإلسنادالحكم على -ج

ن مفقد صح الحديث  ،ن هو أوثق منهفي متنه مقيٌس وقد خالف إسناده حسن، 
َحدَّثَِني ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا : جاء في صحيح مسلم كما هريرة يطريق أب

لرَّْحَمِن ْبِن َيْعُقوَب، ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد اِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا َرْوُح 
َأَنا )): َقاَل اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

 .(5)((َتَرْكُتهُ َوِشْرَكهُ  ي َغْيِريَمعِ  َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشِّْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيهِ 
غير واحد  أخرجهو  يث عند أصحاب السنن عن أبي هريرةالحدوقد ورد هذا 

 .عن النبي ذا الحديث مما تفرد به أبو هريرةوه ،منهم
 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

  

                                                           
 .249/  4، تهذيب التهذيب: 12/179تهذيب الكمال: (1)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 .219/  3، تهذيب التهذيب 219/  4، تاريخ اإلسالم 450/ 3الجرح والتعديل  (3)
 الحديث التاسع، صحابي. (4)
 .2915، حديث رقم: 4/2219من أشرك في عمله غير اهلل،  –صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [90] 

 

ثبات بعض صفاته(  تنزيه اهلل )  ببعض أسمائه وا 
 عشر:*الحديث الحادي 

ُعَمُر ْبُن َحْفِص أنا  ،نا َأُبو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاقَ أ ،ُبو َعْبِد اللَِّه اْلَحاِفظُ َأْخَبَرَنا أَ قال الطبراني: 
ِبيعِ  ،ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ  ،ْبِن ُعَمر اُوَد ْبِن َعْن دَ  ،ْيَلىَعِن اْبِن َأِبي لَ  ،ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

َفَأَتْيُتُه ُمْمِسًيا  ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ  َقاَل: َبَعثَِني اْلَعبَّاُس  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  َعْن َأِبيهِ  ،َعِليٍّ 
َعَتْيِن كْ ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل َفَلمَّا َصلَّى الرَّ  َفَقاَم َرُسوُل اللَّهِ ، ِفي َبْيِت َخاَلِتي َمْيُموَنةَ َوُهَو 

 ْيٍء ِبِعْلِمِه((.اْلُقْدَرِة َواْلَكَرِم ُسْبَحاَن الَِّذي َأْحَصى ُكلَّ شَ َقاَل: ))ُسْبَحاَن ِذي  ،َقْبَل اْلَفْجرِ 
 تخريجه: -أ
في عدة مواضع أولها ما ورد بسنده هذا  :(1)البيهقي في األسماء والصفات .1

، الحديث ولفظه حيث ورد في: باب ما جاء في إثبات صفة العلم قال اهلل
 320القدرة قال اهلل جل ثناؤه،  ، باب ما جاء في إثبات232حديث رقم:  301

، باب جماع أبواب ذكر األسماء التي تتبع إثبات التدبير له 245حديث رقم: 
 .105حديث رقم: 161دون ما سواه، 

، حديث 165، صـباب الدعاء بعد ركعتي الفجر: (2)الطبراني في الدعاء أخرجه .2
  .412رقم:

 .3696رقم:، حديث 4/95عمر اسمهألوسط: من االطبراني في  .3
 ْبنِ  هللِ ا َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ -: الطبقة األولى من التابعين (3)أبو نعيم في حلية األولياء .4

 اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  كِ اأْلَْماَل  َوُعْنُصرُ  اأْلَْفاَلكِ  َوَقَمرُ  النُّسَّاكِ  َناِسكُ  َوِمْنُهمْ  اْلَعبَّاسِ 
 .3/209 ،اْلَعبَّاسِ  ْبنِ 
 

                                                           
األسماء والصفات للبيهقي: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  (1)

ة المملكة العربية السعودي-هـ(، تحقيق: عبد اهلل بن محمد الحاشدي، طبعة: مكتبة السوادي، جدة 451)المتوفى: 
 م.1993-هـ  1413الطبعة: األولى، 

هـ(، 360أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: الدعاء: لسليمان بن  (2)
 .1413الطبعة: األولى، -بيروت  –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية 

حلية األولياء وطبقات األصفياء: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  (3)
 م.1974مصر  –هـ(، طبعة دار السعادة 430صبهاني )المتوفى: األ
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 :اإلسناددراسة  -ب
: محمد بن عبد اهلل بن حمدويه بن نعيم الضبي، أبو عبد اهلل الحافظ .1

هـ( 405، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البّيع: )ت:النيسابوريالّطهماني 
 . (1)، ثقةيث والمصنفين فيه، صاحب المستدركمن أكابر حفاظ الحد

: أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبو بكر بن إسحاق .2
هـ(، أحد األئمة الجامعين بين الفقه والحديث، 342وح النيسابوري: )ت:ن

 .(2)ثقة
هـ(، سمع: عاصم بن علي، وكامل 293عمر بن حفص السدوسي: )ت: .3

بن طلحة، وأبا بالل األشعري، وعنه: جعفر الخلدي، وأبو بكر الشافعي، 
 .(3)وحبيب القزاز، وسليمان الطبراني، وجماعة، وثقه الخطيب

 .(4)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع على عاصم بن .4
د ، أبو عبعبد الرحمن بن أبى ليلى األنصاري: محمد بن بن أبي ليلىا .5

الحفظ، وقال  هـ(، قال أحمد: سيء141لفقيه: )ت:اضي االرحمن الكوفي الق
بن حجر، روى له ا: محله الصدق، وهو صدوق سيئ الحفظ عند أبو حاتم

 .(5)أصحاب السنن
 ،اس بن عبد المطلب القرشي الهاشميبن عبد اهلل بن عبا: علىداود بن  .6

، من السادسة، روى له إذا توبع هـ(، مقبول133أبو سليمان الشامي: )ت:
 .(6)البخاري في األدب المفرد والترمذي

                                                           
 .5/232، لسان الميزان 17/162، سير أعالم النبالء 5/473تاريخ بغداد  (1)
، طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 15/471سير أعالم النبالء:  (2)

محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة: هجر للطباعة والنشر ، تحقيق: د. 12-3/9هـ( 771
 والتوزيع.

 .6/919تاريخ اإلسالم:  (3)
 ، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثالث (4)
 .303 – 301/  9تهذيب التهذيب: ، 6/310سير أعالم النبالء:  (5)
 .149/  3، تهذيب التهذيب: 1/421ب الكمال:تهذي، 5/444سير أعالم النبالء:  (6)
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حمد، ، أبو ماس بن عبد المطلب القرشي الهاشميعلى بن عبد اهلل بن عب .7
الثالثة، البخاري في األدب المفرد هـ(، ثقة من 111)ت:  المدني السجاد:

 .(1)ومسلم وأصحاب السنن
 .(2): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عباس .1

 :اإلسنادالحكم على -ج
وداود  ،وهو ضعيف الحديث بن أبي ليلىالرحمن ضعيف فيه محمد بن عبد  هإسناد

بن علي القرشي وهو ضعيف الحديث، قال السخاوي لم يسق هذا الحديث بهذا السياق 
والدعاء عن علي بن عبد اهلل إال ابنه داود تفرد به عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

 .(3)ليلى، وأما الترمذي فإنه قال عقبه: إنه غريب ال نعرفه
 مثل هنعرف ال غريب، حديث هذاوقد جاء الحديث بلفظ أخر عند الترمذي وقال فيه: 

 عن ،الثوري وسفيان شعبة، روى وقد، الوجه هذا من إال ليلى أبي ابن حديث من هذا
 ولم الحديث، هذا بعض النبي عن عباس، ابن عن كريب، عن كهيل، بن سلمة
 .(4)بطوله يذكره

 *الحكم على الحديث: ضعيف.

 
 

  

                                                           
 .357/  7، تهذيب التهذيب: 212/ 4، تاريخ اإلسالم:21/35، تهذيب الكمال: 193/  6الجرح والتعديل:  (1)
 .حديث الثاني، صحابيال (2)
 األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية: لشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي (3)

ة: طبع-، تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، طبعة: دار الراية للنشر والتوزيع 3/1131هـ( 902)المتوفى: 
 هـ. 1411األولى، النشر: 

، حديث رقم: 5/357باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصالة –سنن الترمذي: أبواب الدعوات  (4)
3419. 
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 )خصال اإليمان(
 *الحديث الثاني عشر:

، ثنا َعاِصُم ْبُن  :الخرائطيقال  اَغاِنيُّ ، ثنا َقْيُس ْبُن َعلِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َداُوَد الصَّ يٍّ
ِر ْبِن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َأِبيهِ  ِبيِع، ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعِن اْلُمَحرَّ ، َقاَل: الرَّ

ْم ُيْشِرْك لَ َمْن َلِقَي اللََّه َوَلْم َيْعَمْل ِستًّا َدَخَل اْلَجنََّة: َمْن َلِقَي اللََّه وَ : ))َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 
ْلَحقِّ، اِبِه َشْيًئا، َوَلْم َيْسِرْق، َوَلْم َيْزِن، َوَلْم َيْرِم ُمْحَصَنًة، َوَلْم َيْعِص َذا َأْمٍر، َوَقاَل بِ 

 ((.َوَنَطَق، َأْو َسَكتَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه
لزنا من التغليظ وأليم : باب ما جاء في ا(1)الخرائطي في مساوئ األخالق .1

 واللفظ له. 466رقم:  حديث 225، العقاب
: حفظ اللسان عما ال يحتاج فصل في فضل (2)البيهقي في شعب اإليمان .2

 .4510حديث رقم:  7/13السكوت عن كل ما ال يعنيه وترك الخوض فيه، 
 :اإلسناددراسة  -ب
نصر بن داود بن منصور بن طوق َأُبو منصور الصاغاني ويعرف بالخلنجي  .1

 .(3)حاتم: سمعت منه، ومحله الصدق سكن بغداد، وحدث بها، قال ابن أبي
 .(4)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع عاصم بن على .2

                                                           
ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري )المتوفى: مساوئ األخالق ومذمومها:  (1)

 هـ. 1413الطبعة: األولى، -هـ( حققه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي طبعة: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة 327
توفى: البيهقي )المشعب اإليمان: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  (2)

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، 451
الهند، طبعة: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية  –صاحب الدار السلفية ببومباي 
 م. 2003-هـ  1423ببومباي بالهند، الطبعة: األولى، 

 .1/472الجرح والتعديل:  (3)
 ، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثالث (4)
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، أبو محمد عقيل بن أبى طالب القرشي الهاشميعبد اهلل بن محمد بن  .3
يقال تغير ـ( صدوق في حديثه لين من الرابعة، و ه140المدني: )ت: بعد 

 . (1)ال أحتج به: : لين الحديث، وقال ابن خزيمةة، قال أبو حاتمآخر ب
ه(، مقبول، وثق، من 100)ت:، اليماني المدني: محرر بن أبى هريرة الدوسي .4

 .(2) الرابعة، روى له النسائي وابن ماجة
 .(3): سبقت ترجمتهأبو هريرة .5
 :اإلسنادالحكم على -ج

 ل.عدا عبد اهلل بن عقيل الهاشمي وهو مقبو  وصدوقونإسناده حسن في رجاله ثقات 
 رةهري ين من حديث أبيرد في الصحيحمشابه في المعني لما و وهذا الحديث 

َل اللَِّه َوَما َيا َرُسو : ، َقاُلوا((اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ ))قال:  : أن رسول اهللفيهو 
؟ َقالَ  ، َوَأْكُل ِبالَحقِّ َم اللَُّه ِإالَّ رَّ ، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي حَ الشِّْرُك ِباللَِّه، َوالسِّْحرُ )): ُهنَّ

َبا، َوَأْكُل َماِل الَيِتيمِ   الُمْؤِمَناِت ، َوَقْذُف الُمْحَصَناتِ َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحفِ  ،الرِّ
 .(4)((الَغاِفاَلتِ 

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 
  

                                                           
 .14 – 13/  6، تهذيب التهذيب 6/204سير أعالم النبالء:  (1)
 .10/56، تهذيب التهذيب:2/1167، تاريخ اإلسالم:27/275، تهذيب الكمال:1/401الجرح والتعديل: (2)
 لتاسع، صحابي.الحديث ا (3)
 يث ىث نث مث زث رث يت ىتباب قول اهلل تعالى:﴿ -صحيح البخاري: كتاب الوصايا  (4)
باب -، صحيح مسلم: كتاب اإليمان 2766، حديث رقم: 4/10﴾النساء  مك لك اك يقىق يف  ىف

 .19، حديث رقم: 1/91بيان الكبائر وأكبرها، 
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 (ه يوم القيامةلخلق في تكليم اهلل)
 *الحديث الثالث عشر:

َثَنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ َقاَل: قال ابن خزيمة:  دثنا حَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َقاَل: َحدَّ
ِبيِع، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َقاَل: َحدَّثَِني َعبَّاُد ْبُن ُحَبْيٍش، َعْن َعدِ  يِّ َقْيُس ْبُن الرَّ

َهَذا  َفَقاَل: َيا َقْومَ ، ِفي اْلَمْسِجدِ  َوُهَو َجاِلٌس  يِّ َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ ْبِن َحاِتٍم الطَّائِ 
ُت ِإَلْيِه: َأَخَذ َفعْ َفَلمَّا دُ  ،اٍن َواَل ِكَتاٍب َعدي ْبُن َحاِتٍم َوُكْنُت َنْصَراِنيًّا َوِجْئُت ِبَغْيِر َأمَ 

َقاَل: َفَقاَم  َوَقْد َكاَن َقْبَل َذاَك َقاَل: ِإنِّي أَلَْرُجو َأْن َيْجَعَل اللَُّه َيَدهُ ِفي َيِدي ،ِبِثَياِبي
َما، َحتَّى َقَضى َفَقااَل: ِإنَّ َلَنا ِإَلْيَك َحاَجًة، َفَقاَم َمَعهُ  ،ُه اْمَرَأٌة َوَصِبيٌّ َمَعَهاَفَلِقَيتْ 
َوَجَلْسُت  ،اَدٌة، َفَجَلَس َعَلْيَهاِوسَ  تَّى َأَتى َداَرُه، َفُأْلِقَيْت َلهُ ثُمَّ َأَخَذ ِبَيِدي، حَ  ،َجَتُهَماَحا

َك؟ْثَنى َعَلْيِه، ثُمَّ َقاَل: ))َفَحِمَد اللََّه، َوأَ  ،َبْيَن َيَدْيهِ  َأْن ُيَقاَل: اللَّهُ َأْكَبُر، َفَهْل  َما َأَفرَّ
وَد َمْغُضوٌب َعَلْيِهْم، َفِإنَّ اْلَيهُ ْلُت: اَل، َقاَل: ))( َقاَل: قُ َتْعَلُم َشْيًئا َأْكَبَر ِمَن اللَِّه؟(

نَّ النََّصاَرى َضاَلٌل(( َقاَل: ُقْلُت: َفِإنِّي َحِنيٌف ُمْسِلٌم َقاَل: َفَرَأْيُت َوْجَهُه َينْ  َبِسُط َواِ 
ُت آِتيِه َطَرَفِي لْ َفَنَزْلُت َعَلى َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر َقاَل: َفَجعَ  َفَرًحا َقاَل: ثُمَّ َأَمَرِني

 ِمنْ  ُصوفٍ  ِمنْ  ِثَيابٍ  ِفي َقْومٌ  َأَتاهُ  ِإذْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنََّهاِر َقاَل: َفَبْيَنَما َأَنا َعِشيًَّة ِعْنَد النَِّبيِّ 
َوَلْو دقة( ثُمَّ َقاَل: ))قلت أي بالصَفَحثَّ َعَلْيِهْم،) َقامَ  ثُمَّ  َفَصلَّى،: َقالَ  النَِّمارِ  َهِذهِ 

 َجَهنََّم ِنْصِف َصاٍع، َوَلْو ِبَقْبَضٍة، َوَلْو ِنْصِف َقْبَضٍة، َيِقي َأَحَدُكْم َحرَّ ِبَصاٍع، َأْو 
َفَقاِئٌل  للََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلىا َأِو النَّاِر، َوَلْو ِبَتْمَرٍة، َوَلْو ِبِشقِّ التَّْمَرِة، َفِإنَّ َأَحَدُكْم اَلِقيَ 

َأَلْم َأْجَعْل َلَك َسْمًعا؟ َأَلْم َأْجَعْل َلَك َبَصًرا؟(( : ))اهلل َلهُ َما َأُقوُل َلُكْم: َفَيُقوُل أي 
ِسَك؟(( َفَيُقوُل: َبَلى ))َأَلْم َأْجَعْل َلَك َمااًل َوَوَلًدا؟(( َفَيُقوُل: َبَلى ))َفَأِيْن َما َقدَّْمَت ِلَنفْ 

ِجُد َشْيًئا َيِقي ِبِه َماِلِه، َفاَل يَ َوَعْن َيِميِنِه َوَعْن شِ  ،ُه َوَخْلَفهُ َقاَل: ))َفَيْنُظُر َأَمامَ 
ٍة َطيَِّبٍة، َفِإنِّي َوْجَهُه، َفْلَيتَِّق َأَحُدُكْم َوْجَههُ النَّاَر، َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة، َفِإْن َلْم َيِجْد َفِبَكِلمَ 

َر الظَِّعيَنةُ ِفيَما َبْيَن ياَل َأَخاُف َعَلْيُكُم اْلَفاَقَة، ِإنَّ اللََّه َناِصُرُكْم، َوُمْعِطيُكْم َحتَّى َتسِ 
 ِفي َيْثِرَب َواْلِحيَرِة، َأْو َأْكَثَر َما َتَخاُف َعَلى َمِطيَِّتَها السََّرَق(( َقاَل: َفَجَعْلُت َأُقولُ 

 َطيٍِّئ؟.َنْفِسي َأْيَن ُلُصوُص 
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 تخريجه: -أ
: باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب (1)أبن خزيمة في التوحيد .1

هذا إن اهلل جل وعال يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا،  قبل
 واللفظ له. 1/311

ش عن عدي بن حاتم، بخالف الطبراني في الكبير: عباد بن حبي أخرجه .2
َك ِإالَّ َأنْ  كنه متفق في المعنى بلفظ:لفظه ول َك َأْو َيُضرُّ  ُيَقاَل: اهلُل ))َأَما َيُغرُّ
 .236حديث رقم:  ،17/91َأْكَبُر((، 

 :اإلسناددراسة  -ب
: محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب محمد بن يحيى .1

هـ( ثقة حافظ 251الذهلي، أبو عبد اهلل النيسابوري اإلمام الحافظ: )ت:
 (2)له البخاري وأصحاب السنن روى، ةجليل، من الحادية عشر 

 .(3)ترجمتهقيس بن الربيع: سبقت عاصم بن علي عن  .2
 .(4)سماك بن حرب: سبقت ترجمته .3
عباد ْبن حبيش الكوفي: َرَوى َعن: عدي ْبن حاتم وعنه ِسماك بن حرب،  .4

ذكره ابُن ِحبَّان ِفي كتاب "الثقات" ذكره ابُن ِحبَّان ِفي كتاب "الثقات" قال 
 .(5)مقبول :بن حجراالذهبي: ال يعرف، وقال 

 .(6): سبقت ترجمتهعدي بن حاتم الطائي .5
 
 

                                                           
ثبات صفات الرب (1) خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي : أبو بكر محمد بن إسحاق بن التوحيد وا 

 –السعودية -هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، طبعة: مكتبة الرشد 311النيسابوري )المتوفى: 
 م.1994-هـ 1414الرياض الطبعة: الخامسة، 

 .511/  9، تهذيب التهذيب 420، 415/  3، تاريخ بغداد 125/  1الجرح والتعديل  (2)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 (، صدوق.3التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم: ) (4)
 .5/91، تهذيب التهذيب: 14/110، تهذيب الكمال: 2/365، ميزان االعتدال:142/  5الثقات ألبن حبان:  (5)
 .الحديث الرابع، صحابي (6)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
ن حبيش عباد ب عدا وصدوقونإسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات 

وتابع في رواية هذا الحديث عن سماك عن عباد مع قيس  الكوفي وهو مقبول،
 .الف يسير في اللفظ واتفاق المعنىوعمر بن أبي قيس مع اخت شعبة

نعرفه إال من  وقال: هذا حديث حسن غريب ال (1)وقد ذكره الترمذي في سننه
وروى شعبة، عن سماك بن حرب، عن عباد بن  حديث سماك بن حرب،

الحديث بطوله، وقد تكلم في إسناد  ي بن حاتم، عن النبيحبيش، عن عد
هذا الحديث من المعاصرين الشيخ األلباني: وقال فيه حديث حسن باختالف 

 .(2)طرقه
 سن.*الحكم على الحديث: ح

  :غريب األلفاظ-د
   يمنعك  ما، والمعنى هنا (3): دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن لّبهأ ف رَّك

 على أن تعلم أن اهلل أكبر.
  ِنمو  ،دها: نمر: أي جلود النمور، وهي السباع المعروفة، واحالنِّم ار ا ا 

نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيالء، وألنه زي األعاجم، أو 
ثر ولعل أك ىذكمُ ألن شعره ال يقبل الدباغ عند أحد األئمة إذا كان غير 

 .(4)ون جلود النمور إذا ماتت، ألن اصطيادها عسيريؤخذما كانوا 
 

  

                                                           
 .2953حديث رقم:  5/202باب ومن سورة الفاتحة،  –اكر: أبواب تفسير القرآن سنن الترمذي تحقيق أحمد ش (1)
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  (2)

المعارف ، طبعة: مكتبة 3263برقم:  715-7/711هـ( 1420بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفى: 
 للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: األولى، )لمكتبة المعارف(.

 .10/473فصل الفاء –لسان العرب: حرف الكاف  (3)
 .111-5/117باب النون مع الميم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف النون  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [91] 

 

 (ختص بها لنفسهان صفات اهلل التي الكبر م)
 الرابع عشر:*الحديث 

، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َجِميٍل، ثنا قَ  :الخرائطيقال  ِبيِع، َحدَّثََنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ ْيُس ْبُن الرَّ
َقاَل: ))اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن  ْبِد اللَِّه، َعِن النَِّبيِّ َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن عَ 

 َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْبٍر((.
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
: باب ما جاء في ذم العجب، والكبر، وما في (1)الخرائطي في مساوئ األخالق .1

 .562حديث رقم:  261ذلك من اإلثم، والوزر، 
ليلة  ن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبين روى عباب مالطبراني في الكبير:  .2

من طريق عبد اهلل بن أحمد بسنده بلفظ  10066حديث رقم: 10/94الجن، 
 مختلف مع اتفاق المعني.

 :اإلسناددراسة  -ب
المحدث، الرحال، الصادق  هـ(،210: أبو إسحاق إبراهيم بن الهيثم: )ت:البلدي .1

 .(2)"ثقة"، وقال الخطيب: "مستقيمةأحاديثه "بن عدي: انزيل بغداد، قال 
التاسعة من  هـ(، ثقة من213أبو سهل الحافظ: )ت: :الهيثم بن جميل البغدادي .2

أبو  ،له البخاري في األدب المفرد ىرو  كأنه ترك فتغير،أصحاب الحديث و 
 .(2)ة، ابن ماجد في القدر، النسائي في مسند عليداو 

 .(3): سبقت ترجمتهاألعمشعن  قيس بن الربيع .3

                                                           
: كر الخرائطي السامري )المتوفىمساوئ األخالق ومذمومها: ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شا (1)

 م.1993-هـ(، تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، طبعة: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة الطبعة: األولى 327
 .123/  1، لسان الميزان: 73/  1، ميزان االعتدال: 209- 207/  6تاريخ بغداد: ، 1/443الكامل:  (2)
 .11/91، تهذيب التهذيب: 10/396، سير أعالم النبالء: 30/365مال:، تهذيب الك16/ 9الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الثامن، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة. (3)
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هـ(، ثقة من علماء المسلمين، 12: شقيق بن سلمة األسدي: )ت:أبو وائل .4
ولم يراه، وأدرك العشرة من الثانية، روى له الشيخان  مخضرم أدرك النبي

 .(1)وأصحاب السنن
هـ(، 32، أبو عبد الرحمن: )ت:بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليا: عبد اهلل .5

 وما بعدها وهاجر ارً من النجباء شهد بدإلى اإلسالم، و صحابي من السابقين 
 . (2)، روى له الشيخان وأصحاب السننالهجرتين

 :اإلسنادالحكم على -ج
 ،فر الخرائطي وهو صدوق حسن الحديثإسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن جع

 وقيس بن الربيع األسدي وقد سبق الحكم عليه وهو صدوق حسن الحديث.
 قال: هرة ومنها ما حدث به مسلم في صحيحبالمتابعات الكثيوهذا الحديث يقوي 

ْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َأَباَن ْبِن َتْغِلَب، عَ 
اْلَجنََّة  َقاَل: ))اَل َيْدُخلُ  ُفَضْيٍل، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اهلِل، َعِن النَِّبيِّ 

، والحديث رواه غير واحد من أصحاب (3)َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر((
 بن مسعود وهو حديث صحيح.اسنن عن ال

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 

  

                                                           
 .2/161، اإلصابة:4/161، سير أعالم النبالء:9/261، تاريخ بغداد:3/210أسد الغابة: (1)
 .7/209، اإلصابة:21- 6/27التهذيب:، تهذيب 5/149، الجرح والتعديل:314- 1/374المسند ألحمد: (2)
 .91حديث رقم: 1/93باب تحريم الكبر وبيانه، -صحيح مسلم: كتاب اإليمان (3)
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 )خلق اإلنسان وما قدر له(

 *الحديث الخامس عشر:

َماُم، ِبَمْسِجِد َطْلَحَة ثنا َأْحَمَد بْ قال ابن المقرئ:  ِن َعِليٍّ َحدَّثَِني َأْحَمُد ْبُن َسْعٍد َأُبو َبْكٍر اإْلِ
، َحدَّثََنا ُجَباَرُة، ثنا َقْيٌس، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة َعِن اأْلَْعَمِش َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َوْهٍب،  التَِّميِميُّ

اِدُق اْلَمْصُدوُق، وَ  اَل: َحدَّثََنا َرُسوُل اللَّهِ وٍد قَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسعُ  َق َأنَّ َخلْ ))ُهَو الصَّ
ِه َأْرَبِعيَن َلْيَلةَ َأَحِدُكْم ُيْجَمُع ِفي َبطْ   َوَذَكَر اْلَحِديَث. ((ِن ُأمِّ

 تخريجه: -أ
حديث  192أحمد: اسمه: باب األلف: من (1)بن المقرئ في معجمه: اأخرجه
 .593رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
: أحمد بن محمد بن سعدان، أبو بكر الصيدالني الواسطي، حدَّث أحمد بن سعد .1

سحاق بن وهب العاّلف وعنه: أبو الحسن الدارقطني  عن: شعيب بن أيوب، وا 
في "سننه"، وأبو بكر بن المقرئ في "معجمه" وأبو الحسين محمد بن أحمد بن 

 .(2)جميع الصيداوي في "معجمه"، وهو مجهول الحال
بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، أبو يعلى ا: أحمد بن علي بن المثني .2

هـ(، من أهل الصدق واألمانة والدين والحلم ثقة  307الموصلي الحافظ: )ت: 
 .(3)مؤتمن كان يحدث احتسابا

 جدًا، هـ( ضعيف241)ت:  وفي:، أبو محمد الكبن المغلس الحمانيا: جبارة .3
 .(4)له أبن ماجة روى، من العاشرة متهم بالوضع

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4
                                                           

المعجم البن المقرئ: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاني الخازن، المشهور بابن  (1)
ل بن سعد، طبعة: مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض هـ(، تحقيق: أبي عبد الرحمن عاد311المقرئ )المتوفى: 

 م. 1991-هـ  1419للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 
 .126الدليل المغني لشيوو اإلمام أبي الحسن الدارقطني:  (2)
 .7/122تاريخ اإلسالم:  (3)
 .2/51ذيب التهذيب:، ته4/419، تهذيب الكمال: 11/150، سير أعالم النبالء:2/550الجرح والتعديل: (4)
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معاوية الضرير الكوفي:)  : محمد بن خازم التميمي السعدي، أبوأبو معاوية .5
باإلرجاء، من التاسعة،  ُرِمي(، ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش هـ295ت:

 .(1) روى له الجماعة
 .(2)األعمش: سبقت ترجمته .6
هـ( ثقة جليل، لم 13ليمان الكوفي: )ت:أبو س: زيد بن وهب الجهني، بن وهبا .7

فقبض )أي  الثانية، رحل إلى النبي: في حديثه خلل، من يصب من قال
 .(3) روى له الجماعة( وهو في الطريق، النبي

 .(4)سبقت ترجمته: عبد اهلل بن مسعود .1
 :اإلسنادالحكم على -ج
 .المغلسبارة بن فيه من اتهم بالوضع وهو جِ جدا إسناده ضعيف  
، دبن مسعو االحديث عن األعمش بسنده هذا عن هذا في رواية  اً وقد تابع قيس 

عبة وش سفيانُ و  كما في نص الحديث، خازم بن محمدغير واحد، منهم أبو معاويَة 
 وكيع، والحديث قد ورد في الصحيحينن جابر والمسعودي ويحيى القطان و ومحمد ب

فقد جاء في  بن مسعودابسنده عن  ان األعمش أيضً من طريق أبي األحوص ع
اِدُق الَمْصُدوُق، َقاَل: ))ِإنَّ َأَحَدُكْم  ثََنا َرُسوُل اللَّهِ ما نصه: َحدَّ  الصحيحين َوُهَو الصَّ

ِه َأْرَبِعيَن َيْوًما، ثُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ َيُكونُ  ُمْضَغًة  ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأمِّ
ُه، َوِرْزَقُه، َل َذِلَك، ثُمَّ َيْبَعُث اللَُّه َمَلًكا َفُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت، َوُيَقاُل َلُه: اْكُتْب َعَملَ ِمثْ 

وُح، َفِإنَّ الرَُّجَل ِمْنُكْم َلَيْعَمُل َحتَّ  ى َما َيُكوُن َوَأَجَلُه، َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيٌد، ثُمَّ ُيْنَفُخ ِفيِه الرُّ
نَّاِر، َوَيْعَمُل َحتَّى َبْيَن الَجنَِّة ِإالَّ ِذَراٌع، َفَيْسِبُق َعَلْيِه ِكَتاُبُه، َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَبْيَنُه وَ 

. (5)ْهِل الَجنَِّة((َما َيُكوُن َبْيَنهُ َوَبْيَن النَّاِر ِإالَّ ِذَراٌع، َفَيْسِبُق َعَلْيِه الِكَتاُب، َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَ 
 على الحديث: صحيح لغيره.*الحكم 

                                                           
 . 9/137، تهذيب التهذيب:9/73، سير أعالم النبالء: 7/246الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الثامن، ثقة. (2)
 .3/427، تهذيب التهذيب:10/111: تهذيب الكمال، 2/149أسد الغابة:، 3/574الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (4)
-، ومسلم: كتاب القدر 3201حديث رقم:  4/111باب ذكر المالئكة  –صحيح البخاري: كتاب بداء الخلق  (5)

 . 2643حديث رقم:  4/2036باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
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 ()في إثبات القدر
 *الحديث السادس عشر:

ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُسَلْيَماَن َقاَل ثََنا ُجَباَرُة قَ قال النجاد:  اَل ثََنا حدثََنا َأْحَمَد َقاَل ثََنا ُمَحمَّ
اْلَتَقى آَدُم َوُموَسى قال: )) النَِّبيِّ َقْيٌس َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ َعِن 

َقاَل آَدُم ِلُموَسى ْجَتُهْم ِمَن اْلَجنَِّة فَ خر أَفَقاَل ُموَسى آلَدَم َأْنَت آَدُم الَِّذي َأْشَقْيَت النَّاَس وَ 
َة َقاَل َنَعْم اَأْنَت ُموَسى الَِّذي اْصَطَفاَك اللَُّه برسالته واصطفاك ِلَنْفِسِه َوَأْنَزَل َعَلْيَك التَّْورَ 

َفَحجَّ آَدُم )) ُل اللَّهِ َنَعْم(( َقاَل َرُسو َقاَل َفَهْل َوَجْدَتُه ُكِتَب َعَليَّ َقْبَل َأْن َيْخُلَقِني َقاَل 
 ُموَسى((.

 تخريجه: -أ
حديث رقم ، 44صـ: (1)النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق :أخرجه
45. 

 :اإلسناددراسة  -ب
 ،هـ(341بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد: )ت:  بن سلمان أحمد :أحمد .1

ا في الرواية، ارتحل إلى أبي داود السجستاني، وأكثر ا في الفقه، رأسً وكان رأسً 
عنه، قال الذهبي: صدوق، وقال الدارقطني: حدث من كتاب غيره بما لم يكن 

 أ، فلعل بعض الطلبة قر خرفي اآل ىَ مِ في أصوله، وقال الخطيب: كان قد عَ 
 .(2)عليه ذلك

 .(3)سبقت ترجمته :الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .2
 .(4)سبقت ترجمته :بن المغلس جبارة .3
 .(5)مااألعمش: سبقت ترجمتهعن  قيس بن الربيع .4

                                                           
وفى: إسرائيل بن يونس النجاد )المتالرد على من يقول القرآن مخلوق: ألبي بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن  (1)

 الكويت. –هـ(، تحقيق: رضا اهلل محمد إدريس، طبعة: مكتبة الصحابة اإلسالمية 341
، تحقيق: محمد حامد 2/7هـ(526طبقات الحنابلة: ألبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى:  (2)

 .1/101بيروت، ميزان االعتدال: –الفقي، طبعة: دار المعرفة 
 الحديث التاسع، ثقة. (3)
 الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع. (4)
 .قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة حافظ الحديث الثامن، (5)
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 .(1)سبقت ترجمته ذكوان السمان:أبي صالح  .5
 .(2)وقد سبقت ترجمته: أبو هريرة .6
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .بالوضع وهو جبارة بن المغلساتهم فيه من جدا إسناده ضعيف 
، (3)سليمان بن طرخان التيمي ،الحديث عن األعمشهذا في رواية  ساً وقد تابع قي 

 .(4)وجرير بن عبد الحميد الضبي
في صحيح البخاري  هريرة يعن أب آخرظه من طريق الحديث بلفهذا  صحوقد  

ون، حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي بن ميم
، وفي مسلم من طريق إسحاق بن (5)وذكر الحديث النبي عنعن أبي هريرة 

ب عن يزيد بن موسى األنصاري عن أنس بن عياض عن الحارث أبن أبي ذبا
وذكر الحديث مع اختالف اللفظ وزيادة  النبي عنهريرة  هرمز واألعرج عن أبي

 .غيره، فالحديث صحيح ل(6)واتفاق المعني
 غريب األلفاظ:-د

  قال أبو الحسن القابسي معناه التقت أرواحهما في دم وموسىآالتقى :
السماء فوقع الحجاج بينهما قال القاضي عياض ويحتمل أنه على ظاهره 

 .(7)وأنهما اجتمعا بأشخاصهما
                                                           

 الحديث العاشر، ثقة ثبت. (1)
 الحديث التاسع، صحابي. (2)
، 2134حديث رقم  4/444حجاج آدم وموسى عليهما السالم باب ما جاء في  –سنن الترمذي: أبواب القدر  (3)

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وجندب وهذا حديث حسن غريب من حديث سليمان التيمي، عن األعمش، 
نحوه وقال بعضهم،  وقد رواه بعض أصحاب األعمش، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي

روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، ، وقد عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي
 .عن النبي

هـ( كتاب التفسير 303السنن الكبرى: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  (4)
عبد ، تحقيق: حسن 11065حديث رقم:  10/75باب قوله تعالى:﴿ َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َتْكِليًما ﴾ –سورة النساء  –

 م. 2001-هـ  1421بيروت الطبعة: األولى،  –المنعم شلبي، إشراف: شعيب األرناؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة 
 .4736حديث رقم:  6/96باب قوله تعالى:﴿ َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي ﴾ –صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (5)
 .  4/4220-2044باب حجاج آدم وموسى –صحيح مسلم: كتاب القدر  (6)
 . 16/200باب حجاج آدم وموسى-شرح النووي على صحيح مسلم: كتاب القدر (7)
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()ذكر المالئكة ومحبة اهلل لعبادة  

:رالحديث السابع عش*  

ِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ قال ابن المقرئ:   َحدَّثََنا َمْأُموُن ْبُن َهاُروَن ْبِن ُمَحمَّ
، ِبَمِديَنِة َعكَّا، َوَكاَن ُيَقاُل    ، ِعيَسى اْلِبْسَطاِميُّ نَُّه ِمَن اأْلَْبَداِل، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبنُ إاْلَقْوَمِسيُّ

َرْيَرَة َعْن َرُسوِل هُ َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي  ،َحدَّثََنا اْبُن ِإْسَماِعيلَ 
َأِحبَُّه، اْلَعْبَد َقاَل ِلِجْبِريَل: َيا ِجْبِريُل، َقْد َأْحَبْبُت ُفاَلًنا فَ  ِإَذا َأَحبَّ اللَّهُ َأنَُّه َقاَل: )) اللَّهِ 

َأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّه َأْهُل َأْهِل السََّماِء، ِإنَّ اللََّه َقْد َأَحبَّ ُفاَلًنا فَ  َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل، ثُمَّ ُيَناِدي ِفي
َذا َأْبَغَض اْلَعْبَد ِمْثَل َذِلَك((.  السََّماِء، ثُمَّ ُتوَضُع اْلَمَحبَُّة َلُه ِفي اأْلَْرِض، َواِ 

 تخريجه: -أ
 .1271حديث رقم:  392بن المقرئ في معجمه: باب الميم  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 : لم أقف له على ترجمة.مأمون بن هارون .1
ساني راالخ يمران الطائي، أبو عل: الحسين بن عيسى بن حالحسين بن عيسى .2

هـ( قال بن حجر: صدوق صاحب 247: )ت:القومسي البسطامي الدامغاني
 .(1)له الشيخان، والنسائي وأبو داود روىحديث، ووثقه الذهبي، من العاشرة، 

سلمة المنقري التبوذكي البصري: : موسى بن إسماعيل، أبو إسماعيلبن ا .3
 .(2)ثقة ثبت حافظ، من التاسعة، روى له الجماعةهـ( 223ت:)
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4
ن، أبو يزيد المدني: )ت: في : ذكوان السما: سهيل بن أبى صالحسهيل .5

 : ال يحتج بهقال أبو حاتمة، و آخر تغير حفظه ب: صدوق خالفة المنصور(
 .(3) روى له الجماعةووثقه ناس، من السادسة، 

 .(4)سبقت ترجمته :ذكوان أبو صالح السمان :)أبيه( .6
                                                           

 .363/  2، تهذيب التهذيب: 6/460تهذيب الكمال:  (1)
 .4/200ميزان االعتدال:  (2)
 .4/263، تهذيب التهذيب:5/451، سير أعالم النبالء: 4/246الجرح والتعديل: (3)
 الحديث العاشر، ثقة ثبت. (4)
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 .(1): سبقت ترجمتهأبو هريرة .7
 :اإلسنادالحكم على -ج

ون ر ن عدا مأمون بن هاو رجاله ثقات وصدوق ،بعات والشواهدإسناده حسن في المتا
 .على ترجمتهله لم أقف 

دينار عن أبي صالح عن  البخاري من طريق عبد اهلل بنعند  الحديث صحوقد  
 الَقُبوُل َفُيِحبُّهُ َأْهُل السََّماِء، َوُيوَضعُ َلهُ )) :فيه مثله زاد اهللعن رسول  أبي هريرة

 .(2)ِفي َأْهِل اأَلْرِض((
عن سهيل، عن أبيه، عن أبي  وفي مسلم من طريق زهير بن حرب، عن جرير، 

 .(3)وذكر تمام الحديث هريرة
في رواية هذا الحديث عن سهيل بسنده معمر بن راشد، مالك بن  قيساً وقد تابع  

 .(4)أنس، وهيب بن خالد، أبو عوانة، عبد العزيز بن محمد
 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 غريب األلفاظ:-د
 الحب في قلوب الناس، ورضاهم: قال النووي: األرضي توضع له المحبة ف 

 .(5)عنه، فتميل إليه القلوب، وترضى عنه
 
 
 

                                                           
 الحديث التاسع، صحابي. (1)
 .7415حديث رقم:  9/142باب كالم اهلل مع جبريل ونداء اهلل المالئكة  –صحيح البخاري: كتاب التوحيد  (2)
 .2637حديث رقم:  4/2030باب إذا أحب اهلل عبدا حببه لعباده  –صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب  (3)
، مسند أبي داود 2/950، موطأ مالك ت: عبد الباقي: 10/450العلمي( :جامع معمر بن راشد )ط: المجلس  (4)

وقال أبو عيسى: هذا  5/317، الترمذي في سننه: 16/359، 15/205، أحمد في مسنده: 4/111الطيالسي:
حديث حسن صحيح، وقد روى عبد الرحمن بن عبد اهلل بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن 

 و هذا، وغرهم.نح النبي
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري  (5)

 م.2002-هـ 1422لبنان الطبعة: األولى،  –، طبعة: دار الفكر، بيروت 1/3133هـ( 1014)المتوفى: 
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 (من الشركالعربية )براءة الجزيرة 
 *الحديث الثامن عشر:

ِد ْبِن اْلَوِليِد، َقاَل: َنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، َقاَل: َنا َقْيٌس قال البزار:  ، َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َقاَل: ))َلَقْد َبرََّأ اللَُّه  اْلَعبَّاِس، َعِن النَِّبيِّ  اأْلَْحَنِف، َعنِ َعْن ُيوُنَس، َعِن اْلَحَسِن، َعِن 

 ((.ُهُم النُُّجومُ َما َلْم ُتِضلَّ َهِذِه اْلَجِزيَرَة ِمَن الشِّْرِك 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
األحنف بن قيس، عن  روىومما  س: مسند العبا(1)في مسنده البزار .1

 واللفظ له. 1305حديث رقم:  4/131العباس 
 .6709حديث رقم:   12/69: مسند العباس(2)أبو يعلى في مسنده .2
 .1066حديث رقم:  2/546: (3)أبن األعرابي في معجمه .3
 .301حديث رقم:  1/299: (4)أبو بكر الشافعي في الفوائد .4
 :اإلسناددراسة  -ب
ن ب بن عقبة بن األزرق بن عمرو بن الحارثا: أحمد بن محمد بن الوليد .1

ه( ثقة 217أبو الوليد المكي األزرقي: )ت:أبى شمر الغساني، أبو محمد و 
 .(5)له البخاري روىمن العاشرة، 

                                                           
حمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل مسند البزار المعروف باسم البحر الزخار: ألبي بكر أ (1)

المدينة المنورة الطبعة: األولى، )بدأت -هـ(، طبعة: مكتبة العلوم والحكم 292العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 
 م(.2009م، وانتهت 1911

لي )المتوفى: ي، الموصمسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميم (2)
 .1914 – 1404دمشق الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد طبعة: دار المأمون للتراث 307

معجم ابن األعرابي: أبو سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي  (3)
يم بن أحمد الحسيني، طبعة: دار ابن الجوزي، المملكة هـ(، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراه340)المتوفى: 

 م.1997-هـ  1411الطبعة: األولى، -العربية السعودية 
كتاب الفوائد )الغيالنيات(: ألبي بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدَوْيه البغدادي الشافعي البزَّاز )المتوفى:  (4)

السعودية/ الرياض الطبعة: األولى، -طبعة: دار ابن الجوزي  هـ(، حققه: حلمي كامل أسعد عبد الهادي،354
 م.1997-هـ 1417

 .1/79تهذيب التهذيب: ،14/11سير أعالم النبالء:، 1/410:، تهذيب الكمال2/70الجرح والتعديل: (5)
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: الضبي، أبو عبد اهلل الطرسوسي، الخلقاني: موسى هو: بن داود .2
له  روىبن حجر، وثقه الذهبي، من التاسعة، ا( صدوق عند هـ217)ت:
 .(1)بن ماجةالم وأبو داود والنسائي و مس

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
ولى عبد م بن عبيد بن دينار العبدى البصرييونس أبو عبد اهلل : ونسي .4

روى له  ثبت فاضل ورع، من الخامسة، ثقة ،(هـ139القيس: )ت:
 .(2)الجماعة

هـ( مولى زيد بن ثابت وأمه موالة ألم 110بن يسار البصري: )ت: الحسن .5
من  سلمة أم المؤمنين، كان سيد أهل زمانه علما وعمال، وهو ثقة حجة،

 .(3) روى له الجماعةالثالثة 
األحنف هو: الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي:  .6

 .(4)، وأصحاب السننله الشيخان روىهـ( ثقة نبيل، من الثانية، 67)ت: 
العباس هو: عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي  .7

روى  ،صحابي جليل هـ( عم النبي32الهاشمي، أبو الفضل المكي: )ت:
 .(5) له الجماعة

 :اإلسنادالحكم على -ج
 إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع وهو صدوق حسن الحديث.

 ان: قال داود، بن موسى نا: قال الوليد، بن محمد بن أحمد حدثناقال البزار: 
 بنحوه النبي عن العباس، عن األحنف، عن الحسن، عن يونس، عن قيس،
 عن ،المطلب عبد بن العباس عن إال اللفظ بهذا يروى نعلمه ال الحديث وهذا
 .اإلسناد هذا إال العباس عن ا،إسنادً  له نعلم وال ،النبي

  الحديث: حسن.الحكم علي *
                                                           

 .343/  10، تهذيب التهذيب 10/136، سير أعالم النبالء:13/33، تاريخ بغداد:1/140الجرح والتعديل: (1)
 .11/442، تهذيب التهذيب:6/211، سير أعالم النبالء:32/517، تهذيب الكمال:9/242الجرح والتعديل: (2)
 . 563/ 4، سير أعالم النبالء:127 – 95/ 6، تهذيب الكمال:42- 3/40والجرح والتعديل:  (3)
 .1/191، تهذيب التهذيب:4/69، سير أعالم النبالء: 1/61أسد الغابة: (4)
 .3/13، تهذيب التهذيب:2/271، اإلصابة:9/464، تهذيب الكمال:60/ 3ابة:أسد الغ (5)
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 (توبةالندم ) 
 *الحديث التاسع عشر:

، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعْمٍرو اْلَبجَ قال الطبراني:  ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْصَبَهاِنيُّ ِليِّ
ِبيِع، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َواِئلِ   ُحْجٍر: َأنَّ النَِّبيَّ ِن بْ  َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ

 َقاَل: ))النََّدُم َتْوَبٌة((.
 تخريجه: -أ

عن وائل  ،ُرِميالطبراني في الكبير: كليب بن شهاب أبو عاصم الج :أخرجه
 .101حديث رقم: 22/41حجر بن

 :اإلسناددراسة  -ب
ألصبهاني الزاهد: بن عبد اهلل بن بدر، أبو بكر اا: محمود بن الفرج .1

أبي حاتم: كتبت عنه بالري، َقاَل: وكان صدوقا ثقة، بن اهـ( قال 214)ت:
 .(1)ورى عنه عامة أهل أصبهان

 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع نجيح وإسماعيل بن عمر  .2
هـ( 137، الكوفي: )ت:ُرِميبن المجنون الج: بن شهاب عاصم بن كليب .3

له البخاري تعليقًا ومسلم  روى، من الخامسة، ، وثقصدوق رمى باإلرجاء
 .(3)وأصحاب السنن

هـ( ثقة وثقه 90الكوفي:)ت: ُرِميكليب بن شهاب بن المجنون الج :)أبيه( .4
، وى له البخاري في جزء رفع اليدينأبو زرعه ومحمد بن سعد، من الثانية، ر 

 .(4)وأصحاب السنن

                                                           
، والري: )بالفارسية: شهر ری( هي مدينة تاريخية أضحت اليوم جزًء من الجنوب 15/110تاريخ بغداد:  (1)

م جالشرقي لمدينة طهران في إيران، وهي مسقط رأس هارون الرشيد، وأبو بكر الرازي، وفخر الدين الرازي، مع
 .3/116البلدان بتصرف شديد: 

 الحديث الثامن، إسماعيل ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .5/56تهذيب التهذيب:، 2/356ميزان االعتدال: (3)
 .446 – 445/  1، وتهذيب التهذيب: 292/  3، تاريخ اإلسالم: 7/167الجرح والتعديل: (4)
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 :الحضرميبن سعد بن مسروق  وائل بن حجر أبو هنيدة: وائل بن حجر .5
له البخاري  روى، وسيد في قومه )ت: في خالفة معاوية( صحابي جليل

 .(1)في القراءة خلف اإلمام ومسلم وأصحاب السنن
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .بن نجيح البجلي وهو ضعيف الحديث ضعيف فيه إسماعيل هإسناد
ومنها ما أورده بن  دبن مسعو اهد صحيحة تقويه من طريق وللحديث شوا 

، َعْن ِزَياِد ْبِن ْلَجَزِريِّ ا َحدَّثََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْبِد اْلَكِريمِ  :فقال أبي شيبة
 َأِبي َمْرَيَم، َعِن اْبِن َمْعِقٍل، َقاَل: ُقْلُت: َسِمْعُت َأَباَك، َيُقوُل: َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد،

َيُقوُل: ))النََّدُم َتْوَبٌة؟(( َقاَل: َنَعْم، قلت وهذا حديث  ُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ يَ 
هذا الحديث عن غير واحد من  روىوقد  ،ورجاله ثقات اإلسنادصحيح متصل 
 .بن مسعوداق لطرق ما جاء من طريوأصح هذه ا، أصحاب النبي

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

 
  

                                                           
 .294/  10، اإلصابة: 30/419، تهذيب الكمال: 659/  4، أسد الغابة: 42/  9الجرح والتعديل:  (1)
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 الطهارة(التي أوردها قيس في  )األحاديث 
 الماء( )طهارة

 *الحديث العشرون:
اَن، َعْن َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َطِريِف ْبِن ُسْفيَ َحدَّثََنا قال يونس بن حبيب: 

، َفَأَتْيَنا َعَلى َغِديٍر ِفيِه ِجيَفٌة، َل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَّهِ َأِبي َنْضَرَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقا
َأ َبْعُض اْلَقْوِم َوَأْمَسَك َبْعُض اْلقَ  َياِت خر أُ ِفي  ، َفَجاَء النَِّبيُّ َيِجيَء النَِّبيُّ ْوِم َحتَّى َفَتَوضَّ

ُسُه َشْيٌء((. ُئوا َواْشَرُبوا، َفِإنَّ اْلَماَء اَل ُيَنجِّ  النَّاِس، َفَقاَل: ))َتَوضَّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
باب ما روى - روى أبو سعيد الخدري عن النبي: ما (1)أبو داود في مسنده .1

 ، واللفظ له.2269حديث رقم:  3/613عنه أبو نضرة 
الماء الذي ينجس جماع أبواب -: كتاب الطهارة (2)البيهقي في السنن الكبرى .2

باب الماء الكثير ال ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم -والذي ال ينجس 
 .1211حديث رقم:  1/390يتغير

حديث  1/267باب المياه  –: كتاب الطهارة (3)البوصيري في اإلتحاف أخرجه .3
 .416رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(4): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .1

                                                           
هـ(، 204مسند أبي داود الطيالسي: ألبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري )المتوفى:  (1)

 م.1999-هـ 1419مصر الطبعة: األولى،  –تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، طبعة: دار هجر 
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: السنن الكبرى: أل (2)

 ه.1424لبنات الطبعة: الثالثة،  –هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 451
ن سليم بن أبي بكر بن إسماعيل ب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد (3)

هـ(، تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد 140بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى: 
-هـ  1420الكريم، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، طبعة: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: األولى، 

 م.1999
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5قيس بن الربيع الترجمة رقم ) التمهيد: تالميذ (4)
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: ، البصري األشلأبو سفيان السعدي : طريف بن شهابطريف بن سفيان .2
 .(1)ةبن ماجاله الترمذي و  روىمن السادسة،  ضعيف،هـ( 141)ت:

هـ( 101ت:)ي، البصري: وقَ ة العبدي، العَ عَ طَ : المنذر بن مالك بن قَ َنْضَرةَ  أبو .3
 .(2)، وأصحاب السننله البخاري تعليقًا، ومسلم روى، ثقة، من الثالثة

: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األبجر بن أبو سعيد .4
بايع هـ( صحابي جليل ممن 75: )ت:رج األنصاري، أبو سعيد الخدريالخز 

 .(3)، وأصحاب السننله الشيخان روىتحت الشجرة، 
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .وهو ضعيف الحديث ضعيف فيه طريف بن شهاب هإسناد
واحد،  رقال: حدثنا هناد والحسن بن علي الخالل وغيفرواه الترمذي والحديث قد  

لوليد ، عن اد بن أسامة القرشي، مشهور بكنيتهيعني حما ،قالوا حدثنا أبو أسامة
ن أبي رافع بن خديج عبن كثير عن محمد بن كعب عن عبيدا هلل بن عبدا هلل بن 

 .سعيد الخدري
هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث،  :-رحمه اهلل- قال الترمذي 
 وقد روى، ئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامةلم يرو حديث أبي سعيد في بو 

ن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة. ا هذا الحديث من غير وجه ع
 لغيره. حسنالحديث ، و (4)هـ
 غريب األلفاظ:-د
 التنجيس: اسم شيء من القذر، أو عظام الموتى، أو خرقة الحائض ينجسه :

 .(5)كان يعلق على من يخاف عليه من ولوع الجن به
 

                                                           
 .5/12، تهذيب التهذيب:3/900تاريخ اإلسالم:  (1)
 .302/  10، تهذيب التهذيب 225/  4، تاريخ اإلسالم 4/530سير أعالم النبالء:  (2)
 .35/  2، اإلصابة: 220/  3، تاريخ اإلسالم: 17/134، تهذيب الكمال: 142/  5أسد الغابة:  (3)
 .66حديث رقم:  1/95باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شيء  –سنن الترمذي تحقيق شاكر: أبواب الطهارة  (4)
 .1/576فصل النون –القاموس المحيط: باب السين  (5)
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 ()في الوضوء وأنه يذهب الخطايا

 *الحديث الواحد والعشرون:

زَّاقِ قال  ِبيِع، َعْن اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس، َعْن َثْعَلبَ ا َحدَّثَن :َعْبُد الرَّ َة ْبِن َعباد، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ
ُأ  اْلَحِديَث َعْن َرُسوِل اللَّهِ َأِبيِه َقاَل: َما َأْدِري َكْم َحدَّثَِني َهَذا  ))َما ِمْن َعْبٍد َيَتَوضَّ

يَل اْلَماُء َعَلى تَّى َيِسيَل اْلَماُء َعَلى َوْجِهِه، ثُمَّ َيْغِسُل ِذَراَعْيِه َحتَّى َيسِ َفُيْحِسُن ُوُضوَءُه حَ 
ْحِسُن َصاَلَتُه ِإالَّ ِمْرَفَقْيِه، ثُمَّ َيْغِسُل َقَدَمْيِه َحتَّى َيِسيَل اْلَماُء ِمْن ِقَبِل َعِقَبْيِه، ثُمَّ ُيَصلِّي َفيُ 

 ُغِفَر َلُه َما َسَلَف((.

  تخريجه: -أ
 أخرجه

باب ما يذهب الوضوء من الخطايا -: كتاب الطهارة (1)عبد الرزاق في مصنفه .1
 ، واللفظ له.156حديث رقم:  1/54

باب فرض الرجلين في  –: كتاب الطهارة (2)الطحاوي في شرح معاني اآلثار .2
 .112حديث رقم:  1/37وضوء الصالة: 

 :اإلسناددراسة  -ب
كر الصنعاني همام بن نافع الحميري أبو ب: عبد الرزاق بن عبد الرزاق .1

 .(3) روى له الجماعة، من التاسعة، هـ( ثقة حافظ211:)ت:
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .2

                                                           
تحقيق:  هـ(،211المصنف: ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  (1)

 .1403بيروت الطبعة: الثانية،  –الهند، المكتب اإلسالمي -حبيب الرحمن األعظمي، طبعة: المجلس العلمي
شرح معاني اآلثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري  (2)

محمد سيد جاد الحق من علماء األزهر - هـ(، تحقيق: محمد زهري النجار321المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
ة بالمدينة الباحث بمركز خدمة السن-الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

 م. 1994هـ،  1414-النبوية طبعة: عالم الكتب الطبعة: األولى 
 .310/  6، تهذيب التهذيب 9/145لنبالء:، سير أعالم ا11/52، تهذيب الكمال: 31/  6الجرح والتعديل  (3)
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 .(1)األسود بن قيس: سبقت ترجمته .3
 وىر ، قال ابن المديني األسود: يالعبدي البصري، من الرابعة :بن عباد ثعلبة .4

له البخاري في خلق أفعال العباد،  روىبن حجر: مقبول، اعن مجاهيل، وقال 
 .(2)وأصحاب السنن

قال ابن حّبان: يقال إن له صحبة، يعد في أهل  عّباد العبديّ  :)أبيه( .5
 .(3)الكوفة

 :اإلسنادالحكم على -ج

ه صحبة أو ووالده لم تثبت ل ،ضعيف فيه ثعلبة بن عباد العبدي وهو مقبول هإسناد
، الحديث رواية الثقات لهذاقيٌس خالف ولم يي ذكره في كتب تراجم الصحابة، ما يقو 

 .بالمعنى رويٌ غير أنه م

فالحديث صحيح من رواية مسلم قال: َحدَّثَِني ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا َيْعُقوُب ْبُن 
، َعْن ُحْمَراَن، َمْوَلى َيِزيَد اللَّْيثِ ِإْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َأِبي، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعَطاِء ْبِن  يِّ

مَّ َأْدَخَل ُعْثَماَن َأنَُّه َرَأى ُعْثَماَن َدَعا ِبِإَناٍء َفَأْفَرَغ َعَلى َكفَّْيِه َثاَلَث ِمَراٍر َفَغَسَلُهَما، ثُ 
َناِء َفَمْضَمَض َواْسَتْنَثَر، ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَث َمرَّا  َوَيَدْيِه ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن تٍ َيِميَنهُ ِفي اإْلِ

: اَل َرُسوُل اهللِ ثُمَّ َقاَل: قَ  ،َل ِرْجَلْيِه َثاَلَث َمرَّاتٍ َثاَلَث َمرَّاٍت، ثُمَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه، ثُمَّ َغسَ 
َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا، ثُمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن اَل ُيَحدُِّث ِفيِهَما َنْفَسُه غُ  َر َلُه َما فِ ))َمْن َتَوضَّ

 .(4)َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه((

 *الحكم على الحديث: صحيح لغيره.

  

                                                           
 (، ثقة حسن الحديث.4في ذكر شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (1)
 .2/24، تهذيب التهذيب:1/371، ميزان االعتدال:4/375تهذيب الكمال: (2)
 .2/503، اإلصابة: 3/53، أسد الغابة: 3/307الثقات البن حبان: (3)
 .226حديث رقم:  1/205باب ما جاء في صفة الوضوء وكماله  –صحيح مسلم: كتاب الطهارة  (4)
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 (الذنوب في)أثر الوضوء 

 *الحديث الثاني والعشرون:

ِبيِع، َحدَّثََنا ُعْثَماُن بْ قال أبو يعلى:  ُن اْلُمِغيَرِة، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
، َقاَل: ُكْنُت ِإذَ َعْن  : َعْن َعِليٍّ َسِمْعُت  اَعِليِّ ْبِن َرِبيَعَة: َعْن َأْسَماِء ْبِن اْلَحَكِم اْلَفَزاِريِّ

َذا َحدَّثَِني َغْيِري َلْم ُأَصدِّْقُه ِإالَّ  ِمْن َرُسوِل اللَّهِ   َأْن َحِديثًا َنَفَعِني اللَُّه ِبَما َشاَء ِمْنُه، َواِ 
 َلَف َصدَّْقُتُه.َيْحِلَف، َفِإَذا حَ 

: ))َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْذِنُب َذْنًبا، ٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َوَحدَّثَِني َأُبو َبْكٍر، َوَصَدَق َأُبو َبكْ  
ُأ َوُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن، َوَيْسَتْغِفُر اللََّه ِإالَّ َغَفَر َلُه((.  ثُمَّ َيَتَوضَّ

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 ، واللفظ له.1حديث رقم:  1/9مسنده: مسند أبي بكرأبو يعلى في  .1
  1/61عن أبي بكر علي روى، مما البزار في مسنده: مسند أبي بكر .2

، زاد في لفظه ))ثُمَّ َيْأِتي اْلَمْسِجَد َفُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن((، وقال: وهذا 1حديث رقم: 
بن  نة وقيسالحديث رواه شعبة، ومسعر، وسفيان الثوري، وشريك، وأبو عوا

 الربيع وال نعلم أحدا شك في أسماء أو أبي أسماء إال شعبة.
عن علي بن أبي  روى: باب بيان مشكل ما (1)الطحاوي في شرح مشكل اآلثار .3

 فيما حدثه به غيره عن رسول اهللطالب رضي اهلل عنه فيما كان يفعله 
 .6047حديث رقم: 15/307

 517صـ: باب فضل االستغفار في أدبار الصلوات (2)الطبراني في الدعاء .4
 .1142حديث رقم:

                                                           
شرح مشكل اآلثار: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري  (1)

 1415-هـ( تحقيق: شعيب االرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى 321المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 م. 1494هـ، 

هـ(، 360الدعاء للطبراني: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  (2)
 هـ.1413بيروت الطبعة: األولى،  –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية 
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 63: باب مختصر من فضل االستغفار وثوابه (1)بن شاهين في الترغيبا .5
 .176حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 ، مولى بنى هاشم:بن عبيد الجوهري، أبو الحسن البغداديا: لي بن الجعدع .1

 .(2) له البخاري وأبو داود روىهـ( ثقة ثبت، من التاسعة، 230)ت:
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .2
الكوفي األعشى عثمان بن أبى زرعة، مولى : أبو المغيرة عثمان بن المغيرة .3

 .(3) روى له الجماعة، من السادسة، هـ( ثقة121أبى عقيل الثقفي: )ت:
هـ( 91بن نضلة الوالبي األسدي البجلي الكوفي: )ت:أبو المغيرة : على بن ربيعة .4

 .(4) روى له الجماعةثقة، من الثالثة، 
، الكوفي: صدوق بن الحكم الفزاري، وقيل السلميأسماء أبو حسان : أسماء .5

 .(5) روى له الجماعةوثقه العجلي، من الثالثة، 
مي: الهاش، أبو الحسن بن عبد المطلب بن هاشم القرشي لبعلى بن أبى طا .6

ابن  ،أمير المؤمنين، هـ( الصحابي الجليل رابع الخلفاء عظيم الفضل40)ت:
ل بيت النبيآا شباب أهل الجنة و وصهره ووالد أحفاده سيد عم رسول اهلل

(6). 
 :اإلسنادالحكم على -ج

إسناده حسن رجاله ثقات عدا أسماء بن الحكم الفزاري وهو صدوق حسن الحديث 
ولم يتفرد قيس برواية هذا الحديث وقد سبق بيان ذلك في  ،-اهللرحمه -كذا قيس 

 .لتخريج عند البزار فهذا حديث حسنا
                                                           

عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك: ألبي حفص عمر بن أحمد بن  (1)
هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، طبعة: 315بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى: 

 م. 2004-هـ  1424لبنان الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
 .219/  7ذيب ، تهذيب الته10/459، سير أعالم النبالء: 959/  5تهذيب الكمال  (2)
 .156/  7، تهذيب التهذيب 3/56ميزان االعتدال:  (3)
/  7، تهذيب التهذيب: 419/  4، سير أعالم النبالء: 20/431، تهذيب الكمال 5/115الجرح والتعديل: (4)

320. 
 .1/261، تهذيب التهذيب: 2/533تهذيب الكمال:  (5)
 .464/  4، االصابة: 511/ 3، أسد الغابة: 141- 133/  1، تاريخ بغداد: 75/  1مسند أحمد:  (6)
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َمِن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحْ وقد صح الحديث من طريق أخر عند أحمد في مسنده فقال: 
، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة، َقاَل: َسِمعْ   َعِليَّ ْبَن َرِبيَعَة، ِمْن تُ ْبُن َمْهِديٍّ

: ُكْنُت اَل َعِليٌّ قَ  َبِني َأَسٍد ُيَحدُِّث، َعْن َأْسَماَء َأِو اْبِن َأْسَماَء ِمْن َبِني َفَزاَرَة، َقاَل:
َأُبو  َشْيًئا َنَفَعِني اهلُل ِبَما َشاَء َأْن َيْنَفَعِني ِمْنُه، َوَحدَّثَِني ِإَذا َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اهللِ 
ُأ )): َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َبْكٍر، َوَصَدَق َأُبو َبْكٍر، َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْذِنُب َذْنًبا ثُمَّ َيَتَوضَّ

 َوَقَرَأ َهاَتْيِن اآْلَيَتْيِن: ((هُ لذَّْنِب، ِإالَّ َغَفَر لَ َفُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن، ثُمَّ َيْسَتْغِفُر اهلَل ِلَذِلَك ا
َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم َنْفَسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفِر اللََّه َيِجِد اللََّه َغُفوًرا َرِحيًما  :النساء[

110 ،] َْوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهم  :(1)[135]آل عمران. 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس، وأبي أمامة،  

حديث حسن ال  حديث عليً ، و كعب بن عمرو اسمهوأبي اليسر و  ومعاذ، وواثلة،
، وروى عنه شعبة، وغير الوجه من حديث عثمان بن المغيرة نعرفه إال من هذا

وانة، ورواه سفيان الثوري، ومسعر، فأوقفاه، ولم واحد، فرفعوه مثل حديث أبي ع
 .(2)عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا روى، وقد يرفعاه إلى النبي

 *الحكم علي الحديث: صحيح لغيره.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .47، حديث رقم:  1/219مسند أبي بكر الصديق–مسند أحمد: مسند الخلفاء الراشدين  (1)
 .406حديث رقم:  2/257باب ما جاء في الصالة عند التوبة  –سنن الترمذي تحقيق شاكر: أبواب الصالة  (2)
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 ()أحاديث في صفة الوضوء
 *الحديث الثالث والعشرون:

ثََنا َقْيٌس، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ َقاَل: َحدَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َقاَل: قال بن ماجة: 
َأ َرُسو َبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: ))َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َأِبي الزُّ  ، َفَنَضَح ُل اللَّهِ َتَوضَّ

 َفْرَجُه((.
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
النضح بعد باب ما جاء في  –: كتاب الطهارة وسننها (1)بن ماجة في سننها .1

 .464حديث رقم:  1/157الوضوء 
 .3113حديث رقم:  3/217الطبراني في الكبير: الحكم بن سفيان  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
: سبقت عن قيس بن الربيع عاصم بن علىعن الذهلي محمد بن يحيى  .1

 .(2)مترجمته
 .(3)بن أبي ليلى: سبقت ترجمتها .2
ولى م أبو الزبير المكي، القرشي األسدي: محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير .3

الذهبي: حافظ  ، قالبن حجراهـ(، صدوق يدلس عند 126)ت:حكيم بن حزام: 
 .(4) روى له الجماعةثقة، من الرابعة، 

بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري الخزرجي جابر : أبو عبد اهلل جابر .4
من شهد ليلة العقبة  آخر، وكان هـ( من أهل بيعة الرضوان70السلمي: )ت: 
 .(5) روى له الجماعةالثانية موتا، 

 
                                                           

هـ(، 273اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: سنن ابن ماجة: البن ماجة أبو عبد  (1)
 فيصل عيسى البابي الحلبي.-تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء الكتب العربية 

 الحديث الثالث عشر، محمد بن يحيى ثقة، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 سيئ الحفظ.الحديث الحادي عشر، صدوق  (3)
 .9/440، تهذيب التهذيب:152/  5، تاريخ اإلسالم 26/402، تهذيب الكمال 1/74الجرح والتعديل: (4)
 .213/  1، اإلصابة 143/  3، تاريخ اإلسالم 112، تهذيب الكمال: 307/ 1أسد الغابة  (5)
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 :اإلسناد ىالحكم عل-ج
 ابن ماجة فهماى النيسابوري و عدا محمد بن يحي ونرجاله صدوقإسناده حسن، 

َأْخَبَرَنا  في سننه فقال: ُرِمي، الحديث له شاهد صحيح يقويه وقد ذكره الداانتثق
 َقِبيَصُة، َأنَبَأَنا ُسْفَياُن، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

َأ َمرًَّة َمرًَّة، َوَنَضَح َفْرَجُه((، قال المحقق: )) َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َأنَّ النَِّبيَّ  َتَوضَّ
 .(1)إسناده صحيح

 *الحكم علي الحديث: صحيح.
 

  

                                                           
 الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبدمسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(: ألبي محمد عبد اهلل بن عبد  (1)

 1/554باب في نضح الفرج بعد الوضوء -هـ( كتاب الطهارة255الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى: 
، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، طبعة: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 731حديث رقم: 

 م. 2000-ـ ه 1412الطبعة: األولى، 
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 *الحديث الرابع والعشرون:
ِبيِع، َقاَل: َحدَّثَنَ ونس بن حبيبيقال  ا َعْبُد اللَِّه : َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

َبيِّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َقاَل: َأْرَسَلِني َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ِإَلى  ٍذ؛ أَ الرُّ ْسَأُلَها َأنَّ ِع ِبْنِت ُمَعوِّ
أُ ِعْنَدُهْم، َفَأَتْيُتَها، َفَسَأْلُتَها، َفَقالَ  َرُسوَل اللَّهِ   : ))َرَأْيُت َرُسوَل اللَّهِ تْ َكاَن َكِثيًرا َما َيَتَوضَّ

ُأ َفَأَخَذ ِلَرْأِسِه َماًء َجِديًدا((.  َيَتَوضَّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
ما روت الربيع بنت معوذ و - مسنده: مسند عائشة أم المؤمنينأبو داود في  .1

 .، واللفظ له1729حديث رقم:   3/195عن النبي
حديث  24/273الطبراني في الكبير: عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن الربيع  .2

 .693رقم: 
 :اإلسناددراسة  -ب
: يونس بن حبيب بن عبد القاهر ابن عبد العزيز بن عمر بن يونس بن حبيب .1

قيس الماصر العجلي أبو بشر، روى عن أبي داود الطيالسي وعامر بن إبراهيم 
 .(1)قةوهو ث بأصبهانوبكر بن بكار ومحمد بن كثير الصنعاني كتبت عنه 

 .(2): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .2
 .(3)بن عقيل: سبقت ترجمته عبد اهلل بن محمد .3
بن على بن أبى طالب القرشي الهاشمي أبو الحسين زين ا: على بن الحسين .4

 .(4) روى له الجماعةهـ( ثبت ثقة، من الثالثة، 93العابدين: )ت:
ذٍ  .5 َبيِِّع ِبْنِت ُمَعوِّ ارية ، بن عفراء األنصعة األنصاريبن الحارث بن رفا الرُّ

 .(5)الجماعة اروى له ابياتمن صغار الصحهـ( صحابية 71ت: النجارية: )
 

                                                           
 .2/345أصبهان:  أخبار، 9/237الجرح والتعديل:  (1)
 (، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 الحديث الثاني عشر، صدوق في حديثه لين. (3)
 .304/  7، تهذيب التهذيب 5/319:سير أعالم النبالء، 10/95، تهذيب الكمال: 6/171الجرح والتعديل:  (4)
 .4/300، اإلصابة:3/191، سير أعالم النبالء:35/173، تهذيب الكمال:6/107أسد الغابة: (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
 .ونرجاله ثقات وصدوق ،إسناده حسن

ومن الشواهد على هذا الحديث ما أورده البخاري بسنده من حديث عبد اهلل بن زيد 
   َْيى، قال: َحدَّثََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َقاَل: َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َقاَل: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َيح

ْن ُوُضوِء عَ  َعْن َأِبيِه، َقاَل: َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِبي َحَسٍن، َسَأَل َعْبَد اللَِّه ْبَن َزْيدٍ 
َأ َلُهْم، َفَكَفَأ َعَلى َيَدْيِه َفَغَسَلُهَما ثَ  ))َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماءٍ  النَِّبيِّ  اَلثًا، ثُمَّ َأْدَخَل َفَتَوضَّ

مَّ َأْدَخَل َيَدهُ ِفي اإِلَناِء َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َواْسَتْنَثَر َثاَلثًا، ِبَثاَلِث َغَرَفاٍت ِمْن َماٍء، ثُ 
َسَل َيَدْيِه ِإَلى الِمْرَفَقْيِن َأْدَخَل َيَدهُ ِفي اإِلَناِء، َفغَ  َيَدهُ ِفي اإِلَناِء، َفَغَسَل َوْجَهُه َثاَلثًا، ثُمَّ 

َتْيِن، ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اإِلَناِء َفَمَسَح ِبَرْأِسِه، َفَأْقَبَل ِبَيَدْيِه َوَأدْ  َتْيِن َمرَّ َبَر ِبِهَما، ثُمَّ َمرَّ
ْيٌب َقاَل: َمَسَح دَّثََنا ُموَسى َقاَل: َحدَّثََنا ُوهَ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اإِلَناِء َفَغَسَل ِرْجَلْيِه(( وحَ 

 .(1)َرْأَسُه َمرَّةً 
 .صحيح لغيره :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .192حديث  1/49باب مسح الرأس مرة  –كتاب الوضوء صحيح البخاري:  (1)
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 )في االستنشاق واالستجمار(
 *الحديث الخامس والعشرون:

، قال الطبراني:  ، ثنا َأُبو ِباَلٍل اأْلَْشَعِريُّ نا َقْيُس ْبُن ثَحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَُّدوِسيُّ
، قَ  ِبيِع، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن َسَلَمَة ْبِن َقْيٍس اأْلَْشَجِعيِّ َل: َقاَل االرَّ

َذا اْسَتْجَمْرَت َفَأْوِتْر((.ِلي َرُسوُل اهللِ   : ))ِإَذا اْسَتْنَشْقَت َفاْنَتِثْر، َواِ 
 تخريجه: -أ

حديث رقم:  7/31الطبراني في الكبير: سلمة بن قيس األشجعي  أخرجه
6310. 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهعمر بن حفص .1
: محمد اسمه: اإلمام، المحدث، أحد علماء الكوفة، يقال: أبو بالل األشعري .2

هـ( لينه 222مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد اهلل: )ت: :بن محمد وقيل
 .(2)الدارقطني

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
أبو  ،بن المعتمر بن عتاب السلمي بن عبد اهلل بن ربيعة منصور بن المعتمر .4

 .(3) روى له الجماعةهـ( ثقة ثبت من الخامسة، 132عتاب، الكوفي: )ت:
، األشجعي موالهم، أبو الحسن الكوفي: ابن إساف :هالل بن يساف، ويقال .5

 .(4) له الجماعةروى هـ( ثقة، من الثالثة، 91)ت:
له  روىصحبة، ، له : سلمة بن قيس األشجعي الغطفانيسلمة األشجعي .6

 .(5)داود أصحاب السنن عدا أبي
 
 

                                                           
 الحديث الحادي عشر، ثقة. (1)
 .10/512سير أعالم النبالء: ، 5/737تاريخ اإلسالم: ، 9/350الجرح والتعديل:  (2)
 . 402/  5، سير أعالم النبالء: 5/305، تاريخ اإلسالم:21/546، تهذيب الكمال:1/177الجرح والتعديل: (3)
 .11/17، تهذيب التهذيب:2/1111، تاريخ اإلسالم: 30/353، تهذيب الكمال:9/72الجرح والتعديل: (4)
 .154/  4، تهذيب ابن حجر: 11/309، تهذيب الكمال: 102/ 2، أسد الغابة: 4/170الجرح والتعديل: (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
عدا مرداس بن محمد  ونعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقإسناده حسن في المتاب

 األشعري وهو لين الحديث.
شعبة، ، و واحد كالثوري غيرُ في روايته لهذا الحديث بن المعتمر اعن  ٌس وتابع قي

 وزائدة، وأبو عوانة، وحماد بن زيد، وأبو األحوص، وجرير، وقد جمع هذه الرواياتِ 
 .6306/6315السابع من حديث رقم  في الكبير في الجزء ها الطبرانيُ كلِ 

 صحيح لغيره. :الحديث*الحكم على 
 غريب األلفاظ:-د

 :نضحه، بمعني رشه أي رش عليه الماء، وانتضح واستنضح: نضح ماء  نضح
 .(1)على فرجه بعد الوضوء

 :(2)أي ألخذ الماء ألنفه فتمخط به والمخاط: رماه، وهو السائل من األنف انتثر. 
 َغاُر، األْحجار َوِهيَ  بالِجَمار، التََّمسُّح :االْسِتْجم ار ؛ ِجَمار َيتْ ُسمّ  َوِمْنهُ  الصِّ  اْلَحجِّ

 .(3)ِبَها ُيْرَمى الَِّتي لْلَحصى
 

  

                                                           
 .1/245فصل النون –القاموس المحيط: باب الحاء  (1)
 .1/761فصل الميم –القاموس المحيط: حرف الطاء  (2)
 .1/292باب الجيم مع الميم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الجيم  (3)
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 ()المسح على الخفين 
 *الحديث السادس والعشرون:

، ثنا َعِليُّ ْبُن َسْهٍل الرَّ قال الطبراني:  يِصيُّ ، ثنا َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَباِقي اْلِمصِّ ْمِليُّ
، ثنا  ِبيِع، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِ َيْحَيى ْبُن ِإْسَحاَق السَّْيَلِحيِنيُّ ، َعْن َصْفَواَن َقْيُس ْبُن الرَّ رٍّ

، َواْلُمِقيُم َجَعَل اْلَمْسَح َعَلى اْلُخفَّْيِن ِلْلُمَساِفِر َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَلَياِلَيُهنَّ  َعسَّاٍل، ))َأنَّ النَِّبيَّ  ْبنِ 
 َيْوٌم َوَلْيَلٌة((.

 تخريجه: -أ
 .7317حديث رقم:  1/66عاصم بن أبي النجود الطبراني في الكبير:  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
: يحيى بن عبد الباقي بن يحيى أبو القاسم األذني: يحيى بن عبد الباقي .1

هـ( المحدث المتقن، وثقه الخطيب، كتب الناس عنه فأكثروا، لثقته 292)ت:
 .(1)وضبطه

( صدوق هـ261: أبو الحسن الرملي على بن سهل بن قادم: )ت: سهل على بن .2
 .(2)له أبو داود والنسائي روى، ةوثقه النسائي، من الحادية عشر 

هـ( 210: يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا السيلحيني: )ت:يحيى بن إسحاق .3
له مسلم وأصحاب  روىصدوق عند بن حجر، وثقه الذهبي، من العاشرة، 

 .(3)السنن
 .ترجمتهقيس بن الربيع: سبقت  .4

 

                                                           
دمشق: ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر ، تاريخ 227 221/  14تاريخ بغداد:  (1)

/ أ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، طبعة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  76/  11هـ( 571)المتوفى: 
وفى: تم، معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )الم1995-هـ 1415عام: 
 م. 1995الطبعة: الثانية، -، طبعة: دار صادر، بيروت 133/  1هـ( 626

 .7/329، تهذيب التهذيب:12/241، سير أعالم النبالء:20/454، تهذيب الكمال:6/119الجرح والتعديل: (2)
 .176/  11، تهذيب التهذيب 157/  14، تاريخ بغدد 126/  9الجرح والتعديل  (3)
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، األسدي الكوفي أبو بكر المقرئ: ابن أبى النجودة : عاصم بن بهدلعاصم .5
 .(1) روى له الجماعةهـ( صدوق له أوهام، من السادسة، 121)ت:

: أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بالل األسدي الكوفي: زر .6
 .(2) روى له الجماعةهـ( ثقة جليل، من الثانية، 11)ت:

 اغز  هـ( صحابي جليل35ت:صفوان بن عسال المرادي الربضي، الكوفي: ) .7
 .(3) روى له الجماعةغزوة،  ةأثني عشر  مع النبي

 :اإلسنادالحكم على -ج
نجود األسدي وهو صدوق حسن إسناده حسن رجاله ثقات عدا عاصم بن أبي ال

 وقيس بن الربيع األسدي وقد سبق. ،الحديث
ر واحد منهم غيولم يتفرد قيس برواية الحديث عن عاصم بن أبي النجود، بل تابعه 

حماد بن سلمة وحماد بن زيد عند أبي داود، ومعمر وسفيان الثوري من مصنف 
سرائيل عند بن أبي  عبد الرزاق، وأبو األحوص عند الترمذي، وسفيان بن عيينة وا 

 .شيبة وغيرهم والحديث له شواهد صحيحة
، ح، َوَحدَّثََنا أَ قال الطبراني: َحدَّثََنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا اْلُحَمْيِديُّ   ُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِّيُّ

، َقااَل: ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ُعَمَر ْبِن َسِعي َماِديُّ ِد ْبِن ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َبشَّاٍر الرَّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َأِبي  ْبِد اهلِل عَ َمْسُروٍق، َعْن َأِبيِه، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِّ

، َعْن ُخَزْيَمَة ْبِن ثَاِبٍت، َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْيِن؟،  َقاَل: َسَأْلَنا َرُسوَل اهللِ  اْلَجَدِليِّ
، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلٌة(( َوَلْو َمَضى السَّ  اِئُل ِفي َفَقاَل: ))ِلْلُمَساِفِر َثاَلَثُة َأيَّاٍم َوَلَياِليِهنَّ

 .اإلسنادبهذا  صحيح الحديثو ، (4)ِتِه َلَزاَدهُ َمْسَألَ 
  *الحكم على الحديث: حسن. 

 

                                                           
 .5/31، تهذيب التهذيب:5/256، سير أعالم النبالء: 3/26، تاريخ ابن عساكر: 340/  6الجرح والتعديل  (1)
 .321/  3، تهذيب التهذيب: 166/  4، سير أعالم النبالء: 101/  2، أسد الغابة: 129/  5مسند أحمد:  (2)
، 421/  4: ، تهذيب التهذيب409/ 2، أسد الغابة: 420/ 4، الجرح والتعديل: 239/  4مسند أحمد:  (3)

 .6/19والغزوات ذكرها بن سعد في الطبقات عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال: 
 .3750حديث رقم  4/92المعجم الكبير:  (4)
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 ()المحافظة على الوضوء
 *الحديث السابع والعشرون:

ْن َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، عَ قال يونس بن حبيب: 
َلَواِت ِبُوُضوٍء َواِحٍد((. ِبيِه، ))َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ َعْن َأُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة،   َصلَّى الصَّ

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

حديث  2/151حصيب األسلمي بريدة بن مسنده: أحاديث أبو داود في  .1
 ، واللفظ له.142رقم:

، بلفظ 2011حديث رقم: 301: مسند قيس بن الربيع (1)بن الجعد في مسندها .2
 َفْتِح َمكََّة َخْمَس َصَلَواٍت((. ))َصلَّى َيْومَ 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
هـ( 120: )ت:الحضرمي: أبو الحارث الكوفي علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد .2

 .(3) روى له الجماعةثقة، من السادسة، 
-ت)األسلمي المروزي:ريدة بن الحصيب : سليمان بن بسليمان بن بريدة .3

 .(4) روى له الجماعةهـ( ثقة، من الثالثة، 105
لمي: ارث األسأبو عبد اهلل بريدة بن الحصيب بن عبد اهلل بن الح :)أبيه( .4

 .(5) روى له الجماعةشهد خيبر،  ه( صحابي جليل63)ت:
 :اإلسنادالحكم على -ج

 حاله. ألسدي وقد ذكرإسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع ا

                                                           
هـ(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، 230مسند ابن الجعد: لعلي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )المتوفى:  (1)

 .1990 – 1410ة: األولى، بيروت الطبع –طبعة: مؤسسة نادر 
 الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .7/322، تهذيب التهذيب:5/206، سير أعالم النبالء:6/116الجرح والتعديل: (3)
 .4/174، تهذيب التهذيب:5/52، سير أعالم النبالء:11/370، تهذيب الكمال:4/102الجرح والتعديل: (4)
 .433/  1، تهذيب التهذيب 209/  1، أسد الغابة: 424/  2، الجرح والتعديل: 346/  5مسند أحمد:  (5)
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ُد ْبُن َبشَّ  ساً وقد تابع قي اٍر عن علقمة غير واحد فقد ذكره الترمذي بقوله: َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن ُسَليْ  َماَن َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ

ُأ ِلُكلِّ َصاَلٍة، َفَلمَّا َكاَن َعاُم الَفْتِح  ))َكاَن النَِّبيُّ يِه، َقاَل: ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِ  َيَتَوضَّ
َلَواِت ُكلََّها ِبُوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه((، َفَقاَل ُعَمُر: ِإنََّك َفَعلْ  َت َشْيًئا َصلَّى الصَّ

 ديث إسناده صحيح.والح (1)َلْم َتُكْن َفَعْلَتُه، َقاَل: ))َعْمًدا َفَعْلُتُه((
: هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث علي بن قادم، عن عيسى قال أبو

 سفيان الثوري، وزاد فيه: ))توضأ مرة مرة((.
 عن سليمان بن ا، عن محارب بن دثار،وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضً  

ن كان يتوضأ لكل صالة((، ورواه وكيع، عن سفيان، ع بريدة: ))أن النبي
 ب، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.محار 

يمان ر، عن سلورواه عبد الرحمن بن مهدي، وغيره، عن سفيان، عن محارب بن دثا
مرسال وهذا أصح من حديث وكيع، والعمل على هذا عند  بن بريدة، عن النبي

أهل العلم: أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ 
رادة الفضل.استحبابً كل صالة ل  ا، وا 

  *الحكم علي الحديث: صحيح لغيره.

                                                           
 .61حديث رقم:  1/19باب ما جاء في انه يصلى الصلوات بوضوء واحد  –سنن الترمذي: أبواب الطهارة  (1)
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 (الغسل وأحكامه ديثا)أح
 *الحديث الثامن والعشرون:

، ثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِبي َغسَّاقال الطبراني:  ْنَعاِنيُّ َن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اأْلَْعَجِم الصَّ
، ثََنا َزاِفُر ْبُن  ْنَعاِنيُّ ِبيِع، َعِن اأْلََغرِّ ْبِن االصَّ بَّاِح، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ لصَّ

))َفَأَمَرهُ َأْن َيْغَتِسَل ِبَماٍء  َعْن َقْيِس ْبِن َعاِصٍم، َأنَُّه َأْسَلَم َفَأَتى النَِّبيَّ ، َخِليَفَة ْبِن ُحَصْينٍ 
 َوِسْدٍر((. 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 ، واللفظ له.7041حديث رقم:  7/122محمد  اسمهمن الطبراني في األوسط:  .1
 .167حديث رقم:  11/331الطبراني في الكبير: ما أسند قيس بن عاصم  .2
باب وفد عطارد بن حاجب - جماع مغازي رسول اهلل :(1)البيهقي في الدالئل .3

 .5/317في بني تميم 
 :اإلسناددراسة  -ب
والحديث قبل ظهور مذهب محمد بن األعجم الصنعاني: ممن ُنقل عنه الفقه  .1

 .(2)الشافعي، وهو من أهل صنعاء، قال الطبراني صدوق فقيه
بن  عن: وكيع، ومصعب روىعبد اهلل بن أبي َغسَّان الكوفي: سكن َصْنَعاء ي .2

المقدام، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي بمكة، ُيخطئ، انفرد بتوثيقه أبن 
 .(3)حبان

 

                                                           
ى: اساني، أبو بكر البيهقي )المتوفدالئل النبوة: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخر  (1)

 1401-هـ(، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، طبعة: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث الطبعة: األولى 451
 م. 1911-هـ 
 .515/131إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني:  (2)
 .363 – 362/ 1الثقات البن حبان: (3)
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هـ( 111سليمان القهستاني قاضي سجستان: )ت:، أبو زافر بن سليمان اإليادي .3
 يله أصحاب السنن عدا أب روىاسعة، صدوق كثير الوهم وثقه أحمد، من الت

 .(1)داود
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4
 هـ( ثقة، من السادسة،121األغر بن الصباح التميمي المنقري الكوفي: )ت: .5

 . (2)ةله أصحاب السنن عدا أبن ماج روى
بن قيس بن عاصم التميمي المنقري البصري: ثقة وثقه حصين خليفة بن  .6

 .(3)ةبن ماجاله أصحاب السنن عدا  روىلثالثة، النسائي، من ا
التميمي السعدي:  قيس بن عاصم هو: قيس بن عاصم بن سنان بن خالد .7

ى نفسه في الجاهلية، وفد سنة كان ممن حرم الخمر عل هـ( صحابي41)ت:
 وىر ا، ا جوادً  حليمً ا عاقاًل كان شريفً سيد أهل الوبر، و : هذا ، قال النبيتسع

 .(4)ةلمفرد، وأصحاب السنن عدا أبن ماجعنه البخاري في األدب ا
 :اإلسنادالحكم على -ج
مان افر بن سليعدا ز  وصدوقون، رجاله ثقات سناده ضعيف ويحسن إذا توبعإ 

دوق ني وقيل عنه ص، ومحمد بن األعجم الصنعاني ذكره الطبرااإليادي وهو مقبول
بن اوتابع قيس في روايته لهذا الحديث عن األغر سفيان الثوري وذكر ذلك ، فقيه

 .(5)أبي حاتم في العلل
ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، اوقد أورد الحديث  بن خزيمة في صحيحه فقال: نا َأُبو ُموَسى ُمَحمَّ

، َعْن  اِصم ْن َقْيِس ْبِن عَ َخِليَفَة ْبِن اْلُحَصْيِن، عَ َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن ُسْفَياَن، َعِن اأْلََغرِّ

                                                           
 .3/304، تهذيب التهذيب:9/267، تهذيب الكمال: 1/494تاريخ بغداد:  (1)
 .1/364، تهذيب التهذيب:3/315، تهذيب الكمال: 3/372تاريخ اإلسالم:  (2)
 . 3/159، تهذيب التهذيب:1/313، تهذيب الكمال:3/377، الجرح والتعديل: 6/319الطبقات البن سعد: (3)
 .1/399، تهذيب التهذيب: 24/51ذيب الكمال:، ته4/132، أسد الغابة:7/101الجرح والتعديل: (4)
، وذكر طرق الحديث جملة من طريق سفيان عن األغر، وتعليق الترمذي 35حديث رقم:  452-1/451العلل: (5)

على الحديث: حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن 
 يغتسل ويغسل ثيابه.
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له ، رجاالحديث، وهذا الحديث إسناده متصلَفاْسَتْخاَلُه، وذكر  َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ 
 .(1)ثقات

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
  

                                                           
صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  (1)

، 255، حديث رقم:1/126باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بماء وسدر –هـ( كتاب الوضوء 311)المتوفى: 
 بيروت. –تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي طبعة: المكتب اإلسالمي 
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 :التاسع والعشرون*الحديث 
، َحدَّثََنا َأبُ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب قال الطبراني:  و ُكَرْيٍب، َحدَّثََنا َحْفُص اْلَقْطَراِنيُّ اْلُكوِفيُّ

ِبيِع، َعْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَ  اِء ْبِن ْبُن ِبْشٍر، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ
 اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم((. : ))ُغْسلُ ٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعي

 تخريجه: -أ
 .1155حديث رقم: 2/273يوسف  اسمه: من (1)الطبراني في الصغير :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)يوسف بن يعقوب القطراني الكوفي: مجهول الحال .1
 .(3)أبو كريب الهمداني: سبقت ترجمته .2
 .(4)حفص بن بشر: مجهول الحال .3
 الربيع: سبق.قيس بن  .4
 روىهـ( صدوق من الثامنة، 131بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي: )ت: .5

 .(5)له مسلم وأصحاب السنن
فقيه: ، أبو عبد اهلل القرشي الزهري ال: صفوان بن سليم المدنين سليمصفوان ب .6

 .(6) روى له الجماعةه(، ثقة مفت عابد حجة، من الرابعة، 132)ت: 
هـ( 94: أبو محمد عطاء بن يسار الهاللي مولى ميمونة: )ت: عطاء بن يسار .7

 .(7) روى له الجماعةثقة من كبار التابعين، من الثانية، 
 

                                                           
هـ( 360الصغير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  المعجم (1)

عمان الطبعة: األولى، -بيروت –تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، طبعة: المكتب اإلسالمي، دار عمار 
 م.1915 –ه 1405

 .705/1136إرشاد القاصي والداني:  (2)
 سع، ثقة.الحديث التا (3)
 ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل. 170/ 3الجرح والتعديل:  (4)
 .1/411، تهذيب التهذيب:4/230، تهذيب الكمال:5/232، تاريخ االسالم:2/393الجرح والتعديل: (5)
 .4/425، تهذيب التهذيب:5/364، سير أعالم النبالء: 4/423الجرح والتعديل: (6)
 .217/  7، تهذيب التهذيب 34/  4تاريخ اإلسالم  ،5/173الطبقات البن سعد: (7)
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 .(1): سبقت ترجمتهسعيد الخدري وأب .1
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .ويحسن إذا توبع ،ان ال يعرف حالهميْ إسناده ضعيف الن فيه مجهولَ 
ما ورد عند البخاري بسنده حيث قال:  :متابعات في الصحيحين أذكر منها لحديثول 

َعْن َعَطاِء  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َقاَل: َحدَّثَِني َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم،
، َعِن النَِّبيِّ  ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيدٍ  )الغسل يوم الجمعة واجب على كل : )الُخْدِريِّ

 .(2)(( محتلم
 لغيره. : صحيحالحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .الحديث العشرون، صحابي (1)
باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة -صحيح البخاري: كتاب األذان  (2)

 .151حديث رقم:  1/171والعيدين والجنائز، وصفوفهم 
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 *الحديث الثالثون:
ُس َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: ثنا ُعَبْيُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَعطَّاُر، َقاَل: أنا َقيْ قال الطحاوي: 

ِبيِع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِبي  َأ  ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِّ ْبُن الرَّ قال: ))َمْن َتَوضَّ
 َوَمِن اْغَتَسَل َفاْلُغْسُل َحَسٌن((. ،اْلُجُمَعِة َفِبَها َوِنْعَمتْ َيْوَم 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 1/119باب غسل يوم الجمعة  –الطحاوي في معاني اآلثار: كتاب الطهارة  .1

 .721حديث رقم: 
باب فيمن توضأ يوم الجمعة  –: كتاب الصالة (1)األستارالهيثمي في كشف  .2

 .629حديث رقم:  1/301
 :اإلسناددراسة  -ب
 أحمد بن خالد: مجهول لم أقف له على ترجمة. .1
، عّطار المطَّلقات: ُعَبْيُد بن إسحاق العّطار .2 : أبو عبد الرحمن الُكوفيُّ

 .(2)هـ( متروك الحديث214)ت:
 .(3)ماترجمتهاألعمش: سبقت قيس بن الربيع عن  .3
ان ، أبو سفيم الواسطي المكيسفيان هو: طلحة بن نافع القرشي مواله وأب .4

 .(4) روى له الجماعةاإلسكاف: صدوق من الرابعة، 
 .(5)جابر بن عبد اهلل: سبقت ترجمته .5
 :اإلسنادالحكم على -ج

إسناد شديد الضعف فيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك الحديث، قال صاحب 
الذخيرة: وأورده في ترجمة عبيد بن إسحاق العطار: عن قيس بن الربيع، عن 

                                                           
هـ(، تحقيق: 107دين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: كشف األستار عن زوائد البزار: نور ال (1)

 م.1979-هـ 1399حبيب الرحمن األعظمي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: األولى، 
 .5/390تاريخ اإلسالم:  (2)
 الحديث الثامن، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة. (3)
 .5/26، تهذيب التهذيب:5/23، تاريخ اإلسالم:13/431الكمال: ، تهذيب 475/  4الجرح والتعديل  (4)
 .الحديث الثالث والعشرون، صحابي (5)
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وهذا ال أعلم رواه عنه غير عبيد، وهو  ،األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر
 .(1)ضعيف

طريق  من افقد جاء الحديث صحيحً هذا الحديث رواية الثقات قيٌس في وقد خالف 
سمرة بن جندب وأورده اإلمام أحمد في مسنده بعدة طرق صحيحة أذكر منها قوله: 
َمِد، َقااَل: َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسُمَرَة،  َحدَّثََنا َبْهٌز، َوَعْبُد الصَّ

َأ َفِبَها َوِنْعَمْت، َوَمْن اْغَتَسَل َفَذِلَك َأْفَضُل((َمْن َتوَ : ))َقاَل َرُسوُل اهللِ َقاَل:  ، (2)ضَّ
 ، رجاله رجال الشيخين.قلت فهذا حديث إسناده متصل، رجاله ثقات

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 

 
  

                                                           
ذخيرة الحفاظ )من الكامل البن عدي(: ألبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني،  (1)

د. عبد الرحمن الفريوائي،  ، تحقيق:5232حديث رقم: 4/2252هـ( 507المعروف بابن القيسراني )المتوفى: 
 م.1996-هـ  1416الرياض الطبعة: األولى،  –طبعة: دار السلف 

 .20019حديث رقم:   33/210ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي –مسند أحمد: مسند البصريين  (2)
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 والثالثون: الواحد*الحديث 
، ثََنا َأُبو ُنَعْيٍم، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ قال الطبراني:  ُد ْبُن اْلَعبَّاِس َحدَّثََنا ُفَضْيُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمَلِطيُّ

، ثََنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، ثََنا َقْيُس  األخرم ، ثََنا َأْحَمُد ْبُن َكِثيٍر اْلَواِسِطيُّ  ْبُن اأْلَْصَبَهاِنيُّ
ِبيِع، َعْن َأِبي َهاشِ   َأْلُت َرُسوَل اهللِ ، َقاَل: سَ ٍم، َعْن َأِبي ِعْمَراَن، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتمٍ الرَّ

ُأ ُوُضو  اَلِة((.ؤ َعْن اْلُجُنِب َيَناُم؟ َقاَل: ))َيَتَوضَّ  ُه ِللصَّ
 تخريجه: -أ

 17/105أبو عمران أحسبه الجوني عن عدي الطبراني في الكبير: : أخرجه
 .253حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( 214: أبو يحيى فضيل بن محمد بن فضيل الملطي: )ت:فضيل بن محمد .1

 .(1)عنه أبو عروبة الحافظ والطبراني وأبن أبي حاتم باإلجازة له وهو مقبول روى
 .(2)أبو نعيم الفضل بن داكين: سبقت ترجمته .2
هـ( ثقة محدث 301بن أيوب األصبهاني: )ت: األخرمبن د بن العباس محم .3

حافظ وقطع َعِن التحديث سنة ست وتسعين الختالطه، َكاَن من الحفاظ مقدما 
 .(3)هِ َكاَن ممن يتفقه ِفي الَحِديث ويفتي بِ  ،شديدا َعَلى أهل الزيغ والبدعة فيهم

 أحمد بن كثير الواسطي: مجهول الحال لم أقف له على ترجمة. .4
 .(4): سبقت ترجمتهيزيد بن هارون .5
 قيس بن الربيع: سبق. .6
ه( ثقة، من 132: يحيى بن دينار أبو هاشم الرماني الواسطي: )ت:أبو هاشم .7

 .(5) روى له الجماعةالسادسة 

                                                           
 .466/744، إرشاد القاصي والداني: 241/ 21، تاريخ اإلسالم:76/ 7الجرح والتعديل:  (1)
 (، ثقة.1التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 .14/144، سير أعالم النبالء: 2/194أصبهان:  أخبار (3)
 (، ثقة متقن.10التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (4)
 .12/261، تهذيب التهذيب:31/291، تهذيب الكمال:6/152، سير أعالم النبالء: 9/140الجرح والتعديل: (5)
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: عبد الملك بن حبيب األزدي الكندي أبو عمران الجوني البصري: عمران وأب .1
 .(1) روى له الجماعةه( ثقة، من الرابعة، 121)ت:

 .(2): سبقت ترجمتهحاتمعدي بن  .9
 :اإلسنادالحكم على -ج

في إسناد الحديث عند الطبراني تحويل للسند فقد ذكر الطبراني الحديث من طريقين 
بن داكين قلت إسناده حسن رجاله ثقات ااألول من طريق: فضيل بن محمد عن 

دي ، وقيس بن الربيع األسالحديث عدا الفضيل بن محمد الملطي وهو صدوق حسن
 وهو صدوق حسن الحديث.

مد بن أح اإلسنادهذا في و  ،والثاني من طريق: أحمد بن كثير عن يزيد بن هارون 
كثير الواسطي وهو مجهول الحال، وقد توبع من الفضل بن داكين، فهو إسناد 

 .حسن، وبالشواهد يكون صحيحًا لغيره
قال  ،الحديث له شواهد في الصحيحين من طريق عائشة، وأم سلمة وهذا

ِثيٍر، َعْن َحدَّثََنا َأُبو ُنَعْيٍم، َقاَل: َحدَّثََنا ِهَشاٌم، َوَشْيَباُن، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي كَ البخاري: 
َيْرُقُد َوُهَو ُجُنٌب؟ َقاَلْت: َنَعْم  َأَكاَن النَِّبيُّ )) َأِبي َسَلَمَة، َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشةَ 

أُ   ((.َوَيَتَوضَّ
في صحيحه من كتاب الغسل وعدد أبوابًا هي: باب كينونة  ذكره البخاريوقد  

الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل، وباب نوم الجنب من طريق بن 
 .(3)، وباب الجنب يتوضأ ثم ينامعمر

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
  

                                                           
 .6/319، تهذيب التهذيب:5/104، تاريخ اإلسالم: 11/297، تهذيب الكمال: 5/346الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الرابع، صحابي. (2)
 .290-216حديث رقم:  1/65صحيح البخاري:  (3)
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 والثالثون: اني*الحديث الث
ِبيِع، َعْن ِإبْ َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد قال يونس بن حبيب:  َراِهيَم ْبِن َقاَل: َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

، َعْن َصِفيََّة ِبْنِت َشْيَبَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َأَتْت ُفاَلَنُة ِبْنُت فُ  اَلٍن اْلُمَهاِجِر اْلَبَجِليِّ
ُأ  :َجَناَبِة؟ َقالَ اأْلَْنَصاِريَُّة، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف اْلُغْسُل ِمَن الْ  ))َتْبَدأُ ِإْحَداُكنَّ َفَتَتَوضَّ

ُروَن َما ُشُئوُن َفَتْبَدأُ ِبِشقِّ َرْأِسَها اأْلَْيَمِن ثُمَّ اأْلَْيَسِر َحتَّى تُْنِقَي ُشُئوَن الرَّْأِس(( ثُمَّ َقاَل: ))َتدْ 
َسِدَها(( َقاَلْت: َيا َرُسوَل َعَلى َبِقيَِّة جَ َرْأِسَها؟(( َقاَلْت: اْلَبَشَرُة، َقاَل: ))َصَدْقِت، ثُمَّ تُِفيُض 

َفُتْحِسُن  اللَِّه َوَكْيَف اْلُغْسُل ِمَن اْلَمِحيِض؟ َقاَل ))َتْأُخُذ ِإْحَداُكنَّ ِسْدَرَتَها َوَماَءَها َفَتَطهَُّر ِبَها
 ُشُئوَن الرَّْأِس، ثُمَّ تُِفيُض َعَلى تُْنِقيَ الطُُّهوَر ثُمَّ َتْبَدُأ ِبِشقِّ َرْأِسَها اأْلَْيَمِن ثُمَّ اأْلَْيَسِر َحتَّى 

 َأَتَطهَُّر َساِئِر َجَسِدَها، ثُمَّ َتْأُخُذ ِفْرَصًة ُمَمسََّكًة َفَتَطهَُّر ِبَها(( َقاَلْت: َيا َرُسوَل اللَِّه َكْيفَ 
 ِبَها؟ َفُقْلُت َلَها َأَنا: ))َيا ُسْبَحاَن اللَِّه َتَتبَِّعيَن آثَاَر الدَِّم((.

 تخريجه: -أ
 صفية بنت شيبة عن عائشة- أبو داود في مسنده: مسند عائشة :أخرجه

 .1667حديث رقم: 3/142
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .1
ر البجلي، أبو إسحاق إبراهيم بن المهاجر هو: إبراهيم بن مهاجر بن جاب .2

 .(2)له الجماعة عدا البخاري روىصدوق، من الخامسة، الكوفي، 
صفية بنت شيبة هي: صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبى طلحة القرشية  .3

 . (3)لها الشيخان وأصحاب السنن روى هـ( يقال لها رؤية90العبدرية: )ت:
عائشة بنت أبى بكر الصديق أم عبد اهلل هي: أمي وأم المؤمنين  عائشة .4

النساء مطلقا، أفقه  ،أم المؤمنين قال ابن حجر: هـ( صحابية57ية: )ت:التيم
 .(4)لها الشيخان وأصحاب السنن روى، وأفضل أزواج النبي

                                                           
 ، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الرابع والعشرون (1)
 .1/167، تهذيب التهذيب:2/211تهذيب الكمال: ، 2/132الجرح والتعديل: (2)
 .4/341، اإلصابة:3/507، سير أعالم النبالء:6/172، أسد الغابة:1/469الطبقات البن سعد: (3)
 .31/  13، اإلصابة: 35/227، تهذيب الكمال:111/  6، أسد الغابة: 29/  6مسند أحمد:  (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
لسائلة الصحابية او ، وصدوق ةثقما بين رجاله  ،إسناده حسن في المتابعات والشواهد
 .في الحديث هي أسماء بنت شكل

ْيَنَة، َعْن َحدَّثََنا اْبُن ُعيَ  وللحديث شواهد منها ما قال البخاري: َحدَّثََنا َيْحَيى، َقاَل: 
َعْن ُغْسِلَها ِمَن  اْمَرَأًة َسَأَلِت النَِّبيَّ  َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َعْن ُأمِِّه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ 

ِبَها(( َقاَلْت:  : ))ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك، َفَتَطهَِّريالَمِحيِض، َفَأَمَرَها َكْيَف َتْغَتِسُل، َقالَ 
َكْيَف َأَتَطهَُّر؟ َقاَل: ))َتَطهَِّري ِبَها((، َقاَلْت: َكْيَف؟، َقاَل: ))ُسْبَحاَن اللَِّه، َتَطهَِّري(( 

، َفُقْلُت: َتَتبَِّعي ِبَها َأَثَر الدَّمِ   .(1)َفاْجَتَبْذُتَها ِإَليَّ
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
 (2): قطعه، وخرقه، وشقهة هيفرصة ممسكة: الفرص. 

 
 

  

                                                           
نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة  باب دلك المرأة –صحيح البخاري: كتاب الحيض  (1)

 .314حديث رقم:  1/70ممسكة، فتتبع أثر الدم 
 .1/625فصل الفاء –القاموس المحيط: باب الصاد  (2)
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 آداب الوضوء()
 والثالثون: ثالث*الحديث ال

ِد اْلَحِميِد َيْعِني ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد اللَِّه، ثنا َيْحَيى ْبُن َعبْ  الحضرميَحدَّثََنا قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن َأِبي ِمْجَلٍز، َعْن َقْيِس ْبِن َعبَّاٍد، ، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ َعْن  اْلِحمَّاِنيُّ

َذا َفَرَغ َقالَ ))َمْن  َقاَل: َعِن النَِّبيِّ ، َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َأ: ِبْسِم اللَِّه، َواِ  : َقاَل ِإَذا َتَوضَّ
َلْيَها ِبَطاَبٍع ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك ُطِبَع عَ 

 اْلِقَياَمِة((. ثُمَّ ُوِضَعْت َتْحَت اْلَعْرِش َفَلْم ُتْكَسْر ِإَلى َيْومِ 
 تخريجه: -أ

حديث  140الطبراني في الدعاء: باب القول عند الفراغ من الوضوء  :أخرجه
 .311رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
 .(2)يحيى الحماني: سبقت ترجمته .2
 .(3)مهاشم الرماني: سبقت ترجمته يأبعن  قيس بن الربيع .3
مجلز هو: الحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري األعور:  وأب .4

 .(4) روى له الجماعةهـ( ثقة، من الثالثة، 106)ت:
قيس بن عباد: أبو عبد اهلل البصري قيس بن عباد القيسي الضبعي اليشكري:  .5

 .(5) روى له الجماعةهـ( ثقة مخضرم، من الثانية، 10)ت:
 .(6): سبقت ترجمتهأبو سعيد الخدري .6

 
 

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل.  (1)
 .، ضعيفالحديث األول (2)
 ماني ثقة.الحديث الواحد والثالثون، قيس صدوق حسن الحديث، أبو هاشم الر  (3)
 .11/172، تهذيب التهذيب:3/196، تاريخ اإلسالم: 34/255تهذيب الكمال: (4)
 . 4/569، وتهذيب التهذيب:15/327، تهذيب الكمال:7/131، طبقات ابن سعد:7/101الجرح والتعديل: (5)
 .الحديث العشرون، صحابي (6)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
 .الحميد الحماني وهو ضعيف الحديثضعيف فيه يحيى بن عبد  هإسناد

 سفيان الثوري وشعبة وهشيم والوليدمن طريق عن أبي هاشم وللحديث متابعات  
بن مروان وقد ذكرهم الطبراني في الدعاء أيضًا وأصح طرقه هو ما ذكره الطبراني 

: ثنا َيْحَيى اْلَبزَّاِر، َوَعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاال َأْحَمُد ْبُن َعْمِروثََنا َحدَّ في الدعاء بقوله: 
، ثنا ُشْعَبُة، َعنْ  ِد ْبِن السََّكِن، ثنا َيْحَيى ْبُن َكِثيٍر َأُبو َغسَّاَن اْلَعْنَبِريُّ  َأِبي ْبُن ُمَحمَّ

، َعْن َأِبي ِمْجَلٍز، َعْن َقْيِس ْبِن عَ  ، َعِن بَّاٍد، َعْن َأِبي َسِعيدٍ َهاِشٍم الرُّمَّاِنيِّ  اْلُخْدِريِّ
 ِمْثَلُه. النَِّبيِّ 

ه أبو يرو وسئل الدارقطني عن حديث قيس بن عباد، عن أبي سعيد هذا، فقال: ي
هاشم الرماني، عن أبي مجلز، عنه، واختلف عن أبي هاشم، فرواه روح بن القاسم، 

 .(1)وشعبة، عن أبي هاشموالوليد بن مروان، وسفيان الثوري، وهشيم، 
 .ضعيف :الحديث*الحكم علي 

 :ريب األلفاظغ-د
  :ال يتطرق إليه ومعناه  ،(2)الطْبُع هو: الَخْتم وهو التأثير في الطين ونحوهطبع

حباط  .إبطال وا 
  

                                                           
 .11/307أبي سعيد وهو الصواب العلل الواردة في األحاديث النبوية: عن عطاء بن يسار عن  (1)
 .1/232فصل الطاء المهملة –لسان العرب: حرف العين  (2)
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 ()طهارة األرض
 والثالثون: رابع*الحديث ال

ِبيِع، َعْن روى  زَّاِق، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ  َساِلِم ْبِن َعْبِد اللَِّه، َعْبِد اللَِّه ْبِن ِعيَسى، َعنْ َعْبُد الرَّ
ي َعِن اْمَرَأٍة، ِمْن َبِني َعْبِد اأْلَْشَهِل َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َلَنا َطِريًقا ُمْنِتَنًة فِ 

 َذِلَك((.ُقْلُت: َبَلى َقاَل: ))َفَذِلَك بِ ))َأَلْيَس ُدوَنَها َطِريٌق َطيَِّبٌة؟((  :اْلَمَطِر، َقاَل النَِّبيُّ 
 تخريجه: -أ
: باب من يطأ نباتًا يابسًا أو رطبًا (1)عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه أخرجه .1

 .105حديث رقم:  1/32
الطبراني في الكبير: باب من يعرف من النساء بالكنى لمن لم ينته إلينا أسماؤهن  .2

 .453حديث رقم: 25/114ممن لهن صحبة 
 :اإلسناددراسة  -ب
: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني عبد الرزاق .1

 .(2) روى له الجماعةهـ( ثقة حافظ مصنف، من التاسعة، 211)ت: 
 قيس بن الربيع: سبق. .2
 : أبو محمد عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلىبن عيسى عبد اهلل .3

 .(3) روى له الجماعةمن السادسة،  ،هـ( ثقة130األنصاري الكوفي: )ت:
سالم بن عبد اهلل هو: أبو عمر سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي  .4

وى ر من الثالثة أحد الفقهاء السبعة،  ،هـ( ثبت عابد فاضل106العدوي: )ت:
 .(4) له الجماعة

 ، صحابية.أسم مبهم لم يعرف .5
 

                                                           
هـ(، تحقيق: 211المصنف: ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  (1)

 هـ.1403الطبعة: الثانية، بيروت  –الهند، المكتب اإلسالمي -حبيب الرحمن األعظمي، طبعة: المجلس العلمي
، تهذيب التهذيب: 563/  9، وسير أعالم النبالء: 31/  6، الجرح والتعديل: 543/  5البن سعد: الطبقات  (2)
6  /310 – 315. 
 .227/  3، تهذيب التهذيب: 10/405، تهذيب الكمال:3/445تاريخ اإلسالم:   (3)
 .2/255، تهذيب التهذيب:4/745، سير األعالم: 5/195الطبقات البن سعد: (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
عبد اهلل  لقيس عن انوقد بيناه وللحديث متابعإسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس 

هير ، وز 1/177: ةبن ماجا، و 1/59بن أبي شيبة: اكره : شريك ذابن عيسى وهم
 ، والحديث بألفاظ متقاربة.1/104، وأبو داود: 45/443بن معاوية ذكره أحمد: 

 .حسن :الحديث*الحكم علي 
 غريب األلفاظ:-د
  :(1)ْنِتنٌ ِضدُّ الَفْوِح، َنُتَن، كَكُرَم وَضَرَب، َنتاَنًة وأْنَتَن، فهو ُمْنِتٌن ومِ منتنة: النتن 

 والنتن هوا الرائحة الكريهة.
 

  

                                                           
 .1/1236فصل النون –القاموس المحيط: باب النون  (1)
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 (الطهارة بالنبيذ)
 والثالثون: الخامس*الحديث 

زَّاِق، َعْن َقْيِس بْ َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن قال الطبراني:  ِبيِع، َعْن َعْبِد الرَّ ِن الرَّ
، َعْن َأِبي َزْيٍد َمْوَلى َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، ثنا َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسُعودٍ  اَل: قَ  َأِبي َفَزاَرَة اْلَعْبِديِّ

، ِمنَ  ُكمْ ِإْخَوانِ  َعَلى َأْقَرأَ  َأنْ  ُأِمْرتُ  َقدْ  ِإنِّي: ))َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتاَنا َرُسوُل اهللِ   َمِعي َفْلَيُقمْ  اْلِجنِّ
 ِفيَها ِإَداَوةً  َوَأَخْذتُ  َمَعُه، ْمتُ َفقُ  ،(( ِكْبرٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي َرُجلٌ  َيُقمْ  َواَل  ِمْنُكْم، َرُجلٌ 

ا َبَرَز َخطَّ َعَليَّ َخطًّا َوَقاَل ِلي: ))اَل َتْخُرْج ِمْنُه؛ َفِإنَّكَ نَ  ِإْن  ِبيٌذ، َفاْنَطَلْقُت َمَعُه، َفَلمَّ
ْم َأَرهُ، َخَرْجَت َلْم َتَرِني َوَلْم َأَرَك ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة(( ، َقاَل: ثُمَّ اْنَطَلَق َفَتَواَرى َعنِّي َحتَّى لَ 

َلْيَك َلْو َطَح اْلَفْجُر َأْقَبَل َفَقاَل ِلي: ))َأَراَك َقاِئًما؟(( َفُقْلُت: َما َقَعْدُت، َفَقاَل: ))َما عَ َفَلمَّا سَ 
ِني َوَلْم َأَرَك َج ِمْنُه، َفَقاَل: ))َأَما ِإنََّك َلْو َخَرْجَت ِمْنُه َلْم َترَ خر أَفَعْلَت؟(( ُقْلُت: َخِشيُت َأْن 

َداَوُة؟(( ُقْلُت: فِ ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  يَها ، َهْل َمَعَك َوُضوٌء؟(( ُقْلُت: اَل، َفَقاَل: ))َما َهِذِه اإْلِ
اَل  اَلَة، َفَلمَّا َقَضى الصَّ َأ َوَأَقاَم الصَّ َة َقاَم َنِبيٌذ، َقاَل: ))َتْمَرٌة َطيَِّبٌة، َوَماٌء َطُهوٌر((، َفَتَوضَّ

ا ُيْصِلُحُكْم؟(( ُه اْلَمَتاَع، َفَقاَل: ))َأَلْم آُمْر َلُكَما َوِلَقْوِمُكَما ِبمَ ِإَلْيِه َرُجاَلِن ِمَن اْلِجنِّ َفَسَأاَل 
اَلَة، َقاَل: ))ِممَّْن َأْنُتَما؟(( َقااَل: مِ  ْن َقااَل: َبَلى، َوَلِكْن َأْحَبْبَنا َأْن َيْشَهَد َبْعُضَنا َمَعَك الصَّ

وْ َأْهِل َنِصيِبيَن، َفَقاَل: ))َأْفَلَح َهَذاِن،  ِث َواْلِعَظاِم َطَعاًما َوَأْفَلَح َقْوُمُهَما((، َوَأَمَر َلُهَما ِبالرَّ
 .َرْوَثةٍ  َأوْ  ِبَعْظمٍ  ُيْسَتْنَجى َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْحًما، َوَنَهى النَِّبيُّ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 هلل بن مسعود أنه كان مع النبيالطبراني في الكبير: باب من ذكر عن عبد ا .1
 واللفظ له. 9962حديث رقم:  10/63ليلة الجن 

 1/15باب منع التطهير بالنبيذ  –البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة  .2
 .27حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
ق بن إبراهيم بن عباد: : أبو يعقوب الدبري إسحاإسحاق بن إبراهيم .1

، صاحب عبد الرزاق، صدوق حسن الحديث، من الخامسة عشر، هـ(215)ت:
 .(1) له أبو عوانة في صحيحه روى

                                                           
، والدبري، 350–1/349، لسان الميزان:112-1/111، ميزان االعتدال:417-13/416سير أعالم النبالء: (1)

 بفتح الدال والباء: نسبة إلى دبر: من قرى صنعاء اليمن.
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 .(1)عبد الرزاق الصنعاني: سبقت ترجمته .2
 قيس بن الربيع: سبق. .3
هـ( ثقة، من 130بلق : راشد بن كيسان العبسي الكوفي: )ت:أبو فزارة العبدي .4

 .(2)له البخاري في األدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن روىالخامسة، 
: أبو زيد القرشي المخزومي الكوفي مولى عمر بن حويرث، مجهول أبو زيد .5

 .(3)له أصحاب السنن عدا النسائي روىمن الثالثة، 
 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .6
 :اإلسنادالحكم على -ج

ضعيف فيه أبو زيد القرشي وهو مجهول، ولم يثبت هذا الحديث عن عبد  هإسناد
 .فال يصح عليه العمل واالحتجاج ،ذازيد هغير أبو  هِ وِ ولم يرْ  اهلل بن مسعود

 درييليس و عن ابن مسعود ماال يتابع عليه،  روىزيد: ي يَقال ابن حبان عن أب
من هو ال يعرف بلده وال أبوه، واإلنسان إذا كان بهذا النعت ثم لم يرو إال خبرا 
واحًدا خالف فيه الكتاب والسنة واإلجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته 

َلْم حيث قال:  بن مسعوداالف لما ثبت عن ، والحديث مخ(5)فيها، وال يحتج به
 .(6)َوَوِدْدُت َأنِّي ُكْنُت َمَعهُ  َرُسوِل اللَّهِ اْلِجنِّ َمَع  َأُكْن َلْيَلةَ 

 .ضعيف :الحديث*الحكم علي 
 

 
 

                                                           
 .الحديث الرابع والثالثون، ثقة حافظ (1)
 .3/227، تهذيب التهذيب:5/195،6/62، تاريخ اإلسالم:9/13، تهذيب الكمال:3/415الجرح والتعديل: (2)
 .7/2746، الكامل البن عدي:332/ 33تهذيب الكمال:  (3)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (4)
لتميمي، معاذ بن َمْعبَد، االمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  (5)

حلب الطبعة  –هـ( تحقيق: محمود إبراهيم زايد، طبعة: دار الوعي 354أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
 هـ.1396األولى 

 .450حديث رقم: 1/333باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن  –صحيح مسلم: كتاب الصالة  (6)
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 الميتة(بجلود  )االنتفاع
 والثالثون: السادس*الحديث 

، َنا َطْلقُ قال الطبراني:   ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى، َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَماِعيَل الطَّْلِحيُّ
ِبيِع، َعْن َأِبي َفْرَوَة، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَكْيٍم َقاَل: جَ َغنَّاٍم،  َءَنا ِكَتاُب اثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

 ((.َقْبَل َأْن ُيْقَبَض ِبَشْهَرْيِن: ))َأالَّ َتْنَتِفُعوا ِمَن اْلَمْيَتِة ِبِإَهاٍب َواَل َعَصبٍ  َرُسوِل اللَّهِ 
 تخريجه: -أ

 .7661حديث رقم:  7/340محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
 : محمد بن موسى األصطخري وهو مجهول متهم بالوضعمحمد بن موسى .1

براهيم بن عباد الكرماني، ويحيى بن روى  عن: بشر بن علي الكرماني، وا 
سماعيل بن يحيىاألصطخريالعباس   ، وعنه:، ومحمد بن سهل بن مخلد وا 

 أبو القاسم الطبراني في "المعجمين"، وأحمد بن عبدان الشيرازي، والدارقطني
وقال الحافظ: شيخ مجهول، روى عن شعيب بن عمران  ،قال الهيثمي: لم أعرفه
 .(1) ضعفه الدارقطني، والبيهقي ،العسكري خبرًا موضوعاً 

عن أبي نعيم، عداده في أهل الكوفة، روى  روىإبراهيم بن إسماعيل الطلحي: ي .2
ه ابن نعنه أهلها وقال مسلمة: هو المعروف بأبي فهد بن حكيم، ثقة، أخبرنا ع

 .(2)بن حبانااألعرابي، انفرد بتوثيقه 
 .(3)طلق بن غنام النخعي: سبقت ترجمته .3
 قيس بن الربيع: سبق. .4
هـ( 140 بلق ي: )ت:: مسلم بن سالم النهدي، أبو فروة األصغر، الكوفأبو فروة .5

 .(4)عداء الترمذي روى له الجماعةصدوق من السادسة، 

                                                           
 .621، إرشاد القاصي والداني: 5/401الميزان:لسان  (1)
 .2/151، الثقات مما لم يقع في الكتب الستة: 11/ 1الثقات البن حبان:  (2)
 (، ثقة.6التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 .130/ 10، تهذيب التهذيب:735/ 3، تاريخ االسالم: 27/515، تهذيب الكمال: 115/ 1الجرح والتعديل: (4)
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: الجهني، أبو معبد الكوفي من الثانية من كبار التابعين، عبد اهلل بن عكيم .6
وقيل من صغار الصحابة

(1). 
 :اإلسنادالحكم على -ج

لطبراني: افيه متهم بالوضع وهو محمد بن موسى األصطخري قال ، ضعيف جدا هإسناد
لم يرو هذا الحديث عن أبي فروة إال قيس، وال عن قيس إال طلق بن غنام، تفرد به: 

 إبراهيم بن إسماعيل.
صلة له شواهد متفروة عن عبد اهلل بن عكيم و  يغير طريق أب ىخر أُ طرق وللحديث 
بن عكيم عن استعمال جلود الميتة أكثر صحة من تحث على ا عن النبي اإلسناد

ى، َوَأُبو َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحيَ ومنها ما ذكره مسلم في صحيحه فقال:  طريق ميمونة 
َيى: َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَعْمٌرو النَّاِقُد، َواْبُن َأِبي ُعَمَر، َجِميًعا َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َقاَل َيحْ 

، َعْن ُعَبْيِد اهلِل ْبِن َعْبِد اهلِل، عَ َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ  ِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ، َعِن الزُّْهِريِّ
َفَقاَل: ))َهالَّ َأَخْذُتْم ِإَهاَبَها  ْت َفَمرَّ ِبَها َرُسوُل اهللِ ُتُصدَِّق َعَلى َمْواَلٍة ِلَمْيُموَنَة ِبَشاٍة َفَماتَ 

 .(2)((َأْكُلَها ا َمْيَتٌة َفَقاَل: ))ِإنََّما َحُرمَ َقاُلوا: ِإنَّهَ َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم ِبِه؟(( فَ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  :ِجْلُد َوِقيَل ِإنََّما َجْمُع ِإَهاب َوُهَو الْ -ِة َواْلَهاِء َوِبَفْتِحِهَماِبَضمِّ اْلَهْمزَ -اأُلُهبإهاب

  .(3)فَأما َبْعُدُه َفاَل ُيَقاُل ِلْلِجْلِد ِإَهاٌب َقْبَل الدَّْبِغ 

                                                           
 . 323/  5، تهذيب التهذيب 235/ 3، أسد الغابة 121/  5الجرح والتعديل  (1)
 .363حديث رقم:  1/276باب طهارة جلود الميتة بالدباغ  –صحيح مسلم: كتاب الحيض  (2)
 .1/13باب الهمزة مع الباء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الهمزة  (3)
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 سؤر الهرة()
 والثالثون: السابع*الحديث 

اِج، َقاَل: ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َقاَل: ثنا َقْيُس قال الطحاوي:  ُن بْ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحجَّ
ُأ، َفجَ  ِبيِع، َعْن َكْعِب ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َجدِِّه َأِبي َقَتاَدَة َقاَل: َرَأْيُتُه َيَتَوضَّ اَء اْلِهرُّ الرَّ

 َذا؟ َفَقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ِلَم َتْفَعُل هَ  ،َناِء، َفُقْلُت: َيا َأَبَتاهُ َفَأْصَغى َلُه َحتَّى َشِرَب ِمَن اإْلِ 
 َيْفَعُلُه َأْو َقاَل: ))ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفيَن َعَلْيُكْم((.

 تخريجه:  -أ
باب سؤر الهرة  –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الطهارة  :أخرجه

 .46حديث رقم: 1/19
 :اإلسناددراسة  -ب
: الحضرمي: محمد بن الحجاج بن سليمان، أبو جعفر بن الحجاج محمد .1

 .(1)أبي حاتم، ووثقههـ( كتب عنه ابن 262)ت:
: أسد السنة أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك أسد بن موسى .2

، يغربهـ( صدوق 211بن مروان بن الحكم القرشي األموي المصري: )ت:
 .(2)له البخاري تعليقًا، وأبو داود والنسائي روىوثقه النسائي، من التاسعة، 

 قيس بن الربيع: سبق. .3
: كعب بن عبد الرحمن بن أبي قتادة األنصاري، صدوق رحمنكعب بن عبد ال .4

 .(3)بن حبانابن أبي حاتم و اعن جده وأبيه قال به  روىلحديث يحسن ا
: الحارث بن ربعي بن بلدمة ابن خناس بن سنان بن ُعَبيد بن عدي أبو قتادة .5

شهد   هـ( صحابي جليل 54بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي المدني: )ت:
 .(4) روى له الجماعةوما بعدها،  ادً حُ أُ 

 

                                                           
 .6/397تاريخ اإلسالم:  (1)
 .1/260، تهذيب التهذيب: 10/162، سير أعالم النبالء: 12/512، تهذي الكمال: 2/331الجرح والتعديل: (2)
 .5/335، الثقات البن حبان: 5/224،7/162الجرح والتعديل: (3)
 .12/205تهذيب التهذيب:7/272، اإلصابة: 1/340، تاريخ اإلسالم:3/74الجرح والتعديل: (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
س حسن الحديث، وقيإسناده حسن رجاله ثقات عدا كعب بن عبد الرحمن وهو صدوق 

 .حسن الحديث ما لم يتفردصدوق وهو  بن الربيع
وقال فيه: وفي الباب عن عائشة، وأبي  آخروقد جاء الحديث عند الترمذي من طريق 
 والتابعين النبيقول أكثر العلماء من أصحاب هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وهو 

سحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن  ومن بعدهم: مثل الشافعي، وأحمد، وا 
شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي 

 .(1)حة، ولم يأت به أحد أتم من مالكطل
 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  :مال إليه أ ، وهنا بمعنىَيْصُغو ُصُغّوًا وَصِغَي َيْصغى َصًغا: َمالَ من أصغى

 .(2)اإلناء ليشرب
  :أو هي ما يحوم حولك لطائُف هو الخادم الذي يخدمك برفق وعنايةاالطوافين 

 . (3)وهذا ما تفعله القطط ومعناه أنها من خدم البيت
 

  

                                                           
 .92حديث رقم: 1/153باب ما جاء في سؤر الهرة  –شاكر: أبواب الطهارة سنن الترمذي تحقيق  (1)
، تحقيق: 1/141هـ( بتصرف 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  (2)

 م.2001بيروت الطبعة: األولى،  –محمد عوض مرعب طبعة: دار إحياء التراث العربي 
 .9/226فصل الطاء المهملة –بتصرف: حرف الفاء لسان العرب  (3)
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 ()الطهارة بسؤر المرأة 
 والثالثون: الثامن*الحديث 

ِبيعِ قال أبو عبيد:  ، َقاَل: ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، َقاَل: ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
، َقاَل: ))َعْن َسَواَدَة ْبِن َعاِصٍم، َعِن الْ  َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَماَن، َنَهى َرُسوُل َحَكِم اْلِغَفاِريِّ

 َعْن ُسْؤِر اْلَمْرَأِة((. اللَّهِ 
 تخريجه:  -أ

 :أخرجه
: باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها (1)أبو عبيد في الطهور .1

 ، واللفظ له.193حديث رقم:  256
 1/24باب سؤر بني أدم  –معاني اآلثار: كتاب الطهارة الطحاوي في شرح  .2

 .11حديث رقم: 
 .3155، حديث رقم: 3/210الطبراني في الكبير: ما أسند حكيم بن عمرو  .3
 :اإلسناددراسة  -ب
محمد هو: أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن زياد المروزي الوراق:  .1

 .(2)له النسائي روى، ةهـ( صدوق، من الحادية عشر 291)ت: 
 .(3)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيععاصم بن على  .2
 .(4)عاصم بن سليمان األحول: سبقت ترجمته .3
هـ( صدوق من 110ق سوادة بن عاصم العنزي هو: أبو حاجب البصري:)ت: .4

 .(5)له مسلم وأصحاب السنن روى، الثالثة

                                                           
هـ( تحقيق: مشهور حسن 224الطهور: ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )المتوفى:  (1)

ولى، الزيتون الطبعة: األ –الشرفية، مكتبة التابعين، سليم األول  –محمود سلمان طبعة: مكتبة الصحابة، جدة 
 م.1994-هـ  1414

 .9/510، تهذيب التهذيب:26/612، تهذيب الكمال: 426/  3تاريخ بغداد:  (2)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 الحديث السادس، ثقة. (4)
 .4/267، تهذيب التهذيب: 59،116/ 3، تاريخ اإلسالم: 33/215تهذيب الكمال:  (5)
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 حلوان بن الحارثالحكم الغفاري هو: الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن  .5
 روى، هـ( صحابي50ن كنانة الغفاري: )ت:بن نعيلة بن مليل بن ضمرة ب
 .(1)له البخاري وأصحاب السنن

 :اإلسنادالحكم على -ج
ذكره أحمد  ،ةُ شعب اإلسنادفي روايته لهذا الحديث بهذا  إسناده حسن، وقد تابع قيٌس 

أْلَْحَوِل، اَحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َعاِصٍم في مسنده فقال: 
َأ ال)) َأنَّ النَِّبيَّ  َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َحاِجٍب  رَُّجُل ِمْن َنَهى َأْن َيَتَوضَّ

 .(2)((ُسْؤِر اْلَمْرَأةِ 
 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 :غريب األلفاظ-د
 (3)سؤر: السؤر بقية الشيء، وجمعه أسآر. 

 
  

                                                           
 .2/93، اإلصابة:2/436، تهذيب التهذيب:7/124ب الكمال:، تهذي2/403تاريخ اإلسالم  (1)
 .17163حديث رقم: 29/405حديث الحكم بن عمرو الغفاري -مسند أحمد: مسند الشامين  (2)
 .4/339فصل السين المهملة –لسان العرب: حرف الراء  (3)
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 كتاب العبادات

 )األحاديث الواردة في أركان اإلسالم وما يتعلق بها من األحكام(
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 الفصل األول

 )كتاب الصالة(
 *المطلب األول:

 (المتعلقة بالمساجد وآدابها وفضائلها)األحاديث 
 الفضل()الحث على بناء المساجد وما فيه من 

 :التاسع والثالثون*الحديث 
َم َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيقال يونس بن حبيب: 

، َقاَل:  ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍّ َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقَطاٍة َبَنى  َمْن َبَنى ِللَّهِ ))التَّْيِميِّ
 .((اللَُّه َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَّةِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

حديث   1/369أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث أبي ذر الغفاري .1
 .، واللفظ له436رقم:

قيس بن الربيع، عن كثير بن عبد الرحمن، الطبراني في األوسط: بسنده عن  .2
َمْن َبَنى ِللَِّه َمْسِجًدا َبَنى )): َقاَل َرُسوُل اللَّهِ عن عطاء، عن عائشة، قالت: 

 .6516، حديث رقم: 6/347محمد  اسمه((، من اللَُّه َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَّةِ 
بد اهلل أبو عأخبرنا  ولفظ مختلف قال: آخرالبيهقي في شعب اإليمان: بسند  .3

الحافظ، أنا أبو عبد اهلل الصفار، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا علي بن الجعد، 
ُكلُّ )): َقاَل َرُسوُل اهللِ : نا قيس بن الربيع، أنا أبو حمزة، عن إبراهيم، قال
َعَلى َصِديِقِه َوَعَلى َبِهيِمِه وَ َنَفَقٍة ُيْنِفُقَها اْلُمْسِلُم ُيْؤَجُر ِفيَها َعَلى َنْفِسِه َوَعَلى ِعَياِلِه 

 –الزهد وقصر األمل  ((، كتابِإالَّ ِفي ِبَناٍء، ِإالَّ ِبَناَء َمْسِجٍد َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اهللِ 
،  13/220معنى ما تقدم عن رسول اهللفي  فصل فيما بلغنا عن الصحابة

 .10224، 10223حديث رقم: 
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 : اإلسناددراسة -ب
 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع الطيالسيأبو داود  .1
 .(2)األعمش: سبقت ترجمته .2
 .(3)ما: سبقت ترجمتهيزيد بن شريكأبيه عن  إبراهيم التيمي .3
ة( صحابي هـ بالَرَبذَ 32: جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري: )ت:ذر أبو .4

ْضر اُء، مِ م ا أ ق لَِّت اْلغ ْبر اُء، و ال  أ ظ لَِّت )) قال عنه النبي جليل ْن ر ُجل  اْلخ 
ًة ِمْن أ ِبي ذ ر   روى له  وهو من السابقين ومن النجباء ((أ ْصد ق  ل ْهج 

 .(4) الجماعة
 :اإلسنادالحكم على -ج    

 .ثوهو صدوق حسن الحدي إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
 ورفعه يحيى بن آدم، عن قطبة، عن يرفعه أبو داود،قال الراوي: وهذا الحديث 

 األعمش.
بن عيينة افي روايته لهذا الحديث منهم شعبة وسفيان الثوري و  متابعونولقيس 
 .(5)بكر بن عياش وشريك ويعلى بن عبيدوأبو 

، َحدَّثََنا َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَيانَ  والحديث له شواهد ومتابعات يقوى بها ومنها:
ِزيِز، َعِن ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، َحدَّثََنا ُقْطَبُة ْبُن َعْبِد اْلعَ َأُبو َبْكِر 

، قَ  ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍّ  :اَل َرُسوُل اللَّهِ اَل: قَ اأْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِّ
وهو  (6)((نَّةِ َكَمْفَحِص َقَطاٍة َبَنى اللَُّه َلُه َبْيًتا ِفي اْلجَ َمْن َبَنى ِللَِّه َمْسِجًدا َوَلْو ))

 .صحيح

                                                           
 الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .ثقة حافظ (،2تمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم )ال (2)
 الحديث الثالث، ثقتان. (3)
، والحديث في سنن 7/105، اإلصابة:33/294، تهذيب الكمال:1/375، أسد الغابة:2/510الجرح والتعديل: (4)

 .156، حديث رقم: 1/55باب فضل أبي ذر–ابن ماجة: المقدمة فضائل الصحابة 
 .16-2/10الخيرة بتصرف: اتحاف  (5)
 .1611، حديث 4/491ذكر خبر يصرح بصحة ما ذكرناه  –صحيح ابن حبان: باب المساجد  (6)
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في صحيح مسلم:  ومن شواهد الحديث ما ورد من طريق عثمان بن عفان
 .(1)((َمْن َبَنى َمْسِجًدا ِللَِّه َبَنى اهلُل َلُه ِفي اْلَجنَِّة ِمْثَلهُ ))
وفي الباب عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد اهلل بن عمرو، قال الترمذي:  

وأنس، وابن عباس، وعائشة، وأم حبيبة، وأبي ذر، وعمرو بن عبسة، وواثلة بن 
 حديث عثمان حديث حسن صحيح،و األسقع، وأبي هريرة، وجابر بن عبد اهلل، 

 وهما ومحمود بن الربيع، قد رأى النبي ،بيومحمود بن لبيد قد أدرك الن
 .(2)غالمان صغيران مدنيان

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 غريب األلفاظ:-د

 (3)ومفحص القطاة حيث تفرو فيه من األرض: كمفحص قطاة. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .533، حديث 1/371باب فضل بناء المساجد والحث عليها –صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة  (1)
 .311، حديث رقم: 2/134المساجد  باب ما جاء في فضل بنيان–سنن الترمذي ت بشار: أبواب الصالة  (2)
 .4/152تهذيب اللغة:  (3)
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 )الحث على توسعة المساجد(
 *الحديث األربعون:

، قال الطبراني:  ِبيِع، َعْن ثَحدَّثََنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَقاِضي، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيُّ نا َقْيُس ْبُن الرَّ
ِه  ُمَحمَِّد ْبِن ِدْرَهٍم، َعْن َكْعِب ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ

: ِبيُّ نَّ َمْسِجًدا، َفَقاَل ال َمرَّ َعَلى َقْوٍم ِمَن اأْلَْنَصاِر َيْبُنونَ  ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبيَّ  َكْعبِ 
 ((.َأْوِسُعوا َمْسِجَدُكْم َتْمأَلُوهُ ))

 تخريجه: -أ
، 19/93الطبراني في الكبير: كعب بن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه  :أخرجه

 .110حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
محمد بن الحسين بن حبيب الكوفي الوادعي:  أبو حصين القاضي: .1

  .(1)عنه الطبراني ووثقه الدارقطني روىهـ( ثقة حافظ محدث، 296)ت:
 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى الحماني .2
 .(3)، ضعيفمحمد بن درهم العبسي، مولى بنى هاشم: محمد بن درهم .3
 .(4)كعب بن عبد الرحمن بن كعب: مجهول .4
: ي: )ت، أبو الخطاب المدنيالسلم يبن مالك األنصار  عبد الرحمن بن كعب .5

 .(5) روى له الجماعةخالفة سليمان بن عبد الملك( ثقة مكثر، من الثانية، 
 ي المدنيالسلم يبن أبى كعب األنصار  أبو عبد اهلل كعب بن مالك: جده .6

َما َنِسَي َربَُّك : )قال له هـ( صحابي جليل وشاعر الرسول40ت:الشاعر: )
أنشده يا أبا بكر  قال قال: ما هو؟، (ُقْلَتهُ َلَك، َوَما َكاَن َربَُّك َنِسّيًا، َبْيتًا 

 : فقال

                                                           
 .13/569سير أعالم النبالء: (1)
 الحديث األول، يحيى الحماني ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .3/541ميزان اإلعتدال: (3)
 .7/225التاريخ الكبير للبخاري حواشي محمود خليل:  (4)
 .6/259، تهذيب التهذيب:17/369الكمال: ، تهذيب 210/ 5الجرح والتعديل:  (5)
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 يغلبن مغالب الغالب أن ستغلب ربها ... وال (1)زعمت سخينة
 .(2)له الشيخان، وأصحاب السنن روى        

 :اإلسنادالحكم على -ج 
ضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث، ومحمد بن  هإسناد  

الربيع  تفرد به قيس بن، وهذا الحديث ال يعمل به درهم العبسي وهو ضعيف الحديث
 والذي عليه العمل أنه حال تفرده ال يقبل حديثه.

 
 

  

                                                           
السخينة: طعام من دقيق وسمن أو دقيق وتمر أغلظ من الحساء، وكانت قريش تكثر من أكلها، فعيرت بها  (1)

 حتى لقبوا " سخينة ".
 .1/440، تهذيب التهذيب:526، والبيت من صـ2/523، سير أعالم النبالء:160/  7الجرح والتعديل:  (2)
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 )فضل الصالة في المسجد النبوي(
 واألربعون: واحد*الحديث ال

ُد ْبُن َعِليِّ بْ قال الطبراني:  ، ثنا ُمَحمَّ ِن ُغَراٍب َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح اْلِمْصِريُّ
، َقااَل: ثنا َقْيُس ْبُن ال ، ح َوَحدَّثََنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَقاِضي، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيُّ ِبيِع، اْلُكوِفيُّ رَّ

َقاَل:  ِه، َأنَّ النَِّبيَّ َعْن َأِبي ِن ُعَمْيٍر، َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم،َعْن َعْبِد اْلَمِلِك بْ 
 .((َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة، ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ ))

 تخريجه: -أ
حديث  2/133الطبراني في الكبير: نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه  أخرجه
 .1562رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
ي: لسهما ييحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان القرش :يحيى بن عثمان  .1

 .(1)بن ماجةاله  روى، ةبالتشيع، من الحادية عشر  ُرِميه( صدوق 212)ت:
 ولم أقف له على ترجمة.محمد بن على بن غراب الكوفي: مجهول ال يعرف  .2
 .(2)أبو حصين القاضي: سبقت ترجمته .3
 .(3): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى الحماني .4
 .(4)سبقت ترجمته :عبد الملك بن عمير .5
ي: لنوفلاالقرشي بن عدى بن نوفل نافع بن جبير بن مطعم أبو محمد : نافع .6

 .(5) روى له الجماعةهـ( ثقة فاضل، من الثالثة، 99)ت:
: النوفلي القرشيأبو محمد جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل  :)أبيه( .7

وهو ، كان من الطلقاء الذين حسن إسالمهم، هـ( صحابي جليل59)ت:
 .(6)بعد عودته من الطائف الذي أجار النبي

                                                           
 .11/257، تهذيب التهذيب:13/354، سير أعالم النبالء:31/462، تهذيب الكمال:9/175والتعديل:الجرح  (1)
 الحديث األربعون، ثقة حافظ محدث. (2)
 الحديث األول، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 (، صدوق وثق. 12التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (4)
 .9/92، تهذيب التهذيب:4/541، سير أعالم النبالء:29/272تهذيب الكمال: ،1/451الجرح والتعديل:  (5)
 .2/64، تهذيب التهذيب:3/95، سير أعالم النبالء:4/506، تهذيب الكمال:2/512الجرح والتعديل:  (6)
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 :اإلسنادالحكم على - ج
 وندوق، رجاله ثقات وصويحسن إذا توبعمن طريقيه ضعيف  هوفي إسناده تحويل، و 

 ،، ومحمد بن علي الصفار وهو مجهول الحاليحيى بن عثمان السهمي وهو مقبول عدا
 في الثاني يحيى الحماني وهو ضعيف.و 
ومن المتابعات الصحيحة لهذا الحديث ما رواه أحمد وغيره عن جبير بن مطعم، فقد  

ِد ْبِن طَ َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن ُحَصْيٍن، َعْن جاء في مسند أحمد ما نصه:  ْلَحَة ْبِن ُمَحمَّ
َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل )):وُل اللَّهِ ُرَكاَنَة، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َقاَل: َقاَل َرسُ 

وقد ذكر ، (1) والحديث صحيح لغيره(( ِمْن َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ 
ث بشواهده وعزاه المحقق إلى الصحيحين وغيره من الكتب، أحمد في مسنده الحدي

 .(2)ا، وجابر بن عبد اهلل، وغيرهمهريرة للحديث شواهد صحيحة عن أبيو 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           

، وقال المحقق: وهذا إسناد 16731حديث رقم: 27/290حديث جبير بن مطعم –مسند أحمد: مسند المدنيين  (1)
ف النقطاعه، محمد بن طلحة ابن ركانة لم يدرك جبير بن مطعم، روايته عنه مرسلة، نبه على ذلك المزي ضعي

في ترجمته في "تهذيب الكمال"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه الطبراني في "الكبير" من طريق يحيى 
 بيه، به، ويحيى ضعيف.الِحَماني، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أ

، 23/46، مسند جابر بن عبد اهلل 16/116، 12/371مسند أبي هريرة  –مسند أحمد: مسند المكثرين  (2)
23/415. 
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 القبلة(واستقبال )ما ورد في تحويل  
 واألربعون: الثاني*الحديث 

ِبيِع، َعْن ِزَيادِ قال علي بن الجعد:   ْبِن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َنا َقْيُس ْبُن الرَّ
ِإنِّي َلِفي َمْنِزِلي ))ِعاَلَقَة، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َأْوٍس، َوَكاَن َقْد َصلَّى ِإَلى اْلِقْبَلَتْيِن َجِميًعا َقاَل: 

َل ِإَلى اْلِقْبَلِة َفَأْشَهَد َعَلى ِإَماَمَنا َوالرَِّجالَ  النَِّبيَّ َعَلى اْلَباِب ِإنَّ ِإَذا ُمَناِدي ُيَناِدي   َقْد ُحوِّ
َلى َهاُهَنا َيْعِني ْبَياَن َلَقْد َصلَّْوا ِإَلى َهاُهَنا َيْعِني َبْيَت اْلَمْقِدِس، َواِ   .((اْلَكْعَبةَ  َوالنَِّساَء َوالصِّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 واللفظ له.2071حديث  301بن الربيع عد في مسنده: مسند قيس بن الجا .1
َصلِّي ِإَلى ُكنَّا نُ بن أبي شيبة في مصنفه: من طريق شبابة عن قيس بلفظ: ا .2

َماُمَنا َراِكٌع َوَنْحُن ُرُكوٌع، َفَقاَل:   ِإنَّ َرُسوَل اللَّهِ ))َبْيِت اْلَمْقِدِس، ِإْذ َأَتاَنا آٍت َواِ 
ْسَتْقِبُلوَها َقاَل: َفاْنَحَرَف ، َأاَل َفا((َر َأْن َيْسَتْقِبَل اْلَكْعَبةَ َقْد ُأْنِزَل َعَلْيِه ُقْرآٌن َقْد ُأمِ 

ْلَك ِإَماُمَنا َوُهَو َراِكٌع، َواْنَحَرَف اْلَقْوُم َحتَّى اْسَتْقَبُلوا اْلَكْعَبَة، َفَصلَّْيَنا َبْعَض تِ 
اَلِة ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس، َوَبْعَضَها ِإَلى اْلَكْعَبةِ  في الرجل -لوات كتاب الص، الصَّ
 . 3374حديث رقم: 1/259 يصلي بعض صالته لغير القبلة من قال يعتد بها

 .1509حديث رقم:  3/79أبو يعلى في مسنده: مسند عمارة بن أوس  .3
 .34: عمارة بن أوس (1)أبو يعلى في المفاريد .4
رة والستباب استقبال القبلة –: كتاب الصالة (2)بن حجر في المطالب العاليةا .5

 .301حديث رقم: 3/309للمصلي 
 
 

                                                           
: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، المفاريد عن رسول اهلل (1)

 الكويت-يوسف الجديع، طبعة: مكتبة دار األقصى  هـ( تحقيق: عبد اهلل بن307الموصلي )المتوفى: 
 .1405الطبعة: األولى، 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  (2)
بن ناصر  ( رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد17هـ( تحقيق: )152)المتوفى: 

 ه.1419السعودية الطبعة: األولى،  –بن عبد العزيز الشثري، طبعة: دار العاصمة، دار الغيث 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى الحماني .1
 .(2)الثعلبي: سبقت ترجمتهزياد بن عالقة  .2
بن خالد بن عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة الخطمّي : عمارة بن أوس .3

وكذا قال ابن حّبان، وزاد: إال أني  ،قال البخارّي: له صحبة، األنصاري
 .(3)لست أعتمد على إسناده وحديثه

 : اإلسنادالحكم على - ج 
رد به قيس تف، ضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث هإسناد

 وال يتابع عليه.
وأنس يعن ابن عمر وابن عباس وعمرو بن عوف المزنوللحديث شواهد تقويه  

(4) ،
ْبِح، ِإْذ َجاَءُهْم آٍت، َفَقاَل: قال:  بن عمرافعن  ِإنَّ ))َبْيَنا النَّاُس ِبُقَباٍء ِفي َصاَلِة الصُّ

ُلوَها، َوَكاَنْت ُأْنِزَل َعَلْيِه اللَّْيَلَة ُقْرآٌن، َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْسَتْقِبَل الَكْعَبَة، َفاْسَتْقبِ  َقدْ  َرُسوَل اللَّهِ 
 .(5)((الشَّْأِم، َفاْسَتَداُروا ِإَلى الَكْعَبةِ ُوُجوُهُهْم ِإَلى 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 ، قيس صدوق حسن الحديث.، يحيى ضعيفالحديث األول (1)
 (، ثقة.1شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم:)التمهيد:  (2)
 .4/474اإلصابة: ، 3/294، الثقات البن حبان: 362/ 9الجرح والتعديل:  (3)
نزهة األلباب في قول الترمذي )وفي الباب(: ألبي الفضل، حسن بن محمد بن حيدر الوائلّي الصنعانّي  (4)
، تحقيق: عبد اهلل بن محمد الحاشدي، طبعة: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 2/765-761

 هـ. 1426السعودية الطبعة: األولى، 
باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير اإلعادة على من سها، فصلى إلى غير -اري: كتاب الصالة صحيح البخ (5)

 .403حديث رقم: 1/19القبلة 
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 واألربعون: الثالث*الحديث 
َعِن  ،َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعْكِرَمةَ قال يونس بن حبيب: 

َه اللَّ  اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: اَلِة ِإَلْيَها َقاُلوا: َكْيَف ِبَمْن  َنِبيَّهُ  هُ َلمَّا َوجَّ ِإَلى اْلَكْعَبِة َوالصَّ
 مك لك اك﴿ :َماَت ِمْن َأْصَحاِبَنا َوُهَو ُيَصلِّي ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس؟، َفَأْنَزَل اللَّهُ 

 .﴾يك ىك
 تخريجه: -أ

عكرمة - ما أسند عبد اهلل بن عباس: أبو داود الطيالسي في مسنده: أخرجه
 .2795حديث رقم: 4/376مولى بن عباس 

 :اإلسناددراسة -ب 
 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
 .(2)سماك بن حرب: سبقت ترجمته .2
 :، مولى عبد اهلل بن عباسالمدني، أبو عبد اهلل الهاشمي القرشيعكرمة  .3

 .(3) روى له الجماعة، من الثالثة، ثقة ثبت عالم بالتفسيرهـ( 104)ت:
 .(4): سبقت ترجمتهبن عباسا .4

 :اإلسنادالحكم على -ج 
 -رحمه اهلل-، تفرد أبو داود بروايته عن قيس وصدوقون ثقاتُ  رجالهُ  ،حسن هإسناد   
سرائيل بن يونسسفيان الثور و لهذا الحديث ته يفي روا قيٌس  وقد تابع  قال الترمذي:  ،ا 

 َعنْ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َماٍك،سِ  َعنْ  ِإْسَراِئيَل، َعنْ  َوِكيٌع، َحدَّثََنا: َقااَل  َعمَّاٍر، َوَأُبو َهنَّاٌد، َحدَّثََنا
ا: " َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  هَ  َلمَّ  الَِّذينَ  ِإْخَواِنَنابِ  َكْيفَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوا الَكْعَبةِ  ِإَلى النَِّبيُّ  ُوجِّ

                                                           
 الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 (، صدوق.3ترجمة رقم ) ،شيوو قيس بن الربيع (2)
 .7/271، تهذيب التهذيب: 5/12، سير أعالم النبالء:20/264كمال:، تهذيب ال7/  7الجرح والتعديل  (3)
 .الحديث الثاني، صحابي (4)
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 ىك مك لك اك: َتَعاَلى اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  الَمْقِدِس؟ َبْيتِ  ِإَلى ُيَصلُّونَ  َوُهمْ  َماُتوا

 .(1)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحاآلَيةَ ، يك
 .(2)اإلسنادوأما رواية سفيان فقد ذكرها أبو داود في سننه بلفظه وسنده بهذا 

  لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           

 .2964، حديث رقم:5/201باب ومن سورة البقرة –سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن  (1)
 .4610، حديث رقم:4/220باب الدليل على زيادة اإليمان ونقصه –سنن أبي داود: كتاب السنة  (2)
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 (ما نهي عنه في المساجد) 
 واألربعون: الرابع*الحديث 
ِبيِع، َحدََّثَنا جَ قال أحمد:  اِمُع ْبُن َحدَّثََنا َأُبو َسِعيٍد، َمْوَلى َبِني َهاِشٍم، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اهللِ  َأْدِخْل )): َشدَّاٍد، َعْن ُكْلُثوٍم اْلُخَزاِعيِّ
 اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى، َلَعَن اهللُ ))َفَدَخُلوا َعَلْيِه َفَكَشَف اْلِقَناَع، ثُمَّ َقاَل:  ((َأْصَحاِبيَعَليَّ 

 ((.اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجدَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 حديث أسامة بن زيد حب رسول اهلل–أحمد في مسنده: تتمة مسند األنصار  .1

حدثنا سريج، حدثنا قال فيه:  آخر، وله طريق 21774حديث رقم:  36/101
قيس، عن جامع، إال أنه قال: فدخلوا عليه وهو متقنع ببرد له معافر، ولم يقل: 

 واللفظ له. 21775، وذكر مثله، حديث رقم:والنصارى
  2/25أسامة بن زيد- أبو داود في مسنده: أحاديث أبي موسى األشعري .2

 .669حديث رقم: 
كلثوم الخزاعي عن أسامة  روىومما –البزار في مسنده: مسند أسامة بن زيد  .3

 .2609حديث رقم:  7/59بن زيد
، 393حديث رقم:  1/167،164الطبراني في الكبير: ما أسند أسامة بن زيد .4

411. 
  4/141كلثوم الخزاعي عن أسامة بن زيد :(1)الضياء المقدسي في المختارة .5

 .1355حديث رقم:
باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد –البوصيري في اإلتحاف: كتاب المساجد  .6

 وذكر طرق عدة للحديث، وخرجه. 2/61،60
 

                                                           
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لضياء  (1)

هـ(، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد اهلل بن 643الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي )المتوفى: 
 م.2000-هـ  1420ان الطبعة: الثالثة، لبن –دهيش، طبعة: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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 :اإلسناددراسة  -ب
 :يلقب بجردقة البصريعبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبيد : أبو سعيد .1

 .(1) الجماعةروى له هـ( صدوق، وثقه الذهبي، من التاسعة، 197)ت:
 قيس بن الربيع: سبق. .2
هـ( ثقة، من الخامسة، 127الكوفي: )ت:، أبو صخرة المحاربيجامع بن شداد  .3

 .(2) روى له الجماعة
 يطلقالمص الخزاعيكلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق : كلثوم الخزاعي .4

 .(3)له أصحاب السنن عدا الترمذي روىالكوفي: ثقة، من الثانية، 
 ن حارثة بن شراحيل الكلبى األميرأسامة بن زيد بأبو محمد : زيدأسامة بن  .5

أمره  وأبن حبه الصحابي الجليل هـ( حب رسول اهلل54)ت:المدني: 
 روى له الجماعةعلى قيادة جيش المسلمين وعمره سبعة عشر عامًا،  النبي

(4) . 
 :اإلسنادالحكم على -ج 
طلق الخزاعي وهو صدوق حسن المصإسناده حسن رجاله ثقات عدا كلثوم بن   

 كذا قيس بن الربيع. ،الحديث
وللحديث شواهد صحيحة تقويه، وهو من األحاديث المشهورة، وهذا الحديث  

 .(5)متفق عليهو صحيح لغيره، 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 .6/209، تهذيب التهذيب:17/217، تهذيب الكمال:5/254الجرح والتعديل: (1)
 .2/56، تهذيب التهذيب: 5/205، سير أعالم النبالء: 4/416، تهذيب الكمال:529/  2الجرح والتعديل  (2)
 .444- 443/ 1، تهذيب التهذيب: 5/494، اإلصابة:24/205، تهذيب الكمال:163/  7الجرح والتعديل  (3)
 .207/ 1، تهذيب التهذيب: 2/496، سير أعالم النبالء:2/331، تهذيب الكمال:213/ 2الجرح والتعديل:  (4)
حديث  1/95،93باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد-أخرجه البخاري: كتاب الصالة  (5)

، المغازي: باب 1390حديث رقم:   2/102ب ما جاء في قبر النبيبا –وكتاب الجنائز  437،435رقم:
، 5115حديث رقم:  7/147، وكتاب اللباس: باب األكسية والخمائص 4441حديث رقم:  6/11ووفاته  مرضه

 .529حديث رقم:  1/376باب النهي عن بناء المساجد على القبور -وأخرجه مسلم: كتاب المساجد 
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 )آداب المساجد(
 واألربعون: الخامس*الحديث 

ٍد، َعْن َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرثَ  َحدَّثََنا َأُبوقال يونس بن حبيب: 
، َعْن َأِبيهِ  :  ، َقاَل: َصلَّى َرُسوُل اللَّهِ ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة اأْلَْسَلِميِّ ْبَح َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ الصُّ

ثُمَّ َقاَل  ((اَل َوَجْدتَ )) :َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  ْسِجدِ َمْن َدَعا ِإَلى اْلَجَمِل اأْلَْحَمِر َيُقوُلُه ِفي اْلمَ 
 ((.ِإنََّما َهِذِه اْلَمَساِجُد ِإنََّما ُبِنَيْت ِلَما ُبِنَيْت َلهُ )): َرُسوُل اللَّهِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه

بريدة بن حصيب - في مسنده: أحاديث أبي موسى األشعريأبو داود  .1
 ، واللفظ له.141حديث رقم: 2/150األسلمي 

 .2013، 2010حديث رقم: 301بن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع ا .2
باب ما يقول إذا سمع رجال ينشد ضالته في  :(1)بن السني في اليوم والليلةا .3

 .150حديث رقم: 130 المسجد
 :اإلسناددراسة  -ب

عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن  الربيع عن قيس بن أبو داود الطيالسي .1
 .(2)م: سبقت ترجمتهبريدة عن بريدة بن الحصيب

 :اإلسنادالحكم على -ج
ث لم ، والحديوقد ذكر حاله ،ألسديإسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع ا 

 .إال بريدة تفرد به عن النبي يروه عن النبي
صحيح لغيره يقوى بما جاء من متابعاته في صحيح مسلم  اإلسنادوالحديث بهذا  

اُج ْبُن الشَّاِعِر، َحدَّثََنا َعبْ وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم قوله:  زَّاِق، َحدَّثَِني َحجَّ ُد الرَّ
، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأِبيِه، نَّ َرُجاًل َنَشَد ِفي أَ  َأْخَبَرَنا الثَّْوِريُّ

                                                           
ومعاشرته مع العباد: ألحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط  سلوك النبي مع ربهعمل اليوم والليلة  (1)

، المعروف بـ )ابن السُّنِّي( )المتوفى:  هـ(، تحقيق: كوثر البرني، 364بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ُبَدْيح، الدِّْيَنَوريُّ
 ة / بيروت.جد-طبعة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

الحديث السابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، علقمة وسليمان ثقتان، بريدة بن  (2)
 .الحصيب صحابي
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ْدَت، ِإنََّما ُبِنَيِت اَل َوجَ )): ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْسِجِد َفَقاَل: َمْن َدَعا ِإَلى اْلَجَمِل اأْلَْحَمِر، َفَقاَل النَِّبيُّ 
 .(1)((اْلَمَساِجُد ِلَما ُبِنَيْت َلهُ 

َرُجاًل َمْن َسِمَع ))يقول:  قال: سمعت رسول اهلل هريرة وله شاهد من حديث أبي
 .(2)((َيْنُشُد َضالًَّة ِفي اْلَمْسِجِد َفْلَيُقْل اَل َردََّها اهلُل َعَلْيَك َفِإنَّ اْلَمَساِجَد َلْم تُْبَن ِلَهَذا

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
  

                                                           
حديث  1/397باب النهي عن نشد الضالة في المسجد -صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة  (1)

 .569رقم:
حديث  1/397باب النهي عن نشد الضالة في المسجد -الصالة صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع  (2)

 .561رقم:
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 واألربعون: السادس *الحديث
ْن َطاِرٍق، َعِن عَ  ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش،َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َوَقْيٌس، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن 

ُزْق ِإَذا ُكْنَت ِفي َصاَلٍة َفاَل َتْبُزْق ُتَجاَه َوْجِهَك َواَل َعْن َيِميِنِك َوَلِكِن ابْ ))َقاَل:  النَِّبيِّ 
الَّ َفَتْحَت َقَدِمكَ   (.(ُيْسَرىالْ ))َوَقاَل َقْيٌس:  ((ُتَجاَه َيَساِرَك ِإَذا َكاَن َفاِرًغا َواِ 

 تخريجه: -أ
طارق بن عبد - أبو داود في مسنده: أحاديث أبو موسى األشعري أخرجه .1

 .، واللفظ له1371حديث رقم: 2/605اهلل المحاربي 
 .1161حديث رقم:  1/313الطبراني في الكبير: طارق بن عبد اهلل المحاربي  .2
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
 .(2)منصور بن المعتمر: سبقت ترجمته .2
و بن ر بن حراش بن جحش بن عم يربعالكوفي أبو مريم : ِرْبِعيُّ بُن ِحَراشِ  .3

هـ( ثقة عابد، حجة قانت هلل 100الغطفاني العبسي: )ت:عبد اهلل بن بجاد 
 .(3) روى له الجماعةلم يكذب في اإلسالم قط، من الثانية، 

له البخاري  روى، الكوفي، صحابي يطارق بن عبد اهلل المحارب: طارق .4
 .(4)في أفعال العباد، وأصحاب السنن

 :اإلسنادالحكم على -ج
بة بن شع منداود  عند أبي لكن توبع قيٌس عدا قيس،  إسناده حسن رجاله ثقات

كلهم عن منصور  عمر بن كليب، وسالم بن سليم، وهؤالءالحجاج، وورقاء بن 
قات، ورجالها ث اإلسنادبن المعتمر بسنده وهذه الطرق جميعها صحيحة متصلة 

 ره.لغي اً قيس يصبح صحيح وفي رواية ًا،الحديث صحيح لمن تابع قيسف

                                                           
 الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة. (2)
 تهذيب، 4/359، سير أعالم النبالء: 6/127، الطبقات الكبرى ط. دار صادر: 3/509الجرح والتعديل:  (3)

 .236/ 3التهذيب 
 .3/414اإلصابة:، 13/343تهذيب الكمال:، 2/453أسد الغابة:، 4/415الجرح والتعديل: (4)
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ديث ح ،ابن عمر، وأنس، وأبي هريرةوفي الباب عن أبي سعيد، و قال الترمذي: 
طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وسمعت الجارود 

وقال  ،(لم يكذب ربعي بن حراش في اإلسالم كذبة)ا يقول: يقول: سمعت وكيعً 
 .(1)(أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر)عبد الرحمن بن مهدي: 

  لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
، أنظر جمع طرق 571حديث رقم: 2/460باب في كراهية البزاق في المسجد –سنن الترمذي: أبواب السفر  (1)

 .1112-2/1107الحديث كتاب نزهة األلباب في قول الترمذي )وفي الباب(:
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 الثاني: *المطلب
 قيس في األذان والمؤذنين()ما أورده 

 واألربعون: السابعيث *الحد
ِبيِع،ْيٌس يَ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َحدَّثََنا قَ قال أبو داود السجستاني:   ْعِني اْبَن الرَّ

ِبَمكََّة َوُهَو ِفي ُقبٍَّة َحْمَراَء ِمْن  يِه، َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفَة، َعْن َأبِ 
َوَعَلْيِه  ثُمَّ َخَرَج َرُسوُل اللَّهِ ))َأَدٍم َفَخَرج ِباَلٌل َفَأذََّن َفُكْنُت َأَتَتبَُّع َفَمهُ َهاُهَنا َوَهاُهَنا، َقاَل: 

 َخَرَج ِإَلى اأْلَْبَطِح ْيُت ِباَلاًل َقاَل: َرأَ  -َوَقاَل ُموَسى  - ((ُحلٌَّة َحْمَراُء ُبُروٌد َيَماِنَيٌة ِقْطِريٌّ 
اَلِة، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َلَوى ُعُنَقُه َيِميًنا َوِشَمااًل، َولَ  ْم َيْسَتِدْر َفَأذََّن َفَلمَّا َبَلَغ َحيَّ َعَلى الصَّ

 .َج اْلَعَنَزَة َوَساَق َحِديَثهُ خر أثُمَّ َدَخَل فَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
ي باب في المؤذن يستدير ف–أبو داود السجستاني في سننه: كتاب الصالة  .1

 .، واللفظ له520حديث رقم: 1/143أذانه 
حديث  22/414الطبراني في الكبير: قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة  .2

 .219رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
هـ( ثقة 223ي: )ت:البصر  يأبو سلمة التبوذك يالمنقر  موسى بن إسماعيل .1

 .(1) روى له الجماعةثبت، من التاسعة، 
 قيس بن الربيع: سبق. .2
هـ( ثقة، من 116في: )ت:الكو  يوهب بن عبد اهلل السوائ ةعون بن أبي جحيف .3

 .(2) روى له الجماعةالرابعة، 
 هـ( صحابي74ي: )ت:وهب بن عبد اهلل بن وهب، أبو جحيفة السوائ :)أبيه( .4

 .(3) روى له الجماعةيقال له وهب الخير، صغار الصحابة  من
 

                                                           
 .335/ 10، تهذيب التهذيب:10/360، سير أعالم النبالء:29/21، تهذيب الكمال:1/136الجرح والتعديل: (1)
 .170/ 1، تهذيب التهذيب:5/105، سير أعالم النبالء:22/447، تهذيب الكمال:315/ 6الجرح والتعديل: (2)
 .160/ 11ب التهذيب ، تهذي6/490، اإلصابة: 41/  5، أسد الغابة: 22/ 9الجرح والتعديل: (3)
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 :اإلسنادالحكم على –ج 
حديث صحيح لغيره، وفي سند الحسن، إسناده حسن ورجاله ثقات عدا قيس، والحديث   

عند أبي داود تحويل متابع عليه قيس من طريق سفيان الثوري عن عون بن أبي 
األنباري، حدثنا وكيع، عن سفيان، وحدثنا محمد بن سليمان جحيفة، قال أبو داود: ح 

ث صحيح ورجاله ثقات والحدي اإلسناد، وهذا جميعا عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه
والمتن، والحديث له متابع متفق عليه في الصحيحين  اإلسنادمن هذا الطريق صحيح 

: -رحمه اهلل-، قال البخاري ا، وعمر بن زائدة وغيرهممن طريق شعبة بن الحجاج
بَّاِح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َساِبٍق، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َقاَل: سَ  ِمْعُت َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن الصَّ

َوُهَو ِباأَلْبَطِح ِفي ُقبٍَّة  اَل: ُدِفْعُت ِإَلى النَِّبيِّ َعْوَن ْبَن َأِبي ُجَحْيَفَة، َذَكَر َعْن َأِبيِه، قَ 
اَلِة ثُمَّ َدَخَل، فَ َكاَن ِبالَهاِجرَ  ، َل َوُضوِء َرُسوِل اللَّهِ َفضْ  جَ خر أِة، َخَرَج ِباَلٌل َفَناَدى ِبالصَّ

َكَأنِّي َأْنُظُر )) وُل اللَّهِ َنَزَة َوَخَرَج َرسُ َج العَ خر أوَن ِمْنُه، ثُمَّ َدَخَل فَ يؤخذَفَوَقَع النَّاُس َعَلْيِه 
ْكَعَتْيِن، َيُمرُّ َبْيَن الَعَنَزَة ثُمَّ َصلَّى الظُّْهَر َرْكَعَتْيِن، َوالَعْصَر رَ ِإَلى َوِبيِص َساَقْيِه، َفَرَكَز 

-، والحديث بنصه كما ذكره أبو داود في مسلم عن شعبة (1)((َيَدْيِه الِحَماُر َوالَمْرَأةُ 
 .(2)-رحمه اهلل

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:–د 
  ٍمة وهنا في الحديث بمعنى خي ،هو: الجلد المالصق للحم ويقال للجلد إذا دبغ َأَدم

 .(3)من جلد
  ٌالبرد نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبرود، والبردة الشملة المخططة :ُبُرود، 

 .(4)وقيل كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه األعراب، وجمعها برد
   ٌّليها  ،هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعالم فيها بعض الخشونة :ِقْطِري وا 

 .(5) حلل جياد تحمل من قبل البحرين يهو  ينسب الثوب القطري،
                                                           

 .3566حديث رقم:  4/190باب صفة النبي–صحيح البخاري: كتاب المناقب  (1)
 .503حديث رقم: 1/359باب سترة المصلي –صحيح مسلم: كتاب الصالة  (2)
 .12/10فصل األلف –لسان العرب بتصرف: حرف الميم  (3)
 .1/116مع الراء  باب الباء–النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الباء  (4)
 .4/10باب القاف مع الطاء –: حرف القاف النهاية في غريب الحديث واألثر (5)
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  :ويقال له البطحاء وهي في اللغة  ،هو الموضع المعروف على باب مكةاألبطح
مسيل واسع فيه دقاق الحصى صار علما للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من 

 .(1)وادي منى وهو الموضع الذي يسمى محصبا
 مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، : هي الَعَنزة

 .(2)والعكازة: قريب منها
  

                                                           
 .503حديث رقم: 1/359باب سترة المصلي –صحيح مسلم: كتاب الصالة شرح محمد فؤاد عبد الباقي على  (1)
 .3/301باب العين مع النون –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف العين  (2)
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 )في المؤذنين واألئمة(
 واألربعون: الثامنديث *الح

ْسُتٍم، َحدَّثََنا َأْحَمُد َقاَل: نا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَقطَّاُن َقاَل: نا ِإْبَراِهيُم ْبُن رُ قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َساِلٍم اأْلَْفَطِس، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن ُعمَ   َقاَل: َقاَل رَ َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ

ِط ِفي َدِمِه، َيَتَمنَّى َعَلى اللَِّه مَ )): َرُسوُل اللَّهِ  ا اْلُمَؤذُِّن اْلُمْحَتِسُب َكالشَِّهيِد اْلُمَتَشحِّ
َقاَمةِ   ((.َيْشَتِهي َبْيَن اأْلََذاِن َواإْلِ

 تخريجه: -أ
 .1221حديث رقم: 2/52أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  –ب  
يوسف بن ، حدث عن أحمد بن محمد بن الجهم بن هارون السِّمَّري: أحمد .1

 . (1)، وأكثر عنه الطبراني في معجمه، وهو مجهول الحالموسى القطان
ن ن موسى بن راشد بيوسف بالكوفي أبو يعقوب : يوسف بن موسى القطان .2

له البخاري وأصحاب  روىهـ( صدوق، من العاشرة، 253: )ت:بالل القطان
 .(2)السنن

هـ( سمع 210:)ت: الفقيه إبراهيم بن ُرْسُتم أبو بكر المروزي: إبراهيم بن رستم .3
بن أبي ذئب وشعبة وقيس بن الربيع، وعنه يوسف القطان وأحمد بن حنبل، ا

به وكان نبيال جليال، قرّ  ،وثّقه ابن َمِعينبن أبي حاتم: محله الصدق، اقال 
 .(3)المأمون وعرض َعَلْيِه القضاء فامتنع. وكان قد تفّقه َعَلى محمد ْبن الَحَسن

 قيس بن الربيع: سبق. .4
 

                                                           
 .155إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني:  (1)
 . 11/425، تهذيب التهذيب: 12/221، سير أعالم النبالء:32/465، تهذيب الكمال:231/ 9الجرح والتعديل: (2)
 .5/24، تاريخ اإلسالم: 6/517، تاريخ بغداد ت. بشار: 2/99الجرح والتعديل: (3)
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 يلم بن عجالن األفطس القرشسا يالحران يأبو محمد الجزر : سالم األفطس .5
له البخاري  روىباإلرجاء، من السادسة،  ُرِميهـ( ثقة 132ي: )ت:األمو 

 .(1)وأصحاب السنن عدا الترمذي
لكوفي: ي االوالب يسعيد بن جبير بن هشام األسد أبو محمدسعيد بن جبير:  .6

 .(2)روى له الجماعةهـ( ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، 95)ت:
، أبو عبد الرحمن يبن عمر بن الخطاب القرشي العدو  عبد اهلل: بن عمرا .7

نعم الرجل عبد اهلل )) قال عنه النبي هـ(، صحابي74:المكي المدني: )ت
 .(3)وغيرهم روى له الجماعةلو كان يقوم الليل((، 

 :اإلسنادالحكم على -ج 
ذا توبع، يحسن إ د السمري وتفرد قيس بن الربيع بهلجهالة أحم إسناده ضعيف،

 .أحمد بن الجهم السمري وهو مجهول الحال عدا ونرجاله ثقات وصدوق
 .يرو هذا الحديث عن سالم إال قيس، تفرد به: إبراهيم: لم قال الطبراني 
 .(4)قلت: وليس عليه عمل إال بيان فضل المؤذن واألذان 

 عند ه متابعلالحديث قلت: وفي قول الطبراني تفرد به إبراهيم عن قيس نظر، الن 
ُد ْبُن َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن اْلَجْعِد اْلَوشَّاُء، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا مُ : قال فيه الطبراني َحمَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصاْلَفْضِل، َعْن َساِلٍم اأْلَْفَطِس، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
ُط ِفي )) َذاِنِه، َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َدِمِه َحتَّى َيْفُرَغ ِمْن أَ اْلُمَؤذُِّن اْلُمْحَتِسُب َكالشَِّهيِد َيَتَشخَّ

ْد ِفي َقْبِرهِ  َذا َماَت َلْم ُيَدوَّ  .(5)((َرْطٍب َوَياِبٍس َواِ 
 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 .3/442، تهذيب التهذيب:3/661، تاريخ اإلسالم: 10/164الكمال:  ، تهذيب4/116الجرح والتعديل:  (1)
 .4/13، تهذيب التهذيب:4/321، سير أعالم النبالء: 10/351، تهذيب الكمال: 4/9الجرح والتعديل:  (2)
 .330/ 5، تهذيب التهذيب:4/155، اإلصابة:3/203، سير أعالم النبالء:5/107الجرح والتعديل: (3)
: فيه إبراهيم بن رستم، ضعفه ابن عدي، وقال أبو حاتم: ليس بذاك، ووثقه 327/ 1في المجمع: قال الهيثمي (4)

، وقال: ال يصح، أنظر أيضًا، المداوي لعلل الجامع 392- 391/ 1ابن معين، ورواه ابن الجوزي في العلل:
وفى: الحسني األزهري )المت الصغير وشرحي المناوي: أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الُغَماِري

 . 1996جمهورية مصر العربية الطبعة: األولى، -طبعة: دار الكتبي، القاهرة  6/431هـ( 1310
 .13554حديث رقم:  12/422مجاهد عن أبن عمر–المعجم الكبير: حرف العين  (5)
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 :التاسع واألربعون *الحديث
ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َشِبيبٍ قال أبو الشيخ:  َحدَّثََنا  ،يُل ْبُن َعْمٍروَحدَّثََنا ِإْسَماعِ  ،َحدَّثََنا ُمَحمَّ
ِبيعِ  : َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  هريرة َعْن َأِبي ،َعْن َأِبي َصاِلحٍ  ،َعِن اأْلَْعَمشِ  ،َقْيُس ْبُن الرَّ

َماُم َضاِمنٌ ))  .((أْلَِئمَّةَ َوَأْرِشِد ا ،ْلُمَؤذِِّنينَ اللَُّهمَّ اْغِفْر لِ  ،َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤَتَمنٌ  ،اإْلِ
 تخريجه: -أ

والمؤذن  ،اإلمام ضامن: (1)أبي الشيخ األصبهاني في األجزاء الحديثية :أخرجه
 .6حديث رقم: 23 مؤتمن

 :اإلسناددراسة  -ب
إبراهيم بن شبيب عن إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته  .1

 .(2)والعزو لهما
 .(3) أبي هريرة: سبق العزو لهمقيس عن األعمش عن أبي صالح عن   .2

 :اإلسنادالحكم على -ج  
رجال  ، وبقيةضعيف فيه إسماعيل بن نجيح البجلي وهو ضعيف الحديث هإسناد

 يس صدوق حسن الحديث إذا لم يتفرد.وق ،الحديث ثقات
غير طريق إسماعيل بن نجيح، ومن روايات غير أبي وللحديث شواهد تقويه من  

 .هريرة
بي حديث أو وفي الباب عن عائشة، وسهل بن سعد، وعقبة بن عامر، قال الترمذي:  

ي بهريرة رواه سفيان الثوري، وحفص بن غياث، وغير واحد، عن األعمش، عن أ
، وروى أسباط بن محمد، عن األعمش، قال: صالح، عن أبي هريرة، عن النبي

نافع بن سليمان، عن ، وروى صالح، عن أبي هريرة، عن النبيحدثت عن أبي 
، هذا الحديث، وسمعت أبا محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي

عن  زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح،
                                                           

كر األصبهاني: ألبي بجزء فيه أحاديث أبي عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ  (1)
أحمد بن محمد ابن الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن موسى بن َمْرَدَوْيه بن ُفوَرك بن موسى األصبهاني 

 ه.1414الرياض، الطبعة: األولى  –هـ(، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، تحقيق: مكتبة الرشد 491)المتوفى: 
 يف، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثامن، إبراهيم ثقة، إسماعيل ضع (2)
 صحابي الحديث السادس عشر، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة (3)
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وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن عائشة أصح، وذكر عن علي  عائشة
 عن أبي هريرة، وال حديث أبي صالح، عنبن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح، 

 .(1)عائشة في هذا
ٌر، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، َحدَّثََنا ُزَهيْ بسنده عند أحمد قال:  اً والحديث جاء صحيح

 .(2)وساق الحديث بلفظه ومتنه َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة،
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:–د 
  :ط، والمفعول المتشحط ًطا، فهو ُمَتَشحِّ ط، َتَشحُّ َط في يتشحَّ َط بـ/ تشحَّ تشحَّ

 تشحَّط في دمه: تخبَّط فيه واضطرب "ُترك َجْرحى ،تشحَّط بدمه، ُمتشحَّط به
 .(3)المعركة يتشحَّطون بدمائهم"

  

                                                           
، أنظر 207حديث رقم: 1/402باب ما جاء أن اإلمام ضامن، والمؤذن مؤتمن -سنن الترمذي: أبواب الصالة  (1)

 .509-2/505في الباب:جمع طرق الحديث كتاب نزهة األلباب في قول الترمذي و 
 .1909حديث رقم:  14/415مسند أبو هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (2)
، 2/1171هـ( مادة ش ح ط 1424معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  (3)

 م. 2001-هـ  1429طبعة: عالم الكتب، الطبعة األولى: 
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 :الخمسون *الحديث
ا َقْيُس ْبُن َأْخَبَرَناُه َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، َقاَل: َأْخَبَرَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َأْنَبَأنَ قال البزار: 

ِبيِع، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي ُبْرَدَة،  َمْن )) َقاَل: النَِّبيِّ  وَسى، َرَفَعُه ِإَلىَعْن َأِبي مُ الرَّ
 .، َأْحِسُبُه َقاَل: ِإالَّ ِمْن ُعْذرٍ ((َفاَل َصاَلَة َلهُ  ْم ُيِجْب،َسِمَع النَِّداَء َفلَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 .3157حديث رقم:  1/141البزار في مسنده: مسند أبي موسى .1
 .1056حديث رقم: 2/541بن األعرابي في معجمه: باب الباء ا .2
 :اإلسناددراسة  -ب
ي الحجر  يسلمة بن شبيب النيسابور أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب:  .1

له مسلم  روى، ةهـ( ثقة حافظ حجة، من الحادية عشر 247ي: )ت:المسمع
 .(1)وأصحاب السنن

 .(2)الواسطي: سبقت ترجمته يزيد بن هارون .2
 .(3)أبي حصين: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن  .3
: يأبو بردة بن أبى موسى األشعر  عامر بن عبد اهلل بن قيس: بردة أبو .4

 .(4) روى له الجماعةهـ( ثقة نبياًل من نبالء العلماء، من الثالثة، 104)ت:
 .(5)سبقت ترجمته: أبو موسى األشعري .5
 :اإلسنادالحكم على -ج 

 عدا قيس فهو صدوق حسن الحديث. إسناده حسن رجاله ثقات
هذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى و  

بن ا وللحديث شاهد يقويه من طريق، والحديث إسناده حسن، صحيح لغيره، موقوفا
ِطيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َبَياٍن اْلَواسِ  بن ماجة في سننه فقال:، ذكره اعباس

                                                           
 .4/146، تهذيب التهذيب:12/256، سير أعالم النبالء: 11/214، تهذيب الكمال:4/164والتعديل: الجرح (1)
 (، ثقة متقن.10التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 (، أبو حصين ثقة صاحب سنة، وقيس صدوق حسن الحديث.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 .12/11، تهذيب التهذيب: 4/343، سير أعالم النبالء:33/66، تهذيب الكمال: 6/325: الجرح والتعديل (4)
 .الحديث السابع، صحابي (5)
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اْبِن  نِ َقاَل: َأْنَبَأَنا ُهَشْيٌم، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، عَ 
الَّ ِمْن َمْن َسِمَع النَِّداَء َفَلْم َيْأِتِه، َفاَل َصاَلَة َلُه، إِ ))َوَسلََّم، َقاَل:  َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ 

 .(1)((ُعْذرٍ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 .793حديث رقم: 1/260باب التغليظ في التخلف عن الجماعة –سنن ابن ماجة: كتاب المساجد والجماعات  (1)
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 )صفة األذان(
 الخمسون:و  الواحد*الحديث 

ِبيِع، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن قال ابن داكين:   ْبِن َأِبي الرَّ
َقْد َهَمْمُت لَ ))ِباأْلََذاِن َحتَّى َنَقَس َأْو َكاَد َأْن َيْنُقَس، َقاَل:  ى، َقاَل: َهمَّ َرُسوُل اللَّهِ َلْيلَ 

  َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيدٍ َفَجاءَ  ((َفُيَؤذُِّنوَن النَّاَس َأْن آُمَر ِرَجااًل َفَيُقوُموَن َعَلى آَطاِم اْلَمِديَنِة 
َرُجاًل َعَلْيِه ُبْرَداِن  -ِإنِّي َلْم َأُكْن َناِئًما  -َقاَل: َرَأْيُت ُرْؤَيا، اَل ِإنََّها َعْن َنْفِسي، ُأِريُت 

َبُر، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َبُر اللَُّه َأكْ َأْخَضَراِن َقاِئٌم َعَلى َحاِئِط اْلَمْسِجِد َفَأذََّن، َقاَل: اللَُّه َأكْ 
َتْيِن، َحيَّ َعَلى الصَّ  اَلِة، اللَُّه، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َمرَّ

اَلِة، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، اللَُّه َأْكَبُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ  اللَُّه َأْكَبُر، َحيَّ َعَلى الصَّ
اَلُة، ثُمَّ َقاَم َفَقاَل ِمْثَل َقْوِلِه، ثُمَّ َقاَل: َقدْ  -َأْو َجَلَس َقِلياًل  -اللَُّه، ثُمَّ َمَكَث   َقاَمِت الصَّ

: َفَجاَء ُعَمُر َرِضَي َراًعا، َقالَ َقاَل: َفَأذََّن ِباَلٌل، َفَجاَء النَّاُس سِ  ((َعلِّْمُهنَّ ِباَلاًل ))َفَقاَل: 
 .اللَُّه َعْنُه، َفَقاَل: َرَأْيُت الَِّذَي َطاَف ِبِه، َوَلِكنَُّه َسَبَقِني ِإَلْيهِ 

 تخريجه: -أ
 .110حديث رقم:  151: باب بدء األذان (1)بن داكين في الصالة أخرجه .1
عن  الخزرجما روى عبد اهلل بن زيد بن الحارث بن  :(2)الشاشي في مسنده .2

 . 3/31النبي
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(3)امعمر بن مرة األعمى: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن  .1

                                                           
ابن هم القرشي التيمي بالوالء المالئي، المعروف بالصالة: ألبي نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن در  (1)

ية المدينة السعود-هـ(، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، طبعة: مكتبة الغرباء األثرية 219ُدَكْين )المتوفى: 
 م.1996-هـ 1417الطبعة: األولى، 

هـ(، تحقيق: د. 335)المتوفى: المسند للشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي الِبْنَكثي  (2)
 هـ.1410المدينة المنورة الطبعة: األولى -محفوظ الرحمن زين اهلل، طبعة: مكتبة العلوم والحكم 

 الحديث السابع، قيس صدوق حسن الحديث، عمر بن مرة ثقة. (3)
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يلى بن أبى لبن يسار عبد الرحمن أبو عيسى : د الرحمن بن أبي ليلىعب .2
روى له هـ( ثقة عالم، من الثانية، 13ي: )ت:الكوف يالمدن ياألوس ياألنصار 
 .(1) الجماعة

 : اإلسنادعلى الحكم –ج 
وق فهو صد ، وباقي رجاله ثقات عدا قيسضعيف ألن به موضع إرسال هإسناد   

 حسن الحديث.
ي ليلى بمن حديث ابن أ آخرنه ورد بلفظ  باألرسال إال أوالحديث إن كان معلاًل  :قلت

أبو داود  ذكره-اهللرحمه -وهو شعبة  لقيسٍ  والحديث له متابعٌ زاد فيه )حدثنا أصحابنا( 
قوله و ، (2)بسند متصل ورجاله ثقاتو  ،هذا الحديثلمخالف بلفظ طويل جدًا، في سننه 

المراد بهم أصحاب النبي)حدثنا أصحابنا( 
رأي هذه الرؤيا من أصحاب  والذي، (3)

 عبد اهلل بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن الحارثهو الصحابي الجليل  النبي
ورأها  ري، وهو من قصها على النبياألنصا بن الخزرج ثبالحار بن الخزرج من 

 .(4)إال أن األول سبق بها عمر
 .ضعيف :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د 
  ِاألطم: حصن مبني بحجارة، وقيل: هو كل بيت مربع مسطح، وقيل: : آط ام

م، أطو ، ومعناه هنا: األطم مثل األجم، يخفف ويثقل، والجمع القليل آطام وآجام
 .(5)وهي حصون ألهل المدينة

 

                                                           
 .6/260التهذيب:، تهذيب 4/262، سير أعالم النبالء:17/372، تهذيب الكمال:5/301الجرح والتعديل: (1)
 .506حديث رقم: 1/131باب كيفية األذان –سنن أبي داود: كتاب الصالة  (2)
األم: ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، -صحيح أبي داود أنظر:  (3)

غراس للنشر والتوزيع، ، طبعة: مؤسسة 433-2/406هـ( بتوسع عن الحديث 1420األشقودري األلباني )المتوفى: 
 م.2002-هـ  1423الكويت الطبعة: األولى، 

الشاشي أيًضا في مسنده من طريق قيس أيًضا وذكر وصل اإلسناد عن الصحابي عبد  نص على رؤيا عمر (4)
 اهلل بن زيد إال أنه منقطع حيث إن ابن أبي ليلى لم يلَق عبد اهلل بن زيد وليس من أشياخه.

 .12/19فصل األلف –رف الميم لسان العرب: ح (5)
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 الثالث: *المطلب
 )ما أورده قيس بن الربيع في الصالة(

 )فضل صالة الجماعة(
 والخمسون: ني*الحديث الثا
ِبيِع،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، نا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، نا َقْيُس ْبنُ قال الشاشي:  الرَّ

بَّاِح، َعْن َخِليَفَة ْبِن ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اللَِّه، عَ  ِن َعِن اأْلََغرِّ ْبِن الصَّ
 .((َصاَلُة الرَُّجِل ِفي َجَماَعٍة َتْفُضُل َعَلى َصاَلِتِه َخْمًسا َوِعْشِريَن َدَرَجةً ))َقاَل:  يِّ النَّبِ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
باب ما روى أبو األحوص - الشاشي في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .1

 ، واللفظ له.700حديث رقم:  2/152عن عبد اهلل بن مسعود
ليلة  انه لم يكن مع النبي الطبراني في الكبير: باب ما روى أبن مسعود .2

 آخر، وله بإسناد ولفظ 10104-10102حديث رقم: 105-10/104الجن 
ٍد اْلَورَّاُق، ثنا ُمَحمَّ  قال: ، ثنا َأيُّوُب ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَمْعَمِريُّ

ِبيِع، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَسافٍ  ، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ ، ُمْصَعٍب اْلُقْرُقَساِئيُّ
َفْضُل َصاَلِة الرَُّجِل ِفي َبْيِتِه )): ُسوُل اهللِ اِن، َقاَل: َقاَل رَ َعْن ُصَهْيِب ْبِن النُّْعمَ 

 اسمهمن  ،((َعَلى َصاَلِتِه َحْيُث َيَراُه النَّاُس، َكَفْضِل اْلَمْكُتوَبِة َعَلى النَّاِفَلةِ 
 .7322حديث رقم: 1/46صهيب بن النعمان 

 .5412حديث رقم: 5/314محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .3
 :اإلسناددراسة  -ب

 نبن المرزبان بن سابور أبو الحس علي بن عبد العزيز: علي بن عبد العزيز .1
ثقة، لكنه يطلب على التحديث، ويعتذر بأنه  البغوي الحافظ المجاور بمكة

 .(1)قال الدارقطني: ثقة مأمون، محتاج
 

                                                           
 .13/341، سير أعالم النبالء: 3/143ميزان االعتدال:  (1)
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 .(1)يحيى الحماني: سبقت ترجمته .2
 أبيخليفة بن حصين عن عن  األغر بن الصباحقيس بن الربيع عن  .3

 .(2)مسبقت ترجمته األحوص:
 .(3): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .4

 :اإلسنادالحكم على –ج 
قية رجاله ، وبضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث هإسناد

ريق من طهذ الحديث  روىثقات عدا قيس وهو صدوق حسن الحديث مالم يتفرد، وقد 
غير واحد من أصحاب قيس وغيرهم، فقد  مسعودأبي األحوص عن عبد اهلل بن 

(، وشعبة بسنده عند أحمد 1/523رواه الثوري عن أبي إسحاق عند عبد الرزاق )
(، 7/433( وسعيد بن عروبة عن قتادة )7/226( كذا قتادة عن مورق )7/224)

َيى ْبُن حْ نا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، نا يَ قال بن خزيمة في صحيحه: والحديث صحيح لغيره، 
ُد ْبُن َجْعَفٍر َقااَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َوُعْقَبُة ْبُن َوسَّاٍج، َعْن َأبِ  ي َسِعيٍد، َوُمَحمَّ

َصاَلُة الرَُّجِل ِفي اْلَجِميِع ))َقاَل:  ْبِن َمْسُعوٍد: َعِن النَِّبيِّ اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اللَِّه 
َداَمَة، نا َيْحَيى ْبُن قال: َحدَّثََناُه َأُبو قُ و ،  ((َصاَلِتِه َوْحَدُه ِبَخْمٍس َوِعْشِرينَ َتْفُضُل َعَلى 

 .(4)َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبَة، َنْحَوهُ 
ي ف بإسناديه ورجاله ثقات وهو حديث صحيح وله شواهد اإلسنادوهذا الحديث متصل  

هريرة وعائشة وعبد اهلل بن عمر وغيرهم، قال  الصحيحين وغيرهما من طريق أبي
وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود، وأبي بن  :بن عمراحيث أورد حديث  الترمذي

بعض  ختلف في، وقد اكعب، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس بن مالك
ن عدا رواية بن عمرفضل فغالب الروايات على خمس وعشريالروايات عدد ال

(5). 
                                                           

 .، ضعيفالحديث األول (1)
 الحديث الثامن والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، األغر وخليفة وأبو األحوص ثقات. (2)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (3)
باب فضل صالة الجماعة على صالة الفذ –ة وما فيها من السنن صحيح بن خزيمة: كتاب اإلمامة في الصال (4)
 .1470حديث رقم: 2/363
، أنظر جمع طرق 215حديث رقم: 1/420باب ما جاء في فضل الجماعة –سنن الترمذي: كتاب الصالة  (5)

 .529-2/521الحديث في نزهة األلباب في قول الترمذي وفي الباب: باب ما جاء في فضل صالة الجماعة 
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أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي األجزاء والشعب من  والجمع بين الروايتين هو: 
، ((خمسا وعشرين))بقوله:  اد على ذلك العدد، ولم يرد النبيغير أن تريد نفيا لما ز 

 .(1)بن خزيمةا، قاله أنها ال تفضل بأكثر من هذا العدد
 :-رحمه اهلل-لماء بين الحديثين، فقال النووي وقد جمع الع

 والجمع بينهما من ثالثة أوجه:

 : أنه ال منافاة فذكر القليل ال ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند األصوليين.أحدها

 بزيادة الفضل فأخبر بها. : أن يكون أخبر أواًل بالقليل ثم أعلمه اهللوالثاني

عضهم خمس : أنه يختلف باختالف أحوال المصلين والصالة، وتكون لبالثالث
وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصالة ومحافظته على هيئاتها 

 .(2)وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك، واهلل أعلم
ح الحافظ ابن  خراُ وهناك وجوه  في الجمع غير هذا، وبعضه متفرع عما سبق، وقد رجَّ

رية، بع والعشرين " للصالة الجهحجر وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن " الس
 .(3)" الخمس والعشرين " للصالة السريَّةو

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 

  

                                                           
باب فضل صالة الجماعة على صالة الفذ –صحيح بن خزيمة: كتاب اإلمامة في الصالة وما فيها من السنن  (1)
 .1470حديث رقم: 2/363
المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (2)

 هـ(، طبعة: دار الفكر.676
 .2/132ري: باب فضل صالة الجماعة فتح البا (3)
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 )صالة المنفرد خلف الصف( 
 والخمسون: ثالث*الحديث ال

ِد ْبِن ُكَزاٍل، نا َيْحَيى ْبُن َعْبَدَوْيِه، َحدَّثََنا َقيْ قال ابن األعرابي:  ٌس، َعِن نا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد، َأنَّ َرُجاًل َصلَّى َخْلَف الصَّفِّ َوْحَدهُ  ، السُّدِّيِّ

َأاَل َأَخْذَت )): لنَِّبيُّ َدْيِه، َفَقاَل َلُه اَيَرى ِمْن َخْلِفِه َكَما َيَرى ِمْن َبْيِن يَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن النَِّبيُّ 
، ُقْم َفَأِعْد َصاَلَتكَ   (.(ِبَيِد َرُجٍل َفَأَقْمَتُه ِإَلى َجْنِبَك َأْو َدَخْلَت ِفي الصَّفِّ

 تخريجه: -أ
 .1261حديث رقم: 2/631بن األعرابي في معجمه:  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
عن عفان،  روىهـ( 212: أبو الفضل السمسار: )ت:جعفر بن محمد بن كزال .1

مان َسْعدويه، والحسن بن بشر بن سلم، ويحيى بن عبدويه، سليوسعيد بن 
وعنه َأُبو سهل القطان، وعبد ، وخالد بن خداش، ويحيى الحماني، وجماعة

 .(1)القوي، وهو ليس بالصمد الطَّْسِتّي، وأبو بكر الشافعي
، شعبة، وشيبان النحوي حدث عنهـ( 229يحيى بن عبدويه البغدادي: )ت: .2

حدث عنه إسحاق بن سنين، وجعفر بن كزال، وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل، 
 .(2)بن معيناوكذبه  ،بنه باألخذ عنه، أثنى عليه أحمد وأمر اوغيرهم

 قيس بن الربيع: سبق. .3
 يالقرش يعبد الرحمن بن أبى كريمة السد أبو محمد إسماعيل بن: السدي .4

 روىصدوق حسن الحديث يهم، من الرابعة،  ،ه(127: )ت:األعور يالكوف
 .(3)له مسلم وأصحاب السنن

 .(4)هتالجهني: سبقت ترجم زيد بن وهب .5
الرقة( : )ت: بوابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث: أبو سالم وابصة بن معبد .6

، روى له أصحاب السنن أبكً  وكان صالًحاسعة، سنة ت وفد على النبي
 .(5)عدا النسائي

                                                           
 .6/721تاريخ اإلسالم:  (1)
 .10/452سير أعالم النبالء:  (2)
 .1/314، تهذيب التهذيب: 5/264، سير أعالم النبالء: 3/132، تهذيب الكمال: 114/ 2الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الخامس عشر، ثقة جليل. (4)
 .11/100، تهذيب التهذيب:2/550، تاريخ اإلسالم:30/392الكمال: ، تهذيب 47/ 9الجرح والتعديل: (5)
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 :اإلسنادعلى الحكم –ج 
الحديث تفرد ، و ضعيف فيه يحيى بن عبدويه البصري وهو ضعيف الحديث هإسناد

 ،به بهذا اللفظ قيس بن الربيع، وال يتابع عليه لمخالفة الثقات في لفظه الحديث
زيد بن وهب، عن وابصة بن معبد، هذا حديث غريب من حديث قال الحمامي: 

تفرد به السدي عن زيد بن وهب، وتفرد به يحيى بن عبدويه عن قيس بن الربيع 
 .(1)عنه

لَِّه ْبُن َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد ال في سننه: قال ابن ماجة
ي اْلَجْعِد َيَساٍف، َقاَل: َأَخَذ ِبَيِدي ِزَياُد ْبُن َأبِ ِإْدِريَس، َعْن ُحَصْيٍن، َعْن ِهاَلِل ْبِن 

قَِّة ُيَقاُل َلُه َواِبَصُة ْبُن َمْعَبٍد، َفَقاَل:  َصلَّى َرُجٌل َخْلَف ))َفَأْوَقَفِني َعَلى َشْيٍخ ِبالرَّ
 .(2)((َأْن ُيِعيدَ  َوْحَدُه، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ الصَّفِّ 

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 
  

                                                           
، تحقيق: نبيل سعد الدين 73حديث  75مجموع فيه مصنفات أبي الحسن ابن الحمامي وأجزاء حديثية أخرى،  (1)

 م.2004-هـ  1425( الطبعة: األولى، 4جرار، طبعة: أضواء السلف ضمن سلسلة مجاميع األجزاء الحديثية )
 .1004حديث رقم: 1/321باب صالة الرجل خلف الصف –ن ابن ماجة: كتاب الصالة والسنة فيها سن (2)
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 )فضل صالة الصبح في جماعة(
 والخمسون: الرابع*الحديث 

ِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِزَياٍد، ثنا َعلِ قال ابن بشران:  يُّ ْبُن َأْخَبَرَنا َأُبو َسْهٍل: َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
، ثنا َقْيُس ْبُن  ِبيِع، عَ اْلَحَسِن ْبِن َبَياٍن، ثنا َأُبو ِبالٍل اأَلْشَعِريُّ ْن َخاِلِد ْبِن َطْهَماَن، َعْن الرَّ

ْكَعُة )): : َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َحِبيِب ْبِن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقالَ  َمْن َلْم َتُفْتُه الرَّ
 .((َلُه َبَراَءَتْيِن: َبَراَءًة ِمَن النَّاِر، َوَبَراَءًة ِمَن النَِّفاقِ  ،ِعيَن َصَباًحا؛ َكَتَب اللَّهُ اأُلوَلى َأْربَ 

 تخريجه: -أ
 .1647حديث رقم: 342الجزء الثاني:  (1)ابن بشران في اآلمالي :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( 350)ت:: القطان أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن زياد بن عباد :أبو سهل .1

 ،بن عبيد اهلل المنادي، والحسن بن مكرم، وجماعةنزيل بغداد، حدث عن محمد 
ثقة قاله  ،أبو الحسن بن رزقويه، وعلي، وعبد الملك ابنا بشران، وجماعة عنهو 

 .(2)سهل بن زياد، ذكره الدارقطني
هـ( 214: )ت:أبو الحسن البغدادي الباقالني المقرئ :علي بن الحسن بن بيان .2

أبو أبو سهل بن زياد، و  وعنه، النهديعبد اهلل بن رجاء، وأبي حذيفة عن  روى
 .(3)وثقه الدارقطني بكر الشافعي، وغيرهما

 .(4)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو بالل األشعري .3
، َأُبو العالء الخفاف الكوفي، وهو خالد بن طهمان السلولي: خالد بن طهمان .4

 .(5)له الترمذي روى، صدوق من الخامسة، خالد بن َأبي خالد
                                                           

الجزء األول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه )ضمن مجموع مطبوع باسم الفوائد البن منده!(: لعلي بن  (1)
هـ(، تحقيق: خالف محمود عبد 415محمد بن عبد اهلل بن بشران األموي أبو الحسين البغدادي المعدل )المتوفى: 

 م.2002-هـ  1423لبنان الطبعة: األولى،  –السميع، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 
 .5/249تاريخ بغداد:  (2)
 .11/374تاريخ بغداد:  (3)
 الحديث الخامس والعشرون، أبو بالل لينه الدارقطني، قيس صدوق حسن الحديث. (4)
 .3/99، تهذيب التهذيب:1/94، تهذيب الكمال:3/337الجرح والتعديل:  (5)
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 .(1)ن أبي ثابت: سبقت ترجمتهحبيب ب .5
 .(2): سبقت ترجمتهأنس بن مالك .6

 :اإلسنادالحكم على –ج 

عدا مرداس بن محمد  وصدوقونإسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
َحدَّثََنا وغيره قال الترمذي:  (4)هذا الحديث سفيان الثوري روىوقد ، األشعري وهو مقبول

، َقااَل: َحدَّثََنا َسْلُم ْبُن ُقَتْيَبَة، َعْن ُطْعَمَة ْبِن عَ ُعْقَبُة ْبُن  ْمٍرو، َعْن ُمْكَرٍم، َوَنْصُر ْبُن َعِليٍّ
َمْن َصلَّى ِللَِّه )) :، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َحِبيِب ْبِن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 

ِمَن النَّاِر، َوَبَراَءٌة  ُيْدِرُك التَّْكِبيَرَة اأُلوَلى ُكِتَب َلُه َبَراَءَتاِن: َبَراَءةٌ َأْرَبِعيَن َيْوًما ِفي َجَماَعٍة 
  ((.ِمَن النَِّفاقِ 

هذا الحديث عن أنس موقوفا، وال أعلم أحدا رفعه إال ما روى  روىوقد قال أبو عيسى: 
نما يروى هذا عن حبيب بن أبي ح ،سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو لبجلي، بيب اوا 

 .عن أنس بن مالك

حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع، عن خالد بن طهمان، عن حبيب بن أبي  قوله
وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث، عن  ،حبيب البجلي، عن أنس قوله ولم يرفعه

، نحو هذا الك، عن عمر بن الخطاب، عن النبيعمارة بن غزية، عن أنس بن م
 .(4)محفوظ، وهو حديث مرسلوهذا حديث غير 

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (1)
 .الحديث الثامن، صحابي (2)
 .2019حديث رقم:  1/521باب فضل الصالة –مصنف عبد الرزاق: كتاب الصالة  (4)
 .241حديث رقم: 2/7باب فضل تكبيرة اإلحرام –سنن الترمذي: أبواب الصالة  (4)
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 الرابع: *المبحث

 )ما أورده قيس في الجمعة ومواقيت الصالة(

 )في أوقات الصالة وتأخير العشاء(

 والخمسون: الخامس*الحديث 

 َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ِسَماٍك، َعْن َجاِبِر ْبنِ قال يونس بن حبيب: 
ُيَصلِّي الظُّْهَر َنْحَو َصاَلِتُكْم َواْلَعْصَر َنْحَو َصاَلِتُكْم  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ ))َسُمَرَة، َقاَل: 

ُر اْلِعَشاَء   ((.َشْيًئاَواْلَمْغِرَب َنْحَو َصاَلِتُكْم َوَكاَن ُيَؤخِّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

حديث   2/130طيالسي في مسنده: أحاديث جابر بن سمرةأبو داود ال .1
 ، واللفظ له.110رقم:

، 2016حديث رقم: 2/242الطبراني في الكبير: قيس بن الربيع عن سماك  .2
ُر الظُّْهَر َحتَّى َتْدَحَض الشَّ زاد فيه تمام الحديث فقال: )) ْمُس، َوَكاَن ِباَلٌل ُيَؤخِّ

َقاَمُة َفُربََّما  َل َوُربََّما  َخَرَج َرُسوُل اهللِ اَل َيْخِرُم َعْن َوْقٍت َواِحٍد، َفَأمَّا اإْلِ َفَعجَّ
 .((آخر

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو داود عن قيس عن سماك: سبق العزو لهم .1
دب بن جن بن عمروجابر بن سمرة بن جنادة  عبد اهللأبو  :جابر بن سمرة .2

عنه  روى، هـ( صحابي جليل70ي: )ت:بن حجير بن رئاب السوائ
  .(2)الشيخان وأصحاب السنن

                                                           
 الحديث الثالث واألربعون، أبو دود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، سماك صدوق. (1)
 .1/542، اإلصابة:4/437، تهذيب الكمال:1/304، أسد الغابة:2/493الجرح والتعديل: (2)
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 :اإلسنادالحكم على –ج 

ي صحيحة منها ما ذكره مسلم في صحيحه آخر إسناده حسن، والحديث له طرق 
، َقااَل: َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنَة، قال: َعْن  َحدَّثََنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَأُبو َكاِمٍل اْلَجْحَدِريُّ

َلَواِت َنْحًوا ِمْن  َكاَن َرُسوُل اهللِ ))ِسَماٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل:  ُيَصلِّي الصَّ
ُر اْلَعَتَمَة بَ  َوِفي ِرَواَيِة  ((اَلةَ ْعَد َصاَلِتُكْم َشْيًئا، َوَكاَن ُيِخفُّ الصَّ َصاَلِتُكْم، َوَكاَن ُيَؤخِّ

 .(1)َأِبي َكاِمٍل ُيَخفِّفُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:–د 

 .نحو صالتكم: علي فهمي القاصر كصالتكم وأوقات صالتكم التي تصلونها اليوم 
  :ُمَراحها ِفي ُيِنيُخوَنها مَّ ثُ  اإلبلَ  ُيِريُحون الَباِدية ِفي النََّعم أْربابُ : اأْلَْزَهِريُّ  َقالَ العتمة 

 . ظلمة وهي الّليل َعَتَمةِ  ِفي َيْدُخُلوا َأيْ : ُيْعِتُموا َحتَّى
 َعنِ  فَنهاُهم ْقت،بالوَ  َتْسِميةً  الَعَتَمة، َصاَلةَ  اْلِعَشاءِ  َصالةَ  ُيَسمُّون األْعَراب وكاَنت
 .(2)لشَِّريعةا لسانُ  ِبهِ  النَّاطق باالْسم الّتمسُّكَ  َلُهمُ  واستَحبَّ  ِبِهْم، االْقتداءِ 

  

                                                           
 .643حديث رقم: 1/445باب وقت العشاء وتأخيرها –صحيح مسلم: كتاب الصالة  (1)
 .3/110باب العين مع التاء –في غريب الحديث واألثر: حرف العين النهاية  (2)
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 )صالة العصر(

 والخمسون: السادس*الحديث 

، َعْن قال يونس بن حبيب:  َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدََّثَنا َقْيُس، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ
اَلُة اْلوْسَطى َصاَلُة اْلَعْصرِ )): ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َعِليٍّ   ((.صَّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 حديث رقم:  1/137أبو داود في مسنده: أحاديث على بن أبي طالب .1

159. 
 .3/1251: الجزء الخامس عشر (1)أبو الحسن الطيوري في الطيوريات .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
 .(3)زر: سبق العزو لهمعاصم عن  .2
 .(4): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .3
 :اإلسنادالحكم على –ج 
ع وقيس بن الربيسناده حسن رجاله ثقات عدا عاصم بن أبي النجود األسدي إ  

وقد ذكر محقق الطيوريات الحكم على  ،صدوق حسن الحديث درجتهماو األسدي 
  .(5)هذا الطريقالحديث وطرق تخريجه وحكم عليه بالصحة من غير 

                                                           
َلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسَلَفه  (1) الطيوريات انتخاب: صدر الدين، أبو طاهر السِّ

هـ( من أصول: أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري )المتوفى: 576األصبهاني )المتوفى: 
 م.2004-هـ  1425هـ( تحقيق: دسمان طبعة: مكتبة أضواء السلف، الرياض الطبعة: األولى، 500

 الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث السادس والعشرون، عاصم صدوق له أوهام، زر ثقة. (3)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (4)
، وأخرجه 4533رقم  1/195البخاري: كتاب التفسير: باب حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صحيح  (5)

، من 627حديث رقم:  1/237باب الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي العصر -مسلم أيضا: كتاب المساجد 
الروايات  مرفوعا، وفي بعضطريق شتير بن شكل، ومن طريق يحيى بن الجزار كالهما َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب 

 التصريح بأنها هي َصالُة اْلَعْصِر.
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 )أثقل الصلوات على المنافقين(
 والخمسون: السابع*الحديث 

ٌل، َنا َعِليُّ ْبُن ِزَياٍد، ثََنا َأُبو ُقرََّة، َقاَل: َذَكَر اْبُن ُجرَ قال الطبراني:  ْيٍج، َعْن َحدَّثََنا ُمَفضَّ
ُد اللَِّه ْبُن َأِبي ُسْفَياَن، َيُقوُل: َأْخَبَرِني َعبْ َقْيٍس، َأنَُّه َأْخَبَرُه، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َأنَُّه َسِمَعُه 

ْبِح، َفَقاَل: ، َأنَُّه َتَفقََّد رِ ْعٍب، ُيْخِبُر، َعِن النَِّبيِّ َأنَُّه َسِمَع ُأَبيَّ ْبَن كَ  َأْيَن ))َجااًل ِفي الصُّ
ْبِح، َناِفِق ِمْن َصاَل َما ِمْن َصاَلٍة َأْثَقُل َعَلى اْلمُ ))َقاَل:  ((َوَأْيَن ُفاَلٌن؟ُفاَلٌن؟  ِة اْلِعَشاِء َوالصُّ

 ((.ا أَلََتْوُهَما َوَلْو َحْبًواَوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفيِهمَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 .9217حديث رقم: 9/19مفضل  اسمهمن  الطبراني في األوسط: .1
ما من صالة أثقل على المنافقين  :(1)أبو عبد اهلل الصوري في الفوائد العوالي .2

 .14حديث رقم: 143 صالة العشاء، وصالة الصبحمن 
 :اإلسناددراسة  –ب  

عيد بن مفضل بن س الجندي أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم: مفضل .1
 ( ثقة قاله أبو عليهـ301: )ت:ابن اإلمام عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي

 .(2)له الطبراني وابن حبان روىالنيسابوري، من السابعة عشر، 
سمع ابن عيينة، وكان  هـ(241: )ت:اللَّْحجي، من أهل اليمن: بن زياد علي .2

راويًا ألبي قرة، حدثنا عنه الُمَفضَّل بن محمد الَجَنِدي، ُمستقيم الحديث، مات 
 . (3)يوم عرفة

                                                           
الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب لمحمد بن علي الصوري: لمحمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد  (1)

 لتنوخيهـ( للقاضي: أبي القاسم علي بن المحسن ا441بن رحيم الشامي الساحلي، أبي عبد اهلل الصوري )المتوفى: 
هـ(، تحقيق الدكتور: عمر عبد السالم الّتدُمري، طبعة: مؤسسة الرسالة، دار اإليمان الطبعة:  447)المتوفى: 
 م.1915-هـ  1406األولى، 

، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: 14/257، سير أعالم النبالء: 11 12/  6لسان الميزان:  (2)
649. 

 .7/201يرد في الكتب الستة:  الثقات مما لم (3)
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ه( ثقة 203ي: )ت:القاض يأبو قرة الزبيد يرق اليمانموسى بن طا: أبو قرة .3
 .(1)له النسائي ووثقه روىيغرب، من التاسعة، 

 قيس بن الربيع: سبق. .4
 .(2)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .5
ه( 139ي: )ت:المدن يالحجاز مولى ابن أبى أحمد  :عبد اهلل بن أبى سفيان .6

  .(3)له أبو داود روى ، من الرابعة،وثقه أحمد والذهبي
صحابي هـ( 22: )ت:المدني رأبو المنذ بن كعب األنصاري الخزرجيُأبي  .7

إن )): قال له النبيوهو الذي  ا، والعقبة الثانيةسيد القراء، شهد بدرً  جليل
 .(4)((اهلل أمرني أن أقرأ عليك القرآن

 :اإلسنادالحكم على –ج 
مقبول  :اإسناده حسن فيه عبد اهلل بن أبي سفيان وثقه أحمد والذهبي وقال غيرهم

صدوق حسن وقيس بن الربيع وهو  ،(5)بن عدي سماعه من بعض الصحابةوزعم ا
 الحديث.

 يث صحيح لغيره من غيروالحد ،قرة يو هذا الحديث عن ابن جريج إال أبلم ير و 
هريرة رواه أحمد في مسنده فقال:  الطريق، وللحديث شاهد من طريق أبيهذا 

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ةَ َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا اأْلَْعَمُش، َعِن َأِبي َصاِلٍح، َعِن َأِبي ُهَرْيرَ 
اَلِة َعَلى اْلُمَناِفِقيَن، َصاَلُة اْلِعَشاِء َواْلَفْجِر، َوَلْو َيْعَلُمونَ )): اهللِ   َما ِإنَّ َأْثَقَل الصَّ

 .(6)((ِفيِهَما أَلََتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
، 10/350، تهذيب التهذيب: 9/436، سير أعالم النبالء:29/10، تهذيب الكمال:1/114الجرح والتعديل: (1)

 .7/323األعالم للزركلي: 
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (2)
 .5/241، تهذيب التهذيب:2/430ن اإلعتدال:، ميزا15/49، تهذيب الكمال:5/422الطبقات الكبرى: (3)
 .6/33موطأ مالك ت األعظمي:  (4)
 .5/241قاله ابن حجر في التهذيب: (5)
، قال المحقق 10100حديث رقم:  16/111مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (6)

 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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 )الجمعة(
 والخمسون: الثامنالحديث *

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل قال الطبراني:  ا َحَسُن ْبُن َعِطيََّة، ، ثنا َأُبو ُكَرْيٍب، ثنالحضرميَحدَّثََنا ُمَحمَّ
َما َكاَن َلَنا ِعيٌد ))َعْن َقْيٍس، َعْن َأِبي َسْعٍد اْلَبقَّاِل، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد اهلِل َقاَل: 

 ((.ِفي ِظلِّ اْلَحِطيمِ  ا ُنَجمُِّع َمَع َرُسوِل اهللِ َوَلَقْد َرَأْيتُنَ ِإالَّ ِفي َصْدِر النََّهاِر، 
 تخريجه: -أ

 .تفرد به 10296حديث رقم: 10/154الطبراني في الكبير:  أخرجه
 : اإلسناددراسة  –ب  

 .(1)وأبو كريب: سبقت ترجمتهما الحضرميمحمد  .1
: البزاز يالكوف يالحسن بن عطية بن نجيح القرش يأبو عل: الحسن بن عطية .2

 .(2)له الترمذي روىهـ( صدوق، من التاسعة، 211)ت:
 قيس بن الربيع: سبق. .3
فة بن مولى حذي األعوري الكوفي سعيد بن المرزبان العبس: أبو سعيد البقال .4

هـ( ضعيف، منكر الحديث قال به أحمد، من الخامسة، 140: )ت: بعد اليمان
 .(3)بن ماجةوالترمذي واخاري في األدب المفرد له الب روى

 .(4)عامر بن عبد اهلل: سبقت ترجمته أبو عبيدة .5
 .(5): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .6

 :اإلسنادالحكم على –ج  
اهلل بن  اهلل الهذلي وعبد عبيدة بن عبد يضعيف ألن به موضع انقطاع بين أب إسناد
ديث، وقيل منكر الح ،وهو ضعيف الحديث ،، وفيه سعيد بن المرزبان البقالمسعود

 وليس على هذا الحديث عمل سوى معرفة وقت الجمعة ومكانها وال يتابع عليه.
 

                                                           
 الحديث التاسع، ثقتان. (1)
 .294/ 2تهذيب التهذيب:، 1/503ميزان االعتدال: ، 6/213، تهذيب الكمال:3/27الجرح والتعديل:  (2)
 .4/79، تهذيب التهذيب:11/52، تهذيب الكمال:4/432، الكامل في الضعفاء: 62/ 4الجرح والتعديل:  (3)
 الحديث السابع، ثقة. (4)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (5)
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 )لما سميت الجمعة جمعة وفضل الغسل يومها(
 :التاسع والخمسونالحديث *

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل قال الطبراني:  َعِطيََّة، ا َحَسُن ْبُن ، ثنا َأُبو ُكَرْيٍب، ثنالحضرميَحدَّثََنا ُمَحمَّ
َيا )) : َرُسولُ لَ َعْن َقْيٍس، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اْلَقْرَثِع، َعْن َسْلَماَن َقاَل: َقا

َمِن اْغَتَسَل َيْوَم )): َوَقاَل َرُسوُل اهللِ  ((َسْلَماُن: َأَتْدِري َما اْلُجُمَعُة؟ ِفيَها ُجِمَع َأُبوَك آَدمُ 
 ((.ثُمَّ َأَتى اْلَمْسِجَد ُغِفَر َلُه َأْو ُكفَِّر َعْنهُ اْلُجُمَعِة، 

 تخريجه: -أ
حديث   6/237الطبراني في الكبير: القرثع الضبي عن سلمان أخرجه
 .6092رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)وأبو كريب والحسن بن عطية: سبقت اإلحالة والعزو لهم الحضرميمحمد  .1
 .(2)األعمش: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن  .2
نخعي: ال إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة: إبراهيم .3

 .(3) روى له الجماعة( ثقة فقيه زاهد ورع، من الخامسة، ـه196)ت:
في زمن ًا قتل شهيد: )ت: وكان من القراء األولينالكوفي  يقرثع الضب: قرثعال .4

قال ابن حبان: روى أحاديث يسيرة، خالف فيها  ( صدوق، من الثانية،عثمان
االثبات، لم تظهر عدالته، فيسلك به مسلك العدول حتى يحتج به، ولكنه عندي 

 .(4)له أصحاب السنن روى ،يستحق مجانبة ما انفرد به
أسلم هـ( 36)ت: :عبد اهلل ويكنى أبا سلمان الفارسي أو سلمان بن اإلسالم .5

و من ، وهقبل ذلك يقرأ الكتب ويطلب الدين وكان ،اْلَمِديَنةَ  عند َقُدوِم النَِّبيِّ 

                                                           
 والخمسون، ثقتان.الحديث الثامن  (1)
 .قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة حافظ الحديث الثامن، (2)
 .1/177، تهذيب التهذيب:4/520، سير أعالم النبالء:2/233تهذيب الكمال: (3)
 .1/367، تهذيب التهذيب:3/317، ميزان االعتدال: 23/562، تهذيب الكمال:7/147الجرح والتعديل:  (4)
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ين وخمس نآل البيت ومن النجباء والسابقين وكان من المعمرين عاش مأتيي
 .(1)عاًما

 :اإلسنادالحكم على –ج 
ير واحد غ أخرجه، وقد وصدوقونإسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات 

 .(2)من أصحاب السنن
 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
، معرفة الصحابة: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 6/95الطبقات الكبرى:  (1)

، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، طبعة: دار الوطن للنشر، 3/1342هـ( 430مهران األصبهاني )المتوفى: 
 م. 1991-هـ  1419الرياض، الطبعة األولى: 

، 23711حديث رقم:  39/123حديث سلمان الفارسي -أحمد في مسنده: أحاديث رجال من أصحاب النبي (2)
 روى له أبو داود والترمذي في "الشمائل" والنسائي وابن ماجة.
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 )فقه الجمعة وآداب الخطبة وصفتها(
 :الستون *الحديث

اِبِر َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ِسَماٍك، َقاَل: ُقْلُت ِلجَ قال يونس بن حبيب: 
َخَطَب   اللَّهِ َحدََّثَك َأنَّ َرُسولَ ؟ َقاَل: َمْن ملسو هيلع هللا ىلصْبِن َسُمَرَة َكْيَف َكاَن َيْخُطُب َرُسوُل اللَِّه 

َكاَن َقْصًدا، ))َبُتُه؟ َقاَل: ُقْلُت: َفَكْيَف َكاَنْت ُخطْ  ((َشِهْدُتهُ َيْخُطُب َقاِئًما))َقاِعًدا َفَكذِّْبهُ َفَأَنا 
 (.(َكاَن َيْقَرُأ آَياٍت ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َوَيَتَكلَُّم ِبَكِلَماٍت َيِعُظ ِبِهنَّ النَّاَس 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .109حديث رقم:  2/130أبو داود في مسنده: أحاديث جابر بن سمرة .1
 .2021حديث رقم: 2/243الطبراني في الكبير: قيس عن سماك  .2
 .191حديث رقم:  1/19تمام الرازي في الفوائد:  .3
 :اإلسناددراسة  -ب

: سبق العزو واإلحالة أبو داود عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة .1
 .(1)لهم

 :اإلسنادالحكم على –ج   
 إسناده حسن.    
ا َيْحَيى َحدَّثَنَ  صحيحة منها ما ذكره مسلم في صحيحه قال: ىخر اُ والحديث له طرق  

ِبيِع، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل َيْحَيى: َأْخَبَرَنا، وقَ  اِن: خر اَل اآْل ْبُن َيْحَيى، َوَحَسُن ْبُن الرَّ
ُخْطَبَتاِن  لنَِّبيِّ َكاَنْت لِ ))َحدَّثََنا َأُبو اأْلَْحَوِص، َعْن ِسَماٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: 

 .(2)((َيْجِلُس َبْيَنُهَما َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َوُيَذكُِّر النَّاَس 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 صحابي. الحديث الخامس والخمسون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، سماك صدوق، جابر (1)
حديث رقم:  2/519ما من الجلسة ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهباب –صحيح مسلم: كتاب الجمعة  (2)

162. 
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 )فقه الجمعة والخطيب(
 ستون:وال الواحد*الحديث 

ِز ْبِن ُرَفْيٍع، : َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َعْبِد اْلَعِزيبن حبيب ُيوُنُس َقاَل  
َمْن ، َفَقاَل: لنَِّبيِّ هََّد َرُجٌل ِعْنَد اَعْن َتِميِم ْبِن َطَرَفَة، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم، َقاَل: َتشَ 

اْسُكْت َفِبْئَس )): ولُ ا َفَقْد َغَوى َفَقاَل َرسُ َوَرُسوَلُه َفَقْد َرَشَد َوَمْن َيْعِصِهمَ ُيِطِع اللََّه 
 ((.اْلَخِطيُب َأْنتَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 .1119حديث رقم: 2/363أبو داود في مسنده: أحاديث عدي بن حاتم  .1
 حديث 17/91عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة الطبراني في الكبير:  .2

 .234رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)داود الطيالسي عن قيس: سبقت ترجمته والعزو لهما يونس عن أبي .1
ي المك يعبد العزيز بن رفيع األسد أبو عبد اهلل: عبد العزيز بن رفيع .2

 .(2) روى له الجماعةهـ( ثقة، من الرابعة، 130ي: )ت: طائفال
له  روىهـ( ثقة، من الثالثة، 95ي: )ت:الكوف يالمسل يتميم بن طرفة الطائ .3

 .(3)مسلم وأصحاب السنن عدا الترمذي
 .(4): سبقت ترجمتهعدي بن حاتم .4

 :اإلسنادالحكم على –ج   
 .حسن الحديث سناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي وهو صدوقإ
قد تابعه ف اإلسنادصحيح لغيره، ولم يتفرد قيس بهذا الحديث من هذا حسن الحديث و 

(، وأحمد 6/47في روايته لهذا الحديث سفيان الثوري، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه )

                                                           
 الحديث الرابع والعشرون، يونس ثقة، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .6/337، تهذيب التهذيب: 5/221، سير أعالم النبالء: 11/134، تهذيب الكمال: 5/311الجرح والتعديل:  (2)
 .1/513، تهذيب التهذيب:1067/  2تاريخ االسالم: ، و 4/331، تهذيب الكمال:2/442الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الرابع، صحابي (4)
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(، والنسائي 4/295، 1/211( وأبو داود في سننه )32/126، 30/112في مسنده )
 (.6/90في السنن )

ُد يْ َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي شَ بسنده فقال:  الحديث-اهللرحمه -وقد ذكر مسلم   َبَة، َوُمَحمَّ
ٍع، َعْن ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُنَمْيٍر، َقااَل: َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفيْ 

 ، َفَقاَل: َمْن ُيِطِع اهللَ ُجاًل َخَطَب ِعْنَد النَِّبيِّ َتِميِم ْبِن َطَرَفَة، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم، َأنَّ رَ 
ِبْئَس اْلَخِطيُب َأْنَت، )) :ْد َغَوى، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َوَرُسوَلُه، َفَقْد َرَشَد، َوَمْن َيْعِصِهَما، َفقَ 

 .(1)((ُقْل: َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلهُ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .170حديث رقم:  2/594باب تخفيف الصالة والخطبة –صحيح مسلم: كتاب الجمعة  (1)
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ر)  الخطبة وأنه من فقه الخطيب(  ِقص 
 :ستونالو  الثانيالحديث *

ْعَمِش، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: نا َيْحَيى ْبُن آَدَم، َقاَل: نا َقْيٌس، َعِن اأْلَ قال البزار: 
ِإنَّ ))َقاَل:  النَِّبيِّ  َعْبِد اللَِّه، َعنِ َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد، َعْن 

اَلَة، َواْقُصُرو ِقَصَر اْلُخْطبَ  اَلِة َمِئَنٌة ِمْن ِفْقِه الرَُّجِل، َفَأِطيُلوا الصَّ ا اْلُخَطَب، ِة، َوُطوَل الصَّ
نَُّه َسَيْأِتي َبْعَدُكْم َقْوٌم ُيِطيُلوَن الْ  نَّ ِمَن اْلَبَياِن َلِسْحًرا، َواِ  اَلةَ خُ َواِ   ((.َطَب َوَيْقُصُروَن الصَّ

 تخريجه: -أ
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد - عبد اهلل بن مسعودالبزار في مسنده: مسند  .1

 .1909-1901حديث رقم: 5/219اهلل 
 :اإلسناددراسة  -ب

: يأبو سهل البصر  يعبد اهلل بن عبدة الصفار الخزاع عبدة بن: َعْبَدةُ  .1
 .(1)له البخاري وأصحاب السنن روى، ةهـ( ثقة، من الحادية عشر 251)ت:

كوفي: ال ياألمو  يبن سليمان القرش يحيى بن آدمأبو زكريا : يحيى بن آدم .2
 .(2) روى له الجماعة، من التاسعة، ثقة حافظ فاضلهـ( 203)ت:

 .(3)مااألعمش: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن  .3
هـ( ثقة ثبت، من الرابعة، 100ي: )ت:الكوف يعمارة بن عمير التيم: عمارة .4

 .(4) الجماعةله  روى
ي: الكوف يالرحمن بن يزيد بن قيس النخععبد أبو بكر  :عبد الرحمن بن يزيد .5

 .(5) روى له الجماعةهـ( ثقة ثبت، من الثالثة، 13)ت:
 .(6): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .6

 
                                                           

 .6/460، تهذيب التهذيب: 11/537، تهذيب الكمال: 437/  1، الثقات البن حبان: 6/90الجرح والتعديل:  (1)
 .11/175، تهذيب التهذيب:9/522، سير أعالم النبالء:31/111، تهذيب الكمال:121/ 9والتعديل:الجرح  (2)
 .ثقة حافظالحديث الثامن، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث، األعمش  (3)
 .7/421، تهذيب التهذيب:2/1150، تاريخ اإلسالم:21/256، تهذيب الكمال:366/ 6الجرح والتعديل:  (4)
 .6/299، تهذيب التهذيب:4/71، سير أعالم النبالء:11/12، تهذيب الكمال:299/ 5لتعديل:الجرح وا (5)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (6)
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 :اإلسنادعلى الحكم –ج 
 فهو صدوق حسن الحديث. إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس

ِني ُسَرْيُج َحدَّثَ : فقالذكر مسلم في صحيحه ما منها شواهد تقويه الحديث  ذاوله
 ْبِن ْبُن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأْبَجَر، َعْن َأِبيِه، َعْن َواِصلِ 

ا َحيَّاَن، َقاَل: َقاَل َأُبو َواِئٍل: َخَطَبَنا َعمَّاٌر، َفَأْوَجَز َوَأْبَلَغ، َفَلمَّا َنَزَل ُقْلَنا: َيا َأبَ 
، نِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ : إِ َظاِن َلَقْد َأْبَلْغَت َوَأْوَجْزَت، َفَلْو ُكْنَت َتَنفَّْسَت َفَقالَ اْلَيقْ 

اَلَة، ِإنَّ ُطوَل َصاَلِة الرَُّجِل، َوِقَصَر ُخْطَبِتِه، َمِئنٌَّة ِمْن ِفْقِهِه، َفَأِطيُلوا ا))َيُقوُل:  لصَّ
نَّ ِمَن َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة،   .(1)((اْلَبَياِن ِسْحًراَواِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 غريب األلفاظ:–د 
  ٌِئنَّة نهن لمئنة أي مخلقة. وكل  :م   يءشقال أبو زيد إنه لمئنة من ذاك وا 

 .(2)دلك على شيء فهو مئنة له
 :لب، الق، وهو من الفهم وذكاء بلغ لفظأإظهار المقصود بالبيان  البيان

أن الرجل يكون عليه الحق وهو أقوم هنا معناه و  ،وأصله الكشف والظهور
بحجته من خصمه فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه؛ ألن معنى السحر قلب 
الشيء في عين اإلنسان، وليس بقلب األعيان، أال ترى أن البليغ يمدح 
إنسانا حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه، ثم يذمه حتى يصرفها إلى 

  .(4)بغضه

                                                           
 .169حديث رقم:  2/594باب تخفيف الصالة والخطبة –صحيح مسلم: كتاب الجمعة  (1)
زمخشري جار اهلل )المتوفى: الفائق في غريب الحديث واألثر: ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال (2)

 لبنان الطبعة: –محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة: دار المعرفة -، تحقيق: علي محمد البجاوي 1/63هـ( 531
 الثانية.

 .1/174باب الباء مع الياء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الباء  (4)
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 الخامس: *المطلب
 )ما أورده قيس في النوافل(

 )صالة الضحى(
 ستون:الو  الثالث *الحديث

، ثنا َأُبو َغسَّاَن َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعيلَ قال الطبراني:  ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن النَّْضِر اأْلَْزِديُّ
ِبيِع، َعْن َجاِبٍر، َعْن  : ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َعبَّاسٍ ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َقْيُس ْبُن الرَّ

َحى َوَلْم ُتْؤَمرُ ))  ((.وا ِبَهاُكِتَب َعِليَّ النَّْحُر َوالذَّْبُح َوَلْم ُيْكَتْب َعَلْيُكْم، َوُأِمْرُت ِبَصاَلِة الضُّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه
 .11102حديث رقم:  11/301عكرمة عن بن عباس الطبراني في الكبير:  .1
 .4751حديث رقم:  5/501سننه: كتاب الصيد والذبائح الدارقطني في  .2
 :اإلسناددراسة  -ب

محمد بن أحمد بن النضر بن عبد اهلل بن مصعب أبو : محمد بن النضر .1
ه( ثقة وثقه عبد 291: )ت:بكر المعنى ابن بنت معاوية بن عمرو األزدي

 .(1)له الطبراني وهو من شيوخه روىاهلل بن أحمد وبن حبان وجماعة، 
ه( ثقة 217الكوفي: )ت: النهدي مالك بن إسماعيل بن درهم: غسانأبو  .2

 .(2)متقن حجة، من التاسعة، روى له الجماعة
 قيس بن الربيع: سبق. .3
 ،يارث بن عبد يغوث بن كعب الجعفجابر بن يزيد بن الحأبو محمد : جابر .4

له أصحاب السنن عدا  روىه( ضعيف رافضي، 127ي: )ت:الكوف
 .(3)النسائي

 

                                                           
 .500م شيوو الطبراني: ، إرشاد القاصي والداني إلى تراج2/236تاريخ بغداد:  (1)
 .10/3، تهذيب التهذيب: 27/17، تهذيب الكمال:10/430، سير أعالم النبالء:206/  1الجرح والتعديل:  (2)
 .46/ 2، تهذيب التهذيب: 4/465، تهذيب الكمال:497/  2الجرح والتعديل:  (3)
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 .(1): سبقت ترجمتهمولى ابن عباس القرشيعكرمة  .5
 .(2)سبقت ترجمته: ابن عباس .6

 :اإلسنادالحكم على –ج 
ث لم يثبت ، والحديإسناد شديد الضعف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث

ريك جابر، فقد رواه ش عن-اهللرحمه -وليس عليه العمل وقد جاء من غير طريق قيس 
سرائيل عند أحمد في مسنده كلهم من طريق جابر عن عكرمة عن  بن ابن عبد اهلل وا 

 .(3)ولم يصح عليه إسناد عباس
 .: ضعيفالحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 الحديث الثالث واالربعون، ثقة. (1)
 .الحديث الثاني، صحابي (2)
، حديث 3/503، 2065، حديث رقم:3/494مسند عبد اهلل بن عباس –مسند أحمد: مسند بني هاشم  (3)

 .2917، 2961، حديث رقم:15-5/14، 2011رقم:
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 )نافلة الظهر(
 ستون:الو  الرابعديث *الح

ُد ْبُن َيْحَيى، َوَزْيُد ْبُن قال ابن ماجة:  ُد ْبُن َمْعَمرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّ  َقاُلوا: َحدَّثََنا َأْخَزَم، َوُمَحمَّ
ِبيِع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، ، قال: َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ َعْن  ُموَسى ْبُن َداُوَد اْلُكوِفيُّ

، ا َفاَتْتُه اأْلَْرَبُع َقْبَل الظُّْهرِ ِإذَ )) َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللَّهِ  َعْن َعاِئَشَة، َعْبِد اللَِّه ْبِن َشِقيقٍ 
ْكَعَتْيِن َبْعَد الظُّْهرِ  َها َبْعَد الرَّ  ((.َصالَّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

بع باب من فاتته األر –ابن ماجة في سننه: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  .1
 ، واللفظ له.1151، حديث رقم:1/366قبل الظهر 

 مسند أم جعفر عن عائشة–في مسنده: أحاديث النساء  أبو داود أخرجه .2
 لفظ الحديث واتفق في المعنى.، خالف 1610، حديث رقم: 3/153

، من طريق عبد 426، حديث رقم:1/552صالة الترمذي في سننه: أبواب ال .3
 اهلل بن المبارك وذكر بسنده عن قيس بن الربيع.

، حديث 1/33سكندراني تمام الرازي في الفوائد: نسخة زيد بن شعيب اإل .4
 .694، حديث رقم:1/276، 59رقم:

 :، حديث رقم43: الصالة عند الزوال (1)عبد الغني المقدسي في أخبار الصالة .5
73. 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)محمد بن يحيى الذهلي: سبقت ترجمته .1
ه( ثقة 257: )ت:الحافظ ي، أبو طالب البصر يالنبهان يزيد بن أخزم الطائ .2

 .(3)له الجماعة عدا مسلم ، روىةر الحادية عشحافظ، من 
                                                           

أخبار الصالة: لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد،  (1)
دمشق الطبعة: األولى،  –يق: محمد عبد الرحمن النابلسي، طبعة: دار السنابل هـ( تحق600تقي الدين )المتوفى: 

 م.1995-هـ 1416
 الحديث الثالث والعشرون، ثقة حافظ. (2)
 .393/  3، تهذيب التهذيب: 10/5، تهذيب الكمال:12/260، سير أعالم النبالء: 556/  3الجرح والتعديل:  (3)



  [203] 

 

 ي:البحراني ، أبو عبد اهلل البصر يالقيس يمحمد بن معمر بن ربع .3
 .(1)له الجماعة ، روىةر ه( صدوق، من الحادية عش256)ت:

 .(2)عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهموسى بن داود الكوفي  .4
 .(3)شعبة بن الحجاج: سبقت ترجمته .5
ه( ثقة 142ي: )ت:بن مهران الحذاء، أبو المنازل البصر خالد  :خالد الحذاء .6

 .(4)له الجماعة روىحافظ إمام، من الخامسة، 
ه( ثقة، من 101ي: )ت:البصر ، أبو عبد الرحمن يعبد اهلل بن شقيق العقيل .7

 .(5)الثالثة، روى البخاري في األدب المفرد والخمسة
 .(6)سبقت ترجمتها: عائشة .8

 :اإلسنادالحكم على -ج 
بن انن في تحقيقه لس طاالرنؤو إسناده حسن يقوى بالشواهد والمتابعات قال شعيب 

حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد، قيس بن الربيع ُيعتبر : ماجة
 به في المتابعات والشواهد، وقد توبع.

 ،من طريق عبد اهلل بن المبارك، عن خالد الحذاء الترمذي في "جامعه" أخرجهالحديث و 
د بعوهذا إسناد صحيح، وليس فيه عنده  ،عن عبد اهلل بن شقيق، عن عائشة

 .(7)الركعتين
والعمل على هذا عند أكثر أهل ، وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة :قال الترمذي 
قبل الظهر أربع ، ومن بعدهم: يختارون أن يصلي الرجل لم من أصحاب النبيالع

سحاق غير موضع تعليقًا  ، وقال في(1)ركعات وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وا 
                                                           

 .9/467، تهذيب التهذيب: 26/415، تهذيب الكمال: 6/195اإلسالم: ، تاريخ 1/105الجرح والتعديل:  (1)
 الحديث الثامن عشر، موسى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة إمام.11سبقت ترجمته في ذكر شيوو قيس ترجمة رقم ) (3)
 .3/121هذيب: ، تهذيب الت1/177، تهذيب الكمال: 6/190، سير أعالم النبالء:352/  2الجرح والتعديل:  (4)
 .254/  5، تهذيب التهذيب: 15/  35، تهذيب الكمال: 3/79، تاريخ اإلسالم:5/11الجرح والتعديل:  (5)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (6)
، 1151، حديث رقم:2/237باب من فاتته األربع قبل الظهر  106سنن ابن ماجة تحقيق شعيب االرنؤوط،  (7)

 هـ. 1430لعالمية الطبعة األولى طبعة دار الرسالة ا
 .424، حديث رقم:2/219باب ما جاء في األربع قبل الظهر -سنن الترمذي: أبواب الصالة  (1)
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ن حديث ابن المبارك من هذا هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه معلى الحديث: 
، ورواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء نحو هذا، وال نعلم أحدا رواه الوجه

 بد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبيعن ع روىوقد  بن الربيع، عن شعبة غير قيس
 .(1)نحو هذا

َنا َحدَّثَ  فيما أورده البخاري في صحيحة فقال: والحديث صحيح فقد ثبت فعله :قلت
ِبيِه، َعْن أَ ُمَسدٌَّد، َقاَل: َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن الُمْنَتِشِر، َعْن 

َتاَبَعُه  ((َداةِ َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل الغَ َكاَن اَل َيَدُع َأْرَبًعا َقْبَل الظُّْهِر،  َأنَّ النَِّبيَّ )): ِئَشةَ َعا
، َوَعْمٌرو، َعْن ُشْعَبةَ   .(2)اْبُن َأِبي َعِديٍّ

 .صحيح لغيره :الحديث*الحكم علي 
 

  

                                                           
 .426، حديث رقم:2/291باب ما جاء في األربع قبل الظهر -سنن الترمذي: أبواب الصالة  (1)
 .1112حديث رقم:  ،2/59باب الركعتين قبل الظهر –صحيح البخاري: كتاب التهجد  (2)
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 )نافلة الليل(
 ستون:الو  الخامسيث *الحد
َة، َعِن اْلُمِغيَرِة َعْن ِزَياِد ْبِن ِعاَلقَ  َقْيٌس، َحدَّثََنا ،َأُبو َداُودَ  َحدَّثََنا يونس بن حبيب: قال
ْصَنُع َكاَن ُيَصلِّي َحتَّى َتِرَم َقَدَماُه َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأتَ  ُشْعَبَة، َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ ْبِن 

َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا )): ؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ خرأَلَك َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تَ َهَذا َوَقْد ُغِفَر 
 ((.َشُكوًرا
 تخريجه: -أ

، حديث 2/71عن المغيرة بن شعبة اود في مسنده: ما أسند أبو د :أخرجه
 .721رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
 .(2)زياد بن عالقة الثعلبي: سبقت ترجمته .2
 أبى عامر بن مسعود بنالمغيرة بن شعبة بن أبو عيسى  المغيرة بن شعبة: .3

شهد الحديبية وما بعدها، روى له  هـ( صحابي جليل50ي: )ت:معتب الثقف
 .(3)الجماعة

 :اإلسنادالحكم على –ج 
 إلسنادا، متابع عليه قيس بن الربيع، فقد رواه أبو داود بهذا إسناده حسن رجاله ثقات 

وشيبان عن زياد بن عالقة، عن  شريك، وأبو عوانة،أيضًا من غير طريق قيس عن 
صحيح متفق عليه رواه الشيخان من طريق المغيرة بن والحديث ، المغيرة بن شعبة

شعبة
(4). 

 لغيره.صحيح  :الحديث*الحكم علي 
                                                           

  الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
  ( ثقة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (2)
 .263/ 10، تهذيب التهذيب:21/369، تهذيب الكمال: 3/21، سير أعالم النبالء:1/224الجرح والتعديل:  (3)
، حديث 2/50حتى تورم قدماه  باب قيام النبي–أخرجه البخاري في صحيحه من طريق مسعر: كتاب التهجد  (4)

باب إكثار األعمال –، ومسلم في صحيحه من طريق أبو عوانة: كتاب صفة القيامة والجنة والنار 1130رقم: 
 .2119، حديث رقم: 4/2171واالجتهاد في العبادة 
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 الليل( )من سنن قيام
 ستون:الو  السادس*الحديث 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى اْلَمدَ قال الطبراني:  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب اْلَعبَّاَداِنيُّ اِئِنيُّ
ِبيِع، َعْن َسِعيِد ْبنِ  ، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ ْسُروٍق، مَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِإْسَحاَق السَّْيَلِحيِنيُّ

َقاَل: َكاَن َرُسوُل  َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَمانِ  ي َواِئٍل َشِقيِق ْبِن َسَلَمةَ َوُحَصْيِن، َعْن َأبِ 
 .((ِبالسَِّواكِ  ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل َيُشوُص َفاهُ )): اللَّهِ 

 تخريجه:  -أ
 أخرجه:

 واللفظ له.1043، حديث رقم: 2/209محمد  اسمهالطبراني في الصغير: من  .1
 .715، حديث رقم:222ابن المقرئ في معجمه:  .2

 :اإلسناددراسة -ب

: محمد بن يعقوب العباداني، حدث عن محمد بن عيسى محمد العباداني   .1
المدائني، وعنه الطبراني في الصغير وهو الحديث السابق، وهو مجهول 

 .(1)الحال
 :أبو عبد اهلل محمد بن عيسى بن حيان المدائني: محمد بن عيسى المدائني .2

هـ( ضعفه الدارقطني، وتركه الحاكم، ووثقه البرقاني، من الرابعة 274)ت:
 .(2)، حدث عن ابن عيينة وشعيب بن حربعشر

 .(3)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى بن إسحاق .3
 .(4)سعيد بن مسروق: سبقت ترجمته .4

                                                           
 .639ي إلى تراجم شيوو الطبراني: إرشاد القاصي والدان (1)
 .3/671، ميزان اإلعتدال:3/203تاريخ بغداد:  (2)
 الحديث السادس والعشرون، يحيى بن إسحاق صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 الحديث التاسع، ثقة. (4)
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ه( ثقة حجة، 136الكوفي: )ت:، أبو الهذيل يحصين بن عبد الرحمن السلم .5
 .(1)من الخامسة، روى له الجماعة

 .(2)شقيق بن سلمة الكوفي: سبقت ترجمته .6
 :بن جابر بن أسيد، حسيل يأبو عبد اهلل العبسحذيفة بن اليمان هو:  .7

  .(3)، روى له الجماعةصاحب سر رسول اهلل ه( صحابي جليل36)ت:

 :اإلسنادالحكم على –ج 

إسناده ضعيف لجهالة محمد بن يعقوب العباداني، ولضعف محمد بن عيسى المدائني، 
 .وصدوقونوبقية رجاله ثقات 

سفيان، عن منصور، وحصين، عن أبي من طريق  والحديث قد ثبت في الصحيحين 
عند البخاري، وزاد مسلم: عن منصور، وحصين، واألعمش، وله  وائل، عن حذيفة

 ه جرير، وخالد بن عبد اهلل، وهشيم كلهم عنرويسفيان، في ي من غير طريقآخر طرق 
بن اليمان عن أبي وائل، عن حذيفةحصين بن عبد الرحمن 

(4) . 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:–د 

  :(5)الشوص دلك األسنان بالسواك عرضاً يشوص. 

 

                                                           

 .2/312التهذيب:  ، تهذيب6/519، تهذيب الكمال: 5/422، سير أعالم النبالء: 193/  3الجرح والتعديل:  (1)
 الحديث الرابع عشر، ثقة مخضرم. (2)
 .2/361، سير أعالم النبالء: 2/39، اإلصابة: 461/  1أسد الغابة:  ،256/ 3الجرح والتعديل:  (3)
باب السواك يوم –، كتاب الجمعة 245، حديث رقم:1/51باب السواك –صحيح البخاري: كتاب الوضوء  (4)

، صحيح 1136، حديث رقم:2/51باب طول القيام في صالة الليل –كتاب التهجد  ،119، حديث رقم:2/4الجمعة 
 .255، حديث رقم: 221-1/220باب السواك –مسلم: كتاب الطهارة 

 شرح محمد فواد عبد الباقي على صحيح مسلم: المصدر السابق. (5)
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 طهارة من نام في الصالة() 

 ستون:الو  السابع*الحديث 

ُد ْبُن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َوَأُبو َخِليَفَة، َقااَل: ثنا َأُبو اْلَوِليدِ قال الطبراني:  ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّ الطََّياِلِسيُّ
ِبيِع، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعْن َأِبي ُهَبْيَرَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّ  ِب، َعِن ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

أْ  َأنَّ َرُسوَل اهللِ ))اٍس، اْبِن َعبَّ   (.(َناَم َوُهَو َساِجٌد َحتَّى َغطَّ، ثُمَّ َقاَم َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

 تخريجه: -أ

،  10/293سعيد بن المسيب عن أبن عباسالطبراني في الكبير:  :أخرجه
 .10706حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  –ب  

 :َجْعَفر الَبْصِرّي التَّمَّاربن حيان، َأُبو محمد بن محمد  :التمار محمد .1
 .(1)هـ( صدوق حسن الحديث، روى عنه أبو القاسم الطبراني وغيره219)ت:

 :أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي البصري النسابة :أبو خليفة .2
 .(2)الوليد الطيالسي، وعنه الطبراني عن أبي روىثقة صدوق،  هـ(305)ت:

 .(3)ما: سبقت ترجمتهالربيععن قيس بن  أبو الوليد الطيالسي .3

 الساجياألفرق  يالنجار الكوف يأشعث بن سوار الكند :أشعث بن سوار .4
بن حجر، صدوق عند الذهبي، من اه( ضعيف عند 136: )ت:النقاش

 .(4)السادسة، روى له البخاري في األدب، والخمسة

                                                           
 .6/132تاريخ اإلسالم:  (1)
 .14/7سير أعالم النبالء:  (2)
 ع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الراب (3)
 .1/351، تهذيب التهذيب:3/264، تهذيب الكمال:6/275، سير أعالم النبالء:2/271الجرح والتعديل: (4)
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 ي:السلم ين عباد بن شيبان بن مالك األنصار يحيى ب ي هو:أبو هبيرة الكوف .5
ه( ثقة، من أفاضل الكوفيين، من الرابعة، روى له البخاري في 120)ت:

 .(1)األدب، والخمسة

ن سعيد بن المسيب ب يأبو محمد المدن: سيد التابعين، سعيد بن المسيب .6
 يبن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشحزن بن أبى وهب بن عمرو 

 .(2)لجماعةامن الثانية، روى عنه  ،ثقة حجة فقيهه( 94ي: )ت:المخزوم

 .(3): سبقت ترجمتهابن عباس .7

 :اإلسنادالحكم على -ج 

 .إسناد ضعيف فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف الحديث

اَن، َعْن َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسْفيَ والحديث صحيح لغيره، ذكره أحمد في مسنده فقال:  
 َناَم َحتَّى َنَفَخ، ثُمَّ َقاَم َفَصلَّى َأنَّ النَِّبيَّ )) َعبَّاٍس:ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن 

أْ   .(4)والمتن على شرط الشيخين اإلسنادوهذا حديث صحيح ((، َوَلْم َيَتَوضَّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 .11/234، تهذيب التهذيب:31/390، تهذيب الكمال:9/172الجرح والتعديل: (1)
 .4/17، تهذيب التهذيب:11/117الكمال:، تهذيب 4/59الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الثاني، صحابي (3)
 .2014، حديث رقم:3/505مسند أحمد: مسند عبد اهلل بن عباس  (4)
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 )سنة الفجر وما يقال فيها(

 ستون:الو  الثامن*الحديث 

، ثنا آَدُم، َيْعِني اْبَن َأِبي ِإَياٍس،ثنا حدقال ابن خزيمة:  ثنا  ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَعْسَقاَلِنيُّ
، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ ث ،َقْيٌس  ُد ْبُن َأِبي َلْيَلى، َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍّ : َبَعثَِني نا ُمَحمَّ
اِرِث، َفَقاَم ِسًيا، َوُهَو ِفي َبْيِت َخاَلِتي َمْيُموَنَة ِبْنِت اْلحَ َفَأَتْيُتُه ُممْ  َعبَّاُس ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ الْ 

للَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َرْحَمًة ا))ى َرْكَعَتِي اْلَفْجِر َقاَل: ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل، َفَلمَّا َصلَّ  َرُسوُل اللَّهِ 
، َوُتْصِلُح ْمِلي، َوَتُلمُّ ِبَها َشْعِثي، َوتَ ِمْن ِعْنِدَك َتْهِدي ِبَها َقْلِبي، َوَتْجَمُع ِبَها شَ  ُردُّ ِبَها اْلَغيَّ

 ِبَها َوْجِهي، ِبَها ِديِني، َوَتْحَفظُ ِبَها َغاِئِبي، َوَتْرَفعُ ِبَها َشاِهِدي، َوُتَزكِّي ِبَها َعَمِلي، َوُتَبيَِّض 
يَماًنا َصاِدًقا، َوَيِقيًنا ، اللَُّهمَّ َأْعِطِني إِ َوُتْلِهُمِني ِبَها ُرْشِدي، َوَتْعِصُمِني ِبَها ِمْن ُكلِّ َسْوءٍ 

ِة، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَفْوَز خر َلْيَس َبْعَدهُ ُكْفٌر، َوَرْحَمًة َأَناُل ِبَها َشَرَف َكَراَمِتَك ِفي الدُّْنَيا َواآْل 
النَّْصَر َعَلى اأْلَْعَداِء، َراَفَقَة اأْلَْنِبَياِء، وَ ِعْنَد اْلَقَضاِء، َوُنُزَل الشَُّهَداِء، َوَعْيَش السَُّعَداِء، َومُ 

ْن َقُصَر َرْأِيي، َوَضُعَف َعَمِلي، َواْفَتَقْرُت ِإَلى َرْحَمِتَك، فَ   َأْسَأُلكَ اللَُّهمَّ ُأْنِزُل ِبَك َحاَجِتي، َواِ 
ُدوِر، َكَما ُتِجيُر َبْيَن اْلُبحُ اَيا َقاِضَي اأْلُُموِر، َويَ  ِجيَرِني ِمْن َعَذاِب وِر َأْن تُ َشاِفَي الصُّ

 َعْنُه السَِّعيِر، َوِمْن َدْعَوِة الثُُّبوِر، َوَمْن ِفْتَنِة اْلُقُبوِر، اللَُّهمَّ َما َقُصَر َعْنُه َرْأِيي، َوَضُعفَ 
ْعِطيِه َأَحًدا ِمْن مُ  َعَمِلي، َوَلْم َتْبُلْغُه ِنيَِّتي ِمْن َخْيٍر َوَعْدَتُه َأَحًدا ِمْن ِعَباِدَك، َأْو َخْيٍر َأْنتَ 

ِديَن َغْيَر َخْلِقَك، َفِإنِّي َأْرَغُب ِإَلْيَك ِفيِه، َوَأْسَأُلَك َيا َربَّ اْلَعاَلِميَن، اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهتَ 
، َوُنَعاِدي ِبَعَداَوِتَك َس َضالِّيَن َواَل ُمِضلِّيَن، َحْرًبا أِلَْعَداِئَك، ِسْلًما أِلَْوِلَياِئَك، ُنِحبُّ ِبُحبَِّك النَّا

َجاَبُة  َوَهَذا  -كَّ اْبُن َخَلٍف شَ  -َمْن َخاَلَفَك، اللَُّهمَّ َهَذا الدَُّعاُء َوَعَلْيَك ااِلْسِتَجاَبُة َأِو اإْلِ
ِشيِد، شَّ اْلَجْهُد َوَعَلْيَك التُّْكاَلُن، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّةَ ِإالَّ ِباللَِّه، اللَُّهمَّ َذا اْلَحْبِل ال ِديِد، َواأْلَْمِر الرَّ

كَِّع السُّجُ  ِبيَن الشُُّهوِد، الرُّ وِد، َأْسَأُلَك اأْلَْمَن َيْوَم اْلَوِعيِد، َواْلَجنََّة َيْوَم اْلُخُلوِد َمَع اْلُمَقرَّ
ي َتَعطََّف اْلِعزَّ َوَقاَل ذِ اْلُموِفيَن ِباْلُعُهوِد، ِإنََّك َرِحيٌم َوُدوٌد، َوَأْنَت َتْفَعُل َما ُتِريُد، ُسْبَحاَن الَّ 

َم ِبِه، ُسْبَحاَن الَِّذي اَل َيْنَبِغي التَّْسِبيُح ِإالَّ  َلُه، ُسْبَحاَن  ِبِه، ُسْبَحاَن الَِّذي َلِبَس اْلَمْجَد َوَتَكرَّ
َرِة َواْلَكَرِم، دْ الَِّذي َأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َفَعِلَمُه، ُسْبَحاَن ِذي اْلَفْضِل َوالنَِّعِم، ُسْبَحاَن ِذي اْلقُ 
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ي، َوُنوًرا اللَُّهمَّ اْجَعْل ِلي ُنوًرا ِفي َقْلِبي، َوُنوًرا ِفي َقْبِري، َوُنوًرا ِفي َسْمِعي، َوُنوًرا ِفي َبَصرِ 
ا ِفي َشْعِري، َوُنوًرا ِفي َبَشِري َوُنوًرا ِفي َلْحِمي، َوُنوًرا ِفي َدِمي، َوُنوًرا ِفي ِعَظاِمي، َوُنورً 

، َوُنوًرا ِمْن َخْلِفي، َوُنوًرا َعْن َيِميِني، َوُنوًرا َعْن ِشَماِلي، َوُنوًرا ِمْن َفْوِقيَبْيَن َيدَ  ، َوُنوًرا يَّ
 ((.ي ُنوًرا، َواْجَعْل ِلي ُنوًراِمْن َتْحِتي، اللَُّهمَّ ِزْدِني ُنوًرا، َوَأْعِطنِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

بعد ركعتي الفجر باب الدعاء –بن خزيمة في صحيحه: كتاب الصالة ا .1
 ، واللفظ له.1119، حديث رقم:2/165

 .5234، حديث رقم:11/396البزار في مسنده: مسند ابن عباس  .2

، حديث  10/213الطبراني في الكبير: علي بن عبد اهلل بن عباس .3
 .10661رقم:

 .3696، حديث رقم:4/95عمر  اسمهالطبراني في األوسط: من  .4

باب جماع أبواب ذكر األسماء التي تتبع  :(1)البيهقي في األسماء والصفات .5
 .105، حديث رقم:1/161 إثبات التدبير له دون ما سواه

 :اإلسناددراسة  -ب

، أبو يمحمد بن خلف بن عمار بن العالء بن غزوان الشام: محمد بن خلف .1
، روى له النسائي ةصدوق، من الحادية عشر  هـ(260ي: )ت:نصر العسقالن

  .(2)وابن ماجة

                                                           
هـ(، تحقيق: 451البيهقي )المتوفى:  ُخْسَرْوِجردياألسماء والصفات: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال (1)

 هـ.1413المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، -تبة السوادي، جدة عبد اهلل بن محمد الحاشدي، طبعة: مك
 .9/149، تهذيب التهذيب: 25/161، تهذيب الكمال: 7/245الجرح والتعديل:  (2)
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 يناهية بن محمد بن شعيب الخراسان :: عبد الرحمن ويقالإياسآدم بن أبى  .2
هـ( ثقة عابد، من التاسعة، روى عنه 221ي: )ت:أبو الحسن العسقالن المروذي

 .(1)البخاري وأصحاب السنن

: بن عباسليلى عن داود بن علي عن أبيه عن اقيس عن محمد بن أبي  .3
 .(2)سبق العزو إليهم

 :اإلسنادالحكم على -ج 

إسناده ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن األنصاري وهو ضعيف الحديث، وداود بن 
علي القرشي وهو ضعيف الحديث، قال السخاوي لم يسق هذا الحديث بهذا السياق 
والدعاء عن علي بن عبد اهلل إال ابنه داود تفرد به عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

هذا حديث غريب، ال نعرفه غير هذا الطريق:  وقد ورد عنده من :الترمذيقال ، (3)ليلى
، وقد روى شعبة، وسفيان الثوري، ث ابن أبي ليلى إال من هذا الوجهمثل هذا من حدي

، عن النبيعن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس
، وهذا الحديث ضعيف (4)

اء دعبهذا اللفظ، لكنه دعاء حسن، واإلنسان مأمور باإلكثار من المن جميع طرقه 
  به عمال لحسن نظمه وبديع أسلوبه، وتأدبًا في الدعاء. يؤخذف

                                                           
 .1/196، تهذيب التهذيب: 10/335، سير أعالم النبالء: 2/301تهذيب الكمال:  ،261/ 2الجرح والتعديل:  (1)
الحديث الحادي عشر، قيس صدوق حسن الحديث، ابن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ، داود مقبول، أبيه ثقة،  (2)

 صحابي. ابن عباس
 .1139-3/1131األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية:  (3)
 .3419، حديث رقم:5/142باب آخر –سنن الترمذي: أبواب الدعوات  (4)
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 صالة الكسوف()

 :التاسع والستون*الحديث 

، ثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِ قال الطبراني:  يٍب، ثََنا َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َعِليٍّ اْلَبزَّاُز اأْلَْصَبَهاِنيُّ
ِإْبَراِهيُم  مَّا َماتَ ْبِن ِعاَلَقَة، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: لَ  َعْن ِزَيادِ ، َقْيٌس َأُبو َداُوَد، ثََنا 

َفَخَرَج َرُسوُل  ،َكَسَفْت ِلَمْوِت ِإْبَراِهيمَ َفَقاَل النَّاُس: انْ  ،اْنَكَسَفِت الشَّْمُس  اْبُن النَِّبيِّ 
 ،ْوِت َأَحٍد َواَل ِلَحَياِتهِ مَ َقَمَر اَل َيْنَكِسَفاِن لِ ِإنَّ الشَّْمَس َوالْ  ،َيا َأيَُّها النَّاُس ))َفَقاَل:  اهللِ 

 (.(َفِإَذا َكاَن َذِلَك َفَصلُّوا َحتَّى َتْنَكِشفَ  ،َوَلِكنَُّهَما آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهللِ 

 تخريجه: -أ

، 17/211بن عالقة عن المغيرة بن شعبة الطبراني في الكبير: زياد  :أخرجه
عوانة وشيبان عن زياد  عن أبي داود عن أبي، وفيه أيضًا 573حديث رقم:

 عن المغيرة مثله.

 :اإلسناددراسة  -ب

محمود بن علي بن مالك بن األخطل الشيباني أبو حامد البزاز : محمود البزاز .1
محمد بن منصور الجواز  روىشيخ ثقة صدوق، ي هـ(،300: )ت:المديني

عنه: و ، ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ ،الفرويالمكي، وهارون بن موسى 
 .(1)محمد بن أحمد بن يعقوب األصبهاني، وأبو الشيخ والطبراني

 .(2)يونس بن حبيب: سبقت ترجمته .2

 .(3)أبو داود عن قيس عن زياد عن المغيرة: سبق العزو لهم .3

                                                           
 .6/1055، تاريخ اإلسالم: 4/115طبقات المحدثين بأصفهان:  (1)
 الحديث الرابع والعشرون، ثقة. (2)
الحديث الخامس والستون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، زياد بن عالقة ثقة، المغيرة  (3)

 .صحابي
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 : اإلسنادالحكم على  –ج 

ن عبد الرحمن أبو عوانة وشيبان بإسناده حسن لم يتفرد به قيس بن الربيع، تابعه عليه 
ن هذين الطريقين بسند صحيح وقد صح م اد بن عالقة عن المغيرة عن النبيعن زي

متصل عند الطبراني وغيره، فقد رواه البخاري وأحمد من طريق شيبان بسندهما عن 
 .(1)زياد عن المغيرة

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 :األلفاظ يبغر  –د 

 :وًفا ، وكذلك الشمس كَسَفْت َتْكِسف كسكَسف القمُر َيْكِسُف ُكسوًفا انكسفت
 .(2)واْسَودَّت ضوؤها: ذهب بمعنى

  

                                                           
، وأحمد 1043، حديث رقم:2/34باب الصالة في كسوف الشمس –صحيح البخاري: كتاب أبواب الكسوف  (1)

 .11211، حديث رقم: 30/151حديث المغيرة بن شعبة –في مسنده: أول مسند الكوفيين 
 .9/291لسان العرب: فصل الكاف  (2)
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 )فضل الصالة وتكفيرها للذنوب(

 :السبعون*الحديث 

َأْخَبَرَنا : َحدَّثََنا َعْبُد اهلِل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقالَ قال الترمذي: 
ِبيِع، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْوَهٍب، َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن َأِبي  َقْيُس ْبُن الرَّ

َدَخَلْت َمِعي الَيَسِر، َقاَل: َأَتْتِني اْمَرَأٌة َتْبَتاُع َتْمًرا، َفُقْلُت: ِإنَّ ِفي الَبْيِت َتْمًرا َأْطَيَب ِمْنُه، فَ 
اَل: اْسُتْر َعَلى َنْفِسَك ْيِت، َفَأْهَوْيُت ِإَلْيَها َفَتَقبَّْلُتَها، َفَأَتْيُت َأَبا َبْكٍر َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه قَ ِفي البَ 

َنْفِسَك  َوُتْب َواَل ُتْخِبْر َأَحًدا، َفَلْم َأْصِبْر َفَأَتْيُت ُعَمَر َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه، َفَقاَل: اْسُتْر َعَلى
ْفَت َأَخلَ ))َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه، َفَقاَل:  َتْيُت َرُسوَل اهللِ  ُتْخِبْر َأَحًدا، َفَلْم َأْصِبْر، َفأَ َوُتْب َوالَ 

ْن َأْسَلَم ِإالَّ ِتْلَك السَّاَعَة َحتَّى َتَمنَّى َأنَُّه َلْم َيكُ  ((َغاِزًيا ِفي َسِبيِل اهلِل ِفي َأْهِلِه ِبِمْثِل َهَذا
﴿ :َطِوياًل َحتَّى َأْوَحى اللَُّه ِإَلْيهِ  َرُسوُل اهللِ  َقاَل: َوَأْطَرقَ ، ِمْن َأْهِل النَّارِ  َأنَّهُ  َحتَّى َظنَّ 
َقاَل َأُبو ، (1)﴾ جح  مج حج مث﴿ َقْوِلِه: ، ِإَلى﴾مب  خب حب جب هئ مئ خئ

ًة َأْم  َقَرَأَها َعَليَّ َرُسوُل اهللِ الَيَسِر: َفَأَتْيُتُه فَ  َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َيا َرُسوَل اهلِل، َأِلَهَذا َخاصَّ
 .((َبْل ِللنَّاِس َعامَّةً ))ِللنَّاِس َعامًَّة؟ َقاَل: 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث 5/143باب: ومن سورة هود –الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن  .1
 ، واللفظ له.3115رقم: 

 حت جت:﴿ قصة تقبيل رجل امرأة: فنزول: (2)المروزي في تعظيم قدر الصالة .2

 .79، حديث رقم: 1/145﴾ هتمت خت

                                                           
 .114هود:  (1)
هـ(، تحقيق: د. عبد 294تعظيم قدر الصالة: ألبي عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي )المتوفى:  (2)

 ه.1406المدينة المنورة، الطبعة: األولى، -د الجبار الفريوائي، طبعة: مكتبة الدار الرحمن عب
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الشاشي في مسنده: مسند موسى بن طلحة بن عبيد اهلل عن أبي اليسر  .3
 .1530، حديث رقم:3/406

، حديث 19/165الطبراني في الكبير: موسى بن طلحة عن أبي اليسر  .4
 .371رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

ضل بن الفالرحمن عبد اهلل بن عبد بو محمد أهو: الرحمن عبد اهلل بن عبد  .1
 ثقة فاضل متقنهـ( 255: )ت:الحافظ قندي، السمر يالتميم ُرِميبن بهرام الدا

 .(1)، روى له البخاري وأبو داود والترمذيةحافظ، من الحادية عشر 

 .(2)سبقت ترجمته: يزيد بن هارون .2

 قيس بن الربيع: سبق. .3

يمى بن موهب الت أبو عبد اهلل عثمان بن عبد اهلل هو: عثمان بن عبد اهلل .4
 له الجماعة عدا أبي روىالرابعة،  ( ثقة، منهـ160األعرج: )ت: يالمدن
 .(3)داود

التيمى  يموسى بن طلحة بن عبيد اهلل القرشأبو عيسى موسى بن طلحة هو:  .5
 .(4)له الجماعة روىهـ( ثقة جليل، من الثانية، 106ت:ي: )المدن

 ، أبو اليسريبن عمرو بن عباد بن عمرو األنصار كعب هو:  الَيَسرِ  َأُبو .6
 .(5)، روى له الجماعةهـ( صحابي جليل55ي: )ت:السلم

                                                           
 .5/296، تهذيب التهذيب:12/224، سير أعالم النبالء:15/210، تهذيب الكمال:5/99الجرح والتعديل:  (1)
 (، ثقة متقن.10التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 .7/132، تهذيب التهذيب: 5/117، سير أعالم النبالء: 19/499، تهذيب الكمال:6/155الجرح والتعديل:  (3)
 .10/351، تهذيب التهذيب:4/364، سير أعالم النبالء:29/12، تهذيب الكمال:1/135الجرح والتعديل:  (4)
 .1/437التهذيب: ، تهذيب 2/537، سير أعالم النبالء: 24/412، تهذيب الكمال:7/160الجرح والتعديل:  (5)
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 :اإلسنادالحكم على –ج 

يس برواية ولم يتفرد قوقد سبق،  إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
 هذا الحديث.

سن هذا حديث حي قال الترمذي في تعليقه على هذا الحديث: آخر وللحديث شواهد  
وروى  ،وأبو اليسر هو: كعب بن عمرو ،وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره غريب،

ي الباب وف ،شريك، عن عثمان بن عبد اهلل، هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع
 .(1)عن أبي أمامة، وواثلة بن األسقع، وأنس بن مالك

 .غريب حسن :الحديثي *الحكم عل

  

                                                           

 .3115، حديث رقم: 5/143باب: ومن سورة هود –سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن  (1)
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 )آداب دخول المسجد والخروج منه(

 السبعون:و  الواحد *الحديث

زَّاقِ قال  َمةَ ِبْنِت ُحَسْيٍن، َقْيِس ْبِن َرِبيٍع، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَحَسِن، َعْن َفاطِ  َحدَّثََنا :َعْبُد الرَّ
 اللَُّهْم َصلِّ َعَلى))ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َقاَل:  َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللَّهِ  َعْن َفاِطَمَة اْلُكْبَرى

َذا خَ ((ُمَحمٍَّد، اللَُّهُم اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي، َواْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتكَ  َرَج، َقاَل ِمْثَلَها ِإالَّ َأنَُّه ، َواِ 
 ((.َأْبَواَب َفْضِلكَ ))َيُقوُل: 

  :تخريجه -أ

 أخرجه:

باب ما يقول إذا دخل المسجد وخرج –عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الصالة  .1
 ، واللفظ له.1664، حديث رقم:1/425منه 

، حديث 150 المسجد وخرج منه ولدخباب القول عند الطبراني في الدعاء:  .2
 .423رقم:

،  22/423باب المراسيل عن فاطمة- لطبراني في الكبير: بنات الرسولا .3
 .1043حديث رقم: 

لجهضمي في فضل الصالة على النبيا .4
 وارحمناغفر لنا لهم اباب ال: (1)

 .13، حديث رقم: 74وافتح لي أبواب رحمتك 

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع عبد الرزاق الصنعاني .1
                                                           

للقاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد األزدي  :فضل الصالة على النبي (1)
الدين األلباني، طبعة: المكتب  هـ(، تحقيق: محمد نصر212البصري ثم البغدادي المالكي الجهضمي )المتوفى: 

 ه.1397بيروت، الطبعة الثالثة –اإلسالمي 
 الحديث الواحد والعشرون، عبد الرزاق ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
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بي طالب أعلي بن  عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن: عبد اهلل بن الحسن .2
عنه  روىمن الخامسة، ، جليل القدرثقة ه( 145: )ت:ابن عبد المطلب
 .(1)أصحاب السنن

ية الب القرشفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي ط: فاطمة بنت حسين .3
ثقة، من الرابعة، ، ه(110: )ت:، تعرف بفاطمة النبويةالهاشمية المدنية

 .(2)لها أصحاب السنن روى

ل فاطمة الزهراء بنت رسو : أم األشراف وسيدة نساء العالمين فاطمة الكبرى .4
أم أبيها زوجة على بن أبى طالب، وسيدة نساء هذه  أم الحسن اهلل

 .(3)لها الجماعة روىهـ( صحابية، 11: )ت:األمة

 : اإلسنادالحكم على –ج 

نقطاع في اوالحديث به عدا قيس وقد توبع في حديثه هذا، ، حسن ورجاله ثقاتإسناده 
السند من جهة فاطمة بنت الحسين عن السيدة فاطمة بنت النبي جدتها، فهي لم تدركها 

نما ت  .حسنة هذا الحديث عنها مرساًل، ومرسلتها عن جدتها صحيحة روىوا 

قال الشيخ الجزري: الظاهر أنها جمعت من أبيها عنها، فقد رواه ابن مردويه، في  
الترمذي بعد تخريج قال ، (4)وصله، نقله ميركالدعاء في مصنفه، وأحسب بعضهم 

، وذكر شواهد (5)حديث حسن وليس إسناده بمتصل :هذا الحديث أي حديث فاطمة
وفي الباب عن أبي حميد، وأبي أسيد، وأبي هريرةالحديث بقوله: 

(6). 

                                                           
 .5/117، تهذيب التهذيب:6/14، تهذيب الكمال: 5/33الجرح والتعديل:  (1)
 .12/443، تهذيب التهذيب:260-35/254تهذيب الكمال:  (2)
 .13/71، اإلصابة: 442- 440/  12، تهذيب التهذيب: 220/ 6أسد الغابة:  (3)
 .2/615مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (4)
 ، والحديث صححه األلباني.771حديث رقم:  1/253تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة:  (5)
 .315، حديث رقم:2/121باب ما يقال عند دخوله المسجد –سنن الترمذي: أبواب الصالة  (6)
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 ما جاء في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة وفيه:وللحديث شواهد صحيحة منها 
رَّْحَمِن، َعْن ْحَيى ْبُن َيْحَيى، َأْخَبَرَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الَحدَّثََنا يَ 

 :ُسوُل اهللِ ٍد، َقاَل: َقاَل رَ َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِبي ُحَمْيٍد، َأو َعْن َأِبي ُأَسيْ 

َذا َخَرجَ ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد، )) ، َفْلَيُقْل: اللُهمَّ َفْلَيُقْل: اللُهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك، َواِ 
 .(1)((نِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلكَ إِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .713، حديث رقم:1/494باب ما يقول إذا دخل المسجد –صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها  (1)
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 )ما يكره فعله في الصالة( 

 والسبعون: الثاني*الحديث 

، ثنا َقْيٌس، َعْن َأِبي َحْمَزةَ َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق،  ، َعْن َأِبي ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيُّ
: وُل اهللِ َرسُ له َرَأى ُغاَلًما َلَها ُيَصلِّي، َفَقاَل  هَأنَّ  َصاِلٍح، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َعِن النَِّبيِّ 

 ((.َتِرَب َوْجُهَك َيا َرَباحُ ))

 تخريجه: -أ

د أبو صالح مولى طلحة بن عبي–الطبراني في الكبير: أحاديث أم سلمة  :أخرجه
تفرد به الطبراني عن قيس بن ، 744، حديث رقم: 23/324اهلل عن أم سلمة

 ه عن قيس غيره.رويالربيع ولم ي

 :اإلسناددراسة  -ب

هـ( كان من الحفاظ 290: )ت:الحسين بن إسحاق بن إبراهيم التستري الدقيق .1
سمع: هشام بن عمار، وسعيد بن  ، من السادسة عشر،الطبراني، وثقه الرحالة

منصور، ويحيى الحماني، وشيبان بن فروو، وعبد اهلل بن ذكوان، ودحيما، وعلي 
 . (1)، وعنه ابناه، وأكثر عنه الطبرانيبن بحر القطان، وطبقتهم

 .(2)يحيى الحماني عن قيس بن الربيع: سبق العزو لهما .2

ي، ضعيف، من الراعي مزة األعور القصاب الكوفن أبو حميمو : حمزة أبو .3
 .(3)الترمذي وابن ماجةله  روىالسادسة، 

                                                           
 .210الطبراني: ، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو 14/57، سير أعالم النبالء:1/142طبقات الحنابلة: (1)
 ، قيس صدوق حسن الحديث.، ضعيفالحديث األول (2)
 .10/396، تهذيب التهذيب:29/237تهذيب الكمال: (3)
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، ذهبيقاله ال : مولى أم سلمةزاذان، مولى طلحة بن عبيد اهلل، ويقال: صالح أبو .4
 .(1)مقبول، من الثالثة، روى له الترمذي

ن بيرة بن عبد اهلل بن عمر سهيل بن المغ بن هند بنت أبى أمية أم سلمة: .5
هـ( 62: )ت:وصاحبة الرأي ، أم المؤمنينمخزوم، أم سلمة القرشية المخزومية

 .(2)صحابية، روى لها الجماعة

 :اإلسنادالحكم على –ج 

مون ، وميالحميد الحماني وهو ضعيف الحديث ضعيف فيه يحيى بن عبد هإسناد
ة في روايته لهذا الحديث عند الطبراني هدي ، وتابع قيٌس األعور وهو ضعيف الحديث

ابن المنهال األسدي، وسالم بن سليم الحنفي، وحماد بن زيد، والعلة في ضعف الحديث 
 هو ضعف ميمون األعور.

د قال أحمد بن منيع: وكره عبا)يا أفلح(، قال الترمذي: جاء في رواية الترمذي قوله: 
 ذ،، قال أحمد بن منيع: وبه نأخ((ع صالتهإن نفخ لم يقط))النفخ في الصالة، وقال: 

يضًا: وقال أ وروى بعضهم، عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال: مولى لنا يقال له رباح،
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة بهذا 

 ، وميمونبذاكوحديث أم سلمة إسناده ليس له رباح:  نحوه، وقال: غالم لنا يقال اإلسناد
قال ف ف أهل العلم في النفخ في الصالة،واختل ،أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم

بعضهم: إن نفخ في الصالة استقبل الصالة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، 
ن نفخ في صالته لم تف ه، وهو قول سد صالتوقال بعضهم: يكره النفخ في الصالة وا 

سحاق  .(3)أحمد، وا 

                                                           
، تهذيب 33/420تهذيب الكمال: ، وقال فيه ذكوان مولى ألم سلمة، 4/531ميزان االعتدال:  (1)

 .12/132التهذيب:
 .1/342إلصابة: ، ا219/ 6، أسد الغابة: 464/ 9الجرح والتعديل  (2)
 .312-311، حديث رقم:2/220سنن الترمذي: أبواب الصالة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصالة  (3)
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 ي عن تضفير الشعر في الصالة(هن)ال

 والسبعون: الثالثث *الحدي

ٍل، َعْن َأِبي َسعِ قال يونس بن حبيب:  ٍد، يَحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ُمَخوَّ
 (.(َعَقْصُت َشْعِري، َفَأْطَلَقهُ  َوَأَنا َساِجٌد َقدْ  َمرَّ ِبي َنِبيُّ اللَّهِ ))َعْن َأِبي َراِفٍع، َقاَل: 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، واللفظ 1011، حديث رقم:2/277أبو داود في مسنده: ما أسند عن أبي رافع  .1
 له.

، حديث 1/331الطبراني في الكبير: أبوسعيد الطائفي عن أبي رافع  .2
 .992رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع داود الطيالسيأبو  .1

: الحناط يالكوف يبن أبى مجالد النهد مخول بن راشدأبو راشد : مخول .2
 .(2)له الجماعة روىثقة، ه( 140)ت:

 :مولى األنصار يالمدن يالخطم شرحبيل بن سعدد يأبو سع: سعيد أبو .3
 ي في األدب،له البخار  روىمن الثالثة، ه، آخر هـ( صدوق اختلط ب123)ت:

 .(3)وأبو داود، وابن ماجة

 .(4): سبقت ترجمتهرافع القبطيأبو  .4
                                                           

 الحديث الرابع والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .10/79، تهذيب التهذيب: 27/341، تهذيب الكمال:1/391الجرح والتعديل: (2)
 .4/321، تهذيب التهذيب: 12/413، تهذيب الكمال:4/331والتعديل:الجرح  (3)
 .الحديث األول، صحابي (4)
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 :اإلسنادالحكم على –ج 

فقد تابعه  ،لم يتفرد به قيسفتابع وللحديث م، وصدوقونإسناده حسن رجاله ثقات 
 .(1)عن مخول شعبة، وسفيان الثوري، ذكر ذلك أحمد في مسنده

وُنَس، َحدَّثََنا َأُبو يُ  َحدَّثََنا َيِزيُد، َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئيُل ْبنُ وللحديث شاهد عند أحمد قال: 
، ، ِإنِّي ُأِحبُّ )): َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اهللِ  ِإْسَحاَق، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍّ َيا َعِليُّ

 َساِجٌد، َلَك َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي، َوَأْكَرُه َلَك َما َأْكَرُه ِلَنْفِسي اَل َتْقَرْأ َوَأْنَت َراِكٌع، َواَل َوَأْنتَ 
ْيِن، َواَل اَل ُتَصلِّ َوَأْنَت َعاِقٌص َشْعَرَك، َفِإنَُّه ِكْفُل الشَّْيَطاِن، َواَل تُْقِع َبْيَن السَّْجَدتَ وَ 

َماِم، َواَل َتَختَّْم ِبالذَّ  َهِب، َواَل َتْعَبْث ِباْلَحَصى، َواَل َتْفَتِرْش ِذَراَعْيَك، َوال َتْفَتْح َعَلى اإْلِ
، َواَل   .(2)(( َتْرَكْب َعَلى اْلَمَياِثرِ َتْلَبِس اْلَقسِّيَّ

ل فيه اضطراب،  قال الترمذي في "العلل": وهذا الحديث هو الصحيح، وحديث ُمَخوَّ
ل أشبه وأصح من حيث المؤمل عن سفيان عن مخول،  ورواية شعبة عن ُمَخوَّ
ألن شعبة قال: عن أبي سعيد: عن أبي رافع، وأبو سعيد هو عندي: سعيد 

 .(3)المقبري

ل في "سننه": حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقا
 .(4)كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

                                                           
، قال 23173، حديث رقم: 39/301حديث أبو رافع - مسند أحمد: أحاديث رجال من أصحاب النبي (1)

 المحقق: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إن كان أبو سعد هو شرحبيل بن سعد، فقد اختلف في إسناده.
 .1244، حديث رقم:2/402مسند أحمد: مسند على بن أبي طالب  (2)
 .127حديث رقم: ،11في كراهية كف الشعر في الصالة –علل الترمذي: أبواب الصالة  (3)
 .314، حديث رقم: 1/494سنن الترمذي: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصالة  (4)
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 غريب األلفاظ:–د 

 قيل: الَعْقص: إدخال أطراف الشعر في  قال السندي: قوله: معقوص :عقصت
أصوله، أو جمع الشعر وسط رأسه، أو لفُّ ذوائبه حول رأسه كفعل النساء، 
وبالجملة فالالئق ترُك الشعرة منتشرة عند السجود حتى تسقط على األرض عند 

  .(1)السجود، فتصير ساجدة لربها، واهلل تعالى أعلم

                                                           
 .39/212حديث أبي رافع -مسند أحمد: أحاديث رجال من أصحاب النبي (1)
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 آداب القراءة في الصالة()

 والسبعون: لرابعا*الحديث 

ْوَسَجَة، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، َنا َقْيٌس، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن عَ قال ابن الجعد: 
 .((ُنوا اْلُقْرآَن ِبَأْصَواِتُكمْ َزيِّ )): ٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعازِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، 2077، حديث رقم:307الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع األسدي  ابن .1
 .واللفظ له

 .965، حديث رقم:2/497ابن األعرابي في معجمه: باب الباء  .2

وأما حديث زيد بن الحارث -الحاكم في المستدرك: كتاب فضائل القرآن  .3
 .2129، حديث رقم 1/769 اإلسناد، وبهذا 2106، حديث رقم:1/763

، بإسناده من 533، حديث رقم:1/146: سورة الكهف في األماليالشجري  .4
 طريق ابن الجعد.

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع بن بكارمحمد  .1

 .(2)سبقت ترجمته: زبيد بن الحارث .2

هـ( ثقة، من الثالثة، 12الكوفي: )ت: يالنهم يعبد الرحمن بن عوسجة الهمدان .3
 .(3)األدب، وأصحاب السننروى له البخاري في 

                                                           
 الحديث الخامس، محمد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 ثقة حجة.(، 7التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 .6/244، تهذيب التهذيب: 2/510، ميزان االعتدال: 17/322تهذيب الكمال:  (3)
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 ين عازب بن الحارث بن عدى األنصار أبو الطفيل البراء ب: البراء بن عازب .4
شهد أحدًا وما بعدها،  هـ( صحابي جليل72المدني: )ت: ياألوس يالحارث

 .(1)روى له الجماعة

 :اإلسنادالحكم على –ج 

لحارث عن عن زبيد بن ا تفرد بروايته قيس بن الربيع، إسناده حسن رجاله ثقات
 ،سبإسناد قي وصححه الحاكم في المستدرك ،عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء

طلحة بن مصرف عن عبد رواه غير واحد من طريق فقد  هالحديث صحيح لغير 
منصور بن المعتمر منهم األعمش، و ، البراء بن عازبالرحمن بن عوسجة عن 

 .(2)سنده، ذكر ذلك أحمد في معنه سفيان الثوري

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .1/142، اإلصابة:3/194، سير أعالم النبالء: 1/205، أسد الغابة: 399/  2الجرح والتعديل  (1)
، ومن طريق بن 11494، حديث رقم:  30/451حديث البراء بن عازب-مسند أحمد: مسند الكوفيين  (2)

 ، وقد ذكر المحقق للمسند حكمه على الحديث واإلسناد وطرق الحديث.11616، حديث رقم: 3/510المعتمر: 
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 في الصالة( )قراءة النبي

 والسبعون: الخامس*الحديث 

ِبيِع، َعْن هِ قال الطحاوي:  اَلِل َحدَّثََنا َرِبيٌع اْلُمَؤذُِّن، َقاَل: ثنا َأَسٌد، َقاَل: ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
َأْسَمُع َصْوَت َرُسوِل  تُ ُكنْ ))ِتِه ُأمِّ َهاِنٍئ، َقاَلْت: َجدَّ ْبِن َخبَّاٍب، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن 

ُع بِ َوَأَنا َناِئَمٌة َعَلى َعِريِشي َوُهَو  ،ي َجْوِف اللَّْيلِ فِ  اهللِ   ((.اْلُقْرآنِ ُيَصلِّي ُيَرجِّ

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 باب القراءة في صالة الليل–الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الصالة  .1
 ، واللفظ له.2024، حديث رقم:1/344كيف هي؟ 

يحيى بن جعدة بن هبيرة عن أم –الطبراني في الكبير: ما أسندت أم هانئ  .2
 .999، حديث رقم:24/411هانئ 

من  فصل في لبس الحسن–البيهقي في شعب اإليمان: كتاب تعظيم القرآن  .3
 .1945، حديث رقم:3/453الثياب والتطيب لقراءة القرآن 

 :سناداإلدراسة  -ب

 الربيع بن سليمان بن عبد الجبارأبو محمد  يصاحب الشافع: ربيع المؤذن .1
هـ( ثقة فقيه حافظ، من الحادية 270: )ت:المؤذن يالمصر  يمل المرادبن كا
 .(1)له أصحاب السنن روى، ةعشر 

 .(2)سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع: أسد بن موسى  .2

                                                           
 .3/246، تهذيب التهذيب: 12/517، سير أعالم النبالء: 9/17، تهذيب الكمال: 3/464الجرح والتعديل:  (1)
 ديث.الحديث السابع والثالثون، أسد بن موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الح (2)
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د بن ، مولى زييخباب العبدهالل بن  يأبو العالء البصر هالل بن خباب:  .3
ة، وثقه الذهبي، من الخامسة، آخر هـ( صدوق تغير ب144: )ت:صوحان

 .(1)روى له أصحاب السنن

: )ت: يالمخزوم يهبيرة بن أبى وهب بن عمرو القرش يحيى بن جعدة بن .4
 . (2)له أصحاب السنن روىهـ( ثقة، من الثالثة، 10بعد 

أخت على بن أبي  الهاشميةبنت أبى طالب القرشية : فآخته أم هانئ .5
 .(3)( صحابية جليلة، روى لها الجماعة: )ت: في خالفة معاويةطالب

 :اإلسنادعلى الحكم –ج 

لم يتفرد قيس بن الربيع بروايته عن هالل بن خباب فقد ، إسناده حسن رجاله ثقات
يحيى اه عن قيس غير واحد وهم: و ور  ،(4)تابعه ثابت بن يزيد، ذكره أحمد في مسنده

سحاق السلولي في شعب اإليمان، وقد سبق ذكر هما في موضع الحماني في الكبير، وا 
 التخريج لهذا الحديث.

كيع، قال: حدثنا مسعر، عن و صح من طريق أحمد عن فقد والحديث صحيح لغيره،  
 .(5)وذكر الحديث أبي العالء العبدي، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

                                                           
 .11/71، تهذيب التهذيب: 4/312، ميزان االعتدال:30/330، تهذيب الكمال: 9/75الجرح والتعديل:  (1)
 .11/193، تهذيب التهذيب: 2/1017، تاريخ اإلسالم:31/253، تهذيب الكمال: 9/132الجرح والتعديل:  (2)
 .12/411، تهذيب التهذيب: 2/311النبالء:، سير أعالم 35/319، تهذيب الكمال: 9/467الجرح والتعديل:  (3)
، 44/455واسمها فأخته  حديث أم هانئ بنت أبي طالب-مسند أحمد: الملحق المستدرك من مسند األنصار  (4)

 .26194حديث رقم: 
 .26905، حديث رقم: 44/475المصدر السابق:  (5)
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 القراءة خلف اإلمام( )النهي عن

 والسبعون: السادس*الحديث 

ِد ْبِن َصاِعٍد َوَأَنا َأْسَمُع: َحدََّثُكْم َعِليُّ ْبُن َحْربقال الدارقطني:   ،ُقِرَئ َعَلى َأِبي ُمَحمَّ
ِبيعِ  ،ُد ْبُن ُيوُسَف التَّْغِلِبيُّ َوَأْحمَ  ِبيعِ َعْن َقْيِس بْ  ،َقااَل: َغسَّاُن ْبُن الرَّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن  ،ِن الرَّ
َماِم َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِّ ، َعْن َعِليٍّ ، َعِن اْلَحاِرثِ  ،َعِن الشَّْعِبيِّ  ،َساِلم : َأْقَرُأ َخْلَف اإْلِ

 ((.َبْل َأْنِصْت َفِإنَُّه َيْكِفيكَ ))َقاَل:  ،َأْو َأْنِصُت؟

 تخريجه: -أ

له  من كان)): ذكر قولهباب –الدارقطني في سننه: كتاب الصالة  أخرجه .1
، 1241، حديث رقم:2/120 واختالف الروايات ((إمام فقراءة اإلمام له قراءة

 واللفظ له.

واحتج من قال بترك القراءة خلف : باب (1)البيهقي في القراءة خلف اإلمام .2
كفي إسناد رواه ضعيف يعن علي رضي اهلل عنه موقوفا عليه ب روىاإلمام بما 

 .412، حديث رقم: 117 ذكره واختالف الرواة فيه عن بيان ضعفه

 :اإلسناددراسة  -ب

ي لى َأبِ البغدادّي الحافظ مو  يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب: محمد أبو .1
، وثقه الدارقطني، ثقة، ثبٌت، حافظهـ( 311: )ت:جعفر المنصور الهاْشميّ 

 عمر بن على الصيرفي، وعنهبن سليمان، و  من الثامنة عشر، سمع من الربيع
 .(2)، والشافعي، والطبرانيوالبغويالدارقطني، 

                                                           
فى: َرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتو القراءة خلف اإلمام: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْ  (1)

 ه.1405بيروت، الطبعة األولى:  –هـ(، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، طبعة: دار الكتب العلمية 451
 .502-14/501سير أعالم النبالء: (2)
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ي: لالموصي بن محمد بن على الطائعلى بن حرب أبو الحسن : على بن حرب .2
 .(1)له النسائي روىهـ(، صدوق، من العاشر، 265)ت:

لدمشقي ا أبو عبد اهلل أحمد بن يوسف بن خالد التغلبي: أحمد بن يوسف التغلبي .3
هـ( ثقة مأمون، روى عن عفان، ومسلم بن إبراهيم، وعنه 273: )ت:البغدادي

مكرم بن أحمد، وابن السماك، وأبو بكر بن مجاهد المقرئ، وقرأ على بن مزاحم 
 .(2)القرآن

: ليّ األْزدّي الَمْوصِ  غّسان بن الربيع بن منصورأبو محمد : غسان بن الربيع .4
له أحمد، وابن معين، وأبو يعلى  روىهـ( ضعفه الدارقطني، 226)ت:

 . (3)الموصلي، والدارقطني

 قيس بن الربيع: سبق. .5

ي: ضعيف، متروك الكوف يمحمد بن سالم الهمدانأبو سهل : محمد بن سالم .6
 .(4)له الترمذي روىالحديث عند الذهبي، من السادسة، 

 .(5)عامر بن شراحيل: سبقت ترجمته الشعبي .7

ي الخارف يالحوت يبن عبد اهلل األعور الهمدانحارث أبو زهير ال: الحارث .1
 له روىمن الثانية،  متهم بالكذب، ه( في حديثه ضعف،65ي: )ت:الكوف

 .(6)أصحاب السنن

                                                           
 .296/ 7ذيب التهذيب: ، ته12/251، سير أعالم النبالء:20/361، تهذيب الكمال:6/113الجرح والتعديل:  (1)
 .6/506تاريخ اإلسالم:  (2)
 .5/652تاريخ اإلسالم:  (3)
 .9/177، تهذيب التهذيب: 25/231تهذيب الكمال: (4)
 الحديث السادس، ثقة إمام. (5)
 .2/146، تهذيب التهذيب: 4/152، سير أعالم النبالء:5/244تهذيب الكمال: (6)
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 .(1): سبقت ترجمتهعلي .9

 :اإلسنادعلى  الحكم-د

تفرد  ،وهو الحارث بن عبد اهلل األعور وهو متهم بالكذب من هو ضعيففيه  هإسناد
 ،والمرسل الذي قبله أصح منه وهو ضعيف،ومحمد بن سالم  ،به غسان وهو ضعيف

 وبه ال يكون على الحديث حكم وال عمل لشدة ضعفه.

ه يرو  يوهذا ال"قال أبو أحمد:  ،قال البيهقي بعد تخريجه لهذا الحديث كما سبق ذكره
ثم  ،عنه هيرو وقيس بن الربيع ي، وليس بالمحفوظ ،غير محمد بن سالم عن الشعبي

والضعف على روايات محمد بن سالم بين وقال لنا أبو عبد اهلل فيما قرئ عليه: قال: 
هذا خبر في إسناده وسنده وهم من أوجه كثيرة منها: أنا لم نجد له راويا غير الحارث 

ثم روى بإسناده عن الشعبي أنه قال: كان الحارث من الكذابين  ،بن عبد اهلل الهمداني
حارث وكان واهلل كذابا وعن إبراهيم النخعي أنه اتهم الحارث وعن الشعبي أنه قال: ثنا ال

وعن مرة بن شراحيل أنه سمع من الحارث األعور شيئا فأنكره فقال له: اقعد حتى 
ن وحس الحارث بالشر فذهب وع ،فدخل مرة الهمداني فاشتمل على سيفه ،ج إليكخر أ

فقال:  احب عليأبي بكر بن أبي خيثمة قال: سئل يحيى بن معين عن الحارث ص
براهيم ال ،ضعيف فما ظنكم بمن يستحل مرة بن شراحيل قتله نخعي وعامر الشعبي وا 

وعن يحيى وعبد الرحمن أنهما كانا ال يحدثان عن أبي إسحاق عن الحارث  ،جرحه
 ثم نظرنا فإذا راوي هذا الخبر عن الشعبي": -رحمه اهلل-قال أبو عبد اهلل  ،عن علي

لم وشأنه عند أئمة أهل العلم قريب من شأن الحارث بن عبد أبو سهل محمد بن سا
اهلل الهمداني ثم روى بإسناده عن يحيى القطان وعبد الرحمن أنهما كانا ال يحدثان عن 

 "ثم روى جرحه عن عبد اهلل بن المبارك ويحيى بن معين والبخاري ،محمد بن سالم
 محمد بن سالم قيس بن الربيع قال أبو عبد اهلل: ثم نظرنا فإذا راوي هذا الخبر عن

ثم روى بإسناده عن يحيى  ،شأن صاحبيه محمد بن سالم والحارثوشأنه يقرب من 
                                                           

 الحديث الثاني العشرون، صحابي. (1)
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بخاري لعن يحيى بن معين وا روىوعبد الرحمن بن مهدي أنهما كانا ال يحدثان عنه و 
أمره بالقراءة خلف اإلمام وقد ذكرناه  ثم روى عن علي ،وغيرهما من األئمة تضعيفه

: وقد قيل: في هذا الحديث عن محمد بن -رحمه اهلل-ضى قال اإلمام أحمد فيما م
 .(1)مرسال سالم عن الشعبي عن النبي

 .ضعيف :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
، حديث 117ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف اإلمام وبيان ضعفه صـالقراءة خلف اإلمام:  (1)

 .412رقم:
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 )الفتح على اإلمام في الصالة(

 والسبعون: السابع*الحديث 

ِبيِع،قال الحارث:  ، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ ، َعْن َخِليَفَة ْبِن َعِن اأْلَغَ  َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ رِّ
ِفي آَيٍة ِفي َصاَلِة  اَل: َتَردََّد َرُسوُل اللَّهِ اْلُحَصْيِن، َعْن َأِبي َنْصٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَ 

اَلةَ َنَظَر ِفي ُوُجوِه اْلَقْوِم َفَقاَل:   ((َكْعٍب؟ ى َمَعُكْم ُأَبيُّ ْبنُ َأَما َصلَّ ))اْلَفْجِر َفَلمَّا َقَضى الصَّ
 .َفقََّدُه ِلَيْفَتَح َعَلْيهِ َقاُلوا: اَل، َقاَل: َفَرَأى اْلَقْوُم َأنَُّه ِإنََّما تَ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث 1/261باب الفتح على اإلمام –كتاب الصالة : (1)الحارث في مسنده .1
 ، واللفظ له.141رقم:

 .2240، حديث رقم:3/1041ابن األعرابي في معجمه: حديث الترقفي  .2

، حديث  12/126الطبراني في الكبير: أبو نصرة األسدي عن ابن عباس .3
 .12665رقم:

 .5931، حديث رقم:6/103محمد  اسمهمن الطبراني في األوسط:  .4

، 1/234باب الفتح على اإلمام –الهيثمي في كشف األستار: كتاب الصالة  .5
 .479حديث رقم:

 

                                                           
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ألبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب  (1)

ور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي هـ(، انتقى: أبو الحسن ن212المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى: 
هـ(، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، طبعة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  107بكر الهيثمي )المتوفى: 

 م.1992المدينة المنورة، الطبعة: األولى، -
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 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع عاصم بن على .1

 .(2): سبقت ترجمتهعن خليفة بن حصين المنقري األغر بن الصباح .2

ي، مجهول، وثقه الذهبي، من الرابعة، البصر  يأبو نصر األسد: أبو نصر .3
 . (3)روى له البخاري تعليقاً 

 .(4): سبقت ترجمتهبن عباسا .4

 :اإلسنادالحكم على -ج 

 .وهو صدوق حسن الحديث الربيع األسديقيس بن سناده حسن رجاله ثقات عدا إ

، وال عن غير ابن عباس بهذا اإلسنادقال البزار: ال نعلمه عن ابن عباس إال بهذا  
 .(5)فال نعلم روى عنه إال خليفة ،وأبو نصر ،اللفظ

ومن ، اتثق اإلسنادهذا إسناد حسن، قيس مختلف فيه، وباقي رجال قال البوصيري: 
 .(6)هذا الوجه رواه البزار

يس بن ، تفرد به قاإلسنادال يروى هذا الحديث عن ابن عباس إال بهذا قال الطبراني: 
 .(7)الربيع

فلم يخالف  ،لما اشترطه سابقاً  اخالفً  قلت: وتفرد قيس بهذا الحديث مقبول وعليه العمل
ه بالفتح على اإلمام عند خطائوسنًة قات، وقد جرى عرف الناس حكما وفقهًا فيه الث

                                                           
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 ن والعشرون، ثقتان.الحديث الثام (2)
 ، قال المزي: قال أبو زرعة: أبو نصر األسدي الذي يروى عن ابن عباس ثقة.34/343تهذيب الكمال:  (3)
 .الحديث الثاني، صحابي (4)
 .1/235كشف األستار عن زوائد البزار:  (5)
 .1062، حديث رقم:2/74إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة:  (6)
 .5931، حديث رقم:6/103المعجم األوسط:  (7)
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نه من تمام صحة الصالة الضبط لما يتلى فيها من آيات اهلل وللحديث الصالة إذ إفي 
 ((.َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللِ المشهور ))

ذكرها  ،ىوللحديث شواهد صحيحة من طريق أبي بن كعب، وعبد الرحمن بن أبز 
ْخَبَرَنا أَ  د صحيح قال:غير وأحد من أصحاب السنن، فقد ذكر النسائي في سننه بإسنا

ٍل، َعْن َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َقاَل: َحدَّثََنا َيْحَيى َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَياُن َقاَل: َحدَّثََنا َسَلَمُة ْبُن ُكَهيْ 
، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأبْ  آَيًة  اْلَفْجَر َفَتَركَ  لنبيا َزى، َعْن َأِبيِه َقاَل: َصلَّىَذرٍّ

َكَذا َوَكَذا، َأَو ُنِسَخْت؟  َيةَ َنِسيَت آَفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل  ((اْلَقْوِم ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب؟ َأِفي))َفَقاَل: 
 .(1)((ُنسِّيُتَها))َقاَل: 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .1113، حديث رقم:7/345السنن الكبرى للنسائي:  (1)
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 *المطلب السادس:

 )ما أورده قيس في صفة الصالة(

 بعد الرفع منه()في الركوع وما يقال 

 والسبعون: الثامن*الحديث 

 اْلَحَسِن، َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َوَقْيٌس، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ قال يونس ابن حبيب: 
 اْلَحْمُد َلكَ  اللَُّهمَّ ))َيُقوُل ِفي ُدَعاِئِه:  َيُقوُل: َكاَن َرُسوُل اللَّهِ  َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َأِبي َأْوَفى،

 ((.ِمْلَء السََّمَواِت َوِمْلَء اأْلَْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعدُ 

َيُقوُل َهَذا ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن  ِديِثِه: َكاَن َرُسوُل اللَّهِ َقاَل َأُبو َداُوَد: َقاَل َقْيٌس ِفي حَ  
 .الرُُّكوعِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

،  2/164في مسنده: أحاديث عبد اهلل بن أبي أوفى أبو داود الطيالسي .1
 ، واللفظ له.163حديث رقم: 

، حديث 116الطبراني في الدعاء: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع  .2
 .562رقم:

 .1102، حديث رقم:1/316باب التوبة وما يتصل بذلك الشجري في األمالي:  .3

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)سبقت ترجمتهمأبو داود عن شعبة عن قيس:   .1

                                                           
( 11( أبو داود ثقة حافظ، شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم )5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)

 شعبة ثقة إمام، قيس صدوق حسن الحديث.
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هـ( 121الكوفي: )ت: بعد  يعبيد بن الحسن المزنأبو الحسن : عبيد بن الحسن .2
وثقه ابن حجر، وهو صدوق عند الذهبي، من الخامسة، روى له مسلم، وأبو 

 .(1)داود، وابن ماجة

ن الحارث قمة بن خالد بعلبن  أبى أوفىأبو إبراهيم عبد اهلل بن : ابن أبي أوفى .3
 .(2)روى له الجماعة هـ( صحابي جليل17:ي: )تاألسلم

 :اإلسنادالحكم على –ج 

، وهو صحيح من طريق شعبة، ولم يتفرد بروايته قيس، إسناده حسن رجاله ثقات
 فالحديث حسن صحيح لغيره.

مسعر و  شعبة،والحديث رواه غير واحد عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى منهم: 
نا حدث في صحيحه حديث األعمش وشعبة، قال: فقد ذكر مسلمبن كدام، واألعمش، 

أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن األعمش، عن عبيد بن الحسن، 
، وساق ، إذا رفع ظهره من الركوع، قالبن أبي أوفى، قال: كان رسول اهللعن ا

الرفع بأنه  في-اهللرحمه -، قلت: وقول مسلم يؤيد ما جاء في رواية قيس (3)الحديث
 من الركوع.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .62/ 7، تهذيب التهذيب:3/451خ اإلسالم: ، تاري33/245تهذيب الكمال:  (1)
 .4/16، اإلصابة: 3/412، سير أعالم النبالء: 71/ 3، أسد الغابة: 5/120الجرح والتعديل:  (2)
، ورواية شعبة 476، حديث رقم: 1/346باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع –صحيح مسلم: كتاب الصالة  (3)

 .476حديث رقم:
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 )صفة الصالة(

 :التاسع والسبعون*الحديث 

ِبيِع، عَ قال الطبراني:  ْن َحدَّثََنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
اْفَتَتَح  ُت النَِّبيَّ َرَأيْ ))ْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َقاَل: ، َعْن َأِبيِه، عَ ُرِميَعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب اْلجَ 

اَلَة، َوَكبََّر َوَرَفَع َيَدْيِه، ثُمَّ َأَخَذ ِشَماَلُه ِبَيِميِنِه، َفَلمَّا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َكبََّر فَ  َرَفَع َيَدْيِه الصَّ
َرْأَسُه َكبََّر َوَرَفَع، َفَلمَّا َسَجَد  َأَصاِبِعِه، َفَلمَّا َرَفعَ  َفَوَضَع َراَحَتْيِه َعَلى ُرْكَبَتْيِه، َوَفرََّج َبْينَ 

َرى، َوَنَصَب َوَضَع َجِبيَنُه َبْيَن َكفَّْيِه، َوَنَصَب َأَصاِبَع ِرْجَلْيِه، َفَلمَّا َرَفَع ثَنَّى ِرْجَلُه اْلُيسْ 
 اْلُيْسَرى َوَوَضَع ِمْرَفَقُه ُيْسَرى َعَلى َفِخِذهِ َأَصاِبَع ِرْجَلِه اْلُيْمَنى، َفَلمَّا َجَلَس َوَضَع َكفَُّه الْ 

بْ  َهاِم َوَأَشاَر اْلُيْمَنى َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى، َوَعَقَد اْلِخْنَصَر َوالَِّتي َتِليَها، َوَحلََّق ِباْلُوْسَطى، َواإْلِ
 ((.و ِبَهاِبالسَّبَّاَبِة َيْدعُ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 حجر ، عن وائل بنُرِميبن شهاب أبو عاصم الج كليبالطبراني في الكبير:  .1
، من طريق 93، حديث رقم: 22/39، 79، حديث رقم:22/33
، 67، حديث رقم: 22/30،آخر، من طريق 105، حديث رقم:22/42،آخر

َصلَّى َفَرَأْيُت َأَثَر  " َرَأْيُت النَِّبيَّ في كيفية صفة السجود غير انه قال فيه: ))
 واللفظ لهًا، ئل بن حجر أيض((، وهو من طريق واِتِه ِفي اْلَكِثيفِ َأْنِفِه َمَع َجْبهَ 

 .في الحديث األول

 .5451، حديث رقم:5/331محمد  اسمه الطبراني في األوسط: من .2

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [240] 

 

 :اإلسناددراسة  -ب

ت: : )مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني المصري: المقدام بن داود .1
ن بعن عمه موسى بن تليد، وأسد  روىهـ( ضعيف، من الخامسة عشر، 213

 .(1)موسى، وغيرهم، روى عنه ابن أبي حاتم، والطبراني وغيرهم

 .(2): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أسد بن موسى .2

 .(3)عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: سبقت ترجمتهم .3

 :اإلسنادالحكم على -ج

متابعات  ، والحديث لهضعيف فيه المقدام بن داود الرعيني وهو ضعيف الحديث هإسناد
كثيرة عن عاصم بن كليب، ولم يتفرد به قيس بن الربيع عنه، فقد رواه عن عاصم 

عبة وقد ذكر أحمد في مسنده طريقي شيس شعبة وسفيان، وخلق كثير غيرهم، قرينا ق
ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن عَ َحدَّثََنا ُمحَ وسفيان فقال من طريق شعبة:  اِصِم ْبِن مَّ

َحدَّثََنا ، وقال من طريق سفيان: (4)، وذكر نحوهالحضرميُكَلْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َواِئٍل 
زَّاِق، َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َواِئِل ْبِن حُ  ، وذكر رٍ جْ َعْبُد الرَّ

 ثقات. اين صحيح ورجالهماإلسنادوكال  ،(5)نحوه

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 .6/131تاريخ اإلسالم: ، 13/345، سير أعالم النبالء: 303/  1 الجرح والتعديل: (1)
 الحديث السابع والثالثون، أسد بن موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .الحديث التاسع عشر، عاصم صدوق وثق، أبيه ثقة، وائل بن حجر صحابي (3)
، والحديث إسناده 11155، حديث رقم:31/141حديث وائل بن حجر –مسند أحمد: أول مسند الكوفيين  (4)

 صحيح، رجاله ثقات.
، والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ُحجر 11151، حديث رقم: 31/150مسند أحمد:  (5)

فقد أخرج له البخاري في "القراءة" وأبو داود والترمذي، وغير صحابيه فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في 
بإسناد  11167، حديث رقم:31/151و"رفع اليدين"، محمد بن عبد اهلل بن الزبير هو: أبو أحمد الزبيري، "القراءة" 
 أخر.
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 )ما يقال في التشهد في الصالة(

 :الثمانون*الحديث 

ْن َعَطاِء ْبِن َقاَل: نا َقْيٌس، عَ  َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْيٍب، َقاَل: نا َيْحَيى ْبُن آَدَم،قال البزار: 
، َعْن ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد اللَّهِ  َأنَُّه َكاَن ُيَعلُِّمُهُم:  يِّ َعِن النَّبِ ، السَّاِئِب، َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِّ

َلَواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّاَلُم َعَلْيَك َأيَُّها النَِّبيُّ )) َرْحَمةُ اللَِّه َوَبَرَكاُتُه، السَّاَلُم وَ التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّ
اِلِحيَن، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأْشَهُد َأنَّ  َحمًَّدا َعْبُدُه مُ َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّ

 ((.َوَرُسوُلهُ 

  تخريجه: -أ

ي عن حديث عبيدة السلمان- البزار في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .1
، وله من طريقين غير 1714، حديث رقم:  ،5/117عبد اهلل بن مسعود

 هذا الطريق عن قيس عن عطاء، واللفظ له.

 .9929، حديث رقم: 10/52الطبراني في الكبير:  .2

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)أبو كريب الهمداني: سبقت ترجمته .1

 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى بن آدم .2

: يالكوف يالثقفأبو محمد عطاء بن السائب بن مالك : السائبعطاء بن  .3
ه، من الخامسة، روى له البخاري وأصحاب آخر ختلط بهـ( صدوق ا136)ت:
 .(3)السنن

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة. (1)
 الحديث الثاني والستون، يحيى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .7/206ذيب التهذيب: ، ته6/110، سير أعالم النبالء: 10/19، تهذيب الكمال:332/ 6الجرح والتعديل: (3)
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ي ئلطاا يسعيد بن فيروز، سعيد بن أبى عمران أبو البختر  :البختري أبو .4
 .(1)له الجماعة روىهـ( ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، 13ي: )ت:الكوف

أحد هـ( 70ي: )ت:الكوف يالمراد يالسلمانأبو عمرو عبيدة بن عمرو : عبيدة .5
 .(2)األئمة األثبات، من الثانية، روى له الجماعة

 .(3): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

إسناده حسن رجاله ثقات عدا عطاء بن السائب الثقفي وهو صدوق حسن الحديث، 
ا وهذا الحديث ال نعلم أحدا رواه بهذ"وقد سبق، قال البزار:  األسديوقيس بن الربيع 

 ."إال قيس اإلسناد

 ا، وقد جاء الحديث متفقً فقد رواه غير واحد عن ابن مسعودوالحديث صحيح لغيره،  
ِبي َشْيَبَة، َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن أَ فقد جاء في الصحيحين ما نصه:  ،حيحينعليه في الص

، َقاَل: ُكنَّا َنُقوُل ِفي ِِ  ي َواِئٍل، َعْن َعْبِد اللَّهَجِريٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأبِ  َحدَّثََنا
اَلِة: السَّاَلُم َعَلى اللَِّه، السَّاَلُم َعَلى ُفاَلٍن، َفَقاَل َلَنا النَِّبيُّ  ِإنَّ اللََّه ُهَو ))َذاَت َيْوٍم:  الصَّ

اَلِة َفْلَيُقْل: التَِّحيَّاُت ِللَِّه  السَّاَلُم، َفِإَذا َقَعَد َأَحُدُكمْ  اِلِحيَن، َفِإَذا  -ِإَلى َقْوِلِه  -ِفي الصَّ الصَّ
َأْشَهُد َقاَلَها َأَصاَب ُكلَّ َعْبٍد ِللَِّه ِفي السََّماِء َواأَلْرِض َصاِلٍح، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، وَ 

 .(1)((ُر ِمَن الثََّناِء َما َشاءَ ثُمَّ َيَتَخيَّ  َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 .4/73، تهذيب التهذيب: 4/279، سير أعالم النبالء: 11/32، تهذيب الكمال:54/ 4الجرح والتعديل: (1)
 .7/15، تهذيب التهذيب: 4/40، سير أعالم النبالء: 19/266، تهذيب الكمال:91/ 6الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (3)
، صحيح مسلم: كتاب 6321، حديث رقم: 1/72باب الدعاء في الصالة –كتاب الدعوات صحيح البخاري:  (1)

 .402، حديث رقم: 1/301باب التشهد في الصالة –الصالة 
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 :غريب األلفاظ-د

 نما قيل  :التحيات جمع تحية وهي الملك والبقاء وقيل العظمة وقيل الحياة وا 
التحيات بالجمع ألن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية 

 .(2)مخصوصة فقيل جميع تحياتهم هلل تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة

 هللهي الصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي ا :الصلوات 
 .(3)المتفضل بها

 أي الكلمات الطيبات ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة  :الطيبات
 .(4)هلل تعالى وال تصلح حقيقتها لغيره

  

                                                           
 .1/113باب التاء مع الخاء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف التاء  (2)
 .3/50لالم باب الصاد مع ا–النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الصاد  (3)
هـ( 911الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  (4)
الخبر، –المملكة العربية السعودية -، تحقيق: أبو اسحق الحويني، طبعة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 2/134

 م. 1996-هـ  1416الطبعة: األولى 
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 )صفة التسليم واالنصراف من الصالة(

 الثمانون:و  الواحد*الحديث 

ِن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْن ُعَمْيِر بْ  َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس،قال يونس بن حبيب: 
، َقالَ  ، َعْن َأْوٍس الثََّقِفيِّ ِفي َوْفِد  ْمَنا َعَلى النَِّبيِّ َقدِ )): َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن اْلُمِغيَرِة الطَّاِئِفيِّ

 ((.َساِرهِ َعْن يَ َعْن َيِميِنِه وَ ثَِقيٍف َفَأَقْمَنا ِعْنَدُه ِنْصَف َشْهٍر َفَرَأْيُتُه َيْنَفِتُل 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث 2/435أبو داود الطيالسي في مسنده: حديث أوس بن حذيفة الثقفي  .1
 ، واللفظ له.1201رقم: 

، 1/269الطحاوي في شرح معاني اآلثار: باب السالم في الصالة، كيف هو؟  .2
 .1612حديث رقم:

الطبراني قوله: ، زاد في رواية 596، حديث رقم: 1/219الطبراني في الكبير:  .3
دَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن حَ قال:  آخر((، وبإسناده في حديث َوَرَأْيُت َنْعَلْيِه، َلُه ِقَبااَلنِ ))

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل  ، َوُمَحمَّ ، ، َقااَل: َأْخَبرَ الحضرميِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ اِنيُّ َنا َيْحَيى اْلِحمَّ
ِبيِع، َعْن عُ  ، َعْن َعْبِد اثنا َقْيُس ْبُن الرَّ ْلَمِلِك ْبِن اْلُمِغيَرِة َمْيِر ْبِن َعْبِد اهلِل اْلَخْثَعِميِّ

، عَ  ِنْصَف َشْهٍر، َفَرَأْيُتُه  َأَقْمُت ِعْنَد النَِّبيِّ ))ْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس، َقاَل: الطَّاِئِفيِّ
(( حديث يِنِه، َوَعْن ِشَماِلهِ ْن َيمِ عَ  ُيَصلِّي، َوَعَلْيِه ِنَعااَلِن ُمَقاِبَلَتاِن، َوَرَأْيُتُه َيْبُزقُ 

 .597رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1

                                                           
 والعشرون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. الحديث الثامن (1)
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يخ ثقة قديم شي، الكوف يعمير بن عبد اهلل بن بشر الخثعم: عمير بن عبد اهلل .2
 .(1)من السادسة، روى له أبو داود في المراسيل ،من أصحاب الحجاج ْبن أرطاة

ه بن حجر، وثقاهـ(، مقبول عند 110ي: )ت: قبل عبد الملك بن المغيرة الطائف .3
 .(2)الذهبي، من الرابعة، روى له الترمذي، وأبو داود في المراسيل

وهو الذي يقال له أوس بن أبى أوس  يأوس بن حذيفة الثقف: أوس الثقفي .4
 .(3)في وفد ثقيف ربما سكن الطائف وفد إلى النبي، جليل يصحاب

 :اإلسنادالحكم على -د

، غيرة الثقفي وهو صدوق حسن الحديثإسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الملك بن الم
 وقد سبق. وقيس بن الربيع األسدي

لسنن داود في سننه وغيره ، وألبي داود في ا لحديث صحيح لغيره، فقد صح عند أبيوا 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ْبُن َكِثيٍر، َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن، ح وَحدَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد من عدة طرق واللفظ له قال: 

َبْيٍد ُيوُنَس، َحدَّثََنا َزاِئَدُة، ح وَحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َأُبو اأْلَْحَوِص، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن عُ 
، َوِزَياُد ْبُن َأيُّوَب، َقااَل: َحدَّثََنا ُعَمرُ  ، ح وَحدَّثََنا َتِميُم ْبُن ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ  اْلُمَحاِرِبيُّ

َحدَّثََنا  اْلُمْنَتِصِر، َأْخَبَرَنا ِإْسَحاُق َيْعِني اْبَن ُيوُسَف، َعْن َشِريٍك، ح وَحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع،
اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد  َحاَق، َعْن َأِبيُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ِإْسَراِئيُل، ُكلُُّهْم َعْن َأِبي ِإسْ 

َكاَن  َأنَّ النَِّبيَّ ))ْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، اللَِّه، َوَقاَل ِإْسَراِئيُل: َعْن َأِبي اأْلَْحَوِص، َواأْلَ 
َوَرْحَمُة اللَِّه، السَّاَلُم َلْيُكْم السَّاَلُم عَ ، ُيَسلُِّم َعْن َيِميِنِه، َوَعْن ِشَماِلِه، َحتَّى ُيَرى َبَياُض َخدِّهِ 

، لم سفيان، وحديث إسرائيل وهذا لفظ حديث)قال أبو داود:  ،((ُة اللَّهِ َعَلْيُكْم َوَرْحمَ 
، قال أبو داود: ورواه زهير، عن أبي إسحاق، ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن (يفسره

                                                           
 .22/310تهذيب الكمال:  (1)
 .3/94، تاريخ اإلسالم: 11/421تهذيب الكمال:  (2)
مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي،  (3)

، تحقيق: مرزوق على إبراهيم، طبعة: دار الوفاء للطباعة 97هـ( 354)المتوفى:  أبو حاتم، الدارمي، الُبستي
 .1/297م، اإلصابة:  1991-هـ  1411المنصورة، الطبعة: األولى  –والنشر والتوزيع 
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 هلل، قال أبومة، عن عبد اأبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه، وعلق
 .(1)أن يكون مرفوعا -حديث أبي إسحاق  -شعبة كان ينكر هذا الحديث  داود:

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

 الته أي يقال: انفتل فالن عن ص ،الشيء كليك الحبل وكفتل الفتيلة لي: الف ْتل
تل فانصرف، ولفت فالنا عن رأيه وفتله أي صرفه ولواه، وفتله عن وجهه فان

وفتل وجهه عن القوم: صرفه كلفته.  ،أي صرفه فانصرف، وهو قلب لفت
  .(2)وفتلت الحبل وغيره وفتل الشيء يفتله فتال، فهو مفتول وفتيل

 

  

                                                           
 .996، حديث رقم:1/261باب في السالم  –سنن أبي داود: أبواب تفريع استفتاح الصالة  (1)
 .15/514فصل الفاء – لسان العرب: حرف الالم (2)
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 )ما يقال بعد الصالة(

والثمانون: الثاني*الحديث   

َحاَق َحدَّثََنا َأْحَمُد، َقاَل نا َجاِبُر ْبُن ُكْرِديٍّ اْلَواِسِطيُّ َقاَل: نا َيْحَيى ْبُن ِإسْ قال الطبراني: 
ِبيِع، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َعائِ  َة َقاَلْت: شَ السَّْيَلِحيِنيُّ َقاَل: نا َقْيُس ْبُن الرَّ

اَلِة َقاَل: ِإَذا  اَن النَِّبيُّ كَ  ا اَرْكَت يَ اللَُّهمَّ َأْنَت السَّاَلُم، َوِمْنَك السَّاَلُم، َتبَ ))َسلََّم ِمَن الصَّ
ْكَرامِ   ((.َذا اْلِجاَلِل َواإْلِ

 تخريجه: -أ
 .2094، حديث رقم:2/319أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
هـ( ثقة، لقب 310: )ت:أبو جعفر أحمد بن يحيى بن زهيرالتستري : أحمد .1

كريب محمد بن العالء،  يأب روى عن من السابعة عشر، بتاج المحدثين،
م عنه: أبو حاتروى  ومحمد بن حرب النشائي، والحسين بن أبي زيد الدباغ،

بن حبان، وأبو إسحاق بن حمزة، وسليمان بن أحمد الطبراني، وأبو عمرو بن 
 .(1)ونآخر أبو بكر بن المقرئ، و حمدان، و 

هـ( صدوق، 255: )ت:أبو العباس البزاز :يجابر بن كردى بن جابر الواسط .2
 .(2)له النسائي روى، ةمن الحادية عشر 

 .(3)يحيى بن إسحاق السيلحيني: سبقت ترجمته .3
 قيس بن الربيع: سبق. .4

                                                           
 .7/152، تاريخ اإلسالم: 14/362سير أعالم النبالء: (1)
 .459-4/451تهذيب الكمال:  (2)
 (، صدوق وثق.11التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (3)
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ي: )ت: الكوف يبن يزيد الحارث هانئالمقدام بن شريح بن : المقدام بن شريح .5
 روىه( ثقة عند ابن حجر، وقال الذهبي: صدوق، من السادسة، 130قبل 

 .(1)له البخاري في األدب، والخمسة
ي الكوفي: المذحج يبن يزيد بن نهيك الحارث هانئبن أبو المقدام شريح  :()أبيه .6

 .(2)له البخاري في األدب، والخمسة روى من الثانية، هـ( ثقة عابد،71)ت:
 .(3)سبقت ترجمتها: عائشة .7

 : اإلسناددراسة -ج

 ماهو  وقيس بن الربيع األسديردي الواسطي إسناده حسن رجاله ثقات عدا جابر بن ك
 .الحديث احسن انصدوق

لم يرو هذا الحديث عن المقدام بن شريح إال قيس، تفرد به: يحيى بن قال الطبري:  
ُبو َبْكِر ْبُن َحدَّثََنا أَ والحديث صحيح لغيره فقد رواه مسلم في صحيحه فقال: ، إسحاق

ِرِث، َأِبي َشْيَبَة، َواْبُن ُنَمْيٍر، َقااَل: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحا
مَّ َأْنَت السَّاَلُم اللهُ ))ْقَداَر َما َيُقوُل: ْم َيْقُعْد ِإالَّ مِ ِإَذا َسلََّم لَ  َشَة، َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ َعْن َعائِ 

ْكَرامِ  َوِمْنَك السَّاَلُم، َتَباَرْكتَ  ا َذا اْلَجاَلِل يَ ))َوِفي ِرَواَيِة اْبِن ُنَمْيٍر  ((َذا اْلَجاَلِل َواإْلِ
ْكَرامِ   اإلسناداِصٍم، ِبَهَذا عَ  اِلٍد َيْعِني اأْلَْحَمَر، َعنْ َوَحدَّثََناُه اْبُن ُنَمْيٍر، َحدَّثََنا َأُبو خَ  ((،َواإْلِ
ْكَرامِ يَ ))َوَقاَل:  َمِد، َحدَّثَ (( ا َذا اْلَجاَلِل َواإْلِ ِني َأِبي، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َعْبِد الصَّ

 اْلَحاِرِث، ِكاَلُهَما ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبنِ ُشْعَبُة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث، َوَخاِلدٍ 
ْكَرامِ ا َذا اْلَجاَلِل وَ يَ ))َغْيَر َأنَُّه َكاَن َيُقوُل:  َقاَل ِبِمْثِلِه، ْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ عَ   .(4)((اإْلِ

 
                                                           

 .10/217، تهذيب التهذيب: 21/457، تهذيب الكمال: 1/302الجرح والتعديل:  (1)
 .4/331، تهذيب التهذيب: 4/107، سير أعالم النبالء: 12/452، تهذيب الكمال: 4/333الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (3)
، حديث 1/414باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته –صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة  (4)

 .592-591رقم:
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 )في سجود السهو(

 والثمانون: الثالث*الحديث 

ْيُس ْبُن َنْصٍر، َقاَل: ثنا َشَباَبُة ْبُن َسوَّاٍر، َقاَل: ثنا قَ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن قال الطحاوي: 
ِبيِع، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشَبْيٍل، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َصلَّى ِبَنا اْلُمِغيَرةُ بْ   ،ُن ُشْعَبةَ الرَّ

ْكَعَتْينِ  ُه َسَجَد َفَلمَّا َقَضى َصاَلتَ ، وااَر ِإَلْيِهْم َأْن ُقومُ َأشَ فَ ، َفَسبََّح النَّاُس َخْلَفهُ  ،َفَقاَم ِفي الرَّ
ِإَذا اْسَتَتمَّ َأَحُدُكْم َقاِئًما َفْلُيَصلِّ َوْلَيْسُجْد )): مَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ثُ  ،َسْجَدَتِي السَّْهوِ 
ْن َلْم َيْسَتِتمَّ َقاِئًما َفْليَ  ،َسْجَدَتِي السَّْهوِ   ((.هِ َسْهَو َعَليْ  َواَل  ،ْجِلْس َواِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 باب سجود السهو في الصالة–الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الصالة  .1
 ، واللفظ له.2561، حديث رقم:1/440هل هو قب التسليم أو بعده؟ 

 إلى القعود قبل استتمامباب الرجوع –الدارقطني في سننه: كتاب الصالة  .2
 .1419، حديث رقم: 2/215الصالة 

 :اإلسناددراسة  -ب
: )ت: أبو علي بن معارك الحسين بن نصر البغدادي: حسين بن نصر .1

سحاق بن هـ( ثقة ثبت، من الرابعة عشر، روى 261 عن: يزيد بن هارون، وا 
 .(1)ابن خزيمة، والدوالبي، وابن أبي حاتم، والطحاوي، وعنه: سليمان الرازي

: روانم اسمهو ، يالمدائن يبن سوار الفزار  ةَ شبابأبو عمرو : بن سوار شبابةَ  .2
قال الذهبي: صدوق، روى  من التاسعة، باإلرجاء، ُرِميهـ( ثقة حافظ 206)ت:

 .(2)له الجماعة
 قيس بن الربيع: سبق. .3

                                                           
 .12/376سير أعالم النبالء:  (1)
 .4/302، تهذيب التهذيب: 9/513، سير أعالم النبالء: 12/343، تهذيب الكمال:4/392الجرح والتعديل:  (2)
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: قبل : )تالمغيرة ْبن شبيل ْبن عوف األحمسي الكوفي: المغيرة بن شبيل .4
 .(1)له أصحاب السنن روىمن الرابعة، هـ( ثقة، 110

 األحمسي يالبجلحصين بن  قيس بن أبى حازمأبو عبد اهلل قيس بن أبي حازم:  .5
 .(2)له الجماعة روىهـ( ثقة مخضرم، من الثانية، 90الكوفي: )ت: بعد 

 .(3): سبقت ترجمتهالمغيرة بن شعبة .6

 :اإلسنادالحكم على -ج 

 ألسديا وقيس بن الربيعوار الفزاري بن س شبابهإسناده حسن رجاله ثقات عدا     
 .الحديث احسن انصدوق ماوه

ه يو ر ي"فقال:  سئل عن حديث قيس بن أبي حازم، عن المغيرةقال الدارقطني وقد  
 فرواه منصور، عن المغيرة بن شبل، وقيل: ابن شبيل، المغيرة بن شبل، واختلف عنه؛

اسم، عن روح بن الق روىواختلف عن منصور، ف، عن المغيرة بن شعبة فيكون مرسال
، وكذلك رواه جابر الجعفي، غيرة بن شبل، عن قيس، عن المغيرةعن منصور، عن الم

 .(4)"عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة وهو الصحيح

مدار الحديث على جابر الجعفي وهو ضعيف رافضي، ومتابعات الحديث أتت قلت: 
اء فقد ج دينًا وهما، إبراهيم بن طهمان وهو ثقة، من طريق من هو أقوى منه وأسلم

حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، الحديث بسنده عند الطحاوي أيضًا فقال: 
رة، ، عن المغي، عن قيس بن أبي حازمعن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل

 .(5)وساق الحديث بطوله

                                                           
 .10/262، تهذيب التهذيب: 3/170، تاريخ اإلسالم: 21/361تهذيب الكمال:  (1)
 .1/311، تهذيب التهذيب: 4/191، سير أعالم النبالء: 24/10، تهذيب الكمال: 7/102الجرح والتعديل:  (2)
 .الحديث الخامس والستون، صحابي (3)
 .1263، حديث رقم: 7/141العلل الواردة في األحاديث النبوية: ومن حديث المغيرة بن شعبة  (4)
 .2562، حديث رقم 1/440شرح معاني اآلثار:  (5)
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ي الظاهر : ولكنه فأقول-جزم بذلك شيخنا  كما-وهذا سند صحيح "قال سمير الزهيري: 
ال فإنني في شك كبير من ذلك؛ ألن إبراهيم بن طهمان ال تعرف له رواية عن  فقط، وا 
مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم ُيالحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في 

را للمغيرة كشيوو ابن طهمان، وفي تالميذ المغيرة، بينما ال نجد في شيوو ابن طهمان ذ
 بن شبيل، وال نجد في تالميذ المغيرة ذكرا البن طهمان.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في  
ما من شيخ الطحاوي  هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وا 

 .(1)"فإنه مع ثقته كان يخطئ وال يرجع. واهلل أعلم

ه والذي يظهر لي واهلل أعلم أن في سندقلت: وهذا ما ذكره الطحاوي وقيس بن الربيع 
ارقطني ، وقد ذكره الدعند الطحاوي وهذا ما يؤيده كالم الزهيري السابق اوانقطاعً  اسقطً 

الميذ من ت افي سننه أنه من طريق قيس عن جابر الجعفي وهذا أصح، ذلك أن قيس
ن كان ثمة لقاء بينه وبين  ه المغيرة بن شبل فهو ليس من تالميذه ولعله أدركجابر، وا 

 .حال صغره وحداثة سنه

بن الربيع  وقيس"وقد صحح األلباني هذا الحديث من طريق قيس بن الربيع وقال فيه: 
ن كان فيه ضعف من قبل حفظه، فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له وهو ثقة،  ما موا 

ن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث، فهو مرفوع قطًعا؛  يقوي حديثه، وهو وا 
ألن التفصيل الذي فيه ال يقال من قبل الرأي، ال سيما والحديث في جميع الطرق عن 

 .(2)"المغيرة مرفوع

ريرة ه من طريق أبيقلت والحديث له شواهد صحيحة تتكلم عن السهو في الصالة 
 .(3)، وقد أشار لهم الطحاويود، وعمران بن حصين، وعبد اهلل بن بجينهوابن مسع

                                                           
 ابعة.الرياض الطبعة الس–، طبعة دار الفلق 332، حديث رقم: 100تعليقه على بلوغ المرام: صـ (1)
 ، وذكر جملة في تفصيل الحديث.321، حديث رقم:631-1/637السلسلة الصحيحة لأللباني:  (2)
 .1/440شرح معاني اآلثار:  (3)
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ثََنا َحدَّثََنا ُعْثَماُن، َقاَل: َحدَّ فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن مسعود ما نصه: 
(( النَِّبيُّ َصلَّى ))َجِريٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل: َقاَل َعْبُد اللَِّه 

اَلِة  ِه، َأَحَدثَ َسلََّم ِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اللَّ  َفَلمَّا-َقاَل ِإْبَراِهيُم: اَل َأْدِري َزاَد َأْو َنَقَص  ِفي الصَّ
َوَسَجَد َتْقَبَل الِقْبَلَة، َفثََنى ِرْجَلْيِه، َواسْ ))، َقاُلوا: َصلَّْيَت َكَذا َوَكَذا، ((َوَما َذاكَ ))َشْيٌء؟ َقاَل: 

اَلِة َشْيٌء ِإنَُّه لَ )) ، َفَلمَّا َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه، َقاَل:((َسْجَدَتْيِن، ثُمَّ َسلَّمَ  ْو َحَدَث ِفي الصَّ
َذا َشكَّ ُروِني، َوا ِ َلَنبَّْأُتُكْم ِبِه، َوَلِكْن ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم، َأْنَسى َكَما َتْنَسْوَن، َفِإَذا َنِسيُت َفَذكِّ 

َواَب َفْلُيِتمَّ َعَلْيِه، ثُمَّ ِلُيَسلِّ   .(1)((، ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ مْ َأَحُدُكْم ِفي َصاَلِتِه، َفْلَيَتَحرَّ الصَّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
، صحيح مسلم: كتاب 401، حديث رقم: 1/19باب التوجه للقبلة حيث كان -صحيح البخاري: كتاب الصالة  (1)

 .572حديث رقم: ،1/400باب السهو في الصالة والسجود له –الصالة 
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 جمع الصالة()

 والثمانون: الرابع*الحديث 

اٍر الدُّ  َحدَّثََناقال ابن األعرابي:  ، اْبُن َأِبي اْلُحَنْيِن، نا َأُبو َغسَّاَن، نا َقْيٌس، َعْن َعمَّ ْهِنيِّ
َثَماِنًيا َوَسْبًعا َوُهَو ُمِقيٌم  َصلَّى النَِّبيُّ ))َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: 

 ((.ِباْلَمِديَنةِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه

 ، واللفظ له.731، حديث رقم: 1/317ابن األعرابي في معجمه:  .1

 .2337، حديث رقم:3/20إبراهيم  اسمهباب من الطبراني في األوسط:  .2

 :اإلسناددراسة  -ب

أبي الحنين أبو جعفر ن ين بن موسى بسمحمد ْبن الح: ابن أبي الحنين .1
قال  وثقه الدارقطني وغيره، ،هـ( ثقة277: )ت:ثالحنيني الكوفي المحد

 . (1)موطأ مالك نده عن القعنبيف مسنًدا وحدث به، وعالدَّاَرُقْطِنّي: صن

 .(2)ماسبقت ترجمته: عن قيس بن الربيع غسان مالك بن إسماعيلأبو  .2

 مولىالكوفي  يالبجلالدهني أبى معاوية عمار بن معاوية : عمار الدهني .3
الذهبي، اتفق على  هوثقر، دوق عند بن حجهـ( ص133: )ت:الحكم بن نفيل

 .(3)له الجماعة عدا البخاري روى، تشيعه، من الخامسة

                                                           
 .6/605، تاريخ اإلسالم: 3/9تاريخ بغداد:  (1)
 الحديث الثالث والستون، أبو غسان ثقة متقن حجة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .7/406، تهذيب التهذيب:6/131، سير أعالم النبالء:21/201، تهذيب الكمال:6/363الجرح والتعديل: (3)
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 .(1)سعيد بن جبير: سبقت ترجمته .4

 .(2): سبقت ترجمتهابن عباس .5

 :اإلسنادالحكم على -ج 

 .لم يرو هذا الحديث عن عمار إال قيس، قال الطبراني: إسناده حسن رجاله ثقات  
، فقد رواه غير واحد عن ابن جبير عن اإلسنادوالحديث صحيح لغيره من غير هذا 

ريم بن عبد الكو ابن عباس، منهم حبيب بن أبي ثابت، وأبو الزبير محمد بن مسلم، 
، عطاء، ومجاهدي، رواه عن ابن عباس غير واحد منهم سعيد بن جبير، و مالك الجزر 

-يس ق ، وعبد اهلل بن شقيق العقيلي، وقد وافق الحديث عندسو وجابر بن زيد، وطا
ن ي، فقد جاء في الصحيحاإلسنادوخالفهم في  الصحيحينما جاء في  -رحمه اهلل

ْيٍد، َعِن زَ  َحدَّثََنا َحمَّاٌد ُهَو اْبُن َزْيٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبنِ بسنديهما قاال:  
الَمْغِرَب الظُّْهَر َوالَعْصَر وَ  ،َوَثَماِنًياَمِديَنِة َسْبًعا َصلَّى ِبالْ  َأنَّ النَِّبيَّ ))اْبِن َعبَّاٍس: 

 .(3)((َوالِعَشاءَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           

 الحديث الثامن واألربعون، ثقة. (1)
 الحديث الثاني، صحابي. (2)
، عن أبو 543، حديث رقم: 1/114باب تأخير الظهر إلى العصر –صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة  (3)

، حديث 1/491باب الجمع بين الصالتين في الحضر –النعمان، صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها 
 ، عن أبو الربيع الزهراني. 705رقم: 
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 )الصالة على الحصير وغيره( 

 والثمانون: الخامس*الحديث 

ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه قال الطبراني:  يِنيُّ َقاَل: نا ِإْبَراِهيُم بْ  الحضرميَحدَّثََنا ُمَحمَّ ُن ِإْسَحاَق الصِّ
ِبيِع، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعِن َأِبيِه،  َكاَن ))اِئَشَة، َقاَلْت: َعْن عَ َقاَل: نا َقْيُس ْبُن الرَّ

َضَع َتْحَت ْوًما َفوَ يَ ِإَذا َصلَّى اَل َيَضُع َتْحَت َقَدَمْيِه َشْيًئا، ِإالَّ َأَنا ُمِطْرَنا  َرُسوُل اللَّهِ 
 ((.َقَدَمْيِه ِنْطًعا

 تخريجه: -أ

 .5777، حديث رقم: 6/55محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

هـ( 232:: )تأبو إسحاق الصيني الجعفي الكوفيإبراهيم بن إسحاق الصيني:  .2
متروك الحديث، قاله الدارقطني، وقال الذهبي: كان صدوقًا ضريرًا، تفرد عن 

وعنه: موسى بن إسحاق األنصاري قيس بن الربيع، ورى عن أنس بن مالك، 
 .(2)الخطمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومطين

: سبقت المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشةقيس بن الربيع عن  .3
 .(3)ترجمتهم

 

 
                                                           

 ث التاسع، ثقة جبل.الحدي (1)
، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله: 1/11، ميزان اإلعتدال:5/515تاريخ اإلسالم:  (2)
1/31. 
 صحابية. الحديث الثاني والثمانون، قيس صدوق حسن الحديث، المقدام ثقة، أبوه ثقة عابد، عائشة (3)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 .شديد الضعف فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وهو متروك الحديث هإسناد

لم يرو هذا الحديث عن المقدم بن "قال الطبراني في تعليقه على هذا الحديث:  
عات ، وليس لهذا الحديث شواهد وال متابشريح إال قيس، تفرد به إبراهيم الصيني

وليس عليه العمل، وقد أورد الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد هذا الحديث وذكر 
 .(1)"تخالفه ىخر أأحاديث 

 .شديد الضعف :الحديث*الحكم علي 

  

  

                                                           
-2270، حديث رقم: 2/57باب ما الصالة على الخمرة وما يليه –الصالة  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب (1)

2273. 
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 صالة اإلمام المريض بالمأمومين()

 والثمانون: السادس*الحديث 

ِبيِع، َحدَّثَِني َعْبُد اللَِّه ْبُن أَ َحدَّثََنا َأُبو قال أحمد:  ِبي السََّفِر، َسِعيٍد، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
َوِعْنَدُه  وِل اللَّهِ َدَخْلُت َعَلى َرسُ  َعِن اْبِن ُشَرْحِبيَل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْلَعبَّاِس، َقاَل:

ٌد َشِهَد اللَّدَّ ِإال ُلدَّ، ِإال اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت َأحَ ))اَل: قَ ِنَساُؤُه، َفاْسَتَتْرَن ِمنِّي ِإال َمْيُموَنَة، فَ 
َفَقاَلْت  ((ِبالنَّاس َبْكٍر َأْن ُيَصلِّيَ ُمُروا  َأَبا ))ثُمَّ َقاَل:  ((ِصِب اْلَعبَّاَس َأنَّ َيِميِني َلْم تُ 

َبا َبْكٍر ُمُروا أَ )): َقاَم َمَقاَمَك َبَكى، َقالَ  َعاِئَشُة ِلَحْفَصَة: ُقوِلي َلُه ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل ِإَذا
 ،خرأَفَأَراَد َأْن َيتَ  ِخفًَّة، َفَجاَء َفَنَكَص َأُبو َبْكرٍ  َفَصلَّى، َفَوَجَد النَِّبيُّ  َفَقامَ  ِلُيَصلِّ ِبالنَّاسِ 

 ((.َفَجَلَس ِإَلى َجْنِبِه، ثُمَّ اْقَتَرأَ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 ، 3/303عن النبي حديث العباس –أحمد في مسنده: مسند بني هاشم  .1
، َفَخَرَج ((َبا َبْكٍر ُيَصلِّي ِبالنَّاسِ ُمُروا أَ )) قال آخر، وبلفظ 1714حديث رقم: 

َبْكٍر  وَراَحًة، َفَخَرَج ُيَهاَدى َبْيَن َرُجَلْيِن، َفَلمَّا َرآهُ َأبُ  َفَكبََّر، َوَوَجَد النَِّبيُّ  َأُبو َبْكرٍ 
َم َمَكاَنَك، ثُمَّ َجَلَس َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َفَأَشاَر ِإَلْيِه النَِّبيُّ خرأتَ 

(( حديث ِمَن السُّوَرةِ  ِإَلى َجْنِب َأِبي َبْكٍر، َفاْقَتَرَأ ِمَن الَمَكاِن الَِّذي َبَلَغ َأُبو َبْكرٍ 
 ، واللفظ له.1715رقم:

))ُمُروا َأَبا َبْكٍر ُيَصلِّي  قوله- بكر فضل أبي: (1)فضائلأحمد في ال .2
 .79، حديث رقم: 1/101 ِبالنَّاِس((

                                                           
هـ(، 241فضائل الصحابة: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  (1)

 هـ.1403بيروت، الطبعة: األولى،  –تحقيق: د. وصي اهلل محمد عباس، طبعة: مؤسسة الرسالة 
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ومما روى ابن عباس - البزار في مسنده: مسند العباس بن عبد المطلب .3
 .1300، حديث رقم: 4/127عن ابيه

، حديث رقم:  12/62أبو يعلى في مسنده: مسند العباس بن عبد المطلب .4
6704. 

 عن رسول اهلل روىب بيان مشكل ما باالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .5
مما يدل على الصحيح فيما اختلف فيه أهل العلم في االستثناء في األيمان 

أو يكونان بخالف  ،هل يكونان سواء ،منها آخرإذا قدم منها ذكر الطالق أو 
 .1932، حديث رقم: 5/192 ذلك؟

، 1/270: مجلس من إمالء الشافعي الفوائد )الغيالنيات(أبو بكر الشافعي في  .6
-211، حديث رقم: 211-1/210 آخر، وفي مجلس 269حديث رقم: 

 .216، حديث رقم: 1/215، 212-213

الفضيلة الخامسة مما تفرد بها  :(1)ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة .7
 .117، حديث رقم:229صـ العباس ليست لغيره

باب صالة المريض جالسًا بالمأمومين –الدارقطني في سننه: كتاب الصالة  .1
 .1414، حديث رقم:2/252

، 121سادسة صـالفضيلة ال- ما تفرد بها العباس :(2)أبو نعيم في الفضائل .9
 .147حديث رقم: 

                                                           
مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن: ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد  شرح (1)

هـ(، تحقيق: عادل بن محمد، طبعة: 315بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى: 
 هـ.1415مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 

فاء األربعة وغيرهم ألبي نعيم األصبهاني: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن فضائل الخل (2)
هـ(، تحقيق: صالح بن محمد العقيل، طبعة: دار البخاري للنشر 430موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: 
 هـ. 1417والتوزيع، المدينة المنورة، الطبعة: األولى، 
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 .34، حديث رقم: 67: المجلس الثالث صـ(1)الفراء في األمالي .10

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع دمبن آيحيى  .1

ي: لكوفا يالثور  ي: سعيد بن يحمد ابن أحمد الهمدانعبد اهلل بن أبى السفر .2
 .(3)هـ( ثقة، من السادسة، روى له الجماعة عدا الترمذي130)ت:

ثقة، من الثالثة، روى له هـ( 100الكوفي: )ت: قبل  األوديأرقم بن شرحبيل  .3
 .(4)ابن ماجة

 .(5)سبقت ترجمته :ابن عباس .4

 .(6)سبقت ترجمته: العباس بن عبد المطلب .5

 : اإلسنادالحكم على -ج

سند وقد ذكر، قال المحقق لم إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
واهد، وهذا وحديُثه حسن في الش غيره، قيس بن الربيع مختلف فيه،صحيح لِ أحمد: 

 .(7)منها، وباقي رجاله ثقات

دَّثََنا حَ عائشة فيما اتفق عليه الشيخان بسنديهما قاال: ح الحديث من طريق وقد ص
ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث، َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي، َقاَل: َحدَّثََنا اأَلْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم، 

                                                           
من أمالي الفراء: للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ جزء فيه ستة مجالس  (1)

دار الصديق، الطبعة: -هـ(، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، طبعة: دار البشائر 451ابن الفراء )المتوفى: 
 م.2004األولى 

 الحديث الثاني والستون، يحيى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .5/240، تهذيب التهذيب: 3/442، تاريخ اإلسالم:15/41، تهذيب الكمال: 72-5/71تعديل: الجرح وال (3)
 .1/191، تهذيب التهذيب: 2/1056، تاريخ اإلسالم:2/314، تهذيب الكمال: 2/310الجرح والتعديل:  (4)
 .الحديث الثاني، صحابي (5)
 .الحديث الثامن عشر، صحابي (6)
 ، طبعة الرسالة. 1714، تعليق شعيب االرنؤوط على حديث رقم:3/304مسند أحمد:  (7)
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اَلِة َوالتَّْعِظي، َفَذَكْرَنا الُمَواَظَبَة َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َعاِئَشةَ  َعِن اأَلْسَوِد، َم َلَها، َعَلى الصَّ
اَلُة، فَ ، َفَحَضَرِت َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِفيهِ  َقاَلْت: َلمَّا َمِرَض َرُسوُل اللَّهِ  ُأذَِّن الصَّ

ِفي  َرُجٌل َأِسيٌف ِإَذا َقامَ  َفِقيَل َلُه: ِإنَّ َأَبا َبْكرٍ  ((ا َبْكٍر َفْلُيَصلِّ ِبالنَّاسِ ُمُروا َأبَ ))َفَقاَل: 
ِإنَُّكنَّ ))َعاَد الثَّاِلَثَة، َفَقاَل: أَ َمَقاِمَك َلْم َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلَِّي ِبالنَّاِس، َوَأَعاَد َفَأَعاُدوا َلُه، فَ 

ْكٍر َفَصلَّى َفَوَجَد ، َفَخَرَج َأُبو بَ ((ا َبْكٍر َفْلُيَصلِّ ِبالنَّاسِ َصَواِحُب ُيوُسَف ُمُروا َأبَ 
طَّاِن ِمَن ْفِسِه ِخفًَّة، َفَخَرَج ُيَهاَدى َبْيَن َرُجَلْيِن، َكَأنِّي َأْنُظُر ِرْجَلْيِه َتخُ ِمْن نَ  النَِّبيُّ 

َأْن َمَكاَنَك، ثُمَّ ُأِتَي ِبِه َحتَّى  ، َفَأْوَمَأ ِإَلْيِه النَِّبيُّ خرأالَوَجِع، َفَأَراَد َأُبو َبْكٍر َأْن َيتَ 
ِتِه، َبْكٍر ُيَصلِّي ِبَصالَ  ُيَصلِّي َوَأُبو َمِش: َوَكاَن النَِّبيُّ ، ِقيَل ِلأْلَعْ ((َجَلَس ِإَلى َجْنِبهِ 

 .(1)مْكٍر، َفَقاَل: ِبَرْأِسِه َنعَ َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ِبَصاَلِة َأِبي بَ 

ُيَصلِّي ِبالنَّاِس َجاِلًسا َوَأُبو َبْكٍر  َفَكاَن َرُسوُل اهللِ وفي لفظ مسلم زاد عليه قوله: 
َوَيْقَتِدي النَّاُس ِبَصاَلِة َأِبي َبْكرٍ  َتِدي َأُبو َبْكٍر ِبَصاَلِة النَِّبيِّ َقاِئًما َيقْ 

(2). 

 غريب األلفاظ:-د

 أي كن كاشفات وجههن فتغطين، وقوله إال ميمونة ألنها خالته. :فاستترن 

 ه، ومنه وقد لّده يلدّ  هو الدواء الُمسقى في أحد لديدي الفم؛ وهما ِشّقاه،هو:  اللد
جملة: ))ال ( (اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت َأَحٌد َشِهَد اللَّدَّ ِإال ُلدَّ )) ، وقوله(3)ثهذا الحدي

يبقى.... إلخ(( مقول القول في محل نصب، وهي خبريَّة معناها األمر، أي 
 المريض الذي ال م ليذوق عاقبَة تسرُّعه مما يؤذييجب أن ُيَلد كل واحد منك
ُلدَّ  وفي رواية البخاري: ))اَل َيْبَقى َأَحٌد ِفي الَبْيِت ِإالَّ  يستطيع دفاًعا وال منًعا،

                                                           
، وذكر قوله: 664، حديث رقم:1/133باب حد المريض أن يشهد الجماعة –صحيح البخاري: كتاب األذان  (1)

لي صرواه أبو داود، عن شعبة، عن األعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر ي
 قائما.

باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي –صحيح مسلم: كتاب الصالة  (2)
 .411، حديث رقم: 1/313بالناس 

 .3/313الفائق في غريب الحديث:  (3)
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نما أمر بذلك؛ عقوبة لهم لتسرُّعهم (1)َوَأَنا َأْنُظُر ِإالَّ الَعبَّاَس َفِإنَّهُ َلْم َيْشَهْدُكْم(( ، وا 
أما مرها ظاهر، و وتركهم امتثال نهيه عن اللدِّ، أما عقوبة َمن باشر اللدَّ، فأ

 عقوبة من لم ُيباِشره؛ فلكونه وافق عليه ورضيه.

 قوله((: ِإال َأنَّ َيِميِني َلْم ُتِصِب اْلَعبَّاَس ))ناء عمه هذه جمله تعليليَّة الستث
ن كان حاضًرا وقت أ هم بلدِّ  مرهالعباس من العقوبة؛ ألنه لم يشهد اللدَّ، وا 

، ُلدَّت وكانت صائمة فُلدوا جميًعا حتى ميمونة، عقاًبا لهم، وقد ُنفِّذ أمره
ا اْلَخاِصَرُة، َفاْشَتدَّْت ِبِه ِجدًّا، َوَأَخَذْتُه َيْومً  اَنْت َتْأُخُذ َرُسوَل اللَّهِ كَ ففي الحديث: 

مَّا َأَفاَق لَ َحتَّى َظَننَّا َأنَّهُ َقْد َهَلَك َعَلى اْلِفَراِش َفَلَدْدَناُه، فَ  ُأْغِمَي َعَلى َرُسوِل اللَّهِ فَ 
 َذاَت اْلَجْنِب؟ َما ُكْنُتْم َتَرْوَن َأنَّ اللََّه َكاَن ُيَسلُِّط َعَليَّ ))َنا َقْد َلَدْدَناهُ َفَقاَل: َعَرَف أَ 

 ُتُموُه ِإالَّ َكاَن اللَُّه ِلَيْجَعَل َلَها َعَليَّ ُسْلَطاًنا، َواللَِّه اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت َأَحٌد ِإالَّ َلَددْ 
َي اْلَعبَّاُس  قالت: فما بقي في البيت أحد إال لد، فإذا امرأة من بعض  ،((َعمِّ

ال يبقى )): نسائه تقول: أنا صائمة، قالوا: ترين أنا ندعك وقد قال رسول اهلل
 .(2)((أحد في البيت إال لد؟ فلددناها وهي صائمة

 

  

                                                           
 .4451، حديث رقم:6/14ووفاته  باب مرض النبي–صحيح البخاري: كتاب المغازي  (1)
باب ذكر اللدود الذي لد به – القول في وفاة النبي–رى البن سعد: كتاب تتمة السيرة النبوية الطبقات الكب (2)

 .2/111في مرضه  رسول اهلل
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 )أحاديث في صالة النساء(

 والثمانون: السابع*الحديث 

ُد ْبُن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر َقاَل: ثََنا َأُبو اْلَوِليِد الطََّياِلِسيُّ قَ قال الطبراني:  اَل: ثََنا َقْيُس َحدَّثََنا ُمَحمَّ
ِبيِع َقاَل: ثََنا َعْمٌرو، َمْوَلى َعْنَبَسَة، َعْن َراِئَطَة ِبْنِت َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَحمَِّد ْبنِ  ، ْبُن الرَّ  َعِليٍّ

َيا )) :ُسوُل اللَّهِ اَل رَ ْت: َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: قَ َقالَ 
، ُمْر ِنَساَءَك اَل ُيَصلَِّينَّ ُعُطاًل، وَ   ((.َلْو َأْن َيَتَقلَّْدَن َسْيًراَعِليُّ

 تخريجه: -أ

 ، حديث6/102محمد  اسمهباب من  الطبراني في األوسط: :أخرجه
 .5929رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)محمد التمار: سبقت ترجمته .1

 .(2): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو الوليد الطيالسي .2

الكوفي  يالهاشم يعمرو بن خالد القرش أبو خالد: عمرو مولى عنبسة .3
ذاب، من السابعة، روى له ابن هـ( متروك، ك120ي: )ت: بعد الواسط
 .(3)ماجة

 ، ولم أقف: مجهولة الحال ال تعرفاهلل بن محمد بن عليرائطة بنت عبد  .4
 .لها على ترجمة

                                                           
 الحديث السابع والستون، ثقة. (1)
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.3تالميذ قيس بن الربيع الترجمة ) (2)
 .1/27، تهذيب التهذيب: 21/603، تهذيب الكمال: 6/230الجرح والتعديل:  (3)
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 ين محمد بن على بن أبى طالب القرشأبو هاشم عبد اهلل ب: (أبيها) .5
 .(1)له الجماعة روىهـ( ثقة، 99: )ت:ابن الحنفية يالمدن يالعلو  يالهاشم

 .(2)محمد بن الحنفية، سبقت ترجمته :)أبيه( .6

 .(3)سبقت ترجمته: علي بن أبي طالب .7

 : اإلسنادالحكم على -ج

 ،شديد الضعف فيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الحديث هإسناد
، وهي مجهولة الحال ال تعرف، ولم بنت عبد اهلل بن محمد بن عليرائطة و 

 أقف لها على ترجمة.

ه ، تفرد باإلسنادال يروى هذا الحديث عن علي إال بهذا "قال الطبراني:  
 ."، قلت: وما تفرد به قيس وال متابع له فهو غير مقبولبن الربيعقيس 

 .: شديد الضعفالحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  َعِطَلِت المرَأُة َتْعَطل َعَطاًل وُعطواًل وَتَعطََّلْت ِإذا لم يكن عليها َحْلٌي ولم : ُعُطاًل
 .(4)َتْلَبس الزينة وَخال ِجيُدها من الَقالئد

 

  

                                                           
 .6/16، تهذيب التهذيب:4/129، سير أعالم النبالء: 16/15تهذيب الكمال: (1)
 الحديث الثاني، ثقة. (2)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (3)
 .11/453فصل العين المهملة –لسان العرب: حرف الالم  (4)
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 القواعد في المساجد( )صالة 

 والثمانون: الثامن*الحديث 

َعِن  ،ثنا َقْيٌس  ، آَدمَ ثنا َيْحَيى ْبنُ  ،َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلُحْلَواِنيُّ قال ابن أبي عاصم: 
 ،ُأمِّ ُسَلْيَماَن ْبِن َأِبي َحْثَمةَ  َعنْ  ،َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الطَّيِِّب  ،َعْن َعْبِد اْلَكِريمِ  ،اْبِن َأِبي َلْيَلى

 اْلَفَراِئَض. ُيَصلِّيَن َمَع َرُسوِل اللَّهِ َقاَلْت: َرَأْيُت ِنَساًء ِمَن اْلَقَواِعِد 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

أم سليمان بن أبي حثمة –: كتاب النساء (1)ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني .1
 ، واللفظ له.3301، حديث رقم:6/95

شفاء بنت عبد اهلل بن هاشم بن خلف بن عبد شمس أم الطبراني في الكبير:  .2
 .799، حديث رقم:24/317 سليمان بن أبي حثمة

 :اإلسناددراسة  -ب

ل الخال يالحسن بن على بن محمد الهذلأبو على : الحسن بن على الحلواني .1
 روى، ةه( ثقة ثبت حافظ حجة، من الحادية عشر 242ي: )ت:الريحان يالحلوان

 .(2)له الجماعة عدا النسائي

 .(3)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى بن آدم .2

 .(4)األنصاري، سبقت ترجمتهمحمد بن عبد الرحمن : بن أبي ليلىا .3

                                                           
أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )المتوفى: اآلحاد والمثاني: ألبي بكر بن أبي عاصم وهو  (1)

 هـ.1411الرياض، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الراية 217
 .2/303، تهذيب التهذيب: 11/391، سير أعالم النبالء: 6/259، تهذيب الكمال: 3/21الجرح والتعديل: (2)
 الثاني والستون، يحيى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث  (3)
 الحديث الحادي عشر، صدوق سيئ الحفظ. (4)
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ي: أبو أمية المعلم البصر  قيس اسمهو عبد الكريم بن أبى المخارق : عبد الكريم .4
 .(1)له الجماعةهـ(، ضعيف ضعفه أحمد وغيره، من السادسة، روى 126)ت:

 عبد اهلل بن الطيب: مجهول، لم أقف له على ترجمة. .5

فاء بنت قيل الشلشفاء بنت عبد اهلل بن عبد شمس و ا: أم سليمان بنت أبي حثمة .6
لها  ىرو ، صحابية من المهاجرات، عبد اهلل بن هاشم بن خلف القرشية العدوية

 .(2)البخاري في األدب، وأبو داود والنسائي

 :اإلسنادالحكم على -ج

أنه  وهو ضعيف، وذكر بعضهم إسناد شديد الضعف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق
 متروك، وعبد اهلل بن الطيب وهو مجهول، وابن أبي ليلى وهو ضعيف.

 .شديد الضعف :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

 ْلَقَواِعدِ ا، قال صاحب اللسان: : جمع قاِعد، وهي المرأة الكبيرة الُمِسنَّةالق واِعد ،
 .(3)وُهنَّ اللَّواتي قعدَن َعِن الَوَلد فاجَتَمع عليِهّن ِذلَّة الرِّق والُقعوِد فِلنَّ وَذَلْلن

  

                                                           
 .6/376، تهذيب التهذيب:6/13، سير أعالم النبالء:11/259، تهذيب الكمال:6/59الجرح والتعديل: (1)
 .1/201، اإلصابة:35/207، تهذيب الكمال:6/162أسد الغابة: (2)
 .14/319فصل السين المهملة –لواو والياء لسان العرب: حرف ا (3)
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 )الصالة في ثوب الحائض(

 :التاسع والثمانون*الحديث 

، َقاَل: نا َقْيُس بْ َحدَّثََنا َأْحَمُد َقاَل: نا َأُبو ِباَلٍل اأْلَْشَعِريُّ قال الطبراني:  ِبيِع اأْلََسِديُّ ُن الرَّ
، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َعْن َأِبي َحِصيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح اْلَحنَ   هِ  َرُسوُل اللَّ َكانَ ))ِفيِّ

نَّ َعَلْيِه َطاِئَفةَ   ((.ِمْن َثْوِبي، َوَأَنا َحاِئٌض  ُيَصلِّي، َواِ 

 تخريجه: -أ

 .1569، حديث رقم: 2/151أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من : أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

عظم ل المشهور بالفيل، َأُبو جعفر المقرئ المخضوب بن محمد بن حميدأحمد  .1
 هـ(، قال الدارقطني: ليس بالقوي،216، وهو الذي يقرأ عن حمزة: )ت:َخْلقه

 عنه: ابن وروى ،ا: عاصم بن َعلّي، وأبي بالل األشعري، وغيرهمروى عن
 .(1)جاهد، ومحمد بن خلف وكيع، وجماعةم

 .(2)عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم أبو بالل األشعري .2

 .(3)حصين: سبقت ترجمته أبو .3

هـ( ثقة، من 90الكوفي: )ت: قبل عبد الرحمن بن قيس : أبو صالح الحنفي .4
 .(4)له مسلم، وأبو داود، والنسائي روىالثالثة، 

 .(5)ترجمتها: سبقت عائشة .5

                                                           
 .157، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: 6/619تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الخامس والعشرون، أبو بالل مقبول، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 . 6/257، تذهيب التهذيب:2/1021، تاريخ اإلسالم:17/360، تهذيب الكمال:5/276الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

م يرو ل ، ومنها ما تابعه عليه زائدة، قال الطبراني:إسناده حسن في المتابعات والشواهد
 .هذا الحديث عن أبي حصين إال قيس، وزائدة

ي َحدَّثََنا ُمَعاِوَيُة، َحدَّثََنا َزاِئَدُة، َعْن َأبِ ما نصه:  ذكر أحمد في مسنده عن زائدةَ وقد 
، َوَعَلْيِه َثْوٌب َبْعُضُه َصلَّى َرُسوُل اللَّهِ ))اِلٍح، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َحِصيٍن، َعْن َأِبي صَ 

 ، وهذا الحديث صحيح من هذا الطريق، فيقوى به حديث قيس السابق.(1)((َعَليَّ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           

، قال 24413، حديث رقم: 40/475مسند الصديقة عائشة بن الصديق–مسند أحمد: مسند النساء  (1)
( من 631(، وأبو داود )1123ن راهوية في "مسنده" )المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه اب

 طريقين، عن زائدة، بهذا اإلسناد، وأخرجه الطبراني في األوسط من طريق قيس بن الربيع، عن أبي َحِصين، به.
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 )الصالة في ثوب واحد(

 :*الحديث التسعون

ُد ْبُن اْلَفْضِل السََّقِطيُّ َقاَل: َنا َأُبو ِباَلٍل اأْلَْشَعِريُّ َقالطبراني: قال ا َل: َنا َقْيُس َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍّ َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبدِ  ِبيِع، َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفيُّ  اللَِّه، ْبُن الرَّ

 ((.اَن ُيَصلِّي ِفي َثْوٍب َواِحدٍ كَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ ))ِفي َثْوٍب َواِحٍد، َوَذَكَر  َفَأمََّنا

 تخريجه: -أ

 .5245، حديث رقم: 5/256محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

ه( قال الذهبي: ثقة، 211: )ت:مد بن الفضل بن جابر السقطي البغداديمح .1
الل ب يسعيد بن سليمان سعدويه، وأبوهو صدوق عند الدارقطني، روى عن 

: أبو بكر محمد بن الحسن النقاش، وأبو بكر وعنهاألشعري، والليث بن حماد، 
 .(1)بن خالد العطار، والطبراني

 .(2): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو بالل األشعري .2

 .(3)سبقت ترجمتهجابر الجعفي:  .3

الحسين بن على بن أبى محمد بن على بن  رأبو جعفر الباق: محمد بن علي .4
ه( ثقة، من الرابعة، روى له 114ي: )ت:المدن يالهاشم يطالب القرش

 .(4)الجماعة

                                                           
 .6/121، تاريخ اإلسالم:4/256تاريخ بغداد: (1)
 الحديث الخامس والعشرون، أبو بالل مقبول، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الثالث والستون، ضعيف رافضي. (3)
 .9/351، تهذيب التهذيب:4/401، سير أعالم النبالء: 26/136، تهذيب الكمال:1/26الجرح والتعديل:  (4)
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 .(1): سبقت ترجمتهجابر بن عبد اهلل .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 لطبراني:، قال اشديد الضعف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث هإسناد
 .لم يرو هذا الحديث عن جابر إال قيس، تفرد به: أبو بالل

فقد ورد الحديث في الصحيحين، قال  اإلسنادوالحديث صحيح لغيره من غير هذا  
ٌف َأُبو ُمْصَعٍب، َقاَل: حَ البخاري في صحيحه:  رَّْحَمِن ْبُن َأِبي دَّثََنا َعْبُد الَحدَّثََنا ُمَطرِّ

ِفي َثْوٍب َواِحٍد،  يالَمَواِلي، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن الُمْنَكِدِر، َقاَل: َرَأْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه ُيَصلِّ 
 .(2)((ُيَصلِّي ِفي َثْوبٍ  َرَأْيُت النَِّبيَّ ))َوَقاَل: 

اُج ْبنُ وعند مسلم قال:  يُّ َأُبو َجْعَفٍر، الشَّاِعِر، َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمَداِئنِ  َحدَّثَِني َحجَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، قَ  َل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل اَحدَّثََنا َوْرَقاُء، َعْن ُمَحمَّ

، َقاَل: ُقْلُت: َبَلى ((َأاَل ُتْشِرُع؟ َيا َجاِبرُ )) ا ِإَلى َمْشَرَعٍة، َفَقاَل:ِفي َسَفٍر، َفاْنَتَهْينَ  اهللِ 
َفَجاَء ))، َوَأْشَرْعُت، َقاَل: ثُمَّ َذَهَب ِلَحاَجِتِه، َوَوَضْعُت َلُه َوُضوًء، َقاَل: َفَنَزَل َرُسوُل اهللِ 

َأ، ثُمَّ َقاَم َفَصلَّى ِفي َثْوٍب َواِحٍد، َخاَلَف َبْيَن َطَرَفْيهِ  ِني َفَأَخَذ ِبُأذُ ))، َفُقْمُت َخْلَفُه، ((َفَتَوضَّ
 .(3)((َفَجَعَلِني َعْن َيِميِنهِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .الحديث الثالث والعشرون، صحابي (1)
 .353، حديث رقم: 1/10باب عقد اإلزار على القفا في الصالة –صحيح البخاري: كتاب الصالة  (2)
، حديث 1/532باب الدعاء في صالة الليل وقيامه –صحيح مسلم: كتاب صالة المسافر وقصرها  (3)

 .766رقم:
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 المطلب السابع:*

 )األحاديث التي أوردها قيس بن الربيع في الجنائز(

 )فزع الموت(

 التسعون:و  واحدالالحديث *

ى بن َوأحمد ْبُن ِإْسَحاَق، َقااَل: َحدَّثَنا موسَحدَّثنا اْلَفْضُل ْبُن َسْهل، قال البزار: 
،  َعبَّاسٍ ِن ُجَبير، َعِن اْبنِ داود، َقال: َحدَّثنا َقْيٌس، َعن َأِبي َهاِشٍم، َعن َسِعيد بْ 

 (.(َمرَّْت ِبِه َجَناَزٌة َفَقاَم َفِقيَل َلُه َفَقاَل: إن الموت فزع َأنَّ َرُسوَل اهللِ ))

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 .5111، حديث رقم: 11/306بن عباسر في مسنده: مسند البزا .1

ث ، حدي 12/59سعيد بن جبير عن ابن عباس الطبراني في الكبير: .2
ا َفِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َوَفاَة َأِخيِه َفْلَيُقْل: ِإنَّ : ))، وزاد في لفظه قوله12469رقم:

نَّا ِإَلى  نَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، َواِ  تُْبُه ِفي اْلُمْحِسِنيَن، َربَِّنا َلُمْنَقِلُبوَن، اللَُّهمَّ اكْ ِللَِّه َواِ 
يَن، اللَُّهمَّ اَل َتْحِرْمَنا خر َواْجَعْل ِكَتاَبُه ِفي ِعلِّيِّيَن، َواْخُلْف َعَلى َعِقِبِه ِفي اآْل 

 ((.ُه، َواَل َتْفِتنَّا َبْعَدهُ َأْجرَ 

، 351أخيه المسلم صـالطبراني في الدعاء: باب ما يقول إذا بلغه وفاة  .3
 .1159حديث رقم:
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: باب ما يقول إذا بلغه وفاة أخيه (1)ابن السني في عمل اليوم والليلة .4
 .561، حديث رقم:512صـ

 :اإلسناددراسة  -ب

ي خراسانالأبو العباس الفضل بن سهل بن إبراهيم األعرج  :الفضل بن سهل .1
له الجماعة عدا ابن  روى، ةهـ( ثقة، من الحادية عشر 255: )ت:الرام يالبغداد
 .(2)ماجة

، البزاز يأحمد بن إسحاق بن عيسى األهواز أبو إسحاق  أحمد بن إسحاق: .2
له أبو داود،  روى، ةهـ( صدوق، من الحادية عشر 250: )ت:صاحب السلعة

 .(3)والنسائي

 .(4)سبقت ترجمته :بن داودموسى  .3

 .(5)أبي هاشم الرماني: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن  .4

 .(6)ن جبير: سبقت ترجمتهسعيد ب .5

 .(7): سبقت ترجمتهابن عباس .6

 

                                                           
ومعاشرته مع العباد: ألحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط  عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه (1)

، المعروف بـابن السُّنِّي )المتوفى:  هـ(، تحقيق: كوثر البرني، طبعة: 364بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ُبَدْيح، الدِّْيَنَوريُّ
 جدة / بيروت.-دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

 .1/271، تهذيب التهذيب:12/209، سير أعالم النبالء:23/223، تهذيب الكمال:7/63والتعديل:الجرح  (2)
 .1/15، تهذيب التهذيب:1/265تهذيب الكمال: (3)
 الحديث الثامن عشر، صدوق وثق. (4)
 الحديث الواحد والثالثون، قيس صدوق حسن الحديث، أبو هاشم الرماني ثقة. (5)
 عون، ثقة إمام.الحديث الثامن واألرب (6)
 .الحديث الثاني، صحابي (7)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

، والحديث قد جاء من طريقي إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
 من طريق ق عن موسى بن داود، وهو أصح وأقوىالفضل بن سهل، وأحمد بن إسحا

 يروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه.وهذا الحديث ال نعلمه  األول، قال البزار:

 غريب من حديث سعيد، تفرد به قيس عن أبي هاشم. "قال أبو نعيم األصفهاني: 

ورواه موسى بن داود الضبي عن قيس مثله حدثناه سليمان بن أحمد، قال: ثنا فضيل 
 .(1)"بن محمد الملطي، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا قيس، به

حيحه ومنها ما رواه مسلم في ص ،ى يقوى بهاخر أح لغيره وله طرق والحديث صحيقلت: 
َليََّة، َحدَّثَِني ُسَرْيُج ْبُن ُيوُنَس، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َقااَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل َوُهَو اْبُن عُ قال:  

، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ُعَبْيدِ   ْبِن ِمْقَسٍم، َعْن َجاِبِر ْبِن اهللِ  َعْن ِهَشاٍم الدَّْسَتَواِئيِّ
َها نَّ ، َوُقْمَنا َمَعُه َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، إِ ٌة، َفَقاَم َلَها َرُسوُل اهللِ َعْبِد اهلِل، َقاَل: َمرَّْت َجَنازَ 

حديث شاهد ، وهذا ال(2)((َأْيُتُم اْلَجَناَزَة َفُقوُمواِإنَّ اْلَمْوَت َفَزٌع، َفِإَذا رَ ))َيُهوِديٌَّة، َفَقاَل: 
لحديث ابن عباس ويقويه، واألصح في رواية هذا الحديث أنها من طريق جابر بن 

 .عبد اهلل

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .4/303آثاره في التفسير –حلية األولياء: سعيد بن جبير  (1)
 .960، حديث رقم:2/660باب القيام للجنازة –صحيح مسلم: كتاب الجنائز  (2)
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 )الرخصة في البكاء على الميت(

 والتسعون: *الحديث الثاني

ُعْرَوَة، َعْن َوْهِب  َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ِهَشاِم ْبنِ : َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: بن حبيب ُيوُنُس َقاَل 
َأُبو ُهَرْيَرةَ َمَعهُ َقاَل: َمْرَواَن، َفَحَضَر اْلِجَناَزةَ َمْرَواُن وَ  اَل: ُتُوفَِّي َبْعُض َكَناِئنِ ْبِن َكْيَساَن، قَ 

، َأْو َصاَح بِ  ، َفَقاَل لَ َفَسِمَع َمْرَواُن ِنَساًء َيْبِكيَن َفَشدَّ َعَلْيِهنَّ ُه َأُبو ُهَرْيَرَة: َيا َأَبا َعْبِد ِهنَّ
، َأْو َصا اْلَمِلِك، ِإنَّا ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَّهِ  َح ِفي ِجَناَزٍة َفَرَأى ُعَمُر ِنَساًء َيْبِكيَن َفَتَناَوَلُهنَّ

، َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ بِ  ٌة، َواْلَعْهَد ُمَصابَ  َعٌة، َوالنَّْفَس َيا ُعَمُر، َدْع؛ َفِإنَّ اْلَعْيَن َدامِ )): ِهنَّ
 ((.َحِديثٌ 

 تخريجه: -أ

وهب بن كيسان - أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند أبو هريرة :أخرجه
 .2721حديث رقم: ، 4/327عن أبي هريرة

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)يونس عن أبي داود عن قيس بن الربيع: سبق العزو لهم .1

 يعروة بن الزبير بن العوام القرشأبو المنذر هشام بن  هشام بن عروة: .2
له  روىهـ( ثقة فقيه، إمام في الحديث، من الخامسة، 146)ت: ي:األسد

 .(2)الجماعة

آل  المعلم مولىي المدني القرشأبو نعيم وهب بن كيسان  :وهب بن كيسان .3
 .(3)له الجماعة روىهـ( ثقة، من الرابعة، 127: )ت:الزبير بن العوام

                                                           
 الحديث الرابع والعشرون، يونس ثقة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .11/51، تهذيب التهذيب:6/34، سير أعالم النبالء:30/232، تهذيب الكمال:9/63ديل:الجرح والتع (2)
 .11/166، تهذيب التهذيب:5/226، سير أعالم النبالء:31/137، تهذيب الكمال:9/23الجرح والتعديل: (3)
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 .(1): سبقت ترجمتهبو هريرةأ .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .رجاله ثقات ،هب لم ُيدرك أبا هريرةالن و  منقطع،إسناده 

في روايته لهذا الحديث غير وأحد من المحدثين عن هشام بن عروة عن  تابع قيٌس  
  فقال: أحمد في مسندهمن هذه المتابعات ما ذكره و ، وهب بن كيسان عن أبي هريرة

زَّاِق، َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َوْهِب ْبِن َكيْ  َساَن، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
َمَر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َأنَُّه َأْخَبَرُه: َأنَّ َسَلَمَة ْبَن اأْلَْزَرِق َكاَن َجاِلًسا َمَع َعْبِد اهلِل ْبِن عُ 

، َفَقاَل َلُه ِق، َفُمرَّ ِبِجَناَزٍة ُيْبَكى َعَلْيَها، َفَعاَب َذِلَك َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر، َفاْنَتَهَرُهنَّ ِبالسُّو 
ِت اْمَرَأٌة ِمْن َسَلَمُة ْبُن اأْلَْزَرِق: اَل َتُقْل َذِلَك، َفَأْشَهُد َعَلى َأِبي ُهَرْيَرَة َلَسِمْعُتُه َيُقوُل، َوُتُوفِّيَ 

ِتي َيْبِكيَن ُيْطَرْدَن، َفَقاَل َأُبو هُ َكَناِئِن  َرْيَرَة: َمْرَواَن َوَشِهَدَها، َوَأَمَر َمْرَواُن ِبالنَِّساِء الالَّ
ِبِجَناَزٍة ُيْبَكى َعَلْيَها، َوَأَنا َمَعُه، َوَمَعُه  ِإنَُّه ُمرَّ َعَلى النَِّبيِّ َدْعُهنَّ َيا َأَبا َعْبِد اْلَمِلِك، فَ 

ِتي َيْبِكيَن َمَع اْلِجَناَزِة، َفَقاَل َرُسولُ  َدْعُهنَّ )) :هللِ ا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َفاْنَتَهَر ُعَمُر الالَّ
نَّ اْلَعْيَن َداِمعَ  نَّ اْلَعهْ  ٌة،َيا اْبَن اْلَخطَّاِب، َفِإنَّ النَّْفَس ُمَصاَبٌة، َواِ  َقاَل: َأْنَت  ((َد َحِديثٌ َواِ 

، قلت وليس على الحديث كثير قول وال (2)" َفاهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ َسِمْعَتُه؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: 
 .فائدة فقهية غير جواز البكاء على الميت، والذي عليه أهل العلم النهي عنه

 .منقطع :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 .الحديث التاسع، صحابي (1)
، قال المحقق: 7691، حديث رقم: 13/124مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (2)

إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سلمة بن األزرق، فقد روى له النسائي وابن ماجة، قال ابن 
: ال يعرف 1/274القطان: ال أعرف أحدًا من مصنفي الرجال ذكره، وال ُتعرف له حاٌل، وقال الذهبي في "المغني" 

طاء بن عياش القرشي، وقد صرح عند غير المصنف أن سلمة هو الذي أخبره بأنه محمد بن عمرو: هو ابن ع
وأخرجه الطيالسي عن قيس، عن هشام بن عروة وعن وهب بن كيسان، عن أبي  كان جالسًا مع ابن عمر، وقال:

 هريرة، وهذا إسناد فيه انقطاع، وهب لم ُيدرك أبا هريرة.
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 (ما مصيره؟ يموتفي الطفل )

 والتسعون: الثالث*الحديث 

ِبيِع، َعْن َيْحيَ بن حبيب ُيوُنُس َقاَل  ى ْبِن ِإْسَحاَق، : َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
ُأِتَي ِبَصِبيٍّ ِمَن اأْلَْنَصاِر ِلُيَصلَّى  ْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َطْلَحَة، عَ 

، وًءا َقطُّ َعَلْيِه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه ُطوَبى َلُه، ُعْصُفوٌر ِمْن َعَصاِفيِر اْلَجنَِّة، َلْم َيْعَمْل سُ 
ا نََّة، َوَخَلَق َلَها َأْهاًل َخَلَقهَ َخَلَق اْلجَ  َيا َعاِئَشُة َأَواَل َتْدِريَن َأنَّ اللَّهَ ))َوَلْم َيْدِر ِبِه، َفَقاَل: 

ُهْم ِفي َأْصاَلِب وَ َلُهْم َوُهْم ِفي َأْصاَلِب آَباِئِهْم، َوَخَلَق النَّاَر، َوَخَلَق َلَها َأْهاًل، َخَلَقَها َلُهْم 
 ((.آَباِئِهمْ 

 تخريجه: -أ

عائشة بنت طلحة عن - أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند عائشة :أخرجه
 .1679، حديث رقم: 3/152عائشة

 :اإلسناد دراسة-ب  

 .(1)يونس عن أبي داود عن قيس بن الربيع: سبق العزو لهم .1

 يبن عبد اهلل بن أبى طلحة األنصار يحيى بن إسحاق : يحيى بن إسحاق .2
 .(2)له أبو داود روىي، ثقة، من الخامسة، المدن يالنجار 

يمية اهلل القرشية الت يدأم عمران عائشة بنت طلحة بن عب: عائشة بنت طلحة .3
 .(3)لها الجماعة روى هـ( ثقة، من الثالثة،100: )ت: بعد المدنية

 .(4)سبقت ترجمتها: عائشة .4

                                                           
 أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الرابع والعشرون، يونس ثقة،  (1)
 .11/176، تهذيب التهذيب:31/194، تهذيب الكمال:9/125الجرح والتعديل: (2)
 .4/369، سير أعالم النبالء: 35/237تهذيب الكمال: (3)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [276] 

 

 :اإلسنادالحكم على -ج

ذا وقد سبق، تفرد قيس برواية ه له ثقات عدا قيس بن الربيعإسناده حسن رجا
الحديث عن يحيى بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة، ورواه غير واحد عن عائشة 

 ْبُن َأِبي َحدَّثََنا َأُبو َبْكرِ مسلم في صحيحه بسنده قال: بطرق صحيحة، فقد ذكر 
ِتِه َعاِئشَ   ِبْنِت َطْلَحَة، َعْن َعاِئَشَة ةَ َشْيَبَة، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن َطْلَحةَ ْبِن َيْحَيى، َعْن َعمَّ

ِإَلى َجَناَزِة َصِبيٍّ ِمَن اأْلَْنَصاِر، َفُقْلُت: َيا  ، َقاَلْت: ُدِعَي َرُسوُل اهللِ ُأمِّ اْلُمْؤِمِنينَ 
ُه، َرُسوَل اهلِل ُطوَبى ِلَهَذا، ُعْصُفوٌر ِمْن َعَصاِفيِر اْلَجنَِّة َلْم َيْعَمِل السُّوَء َوَلْم ُيْدِركْ 

َأْصاَلِب  َغْيَر َذِلَك، َيا َعاِئَشُة ِإنَّ اهلَل َخَلَق ِلْلَجنَِّة َأْهاًل، َخَلَقُهْم َلَها َوُهْم ِفيَأوَ ))اَل: قَ 
 اإلسناد(، وفي هذا (َوُهْم ِفي َأْصاَلِب آَباِئِهمْ آَباِئِهْم، َوَخَلَق ِللنَّاِر َأْهاًل، َخَلَقُهْم َلَها 
 ة بنت طلحة، وهذا حديث صحيح.متابع ليحيى بن إسحاق، عن عائش

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
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 )تكفين األموات( 

 والتسعون: الرابع*الحديث 

، ثنا قَ قال الطبراني:  ، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيُّ ْيُس ْبُن َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ
ِبيِع، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي  َقاَل: َقاَل  ثَاِبٍت، َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِبي َشِبيٍب، َعْن َسُمَرَة،الرَّ

 ((.وا ِفيَها َمْوَتاُكمْ َوَكفِّنُ  اْلَبُسوا الثَِّياَب اْلَبَياَض، َفِإنََّها َأْطَيُب َوَأْطَهُر،)): َرُسوُل اهللِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث  7/111الطبراني في الكبير: ميمون بن أبي شبيب عن سمرة .1
 .، واللفظ له6761رقم:

 .4/371-اهللرحمه -أبو نعيم في حلية األولياء: ميمون بن أبي شبيب  .2

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهمالحسين بن إسحاق التستري .1

 .(2)حبيب بن أبي ثابت: سبقت ترجمته .2

ي: الرق الكوفي يشبيب الربعميمون بن أبى أبو نصر  :ميمون بن أبي شبيب .3
له البخاري في األدب،  روىهـ( صدوق، كثير اإلرسال، من الثالثة، 13)ت:

 . (3)ومسلم في مقدمة صحيحه، وأصحاب السسن

                                                           
 ق حسن الحديث.ضعيف، قيس صدو  الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة حافظ، يحيى (1)
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (2)
 .10/319، تهذيب التهذيب:4/233، ميزان االعتدال: 29/206، تهذيب الكمال: 1/234الجرح والتعديل:  (3)
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 ي:ج الفزار أبو سعيد سمرة بن جندب بن هالل بن حديسمرة بن جندب:  .4
 .(1)له الجماعة روىهـ( صحابي جليل، من علماء الصحابة، 51)ت:

 :اإلسنادالحكم على -ج

قية رجاله ، وبضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث هإسناد
ب الحديث غير واحد عن حبيهذا  روىقد ، ف، والحديث صحيح لغيرهوصدوقونثقات 

 سفيان الثوري، والمسعودي، وغيرهم.بن أبي ثابت منهم 

ل أحمد ، قا-رحمه اهلل-وقد صح الحديث عند أحمد بلفظه من رواية سفيان الثوري  
َعْن َمْيُموِن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُسْفَياَن، َحدَّثَِني َحِبيُب ْبُن َأِبي َثاِبٍت،في مسنده: 

ا اْلَبُسوا الثَِّياَب اْلِبيَض، َفِإنَّهَ )) :َقالَ  ْبِن َأِبي َشِبيٍب، َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َعِن النَِّبيِّ 
 .(2)((َمْوَتاُكمْ  َأْطَهُر َوَأْطَيُب، َوَكفُِّنوا ِفيَها

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .3/150، اإلصابة:7/35، تهذيب الكمال: 2/302، أسد الغابة:4/154الجرح والتعديل: (1)
، قال 20154، حديث رقم: 33/321 ملسو هيلع هللا ىلصومن حديث سمرة بن جندب عن النبي –مسند أحمد: مسند البصرين  (2)

المحقق: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن أبي شبيب الربعي، فمن رجال مسلم، وهو 
دًا يزعم أنه سمع من صدوق، وقد أرسل عن جماعة من الصحابة، وقال عمرو بن علي الفالس: ولم ُأخبَر أن أح

 ، فروايته عنهم منقطعة.أصحاب النبي
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 )الركوب للجنازة(

 والتسعون: الخامس*الحديث 

ُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن َسْوَرَة، َوَأُبو َخِليَفَة، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَّ قال الطبراني:  ٍد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَّ
ِبيِع، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َجاِبٍر،   َأنَّ النَِّبيَّ ))َقاُلوا: ثنا َأُبو اْلَوِليِد، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

 ((.لدَّْحَداِح َعَلى َفَرٍس ُعْريٍ ا َرَجَع ِمْن ِجَناَزِة اْبنِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث رقم: 2/243الطبراني في الكبير: قيس بن الربيع عن سماك عن جابر  .1
 ، واللفظ له.2011

، حديث رقم: 2/132أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند جابر بن سمرة  .2
، َوَزَعَم َقْيٌس ، وقال فيه بعد أن ساق حديث شعبة عن سماك عن جابر، 797

ِإنََّما َرِكَب  هِ َأنَّ َرُسوَل اللَّ ))َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، ُيَحدُِّث َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، 
 ((.اْلَفَرَس َبْعَد َأْن َفَرَغ ِمْن َدْفِنهِ 

 :اإلسناددراسة  -ب

 سمع أبا الوليد الطيالسي، والحكم بنثقة،  :محمد بن يعقوب بن سورة التميمي .1
قال  ،روى عنه: دعلج بن أحمد وغيره، موسى، وعبد اهلل بن يونس بن بكير

 .(1)الدارقطني: ال بأس به

ما سبقت ترجمته :الوليد عن قيس ليفة الجمحي، ومحمد التمار عن أبيخأبو  .2
 .(2)والعزو لهم

                                                           
 .4/614تاريخ بغداد: (1)
 الحديث السابع والستون، أبو خليفة ثقة فاضل، محمد صدوق، أبو الوليد ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
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 .(1)العزو لهم : سبقعن جابر بن سمرة سماك بن حرب .3

 :اإلسنادالحكم على -ج

ديث وقد تابع قيس في هذا الح، وصدوقونإسناده حسن لتعدد طرقه، ورجاله ثقات 
شعبة، ومالك بن مغول، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، والحديث صحيح 

ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، وَ  لشعبة ومالك، ذكر مسلم في صحيحه ما نصه: ُمَحمَُّد َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن  َقااَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، -ْبِن اْلُمثَنَّى َواللَّْفُظ اِل  -ْبُن َبشَّاٍر 

َعَلى اْبِن الدَّْحَداِح:  َرُسوُل اهللِ  َصلَّى ْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقالَ ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، عَ 
ِه، َوَنْحُن َنتَِّبُعُه، َنْسَعى َخْلَفُه، َعَل َيَتَوقَُّص بِ ثُمَّ ُأِتَي ِبَفَرٍس ُعْرٍي َفَعَقَلهُ َرُجٌل َفَرِكَبُه، َفجَ 

 -َأْو ُمَدلًّى  -َكْم ِمْن ِعْذٍق ُمَعلٍَّق ))َقاَل:  َن اْلَقْوِم: ِإنَّ النَِّبيَّ َقاَل: َفَقاَل َرُجٌل مِ 
 .(2)ُشْعَبُة أِلَِبي الدَّْحَداحِ  َأْو َقالَ  ((اْلَجنَِّة اِلْبِن الدَّْحَداحِ ِفي 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  ٍالِزمٌ  َفُهوَ  ُعْريًا، رِكَبه ِإَذا َفرَسه واْعَرْوَرى ،َغْيَرهُ  َواَل  َعَلْيهِ  َسْرجَ  اَل أي : ُعْري 
 وخيلٌ  ُعْرٌي، َفرٌس : ويقالُ  ،اْلَمْفُعولِ  َعَلى ُمْعَرْوًرى، بَفَرس ُأِتيَ  َيُكونُ  َأوْ  وُمَتَعدٍّ،
 .(3)َأْعَراء

  

                                                           
 .الحديث الخامس والخمسون، سماك صدوق، جابر صحابي (1)
، 965، حديث رقم:2/665باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف – صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2)

 وحديث مالك بن مغول يسبق هذا الحديث.
 .3/225باب العين مع الراء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف العين  (3)
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 )في تقبيل الميت(

 والتسعون: السادس*الحديث 

ِه، َعِن َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد اللَّ قال يونس بن حبيب: 
 (.(َمْظُعوٍن َوُهَو َميِّتٌ  َقبََّل ُعْثَماَن ْبنَ  َرَأْيُت َرُسوَل اللَّهِ ))اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، 3/31القاسم عن عائشة- أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند عائشة .1
َقاَل َأْشَعُث ْبُن َسِعيٍد ، وزاد فيه 1527، حديث رقم:3/44، 1511حديث رقم:

َلمَّا َفَعَل َذِلَك َبَكى َحتَّى  ِإنَّ َرُسوَل اللَّهِ )): اإلسنادِفي َهَذا اْلَحِديِث َوِفي َهَذا 
 ((، واللفظ له.َرَأْيُت الدُُّموَع َتْجِري َعَلى َخدَّْيهِ 

 .2016، حديث رقم: 309صـابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع  .2

اسم، عن عن الق ،ومن حديث عاصم بن عبيد اهللأبو بكر الشافعي في الفوائد:  .3
 .1007، حديث رقم:2/729 عائشة

عثمان بن مظعون ومنهم المتقشف المحزون، الممتحن نعيم في الحلية:  أبو .4
 .1/105 في عينه المطعون، ذو الهجرتين عثمان بن مظعون

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1

م بن عمر بن الخطاب عاصم بن عبيد اهلل بن عاص: عاصم بن عبيد اهلل .2
هـ( ضعيف، ضعفه ابن معين وقال 132ي: )ت:المدن يلعمر ا يالعدو  القرشي

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
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، من الرابعة، روى له البخار في خلق أفعال العباد، البخاري متروك الحديث
 .(1)وأصحاب السنن

المدني،  يالتيم يأبى بكر الصديق القرش أبو محمد القاسم بن محمد بن: القاسم .3
 .(2)وى له الجماعةهـ( ثقة، من الثالثة، ر 106أحد فقهاء المدينة: )ت:

 .(3): سبقت ترجمتهاعائشة .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

كه البخاري، ، تر ضعيف فيه عاصم بن عبيد اهلل القرشي وهو ضعيف الحديث هإسناد
 مد في مسندهذكره أح اإلسنادوالحديث لم يتفرد به قيس، فقد رواه سفيان الثوري بهذا 

 لضعف عاصم بن عبيد اهلل، وهو ابنُ إسناده ضعيف  بمثل هذا اللفظ، قال المحقق:
عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد اضطرب فيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

 .(4)يحيى: هو ابن سعيد القطان. وسفيان: هو الثوري

وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، إال أن الترمذي ذكر ما يشهد لهذا الحديث فقال:  
حديث عائشة حديث حسن  ،((َوُهَو َميِّتٌ  ْكٍر َقبََّل النَِّبيَّ ِإنَّ َأَبا بَ ))وعائشة، قالوا: 

 . (5)حصحي

د بيعهذا حديث متداول بين األئمة إال أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن  قال الحاكم:
 ،اهلل، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد اهلل بن عباس، وجابر بن عبد اهلل، وعائشة

 .(6)وساق حديث الترمذي السابق
                                                           

 .5/41، تهذيب التهذيب:2/353، ميزان االعتدال: 13/500، تهذيب الكمال: 6/347الجرح والتعديل:  (1)
 .1/335، تهذيب التهذيب:5/53، سير أعالم النبالء:23/427، تهذيب الكمال:7/3الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (3)
 .24165، حديث رقم: 40/194ئشةمسند عا –مسند أحمد: مسند النساء  (4)
، قال األلباني: حديث 919، حديث رقم: 3/305باب ما جاء في تقبيل الميت –سنن الترمذي: أبواب الجنائز  (5)

 صحيح.
 .4161، حديث رقم:3/209، 1334، حديث رقم:1/514المستدرك على الصحيحين: كتاب الجنائز  (6)
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 )في الكتابة على القبور(

 والتسعون: السابع*الحديث 

ِحيِم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد، ثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن َأَباَن، َنا َعْبُد الرَّ قال الطبراني: 
ِبيِع، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُسَلْيَماَن بْ  ، َعْن  ُموَسى، َعْن َعَطاءٍ نِ ُسَلْيَماَن، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ

 ((.ى َأْن ُيْكَتَب َعَلى اْلَقْبرِ َأنَُّه َنهَ ))، َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِّ 

 تخريجه: -أ

 .7699، حديث رقم:7/351محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

عن: إسماعيل بن إبراهيم  روى :محمد بن داود بن جابر اأَلحمسي البغدادي .1
الترجماني، ومحمد بن عباد المكي، ومنصور بن أبي مزاحم، وسليمان بن 

 .(1)، وعنه الطبراني، وهو مجهول الحلعمرو األقطع

 :عبد اهلل بن عمر بن أبان القرشي الكوفي مشكدانةعبد اهلل بن عمر بن أبان:  .2
، والدراوردي، حدث عن أبن المبارك، صدوق صاحب حديث ه(239)ت:

ه روى عبد اهلل بن أحمد عن أبي، أبو داود، والبغوي، وخلقعنه  روىوطبقتهم، 
 .قال: مشكدانة ثقة

 يالطائ ييم بن سليمان الكنانأبو على األشل عبد الرح: عبد الرحيم بن سليمان .3
 .(2)له الجماعة روى، من الثامنة، له تصانيفحافظ ثقة ه( 117ي: )ت:المروز 

 سبقت ترجمته. قيس بن الربيع: .4

                                                           
 .545الداني إلى تراجم شيوو الطبراني: ، إرشاد القاصي و 3/169تاريخ بغداد:  (1)
 .6/306، تهذيب التهذيب:1/357، سير أعالم النبالء:11/36، تهذيب الكمال: 5/339الجرح والتعديل: (2)
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: يمو األ يبد العزيز بن جريج القرشأبو الوليد عبد الملك بن ع: ابن جريج .5
 ، من السادسة،يرسلوكان يدلس و  أحد األعالمثقة فقيه فاضل ه(، 150)ت:
 .(1)له الجماعة روى

 يالدمشق ياألمو ي ان بن موسى القرشأبو أيوب سليمسليمان بن موسى:  .6
 ىرو ، من الخامسة، حديثه بعض لين يصدوق فقيه فه( 119: )ت:األشدق

 .(2)له الجماعة عداء البخاري

: يالجمح يالفهر  يعطاء بن أبى رباح أسلم القرش يأبو محمد المك: عطاء .7
 .(3)له الجماعة روىأحد األعالم، من الثالثة،  ثقة فقيه فاضلهـ( 114)ت:

 .(4): سبقت ترجمتهجابر بن عبد اهلل .1

 :اإلسنادالحكم على -ج

عدا محمد بن داود  وصدوقون، رجاله ثقات ضعيف ويحسن إذا توبع إسناده
 .البغدادي وهو مجهول الحال

 ، وقد ذكر ابن ماجةلم يرو هذا الحديث عن قيس إال عبد الرحيم"قال الطبراني:  
، عبد اهلل بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياثمتابع للحديث بسنده هذا من طريق 
 .(5)"، وذكر مثلهموسى، عن جابرعن ابن جريج، عن سليمان بن 

، حيحص اإلسناد :لحديث في المستدركقال الحاكم بعد تخريج هذا ا" :قال السندي 
 ،رهمالغرب يكتبون على قبو فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى  ،وليس العمل عليه

                                                           
 .6/405، تهذيب التهذيب:6/325، سير أعالم النبالء:11/117، تهذيب الكمال: 356/ 5الجرح والتعديل: (1)
 .4/227، تهذيب التهذيب:5/433، سير أعالم النبالء:29/73ب الكمال: ، تهذي141/ 4الجرح والتعديل: (2)
 .7/202، تهذيب التهذيب:5/71، سير أعالم النبالء:76-20/75، تهذيب الكمال:6/330الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الثالث والعشرون، صحابي (4)
على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها باب ما جاء في النهي عن البناء –سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز  (5)
 .1562، حديث رقم:1/491
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وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم  ،وهو شيء أخذه الخلف عن السلف
 .(1)"يبلغهم النهي

  

                                                           
حاشية السندي على سنن ابن ماجة = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة: ألبي الحسن محمد بن عبد  (1)

باب ما جاء في النهي عن البناء على –هـ( كتاب الجنائز 1131الهادي التتوي نور الدين السندي )المتوفى: 
 بيروت. –، طبعة: دار الجيل 1563، حديث رقم:1/473وتجصيصها، والكتابة عليها  القبور،
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 )في صفة القبر(

 والتسعون: الثامن*الحديث 

 ُعَمْيٍر، َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َشِريٌك، َوَقْيٌس، َعْن ُعْثَماَن ْبنِ قال يونس بن حبيب: 
ا َأْلِحُدوا َواَل َتُشقُّوا َفِإنَّ اللَّْحَد َلنَ ))َقاَل:  ْبِد اللَِّه، َأنَّ النَِّبيَّ َعْن َزاَذاَن، َعْن َجِريِر ْبِن عَ 

 ((.َوالشَّقَّ ِلَغْيِرَنا

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث 2/54أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث جرير بن عبد اهلل البجلي  .1
 ، واللفظ له.704رقم:

 عن رسول اهلل روىباب بيان مشكل ما الطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .2
، حديث 7/260(( اللَّْحُد َلَنا َوالشَّقُّ ِلَغْيِرَنا َأْو أِلَْهِل اْلِكَتابِ )) من قوله:

 .2131رقم:

، حديث 5/317باب الدفن –ابن حجر في المطالب العالية: كتاب الجنائز  .3
 ، من طريق أبي داود الطيالسي.121رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1

: القاضي يفالكو  يك بن عبد اهلل بن أبى شريك النخعأبو عبد اهلل شري :شريك .2
 .(2)له البخاري تعليقًا والخمسة روى، من الثامنة، يخطئصدوق هـ( 171)ت:

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 .4/336، تهذيب التهذيب:1/200، سير أعالم النبالء:12/475، تهذيب الكمال:4/365الجرح والتعديل: (2)
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 عثمان بن أبىبن  بن قيس عثمان بن عميرأبو اليقظان : عثمان بن عمير .3
من ختلط وكان يتشيع، ، اضعيفه( 150: )ت:األعمىي الكوف يالبجل حميد

 .(1)روى له أصحاب السنن عدا النسائيالسادسة، 

ه( ثقة، 12: )ت:الضرير البزاز يالكوفي الكندأبو عبد اهلل زاذان  :زاذان .4
 .(2)صدوق، روى له البخاري في األدب، والخمسة

ي سر الق يجرير بن عبد اهلل بن جابر البجل أبو عمرو: جرير بن عبد اهلل .5
 .(3)له الجماعة روى، جليل ( صحابيه51ي: )ت:اليمان

 :اإلسنادالحكم على -ج

و ضعيف فيه عثمان بن عمير البجلي وهيتقوى بغيره إلى مرتبة الحسن، ضعيف  هإسناد
 .الحديث

 ،ضعيف، من أجل عثمان بن عمير اإلسناد"وقد ورد في المطالب العالية ما نصه:  
ن كان ضعيًفا فقد تابعه شريك فينجبر ضعف كل منهما، قى ضعف لكن يب وقيس وا 

ن كاًل  م قال:، ثفي عثمان اإلسناد لو من منها ال يخ فهذه طرق أربعة لحديث جرير، وا 
مقال، إالَّ أنه يقوِّي بعضها بعًضا، فضاًل عن أن في الباب عن ابن عباس، وسعد بن 

حديث وبالجملة ف، وساق طرق الحديث، ثم قال: َريدةأبي وقاص، وابن عمر، وجابر، وبُ 
 .(4)"يححالباب يتقوى بمجموع هذه المتابعات والشواهد ويرتفع إلى ُرتبة الحسن، بل الص

 

 

                                                           
 .7/146، تهذيب التهذيب:3/50، ميزان االعتدال: 19/469تهذيب الكمال: (1)
 .3/303، تهذيب التهذيب:4/210، سير أعالم النبالء:9/263، تهذيب الكمال:3/614الجرح والتعديل: (2)
 .1/511، اإلصابة: 4/533، تهذيب الكمال:1/333، أسد الغابة:2/502الجرح والتعديل: (3)
 .121، حديث رقم:319-5/316باب الدفن –البن حجر: كتاب الجنائز المطالب العالية  (4)
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 غريب األلفاظ:-د

  :الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت ألنه قد أميل عن وسط اللحد
 .(1)إلى جانبه

 

  

                                                           
 .3/311فصل الالم –لسان العرب: حرف الدال  (1)
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 عن اتخاذ القبور مساجد()في تسوية القبور والنهي  

 :التاسع والتسعون *الحديث

ِبيِع، َعْن َحِبيبِ قال يونس بن حبيب:   ْبِن َأِبي َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
َأْسَتْعِمُلَك )): ِليٌّ ِبيِه، َقاَل: َقاَل ِلي عَ ثَاِبٍت، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن اْبِن َأِبي اْلَهيَّاِج، َعْن أَ 

 (.(اِثيِل َوَتْسِوَيِة اْلُقُبورِ َعَلى َمْسِخ التَّمَ  َعَلى َما اْسَتْعَمَلِني َعَلْيِه َرُسوُل اللَّهِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث 1/131 أحاديث علي بن أبي طالبأبو داود الطيالسي في مسنده:  .1
 ، واللفظ له.150رقم:

أبو هياج األسدي  روىومما - طالبالبزار في مسنده: مسند على بن أبي  .2
 .911، حديث رقم: 3/124عن على

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1

 .(2)حبيب بن أبي ثابت: سبقت ترجمته .2

 .(3)وائل شقيق بن سلمة الكوفي: سبقت ترجمته أبو .3

ه( ثقة 140)ت: قبل األسدي: منصور بن حيان بن حصين : ابن أبي الهياج .4
 .(4)روى له مسلم وأبو داود والنسائيمن الخمسة،  حجة،

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (2)
 يث الرابع عشر، ثقة مخضرم.الحد (3)
 .10/306، تهذيب التهذيب: 3/743، تاريخ اإلسالم: 4/531، تهذيب الكمال: 1/171الجرح والتعديل: (4)
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هـ( ثقة، من 10الكوفي: )ت: قبل  يحيان بن حصين أبو الهياج األسد :)أبيه( .5
 .(1)الثالثة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي

 .(2): سبقت ترجمتهعلى بن ابي طالب .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

وه ، والحديث صحيح لغيره ير ثقات عدا قيس بن الربيع األسديإسناده حسن رجاله 
بسنده هذا سفيان الثوري رواه عنه عبد الرزاق، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن 

وهذا الحديث قد رواه غير قيس عن، حبيب بن أبي ثابت، عن ابن  مهدي، قال البزار:
، ن أبي وايل، عن ابن أبي الهياجا، قال: عأبي الهياج، عن أبيه، عن علي وال نعلم أحدً 

 .(3)عن أبيه، إال قيس

و َبْكِر ْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى، َوَأبُ  وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث سفيان فقال:
ُسْفَياَن، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن  اِن:خر َبَرَنا، َوَقاَل اآْل َقاَل َيْحَيى: َأخْ  َبَة، َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب،َأِبي َشيْ 

، َقاَل: َقاَل ِلي َعلِ  يُّ َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َأِبي اْلَهيَّاِج اأْلََسِديِّ
َأْن اَل َتَدَع ِتْمثَااًل ِإالَّ ))؟ ْبُن َأِبي َطاِلٍب: َأاَل َأْبَعُثَك َعَلى َما َبَعثَِني َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ 

ْيَتهُ اَل َقْبرً َطَمْسَتُه وَ   .(4)((ا ُمْشِرًفا ِإالَّ َسوَّ

والعمل على هذا عند ، (حديث حسن علىحديث )وفي الباب عن جابر:  قال الترمذي:
رفع القبر أكره أن يقال الشافعي:  ،يكرهون أن يرفع القبر فوق األرض بعض أهل العلم

 .(5)نه قبر لكيال يوطأ وال يجلس عليهإال بقدر ما يعرف أ

 لغيره. صحيح :الحديثكم علي *الح

                                                           
 .3/67، تهذيب التهذيب: 2/111، تاريخ اإلسالم: 34/313، تهذيب الكمال: 3/243الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (2)
 .911، حديث رقم: 3/124ومما روي أبو هياج األسدي عن على- مسند البزار: مسند على بن أبي طالب (3)
 .969، حديث رقم:2/666باب األمر بتسوية القبور –صحيح مسلم: كتاب الجنائز  (4)
 .1049، حديث رقم:3/357باب ما جاء في تسوية القبور –سنن الترمذي: أبواب الجنائز  (5)
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 )اتخاذ القبور مساجد(

 :المائة *الحديث

، َحدَّثََنا َعفَّاُن، َحدَّثََنا َقْيٌس، َأْخَبَرَنا اأْلَْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعِبيَدةَ السَّ قال أحمد:  ْلَماِنيِّ
ِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن ِسْحًرا، )) َيُقوُل: اللَّهِ ْعُت َرُسوَل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َسمِ 

 ((.وَرُهْم َمَساِجدَ ِخُذوَن ُقبُ َوِشَراُر النَّاِس الَِّذيَن ُتْدِرُكُهُم السَّاَعُة َأْحَياًء، َوالَِّذيَن َيتَّ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 مسند عبد اهلل بن مسعود–أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة  .1
 ، واللفظ له.4341، حديث رقم:7/360

، حديث  5/115في مسنده: عبيدة السلماني عن عبد اهلل بن مسعودالبزار  .2
 .1711رقم:

ة باب فيمن تقوم عليهم الساع–كشف األستار عن زوائد البزار: كتاب الفتن  .3
 .3421، حديث رقم:4/151

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)عفان بن مسلم: سبقت ترجمته .1

 .(2)العزو لهم: سبق عن إبراهيم النخعي األعمشقيس بن الربيع عن  .2

 .(3): سبقت ترجمتهم والعزو لهمعبيدة السلماني عن عبد اهلل بن مسعود .3

 

                                                           
 (، ثقة ثبت.13التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (1)
براهيم ثقتان. (2)  الحديث التاسع والخمسون، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش وا 
 .الحديث الثمانون، عبيدة ثقة، ابن مسعود صحابي (3)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 .سناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسديإ

صحيح لغيره، وباقي الحديث  (إن من البيان سحراً ): قوله"قال محقق المسند:  
وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس، وهو ابن الربيع األسدي، وبقية  حسن لغيره،

براهيم: هو النخعيرجاله ثقات، عفان: ه : هقول دون- أخرجهو ، و ابن مسلم، وا 
 (.إن من البيان سحراً )

 وقال: ،اإلسناد( "زوائد" من طريق أبي داود، عن قيس، بهذا 3421) البزارقال 
  .(1)ا"إال قيسً  اإلسنادال نعلم رواه عن األعمش، بهذا 

 

  

                                                           
 .4341رقم:، حديث  7/360مسند عبد اهلل بن مسعود–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)
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 الفصل الثاني

 (والحج )ما أورده قيس بن الربيع في الصدقة والزكاة والصيام 

 األول: المطلب*

 )أحاديث الصدقة والزكاة(

 صدقة المعروف()

 :ةالمائاألول بعد  الحديث*

ُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَواِدِعيُّ ثَ  َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََناقال أبو نعيم:  َنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد ثََنا ُمَحمَّ
ْن ِرْبِعيِّ عَ  اْلَحِميِد ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َوَعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم َواْبُن ُفَضْيٍل َوَقْيٌس َعْن َأِبي َماِلكٍ 

 ((.ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ )) :َقاَل َنِبيُِّكمْ  :ْبِن ِحَراٍش َعْن ُحَذْيَفَة َقالَ 

 تخريجه: -أ

باب الصدقة  –كتاب الزكاة  :(1)أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم :أخرجه
 .2255، حديث رقم:3/15على األقرباء 

 :اإلسناددراسة  -ب

، مجهول لم أقف له على األحمسيبن عمرو جعفر بن محمد  :جعفر بن محمد .1
 ترجمة.

 .(2)سبقت ترجمتهم يحيى الحماني عن قيس: ، عنالوادعيمحمد بن الحسين  .2

                                                           
المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  (1)

هـ( تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، طبعة: دار الكتب 430مهران األصبهاني )المتوفى: 
 م.1996-هـ 1417لبنان، الطبعة: األولى،  –بيروت -العلمية 

 الحديث األربعون، محمد الوادعي ثقة عند الدارقطني، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [294] 

 

الكوفي:  األشجعي، أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم: مالك سعد أبو .3
 .(1)هـ( ثقة، وثقه أحمد، من الرابعة، روى له البخاري تعليقا، والخمسة140)ت:

 .(2)بن حراش: سبقت ترجمتهربعي  .4

 .(3): سبقت ترجمتهحذيفة بن اليمان .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

إسناده ضعيف جدًا، لجهالة جعفر بن محمد األحمسي، وضعف يحيى بن عبد الحميد 
بها، وقد ذكره أبو نعيم وعقب على الحديث  ى يقوىخر أالحماني، والحديث له طرق 

رواه مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عباد بقوله: 
 .كالهما عن أبي مالك

ِعيٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُقَتْيَبُة ْبُن سَ في صحيحه فقال:  الحديث-هللارحمه -وقد ذكر مسلم 
 َأِبي َأُبو َعَواَنَة، ح وَحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، ِكاَلُهَما َعنْ 

، َعْن ِرْبِعيِّ  ، َبَة، َقاَل: َقاَل َنِبيُُّكمْ ِفي َحِديِث ُقَتيْ -ُحَذْيَفةَ ْبِن ِحَراٍش، َعْن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ
 .(4)((ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ ))َقاَل:  َعِن النَِّبيِّ -َوَقاَل اْبُن َأِبي َشْيَبَة: 

 والصحيح لغيره، وهذا حديث عظيم النفع في فضل الصدقة ،الحسن فالحديث يقوى إلى
ُكلُّ َمْعُروٍف : ))وعون المحتاج وغيره فقولهالظلم ومنها األمر بالمعروف وكف 

 .ما عرف فيه رضاء اهلل فثوابه كثواب الصدقة ((، يعني كلَصَدَقةٌ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 .3/473، تهذيب التهذيب:6/114، سير أعالم النبالء:10/269، تهذيب الكمال:4/16الجرح والتعديل: (1)
 الحديث السادس واألربعون، ثقة. (2)
 الحديث السادس والستون، صحابي. (3)
، 2/697باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف –كتاب الزكاة  صحيح مسلم: (4)

 .1005برقم:
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 غريب األلفاظ:-د

 واإلحسان ه، والتقّرب إليما ُعرف من طاعة الّله ع لكلاسم جام :المعروف ،
و ه من الُمَحسِّنات والُمَقبِّحات، وههى عنونما ندب إليه الشرع  اس، وكلإلى الن

 ،ه ال ُينكُرونهاس إذا رأو ُروٌف بيَن الن: أمٌر معمن الصفات الغالبة، أي
نَكر: والمُ ، هل وغيرهم من الناسالنََّصَفة وُحْسن الصُّحبة مع األ والمعروف:

 .(1)ضد ذلك جميعه

 

  

                                                           
 .3/216باب العين مع الراء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف العين  (1)
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 )من ال تحل له الصدقة(

 :ةالمائبعد  الثاني*الحديث 

 ،ثنا َأُبو َداُودَ  ،ُن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بْ  ،َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعيَّاشٍ قال الدارقطني: 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ةَ َعْن َأِبي ُهَرْيرَ  ،ْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعدِ عَ  َعْن َأِبي ُحَصْينٍ  ،ثنا َقْيٌس 

َدَقُة ِلَغنِ اَل َتِحلُّ )): اللَّهِ   .((يٍّ َواَل ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍّ الصَّ

 تخريجه: -أ

رة ال تحل الصدقة لغني وال لذي مباب –الدارقطني في سننه: كتاب الزكاة  :أخرجه
 .1991، حديث رقم: 3/22سوي 

 :اإلسناددراسة  -ب

 يوثبن يحيى بن عياش بن عيسى المتأبو عبد اهلل الحسين  :الحسين بن يحيى .1
أحمد هـ( ثقة، من التاسعة عشر، روى عن 334: )ت:األعور البغدادي القطان

براهيم بن  بن المقدام العجلي، والحسن بن أبي الربيع، والحسن بن عرفة، وا 
الدارقطني، والقواس ووثقه، وأبو الحسين بن جميع، ، وعنه مجشر، وجماعة

 .(1)وكان صاحب حديث كثير الروايةوغيرهم، 

هـ( ثقة، من العاشرة، 253ي: )ت:على بن مسلم بن سعيد الطوس: علي بن مسلم .2
 .(2)له البخاري، وأبو داود، والنسائي روى

 .(3)سبقت ترجمتهأبو داود الطيالسي:  .3

 .(4)قيس بن الربيع عن أبي حصين: سبق العزو لهم .4

                                                           
 .15/319، سير أعالم النبالء:1/732تاريخ بغداد:  (1)
 .7/313، تهذيب التهذيب:11/525عالم النبالء:، سير أ21/132، تهذيب الكمال:203/ 6الجرح والتعديل: (2)
 (.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (4)
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ثقة، ه( 100ي: )ت:الكوف ياألشجع الغطفانيرافع  :سالم بن أبى الجعد .5
  .(1)له الجماعة روى، من الثالثة، كان يرسل كثيراو 

 .(2): سبقت ترجمتهأبو هريرة .6

  :اإلسنادالحكم على -ج

يخه الحديث ثقة عن ش في هذا قيس بن الربيع األسديو إسناده حسن رجاله ثقات 
رقطني الداسئل وقد وبهذا يكون الحديث صحيح، بكر بن عياش،  وبمتابعة أبي

ور، فرواه معلى بن منص حصين، واختلف عنه؛ه أبو يرو ي" فقال:حديث هذا العن 
وأسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن 

 ."أبي هريرة

عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر بن عياش، وقال أيضا: عن "وكذلك قيل: 
يحيى بن أبي بكير، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن 

والمحفوظ: عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن ، أبي هريرة
وقال معلى بن منصور في حديثه: عن أبي بكر بن ، أبي الجعد، عن أبي هريرة

 .(3)"وقال مرة: ابن سالم بن أبي الجعد، عياش

َحدَّثََنا " فقال: عبد اهلل بن عمروقد ذكر أحمد الحديث في مسنده من طريق 
، َعْن َعْبِد ا ُسْفَياُن، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن َرْيَحاَن ْبِن َيِزيَد اْلَعاِمِريِّ َوِكيٌع، َحدَّثَنَ 

ت رجال إسناده قوي، رجاله ثقا، وذكره بلفظه، قال المحقق للمسند: اهلِل ْبِن َعْمٍرو
الشيخين، غير ريحان بن يزيد العامري، وثقه ابُن معين وابُن حبان، وقال حجاج، 

 .(4)"صدق أعرابيشعبة، عن سعد بن إبراهيم )وهو الراوي عنه(: وكان  عن

                                                           
 .3/432، تهذيب التهذيب:5/101، سير أعالم النبالء:10/130، تهذيب الكمال:4/111الجرح والتعديل: (1)
 .التاسع، صحابيالحديث  (2)
 .1916، حديث رقم:10/121: ومن حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة العلل الواردة في األحاديث النبوية (3)
 .6530، حديث رقم: 11/14مسند عبد اهلل بن عمرو-مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (4)
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 :غريب األلفاظ-د

  ُالصحيح األعضاء ،والِشّدةُ ُة : القو الِمرَّة :  .(1)السَِّويُّ

 

  

                                                           
 .4/316م مع الراء باب المي–النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الميم  (1)
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 )النهي عن المسألة من غير حاجة( 

 : ةالمائبعد  الثالث*الحديث 

، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن اْلَخطَّاِب، ح َوَحدَّثَنَ قال الطبراني:  ا ِإْبَراِهيُم َحدَّثََنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِّيُّ
، ح  ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو اْلَبَجِليُّ َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل َحدَّثَ ْبُن َناِئَلَة اأْلَْصَبَهاِنيُّ

ِبيِع، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، عَ ، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاالحضرمي ، َقاُلوا: ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ ْن َحَبِشيِّ ِنيُّ
 ((.َكَأنََّما َيْأُكُل ِمْن َجْمرٍ َمْن َسَأَل ِمْن َغْيِر َفْقٍر فَ )): اَل َرُسوُل اهللِ ْبِن ُجَناَدَة، َقاَل: قَ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 ، واللفظ له.3507، 4/15الطبراني في الكبير: حبشي بن جنادة السلولي  .1

، قال: 7531، حديث رقم: 7/295محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
ِبيِع، َعْن َأِبي َحِصيٍن، َعْن َساِلِم بْ  ِن َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، َنا ِإْسَماِعيُل، َنا َقْيُس ْبُن الرَّ

َمْن َسَأَل النَّاَس ِلُيْثِرَي )): َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َأِبي ُهَرْيرَ 
لم ((، لَّ َماَلُه، َفِإنََّما ُهَو َجْمٌر ِمْن َجَهنََّم، َفَمْن َشاَء َفْلَيْسَتْكِثْر، َوَمْن َشاَء َفْلَيْسَتقِ 

 .يرو هذا الحديث عن أبي حصين إال قيس

 :اإلسناددراسة  -ب

: َبْصريُّ المهاجر البن  إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم بن ماعز: أبو مسلم الكشي .1
بد الملك األصمعّي، ومسلم ، روى عن عوثقه الدارقطني، وغيرهه( 292)ت:

سماعيل الصفار وغيرهمبن إبراهيم، وعبد اهلل بن رجاء  .(1)، وعنه الطبراني وا 

                                                           
 .6/911تاريخ اإلسالم:  (1)
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ي: عبد العزيز بن الخطاب الكوفأبو الحسن عبد العزيز بن الخطاب:  .2
ن ، وابعلي ائي في خصائصق، من العاشرة، روى له النسو ه( صد224)ت:
 .(1)ماجة

إبراهيم بن محمد بن الحارث بن ميمون، أبو إسحاق : إبراهيم بن نائلة .3
 ه( ثقة، روى عن291: )ت:األصبهانّي المعروف بابن نائلة، وهي أّمه

 وفي الرحلة سعيد بن منصور، وعّمار بن هارون، إسماعيل بن َعْمرو الَبجليّ 
العّسال، والطََّبرانّي، وأحمد بن بْندار، ومحمد بن أبو أحمد وغيرهم، وروى له: 
 .(2)ونآخر إسحاق بن أّيوب، و 

 . (3)سبقت ترجمته :بن عمرو بن نجيح البجليإسماعيل  .4

عن يحيى بن عبد الحميد عن قيس بن الربيع:  الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .5
 .(4)سبق العزو لهم

 . (5): سبقت ترجمتهأبو إسحاق السبيعي .6

بل : )ت: قأبو الجنوب يبن جنادة بن نصر السلولي حبش :جنادةحبشي بن  .7
 .(6)داود له أصحاب السنن عدا أبي روى، هـ( صحابي جليل70

 : اإلسنادالحكم على -ج 

، وأصح طرقه هو ما جاء من -رحمه اهلل-الحديث غير واحد عن قيس روى هذا 
طريق الطبراني عن إبراهيم بن عبد اهلل، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن قيس بن 

                                                           
 .6/335، تهذيب التهذيب: 10/425، سير أعالم النبالء:11/126، تهذيب الكمال:5/311الجرح والتعديل: (1)
 .72،71، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ6/913تاريخ اإلسالم:  (2)
 الحديث الثامن، ضعيف. (3)
 الثالث والثالثون، محمد ثقة، يحي ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث  (4)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (5)
 .2/12، اإلصابة:5/349، تهذيب الكمال:1/431، أسد الغابة:3/313الجرح والتعديل: (6)
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 حسن رجاله ثقات عدا اإلسنادإسحاق السبيعي، عن حبشي، وهذا  الربيع، عن أبي
 دي، وقيس بن الربيع األسلخطاب الضبي وهو صدوق حسن الحديثعبد العزيز بن ا

يحيى بن  لضعفضعيف  هماإسنادين خر وبإسناديه اآل ،فيقوى به واه عنه غير واحدر 
سماعيل بن نجيح و عبد الحميد الحماني و   .الحديثفي ضعيفان  ماها 

مسلم في صحيحه فقد ذكر  وقد صح الحديث بشواهده من طريق عبد اهلل بن عمر
ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن ُعَماَرَة اَل: َحدَّثََنا اَحدَّثََنا َأُبو ُكَرْيٍب، َوَواِصُل ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َقاما نصه: 

َمْن َسَأَل النَّاَس )): َة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ْبِن اْلَقْعَقاِع، َعْن َأِبي ُزْرَعَة، َعْن َأِبي ُهَرْيرَ 
اَل َتَزاُل ))وفي الصحيحين:  (،(َيْسَتِقلَّ َأْو ِلَيْسَتْكِثْر َأْمَواَلُهْم َتَكثًُّرا، َفِإنََّما َيْسَأُل َجْمًرا َفلْ 

 .(1)((اْلَمْسَأَلُة ِبَأَحِدُكْم َحتَّى َيْلَقى اهلَل، َوَلْيَس ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحمٍ 

على تحريم المسألة من غير حاجة  بمعنى الحديث حيث دال انشاهدال نوهذا قلت:
 والتعفف عن سؤال الناس أموالهم.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
، صحيح مسلم: كتاب 1474، حديث رقم:2/312باب من سأل الناس تكثرًا –صحيح البخاري: كتاب الزكاة  (1)

 ، والحديث متفق عليه.1041، 1040، حديث رقم:2/720باب كراهة المسألة للناس –الزكاة 
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 )في المال الطيب والخبيث(

 :ةالمائبعد  الرابع*الحديث 

ْحَيى َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن يَ قال يونس بن حبيب: 
اْلَخِبيَث اَل ُيَكفُِّر ِإنَّ ))َقاَل:  ْبِن َوثَّاٍب، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد اللَِّه، َيْرَفُعُه ِإَلى النَِّبيِّ 

 ((.السَّيَِّئ َوَلِكنَّ الطَّيَِّب ُيَكفُِّر السَّيِّئَ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، حديث  1/237أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعود .1
 ، واللفظ له.294رقم: 

يحيى بن واثب، عن مسروق، - البزار في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .2
، وفيه متابع 1977،1976، حديث رقم: 5/347عن عبد اهلل بن مسعود

 ألبي داود عن قيس بن الربيع.

 .7721، حديث رقم: 7/359محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .3

-هللارحمه -باب مسروق –الطبقة األولى من التابعين أبو نعيم في الحلية:  .4
2/79. 

 باب ال يقبل اهلل إال الطيب ومنه–كتاب الزكاة  كشف األستار:الهيثمي في  .5
 .931، حديث رقم: 1/441

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1): سبق العزو لهمابن الربيع عن قيسالطيالسي أبو داود  .1

                                                           
 الحديث العشرون، أبو دود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
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 .(1)أبي حصين: سبقت ترجمته .2

ثقة ه( 103ئ: )ت:المقر  يالكوف ييحيى بن وثاب األسد: بايحيى بن واث .3
 .(2)داود له الجماعة عدا أبي روىمن الرابعة، عابد خاشع متأله مقرئ، 

 يالك بن أمية بن عبد اهلل الهمدانأبو عائشة مسروق بن األجدع بن م: مسروق .4
 .(3)له الجماعة روىه( ثقة، أحد األعالم، من الثانية، 63الكوفي: )ت: يالوادع

 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .5

 :اإلسنادعلى  الحكم-ج

هذا  لم يروقال الطبراني: ، إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
تابع عليه يفالحديث تفرد به قيس وما تفرد به ال  ،الحديث عن أبي حصين إال قيس

 إال إذا جاء ما يقويه.

 اختالف في لفظه.معنى هذا الحديث مع وقد جاء الحديث في مسند أحمد ب 

بَّ قال أحمد في مسنده:   اِح ْبِن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا َأَباُن ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن الصَّ
، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسعُ  ِإنَّ اهلَل )): وٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ُمَحمٍَّد، َعْن ُمرََّة اْلَهْمَداِنيِّ

نَّ اهللَ َقَسَم َبْيَنُكْم َأْخاَل  ُيْعِطي الدُّْنَيا َمْن ُيِحبُّ َوَمْن اَل  َقُكْم، َكَما َقَسَم َبْيَنُكْم َأْرَزاَقُكْم، َواِ 
، َفَمْن َأْعَطاُه اهلُل الدِّيَن، َفَقْد َأَحبَُّه، َوالَِّذي نَ  ، َواَل ُيْعِطي الدِّيَن ِإالَّ ِلَمْن َأَحبَّ ْفِسي ُيِحبُّ

، َقاُلوا: ((ُه َبَواِئَقهُ ٌد َحتَّى َيْسَلَم َقْلُبُه َوِلَساُنُه، َواَل ُيْؤِمُن َحتَّى َيْأَمَن َجارُ ِبَيِدِه، اَل ُيْسِلُم َعبْ 
 َحَراٍم، َفُيْنِفَق ِمْنُه َغْشُمُه َوُظْلُمُه، َواَل َيْكِسُب َعْبٌد َمااًل ِمنْ ))َوَما َبَواِئُقُه َيا َنِبيَّ اهلِل؟ َقاَل: 

الَّ َكاَن َزاَدُه ِإَلى النَّاِر، َواَل َيَتَصدَُّق ِبِه َفُيْقَبَل ِمْنُه، َواَل َيْتُرُك َخْلَف َظْهِرِه إِ َفُيَباَرَك َلُه ِفيِه، 

                                                           

 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (1)
 .11/295، تهذيب التهذيب: 4/379، سير أعالم النبالء:32/26ذيب الكمال:، ته9/193الجرح والتعديل: (2)
 .10/111، تهذيب التهذيب: 4/63، سير أعالم النبالء:27/451، تهذيب الكمال:1/396الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [304] 

 

ْمُحو اَل َيْمُحو السَّيَِّئ ِبالسَّيِِّئ، َوَلِكْن َيْمُحو السَّيَِّئ ِباْلَحَسِن، ِإنَّ اْلَخِبيَث اَل يَ  ِإنَّ اهللَ 
 .(1)((اْلَخِبيثَ 

قال محقق المسند في داود أقوى مما جاء عند أحمد  ده من طريق أبياسنوالحديث ا
إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد، وهو ابن أبي حازم حكمه على الحديث: 

العقيلي: في حديثه وهم، ويرفع الموقوف، وضعفه الحافظ في "التقريب"، ، قال البجلي
ا قلنا: هما هذ ،هما من قول عبد اهلل: َرَفَع حديثين 2/306وقال الذهبي في "الميزان" 

والذي قبله، فالصحيح أنه موقوف، كما ذكر الدارقطني، وبقية رجاله ثقات رجال 
 .(2)ج له الترمذي، وهو ثقةخر أالشيخين غير أبان بن إسحاق، فقد 

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .3672، حديث رقم: 6/119مسند عبد اهلل بن مسعود–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)
 المصدر السابق. (2)
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 )زكاة الثمار والزروع( 

 :ةالمائبعد  الخامس*الحديث 

ا َقْيُس َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل، َقاَل: َحدَّثََنا اْلَحَسُن، َقاَل: َحدَّثََنا َيْحَيى، َقاَل: َحدَّثَنَ قال يحيى: 
ِبيِع، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ  َما َسَقِت ))َقاَل:  ْبُن الرَّ

 ((.ُعْشرِ ِباْلَغْرِب َفِنْصُف الْ ، َوَما ُسِقَي َأْو ُسِقَي َفْتًحا َفِفيِه اْلُعْشرُ  ،السََّماءُ 

 تخريجه: -أ

، 114صـ : باب ما سقت السماء أو سقي بغرب(1)دم في الخراجيحيى بن آ أخرجه 
 .375حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب

من، حإسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الر أبو على : سماعيلإ .1
كان ثقة صام "قال الدَّارُقْطِني: ه( 241)ت:: النحوي الصفار الُمَلِحي البغدادي

عن: الحسن بن عرفة روى  ،"ة، وكان متعصًبا للسنانين رمضانأربعة وثم
 .(2)الدارقطني، وغيرهعنه:  روىو  العبدي، وعبد اهلل بن مَحمَّد بن أيوب،

ه( 270الكوفي: )ت: ير الحسن بن على بن عفان العامأبو محمد : الحسن .2
 .(3)، روى له ابن ماجةةالحادية عشر صدوق، من 

 .(4): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع يحيى بن آدم .3

                                                           
هـ(، تحقيق: 203الخراج: ألبي زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالوالء، الكوفي األحول )المتوفى:  (1)

 ه.1314أحمد شاكر، طبعة: المطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة: الثانية 
 .153الدارقطني: الدليل المغني لشيوو اإلمام أبي الحسن  (2)
 .2/301، تهذيب التهذيب:13/24، سير أعالم النبالء: 6/257، تهذيب الكمال:22/ 3الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثاني والستون، يحيى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (4)
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 .(1)ترجمته تإسحاق السبيعي: سبق أبو .4

ه( صدوق، وثقه 74)ت:: الكوفي السلوليعاصم بن ضمرة عاصم بن ضمرة:  .5
 .(2)ابن المديني، من الثالثة، روى له أصحاب السنن

 .(3): سبقت ترجمتهعلي بن ابي طالب .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

 ،مرة السلولي وهو صدوق حسن الحديثعاصم بن ض فيهإسناده حسن رجاله ثقات 
لسبيعي توثق ن أبي إسحاق اولم يتفرد به فمتابعات غيره له ع وقيس بن الربيع األسدي

 روايته.

معاوية،  وزهير بنفقد رواه شريك القاضي، ومعمر، وسفيان الثوري، ومحمد بن سالم،  
سرائيل بن يونس، وأبو عوانة، وأبو بكر بن عياش فيما وقفت عليه  وعمار بن رزيق، وا 

، َعِن امن كتب السنة وأذكر من هذه الطرق ما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال:  لثَّْوِريِّ
ًحا َأْو َسَقْتهُ السََّماُء ِقَي َفتْ َما سُ ))َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ َقاَل:  َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبنِ 

 .(4)((ِباْلَغْرِب َفِنْصُف اْلُعْشرِ  َفِفيِه اْلُعْشُر، َوَما ُسِقيَ 

وللحديث شواهد صحيحة من طريق ابن عمر وغيره فقد جاء عند البخاري ما نصه: 
َبَرِني ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد، َعِن َقاَل: َأخْ َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهٍب، 

، َعْن َساِلِم ْبنِ  ِفيَما َسَقِت السََّماُء ))َقاَل:  ، َعِن النَِّبيِّ َعْبِد اللَِّه، َعْن َأِبيهِ  الزُّْهِريِّ
 .(5)((َي ِبالنَّْضِح ِنْصُف الُعْشرِ َوالُعُيوُن َأْو َكاَن َعَثِريًّا الُعْشُر، َوَما ُسقِ 

                                                           
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (1)
 .5/45، تهذيب التهذيب:2/352، ميزان االعتدال: 13/496ذيب الكمال:، ته345/ 6الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (3)
 .7233، حديث رقم: 4/133باب ما تسقي السماء –مصنف عبد الرزاق: كتاب الزكاة  (4)
، حديث 2/126باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري –صحيح البخاري: كتاب الزكاة  (5)

 . 1413رقم:
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وقد صح حديث ابن ، عن أنس بن مالك، وابن عمر، وجابروفي الباب قال الترمذي: 
 .(1)، وعليه العمل عند عامة الفقهاءفي هذا الباب ملسو هيلع هللا ىلصعمر، عن النبي 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  :فإذا  ،التي تُتََّخذ من ِجْلد َثْورٍ : الدَّلو العظيمة الَغْرب بسكون الراءبالغرب
 .(2)ُفِتَحت الراء فهو الماء السَّائل بين الِبئر والحوض

 

  

                                                           
 .693، حديث رقم: 3/22باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى باألنهار وغيرها –سنن الترمذي: أبواب الزكاة  (1)
 .93/349باب الغين مع الراء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الغين المعجمة  (2)
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 )النصاب وما ليس فيه زكاة(

 :ةالمائبعد  السادس *الحديث

، َنا مَ قال الطبراني:  َمِد اأْلَْنَصاِريُّ ْعُن َحدَّثََنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق، َنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الصَّ
ِبيِع، َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍّ  ْبُن ِعيَسى اْلَقزَّاُز، ، َعْن َأِبيِه، َنا َقْيُس ْبُن الرَّ

ِقيِق َوَلْيَس ِفي))، َقاَل: اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ َعِن  ا ُدوَن مَ َعَفْوُت َلُكْم، َعِن اْلَخْيِل َوالرَّ
 ((.اْلِمَئَتْيِن َزَكاةٌ 

 تخريجه: -أ

  :أخرجه

 .9464، حديث رقم: 9/177يعقوب  اسمهالطبراني في األوسط: من  .1

 .1136، حديث رقم:2/262من اسمه يعقوب  في الصغير:الطبراني  .2

 :اإلسناددراسة  -ب

قال ه( 290: )ت: قبل البغدادي إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي يعقوب بن .1
، روى عن أبيه وداود بن رشيد، روى عنه عبد الصمد الدارقطني: ال بأس به

 .(1)والطبرانيالطستي، 

أبو أيوب األنصاري أحمد بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد الصمد األنصاري:  .2
)ت: قبل  :علي بن عيسى بن علي بن الحكم بن رافع بن سنان الزرقي المديني

حسن وعنه: ال، يرحدث ببغداد عن: ابن عيينة، وعبد اهلل بن نمثقة، ه( 240
 .(2)بن علي المعمري، وأبو القاسم البغوي

                                                           
 .6/154تاريخ اإلسالم:  (1)
 .5/762تاريخ اإلسالم:  (2)
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 ه(191: )ت:ان يبيع القز مولى أشجع أبو يحيىك: معن بن عيسى القزاز .3
 كان أشد الناس، وروى عنه بن المديني وابن معين والحميدي وسحنون ثقة،

 .(1)، روى عنه الشيخانمالزمة لمالك

بن علي، عن أبيه، عن ابن  دقيس بن الربيع، عن ابن أبي ليلى، عن داو  .4
 .(2): سبقت ترجمتهم والعزو لهمعباس

 : اإلسنادالحكم على -ج

ود بن ، وداالحديث ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن األنصاري وهو ضعيف هإسناد
 .علي القرشي وهو ضعيف الحديث

 عن، تفرد به ماإلسنادال يروى هذا الحديث عن ابن عباس إال بهذا "قال الطبراني:  
 .اإلسنادصحيح من غير هذا والحديث "، بن عيسى

َنَة، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَمِلِك ْبِن َأِبي الشََّواِرِب َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعَواقال الترمذي:  
َقْد َعَفْوُت )): ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ 

َقِة: ِمْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن ِدْرَهًما ِدْرَهًما، َولَ  ِقيِق، َفَهاُتوا َصَدَقَة الرِّ ْيَس ِفي َعْن َصَدَقِة الَخْيِل َوالرَّ
عن أبي بكر وفي الباب  (،(ِن َفِفيَها َخْمَسُة َدَراِهمَ ِتْسِعيَن َوِماَئٍة َشْيٌء، َفِإَذا َبَلَغْت ِماَئَتيْ 

: روى هذا الحديث األعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي عمرو بن حزمالصديق، و 
إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير 

لت محمدا: عن هذا الحديث؟ وسأ ،عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليواحد، 
 .(3)(نهما جميعاع روىكالهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون )فقال: 

                                                           
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إلبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري  (1)

 ، تحقيق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور، طبعة: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.2/345هـ( 799)المتوفى: 
قيس صدوق حسن الحديث، ابن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ، داود مقبول، أبيه ثقة،  الحديث الحادي عشر، (2)

 .صحابي ابن عباس
 .620، حديث رقم: 3/7باب ما جاء في زكاة الذهب والورق –سنن الترمذي: أبواب الزكاة  (3)
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 :الثاني المطلب*

 (الصيام)أحاديث 

 (فضل صوم رمضان)

 :ائةالمبعد  السابع الحديث*

ا َحدَّثنا ُمَحمد ْبُن َجوَّاَن ْبِن ُشْعَبَة، َقال: َحدَّثنا إسماعيل بن َأَبان، َقال: َحدَّثنقال البزار: 
آِميَن ))اْلِمْنَبَر َفَقاَل:  َصِعَد النَِّبيّ ، َقاَل َقْيٌس، َعن ِسَماك َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمرة، 

َم َأْنُف َمْن َأْدَرَك َأَتاِني ِجْبِريُل َفَقاَل: َرغِ ))َفَلمَّا َنَزَل ُسِئَل َعن َذِلَك َفَقاَل:  ((آِميَن آِمينَ 
ْنَدهُ َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك عِ َرَمَضاَن َفَلْم ُيْغَفْر َلهُ ُقْل: آِميَن ُقْلُت: آِميَن َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذِكْرَت 

ُقْل آِميَن َفُقْلُت آِميَن َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل َأْدَرَك َواِلَدْيِه، َأْو َأَحَدُهَما َفَلْم يغفر له، أو ال 
 ((.النه الجنة آِميَن ُقْلُت آِمينَ يدخ

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، واللفظ 4277، حديث رقم: 10/192البزار في مسنده: مسند جابر بن سمرة  .1
 .له

، حديث رقم: 2/243قيس بن الربيع عن سماك بن حرب الطبراني في الكبير:  .2
2022. 

في فضل الصوم وفضل صيام شهر رمضان وما يتصل الشجري في األمالي:  .3
 .1363، حديث رقم: 1/312 بذلك

ة على باب الصال–ألستار عن زوائد البزار: كتاب األدعية الهيثمي في كشف ا .4
 .3165حديث رقم: ،  4/41النبي
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 : اإلسناددراسة  -ب

عن روى ثقة مسند مصنف، ه( 251: )ت: محمد بن جوان بن شعبة أبو علي .1
وأبى داود الطيالسي، وعمر بن محمد  ،مؤمل بن إسماعيل، وأبى عاصم النبيل

يحيى بن محمد بن صاعد، ، وعنه بن أبي رزين، وعبد اهلل بن رجاء الغداني
 .(1)ماومحمد بن مخلد العطار، وغيره

 .(2)سبقت ترجمتهي: الكوفي إسماعيل بن أبان الوراق األزد .2

 . (3): سبق العزو لهمسمرةقيس عن سماك عن جابر بن  .3

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .حسن هإسناد 

وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن جابر بن سمرة إال من هذا الوجه، وال "قال البزار:  
 ."ا رواه عن قيس إال إسماعيل بن أبانوال نعلم أحدً نعلم أحدا رواه عن سماك إال قيس، 

سماك،  عن ناصح بن عبد اهلل التميميوفي قوله هذا نظر، فالحديث قد رواه  :قلت
صاحب سماك بن صالح ضعيف الحديث، وهو  الن ناصحٌ  ؛وطريق قيس أقوى

، ولم يتفرد به سماك عن جابر، فقد رواه عن جابر محمد بن المنكدر ذكره (4)حرب
 .(5)ابن شاهين في فضائل رمضان

                                                           
 .3/319، 2/545تاريخ بغداد:  (1)
 قة.(، ث14التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (2)
 .الحديث الخامس والخمسون، قيس صدوق حسن الحديث، سماك صدوق، جابر صحابي (3)
 .2034، حديث رقم:2/246الطبراني في الكبير: ناصح أبو عبد اهلل عن سماك  (4)
ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين  (5)

الكويت )ضمن مجموع -، تحقيق: بدر البدر، طبعة: دار ابن األثير 9، حديث رقم:136هـ( صـ315)المتوفى: 
 م. 1994-هـ  1415ملحق بكتاب فضائل فاطمة( الطبعة: األولى –فيه من مصنفات ابن شاهين 
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فقد ذكر أحمد في  الحديث صحيح لغيره وله شواهد صحيحة من طريق أبي هريرةو 
ْن مسنده ما نصه: َحدَّثََنا ِرْبِعيُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم اْبَن ُعَليََّة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِإْسَحاَق، عَ 

َرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت )): ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ ْيَرةَ َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد، َعْن َأِبي ُهرَ 
، َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل َدَخَل َعَلْيِه َرَمَضاُن َفاْنَسَلَخ َقْبَل َأْن ُيْغفَ  َر َلُه، ِعْنَدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

: َواَل َأْعَلُمُه ِإالَّ َقْد  ((َلْم ُيْدِخاَلُه اْلَجنَّةَ َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل َأْدَرَك ِعْنَدُه َأَبَواُه اْلِكَبَر فَ  َقاَل ِرْبِعيٌّ
 .(1)((َأْو َأَحُدُهَما))َقاَل: 

وفي الباب عن جابر، وأنس: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه "قال الترمذي: 
 .(2)"إبراهيم، وهو ثقة، وهو: ابن عليةوربعي بن إبراهيم هو: أخو إسماعيل بن 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

 َرِغم َيْرَغم، وَرَغَم َيْرَغَم َرْغما، وِرْغما وُرْغما، وأْرَغم الّله أنفه، أي: ر ِغم أنف :
هذا هو األصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن  ألَصقه بالرَّغام، وهو التراب،
 .(3)االنتصاف، واالنقياد على كره

  

                                                           
 ، قال المحقق:7451، حديث رقم: 12/421مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

حسن الحديث، روى له البخاري في "األدب -وهو المدني -صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق 
المفرد"، ومسلم متابعة، وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات، وربعي بن إبراهيم روى له البخاري في "األدب"، 

من رجال الشيخين، وذكر طرق تخريجه -وهو المقبري -وأبو داود في "القدر"، والترمذي، وسعيد بن أبي سعيد 
 ومنها طريقه عند البزار.

 .3545، حديث رقم: 5/550سنن الترمذي: أبواب الدعوات  (2)
 .2/231باب الراء مع الغين –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الراء  (3)
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 على الفطر من غير عذر في رمضان( )في التشديد
 :المائةبعد  الثامن*الحديث 

ثنا  ،اُس ْبُن ُعَبْيِد اللَّهثنا َعبَّ ، َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسِعيٍد الرََّهاِويُّ قال الدارقطني: 
ْبِد اللَِّه َعْن عَ  ،َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَحاِرثِ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّةَ  ،ثنا َقْيٌس  ،َعمَّاُر ْبُن َمَطرٍ 

َمْن َأْفَطَر َيْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن )) :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ،ْبِن َماِلكٍ 
 ((.ْنُه ِصَياُم الدَّْهِر ُكلِّهِ َغْيِر َمَرٍض َواَل ُرْخَصٍة َلْم َيْقِض عَ 

 تخريجه: -أ
باب طلوع الشمس بعد اإلفطار –الدارقطني في سننه: كتاب الصيام  :أخرجه

 .2406، حديث رقم: 3/207
 :اإلسناددراسة  -ب
مد بن يحيى بن مد بن سعيد بن محد الحسن بن أحأبو محم: الحسن بن أحمد .1

عن: جده سعيد، ه( مقبول الحديث، روى 329: )ت:خالد السلمي الرهاوي
َبير  براهيم بن عبد وعبد اهلل بن الزُّ الرهاوي، وجعفر بن مَحمَّد القضاعي، وا 

أبو الحسن الدَّارُقْطِني في "سننه" ومَحمَّد بن المَظفَّر، وعنه:  الّسالم الجزري،
سماعيل بن سعيد بن ُسَوْيد، وغيرهم  .(1)وابن شاهين، وا 

ول، وثقه : مقبالهاشمي القرشيعباس بن عبيد اهلل بن عباس بن عبد المطلب  .2
 .(2)له أبو داود والنسائي روىي، من الرابعة، الذهب

 كنهل ،ومنهم من وصفه بالحفظ، وثقة بعضهم: عمار ْبن مطر العنبري الرهاوي .3
 .(3)وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بمناكير، متروك الحديث، قاله غير واحد

 .(4)عن عمر بن مرة: سبق العزو لهما قيس بن الربيع .4

                                                           
 .170الدليل المغني لشيوو اإلمام أبي الحسن الدارقطني: صـ (1)
 .5/123، تهذيب التهذيب:14/231الكمال:تهذيب  (2)
 .3/196ميزان االعتدال:  (3)
 الحديث السابع، ثقة. (4)
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ه( ثقة، من 90: )ت:المكتب يالكوف يالنجران يعبد اهلل بن الحارث الزبيد .5
 .(1)الثالثة، روى له الجماعة

 هيو يعرف بابن بحينة ) يجندب األزدأبو محمد بن القشب : عبد اهلل بن مالك .6
، روى له ه( صحابي50: )ت: بعد (المطلب لبنى وهو حليفأمه، 

 .(2)الجماعة
 .(3)سبقت ترجمته :أبو هريرة .7

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .شديد الضعف فيه عمار بن مطر العنبري وهو متروك الحديث هإسناد

َنا َوِكيٌع، َعْن َحدَّثَ فقد أورد ابن أبي شيبة في مصنفه ما نصه: والحديث حسن لغيره،  
، َعْن ِباَلِل ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقالَ  : ُسْفَياَن، َعْن َواِصٍل، َعْن ُمِغيَرَة اْلَيْشُكِريِّ

، فالحديث (4)((َمْن َأْفَطَر َيْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر ُرْخَصٍة َلْم ُيْجِزِه ِصَياُم الدَّْهِر ُكلِّهِ ))
 ، يقوي ما قبله.اإلسنادطريقه حسن  من

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .112/  5، تهذيب التهذيب: 2/954، تاريخ اإلسالم: 14/402، تهذيب الكمال:137/ 5الجرح والتعديل: (1)
 . 4/119، اإلصابة:4/237، أسد الغابة:5/150الجرح والتعديل: (2)
 سع، صحابي.الحديث التا (3)
ن صام الدهر –مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصيام  (4)  .9714، حديث رقم:2/347من قال ال يقضيه وا 
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 )في قضاء رمضان( 

 :بعد المائة التاسع *الحديث

َحاَق َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َنْصٍر التِّْرِمِذيُّ َقاَل: َنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإسْ قال الطبراني: 
يِنيُّ َقاَل: َنا َقْيُس  ِبيِع، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعمَ  الصِّ َقاَل:  رَ ْبُن الرَّ

ةِ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ ))  (.(ِإَذا َفاَتُه َشْيٌء ِمْن َرَمَضاَن َقَضاُه ِفي َعْشِر ِذي اْلِحجَّ

  تخريج الحديث: -أ
 أخرجه:

حديث ، 5/233محمد بسنده هذا  اسمهالطبراني في األوسط: باب من  .1
حمد متابعًا لم الحضرمي، ومن طريق محمد بن عبد اهلل ، واللفظ له5171رقم:

 .5599، حديث رقم: 5/374الترمذي، 
 .717، حديث رقم: 2/63محمد  اسمهالطبراني في الصغير: باب من  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر التِّْرِمذيّ هو:  التِّْرِمذيّ محمد بن أحمد  .1

روى  ،شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سريجه( ثقة، فقيه، 295: )ت:الفقيه
سحاق عن:  براهيم بن المنذر الحزامي وا  يحيى بن ُبَكْير، ويوسف بن عدي، وا 

وأحمد بن  عبد الباقي بن قانع،، وعنه: بن إبراهيم الصيني والقواريري، وطبقتهم
 .(1)َبرانيّ كامل، وأحمد بن يوسف بن خاّلد، وأبو القاسم الطَّ 

 .(2)إبراهيم بن إسحاق الصيني عن قيس: سبقت ترجمتهم .2
 .(3)سبقت ترجمتهاألسود بن قيس:  .3

                                                           
 .13/545سير أعالم النبالء: (1)
 الحديث الخامس والثمانون، إبراهيم متروك، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة.4في ذكر شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [316] 

 

نسائي عنه إال أبنه، روى له ال روىقيس العبدي، مقبول من الثانية، لم ي :)أبيه( .4
وكان مع خالد بن  ورواية، ا، وذكر ابن حجر أن له إدراكً مسند عليفي 

 .(1) الحيرة في أول فتوح العراقالوليد في قتال أهل 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن أبو حفص أمير المؤمنين : عمر .5

 (ه23ت:) ي:العدو ي  بن قرط بن رزاح بن عدى القرشرياح بن عبد اهلل
 . (2)، روى له الجماعةالصحابي الجليل الشهيد كثير المناقب

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .شديد الضعف فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وهو متروك الحديث هإسناد

ال يروى هذا الحديث عن عمر إال بهذا "قال الطبراني في تعقيبه على الحديث:  
 ."، تفرد به: إبراهيم بن إسحاق الصينياإلسناد

-س ن الحديث لم يتفرد به قيثمة نظر، حيث إ -رحمه اهلل-قلت: في قول الطبراني 
، وما رواه عنه إبراهيم بتفرده له متابع في الرواية، والحديث رواه بمعناه -اهللرحمه 

َحدَّثََنا َشِريٌك،  ال:قعن عمر يرفعه وقريبًا من لفظه، فقد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 
اَن ِفي اَل َبْأَس ِبَقَضاِء َرَمضَ ))َأِبيِه، َعْن ُعَمَر، َقاَل:  َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َقْيٍس، َعنْ 

، وقد ورد هذا الحديث على طريق الفتوى والسؤال، جاء في المطالب العالية (3)((اْلَعْشرِ 
ُم ْبُن َأِبي ُمِطيٍع َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس عن أبيه قال أَ ما نصه:  نَّ َقاَل ُمَسدٌَّد َحدَّثََنا َسالَّ

ِة َقاَل َفَما َأْدِري  َرُجاًل َسَأَل ُعَمَر بن الخطاب َعْن َقَضاِء َرَمَضاَن ِفي َعْشِر ِذي اْلِحجَّ
ِة َقاَل َواَل   َتُقْل َما َكاَنِت اْلُمَراَجَعُة ِفيَما َبْيَنُهَما َفَأَمَرُه ِبَقَضاِء َرَمَضاَن ِفي َعْشِر ِذي اْلِحجَّ

َأَباَك َسِمَع َذِلَك من عمر ِإنَّ 
(4). 

                                                           
 .5/407، اإلصابة:3/391، ميزان االعتدال:24/92كمال:تهذيب ال (1)
 .4/414، اإلصابة: 21/316بتصرف، تهذيب الكمال: 4/137، أسد الغابة: 6/105الجرح والتعديل: (2)
 .9515، حديث رقم: 2/324ما قالوا في قضاء رمضان في العشر -مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصيام  (3)
، 6/74باب الرخصة في قضاء رمضان على التراخي –المسانيد الثمانية: كتاب الصيام المطالب العالية بزوائد  (4)

 .31030حديث رقم: 
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 )في صيام النوافل(

 ثالثة أيام من كل شهر()صيام 

 :بعد المائةشر اعال*الحديث 

، ثنا َأُبو اْلَوِليِد الطََّياِلسِ قال الطبراني:  ُد ْبُن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر اْلَبْصِريُّ ، ثنا َقْيُس َحدَّثََنا ُمَحمَّ يُّ
ِبيِع، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ُعودٍ َمسْ ْبُن الرَّ

ْفَطاُرهُ ِصَياُم الدَّْهِر وَ ِصَياُم َثاَلَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع َعْشَرَة َوَخْمَس َعْشَرَة )): اهللِ   ((.اِ 

  تخريجه: -أ

 :أخرجه

 ، واللفظ له.10232، حديث رقم: 10/137الطبراني في الكبير:  .1
 .1511حديث رقم:، 2/41الشجري في األمالي: مجلس في الفوائد  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)العزو لهميد الطيالسي عن قيس: سبقت محمد التمار عن أبو الول .1
 .(2)عاصم عن زر بن حبيش: سبقت ترجمتهم .2
 .(3): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .3

 :اإلسنادالحكم على -ج  

ا إلى يقوى بها ويرتقي بهوشواهد ، له متابعات وصدوقونإسناده حسن رجاله ثقات 
َحدَّثََنا َأُبو ما نصه:  هريرة قد ذكر أحمد في مسنده من طريق أبيفالصحيح لغيره، 

، َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرةَ  ، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِّ َقاَل:  َكاِمٍل، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن ثَاِبٍت اْلُبَناِنيِّ

                                                           
 الحديث السابع والستون، محمد صدوق، أبو الوليد ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث السادس والعشرون، عاصم صدوق له أوهام، زر ثقة. (2)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (3)
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ْبِر، َوَثاَلَثِة َأيَّاٍم ِمْن )) َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  ْهٍر، َصْوُم ُكلِّ شَ َصْوُم َشْهِر الصَّ
 .(1)((الدَّْهرِ 

ديث عبد اهلل حديث حسن ح، و الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة وفيقال الترمذي: 
 .(2)غريب

ن زر من طريق قيس عن عاصم عبهذا اللفظ قلت: ولقد تفرد الطبراني برواية الحديث 
 شيبان بن عبد آخرفي رواية هذا الحديث بلفظ  ه، وتابععن عبد اهلل بن مسعود

 ، وقد غلب هذا الحديث من طريقاإلسنادوسفيان الثوري، كلهم بهذا  الرحمن التميمي
، وقد (3)غير واحد من أهل العلم، منهم أبو داود الطيالسي في مسنده أخرجهشيبان 

د اني بغير هذا اللفظ من طريق عبد اهلل بن مسعو جاء الحديث في المعجم األوسط للطبر 
 .(4)أنهم األيام البيض ى، ونص علوأبي بن كعب

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
، قال المحقق: 7577، حديث رقم:  13/22مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

أبو  فقد روى له–وهو مظفر بن مدرك الخراساني -إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل 
عبد األعلى بن عبد األعلى  من طريق 219-4/211داود في "التفرد" والنسائي، وهو ثقة، وأخرجه النسائي 

 السامي، عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد.
 .742، حديث رقم:3/109باب ما جاء في صوم يوم الجمعة –سنن الترمذي: أبواب الصوم  (2)
 .351،357، حديث رقم: 1/210مسند أبو داود الطيالسي: ما أسند عبد اهلل بن مسعود (3)
 .6969، 7/91ن اسمه محمد م–المعجم األوسط: حرف الميم  (4)
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 )صيام عاشوراء( 

 :بعد المائةعشر  الحادي*الحديث 

طَّاُر، ثنا َقْيُس ْبُن اْلعَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس، ثنا ُعَبْيُد ْبُن ِإْسَحاَق قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َقاَل: َقِدَم  الرَّ

َيْوٌم ))َقاَل:  ((؟َما َباُل َهَذا اْلَيْومِ ))َفَقاَل:  : َفِإَذا اْلَيُهوُد َيُصوُموَن َيْوَم َعاُشوَراَء،النَِّبيُّ 
 ((.َصاَمُه، َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ فَ َأْنَجى اهللُ ِفيِه ُموَسى، َوَأْغَرَق َبِني ِإْسَراِئيَل، َفَنْحُن َأَحقُّ ِبُموَسى 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، حديث  12/24الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .1
 ، واللفظ له.12362رقم:

ذكر مصرعه وسائر أخباره و  بن عليفي فضل الحسين الشجري في األمالي:  .2
 .136حديث رقم:، 1/240 وما يتصل بذلك

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( وثقه الخطيب، 290: )ت:أبو عبد اهلل البَّْغَداِديّ  محمد بن الَعبَّاس الُمَؤدِّب .1

َهْوَذة بن خليفة، وعبد اهلل بن صالح العجلي، وعفان بن مسلم، روى عن: 
اد، ، وعنه:وجماعةوسريج بن النُّْعَمان،  َوَأُبو  عبد الباقي بن قانع، َوَأُبو َبْكر النَّجَّ

 .(1)َبْكر الشَّاِفِعّي، والطََّبَرانيّ 
 .(2)عبيد بن إسحاق العطار عن قيس: سبقت ترجمتهم .2
 .(3)حبيب بن أبي ثابت: سبقت ترجمته .3
 .(4)سعيد بن جبير: سبقت ترجمته .4

                                                           
 .6/107تاريخ اإلسالم: (1)
 الحديث الثالثون، عبيد ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (3)
 الحديث الثامن واألربعون، ثقة إمام. (4)
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 .(1): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عباس .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .شديد الضعف فيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك الحديث هإسناد

 إلسناداي الصحيحين من غير هذا ف والحديث صحيح لغيره، وهو حديث متفق عليه 
َنا َأُبو َحدَّثَ فقد ذكر الشيخان في الصحيحين طريق أيوب عن أبن جبير ما نصه: 

ْن َأِبيِه، ْيٍر، عَ الَواِرِث، َحدَّثََنا َأيُّوُب، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َسِعيِد ْبِن ُجبَ َمْعَمٍر، َحدَّثََنا َعْبُد 
، َفَقاَل: َيْوَم َعاُشوَراءَ  الَمِديَنَة َفَرَأى الَيُهوَد َتُصومُ  ، َقاَل: َقِدَم النَِّبيُّ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

ى اللَُّه َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َعُدوِّ ، َقاُلوا: َهَذا َيْوٌم َصا((َذا؟َما هَ )) ِهْم، َفَصاَمُه ِلٌح َهَذا َيْوٌم َنجَّ
 .(2)((، َفَصاَمُه، َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ َأَنا َأَحقُّ ِبُموَسى ِمْنُكمْ فَ ))ُموَسى، َقاَل: 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .الحديث الثاني، صحابي (1)
، واإلسناد في هذا الحديث 2004، حديث رقم:3/44باب صيام يوم عاشوراء – صحيح البخاري: كتاب الصيام (2)

، من طريق ابن أبي 1130، حديث رقم: 2/796باب صوم يوم عاشوراء –للبخاري، صحيح مسلم: كتاب الصيام 
 عمر عن سفيان عن أيوب.
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 )صيام اإلثنين والخميس( 

 :المائةبعد عشر  الثاني*الحديث 

، ثنا َأُبو ِباَلٍل اأْلَْشَعِريُّ قال الطبراني:  ُل اْلُكوِفيُّ ، ثنا َقْيُس َحدَّثََنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّالَّ
ِبيِع، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِ  ، َعْن َعْبِد اهلِل َقاَل: ْبُن الرَّ ُصوُم ااِلْثَنْيِن يَ  َكاَن النَِّبيُّ ))رٍّ

 .((َواْلَخِميَس 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، حديث 10/131ما روى عبد اهلل بن مسعود الطبراني في الكبير:  .1
 .واللفظ له ،10233رقم:

في فضل الصوم وفضل صيام شهر رمضان وما يتصل الشجري في األمالي:  .2
 .1273، حديث رقم:136-1/135 بذلك

 :اإلسناددراسة  -ب
: الُكوفيُّ  الداللبن حماد اْلَقاِسم بن محمد و محمد أب :القاسم بن محمد الدالل .1

 وبأثقه الخليلي، روى عن: و ، و مختلف فيه، ضعفه الدارقطني ه(216)ت:
، ونسبالل األشعري، َوَأْحَمد بن ي يبة بن العالء، وأسيد بن زيد، وأبُنَعْيم، وُقط
 .(1)ابن عقدة، والطبراني، والقطان، وجماعةوعنه: 

 .(2)أبو بالل األشعري: سبقت ترجمته .2
 .(3)سبقت ترجمتهم عاصم عن زر:عن قيس  .3
 .(4)سبقت ترجمته: عبد اهلل بن مسعود .4

                                                           
 .6/794تاريخ اإلسالم: (1)
 الحديث الخامس والعشرون، مقبول. (2)
 السادس والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، عاصم صدوق له أوهام، زر ثقة.الحديث  (3)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 .ضعيف فيه القاسم بن محمد الدالل وهو ضعيف الحديث هإسناد

 .(1)"القاسم بن محمد الدالل، الُكوِفّي، ضعيف"قال الدَّاَرُقْطِنّي:  

ال ق وعليه عمل السلف والخلف، ،وثابته حسنة ىخر أُ قلت: والحديث مشهور وله طرق 
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َحدَّثََنا ثَاِبُت ْبُن َقْيٍس َأالنسائي:  ُبو َأْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ

، َقاَل: َحدَّثَِني ُأَساَمةُ بْ  ، َزْيدٍ  نُ اْلُغْصِن، َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َحدَّثَِني َأُبو َسِعيٍد اْلَمْقُبِريُّ
َأْن َتُصوَم  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنََّك َتُصوُم َحتَّى اَل َتَكاَد ُتْفِطُر، َوُتْفِطُر َحتَّى اَل َتَكادَ 

الَّ ُصْمَتُهَما، َقاَل:  ِإالَّ َيْوَمْيِن ِإَذا َدَخاَل ِفي ِصَياِمكَ   نِ ُقْلُت: َيْوَم ااِلْثَنيْ  ((َأيُّ َيْوَمْيِن؟))َواِ 
ُأِحبُّ َذاِنَك َيْوَماِن ُتْعَرُض ِفيِهَما اأْلَْعَماُل َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن، وَ ))َوَيْوَم اْلَخِميِس، َقاَل: 

 .(2)((ْعَرَض َعَمِلي َوَأَنا َصاِئمٌ َأْن يُ 

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .2/525موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله:  (1)
يث ، حد3/177بأبي هو وأمي، وذكر اختالف الناقلين في ذلك  صوم النبي–السنن الكبرى: كتاب الصيام  (2)

 ، والحديث إسناده حسن رجاله ثقات عدا ثابت بن قيس الغفاري وهو صدوق حسن الحديث.2679رقم:
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 )صوم يوم الجمعة وما فيه( 

 :بعد المائةعشر  الثالث*الحديث 

، َقاَل: نا َأْحَمُد ْبُن َيْحيَ قال ابن شاهين:  ى َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد اْلَهْمَداِنيُّ
ٌد: َوَحدَّثَِني َأُبو َغسَّ  ُد ْبُن اْلُحَسْيِن، َوَأْحَمُد ْبُن َحاِزٍم، َقاَل ُمَحمَّ ، َوُمَحمَّ وِفيُّ اَن، َيْعِني الصُّ

، َعْن َعْبِد  َقاَل: نا َقْيٌس، َعنْ   هِ ُسوَل اللَّ َقلََّما َرَأْيُت رَ ))اللَِّه، َقاَل: َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ
 ((.َيُصوُم َيْوَم ُجُمَعةٍ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

وم في صوم ي آخرحديث باب –ابن شاهين في ناسخ الحديث: كتاب الصيام  .1
 .379،371، حديث رقم: 324صـ الجمعة منفردا

 : اإلسناددراسة  -ب

أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن : محمد الهمداني أحمد بن .1
 :بن إبراهيم بن زياد بن عبد اهلل بن عجالن الكوفي المعروف بابن عقدة

، روى كان رجل سوءه( متهم بالوضع مع حفظه، قال الدارقطني: 332)ت:
عبد الملك الرقاشي، وابن المنادي، والحسن بن علي بن عفان، ويحيى عن: 

والجعابي، وابن عدي،  ،أبو القاسم الطبراني، وغيرهم، وعنه: بن أبي طالب
 .(1)والدارقطني، وابن جميع، وأبو حفص الكناني، وخلق

 يوفالص يالكوف، يأحمد بن يحيى بن زكريا األودأبو جعفر : أحمد بن يحيى .2
 .(2)روى له النسائي، ةمن الحادية عشر ه( ثقة، 264: )ت:العابد

                                                           
 .160، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ6/147تاريخ بغداد: (1)
 .1/19، تهذيب التهذيب: 6/212، تاريخ اإلسالم:1/517، تهذيب الكمال:2/11الجرح والتعديل: (2)
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 .(1): سبقت ترجمتهالُكوفيُّ ن أبي الحنين بمحمد بن الحسين  .3

ه( 276: )ت:ابن أبي غرزة أحمد بن حازم بن محمد الغفاري: أحمد بن حازم .4
جعفر بن عون، ويعلى بن عبيد، وعبيد اهلل بن موسى،  صدوق، روى عن:

سماعيل بن أبان، وعفان، وأحمد بن يونس، مطين، وابن دحيم  وعنه: وا 
براهيم بن عبد اهلل بن أبي العزائم، وأبو العباس بن عقدة، وخلق الشيباني،  وا 

 .(2)كثير

 .(3)أبو غسان النهدي: سبقت ترجمته .5

 .(4): سبق العزو لهمعن عاصم عن زر عن عبد اهلل بن مسعودقيس  .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

دة فيه متهم بالوضع وهو أبو العباس بن عق هإسنادبن شاهين الحديث بإسناديه عند ا
د ، ولعله مخطئ حتى في نقله، ألنه لم ير االحراني وهو متهم بالكذب رغم كونه حافظً 

 للفظ عند غيره تفرد به ابن شاهين.بهذا ا

َأنَّ َرُسوَل ))ِزرِّ َيْعِني اْبَن ُحَبْيٍش، َعْن َعْبِد اللَِّه، قال البزار في مسنده في حديث:  
، وهذا ((ا َيْوَم ُجُمَعٍة َقطُّ ُمْفِطرً َكاَن َيُصوُم ِمْن ُغرَِّة ُكلِّ َشْهٍر َثاَلَثَة َأيَّاٍم، َوَما َرَأْيُتُه  هِ اللَّ 

أعلى من عبد اهلل بن مسعود، وال نعلمه يروى  الحديث ال نعلم أحدا رواه عن النبي
، ورواه عن عاصم، شيبان، اإلسنادعن عبد اهلل بهذا اللفظ إال من هذا الوجه بهذا 

، والذي أراه أن هذا (5)((ُمْفِطًرا َيْوَم ُجُمَعٍة َقطُّ َوَما َرَأْيُتُه ))وقيس بن الربيع، وزاد شيبان 
األصح، وأما ما جاء في رواية أبن شاهين فهو خالفًا لما أورده غيره وتفرد به عما 

                                                           
 الحديث الرابع والثمانون، وثقه الدارقطني. (1)
 .13/239، سير أعالم النبالء:41/  2الجرح والتعديل:  (2)
 الحديث الثالث والستون، ثقة متقن حجة. (3)
 الحديث السابق. (4)
 .1111، حديث رقم:5/215بقية حديث زر - مسند البزار: مسند عبد اهلل بن مسعود (5)
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ب عن ابن عمر، وأبي وفي الباجاء في كتب السنن، قال الترمذي عن هذا الحديث: 
وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم  ،حديث عبد اهلل حديث حسن غريب، و هريرة

نما يكره أن يصوم يو  عن  وروى شعبة، ،م الجمعة ال يصوم قبله وال بعدهالجمعة، وا 
 .، وهذا حديث حسن(1)عاصم هذا الحديث ولم يرفعه

 

  

                                                           
 .742، حديث رقم:3/109باب ما جاء في صوم يوم الجمعة –لصوم سنن الترمذي: أبواب ا (1)
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 )صيام شعبان ووصال الصوم( 

 :بعد المائةعشر  الرابع *الحديث

ِبيِع، َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، ثنا َقْيُس بْ قال الطبراني:  ُن الرَّ
، َقاَلَتا: َوُأمِّ َسَلَمةَ  ،َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشةَ 

، َيُصوُم َشْهًرا ِسَوى َرَمَضاَن ِإالَّ َشْعَباَن، َفِإنَُّه َكاَن َيِصُلُه ِبَرَمَضانَ  َكاَن النَِّبيُّ  َما))
ُر َحتَّى َنُقوَل اَل طِ َفَيُكوُن َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن، َوَكاَن َيُصوُم الشَّْهَر َحتَّى َنُقوَل اَل ُيْفِطُر َوُيفْ 

 ((.َيُصومُ 

  تخريجه: -أ

مة سالم بن أبي الجعد عن أبي سل–في الكبير: مسند النساء الطبراني أخرجه:  .1
 .521، حديث رقم:23/256عن أم سلمة وعائشة 

وما  ،في فضل ليلة النصف من شعبان وفضل صومهالشجري في األمالي:  .2
 .1949، حديث رقم: 2/156 يتصل بذلك

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)العزو لهمسبق  بن إسحاق عن يحيى الحماني عن قيس:لحسين ا .1

 .(2)سبقت ترجمته منصور بن المعتمر: .2

 .(3): سبقت ترجمتهالغطفانيسالم بن أبي الجعد، رافع   .3

المدني:  يالزهر  يبن عبد الرحمن بن عوف القرش: عبد اهلل أبو سلمة .4
 .(4)ه( ثقة مكثر أحد األئمة، من الثالثة، روى له الجماعة94)ت:

                                                           
 الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة. (2)
 الحديث الثاني بعد المائة، ثقة. (3)
 .12/117، تهذيب التهذيب:4/217النبالء:، سير أعالم 33/370، تهذيب الكمال:5/93الجرح والتعديل: (4)
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 .(1): سبقت ترجمتهاعائشة .5

 .(2)سبقت ترجمتها: أم سلمة .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

غالب على ، والضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث هإسناد
والحديث ما وروده عن أم سلمة فقليل، ، وأيث وروده من طريق عائشةهذا الحد

 ماالحديث  بلفظ مقارب لهذا صحيح لغيره، فقد جاء الحديث متفًقا عليه عند الشيخين
، َعْن َعْن َأِبي َسَلَمةَ  ،، َعْن َأِبي النَّْضرِ َأْخَبَرَنا َماِلكٌ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسفَ نصه: 

َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل: اَل ُيْفِطُر،  َكاَن َرُسوُل اهللِ ))َأنََّها َقاَلْت:  َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنينَ 
اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر َقطُّ ِإالَّ  َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ  َوُيْفِطُر َحتَّى َنُقوَل: اَل َيُصوُم، َوَما

 .(3)((َرَمَضاَن َوَما َرَأْيُتُه ِفي َشْهٍر َأْكَثَر ِمْنُه ِصَياًما ِفي َشْعَبانَ 

المبارك أنه قال في هذا الحديث، هو جائز في كالم  عن ابن روىو قال الترمذي: 
العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله، ويقال: قام فالن ليله أجمع، 
ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كال الحديثين متفقين، يقول: 

 ى سالم أبو النضر، وغيروقد رو ، إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر
، وجاء في موضع (4)واحد، عن أبي سلمة، عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو

حديث عائشة حديث حسن و  ،وفي الباب عن أنس، وابن عباس عنده قوله: آخر
 . (5)صحيح

                                                           
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (1)
 الحديث والواحد والسبعون. (2)
، واللفظ له، صحيح مسلم: 1969، حديث رقم: 3/31باب صوم شعبان –صحيح البخاري: كتاب الصوم  (3)

، حديث رقم: 2/110ا عن صوم في غير رمضان، واستحباب أال يخلي شهر  باب صيام النبي-كتاب الصيام 
 ، من طريق يحيى بن يحيى، قراءة على مالك بهذا اإلسناد.1156

 .737، حديث رقم:3/105باب ما جاء في وصال شعبان –سنن الترمذي: أبواب الصيام  (4)
 .761، حديث رقم: 3/130باب ما جاء في سرد الصوم –سنن الترمذي: أبواب الصيام  (5)
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 )النهي عن الوصال في الصوم(

 :بعد المائةعشر  الخامس *الحديث

ْن َأِبي َبكَّاٍر، َنا َقْيٌس، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح، عَ  َحدَّثََنا اْبنُ قال ابن الجعد: 
َعِن اْلِوَصاِل، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه َأَلْسَت ُتَواِصُل؟  َقاَل: َنَهى َرُسوُل اللَّهِ  ُهَرْيَرةَ 
 ((.ِنيْطِعُمِني َربِّي َوَيْسِقيَبَلى، َوَلِكنِّي َلْسُت َكَأَحِدُكْم، ِإنِّي َأَظلُّ يُ ))َقاَل: 
 :تخريجه -أ

، حديث رقم: 309ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـ أخرجه .1
 ، واللفظ له.2011

في فضل الصوم وفضل صيام شهر رمضان وما الشجري في األمالي:  .2
 .1312، حديث رقم: 1/317 يتصل بذلك

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)سبقت ترجمته: محمد بن بكار .1

 .(2): سبق العزو لهمصالح عن أبي هريرة قيس عن أبي الحصين عن أبي .2

 :اإلسنادالحكم على -ج

 والحديث صحيح بشواهده ،إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
  .ومتابعاته، فقد رواه جمع عن أبي هريرة

يث الوارد الحدبهذا باب النهي عن الوصال في الصوم وأورده الشيخان في صحيحيهما 
ِن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ِهَشاٌم، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، عَ ونصه:   عن أبي هريرة

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  ، َقاُلوا: ِإنََّك ((اَل ُتَواِصُلوا)) الزُّْهِريِّ
، َفَلْم َيْنَتُهوا َعِن ((ِنيُيْطِعُمِني َربِّي َوَيْسِقيِإنِّي َلْسُت ِمْثَلُكْم، ِإنِّي َأِبيُت ))اَل: قَ ُتَواِصُل، 

                                                           
 ثقة.الحديث الخامس،  (1)
 .الحديث العاشر، قيس صدوق حسن الحديث، أبو الحصين ثقة صاحب سنة، أبو هريرة صحابي (2)
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: َيْوَمْيِن َأْو َلْيَلَتْيِن، ثُمَّ َرَأُوا اْلِهاَلَل، َفَقاَل النَِّبيُّ    الِوَصاِل، َقاَل: َفَواَصَل ِبِهُم النَِّبيُّ 
والحديث من هذه الطرق صحيح ويقوي ما  (1)َكاْلُمَنكِِّل َلُهمْ  ((َلِزْدُتُكمْ  الِهاَللُ  خرأَلْو تَ ))

 ذكره قيس في هذا الباب.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
ين باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الد–صحيح البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  (1)

، 2/744عن الوصال في الصوم باب النهي –، صحيح مسلم: كتاب الصيام 7299، حديث رقم: 9/97والبدع 
 .1103حديث رقم:
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 )فيمن يصوم تطوعًا ثم يفطر(

 :بعد المائةعشر  السادس*الحديث 

ِبيعِ َقاَل: ثنا َقْيُس  ،َأَسدٌ َقاَل: ثنا  ،َحدَّثََنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُشَعْيٍب قال الطحاوي:  َعْن  ، ْبُن الرَّ
ْت: َدَخْلُت ِمْن آِل َجْعَدَة ْبِن ُهَبْيَرَة، َعْن َجدَِّتِه ُأمِّ َهاِنٍئ َقالَ  ،َعِن الرَُّجلِ  ،ِسَماِك ْبِن َحْرٍب 

َشَراٍب َفَشِرَب َدَعا بِ َيْوَم َفْتِح َمكََّة َفَجَلْسُت َعْن َيِميِنِه فَ  َعَلى َرُسوِل اهللِ  َأَنا َوَفاِطَمةُ 
ُت ِحْنًثا ثُمَّ َناَوَلِني َفَشِرْبُت َوَأَنا َصاِئَمٌة َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل ُأَراِني ِإالَّ َقْد َأِثْمُت َأْو َأَتيْ 

ْوًما ِمْن ْقِضيَن يَ ِت تَ َهْل ُكنْ ))َفَقاَل:  ،ُردَّ َعَلْيكَ َعَرْضَت َعَليَّ َوَأَنا َصاِئَمٌة َفَكِرْهُت َأْن أَ 
 .((َفاَل َبْأَس ))َقاَل:  ،َفَقاَلْت: اَل  ؟((،َرَمَضانَ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

باب الرجل يدخل في الصيام –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الصيام  .1
 ، واللفظ له.3471، حديث رقم: 2/107تطوعًا ثم يفطر 

، حديث 24/401 هارون بن بنت أم هانئ، عن أم هانئالطبراني في الكبير:  .2
 .992رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب

لكيساني ا مان بن شعيب بن سليمان بن كيسانأبو محمد سلي :سليمان بن شعيب .1
 بشر بن بكر التنيسي، وأسد بن موسىه( ثقة، روى عن: 273: )ت:المصري

 .(1)محمد بن أحمد العامري، وعلي بن محمد الواعظوغيرهم، وعنه: 

 .(2)ترجمتهميس: سبقت عن قأسد بن موسى  .2

                                                           
 .6/555تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث السابع والثالثون، أسد بن موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
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 .(1)سماك بن حرب: سبقت ترجمته .3

يحيى بن جعدة: و  هانئهارون ابن ابن أم  :الرجل من آل جعدة بن هبيرة .4
 .(2)مجهول ال يعرف، من الثالثة، روى له النسائي

 .(3): سبقت ترجمتهاأم هانئ .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .ضعيف فيه هارون ابن أم هانئ وهو مجهول هإسناد

حيث  -اهلل رحمه-والحديث صحيح لغيره فقد صح هذا الحديث بإسناده عند الطبراني  
، ثنا َعْبُد الرَّْحَمِن بْ قال:  بِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو الضَّ ُن َمْهِديٍّ

ا ، َأنَّهَ اِنئٍ ْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن ُأمِّ هَ ثنا ثَاِبُت ْبُن َيِزيَد، َعْن ِهاَلِل ْبِن َخبَّاٍب، عَ 
نِّي َيْوَم َفْتِح َمكََّة َفَأَتاِني ِبَشَراٍب َفَشِرَب ِمْنُه َوَسَقاها، َقاَلْت: إِ  َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اهللِ 

ُقْلُت: اَل،  ((َتْقِضيَن؟ تِ ُكنْ ))ُكْنُت َصاِئَمًة، َوَلِكنِّي َكِرْهُت َأْن َأُردَّ َعَلْيَك َشَراُبَك، َقاَل: 
 .رجاله ثقاتو ، إسناده متصل، فهذا الحديث (4)((اَل َيُضرُّكِ ))َقاَل: 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 (، صدوق.3التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (1)
 .11/16، تهذيب التهذيب:30/124تهذيب الكمال: (2)
 .والسبعون، صحابيةالحديث الخامس  (3)
 .996، حديث رقم:24/410يحيى بن جعدة بن هبيرة، عن أم هانئ -المعجم الكبير: حرف الفاء  (4)
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 )في الصوم للمسافر( 

 :بعد المائةعشر  السابع*الحديث 

ُل، ثنا َعْونُ قال الطبراني:  ٍد الدَّالَّ ٍم، ث َحدَّثََنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّ ِبيِع، ْبُن َسالَّ نا َقْيُس ْبُن الرَّ
َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل النَِّبيَّ  َأنَّ َحْمَزَة اأْلَْسَلِميَّ  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشةَ 

ْن ِشْئَت َفَأْفِطْر ِإْن ِشْئَت فَ ))ْوِم ِفي السََّفِر، َفَقاَل: الصَّ   (.(ُصْم، َواِ 

 تخريجه: -أ

، حديث رقم:  3/145عن حمزة بن عمرو عائشةالطبراني في الكبير:  أخرجه
2971. 

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)القاسم بن محمد الدالل: سبقت ترجمته .1

ه( 230الكوفي: )ت: القرشي الهاشميأبو جعفر عون بن سالم  :عون بن سالم .2
 .(2)ثقة، من العاشرة، روى له مسلم

 .(3)اقيس عن هشام بن عروة: سبق العزو لهم .3

المدني:  يألسدا يالزبير بن العوام بن خويلد القرشعروة بن أبو عبد اهلل  :)أبيه( .4
روى  ، من الثالثة،اا مأمونً ا كثير الحديث ثبتً ا عالمً كان فقيهً ه( ثقة، 94)ت:

 .(4)له الجماعة

 .(5): سبقت ترجمتهاعائشة .5

                                                           
 .الحديث الثاني عشر بعد المائة، ضعيف (1)
 .1/171، تهذيب التهذيب:10/441، سير أعالم النبالء:22/441، تهذيب الكمال:6/311الجرح والتعديل: (2)
 والتسعون، قيس صدوق حسن الحديث، هشام ثقة. الحديث الواحد (3)
 .7/114، تهذيب التهذيب:4/421، سير أعالم النبالء:20/11، تهذيب الكمال:6/395الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (5)
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حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن األعرج  أبو صالح :حمزة األسلمي .6
، ه( صحابي جليل61: )ت:األسلميبن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم 

  .(1)روى له البخاري تعليقًا، ومسلم وأبو داود والنسائي

 :اإلسنادالحكم على -ج

 ، وللحديث طرقضعيف فيه القاسم بن محمد الدالل وهو ضعيف الحديث هإسناد
ند ثقات ، وبقية رجال الساإلسناد، وقد تفرد بهذا اإلسنادصحيحة يقوى بها من غير هذا 

عدا قيس وقد عرف حاله، فقد نص عليه الشيخان في صحيحيهما من طرق متعددة، 
ِلٌك، َرَنا َماَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُيوُسَف، َأْخبَ منها ما أورده البخاري في صحيحه بقوله: 

: َأنَّ َحْمَزَة ْبَن َعْمٍرو َزْوِج النَِّبيِّ  ،، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ 
َياِم : َأَأُصوُم ِفي السََّفِر؟ َوَكاَن اأَلْسَلِميَّ َقاَل ِللنَِّبيِّ  ِإْن ِشْئَت ))، َفَقاَل: -َكِثيَر الصِّ

ْن ِشْئَت َفَأْفِطْر   .(2)((َفُصْم، َواِ 

وفي الباب عن أنس بن مالك، وأبي سعيد، وعبد اهلل بن مسعود، وعبد قال الترمذي: 
عائشة أن حمزة بن حديث ، و درداء، وحمزة بن عمرو األسلمياهلل بن عمرو، وأبي ال

 .(3)حديث حسن صحيح عمرو سأل النبي

 

  

                                                           
 .7/333، تهذيب الكمال:1/532، أسد الغابة:3/212الجرح والتعديل: (1)
، واللفظ له، 1943، حديث رقم: 3/33باب الصوم في السفر واإلفطار –كتاب الصيام صحيح البخاري:  (2)

، من طريق 1121، حديث رقم: 3/719باب التخيير في الصوم والفطر في السفر –صحيح مسلم: كتاب الصيام 
 أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد بسنده.

 .711، حديث رقم: 3/12صة في الصوم في السفر باب ما جاء في الرخ–سنن الترمذي: أبواب الصوم  (3)
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 )تعجيل الفطر( 

 :بعد المائةعشر  الثامن *الحديث

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِهالِل ْبِن اْلُمْحِسِن ْبِن ِإْبَراِهيَم بْ قال األموي:  ِن َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اِبي، ِفي ِكَتاِبِه ِإَليَّ ِمْن َمِديَنِة السَّالِم، َسَنَة ِتْسٍع َوَخْمِسينَ  ِهاللٍ  َوَخْمِس  ُبو اْلَحَسِن الصَّ

، ِقَراَءًة َعَلْيِه، ِه اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة النَِّعاِليُّ ِماَئٍة، َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اللَّ 
ِن َعْبِد َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزَقَوْيِه، َأْخَبَرَنا َأُبو َسْهٍل َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد بْ 

 َأُبو اْلَعبَّاِس اُن، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َرْوٍح، َحدَّثََنا َسالُم ْبُن ُسَلْيَمانَ اللَِّه ْبِن ِزَياٍد اْلَقطَّ 
بِ  ، َوَقْيُس ْبُن الرَّ ، َحدَّثََنا اْلَحاِرُث ْبُن َحِصيَرَة، َحدَّثََنا ِإْبَراِهيُم اْلَهَجِريُّ يِع، َعْن اْلَمَداِئِنيُّ

، ِفي َسَفٍر، ، َقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ ْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َأْوَفىِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، عَ 
َتَظْرَت، َقاَل: َيا ِبالُل، اْجَدْح َلَنا، ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َلِو انْ ))ا َوَجَبِت الشَّْمُس، َقاَل: َفَلمَّ 

اِئمُ  َيا ِبالُل، اْجَدْح َلَنا، ِإَذا َوَجَبِت   ((.الشَّْمُس َأْفَطَر الصَّ

 تخريجه: -أ

، 71الثالث والثالثون صـ آخر: شيخ (1)األموي في المشيخة البغدادية :أخرجه
 .33حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب

محمد بن إسحاق بن محمد بن هالل بن المحسن بن إبراهيم بن : ابن الصابئ .1
، صحيح السماع، ه( ثقة563: )ت:هالل، أبو الحسن ابن الصابئ البغدادي

وعنه:  ،بن البسري، وأبا غالب الذهليبد اهلل النعالي، وأبا عبد اهلل سمع أبا ع

                                                           
َلَمَة الدَِّمْشِقيُّ المشيخة البغدادية لألموي: َرِشيُد الدِّْيِن، َأُبو الَعبَّاِس َأْحَمُد بُن الُمَفّرج بن َعِليِّ بِن َعْبِد الَعِزْيِز بِن َمسْ  (1)

هـ(، حققه وعلق عليه: 636ي المتوفى سنة )هـ(، تخريج: اإلمام زكي الدين محمد بن يوسف البرزال650)المتوفى: 
كامران سعد اهلل الدلوي، أشرف عليه وراجعه: الدكتور بشار عواد معروف، طبعة: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 م. 2002الطبعة: األولى، 
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سمع منه أبو المحاسن القرشي، وأبو بكر بن مشق، وأحمد بن أحمد الشاهد، 
 .(1)وغيرهم

: النَِّعاليّ  الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحةد اللَّه أبو عب: أحمد النعالي .2
أبي عمر بن مهدي، رافضي، حديثه مقبول، وكان أميًا، روى عن: ه( 493)ت:

ر، عنه ابن ناصو ، َوأبي سعد الماليني ومحمود بن عمر العكبري وتفرد عنهم
 .(2)هم شهدة وتجنيآخر َوابن الزاغوني وخلق من 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد : ابن رزقويه .3
ثقة، فقيه،  ه(412: )ت:لبزاز المعروف بابن رزقويهاهلل بن يزيد بن خالد ا

إسماعيل بن محمد الصفار، وعبد اهلل بن عبد الرحمن العسكري، روى عن: 
أبو الحسين بن المبتدئ باهلل، ومحمد بن علي  ، وعنه:وعلي بن محمد المصري

 بن طاهر الزاهد، ومحمد بن إسحاق الشاعر، وعبد العزيز الَحْندُقوِقيِّ 
 .(3)ِحيالَباَقرْ 

 .(4): سبقت ترجمتهمد بن عبد اهللأحمد بن محأبو سهل القطان  .4

عبد اللَّه بن روح بن عبد اللَّه بن زيد عبد اللَّه بن روح بن هارون أبو َأْحَمد  .5
ه( ثقة صدوق ال بأس به، روى عن: 277)ت:: المدائني المعروف بعبدوس

ن ُعَمر بدر شجاع ْبن الوليد، وعثمان بْ  يهارون، وشبابة ْبن َسوَّار، وأب َيِزيد ْبن
اْلَقاِضي المحاملي، وعلي ْبن ُمَحمَّد ْبن  ، وعنه:ْبن فارس، وعاصم ْبن علي

ُعَبْيد الحافظ، وُمَحمَّد بن عمرو الرزاز، وأبو عمرو بن السماك، وحمزة ْبن 

                                                           
 .12/306تاريخ اإلسالم: (1)
 .10/737تاريخ اإلسالم: (2)
 .17/251سير أعالم النبالء:  (3)
 الرابع والخمسون، ثقة. الحديث (4)
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ن كامل َمد بْ ُمَحمَّد الدهقان، وَأْحَمد ْبن الفضل ْبن خزيمة، ومكرم ْبن َأْحَمد، وَأحْ 
 .(1)اْلَقاِضيان، وأبو سهل ْبن زياد، وأبو َبْكر الشافعي

: الضرير يالمدائن يبن سليمان بن سوار الثقفسالم أبو العباس  :سالم .6
 .(2)روى له ابن ماجة من التاسعة، ه( ضعيف له مناكير،210)ت:

صدوق ه( 150الكوفي: )ت: قبل أبو النعمان  يالحارث بن حصيرة األزد .7
 .(3)روى له البخاري في األدب، والنسائي من السادسة، ،بالرفض ُرِمي، و يخطئ

 قيس بن الربيع: سبق. .1

 ياألحمسأبو عبد اهلل إسماعيل بن أبى خالد هرمز : إسماعيل بن أبي خالد .9
 .(4)روى له الجماعة من الرابعة، ه( ثقة ثبت حافظ،146ي: )ت:الكوف، البجلي

 .(5)ته: سبقت ترجمعبد اهلل بن أبي أوفى .10

 :اإلسنادالحكم على -ج

لي مقبول ، وأحمد النعاوهو ضعيف الحديث، ضعيف فيه سالم بن سوار الثقفي هإسناد
ق الحديث في فقد ذكر المصنف للكتاب طر ، الحديث، والحديث صحيح لغيره

، ولقد نص الشيخان على الحديث في صحيحيهما فقد ذكر الصحيحين بالمتابعات
ْبِن َأِبي اَحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َأُبو َبْكٍر، َعْن ُسَلْيَماَن، َعِن البخاري ما نصه: 

اْنِزْل َفاْجَدْح ))َحتَّى َأْمَسى َقاَل ِلَرُجٍل: ِفي َسَفٍر، َفَصاَم  ، َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ َأْوَفى

                                                           
 .11/122تاريخ بغداد:  (1)
 .4/214، تهذيب التهذيب:5/325، تاريخ اإلسالم:12/216، تهذيب الكمال:4/259الجرح والتعديل: (2)
 .2/140، تهذيب التهذيب:3/135، تاريخ اإلسالم:5/224، تهذيب الكمال:3/72الجرح والتعديل: (3)
 .1/292، تهذيب التهذيب:6/176، سير اعالم النبالء:3/69الكمال:، تهذيب 2/174الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث السابع والسبعون، صحابي (5)
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لَّْيَل َقْد َأْقَبَل اْنِزْل َفاْجَدْح ِلي، ِإَذا َرَأْيَت ال))َل: َقا ْرَت َحتَّى ُتْمِسَي؟َقاَل: َلِو اْنَتظَ  ((ِلي
اِئمُ ِمْن َها هُ   .(1)((َنا، َفَقْد َأْفَطَر الصَّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  ْوكذلك  ،ُق بالماء وُيَخّوض حتى يْسَتوي: أن ُيَحّرك السَّويهو الَجْدح: اْجد ح
 .(2)وَنْحوهَبن اللَّ 

 

  

                                                           
، واللفظ له، صحيح مسلم: 1951، حديث رقم:3/36باب تعجيل اإلفطار –صحيح البخاري: كتاب الصوم  (1)

 .1101، حديث رقم:2/773باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار –كتاب الصيام 
 .1/234باب الجيم مع الدال –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الجيم  (2)
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 )أحاديث السحور( 

 :بعد المائةعشر  التاسع*الحديث 

اِبٍت اأْلَْعَمى، َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن ُزَهْيِر ْبِن َأِبي ثَ  بن حبيب: ُيوُنُس قال 
، ِعْنَد َرُسوِل اللَّهِ  َعْن َتِميِم ْبِن ِعَياٍض، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َكاَن َعْلَقَمُة ْبُن ُعاَلَثةَ 

ُر َعْلَقَمةُ ًدا يرو )): َرُسوُل اللَّهِ  اَلِة، َفَقالَ ُيْؤِذُنُه ِبالصَّ  َفَجاَء ِباَللٌ  ( (َيا ِباَلُل، َيَتَسحَّ
ُر ِبَرْأسٍ  َقاَل:  .َوُهَو َيَتَسحَّ

  تخريجه: -أ

تميم - عن النبي أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن عمر .1
 .، واللفظ له2010، حديث رقم: 3/414عياض عن ابن عمربن 

 .152، حديث رقم: 269: أحاديث ابن عمر صـ(1)عبد بن حميد في مسنده .2

 .5369، حديث رقم:  12/1مسند ابن عمرالبزار في مسنده:  .3

 .1057، 6/116 باب السحور–: كتاب الصيام المطالبابن حجر في  .4

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)سبقت ترجمتهم والعزو لهمداود عن قيس:  يونس عن أبي .1

 ْبسيأبي ثابت وهو ابن حبيب العَ زهير بن أبو األزهر : زهير بن أبي ثابت .2
ه( ثقة، روى عن: الشعبي وسعيد بن جبير، 130: )ت:األسدي األعمى

 .(3)وعنه: الثوري وشريك وأبو عوانة وطبقتهم

                                                           
المنتخب من مسند عبد بن حميد: ألبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الَكّسي ويقال له: الَكّشي بالفتح  (1)

دي، طبعة: مكتبة هـ(، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعي249واإلعجام )المتوفى: 
 هـ.1401القاهرة، الطبعة: األولى،  –السنة 

 الحديث الرابع والعشرون، يونس وأبو داود ثقتان، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .4/337، الثقات مما لم يقع في الكتب الستة: 2/411تاريخ اإلسالم:  (3)
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تميم بن مسيح الغطفاني روى عن على روى عنه ذهل : تميم بن عياض .3
وسكت  ،َقاَل إسرائيل: ُمْسِلم ْبن مسيح، َوال يصحعنه الناس،  روى، بن أوس

 .(1) ، قلت: مقبول الحديثعنه ابن أبي حاتم

 .(2): سبقت ترجمتهابن عمر .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

رواه  ،عدا تميم بن عياض الغطفاني وهو مقبول وصدوقونإسناده حسن رجاله ثقات 
يق ، وهو ثقة، قال البزار في مسنده عن طر سلم بن قتيبة الشعيريعن قيس أبو داود، و 

نما الحديث عنده:  وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن ابن عمر إال من هذا الوجه، وا 
دك يفرغ علقمة من سحوره ألن علقمة يرو : ل يؤذن قبل الفجر فقال له النبيكان بال

لم يكن يعرف أن بالل يؤذن قبل الفجر فلو أذن بالل امتنع علقمة لقلة معرفته بان 
ذكره البزار في مسنده وغيره  على ، وللحديث شاهد من طريقيؤذن قبل الفجر بالاًل 

ُد ْبُن َأْسَلَم، َقاَل: نا َحِنيَفةُ ْبُن َمْرُزوٍق، َقاَل: نا َسوَّاُر ْبُن ُمصْ  قال البزار: َعٍب، َحدَّثََنا َخالَّ
َقاَل:  ي َطاِلبٍ ْن َعِليِّ ْبِن َأبِ َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، عَ 

، َفَدَعا َلُه ِبَرْأٍس َوَجَعَل َيْأُكُل َمَعُه، َفَجاَءُه ِباَلٌل  َدَخَل َعْلَقَمُة ْبُن ُعاَلَثَة َعَلى النَِّبيِّ 
اَلِة َفَلْم َيِجْب، َفَرَجَع َفَمَكَث ِفي اْلَمْسِجِد َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َجاَء، َفقَ  اَل: َفَدَعاُه ِإَلى الصَّ

اَلُة يَ  َيْرَحُم اللَُّه ِباَلاًل، َلْواَل )): َبْحُت، َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ ا َرُسوَل اللَِّه، َقْد َواللَِّه َأصْ الصَّ
َص َلَنا َما َبْيَنَنا َوَبْيَن ُطُلوِع الشَّْمسِ  : َلْواَل َأنَّ ِباَلاًل َقاَل َعِليٌّ ، فَ ((ِباَلٌل َلَرَجْوَنا َأْن ُيَرخَّ

هذا الحديث ال و قال البزار: ، َحتَّى َيُقوَل َلُه ِجْبِريُل اْرَفْع َيَدكَ  وُل اللَّهِ َحَلَف أَلََكَل َرسُ 
 .(3)نعلم رواه عن إسماعيل، عن قيس، إال سوار بن مصعب، وهو لين الحديث

                                                           
، الثقات مما لم يقع في 2/153ير للبخاري:، التاريخ الكب4/15، الثقات البن حبان:2/442الجرح والتعديل: (1)

 .3/122الكتب الستة: 
 الحديث الثامن واألربعون، صحابي. (2)
 .573، حديث رقم: 2/192مسند البزار: ومما روى قيس بن أبي حازم، عن علي (3)
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  [340] 

 

 :بعد المائةالعشرون الحديث *

، ثنا َعاِصُم ْبنُ قال الطبراني:  ، ثنا َقْيُس ْبُن َعلِ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَُّدوِسيُّ يٍّ
ِه َشْيَبانَ  ِبيِع، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاٍد، َعْن َجدِّ َأنَُّه َغَدا ِإَلى  الرَّ

َقاَل:  ((َأَبا َيْحَيى))، َفَسِمَع َصْوَتُه، َفَقاَل: ِإَلى َبْعِض ُحَجِر النَِّبيِّ  اْلَمْسِجِد، َفَجَلَس 
َقاَل: َيا فَ  ((َهُلمَّ ِإَلى اْلَغَداءِ ))َيَتَغذَّى، َفَقاَل:  النَِّبيُّ َفَدَخَل، َفِإَذا (( اْدُخلْ )) َنَعْم، َقاَل:

َيامَ  َنَنا ِفي))َقاَل: ، َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي ُأِريُد الصِّ َياَم، ِإنَّ ُمَؤذِّ ُسوٌء، َأذََّن َبَصِرِه  َوَأَنا ُأِريُد الصِّ
 ((.ْبَل اْلَفْجرِ قَ 

  تخريجه: -أ

 :أخرجه

، 7/311 شيبان أبو يحيى األنصاري جد أبي هبيرةالطبراني في الكبير:  .1
 .7221حديث رقم: 

، 6/111باب السحور –ابن حجر في المطالب العالية: كتاب الصيام  .2
 .-رحمه اهلل-، وأجمل طرق الحديث منها طريق قيٍس 1051حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)م والعزو لهمحفص عن عاصم بن على عن قيس: سبقت ترجمتهعمر بن  .1
 .(2)أشعث بن سوار عن يحيى بن عباد: سبقت ترجمتهم .2
، زاد مسلم: له صحبة أبو يحيى شيبان بن مالك األنصاري السلمي:: شيبان .3

كوفّي، وقال البغوّي: سكن الكوفة، وهو جّد أبي هبيرة يحيى بن عباد، له 
 .(3)حديث

                                                           
 الحديث الحادي عشر، عمر ثقة، عاصم صدوق ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 السابع والستون، أشعث ضعيف، يحيى ثقة فاضل.الحديث  (2)
، في ترجمة أبنه عباد، وقال له 14/127، تهذيب الكمال: 2/311، أسد الغابة:4/354الجرح والتعديل: (3)

 .3/296وألبيه صحبة، اإلصابة: 



  [341] 

 

 :اإلسنادالحكم على -ج
لبيهقي ، قال اضعيف فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف الحديث هإسناد

كذا رواه حفص ورواه شريك عن أشعث عن يحيى بن عباد في السنن: 
األنصاري وهو أبو هبيرة، عن أبيه، عن جده، والحديث تفرد به أشعث بن 

سول لفجر، فلم يمتنع ر قبل ا سوار، فإن صح فكأن ابن أم مكتوم وقع تأذينه
من األكل، وعلى هذا الذي ذكرنا تتفق األخبار وال تختلف، وباهلل  اهلل

 .(1)التوفيق
 هذا الطريق فيه بيان دعاء النبيقلت: وللحديث شاهد صحيح من غير  

ُن َأْخَبَرَنا َعْمُرو بْ لرجل على السحور معه، فقد جاء عند النسائي ما نصه: 
، َقاَل:  ِن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َعْن َثْوٍر، َعْن َخاِلِد بْ َعِليٍّ

ِني َيعْ  ((ِإَلى اْلَغَداِء اْلُمَباَركِ  َهُلمَّ ))ِلَرُجٍل:  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َمْعَدانَ 
 .(2)السَُّحورَ 

ل لم السابق فإنه مبهم الرجوبالنظر على ما وقفت عليه من مراجع في الحديث 
، والذي ترجحه المصادر أنه العرباض بن يحدد فلعله شيبان األنصاري

وعليه فما دام أنه لم يحدد من الحديث أي الرجلين فيحتمل أحدهما  سارية
وذكر الحديث عنده بلفظ الغداء  ،وقد نص صاحب أسد الغابة على أنه شيبان

 ترجمة شيبان عنده واهلل أعلم.المبارك كما أوردت سلفًا في مصدر 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
ديث ، ح4/369باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه –السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصيام  (1)

 .1023رقم:
 .2156، حديث رقم: 4/146تسمية السحور غداء –السنن الصغرى للنسائي: كتاب الصيام  (2)
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 )في التقبيل للصائم(
 :بعد المائةعشرون وال الواحد *الحديث

ٌم، َعْن ِزَياِد ْبِن عِ قال يونس بن حبيب:  اَلَقَة، َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َوَسالَّ
، َعْن َعاِئَشةَ  َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُمونٍ  ُيَقبُِّل ِفي  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ ))، َقاَلْت: اأْلَْوِديِّ

ْومِ   ((.ُيَقبُِّل َوُهَو َصاِئمٌ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ ))َوَقاَل َقْيٌس:  ((َشْهِر الصَّ
 تخريجه: -أ

األفراد عن - أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند عائشة أم المؤمنين :أخرجه
 .1631، حديث رقم: 3/122عائشة

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو داود الطيالسي عن قيس: سبق العزو لهم .1
ه( ثقة متقن 179ي: )ت:الكوف يسالم بن سليم الحنف أبو األحوص: سالم .2

 .(2)صاحب حديث، من السابعة، روى له الجماعة
 .(3)زياد بن عالقة: سبقت ترجمته .3
: يالكوف الَمْذِحِجيُّ  يميمون األودعمرو بن أبو عبد اهلل : عمر بن ميمون .4

 .(4)له الجماعة روىمن الثانية، ه( ثقة، 74)ت:
 .(5)سبقت ترجمتها: عائشة .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
، وقيس في هذا الحديث ثقة لم يتفرد به، وهوه صحيح من رجاله ثقات صحيحإسناده 

سناده متصل، رجاله ثقاو  طريق سالم أيضأً  داود  يالبخاري عدا أب، رجاله رجال تا 
أحد من في روايته لهذا الحديث غير و  ، وتابع قيٌس الطيالسي روى له البخاري تعليًقا

ولم يخالف فيه قيس ، أصحابه بطرق صحيحة عن زياد بن عالقة بسنده عن عائشة
ما جاء عند الثقات، والحديث كثير الشواهد والمتابعات نذكر منها ما جاء  -رحمه اهلل-

                                                           
 الحديث العشرون. (1)
 .4/213، تهذيب التهذيب: 1/211، سير أعالم النبالء:12/212، تهذيب الكمال:4/259الجرح والتعديل: (2)
 قة رمي بالنصب.(، ث1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم:) (3)
 .1/110، تهذيب التهذيب: 4/151، سير أعالم النبالء:22/261، تهذيب الكمال:6/251الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (5)
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َبْكِر ْبُن َأِبي  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى، َوُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَأُبو :مسلم في صحيحه قالعند 
َثَنا َأُبو اأْلَْحَوِص، َعنْ  -اِن: خر َقاَل َيْحَيى: َأْخَبَرَنا، وَقاَل اآْل  -َشْيَبَة،  ِزَياِد ْبِن ِعاَلَقَة،  َحدَّ

ُيَقبُِّل ِفي َشْهِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلِل ))، َقاَلْت: َعاِئَشةَ  ْبِن َمْيُموٍن، َعنْ  َعْن َعْمِرو
ْومِ   .(1)((الصَّ

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وحفصة، وأبي سعيد، : -رحمه اهلل-قال الترمذي 
 .(2)يث حسن صحيححديث عائشة حد، و مة، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرةوأم سل

 .صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، 2/771باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته –صحيح مسلم: كتاب الصيام  (1)

 .1106حديث رقم:
 .727، حديث رقم:3/97باب ما جاء في القبلة للصائم –سنن الترمذي: أبواب الصوم  (2)
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 الحجامة للصائم( )في
 :بعد المائةوالعشرون  الثانيالحديث *

، ثنا ُعَبْيُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَعطَّ قال الطبراني:  اُر، ثنا َقْيُس َحدَّثََنا َزَكِريَّا ْبُن َحْمَدَوْيِه اْلَبْغَداِديُّ
ِبيِع، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  اْحَتَجَم َعَلى : ))ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ النَِّبيَّ ْبُن الرَّ

 ((.ِمِه َوُهَو َصاِئمٌ َظْهِر َقدَ 
 تخريجه: -أ

 .11039، حديث رقم:11/59الطبراني في الكبير: مجاهد عن ابن عباس  أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
فَّار: زكريا بن حمدويه .1 ه( مجهول، 211: )ت:زكريا بن حمدويه البَّْغَداِدّي الصَّ

 .(1)وترجمه الخطيب والذهبي، ولم يذكرا فيه جرًحا وال تعديالً ج له الضياء، خر أ
 .(2)عبيد بن إسحاق العطار: سبقت ترجمته .2
 .(3)سبقت ترجمته والعزو له قيس عن منصور بن المعتمر: .3
ه( 104ي: )ت:المخزوم يالقرش يمجاهد بن جبر المكأبو الحجاج  :مجاهد .4

 .(4)روى له الجماعة، من الثالثة، العلمالتفسير و  يإمام فحجة ثقة 
 .(5)سبقت ترجمته :ابن عباس  .5

 الحكم على الحديث:-ج
يا بن ، وزكر شديد الضعف فيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك الحديث هسنادإ

لطبراني افيه ما أورده الثقات ولم يروه عنه إال قيٌس حمدويه مجهول الحال، وقد خالف 
 .اإلسنادتفرد به بهذا 
 .شديد الضعف :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 .313إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ، 6/751تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الثالثون، متروك. (2)
 الحديث الخامس والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، منصور بن المعتمر ثقة. (3)
 .10/43، تهذيب التهذيب: 4/449، سير أعالم النبالء:27/221، تهذيب الكمال:1/319الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الثاني، صحابي. (5)
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 :ثالثال طلب*الم

 (أحاديث الحج والعمرة)
 )معنى االستطاعة في الحج والعمرة(

 :بعد المائةوالعشرون  الثالث *الحديث
نا َيْحَيى ْبُن َعْبِد  ،نا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ، نا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُنَصْيرٍ قال الدارقطني: 

 ،َعْن َجدِّهِ ، َعْن َأِبيهِ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  ،ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيِد اللَّهِ َعْن ، نا َقْيٌس  ،اْلَحِميدِ 
 (.(الزَّاُد َوالرَّاِحَلةُ ))َقاَل:  ،َما السَِّبيُل؟ َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اللَّهِ 

 تخريجه: -أ
 .2416، حديث رقم: 3/214الدارقطني في سننه: كتاب الحج  أخرجه .1
 :اإلسناددراسة  -ب
 صالخوا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير جعفر بن محمد بن نصير هو: .1

الحارث بن أبي أسامة، عن:  روىن، ه( ثقة، من العشريي341الخلدي: )ت:
ص السدوسي، وأبا وعلي بن عبد العزيز، وأبا مسلم الكجي، وعمر بن حف

 .(1)الحسن بن الصلت، وعنه: الحاكم، وابن رزقويه، وأبو العباس بن مسروق
أبو عمران موسى بن هارون بن عبد اهلل بن مروان  موسى بن هارون هو: .2

أبيه، عن:  روى، ةه( ثقة حافظ، من الحادية عشر 294)ت: :الحافظ، البزاز
بن  ، وخلفوعلي بن الجعد، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وأحمد بن حنبل

سحاق بن راهويه القطان، وجعفر الخلدي، وأبو بكر أبو سهل ، وعنه: هشام وا 
 .(2)الشافعي، ودعلج، وأبو القاسم الطبراني

 .(3): سبقت ترجمتهمبن الربيع يحيى بن عبد الحميد عن قيس .3
ميسرة( ) أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد اهلل بن أبي سليمان: محمد بن عبيد اهلل .4

وعطاء بن عن:  روىه( متروك الحديث، 155: )ت:العرزمي الفزاري، الكوفي

                                                           
 .162، الدليل المغني لشيوو اإلمام أبي الحسن الدارقطني: صـ15/551سير أعالم النبالء: (1)
 .659، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ6/1059تاريخ اإلسالم:  (2)
 الحديث األول، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
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 ومكحول الشامي، ونافع أبي رباح، وعطية العوفي، وعمرو بن شعيب، وقتادة،
، وعنه: وأبي إسحاق السبيعي، وعن أم كلثوم عن عائشة ،مولى ابن عمر

إسماعيل بن عياش، وسفيان الثوري، وشعبة، وقيس بن الربيع، وشريك بن عبد 
 .(1)اهلل

مرو عبد اهلل بن عأبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن : عمرو بن شعيب .5
، ةه( صدوق، من الحادية عشر 111ي: )ت: المدن يالسهم يبن العاص القرش
 .(2)روى له الجماعة

ي همالس يعبد اهلل بن عمرو بن العاص القرششعيب بن محمد بن  :)أبيه( .6
له  روىه( صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة، 90ي: )ت:الحجاز 
 .(3)الجماعة

بن  بن سعيد أبو محمد عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم :جده .7
 .(4)، روى له الجماعةه( صحابي جليل63ي: )ت:السهم يسعد القرش

 :اإلسنادالحكم على -ج
 .شديد الضعف فيه محمد بن عبيد اهلل العرزمي وهو متروك الحديث هإسناد

دَّثَِني حَ وهذا الحديث حسن لغيره فقد رواه الدارقطني بإسناٍد حسن عن غير واحد فقال:  
َحدَّثََنا َعِليُّ  ، ْبُن اْلَعبَّاَقااَل: نا َعِليُّ  ،َوُمَحمَُّد ْبُن ُسَهْيلٍ  ،َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحَبْيٍش الرَّاِزيُّ 

َعْن  ،َعْن َقَتاَدةَ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبة ،َزاِئَدةَ  نا اْبُن َأِبي ،ْبُن َسِعيِد ْبِن َمْسُروقٍ 
وَّافِ  ا ُمَحمَّدُ َحدَّثَنَ ، و ِمْثَلهُ  ِن النَِّبيِّ عَ  ،َأَنسٍ  ،  ْبُن َأِبي َبْكرٍ نا ُمَحمَّدُ  ،ْبُن َأْحَمَد ْبِن الصَّ

 ،َعْن َأَنسٍ  ،ْن َقَتاَدةَ عَ  ،مَّاِد ْبِن َسَلَمةَ َعْن حَ  ،نا َأُبو َقَتاَدةَ ، نا َأُبو ُأَميََّة َعْمُرو ْبُن ِهَشامٍ 
 ِمْثَلُه.  َعِن النَِّبيِّ 

َعْن  ،َعِن اْلَحَسنِ  ،ْيدَعْن ُيوُنَس ْبِن ُعبَ  ،َعِن الثَّْوِريِّ  ،َقاَل الشَّْيُخ: َوَرَواهُ َعتَّاُب ْبُن َأْعَينَ 
َعِن النَِّبيِّ  ،َعْن َعاِئَشةَ ، ُأمِّهِ 

(5). 
                                                           

 .26/41تهذيب الكمال:  (1)
 .1/51، تهذيب التهذيب:5/165، سير أعالم النبالء: 22/64، تهذيب الكمال:6/231الجرح والتعديل: (2)
 .4/356، تهذيب التهذيب:2/942، تاريخ اإلسالم: 12/534، تهذيب الكمال:4/351لتعديل:الجرح وا (3)
 .4/165، اإلصابة:15/357، تهذيب الكمال: 3/245، أسد الغابة:5/116الجرح والتعديل: (4)
 .216-3/215سنن الدارقطني:  (5)
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واحد من الصحابة منهم عائشة، وأنس وعبد اهلل بن عمرو، وجابر بن  قلت: رواه غير
، وقد جمع الدارقطني روايتهم فيه في هذا الجزء الذي يتبعه ، وابن عمرعبد اهلل

ن ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي مغالبها  واألحاديث في هذاتخريج الحديث، 
قد و ، ن طريق أنس وعائشةالجيد لهذا الحديث هو م اإلسنادو باب الحسن لغيره، 

 مت خت حت  جت هب مب خب حب﴿عنى، واألصل في ذلك قوله تعالى: أجمع العلماء على الم

رج عليه، ح ، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فال(1)﴾هت
 .فكل إنسان أعلم بنفسه

لم: والعمل عليه عند أهل الع ،هذا حديث حسنقال الترمذي في تعقيبه على الحديث: 
 .(2)أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .97آل عمران: (1)
 .113، حديث رقم: 3/161باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة –سنن الترمذي: أبواب الحج  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 )التطيب لإلحرام( 
 :بعد المائةوالعشرون  الرابع *الحديث

، َعِن ْسَحاقَ إِ : َحدَّثََنا َوِكيٌع، َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َأِبي بن أبي شيبة َأُبو َبْكرٍ َقاَل 
ْحَراِم ِمَن الدَِّيةِ َأنَُّه َكاَن َيدَِّهُن ِعنْ )) اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍّ  ْيتِ َيْعِني ِبال ((َد اإْلِ  .زَّ

 جه:تخري -أ
باب من كان يدهن بالزيت –ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الحج  أخرجه

 .14119، حديث رقم:3/349
 :اإلسناددراسة  -ب
أبو بكر  يعبسال يمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستمحعبد اهلل بن : أبو بكر .1

، من العاشرة، ثقة حافظ صاحب تصانيفه( 235ي: )ت:بن أبى شيبة الكوف
 .(1)له الجماعة عدا الترمذي روى

ن: عيال من قيس يالكوف يوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسأبو سفيان : وكيع .2
 .(2)له الجماعة روىأحد األعالم، من التاسعة،  ثقة حافظ عابده( 197)ت:

 .(3)سبق العزو لهمقيس عن أبي إسحاق السبيعي:  .3
 .(4): سبقت ترجمته والعزو لهمالحارث بن عبد اهلل األعور عن علي .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
ولهذا  ،وهو متهم بالكذب ،فيه متهم بالوضع وهو الحارث بن عبد اهلل األعور هإسناد
قالت:  من حديث عائشة فقد صح عن النبي شواهد تقويه من فعل النبياألثر 

ْحَراِمِه ِحيَن ُيْحِرُم َوِلِحلِِّه َقْبَل َأْن َيُطوَف ِباْلَبْيتِ  ْنُت ُأَطيُِّب َرُسوَل اللَّهِ كُ ))  .(5)((إِلِ

                                                           
 .6/4، تهذيب التهذيب:11/122، سير أعالم النبالء: 16/34، تهذيب الكمال:5/160الجرح والتعديل: (1)
 .11/130ذيب التهذيب:، ته9/140، سير أعالم النبالء: 30/462، تهذيب الكمال:1/219الجرح والتعديل: (2)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (3)
 صحابي. الحديث السادس والسبعون، الحارث متهم بالكذب، على (4)
، 2/136باب الطيب عند اإلحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن –صحيح البخاري: كتاب الحج  (5)

 .1119، حديث رقم:2/146باب الطيب للمحرم عند اإلحرام –يح مسلم: كتاب الحج ، صح1539حديث رقم:
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ثُمَّ َيُطوُف َعَلى ِنَساِئِه، ثُمَّ  ْنُت ُأَطيُِّب َرُسوَل اللَّهِ كُ : ))قالت آخروفي حديث  
 .(1)((ُيْصِبُح ُمْحِرًما َيْنَضُخ ِطيًبا

حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل و  ،وفي الباب عن ابن عباسقال الترمذي: 
 .(2)وهو قول أهل الكوفة، وغيرهم د أكثر أهل العلم من أصحاب النبيعلى هذا عن
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ِْدر َأو ضلوعه َحْيُث ملتقاه : الدَّاي ة َواِحَدة فقر اْلَكاِهل َوالّظْهر َأو غضاريف الصَّ

وملتقى اْلجنب والحاضنة غير اأْلُم َوَمْوِضع اْلقدح من اْلقوس َومن اْلَبِعير 
َكْثَرة لِ  اْلموضع الَِّذي تقع َعَلْيِه ظلفة الرحل فتجرحه َوِمْنه قيل للغراب اْبن دأية

 .(3)ُوُقوعه على دأية اْلَبِعير
 

  

                                                           
، 1/62باب إذا جامع نسائه ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد –صحيح البخاري: كتاب الغسل  (1)

، حديث رقم: 2/146باب الطيب للمحرم عند اإلحرام –صحيح مسلم: كتاب الحج ، 267حديث رقم:
1193،1292. 

 .917، حديث رقم: 3/250باب ما جاء في الطيب عند اإلحالل قبل الزيارة –سنن الترمذي: أبواب الحج  (2)
 ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة: دار الدعوة.1/261المعجم الوسيط: حرف الدال  (3)
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 )في صفة السير في الحج والعمرة( 
 :بعد المائةوالعشرون  الخامس*الحديث 

َعِن اْلَعاَلِء ْبِن  ،َحدَّثََنا َفْهٌد َقاَل: ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيِّ َقاَل: ثنا َقْيٌس قال الطحاوي: 
 ،َرَمَل ِفي اْلُعْمَرةِ  َأنَّ النَِّبيَّ )) َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،َعْن ُمَجاِهدٍ  ،َعِن اْلَحَكمِ  ،اْلُمَسيِّبِ 

 ((.َوَمَشى ِفي اْلَحجِّ 
 تخريجه: -أ

 باب الرمل في–الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب مناسك الحج  :أخرجه
 .3133، حديث رقم: 2/110الطواف 

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( ثقة 275 النخاس البصري: )ت: يحيىَفْهد بن سليمان بن أبو محمد : فهد .1

موسى بن داود، ومحمد بن كثير المصيصي، ويحيى بن  :روى عنثبت، 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي وأبو الحسن  :روى عنه، صالح، وأبي توبة

بن جوصا وعلي بن سراج المصري الحافظان ويحيى بن محمد بن صاعد 
مد ن بن زيد التنيسي وأبو بكر أحوالحسن بن حبيب وأبو جعفر محمد بن الحس

 .(1)بن مسعود بن عمرو الزنبري
 .(2): سبقت ترجمتهمبن الربيع بن عبد الحميد عن قيسيحيى  .2
الكوفي:  يبالثعل يالكاهل يلعالء بن المسيب بن رافع األسدا: العالء بن المسيب .3

 .(3)له الجماعة عدا الترمذي روىثقة ربما وهم، من السادسة، ه( 150)ت:
: ي، مولى عدى بن عدى الكنديالكوفي لحكم بن عتيبة الكندأبو محمد ا: الحكم .4

 .(4)له الجماعة روىصاحب سنة، من الخامسة،  ثقة ثبت فقيهه( 113)ت:
 .(5)مجاهد بن جبر: سبقت ترجمته .5

                                                           
 .41/459، تاريخ دمشق: 7/19الجرح والتعديل:  (1)
 قيس صدوق حسن الحديث.الحديث األول، يحيى ضعيف،  (2)
 .1/193، تهذيب التهذيب:3/931، تاريخ اإلسالم: 22/541، تهذيب الكمال:6/140الجرح والتعديل: (3)
 .2/434، تهذيب التهذيب:5/201، سير أعالم النبالء: 7/114، تهذيب الكمال:3/123الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الثاني والعشرون بعد المائة، ثقة إمام. (5)
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 .(1): سبقت ترجمتهابن عمر .6
 :اإلسنادالحكم على -ج
 .ضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث هإسناد 
ي الصحيحين ما جاء فوالحديث في لفظه ومعناه صحيح لغيره، وله شواهد تقويه ومنها  

َل  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ قال: )) من حديث بن عمر َكاَن ِإَذا َطاَف ِفي الَحجِّ َأِو الُعْمَرِة، َأوَّ
َفا َثَة َأْطَواٍف، َوَمَشى َأْرَبَعًة، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْيِن، ثُمَّ َيُطوُف َبيْ َما َيْقَدُم َسَعى َثالَ  َن الصَّ

 .(3)((َوالَمْرَوةِ 
فهذا الحديث صحيح يقوي الحديث السابق، غير أن رواية قيس حددت الرمل في  

مل في استحباب الر  بقوله: باب للباب-اهللرحمه -العمرة دون الحج، وقد بوب مسلم 
ج، فجمع بين اإلثنين وجعل العمرة على الطواف والعمرة، وفي الطواف األول في الح

 اإلطالق وقيده في الحج بالطواف األول.
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
 فوق و : وهو دون المشي وَرَمل َيْرُمل َرَماًل  ،بالتحريك: الَهْرولة الرََّمل: رََّمل

 منكبيه، ذا َأسرع في ِمشيته وهزَّ : َرَمل الرَّجُل َيْرُمل َرَمالًنا وَرَماًل إِ ويقال ،الَعْدو
، ْرُمل َرَمالًنا اقتداًء بالنبي، والطائف بالبيت يَ وهو في ذلك ال َيْنُزو

 .(4)، وذلك بَأنهم َرَملوا لَيْعلم َأهُل مكة َأن بهم ُقوَّةوبَأصحابه
 

  

                                                           

 .الحديث الثامن واألربعون، صحابي (1)
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، –صحيح البخاري: كتاب الحج  (3)

باب استحباب الرمل في الطواف –، صحيح مسلم: كتاب الحج 1616، حديث رقم:2/152ثم خرج إلى الصفا 
 .1261، حديث رقم:2/920والعمرة، وفي الطواف األول في الحج 

 .11/295فصل الراء –لسان العرب: حرف الالم  (4)
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 والسعي على الدابة()في الطواف  
 :بعد المائةوالعشرون  السادس الحديث*

، ثنا َقْيُس ْبُن القال الطبراني:  ِبيِع، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ رَّ
اِج ْبِن َأْرَطاَة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َطاَف َرُسوُل ))، َقاَل: َعِن اْلَحجَّ

ْكَن ِبِمْحَجِنِه، ثُمَّ َأَتى السَِّقاَيَة َوَبُنو َعمِّ  اهللِ  ِه َيْنِزُعوَن ِباْلَبْيِت َعَلى َراِحَلِتِه َواْسَتَلَم الرُّ
نَّاُس َفَيتَِّخُذوَنُه  َأْن َيْحِسَب الَلْواَل ْلُو َفَشِرَب ِمْنُه، َوَقاَل: ِمْنَها، َفَدَعا ِبَشَراٍب َفُرِفَع ِإَلْيِه الدَّ 

َفا َواْلَمْرَوةَ فَ  ،َعَلْيَها َلَنَزْعُت َمَعُكمْ  َمْنَسًكا َفُيقاِتُلوَنُكمْ   ((.َطاَف ِبِهَما َعَلى َراِحَلِتهِ ثُمَّ َأَتى الصَّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .12010، حديث رقم:  11/317عن ابن عباس ِمْقَسمٍ الطبراني في الكبير:  .1
 .11707، حديث رقم: 11/271الكبير: عكرمة عن ابن عباسالطبراني في  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)علي بن عبد العزيز: سبقت ترجمته .1
 .(2)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن : الحجاج بن أرطاة .3

ي: لقاضا يالكوف يبن مالك النخعر بن حارثة بن سعد كعب بن سالمان بن عام
له  روىسابعة، ، من ال، أحد الفقهاءصدوق كثير الخطأ والتدليسه( 145)ت:

 .(3)البخاري في األدب المفرد، والخمسة
 .(4)الحكم بن عتيبة الكندي: سبقت ترجمته .4
 مولى عبد اهلل بن الحارث )ويقال لهأبو القاسم مقسم بن بجرة بن نجدة : مقسم .5

ه( صدوق يرسل، من الرابعة، روى له 101: )ت:(عباس للزومه لهمولى ابن 
 .(5)الجماعة عدا مسلم

                                                           
 الحديث الثاني والخمسون، ثقة. (1)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (2)
 .2/196، تهذيب التهذيب:7/61، سير أعالم النبالء: 5/420، تهذيب الكمال:3/154الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، ثقة ثبت. (4)
 .10/219، تهذيب التهذيب:4/176، ميزان االعتدال: 21/461، تهذيب الكمال:1/414الجرح والتعديل: (5)
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 .(1): سبقت ترجمتهابن عباس .6
 :اإلسنادالحكم على -ج
يق طر ، وقد تابع قيس في هذا الحديث من وصدوقون، رجاله ثقات حسن هإسناد  

ْبُن  َنْصرُ  َحدَّثََنا، ذكر ذلك أحمد في مسنده فقال: الحجاج عن مقسم عن ابن عباس
اِج، عَ  ِإْحَدى َوَثَماِنيَن َوِماَئٍة،ِفي َشوَّاٍل َسَنَة  َأُبو َسْهلٍ  ،َبابٍ  ِن اْلَحَكِم، َعْن َعِن اْلَحجَّ

، ِباْلَبْيِت، َوَجَعَل َيْسَتِلُم اْلَحَجَر ِبِمْحَجِنهِ  اٍس، َقاَل: َطاَف َرُسوُل اهللِ َعِن اْبِن َعبَّ  ِمْقَسٍم،
ِه َيْنِزُعوَن ِمْنَها، َفَقاَل: " َناِوُلوِني " َفُرِفعَ   َلُه الدَّْلُو ثُمَّ َأَتى السَِّقاَيَة َبْعَد َما َفَرَغ، َوَبُنو َعمِّ

َلْيِه، َلَنَزْعُت َمَعُكْم "، ُثمَّ ا، َوَيْغِلُبوَنُكْم عَ َفَشِرَب، ثُمَّ َقاَل: " َلْوال َأنَّ النَّاَس َيتَِّخُذوَنُه ُنُسكً 
َفا َواْلَمْرَوةِ   .(2)((َخَرَج، َفَطاَف َبْيَن الصَّ

، فيرتقي إلى من حديث ابن عباس الصحيحينوالحديث يقويه أيضًا ما ورد في  
،  الصحيح لغيره، قال البخاري في صحيحه: دَّثََنا َخاِلٌد، َعْن حَ َحدَّثَِني ِإْسَحاُق الَواِسِطيُّ

َطاَف  ُسوَل اللَّهِ َأنَّ رَ )) اٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما:َخاِلٍد الَحذَّاِء، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّ 
ْكِن َأَشاَر ِإَلْيِه ِبَشْيٍء ِفي َيِدِه، َوَكبَّ   .(3)((رَ ِباْلَبْيِت َوُهَو َعَلى َبِعيٍر، ُكلََّما َأَتى َعَلى الرُّ

 غريب األلفاظ:-د
  ِِنه َنه: عَطَفهَحَجَن العُ  :ِبِمْحج  الُحْجنةُ والتَحجُّن: َحَجُن و وال ،وَد َيْحِجُنه َحْجًنا وَحجَّ

َنُة: والِمْحَجُن والِمْحجَ  ،اْعوجاج الشيء، وفي التهذيب: اعِوجاُج الشيء اأَلْحَجنِ 
ةُ   .(4)الَعَصا الُمْعَوجَّ

 
 
 
 

                                                           

 .الحديث الثاني، صحابي (1)
 .2221، حديث رقم: 4/100مسند بن عباس–مسند أحمد: مسند بني هاشم  (2)
، صحيح مسلم: كتاب 1632، حديث رقم:2/155باب المريض يطوف راكبًا –الحج صحيح البخاري: كتاب  (3)

، 1272، حديث رقم:2/926باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستالم الحجر بمحجن ونحوه للراكب  –الحج 
 وقد بوبه بعنوان الحديث رحمه اهلل.

 .13/101فصل الحاء المهملة –لسان العرب: حرف النون  (4)
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 في ذي القعدة( )عمرة النبي
 :بعد المائةوالعشرون  السابعالحديث *

َراِء، بَ َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن الْ قال يونس بن حبيب: 
 ((.اْعَتَمَر ِفي ِذي اْلَقْعَدةِ )) َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، حديث رقم:  2/96البراء بن عازبأبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث  .1
 ، واللفظ له.763

، حديث 12/127أبو نصر األسدي عن ابن عباس  الطبراني في الكبير: .2
 ((.َثاَلَث ُعَمٍر ِفي ِذي اْلِقْعَدةِ  اْعَتَمَر َرُسوُل اهللِ ، بلفظ: ))12669رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)م والعزو لهم: سبقت ترجمتهعن قيسداود أبو  .1
 .(2)إسحاق السبيعي: سبقت ترجمتهأبو  .2
 .(3): سبقت ترجمتهالبراء بن عازب .3

 :اإلسنادالحكم على -ج
قد رواه ف، ولم يتفرد به قيس إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي

، وقد (4)، ورد ذلك عند أحمد في مسندهعن إسحاق عن البراء بن عازبإسرائيل، 
َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه، َعْن فقال:  طريق البراء بن عازبصح الحديث عند البخاري من 

 .(5)الحديث ((الَقْعَدةِ  يِفي ذِ  اْعَتَمَر النَِّبيُّ ))، َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن الَبَراءِ ِإْسَراِئيَل، َعْن 
 

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5هيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم )التم (1)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (2)
 .الحديث الرابع والسبعون، صحابي (3)
، قال المحقق في رواية 11635، حديث رقم:  30/594حديث البراء بن عازب–مسند أحمد: مسند الكوفيين  (4)

 إسرائيل: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
، وبوب له في 1144، حديث رقم: 3/16باب لبس السالح للمحرم –صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد  (5)

 .عازب، ووصله بما سمع عن البراء بن 1711، حديث رقم:  3/3باب كم أعتمر النبي–أبواب العمرة 
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 )دخول الحج في العمرة(
 :بعد المائةوالعشرون  الثامن الحديث*

ُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْنَدْه، ثنا َأُبو َحْفٍص َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َحدَّثََنا قال الطبراني:  ، ثنا ُمْسِلُم ُمَحمَّ
، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َأِبي ُسَلْيمَ  ِبيِع، َعْن ُمْدِرِك ْبِن َعِليٍّ اَن، َعْن ْبُن ُقَتْيَبَة، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

َر َعَلى اْلَمْرَوِة ِبِمْشَقٍص، َوَقالَ َرَأْيُت النَِّبيَّ يِه، َقاَل: َناِفِع ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َأبِ   :، َقصَّ
، ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ َدَخَلِت اْلُعْمَرُة ِفي اْلحَ ))  ((.جِّ

 تخريجه: -أ
، حديث 2/137الطبراني في الكبير: نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه  .1

 ، واللفظ له.1512رقم:
، حديث  1/369ر بن مطعم عن النبييالبزار في مسنده: حديث جب أخرجه .2

 .3449رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
أبو عبد اهلل محمد بن يحيى بن إبراهيم بن الوليد بن : محمد بن يحيى بن منده .1

 :األصبهاني ةبن مندَسْنَدة بن بطة بن ُأستُْندار بن جهاربخت العبدي 
سماعيل بن ثقة شيخ، روى  ه(301)ت: عن: صالح بن قطن البخاري، وا 

عنه: ، و موسى السُّدي، وعبد اهلل بن معاوية الجمحي، ومحمد بن سليمان لوين
أبو القاسم الطبراني في "معاجمه"، وأبو أحمد العسال، وأبو إسحاق بن حمزة، 

 .(1)وأبو الشيخ، ومحمد بن أحمد بن عبد الوهاب
 يرفالفالس الصي، أبو حفص عمرو بن على بن بحر بن كنيز :عمرو بن علي .2

ه( ثقة حافظ أحد األعالم، من العاشرة، روى له 249ي: )ت:البصر  يالباهل
 .(2)الجماعة

ي: فريابال يالخراسان، الشعيريأبو قتيبة سلم بن قتيبة : سلم بن قتيبة .3
 .(3)ه( صدوق ثقة يهم، من التاسعة، روى له الجماعة عدا مسلم200)ت:

                                                           
 .630-629إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني:  (1)
 .1/11، تهذيب التهذيب:11/470، سير أعالم النبالء:22/162، تهذيب الكمال:6/249الجرح والتعديل: (2)
 .11/133، تهذيب التهذيب:9/301، سير أعالم النبالء:11/23، تهذيب الكمال:4/266الجرح والتعديل: (3)
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قيس بن منصور بن أبي سليمان، وعنه: مدرك بن علي: مجهول، روى عن  .4
 .(1)الربيع

 . (2)منصور بن أبي سليمان: مجهول .5
 .(3): سبقت ترجمتهمنافع بن جبير عن جبير بن مطعم .6

 : اإلسنادالحكم على -ج
مان عدا منصور بن أبي سلي وصدوقون، رجاله ثقات إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع

 .، ومدرك بن عمرو الكناني وهو مجهول الحالمجهولوهو 
نَّى، َواْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَ ومما يقوي هذا الحديث ما ذكره مسلم في صحيحه قال:  

َواللَّْفُظ  - َبشَّاٍر، َقااَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، ح وَحدَّثََنا ُعَبْيُد اهلِل ْبُن ُمَعاذٍ 
، َقاَل: َقاَل ثََنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّ  -َلُه 

ُكلَُّه،  َهِذِه ُعْمَرٌة اْسَتْمَتْعَنا ِبَها، َفَمْن َلْم َيُكْن ِعْنَدُه اْلَهْدُي َفْلَيِحلَّ اْلِحلَّ )): َرُسوُل اهللِ 
 .(4)((ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ َحجِّ َفِإنَّ اْلُعْمَرَة َقْد َدَخَلْت ِفي الْ 

 وفي الباب عنولقد عقب الترمذي على هذا الحديث من طريق ابن عباس بقوله: 
 حديث ابن عباس حديث حسن. و  ،راقة بن جعشم، وجابر بن عبد اهللس

كذا قال الشافعي، وأحمد، ومعنى هذا الحديث: أن ال بأس بالعمرة في أشهر الحج، وه
سحاق  .وا 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
: لحاتم بن 166ذيل لسان الميزان )رواة ضعفاء أو تكلم فيهم، لم يذكروا في كتب الضعفاء والمتكلم فيهم( صـ (1)

ة السعودية، المملكة العربي-عارف بن ناصر الشريف العوني: طبعة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 
 هـ. 1411الطبعة: األولى، 

 ، ذكره في كتابه ولم يذكر حاله.7/344: التاريخ الكبير للبخاري (2)
 صحابي. الحديث الواحد واألربعون، نافع ثقة فاضل، جبير بن مطعم (3)
 .1241، حديث رقم:2/911باب جواز العمرة في أشهر الحج –صحيح مسلم: كتاب الحج  (4)
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 )فضل العشر من ذي الحجة(
 :بعد المائة التاسع والعشرونالحديث *

طية، َقال: َحدَّثنا عَحدَّثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمد ْبِن َسَلَمَة، َقال: َحدَّثنا الحسن بن قال البزار: 
 َقاَل َرُسول ، َقاَل:َعبَّاسٍ ِن ُجَبير، َعِن اْبِن ، َعن َأِبي ِإْسَحاَق، َعن َسِعيد بْ َقْيسٍ 
َل: واَل اْلِجَهاُد ِفي ، َيْعِني: َأيَّاَم اْلَعْشِر ِقي((َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل ِفيَها َخْيٌر ِمْن َهِذِه اأَليَّامِ ))

 .((واَل الجهاد في سبيل اهلل))َسِبيِل اللَِّه؟ َقاَل: 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، 4763، حديث رقم:  11/64عباسالبزار في مسنده: مسند ابن  .1

 ، واللفظ له.5001، حديث رقم:11/232
، حديث رقم: 12/41الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس  .2

12436. 
 :اإلسناددراسة  -ب
، ادير أبو إسحاق ِإْبَراِهيم بن محمد بن َسَلَمةَ بن أبي فاطمة الم: إبراهيم بن محمد .1

عبد اهلل ه( مجهول، روى عن: 214: )ت:المصريابن المحّدث أبي عبد اهلل 
 .(1)بن يوسف التِّنِّيِسي، والنضر بن عبد الجبار المرادي

 .(2)الحسن بن عطية عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما والعزو لهما .2
 .(3)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .3
 .(4): سبق العزو لهماسعيد بن جبير عن ابن عباس .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
ن عدا إبراهيم بن محمد ب وصدوقون، رجاله ثقات سناده ضعيف ويحسن إذا توبعإ  

دَّثََنا حَ قال فيه:  آخر، وقد صح الحديث عن البخاري بلفٍظ سلمة وهو مجهول الحال

                                                           
 .6/710تاريخ اإلسالم: (1)
 حسن الحديث.الحديث الثامن والخمسون، الحسن صدوق، قيس صدوق  (2)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (3)
 صحابي. الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة، ابن عباس (4)
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 ُمَحمَُّد ْبُن َعْرَعَرَة، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن ُمْسِلٍم الَبِطيِن، َعْن َسِعيِد ْبنِ 
َما الَعَمُل ِفي َأيَّاٍم َأْفَضَل ِمْنَها ِفي ))َأنَُّه َقاَل:  اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ ُجَبْيٍر، َعْن 

اِلِه، َفَلْم َومَ  َواَل الِجَهاُد، ِإالَّ َرُجٌل َخَرَج ُيَخاِطُر ِبَنْفِسهِ ))اُلوا: َواَل الِجَهاُد؟ َقاَل: قَ  ((َهِذِه؟
 .(1)((َيْرِجْع ِبَشْيءٍ 

تفاق بين نه ثمة اإ من أهل العلم في تبويبه ذلك، حيث كثيراً -اهللرحمه -وقد خالف  
جمع من أهل العلم على أن المقصود بهذه األيام أيام العشر من ذي الحجة، خالفًا 

 الحديث. هذا-اهللرحمه -لما بوب به 
وفي الباب عن ابن ، قال الترمذي: حد من الصحابةوقد روى هذا الحديث غير وا

حسن حديث  حديث ابن عباس، و عمر، وأبي هريرة، وعبد اهلل بن عمرو، وجابر
 .(2)صحيح غريب
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .969، حديث رقم:2/20باب فضل العمل في أيام التشريق –صحيح البخاري: أبواب العيدين  (1)
 .757، حديث رقم:3/121جاء في العمل أيام العشر باب ما –سنن الترمذي: أبواب الصوم  (2)
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 )فضل يوم عرفة وصومه لغير الحاج( 
 :بعد المائة الثالثون الحديث*

ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه قال الطبراني:  ُن السََّكِن اْلَبْغَداِديُّ َقاَل: نا اْلُحَسْيُن بْ  الحضرميَحدَّثََنا ُمَحمَّ
ِبيِع، َعِن اْبِن َأِبي لَ  ْيَلى، َقاَل: نا َسِعيُد ْبُن َأْوٍس َأُبو َزْيٍد النَّْحِويُّ َقاَل: ثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

اِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل ْنصَ َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي الطَُّفْيِل، َعْن َأِبي َقَتاَدَة اأْلَ 
اُشوَراَء َصْوُم َيْوِم َعَرَفَة َكفَّاَرُة َسَنَتْيِن: َسَنٍة َماِضَيٍة، َوُسنٍَّة ُمْسَتْقِبَلٍة، َوَصْوُم عَ )): اللَّهِ 
 ((.َسَنةٍ  َكفَّاَرةُ 
 تخريجه: -أ

 .5646، حديث رقم:6/10محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمته :الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

روى عن: محمد بن ه( مقبول، 251الحسين بن السكن البصري القرشي: )ت: .2
بد اهلل بن وع، وأبي زيد النحوي، وأبي حذيفة، يرو سابق البغدادي، وأبي زيد اله

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي ببغداد، وسئل ، رجاء، ومعلى بن أسد
 .(2)نه أبي فقال: شيخع

 يألنصار ا وس بن ثابت بن بشير بن أبى زيدأبو زيد سعيد بن أ: سعيد بن أوس .3
بالقدر،  ُرِميصدوق له أوهام  ه( قال ابن حجر:214ي: )ت:البصر  يالنحو 

 .(3)ووثقه الذهبي، من التاسعة، روى له أبو داود والترمذي
 .(4)قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى: سبقت العزو لهما .4
 .(5)عطاء بن أبي رباح: سبقت ترجمته .5

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل. (1)
 .2/419، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:6/72، تاريخ اإلسالم:3/54الجرح والتعديل: (2)
 .4/4، تهذيب التهذيب:9/494، سير اعالم النبالء:10/330، تهذيب الكمال:4/4الجرح والتعديل: (3)
 ث الحادي عشر، قيس صدوق حسن الحديث، ابن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ.الحدي (4)
 الحديث السابع والتسعون، ثقة فقيه. (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [360] 

 

ي: بد اهلل بن عمرو بن جحش الليثعامر بن واثلة بن ع: الطفيل أبو .6
 .(1)، له رؤية، روى له الجماعةه( صحابي110)ت:

 .(2): سبقت ترجمتهأبو قتادة األنصاري .7
 :اإلسنادالحكم على -ج
يف األنصاري وهو ضعبن أبي ليلى ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن  هإسناد  

لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي ، قال الطبراني: الحديث
 ،لنحويالربيع، تفرد به أبو زيد ارباح، عن أبي الطفيل، عن أبي قتادة إال قيس بن 

 .ورواه الناس عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة
صحيحه  في-اهللرحمه - مسلمورد بغير هذا اللفظ عند  والحديث صحيح لغيره فقد

 ْوِم َيْوِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل:َوُسِئَل َعْن صَ  :قوله من حديث طويل بإسناده عن النبي
 .(3)((َة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ ُيَكفُِّر السَّنَ ))

حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد ، و وفي الباب عن أبي سعيدقال الترمذي: 
 .(4)العلم صيام يوم عرفة، إال بعرفة استحب أهل
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .3/467، سير أعالم النبالء:14/94، تهذيب الكمال:3/41، أسد الغابة:6/321الجرح والتعديل: (1)
 الحديث السابع والثالثون، صحابي. (2)
استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنين باب –صحيح مسلم: كتاب الصيام  (3)

 .1162، حديث رقم:2/119والخميس 
 .749، حديث رقم:3/115باب ما جاء في فضل صيام يوم عرفة –سنن الترمذي: أبواب الصيام  (4)
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 )دعاء يوم عرفة(
 :ةبعد المائوالثالثون  الواحد الحديث*

َوى َقْيُس ْبُن رَ  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُموَسىقال ابن خزيمة: 
، ِبيِع، َعِن اأْلََغرِّ اِء َرُسوِل عَ َعْن َخِليَفَة ْبِن َحِصيٍن، َعْن َعِليٍّ َقاَل: َكاَن َأْكَثُر دُ  الرَّ

ُهمَّ َلَك َصاَلِتي اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َكالَِّذي َنُقوُل َوَخْيًرا ِممَّا َنُقوُل اللَّ ))ِبَعِشيَِّة َعَرَفَة:  اللَّهِ 
َلْيَك َمآبِ  ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب ي، َوَلَك َربِّي َتَراِئي اللَُّهمَّ ِإنِّي أَ َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي واِ 

ْدِر َوَشَتاِت اأْلَْمِر، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َما َتِجيُء ِبهِ  يُح،  اْلَقْبِر َوَوْسَوَسِة الصَّ الرِّ
يحُ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن   ((.َشرِّ َما َتِجيُء ِبِه الرِّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

لى الموقف ذكر الدعاء عباب –ابن خزيمة في صحيحه: كتاب المناسك  .1
 ، واللفظ له.2141، حديث رقم: 4/264عشية عرفة 

 .3520، حديث رقم: 5/537الترمذي في سننه: أبواب الدعوات  .2
وما  باب في دعاء رسول اهللأبو بكر الشافعي في الفوائد الغيالنيات:  .3

 .611، حديث رقم: 1/495كان يدعو به النبي
باب ما جاء في ليلة النصف –البيهقي في شعب اإليمان: كتاب الصيام  .4

باب الوقوف –، وكتاب المناسك 3560، حديث رقم:5/367من شعبان 
 .3777، حديث رقم:5/499يوم عرفة بعرفات، وما جاء في فضله 

، 010: باب ما يستحب من الدعاء عشية عرفة صـ(1)المحاملي في الدعاء .5
 .51حديث رقم:

 
 
 

                                                           
هـ(، 330ل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي )المتوفى: الدعاء: للحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعي (1)

ة: السعودية، الطبع –مصر، مكتبة العلم، جدة -تحقيق: عمرو عبد المنعم، طبعة: مكتبة ابن تيمية، القاهرة 
 هـ. 1414األولى، 
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 :اإلسناددراسة  -ب
 يالكوف بن موسى بن راشد بن بالل القطان يوسف: بن موسىيوسف  .1

 .(1)صدوق، من العاشرة، روى له الجماعةه( 253ي: )ت:الراز 
 اذامب د اهلل بن موسى بن أبى المختارأبو محمد عبي: يعبيد اهلل بن موس .2

روى له من التاسعة، ه( ثقة كان يتشيع، 213ي: )ت:الكوف يالعبس
 .(2)الجماعة

قيس بن الربيع عن األغر بن الصباح عن خليفة بن حصين: سبقت  .3
 .(3)ترجمتهم

 .(4)سبقت ترجمته :على بن أبي طالب .4
 :اإلسناد الحكم على-ج
 ،موسى الرازي وهو صدوق حسن الحديثسناده حسن رجاله ثقات عدا يوسف بن إ

ي مجمل والحديث ف اإلسنادوالحديث تفرد به قيس من هذا ، وقيس بن الربيع األسدي
 رواياته حسن وليس له شواهد وال متابعات.

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .11/425التهذيب: ، تهذيب12/221سير اعالم النبالء:، 32/464، تهذيب الكمال:9/231الجرح والتعديل: (1)
 .7/52، تهذيب التهذيب:9/553، سير اعالم النبالء:19/164، تهذيب الكمال:5/334الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الثامن والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، األغر وخليفة ثقتان. (3)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (4)
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 :بعد المائةوالثالثون  الثانيالحديث *
، ثنا َعفَّاُن قال الطبراني:  ُن ُمْسِلٍم، ثنا َقْيُس بْ َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُمثَنَّى ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِريُّ

بَّاِح، َعْن َخِليفَ  ِبيِع، َعِن اأْلََغرِّ ْبِن الصَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل  يٍّ َة ْبِن ُحَصْيٍن، َعْن َعلِ ْبُن الرَّ
اَل َشِريَك  ،َأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنَِّبيُّوَن َقْبِلي َعِشيََّة َعَرَفَة اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ )): اللَّهِ 

 ((.ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، وَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، واللفظ 174، حديث رقم:273الطبراني في الدعاء: باب الدعاء بعرفات صـ .1

 له.
، 55في فضل عشر ذي الحجة: باب ما يدعى به يوم عرفة صـالطبراني  .2

 .51حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
ي العنبر  ن بن المثنى بن معاذ بن معاذأبو محمد الحسالحسن بن المثني:  .1

فة أبا حذي، روى عن: شيخ نبيل من بيت العلم والحديثه( 294: )ت:البصري
وعنه: أبو القاسم الطبراني، ويوسف بن يعقوب ، النهدي، وعفان بن مسلم

 .(1)، وجماعةُرِميالنجي
 .(2)عفان بن مسلم: سبقت ترجمته .2
: سبق قيس بن الربيع عن األغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن على .3

 .(3)العزو لهم
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسدي
فقد صح بإسناده عند مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي والحديث حسن صحيح 

، َأنَّ َوَحدَّثَِني َعْن ماِلٍك، َعْن ِزَياِد ْبِن َأِبي ِزَياٍد، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللَِّه ْبِن َكِريزٍ قال: 
                                                           

 .3/317مما لم يقع في الكتب الستة:، الثقات 6/934، تاريخ اإلسالم:3/39الجرح والتعديل: (1)
 (، ثقة ثبت.13التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (2)
 صحابي. الحديث السابق، قيس صدوق، األغر وخليفة ثقتان، على (3)
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َقْبِلي:  َأْفَضُل الدَُّعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة، َوَأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنَِّبيُّوَن ِمنْ ))َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل 
الف عن مالك في ال خ: قال أبو عمر ابن عبد البر ((ُه َوْحَدهُ اَل َشِريَك َلهُ للَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ا

وقد  ،مسندا من وجه يحتج بمثله اإلسنادإرسال هذا الحديث كما رأيت وال أحفظه بهذا 
اهلل بن عمرو بن العاص فأما حديث  وعبد جاء مسندا من حديث علي بن أبي طالب

عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به  علي فإنه يدور على دينار أبي
وحديث عبداهلل بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب وليس دون عمرو من يحتج به 

 .(1)فيه وأحاديث الفضائل ال يحتاج فيها إلى من يحتج به
 .نها ليست شديدة الضعف واهلل اعلمأل ،ث حسن بمجموع طرقهيحدفالقلت  

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .6/39الحديث األول –التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: زياد بن أبي زياد  (1)
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 )الجمع والقصر من أعمال الحج(
 :بعد المائةوالثالثون  الثالث الحديث*

ْيَثُم ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اهلِل ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا َسْعَداُن ْبُن َيِزيَد، ثنا اْلهَ قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َغْياَلَن ْبِن َجاِمٍع، َعْن  ِبٍت، َعْن َعْبِد اهلِل َعِديِّ ْبِن ثَاَجِميٍل، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

، َعْن ُخَزْيمَ  ِبَجْمٍع ِبِإَقاَمٍة  َصلَّْيُت َمَع النَِّبيِّ ))، َقاَل: َة ْبِن ثَاِبٍت ْبِن َيِزيَد اأْلَْنَصاِريِّ
 ((.َواِحَدةٍ 
 تخريجه: -أ
في الكبير: عبد اهلل بن يزيد الخطمي عن خزيمة بن ثابت الطبراني  أخرجه .1

 ، واللفظ له.3714رقم: ، حديث4/13
، 1/203موسى  اسمهميم من  اسمهالطبراني في األوسط: من بقية أول من  .2

 .1406حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل: سبقت ترجمته .1
ه( 262: )ت:أبو محمد سعدان بن يزيد، الَبْغداديُّ البزازان بن يزيد: سعد .2

سحاق األزرق، وشجاع بن الوليد، إسماعيل بن صدوق، روى عن:  علية، وا 
ابن صاعد، والمحاملي، ومحمد بن مخلد، وأبو بكر  ، وعنه:ويزيد بن هارون

 .(2)ونآخر الخرائطي، وأبو العباس األثرم، و 
 .(3)الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
ي: الكوف يغيالن بن جامع بن أشعث المحاربأبو عبد اهلل  :غيالن بن جامع .4

 .(4)ه( ثقة، من السادسة، روى له مسلم وأصحاب السنن عدا الترمذي132)ت:
يد بن بنت عبد اهلل بن يز ا يالكوف يعدى بن ثابت األنصار : عدي بن ثابت .5

 .(5)بالتشيع، من الرابعة، روى له الجماعة ُرِميه( ثقة 116ي: )ت:الخطم
                                                           

 الخامس.الحديث  (1)
 .4/456، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:6/355، تاريخ اإلسالم:4/219الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الرابع عشر، الهيثم ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .1/253، تهذيب التهذيب:3/720، تاريخ اإلسالم:23/121، تهذيب الكمال:7/53الجرح والتعديل: (4)
 .7/165، تهذيب التهذيب:5/111، سير أعالم النبالء:19/522، تهذيب الكمال:7/2ل:الجرح والتعدي (5)
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مرو بن عأبو موسى عبد اهلل بن يزيد بن زيد بن حصين بن  :اهلل بن يزيدعبد  .6
ه( صحابي شهد 70ي: )ت: قبل الخطم يالحارث بن خطمة األنصار 

 .(1)، روى له الجماعةالحديبية
ن ثعلبة لفاكه بذو الشهادتين أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن ا: خزيمة بن ثابت .7

هد أحد ه( صحابي ش37ي: )ت:المدن يالخطم يبن ساعدة األنصار 
 .(2)، روى له الجماعة عدا البخاريوصفين

 :اإلسنادالحكم على -ج
يد البغدادي وهو صدوق حسن إسناده حسن رجاله ثقات عدا سعدان بن يز   

الشيخان  نها ما أورده، والحديث له شواهد تقويه م، وقيس بن الربيع األسديالحديث
ِة الَوَداِع الَمْغِرَب َوالِعَشاَء َجَمَع ِفي : ))قال أيوب األنصاري من طريق أبي َحجَّ

 .، فهذا الحديث صحيح ويقوي حديث قيس السابق(4)((ِباْلُمْزَدِلَفةِ 
وفي الباب عن علي، وأبي أيوب، وعبد اهلل بن مسعود، وجابر، قال الترمذي: 
والعمل على هذا عند أهل العلم ألنه ال تصلى صالة المغرب دون ، وأسامة بن زيد

أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصالتين بإقامة واحدة، ولم يتطوع  جمع، فإذا
فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم، وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري 
ن شاء صلى المغرب، ثم تعشى ووضع ثيابه، ثم أقام فصلى العشاء  قال سفيان: وا 

قامتين، يؤ وقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء ب ذن المزدلفة بأذان وا 
 لصالة المغرب ويقيم، ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي.
وروى إسرائيل هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن عبد اهلل، وخالد ابني مالك، عن 

 ابن عمر.
 

                                                           
 .6/79، تهذيب التهذيب:3/197، سير أعالم النبالء:16/301، تهذيب الكمال:5/197الجرح والتعديل: (1)
 .2/239، اإلصابة:1/243، تهذيب الكمال:1/610، أسد الغابة: 3/311الجرح والتعديل: (2)
، صحيح مسلم: 1674، حديث رقم:2/164باب من جمع بينهما ولم يتطوع –لبخاري: كتاب الحج صحيح ا (4)

باب اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه –كتاب الحج 
 .703، حديث رقم:2/937الليلة 
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وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا رواه سلمة 
عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد اهلل وخالد ابني بن كهيل، 

 .(1)مالك، عن ابن عمر
قلت: ومجمل قول الترمذي فيما عليه العمل هو ما يستفاد من الحديث فال حجة 

 لذكر ما يستفاد هنا وتكراره، الن ما ذكر فيه الكفاية واهلل أعلم.
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .111، حديث رقم:2/227ين المغرب والعشاء بالمزدلفة باب ما جاء في الجمع ب–سنن الترمذي: أبواب الحج  (1)
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  [361] 

 

 الجمرات( ُرِمي)
 :بعد المائةوالثالثون  الرابع الحديث*

ُد ْبُن َبكَّاٍر، َنا َقْيٌس، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعِن اْلَحَسنِ قال ابن الجعد:   َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َضَعَفَة َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِمَن اْلُمْزَدِلَفِة  َقاَل: َقدََّم َرُسوُل اللَّهِ  اْلُعَرِنيِّ
 ا اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلعَ ُأَبْيِنيَّ اَل َتْرُمو ))ِبَأْعَضاِئِهْم َفَيُقوُل:  يؤخذِبَلْيٍل، َفَأَتاُهْم َفَجَعَل 

 ((.الشَّْمُس 
 تخريجه: -أ

، 2041، حديث رقم:301ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع  أخرجه .1
 .واللفظ له

، حديث رقم:  12/139الطبراني في الكبير: الحسن العرني عن ابن عباس .2
12702. 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن بكار عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما والعزو لهما .1
: يالتنع يالكوف الحضرمي كهيلبن  سلمةأبو يحيى  :سلمة بن كهيل .2

 .(2)له الجماعة روىه( ثقة عالم، من الرابعة، 122)ت:
ه( 100: قبلي: )تالكوف يالبجل يالحسن بن عبد اهلل العرن: الحسن العرني .3

 .(3)ثقة أرسل عن ابن عباس، من الرابعة، روى له الجماعة عدا الترمذي
 .(4): سبقت ترجمتهابن عباس .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
في  ابع قيٌس فقد ت ، ولم يتفرد بهسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع األسديإ

 الحديث سفيان الثوري، ومسعر. روايته لهذا

                                                           
 الحديث الخامس، ثقة، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (1)
 .4/157، تهذيب التهذيب:5/291، سير أعالم النبالء:11/313، تهذيب الكمال:4/170الجرح والتعديل: (2)
 .4/157، تهذيب التهذيب:2/1011:، تاريخ اإلسالم6/195، تهذيب الكمال:3/45الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثاني. (4)
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َلَمَة َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َوِمْسَعٌر، َعْن سَ  جاء ذلك عند أحمد في مسنده فقال: 
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ، ُأَغْيِلَمَة َبِني َقاَل: َقدََّمَنا َرُسوُل اهللِ ْبِن ُكَهْيٍل، َعِن اْلَحَسِن اْلُعَرِنيِّ

َجَعَل َيْلَطُح َأْفَخاَذَنا، فَ  -َقاَل ُسْفَياُن: ِبَلْيٍل  -َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َعَلى ُحُمَراٍت َلَنا ِمْن َجْمٍع 
" َياُن، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَزاَد ُسفْ  ((ُأَبْيَنى، اَل َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ))َوَيُقوُل: 

، والحديث مرسل عن ابن عباس، وهو (1)َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس  ُرِميَما ِإَخاُل َأَحًدا َيْعِقُل يَ 
 صحيح عنهم وعن قيس بن الربيع.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  َّبضم الهمزة، وفتح الموحدة، وسكون الياء، وكسر النون، وفتح الياء  :أُب ْيِني

مضاف إلى النفس، أو بعد جمعه جمع  ،ابن تصغير-، ويكسر المشددة
ر ي، والقاعدة أن التصغالسالمة، إال أنه خالف القياس؛ ألن همزته همزة وصل

فأصل ابن ﴾،  مل خل:﴿ ومنه قوله يرد الشيء إلى أصله مثل الجمع،
 : بني إال أنه كانبنو، فهو من األسماء المحذوفة العجز، فالظاهر أن يقال

 .(2)بس بالمفرد زيد الهمزةيلت
 

  

                                                           
، قال المحقق: حديث صحيح، 2012، حديث رقم:  3/504مسند ابن عباس–مسند أحمد: مسند بنس هاشم  (1)

وفذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إال أنه منقطع، الحسن بن عبد اهلل العرني لم يلق ابن عباس، بل لم يدركه 
وهو يرسل عنه، َصرَح يذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم، وقد وصله ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أو 

 ن ابن عباس.عن الحسن، ع
 .2613، حديث رقم: 5/1111مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (2)
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 )في التحلل من اإلحرام( 
 :بعد المائةوالثالثون  الخامس الحديث*

، ثنا َقْيُس ْبُن ، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيُّ الحضرميَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْعِقٍل، َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِفي اْلَمْسِجِد َفجَ  َلَس الرَّ

ْم َمِريًضا َأْو ِبِه َأًذى َفَمْن َكاَن ِمْنكُ ﴿ ِإَلْيَنا َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة َفَقاَل: ِفيَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة 
َخَرْجَنا ُنَك؟، َقاَل: ، ُقْلُت: َكْيَف َكاَن َشأْ ﴾ ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

ي فِ  َوَنْحُن ُمْحِرُموَن، َفَوَقَع اْلَقْمُل ِفي َرْأِسي َوِلْحَيِتي َوَشاِرِبي َحتَّى َوَقعَ  َمَع َرُسوِل اهللِ 
قَ ))، َفَقاَل: ، َفُذِكَر َذِلَك ِللنَِّبيِّ َحاِجَبيَّ  ، َفَدَعا  ((َما ُكْنُت َأَرى َبَلَغ ِبَك َهَذا، اْدُع اْلَحالَّ

َق َفَحَلَق َرْأَسُه، َفَقاَل:  َفُصْم َثاَلَثَة َأيَّاٍم َأْو ))، ُقْلُت: اَل، َقاَل: ((َهْل َتِجُد َنِسيَكًة؟))اْلَحالَّ
 .ًة َوِللنَّاِس َعامَّةً ، َفَنَزَلْت ِفيَّ َخاصَّ ((َة َمَساِكيٍن َبْيَن ُكلِّ ِمْسِكيَنْيِن َصاعٌ َأْطِعْم ِستَّ 

 تخريجه: -أ
 الطبراني في الكبير: عبد اهلل بن معقل المزني عن كعب بن عجرة :أخرجه
 . 303، حديث رقم:19/131، 301، حديث رقم:19/136
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
، يالجدل يالجهن يالكوف يالرحمن بن عبد اهلل بن األصبهانعبد : عبد الرحمن .2

: )ت: في أمارة خالد بن عبد اهلل القسري على العراق( ثقة، مولى جديلة قيس
 . (2)من الرابعة، روى له الجماعة

وفي: الك ياهلل بن معقل بن مقرن المزنعبد أبو الوليد  :عبد اهلل بن معقل .3
 .(3)ه( ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة11)ت:

ه( 50ي: )ت:المدن يكعب بن عجرة األنصار أبو محمد : كعب بن عجرة .4
 .(4)، روى له الجماعةصحابي جليل من أصحاب الشجرة

                                                           
 الحديث الثالث بعد المائة، محمد ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 ، وقال: ابن سليمان.6/217، تهذيب التهذيب:17/242، تهذيب الكمال:5/239الجرح والتعديل: (2)
 .6/40تهذيب التهذيب: 4/206، سير أعالم النبالء:16/169، تهذيب الكمال:5/916الجرح والتعديل: (3)
 .5/441، اإلصابة:16/169، تهذيب الكمال:4/111، أسد الغابة:7/160الجرح والتعديل: (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
لحديث ، واضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث هإسناد 

 ذكره غير واحد من أصحاب السنن وتابع قيساً لغيره، بمجموع طرقه وأسانيده صحيح 
في هذا الحديث من طريق كعب بن عجرة غير واحد بطرق صحيحة وهو عند الطبراني 

سناده صحيح، إال أن إسناده من طرق  اإلسنادبهذا  من طريق الوضاح بن عبد اهلل، وا 
عب بن عن كقيٍس ضعيف للعلة السابقة، وقد صح الحديث عن الشيخين بسنديهما 

ُيْؤِذيَك ))، َفَقاَل: ِبالُحَدْيِبَيِة َوَرْأِسي َيَتَهاَفُت َقْماًل  َوَقَف َعَليَّ َرُسوُل اللَّهِ : أنه قال عجرة
ِفيَّ َنَزَلْت َهِذِه  ، َقاَل:((اْحِلقْ ))، َأْو َقاَل: ((َفاْحِلْق َرْأَسكَ ))، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ((َك؟َهَوامُّ 
ُصْم )): َقاَل النَِّبيُّ َها، فَ آخر ى ِإلَ  ﴾ ا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن َرْأِسهِ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضً ﴿ اآلَيةُ 

 .(1)((، َأْو اْنُسْك ِبَما َتَيسَّرَ ْق ِبَفَرٍق َبْيَن ِستَّةٍ َثاَلَثَة َأيَّاٍم، َأْو َتَصدَّ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
 ة، ُك والنِِّسيكة: الذبيحة، وقيل: النُُّسك الدم، والنَِّسيكة: الذبيحوالُنسّ  :النِِّسيكة

، ى تعالشرفها اهلليه ُنُسك َأي دم ُيَهِريُقه بمكة، : من فعل كذا وكذا فعلتقول
 .(2)واسم تلك الذبيحة النَِّسيَكة، والجمع ُنُسك وَنَساِئكُ 

 
  

                                                           
[ وهي إطعام ستة مساكين 196باب قول اهلل تعالى:﴿ َأْو َصَدَقٍة ﴾]البقرة:  –صحيح البخاري: أبواب المحصر  (1)
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب –، صحيح مسلم: كتاب الحج 1115، حديث رقم:3/10

 .1201، حديث رقم:2/160الفدية لحلقه، وبيان قدرها 
 .10/491فصل النون –لسان العرب: حرف الكاف  (2)
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 )تفضيل المحلقين على المقصرين( 
 :بعد المائةوالثالثون  السادس الحديث*

، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن اْلَخطَّاِب، ح َوَحدَّثَنَ قال الطبراني:  ا ِإْبَراِهيُم َحدَّثََنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِّيُّ
، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ  ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو اْلِبْلِجيُّ اهلِل  ْبُن َناِئَلَة اأْلَْصَبَهاِنيُّ

،، ثنا َأُبو ِباَلٍل االحضرمي ِبيِع، َعْن َأِبيَقاُلوا:  أْلَْشَعِريُّ ِإْسَحاَق، َعْن  ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
ِريَن؟ َقاَل: يَل: َواْلُمَقصِّ قِ  ((لُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَحلِِّقينَ ال))َقاَل:  ِن ُجَناَدَة، َأنَّ النَِّبيَّ َحَبِشيِّ بْ 

ِريَن؟ َقالَ ، ِقيَل: َواْلُمقَ ((ْلُمَحلِِّقينَ اللُهمَّ اْغِفْر لِ )) ، َقاَل ِفي (( ِلْلُمَحلِِّقينَ ُهمَّ اْغِفْر الل: ))صِّ
ِرينَ ))الرَّاِبَعِة:   ((.َواْلُمَقصِّ

 تخريجه: -أ
 .3510، حديث رقم: 4/15الطبراني في الكبير: حبشي بن جنادة السلولي  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
براهيم بن نائلة األصبهاني،  عنأبو مسلم الكشي،  .1 عبد العزيز بن الخطاب، وا 

و العز : سبق الحضرميمحمد بن عبد اهلل و إسماعيل بن عمرو البلجي،  عن
 .(1)لهم

 .(2)سبقت ترجمته أبو بالل األشعري: .2
 .(3)سبق العزو لهم :قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة .3

 :اإلسنادالحكم على -ج
 الث طرق أقوها ما ورد من طريق أبيث من-اهللرحمه - الحديث عن قيسورد هذا  

كم على ، والح-رحمه اهلل-ي عن عبد العزيز بن الخطاب بسنده عن قيٍس مسلم الكش
و لخطاب الضبي وهحسن رجاله ثقات عدا عبد العزيز بن ا إسنادٌ : أنه اإلسنادهذا 

 .، وقيس بن الربيع األسديصدوق حسن الحديث
عند الطبراني من طريق صحيح عن  اإلسنادبهذا  جاء-اهللرحمه -قيٍس وحديث  

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فهذا متابع لقيس عن أبي إسحاق يقوي روايته وال 
                                                           

 الحديث الثالث بعد المائة، إسماعيل ضعيف، محمد ثقة. (1)
 شرون، لينه الدارقطني.الحديث الخامس والع (2)
 .الحديث الثالث بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة، حبشي بن جنادة صحابي (3)
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فيه ن الضعيف  هإسنادين أحدهما خر يجعل لحديثه تفردًا، والحديث من طريقيه األ
ت إسناده حسن في المتابعا خر، واآلإسماعيل بن نجيح البجلي وهو ضعيف الحديث

 .عدا مرداس بن محمد األشعري وهو مقبول وصدوقونوالشواهد رجاله ثقات 
في  عن أبي هريرةوالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح لغيره، فقد ورد 

ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َحدََّثنَ  :ن ما نصهيالصحيح َماَرةُ ْبُن ا عُ َحدَّثََنا َعيَّاُش ْبُن الَوِليِد، َحدَّثََنا ُمَحمَّ
اللَُّهمَّ اْغِفْر )): َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  ُزْرَعَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ الَقْعَقاِع، َعْن َأِبي 

ِريَن، َقاَل: َقالُ  ((ِلْلُمَحلِِّقينَ  رِ ((ُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَحلِِّقينَ اللَّ ))وا: َوِلْلُمَقصِّ  يَن، َقاَلَها، َقاُلوا: َوِلْلُمَقصِّ
ِرينَ ))َثاَلثًا، َقاَل:   .(1)((َوِلْلُمَقصِّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
، صحيح مسلم: 1721، حديث رقم:2/174باب الحلق والتقصير عند اإلحالل –صحيح البخاري: كتاب الحج  (1)

 .1302، حديث رقم:2/946باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير –كتاب الحج 
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 )أيام التشريق بمني(  
 :بعد المائةوالثالثون  السابع *الحديث

ِبيِع، عَ قال الطبراني:  ْن َحدَّثََنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
،َحِبيِب  اَل: َخَطَبَنا قَ  ْبِن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن ِبْشِر ْبِن ُسَحْيٍم اْلِغَفاِريِّ
 ((.َهِذِه َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْربٍ ))ْشِريِق َفَقاَل: التَّ  َأيَّامَ  اهللِ َرُسوُل 
 تخريجه: -أ

 .1205، حديث رقم:2/36الطبراني في الكبير: بشير بن سحيم الغفاري  :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 .(2)حبيب بن أبي ثابت: سبقت ترجمته .2
 .(3)نافع بن جبير: سبقت ترجمتهم .3
ن َبْكر ْبن مليل ْبن ضمرة بْ بشر ْبن سحيم ْبن حرام ْبن غفار : شير بن سحيمب .4

سكن كراع ، ، له صحبة وليس من المكثرينْبن َعْبد مناة بن كنانة الغفاري
هو موضع أو جبل بين مكة  وضجنان، موضع بين مكة والمدينةوهو  الغميم
 .(4)والمدينة

 :اإلسنادالحكم على -ج
لحديث ا ا، وهذضعيف فيه المقدام بن داود الرعيني وهو ضعيف الحديث هإسناد 

صحيح لغيره، وله شواهد ومتابعات تقويه، فقد جاء عند مسلم في صحيحه ما يشهد 
ْيٌم، وَحدَّثََنا ُسَرْيُج ْبُن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُهشَ قوله:  لهذا الحديث من طريق نبيشة الهذلي

، َقالَ َأْخَبَرَنا َخاِلٌد، َعْن َأِبي اْلَمِليِح، َعْن ُنَبْيَشَة اْلُهَذلِ  َأيَّاُم )): ُسوُل اهللِ : َقاَل رَ يِّ
 .(5)((التَّْشِريِق َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْربٍ 

                                                           
 الحديث التاسع والسبعون، المقدام ضعيف، أسد ين موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (2)
 الحديث الواحد واألربعون، ثقة فاضل. (3)
 . 1/421، اإلصابة:4/121، تهذيب الكمال:1/221، أسد الغابة: 2/375الجرح والتعديل: (4)
 .1141، حديث رقم:2/100باب تحريم الصيام أيام التشريق –صحيح مسلم: كتاب الصيام  (5)
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وفي الباب عن علي، وسعد، وأبي قال الترمذي في تعقيبه على هذا الحديث: 
هريرة، وجابر، ونبيشة، وبشر بن سحيم، وعبد اهلل بن حذافة، وأنس، وحمزة بن 

 ،وعمرو بن العاص، وعبد اهلل بن عمروعمرو األسلمي، وكعب بن مالك، وعائشة، 
والعمل على هذا عند أهل العلم:  حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيحو 

رخصوا للمتمتع  يكرهون الصيام أيام التشريق، إال أن قوما من أصحاب النبي
إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن 

سحاقأنس، والشافعي، وأ  .(1)حمد، وا 
:﴿ حيث قال هو ترخيص الرحمن من الصحابة بل اقلت: وليس هذا ترخيصً 

 جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك

 لك هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه مه

 .(2)﴾  هي مي هن من مل مك
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ وما يستفاد من الحديث:-د
 :ت وهي ثالثة أيام تلي عيد النحر، سمي أيام التشريق في غير موضع التشريق

بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف، ألن لحوم 
 وقيل سميت به ألن الهدي والضحايا ال تنحر كانت تشرق فيها بمنى األضاحي

 .(3)حتى تشرق الشمس: أي تطلع
 

  

                                                           
 .773، حديث رقم:3/134باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق –سنن الترمذي: أبواب الصوم  (1)
 .196رة:البق (2)
 .2/464النهاية في غريب الحديث واألثر: (3)
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 )فيمن مات محرمًا( 
 :بعد المائةوالثالثون  الثامن*الحديث 
 الفضل بن َسْهل، َقال: َحدَّثنا ُمَحمد بن بكار، َقال: َحدَّثنا َقْيٌس، َعن َحدَّثناقال البزار: 
 َحدَّثنا عقبة بن مكرم، َقال: َحدَّثنا َأُبو داود، َقال: َحدَّثنا َقْيٌس، َعن، ح و َساِلٍم اأَلْفَطسِ 

، وُهو يَأنَّ َرُجال َكاَن َمَع النَّبِ ، ر، َعن ابِن َعباسَعبد اْلَكِريِم، َعن َسِعيد ْبِن ُجَبي
ِه، اْغِسُلوُه ِبَماٍء َوِسْدٍر َوَكفُِّنوُه ِفي َثْوَبيْ )): ُمْحِرٌم َفَوَقَصْتُه َناَقُتُه َفَماَت َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

 .((ة ملبداواَل ُتَخمُِّروا َرْأَسُه، واَل َتَمسُّوُه ِبِطيٍب فإنه يبعث يوم القيام
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، 5136،5135، حديث رقم: 11/324البزار في مسنده: مسند بن عباس .1

 واللفظ له.
، حديث  11/436الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .2

 .12531، حديث رقم:12/10، 12239رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الفضل بن سهل: سبقت ترجمته .1
 .(2)سبقت ترجمتهما والعزو لهمامحمد بن بكار عن قيس:  .2
 .(3)سالم األفطس: سبقت ترجمته .3
ي: لبصر اي بة بن مكرم بن أفلح العمى المالكعقأبو عبد الملك : عقبة بن مكرم .4

روى له مسلم وأصحاب السنن عدا ، ةمن الحادية عشر ه( ثقة، 250)ت:
 .(4)النسائي

 .(5)سبقت ترجمته :بن الربيع عن قيس أبو داود الطيالسي .5

                                                           
 الحديث الواحد والتسعون، ثقة. (1)
 الحديث الخامس، محمد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (2)
 الحديث الثامن واألربعون، ثقة. (3)
 .7/250التهذيب:، تهذيب 12/171، سير أعالم النبالء:20/223، تهذيب الكمال:6/317الجرح والتعديل: (4)
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم )التمهيد:  (5)
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 رميالحضي ، الحرانيأبو سعيد عبد الكريم بن مالك الجزر  عبد الكريم هو: .6
ه( ثقة متقن حافظ، من السادسة، روى له 127: )ت:مولى بنى أمية

 . (1)الجماعة
 .(2): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .7

 :اإلسنادالحكم على -ج
ق حسن وهو صدو  األسديرجاله ثقات عدا قيس بن الربيع و حسن الحديث بإسناديه   

 الحديث.
ن عن سعيد بوقد صح الحديث بهذا اإلسناد من غير طريق قيس عن عبد الكريم  

اُد ْبُن َزْيٍد، َحدَّثََنا َأُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّ جبير بسنده، فقد جاء عند البخاري ما نصه: 
، ِإْذ ةَ َعَرفَ ، َقاَل: َبْيَنَما َرُجٌل َواِقٌف بِ بَّاسٍ ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن عَ  َعْن َأيُّوَب، َعْن َسِعيِد ْبنِ 

اْغِسُلوُه ِبَماٍء َوِسْدٍر، )): َقاَل النَِّبيُّ  -َأْوَقَصْتُه َأْو َقاَل: فَ  -َقَصْتهُ َوَقَع َعْن َراِحَلِتِه، َفوَ 
 .(3)((َيْوَم الِقَياَمِة ُمَلبًِّيا  ُيْبَعثُ ِإنَّهُ َوَكفُِّنوُه ِفي َثْوَبْيِن، َواَل ُتَحنُِّطوُه، َواَل ُتَخمُِّروا َرْأَسُه، فَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 

 
  

                                                           
 .6/375، تهذيب التهذيب:6/10، سير أعالم النبالء:11/252، تهذيب الكمال:6/51الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الرابع والثمانون، ابن جبير ثقة إمام، ابن عباس صحابي (2)
، وباب كيف يكفن المحرم 1256، حديث رقم:2/75باب الكفن في ثوبين –صحيح البخاري: كتاب الجنائز  (3)
، حديث رقم: 3/15باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة –، وكتاب جزاء الصيد 1267، حديث رقم:2/76

 . 1206م: ، حديث رق2/165باب ما يفعل بالمحرم إذا مات –، صحيح مسلم: كتاب الحج 1139
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 في الحج( )ما جاء عن خطبته 
 :بعد المائة التاسع والثالثون*الحديث 

، َحْفصٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ،َعلِ  ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا السَُّدوِسيُّ  اْلُحَسْينُ  َوَحدَّثََنا ح يٍّ
، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ، َيْحَيى ثنا التُّْسَتِريُّ اِنيُّ ِبيِع،ا ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقااَل  اْلِحمَّ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  لرَّ

ا: َقالَ  َحِريٍز، َأُبو وْ أَ  َحِريزُ  الدَّارِ  َهَذا َربُّ  َحدَّثَِني: َقالَ  َلْيَلى، َأِبي اْبنِ  َعنِ  اْلُمِغيَرِة،  َلمَّ
 َشاةٍ  ِجْلدِ  ِمنْ  َجْدُتهُ َفوَ  َرْحِلهِ  ِميَثَرةِ  َعَلى َيَديَّ  َفَوَضْعتُ  َيْخُطبُ  َوُهوَ  النَِّبيِّ  ِإَلى تُ اْنَتَهيْ 

 .َضاِئَنةٍ 
 تخريجه: -أ

 .3571، حديث رقم: 4/37 الطبراني في الكبير: حريز أو أبو حريز :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
سبقت ترجمتهم  عمر بن حفص عن عاصم بن على عن قيس بن الربيع: .1

 .(1)والعزو لهم
 .(2)الحسين بن إسحاق التستري، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم .2

 .(3)عثمان بن المغيرة األعشى: سبقت ترجمته .3
ه( 100سعيد بن أشرف بن سنان الكندي: )ت: قبل الـ  ليلى أبو: ابن أبي ليلى .4

 .  (4)بن ماجةاثقة، من الثانية، روى له البخاري في األدب، وأبو داود و 
 .(5)أبو حريز: لم يعرف وقيل له صحبةحريز أو  .5

 
 

                                                           
 الحديث الحادي عشر، عمر ثقة، عاصم صدوق ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الثاني والعشرون. (3)
 .12/216التهذيب:، تهذيب 2/1201، تاريخ اإلسالم:34/239، تهذيب الكمال:4/2الجرح والتعديل: (4)
تحدث عنه تفصياًل: محمد بن عبد اهلل )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي،  (5)

في كتابه توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة  هـ(142شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين )المتوفى: 
بيروت، الطبعة األولى، تهذيب –مؤسسة الرسالة  ، طبعة2/219وأنسابهم وألقابهم وكناهم: حرف الجيم:

 .5/2155، 2/116، 2/599، معرفة الصحابة ألبي نعيم:2/241التهذيب:
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 : اإلسنادالحكم على -ج
عاصم و  عن قيس الواسطي علي بن عاصممن طريق  ثقات رجالهإسناد الحديث حسن 

، ضعيف من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال أبو الحديث حسن صدوق
 قيس عن المبارك، ابن عن المروزي، إسحاق بن علي عن مسعود، أبو رواهنعيم: 
، وذكر طرقًا متعددة للحديث عنده، وزاد ذكر موضع الخطبة وقال إنه كان في مثله
 .(1)منى

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ِميثرة ، والميثرةكالصفة للسرج تتخذ المرفقة كهيئةهي:  ِميَثَرةِ : الر ْحِلهِ  ِميث ر ة 

: عبيد أبو قال ،مهموز غير لبدته،: الفرس وميثرة بها، يوطآن والرحل السرج
 نم األعاجم مراكب من كانت فإنها النهي فيها جاء التي الحمر المياثر وأما
 .(2)الراكب تحت البعير رحل على يترك محشو وطاء هي حرير؛ أو ديباج

  

                                                           
 .5/2155، 2/116، 2/599معرفة الصحابة ألبي نعيم: (1)
 .5/271فصل الواو –لسان العرب: حرف الراء  (2)
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 )الهدي واألضاحي(
 :بعد المائةاألربعون *الحديث 

 َنا: َقالَ  َوِكيعٍ  ْبنُ  انُ ُسْفيَ  ثََنا: َقالَ  الحضرمي اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َأِبي،  َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي نِ بْ  ُسَهْيلِ  َعنْ  اْلُمَسيِِّب، ْبنِ  اْلَعاَلءِ  َعنِ  الرَّ
 ((.َوَقلََّدهُ  َهْدَيُه، َأْشَعرَ  النَِّبيَّ  َأنَّ )) ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  َأِبيِه،
 تخريجه: -أ

 .5560، حديث رقم: 5/362محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)ترجمته: سبقت الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
في: الكو  ،الرؤاسي الجراح بن وكيع بن سفيان محمد أبو :سفيان بن وكيع .2

 ما يهعل فأدخل بوراقه، ابتلى أنه إال ا،صدوقً  كان: حجر ابن ه( قال247)ت:
ن العاشرة، م، وضعفه الذهبي، حديثه فسقط يقبل فلم فنصح حديثه من ليس

 .(2)روى له الترمذي، وابن ماجة
 .(3)ماعن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته الجراح بن وكيع .3
 .(4)العالء بن المسيب: سبقت ترجمته .4
 .(5): سبقت ترجمتهم والعزو لهمسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
 كيعو  بن سفيان عدا وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده

 هذا يرو لم، قال الطبراني في تعليقه على الحديث بعد ذكره: مقبول وهو الرؤاسي
 بن فيانس: به تفرد وكيع، إال قيس عن وال قيس، إال المسيب بن العالء عن الحديث
 .وكيع

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل. (1)
 .4/132، تهذيب التهذيب:12/152، سير أعالم النبالء:11/200يب الكمال:، تهذ4/231الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الرابع والعشرون بعد المائة، وكيع ثقة حافظ عابد، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، ثقة ربما وهم. (4)
 .هريرة صحابيالحديث السابع عشر، سهل صدوق تغير، أبيه ثقة ثبت، أبو  (5)
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، وللحديث عن اإلشعار والتقليد شواهد في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة
، َعنِ  اُن،ُسْفيَ  َحدَّثََنا اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنافقد ذكر البخاري ما نصه:   َعنْ  الزُّْهِريِّ

 عَ ِبضْ  ِفي الُحَدْيِبَيةِ  َعامَ  النَِّبيُّ  َخَرجَ )): َقاالَ  َمْخَرَمَة، ْبنِ  َوالِمْسَورِ  َمْرَواَن، َعنْ  ُعْرَوَة،
 الَ  ((ِمْنَها َوَأْحَرمَ  َأْشَعرَ وَ  الَهْدَي، َقلَّدَ  الُحَلْيَفةِ  ِبِذي َكانَ  َفَلمَّا َأْصَحاِبِه، ِمنْ  ِماَئةً  َعْشَرةَ 

 َوالتَّْقِليَد، اإِلْشَعارَ  الزُّْهِريِّ  نَ مِ  َأْحَفظُ  الَ : َيُقولُ  َسِمْعُتهُ  َحتَّى ُسْفَياَن، ِمنْ  َسِمْعُتهُ  َكمْ  ُأْحِصي
، وهذا الحديث يقوي حديث (1)ُكلَّهُ  الَحِديثَ  َأوِ  َوالتَّْقِليِد، اإِلْشَعارِ  َمْوِضعَ  َيْعِني َأْدِري، َفالَ 

 .قيس بن الربيع ولم يخالف فيه من هو أوثق منه
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
   ق لَّد ُه بمعنى ه ْدي ُه، أ ْشع ر  اليمنى نامهاس صفحة في يجرحها أن هو اإلشعار: و 

 الشعورو  اإلشعار وأصل عنها الدم يسلت ثم نحوها أو حديدة أو سكين أو بحربة
شعار والعالمة اإلعالم  دهر  ضل فإن هدي أنه ليعلم له عالمة لكونه الهدي وا 
ن واحده  علقهما أي نبنعلي قلدها، والتقليد للهدى بمعني: تميز بغيره اختلط وا 
 .(2)بعنقها

 
  

                                                           
، وكتاب 1694، حديث رقم: 2/161باب من قلد وأشعر بذي الحليفة ثم أحرم –صحيح البخاري: كتاب الحج  (1)

شعاره –، صحيح مسلم: كتاب الحج 4157، حديث رقم: 5/123باب غزوة الحديبية –المغازي  باب تقليد الهدي وا 
 ، بلفظ أخر.1243، حديث رقم: 2/912عند اإلحرام 

شعاره عند اإلحرام –يح مسلم: كتاب الحج صح (2)  .1243، حديث رقم: 2/912باب تقليد الهدي وا 
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 )صفات األضحية( 
 :بعد المائةواألربعون  الواحد الحديث*

، هِ اللَّ  ُعَبْيدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  ثََنا اْلَقاِضي، َكاِملٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الحاكم:   َكاِملٍ  َأُبو ثََنا الزَِّكيُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا ُمْدِرٍك، ْبنُ  ُمَظفَّرُ  : َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  َرْيٍح،شُ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأُبو ثََنا الرَّ

 َشْرَقاءَ  َواَل  ُمَداَبَرةٍ  اَل وَ  ِبُمَقاَبَلةٍ  ُيَضحَّى َواَل  َواأْلُُذنَ  اْلَعْينَ  ْشِرفَ َنْستَ  َأنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمَرَنا))
 ((.َخْرَقاءَ  َواَل 

 تخريجه:  -أ
 .7532، حديث رقم: 4/249الحاكم في المستدرك: كتاب األضاحي  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 ضيالقا منصور بن شجرة بن خلف بن كامل بن أحمد: أبو بكر أحمد بن كامل .1

 بن ومحمد الجهم، بن محمده( ثقة، روى عن: 350: )ت:البغداديالشجري 
 أبوو ، وعنه: الرقاشي قالبة وأبي الواسطي، مسلمة بن ومحمد العوفي، سعد

 وأبو ،رزقويه وابن المزكي، إبراهيم بن ويحيى الوراق، الحسن بن محمد العالء
 .(1)الحمامي الحسن

 الصباح نب زيد بن إدريس بن اهلل عبيد بن أحمد بكر أبو: أحمد بن عبيد اهلل .2
 هارون، بن يزيده( وثقه الدارقطني، روى عن: 210: )ت:النرسي البغدادي

 لسماك،ا وابن صاعد، ابنوعنه:  وشبابة، عبادة، بن وروح السكوني، بدر وأبي
 .(2)الشافعي بكر وأبو القاضي، كامل بن وأحمد

 ال كان متقن ثقةه( 207: )ت:الحافظالخراساني  مدرك بن مظفر: أبو كامل .3
 .(3)نسائيال، و التفرد كتاب في داود أبو، من التاسعة، روى له: ثقة عن إال يحدث

 .(4)سبق العزو لهم قيس بن الربيع عن أبي إسحاق: .4

                                                           
 .7/115، تاريخ اإلسالم: 15/544سير أعالم النبالء:  (1)
 .1/73، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله:6/417تاريخ اإلسالم:  (2)
، تهذيب 10/124، سير أعالم النبالء: 21/91ل:، تهذيب الكما1/442الجرح والتعديل:  (3)

 .10/115التهذيب:
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (4)
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ه( صدوق، وثق، 90الكوفي: )ت: قبل الـ  الصائدي النعمان بن شريح: شريح .5
 .(1)له أصحاب السنن روىمن الثالثة، 

 .(2)سبقت ترجمته :بن أبي طالب علي .6
 :اإلسنادالحكم على -ج
 ذاهقال الحاكم:  ،وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده 

 عن بيع،الر  بن قيس ذكرها لزيادة وأظنه يخرجاه ولم كلها أسانيده صحيح حديث
 قلت: ولم يتفرد قيس برواية هذا الحديث، بقيس يحتجا لم أنهما على إسحاق أبي

سرائيل، عن أبي إسحاق فقد رواه غير وأحد،  اق عن أبي إسحفقد رواه شريك وا 
 حدثنا :قال الحلواني علي بن الحسن حدثناعند الترمذي وغيره، قال أبو عيسى: 

 بن حشري عن إسحاق، أبي عن اهلل، عبد بن شريك أخبرنا: قال هارون بن يزيد
، وذكر الحديث، ثم قال: طالب أبي بن علي عن الهمداني، وهو الصائدي النعمان
 عن ل،إسرائي أخبرنا: قال موسى بن اهلل عبيد حدثنا: قال علي بن الحسن حدثنا
قال أبو عيسى:  ،مثله النبي عن علي، عن النعمان، بن شريح عن إسحاق، أبي
 أصحاب من كوفي هو الصائدي النعمان بن وشريح، صحيح حسن حديث هذاو 

 أمية أبو الكندي الحارث بن وشريح ، صحبة ولوالده كوفي، هانئ بن وشريح علي،
 .علي أصحاب من وكلهم علي، عن روى قد القاضي،
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
 ذكر أبو عيسى شرح األلفاظ الغريبة فقال:

 :ما قطع طرف أذنها،  المقابلة: ،، أي أن ننظر صحيحاأن نستشرف قوله
 .(3)والمدابرة: ما قطع من جانب األذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة

 

                                                           
 .4/330، تهذيب التهذيب:2/942، تاريخ اإلسالم:12/450، تهذيب الكمال: 4/333الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الثاني والعشرون. (2)
 .1491، حديث رقم:4/16باب ما يكره من األضاحي –أبواب األضاحي سنن الترمذي:  (3)
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 في الجهاد وما يتعلق به( الربيع بن قيس أورده ما)
 ()تسمية الحرب على لسان رسول اهلل

 :ةائبعد المواألربعون  الثاني الحديث*
 ِذي اِبنِ  َعنِ  ْسَحاَق،إِ  َأِبي َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 

 ((.اْلَخْدَعةَ  َنِبيِّهِ  ِلَسانِ  َعَلى اْلَحْربَ  َسمَّى اللَّهَ  ِإنَّ )): َقالَ  ،َعِليٍّ  َعنْ  ُحدَّاَن،
 تخريجه: -أ

، حديث 1/143مسند علي بن أبي طالب أبو داود الطيالسي في مسنده:  :أخرجه
 .167رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)م والعزو لهم: سبقت ترجمتهبن الربيع عن قيسداود أبو  .1
 .(2)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .2
 روى عنمن الثالثة، : مجهول، كوفيال حدان ذي بن َسِعيد: ُحدَّانَ ابن ِذي  .3

 وىر ، وعنه: أبو إسحاق السبيعي، َسِعيد ْبن نمران وعن َطاِلب، َأبي ْبن علي
 .(3)له: النسائي

 .(4): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .4
 :اإلسنادالحكم على -ج
حديث ، ولم يتفرد بهذا المجهول وهو الكوفي حدان ذي بن سعيد فيه ضعيف هإسناد 

أبي بن ، ذكر ذلك ااإلسنادعن أبي إسحاق بهذا  ذكرياقيًس، فقد رواه سفيان الثوري و 
من طريق شريك عن  وقد جاء في تهذيب األثار مسند على (5)شيبة في مصنفه
 .اإلسنادأبي إسحاق بهذا 

 
                                                           

 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (2)
 .4/26، تهذيب التهذيب:2/135ن االعتدال:، ميزا10/424، تهذيب الكمال: 4/19الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثاني والعشرون. (4)
، 33661، حديث رقم:539، 6/531باب في المكر والخدعة والحرب –مصنف أبن أبي شيبة: كتاب السير  (5)

33662. 
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 وعقب المؤلف على هذا الحديث بقوله: 
 على يكون أن يجب وقد سنده، صحيح عندنا الخبر وهذا ،الخبر هذا علل في القول 

 نع مخرج له يعرف ال خبر أنه: إحداها لعلل صحيح، غير سقيما ينخر اآل مذهب
 . الوجه هذا من إال يصح النبي عن علي،
 هب الوقوف علي عن الخبر هذا على أصحاب ثقات رواية من المعروف أن: والثانية
 . اهلل رسول إلى مرفوع غير عليه

. جةح الدين في بمجهول تثبت وال مجهول، عندهم حدان ذي بن سعيد أن: والثالثة
 عن ه،عن رووه إنما بالحفظ الموصوفين إسحاق أبي أصحاب من الثقات أن: والرابعة
 . علي عن رجل، عن سعيد،

 خبر من االحتجاج جائز وغير التدليس، أهل من عندهم إسحاق أبا أن: والخامسة
 .(1)ذلك أشبه وما سمعت، أو حدثنا،: فيه يقل لم مما عندهم المدلس

قلت: والحديث بطرقه وشواهده يقوي هذا الحديث حيث ورد هذا الحديث بلفظه ومعناه 
 الَحْربُ )): النَِّبيُّ  َقالَ في الصحيحين فقد جاء عند البخاري ومسلم ما نصه: 

 .، وهذا حديث صحيح(2)((َخْدَعةٌ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
اآلملي،  بتهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال (1)

 القاهرة. –، تحقيق: محمود محمد شاكر، طبعة: مطبعة المدني 3/111هـ( 310أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
، صحيح مسلم: كتاب 3030، حديث رقم:4/64باب الحرب خدعة –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (2)

 .1739، حديث رقم:3/1361باب جواز الخداع في الحرب –الجهاد والسير 
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 بالنصر( لنبيه )مبشرات اهلل 
 :بعد المائةواألربعون  الثالث الحديث*

 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا ُخَزْيَمَة، نِ بْ  اْلَعبَّاسِ  ْبنِ  اْلَفْضلِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َعِليٍّ  َأُبو َأْخَبَرَناقال ابن بشران: 
اُن، ُسَوْيدٍ  ، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا الطَّحَّ ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َعِليٍّ  ِكاَلُهَما َوَمْسُعوٍد، أْلَْعَمِش،ا َعنِ  الرَّ
َبا ُنِصْرتُ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ   َكتْ َوُأْهلِ  ِبالصَّ
 ((.ِبالدَُّبورِ  َعادٌ 
 تخريجه: -أ

 األمالي من والستمائة واألربعون السادس المجلس :(1)ابن بشران في األمالي :أخرجه
 .132، حديث رقم:75وثالثمائة صـ وأربعين سبع السنة من رجب في
 :اإلسناددراسة  -ب
: داديالبغ خزيمة ابن العباس بن الفضل بن أحمد: أبو علي أحمد بن الفضل .1

 نب اهلل وعبد الرقاشي، قالبة أباه( ثقة، من العشرون، روى عن: 347)ت:
 هموطبقت الجمال، سعيد بن وأحمد السلمي، إسماعيل بن ومحمد المدائني، روح

 بن ينالحس وأبو رزقويه، وابن والحاكم، الدارقطني،، وعنه: يرحل ولم ببغداد،
 .(2)شرانب بن الملك لعبد شيخ أقدم هو، قال الذهبي: الملك عبد وأخوه بشران،

 .(3)الطحان: مجهولبن سعيد محمد بن سويد  .2
 .(4)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن األعمش: سبقت ترجمتهم .3
: ثقة، جبير بن سعيد مولى الكوفي، األسدي معبد بن مالك بن مسعود: مسعود .4

 .(5)له مسلم والنسائي روىمن السادسة، 

                                                           
ألبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل بن بْشران بن محمد بن بْشران بن مهران  :أمالي ابن بشران (1)

هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، طبعة: دار الوطن، الرياض، 430البغدادي )المتوفى: 
 م.1997-هـ  1411الطبعة األولى، 

 .15/516النبالء:سير أعالم  (2)
 .1/214ذكره الحافظ المزي في تالميذ أحمد بن جناب المصيصي، تهذيب الكمال:  (3)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة. (4)
 .10/117، تهذيب التهذيب:2/257، الكاشف:27/475، تهذيب الكمال: 1/214الجرح والتعديل: (5)
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 .(1): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .5
 :اإلسنادالحكم على -ج
 لطحانا سويد بن محمد عدا وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف سنادهإ  

 إلسناداولم يتفرد قيًس برواية هذا الحديث فقد تابعه في روايته بهذا ، الحال مجهول وهو
أبو معاوية الضرير، عند  خازم بن محمدد، و مسعو  بن عياض بن فضيلمن:  كلٌ 

 .(2)النسائي
والحديث لم يتفرد به سعيد بن جبير فقد صح عنه من غير هذا الطريق وعن مجاهد  

ند ع فقد جاء الحديثعن أبن عباس كما جاء في الصحيحين وغيرها من كتب السنة، 
 َأِبي ْبنُ  ْكرِ بَ  َأُبو َحدَّثََنا: قال في صحيحهبطريقيه عن سعيد بن جبير ومجاهد مسلم 
 َحدَّثََنا: َقااَل  َبشَّاٍر، اْبنُ وَ  اْلُمثَنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  وَحدَّثََنا ح ُشْعَبَة، َعنْ  ٌر،ُغْندَ  َحدَّثََنا َشْيَبَة،
 ،النَِّبيِّ  َعنِ  بَّاٍس،عَ  اْبنِ  َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا َجْعَفٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ 
َبا، ُنِصْرتُ )): َقالَ  َأنَّهُ   َوَأُبو َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  ُبوَأ وَحدَّثََنا ((،ِبالدَُّبورِ  َعادٌ  َوُأْهِلَكتْ  ِبالصَّ

، َأَبانَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  نِ بْ  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  وَحدَّثََنا ح ُمَعاِوَيَة، َأُبو َحدَّثََنا: َقااَل  ُكَرْيٍب،  اْلُجْعِفيُّ
 َسِعيدِ  َعنْ  َماِلٍك، نِ بْ  َمْسُعودِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  ِكاَلُهَما ُسَلْيَماَن، اْبنَ  َيْعِني َعْبَدةُ  َحدَّثََنا
 .(3)ِبِمْثِلهِ  النَِّبيِّ  َعنِ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ 

 عن الحكم: الأقو  ثالثة فيه ولشعبة عليه متفق ثابت صحيح حديث هذاقال أبو نعيم: 
 بدل عنه به تفرد عباس، ابن عن جبير بن سعيد عن الحكم عباس، ابن عن مجاهد

 .(4)المحبر بن
ه عنه ، ولم يخالف فيه الثقات، وتفرد بروايت-رحمه اهلل-فالحديث صحيح لغير قيٍس 

ابن بشران، وجاء ضعف الحديث من جهالة محمد بن سويد بن سعيد الطحان، وبقية 
 رجال الحديث على ما ذكر سابقًا.

                                                           
 صحابي. الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة، ابن عباسالحديث  (1)
، 10/212[ 19قوله تعالى: }إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا{ ]القمر: -السنن الكبرى للنسائي: سورة القمر  (2)

[ 41قوله تعالى: }وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم{ ]الذاريات: -، وسورة الذاريات 11492حديث رقم:
 .11462، حديث رقم:10/272

 . 900، حديث رقم: 2/617باب في ريح الصبا والدبور –صحيح مسلم: كتاب صالة االستسقاء  (3)
 . 3/301بن جبر  مجاهد-حلية األولياء: الطبقة األولى من التابعين  (4)
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 لغيره. حصحي :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  َّوصبيان؛ وانصب وتثنيتهمفرده صبا،  ،صبوا تصبو الريح صبتمن  با:الص 

 لمستويا ومهبها، الدبور تقابل معروفة ريحصبا الو  ،وأصباء صبوات والجمع
، رالدبو  ونيحتها والنهار الليل استوى إذا الشمس مطلع موضع من تهب أن

 .(1)البيت تستقبل ريحوهي 
 :من تأتي ألنها هب سميت قيل ،والقبول باالصَّ  تقابل التي الريح: بالفتح الدَُّبور 

 مهابهاو  الرياح جهات في العلماء اختالف كثر وقد بشيء، وليس الكعبة، دبر
 .(2)كثيرا اختالفا

 
  

                                                           
 .14/451فصل الصاد المهملة –لسان العرب: حرف الواو والياء  (1)
 .2/91باب الدال مع الباء –واألثر: حرف الدال  النهاية في غريب الحديث (2)
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 )من فضل اهلل على األمة تحليل الغنائم(
 :بعد المائةواألربعون  الرابع الحديث*

 َصاِلٍح، َأِبي َعنْ ، شِ اأْلَْعمَ  َعنِ  َقْيٌس، أنا ُيوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا  بن زنجويه: ُحَمْيدٌ قال 
ُؤوسِ ا ُسودِ  النَّاسِ  ِمنَ  أِلََحدٍ  َغِنيَمةٌ  َتِحلَّ  َلمْ )) :اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ   لرُّ
نَّهُ  َفَتْأُكُلَها، السََّماءِ  ِمنَ  َنارٌ  َقالَ  َأوْ  ِريٌح، َتْنِزلُ  َكاَنتْ  َقْبَلُكمْ   َغاُروا َبْدرٍ  َيْومُ  َكانَ  َلمَّا َواِ 
  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف :َتَعاَلى اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َلُهمْ  َتِحلَّ  َأنْ  ِفيَها

 .َلُهمْ  َفُأِحلَّتْ   (1)ٰه مه جه هن من خنحن جن ممخم حم جم
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 كمالح باب-كتاب فتوح األرضين وسننها وأحكامها  :(2)األموالابن زنجويه في  .1

، وكتاب 475، حديث رقم:1/310 والسبي األسارى من الذمة أهل رقاب في
، 2/612 منها يخمس وما وتأويلها األنفال في جاء ما-الخمس وأحكامه وسننه 

 .، واللفظ له1143الحديث رقم:
 في اهلل رسول عن روى ما مشكل بيان باب شرح مشكل اآلثار:الطحاوي في  .2

 َعَذابٌ  َخْذُتمْ أَ  ِفيَما َلَمسَُّكمْ  َسَبقَ  اللَّهِ  ِمنَ  ِكَتابٌ  َلْواَل  :نزلت فيه الذي السبب
،  1/361َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتَُّقوا َطيًِّبا َحاَلاًل  َغِنْمُتمْ  ِممَّا َفُكُلوا َعِظيمٌ 

 .3311حديث رقم:
 كتاب وجوه الفيء وخمسباب –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب السير  .3

 .5361، حديث رقم:3/277 الغنائم
، حديث رقم: 1/263تمام الرازي في الفوائد: نسخة زين بن شعيب اإلسكندراني  .4

640. 
 

                                                           
 .69األنفال: (1)
األموال البن زنجويه: ألبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهلل الخرساني المعروف بابن زنجويه )المتوفى:  (2)

، الطبعة ةهـ(، تحقيق: شاكر ذيب فياض، طبعة: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودي251
 م. 1916-هـ  1406األولى: 
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 :اإلسناددراسة  -ب
النسائي  دياألز  زنجويه بن اهلل عبد بن قتيبة بن مخلد بن حميد أحمد أبو: حميد .1

، روى له أبو ة، من الحادية عشر تصانيف له ثبت ثقةه( 247: )ت:الحافظ
 .(1)داود والنسائي

 يالضب عثمان بن واقد بن يوسف بن محمد اهلل عبد أبو: محمد بن يوسف .2
 .(2)، من التاسعة، روى له الجماعةفاضل ثقة ه(212الفريابي: )ت:

 .(3)قيس بن الربيع عن األعمش: سبقت ترجمتهم .3
 .(4): سبقت ترجمتهم والعزو لهمهريرة أبو صالح عن أبي .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
 ر، وقد تابعه عن األعمش، محاضاألسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

الهمداني في نفس الكتاب وغيره وهو صدوق حسن الحديث، والحديث  المورع بن
صحيح لغيره، وله شواهد ومتابعات صحيحة، فقد صح هذا الحديث عند ابن أبي شيبة 

، وجاء الحديث في (5)معاوية الضرير من طريق أبي اإلسنادفي مصنفه بهذا 
 .(6)الحديث(( ُأِحلَّْت ِلي الَغَناِئمُ )) وهو: آخرالصحيحين بلفظ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .3/49، تهذيب التهذيب:12/19، سير أعالم النبالء:7/392، تهذيب الكمال: 3/223الجرح والتعديل: (1)
 .9/537، تهذيب التهذيب:10/114، سير أعالم النبالء:27/52، تهذيب الكمال: 1/119الجرح والتعديل: (2)
 ديث، األعمش ثقة.الحديث الثالث، قيس صدوق حسن الح (3)
 .الحديث العاشر، أبو صالح ثقة، أبو هريرة صحابي (4)
 .36740، حديث رقم:7/365غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها -مصنف بن أبي شيبة: كتاب المغازي  (5)
، 3122رقم:، حديث 4/15: ))ُأِحلَّْت َلُكُم الَغَناِئُم(( باب قول النبي–صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس  (6)

، حديث رقم: 1/370باب جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا –وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة 
521. 
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 المال( )الجهاد لحفظ 
 :بعد المائةواألربعون  الخامس الحديث*

 َأْخَبَرَنا: الَ قَ  ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُعَبْيدُ  حدثنا: قال القعقاع بن إبراهيم حدثناقال المحاملي: 
ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رَ ُعمَ  اْبنِ  َعنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُمْسِلمٍ  ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  الرَّ
 .((شهيد فهو ماله ُدونَ  ُقِتلَ  َمنْ )) :اللَّهِ 
 تخريجه: -أ

 من بقين عشر الثني الخميس يوم مجلس :(1)المحاملي في األمالي :أخرجه
 .131، حديث رقم:71صـ وثالثمئة وعشرين تسع سنة ،األولى جمادى

 :اإلسناددراسة  -ب
 بن عبيد عنه( ثقة، روى 265: )ت:بغويال إسحاق أبو القعقاعإبراهيم بن  .1

 الواهب عبد بن ومحمد الكعبي، هبيرة بن وسعيد الكوفي، العطار إسحاق
 يوالقاض المهلب، جعفر بن ومحمد المطرز، زكريا بن قاسم، وعنه: الحارثي

 .(2)مخلد بن ومحمد المحاملي،
 .(3)ترجمتهمعبيد بن إسحاق عن قيس بن الربيع: سبقت  .2
 ديرح مولى ،البصري المكي مسلم بن إسماعيل إسحاق أبو: إسماعيل بن مسلم .3

 له الترمذي وأبن روىلخامسة، فقيه ضعيف، وقيل متروك، من اي: األزد من
 .(4)ماجة

 .(5)الحسن البصري: سبقت ترجمته .4
 .(6): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عمر .5

                                                           
ألبي عبد اهلل البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي  :أمالي المحاملي (1)

هـ(، 416الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن مهدي الفارسي )هـ(، ابن مهدي الفارسي، عبد 330المحاملي )المتوفى: 
 م. 2006-هـ  1427تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، طبعة: دار النوادر، الطبعة األولى: 

 .6/211، تاريخ اإلسالم:7/65تاريخ بغداد: (2)
 الحديث الثالثون، عبيد متروك، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .9/537، تهذيب التهذيب:1/241، ميزان اإلعتدال:1/332تهذيب الكمال:  ،2/191الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الثامن عشر، ثقة إمام. (5)
 .الحديث الثامن واألربعون، صحابي (6)
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 : اإلسنادالحكم على -ج
سماعيلو  الحديث، متروك وهو العطار إسحاق بن عبيد فيه الضعف شديد هإسناد   ا 
 .الحديث منكرضعيف  وهو المكي مسلم بن
الشيخان في صحيحهما ما يؤيد صحة هذا قد ذكر ف ،كن هذا الحديث صحيحل 

 َحدَّثَِني: َقالَ  َأيُّوَب، َأِبي نُ ابْ  ُهوَ  َسِعيدٌ  َحدَّثََنا َيِزيَد، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا الحديث فقاال:
: َيُقولُ  النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اأَلْسَوِد، َأُبو
 .(1)((َشِهيدٌ  َفُهوَ  َماِلهِ  ُدونَ  ُقِتلَ  َمنْ ))
 عن الزهري، عن الحديث، هذا حمزة أبي بن شعيب روى هكذاقال الترمذي:  

 نع زيد، بن سعيد عن سهل، بن عمرو بن الرحمن عبد عن اهلل، عبد بن طلحة
 عيدس عن اهلل، عبد بن طلحة عن الزهري، عن عيينة، بن سفيان وروى النبي
 يثحد وهذا ،عمرو بن الرحمن عبد عن سفيان، فيه يذكر ولم النبي عن زيد، بن

 وابن ،عمر وابن هريرة، وأبي زيد، بن وسعيد علي، عن الباب وفي، صحيح حسن
 غير من عنه روى وقد حسن، حديث عمرو بن اهلل عبد حديثو  ،وجابر عباس،
 ناب وقال وماله نفسه عن يقاتل أن: للرجل العلم أهل بعض رخص وقد وجه

 .(2)درهمين ولو ماله عن يقاتل: المبارك
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
، وصحيح مسلم: 2410، حديث رقم:3/136باب من قتل دون ماله –صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب  (1)

ن قتل  باب الدليل على–كتاب اإليمان  أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وا 
 .141، حديث رقم: 1/124كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 

 .1419-1411، حديث رقم: 4/21باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد –سنن الترمذي: أبواب الديات  (2)
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 )ذكر الديلم وفضل قزوين( 
 :بعد المائةواألربعون  السادس الحديث*

ْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن عَ قال ابن ماجة: 
دَّثََنا حَ  اْلَمِلِك اْلَواِسِطيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، ح وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن اْلُمْنِذِر َقاَل:

َة رَ ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ُكلُُّهْم َعْن َقْيٍس، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَريْ 
َلُه اللَّهُ )): َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َحتَّى َيْمِلَك َرُجٌل  َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّْنَيا ِإالَّ َيْوٌم َلَطوَّ

 ((.ِل َبْيِتي، َيْمِلُك َجَبَل الدَّْيَلِم َواْلُقْسَطْنِطيِنيَّةَ ِمْن َأهْ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، 2/921باب ذكر الديلم وفضل قزوين –في سننه: كتاب الجهاد  ابن ماجة .1
 ، واللفظ له.2779حديث رقم:

: باب ما جاء في المهدي (1)في السنن الواردة في الفتن أبو عمرو الداني .2
 .آخر، بلفظ 554، حديث رقم:5/1039

 :اإلسناد دراسة -ب
 .(2)محمد بن يحيى الذهلي: سبقت ترجمته .1
 .(3)م والعزو لهمسبقت ترجمته: بن الربيع أبو داود عن قيس .2
 الحكم بن مروان بن الملك عبد بن محمد جعفر أبو: محمد بن عبد الملك .3

، ةصدوق، وثقه الدارقطني، من الحادية عشر ه( 266الواسطي الدقيقي: )ت:
 .(4)روى له أبو داود وابن ماجة

 .(5)يزيد بن هارون بن زاذي: سبقت ترجمته .4
                                                           

الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني السنن الواردة في  (1)
 الرياض، الطبعة –هـ(، تحقيق: رضاء اهلل بن محمد إدريس المباركفوري، طبعة: دار العاصمة 444)المتوفى: 
 ه.1416األولى، 

 الحديث الثالث والعشرون، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (3)
 .9/311، تهذيب التهذيب:12/512، سير أعالم النبالء:26/24، تهذيب الكمال: 1/5الجرح والتعديل: (4)
 (، ثقة متقن.10التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (5)
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 األسدي الكوفي األودي زيد بن المنذر بن الحسن على أبو :علي بن المنذر .5
ه(، صدوق يتشيع، وثقه الذهبي، من 256بالطريقي: )ت: المعروف األعور

 .(1)داود أصحاب السنن عدا أبياشرة، روى له الع
الكوفي:  السلولي منصور بن الرحمن إسحاق عبد أبو :إسحاق بن منصور .6

 .(2)ه(، صدوق تكلم فيه للتشيع، من التاسعة، روى له الجماعة204)ت:
: سبق العزو قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة .7

 .(3)لهم
 :اإلسنادالحكم على -ج
، يعالرب بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسنادهالحديث من جميع طرقه عن قيس   

 وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا.
دٍ  ْبنِ  َأْسَباطِ  ْبنُ  ُعَبْيدُ  َحدَّثََناما نصه:  عند الترمذيوللحديث شواهد تقويه فقد جاء    ُمَحمَّ

، الُقَرِشيُّ   َبْهَدَلَة، اْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ،الثَّْوِريُّ  ُسْفَيانُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َأِبي َحدَّثَِني: َقالَ  الُكوِفيُّ
، َعنْ   َربَ العَ  َيْمِلكَ  َحتَّى الدُّْنَيا َتْذَهبُ  اَل )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِزرٍّ
 وأبي لي،ع عن الباب وفي((، قال الترمذي: اْسِمي اسمه ُيَواِطئُ  َبْيِتي َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ 
 .(4)صحيح حسن حديث وهذا ،هريرة وأبي سلمة، وأم سعيد،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .7/316، تهذيب التهذيب:3/157، ميزان االعتدال:21/145، تهذيب الكمال: 6/206الجرح والتعديل: (1)
 .1/251، تهذيب التهذيب:5/31، تاريخ اإلسالم:2/471، تهذيب الكمال: 2/234الجرح والتعديل: (2)
الحديث العاشر، قيس صدوق حسن الحديث، أبو حصين ثقة صاحب سنة، أبو صالح ثقة، أبو هريرة  (3)

 .صحابي
، والحديث قد صح عن أحمد 2230، حديث رقم:4/505باب ما جاء في المهدي –سنن الترمذي: أبواب الفتن  (4)

في مسنده، وأبو داود في سننه، فيما وقفت عليه من طرقه، وقد ذكر شعيب االرنؤوط في تحقيقه على سنن بن 
 .2779، حديث رقم:4/70ند أحد غيره وهذا الحديث من زيادات ابن ماجة على الكتب الستة، وليس عماجة قوله: 
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 )في فضل الجهاد والحث عليه( 
 :عد المائةبواألربعون  السابع الحديث*

 َحدَّثََنا: َقالَ  َيْحَيى، َناَحدَّثَ : َقالَ  اْلَحَسُن، َحدَّثََنا: َقالَ  ِإْسَماِعيُل، َأْخَبَرَناقال يحيى بن آدم: 
 اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  ِرْزقُ  ُجِعلَ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َمْكُحولٍ  َعنْ  اْلَعاَلِء، َأِبي ُبْردٍ  َعنْ  َقْيٌس،
ةِ  َخْيِلَها، َسَناِبكِ  ِفي  ((.النَّاسِ  ِمنَ  واَكانُ  َزَرُعوا َفِإَذا َيْزَرُعوا، َلمْ  َما ِرَماِحَها، َوَأِزجَّ

 تخريجه: -أ
 .255، حديث رقم:76باب القطائع صـيحي بن آدم في الخراج:  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 :قريش مولى الدمشقي الشامي سنان بن برد العالء أبو: العالء برد أبو .2

، من الخامسة، على وضعفه جماعة، وثقه بالقدر، ُرِميه(، صدوق 135ت:)
 .(2)له البخاري في األدب، وأصحاب السنن روى

 فقيه، ثقة ه(،112: )ت:الفقيه الدمشقي الشامي مكحول اهلل عبد أبو :مكحول .3
  .(3)، من الخامسة، روى له الجماعةمشهور اإلرسال، كثير

 :اإلسنادالحكم على -ج
 لشاميا سنان بن برد عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ضعيف إسناد  

في رواية هذا الحديث سفيان الثوري، ذكره  ، وقد تابع قيٌس بالقدر ُرِمي صدوق وهو
سناده ، وليس للحديث ثمة فائدة سوى ذكر فضل (4)ابن أبي شيبة في مصنفه، بلفظه وا 

نما يؤخذ به في فضائل األعمال.  الجهاد وليس عليه العمل وا 
 غريب األلفاظ:-د

  ُةِ ، واألَ (5)سُّْنُبك هُ ومفرد ،قدم من وجانباه الحافر طرف: سَناِبك  الحديدةهي:  ِزجَّ
 .الرمح أسفل في تركب التي

                                                           
 الحديث الخامس بعد المائة، إسماعيل ثقة، الحسن صدوق، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .1/421، تهذيب التهذيب:6/151، سير أعالم النبالء:4/43، تهذيب الكمال: 2/422الجرح والتعديل: (2)
 .10/292، تهذيب التهذيب:5/155أعالم النبالء:، سير 21/464، تهذيب الكمال: 1/407الجرح والتعديل: (3)
 .19417، حديث رقم: 4/222باب فضل الجهاد والحث عليه –مصنف بن أبي شيبة: كتاب الجهاد  (4)
 .10/444فصل السين المهملة –لسان العرب: حرف الكاف  (5)
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 بعد تعلمه( ُرِمي)التغليظ لمن نسي ال
 :بعد المائةواألربعون  الثامن الحديث*

 الربيع بن يسق َحدَّثَنا ،بشر بن الَحَسن َحدَّثَنا ،موسى بن اهلل رزق َحدَّثَنا: البزارقال 
 َفِهيَ  َنِسَيهُ  ثُمَّ  ُرِميال َتَعلَّمَ  َمنْ )) :قال النَِّبيَّ  َأنَّ  ،هريرة أبي عن ،أبيه عن ،سهيل عن
 ((.َجَحَدَها ِنْعَمةٌ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، 9095 ، حديث رقم:16/55في مسنده: مسند أبي حمزة أنس بن مالك  بزارال .1

 .كيف أتى في مسند أنس وهو من حديث أبي هريرة واللفظ له، وال أدري
 .4177، حديث رقم:4/273على  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
 .543، حديث رقم:1/321على  اسمه منالصغير: الطبراني في  .3
، يمهتعل بعد الرمي نسيان في التغليظ باب: (1)وتعليمه الرمي فضلالطبراني في  .4

  .35، حديث رقم:100صـ
 :اإلسناددراسة  -ب
 غداديالناجي الب موسى بن اهلل األكرم رزق عبد بكر أبو: رزق اهلل بن موسى .1

عاشرة، روى له النسائي، ه(، صدوق، من ال256الكلوذاني: )ت: اإلسكافي
 .(2)وابن ماجة

 البجلي يالهمدان المسيب بن سلم بن بشر بن الحسن على أبو :الحسن بن بشر .2
من العاشرة، روى له البخاري، ه(، صدوق، يخطئ، 221الكوفي: )ت:

 .(3)والترمذي، والنسائي

                                                           
وفى: لقاسم الطبراني )المتفضل الرمي وتعليمه: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو ا (1)

هـ(، دراسة وتحقيق وتخريج: األستاذ الدكتور محمد بن حسن بن أحمد الغماري عضو هيئة التدريس بجامعة 360
أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة، طبعة: مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، الطبعة: 

 هـ. 1419
 .3/273، تهذيب التهذيب:6/11، تاريخ اإلسالم:9/171، تهذيب الكمال: 3/524الجرح والتعديل: (2)
 .2/256، تهذيب التهذيب:5/553، تاريخ اإلسالم:6/51، تهذيب الكمال: 3/3الجرح والتعديل: (3)
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 .(1): سبقت ترجمتهمقيس بن الربيع عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة .3
 : اإلسنادالحكم على -ج

 بن لحسنا به تفرد قيس إال سهيل عن يروه لم، و وصدوقونإسناده حسن رجاله ثقات 
 قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث ، وقد تفرد به قيس ولم يروه غيرهبشر

 .(2)فقال: هذا حديث منكر
 

  

                                                           
 .الحديث السابع عشر، قيس صدوق حسن الحديث، سهيل صدوق تغير، أبو صالح ثقة، أبو هريرة صحابي (1)
ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم العلل:  (2)

هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اهلل الحميد و د/ خالد بن عبد 327)المتوفى: 
ل أخبار رويت في الغزو م، عل 2006-هـ  1427الرحمن الجريسي، طبعة: مطابع الحميضي، الطبعة األولى: 

(، و"الصغير" 4177، قال المحقق: الحديث رواه الطبراني في "األوسط" )939، حديث رقم: 3/361والسير 
( من طريق الحسن بن بشر البجلي، به، ورواه الخطيب 12/61(، و)7/452(، والخطيب في "تاريخ بغداد" )543)

( من طريق طلق بن 3/366والقزويني في "التدوين" )( من طريق أبي بالل األشعري، 2/311في "الموضح" )
غنام، كالهما عن قيس، به، قال الطبراني في الصغير: )لم يروه عن سهيل إال قيس، تفرد به الحسن بن بشر(، 

 فكأنه لم يطلع على متابعة أبي بالل األشعري وطلق بن غنام.
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 ()ما رخص في جعل الحماية عليه
 :بعد المائةواألربعون  التاسع الحديث*

 َحدَّثََنا: َقالَ  َيْحَيى، َناَحدَّثَ : َقالَ  اْلَحَسُن، َحدَّثََنا: َقالَ  ِإْسَماِعيُل، َأْخَبَرَناقال يحيى بن آدم: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ، ِباَللٍ  َعنْ  اْلَكاِتِب، َسْعدٍ  َعنْ  الرَّ  ِحَمى اَل )): َقالَ  َأنَّهُ  ِبيِّ النَّ  َعنِ  اْلَعْبِسيِّ
 ((.اْلَقْومِ  َوَحْلَقةِ  اْلَفَرِس، َوِطَولِ  اْلِبْئِر، ثُلَّةِ : َثاَلثٍ  ِفي ِإالَّ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 لماءا فضل بيع في ذكر وما واألنهار العيون بابيحي بن آدم في الخراج:  .1
 .، واللفظ له324، حديث رقم: 100صـ

ار باب ما جاء في حريم اآلب–البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات  .2
 .11175، حديث رقم: 6/251

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
ـ : )ت: قبل الالكاتب العبسي الكوفي أوس بن سعدمحمد  أبو :سعد الكاتب .2

ري في له البخا روى، من السابعة، تضعيفه في األزدي يصب لم ثقةه(، 150
 .(2) األدب، وأصحاب السنن

ثالثة، العمل على توثيقه، من الالكوفي:  العبسي يحيى بن : باللبالل العبسي .3
 .(3)له البخاري في األدب، وأصحاب السنن روى

 :اإلسنادالحكم على -ج
، هُ مرساًل ولم يلقْ  عن النبي روىفابال العبسي ي، إرسال موضع به ،ضعيف هإسناد

دم ن آ، ذكر منهم يحيى باإلسنادولم يتفرد قيس بهذا الحديث، فقد رواه غيره بهذا 

                                                           
 يس صدوق حسن الحديث.الحديث الخامس بعد المائة، إسماعيل ثقة، الحسن صدوق، ق (1)
 .3/467، تهذيب التهذيب:3/171، تاريخ اإلسالم:10/254، تهذيب الكمال: 4/10الجرح والتعديل: (2)
 .1/505، تهذيب التهذيب:1/352، ميزان االعتدال:4/300، تهذيب الكمال: 2/396الجرح والتعديل: (3)
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، وليس (1)والبيهقي شريك، وذكره أبن أبي شيبة في مصنفه من طريق وكيع بن الجراح
 شواهد وال متابعات، وليس عليه العمل لضعفه.للحديث 

 غريب األلفاظ:-د
 :قلت حمى الشيء كل ما يحميه ويحفظه من الضياع، أو حدود ومحارم  ِحم ى

نَّ  َأال: ))شيء الذي يحافظ عليه ومنها قولهال نَّ  َأال ِحًمى، َمِلكٍ  ِلُكلِّ  َواِ   َواِ 
 ((.َمَحاِرُمهُ  اللَّهِ  ِحَمى

 األرض نم له فيكون ألحد، ملكا ليست أرض في بئرا فرتيح أن: الِبئر ث لَّة 
 الحريمك ويكون منها، يخرج الذي التراب وهو لثلتها، ملقى يكون ما البئر حول
 .(2)عليه أحد فيه يدخل ال لها

 :أو وتد يف طرفيه أحد يشد الطويل الحبل: بالكسر والطيل الطول طول الفرس 
، والمقصود هلوجه يذهب وال ويرعى فيه ليدور الفرس يد في خراآل والطرف غيره
 في المشدود فرسه فيه يدور الذي الموضع يحمي أن الفرس لصاحبأن  هنا:

 .(3)له مالك ال مباحا كان إذا الطول
  ِْلق ة اْلق ْوم  وال حدأ يتخطاهم ال حتى يحموها أن لهم أيدائرة ومجلس القوم  :ح 

 .(4)وسطها يجلس
 

  

                                                           
 .21351، حديث رقم:4/319اآلبار كم يكون ذراعًا مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع واألقضية: في حريم  (1)
 .1/220باب الثاء مع الالم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الثاء  (2)
 .3/146باب الطاء مع الواو –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الطاء  (3)
 .1/426باب الحاء مع الالم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الحاء  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 في فضل الخيل()
 :بعد المائةالخمسون  الحديث*
، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  َواْلُحَسْينُ  ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:     التُّْسَتِريُّ
، َيْحَيى ثََنا: َقااَل  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا اْلِحمَّاِنيُّ ، ُعْرَوةَ  َعنْ  َصْيٍب،نُ  ْبنِ  َعاِئذِ  َعنْ  الرَّ  اْلَباِرِقيِّ
 َناِصَيِتَها َباِدي َأْعَماِمي َمعَ  اْلَمِديَنةِ  ُسوقِ  ِفي َشْقَراءَ  َفَرًسا َأَتى النَِّبيَّ  َرَأْيتُ : َقالَ 

 ((.ْلِقَياَمةِ ا َيْومِ  ِإَلى اْلَخْيرُ  َنَواِصيَها ِفي َمْعُقودٌ  اْلَخْيلُ )): َوَقالَ  ِبُأْصُبَعْيهِ 
 تخريجه: -أ

، 17/159الطبراني في الكبير: عائذ بن نصيب عن عروة البارقي  :أخرجه
 .415حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
 .(2)الحسين بن إسحاق التستري، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم .2

شيخ  ،عائذ بن هشام والد الكوفي االسدي نصيب بن عائذ: عائذ بن نصيب .3
 بن مهشا وابنه وقيس شعبة :عنهو  ،سمرة بن وجابر عمر ابن :عن روىثقة، 
 .(3)نصيب بن عائذ

: األسدي: )ت األزدي البارقي الجعد، أبى ابن عياض بن عروة: عروة البارقي .4
 .(4)، روى له الجماعةه( صحابي جليل70قبل الـ 

 :اإلسنادالحكم على -ج
فرد ، وتالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد 

الطبراني في ذكر الحديث عن قيس بن الربيع من بين أهل الحديث، والحديث له شواهد 

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل. (1)
 الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .5/432، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: 7/16الجرح والتعديل: (3)
 .5/96، اإلصابة:20/5، تهذيب الكمال: 3/523، أسد الغابة:6/395الجرح والتعديل: (4)
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ومتابعات تقويه، وهو من األحاديث المشهورة، والمتفق عليها عند الشيخين بلفظه 
ومعناه من طريق عروة

(1). 
 بنت اءوأسم هريرة، وأبي وجرير، سعيد، وأبي عمر، ابن عن الباب وفيقال الترمذي: 

 .(2)صحيح حسن حديث وهذا ،وجابر شعبة، بن والمغيرة يزيد،
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، حديث 4/21الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة باب –كتاب الجهاد والسير  :ح البخاريصحي (1)

، وقال فيه: قال سليمان: عن شعبة، عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد، عن هشيم، عن 2150، 2149رقم:
: ))الَخْيُل َمْعُقوٌد ِلَقْوِل النَِّبيِّ حصين، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، وباب الجهاد ماض مع البر والفاجر 

باب الخيل في نواصيها –، وصحيح مسلم: كتاب اإلمارة 2152ِفي َنَواِصيَها الَخْيُر ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِة((، حديث رقم:
 .1173-1171، حديث رقم: 1493-3/1492الخير إلى يوم القيامة 

 .1694، حديث رقم:4/202في فضل الخيل باب ما جاء –سنن الترمذي: أبواب الجهاد  (2)
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 )صفة صالة الخوف(
 :بعد المائةوالخمسون  الواحد الحديث*

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:  َكْينِ  َعنِ  ،الرَّ ِبيِع، ْبنِ  الرُّ  الرَّ
 َعنْ  َأْسَأُلهُ  ثَاِبتٍ  نِ بْ  َزْيدِ  ِإَلى اأْلَْنَصاِريُّ  َوِديَعةُ  َأْرَسَلِني: َقالَ  َحسَّاَن، ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ 

 َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ )) َفَحدَّثَ  َفَسَأْلُتُه، َفَأَتْيُتهُ  اْلَخْوِف، ِفي اللَّهِ  َرُسولِ  َصاَلةِ 
َقُهمْ  ِبَأْصَحاِبِه،  مَّ ثُ  َرْكَعةً  َيُلوَنهُ  ِبالَِّذينَ  َفَصلَّى اَءُه،ِتْلقَ  َوِفْرَقةٌ  َعُدوِِّهْم، ُوُجوهِ  ِتْلَقاءَ  ِفْرَقةٌ : َفَفرَّ
 اللَّهِ  ِلَرُسولِ  َفَكانَ  ،َرْكَعةً  ِبِهمْ  َفَصلَّى ونَ خر اآْل  َجاءَ  ثُمَّ  ِإْخَواِنِهْم، َمَصافِّ  ِإَلى اْنَطَلُقوا
 ((.َرْكَعةٌ  َرْكَعةٌ  َوِلْلَقْومِ  َرْكَعَتانِ 
 تخريجه: -أ

، حديث  1/501أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث زيد بن ثابت :أخرجه
 .613رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
لكوفي: ا الفزاري عميلة بن الربيع بن ركين الربيع أبو :ين بن الربيعالرك .2

 .(2)ه(، ثقة، من الرابعة، روى له البخاري في األدب، والخمسة131)ت:
ة، مقبول، وثق، من الثالثالكوفي:  العامري حسان بن القاسم: القاسم بن حسان .3

 .(3)روى له أبو داود والنسائي
 عمرو نب لوذان بن زيد بن الضحاك بن ثابت بن زيد سعيد أبو :زيد بن ثابت  .4

له  روىه(، صحابي، 45النجاري المدني: )ت: األنصاري عوف عبد بن
 . (4)الجماعة

 
 

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم )التمهيد:  (1)
 .3/221، تهذيب التهذيب:3/653، تاريخ اإلسالم:9/224، تهذيب الكمال: 3/513الجرح والتعديل: (2)
 .1/311، تهذيب التهذيب:3/369، ميزان االعتدال:23/341، تهذيب الكمال: 3/551الجرح والتعديل: (3)
 .2/490، اإلصابة:10/24، تهذيب الكمال: 2/126، أسد الغابة:2/459الجرح والتعديل: (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
 سانح بن القاسم عدا وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن سنادهإ

، ، وثق، ولم يتفرد قيس بروايته لهذا الحديث، فقد رواه سفيان الثوريمقبول وهو العامري
عند الشيخين من غير هذا  الحديث صح قد، و (1)ذكره ابن أبي شيبة في مسندهوشريك 
 يق، ورواه غير واحد من أهل السنن.الطر 
َغَزْوُت : ، َقالَ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمرَ فعن وهو متفق عليه في ذكر صفة صالة الخوف،  

، َفَصاَفْفَنا َلُهْم، ِقَبَل َنْجٍد، َفَواَزْيَنا ا َمَع َرُسوِل اللَّهِ  ُيَصلِّي َلَنا،  وُل اللَّهِ َفَقاَم َرسُ ))لَعُدوَّ
، َوَرَكَع َرُسوُل اللَّهِ  َوَسَجَد ِبَمْن َمَعهُ  َفَقاَمْت َطاِئَفةٌ َمَعهُ ُتَصلِّي َوَأْقَبَلْت َطاِئَفةٌ َعَلى الَعُدوِّ

، َفَجاُءوا، َفَرَكَع َرُسوُل اللَّهِ  ِبِهْم  َسْجَدَتْيِن، ثُمَّ اْنَصَرُفوا َمَكاَن الطَّاِئَفِة الَِّتي َلْم ُتَصلِّ
ْكَعًة َوَسَجَد رَ  َرْكَعًة َوَسَجَد َسْجَدَتْيِن، ثُمَّ َسلََّم، َفَقاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم، َفَرَكَع ِلَنْفِسهِ 

 .(2)((َسْجَدَتْينِ 
هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن  الترمذي:قال 

عمر، مثل هذا، وفي الباب عن جابر، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبي 
امت، زيد بن ص اسمههريرة، وابن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي و 

أن في صالة الخوف، و  ثبتت الروايات عن النبي :قال إسحاق بن إبراهيم، وأبي بكرة
 .(3)على قدر الخوفوهذا  وف فهو جائز،في صالة الخ عن النبي روىكل ما 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
مسند ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  (1)

، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي 137، حديث رقم:1/109، 134:، حديث رقم1/101هـ(، 235)المتوفى: 
 .م1997الرياض، الطبعة األولى: –وأحمد بن فريد المزيدي، طبعة: دار الوطن 

، وسرد البخاري بعده أحاديث الباب، وصحيح 492، حديث رقم:2/14صحيح البخاري: أبواب صالة الخوف  (2)
 .139، حديث رقم:1/574صالة الخوف باب –مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها 

 .564، حديث رقم:2/453باب ما جاء في صالة الخوف –سنن الترمذي: أبواب السفر  (3)
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 )من آداب الحرب في اإلسالم(
 :بعد المائةوالخمسون  الثاني الحديث*

: َقالَ  َرِبيعٍ  ْبنُ  َقْيُس  اثن: َقالَ  اْلَوِليدِ  َأُبو ثنا: َقالَ  ُخَزْيَمةَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطحاوي: 
 َنَهى)): َقالَ  ْلُخْدِريِّ ا َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ  اْلَعْوِفيِّ  َعِطيَّةَ  َعنْ ، اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمْيرُ  َحدَّثَِني
 ((.َغَلبَ  ِلَمنْ  ُهَما َقالَ  َواْلِوْلَدانِ  النَِّساءِ  َقْتلِ  َعنْ  اهللِ  َرُسولُ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
باب ما ينهى عن قتله من –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب السير  .1

 .5161، حديث رقم:3/221النساء والولدان في دار الحرب 
 .4227، حديث رقم:4/290العباس  اسمهمن  الطبراني في األوسط: .2
 من يهف قتال ال من قتل تركباب –البيهقي في سننه: جماع أبواب السير  .3

 .آخر، بلفظ 11155، حديث رقم: 9/154 وغيرهما والكبير الرهبان
 :اإلسناددراسة  -ب
ه( 276: )ت:البصري راشد بن خزيمة بن محمد عمرو أبو: محمد بن خزيمة .1

، ورى كتاب منهال بن وحجاج األنصاري، اهلل عبد بن محمدثقة، روى عن: 
 .(1)والطحاوي جوصا، ابنحماد بن سلمة، وعنه: 

 .(2)الوليد الطيالسي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهأبو  .2
 .(3): سبقت ترجمتهالكوفي الخثعمي بشر بن اهلل عبد بن عمير .3
 سيالقي الجدلي العوفي جنادة بن سعد بن الحسن عطية أبو :عطية العوفي .4

روى له من الثالثة، ، ضعفوه، كثيرا يخطئ صدوقه( 111الكوفي: )ت:
 .(4)السنن عدا النسائيالبخاري في األدب، وأصحاب 

 .(5): سبقت ترجمتهأبو سعيد الخدري .5
                                                           

 .3/537، ميزان االعتدال:6/607تاريخ اإلسالم: (1)
 ( ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.3تالميذ قيس بن الربيع الترجمة ) (2)
 الحديث الواحد والثمانون، ثقة. (3)
 .7/225، تهذيب التهذيب:5/325، سير أعالم النبالء:20/145، تهذيب الكمال: 6/312الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث العشرون، صحابي (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
ٌس بهذا ، وقد تفرد قيالحديث ضعيف وهو العوفي سعد بن عطية فيه ضعيف إسناد  

 عن لحديثا هذا يرو لمه غيره، يقول الطبراني كما ورد في التخريج: رو الحديث ولم ي
 .الوليد أبو: به تفرد الربيع، بن قيس إال اهلل عبد بن عمير

 ،َمرَ عُ  اْبنِ  َعنِ ومنه ما جاء في الصحيحين:  لكن الحديث له ما يشهد له ويقويه
 َقْتلِ  َعنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َفَنَهى)) ،اللَّهِ  َرُسولِ  َمَغاِزي َبْعضِ  ِفي َمْقُتوَلةً  اْمَرَأةٌ  ُوِجَدتِ : َقالَ 

ْبَيانِ  النَِّساءِ   .روايته للحديث الثقات في-اهللرحمه -، فلم يخالف قيسًا (1)((َوالصِّ
 سريع، نب واألسود الربيع، بن رباح: ويقال ورياح، بريدة، عن الباب وفي قال الترمذي:

 عند هذا على والعمل ،صحيح حسن حديث هذا، و جثامة بن والصعب عباس، وابن
 قول وهو والولدان، النساء قتل كرهوا وغيرهم النبي أصحاب من العلم أهل بعض
 فيهم ءالنسا وقتل البيات في العلم أهل بعض ورخص والشافعي، الثوري، سفيان

سحاق أحمد، قول وهو والولدان،  .(2)البيات في ورخصا وا 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           

-3014، حديث رقم: 4/61بابي قتل الصبيان، والنساء في الحرب –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (1)
، حديث 3/1364باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب –، صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير 3015
وا ِباْسِم ))اْغزُ غيرها حديث: ، وفي باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو و 1744رقم:

 .1731، حديث رقم:3/1357اهلِل ِفي َسِبيِل اهلِل، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباهلِل(( الحديث، وذكرهم بآداب الجهاد 
 .1569، حديث رقم:4/136باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان –سنن الترمذي: أبواب السير  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [407] 

 

 )ما للحربي إذا دخل دار اإلسالم بغير أمان(
 :ائةبعد الموالخمسون  الثالث الحديث*

، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ،ا َيْحَيى ثنا التُّْسَتِريُّ  ْبنُ  َقْيُس  ثنا ْلِحمَّاِنيُّ
ِبيِع،  النَِّبيِّ  ِعْندَ  ُكْنتُ : َقالَ  َأِبيِه، َعنْ  َسَلَمَة، ْبنِ  ِإَياسِ  َعنْ  اهلِل، َعْبدِ  ْبنِ  ُعْتَبةَ  َعنْ  الرَّ

 َخِفيًفا، َوُكْنتُ  ُتُه،َفَأْدَركْ  ،((َعْينٌ  َفِإنَّهُ  َأْدِرْكُه،)): َفَقالَ  اْلَمْسِجَد، َفَدَخلَ  َرُجٌل، َجاءَ  ِإذْ 
 .((َسَلَبهُ  النَِّبيُّ  َفَنفََّلِنيَ )) َفَقَتْلُتُه،
 تخريجه: -أ

، حديث 7/26الطبراني في الكبير: أبو عميس عن إياس بن سلمة  :أخرجه
 .6273رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)بن إسحاق التستري، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم الحسين .1

 مسعود بن اهلل دعب بن عتبة بن اهلل عبد بن عتبة العميس أبو: عتبة بن عبد اهلل .2
له  روىه(، ثقة، من السابعة، 150الكوفي: )ت: المسعودي الهذلي

 .(2)الجماعة
 ه(119المدني: )ت: األسلمي األكوع بن سلمة بن إياس سلمة أبو: إياس .3

 .(3)ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة
ه(، 74)ت: األسلمي المدني: األكوع بن عمرو بن سلمة مسلم أبو :)أبيه( .4

 .(4)، روى له الجماعةالرضوان بيعة شهد صحابي جليل،
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد
 وهذا الحديث يوثق فيه قيس حيث لم يتفرد به فقد رواه غيره، وقد ثبت في غير موضع 

 َأُبو دَّثََناحَ  :-رحمه اهلل-، قال البخاري اإلسنادمن هذا  الصحيحينوالحديث ثابت في 
                                                           

 والسبعون، الحسين ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثاني  (1)
 .7/97، تهذيب التهذيب:7/20، سير أعالم النبالء:19/309، تهذيب الكمال: 6/372الجرح والتعديل: (2)
 .1/319، تهذيب التهذيب:5/244، سير أعالم النبالء:3/403، تهذيب الكمال: 2/279الجرح والتعديل: (3)
 .3/127، اإلصابة:11/301، تهذيب الكمال: 2/271، أسد الغابة:4/166والتعديل:الجرح  (4)



  [401] 

 

 النَِّبيَّ  َأَتى: َقالَ  ِبيِه،أَ  َعنْ  اأَلْكَوِع، ْبنِ  َسَلَمةَ  ْبنِ  ِإَياسِ  َعنْ  الُعَمْيِس، َأُبو َحدَّثََنا ُنَعْيٍم،
: النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْنَفَتَل، ثُمَّ  ،َيَتَحدَّثُ  َأْصَحاِبهِ  ِعْندَ  َفَجَلَس  َسَفٍر، ِفي َوُهوَ  الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َعْينٌ 
نما ضعفه من ضعف (1)َسَلَبهُ  َفَنفََّلهُ  َفَقَتَلُه،((، َواْقُتُلوهُ  اْطُلُبوُه،)) ، فالحديث صحيح وا 

 الحماني.يحيى 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، 3051، حديث رقم:4/96الحربي إذا دخل دار اإلسالم بغير أمان باب –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (1)

 .1754، حديث رقم:3/1374باب استحقاق القاتل سلب القتيل –صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير 
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 النهي عن نزو الحمير على الخيل() 
 :بعد المائةوالخمسون الرابع  *الحديث

ِبيِع، َعْن َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُن ِسَناٍن، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َأْوٍس، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ قال الطحاوي: 
، َقاَل:   َأنْ  َهاَنا َرُسوُل اهللِ نَ ))ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َعِليٍّ

 ((.اْلَبَراِذينِ َعَلى  َنْحِمَل اْلُحُمرَ 
 تخريجه: -أ

 رسول عن روى ما مشكل بيان الطحاوي في شرح مشكل اآلثار: باب أخرجه
 .213، حديث رقم:1/204الخيل  على الحمير إنزاء في اهلل
 :اإلسناددراسة  -ب
 البصري ازالقز  األموي القرشي يزيد، بن سنان بن يزيد خالد أبو: يزيد بن سنان .1

، روى له ةه(، ثقة، من الحادية عشر 264)ت:: عفان بن عثمان مولى
 .(1)النسائي

 .(2)سعيد بن أوس عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)عثمان بن المغيرة األعشى: سبقت ترجمته .3
 .(4)سالم بن أبي الجعد، رافع الغطفاني: سبقت ترجمته .4
 .(5): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
 أبي بن وعلي األشجعي الجعد أبي بن سالم بين انقطاع موضع به ألن ضعيف هإسناد
 .لحديثا احسن انصدوق وهما ا، وقيسً النحوي زيد أبا عدا ثقات رجاله وباقي ،طالب

                                                           
، تهذيب 12/554، سير أعالم النبالء:32/152، تهذيب الكمال:9/267الجرح والتعديل: (1)

 .11/335التهذيب:
 الحديث الثالثون بعد المائة، صدوق وثق. (2)
 الحديث الثاني والعشرون. (3)
 الحديث الثاني بعد المائة، ثقة. (4)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (5)
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حمد بمتابعة عند أ الحديث متصلٌ و  ،بن الربيع عن قيس وقد تفرد الطحاوي بهذا الحديث
شريك بن عبد اهلل لقيس بإسناده عن علي بن علقمة األنماري عن علي

(1). 
وقد ذكر المحقق للمسند في الحكم على الحديث بيان له ولجميع طرقه وقال حديث 

 .(2)صحيح لغيره
غيره ذكر أحمد و  كما-اهللرحمه -وأما صحة الحديث فقد أتت من طريق الليث بن سعد 

 اْلَخْيِر، َأِبي َعنْ  َحِبيٍب، ِبيأَ  ْبنِ  َيِزيدَ  َعنْ  َسْعٍد، اْبنَ  َيْعِني َلْيثٌ  َحدَّثََنا َهاِشٌم، ثََناَحدَّ فقال: 
، ُزَرْيرٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ   ِلَرُسولِ  ُأْهِدَيتْ : َقالَ  َأنَّهُ  ،َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  اْلَغاِفِقيِّ
 َفَقالَ  َهِذِه؟ ِبِمْثلِ  َفَجاَءْتَنا ِلَناَخيْ  َعَلى اْلُحُمرَ  َأْنَزْيَنا َأنَّا َلوْ  اهلِل، َرُسولَ  َيا: َفُقْلَنا َبْغَلٌة، اهللِ 

 رجاله حيح،ص ((، وهذا الحديث إسنادهَيْعَلُمونَ  اَل  الَِّذينَ  َذِلكَ  َيْفَعلُ  ِإنََّما)): اهللِ  َرُسولُ 
 غير لسننا أصحاب له روى فقد الغافقي، زرير بن اهلل عبد غير الشيخين رجال ثقات

 .(3)اليَزني اهلل عبد بن مرثد هو: الخير أبوو  ،ثقة وهو الترمذي،
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ِوَجْمُعه، ْرَذْوَنةٌ بِ  واألُنثى الَبْرَذَنُة، وَسْيَرُته معروف، الدابة،: : الِبْرذ ْونُ اْلب ر اِذين 

 .(4)الِعرابِ  ِنتاج غير من كان ما: الَخْيلِ  من والبراذين ،َبراذينُ 
 

  

                                                           
 .  766، حديث رقم: 2/157مسند على– الخلفاءمسند أحمد: مسند  (1)
، صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، 766، حديث رقم: 2/157مسند على– مسند أحمد: مسند الخلفاء (2)

لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن -وهو األنماري-علي بن علقمة
-وقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابُن الجارود في "الضعفاء"، وشريكعدي: ما أرى بحديثه بأسًا، 

، وابن عدي 3/271(، والطحاوي 669(، والبزار )156سيئ الحفظ، وأخرجه الطيالسي )-وهو ابن عبد اهلل النخعي
ة عند (، وللحديث طريق أخرى صحيح731من طرق عن شريك، بهذا اإلسناد، وانظر ) 5/1147في الكامل 

 (، وهذا جمع المحقق على اختالف نسخه.512(، وانظر أيضًا )715المصنف برقم )
 .512، حديث رقم: 2/157مسند على– مسند أحمد: مسند الخلفاء (3)
 .13/51فصل الباء الموحدة –لسان العرب: حرف النون  (4)
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 ما ورد في غزوة بدر() 
 :بعد المائةوالخمسون  الخامس *الحديث

 ْبنُ  َحَسنُ  ثنا ،ُكَرْيٍب  َأُبو ثنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َعِطيََّة،  َلَقدْ : اهللِ  َعْبدُ  َقالَ  َيا،َتحْ  َأِبي َعنْ  َظْبَياَن، ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  الرَّ
 الشَّْمُس، َعَلْيهِ  َطَلَعتْ  مَّامِ  ِإَلى َأَحبُّ  ِلي َتُكونَ  أَلَنْ  َمْنَقَبًة، اأْلَْسَودِ  ْبنِ  اْلِمْقَدادِ  ِمنَ  َسِمْعتُ 

  حن  جن يم  ُموَسى َقْومُ  َقالَ  َكَما َلكَ  َنُقولُ  اَل : َفَقالَ  َبْدرٍ  َيْومَ  النَِّبيِّ  ِإَلى َقامَ 
 .َأَساِريُرهُ  اْنَبَسَطتْ  اهللِ  َرُسولِ  َوْجهَ  َفَرَأْيتُ  َوِشَماِلَك، َيِميِنكَ  َعنْ  ُنَقاِتلُ  َلِكنْ  اآْلَيَة،
 تخريجه: -أ

 .10502، حديث رقم: 10/212عبد اهلل بن مسعودالطبراني في الكبير:  :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
 : سبقت اإلحالةعن قيس الحسن بن عطيةعن عن أبو كريب  الحضرميمحمد  .1

 .(1)والعزو لهم
 ضعيفه(، 157الكوفي: )ت: الحنفي ظبيان بن عمران: ن ظبيانعمران ب .2

 لسابعة،من ا ، وقال البخاري فيه نظر،حبان ابن فيه تناقض بالتشيع، ورمى
 .(2)روى له البخاري في األدب، والنسائي

ه( صدوق، ثقة، 11)ت: الكوفي: الحنفي سعد بن حكيم تحيي أبو: َتْحَيا وأب .3
 .(3)من الثالثة، روى له البخاري في األدب، والنسائي

 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .4
 :اإلسنادالحكم على -ج

 يانظب بن عمران عدا وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده
 .(5)، والحديث ثابت عند البخاري بلفظه ومعناهمقبول وهو الحنفي

                                                           
 صدوق حسن الحديث.الحديث الثامن والخمسون، محمد وأبو كريب ثقتان، الحسن صدوق، قيس  (1)
 .1/133، تهذيب التهذيب:3/231، ميزان االعتدال:22/334، تهذيب الكمال:6/300الجرح والتعديل: (2)
 .2/453، تهذيب التهذيب:2/229، تاريخ اإلسالم:7/210، تهذيب الكمال:3/216الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (4)
 .3952، حديث رقم: 5/73مْ  ىل مل خلقول اهلل تعالى:  باب- صحيح البخاري: كتاب المغازي (5)
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 :بعد المائةالسابع والخمسون  *الحديث
، َبْكرٍ  َأُبو َحدَّثََناقال أبو نعيم:  ،اْلَوا ُحَصْينٍ  َأُبو ثنا: َقالَ  الطَّْلِحيُّ  َيْحَيى ثنا: َقالَ  ِدِعيُّ

، ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقالَ  اْلِحمَّاِنيُّ ، َعْن َعْن َهاُروَن ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبي َصالِ  الرَّ ٍح اْلَحَنِفيِّ
، َقاَل:  َر َماَء آَباِر َبْدرٍ  َأَمَرِني َرُسوُل اهللِ ))َعِليٍّ  ((.َأْن ُأَغوِّ

 تخريجه: -أ
 .4/367 ماهان الحنفي صالح أبوأبو نعيم في الحلية: حديث  أخرجه .1
 :اإلسناددراسة  -ب
 لحيالط التيمي معاوية، بن يحيى بن اهلل عبد بكر أبو: أبو بكر الطلحي .1

 عبيد عن: روى، حّماد بن أحمد بن محمد الحافظ وثّقه ه(،360: )ت:الكوفي
 .(1)وغيره الحافظ، ُنَعيم أبو ، وعنه:وجماعة وُمَطيًَّنا، غّنام، بن

 .(2)محمد بن الحسين الوادعي، عن يحيى الحماني عن قيس: سبقت ترجمتهم .2
الـ  )ت: قبل: األعورالكوفي  العجلي الجعفي سعد بن هارون :هارون بن سعد .3

 .(3)، روى له مسلممن السابعة صدوق،ه(، 150
 .(4)أبو صالح الحنفي: سبقت ترجمته .4
 .(5)سبقت ترجمته :علي بن أبي طالب .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
قية رجاله ، وبالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد 

 خالد بن وسفي اإلسناد، ولم يتفرد به قيس بن الربيع، فقد رواه بهذا وصدوقونثقات 
، وهو متروك الحديث متهم بالوضع، والحديث عند أبي يعلى في مصنفه السمتي

 أبي بن سعيد أبوو  الحافظ، اهلل عبد أبو وأخبرناوالبيهقي في السنن الكبرى بسنده قال: 
 بيعةر  أبو ثنا العالء، بن هالل ثنا يعقوب، بن محمد العباس أبو ثنا: قاال عمرو،

 ،علي عن الحنفي، صالح أبي عن سعيد، بن هارون عن عوانة، أبو ثنا العامري،
                                                           

 .1/149تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث األربعون، محمد الوادعي ثقة عند الدارقطني، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .3/997تاريخ اإلسالم:  (3)
 الحديث التاسع والثمانون، ثقة. (4)
 .صحابيالحديث الثاني والعشرون،  (5)
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رَ  َأنْ  اهللِ  َرُسولُ  َأَمَرِني)) :قال  بن خالد بن يوسف رواه وكذلك ((َبْدرٍ  آَبارِ  َماءَ  ُأَغوِّ
 .ضعيفان عوف بن محمد ربيعة وأبو ويوسف، ،هارون عن عمير،
: الق سعيد، بن يحيى بن حماد عن عبيد، بن محمد عن المراسيل، في داود أبو وروى
 هاكل المياه تغور أن نرى: المنذر بن الحباب فقال بدر، يوم اهلل رسول استشار" 

 .(1)عليه القوم فنلقى واحد، ماء غير
ما جاء مقلت: والحديث بهذه الصيغة ضعيف وليس عليه العمل وطريق قيس أقوى 

 بن زيد يهف الضعف شديد إسناد، الن الحديث الوارد عند البيهقي عند البيهقي وغيره
 .الحديث متروك وهو العامري عوف

 غريب األلفاظ:-د
 : ر   غارت عينهو  اْلَغْور َأَتى َوُفاَلن ِفيَها وسفل اأَلْرض ِفي ذهب الَماء غور ُأغ وِّ

 .(2)شمسه َزاَلت َوالنََّهار غربت َوَنْحوَها َوالشَّْمس
 

  

                                                           
 .11123، حديث رقم:9/144باب قطع الشجر وحرق المنازل –السنن الكبرى للبيهقي: جماع أبواب السير  (1)
 .2/665المعجم الوسيط: حرف الغين  (2)



  [414] 

 

 :بعد المائةوالخمسون  الثامن *الحديث
 َعنْ  َهاِشٍم، َأِبي نْ عَ  َوَقْيٌس، ُشْعَبُة، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 

، َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  ُعَباٍد، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ِمْجَلٍز، َأِبي  َهِذهِ  َنَزَلتْ  ِإنْ  اللَّهِ بِ  ُأْقِسمُ : َيُقولُ  َذرٍّ
 ْبنِ  َوُعَبْيَدةَ  َوَعِليٍّ  َحْمَزةَ  السِّتَّةِ  النََّفرِ  َهؤاَُلءِ  ِفي ِإالَّ   ىيني مي  زي ري ٰى اآْلَيةُ 

 .ُعْتَبةَ  ْبنِ  َواْلَوِليدِ  َوَشْيَبةَ  َوُعْتَبةَ  اْلَحاِرثِ 
 تخريجه: -أ

، تفرد بروايته 413، حديث رقم: 1/317أبو داود الطيالسي: أحاديث أبي ذر :أخرجه
 عن قيس.

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبق العزو لهماأبو داود عن قيس:  .1
 .(2)سبقت ترجمتهشعبة بن الحجاج:  .2
 .(3)أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد: سبقت ترجمتهم والعزو لهم .3
 (4): سبقت ترجمتهذر الغفاري أبو .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
 ، وهو موثق في هذا الحديثاألسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

، وشعبة ناداإلسلمتابعة شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري له برواية هذا الحديث بهذا 
-خاري الب فقد روى هذا الحديث عنه روى عنه أبو داود مع قيس متابعًة، وأما سفيان

 َعنْ  ِمْجَلٍز، َأِبي نْ عَ  َهاِشٍم، َأِبي َعنْ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا َقِبيَصُة، َحدَّثََنا: فقال -رحمه اهلل
 ِمنْ  ِستَّةٍ  ِفي  ىيني مي  زي ري ٰى : َنَزَلتْ : َقالَ  ،َذرٍّ  َأِبي َعنْ  ُعَباٍد، ْبنِ  َقْيسِ 
،: ُقَرْيشٍ   َوالَوِليدِ  َرِبيَعَة، ْبنِ  ُعْتَبةَ وَ  َرِبيَعَة، ْبنِ  َوَشْيَبةَ  الَحاِرِث، ْبنِ  َوُعَبْيَدةَ  َوَحْمَزَة، َعِليٍّ
 .(5)ُعْتَبةَ  ْبنِ 

                                                           
 الحديث العشرون، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 (، ثقة إمام.11سبقت ترجمته في ذكر شيوو قيس ترجمة رقم ) (2)
 الحديث الثالث والثالثون، ثقات. (3)
 .الحديث التاسع والثالثون، صحابي (4)
، ومسلم من رواية 3961، 3966، حديث رقم:5/75باب قتل أبي جهل –صحيح البخاري: كتاب المغازي  (5)

 .3033، حديث رقم: 4/2323َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا-هشيم عن أبي هاشم بهذا اإلسناد، كتاب التفسير 
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األثر  فيوهذا الحديث يؤيده األثر الذي رواه الطبراني في معجمه عن قيس أيضًا 
 ْبنِ  َزْيدِ  نْ عَ  َحمَّاٌد، ثنا َأْحَمَد، ْبنُ  َعْبَدانُ  َحدَّثََنا، قال الطبراني: ه عن عليرويالذي ي

، َعنِ  َقْيٍس، َعنْ  اأْلَْشَقُر، ُحَسْينٌ  ثنا اْلَحِريِش،  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  ٍر،َخيْ  َعْبدِ  َعنْ  السُّدِّيِّ
 َأُظنُّهُ  ُعْتَبةَ  ْبنِ  ْلَوِليدِ ا َعَلى َبْدرٍ  َيْومَ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َوُعَبْيَدةُ  َوَحْمَزةُ  َأَنا ُأِعْنتُ  :َقالَ  َطاِلبٍ 
النَِّبيِّ  َعَلى َذِلكَ  َيِغبْ  َفَلمْ : َقالَ 

(1). 
، وهو يثالحد ضعيف وهو األشقر الحسن بن الحسين فيه ضعيف هإسنادوهذا األثر 

 ، وقد تفرد الطبراني بهذا األثر.في ذكر الستة على لسان على
 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .2955، حديث رقم:3/149بين حمزة وبين زيد بن حارثة  الطبراني في الكبير: وآخى رسول (1)



  [416] 

 

 :بعد المائةوالخمسون  تاسعال *الحديث
، ثنا َم،َمْريَ  َأِبي ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:    َقْيُس  ثنا اْلِفْرَياِبيُّ
ِبيِع، ْبنُ  َحى، َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ  اْلَمْسِجدِ  ِفي ُلوًساجُ  ُكنَّا: َقالَ  َمْسُروٍق، َعنْ  الضُّ
 اْلُمَناِفِقيَن، َأْسَماعِ بِ  يؤخذفَ  ُدَخانٌ  اَمةِ اْلِقيَ  َيْومَ  َيِجيءُ : َقالَ  ُيَحدُِّث، َرُجلٌ  َعَلْيَنا َدَخلَ  ِإذْ 
َكاِم، َكَهْيَئةِ  اْلُمْؤِمِنينَ  يؤخذوَ   ُمتَِّكئٌ  َوُهوَ  َفَحدَّْثَناهُ  ودٍ َمْسعُ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعَلى َفَدَخْلَنا الزُّ

 أْعَلُم، اهللُ : َفْلَيُقلْ  َيْعَلمْ  َلمْ  َوَمنْ  ِبِه، َفْلَيَتَكلَّمْ  ِعْلًما َعِلمَ  َمنْ  النَّاُس، َأيَُّها َيا: َفَقالَ  َفَجَلَس 
 ين ىن من  :ِلَنِبيِّهِ  هللُ ا َقالَ  َوَقدْ  َأْعَلُم، اهللُ : َيْعَلمُ  اَل  ِلَما َيُقولَ  َأنْ  الرَُّجلِ  ِعْلمِ  َمنْ  َفِإنَّهُ 

 َعنِ  َوَأْبَطُئوا ْوااْسَتْعصَ  َلمَّا ُقَرْيًشا ِإنَّ : الدَُّخانِ  َعنِ  َوَسُأَحدِّثُُكمْ   مي  خي حي جي يه ىه مه جه
ْساَلمِ   ،((ُيوُسفَ  َكَسْبعِ  ِبَسْبعٍ  َعَلْيِهمْ  َأِعنِّي اللُهمَّ )): َفَقالَ  اهللِ  َرُسولُ  َعَلْيِهمْ  َدَعا اإْلِ

 الرَُّجلُ  َجَعلَ  َحتَّى ِعَظاَم،َوالْ  اْلَمْيَتةَ  َأَكُلوا َحتَّى َشْيءٍ  ُكلَّ  َحَصتْ  َحتَّى َسَنةٌ  َفَأَصاَبْتُهمْ 
 منزن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك : َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  ُدَخاًنا، السََّماءِ  َوَبْينَ  َبْيَنُه، َما َيَرى

 َيْومَ  َأَخَذُهمْ فَ  ُكْفِرِهْم، ِفي َفَعاُدوا َعْنُهمْ  َفَكَشفَ  جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 .َبْدرٍ  َيْومُ  اْلُكْبَرى اْلَبْطَشةُ : َقالَ   حض  جض مص خص حص مس خس : َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  َبْدرٍ 
 تخريجه: -أ

 .9046، حديث رقم: 9/214الطبراني في الكبير: عبد اهلل بن مسعود :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب

: لمصريا موالهم اْلُجمحي، ربك وأب مريم، أبي بن َسِعيد بن محمد بن اهلل عبد .1
جده، ومحمد بن يوسف ه( متروك، يروى األباطيل، روى عن: 211)ت:

لي أحمد بن القاسم اللكي، وع، وعنه: الفريابي، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي
 .(1)بن محمد المصري الواعظ، والطبراني

 .(2)الفريابي محمد بن يوسف: سبقت ترجمته .2
 .(3): سبقت ترجمتهاألعمشعن  قيس بن الربيع .3

                                                           
 .6/767، تاريخ اإلسالم:5/419الكامل في ضعفاء الرجال:  (1)
 الحديث الرابع واألربعون بعد المائة، ثقة. (2)
 .ثقة حافظ (،2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
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: العطار الكوفي الضحى أبو الهمداني صبيح بن مسلم: أبو الضحى .4
 .(1)ثقة، من الرابعة، روى له الجماعةه(، 100)ت:

 .(2)مسروق بن األجدع: سبقت ترجمته .5
 .(3)سبقت ترجمته :عبد اهلل بن مسعود .6

 :اإلسنادالحكم على -ج
 .الحديث متروك وهو الجمحي محمد بن اهلل عبد فيه الضعف شديد هإسناد 
كر الحديث، السياق بعد ذ فقد ذكر الطبراني طرق الحديث في نفسولم يتفرد به قيس  

 إلسناداصحيح لغيره، فقد رواه البخاري في صحيحه عن سفيان وغيره بهذا والحديث 
َحى، َأِبي َعنْ  َمُش،َواأَلعْ  َمْنُصوٌر، َحدَّثََنا ُسْفَياَن، َعنْ  َكِثيٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا فقال:  الضُّ
 َعَلْيِهمُ  َفَدَعا اإِلْساَلِم، نِ عَ  َأْبَطُئوا ُقَرْيًشا ِإنَّ : َفَقالَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َأَتْيتُ : َقالَ  َمْسُروٍق، َعنْ 
: َفَقالَ  ُسْفَياَن، َأُبو َجاَءهُ فَ  َوالِعَظاَم، الَمْيَتةَ  َوَأَكُلوا ِفيَها، َهَلُكوا َحتَّى َسَنةٌ  َفَأَخَذْتُهمْ  ،النَِّبيُّ 
نَّ  الرَِّحمِ  ِبِصَلةِ  َتْأُمرُ  ِجْئتَ  ُمَحمَّدُ  َيا  َتْأِتي َيْومَ  َفاْرَتِقبْ : َفَقَرأَ  اللََّه، َفاْدعُ  َهَلُكوا، َقْوَمكَ  َواِ 

 الَبْطَشةَ  َنْبِطُش  َيْومَ : َتَعاَلى َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  ُكْفِرِهْم، ِإَلى َعاُدوا ثُمَّ  ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السََّماءُ 
 َرُسولُ  َفَدَعا وٍر،َمْنصُ  َعنْ  َأْسَباٌط، َوَزادَ : اللَّهِ  َعْبدِ  َأُبو َقالَ  ،َبْدرٍ  َيْومَ  ُمْنَتِقُمونَ  ِإنَّا الُكْبَرى
 الَمَطِر، َكْثَرةَ  النَّاُس  َوَشَكا َسْبًعا، َعَلْيِهمْ  َفَأْطَبَقتْ  الَغْيَث، َفُسُقوا َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ 
 .(4)َحْوَلُهمْ  النَّاُس  َفُسُقوا َرْأِسِه، َعنْ  السََّحاَبةُ  َفاْنَحَدَرتِ  ((َعَلْيَنا َوالَ  َحَواَلْيَنا اللَُّهمَّ )): َقالَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           

 .10/132، تهذيب التهذيب:5/71، سير أعالم النبالء:72/520، تهذيب الكمال:4/116الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الرابع بعد المائة، ثقة. (2)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (3)
حديث رقم: ، 2/30باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط –صحيح البخاري: أبواب االستسقاء  (4)

، صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة 125-120، أحاديث رقم:132-6/131، وجاء في غير موضع عنده 1020
 ، وجمع له عدة طرق متصلة اإلسناد.2791، حديث رقم:4/2165باب الدخان –والجنة والنار 



  [411] 

 

 )غزوة حنين وحصار الطائف( 
 :بعد المائة الستون *الحديث

َثَناقال ابن أبي شيبة:   َعنْ  ،ُحَصْينٍ  َأِبي نْ عَ  ،َقْيٌس  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،َهاُرونَ  ْبنُ  َيِزيدُ  َحدَّ
 ْدُعويَ  ،َيْوًما َوِعْشِرينَ  َخْمَسةً  الطَّاِئفِ  َأْهلَ  َحاَصرَ  النَِّبيَّ  َأنَّ )) ،ِسَنانٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 ((.َصاَلةٍ  ُكلِّ  ُدُبرِ  ِفي َعَلْيِهمْ 
 تخريجه: -أ

باب ما ذكروا في الطائف –ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب المغازي  أخرجه
 .36591حديث رقم:، 7/411
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)يزيد بن هارون عن قيس عن أبي حصين: سبق العزو لهم .1
 عن روىي ،: ثقةكوفيال : أبو سنان عبد اهلل بن سنان األسديعبد اهلل بن سنان .2

حصين  وأبو األعمش، عنه وروى ،مسعود بن سعد عن وروى مسعود، ابن
 .(2)الجماجم قبل يوسف بن الحجاج والية في مات الكوفة، أهلو 

 :اإلسنادالحكم على -ج
، يعالرب بن قيس عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ؛ضعيف هإسناد 

 .اإلسنادوالحديث تفرد بروايته ابن أبي شيبة عن قيس بهذا 
والحديث ليس عليه العمل إال أن ما يشهد على حصار الطائف ومنعتها ذكره البخاري  

 الَعبَّاسِ  َأِبي َعنْ  َعْمٍرو، نْ عَ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنافي صحيحه بقوله: 
ا: َقالَ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اأَلْعَمى، الشَّاِعرِ   َفَلمْ  الطَّاِئَف، هِ اللَّ  َرُسولُ  َحاَصرَ  َلمَّ

 َنْفَتُحُه، َوالَ  َنْذَهبُ : َوَقاُلوا ْم،َعَلْيهِ  َفثَُقلَ  ((اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  َقاِفُلونَ  ِإنَّا)): َقالَ  َشْيًئا، ِمْنُهمْ  َيَنلْ 
 ِإنَّا)): َفَقالَ  َراٌح،جِ  َفَأَصاَبُهمْ  َفَغَدْوا ((الِقَتالِ  َعَلى اْغُدوا)): َفَقالَ  ((َنْقُفلُ )): َمرَّةً  َوَقالَ 
: الَ قَ  َفَتَبسََّم، َمرًَّة، ُسْفَيانُ  َوَقالَ  ،النَِّبيُّ  َفَضِحكَ  َفَأْعَجَبُهْم، ((اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  َغًدا َقاِفُلونَ 
، َقالَ   .(3)ُكلَّهُ  الَخَبرَ  ُسْفَيانُ  َحدَّثََنا الُحَمْيِديُّ

                                                           
 الحديث الخمسون، يزيد ثقة متقن، قيس صدوق حسن الحديث، أبو حصين ثقة. (1)
 .5/61والتعديل: الجرح (2)
 .4325، حديث رقم:5/156باب غزو الطائف –صحيح البخاري: كتاب المغازي  (3)
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 )ما جاء في غزوة تبوك(
 :بعد المائةالستون الواحد و  *الحديث

زَّاقِ قال  ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َحدَّثََنا :َعْبُد الرَّ ،ا َمْنُصورٍ  ْبنَ  َعْمَرو َأنَّ  الرَّ  َعنِ  َأْخَبَرُه، ْلَهْمَداِنيَّ
، اكِ  الشَّْعِبيِّ  َيا يلَ َفقِ  َتْبوكَ  َغْزَوةِ  ِفي ِبُجُبنَّةٍ  اللَّهِ  َرُسولُ  َأَتى: َقالَ  ُمَزاِحمٍ  ْبنِ  َوالضَّحَّ
 اللَّهَ  َسمُّوا)): َقالَ  َمْيَتةً  هِ ِفي َيُكونَ  َأنْ  َأْخَشى َفاِرسٍ  َأْهل َيْصَنُعهُ  َطَعامٌ  َهَذا ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ 
 ((.َوُكُلوا َعَلْيِه،
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، حديث 4/541باب الجبن –عبد الرزاق في مصنفه: كتاب المناسك  .1

 .1795رقم:
، 11107، حديث رقم: 11/303عكرمة عن ابن عباسالطبراني في الكبير:  .2

 قال في غزوة الطائف. آخربلفظ 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)عبد الرزاق عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 صدوق يهم،الكوفي:  المشرقي الهمداني منصور بن عمرو :عمر بن منصور .2

 .(2)من السابعة، روى له أبو داود
 .(3)الشعبي: سبقت ترجمته .3
الهاللي الخراساني:  مزاحم بن الضحاك القاسم أبو: الضحاك بن مزاحم .4

ن م ، وثقه غير وأحد، وضعفه بعضهم،اإلرسال كثير صدوقه(، 102)ت:
 .(4)روى له أصحاب السنن الخامسة،

 
 

                                                           
 الحديث الواحد والعشرون، عبد الرزاق ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .1/106، تهذيب التهذيب:3/291، ميزان االعتدال:22/247، تهذيب الكمال:6/264الجرح والتعديل: (2)
 السادس، ثقة إمام.الحديث  (3)
 .4/454، تهذيب التهذيب:4/591، سير أعالم النبالء:13/291، تهذيب الكمال:4/451الجرح والتعديل: (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
د ذكر ، وقوصدوقون ثقات رجالهو  إرسال، موضع به ألن ضعيف يهإسنادالحديث ب

 فقال: بن عمر أبو داود في سننه ما يشهد لهذا الحديث من طريق عبد اهلل
، موسى بن يحيى حدَّثنا  عن منصوٍر، نب عمرو عن ُعيينَة، بنُ  إبراهيمُ  حدَّثنا الَبْلخيُّ

 َسمَّىف بِسكِّين، َفَدعا َتُبوَك، في بُجبنةٍ  النبيَّ  ُأِتيَ )): قال عمر، ابن عن الشعبيِّ 
 . (1)((وَقَطعَ 

 
  

                                                           
، قال شعيب األرناؤوط في تحقيقه 3119، حديث رقم:3/359باب أكل الجبن –سنن أبي داود: كتاب األطعمة  (1)

 -: إسناده ضعيف موصواًل، إبراهيم بن ُعينة  3119ث رقم:، حدي5/636لهذا الكتاب طبعة دار الرسالة العالمية 
قال أبو حاتم: شيخ يأتي بمناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقد خالفه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي 

، عن عيسى بن يونس السَّبيعي 211/ 1الثقة وقيس بن الربيع فأرساله عن الشعبي، ثم قال: أخرجه ابن أبي شيبة 
ٌس وقرن به قي-( عن قيس بن الربيع، كالهما عن عمرو بن منصور الهْمداني، عن الشعبي 1795وعبد الرزاق )

ْهل ِبُجُبنٍَّة ِفي َغْزَوِة َتْبوَك َفِقيَل َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َهَذا َطَعاٌم َيْصَنُعُه أَ  َأَتى َرُسوُل اللَّهِ قال:  -الضحاك بن مزاحم:
 .وهذا ُمرَسٌل صحيحى َأْن َيُكوَن ِفيِه َمْيَتًة َقاَل: ))َسمُّوا اللََّه َعَلْيِه، َوُكُلوا((، قال: َفاِرٍس َأْخشَ 
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 أهل الذمة(إلى ستشفاع اال)
 :بعد المائةوالستون  الثاني *الحديث

، َحْفصٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ،َعلِ  ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا السَُّدوِسيُّ  ْبنُ  َقْيُس  ثنا يٍّ
ِبيِع،  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، نِ بْ  َسِعيدِ  َعنْ  اهلِل، ُعَبْيدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ

 اْئُتوِني)): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َفَقالَ  َبَكى ثُمَّ  اْلَخِميسِ  َيْومُ  َوَما اْلَخِميسِ  َيْومُ  َكانَ  َلمَّا
 ثُمَّ  ،اهللِ  َرُسولُ  َيْهُجرُ : اَفَقاُلو  ((َأَبًدا َبْعَدهُ  َتِضلُّوا اَل  ِكَتاًبا َلُكمْ  َأْكُتبْ  ودواةٍ  ِبَصِحيَفةٍ 
 ((.َبْعَدَما)) :َقالَ  َبْعُد، َنْأِتيكَ  َأاَل  اهللِ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوا َوَسَكتَ  َسَكُتوا
 :تخريجه -أ

، حديث  11/445الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه
 .12216رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)معمر بن حفص عن عاصم بن على عن قيس: سبقت ترجمته .1
 .(2)األعمش: سبقت ترجمته .2
 مليكة أبي بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن اهلل محمد عبد أبو: عبد اهلل بن عبيد اهلل .3

روى ه(، ثقة، 117: )ت:األحول المكي التيمي جدعان بن اهلل عبد بن زهير
عن: جده أبي مليكة، وله صحبة، وعن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وعبد 

 أبي بن وحاتم وأيوب، دينار، بن عمرو، وعنه: اهلل بن عمرو، وابن عمر
 بن يدويز  أيمن، بن الواحد وعبد الجمحي، عمر بن ونافع جريج، وابن صغيرة،
 الورد، بن الجبار وعبد الخزاز، عامر وأبو حازم، بن وجرير التستري، إبراهيم
 .(3)سعد بن والليث لهيعة، وابن

 .(4): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .4
 

                                                           
 الحديث الحادي عشر، عمر ثقة، عاصم صدوق ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .ثقة حافظ (،2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (2)
 .3/262تاريخ اإلسالم: (3)
 صحابي. الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة، ابن عباس (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
، يثالحد حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

ات عن قيس، وللحديث شواهد ومتابع اإلسنادوقد تفرد الطبراني برواية الحديث بهذا 
 ُعَيْيَنَة، اْبنُ  ثََناَحدَّ  َقِبيَصُة، َحدَّثََنا صحيحة في الصحيحين، قال البخاري في صحيحه:

 الَخِميسِ  َيْومُ : َقالَ  َأنَّهُ : َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اأَلْحَوِل، ُسَلْيَمانَ  َعنْ 
 اللَّهِ  ِبَرُسولِ  ْشَتدَّ ا: َفَقالَ  الَحْصَباَء، َدْمُعهُ  َخَضبَ  َحتَّى َبَكى ثُمَّ  الَخِميِس؟ َيْومُ  َوَما

 ،((َأَبًدا َبْعَدهُ  َتِضلُّوا نْ لَ  ِكَتاًبا َلُكمْ  َأْكُتبْ  ِبِكَتابٍ  اْئُتوِني)): َفَقالَ  الَخِميِس، َيْومَ   َوَجُعهُ 
 َفالَِّذي َدُعوِني،)): َقالَ  ،للَّهِ ا َرُسولُ  َهَجرَ : َفَقاُلوا َتَناُزٌع، َنِبيٍّ  ِعْندَ  َيْنَبِغي َوالَ  َفَتَناَزُعوا،

 ِمنْ  الُمْشِرِكينَ  جواأخر )): ِبَثاَلثٍ  َمْوِتهِ  ِعْندَ  َوَأْوَصى ،((ِإَلْيهِ  َتْدُعوِني ِممَّا َخْيرٌ  ِفيهِ  َأَنا
 ْبنُ  َيْعُقوبُ  َوَقالَ  لثَّاِلَثَة،ا َوَنِسيتُ  ،((ُأِجيُزُهمْ  ُكْنتُ  َما ِبَنْحوِ  الَوْفدَ  َوَأِجيُزوا الَعَرِب، َجِزيَرةِ 
 َوالَيَماَمُة، َوالَمِديَنُة، كَُّة،مَ  َفَقالَ : الَعَربِ  َجِزيَرةِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنَ  الُمِغيَرةَ  َسَأْلتُ  ُمَحمٍَّد،
لُ  َوالَعْرجُ  َيْعُقوبُ  َوَقالَ  َوالَيَمُن،  .(1)ِتَهاَمةَ  َأوَّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، 3053، حديث رقم:4/69هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ باب –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (1)

 .1637، حديث رقم:3/1257باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه –صحيح مسلم: كتاب الوصية 
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 اج اليهود من جزيرة العرب(خر إ)
 :بعد المائةوالستون  الثالث *الحديث

 َعنِ  َمْيُموٍن، ْبنِ  مَ ِإْبَراِهي َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
 اْلِحَجازِ  َيُهودَ  ُجواخر أ)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ُعَبْيَدةَ  َأِبي َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  َسُمَرَة، اْبنِ 
 ((.اْلَعَربِ  َجِزيَرةِ  ِمنْ 
 تخريجه: -أ

،  1/115أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث أبي عبيدة بن الجراح أخرجه
 .226حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)م والعزو لهمسبقت ترجمته: بن الربيع أبو داود عن قيس .1
ل الـ : )ت: قبالخياط النحاس إسحاق أبو ميمون بن إبراهيم: إبراهيم بن ميمون .2

 عيينة، ابن، وعنه: عن: أبيه وعروة بن فائد، وسعد بن سمرةروى ه( ثقة، 150
 .(2)ونآخر و  وقيس بن الربيع المبارك وابن القطان، ويحيى ووكيع،

ن ميمون روى عنه إبراهيم ب ،عن أبيه روىي، سعد بن َسُمَرة بن ُجْنَدب الَفَزاري .3
اليهود  ُجواخر أ)) عن أبيه عن أبي عبيدة َرَفَعُه:قلت: حديثه ، مولى آل سمرة

 .(3)((من الحجاز
 .(4): سبقت ترجمتهسمرة بن جندب .4
 الحارث نب ضبة بن أهيب بن هالل بن الجراح بن اهلل عبد بن عبيدة عامر أبو .5

ه( صحابي جليل، أمين هذه األمة، أحد 11الفهري: )ت: القرشي فهر بن
 .(5)العشرة المبشرين بالجنة، ممن شهد بدرًا، روى له الجماعة

 
  

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 .1/173، تهذيب التهذيب:3/111تاريخ اإلسالم: (2)
 .4/294الثقات البن حبان: (3)
 .الحديث الرابع والتسعون، صحابي (4)
 .3/475اإلصابة:، 14/52، تهذيب الكمال:3/24، أسد الغابة:6/325الجرح والتعديل: (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
براهيم ، ولم يتفرد به قيس عن إاألسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

ئل سبن ميمون، فقد رواه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وغيرهم، وقد 
ُجوا َيُهوَد اْلِحَجاِز َمْن خر أ)): يعن حديث أبي عبيدة بن الجراح، عن النبالدارقطني 

ه يرو فقال: ي، (( َمَساِجدَ اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهمْ َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َواْعَلُموا َأنَّ َشرَّ النَّاِس الَِّذيَن 
إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة، عن سعد بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن أبي 

قال ذلك يحيى القطان، وأبو أحمد الزبيري وخالفهما وكيع، فرواه ، عبيدة بن الجراح
 ،عن أبيه، عن أبي عبيدة عن إبراهيم بن ميمون، فقال: إسحاق بن سعد بن سمرة،

 .(1)ووهم فيه، والصواب قول يحيى القطان، ومن تابعه
وللحديث شواهد في الصحيحين بهذا المعني، وقد ذكر البخاري في حديث عنده وصايا 

 َجِزيَرةِ  ِمنْ  الُمْشِرِكينَ  ُجواخر أ)): ِبَثاَلثٍ  َمْوِتهِ  ِعْندَ  َوَأْوَصىقبل موته فقال:  النبي
 ُمَحمٍَّد، ْبنُ  َيْعُقوبُ  َوَقالَ  ،الثَّاِلَثةَ  َوَنِسيتُ  ،((ُأِجيُزُهمْ  ُكْنتُ  َما ِبَنْحوِ  الَوْفدَ  َوَأِجيُزوا الَعَرِب،
 َوالَيَماَمُة، الَمِديَنُة،وَ  َمكَُّة، َفَقالَ : الَعَربِ  َجِزيَرةِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنَ  الُمِغيَرةَ  َسَأْلتُ 
لُ  َوالَعْرجُ  ُقوبُ َيعْ  َوَقالَ  َوالَيَمُن،  .(2)ِتَهاَمةَ  َأوَّ

 .، واللفظ مختلفلغيره صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 . 4/439-440: ومن حديث أبي عبيدة بن الجراحالعلل الواردة في األحاديث النبوية (1)
، 3053، حديث رقم:4/69هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ باب –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (2)

 .1637، حديث رقم:3/1257باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه –صحيح مسلم: كتاب الوصية 
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 ما جاء في قتل المرتدين() 
 :بعد المائةوالستون  الرابع *الحديث

، ثنا قَ قال الطبراني:  ، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّاِنيُّ ْبُن ْيُس َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ
ٍب، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل  ِبيِع، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َحاِرَثَة ْبِن ُمَضرِّ الرَّ

ْنَت َأنَّ ُمَسْيِلَمَة َأَتْشَهُد أَ َقاَل:  ((َأَتْشَهُد َأنِّي َرُسوُل اهلِل؟))، اِلْبِن النَّوَّاَحِة: َرُسوُل اهللِ 
 ((. َأنََّك َرُسوٌل َلَقَتْلُتكَ َلْواَل )): اَل النَِّبيُّ َرُسوُل اهلِل؟ َفقَ 

 تخريجه: -أ
 .1959، حديث رقم: 9/195الطبراني في الكبير: عبد اهلل بن مسعود أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الحسين بن إسحاق التستري، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم .1
 .(2)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .2
ه(، ثقة، 10الكوفي: )ت: قبل الـ  العبدي مضرب بن حارثة :بن مضرب حارثة .3

 .(3)روى له البخاري في األدب، والخمسةمن الثانية، 
 .(4)سبقت ترجمته :عبد اهلل بن مسعود .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
قية رجاله ، وبالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد 

ثقات، عدا قيس، والحديث صحيح لغيره، فقد صح من طريق األعمش، والسفيانين، 
قيس بن الربيع في رواية هذا الحديث عن أبي لتابع موعبد الرحمن بن مهدي، وكلهم 

 إسحاق.
 َحدَّثََنا َة،ُمَعاِويَ  َأُبو َحدَّثََناوقد ذكر أحمد في مسنده الحديث من طريق األعمش فقال: 

ٍب، ْبنِ  َحاِرَثةَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمُش، : النَّوَّاَحةِ  اِلْبنِ  اهللِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  ُمَضرِّ

                                                           
 الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (2)
 .2/167، تهذيب التهذيب:2/109، تاريخ اإلسالم:5/317، تهذيب الكمال:3/255الجرح والتعديل: (3)
 .رابع عشر، صحابيالحديث ال (4)
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 َيا ِبَرُسوٍل، َلْستَ فَ  اْلَيْومَ  َفَأمَّا ،((َلَقَتْلُتكَ  َرُسولٌ  َأنَّكَ  َلْواَل )): َيُقولُ  اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 
 .(1)ُعُنَقهُ  َفَضَربَ  ِإَلْيِه، َفَقامَ : َقالَ  ُعُنَقُه، َفاْضِربْ  ُقمْ  َخَرَشُة،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
، قال 3642، حديث رقم: 6/151مسند عبد اهلل بن مسعود–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

المحقق: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مَضرب، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري 
 د اهلل السبيعي، وعدد المحقق طرق الحديث وتخريجها.في "األدب المفرد"، وهو ثقة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عب
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 تقسيم الغنائم() 
 :بعد المائةوالستون  الخامس *الحديث

ِبيِع قال أبو يوسف:  اللَِّه َعْن  ِن َعْبدِ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍّ َعْن ِإْسَحاَق بْ َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
 ُحَنْيًنا َقاَل َشِهْدُت َأَنا َوَأِخي َمَع َرُسوِل اللَّهِ  َأِبي َحاِزٍم َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َذرٍّ اْلِغَفاِريّ 

، ((لنا وسهمين لفرسينا َأْرَبَعةٌ  َأْسُهمٍ  ِستَّةَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َلَنا َفَضَربَ )) َلَنا؛ َفَرَسانِ  َوَمَعَنا
 .ببكرين بحنين األسهم السِّتَّة فبعنا
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، 29: باب في قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدو صـ(1)أبو يوسف في الخراج .1

 واللفظ له.
 اْلُحَصْينِ  ْبنُ  ومُ ُكْلثُ  اسمهو  اْلِغَفاِريُّ  ُرْهمٍ  يطيالسي في مسنده: مسند أبالأبو داود  .2

 .1426، حديث رقم:2/667 اْلِغَفاِريُّ 
 .419، حديث رقم:19/116 اْلِغَفاِريُّ  ُرْهمٍ  والطبراني في الكبير: ما أسند أب .3
 .4163، حديث رقم:5/171الدارقطني في سننه: كتاب السير  .4
 :اإلسناددراسة  -ب
 قيس بن الربيع: سبق. .1
ه(، 150: )ت: قبل السلمي ربيعة بن علي بن محمد عتاب أبو: محمد بن علي .2

مد وعنه: هشيم، ومح، عباس بن معبد بن اهلل وعبد وائل، أبي: عن روىثقة، 
 .(2)بن ربيعة، وعبيد اهلل بن موسى، وجماعة

 الرحمن دعب فروة أبى بن اهلل عبد بن إسحاق سليمان أبو: إسحاق بن عبد اهلل .3
ه(، 144: )ت:عفان بن عثمان آل مولى ،المدني األموي القرشي األسود بن

 .(3)عدا النسائيروى له أصحاب السنن من الرابعة، متروك، 

                                                           
هـ(، تحقيق: طه 112الخراج: ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )المتوفى:  (1)

 عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، طبعة: المكتبة األزهرية للتراث.
  .3/973تاريخ اإلسالم: (2)
 .1/242، تهذيب التهذيب:3/114، تاريخ اإلسالم:2/446الكمال:تهذيب  (3)
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، الثةالغفاري: ثقة، من الث رهم أبى مولى ،المدني التمار الغفاريدينار  حازم أبو .4
 . (1)له البخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي روى

 .(2): سبقت ترجمتهأبو ذر الغفاري .5
 :اإلسنادالحكم على -ج
 .الحديث متروك وهو القرشي اهلل عبد بن إسحاق فيه الضعف شديد هإسناد 
طريق  منفقد جاء الحديث صحيحًا عند الشيخين ُأخرى،  قٍ رُ من طُ صحيح  والحديث 

 .(3)((َسْهًما َوِلَصاِحِبهِ  َسْهَمْينِ  ِلْلَفَرسِ  َجَعلَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ ))بلفظ:  ابن عمر
 بيهأ عن عمرة، أبي وابن عباس، وابن جارية، بن مجمع عن الباب وفي قال الترمذي:

 .(4)صحيح حسن حديث عمر ابن وحديث
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           

 .12/65، تهذيب التهذيب:23/211تهذيب الكمال: (1)
 .الحديث التاسع والثالثون، صحابي (2)
باب –، كتاب المغازي 2163، حديث رقم:4/30باب سهام الفرس –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (3)

باب كيفية قسمة الغنيمة بين –، صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير 4221رقم:، حديث 5/136غزوة خيبر 
 .1762، حديث رقم:3/1313الحاضرين 

 .1554، حديث رقم:4/124باب في سهم الخيل –سنن الترمذي: أبواب السير  (4)
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 امتحان النساء()
 :بعد المائةوالستون  السادس *الحديث

،ا ُيوُسفَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا َشِبيٍب، ْبنُ  َسَلَمةُ  َحدَّثََناقال الترمذي:   ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا ْلِفْرَياِبيُّ
ِبيِع، بَّاِح، ْبنِ  اأَلَغرِّ  َعنِ  الرَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َنْصٍر، يَأبِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  َخِليَفةَ  َعنْ  الصَّ

 النَِّبيَّ  َجاَءتِ  ِإَذا اْلَمْرَأةُ  َكاَنتْ : َقالَ  ، مبخب حب  جب هئ مئ: َتَعاَلى َقْوِلهِ  ِفي
 .َوِلَرُسوِلهِ  ِللَّهِ  بًّاحُ  ِإالَّ  َخَرْجتُ  َما َزْوِجي ُبْغضِ  ِمنْ  َخَرْجتُ  َما ِباللَّهِ  َحلََّفَها ِلُتْسِلمَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
باب ومن تفسير سورة الممتحنة –الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن  .1

 ، واللفظ له، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب.3301، حديث رقم:5/267
 .722رقم:، حديث 2/730سورة الممتحنة –: كتاب التفسير الحارث في مسنده .2
، حديث 12/127أبو نصر األسدي عن ابن عباس الطبراني في الكبير:  .3

 .12661رقم:
 اهلل رسول حديث في ما مشكل بيان بابالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .4

، 12/211 عليه يستحلفهن كان ما على المهاجرات استحالف فيه المذكور
 .4762حديث رقم:

، 15/345سورة الممتحنة –ابن حجر في المطالب العالية: كتاب التفسير  .5
 .3754حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)بن شبيب: سبقت ترجمتهسلمة  .1
 .(2)الفريابي محمد بن يوسف: سبقت ترجمته .2

 

                                                           
 .الحديث الخمسون، ثقة حافظ (1)
 الحديث الرابع واألربعون بعد المائة، ثقة. (2)



  [430] 

 

 : سبقتخليفة بن الحصينعن  األغر بن الصباحقيس بن الربيع عن  .3
 .(1)مترجمته

 .(2)نصر عن ابن عباس: سبقت ترجمتهم والعزو لهم أبو .4
 :اإلسنادالحكم على -ج
، قال أبو عيسى: هذا حديث األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

 الترمذي، جامع من ليس الحديث هذا"غريب، وقال المحقق كما جاء في التخريج: 
 التحفة، في مزيال يذكره ولم أيدينا، بين التي والشروح النسخ من شيء في نجده لم فإننا
. "للترمذي سبهين ولم" المنثور الدر" في السيوطي وذكره المستدركون، عليه استدركه وال
 .هـ. ا

فيما اتفق عليه  قلت: والحديث إنما صح من غير هذا الطريق بشواهده عن عائشة
 اآلَيةِ  َهِذهِ بِ  الُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  ِإَلْيهِ  َهاَجرَ  َمنْ  َيْمَتِحنُ  َكانَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : قالتالشيخان 

 َقالَ  ،َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َقْوِلهِ  ِإَلى ُيَباِيْعَنكَ  الُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  ِإَذا النَِّبيُّ  َأيَُّها َيا: اللَّهِ  ِبَقْولِ 
 َقدْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  اَلهَ  َقالَ  الُمْؤِمَناِت، ِمنَ  الشَّْرطِ  ِبَهَذا َأَقرَّ  َفَمنْ : َعاِئَشةُ  َقاَلتْ : ُعْرَوةُ 
 :ِبَقْوِلهِ  ِإالَّ  ُيَباِيُعُهنَّ  َما َعِة،الُمَبايَ  ِفي َقطُّ  اْمَرَأةٍ  َيدَ  َيُدهُ  َمسَّتْ  َما َواللَّهِ  َوالَ  َكاَلًما، ((َباَيْعُتكِ 

 .(3)((َذِلكِ  َعَلى َباَيْعُتكِ  َقدْ ))
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 الثامن والعشرون، قيس صدوق، األغر وخليفة ثقتان.الحديث  (1)
 .الحديث السابع والسبعون، أبو نصر مجهول وثق، ابن عباس صحابي (2)
، حديث 6/150[ 10]الممتحنة:  ِإَذا َجاَءُكُم الُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراتٍ باب –صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (3)

، حديث 3/111وز من الشروط في اإلسالم واألحكام والمبايعة باب ما يج–، كتاب الشروط 4191رقم:
، وعدة مواضع أخرى، صحيح 4112، حديث رقم:5/127باب غزوة الحديبة –، كتاب المغازي 2712-2711رقم:

 ، وذكر حديثي الباب.1166، حديث رقم:3/1419مسلم: كتاب اإلمارة باب كيفية بيعة النساء 
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 (في الحراسة في الغزو في سبيل اهلل) 
 :بعد المائةوالستون  السابع *الحديث

: َأْخَبَرَنا َقْيٌس، َعْن َأِبي َقالَ  ،َحدَّثََنا الدَِّقيِقيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُن َهاُرونَ قال أبو سعيد: 
َتِعَس َعْبُد الدِّيَناِر، َتِعَس )) َقاَل: َعِن النَِّبيِّ َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة،  ُحَصْيٍن،

ْن  ْم ُيْعَط لَ َعْبُد الدِّْرَهِم، َتِعَس َعْبُد اْلَقِطيَفِة، َتِعَس َعْبُد اْلَخِميَصِة، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي، َواِ 
 ((.َلْم َيفِ 
 تخريجه: -أ
 جم يل ىل مل خل: َقْوِلهِ  َوِمنْ  :(1)الزهد وصفة الزاهدينأبو سعيد في  أخرجه .1

 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

 .132، حديث رقم:70، صـيونس خي
 :اإلسناددراسة  -ب
الدقيقي عن يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي  .1

 .(2): سبق العزو لهمصالح عن أبي هريرة
 :اإلسنادالحكم على -ج 
 سدي.األ الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 
 ق أبيفقد صح من طري، -رحمه اهلل- ديث صحيح لغيره وقد توبع عليه قيٌس والح 

 َأْخَبَرَنا وُسَف،يُ  ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا ، حيث قال:-رحمه اهلل-بكر بن عياش عند البخاري 
 َعنِ  ،ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  َحِصيٍن، َأِبي َعنْ  َعيَّاٍش، اْبنَ  َيْعِني َبْكرٍ  َأُبو

 َرِضَي، ُأْعِطيَ  نْ إِ  َوالَخِميَصِة، َوالَقِطيَفِة، َوالدِّْرَهِم، الدِّيَناِر، َعْبدُ  َتِعَس )): َقالَ  ،النَِّبيِّ 
نْ   .(3)((َيْرَض  َلمْ  ُيْعطَ  َلمْ  َواِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
                                                           

سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي  الزهد وصفة الزاهدين: ألبي (1)
 .1401طنطا، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: مجدي فتحي السيد، طبعة: دار الصحابة للتراث 340)المتوفى: 

ن ثقة يالحديث السادس واألربعون بعد المائة، الدقيقي صدوق، يزيد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو حص (2)
 .صاحب سنة، أبو صالح ثقة، أبو هريرة صحابي

، كتاب 2116، حديث رقم:4/34باب الحراسة في الغزو في سبيل اهلل –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (3)
 .6435، حديث رقم:1/92باب ما يتقى من فتنة المال –الرقاق 
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 غريب األلفاظ:-د
  (1)وقد تُفتح العين، وهو ُدعاء عليه بالهالك إذا عَثر وانَكبَّ لوجهه،: َتِعَس. 
 (2)يلهابَتْحص وَيْهَتمُّ  لها َيْعمل الذي: أي َخْمل، له ِكساء هي :هي الَقِطيفة. 
 الَّ َأْن وقيل ال ُتَسمَّى َخِميَصة إِ  ،وهي ثوب َخزٍّ َأْو ُصوف ُمْعَلم هي: اْلَخِميَصة

 .(3)َتُكوَن َسْوَداء ُمْعَلمة، َوَكاَنْت ِمْن ِلَباس النَّاِس قدِيمًا، وَجْمُعها الَخَماِئُص 
 

  

                                                           
 .1/190ء مع العين باب التا–النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف التاء  (1)
 .4/14باب القاف مع الطاء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف القاف  (2)
 .2/11باب الخاء مع الميم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الخاء  (3)
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 تعظيم أمر الغدر() 
 :بعد المائةوالستون  الثامن *الحديث

 اَل: َحدَّثََنا َيْحَيى َقاَل:َحدَّثََنا َيْحَيى قَ َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن َعِقيٍل َقاَل:  :الَكاَلَباِذيُّ بن أبي قال 
ِلُكلِّ )) :اأْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َحدَّثََنا َقْيٌس، َعِن 

َواُء ِبَيِدِه لِ )) ِرِئ اْلَقْيِس:ِعْنَد ِذْكِر امْ  َوَقالَ (( َغاِدٍر ِلَواٌء ُيْعَرُف ِبِلَواِئِه ِعْنَد َباِب اْسِتهِ 
 ((.الشَُّعَراِء َيْقُدُمُهْم ِإَلى النَّارِ 

 تخريجه: -أ
 .415، حديث رقم:344: صـ، في كتابه بحر الفوائدالَكاَلَباِذيُّ بن أبي  أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمته حاتم بن عقيل: .1
 بن انحس بن يزيد بن الفضيل بن عثمان بن الحسن بن إسماعيل بن يحيى .2

 .(2)الهمداني البخاري السبيعي: مجهول لم يعرف حاله عمرو
 .(3)عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته يحيى الحماني .3
 .(4): سبق العزو لهماألعمش عن أبي وائل عن عبد اهلل بن مسعود .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
 يحيى هفيفيه مجهوالن ال يعرفان و  اإلسنادشديد الضعف من هذا  ضعيف هإسناد  
 .الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن
 بن عمرامن طريق  بإسناد صحيح حديث صحيح لغيره، وقد ثبت عند الشيخينوال 

 .(5)((َياَمةِ القِ  َيْومَ  ِبَغْدَرِتهِ  ُيْنَصبُ  ِلَواءٌ  َغاِدرٍ  ِلُكلِّ )): َيُقولُ  النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ 
 

                                                           
 الحديث السابع، مجهول. (1)
 .4/573باب السبيعي والبستيغي –اإلكمال البن مأكوال: حرف السين  (2)
 الحديث األول، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .الحديث الرابع عشر، األعمش ثقة، أبو وائل ثقة، ابن مسعود صحابي (4)
، ومواضع أخري، 3111، حديث رقم:4/104باب إثم الغادر للبر والفاجر –صحيح البخاري: كتاب الجزية  (5)

 .1735، حديث رقم:3/1359باب تحريم الغدر –صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير 
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: أنسو  الخدري، سعيد وأبي مسعود، بن اهلل وعبد علي، عن الباب وفيقال الترمذي: 
 عن إسحاق، أبي عن سويد، حديث عن محمدا، وسألت صحيح حسن حديث هذا

 أعرف ال: فقال ،((ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواءٌ )): قال النبي عن علي، عن عمير، بن عمارة
 .(1)مرفوعا الحديث هذا

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .1511، حديث رقم:4/144ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة باب –سنن الترمذي: أبواب السير  (1)
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 الفصل األول 

 النكاح والطالق وما يتعلق بهما(في قيس  وردأ)ما 
 )استأذن البكر للزواج(

 :بعد المائةوالستون  التاسع *الحديث

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َأْخَبَرَناقال محمد بن الحسن:   اْلَكِريمِ  َعْبدِ  َعنْ  ،اأَلَسِديُّ  الرَّ
،  ِسِهنَّ َأْنفُ  ِفي اأَلْبَكارُ  ُتْسَتْأَذنُ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلُمَسيِِّب، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اْلَجَزِريِّ
 .َنْأُخذُ  َفِبَهَذا: ُمَحمَّدٌ  َقالَ  ،((اأَلِب  َوَغْيرِ  اأَلبِ  َذَواتِ 

 تخريجه: -أ

: باب البكر تستأمر في نفسها (1)محمد بن الحسن في روايته للموطأ :أخرجه
 .541، حديث رقم: 111صـ

 :اإلسناددراسة  -ب
 ياألصبح عمرو بن عامر أبى بن مالك بن أنس بن مالك اهلل عبد أبو: مالك .1

 رأس الهجرة، دار إمامه(، 179: )ت:الهجرة( دار )إمام الفقيه يالمدن الحميري
، وصاحب أصح أسناد، من السابعة، روى له المتثبتين وكبير المتقنين،
 .(2)الجماعة

 قيس بن الربيع: سبق. .2
: ُرِميضخال يالحران يالجزر  مالك بن الكريم عبد سعيد أبو :عبد الكريم الجزري .3

 .(3)ه(، ثقة متقن، من السادسة، روى له الجماعة127)ت:
                                                           

موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:  (1)
 طبعة: المكتبة العلمية، الطبعة الثانية.هـ(، تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، 179

 .10/1، تهذيب التهذيب:1/41، سير أعالم النبالء:27/91، تهذيب الكمال:1/204الجرح والتعديل: (2)
 .6/375، تهذيب التهذيب:6/10، سير أعالم النبالء:11/252، تهذيب الكمال:6/51الجرح والتعديل: (3)
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 .(1)سعيد بن المسيب: سبقت ترجمته .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

، األسدي عالربي بن قيس عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ؛ضعيف هإسناد
 .(2)فه، ذكر ذلك عبد الرزاق في مصنولم يتفرد به، فقد تابعه سفيان الثوري، ومعمر

ن مرسالت سعيد بن المسيب مقبولة بال خالف، ويقوى هذا ؛ ألبه يؤخذهذا الحديث و  
فقد رواه غير واحد من الصحابة، وقد ذكر  ،وغيرهماالحديث بشواهده من الصحيحين 

 ْسَتْأَمَر،تُ  َحتَّى اأَليِّمُ  تُْنَكحُ  الَ )): َقالَ  النَِّبيَّ  َأنَّ قوله:  في الصحيحين عن أبي هريرة
 .(3)((َتْسُكتَ  َأنْ )): َقالَ  ْذُنَها؟إِ  َوَكْيفَ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َقاُلوا ((ُتْسَتْأَذنَ  َحتَّى الِبْكرُ  تُْنَكحُ  َوالَ 

 ديثحو  ،عميرة بن والعرس وعائشة، عباس، وابن عمر، عن الباب وفيقال الترمذي: 
 زوجت ال الثيب أن: العلم أهل عند هذا على والعمل صحيح، حسن حديث هريرة أبي
ن تستأمر، حتى  سوو،مف فالنكاح ذلك فكرهت يستأمرها أن غير من األب زوجها وا 
 رأىف اآلباء، زوجهن إذا األبكار تزويج في العلم أهل واختلف العلم، أهل عامة عند
 أمرها ربغي بالغة وهي البكر زوج إذا األب أن: وغيرهم الكوفة أهل من العلم أهل أكثر
 على ألبا تزويج: المدينة أهل بعض وقال مفسوو، فالنكاح األب بتزويج ترض فلم

ن جائز، البكر سحاق وأحمد، والشافعي، أنس، بن مالك قول وهو ذلك، كرهت وا   ،وا 
 .(4)ما يستفاد من الحديث وفيه الكفاية واهلل أعلمجل قلت: وهذا 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الحديث السابع والستون، ثقة حجة. (1)
 . 10211-10210، حديث رقم:6/142باب استئمار النساء في أبضاعهن –مصنف عبد الرزاق: كتاب النكاح  (2)
، 5136، حديث رقم:7/17ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها باب –صحيح البخاري: كتاب النكاح  (3)

، حديث 2/1036والبكر بالسكوت باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، –صحيح مسلم: كتاب النكاح 
 .1419رقم:

 .1107، حديث رقم:3/407باب ما جاء في استئمار البكر والثيب –سنن الترمذي: أبواب النكاح  (4)
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 )اشتراط الولي في النكاح(

 :بعد المائة السبعون *الحديث

 َنا: َقالَ  اأْلَْشَعِريُّ  لٍ ِباَل  َأُبو َنا: َقالَ  الحضرمي اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  : َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُموَسى، َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الرَّ
، ِإالَّ  ِنَكاحَ  اَل ))  ((.َوُشُهودٍ  ِبَوِليٍّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 ، واللفظ له.5565رقم:، حديث 5/363الطبراني في األوسط: من اسمه محمد  .1
، 3/399 ال نكاح إال بولي باب ما جاء–أبواب النكاح الترمذي في سننه:  .2

 ((.ِطلٌ َأيَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليَِّها َفِنَكاُحَها َبا، بلفظ ))1102حديث رقم: 
 .3113، حديث رقم: 1/212البزار في مسنده: مسند أبي موسى األشعري .3
باب النكاح بغير ولي عصبة –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب النكاح  .4

، وأطال الطحاوي في الكالم عن الحديث من جهة 4267، حديث رقم:3/9
 قبوله من طريق قيس وتوثيقه.

نكاح األولياء على ما أبواب جماعالبيهقي في السنن الكبرى:  .5  لبكرا اآلباء وا 
، وذكر له 13615، حديث رقم:7/174باب ال نكاح إال بولي – إذنها بغير

، 10/33باب ال نكاح إال بولي –: كتاب النكاح واآلثار السنن معرفةطريقًا في 
 .13529حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
عن أبو بالل األشعري عن قيس بن الربيع عن  الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

 .(1)أبي إسحاق السبيعي: سبق العزو لهم

                                                           
الحديث السادس والثالثون بعد المائة، محمد ثقة، أبو بالل مقبول، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق  (1)

 ثقة.
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 .(1): سبقت ترجمته والعزو لهبردة عن أبي موسى األشعري أبو .2

 :اإلسنادالحكم على -ج

 مدمح بن مرداس عدا وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده
 .مقبول وهو األشعري

سرائيل   والحديث قد كثرت متابعاته ولم يتفرد به قيس، فقد رواه شعبة وسفيان الثوري وا 
له طرق و   في نفس مصادر التخريج، وبنفس الصفحات،وغيرهم، تجد ذلك متصاًل 

هورة بالل األشعري، والحديث من األحاديث المش أقوى عن قيس من طريق أبي
عند ر من كتب السنن ومنها السنن األربعة، و والمعمول بها فقهًا وسندًا، وقد ذكرته كثي

جزء كتاب النكاح بابًا كامال في ال في-اهللرحمه -، وقد بوب البخاري أحمد في مسنده
 .(2)السابع وعنونه بقوله: باب ال نكاح إال بولي

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           

 .ثقة، أبو موسى صحابي الحديث الخمسون، أبي بردة (1)
 .7/15باب ال نكاح إال بولي –صحيح البخاري: كتاب النكاح  (2)
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 )النظر إلى المخطوبة( 

 :بعد المائةالسبعون الواحد و  *الحديث

 َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناوَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحِكيٍم، َقاَل: َنا ُمْسِلُم ْبُن ُقَتْيَبَة،قال البزار:  
، ، ْبنُ  ُعَمرُ  َنا: َقالَ  اْلُقَطِعيُّ  ُموَسى َعنْ  ِعيَسى، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َقْيٌس، َنا: َقاالَ  َعِليٍّ

 َلىإِ  الرَُّجلُ  َيْنُظرَ  َأنْ  َحَرجَ  اَل )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ُحَمْيدٍ  َأِبي َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ 
 ((.َتْعَلمُ  اَل  َحْيثِ  ِمنْ  َيَتَزوَُّجَها َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا اْلَمْرَأةِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

-1713، حديث رقم: 9/165البزار في مسنده: مسند أبي حميد الساعدي .1
 ، واللفظ له.3714

، 2/159باب النظر إلى المخطوبة –الهيثمي في كشف األستار: كتاب النكاح  .2
 .1411حديث رقم:

 : اإلسناددراسة  -ب
ه(، ثقة 256ي: )ت:البصر  المقوم حكيم بن يحيى سعيد أبو :يحيى بن حكيم .1

 .(1)حافظ عابد، من العاشرة، روى له أصحاب السنن عدا الترمذي
 .(2)مسلم بن قتيبة عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 زمح أبى بن يحيى بن محمد يالقطع اهلل عبد أبو: محمد بن يحيى القطعي .3

ه مسلم ه(، صدوق ثقة، من العاشرة، روى ل253ي: )ت:البصر  يالزبيد مهران
 .(3)وأصحاب السنن عدا ابن ماجة

                                                           
 .11/199، تهذيب التهذيب:12/291، سير أعالم النبالء:31/273، تهذيب الكمال:9/134الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الثامن والعشرون بعد المائة، صدوق ثقة يهم. (2)
 .9/509، تهذيب التهذيب:6/204، تاريخ اإلسالم:26/601تهذيب الكمال:، 1/124الجرح والتعديل: (3)
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: يالبصر  ،يالمقدم مقدم بن عطاء بن على بن عمر حفص أبو: عمر بن علي .4
 .(1)ه(، ثقة مدلس، من الثامنة، روى له الجماعة190)ت:

 .(2)قيس بن الربيع عن عبد اهلل بن عيسى: سبق العزو لهم .5
ي: كوفال يالخطم ياألنصار  يزيد بن اهلل عبد بن موسى: موسى بن عبد اهلل .6

 .(3)ثقة، من الرابعة، روى له: البخاري تعليقًا والخمسة
ه( 60ي: )ت:المدن ياألنصار  يالساعد المنذر بن سعد بن المنذر حميد أبو .7

 .(4)، شهد أحًد وما بعدها، روى له الجماعةصحابي جليل

 :اإلسنادالحكم على -ج 

في  يٌس ، وقد تابع قاألسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن هيإسنادالحديث ب 
 وغيره. (5)عند أحمد الجعفي معاوية بن زهيرروايته لهذا الحديث 

بغير هذا اللفظ ويشهد لهذا الحديث عند مسلم حيث ، آخروالحديث صحيح من طريق  
 َأِبي َعنْ  َحاِزٍم، َأِبي نْ عَ  َكْيَساَن، ْبنِ  َيِزيدَ  َعنْ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا ُعَمَر، َأِبي اْبنُ  َحدَّثََناقال: 
 َلهُ  َفَقالَ  اأْلَْنَصاِر، ِمنَ  اْمَرَأةً  َتَزوَّجَ  َأنَّهُ  َفَأْخَبَرهُ  َرُجلٌ  َفَأَتاهُ  ،النَِّبيِّ  ِعْندَ  ُكْنتُ : َقالَ  ُهَرْيَرَة،
 َأْعُينِ  ِفي ِإنَّ فَ  ِإَلْيَها، َفاْنُظْر  َفاْذَهبْ )): َقالَ  اَل،: َقالَ  ،((ِإَلْيَها؟ َأَنَظْرتَ )) :اهللِ  َرُسولُ 

 .(6)((َشْيًئا اأْلَْنَصارِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 .7/416، تهذيب التهذيب:1/513، سير أعالم النبالء:21/470، تهذيب الكمال:6/124الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الرابع والثالثون، قيس صدوق حسن الحديث، عبد اهلل ثقة. (2)
 .10/354، تهذيب التهذيب:3/744، تاريخ اإلسالم:29/94ال:، تهذيب الكم1/149الجرح والتعديل: (3)
 .7/10، اإلصابة:33/264، تهذيب الكمال:5/71، أسد الغابة:5/237الجرح والتعديل: (4)
، قال المحقق: 23602، حديث رقم:39/15حديث أبو حميد الساعدي –مسند أحمد: تتمة مسند األنصار  (5)

ل مسلم. فمن رجا-وهو ابن يزيد الَخْطمي-الشيخين غير موسى بن عبد اهلل إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال 
 زهير: هو ابن معاوية الُجْعفي، وعبد اهلل ابن عيسى: هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

، حديث 2/1040باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها –صحيح مسلم: كتاب النكاح  (6)
 .1424رقم:
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 )مهر النكاح(

 :بعد المائةوالسبعون  الثاني *الحديث

 ثنا: َقااَل  اْلَقاِضي ْلَحَسنِ ا ْبنُ  َأْحَمدُ  َبْكرٍ  َوَأُبو اْلَحاِفُظ، اهللِ  َعْبدِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال البيهقي: 
 َعنْ  آَدَم، ْبنُ  َيْحَيى ناث َعفَّاَن، ْبنِ  َعِليِّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ثنا َيْعُقوَب، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  ، اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمْيرِ  َعنْ  الرَّ ، اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  ْلَمِلكِ ا َعْبدِ  َعنْ  اْلَخْثَعِميِّ  الطَّاِئِفيِّ
 :َقاُلوا ((ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى اْنِكُحوا)): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَبْيَلَماِنيِّ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ 
 ((.وُهمْ َأْهلُ  َعَلْيهِ  َتَراَضى َما)) :َقالَ  َبْيَنُهْم؟ اْلَعاَلِئقُ  َفَما اهللِ  َرُسولَ  َيا

 تخريجه: -أ

ًا باب ما يجوز أن يكون مهر –البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصداق  أخرجه
 .14375، حديث رقم:7/390

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الحافظ: سبقت ترجمتهأبو عبد اهلل  .1
 رشيالح الحيري أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد: أبو بكر القاضي .2

ه(، ثقة، روى عن محمد بن يعقوب األصم، ورى عنه: 421: )ت:النيسابوري
 .(2)أبو بكر الخطيب والبيهقي

 نان،س بن معقل بن يوسف بن يعقوب بن العباس محمد أبو: محمد بن يعقوب .3
محمد بن عبد ه(، ثقة حافظ، روى عن 346: )ت:األصم النيسابوري األموي،

وغيرهم، وعنه،  ،اهلل بن عبد الحكم الفقيه، وبكار بن قتيبة، والربيع بن سليمان

                                                           
 لحديث الحادي عشر، ثقة.ا (1)
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن  (2)

، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: دار الكتب العلمية، 133هـ( صـ629نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 
 هـ. 1401الطبعة األولى 
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أكثر عنه، وأبو عبد اهلل بن منده، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر و الحاكم 
 .(1)، وغيرهمالحيري، وأبو سعيد الصيرفي

ي عن يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم العزو الحسن بن عل .4
 .(2)لهم

 .(3)عمير بن عبد اهلل عن عبد الملك بن المغيرة: سبقت ترجمتهم .5
شاهير ، ضعيف، من مالبيلماني زيد أبي بن الرحمن عبد :عبد الرحمن البيلماني .6

روى عنه زيد بن أسلم، وسماك بن الفضل، ، يروى عن ابن عمرالتابعين، 
 .(4)وربيعة، وابنه محمد بن عبد الرحمن

 :اإلسنادالحكم على -ج 

 وهو مانيالبيل زيد أبي بن الرحمن عبد وفيه إرسال، موضع به ألن ،ضعيف هإسناد 
 ث، وليس للحديث شواهد تقويه بهذا اللفظ، إال ما كان من األحاديالحديث ضعيف

خذ يؤ  بهذا اللفظ ليس عليه العمل والولذا فهذا الحديث  الواردة في المهور لعقد النكاح؛
به، وقد تفرد بروايته البيهقي من طريق قيس بن الربيع، ولم يتفرد به قيس فقد تابعه 
عليه سفيان الثوري، وحفص بن غياث، ومحمد بن خزام، وهارون بن المغيرة، كما عند 

 .اإلسنادالبيهقي في نفس 

 غريب األلفاظ:-د

  ُِئق  ىعل هب َيَتَعلَُّقون ام: هرالم وَعاَلَقة َعاَلَقة،: دةالواح الُمهور،هي:  اْلع ال 
 .(5)جالمتزو 

                                                           
 .7/141اإلسالم:تاريخ  (1)
 الحديث الخامس بعد المائة، الحسن صدوق، يحيى بن آدم ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الواحد والثمانون، عمير ثقة، عبد الملك مقبول. (3)
 .2/551ميزان االعتدال: (4)
 .3/219باب العين مع الالم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف العين  (5)
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 )ما يقال عند الدخول بالزوجة(

 :بعد المائةوالسبعون  الثالث *الحديث

ٍب، ثنا َحدَّثََنا َأُبو َبْكٍر، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، ثنا َيْعُقوُب ْبُن َكعْ قال تمام الرازي: 
 :اَل: َقاَل َرُسولُ قَ  َبِقيَُّة، َقْيٍس، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساِلٍم، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

َقاَل:  ((ِإَذا َجاَمَع َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: ِبْسِم اللَِّه َجنِّْبَنا الشَّْيَطاَن َوَجنِِّب الشَّْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا))
 ((.ِفيَما َبْيَن َذِلَك َلْم َيُضرَُّه الشَّْيَطانُ َفِإْن ُحِمَل َلُه ))

 تخريجه: -أ

، حديث 1/291تمام الرازي في الفوائد: نسخة زين بن شعيب اإلسكندراني  أخرجه
 .727رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
القنسريني التنوخي القطان،  سعيد بن عثمان بن سهل بن محمد: أبو بكر  .1

روى عن عبد الرحمن بن ، قدم دمشق، وحدث بها ، مجهول،المعروف ببكير
 .(1)معدان الالذقي

ي لبغدادا الملك عبد بن الرحمن عبد بن عثمان سعيد أبو: سعيد بن عبد الرحمن .2
 .(2)ه( صدوق، من الثانية عشر، روى له النسائي260األنطاكي: )ت: قبل الـ 

: ثقة ياألنطاكي الحلب حامد بن كعب بن يعقوبيوسف  أبو: كعب بن يعقوب .3
 .(3)صالح، من العاشرة، روى له أبو داود

                                                           
مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور االنصاري  (1)

، تحقيق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، 22/212هـ(، 711الرويفعى اإلفريقي )المتوفى: 
 م.1914-هـ  1402الطبعة األولى: سوريا،  –طبعة: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 

 .4/57، تهذيب التهذيب:6/90، تاريخ اإلسالم:10/135تهذيب الكمال: (2)
 .11/394، تهذيب التهذيب:11/524، سير أعالم النبالء:32/351تهذيب الكمال: ،9/213الجرح والتعديل: (3)
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 يالحمير  يالكالع حريز بن كعب بن صائد بن الوليد بن بقية يحمد أبو: بقية .4
، وثقه الجمهور، من التدليس كثير صدوقه(، 197ي: )ت:الحمص يالميتم

 .(1)الثامنة، روى له البخاري تعليقًا، والخمسة
 .(2)سبقت ترجمته والعزو له :المعتمرقيس بن الربيع عن منصور بن  .5
 .(3)سبقت ترجمتهسالم بن أبي الجعد:  .6
ي: )ت: المدن يالحجاز  يالهاشم يالقرش مسلم أبى بن كريب رشدين أبو: كريب .7

 .(4)ه(، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة91
 .(5): سبقت ترجمتهابن عباس .1

 :اإلسنادالحكم على -ج

 لقنسرينيا سهل بن محمد عدا وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف إسناده 
، وقد تابع قيس في رواية هذا الحديث ورقاء بن عمر، وشعبة بن الحال مجهول وهو

فسه، في المصدر ن اإلسنادالحجاج، وبحر بن كنيز، رواه عنهم بقية بن الوليد بهذا 
والحديث صح عند الشيخين من غير هذا الطريق، فقد جاء في الصحيحين عن ابن 

 اللَُّهمَّ  اللَِّه، مِ ِباسْ : َأْهَلهُ  َيْأِتي ِحينَ  َيُقولُ  َأَحَدُهمْ  َأنَّ  َلوْ  َأَما)): النَِّبيُّ  َقالَ عباس قال: 
 َلمْ  َوَلٌد، ُقِضيَ  َأوْ  َذِلَك، ِفي َبْيَنُهَما ُقدِّرَ  ثُمَّ  َرَزْقَتَنا، َما الشَّْيَطانَ  َوَجنِّبِ  الشَّْيَطانَ  َجنِّْبِني
 .(6)((َأَبًدا َشْيَطانٌ  َيُضرَّهُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 .1/476، تهذيب التهذيب:1/511، سير أعالم النبالء:4/192تهذيب الكمال: ،3/251الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الخامس والعشرون، قيس صدوق حين الحديث، منصور ثقة. (2)
 الحديث الثاني بعد المائة، ثقة. (3)
 .3/279، تهذيب التهذيب:4/479، سير أعالم النبالء:24/172تهذيب الكمال: ،7/161الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث الثاني، صحابي (5)
، كتاب الدعوات 5165، حديث رقم:7/23باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله –صحيح البخاري: كتاب النكاح  (6)
باب ما –، وعدة مواضع، صحيح مسلم: كتاب النكاح 6311، حديث رقم:1/12باب ما يقول إذا أتى أهله –

 .1434رقم:، حديث 2/1051يستحب أن يقوله عند الجماع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [446] 

 

 )حقوق الزوجة(

 :بعد المائةوالسبعون  الرابع *الحديث

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث َعِليٍّ  ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناقال الطبراني:   َعنْ  الرَّ
، ُكْلُثومٍ  َعنْ  َشدَّاٍد، ْبنِ  َجاِمعِ   اهللِ  َرُسولِ  َرْأَس  َفلِّيتُ  َكاَنتْ  َأنََّها َسَلَمَة، ُأمِّ  َعنْ  اْلُخَزاِعيِّ

 ِإَلْيَها، َبَصِري َوَرَفْعتُ  لُِّمَهاَوُأكَ  ُتَكلُِّمِني َفَجَعَلتْ  َمْسُعودٍ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدِ  اْمَرَأةُ  َزْيَنبُ  َفَجاَءتْ 
: َزْيَنبُ  َقاَلتْ  ،((َعْيَنْيكِ بِ  ُتَكلِِّميَنَها َلْستِ  َفِإنَّكِ  ِفاَلَيِتِك، َعَلى َأْقِبِلي)): اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ 

 َلمْ  َمْظُعوٍن، ْبنِ  ُعْثَمانَ  اْمَرَأةُ  َصَنَعِت  َكَما َهَذا: َفَقالَ  اْلَمْسَكِن، ِضيقَ  َأْشُكو َفَجَعْلتُ 
 ُخطَّةً  اْخَتطَّ  َمنِ  َكَذاكَ )): اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َرْأِسَها، َعَلى َنَزلَ  َحتَّى َنَزَلتْ  َما َيَسُعَها
 َداَرَها َوَأْحَرَزتْ  اهلِل، َعْبدِ  ارِ دَ  ِمنْ  َنِصيَبَها َفَوِرَثتْ  ِخطَُّتَها، َفَلَها اْلُمَهاِجَراِت، ِمنَ  ِباْلَمِديَنةِ 
 ((.ِباْلَمِديَنةِ 

 تخريجه: -أ

،  23/321كلثوم الخزاعي عن أم سلمة- الطبراني في الكبير: أم سلمة أخرجه
 .733حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
علي بن عبد العزيز عن عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبق العزو  .1

 .(1)لهم
 .(2)جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي: سبقت ترجمتهم .2
 .(3)سبقت ترجمتها: أم سلمة .3

 

                                                           
 الحديث السادس والعشرون بعد المائة، علٌي ثقة، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الرابع واألربعون، ثقتان. (2)
 .الحديث والواحد والسبعون، صحابية (3)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 ، تفرد بروايته الطبراني عن قيس بن الربيع.وصدوقون، رجاله ثقات حسن هإسناد

داود وأحمد، فقد  ، عند أبيوللحديث شواهد يقوى بها من حديث زينب بنت جحش
 َعنْ  اأْلَْعَمُش، دَّثََناحَ  ِزَياٍد، ْبنُ  اْلَواِحدِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا َعفَّاُن، َحدَّثََناجاء عند أحمد ما نصه: 

 ُعْثَمانَ  اْمَرَأةُ  َوِعْنَدهُ  ،هللِ ا َرُسولِ  َرْأَس  َتْفِلي َزْيَنبُ  َكاَنتْ : َقالَ  ُكْلُثومٍ  َعنْ  َشدَّاٍد، ْبنِ  َجاِمعِ 
، َيْشُكونَ  اْلُمَهاِجَراتِ  ِمنَ  َوِنَساءٌ  ،َمْظُعونٍ  ْبنِ   َوُيَضيَّقُ  ِمْنُه، ْجنَ َيْخرُ  َوَأنَُّهنَّ  َمَناِزَلُهنَّ

 َلْسِت  ِإنَّكِ )) :اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،اهللِ  َرُسولِ  َرْأَس  َوَتَرَكتْ  َزْيَنُب، َفَتَكلََّمتْ  ِفيِه، َعَلْيِهنَّ 
 ِمنَ  ُيَورَّثَ  َأنْ  َيْوَمِئذٍ  اهللِ  َرُسولُ  َفَأَمرَ  ((،َعَمَلكِ  َواْعَمِلي َتَكلَِّمي ِبَعْيَنْيِك، َتَكلَِّمينَ 

 .(1)َمِديَنةِ ِبالْ  َداًرا اْمَرَأُتهُ  َفَوِرثَْتهُ  اهلِل، َعْبدُ  َفَماتَ  ((النَِّساءُ  اْلُمَهاِجِرينَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
، 70502-27049، حديث رقم: 44/601حديث زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود –مسند أحمد: مسند النساء  (1)

قال المحقق: إسناده حسن من أجل ُكلثوم، فقد ترجم له الحافظ في "تهذيبه" فقال: كلثوم بن المصطلق، وهو كلثوم 
بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، ويقال: كلثوم بن األقمر، ويقال: ابن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن 

ابن حبان في ثقات التابعين ثالثة: كلثوم بن  المصطلق الخزاعي المصطلقي، يقال: له صحبة، ثم قال: ذكر
المصطلق الخزاعي، وهو الراوي عن ابن مسعود، وعنه الزبير بن عدي وعمران بن عمير، وكلثوم بن عامر، وهو 
الراوي عن عمته جويرية بنت الحارث، وعنه مهاجر أبو الحسن، وكلثوم بن األقمر: روى عنه زّر بن حبيش، وعنه 

م قال الحافظ: وكذا فرَّق بينهما البخاري في "تاريخه"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي حاتم، والذي األسود بن قيس. ث
نما ُنِسَب إلى جدِّه، وأما كلثوم ابن األقمر، فهو غيره قطعًا،  يظهر أن كلثوم بن المصطلق هو كلثوم بن عامر، وا 

 ة. وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين،قلنا: وعلى هذا فقد روى عنة جمع، وقال الحافظ في "التقريب": ثق
 وذكر طرق تخريج الحديث.
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 )تخير الزوجات في تحمل ضيق العيش أو االنفصال(

 :بعد المائةوالسبعون  الخامس *الحديث

 َأِبي ْبنُ  َهاُرونُ  نا: الَ قَ  اْلَحَنِفيُّ  اأْلَْصَبَهاِنيُّ  َحْمَدانَ  ْبنُ  اْلَعبَّاُس  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َيِزيَد، َأِبي ْبنُ  ُحَسْينُ  َأِخي نا: َقالَ  َيِزيدَ   َمْسُروٍق، ْبنِ  َسِعيدِ  نْ عَ  الرَّ
َحى، َأِبي َعنْ  َنا)): َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  َمْسُروٍق، َعنْ  الضُّ  َفاْخَتْرَناُه، للَّهِ ا َرُسولُ  َخَيرَّ
 ((.َشْيًئا َيُعدَّهُ  َفَلمْ 

 تخريجه: -أ

 .4256، حديث رقم:4/299 العباس اسمهمن  الطبراني في األوسط: أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 :الحنفيّ  األصبهانيّ  حمدان بن العّباس الفضل أبو :العباس بن حمدان .1

 ،الّدامغانيّ  عيسى بن محمد، روى عن: عابًدا صالًحا ثبًتا ثقةه(، 294)ت:
 أبوو  اْلَعسَّاِل، أحمد أبو ، وعنه:بكر بن وحاتم سابق، بن محمد بن ويوسف
 .(1)ونآخر و  خ،الشي وأبو الطََّبرانّي، القاسم

 .(2)، لم أقف له على ترجمةمجهول بردة وأب: هارون بن أبي يزيد .2
ال عن قيس بن الربيع، ق روى، يبردة أبي بن الحسين: حسين بن أبي يزيد  .3

 .(3)"ال يدري من ذا"الذهبي: 
 .(4)قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق: سبقت ترجمتهم .4
 .(5)أبي الضحى عن مسروق: سبقت ترجمتهم .5

                                                           
 .344، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ6/959تاريخ اإلسالم: (1)
 ، في ترجمة أخيه الحسين بن أبي بردة.3/150لسان الميزان:  (2)
 ، المصدر السابق نفسه.1/531ميزان االعتدال:  (3)
 الحديث التاسع، قيس صدوق حسن الحديث، سعيد ثقة. (4)
 الحديث الخامس والستون بعد مائة. (5)
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 .(1)سبقت ترجمتها :عائشة .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

ما مجهوالن وه انالكوفي بردة أبي بن الحسينهارون و  فيهشديد الضعف  ضعيف هإسناد 
 قات عدا قيس فهو صدوق حسن الحديث.ال يعرفان، وبقية رجاله ث

 سينح إال قيس عن رواه وال قيس، إال مسروق بن سعيد عن يروه لمقال الطبراني:  
 .بردة أبي بن

ه عنها غير واحد روي، يقلت والحديث مما ثبت في الصحيحين من طريق عائشة 
 ،اللَّهِ  َرُسولُ  َخيََّرَنا)): َقاَلتْ  من طريق عائشة شيخينفقد صح عند المن التابعين، 

 .(2)((َشْيًئا َعَلْيَنا َذِلكَ  َيُعدَّ  َفَلمْ  َوَرُسوَلُه، اللَّهَ  َفاْخَتْرَنا

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

 

  

                                                           
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (1)
، صحيح مسلم: كتاب 5263-5262، حديث رقم:7/43باب من خير نسائه –صحيح البخاري: كتاب الطالق  (2)

 .1477، حديث رقم:1104-2/1103طالقا إال بالنية بيان أن تخيير امرأته ال يكون باب –الطالق 
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 )حقوق األوالد واألهلين( 

 :بعد المائةوالسبعون  السادس*الحديث 

 َعِليِّ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ْعَفرٍ جَ  َأُبو نا اْلَقاِضي، اْلَحَسنِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َبْكرٍ  َأُبو َأْخَبَرَناقال البيهقي: 
، ُدَحْيمٍ  ْبنِ   َحدَّثَِني َأِبي، نا ْلَعطَّاُر،ا ُمَباَركٍ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُعَبْيدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  أنا الشَّْيَباِنيُّ

 َأْبَناَءُكمُ  َعلُِّموا)): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َلْيٍث، َعنْ  َقْيٌس،
 ((.اْلِمْغَزلَ  َواْلَمْرَأةَ  ،ُرِميَوال السَِّباَحةَ 

 تخريجه: -أ

، حديث 11/135البيهقي في شعب اإليمان: حقوق األوالد واألهلين  أخرجه
 .1297رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)ترجمته سبقت: أبو بكر القاضي .1
 بانيالشي كيسان بن دَحْيم بن علي بن جعفر محمد أبو :أبو جعفر بن دحيم .2

ائغ الكوفي  اهلل عبد بن إبراهيم ، روى عن:صدوًقا ثقةه(، 352: )ت:الصَّ
ار، براهيم القصَّ وعنه:  ،الِغفاري حازم بن أْحَمد القاضي، العنبس أبي بن وا 

 .(2)وأبو عبد اهلل ابن َبطَّة ،الحيري بكر أبوالدارقطني، والحاكم، و 
 أحمد بن عبيد: مجهول الحال لم أقف له على ترجمة. .3
 .(3)، عن قيس بن الربيع، سبقت ترجمتهُعَبْيُد بن إسحاق العّطار :)أبيه( .4
 صدوقه(، 141القرشي الكوفي: )ت: األموي زنيم بن سليم أبي بن ليثال .5

 .(4)روى له البخاري تعليقًا، والخمسة من السادسة، ،جدا اختلط

                                                           
 الحديث الثاني والسبعون بعد المائة، ثقة. (1)
 .431، الدليل المغني لشيوو اإلمام أبي الحسن الدارقطني:1/49تاريخ اإلسالم: (2)
 الحديث الثالثون، عبيد متروك، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .1/461، تهذيب التهذيب:6/179، سير أعالم النبالء:24/279ل:، تهذيب الكما7/177الجرح والتعديل: (4)
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 .(1)مجاهد عن ابن عمر: سبق العزو لهم .6

 : اإلسنادالحكم على -ج

، مجهول الحال ال يعرف العطار إسحاق بن عبيدأحمد بن  فيه الضعف شديد هإسناد
به  ؤخذيوالحديث بمجمل طرقه التي وقفت عليها ضعيف وال ، الحديث متروك وأبوه

بل هي من كالم عمر بن  فهذه المقولة ليست من كالم النبيوليس عليه العمل، 
الخطاب

(2). 

 

  

                                                           

 .الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، مجاهد ثقة إمام، ابن عمر صحابي (1)
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: لعالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي  (2)

، تحقيق: 11314، حديث رقم:4/467هـ(، 975فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: البرهانفوري ثم المدني 
 م.1911الطبعة الخامسة:، صفوة السقا، طبعة: مؤسسة الرسالة-بكري حياني 
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 )في النهي عن الِزنا واالقتراب منه(

 :بعد المائةوالسبعون  السابع*الحديث 

، َيِزيدَ  َأُبو َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث ُموَسى، ْبنُ  َأَسدُ  ثنا اْلَقَراِطيِسيُّ  َعنْ  الرَّ
 َجِريٌر، ثنا َجِريٍر، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُزْرَعةَ  َأِبي َعنْ  ُمْدِرٍك، ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َسوَّاٍر، ْبنِ  َأْشَعثَ 
 ((.اْصِرفْ )): َفَقالَ  النَّْظَرةِ  َعنِ  اهللِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ : َقالَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، 2403رقم:، حديث 2/337الطبراني في الكبير: أبو زرعة عن أبيه عن جده  .1
 واللفظ له.

 وايةر  الملك عبد بن الوليد مولى عباد بن جناح أحاديث ومنتمام في الفوائد:  .2
 .1420، حديث رقم:2/159 عنه أمية بني مولى صالح بن حماد

 :اإلسناددراسة  -ب
 يقرشال حكيم بن كامل بن يزيد بن يوسف يزيد أبو: أبو يزيد القراطيسي .1

 .(1)روى له النسائي، ةمن الحادية عشر ه(، ثقة، 217ي: )ت:المصر  يالقراطيس
 .(2)أسد بن موسى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)أشعث بن سوار: سبقت ترجمته .3
ي: الكوف يالوهبيل ثم يالنخع مدرك بن على مدرك أبوعلي بن مدرك:  .4

 .(4)ه(، ثقة، من الرابعة، روى له الجماعة120)ت:

                                                           
 .11/429، تهذيب التهذيب:13/455، سير أعالم النبالء:32/476تهذيب الكمال: (1)
 ى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث السابع والثالثون، أسد بن موس (2)
 الحديث السابع والستون، ضعيف. (3)
 .7/311، تهذيب التهذيب:3/215، تاريخ اإلسالم:21/126، تهذيب الكمال:6/203الجرح والتعديل: (4)
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ي: كوفال يالبجل اهلل عبد بن جرير بن عمرو بنهرم  زرعة أبوأبو زرعة هو:  .5
 .(1)ه(، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة100)ت: قبل الـ 

 .(2): سبقت ترجمتهجرير بن عبد اهلل  .6

 : اإلسنادالحكم على -ج

 .الحديث ضعيف وهو الكندي سوار بن أشعث فيه ضعيف هإسناد 

والحديث صحيح لغيره، فقد صح الحديث عند مسلم وغيره، جاء في صحيح مسلم  
 َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو دَّثََناَوحَ  ح ُزَرْيٍع، ْبنُ  َيِزيدُ  َحدَّثََنا َسِعيٍد، ْبنُ  ُقَتْيَبةُ  َحدَّثَِنيقوله: 
 ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا َحْرٍب، ْبنُ  ُزَهْيرُ  وَحدَّثَِني ح ُيوُنَس، َعنْ  ِكاَلُهَما ُعَليََّة، اْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا
: َقالَ  اهلِل، َعْبدِ  ْبنِ  َجِريرِ  َعنْ  ُزْرَعَة، َأِبي َعنْ  َسِعيٍد، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُيوُنُس، َأْخَبَرَنا

 .(3)((َبَصِري َأْصِرفَ  َأنْ  َفَأَمَرِني اْلُفَجاَءةِ  َنَظرِ  َعنْ  اهللِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ ))

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .12/100، تهذيب التهذيب:2/1196، تاريخ اإلسالم:33/323، تهذيب الكمال:9/374الجرح والتعديل: (1)
 .الثامن والتسعون، صحابي الحديث (2)
 .2159، حديث رقم:1700-3/1699باب نظرة الفجاءة –صحيح مسلم: كتاب اآلداب  (3)
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 :بعد المائةوالسبعون  الثامن *الحديث

ِبيِع، عَ قال المروزي:  ْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، ثنا َحَسُن ْبُن ِبْشٍر، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
، َعِن اْبِن ُمَغفٍَّل، َقاَل: َقاَل رَ  حً َزار َأْشَعَث، َعْن َعِليِّ ْبِن ُمْدِرٍك، َعْن  : ُسوُل اللَّهِ اْلِعْجِليِّ

َرُب اَل َيْزِني الزَّاِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيشْ ))
 ((.نَّاِس ِإَلْيِه َوُهَو ُمْؤِمنٌ لُتْشِرُف َأْعُيُن ااْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْنَتِهُب ُنْهَبًة 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

– باب ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المروزي في تعظيم قدر الصالة: .1
 .555، حديث رقم:1/503 مؤمن وهو يزني حين الزاني يزني ال: حديثطرق 

 هفي فقال عكرمة عن الحديث هذا حدث من ذكرالطبري في تهذيب اآلثار:  .2
 النبي إلى يرفعه ولم هريرة، أبي كالم من وجعله هريرة، أبي عن عنه،
 .923، حديث رقم:2/620

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمتهمحمد بن يحيى الذهلي:  .1
 .(2)الحسن بن بشر عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)ق العزو لهمسب أشعث بن سوار عن على بن مدرك: .3
 علي عنه وروى ،مغفل بن اهلل عبد عن روىرزاح العجلي: مجهول الحال،  .4

 .مدرك بن
ي: لمزنا نهم عبد بن مغفل بن اهلل عبد الرحمن عبد أبو: عبد اهلل بن مغفل .5

 .(4)، روى له الجماعة، من أصحاب الشجرةه(، صحابي جليل57)ت:
 
 

                                                           
 الحديث الثالث والعشرون، ثقة حافظ. (1)
 الحديث الثامن واألربعون بعد المائة، الحسن بن بشر صدوق، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .أشعث ضعيف، علي بن مدرك ثقةالحديث السابع والسبعون بعد المائة،  (3)
 .4/602، اإلصابة:16/173، تهذيب الكمال:3/294، أسد الغابة:5/149الجرح والتعديل: (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
العجلي  رزاح ،الحديث ضعيف وهو الكندي سوار بن أشعث فيهالن  ،فضعي هإسناد 

 وهو مجهول.
 هد له، ما يقويه ويشمامسلم وغيرهالبخاري و الحديث صحيح لغيره، فقد صح عند و  

ِن َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، عَ  :-رحمه اهلل-قال اإلمام البخاري  من طريق أبو هريرة
اَل َيْزِني الزَّاِني ِحيَن َيْزِني )): َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ اأَلْعَمِش، َعْن َذْكَواَن، َعْن 

، َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشَرُب ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمنٌ 
 .(1)((َوالتَّْوَبُة َمْعُروَضٌة َبْعدُ 

حديث و  ،الباب عن ابن عباس، وعائشة، وعبد اهلل بن أبي أوفىوفي  قال الترمذي:
 .(2)أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 

 
  

                                                           
–، صحيح مسلم: كتاب اإليمان 6110، حديث رقم:1/164باب إثم الزناة –صحيح البخاري: كتاب الحدود  (1)

 .57، حديث رقم:1/76ية على إرادة نفي كماله بيان نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصباب 
 .2625، حديث رقم:5/15باب ما جاء ال يزني الزاني وهو مؤمن –سنن الترمذي: أبواب اإليمان  (2)
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 في تخير المعددين قبل اإلسالم() 
 :بعد المائة والسبعون التاسع *الحديث

ُد ْبُن َمْخَلدٍ قال الدارقطني: أخبر  اَغاِنيُّ  ،نا ُمَحمَّ  ،َعْن ُمِغيَرةَ  ،ْيمٌ نا ُهشَ  ،نا ُمَعلَّى ،نا الصَّ
ِبيِع ْبِن َقْيسٍ  : َفَأَمَرُه النَِّبيُّ  ،َأنَّ َجدَُّه اْلَحاِرَث ْبَن َقْيٍس َأْسَلَم َوِعْنَدُه َثَماِن ِنْسَوةٍ  ،َعِن الرَّ

 ((.َأْن َيْخَتاَر ِمْنُهنَّ َأْرَبًعا))
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، حديث 401-4/407باب المهر –الدارقطني في سننه: كتاب النكاح  .1

 ، واللفظ له.3693-3692رقم:
ه باب من فرق اإلسالم بينه وبين أمرأت–كتاب الطالق  عبد الرزاق في مصنفه: .2

 .12624، حديث رقم:7/162
 الحرب ردا في يسلم الرجل باب–الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب السير  .3

 .5257، حديث رقم:3/255 نسوة أربع من أكثر وعنده
 :اإلسناددراسة  -ب
: العطار الدوري حفص بن مخلد بن محمد اهلل عبد أبومحمد بن مخلد:  .1

لم ومس، يعقوب الدورقي، والفضل بن سهل ه(، ثقة مأمون، روى عن:331)ت:
أبو بكر اآلجري، والجعابي، والدارقطني،  ، وغيرهم، وعنه:بن الحجاج القشيري

 .(1)، وغيرهمالحسن ابن الجنديوأبو 
بقت : سالصاغاني طوق بن منصور بن داود بن نصر منصور َأُبو: الصاغاني .2

 .(2)ترجمته
، من فقيه يسن ثقةه(، 211ي: )ت:الراز  منصور بن يعلى معلى أبو: معلى .3

 .(3)له الجماعة روىالعاشرة، 
                                                           

 .7/651تاريخ اإلسالم: (1)
 الحديث الثاني عشر، صدوق. (2)
تهذيب  ،10/365، سير أعالم النبالء:21/291، تهذيب الكمال:3/334الجرح والتعديل: (3)

 .10/240التهذيب:
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 خازم أبى نب بشير بن دينار بن القاسم بن بشير بن هشيم معاوية أبو: هشيم .4
من  ي،الخف واإلرسال التدليس كثير ثبت ثقةه(، 113ي: )ت:الواسط يالسلم

 .(1)السابعة، روى له الجماعة
ه(، 136)ت: :األعمى الفقيه يالكوف يالضب مقسم بن المغيرة هشام أبو: ةَ يرَ غِ مُ  .5

النخعي، من السادسة، روى  إبراهيم عن سيما وال يدلس كان أنه إال متقن ثقة
 حديثه يف ادخل انه عليه به أخذ الذي الربيع بن قيس شيخ، وهو (2)له الجماعة

 .منه ليس ما
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .6

 :اإلسنادالحكم على -ج
 ،دهج رواية قيس عن جده حيث إنه لم يلقَ في  إرسال موضع به ألن ؛ضعيف هإسناد
ديث ، والحالحديث حسن صدوق وهو الصاغاني داود بن نصر عدا ثقات رجاله وباقي

نما لسلمة بن ، لصحيح لغيره، فقد صحت قصة تخير النبي كن ليست لجد قيس، وا 
 ا عند أحمد وغيره بسند صحيح متصل.غيالن جاء هذ

، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه، قال اإلمام أحمد:   َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
: َأْسَلَم َوَتْحَتُه َعْشُر ِنْسَوةٍ  اْخَتْر ِمْنُهنَّ )):  َلُه النَِّبيُّ َفَقالَ  ،َأنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَلَمَة الثََّقِفيَّ

 .(3)((َأْرَبًعا
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .11/62، تهذيب التهذيب:1/217، سير أعالم النبالء:30/272، تهذيب الكمال:9/115الجرح والتعديل: (1)
 .10/270، تهذيب التهذيب:6/10، سير أعالم النبالء:21/397، تهذيب الكمال:1/221الجرح والتعديل: (2)
 .4609، حديث رقم:  1/220بد اهلل بن عمرمسند ع–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (3)
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 تحريم نكاح زوجة األب() 
 :مائةبعد ال الثمانون *الحديث

 ُيوُسفَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا ،َمْرَيمَ  َأِبي ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
، ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا اْلِفْرَياِبيُّ  ِمنَ  َرُجٍل، َعنْ  ثَاِبٍت، ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  َسوَّاٍر، ْبنِ  َأْشَعثَ  َعنْ  الرَّ
 اْمَرَأَتُه، َقْيُس  اْبُنهُ  بَ َفَخطَ  اأْلَْنَصارِ  َصاِلِحي ِمنْ  َوَكانَ  َقْيٍس، َأُبو ُتُوفِّيَ : َقالَ  اأْلَْنَصاِر،

 َفَأْسَتْأِمُرهُ  اهللِ  ولَ َرسُ  آِتي َوَلِكنِّي َقْوِمَك، َصاِلِحي ِمنْ  َوَأْنَت، َوَلًدا َأِعَدَك، َأَنا: َفَقاَلتْ 
نَّ  :َقاَلتْ  َخْيًرا َلَها َفَقالَ  ُتُوفَِّي، َقْيسٍ  َأَبا ِإنَّ : َفَقاَلتْ  اهللِ  َرُسولَ  َفَأَتتْ   َخَطَبِني َقْيًسا اْبَنهُ  َواِ 
نََّما َقْوِمهِ  َصاِلِحي ِمنْ  َوُهوَ   َهِذهِ  َفَنَزَلتْ  ((َبْيِتكِ  َلىإِ  اْرِجِعي)): َلَها َفَقالَ  َوَلًدا َأِعُدهُ  ُكْنتُ  َواِ 
 .22النساء:  زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  اآْلَيةُ 
 تخريجه: -أ

 على فيتو  األنصاري قيس أبو قيس أبا يكنى من الطبراني في الكبير: :أخرجه
 .971، حديث رقم: 22/393اهلل رسول عهد
 :اإلسناددراسة  -ب
ن الفريابي عن قيس بعبد اهلل بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف  .1

 .(1)الربيع: سبقت ترجمته
 .(2)أشعث بن سوار: سبقت ترجمته .2
 .(3)عدي بن ثابت: سبقت ترجمته .3
 رجل من األنصار: مبهم ال يعرف. .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
، الحديث متروك وهو بن ابي مريم الجمحي محمد بن اهلل عبد فيه الضعف شديد إسناد

به حكم فقهي لضعفه وعدم ثبوته، وهو حديث مرسل فيه مبهم لم  يؤخذوالحديث ال 
 يعرف، وليس ثمة ما يقوى به.

 
                                                           

 الحديث التاسع والخمسون بعد المائة، ابن أبي مريم متروك، الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث السابع والستون، ضعيف. (2)
 الحديث الثالث والثالثون بعد المائة، ثقة. (3)



  [459] 

 

 )في مباشرة المرأة المرأة(
 :بعد المائةالثمانون حد و الوا *الحديث

 َشِقيٍق، َعنْ  َمِش،َواأْلَعْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َقْيٌس، َنا َبكَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال ابن الجعد: 
 َيْنُظرُ  َكَأنَّهُ  َزْوِجَهالِ  َفَتْنِعُتَها اْلَمْرَأةَ  اْلَمْرَأةُ  تَُباِشرُ  اَل )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
َذاو  ،ِإَلْيَها  ُيِسيءُ  َأوْ  ُيْحِزُنهُ  َذِلكَ  َفِإنَّ  َصاِحِبِهَما، ُدونَ  اْثَنانِ  َيَتَناَجى َفاَل  َثاَلَثةً  ُكْنُتمْ  اِ 
 ((.ِبَظنِّهِ 
 تخريجه: -أ

، 2015، حديث رقم: 301ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـ :أخرجه
 .2071، حديث رقم:309صـ
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن بكار عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .1
 .(2)منصور بن المعتمر: سبقت ترجمته .2
 .(3)األعمش: سبقت ترجمته .3
 . (4)سبقت ترجمته شقيق بن سلمة: .4
 .(5)سبقت ترجمته: عبد اهلل بن مسعود .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
 بن يسق عدا ثقات رجاله حسن إسنادهالحديث بإسناديه من طريق قيس بن الربيع  

ن منصور ع لم يتفرد به قيٌس ، والحديث صحيح لغيره، حسن الحديث صدوق وهو الربيع
 األعمش.عن بن المعتمر، أو 

                                                           
 حسن الحديث مالم يتفرد.الحديث الخامس، ثقة، قيس صدوق  (1)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة ثبت. (2)
 .ثقة حافظ(، 2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
 الحديث الرابع عشر، ثقة مخضرم. (4)
 الحديث الرابع عشر، صحابي. (5)
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 َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا ُيوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-قال البخاري  
 الَمْرَأَة، الَمْرَأةُ  تَُباِشرُ  الَ )): النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  ،َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َواِئٍل، َأِبي

 .(1)((ِإَلْيَها َيْنُظرُ  َكَأنَّهُ  ِلَزْوِجَها َفَتْنَعَتَها
 َمْنُصوٍر، نْ عَ  َجِريٌر، َحدَّثََنا ُعْثَماُن، َحدَّثََنامن الحديث قال البخاري:  خروفي الجزء اآل

 ُدونَ  ُجاَلنِ رَ  َيَتَناَجى َفالَ  َثاَلَثًة، ُكْنُتمْ  ِإَذا)): النَِّبيُّ  َقالَ : اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ 
 .(2)((ُيْحِزَنهُ  َأنْ  َأْجلَ  ِبالنَّاِس، َتْخَتِلُطوا َحتَّى خراآل

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ِفي المالمسة وهي المباشرة من ، والمعنى:(3)ُمالَمَسُتها: المرَأةِ  ُمباشرةُ  :تُب اِشر 

 طالعاال مطلق المراد يكون وقد ذلك وغير بدنها بنعومة فتحس الواحد الثوب
 .للرجل يراه أن يجوز وال تراه أن للمرأة يجوز مما بدنها على

 (4)َيُسوءه ذلك ألن عنه، منفرْدين َيتساَرران ال :ي ت ن اج ى. 
 

                                                           
، حديث رقم: 7/31باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع –صحيح البخاري: كتاب النكاح  (1)

، السنن الكبرى للنسائي: كتاب 5241، وجاء بعده الحديث من طريق حفص بن غياث عن األعمش برقم:5240
 . 9117، حديث رقم: 1/211باب مباشرة المرأة المرأة –عشرة النساء 

، حديث 1/65باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجاة –بخاري: كتاب األستاذان صحيح ال (2)
، حديث 4/1711باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه –، صحيح مسلم: كتاب السالم 6290رقم:
 .2114رقم:

 .4/60فصل الباء الموحدة –لسان العرب: حرف الراء  (3)
 .5/20باب النون مع الجيم –ي غريب الحديث واألثر: حرف النون النهاية ف (4)
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 )في النهي عن رؤية الرجال للنساء(

 :بعد المائةوالثمانون  الثاني *الحديث

، اْلُحَسْينِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال البزار:   َقْيٌس، نا: َقالَ  ْسَماِعيَل،إِ  ْبنُ  َماِلكُ  نا: َقالَ  اْلُكوِفيُّ
 َأنَّهُ  َعِليٍّ  َعنْ  ِب،اْلُمَسيِّ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َزْيٍد، ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  ِعْمَراَن، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
: ِلَفاِطَمةَ  ُقْلتُ  َجْعتُ رَ  َفَلمَّا َفَسَكُتوا، ِلْلَمْرَأِة؟ َخْيرٌ  َشْيءٍ  َأيُّ : َفَقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َكانَ 
 ِإنََّما)) :َفَقالَ  لنَِّبيِّ لِ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  الرَِّجاُل، َيَراُهنَّ  َأالَّ : َقاَلتْ  ِللنَِّساِء؟ َخْيرٌ  َشْيءٍ  َأيُّ 

 ((.ِمنِّي ِبْضَعةٌ  َفاِطَمةُ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 علي عن المسيب، بن سعيد عن زيد، بن علي روى ماالبزار في مسنده:  .1
 .526، حديث رقم:2/159

، والطبقة  2/41فاطمة بنت محمد–أبو نعيم في الحلية: النساء الصحابيات  .2
 .2/174-اهللرحمه -سعيد بن المسيب –األولى من التابعين 

، 2/150أي شيء خير للنساء باب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب النكاح  .3
 .1404رقم:حديث 

 :اإلسناددراسة  -ب
: الحنين أبي بن موسى بن الحسين بن محمدأبو جعفر : محمد بن الحسين .1

 بيدعالدارقطني وغيره، من الخامسة عشر، روى عن:  َوثََّقهُ ه( ثقة، 277)ت: 
، وعنه: ددومس النهدي، غسان ووأب ،الموطأـب والقعنبي نعيم، ووأب موسى، بن اهلل
 ياد،ز  بن سهل وأبو السماك، بن وعثمان المحاملي، اهلل عبد وأبو مخلد، ابن

 .(1)سواهم وطائفة دحيم، بن علي بن ومحمد القاضي، ومكرم

                                                           
 .13/243، سير أعالم النبالء:3/9، تاريخ بغداد:7/230الجرح والتعديل: (1)
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 .(1)سبقت ترجمته :عن قيس مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي .2
 يلحالط يالتيم يالقرش عمران بن اهلل عمران عبد أبو :عبد اهلل بن عمران .3

صدوق عند الذهبي، من السادسة، روى له ي، مقبول عند ابن حجر، البصر 
 .(2)الترمذي

 لحسنا أبو جدعان، بن اهلل عبد بن مليكة أبي بن زيد بن علي :علي بن زيد .4
 بن أنس: عن روىه(، ضعيف، 131: )ت: الضرير البصري التيمي القرشي
 نالحس ولزم وجماعة، وعروة، النهدي عثمان وأبي المسيب، بن وسعيد مالك،
 نب ومعتمر وهشيم، وزائدة، وهمام، والحمادان، والسفيانان، شعبة، ، وعنه:مدة

 .(3)علية وابن الوارث، وعبد سليمان،
 .(4)سعيد بن المسيب: سبقت ترجمته .5

 .(5): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .6
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .الحديث ضعيف وهو القرشي زيد بن علي فيه ضعيف إسناد
 القصة آخرو ، اإلسناد هذا إال علي عن اإسنادً  له نعلم ال الحديث وهذاقال البزار:  

د ((، فقِمنِّي ِبْضَعةٌ  َفاِطَمةُ  ِإنََّما: ))وهو قوله الوجه هذا غير من الصحيح في ثابت
ذكره غير وأحد من أهل السنن، وهو مشهور، وقد جاء في الصحيحين من حديث 

المسور بن مخرمة
(6). 

  لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الحديث الثالث والستون، أبو غسان ثقة متقن حجة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .5/343، تهذيب التهذيب:15/311تهذيب الكمال: (2)
 .7/322، تهذيب التهذيب:5/206، سير أعالم النبالء:20/434، تهذيب الكمال:6/116والتعديل:الجرح  (3)
 الحديث السابع والستون، ثقة حجة. (4)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (5)
، 5230، حديث رقم:7/37باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة واإلنصاف –صحيح البخاري: كتاب النكاح  (6)

 .2449، حديث رقم: 4/1902-1904باب فضائل فاطمة بنت النبي–م: كتاب فضائل الصحابة صحيح مسل
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 )ما للمرأة من األجر في حملها حتى وضعها(
 :بعد المائةوالثمانون  الثالثالحديث *

ِبيِع، نُ بْ  َقْيُس  أنا اْلُمَباَرِك، اْبنُ  ثََنا ِبْشٍر، ْبنُ  َيْعَمرُ  ثََناقال عبد بن حميد:   َأِبي َعنْ  الرَّ
 ِفي ِلْلَمْرَأةِ  ِإنَّ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُأَراهُ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َهاِشٍم،
طِ  اأْلَْجرِ  ِمنَ  ِفَصاِلَها ِإَلى َوْضِعَها ِإَلى َحْمِلَها نْ  اللَِّه، لِ َسِبي ِفي َكاْلُمَتَشحِّ  ِفيَما َهَلَكتْ  َواِ 
 ((.الشَِّهيدِ  َأْجرُ  َفَلَها َذِلكَ  َبْينَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 .101، حديث رقم:225مسنده: مسند ابن عمر صـ عبد بن حميد في .1
، 4/291آثاره في التفسير -رحمه اهلل-أبو نعيم في الحلية: سعيد بن جبير  .2

 حديثين متتاليين.
 نم ووقاعها صدقة الزوجة جماع بابابن أبي الدنيا في النفقة على العيال:  .3

 .317، حديث رقم:2/561 الولد أجل
، 4/65باب عشرة النساء –البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: كتاب النكاح  .4

 .3171حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
بار أصحاب عبد من ك الفقيه الَمْرَوِزيّ  ِبْشر ْبن َيْعَمرَعْمرو  أبو: ِبْشر ْبن َيْعَمر .1

 حمزة وأب ، روى عن:الدارقطني وثقهه( 210اهلل بن المبارك: )ت: قبل 
 ابن وعلي َشْيَبة، أبي وابن حنبل، بن أحمد، وعنه: واقد ْبن والحسين السُّّكرّي،
 .(1)دالجني بن أحمد ْبن ومحمد سهل، ْبن والفضل الَمِدينّي،

 .(2)عبد اهلل بن المبارك: سبقت ترجمته .2
 .(3)قيس بن الربيع عن أبي هاشم الرماني: سبقت ترجمتهما .3

                                                           
 .5/233، تاريخ اإلسالم:16/521تاريخ بغداد:  (1)
 (، ثقة ثبت فقيه.7التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم) (2)
 ثقة.الحديث الواحد والثالثون، قيس صدوق حسن الحديث، أبي هاشم الرماني  (3)
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 .(1)رجمتهما: سبقت تسعيد بن جبير عن ابن عمر .4
 :اإلسنادالحكم على -ج
مالم  حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

 بذكره ابن حجر في المطال يتفرد، وللحديث شاهد من طريق ابن عباس عن عمر
ِبيعِ  ْبنِ  َقْيسِ  نْ عَ  اْلُمَباَركِ  اْبنُ  نبا ِبْشرٍ  ْبنُ  َيْعَمرُ  حدثنا ُحَمْيدٍ  ْبنُ  َعْبدُ  َقالَ فقال:   َعنْ  الرَّ
 النَِّبيِّ  َعنِ  ُأَراهُ  َقالَ  عمر عن عباس ابن َعنِ  ُجَبْيرٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َهاِشمٍ  َأِبي
طِ َكاْلمُ  اأْلَْجرِ  ِمنَ  ِفَصاِلَها ِإَلى َوْضِعَها ِإَلى َحْمِلَها ِلْلَمْرَأةِ  ِإنَّ )) :َقالَ   اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َتَشحِّ
 .(2)((َشِهيدٍ  َأْجرُ  َفَلَها َذِلكَ  بين فيما فلها ذلك َبْينَ  ِفيَما َهَلَكتْ  َفِإنْ 
 المبارك بن اهلل عبد به وحدث قيس به تفرد ،بن جبير سعيد حديث من غريبالحديث و 

 بن الربيع. قيس عن
 255ـص دالمسن من المنتخب في ُحَمْيدٍ  ْبنُ  َعْبدُ  أخرجهقال صاحب تلخيص الحبير: 

سناده، الطريق هذا من ،101: رقمب  اقدمن وقد الربيع بن قيس لضعف ضعيف وا 
 1720 :رقم ،2/14: العالية المطالب" في حجر ابن الحافظ ذكره والحديث، ترجمته
 .(3)عمر ناب عن والصواب خطأ وهو عمر فيه وقع وقد: قلت، حميد بن اهلل لعبد وعزاه

 
  

                                                           
 ، صحابي.الحديث الثامن واألربعون، سعيد بن جبير، ثقة ثبت حجة، ابن عمر (1)
، حديث 1/550باب ما للمرأة من األجر إذا حملت –المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: كتاب الوليمة  (2)

 .1762رقم:
جر مد بن علي بن محمد بن أحمد بن حالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ألبي الفضل أح (3)

 هـ.1419، طبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 2/326مدخل –هـ( كتاب الجنائز 152العسقالني )المتوفى: 
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 من التخلق والتختم بالذهب وغيرها( النهي)
 :بعد المائةوالثمانون  رابعال *الحديث

َكيْ  َعنِ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:  ِبيِع، ْبنِ  نِ الرُّ  َعنِ  الرَّ
 َكانَ )): َقالَ  َمْسُعوٍد، نِ بْ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َحْرَمَلَة، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َحسَّاَن، ْبنِ  اْلَقاِسمِ 
ْفَرةَ : َعَشَرةً  َيْكَرهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقى الذََّهِب،بِ  َوالتََّختُّمَ  - اْلَخُلوقَ  َيْعِني - الصُّ  ِإالَّ  َوالرُّ

َذاِت، يَنةِ  َوالتََّبرُّجَ  َمِحلِِّه، َعنْ  اْلَماءِ  َوَعْزلَ  ِباْلُمَعوِّ  َوَجرَّ  التََّماِئِم، َوَعْقدَ  ِحلَِّها،مَ  ِلَغْيرِ  ِبالزِّ
َزاِر، ْفَسادَ  اإْلِ ِبيِّ  َواِ  ِمِه، َغْيرَ  الصَّ ْربَ  الشَّْيِب، َوَتْغِييرَ  ُمَحرِّ  ((.ِباْلِكَعابِ  َوالضَّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، حديث  1/312الطيالسي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعودأبو داود  .1

 .، واللفظ له396رقم:
بلفظ  2175، حديث رقم:7/273البزار في مسنده: مسند حذيفة بن اليمان  .2

، اْلَحَسنِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناوسند مغاير ومختصر قال فيه:  : َقالَ  اأْلََسِديُّ
، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َقْيٌس، َأْخَبَرَنا: َقالَ  َأِبي َحدَّثَِني  َأنَّ  ُحَذْيَفةَ  نْ عَ  ِرْبِعيٍّ
وهذا الحديث ال نعلم أحدا رواه عن قال:  ((الذََّهبِ  َتَحلِّي َعنْ  َنَهى)): النَِّبيَّ 

 ،منصور، عن ربعي، عن حذيفة إال قيس، وال عن قيس إال محمد بن الحسن
 ولقد نظرت في رجال إسناده فوجدت إسناده حسن ويقوى بالمتابعات.

، حديث رقم: 10/210عود عبد اهلل بن مس ثأحاديالطبراني في الكبير:  .3
 ، وفي التخلق المنهي عنه من طريق قيس بسنده عن يعلى10495

،اْلَمْرَوزِ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا، قال فيه: 617، حديث رقم: 22/261  ثنا يُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا اْلَجْعِد، ْبنُ  َعِليُّ   ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ،السَّاِئبِ  ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  الرَّ

 ايَ )): َفَقالَ  ُمَتَخلٌِّق، َوَأَنا النَِّبيِّ  َعَلى َمَرْرتُ : َقالَ  ُمرََّة، ْبنِ  َيْعَلى َعنْ  َحْفٍص،
 ثُمَّ  اْغِسْلُه، ثُمَّ  ِسْلُه،اغْ  ثُمَّ  َفاْغِسْلُه، َفاْذَهبْ )): َقالَ  اَل،: ُقْلتُ  ((اْمَرَأٌة؟ َأَلكَ  َيْعَلى،

، ومن حديث قيس َأُعدْ  مْ لَ  ثُمَّ  َغَسْلُتُه، ثُمَّ  َغَسْلُتُه، ثُمَّ  َفَغَسْلُتهُ : َقالَ  ،((َتُعدْ  اَل 
قال فيه:  614، حديث رقم:  23/212بسنده من طريق عائشة وأم سلمة

 ُمَجاِهٍد، َعنْ  ُخَصْيٍف، َعنْ  َقْيٌس، ثنا َغسَّاَن، َأُبو ثنا اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنا
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 َنَهى ِإنََّما: تْ َقالَ  َسَلَمَة، ُأمِّ  َعنْ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اْلَكِريِم، َعْبدِ  َوَعنْ  َعاِئَشَة، َعنْ 
 اَل )): َقالَ  ذََّهِب؟،ِبال ُيِصيبُ  اْلِمْسكُ  اهللِ  َرُسولَ  َيا: ُقْلَنا الذََّهِب، َعنِ  اهللِ  َرُسولُ 
ٍة، َيُكونَ  َأنْ  ِإالَّ   ((.َفَرانٍ ِبَزعْ  اْلِطِخيهِ  ثُمَّ  ِبِفضَّ

، باللفظ 9401، حديث رقم:9/156الهيثم  اسمهالطبراني في األوسط: باب من  .4
: حيث وقع عند الطبراني بقوله اإلسنادالذي عند أبي داود الطيالسي باختالف 

حدثنا الهيثم بن خلف، نا يعقوب بن إبراهيم أبو األسباط، ثنا أبو بالل األشعري، 
عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن  عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين،
 يرو لمقال الطبراني:  ، وذكر الحديث،بن حرملة، عن عبد اهلل بن مسعود

 أبو هب تفرد بالل، أبو إال قيس عن وال قيس، إال حصين أبي عن الحديث هذا
 .األسباط

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع أبو داود الطيالسي .1
 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن القاسم بن حسان بن الربيعالركين  .2
 ةسن بن عمرو بن حرملة بن الرحمن عبد حرملة أبو: عبد الرحمن بن حرملة .3

ه( صدوق ربما أخطاء، من السادسة، روى له 145ي: )ت: المدن ياألسلم
 .(3)الجماعة عداء البخاري

 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .4
 :اإلسنادالحكم على -ج
 فقد-اهللحمه ر - ، وهذا الحديث لم يتفرد به قيٌس والشواهد المتابعات في حسن إسناده  

 ،(5)جرير بن عبد الحميد، والمعتمر بن سليمانتابعه في روايته غير واحد منهم 

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم )التمهيد:  (1)
 المائة، الركين ثقة، القاسم مقبول الحديث.الحديث الواحد والخمسون بعد  (2)
 .6/161، تهذيب التهذيب:3/914، تاريخ اإلسالم:17/51، تهذيب الكمال:5/222الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الخامس عشر، صحابي. (4)
، مصنف بن أبي 115، حديث رقم: 1/131عن النبي مسند ابن أبي شيبة: ما روى عبد اهلل بن مسعود (5)

باب في –، وكتاب اللباس والزينة 17675، حديث رقم:4/50باب ما قالوا في الخلوق للرجل –كتاب النكاح  شيبة:
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 .(1)اإلسنادبهذا وقريناه شعبة وسفيان الثوري عن الركين بن الربيع 
، (2)أيضًا عند أبو داود في سننه اإلسنادوقد جاء الحديث عن طريق المعتمر بهذا  

المسند على هذا الحديث وقد تحدث محقق ، (3)والنسائي في السنن الكبرى والصغرى
 .(4)بكالم جيد وتعليق حسن

والحديث بمجموع طرقه حسن يقوي بعضه بعضًا، وللحديث في بعض أجزائه متابعات  
 ها.جاء في الصحيحين وغير وشواهد في الصحيحين، وبعض أجزاء الحديث خالفت ما 

لتحلي بالذهب أما ما وافق من أجزاء الحديث ما صح عند ابن ماجة من النهي عن ا
 ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُسَلْيَماَن، ْبنُ  الرَِّحيمِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َبْكرٍ  َأُبو َحدَّثََنا: للرجال قال ابن ماجه

ْعَبِة،ا َأِبي ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  َعنْ  َحِبيٍب، َأِبي ْبنِ  َيِزيدَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، ْبنِ   اأْلَْفَلحِ  َأِبي َعنْ  لصَّ
، ، ُزَرْيرٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَهْمَداِنيِّ  َطاِلٍب  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  ِمْعتُ سَ : َيُقولُ  َسِمْعُتهُ  اْلَغاِفِقيِّ

                                                           

، 5/216باب ما جاء في اللعب بالنرد –، وكتاب اآلداب 24106، حديث رقم:5/165جر اإلزار وما جاء فيه 
 .3605، حديث رقم: 6/92، مسند أحمد: مسند عبد اهلل بن مسعود26145حديث رقم:

، 3774، حديث رقم: 6/315مسند عبد اهلل بن مسعود–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)
 .4179، حديث رقم:7/239
، قال أبو داود: )انفرد 4222، حديث رقم:4/91باب ما جاء في خاتم الذهب –سنن أبي داود: كتاب الخاتم  (2)

: هذا سبق قلم منه رحمه اهلل إن لم يكن من النساو، يريد أن يقول بإسناد هذا الحديث أهل البصرة واهلل أعلم(، قلت:
 أهل الكوفة، فقال: أهل البصرة، فإن رواته كلهم كوفيون، ليس فيهم بصريون.

، المجتبى من السنن = السنن 9310، حديث رقم:1/331باب الخضاب بالصفرة –السنن الكبرى: كتاب الزينة  (3)
 .5011رقم:، حديث 1/141الصغرى للنسائي:

(: ال 170، قال ابن المديني في "العلل" )-وهو الكوفي-قال المحقق: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة  (4)
شيئًا إال من هذا الطريق، وال يعرفه في أصحاب عبد اهلل، وقال  أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا

: لم يصح حديثه، فقال ابن عدي في 70اء الصغير" ص ، وفي "الضعف5/270البخاري في "التاريخ الكبير" 
: وهذا الذي ذكره البخاري من قوله: "لم يصح" أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع ابن مسعود، 4/1619"الكامل" 

بعد أن ذكر حديثه هذا: وهذا منكر، وقاسم بن حسان، وثقه العجلي  2/556وقال الذهبي في ترجمته في "الميزان" 
: حديثه منكر، -فيما نقله عنه الذهبي في "الميزان"-صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري  وأحمد بن

ال فهو  وال يعرف، وقال ابن القطان: ال يعرف حاله، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة، وا 
ة بد الحميد، والركين: هو ابن الربيع بن عميللين الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. جرير: هو ابن ع
، حديث 94-6/92مسند عبد اهلل بن مسعود –الفزاري، مسند أحمد طبعة الرسالة: مسند المكثرين من الصحابة 

 .3605رقم:
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 ِإنَّ )): َفَقالَ  َيَدْيِه، اِبِهمَ  َرَفعَ  ثُمَّ  ِبَيِميِنِه، َوَذَهًبا ِبِشَماِلِه، َحِريًرا اللَّهِ  َرُسولُ  َأَخذَ : َيُقولُ 
َناِثِهمْ  ِحلٌّ  ُأمَِّتي، ُذُكورِ  َعَلى َحَرامٌ  َهَذْينِ   .(1)((إِلِ

 وأثبت، كثرأ والنهي عنه بالنهي وتارة بإباحته، تارةالنصوص  تورد قدوأما الخلوق ف
نما  حاديثأ أن والظاهر منهم، له استعماال أكثر وكن النساء طيب من ألنه عنه نهى وا 
 .(2)ناسخة النهي

 تغلبو  الطيب، أنواع من وغيره الزعفران من يتخذ مركب معروف طيب هوالخلوق: و  
  .والصفرة الحمرة عليه

د ا ما جاء في سنن أبي داو هوأما التخضيب والصفرة ففي جوازه أحاديث صحيحة من
، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّثََنا قال فيه: زَّاِق، َعْبدُ  َحدَّثََنا َعِليٍّ ، َسِعيدٍ  َعنْ  ْعَمٌر،مَ  َحدَّثََنا الرَّ  اْلُجَرْيِريِّ

، اأْلَْسَودِ  َأِبي َعنْ  ُبَرْيَدَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ، َأِبي َعنْ  الدِّْيِليِّ : اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َذرٍّ
 .(3)((َواْلَكَتمُ  اْلِحنَّاُء، الشَّْيبُ  اَهذَ  ِبهِ  ُغيِّرَ  َما َأْحَسنَ  ِإنَّ ))

وأما جر الثياب فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وما في هذا الحديث 
 من المنهيات والمكروهات.

 غريب األلفاظ: -د
 (4)فال للزوج أما المذموم، وهو األجانب، للناس الزينة إظهار :التبرج. 
 نما ذكرناه، قد الخلوق :الخلوق كراهية  فال للنساء، أما خاصة، للرجال كرهه وا 

 .لهن يكره
 بالذهب ختموالت فال، الصفرة أو بالحمرة فأما بالسواد، يكره إنما :الشيب تغيير :

 .النساء دون الرجال على يحرم إنما

                                                           
 .3595، حديث رقم:2/1119باب لبس الحرير والذهب للنساء –سنن ابن ماجة: كتاب اللباس  (1)
مع الترمذي: ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري )المتوفى: تحفة األحوذي بشرح جا (2)

، وذكر المصنف األحاديث 1/11جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال باب ما –هـ( كتاب األدب 1353
 بيروت.–دار الكتب العلمية الواردة فيها، طبعة: 

، وأحاديث أخري 4205، حديث رقم:4/15الخضاب  باب ما جاء في–سنن أبي داود: كتاب الترجل  (3)
 .4212-4203من

 .1/113باب الباء مع الراء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الباء  (4)
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 أن وهو ((محله عن)) سمعت وقد": الخطابي قال :محله لغير الماء عزل 
 .الماء محل وهو المرأة، فرج عن ماءه الرجل يعزل

 تحريمب التعريض أراد قد يكون أن فيحتمل ((محله لغير)): قوله وأما: قلت 
 وهو محله، غير إلى لينقله الماء يعزل أن وكره: قال كأنه الدبر، في الوطء
 ((محله)) من الميم تكون أن فيحتمل ((محله غير)) :قوله وأما الدبر،

 إذا: محلل فهو الشيء أحل من فاعل، اسم وهو مكسورة، والحاء مضمومة،
: ذاه في قال ((يكره كان)): الحديث أول في قال لما أنه يعني حالاًل، جعله
خباراً  له، تأكيداً  ((ُمِحلِّهِ  غير)) ِمهِ  غير)): قوله وأما حرام، أنه وا  : فمعناه ((ُمحرَّ
 ."التحريم حد به يبلغ ولم جميعها، الخصال هذه كره قد أنه

 مونيس النرد ولعاب القمار، أنواع من وهو بالكعاب، اللعب :بالكعاب الضرب 
 .ِكَعابة: النرد فصوص

 (1)اإلنسان على تعليقها وعقدها والحروز، التعاويذ :التمائم. 
 

 

  

                                                           
جامع األصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  (1)

 في أمور من الزينة متعددة، واألحاديث فيها منفردة ومشتركة هـ(606ير )المتوفى: الكريم الشيباني الجزري ابن األث
مطبعة -التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني -، تحقيق: عبد القادر االرنؤوط 2943، حديث رقم:4/773

 .مكتبة دار البيان-المالح 
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 )تحريم المتعة(

 :بعد المائةوالثمانون  الخامس الحديث*

 َحدَّثَِني: َقالَ  اْلَجوَّابِ  ُبوَأ نا: َقالَ  الرَّاِفِقيُّ  َغاِلبٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  نا: َقالَ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال البزار: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  يَّاُت، وَحْمَزةُ  الرَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  َعنْ  الزَّ
ِبيعَ    .((َتَمتَُّعوا: النَّاُس  َقالَ  َمكَّةَ  النَِّبيُّ  َفَتحَ  َلمَّا)): َقالَ  َأِبيهِ  َعنْ  ُيَحدُِّث، َسْبَرةَ  ْبنَ  الرَّ

 ِمنْ  َأْجَودُ  َوُبْرَدُتهُ  َمكََّة،بِ  اْمَرَأةً  َفَخَطْبَنا ُبْرَدةٌ  َوَمِعي ُبْرَدٌة، َمَعهُ  ِلي َعمٍّ  َواْبنُ  َأَنا َفَخَرْجتُ 
، ِمْنهُ  َأْجَملُ  َوَأَنا ُبْرَدِتي،  ِبَها، َفَتَزوَّْجتُ  ،َرُجلٍ  ِمنْ  َملُ َأجْ  َوَرُجلٌ  َكُبْرَدٍة، ُبْرَدةٌ : َفَقاَلتْ  َوَأَشبُّ
 اْلُمْتَعَة، مُ َلكُ  َأْحَلْلتُ  ُكْنتُ  ِإنِّي)): َفَقالَ  َيْخُطُب، اللَّهِ  َرُسولُ  َفِإَذا َفَرَجْعُت، ِبَها، َوَدَخْلتُ 

نَّ   ِباْمَرَأةٍ  ِمْنُكمْ  َدَخلَ  َكانَ  َفَمنْ  اْلِقَياَمِة، َيْومِ  ِإَلى َحَرامٌ  َأنََّها َوَأْخَبَرِني َأَتاِني ِجْبِريلَ  َواِ 
 .((َشْيًئا آَتْيُتُموُهنَّ  ِممَّا َتْأُخُذوا َواَل  ِإَلْيَها، َيُعوَدنَّ  َفاَل 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

،  9/405يزيد بن شريك عن أبي ذر- البزار في مسنده: مسند أبي ذر .1
 َأُبو َنا: لَ َقا َحِكيٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََنا، قال فيه: 4005حديث رقم:

، ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  َحِصيٍن، َأِبي َعنْ  َقْيٌس، َنا: َقالَ  َغسَّاَن،  َأِبي َعنْ  َأِبيِه، نْ عَ  التَّْيِميِّ
،  رواه نعلم ال الحديث وهذا قال البزار: ((ُرْخَصةً  َلَنا اْلُمْتَعةُ  َكاَنِت )): َقالَ  َذرٍّ
 .غسان وأبو داود أبو قيس عن ورواه قيس إال حصين أبي عن

 .1324، حديث رقم:2/13أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: باب من  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 :الحافظ الَبْغداديُّ  صدقة بن اهلل عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو: أحمد .1

 دمسعو  بن إسماعيله(، ثقة موصوف بالضبط واإلتقان، روى عن: 293)ت:
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، موغيره النشائي، حرب بن ومحمد الَيَمامّي، مسكين بن ومحمد اْلُجْحُدرّي،
 .(1)كر الخالل، وأبو بابن قانع، وأبو بكر الّشافعّي، وأبو القاسم الطََّبرانيّ  وعنه:

 ،(2)جواب بن األحوص الجواب أبي عن روىمحمد بن غالب الرافقي: مجهول،  .2
 .صدقة بن اهلل عبد بن محمد بن أحمد عنه روى

ه(، 211ي: )ت:الكوف الضبى جواب بن األحوص الجواب أبو: أبو الجواب .3
صدوق ربما وهم، من التاسعة، روى له مسلم، وأصحاب السنن عدا ابن 

 .(3)ماجة
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته، صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. .4
ي: التيم يالكوف القارئ الزيات عمارة بن حبيب بن حمزة عمارة أبو: حمزة الزيات .5

ه( صدوق زاهد ربما وهم، من السابعة، روى له مسلم، وأصحاب 151)ت:
 ، وهو متابع لقيس في رواية هذا الحديث.(4)السنن

 روانم بن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد محمد أبو :عمر بن العزيز عبد .6
ه(، صدوق يخطئ، من السابعة، روى له 150ي: )ت:المدن ياألمو  يالقرش

 .(5)الجماعة
لثالثة، روى ي: ثقة، من االمدن يالجهن معبد بن سبرة بن الربيع: سبرة بن ربيعال .7

 . (6)له الجماعة
 خالفةي في: توفي المدن يالجهن عوسجة بن معبد بن سبرة الربيع أبو :)أبيه( .1

 .(7)، روى له البخاري تعليقًا والخمسة، صحابيالمروة ذو بـ معاوية

                                                           
 .2/47الستة:، الثقات ممن لم يقع في الكتب 6/190تاريخ اإلسالم:  (1)
 .2/219أشار إليه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أبو الجواب وستأتي ترجمته،  (2)
 .5/267، تاريخ اإلسالم: 2/211تهذيب الكمال: (3)
 .3/27، تهذيب التهذيب:7/90، سير أعالم النبالء:7/314، تهذيب الكمال:209/  3الجرح والتعديل:  (4)
 .6/349، تهذيب التهذيب:3/916، تاريخ اإلسالم:11/173، تهذيب الكمال:319/  5الجرح والتعديل:  (5)
 .3/245، تهذيب التهذيب:3/233، تاريخ اإلسالم:9/12، تهذيب الكمال:462/  3الجرح والتعديل:  (6)
 .3/25، اإلصابة:10/302، تهذيب الكمال:2/173، أسد الغابة:462/  3الجرح والتعديل:  (7)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 غالب بن محمد عدا وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف إسناده
لم يرو هذا الحديث عن حمزة الزيات ، قال الطبراني: الحال مجهول وهو الرافقي

 .إال أبو الجواب، تفرد به: محمد بن غالب

إنما ضعف هنا لجهالة محمد  اإلسنادللحديث، و  اأما ما جاء عند البزار فيعد شاهدً 
بن غالب، وأما قيس فقد تابعه في روايته لهذا الحديث غير وأحد من أصحاب 

واآلثار  معرفة السننالحديث كالسفيانين ووكيع وشعبة وغيرهم، ولقد ذكر صاحب 
 والحديث صحيح لغيره.، (1)طرق الحديث وعددها

 َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا ُنَمْيٍر، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-قال اإلمام مسلم 
ِبيعُ  َحدَّثَِني ُعَمَر، ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  ، َسْبَرةَ  ْبنُ  الرَّ  َمعَ  َكانَ  َأنَّهُ  َحدََّثُه، َأَباُه، نَّ أَ  اْلُجَهِنيُّ

 ِمنَ  اِلْسِتْمَتاعِ ا ِفي َلُكمْ  َأِذْنتُ  ُكْنتُ  َقدْ  ِإنِّي النَّاُس، َأيَُّها َيا)): َفَقالَ  اهللِ  َرُسولِ 
نَّ  النَِّساِء، مَ  َقدْ  اهللَ  َواِ   َفْلُيَخلِّ  َشْيءٌ  ِمْنُهنَّ  َدهُ ِعنْ  َكانَ  َفَمنْ  اْلِقَياَمِة، َيْومِ  ِإَلى َذِلكَ  َحرَّ
 .(2)((َشْيًئا آَتْيُتُموُهنَّ  ِممَّا َتْأُخُذوا َواَل  َسِبيَلُه،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
واآلثار: ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: معرفة السنن  (1)

، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي طبعة: جامعة 176-10/175باب نكاح المتعة –هـ( كتاب النكاح 451
 م.1991-هـ 1412باكستان(، الطبعة: األولى، -الدراسات اإلسالمية )كراتشي 

باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى –حيح مسلم: كتاب النكاح ص (2)
، وقد ذكر اإلمام مسلم رحمه طرقًا عدة تشهد لصحة رواية قيسًا رحمه 1406، حديث رقم:2/1025يوم القيامة 

نما كان الضعف لما ذكر في علة الحديث اهلل من غير طريقة وبنفس القصة والحادثة توجد في أحاديث الباب،  وا 
 وهي جهالة أحد الرواة.
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 )الخلع(
 :بعد المائةوالثمانون  السادس الحديث*

، ثََنا َقْيُس ْبنُ قال الطبراني:  ِبيِع،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ الرَّ
ِن َعاِمٍر َقاَل: َقاَل َعْن ُعْقَبَة بْ َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن ثَاِبِت ْبِن َيِزيَد، 

 ((.ِإنَّ اْلُمْخَتِلَعاِت، َواْلُمْنَتِزَعاِت ُهنَّ اْلُمَناِفَقاتُ )): َرُسوُل اهللِ 
 تخريجه: -أ

، 17/339ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر الطبراني في الكبير:  :أخرجه
 .935حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
علي عن قيس بن الربيع: سبق العزو علي بن عبد العزيز عن عاصم بن  .1

 .(1)لهم
 .(2)أشعث بن سوار: سبقت ترجمته .2
 .(3)الحسن البصري: سبقت ترجمته .3
مجهول الحال لم يعرف يروى عنه الحسن البصري، روى عن : ثابت بن يزيد .4

 .عقبة بن عامر الجهني
، ه( صحابي60ي: )ت:الجهن عامر بن حماد عقبة أبو: عقبة بن عامر .5

 .(4)الجماعةروى عنه 

 :اإلسنادالحكم على -ج

واهد ، وللحديث شالحديث ضعيف وهو الكندي سوار بن أشعث فيه ضعيف إسناد
 هريرة، وثوبان بن بجدد القرشي. من حديث أبي

                                                           
 الحديث السادس والعشرون بعد المائة، علٌي ثقة، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (1)
 الحديث السابع والستون، ضعيف. (2)
 الحديث الثامن عشر، ثقة يرسل كثيرًا. (3)
 .4/429، اإلصابة:20/202، تهذيب الكمال:3/550، أسد الغابة:313/  6الجرح والتعديل:  (4)
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 َعنْ  اْلَحَسِن، نِ عَ  َأيُّوُب، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َحدَّثََنا َعفَّاُن، َحدَّثََناقال أحمد في مسنده: 
 .(1)((اْلُمَناِفَقاتُ  ُهنَّ  َواْلُمْنَتِزَعاتُ  اْلُمْخَتِلَعاتُ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرَة، َأِبي

 غريب األلفاظ:-د

  ُيعني الالتي َيْطُلْبن الُخْلع والطالق من أزواجهن بغير ُعذر،  :اْلُمْخت ِلع ات
، عفهي خالِ هي منه  يقال: َخَلع امرأته ُخْلعا، وخالعها مخالعة، واْختلعت

وأصُله من َخْلع الثَّْوب، والُخْلع أن ُيطلِّق زوجته على ِعَوض َتْبُذله له، 
هو  وفيه عند الشافعي خالٌف: هل ،وفائدُته إبطال الرَّْجعية إال بَعْقد جديد

 .(2)َفْسخ أو طالق، وقد ُيسمَّى الُخْلع طالقا
 

  

                                                           
، قال المحقق: 9357، حديث رقم: 15/209مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

 إسناده ضعيف النقطاعه، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، وذكر تخريج الحديث وطرقه في بقية التعليق.
 .2/65باب الخاء مع الالم –نهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الخاء ال (2)
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 الفصل الثاني
 (واألشربة األطعمة فيقيس  هوردأ)ما 

 ما له من الطعام والشراب( ماشيته أو إنسان بحائط مر من)

 :بعد المائةوالثمانون  السابع الحديث*

ٌد، َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا ِإْسَماِعيُل، ثََنا ُمَحمَّ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمْيرِ  نْ عَ  الرَّ
 َرُسولِ  َمعَ  َنْحنُ  َبْيَنَما: الَ قَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َعْوٍف، ْبنِ  ُذَهْيلِ  َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َسِليطِ  َعنْ 
 َفَحَلْبَنا، ُقْمَنا َلوْ : ْعُضَنابَ  َفَقالَ  َراٍع، َمَعَها َلْيَس  الشََّجَر، َتْلَجأُ  ُمَصرَّاةٍ  ِبِإِبلٍ  َنْحنُ  ِإذْ  اللَّهِ 
 َسَكتَ  دْ قَ  :َبْعُضَنا َفَقالَ  َنْسَتْأِمُرُه؟ اَل  ِفيَنا اللَّهِ  َوَرُسولُ  َنْحِلُبَها َكْيفَ  َبْعُضُهْم، َوَقالَ 

 َما َفَأَخُذوا ِنْمُتمْ  َوَقدْ  َأَتْوُكمْ  اَقْومً  َأنَّ  َلوْ  َأَرَأْيُتمْ )): َفَقالَ  َفَدَعاَنا، ِإَلْيَها َفُقْمَنا ،!ِإْذنٌ  وُسُكوُتهُ 
وا َمَزاِوِدُكْم، ِفي ِبلِ  ِذهِ هَ  َأْخاَلفِ  ِفي َما َفِإنَّ )): َقالَ  َنَعمْ : َقاُلوا ((ِبُكْم؟ َأَضرُّ  َما َكَمَثلِ  اإْلِ
: َقالَ  ِإَلْيِه؟ اْفَتَقرَ  ِإَذا َأِخيهِ  َمالِ  ِمنْ  ِللرَُّجلِ  َيِحلُّ  َما اللَِّه، َرُسولَ  َيا: ُقْلَنا ،((َمَزاِوِدُكمْ  ِفي
 ((.َيْحِملُ  َواَل  َوَيْشَربُ  َيْحِملُ  َواَل  َيْأُكلُ ))

 تخريجه: -أ
 .7537، حديث رقم:7/294محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1) محمد بن شبيب عن إسماعيل بن عمرو عن قيس: سبقت ترجمتهم .1
 .(2): سبقت ترجمتهاهلل عبد بن عمير .2
ن ي: مجهول، وثق، مالطهو  يالتميم اهلل عبد بن سليط :سليط بن عبد اهلل .3

 .(3)بن ماجةاالسادسة، روى عنه 

                                                           
 الحديث الثامن، محمد ثقة، إسماعيل ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث ما لم يتفرد. (1)
 الحديث الواحد والثمانون، ثقة. (2)
 .4/163ب:، تهذيب التهذي2/194، ميزان اإلعتدال:11/237، تهذيب الكمال:4/216الجرح والتعديل: (3)
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ي: الطهو  يالمجاشع يالتميم شماو بن عوف بن ذهيل: ذهيل بن عوف .4
 .(1)مجهول، من الثالثة، روى له ابن ماجة

 .(2)سبقت ترجمته :أبو هريرة .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 عبد بن وسليط الحديث، ضعيف وهو البجلي نجيح بن إسماعيل فيه ضعيف إسناد 
 هذا يرو ملوثقه ابن حبان، وذهيل بن عوف، قال الطبراني:  مجهول وهو التميمي اهلل

 .الربيع بن قيس إال اهلل عبد بن عمير عن الحديث

َثَناوللحديث متابعة عند أحمد في مسنده قال:   َعبَّاٍد، ْبنُ  بَّادُ عَ  َحدَّثََنا: َقالَ  َخَلٌف، َحدَّ
اجُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ، َعنِ  َأْرَطاَة، ْبنُ  اْلَحجَّ  ِفي ُكنَّا: َقالَ  َرْيَرَة،هُ  َأِبي َعنْ  ُذَهْيٍل، َعنْ  الطَُّهِويِّ
 َواْبَتَدَرَها الشََّجِر، ِلَحاءِ بِ  َمْصُروَرةٍ  ِإِبلٍ  َعَلى َفآَتْيَنا َوَأْنَفْضَنا، َفَأْرَمْلَنا ،اهللِ  َرُسولِ  َمعَ  َسَفرٍ 
 َبْيٍت  لِ َأهْ  ُقوتُ  ِفيَها َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َهِذهِ  ِإنَّ )): اهللِ  َرُسولُ  َلُهمْ  َفَقالَ  ِلَيْحَتِلُبوَها، اْلَقْومُ 
 ُكْنُتمْ  ِإنْ )): َقالَ  ثُمَّ  ((ُه؟َفَأَخُذو  َأْزَواِدُكمْ  ِفي َما َعَلى َأَتْوا َأنَُّهمْ  َلوْ  َأُتِحبُّونَ  اْلُمْسِلِميَن، ِمنَ 
 .(3)((َتْحِمُلوا َواَل  َفاْشَرُبوا، َفاِعِلينَ  ُبدَّ  اَل 

                                                           
 .3/220، تهذيب التهذيب:2/34، ميزان اإلعتدال:1/511، تهذيب الكمال:3/451الجرح والتعديل: (1)
 الحديث التاسع، صحابي. (2)
، قال المحقق 9215، حديث رقم: 15/142مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (3)

، وجهالة -عبد اهلل وهو َسليط بن-إسناد ضعيف لجهالة الطَُّهوي حسن لغيره، وهذا في التعليق على الحديث: 
، والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، عباد بن عباد: هو ابن حبيب بن -وهو ابن عوف بن َشماو-ذهيل 

 المهلب البصري، ثم أستطرق في ذكر طرق وشواهد الحديث ومنها ما يلي حيث قال:
مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناِد: يا صاحَب  1-3/7ي وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأت

ذا َمر أحدكم بإبٍل، فأراد أن يشرب من ألبانها فليناِد: يا صاحَب اإلبِل،  ال فليأكل، وا  الحائط، ثالثا، فإن أجابه، وا 
ال فليشرب، والضيافُة ثالثة أيام، فما زاد فه سناده صحيح.أو يا راعي اإلبل، فإن أجابه، وا   و صدقة". وا 

( ضمن حديث مطول، سئل عن الثمار، وما أخذ منها في أكمامها، قال: 6613وعن عبد اهلل بن عمرو، سلف )
 "من أخذ بفمه، ولم يتخذ ُخبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكاال".

ولفظه: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان  (1296(، والترمذي )2619وعن سمرة بن جندب عند أبي داود )
ن لم يكن فيها أحد، فليصوت ثالثًا، فإن أجابه أحد  فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب وليشرب، وا 

 فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد، فليحتلب وليشرب، وال يحمل". والحديث إسناده صحيح.
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 غريب األلفاظ:-د

  ٍمربوطة الضروع، وكانت عادة العرب أنهم إذا أرسلوا بمعنى:  ُمَصرَّاة
الحلويات المرعى، ربطوا ضروعها، وأرسلوها، ويسمون ذلك الرباط: 

 َأيْ : َضْرعها ِفي الّلبنُ  ُيَصرَّى الشَّاةُ  َأوِ  البَقَرةُ  َأوِ  الَناَقةُ : الُمَصرَّاة، و (1)صراراً 
 ِتيالَّ  أنَّها َوَفسََّرَها الُمَصرَّاة الشَّاِفِعيُّ  َذَكرَ : اأْلَْزَهِريُّ  َقالَ  ،وُيْحَبس ُيْجَمع
 حَلبها َفِإَذا ْرعها،ضَ  ِفي اللبنُ  يجتمعَ  َحتَّى َأيَّاًما ُتحَلبُ  َواَل  أخالُفها ُتَصرُّ 

 . (2)اْسَتْغَزَرها الُمْشتري
 

 

  

                                                           
 ، تعليق المحقق. 15/144مسند أبي هريرة–بة مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحا (1)
 .3/27باب الصاد مع الراء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الصاد  (2)
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 )النهي عن شق التمر(

 :بعد المائةوالثمانون  الثامن الحديث*

 اْلُحَسْينِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأَنا َحاَق،ِإسْ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َأَنا اْلَحاِفُظ، اهللِ  َعْبدِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال البيهقي: 
، ِبيِع، ْبنِ  ْيسِ قَ  َعنْ  َزَكِريَّا، ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  ثََنا َبكَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثََنا اأْلَْنَماِطيُّ  َجَبَلةَ  َعنْ  الرَّ

ا التَّْمَرةُ  ُيَشقَّ  َأنْ  ،اهللِ  َرُسولُ  َنَهى)): َقالَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ُسَحْيٍم، ْبنِ   (.(ِفيَها َعمَّ

 تخريجه: -أ
البيهقي في شعب اإليمان: كتاب المطاعم والمشارب وما يجب التورع  :أخرجه

 .5492، حديث رقم:1/51فصل في أكل التمر –عنه منهما 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)بكر بن إسحاق: سبقت ترجمتهما أبو عبد اهلل الحافظ عن أبي  .1
: اأَلْنَماطي الرحمن عبد بن الحسين بن محمد العباس أبو: محمد بن الحسين .2

 الواسطي، سليمان بن وسعيد جناد، بن عبيده(، ثقة، روى عن: 293)ت:
: عنهو  األزدي، صالح بن الرحمن وعبد معين، وابن الزمي، يوسف بن ويحيى

 بن ومحمد صاعد، وابن ،«معاجمه» في-عنه وأكثر- الطبراني القاسم أبو
سماعيل قانع، وابن مخلد،  .(2)وغيرهم الخطبي، علي بن وا 

 .(3)محمد بن بكار: سبقت ترجمته .3
 يالكوف يسداأل الُخْلَقاِنيُّ  مرة بن زكريا بن إسماعيل زياد أبو: إسماعيل بن ذكريا .4

له  روىه(، صدوق يخطئ قلياًل، من الثامنة، 194: )ت:شُقوَصا ولقبه
 .(4)الجماعة

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .5
                                                           

 الحديث الحادي عشر، ثقتان. (1)
 .536-535إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ (2)
 الحديث الخامس: ثقة. (3)
 .291/ 1، تهذيب التهذيب:1/475، سير أعالم النبالء:3/92تهذيب الكمال:، 2/170الجرح والتعديل: (4)
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: يالكوف يالشيباني التيم سحيم بن جبلة سويرة أبو: جبلة بن سحيم .6
 .(1)ه(، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة125)ت:

 .(2)ترجمته: سبقت ابن عمر .7

 : اإلسنادالحكم على -ج

، لحديثا حسن صدوق وهو الخلقاني زكريا بن إسماعيل عدا ثقات رجاله حسن إسناده
وقيس بن الربيع، صدوق حسن الحديث ما لم يتفرد، وقد تفرد قيس بهذا الحديث ولم 

 يتابع عليه، وعليه فهذا الحديث ليس عليه عمل الفقهاء.

 َجَبَلَة، ْبنِ  وَعْمرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناعند أبي داود مرسال قال فيه:  ما يعارضهوللحديث 
 َعنْ  َطْلَحَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  ْبدِ عَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  َهمَّاٍم، َعنْ  ُقَتْيَبَة، َأُبو ُقَتْيَبةَ  ْبنُ  َسْلمُ  َحدَّثََنا
 .(3)((ِمْنهُ  وَس السُّ  ُيْخِرجُ  ُيَفتُِّشهُ  َفَجَعلَ  َعِتيقٍ  ِبَتْمرٍ  النَِّبيُّ  ُأِتيَ )) َقالَ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ 

 أكلها بلق التمرة فتح فيجوز اإلباحة، األصل أنَّ  ويعضده النهي، حديث من أصحفهذا 
 .أعلم واهلل كراهة غير من وتفتيشها

 

  

                                                           
 .2/62، تهذيب التهذيب:5/315، سير أعالم النبالء:4/491، تهذيب الكمال:2/510الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الثامن واألربعون، صحابي (2)
 .3132، حديث رقم:3/362األكل باب في تفتيش التمر المسوس عند –سنن أبي داود: كتاب األطعمة  (3)
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 )أكل الضب وما فيه(

 :بعد المائة والثمانون التاسع الحديث*

 َعنْ  اللَِّه، َعْبدِ  نِ بْ  َعْمِرو َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َقْيٌس، نا آَدَم، ْبنُ  َيْحَيى َأْخَبَرَناقال إسحاق: 
، َحْرَمَلةَ  ْبنِ  َعْمِرو َلِميِّ  اْلَبْيِت  َوِفي اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َساِئلٌ  َجاءَ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  السُّ
 ((.َنْأُكلُ  اَل  ِممَّا ُنْطِعُمهُ  اَل  ِإنَّا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َضبٌّ 

 تخريجه: -أ
 مشيخةو  والبهي ظبيان أبي عن يروى، ماإسحاق بن راهوية في مسنده:  :أخرجه
 .1621، حديث رقم: 3/916النبي عن ،عائشة عن الكوفيين، من

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما .1
 .(2)ترجمته منصور بن المعتمر: سبقت .2
 : مجهوالن.حرملة بن عمرعمر بن عبد اهلل عن  .3
 .(3): سبقت ترجمتهاعائشة .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

 هوالن ال يعرفان وال يعرف حالهما.، فيه مجتوبع إذا ويحسن ضعيف إسناده

 َحدَّثََنا َشْيَبَة، ِبيأَ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََناعند أبي يعلى قال:  آخرقد صح الحديث بلفظ و  
، َسِعيدٍ  ْبنُ  ُعَبْيدُ   َعاِئَشةَ  َعنْ  اأْلَْسَوِد، َعنِ  ،ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُسْفَياَن، َعنْ  اْلُقَرِشيُّ
  السُّؤَّاَل؟ ُأْطِعُمهُ  اَل أَ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َفُقْلتُ  ِمْنُه، َيْأُكلْ  َفَلمْ  َضبٌّ  اللَّهِ  ِلَرُسولِ  ُأْهِديَ  :َقاَلتْ 

                                                           
 الحديث الثاني والستون، يحيى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة. (2)
 .الحديث الثاني والثالثون، صحابية (3)
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، يقوي هذا اإلسناد، فهذا حديث صحيح (1)((ِمْنهُ  آُكلُ  َما ِإالَّ  السُّؤَّالَ  ُأْطِعمُ  اَل )): َقالَ 
 الحديث.

 وجابر، وديعة، بن وثابت عباس، وابن سعيد، وأبي عمر، عن الباب وفيقال الترمذي: 
 أكل في العلم أهل اختلف وقد صحيح حسن حديث هذاو  ،حسنة ابن الرحمن وعبد

 .(2)بعضهم وكرهه وغيرهم، ،النبي أصحاب من العلم أهل بعض فيه فرخص الضب،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .4461، حديث رقم:7/431مسند أبي يعلى: مسند عائشة  (1)
 .1790، حديث رقم: 4/251أكل الضب باب ما جاء في –سنن الترمذي: أبواب األطعمة  (2)
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 )ما جاء في الذبيحة بالمروة(

 :بعد المائة سعونالت الحديث*

،الشَّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َقْيٌس، َنا َبكَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال ابن الجعد:   ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ْعِبيِّ
 اللَّهِ  َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  َهاَيْتلُ  ِبَأْرَنبٍ  َسَلَمةَ  َبِني ِمنْ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  ُغاَلمٌ  َجاءَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 ((.ُكلْ )): َفَقالَ  َوٍة،ِبَمرْ  َفَذَبْحُتَها َأْذَبُحَها ِسكِّيَنا َأِجدْ  َلمْ  َهِذِه، َفِصْدتُ  ُأُحًدا َدَخْلتُ 

 تخريجه: -أ
، حديث 307ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـ أخرجه
 .2071رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن بكار عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .1
 .(2)جابر بن يزيد الجعفي: سبقت ترجمته .2
 .(3)الشعبي: سبقت ترجمته .3
 .(4): سبقت ترجمتهجابر بن عبد اهلل .4

 :اإلسنادالحكم على -ج  

 .الحديث متروك وهو الجعفي يزيد بن جابر فيه الضعف شديد إسناد 

دَّثََنا حَ : -رحمه اهلل-ى، قال أحمد خر أطرق  وله-اهللرحمه -وللحديث متابع لقيس  
: َقالَ  اهلِل، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، َحدَّثََنا ِإْسَراِئيُل، َعْن َجاِبٍر، َعِن َعاِمٍر،

                                                           
 الحديث الخامس، ثقة، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (1)
 الحديث الثالث والستون، ضعيف رافضي. (2)
 الحديث السادس، ثقة مشهور فقيه. (3)
 .الحديث الثالث والعشرون، صحابي (4)
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 َمِعي َتُكنْ  َوَلمْ  ْفُتَها،َفَحذَ  َأْرَنًبا َرَأْيتُ  ِإنِّي: َفَقالَ  َسِلَمَة، َبِني ِمنْ  َشابٌّ  َفًتى النَِّبيَّ  َأَتى
نِّي ِبَها، ُأَذكِّيَها َحِديَدةٌ   .(1)((ُكلْ )): النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  ِبَمْرَوٍة، َذكَّْيُتَها َواِ 

 صرخ وقد: حاتم بن وعدي ورافع، صفوان، بن محمد عن الباب وفيقال الترمذي: 
 أهل ثرأك قول وهو بأسا، األرنب بأكل يروا ولم بمروة، يذكي أن في العلم أهل بعض
 لحديثا هذا رواية في الشعبي أصحاب واختلف األرنب، أكل بعضهم كره وقد العلم،
 األحول، عاصم وروى صفوان بن محمد عن الشعبي، عن هند، أبي بن داود فروى
 أصح صفوان بن ومحمد صفوان، بن محمد أو محمد بن صفوان عن الشعبي، عن

 الشعبي نع قتادة، حديث نحو اهلل عبد بن جابر عن الشعبي، عن الجعفي، جابر وروى
 غير جابر عن الشعبي حديث: محمد قال جميعا عنهما روى الشعبي أن ويحتمل
 .(2)صحيح لغيرهماوالحديث  محفوظ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
صحيح ، قال المحقق: 14461، حديث رقم: 22/371مسند جابر–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد بن الحارث الجعفي. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
 السبيعي، وعامرة هو ابن شراحيل الشعبي.

نن" مذي في "السمن طريق سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، بهذا اإلسناد، وأخرجه التر  9/321وأخرجه البيهقي 
من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن  9/321، والبيهقي 2/629(، و"العلل الكبير" 1472)

 الشعبي، به. قال البيهقي: ويروى عن عمر بن عامر، عن قتادة بنحوه، وأرسله همام عن قتادة.
 داود بن أبي هند عن الشعبي، عن محمدوقال الترمذي: وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى 

بن صفوان، وروى عاصم األحول عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان 
أصح، وروى جابر الجعفي عن الشعبي، عن جابر بن عبد اهلل نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن رواية 

 حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. الشعبي عنهما. قال محمد )يعني البخاري(:
 .1472، حديث رقم:4/70باب ما جاء في الذبيحة بالمروة –سنن الترمذي: أبواب الصيد  (2)
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 )في طعام الواحد وانه يكفي االثنين(

 :بعد المائةالتسعون الواحد و  الحديث*

، السَّاِميُّ  َأْحَمدَ  ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  ُمْخَتارُ  ثنا َرْيٍب،كُ  َأُبو ثنا اْلُكوِفيُّ
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َغسَّاَن، : َقالَ  اهللِ  َعْبدِ  نْ عَ  اأْلَْحَوِص، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الرَّ

 ((.اأْلَْرَبَعةَ  َيْكِفي ااِلْثَنْينِ  َوَطَعامُ  ااِلْثَنْيِن، َيْكِفي اْلَواِحدِ  َطَعامُ )): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ 

 تخريجه: -أ
م يكن مع أنه ل الطبراني في الكبير: باب من روى عن ابن مسعود :أخرجه
 .10093، حديث رقم:10/102ليلة الجن  النبي

 :اإلسناددراسة  -ب
 السامي: وقيل الشامي، عاصم بن أحمد بن جعفر محمد أبو: جعفر بن أحمد .1

 محمد بن جعفر: عن حدثروى عن: ه( ثقة، 307: )ت:الرواس ابن الكوفي
 نب وعمر مغلس، بن وجبارة العالء، بن محمد كريب وأبي األسدي، الحسن بن

 ،عنه وأكثر ،" معاجمه"  في الطبراني القاسم أبو ، وعنه:الحسن بن محمد
 .(1)موغيره الصواف، على وأبو الطستي، الصمد وعبد الدوري، مخلد بن ومحمد

 .(2)أبو كريب الهمداني: سبقت ترجمته .2
ول، ي: مقبالعبد يالكوف التمار مختار بن غسان بن مختار: مختار بن غسان .3

 .(3)من التاسعة، روى له ابن ماجة
 .(4)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمتهقيس عن  .4
 .(5): سبق العزو لهمااألحوص عن ابن مسعود أبي .5

                                                           
 .234إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ (1)
 الحديث التاسع، ثقة. (2)
 .10/61تهذيب التهذيب:، 2/241، الكاشف: 27/311، تهذيب الكمال:1/312الجرح والتعديل: (3)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (4)
  .الحديث الثاني والخمسون، أبو األحوص ثقة، ابن مسعود صحابي (5)



  [415] 

 

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .لمقبو  وهو العبدي غسان بن مختار عدا وصدوقون ثقات رجاله ،حسن سنادهإ
وعنونه  اً باب-اهللرحمه -وللحديث شواهد في الصحيحين، فقد بوب له البخاري 

 َأْخَبَرَنا ُيوُسَف، ْبنُ  هِ اللَّ  َعْبدُ  َحدَّثََناوقال:  َباٌب: َطَعاُم الَواِحِد َيْكِفي ااِلْثَنْينِ بقوله: 
َناِد، َأِبي َعنْ  َماِلٌك، َحدَّثَِني: َقالَ  ِإْسَماِعيُل، َوَحدَّثََنا ح َماِلٌك،  َعنْ  اأَلْعَرِج، نِ عَ  الزِّ
 َطَعامُ وَ  الثَّاَلَثِة، َكاِفي ااِلْثَنْينِ  َطَعامُ )) :اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأنَّهُ  ،ُهَرْيَرةَ  َأِبي

 .(1)((اأَلْرَبَعةِ  َكاِفي الثَّاَلَثةِ 

وى ور ، صحيح حسن حديث هذا، و عمر وابن جابر، عن الباب وفيقال الترمذي: 
، َطَعاُم الَواِحِد َيْكِفي ااِلْثَنْيِن، َوَطَعاُم ااِلْثَنْيِن َيْكِفي اأَلْرَبَعةَ )): جابر، عن النبي

من بن حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرح ((َوَطَعاُم اأَلْرَبَعِة َيْكِفي الثََّماِنَيةَ 
 .(2)بهذا مهدي، عن سفيان، عن األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           

، صحيح مسلم: 5392، حديث رقم:7/71طعام الواحد يكفي االثنين باب –صحيح البخاري: كتاب األطعمة  (1)
، 3/1630باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام االثنين يكفي الثالثة ونحو ذلك –كتاب األشربة 

 . 2059-2051حديث رقم:
 .1120يث رقم: ، حد4/267باب ما جاء في طعام الواحد يكفي االثنين –سنن الترمذي: أبواب األطعمة  (2)
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 )ما جاء في ألبان البقر(

 :بعد المائةوالتسعون  الثاني الحديث*

 ْبنِ  َطاِرقِ  َعنْ  ٍم،ُمْسلِ  ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َقْيٌس، َنا َبكَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال ابن الجعد: 
 ِمنْ  َدَواءٌ  ُهوَ  لشََّجرِ ا ِمنَ  َتُرمُّ  َفِإنََّها اْلَبَقِر، ِبَأْلَبانِ  َعَلْيُكمْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ِشَهابٍ 
 ((.َداءٍ  ُكلِّ 

 تخريجه: -أ
، حديث 307ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـ أخرجه
 .2072رقم:

 : اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن بكار عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما والعزو لهما .1
ي: الكوف يالعدوان يالجدل مسلم بن قيس عمرو أبو: بن مسلم قيس .2

 .(2)باإلرجاء، من السادسة، روى له الجماعة ُرِميه(، ثقة 120)ت:
 يألحمسا يالبجل شمس عبد بن شهاب بن طارق اهلل عبد أبو: طارق بن شهاب .3

 .(3)، روى له الجماعة(داود أبو قاله) رؤية لهه( 13ي: )ت:الكوف

 :اإلسنادالحكم على -ج  

وسفيان  ،سًا ولم يتفرد به، فقد تابعه أيوب الطائيقي عدا ثقات رجاله حسن إسناده   
 َأْخَبَرَناه: وقد ذكر ذلك النسائي بقول ،اإلسنادوشعبة عن الركين بن الربيع بهذا  الثوري،
، َأيُّوبَ  َعنْ  َجِريٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  ِإْبَراِهيَم، ْبنُ  ِإْسَحاقُ   َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ْيسِ قَ  َعنْ  الطَّاِئيِّ
 ِإالَّ  َفاًء،شِ  َلهُ  َأْنَزلَ  ِإالَّ  َداءً  ُيْنِزلْ  َلمْ  اهللَ  ِإنَّ : ))اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ِشَهاٍب، ْبنِ  َطاِرقِ 

                                                           
 الحديث الخامس، ثقة، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (1)
 .1/404، تهذيب التهذيب:5/164، سير أعالم النبالء: 24/11، تهذيب الكمال:7/103الجرح والتعديل: (2)
 .3/413، اإلصابة:13/341، تهذيب الكمال:2/452، أسد الغابة:4/415الجرح والتعديل: (3)
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، وقد جاء الحديث من طريق (1)((الشََّجرِ  ُكلِّ  ِمنْ  َتُرمُّ  َفِإنََّها اْلَبَقرِ  ِبَأْلَبانِ  َفَعَلْيُكمْ  السَّامَ 
 .كما عند النسائي (2)في مسنده -رحمه اهلل-عند أحمد سفيان الثوري 

 ،طارق عن قيس، عن كالهما الطائي، وأيوب الربيع، بن قيس ورواهقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد رواه أبو عبد الرحمن و  ،مرسالً 

 .(3)الذهبيوافقه و السلمي وطارق بن شهاب، عن عبد اهلل بن مسعود، 
 غريب األلفاظ:-د 

  ُّالميم بكسر- ةوالمَرمّ ، ِبَشَفَتْيها َأَخَذْتهُ  أي الَحشيَش  الشَّاةُ  َرمَِّت من : َتُرم 
 .(4)الِظْلف وذواتِ  البقرة َشَفةُ : األولى

  
  

                                                           
، 7522، وحديث سفيان برقم:7521، حديث رقم: 7/12الدوا بألبان البقر –برى للنسائي: كتاب الطب السنن الك (1)

من طريق سفيان  6135، حديث رقم:6/291لبن البقر –، وكتاب األشربة المحظورة 7523وحديث شعبة برقم: 
 عن يزيد بن خالد مثله.

، وقد ذكر المحقق كالمًا 11131، حديث رقم:31/127حديث طارق بن شهاب –مسند أحمد: مسند الكوفيين  (2)
 في الحديث، وحكم عليه أنه حسن لغيره.

مختصُر استدَراك الحاِفظ الّذهبي على ُمستدَرك أبي عبد اهلِل الَحاكم: البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر  (3)
: 2، 1حقيق َودراسة: جـ ت، 7/3209هـ( كتاب الطب والرقى 104بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

: َسعد بن َعبد اهلل بن َعبد الَعزيز آل حميَّد، طبعة: َداُر الَعاِصَمة، الرياض 7- 3َعبد اهلل بن حمد اللَحيَدان، جـ 
 هـ.1411المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، -
لقرآن الكريم: لمحمد حسن حسن ، المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ ا1/374المعجم الوسيط: حرف الراء  (4)

 م. 2010القاهرة، الطبعة: األولى،  –طبعة: مكتبة اآلداب ، 2/151رمرم(-الراء والميم وما يثلثهما، )رمم جبل، 
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 )بركة شاة اللبن(
 :بعد المائةوالتسعون  الثالث الحديث*

، َقاَل: نا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: أنا َقْيُس قال البزار:   ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْرٍب اْلَواِسِطيُّ
ِبيِع، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َسْلَماَن، َعْن ِديَناٍر  ، َأِبي ُعَمَر، َعِن اْبِن اْلَحَنفِ الرَّ يَِّة، َعْن َعِليٍّ

َتْيِن َأْو َما ِمْن َقْوٍم ِفي َبْيِتِهْم، َأْو ِعْنَدُهْم َشاٌة، ِإالَّ ُقدُِّسوا ُكلَّ َيْوٍم مَ )) َرَفَعُه َأنَُّه َقاَل: رَّ
َتْينِ   .، َيْعِني: َشاَة َلَبنٍ ((ُبوِرَك َعَلْيِهْم َمرَّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 عن الحنفية، ابن وهو طالب أبي بن علي بن محمد روى ماالبزار في مسنده:  .1
 .654، حديث رقم: 2/250علي

، 3/331باب في بركة شاة اللبن –الهيثمي في كشف األستار: كتاب األطعمة  .2
 .2117حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
: يالواسطي النشائ خربان بن حرب بن محمد اهلل عبد أبو :محمد بن حرب .1

 .(1)ه(، صدوق، من العاشرة، روى له الشيخان وأبو داود255)ت:
 .(2)الواسطي عن قيس: سبقت ترجمتهما يزيد بن هارون .2
 يالتميم األزرق المغيرة أبى بن سلمان بن إسماعيل: إسماعيل بن سلمان .3

ه( ضعيف، متروك الحديث، من الخامسة، روى له 150ي: )ت: قبل الكوف
 .(3)ةماج ابنو  األدب في البخاري

: )تاألعمى:  يالكوف البزار ياألسد عمر بن دينار عمر أبو :عمر بن دينار .4
 خاريالب، من السادسة، وكيع وثقه ،بالرفض رمى الحديث، صالحه(، 130قبل 
 .(4)ماجة وابن األدب في

                                                           
 .9/109، تهذيب التهذيب:6/170، تاريخ اإلسالم:25/39، تهذيب الكمال:7/237الجرح والتعديل: (1)
 (، ثقة متقن، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد.10التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 . 1/304، تهذيب التهذيب:3/117، تاريخ اإلسالم:3/105، تهذيب الكمال:2/176الجرح والتعديل: (3)
 .3/217يب:، تهذيب التهذ3/406، تاريخ اإلسالم:1/505، تهذيب الكمال:3/430الجرح والتعديل: (4)
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 .(1): سبقت ترجتهما والعزو لهمامحمد بن الحنفية عن علي .5
 :اإلسنادالحكم على -ج

 بن ماعيلإسمحمد بن ربيعة عن ، تابع قيسًا في روايته لهذا الحديث ضعيف هإسناد
 وال يتابع عليه وليس عليه عمل وليس ثمة ما يشهد له. سلمان

 لعقيليا أشار وقد سلمان، بن إسماعيل سنده في أن إالقال صاحب األجوبة المرضية: 
 في اريالبخ أخرجه وكذا متروك، أنه نمير ابن عن ونقل الحديث، بهذا تفرد أنه إلى
 كنل المذكور إسماعيل طريق من" المال إصالح" في الدنيا أبي وابن" المفرد األدب"

 .الحديث". بركات ثالث شياة والثالث بركتان والشاتان بركة الشاة: "بلفظ
" الفردوس" وفي جماعة، وضعفه بشيء، حديثه ليس: معين ابن وقال النسائي، قال وكذا
 لىع فيخشوا ويروح الضأن من مائة عليهم يغدوا قوم من ما: "مرفوًعا عباس ابن عن

 .(2)سنده على أقف ولم" العيلة أنفسهم
 

  

                                                           
 .الحديث السابع والثمانون: محمد ثقة، علي صحابي (1)
األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية: لشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي  (2)

، المحقق: لمحمد إسحاق محمد إبراهيم، طبعة: 1/256هـ(، ثم سئلت عما ورد في المعز والشياه  902)المتوفى: 
 ه. 1411ر الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، دا
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 )فضل إطعام الطعام(
 :بعد المائةوالتسعون  الرابع الحديث*

، َوِليدِ الْ  َأُبو ثنا اْلُحَباِب، ْبنُ  اْلَفْضلُ  َخِليَفةَ  َأُبو َحدَّثََناقال الطبراني:   َقْيُس  ثنا الطََّياِلِسيُّ
ِبيِع، ْبنُ   ُمْرِني اهللِ  َرُسولَ  َيا: تُ ُقلْ : َقالَ  َجدِّهِ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُشَرْيٍح، ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ  الرَّ

 ((.السَّاَلمَ  َواْفشِ  الطََّعامَ  َأْطِعمِ )): َقالَ  ِبَعَمٍل،
 تخريجه:  -أ

 أخرجه:
وبلفظ ، 416، حديث رقم:22/110الطبراني في الكبير: ما أسند هاني بن يزيد  .1

، َحْفصٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا آخر ، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا السَُّدوِسيُّ ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث َعِليٍّ  الرَّ
 َحدِّْثِني اهلِل، َرُسولَ  َيا :ُقْلتُ : َقالَ  َهاِنئٍ  َجدِّهِ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُشَرْيٍح، ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ 

ْفَشاءُ وَ  الطََّعامِ  ِإْطَعامُ  اْلَجنَّةَ  ُيوِجبُ )): َقالَ  اْلَجنََّة، ِلي ُيوِجبُ  ِبَشْيءٍ  ((، السَّاَلمِ  اِ 
 .467حديث رقم:

 ِمنْ  ِإنَّ بلفظ ))–باب فضل إطعام الطعام  :(1)الطبراني في مكارم األخالق .2
ن الربيع، (( بسنده عن قيس بالسَّاَلمِ  َوَبْذلَ  الطََّعامِ  ِإْطَعامَ  :اْلَمْغِفَرةِ  ُموِجَباتِ 

 .115، حديث رقم:370صـ
، 3/339 إطعام الطعامباب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب األطعمة  .3

 .2119حديث رقم: 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)الوليد عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم والعزو لهم أبو خليفة عن أبي .1
 .(3)المقدام بن شريح عن أبيه: سبقت ترجمتهم .2
 ُهوَ وَ ، صحابي المذحجي دريد بن نهيك بن يزيد بن هانئ: أبو شريح جده .3

 َعنِ  ديثهح هانئ، ْبن شريح ابنه عنه روى ،كلها المشاهد شهد ،بكنيته مشهور
                                                           

مكارم األخالق للطبراني: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  (1)
لبنان )مطبوع مع مكارم األخالق  –هـ(، كتب هوامشه: أحمد شمس الدين، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 360
 .م 1919-هـ  1409أبي الدنيا(، الطبعة: األولى،  البن

 الحديث السابع والستون، أبو خليفة ثقة صدوق، أبو الوليد ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الثاني والثمانون، المقدام ثقة، أبوه ثقة عابد. (3)
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 من ريحش ابنه َوَكانَ ، جده َعنْ  أبيه َعنْ  هانئ ْبن شريح ْبن المقدام ابنه اْبن
 .(1)كّلها مشاهده معه شهد وممن علي أصحاب كبار ومن التابعين، جلة

 :اإلسنادالحكم على -ج
، ديثحسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

 : إلى الصحيح لغيره ومنها وللحديث شواهد تقويه ويرتقي بها
َرَة، َقاَل: ُقْلُت: َقَتاَدَة، َعْن َأِبي َمْيُموَنَة، َعْن َأِبي ُهَريْ َحدَّثََنا َيِزيُد، َأْخَبَرَنا َهمَّاٌم، َعْن 

ْيٍء. َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي ِإَذا َرَأْيُتَك َطاَبْت َنْفِسي َوَقرَّْت َعْيِني، َفَأْنِبْئِني َعْن ُكلِّ شَ 
َخْذُت ِبِه َدَخْلُت ْن َأْمٍر ِإَذا أَ َقاَل: ُقْلُت: َأْنِبْئِني عَ  ((ُكلُّ َشْيٍء ُخِلَق ِمْن َماءٍ )) َفَقاَل:
اُس ِنَياٌم، َأْفِش السَّاَلَم، َوَأْطِعِم الطََّعاَم، َوِصِل اأْلَْرَحاَم، َوُقْم ِباللَّْيِل َوالنَّ ))َقاَل:  ،اْلَجنَّةَ 

 .(2)((ثُمَّ اْدُخِل اْلَجنََّة ِبَساَلمٍ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .4/1535، االستيعاب في معرفة األصحاب: 30/146تهذيب الكمال:  (1)
، قال المحقق: 7932، حديث رقم: 13/314مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (2)

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر أبي ميمونة، فقد روى له أصحاُب السنن األربعة، وهو ثقة.
في الموضعين، ووافقه الذهبي، من طريق يزيد بن هارون، بهذا اإلسناد، وصححه  160و 4/129وأخرجه الحاكم 

 ولم يذكر في الموضع األول الشطر األول من الحديث.
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 األضاحي وشرب النبيذ()ادخار لحوم  
 :بعد المائةوالتسعون  الخامس الحديث*

ْبِن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َنا َقْيٌس، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعِن اقال ابن الجعد: 
 َنَهْيُتُكْم ُأَباِلي َأْن َتْأُتوُهنَّ  َنَهْيُتُكْم َعْن َثاَلٍث اَل )): ُبَرْيَدَة، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

ِه، َوَنَهْيُتُكْم َعْن لُ  ُحوِم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، َفُزوُروَها، َفَقْد ُأِذَن ِلُمَحمٍَّد ِفي ِزَياَرِة َقْبِر ُأمِّ
ُبوا َواَل الظُُّروِف، َفاْشرَ  ياأْلََضاِحيِّ َفْوَق َثاَلٍث، َفُكُلوا َوادَِّخُروا َوَنَهْيُتُكْم َعْن ُشْرِب النَِّبيِذ فِ 

 ((.َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، وفي 2079، حديث رقم:301ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـ .1

 .1996، حديث رقم:294جزء النبيذ صـ
حديث سلمان األعمش عن ابن أبي أوفى  :(1)في مسنده عبد اهلل بن أبي أوفى .2

 .31رقم:، حديث 132صـ
، حديث  12/101الطبراني في الكبير: قيس بن حبتر عن ابن عباس .3

 ، حرف الحاءآخر، فيما نهي عن االنتباذ فيه، وبلفظ 12599-12591رقم:
 .3152، حديث رقم:3/209ما أسند الحكم بن عمرو –

، 275الخالف في ذلك صـ–ابن شاهين في ناسخ الحديث: كتاب الجنائز  .4
 .309حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)يحيى بن عبد الحميد الحماني: سبقت ترجمته .1
قيس عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده: سبقت  .2

 .(3)ترجمتهم
                                                           

مسند عبد اهلل بن أبي أوفى: ألبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي البغدادي )المتوفى:  (1)
 الرياض. –هـ(، تحقيق: سعد بن عبد اهلل آل الحميد، طبعة: مكتبة الرشد 311

 الحديث األول، ضعيف. (2)
 الحديث السابع والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، وبقيتهم ثقات. (3)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
قية رجاله ، وبالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد 

عدا قيس بن الربيع فهو صدوق حسن الحديث، والحديث  الصحيحينثقات ورجال 
حة ث في صحيهذا الحدي -رحمه اهلل-ر واحد، وقد أورد اإلمام مسلم تابعه عليه غي

 ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  دُ َوُمَحمَّ  َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنانصه:  بعدة طرق نذكر منها ما
 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: اُلواقَ  - ُنَمْيرٍ  َواْبنِ  َبْكرٍ  أِلَِبي َواللَّْفظُ  - اْلُمثَنَّى، ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  ُنَمْيٍر،
 َعنْ  ُبَرْيَدَة، اْبنِ  َعنِ  ِدثَاٍر، ْبنِ  ُمَحاِربِ  َعنْ  ُمرََّة، ْبنُ  ِضَرارُ  َوُهوَ  ِسَنانٍ  َأِبي َعنْ  ُفَضْيٍل،
 ُلُحومِ  َعنْ  ُتُكمْ َوَنَهيْ  َفُزوُروَها، اْلُقُبورِ  ِزَياَرةِ  َعنْ  َنَهْيُتُكمْ )): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبيِه،

 َفاْشَرُبوا ِسَقاٍء، ِفي ِإالَّ  يذِ النَّبِ  َعنِ  َوَنَهْيُتُكمْ  َلُكْم، َبَدا َما َفَأْمِسُكوا َثاَلٍث، َفْوقَ  اأْلََضاِحيِّ 
 .(1)((اُمْسِكرً  َتْشَرُبوا َواَل  ُكلَِّها، اأْلَْسِقَيةِ  ِفي

 د،مسعو  وابن سعيد، أبي عن الباب وفيقال الترمذي في الشطر األول للحديث: 
 ذاه على والعمل ،صحيح حسن حديث بريدة حديث، و سلمة وأم هريرة، وأبي وأنس،
 وأحمد، ،والشافعي المبارك، ابن قول وهو بأسا، القبور بزيارة يرون ال: العلم أهل عند

سحاق  وعائشة، مسعود، ابن عن الباب وفي، وفي ادخار لحوم األضاحي قال: (2)وا 
 حسن حديث بريدة حديث: سلمة وأم وأنس، النعمان، بن وقتادة سعيد، وأبي ونبيشة،
، وفي النبيذ (3)وغيرهم النبي أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل صحيح،
وفي الباب عن  وقال بعده: ، وساق بعده حديث جابرهذا حديث حسن صحيحقال: 

  .(4)ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد اهلل بن عمرو: هذا حديث حسن صحيح

                                                           
، كتاب 977، حديث رقم:2/672في زيارة قبر أمه  ربه باب استأذن النبي–صحيح مسلم: كتاب الجنائز  (1)

باحته إلى –األضاحي  باب ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث في أول اإلسالم، وبيان نسخه وا 
باب النهي عن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، –، كتاب األشربة 1971، حديث رقم:3/1561متى شاء 

 .977، حديث رقم: 3/1514وو، وأنه اليوم حالل ما لم يصر مسكرا وبيان أنه منس
  .1054، حديث رقم:3/361باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور -سنن الترمذي: أبواب الجنائز  (2)
 . 1510، حديث رقم: 4/94ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثالث باب –سنن الترمذي: أبواب األضاحي  (3)
-1169، حديث رقم:4/295ما جاء في الرخصة أن بنبذ في الظروف باب –سنن الترمذي: أبواب األشربة  (4)

1170. 
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 )إكرام الضيف(
 :بعد المائةوالتسعون  السادس الحديث*

ِبيِع، َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن َشاُبوَر، َرُجلٌ قال أحمد:  َمْن َبِني  َحدَّثََنا َعفَّاُن، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
 َأَسٍد، َعْن َشِقيٍق، َأْو َنْحِوِه، َشكَّ َقْيٌس، َأنَّ َسْلَماَن َدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل َفَدَعا َلُه ِبَما َكانَ 

َصاِحِبِه لِ َنَهاَنا، َأْو َلْواَل َأنَّا ُنِهيَنا، َأْن َيَتَكلََّف َأَحُدَنا  نَّ َرُسوَل اللَّهِ َلْواَل أَ ))ِعْنَدُه، َفَقاَل: 
 .((َلَتَكلَّْفَنا َلكَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

حديث سلمان - أحمد في مسنده: أحاديث رجال من أصحاب النبي .1
 ، واللفظ له.23733، حديث رقم: 39/136الفارسي

، حديث  1/493: باب فضل ذكر اهلل(1)الزهد والرقائقابن المبارك في  .2
 ، حدث به جمع عن قيس.1401-1404رقم:

 رمضان شهر من بقين عشر ألحد األحد يوم مجلسالمحاملي في األمالي:  .3
 .219، حديث رقم:214صـ وثالثمائة وعشرين ثمان سنة

 .5935، حديث رقم:6/104محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .4
، حديث  6/235وائل شقيق بن سلمة، عن سلمان وأبالطبراني في الكبير:  .5

 .6031رقم: 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)ما: سبقت ترجمتهعن قيس بن الربيع عفان بن مسلم .1
 بن قيس عنه روى وائل، أبي عن روىيمجهول الحال، : عثمان بن شابور .2

 .(3)الربيع
 .(4)شقيق بن سلمة: سبقت ترجمته .3

                                                           
الزهد والرقائق: ألبي عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي )المتوفى:  (1)

 .بيروت–هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، طبعة: دار الكتب العلمية 111
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.13التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (2)
 . 4/294باب سابور وشابور وساتور –اإلكمال البن ما كوال: حرف السين  (3)
 الحديث الرابع عشر، ثقة مخضرم. (4)
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 .(1)سبقت ترجمته :سلمان الفارسي .4
 :اإلسنادالحكم على -ج
 وهو رشابو  بن عثمان عدا وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف سنادهإ 

حديث محتمل للتحسين بمجموع طرقه، وهذا إسناد ، قال المحقق للمسند: الحال مجهول
ضعيف لجهالة عثمان بن سابور، ولم يترجم له الحسيني وابن حجر مع أنه من 

، وابن ماكوال في 3/1314شرطهما، وقد ذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 
، وضبطوا "شابور" بالشين 7/236، والسمعاني في "األنساب" 4/249"اإلكمال" 
 من طرق عن قيسغير واحد  أخرجهو  ،وقيس بن الربيع ليس بذاك القوي، المعجمة

وفيه عند بعضهم أن شقيقًا هو الذي دخل على سلمان، ولم - اإلسنادبن الربيع، بهذا 
 .(2)وقال: عن رجل عن سلمان-في روايته شقيق بن سلمةيسمِّ ابن المبارك 

 
  

                                                           

 .الحديث التاسع والخمسون، صحابي (1)
 .23733، حديث رقم: 39/136حديث سلمان الفارسي- من أصحاب النبيأحاديث رجال مسند أحمد:  (2)
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 )المكروهات من الطعام(
 :بعد المائةوالتسعون  السابع الحديث*

 َقْيُس  نا: َقالَ  آَدَم، نُ بْ  َيْحَيى نا: َقالَ  ،ُرِمياْلُمخَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال البزار: 
ِبيِع، ْبنُ   َقالَ : َقالَ  َطاِلٍب، َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َحْنَبٍل، ْبنِ  َشِريكِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الرَّ

 ((.الثُّومَ  َيْعِني ْسِجدَ اْلمَ  َأوِ  َمْسِجَدَنا َيْقَرَبنَّ  َفاَل  الشََّجَرِة، َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ )): اللَّهِ  َرُسولُ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
مما روى شريك بن حنبل عن علي بن أبي - البزار في مسنده: مسند على .1

 .105، حديث رقم: 3/50طالب
اث باب أكل الثوم والبصل والكر –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الكراهة  .2

 .6612، 6606، حديث رقم:4/231،237
 :اإلسناددراسة  -ب
 ُرِميلمخا يالقرش المبارك بن اهلل عبد بن جعفر محمد أبو: اهلل محمد بن عبد .1

، من الحادية عشر، روى له حافظ ثقةه( 254: )ت:الحافظ يالمدائن يالبغداد
 .(1)النسائيو  ،أبو داودو  ،البخاري

 .(2)يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .3
له  ثقة، من الثانية، روىي: الكوف يالعبس حنبل بن شريك: شريك بن حنبل .4

 .(4)أبو داود والترمذي
 .(5): سبقت ترجمهعلي بن أبي طالب .5

 
 

                                                           
 .9/273، تهذيب التهذيب:12/256، سير أعالم النبالء:25/534، تهذيب الكمال:305/  7الجرح والتعديل  (1)
 الحديث الثاني والستون، يحيى ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة مكثر.14جمة رقم:)التمهيد: شيوو قيس بن الربيع التر  (3)
 .4/333، تهذيب التهذيب:2/296، ميزان اإلعتدال:12/421، تهذيب الكمال:305/  7الجرح والتعديل  (4)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (5)
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 : اإلسنادالحكم على -ج
 قات عدا قيس فهو صدوق حسن الحديث.إسناده حسن رجاله ث

 ونسي روى وقد ،الحديث هذا إال علي عن حنبل بن شريك روى نعلم والقال البزار:  
 .علي عن يقل ولم حنبل، بن شريك عن قميم، بن عمير عن إسحاق، أبي بن

، جاء في صحيح مسلم ما وللحديث شواهد تقويه من غير وأحد من أصحاب النبي
 َحدَّثََنا: َراِفعٍ  اْبنُ  َوَقالَ  َنا،َأْخَبرَ : َعْبدٌ  َقالَ  ُحَمْيدٍ  ْبنُ  َوَعْبدُ  َراِفٍع، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َوَحدَّثَِنينصه: 
زَّاِق، َعْبدٌ  ، َعنِ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا الرَّ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، ِبيأَ  َعنْ  اْلُمَسيِِّب، اْبنِ  َعنِ  الزُّْهِريِّ

 .(1)((الثُّومِ  ِبِريحِ  ْؤِذَينَّايُ  َواَل  َمْسِجَدَنا، َيْقَرَبنَّ  َفاَل  الشََّجَرِة، َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ )): اهللِ  َرُسولُ 
 اْبنِ  َعنْ  الَقطَّاُن، ِعيدٍ سَ  ْبنُ  َيْحَيى َأْخَبَرَنا: َقالَ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّثََناقال الترمذي: 

 َقالَ  ،((َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ )) :اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ  َعَطاٌء، َحدَّثََنا: َقالَ  ُجَرْيجٍ 
لَ  قال  ((َمْسِجِدَنا ِفي َرْبَناَيقْ  َفاَل  َوالُكرَّاِث، َوالَبَصِل، الثُّوِم،)): َقالَ  ثُمَّ  ،((الثُّومِ )): َمرَّةٍ  َأوَّ

هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر، وأبي أيوب، وأبي  الترمذي معلقًا:
 .(2)هريرة، وأبي سعيد، وجابر بن سمرة، وقرة بن إياس المزني، وابن عمر

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، 1/394باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها -صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة  (1)

 ، وذكر عدة أحاديث في الباب.562رقم:حديث 
 .1106، حديث رقم:4/261باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل –سنن الترمذي: أبواب األطعمة  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [491] 

 

 )فضل الخل وما جاء فيه(
 :بعد المائةوالتسعون  ثامنال الحديث*

ِبيِع، َعْن ُمحَ َحدَّثََنا قال ابن ماجة:  اِرِب ْبِن ُجَباَرُة ْبُن اْلُمَغلِِّس َقاَل: َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
َداُم اْلَخلُّ )): اللَّهِ ِدثَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ((.ِنْعَم اإْلِ

  تخريجه: -أ
، حديث 2/1102باب االئتدام بالخل –بن ماجة في سننه: كتاب األطعمة ا .1

 .، واللفظ له3371رقم:
 الخل، ةفضيل بيان-أبو عوانة في المستخرج على صحيح مسلم: كتاب الحدود  .2

 .1375، حديث رقم: 5/197 به االئتدام في والترغيب
 .1025، حديث رقم:2/521األعرابي في معجمه: حرف الباء ابن  .3
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمتهجبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع:   .1
 .(2)محارب بن دثار: سبقت ترجمته .2
 .(3): سبقت ترجمتهجابر بن عبد اهلل .3

 :اإلسنادالحكم على -ج
دا قيس ، وبقية رجاله ثقات عالحماني المغلس بن جبارة وهو بالوضع متهم فيه هإسناد

 -مه اهللرح-فهو صدوق حسن الحديث، تابعه في رواية هذا الحديث سفيان الثوري 
 ُمَعاِوَيةُ  َحدَّثََنا: الَ قَ  الَبْصِريُّ  الُخَزاِعيُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعْبَدةُ  َحدَّثََناكما عند الترمذي قال: 

 اإِلَدامُ  ِنْعمَ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  ِدثَاٍر، ْبنِ  بِ ُمَحارِ  َعنْ  ُسْفَياَن، َعنْ  ِهَشاٍم، ْبنُ 
 ائشة،ع عن الباب وفي ،سعيد بن مبارك حديث من أصح هذا((، قال الترمذي: و الَخلُّ 
 عنمن غير هذا الطريق  -رحمه اهلل-، وقد صح هذا الحديث عند مسلم (4)هانئ وأم

جابر
(5). 

                                                           
 الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .، ثقة إمام(15التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم) (2)
 .ث الثالث والعشرون، صحابيالحدي (3)
 .1139، حديث رقم: 4/271باب ما جاء في الخل –سنن الترمذي: أبواب األطعمة  (4)
 .2052، حديث رقم: 1623-3/1621باب فضيلة الخل والتأدم به –صحيح مسلم: كتاب األشربة  (5)
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 الطعام()ما يطرح البركة في 

 :بعد المائةوالتسعون  التاسع الحديث*
 َعنْ  َزاَذاَن، َعنْ  اِشٍم،هَ  َأِبي َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 

: َفَقالَ  ِللنَِّبيِّ  َذِلكَ  تُ َفَذَكرْ  َقْبَلهُ  اْلُوُضوءُ  الطََّعامِ  َبَرَكةَ  ِإنَّ : التَّْوَراةِ  ِفي: َقالَ  َسْلَماَن،
 ((.َوَبْعَدهُ  َقْبَلهُ  اْلُوُضوءُ  الطََّعامِ  َبَرَكةُ ))

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، حديث رقم:  2/46الطيالسي في مسنده: مسند سلمان الفارسأبو داود  .1
 .، واللفظ له690

 .461، حديث رقم: 1/307حديث سلمان الفارسابن أبي شيبة في مسنده:  .2
حديث سلمان الفارسي - أحاديث رجال من أصحاب النبيأحمد في مسنده:  .3

 .23732، حديث رقم:39/135
باب في غسل اليدين قبل –أبو داود السجستاني في سننه: كتاب األطعمة  .4

 .3761، حديث رقم:3/345الطعام 
باب ما جاء الوضوء قبل الطعام وبعده –الترمذي في سننه: أبواب األطعمة  .5

 .1146، حديث رقم:4/211
، حديث  6/416حديث سلمان- مسند سلمان الفارسيبزار في مسنده: ال .6

 .2520-2519رقم: 
 ثينثال سنة األول ربيع شهر في المحاملي إمالء مجلسالمحاملي في األمالي:  .7

 .434، حديث رقم: 310صـ وثالثمائة
 .479، حديث رقم: 1/429 آخرأبو بكر الشافعي في الفوائد الغيالنيات: جزء  .1
،  6/231زاذان أبو عمرو، عن سلمان-في الكبير: حرف السين الطبراني  .9

 .6069حديث رقم:
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ذكر سلمان - الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة .10
، حديث 4/119، كتاب األطعمة 6546، حديث رقم:  3/699الفارسي

 .7012رقم:
 لملكا عبد بن الوليد مولى عباد بن جناح أحاديث ومنتمام في الفوائد:  .11

 .1314-1313، حديث رقم: 2/120-121
بل باب غسل اليد ق–البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب الوليمة  .12

 .14604، حديث رقم: 7/450الطعام وبعده 
البيهقي في شعب اإليمان: المطاعم والمشارب وما يجب التورع منهما  .13

 .5421، حديث رقم:1/5الفصل الثالث –
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)س عن أبي هاشم الرماني: سبق العزو لهمأبو داود عن قي .1
 .(2)الضرير: سبقت ترجمته اهلل عبد أبو زاذان .2
 .(3): سبقت ترجمتهسلمان الفارسي .3

 :اإلسنادالحكم على -ج
، وقد حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

 هذا ليس :بعد تخريجه للحديث داود أبو قالتفرد قيس بهذا الحديث ولم يتابع عليه، 
 هذا عرفن الو  ،هريرة وأبي أنس، عن الباب وفي : الترمذي وقال ،ضعيف وهو بالقوي
 وأبو ،الحديث في يضعف الربيع بن وقيس الربيع، بن قيس حديث من إال الحديث
 أبي عن ،الربيع بن قيس به تفرد، وقال الحاكم: دينار بن يحيى اسمه الرماني هاشم
 الوضوءب وأراد، الكتاب هذا في تركها يمكن أن من أكثر محله علو على وانفراده هاشم
: وبعده نفعه، زيادةو  نموُّه: قبله بركته معنى: الطِّيبي قال بغسلهما، اليدينِ  تنظيف: هنا
 ، ذكره محقق المسند في الحاشية من طبعةوعيافته بيده علق الذي الَغَمر ضرر دفع

 سبق من أقوال يرجع له في التخريج.الرسالة، وكل ما 
                                                           

 ة.الحديث، أبو هاشم الرماني ثقالحديث السادس والخمسون بعد المائة، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن  (1)
 الحديث السابع والتسعون، ثقة. (2)
 .الحديث التاسع والخمسون، صحابي (3)
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 )من آداب الطعام(
 :نائتيالم الحديث*

ي ْن َأبِ َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َعِليِّ ْبِن اأْلَْقَمِر، عَ قال يونس بن حبيب: 
 ((.اَل آُكُل ُمتَِّكًئا))َقاَل:  ُحَجْيَفَة، َأنَّ النَِّبيَّ 

 تخريجه:  -أ
 عن النبي الطيالسي في مسنده: أحاديث أبي جحيفة السوائيأبو داود  :أخرجه

 .1143، حديث رقم: 2/376
 : اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .1
ي: وفالك يالوادع يالهمدان عمرو بن األقمر بن الوازع على أبو: علي بن األقمر .2

 .  (2)الرابعة، روى له الجماعةه( ثقة، من 120)ت: قبل
 .(3): سبقت ترجمتهأبو جحيفة السوائي .3
 :اإلسنادالحكم على -ج

ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
لم يتفرد برواية هذا الحديث بل تابعه عليه قريناه شعبة وسفيان، وغيرهم من أهل 

-، وقد جاء الحديث عند البخاري الحديث عن على بن األقمر عن أبي جحيفة
 َأَبا َسِمْعتُ  أَلْقَمِر،ا ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  ِمْسَعٌر، َحدَّثََنا ُنَعْيٍم، َأُبو َحدَّثََنا: قال-اهللرحمه 
 .(4)((ُمتَِّكًئا آُكلُ  الَ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َيُقولُ  ُجَحْيَفَة،

 هذاو  ،اسعب بن اهلل وعبد عمرو، بن اهلل وعبد علي، عن الباب وفيقال الترمذي: 
 أبي بن زكريا وروى األقمر، بن علي حديث من إال نعرفه ال صحيح حسن حديث
 عبة،ش وروى الحديث، هذا األقمر بن علي عن واحد، وغير الثوري، وسفيان زائدة،
 .(5)األقمر بن علي عن الحديث، هذا الثوري سفيان عن

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 .7/214، تهذيب التهذيب:5/313النبالء:، سير أعالم 20/323، تهذيب الكمال:147/ 6الجرح والتعديل:  (2)
 الحديث السابع واألربعون، صحابي. (3)
 .5399، 5391، حديث رقم:7/72باب األكل متكًأ –صحيح البخاري: كتاب األطعمة  (4)
 .1130، حديث رقم:4/273باب ما جاء في كراهية األكل متكًأ –سنن الترمذي: أبواب األطعمة  (5)
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 )ما ورد في لعق األصابع بعد الطعام(
 :المائتين األول بعد الحديث*

، َيْحَيى ثنا اْلَقاِضي، ُحَصْينٍ  َأُبو َحدَّثََناقال الطبراني:  اِنيُّ  ُمَعاِوَيةَ  َوَأُبو َقْيُس، ناث اْلِحمَّ
 َرُسولَ  َرَأْيتُ )): الَ قَ  َأِبيِه، َعنْ  َماِلٍك، ْبنِ  َكْعِب  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ 
 ((.َأَصاِبَعهُ  َفَلِعقَ  َطَعاًما َأَكلَ  اهللِ 

 تخريجه: -أ
، حديث 19/95الطبراني في الكبير: هشام بن عروة عن ابن كعب  :أخرجه
 .117رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن الحسين الوادعي، عن يحيى الحماني عن قيس: سبقت ترجمتهم .1
، وهو متابع لقيس في روايته لهذا (2)أبو معاوية محمد بن خازم: سبقت ترجمته .2

 .اإلسنادالحديث بهذا 
 .(3)هشام بن عروة: سبقت ترجمته .3
ي: )ت: المدن يالسلم ياألنصار  مالك بن كعب بن اهلل عبد: كعبعبد اهلل بن  .4

 .(4)ه( ثقة، من الثانية، روى له الجماعة عدا الترمذي91
 .(5): سبقت ترجمتهكعب بن مالك .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
 عيفض وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ،ضعيف هإسنادالحديث بإسناديه 

 َأُبو دَّثََناحَ نصه:  ما-اهللرحمه -فقد جاء عند مسلم لغيره، ، والحديث صحيح الحديث
، اْبنُ  َحدَّثََنا :َقاُلوا َحاِتٍم، ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  َحْرٍب، ْبنُ  َوُزَهْيرُ  َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ   َعنْ  َمْهِديٍّ

                                                           
 الحديث األربعون، محمد الوادعي ثقة عند الدارقطني، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الخامس عشر، ثقة. (2)
 الحديث الثاني والتسعون، ثقة إمام في الحديث. (3)
 .5/369، تهذيب التهذيب:2/1125، تاريخ اإلسالم:15/473، تهذيب الكمال:124/ 5الجرح والتعديل:  (4)
 الحديث األربعون، صحابي. (5)
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 النَِّبيَّ  َرَأْيتُ )) :َقالَ  ،َأِبيهِ  َعنْ  َماِلٍك، ْبنِ  َكْعبِ  اْبنِ  َعنْ  ِإْبَراِهيَم، ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  ُسْفَياَن،
 .(1)((الطََّعامِ  ِمنَ  الثَّاَلثَ  َأَصاِبَعهُ  َيْلَعقُ 

 في ةشيب أبي ابن وقال الثالث، حاتم ابن يذكر ولمقال مسلم معلقًا على الحديث: 
 .أبيه عن كعب، بن الرحمن عبد عن: روايته

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 . 2033-2031، حديث رقم:3/1605باب استحباب لعق األصابع -صحيح مسلم: كتاب األشربة  (1)
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 )في تحويل الخمر خاًل( 
 :المائتين بعد الثاني الحديث*

 َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  يُّ اْلَبْغَدادِ  َحمَّادٍ  ْبنِ  َيْحَيى ْبنِ  إْبَراِهيمَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطحاوي: 
ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِهَشامُ  اْلَوِليدِ   َيْعِني إْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الرَّ

،  َفاْبَتاعَ  أِلَْيَتامٍ  َمالٌ  ْنَدهُ عِ  َكانَ  َأنَّهُ  َطْلَحةَ  َأِبي َعنْ  َأَنٍس، َعنْ : َعبَّادٍ  ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  السُّدِّيَّ
؟ َأْجَعُلَها اهلِل، َرُسولَ  َيا: َقالَ  اْلَخْمرُ  ُحرَِّمتِ  َفَلمَّا َخْمًرا، ِبهِ   ((.اَل )): الَ قَ  َخالًّ

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 اهلل رسول عن روى ما مشكل بيان بابالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .1
 لهتخلي عن سأله من به أمر مما الخمر وجل عز اهلل تحريم عند منه كان مما

 .3339، حديث رقم:1/390 له يطلقه ولم ذلك، عن فنهاه إياها،
 .4712، حديث رقم:5/91الطبراني في الكبير: أنس بن مالك عن أبي طلحة  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
ه(، 276: )ت:المنقري بكر أبو جناد بن إسحاق بن يحيى بن إبراهيم بن محمد .1

 وأبا ،الطيالسي والوليد وأبا الفراهيدي، إبراهيم بن مسلم روى عن:ثقة مأمون، 
: ، وعنهغالب أبي بن ومحمد التبوذكي، إسماعيل بن وموسى الحوضي، عمر
 عليو  الحكيمي، اهلل عبد وأبو البغوي، محمد بن اهلل وعبد هارون، بن موسى

 .(1)وغيرهم البزاز، نجيح بن العباس بن ومحمد المصري، محمد بن
 .(2)أبو الوليد الطيالسي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)إسماعيل السدي: سبقت ترجمته .3
 .(4)يحيى بن عباد: سبقت ترجمته .4
 .(5): سبقت ترجمتهأنس بن مالك .5

                                                           
 .2/214تاريخ بغداد:  (1)
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.3تالميذ قيس بن الربيع الترجمة ) (2)
 الحديث الثالث والخمسون، صدوق حسن الحديث يهم. (3)
 ث السادس والستون، ثقة فاضل.الحدي (4)
 .الحديث الثامن، صحابي (5)
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 ي:المدن يالنجار  ياألنصار  حرام بن األسود بن سهل بن زيد: أبو طلحة .6
 .(1)ه(، من كبار الصحابة، روى له الجماعة34)ت:

 :اإلسنادالحكم على -ج
 نب وقيس الحديث، حسن صدوق وهو الكبير السدي عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 حسن الحديث مالم يتفرد. صدوق وهو األسدي الربيع

وغيره،  جاء ذلك عند أبي داودفي روايته لهذا الحديث سفيان الثوري،  وقد تابع قيٌس  
، نِ عَ  ُسْفَياَن، َعنْ  َوِكيٌع، َحدَّثََنا َحْرٍب، ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّثََناقال أبو داود:   َأِبي َعنْ  السُّدِّيِّ

: َقالَ  َخْمًرا، َوِرُثوا َأْيَتامٍ  َعنْ  النَِّبيَّ  َسَألَ  َطْلَحَة، َأَبا َأنَّ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ُهَبْيَرَة،
؟ َأْجَعُلَها َأَفاَل : َقالَ  ((ْهِرْقَهاأَ )) مع  اإلسناد، وفي صحيح مسلم بهذا (2)((اَل )): َقالَ  َخالًّ

، ْبنُ  ْحَمنِ الرَّ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا َيْحَيى، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنااختالف لفظه حيث قال:   ح َمْهِديٍّ
،ا َعنِ  ُسْفَياَن، َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدُ  َحدَّثََنا َحْرٍب، ْبنُ  ُزَهْيرُ  وَحدَّثََنا  ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  لسُّدِّيِّ
، ُتتََّخذُ  اْلَخْمرِ  َعنِ  ُسِئلَ  النَِّبيَّ  َأنَّ  َأَنٍس، َعنْ  َعبَّاٍد،  .(3)((اَل )): َفَقالَ  َخالًّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           

 .7/194، اإلصابة:10/63، تهذيب الكمال:2/173، أسد الغابة:3/564الجرح والتعديل:  (1)
 .3675، حديث رقم:3/362باب ما جاء في الخمر تخلل –سنن أبي داود: كتاب األشربة  (2)
 .1913، حديث رقم:3/1573باب تحريم تخليل الخمر –صحيح مسلم: كتاب األشربة  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [506] 

 

 )تحريم المسكرات(
 :المائتين بعد الثالث *الحديث

لُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  َحِكيٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َأْخَبَرَناقال البزار:  : َقالَ  ِإْبَراِهيَم، نُ بْ  ُمَخوَّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َأْخَبَرَنا  ُموَسى َأِبي َعنْ  ْرَدَة،بُ  َأِبي َعنْ  َعاِبٍس، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 َأْشِرَبةُ  َوِبَها اْلَيَمنِ  َلىإِ  َتْبَعثُِني اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َفُقْلتُ  اْلَيَمِن، ِإَلى اللَّهِ  َرُسولُ  َبَعثَِني: َقالَ 
مُ  اأْلَْسَماُء، َهِذهِ  َما َأْدِري َما)): َفَقالَ  َواْلِمْزِر، اْلِبْتعِ   ((.ُمْسِكرٍ  ُكلَّ  َعَلْيكَ  ُأَحرِّ
 تخريجه: -أ

،  1/131أول حديث أبي موسى- البزار في مسنده: مسند أبي موسى :أخرجه
 .3150حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 ،ياألود ذبيان بن حكيم بن عثمان بن اهلل أحمد عبد أبو: بن عثمانأحمد  .1

( ثقة، من الحادية عشر، روى له الشيخان والنسائي وابن هـ 261 ي: )ت:الكوف
 .(1)ماجه

ل بن  .2 ل بن راشد النَّْهدّي الُكوفيُّ الحّناطُمَخوَّ ه( 220:: )تإبراهيم بن ُمَخوَّ
َعْن: إسرائيل بن يونس، وعبد  ، روىيقال: إنه كان من ُغالِة الرافضةصدوق، 

أحمد بن يحيى الصوفّي، وأحمد بن عثمان بن حكيم،  وعنه: الجّبار بن العّباس،
 .(2) وأبو حاتم الّرازيّ 

 ترجمته.قيس بن الربيع: سبقت  .3
ي: وفالك يالنخع ربيعة بن عابس بن الرحمن عبدعبد الرحمن بن عابس هو:  .4

 .(3)ه( ثقة، من الرابعة، روى له الجماعة عدا الترمذي119)ت:
 .(4)بردة عن أبي موسى األشعري: سبقت ترجمته أبو .5
 

                                                           
 .1/61، تهذيب التهذيب:6/29، تاريخ اإلسالم:1/404، تهذيب الكمال:2/63الجرح والتعديل:  (1)
 .5/457تاريخ اإلسالم: (2)
 .6/202التهذيب: ، تهذيب3/272، تاريخ اإلسالم:17/193، تهذيب الكمال:5/269الجرح والتعديل:  (3)
 الحديث الخمسون، أبي بردة ثقة، أبي موسى صحابي. (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
 .حسن هإسناد

 الإ موسى أبي عن بردة أبي عن عابس بن الرحمن عبد روى نعلم وال"قال البزار:  
 ."الحديث هذا
 ةيحصحمن طرق  الصحيحينالحديث صحيح لغيره، وقد جاء هذا الحديث في هذا و 

 .، وكل أسانيده عن أبي موسى األشعرياإلسنادبغير هذا 
،الشَّْيَبانِ  َعنِ  َخاِلٌد، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق، َحدَّثَِني: -رحمه اهلل-قال البخاري   ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  يِّ

 َلهُ َفَسأَ  الَيَمِن، ِإَلى َبَعَثهُ  النَِّبيَّ  َأنَّ  ،اأَلْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُبْرَدَة، َأِبي
 َما: ُبْرَدةَ  أِلَِبي ُقْلتُ فَ  َوالِمْزُر، الِبْتعُ : َقالَ  ((ِهَي؟ َوَما)): َفَقالَ  ِبَها، ُتْصَنعُ  َأْشِرَبةٍ  َعنْ 

  .(1)((َحَرامٌ  ْسِكرٍ مُ  ُكلُّ )): َفَقالَ  الشَِّعيِر، َنِبيذُ  َوالِمْزرُ  الَعَسِل، َنِبيذُ : َقالَ  الِبْتُع؟
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ُُتحرَّك التَّاُء  ِبُسُكوِن التَّاِء: َنبيذ اْلَعَسِل َوُهَو َخْمُر َأْهِل اْلَيَمِن، َوَقدْ الِبْتع  :الِبْتع

 .(2)َكِقْمع َوِقَمعٍ 
 (3)الِحْنَطةِ  َأوِ  شَِّعيرال ِمنَ : َوِقيلَ  ،الذَُّرة ِمنَ  ُيتََّخذُ  نبيذٌ : ِباْلَكْسرِ  الِمْزرُ : الِمْزر. 

 
  

                                                           
، حديث 5/161باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع -صحيح البخاري: كتاب المغازي  (1)

، حديث 3/1516باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام –، صحيح مسلم: كتاب األشربة 4343رقم:
 .1733رقم: 

 .1/94باب الباء مع التاء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الباء  (2)
 .4/324باب الميم مع الزاي –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الميم  (3)
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 النهي عن نبيذ التمر والزبيب معًا() 
 :المائتين بعد الرابع *الحديث

ِبيِع، َعْن َعاِئِذ ْبِن نَ َحدَّثََنا ُجَباَرُة، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن قال أبو يعلى:  ِصيٍب، َعْن َعْبِد اللَِّه الرَّ
ِبيبُ  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ ))َتاَدَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل: ْبِن َأِبي قَ   ((.ًعاَجِمي َأْن ُيْخَلَط التَّْمُر َوالزَّ

 تخريجه: -أ
 .125، حديث رقم: 121: حرف الجيم صـ(1)أبو يعلى في معجمه :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)سبقت ترجمته عن قيس بن الربيع: جبارة هو بن المغلس .1
 .(3)عائذ بن نصيب: سبقت ترجمته .2
ي: السلم يار األنص قتادة أبى بن اهلل إبراهيم عبد أبو عبد اهلل بن أبي قتادة هو: .3

  .(4)ه( ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة95)ت: 
 .(5)ترجمته: سبقت أبو قتادة األنصاري )أبيه( هو: .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
 .الحماني المغلس بن جبارة وهو بالوضع متهم فيهشديد الضعف  هإسناد

الضعف ن كبغير هذا اللفظ وهو ما يشهد له لوالحديث صحيح لغيره، وقد ورد الحديث  
 ِهَشاٌم، اَحدَّثَنَ  ُمْسِلٌم، َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-جبارة بن المغلس، قال البخاري  منجاء 
 النَِّبيُّ  َنَهى)) :َقالَ  َأِبيِه، َعنْ  َقَتاَدَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َكِثيٍر، َأِبي ْبنُ  َيْحَيى َأْخَبَرَنا
ِبيِب، َوالتَّْمرِ  َوالزَّْهِو، التَّْمرِ  َبْينَ  ُيْجَمعَ  َأنْ    .(6)((ِحَدةٍ  َعَلى ِمْنُهَما اِحدٍ وَ  ُكلُّ  َوْلُيْنَبذْ  َوالزَّ

                                                           
المعجم: ألبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي )المتوفى:  (1)

 ه.1407فيصل آباد الطبعة األولى، -إرشاد الحق األثري، طبعة: إدارة العلوم األثرية هـ(، تحقيق: 307
 الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث التاسع واألربعون بعد المائة، شيخ ثقة. (3)
 .5/360، تهذيب التهذيب:2/4112، تاريخ اإلسالم:15/440، تهذيب الكمال:5/32الجرح والتعديل:  (4)
 الحديث السابع والثالثون، صحابي. (5)
باب من رأى أال يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأال يجعل إدامين في -صحيح البخاري: كتاب األشربة  (6)

كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين  باب–، صحيح مسلم: كتاب األشربة 5602، حديث رقم:7/101إدام 
 .1911، حديث رقم: 3/1575-1576
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 )النهي عن الشرب في آنية الفضة(
 :المائتين بعد الخامس *الحديث

 ْبنُ  َقْيُس  َأَنا: الَ قَ  اأْلَْشَقرُ  ُحَسْينٌ  نا: َقالَ  َأْحَمدُ  نا: َقالَ  ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الرَّ  َأْشَربَ  َأنْ  النَِّبيُّ  َنَهاِني)): َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ  َنِجيٍّ

ةٍ  ِمنْ  ِإَناءٍ  ِفي  ((.ِفضَّ
 تخريجه: -أ

، 2161، حديث رقم:3/112إبراهيم  اسمهالطبراني في األوسط: باب من  :أخرجه
 اللَّهِ  َعْبدِ  نْ عَ  اْلَكِريِم، َعْبدِ  َعنْ  َلْيَلى، َأِبي اْبنِ  َعنِ  وجاء عنده من طريق غير جابر

 عنده في نفس الحديث. َعِليٍّ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  اْلَحاِرِث، ْبنِ 
 :اإلسناددراسة  -ب
وثقه  ه( ثقة297: )ت:الَبْغداديُّ  البغوي الحسين بن هاشم بن إبراهيم .1

 م،بِسْطا بن وُأمّية حنبل، بن وأحمد اْلَجْعد، بن عليّ ، روى عن: الدارقطني
 بن وعليّ  الّشافعّي، بكر وأبو قانع، وابن اّلنّجاد، بكر أبو ، وعنه:وجماعة

 .(1)لؤلؤ
ه(، 245ي: )ت:البصر  الضبى موسى بن عبدة بن أحمد اهلل عبد أبو: أحمد .2

 .(2)بالنصب، من العاشرة، روى له الجماعة عدا البخاري ُرِميثقة 
ي: الكوفي الفزار  األشقر الحسن بن الحسين اهلل عبد أبو: حسين األشقر .3

، غالي في التشيع، من العاشرة، روى أقرب للضعف صدوق يهمه( 201)ت:
 .(3)له النسائي

 .(4)قيس بن الربيع عن جابر بن يزيد: سبقت ترجمتهم .4

                                                           
 .6/915تاريخ اإلسالم:  (1)
 .1/95، تهذيب التهذيب:5/1001، تاريخ اإلسالم:1/397، تهذيب الكمال:2/62الجرح والتعديل: (2)
 .2/95، تهذيب التهذيب:1/332، الكاشف:6/366، تهذيب الكمال:3/49الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثالث والستون، قيس صدوق حسن الحديث، جابر الجعفي ضعيف رافضي.  (4)
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 بن سدأ بن حشم بن سلمة بن نجى بن اهلل لقمان عبد أبو: عبد اهلل بن نجي .5
ه(، صدوق، من الثالثة، روى له 90ي: )ت: قبل الكوف الحضرمي خليبة

 .(1)الترمذيأصحاب السنن عدا 
 .(2)سبقت ترجمته :علي بن أبي طالب .6

 :اإلسنادالحكم على -ج
لطبراني: ، قال االحديث متروك وهو الجعفي يزيد بن جابر فيه الضعف شديد هإسناد
 .قيس إال جابر عن الحديث هذا يرو لم
مما يدل في النهي عن الشرب في آنية الفضة،  لحديث ما يشهد له مع مخالفة اللفظول

-ل ه في صحيحه حيث يقو رويفقد نص على ذلك اإلمام البخاري في الحديث الذي ي
 َعْبدِ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ٍع،َنافِ  َعنْ  َأَنٍس، ْبنُ  َماِلكُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ِإْسَماِعيُل، َحدَّثََنا: -رحمه اهلل

 َزْوجِ  َسَلَمَة، ُأمِّ  َعنْ  دِّيِق،الصِّ  َبْكرٍ  َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّهِ 
ةِ  ِإَناءِ  ِفي َيْشَربُ  الَِّذي)): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : النَِّبيِّ   َبْطِنهِ  ِفي رُ ُيَجْرجِ  ِإنََّما الِفضَّ
 .(3)((َجَهنَّمَ  َنارَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .6/55، تهذيب التهذيب:2/963، تاريخ اإلسالم:16/219، تهذيب الكمال:5/114الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الثاني والعشرون، صحابي. (2)
، صحيح مسلم: كتاب اللباس 5634، حديث رقم:7/113باب آنية الفضة –صحيح البخاري: كتاب األشربة  (3)

، حديث رقم: 3/1634تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء باب –والزينة 
2056. 
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 حق الضيف على مضيفه()
 :المائتين بعد السادس*الحديث 

، َيْحَيى ثنا ِإْسَحاَق، ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث اْلِحمَّاِنيُّ  الرَّ
، َعنِ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َوَجِريٌر، : اهللِ  َرُسولُ  الَ قَ : َقالَ  َكِريَمةَ  َأِبي اْلِمْقَدامِ  َعنِ  الشَّْعِبيِّ

ْيفِ  َلْيَلةُ )) نْ  اْقَتَضاُه، َشاءَ  ِإنْ  َدْيٌن، َعَلْيهِ  َفُهوَ  ِبِفَناِئهِ  َأْصَبحَ  َفِإنْ  َحقٌّ، الضَّ  َشاءَ  َواِ 
 ((.َتَرَكهُ 
 تخريجه: -أ

،  20/264الطبراني في الكبير: الشعبي عن المقدام بن معد يكرب :أخرجه
 .624حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
الحسين بن إسحاق عن يحيى الحماني عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته  .1

 .(1)والعز لهما
 .(2)منصور بن المعتمر: سبقت ترجمته .2
 .(3)الشعبي عامر بن شراحيل: سبقت ترجمته .3
 دَ الِمْقَداُم بُن َمْعِد ْيَكِرَب بِن َعْمِرو بِن َيِزيْ يحيى  أبو: المقدام بن أبي كريمة .4

 .(4)، روى له الجماعةه( صحابي مشهور17الكندي: )ت: 
 :اإلسنادالحكم على -ج

م يتفرد ، ولالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد
بهذا الحديث فقد رواه غير واحد عند الطبري وغيره، وقد ذكر األمام  -رحمه اهلل-قيس 

 َحدَّثَِني ْعَبُة،شُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َسِعيٍد، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا أحمد الحديث في مسنده فقال:
، َعنِ  َمْنُصوٌر،  اهللِ  َرُسولَ  ِمعَ سَ  َكِريَمَة، َأِبي َكِربَ  َمْعِدي ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ  الشَّْعِبيِّ

                                                           
 الحديث.  الحديث والواحد والسبعون، الحسين ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن (1)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة. (2)
 الحديث السادس، ثقة إمام. (3)
 .6/161، اإلصابة: 21/451، تهذيب الكمال: 4/471، أسد الغابة: 1/302الجرح والتعديل: (4)
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ْيفِ  َلْيَلةُ )): َيُقولُ   َلهُ  َدْيًنا َكانَ  َمْحُروًما، اِئهِ ِبِفنَ  َأْصَبحَ  َفِإنْ  ُمْسِلٍم، ُكلِّ  َعَلى َواِجَبةٌ  الضَّ
نْ  اْقَتَضاُه، َشاءَ  ِإنْ  َعَلْيِه،  .(1)((َتَرَكهُ  َشاءَ  َواِ 

 حابيه،ص سوى الشيخين شرط على صحيح إسنادهقال المحقق في الحديث السابق: 
 ، وذكر تخريج الحديث في كتب السنة.السنن وأصحاب البخاري سوى له يخرج فلم

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .17172، حديث رقم:21/409حديث المقدام بن معدي يكرب –مسند أحمد: مسند الشامين  (1)
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 الثالث الفصل
 (البيوع وما يتعلق بها من المعامالت المالية فيقيس  هوردأما )

 )إحياء الموات(
 :المائتين بعد السابع *الحديث

 َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ  َيى،َيحْ  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَحَسُن، َحدَّثََنا: َقالَ  ِإْسَماِعيُل، َأْخَبَرَناقال يحيى: 
ِبيِع، ْبنُ   َأْرًضا َأْحَيا َمنْ )) :اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ
 ((.َحقٌّ  َظاِلمٍ  ِلِعْرقٍ  َوَلْيَس  َرَقَبُتَها، َفَلهُ  َمْيَتةً 
 تخريجه: -أ

، حديث 10يحيى بن آدم في الخراج: باب من أحيا أرضًا ميتًة صـ :أخرجه
 .266رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 .(2)هشام بن عروة عن أبيه: سبق العزو لهما وترجمته .2

 :اإلسنادالحكم على -ج
 األسدي عالربي بن قيس عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ضعيف هإسناد
 حسن الحديث. صدوق وهو
-اهللمه رح-، فقد جاء عن مالك بن أنس -رحمه اهلل-ولم يتفرد بهذا الحديث قيسًا  

 َعنْ  ْحَيى،يَ  َحدَّثَِنيه يحيى الليثي عن مالك جاء فيه: رويي اإلسنادالموطأ بهذا  في
 ِهيَ فَ  َميَِّتةً  َأْرًضا َأْحَيا َمنْ )): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َماِلٍك،
 غرس أو خذأ أو احتفر ما كل: الظالم والعرق :مالك قال(( َحقٌّ  َظاِلمٍ  ِلِعْرقٍ  َوَلْيَس  َلُه،
 .(3)حق بغير

                                                           
 المائة، إسماعيل ثقة، الحسن صدوق، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الخامس بعد  (1)
 الحديث الساس عشر بعد المائة، وهما ثقتان فقيهان. (2)
باب –هـ(، كتاب األقضية 179موطأ مالك: لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:  (3)

فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء التراث ، تحقيق: محمد 26، حديث رقم:2/743القضاء في عمارة الموات 
 م.1915لبنان  –العربي، بيروت 
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 عن اني،السختي أيوب هيرو يهذا الحديث فقال:  عن-اهللرحمه -وقد ُسئل الدارقطني 
 فيه واختلف ،عنه الثقفي الوهاب عبد تفرد زيد بن سعيد عن أبيه، عن عروة، بن هشام
 عن همأت ال من حدثني: قال أبيه، عن هشام، عن الثوري، فرواه عروة، بن هشام على
 .الحميد عبد بن جرير وتابعه، النبي

 بن ىويحي إدريس، بن اهلل وعبد أنس، بن ومالك األنصاري، سعيد بن يحيى وقال 
، ةعائش عن عروة، عن الزهري، عن روىو ، مرسال أبيه عن هشام، عن األموي، سعيد
 .حسين بن سفيان عن العزيز، عبد بن سويد قاله
 والمرسل، النبي أصحاب من رجل عن أبيه، عن الزبير، بن عروة بن يحيى ورواه
 ، وبهذا يكون الحديث موصواًل عند الدارقطني وغيره.(1)أصح عروة عن
،ال الَوهَّابِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا الترمذي: قال  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ثََّقِفيُّ

 َأْحَيا َمنْ )): َقالَ  ِبيِّ النَّ  َعنِ  َزْيٍد، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َأيُّوُب،
 رواه وقد غريب نحس حديث هذا((، قال: و َحقٌّ  َظاِلمٍ  ِلِعْرقٍ  َوَلْيَس  َلهُ  َفِهيَ  َميَِّتةً  َأْرًضا

 الحديث هذا على والعمل، مرسال النبي عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن بعضهم،
سحاق، أحمد، قول وهو العلم، أهل بعض عند  وعمرو جابر، عن الباب وفيقال:  وا 
 .(2)وسمرة كثير، جد المزني عوف بن
 غريب األلفاظ:-د

   قد أْرضٍ  إلى الرجل َيِجيءَ  َأنْ  هوو  ((،حقٌّ  ظالمٍ  ِلِعْرقٍ  وليس)) :ِلِعْرق 
: والرواية ،األرَض  به ِليْسَتوجبَ  َغْصبا َغْرسا فيها فَيْغِرَس  قبله رجلٌ  أْحياَها
 جعلف ظالٍم، ِعْرقٍ  ِلِذي: أي المضاف، حذف على وهو بالتْنوين، ِلِعْرقٍ 
 اِحبص ِصَفةِ  من الظَّالم يكون أو لصاحِبه، والحقَّ  ظالما نفَسه الِعْرقَ 
ن العْرِق،  حقُّ وال العْرِق، صاحبَ  الظالمُ  فيكونُ  باإلضافة ِعْرقِ  روى وا 
 .(3)الشجرة ُعُروق أحدُ  وهو ِللعْرِق،

 
                                                           

 .  4/414-415العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني: ومن حديث سعيد بن زيد (1)
 .1371، حديث رقم:3/56باب ما ذكر في إحياء أرض الموات –سنن الترمذي: أبواب األحكام  (2)
 .3/219باب العين مع الراء –الحديث واألثر: حرف العين النهاية في غريب  (3)



  [515] 

 

 )في األرض تمنح(
 :المائتين بعد الثامن *الحديث

 ْبنُ  َوُعَباَدةُ  ُمَغلٍِّس، نُ بْ  ُجَباَرةُ  ثنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقااَل  ِزَياٍد،  َراِفعِ  َجدِّهِ  َعنْ  ِرَفاَعَة، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  الرَّ
 َعَلى اهللِ  َرُسولِ  َوَأْمرُ  َناِفًعا، َلَنا َكانَ  َأْمرٍ  َعنْ  اهللِ  َرُسولُ  َنَهاَنا: َقالَ  َخِديٍج، ْبنِ 

: َوَقالَ  َمْنُقوَدٍة، وِبَوِرقٍ  اِمْنهَ  َيْخُرجُ  َما ِبَبْعضِ  َأْرَضَنا ُنْكِريَ  َأنْ  َنَهاَنا َواْلَعْيَنْيِن، الرَّْأسِ 
 ((.َأَخاهُ  ِلَيْمَنْحَها َأوْ  َفْلَيْزَرْعَها َأْرٌض  َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ ))

 تخريجه: -أ
 مجاهد لىع واالختالف أبيه عن خديج، بن رافع ابنالطبراني في الكبير:  :أخرجه

 .4355، حديث رقم:4/263 روايته في
 :اإلسناددراسة  -ب
ه(، ثقة صاحب 297: )ت:العبسي شيبة أبي بن عثمان بن محمد جعفر أبو .1

 يونس، نب اهلل عبد بن وأحمد والقاسم، بكر أبا وَعميه أباه،تصانيف، روى عن: 
 وسعيد ن،معي بن ويحيى الِحّمانّي، الحميد عبد بن ويحيى الَمِدينّي، ابن وعلي
عنه: و  الحنفّي، َعْمرو بن والعالء الحارث، بن وِمْنجاب األشعثّي، َعْمرو ابن
سماعيل الّسّماك، ابن وعثمان صاعد، ابن  أبوو  الُخْلدّي، وجعفر الُخَطبّي، وا 
 ُعَبْيد بن سينوالح الطََّبرانّي، القاسم وأبو الّصّواف، ابن علي وأبو الشافعي، بكر

 .(1)ونآخر و  الّناقد، وسعد الّدقاق،
 .(2)سبقت ترجمته :جبارة بن المغلس .2
، ِزَيادٍ  ْبنُ  ُعَباَدةُ  .3  ْبن يحيىه( صدوق، روى عن: 231: )ت:الُكوفيُّ  األَسديُّ

 ْبن انعثم ْبن محمد، وعنه: سْعد ْبن وعمر الربيع، ْبن وقيس الرازّي، العالء
براهيم شيبة، أبي زاذ، ْبن وعثمان النَّْهمّي، سليمان ْبن وا   محمد َصْينحُ  وأبو ُخرَّ
 .(3)ونآخر و  وُمَطيَّن الوادعّي، الحسين ْبن

                                                           
 .6/1036تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع. (2)
 .2/311، ميزان االعتدال: 5/144تاريخ اإلسالم:  (3)
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 .(1)الحصين: سبقت ترجمته يأبقيس بن الربيع عن  .4
 فاعة: مجهول الحال.قيس بن ر  .5
 ياألوس جشم بن تزيد بن عدى بن رافع بن خديج بن اهلل رافع عبد أبو: جده .6

 .(2)، روى له الجماعةه( صحابي74ي: )ت:المدن يالحارث ياألنصار 
 :اإلسنادالحكم على -ج

 خر، واآلالحماني المغلس بن جبارة وهو بالوضع متهم فيه هإسنادالحديث بإسناديه 
 ألنصاريا رفاعة بن قيس عدا وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف إسناده
 .الحال مجهول وهو
وهذا الحديث صحيح لغيره فقد جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما بما  

 َحدَّثََنا ُيوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل- البخارييشهد لهذا الحديث، قال 
،  ُفُضولُ  ِمنَّا ِلِرَجالٍ  اَنتْ كَ : َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  َجاِبرٍ  َعنْ  َعَطاٌء، َحدَّثَِني: َقالَ  اأَلْوَزاِعيُّ
ُبعِ  ِبالثُُّلثِ  ُنَؤاِجُرَها: َفَقاُلوا َأَرِضيَن،  َأْرٌض، َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ )): ِبيُّ النَّ  َفَقالَ  َوالنِّْصِف، َوالرُّ
 .(3)((َأْرَضهُ  َفْلُيْمِسكْ  َأَبى، َفِإنْ  َأَخاُه، ِلَيْمَنْحَها َأوْ  َفْلَيْزَرْعَها

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (1)
 .2/362، اإلصابة:9/22، تهذيب الكمال: 2/31، أسد الغابة: 479/ 3الجرح والتعديل:  (2)
، 2632، حديث رقم:3/166باب فضل المنيحة –صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها  (3)

 .1536، حديث رقم:1171-3/1176باب كراء األرض –صحيح مسلم: كتاب البيع 
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 من زرع في أرض قوم بغير إذنهم()
 :المائتين بعد التاسع*الحديث 

 ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ْيٌس،قَ  َحدَّثََنا: َقالَ  َيْحَيى، َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَحَسُن، َحدَّثََنا: ِإْسَماِعيلُ َقاَل 
 ْيرِ ِبغَ  َقْومٍ  َأْرضِ  ِفي َزَرعَ  َمنْ : ))اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َخِديٍج، ْبنِ  َراِفعِ  َعنْ  َعَطاٍء، َعنْ 

ْرعِ  ِمنَ  َلهُ  َوَلْيَس  َنَفَقُتُه، َفَلهُ  ِإْذِنِهْم،  ((.َشْيءٌ  الزَّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 .296، حديث رقم:90صـ التَّْحِجيرِ  َبابُ يحيى بن آدم في الخراج:  .1
، حديث 1/219الشركة باب -البيهقي في معرفة السنن واألثار: كتاب الصلح  .2

 .11946رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 .(2)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .2
 .(3)عطاء بن أبي رباح: سبقت ترجمته .3
 .(4): سبقت ترجمتهرافع بن خديج .4

 :اإلسنادالحكم على -ج 
، لم حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

ه يحيى وير يتفرد بروايته لهذا الحديث، والحديث مشهور من رواية شريك بن عبد اهلل ي
 في اً أيض الترمذي وذكر: ما نصه أحمدفي مسند  ، وقد ذكراإلسنادبن آدم عنه بهذا 

 عن عي،النَّخَ  اهللِ  عبد بن شريك حديث عن)يقصد اإلمام البخاري(  سأله أنه الجامع
: قال النبي إن: قال َخِديج بن رافع عن رباح، أبي بن عطاء عن إسحاق، أبي
ْرع من له فليس إْذنهم، بغير قومٍ  أرضِ  في َزَرعَ  َمنْ ))  من وهو ((ُتهَنَفقَ  وله شيء، الزَّ

                                                           
 حسن صدوق، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الخامس بعد المائة، إسماعيل ثقة، ال (1)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (2)
 الحديث السابع والتسعون، ثقة فقيه. (3)
 .الحديث الثامن بعد المائتين، صحابي (4)
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 هذا مثلب شريك وتفرُّد ،حسن حديث هو: البخاريُّ  فقال إسحاق، أبي عن شريك أفراد
 عن التوقفَ  يوجبُ  مما إسحاق أبي عن الرواة كثرة مع إسحاق أبي عن األصل

 طريق من أيضاً ( 1366) الحديث بأثر الترمذي رواه بما اعتضد لكنه به، االحتجاج
 .(1)بالحسن فوصفه ، رافع عن عطاء، عن اأَلَصم، بن ُعْقَبة

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
مسند الشامين ، والحديث جاء بسنده في 1/79أقسام األحاديث التي في المسند –مسند أحمد: مقدمة التحقيق  (1)
، قال صاحب التحقيق 17269، حديث رقم:21/507، 15121، حديث رقم:52/131حديث رافع بن خديج –

، حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد اهلل 15121في تعليقه على الحديث رقم:
بي يما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أالنخعي، والنقطاعه، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، ف

حاتم، لكن شريكًا تابعه قيس ابن الربيع كما سيرد، وهو ضعيف مثله، وجاء الحديث من طريق آخر متصل كما 
سائي، فمن رجال الن-وهو مظفر بن مدرك الخراساني-سيأتي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل

بل سمع منه شريك ق-وهو السبيعي-رد" وكيع: هو ابن الجراح، وأبو إسحاق: روى له أبو داود في "كتاب التف
االختالط، ثم قال: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه من حديث أبي إسحاق إال من هذا الوجه من 

سحاق، وسألت م مد ححديث شريك بن عبد اهلل، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وا 
بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: ال أعرفه من حديث أبي إسحاق إال من رواية شريك، 

( ، ومن طريقه البيهقي في 296قلنا: بل تابع شريكًا قيس بن الربيع، فقد أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"، )
ن ك -وهذه متابعة من قيس بن الربيعمن طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به،  6/136"السنن"  ان وا 
)وقد أخطى المحقق بقوله على قيس هذا القول( لشريك بن عبد اهلل، وفي هذا رد على من ذكر تفرد شريك  -ضعيفاً 

 به، كابن عدي، كما سلف.
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 يجعل قدره(إذا اختلفوا في طريق كم )
 :المائتين بعد العاشر *الحديث

، َقاَل: َحدَّثََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، قَ قال الطحاوي:   ِبيُع ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُمَراِديُّ اَل: َحدَّثََنا الرَّ
ِبيِع، َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  اَل: َقاَل قَ َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ

َمِن اْبَتَنى َفْلَيْدَعْم ُجُذوَعُه  ،ِإَذا اْخَتَلْفُتْم ِفي ِسكٍَّة َفاْجَعُلوا َسْبعَ َأْذُرٍع ثُمَّ اْبُنوا)) :َرُسوُل اهللِ 
 .((َعَلى َحاِئِط َجاِرهِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 اهلل رسول عن روى ما مشكل بيان بابالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .1
، حديث رقم: 3/225(( ِإَذا اْخَتَلْفُتْم ِفي ِسكٍَّة َفاْجَعُلوا َسْبَع َأْذُرعٍ )): قوله من

1119. 
 عن رسول اهلل روىباب بيان مشكل ما  الطحاوي في شرح مشكل اآلثار: .2

، حديث 6/200( (ِجَداِرهِ  ِفي َخَشَبةً  َيْغِرَس  َأنْ  َجاَرهُ  َأَحُدُكمْ  َيْمَنعْ  اَل )) من قوله:
 .2401رقم:

 .10/229الحديث األربعون –ابن عبد البر في التمهيد: تابع حرف الميم  .3
 :اإلسناددراسة  -ب
الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته والعزو  .1

 .(1)لهما
 .(2)م: سبقت ترجمتهعن عكرمة عن أبن عباس سماك بن حرب .2

 :اإلسنادالحكم على -ج

روايته  ، لم يتفرد به قيس بن الربيع، فقد تابعه فيوصدوقون، رجاله ثقات حسن هإسناد
 َعنْ  يٌع،َوكِ  َحدَّثََنا، قال ابن أبي شيبة وأحمد: ، وشريكسفيان الثوريلهذا الحديث 

                                                           
 الحديث الخامس والسبعون، الربيع بن سليمان ثقة، أسد بن موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 . سماك صدوق، عكرمة ثقة، أبن عباس صحابي ،الحديث الثالث واألربعون (2)
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 اْخَتَلْفُتمْ  ِإَذا)): لَّهِ ال َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  ِسَماٍك، َعنْ  ُسْفَياَن،
 .(1)((َجاِرهِ  اِئطَ حَ  َفْلَيْدَعْمهُ  ِبَناًء، َبَنى َوَمنْ  َأْذُرٍع، َسْبعَ  َفاْجَعُلوهُ  الطَِّريِق، ِفي

 النَِّبيُّ  َقَضىقال: )) ي في الصحيحين من حديث أبي هريرةآخر وللحديث شواهد 
الحديث أيضًا جاء في ، وللشطر الثاني من (2)((َأْذُرعٍ  ِبَسْبَعةِ  الطَِّريقِ  ِفي َتَشاَجُروا ِإَذا

 َجارٌ  َيْمَنعْ  الَ )): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ أنه قال:  الصحيحين من حديث أبي هريرة
 ُمْعِرِضيَن، َعْنَها َأَراُكمْ  يلِ  َما)): ُهَرْيَرةَ  َأُبو َيُقولُ  ثُمَّ  ،((ِجَداِرهِ  ِفي َخَشَبهُ  َيْغِرزَ  َأنْ  َجاَرهُ 
 .(3)((َأْكَتاِفُكمْ  َبْينَ  ِبَها نَّ ُرِميأَلَ  َواللَّهِ 

 شيرب حديثو  ،عباس ابن عن الباب وفيقال الترمذي في الشطر األول من الحديث: 
 ادة،قت عن هذا، بعضهم وروى صحيح حسن حديث هريرة أبي عن العدوي كعب بن
 وفي، وفي الشطر الثاني قال: (4)محفوظ غير وهو هريرة أبي عن نهيك، بن بشير عن

 صحيح حسن حديث هريرة أبي حديث، و جارية بن ومجمع عباس، ابن عن الباب
 العلم لأه بعض عن روىو  الشافعي، يقول وبه العلم، أهل بعض عند هذا على والعمل
 األول لوالقو  جداره، في خشبه يضع أن جاره يمنع أن له: قالوا أنس، بن مالك: منهم
 .(5)أصح

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل وفي الرجل يجعل خشبه على–مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع واألقضية  (1)

 مسند بن عباس–، وأحمد في مسنده: مسند بني هاشم 23037،23034، حديث رقم: 4/549جدار جاره 
 .2757، حديث رقم:4/413، حديث شريك 2091، حديث رقم:4/11
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء: وهي الرحبة تكون بين الطريق، -صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب  (2)

–، صحيح مسلم: كتاب المساقة 2473، حديث رقم:3/135ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع 
 .1613، حديث رقم:3/1232قدر الطريق إذا اختلفوا فيه  باب

، حديث 3/132باب ال يمنع جاٌر جاره أن يغرز خشبه في جداره –صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب  (3)
 .1609، حديث رقم:3/1230باب غرز الخشب في جدار الجار –، صحيح مسلم: كتاب المساقة 2463رقم:

 .1356، حديث رقم:3/629باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل؟ –ألحكام سنن الترمذي: أبواب ا (4)
 .1353، حديث رقم:3/627باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً –سنن الترمذي: أبواب األحكام  (5)
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 األراضي الزراعية( )في إجارة 

 :المائتين بعد الحادي عشر *الحديث

 ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اثَنَ : َقااَل  َأْحَمَد، ْبنُ  َوَسِعيدُ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّثََناقال أبو نعيم: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  اَأْخَبَرنَ : َقااَل  ِزَيادٍ  ْبنُ  َوَعبَّادُ  ُمَغلٍِّس، ْبنُ  ُجَباَرةُ  ثََنا َشْيَبَة، َأِبي  َأِبي َعنْ  الرَّ

 َفَأْعَجَبُه، َحاِئطٍ  َعَلى النَِّبيُّ  َمرَّ : َقالَ  َراِفعٍ  َجدِّهِ  َعنْ  ِرَفاَعَة، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ُحَصْيٍن،
 ((.ِمْنهُ  ْيءٍ ِبشَ  ُتْسَتْأَجرُ  اَل )): َفَقالَ  اْسَتْأَجْرُتهُ : َفُقْلتُ  ((َهَذا؟ ِلَمنْ )): َفَقالَ 

 تخريجه: -أ

 عثمان حصين أبي عن روايته :(1)أبو نعيم في روايته لمسند أبي حنيفة :أخرجه
 .، بروايته متابعًا ألبي حنيفةً 199صـ الكوفي األسدي الحسين بن عاصم بن

 :اإلسناددراسة  -ب

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، : سليمان بن أحمد .1
ه( ثقة حافظ مصنف، 360: )ت:المعاجم الثالثةالشامي، الطبراني، صاحب 

دريس بن جعفر  سحاق بن إبراهيم الدبري، وا  روى عن: أبي زرعة الدمشقي، وا 
وعبد اهلل بن أحمد بن العطار، وبشر بن موسى، وحفص بن عمر سنجة، 

ابن مندة، وأبو بكر بن مردويه، وأبو عمر محمد بن الحسين حنبل، وعنه: 
األصبهاني، وأبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي، وأبو البسطامي، وأبو نعيم 

 .(2)سعيد النقاش

 عيدسيعرف بعثمان سعيد بن أحمد بن محمد بن جعفر،  سعيد بن أحمد: أبو .2
ْوفي، النَّيَساُبوري النيسابوري سعيد أبي بن روى ، ه(، ثقة مكثر369: )ت:الصُّ

                                                           
مهران  حاق بن موسى بنمسند اإلمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إس (1)

الرياض، الطبعة األولى،  –هـ( تحقيق: نظر محمد الفاريابي، طبعة مكتبة الكوثر 430األصبهاني )المتوفى: 
 هـ. 1415

 .130-16/119سير أعالم النبالء:  (2)
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 بن أحمد بن وجعفر ،األخرم يعقوب بن ومحمد األصم، العباس أبي: عن
أبو عبد اهلل الحاكم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالء وعنه:  ماهويه،

 .(1)الواسطي، وأبو حازم العبدوي، وأبو سعد الماليني، وغيرهم
 .(2): سبقت ترجمتهمحمد بن عثمان بن أبي شيبة .3
جبارة بن المغلس وعبادة بن زياد عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن قيس  .4

 .(3)رفاعة عن جدة: سبق العزو لهم وترجمتهمبن 

 : اإلسنادالحكم على -ج

 وهو وضعبال متهم فيهضعيف،  إسناده-اهللرحمه -هذا الحديث بإسناديه عن قيس  
 هول حاٍل وهو قيس بن رفاعة.، ومجالحماني المغلس بن جبارة

 قيس داع وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف إسناده خرومن الطريق اآل 
 .نيفةأبو ح هو-اهللرحمه -، والمتابع لقيس الحال مجهول وهو األنصاري رفاعة بن

هد لهذا الحديث من الصحاح وغيرها، ولم يتحدث فيه فقهاء ولم أقف على ما يش
 األحناف في كتبهم بعد البحث عنه.

 

                                                           
 .1/506الّروض الباسم في تراجم شيوو الحاكم:  (1)
 الحديث مئتان وستة، ثقة. (2)
وخمسة، جبارة متهم بالوضع، عبادة وقيس صدوقان، أبو حصين ثقة سني، قيس بن رفاعة الحديث مئتان  (3)

 مجهول، جده رافع بن خديج، صحابي.
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 النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه()

 :المائتين بعدعشر  الثاني*الحديث 

، َحاِزمٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال ابن الجعد:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  انَ  اْلَقاِضي، َبْكرٌ  َنا اْلِغَفاِريُّ  َنا الرَّ
 قال ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َطاُوٍس، َعنْ  ِديَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َخاِلٍد، ْبنُ  َوَزَكِريَّا ُشْعَبُة،

 َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَأْحِسبُ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  ((َتْسَتْوِفَيهُ  َحتَّى الطََّعامِ  َبْيعِ  َعنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهى))
 .ِبَمْنِزَلِتهِ 

 تخريجه: -أ

، حديث 246ابن الجعد في مسنده: مسند عمرو بن دينار صـ :أخرجه
 .1623رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 :الُكوفيُّ  الغفاري َعْمرو أبو ْبن حازم ْبن غرزة َأْحَمد وأب: أحمد بن حازم .1
اللَِّه  َجْعَفر ْبن عون، َوَيْعَلى ْبُن ُعَبْيٍد، َوُعَبْيدُ ه(، ثقة ثبت، روى عن: 276)ت:

سماعيل ْبن أبان، براهيمو  الشَّْيبانّي، دحيم وابن مطين، وعنه: ْبُن ُموَسى، وا   ْبن ا 
 .(1)وغيره عقدة، كابن والكوفيون العزائم، أبي ْبن اهلل َعْبد

 .(2)سبقت ترجمته القاضي:بكر  .2

 .(3)سبقت ترجمتهقيس عن شعبة بن الحجاج:  .3

                                                           
 .6/479تاريخ اإلسالم:  (1)
 (، ثقة.4التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 شعبة ثقة إمام. (، قيس صدوق حسن الحديث،11سبقت ترجمته في ذكر شيوو قيس ترجمة رقم ) (3)
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 زائدة ىأببن  فيروز بن ميمون بن خالد بن زكريا يحيى أبو: زكريا بن خالد .4
ه( ثقة حافظ يدلس عن الشعبي، من 147ي: )ت:الكوف يالوادع يالهمدان

 .(1)السادسة، روى له الجماعة

ه(، 126ي: )ت:الجمح األثرمي المك دينار بن عمرو محمد أبو: عمر بن دينار .5
 .(2)ثقة ثبت إمام، من الرابعة، روى له الجماعة

ي: الفارس يالحمير  ياليمان كيسان بن طاوس الرحمن عبد أبو: طاووس .6
 .(3)ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، روى له الجماعة ه(106)ت:

 .(4)سبقت ترجمته: ابن عباس .7

 :اإلسنادالحكم على -ج

ه قيس بن الربيع عن شعبة بن الحجاج وزكريا بن خالد، رويطريقيه الذي يالحديث من 
ث مالم حديحسن ال صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

ذلك محمد  عن شعبة تابعه على هذا الحديث برواية-اهللرحمه - يتفرد، ولم يتفرد قيٌس 
 .(5)بن جعفر

 َحدَّثََنا ، قال البخاري:بن عباساده الشيخان من حديث والحديث صحيح لغيره، وقد أور  
 َطاُوًسا، َسِمعَ  ِديَناٍر، ْبنِ  وَعْمرِ  ِمنْ  َحِفْظَناهُ  الَِّذي: َقالَ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ 

                                                           
 .3/330، تهذيب التهذيب:6/202، سير أعالم النبالء:9/359، تهذيب الكمال:3/593الجرح والتعديل: (1)
 .1/30، تهذيب التهذيب:5/300، سير أعالم النبالء:22/5، تهذيب الكمال:6/231الجرح والتعديل: (2)
 .5/267، تهذيب التهذيب:13/357بالء:، سير أعالم الن22/5، تهذيب الكمال:4/500الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثاني، صحابي. (4)
 . 2515، حديث رقم4/355مسند بن عباس –مسند أحمد: مسند بني هاشم  (5)
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 ُيَباعَ  َأنْ  الطََّعامُ  َفُهوَ : ))النَِّبيُّ  َعْنهُ  َنَهى الَِّذي َأمَّا: َيُقولُ  ،َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َيُقولُ 
 .(1)ِمْثَلهُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحِسبُ  َوالَ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  ،((ُيْقَبَض  َحتَّى

 ديثح عباس ابن حديث: هريرة وأبي عمر، وابن جابر، عن الباب وفي قال الترمذي:
 ضهيقب حتى الطعام بيع كرهوا العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل صحيح حسن

 ال مما يوزن وال يكال ال مما شيئا ابتاع فيمن العلم أهل بعض رخص وقد المشتري،
نما يستوفيه، أن قبل يبيعه أن يشرب، وال يؤكل  الطعام، في مالعل أهل عند التشديد وا 
سحاق أحمد، قول وهو  .(2)وا 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
، 2135، حديث رقم:3/61باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك –صحيح البخاري: كتاب البيوع  (1)

باب بطالن بيع –، صحيح مسلم: كتاب البيوع 2132، حديث رقم:3/61باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 
 .1525، حديث رقم:1160-3/1159المبيع قبل القبض 

 .1291، حديث رقم:3/571باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه –سنن الترمذي: أبواب البيوع  (2)
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 النهي عن الغش()

 :المائتين بعدعشر  الثالث *الحديث

ِبيِع، َعْن ُفَضْيِل ْبِن َجِريٍر، َعْن ُمْسلِ قال الطبراني:  ِم ْبِن َعِن اْلَهْيَثِم، َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ
 ((.َمْن َغشََّنا َفَلْيَس ِمنَّا)): ِمْخَراٍق، َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

 تخريجه: -أ

 .993، حديث رقم:1/291أحمد  اسمهباب من الطبراني في األوسط:  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)ي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهالبغداد جميل بن الهيثم .1

ان جرير بن فضيل عمر أبو: فضيل بن جرير .2  عن روى ،كوفيال العامري الطَّحَّ
 حمدأ وأبو هشام، بن ومعاوية الربيع، بن قيس: عنه روى ِمْخَراق بن مسلم

سحاق الزبيري، د موسى، بن اهلل وعبيد السلولي، منصور بن وا   يحيى، نب وخالَّ
 .(2)خشي: حاتم أبو وقال، نعيم وأبو

 طانالقي البصر  القرى العبدى مخراق بن مسلم األسود أبو: مخراق بن مسلم .3
ي: صدوق وثق، من الرابعة، روى له أصحاب السنن عدا ابن العريان يالمازن
 .(3)ماجة

 .(4): سبقت ترجمتهحذيفة بن اليمان .4

 

 الحكم على الحديث:-ج

                                                           
 الحديث الرابع عشر، الهيثم ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .7/71الجرح والتعديل: (2)
 . 10/137، تهذيب التهذيب:3/311، تاريخ اإلسالم: 27/535، تهذيب الكمال:1/194الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث السادس والستون، صحابي (4)
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ير قال عدا فضيل بن جر  وصدوقون، رجاله ثقات والشواهد المتابعات في حسن إسناده
عنه ابن أبي حاتم شيخ، ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم عن 

 الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  اْبنُ  وَ َوهُ  َيْعُقوبُ  َحدَّثََنا َسِعيٍد، ْبنُ  ُقَتْيَبةُ  َحدَّثََنا ، قال مسلم:أبي هريرة
 َعنْ  ِكاَلُهَما َحاِزٍم، يَأبِ  اْبنُ  َحدَّثََنا َحيَّاَن، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اأْلَْحَوصِ  َأُبو َوَحدَّثََنا ح، اْلَقاِريُّ 
 َعَلْيَنا َحَملَ  َمنْ )): َقالَ  اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ : ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي ْبنِ  ُسَهْيلِ 
 .(1)((ِمنَّا َفَلْيَس  َغشََّنا َوَمنْ  ِمنَّا، َفَلْيَس  السِّاَلحَ 

 بردة يوأب وبريدة، عباس، وابن الحمراء، وأبي عمر، ابن عن الباب وفيقال الترمذي: 
 هذا لىع والعمل صحيح حسن حديث هريرة أبي حديثو  ،اليمان بن وحذيفة نيار، بن
 .(2)حرام الغش: وقالوا الغش، كرهوا العلم أهل عند

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .102-101، حديث رقم:1/99))َمْن َغشََّنا َفَلْيَس ِمنَّا((  باب قول النبي–صحيح مسلم: كتاب اإليمان  (1)
 .1315، حديث رقم:3/591باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع –سنن الترمذي: أبواب البيوع  (2)
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 في الربا وتحريمه()

 :المائتين بعدعشر  الرابع الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا ،ُمَغلِّسِ  ْبنُ  ُجَباَرةُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا  الرَّ
َبا آِكلَ  اهللِ  َرُسولُ  َلَعنَ )): َقالَ  َأِبيهِ  َعنْ  ُجَحْيَفَة، َأِبي ْبنِ  َعْونِ  َعنْ   ((.َوُموِكَلهُ  الرِّ

 تخريجه: -أ

، 22/114الطبراني في الكبير: قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة  :أخرجه
 .290حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)سبقت ترجمته: الحضرميمحمد بن عبد هللا  .1
 .(2)سبقت ترجمتهجبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع:  .2

 .(3)عون بن أبي جحيفة عن أبيه: سبقت ترجمتهم .3

 :اإلسنادالحكم على -ج

قيس بن  ، والحديث لم يتفرد بهالحماني المغلس بن جبارة وهو بالوضع متهم فيه إسناد
الحديث لحجاج، وبهذا فرواية شعبة بن ا من-اهللرحمه -الربيع، فقد جاء عند البخاري 

 صحيح لغيره.

 ُجَحْيَفَة، َأِبي ْبنِ  ْونِ عَ  َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا الَوِليِد، َأُبو َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-يقول البخاري  
اًما، َعْبًدا اْشَتَرى َأِبي َرَأْيتُ : َقالَ   َوَثَمنِ  الَكْلبِ  َثَمنِ  َعنْ  يُّ النَّبِ  َنَهى)): َفَقالَ  َفَسَأْلُتهُ  َحجَّ
َبا َوآِكلِ  َوالَمْوُشوَمِة، الَواِشَمةِ  َعنِ  َوَنَهى الدَِّم، رَ ا َوَلَعنَ  َوُموِكِلِه، الرِّ  .(4)((لُمَصوِّ

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل.  (1)
 الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .الحديث السابع واألربعون، عون ثقة، أبيه صحابي (3)
 ، وغيره.2016، حديث رقم:3/59باب موكل الربا –البيوع : كتاب صحيح البخاري (4)
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َبا آِكلَ  اهللِ  َرُسولُ  َلَعنَ وقد زاد عند مسلم: ))  ُه،َوَكاِتبَ : ُقْلتُ : َقالَ  ،((َوُمْؤِكَلهُ  الرِّ
 .(1)((َسِمْعَنا ِبَما ُنَحدِّثُ  ِإنََّما)): َقالَ  َوَشاِهَدْيِه؟

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 .1591-1597، حديث رقم:3/1211باب لعن أكل الربا وموكله –صحيح مسلم: كتاب المساقاة  (1)
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 المسلمون عند شروطهم()

 :المائتين بعدعشر  الخامس الحديث*

، َسِعيدٍ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا لِِّس،اْلُمغَ  ْبنُ  ُجَباَرةُ  ثنا الرَّاِزيُّ  الرَّ
: اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : الَ قَ  َخِديٍج، ْبنِ  َراِفعِ  َعنْ  ِرَفاَعَة، ْبنِ  َعَباَيةَ  َعنْ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َحِكيمِ  َعنْ 
 ((.ُأِحلَّ  ِفيَما ُشُروِطِهمْ  ِعْندَ  اْلُمْسِلُمونَ ))

 تخريجه: -أ

 افعر  جده عن خديج، بن رافع بن رفاعة بن عبايةالطبراني في الكبير:  :أخرجه
 .4404، حديث رقم: 4/257

 :اإلسناددراسة  -ب

: ليكع الرازي، مهران بن بشير بن سعيد بن علي الحسن أبو :علي بن سعيد .1
 ،المغلس بن وجبارة النرسي، حماد بن األعلى عبد: عنه( ثقة، روى 299)ت:
 نب الحسن بن أحمد، وعنه: السكسكي عمرو بن ونوح العقدي، معاذ بن وبشر
 أبوو  خروف، بن أحمد بن ومحمد الورد، بن جعفر بن اهلل وعبد الرازي، عتبة
 .(1)الطبراني القاسم

 .(2)سبقت ترجمتهجبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع:  .2

ه( ضعيف 130ي: )ت: قبل األسد يالكوف جبير بن حكيم حكيم بن جبير: .3
 .(3)بالتشيع، من الخامسة، روى له أصحاب السنن ُرِمي

                                                           
 .7/210 :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، 14/145سير أعالم النبالء: (1)
 سن الحديث.الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع، قيس صدوق ح (2)
 .2/446، تهذيب التهذيب:3/391، تاريخ اإلسالم: 7/165، تهذيب الكمال:3/201الجرح والتعديل: (3)
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 يالزرق ينصار األ خديج بن رافع بن رفاعة بن عباية رفاعة أبو: ِرَفاَعةَ  ْبنِ  َعَباَيةَ  .4
 .(1)ه( ثقة من الثالثة، روى له الجماعة100ي: )ت: قبل المدن

 .(2): سبقت ترجمتهجده رافع بن خديج .5

 :اإلسنادالحكم على  -ج

بير وهو ، وفيه حكيم بن جالحماني المغلس بن جبارة وهو بالوضع متهم فيه هإسناد
 الَحَسنُ  َناَحدَّثَ يث يقوى بغيره، ويشهد له ما جاء عند الترمذي قال: ضعيف، والحد

، َعاِمرٍ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  الَخالَُّل، َعِليٍّ  ْبنُ   ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِثيرُ كَ  َحدَّثََنا: َقالَ  الَعَقِديُّ
، َعْوفٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْلحُ )): َقالَ  اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  َجدِِّه، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  اْلُمَزِنيُّ  َجاِئزٌ  الصُّ
مَ  ُصْلًحا ِإالَّ  اْلُمْسِلِميَن، َبْينَ   ُشُروِطِهْم، َعَلى َوالُمْسِلُمونَ  َحَراًما، َأَحلَّ  َأوْ  َحاَلاًل، َحرَّ
مَ  َشْرًطا ِإالَّ   .(3)حيحص حسن حديث هذا((، قال الترمذي: َحَراًما َأَحلَّ  َأوْ  َحاَلاًل، َحرَّ

هذا الحديث عنده في كتاب اإلجارة في مقدمة باب  -رحمه اهلل-البخاري  وقد جعل
ْبَراِهيُم، َوَعَطاٌء، ِسيِريَن، اْبنُ  َيرَ  َوَلمْ أجر السمسرة فقال:   السِّْمَسارِ  ِبَأْجرِ  نُ َوالَحسَ  َواِ 

 َوَكَذا، َكَذا ىَعلَ  َزادَ  َفَما الثَّْوَب، َهَذا ِبعْ : َيُقولَ  َأنْ  َبْأَس  الَ ): َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَقالَ  َبْأًسا
 َبْيِني َأوْ  َلَك، َفُهوَ  ْبحٍ رِ  ِمنْ  َكانَ  َفَما ِبَكَذا، ِبْعهُ : َقالَ  ِإَذا) :ِسيِرينَ  اْبنُ  َوَقالَ  (َلكَ  َفُهوَ 

 .(4)((ُشُروِطِهمْ  ِعْندَ  الُمْسِلُمونَ )): النَِّبيُّ  َوَقالَ  (ِبهِ  َبْأَس  َفالَ  َوَبْيَنَك،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .5/136، تهذيب التهذيب:2/1121، تاريخ اإلسالم: 14/261، تهذيب الكمال:7/29الجرح والتعديل: (1)
 الحديث مئتان وخمسة، صحابي. (2)
 .1352، حديث رقم:3/21في الصلح بين الناس  ما ذكر عن رسول اهلل باب–سنن الترمذي: أبواب األحكام  (3)
 .3/92باب أجر السمسرة –كتاب اإلجارة صحيح البخاري:  (4)
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 الرهن()

 :المائتين بعدعشر  السادس الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا ُنَعْيٍم، َأُبو َحدَّثََناقال َعْبُد بن حميد:   َعنْ  ُذْعُلوٍق، ْبنِ  َسْيرِ نُ  َعنْ  الرَّ
 َثاَلِثينَ بِ  َيُهوِديٍّ  ِعْندَ  َمْرُهوَنةٌ  َوِدْرُعهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُتُوفِّيَ )): َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة،
 ((.َشِعيرٍ  ِمنْ  َصاًعا

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 .517، حديث رقم:202صـ عبد بن حميد في مسنده: مسند ابن عباس .1

وأختلف ، 5611، حديث رقم:6/23محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
، ِعْندَ  َمْرُهوَنةٌ  ِدْرعٌ  ِللنَِّبيِّ  َكانَ : ))عن هذا اللفظ بقول بن عباس  َمافَ  َيُهوِديٍّ

 ((.َماتَ  َحتَّى َيْفَتكَُّها َما َوَجدَ 

 .11797، حديث رقم: 11/299الطبراني في الكبير: عكرمة عن ابن عباس .3

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)أبو نعيم الفضل بن داكين عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .1
ابعة ي: ثقة، من الر الكوف يالثور  ذعلوق بن نسير طعمة أبور بن ذعلوق: ينس .2

 .(2)روى له ابن ماجة

 .(3): سبقت ترجمتهماعكرمة عن ابن عباس .3

 

                                                           
 (، أبو نعيم ثقة، قيس صدوق حسن الحديث.1التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (1)
 .10/424، تهذيب التهذيب:2/311، الكاشف: 29/339، تهذيب الكمال:1/509الجرح والتعديل: (2)
 . الحديث الثالث واألربعون، عكرمة ثقة ثبت، ابن عباس صحابي (3)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع فهو صدوق حسن الحديث، وللحديث ما 
 َكِثيٍر، ْبنُ  مَّدُ ُمحَ  َحدَّثََنايقويه ويشهد على صحته، فهو صحيح لغيره، قال البخاري: 

 ُتُوفِّيَ )): َقاَلتْ  ،َعاِئَشةَ  َعنْ  اأَلْسَوِد، َعنِ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  ُسْفَياُن، َأْخَبَرَنا
، ِعْندَ  َمْرُهوَنةٌ  َوِدْرُعهُ  اللَّهِ  َرُسولُ   َحدَّثََنا َيْعَلى، َوَقالَ  ((َشِعيرٍ  ِمنْ  َصاًعا ِبَثاَلِثينَ  َيُهوِديٍّ

 َرَهَنهُ : َوَقالَ  أَلْعَمُش،ا َحدَّثََنا الَواِحِد، َعْبدُ  َحدَّثََنا ُمَعلًّى، َوَقالَ  َحِديٍد، ِمنْ  ِدْرعٌ : اأَلْعَمُش 
 .(1)َحِديدٍ  ِمنْ  ِدْرًعا

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
، حديث 4/41، والقميص في الحرب ما قيل في درع النبيباب –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (1)

 .1603، حديث رقم:3/1226باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر –، صحيح مسلم: كتاب المساقاة 2916رقم:
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 ضمان العارية()

 :المائتين بعدعشر  السابع الحديث*

 ،ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َعبَّاُس  نا ،اْلُمْقِرئُ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْبَراِهيمَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّثََناقال الدارقطني: 
ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  نا ،ِبْشرٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  نا  ،ُمَلْيَكةَ  َأِبي اْبنِ  َعنِ  ،ْيعٍ ُرفَ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  نا ،الرَّ

 ِمنْ  َأْدَراًعا اللَّهِ  ولُ َرسُ  ِمنِّي اْسَتَعارَ : َقالَ  ،َأِبيهِ  َعنْ  ،ُأَميَّةَ  ْبنِ  َصْفَوانَ  ْبنِ  ُأَميَّةَ  َعنْ 
 َلهُ  َفَقالَ  ْعُضَهابَ  َفَضاعَ  ((،َمْضُموَنةٌ )): َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  َيا َمْضُموَنةٌ : َفُقْلتُ  ،َحِديدٍ 
ْساَلمِ  ِمنَ  َقْلِبي ِفي ِإنَّ  َأاَل  ،اَل )): َقالَ  ((،َغَرْمُتَها ِشْئتَ  ِإنْ )): النَِّبيُّ   َكانَ  َما َغْيرَ  اإْلِ
 .((َيْوَمِئذٍ 

 تخريجه: -أ

 .2956، حديث رقم:3/453الدارقطني في سننه: كتاب البيوع  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

: لخزَّازا الُمقرئ، مَحمَّد أبو المجيد، عبد بن اهلل عبد بن إبراهيم بن الحسن .1
ب الختلي، هارون بن مَحمَّد: عنه( ثقة وثقه الدارقطني، روى 321)ت:  راهيموا 
، وعنه: نبريالع البختري وأبي البلخي، أزهر بن الّرحمن وعبد الباهلي، جبلة بن
 الزيات، بن حفص وأبو شاهين، بن حفص وأبو" سننه" في الدَّارُقْطِني الحسن أبو

 .(1)وغيرهم

 يالدور  واقد بن حاتم بن محمد بن عباس الفضل أبو عباس بن محمد هو: .2
ه( ثقة حافظ، من الحادية عشر، روى عنه أصحاب 271ي: )ت:البغداد
 .(2)السنن

                                                           
 .169الدليل المغني لشيوو اإلمام أبي الحسن الدارقطني: صـ (1)
 .5/130، تهذيب التهذيب:12/522، سير أعالم النبالء:14/245، تهذيب الكمال:6/216الجرح والتعديل: (2)
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 .(1)الحسن بن بشر عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 .(2)عبد العزيز بن رفيع: سبقت ترجمته .4

 .(3)ابن أبي مليكة: سبقت ترجمته .5

 نب حذافة بن وهب بن خلف بن أمية بن صفوان بن أمية: أمية بن صفوان .6
: مقبول من الرابعة، روى له البخاري في األكبر يالمك يالجمح يالقرش جمح

 .(4)األدب، وأصحاب السنن عدا ابن ماجة

ي لقرشا جمح بن حذافة بن وهب بن خلف بن أمية بن صفوان أمية أبو :)أبيه( .7
 .(5)، روى له الجماعةه( صحابي41ي: )ت:المك يالجمح

 : اإلسنادالحكم على -ج

قيس بن  ، ولم يتفرد بهالحديث ضعيف وهو القرشي زيد بن علي فيه ضعيف هإسناد
 دَّثََناحَ من طريق شريك حيث قال: ع، فقد أورده أبو داود يفعبد العزيز بن ر  الربيع عن
ٍد، ْبنُ  اْلَحَسنُ   َعنْ  َشِريٌك، َحدَّثََنا ُروَن،َها ْبنُ  َيِزيدُ  َحدَّثََنا: َقااَل  َشِبيٍب، ْبنُ  َوَسَلَمةُ  ُمَحمَّ
 اْسَتَعارَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  يِه،َأبِ  َعنْ  ُأَميََّة، ْبنِ  َصْفَوانَ  ْبنِ  ُأَميَّةَ  َعنْ  ُرَفْيٍع، ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ 
ُد، َيا َأَغْصبٌ : َفَقالَ  ُحَنْينٍ  َيْومَ  َأْدَراًعا ِمْنهُ  ((، قال َمْضُموَنةٌ  َمقٌ عَ  َبلْ  اَل،)): َفَقالَ  ُمَحمَّ

، وقد ذكر (6)هذا غير على تغير بواسط روايته وفي ببغداد يزيد رواية وهذهأبو داود: 
 .(7)خذ بعين النظرطرقًا لتخريج الحديث في بابها فتؤ صاحب نصب الراية 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
                                                           

 ن الحديث.الحديث الثامن واألربعون بعد المائة، الحسن بن بشر صدوق، قيس بن الربيع صدوق حس (1)
 ، ثقة.الحديث ستون (2)
 الحديث الثاني والثمانون بعد المائة، ضعيف. (3)
 .3/333، تهذيب الكمال:2/301الجرح والتعديل: (4)
 .3/349، اإلصابة:13/110، تهذيب الكمال:2/405، أسد الغابة:4/421الجرح والتعديل: (5)
 .3564-3562، حديث رقم:2/296باب في تضمين العور –سنن أبي داود: كتاب اإلجارة  (6)
 . 4/116نصب الراية ألحاديث الهداية: كتاب العارية  (7)
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 (كراهية طلب اإلمارة)

 :المائتين بعدعشر  الثامن الحديث*

 َقْيٌس، َأْخَبَرَنا: َقالَ  اُوَد،دَ  ْبنُ  ُموَسى َأْخَبَرَنا: َقالَ  اْلُمَغلِِّس، ْبنُ  َصْفَوانُ  َأْخَبَرَناقال البزار: 
َقاَل: َجاَء َرُجاَلِن ِمَن  ُموَسى َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة، َأِبي َعنْ  ُعَمْيٍر، ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ 

َضاِن ِريِّيَن، ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ اأْلَْشعَ  ِإنَّ َأْخَوَنُكْم )) َل َرُسوُل اللَّهِ ِباْلَعَمِل، َفَقا، َفَجَعاَل ُيَعرِّ
 ((.ا اْسَتْعَمَلُهَما َعَلى َشْيءٍ ِعْنِدي َمْن َطَلَبُه، َفمَ 

 تخريجه: -أ

أول حديث أبي موسى - البزار في مسنده: مسند أبي موسى :أخرجه
 .3162، حديث رقم:األشعري

 :اإلسناددراسة  -ب

 ترجمته.لم أقف على : صفوان بن المغلس .1

 .(1)موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2

 .(2)عبد الملك بن عمير: سبقت ترجمته .3

 .(3): سبقت ترجمته والعزو لهبردة عن أبي موسى األشعري أبو .4

 : اإلسنادالحكم على -ج

 ، وللحديث متابعات تقويه، ذكرمجهول وهو المغلس بن صفوان فيه ضعيف إسناد
: َقالَ  َخاِلٍد، ْبنِ  رَّةَ قُ  َعنْ  َيْحَيى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََناما نصه:  منها-اهللرحمه -البخاري 
 النَِّبيِّ  ِإَلى َأْقَبْلتُ : َقالَ  ،ُموَسى َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة، َأُبو َحدَّثََنا ِهاَلٍل، ْبنُ  ُحَمْيدُ  َحدَّثَِني

                                                           
 الحديث الثامن عشر، موسى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 (، صدوق وثق.12التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 .الحديث الخمسون، أبي بردة ثقة، أبو موسى صحابي (3)



  [537] 

 

 َأوْ - َلنْ )): َفَقالَ  َعَمَل،ال َيْطُلَبانِ  َأنَُّهَما َعِمْلتُ  َما: َفُقْلتُ  ،اأَلْشَعِريِّينَ  ِمنَ  َرُجاَلنِ  َوَمِعي
 .(1)((َأَراَدهُ  َمنْ  َعَمِلَنا َعَلى َنْسَتْعِملُ - الَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
–، كتاب األحكام 2261، حديث رقم: 3/11باب استأجر الرجل الصالح –اري: كتاب اإلجارة صحيح البخ (1)

باب النهي عن –، صحيح مسلم: كتاب اإلمارة 7149، حديث رقم:9/64باب ما يكره من الحرص على اإلمارة 
 . 1733، حديث رقم: 3/1456طلب اإلمارة والحرص عليها 
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 )ما جاء في هدايا األمراء( 

 :المائتين بعد عشر التاسع الحديث*

لُ  ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   َقْيُس  َنا: َقالَ  اْلَجَمالُ  ْيدٍ زَ  ْبنُ  ُأَسْيدُ  َنا: َقالَ  الدَّالَّ
ِبيِع، ْبنُ   (.(ُغُلولٌ  اأْلَُمَراءِ  َهَداَيا)): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  َعَطاٍء، َعنْ  َلْيٍث، َعنْ  الرَّ

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

، واللفظ 4969، حديث رقم:5/161 القاسم اسمهالطبراني في األوسط: من  .1
 له.

، 2/237 في األئمة المضلينباب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب اإلمارة  .2
 .1600حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)القاسم بن محمد الدالل: سبقت ترجمته .1

ي: الكوف يالهاشم يالقرش الجمال نجيح بن زيد بن أسيد محمد أبو: أسيد بن زيد .2
ه ال يتابع عليه، من العاشرة، روى رويه( ضعيف، عامة ما ي220قبل  )ت:

 .(2)له البخاري

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3

                                                           
 .ضعيف، الحديث الثاني عشر بعد المائة (1)
 .1/345، تهذيب التهذيب:5/210، تاريخ اإلسالم:3/231، تهذيب الكمال:2/311الجرح والتعديل: (2)
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: يالمصر  يالفهم الرحمن عبد بن سعد بن الليث الحارث أبو: ليث .4
، من -رحمه اهلل-ه(، ثقة ثبت، فقيه مصر، ونظير مالك بن أنس 175)ت:

 .(1)السابعة، روى له الجماعة

 .(2): سبقت ترجمته، والعزو لهعطاء عن جابر .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

فان، وهما ضعي إسناده ضعيف، فيه القاسم بن محمد الدالل، وأسيد بن زيد الجمال،
جانب  قلت وقد، قيس به تفرد ليث، إال عطاء عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني: 

في قوله هذا الصواب، فكيف يفرد رواية هذا الحديث بقوله لم يروه عن  -رحمه اهلل-
 بن يرخليث تفرد به قيس، وهو عنده في المعجم األوسط أيضًا من طريق لاعطاء إال 

، باختالف كلمة األمراء باإلمام، فبهذا ال عن النبي جابر عن عطاء، عن نعيم،
نما نجد له متابعة ونجد له متابعًا أيضا كما أورده الطبري في ، (3)يكون ثمة تفرد وا 

، ، عن جابر عن النبيعطاء عن جعفر، أبي بن اهلل عبيدتهذيب األثار من طريق 
 .(4)مثله

وللحديث شاهد صحيح في بيان النهي عن أخذ الهدايا لألمراء والعمال، والتشديد فيه،  
 َحدَّثََنا َحمٍَّد،مُ  ْبنُ  اللَّهِ  دُ َعبْ  َحدَّثََنا ما نصه: -رحمه اهلل-جاء في صحيح البخاري 

، َعنِ  ُسْفَياُن، َبْيِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  اْسَتْعَملَ : َقالَ  ،اِعِديِّ السَّ  ُحَمْيدٍ  َأِبي َعنْ  الزُّ
َدَقِة، َعَلى األُْتِبيَّةِ  اْبنُ  َلهُ  ُيَقالُ  اأَلْزِد، ِمنَ  َرُجاًل   ُأْهِديَ  َوَهَذا َلُكمْ  َهَذا: الَ قَ  َقِدمَ  َفَلمَّا الصَّ
ِه، َبْيتِ  َأوْ  َأِبيهِ  َبْيتِ  ِفي َجَلَس  َفَهالَّ )): َقالَ  ِلي،  َنْفِسي َوالَِّذي اَل؟ َأمْ  َلهُ  ْهَدىيُ  َفَيْنُظرَ  ُأمِّ
 َلهُ  َبِعيًرا َكانَ  ِإنْ  َرَقَبِتِه، َلىعَ  َيْحِمُلهُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  َجاءَ  ِإالَّ  َشْيًئا ِمْنهُ  َأَحدٌ  يؤخذ الَ  ِبَيِدهِ 

                                                           

 .1/464، تهذيب التهذيب:1/137، سير أعالم النبالء:24/255، تهذيب الكمال:7/179الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث السابع والتسعون، عطاء ثقة، جابر صحابي (2)
 .9055، حديث رقم:9/33من اسمه مقدام –حرف الميم  المعجم األوسط: (3)
القول في معنى هذا الخبر وفيما فيه من الفقه إن قال لنا قائل: وما معنى الخبر - تهذيب اآلثار: مسند على (4)

 .343، حديث رقم: 3/201وما وجهه، إن كان صحيحا كما قلت؟ وقد علمت ما 
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 َهلْ  اللَُّهمَّ )): ِإْبَطْيهِ  ُعْفَرةَ  َأْيَنارَ  َحتَّى ِبَيِدهِ  َرَفعَ  ثُمَّ  ((َتْيَعرُ  َشاةً  َأوْ  ُخَواٌر، َلَها َبَقَرةً  َأوْ  ُرَغاٌء،
 اء، وذلك دراً للمفاسداألمر ، والحديث مفاده تحريم هدايا (1)َثاَلثًا ((َبلَّْغتُ  َهلْ  اللَُّهمَّ  َبلَّْغُت،

 التي فيها من طلب المصالح وغيرها.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
، حديث 3/159باب من لم يقبل الهدية لعلة –والتحريض عليها صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها  (1)

باب –، صحيح مسلم: كتاب اإلمارة 7174، حديث رقم:9/70باب هدايا العمال –، كتاب األحكام 2597رقم:
 .1133-1132، حديث رقم:3/1463تحريم هدايا العمال 
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 ما جاء في ثمن األرض والدار()

 :المائتين بعد العشرون الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا َسِعيٍد، َأُبو َحدَّثََناقال أحمد:   َعنْ  ُعَمْيٍر، ْبنُ  اْلَمِلكِ  دُ َعبْ  َحدَّثََنا الرَّ
 َرُسولَ  ِإنَّ : َزْيدٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  َفَقالَ  َأِخي، َفَقاَسْمتُ  اْلَمِديَنَة، َقِدْمتُ : َقالَ  ،ُحَرْيٍث  ْبنِ  َعْمِرو
 ((.َدارٍ  َوال َأْرضٍ  ِفي ُيْجَعلُ  اَل  َدارٍ  َوال َأْرٍض، َثَمنِ  ِفي ُيَباَركُ  اَل )): َقالَ  اهللِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

 مسند سعيد بن زيد–أحمد في مسنده: مسند العشرة المبشرين بالجنة  .1
 ، واللفظ له.1650، حديث رقم:3/119

 .264، حديث رقم:79يحيى بن آدم في الخراج: باب غرس النخل والزرع صـ .2

عيد من ذكر س–ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني: العشرة المبشرون بالجنة  .3
 باختالف في اللفظ واتفاق في المعنى. ،709، حديث رقم:2/34بن ُحريث 

مسند سعيد بن زيد –: باب السين المهملة (1)ابن حجر في إتحاف المهرة .4
 .5114، حديث رقم:5/526

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)عن قيس: سبقت ترجمتهما اهلل عبد بن الرحمن عبد سعيدأبو  .1

                                                           
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: ألبي الفضل  (1)

ه(، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر، طبعة: 152العسقالني )المتوفى :
ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية )بالمدينة( الطبعة -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف )بالمدينة( 

 م. 1994-هـ  1415األولى: 
 الحديث الثالث واألربعون، أبو سعيد صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
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 .(1)عبد الملك بن عمير: سبقت ترجمته .2

 اهلل بدع بن عثمان بن عمرو بن حريث بن عمرو سعيد أبو :ُحَرْيٍث  ْبنِ  َعْمِرو .3
، روى ه( صحابي15ي: )ت:الكوف يالمخزوم يالقرش مخزوم بن عمر بن

 .(2)له الجماعة

ي: لعدو ا يالقرش نفيل بن عمرو بن زيد بن األعور سعيد أبو: زيد بن سعيد .4
 .(3)، روى له الجماعةه( صحابي، من المبشرين بالجنة50)ت:

 :اإلسنادالحكم على -ج

 حسن صدوق وهو اللخمي عمير بن الملك عبد عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 وهو صدوق حسن الحديث. األسدي الربيع بن وقيس ،وثق الحديث

الحديث بالحاشية: إسناده ضعيف، وعلله  علىقال محقق المسند في تعليقه  
 3/467 ثحري بن سعيد مسند في وسيأتيلضعف قيس، وقد ُأجيب عليه، ثم قال: 

 وعمر  عن ُعمير، بن الملك عبد عن مهاجر، بن إبراهيم بن إسماعيل طريق من
: يقول اهلل رسول سمعت: قال حريث بن سعيد أَخي سمعتُ : قال حريث، بن
سماعيل ،((غيره أو مثِله في يجعله أن إال له ُيبارك أال قمناً  كان عقاراً  باع من))  وا 
، مناكيره من الحديث هذا 1/212" الميزان" في الذهبي وعد ضعيف، إبراهيم بن
 ولم اراً د باع من: "بلفظ أصح، والموقوف وموقوفًا، مرفوعاً  ُحذيفة عن الباب وفي
، وهذا الحديث وتخريجه وذكر طرق الحديث "فيها له ُيَباَركْ  لم مثِلها في ثمنها يجعل

 .(3)قد صححه األلباني بمجموع طرقه وشواهده
                                                           

 (، صدوق وثق.12التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (1)
 .4/510، اإلصابة:21/510، تهذيب الكمال:3/710، أسد الغابة:6/374الجرح والتعديل: (2)
 .3/17، اإلصابة:10/446كمال:، تهذيب ال2/235، أسد الغابة:4/21الجرح والتعديل: (3)
وشيء من فقهها وفوائدها: ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)

، طبعة: مكتبة المعارف 2327، حديث رقم:5/427هـ( 1420بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفى: 
 لى لمكتبة المعارف.للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األو 
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 (فضلفي ربا ال)

 :المائتين بعدالعشرون الواحد و  الحديث*

ِبيِع،  ،َغسَّانَ  َأُبو نا: َقالَ  َحِكيٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
َقْد َرَوى و  ،اَللٍ ، َعْن بِ ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعْن َأِبي َحْمَزَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب 

ِة التَّْمرِ   ِمْنهُ  َأْجَودَ  ِبَتْمرٍ  وقِ السُّ  ِفي َفِبْعُتهُ  َتْمرٌ  ِعْنِدي َكانَ : َقالَ : َعْن ِباَللٍ  ِفي ِقصَّ
 َأْينَ  ِمنْ  ِمْنُه، َأْجَودَ  َتْمًرا اْلَيْومَ  َرَأْيتُ  َما)): َفَقالَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َفَقدَّْمُتهُ  َكْيِلِه، ِبِنْصفِ 

 َتْمَركَ  َوُخذْ  َصاِحِبِه، َلىعَ  َفُردَّهُ  اْنَطِلقْ )): َفَقالَ  َصَنْعُت، ِبَما َفَحدَّْثُتهُ  ، ((ِباَلُل؟ َيا َهَذا
: اللَّهِ  َرُسولُ : َفَقالَ  ،َفَفَعْلتُ  ،((التَّْمرِ  َهَذا ِمنْ  ِبهِ  اْشَترِ  ثُمَّ  َشِعيٍر، َأوْ  ِبِحْنَطةٍ  َفِبْعهُ 
 ِبِمْثٍل، ِمْثاًل  ِبالشَِّعيرِ  الشَِّعيرُ وَ  ِبِمْثٍل، ِمْثاًل  ِباْلِحْنَطةِ  َواْلِحْنَطةُ  ِبِمْثٍل، ِمْثاًل  ِبالتَّْمرِ  التَّْمرُ ))

ةُ َواْلفِ  ِبِمْثٍل، ِمْثاًل  ِبالذََّهبِ  َوالذََّهبُ  ِبِمْثٍل، ِمْثاًل  ِباْلِمْلحِ  َواْلِمْلحُ  ةِ  ضَّ  َفَما ِبَوْزٍن، َوْزًنا ِباْلِفضَّ
 ((.ِرًبا َفُهوَ  َفْضلٍ  ِمنْ  َكانَ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

،  1/339الطبراني في الكبير: عمر بن الخطاب عن بالل بن أبي رباح .1
 .1017حديث رقم:

سعيد بن المسيب عن  روىما - البزار في مسنده: مسند بالل بن أبي رباح .2
 .1363-1362، حديث رقم:4/200بالل 

، حديث 2/107في الربويات باب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب البيوع  .3
 .1313رقم: 
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 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)أحمد بن عثمان بن حكيم: سبقت ترجمته .1

 .(2)أبو غسان مالك بن إسماعيل عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2

 .(3)أبو حمزة األعور: سبقت ترجمته .3

 .(4)سعيد بن المسيب: سبقت ترجمته .4

 .(5): سبقت ترجمتهعمر بن الخطاب .5

: كرب أبى مولى المؤذن التيمى يالقرش رباح بن بالل اهلل عبد أبو: بالل .6
 .(6)، روى له الجماعةه( صحابي جليل مؤذن الرسول20)ت:

 :اإلسنادالحكم على -ج

إسناده ضعيف فيه ميمون األعور وهو ضعيف الحديث، والحديث يقوى بغيره وله 
َنا َأُبو الَوِليِد، َحدَّثَ  :فقال-اهللرحمه -شواهد صحيحة تقويه ومنها ما نص عليه البخاري 

، َقاَل: ، َعِن النَِّبيِّ َحدَّثََنا اللَّْيُث، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َماِلِك ْبِن َأْوٍس، َسِمَع ُعَمرَ 
التَّْمُر ِبالتَّْمِر ِرًبا وَ الُبرُّ ِباْلُبرِّ ِرًبا، ِإالَّ َهاَء َوَهاَء، َوالشَِّعيُر ِبالشَِّعيِر ِرًبا ِإالَّ َهاَء َوَهاَء، ))

 .(7) ((ِإالَّ َهاَء َوَهاءَ 
 .(1)العلم أهل عند هذا على والعمل صحيح، حسن حديث هذا قال الترمذي:

                                                           
 الحديث الثالث بعد المائتين، ثقة. (1)
 الحديث الثالث والستون، أبو غسان ثقة متقن حجة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث والواحد والسبعون، ضعيف. (3)
 الحديث السابع والستون، ثقة حجة. (4)
 .الحديث التاسع بعد المائة، صحابي (5)
 .1/455، اإلصابة:4/211، تهذيب الكمال:1/243، أسد الغابة:2/395والتعديل:الجرح  (6)
، وتعدد ذكره في أبواب أخرى 2170، حديث رقم:3/73باب بيع التمر بالتمر –صحيح البخاري: كتاب البيوع  (7)

 .1516رقم:، حديث 3/1209باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً –صحيح مسلم: كتاب المساقاة  في الربا وغيره،
 .1243، حديث رقم:3/573باب ما جاء في الصرف –سنن الترمذي: أبواب البيوع  (1)
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 ربا النسيئة()

 :المائتين بعدوالعشرون  الثاني الحديث*

، اْلَواِرثِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  َحدَّثََناقال الطحاوي:   ْبنُ  َقْيُس  ثنا َبكَّاٍر، نُ بْ  ُمَحمَّدُ  ثنا اْلَبْغَداِديُّ
ِبيِع،  َعنِ  ،َزْيدٍ  ْبنِ  اَمةَ ُأسَ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َأِبيِه، َعنْ  ُكَلْيٍب، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  الرَّ
 ((.النَِّسيَئةِ  ِفي ِإالَّ  ِرًبا اَل )): َقالَ  النَِّبيِّ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، حديث 4/64باب الربا –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الصرف  .1
 ، بلفظ آخر.5755رقم:

 .447، حديث رقم: 1/175الطبراني في الكبير: باب في الصرف  .2
: ما رواه ابن عباس عن أسامة (1)أبو القاسم المرزبان في مسند أسامة بن زيد .3

 .22، حديث رقم:12بن زيد صـ
 :اإلسناددراسة  -ب
مجهول الحال، ه( 294: )ت:بن عبد الوارث أبو نصر الوراق البغداديالقاسم  .1

 أبي نع القراءة وأخذ الباهلي، علي بن وعمرو الزهراني، الربيع أبي: عنروى 
سماعيل أصحابه، قدماء من وهو الدوري، عمر  مالقاس أبو: وعنه، اليزيدي وا 

 .(2)وغيرهم مخلد، بن ومحمد الطبراني،
 .(3)بن الربيع: سبقت ترجمتهمحمد بن بكار عن قيس  .2

                                                           
ألبي القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن الَمْرُزبان بن سابور بن  :مسند الحب بن الحب أسامة بن زيد (1)

الرياض، الطبعة األولى:  –دار الضياء هـ(، تحقيق: حسن أمين بن المندوه، طبعة: 317شاهنشاه البغوي )المتوفى:
 ه.1409

 .751، حديث رقم:471، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ6/1000تاريخ اإلسالم:  (2)
 الحديث الخامس، محمد بن بكار ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
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 .(1)عاصم بن كليب، عن أبيه: سبقت ترجمتهم .3
 .(2)سبقت ترجمته: ابن عباس .4
 .(3): سبقت ترجمتهأسامة بن زيد .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 لوارثا عبد بن القاسم عدا وصدوقون ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف إسناده
 دَّثََناحَ بقوله:  -رحمه اهلل-، وقد صح الحديث عند البخاري الحال مجهول وهو الوراق
اكُ  َحدَّثََنا اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ   ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  جٍ ُجَريْ  اْبنُ  َحدَّثََنا َمْخَلٍد، ْبنُ  الضَّحَّ

يَّاَت، َصاِلحٍ  َأَبا َأنَّ  ِديَناٍر،  الدِّيَنارُ )): َيُقولُ  ،يَّ الُخْدرِ  َسِعيدٍ  َأَبا َسِمعَ  َأنَّهُ  َأْخَبَرهُ  الزَّ
 َسَأْلُتهُ : َسِعيدٍ  َأُبو َفَقالَ  ُقوُلُه،يَ  الَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َفِإنَّ : َلهُ  َفُقْلتُ  ،((ِبالدِّْرَهمِ  َوالدِّْرَهمُ  ِبالدِّيَناِر،

 َأْعَلمُ  َوَأْنُتمْ  وُل،َأقُ  الَ  َذِلكَ  ُكلَّ  َقالَ  اللَِّه؟ ِكَتابِ  ِفي َوَجْدَتهُ  َأوْ  ،النَِّبيِّ  ِمنَ  َسِمْعَتهُ : َفُقْلتُ 
 .(4)((النَِّسيَئةِ  ِفي ِإالَّ  ِرًبا الَ )) :َقالَ  ،النَِّبيَّ  َأنَّ : ُأَساَمةُ  َأْخَبَرِني َوَلِكنْ  ِمنِّي اللَّهِ  ِبَرُسولِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  ِبا إنما :النَِّسيئ ة  بيع أنّ  ريدي ،معلوم أَجلٍ  إلى البيع هي النَِّسيئة في الرِّ
َبِويَّات با، هو َتقاُبض غير من بالتأخير الرِّ ن الرِّ  وهذا ،يادةز  بغير كان وا 
َبِويَّات بيع َيَرى كان ،عباس ابن مذهب  جائزا، ُبضالتَّقا مع ُمَتفاِضلةً  الرِّ
با وأنّ   .(5)بالنَِّسيئة مخصوٌص  الرِّ

                                                           
 الحديث التاسع عشر، عاصم صدوق وثق، أبيه ثقة. (1)
 .الحديث الثاني، صحابي (2)
 .الحديث الرابع واألربعون، صحابي (3)
صحيح مسلم: كتاب  ،2171، حديث رقم:3/73باب الدينار بالدينار نساء–صحيح البخاري: كتاب البيوع  (4)

 .1596، حديث رقم:3/1211باب بيع الطعام مثاًل بمثل –المساقاة 
 .5/45باب النون مع السين –النون النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف  (5)
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 (الشُّْفع ة  )

 :المائتين بعدوالعشرون  الثالث الحديث*

 َحِكيمٍ  ْبنِ  ْثَمانَ عُ  ْبنُ  َأْحَمدُ  نا ،ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  اْلَقاِضي ناأخبر  :الدارقطنيقال 
ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  نا ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َبْكرُ  نا ،اأْلَْوِديُّ   ْبنِ  ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  ،َواِئلٍ  نِ بْ  َبْكرِ  َعنْ  ،الرَّ
 َفَقالَ  ،َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنِ  ْعدِ سَ  ِإَلى َراِفعٍ  َوَأُبو َأَنا َأْقَبْلتُ : َقالَ  ،الشَِّريدِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،َمْيَسَرةَ 
 آُخُذهُ : َفَقالَ   ،ِمْنهُ  اْشَتِرهِ  :َقاِئلٌ  َلهُ  َفَقالَ  ،ُأِريُدهُ  اَل : َسْعدٌ  َفَقالَ  َداِركَ  ِفي َنِصيِبي اْشَترِ 

َلةٍ  ِبَأْرَبِعِماَئةٍ  َرةٍ  َأوْ  ُمَعجَّ َلةً  آاَلفٍ  َخْمَسةَ  ُأْعِطيتُ  َقدْ : َراِفعٍ  َأُبو َفَقالَ  ،ُمَؤخَّ  َلهُ  َفَقالَ  ،ُمَعجَّ
 َأَحقُّ  اْلَجارُ )): َيُقولُ  لَّهِ ال َرُسولَ  َسِمْعتُ  َأنِّي َلْواَل : َراِفعٍ  َأُبو َفَقالَ  ،ِبَزاِئِدكَ  َأَنا َما: َسْعدٌ 
 .آاَلفٍ  َخْمَسةَ  َوَتَرْكتُ  ِبَأْرَبِعِماَئةٍ  ِبْعُتكَ  َما ((َنِصيِبهِ  َأوْ  ِبَسَقِبهِ 

 تخريجه: -أ
ا في المرأة تقتل إذ–الدارقطني في سننه: كتاب األقضية واألحكام  :أخرجه

 .4521، حديث رقم:5/400رتدت ا
 : اإلسناددراسة  -ب
 سماعيلإ بن محمد بن إسماعيل بن الحسين اهلل عبد أبو: حسين بن إسماعيلال .1

 يأبعن:  روىثقة،  ه(330: )ت:المحاملي القاضي الضبي أبان بن سعيد بن
 وزياد ،الّسّراج يونس بن الرحمن وعبد الفالس، عليّ  بن وعمرو الرفاعّي، هشام
 مي،السه إسماعيل بن وأحمد المقدام، بن وأحمد الدَّْوَرقّي، ويعقوب أيوب، بن

براهيم جميع، وابن والدَّاَرُقْطنّي، َدْعَلج، وعنه:، كثيراً  وخلقاً   قولة، رشيذخ بن وا 
 .(1)الَبيِّع ابن محمد وأبو مهدي، بن عمر وأبو األهوازّي، الصلت وابن

 .(2)أحمد بن عثمان بن حكيم: سبقت ترجمته .2

                                                           
 .1/211، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله:7/519تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الثالث بعد المائتين، ثقة. (2)
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 .(1)سبقت ترجمته: ليلى أبى بنبكر بن عبد الرحمن  .3
 .(2)ترجمتهقيس بن الربيع عن بكر بن وائل: سبقت  .4
ه( ثقة حافظ، من الخامسة، روى له 132ي: )ت:الطائف ميسرة بن إبراهيم .5

 .(3)الجماعة
ي: فالطائ يالثقف سويد بن الشريد بن عمرو الوليد أبو: الشريد بن عمرو .6

 .(4)ه( ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة100)ت:
 .(5): سبقت ترجمتهأبو رافع القبطي .7

 :اإلسنادالحكم على -ج

 ماوه األسدي الربيع بن وقيس الليثي وائل بن بكر عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 .-رحمه اهلل- ولم يتفرد به قيٌس  الحديث، احسن انصدوق

 ْبنِ  ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  َياُن،ُسفْ  َحدَّثََنا اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنا :-رحمه اهلل-قال البخاري  
 َمْنِكِبي، َعَلى َيَدهُ  َوَضعَ فَ  َمْخَرَمةَ  ْبنُ  الِمْسَورُ  َجاءَ : َقالَ  الشَِّريِد، ْبنَ  َعْمَرو َسِمْعتُ  َمْيَسَرَة،
 َبْيِتي ِمنِّي َيْشَتِريَ  َأنْ  َذاهَ  َتْأُمرُ  َأالَ : ِلْلِمْسَورِ  َراِفٍع، َأُبو َفَقالَ  َسْعٍد، ِإَلى َمَعهُ  َفاْنَطَلْقتُ 

ا ُمَقطََّعةٍ  ِإمَّا ِماَئٍة، َأْرَبعِ  َعَلى ِزيُدهُ أَ  الَ : َفَقالَ  َداِري؟ ِفي الَِّذي مَّ َمٍة،مُ  َواِ   ُأْعِطيتُ : َقالَ  َنجَّ
 َما ((ِبَصَقِبهِ  َأَحقُّ  الَجارُ )): َيُقولُ  ،النَِّبيَّ  َسِمْعتُ  َأنِّي َوَلْوالَ  َفَمَنْعُتُه، َنْقًدا ِماَئةٍ  َخْمَس 
 ِلي َقالَ  َلِكنَّهُ : َقالَ  َهَكَذا، َيُقلْ  َلمْ  َمْعَمًرا، ِإنَّ : ِلُسْفَيانَ  ُقْلتُ  َأْعَطْيُتَكهُ  َما: َقالَ  َأوْ  ِبْعُتَكهُ 
 الشُّْفَعَة، ُيْبِطلَ  َحتَّى َتالَ َيحْ  َأنْ  َفَلهُ  الشُّْفَعةَ  َيِبيعَ  َأنْ  َأَرادَ  ِإَذا)): النَّاسِ  َبْعُض  َوَقالَ  َهَكَذا

                                                           
 (، ثقة.4التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (1)
 يث، بكر ثقة.الحديث التاسع والعشرون، قيس صدوق حسن الحد (2)
 .1/172، تهذيب التهذيب:6/123، سير أعالم النبالء:2/221، تهذيب الكمال:2/133الجرح والتعديل: (3)
 .1/47، تهذيب التهذيب:2/1151، تاريخ اإلسالم:22/63، تهذيب الكمال:6/231الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث األول، صحابي (5)
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 َفالَ  ِدْرَهٍم، َأْلفَ  الُمْشَتِري ُضهُ َوُيَعوِّ  ِإَلْيِه، َوَيْدَفُعَها ُحدَُّها،َويَ  الدَّارَ  ِلْلُمْشَتِري الَباِئعُ  َفَيَهبَ 
 .(1)((ُشْفَعةٌ  ِفيَها ِللشَِّفيعِ  َيُكونُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  ِيقال الُقْرب، صلاأل في والصاد بالسين السََّقب بَسَقبه أحقُّ  الَجارُ  :ِبس ق ِبه :
 . (2)َقُرَبت: أي وأْسَقَبت، الدارُ  َسِقَبت

 

  

                                                           
 .6977، حديث رقم:9/27الهبة والشفعة باب –كتاب الحيل صحيح البخاري:  (1)
 .2/377باب السين مع القاف –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف السين  (2)
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 ما جاء في ثمن الكلب() 

 :المائتين بعدوالعشرون  الرابع الحديث*

ٌم، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََنا: بن حبيب ُيوُنُس قال  ، اْلَكِريمِ  َعْبدِ  نْ عَ  َوَقْيٌس  َسالَّ  اْلَجَزِريِّ
 َوَمْهرُ  اْلَكْلِب، َثَمنُ )): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َتِميٍم، َبِني ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ 

،  ((.َحَرامٌ  اْلَخْمرِ  َوَثَمنُ  اْلَبِغيِّ

 تخريجه: -أ
، حديث  4/472أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسند ابن عباس أخرجه
 .2171رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)داود الطيالسي عن قيس: سبقت ترجمته والعزو لهما يونس عن أبي .1
 .(2)عبد الكريم الجزري: سبقت ترجمه .2
ه( ثقة، 100ي: )ت:الكوف ياألسد يالنهشل يالتميم حبتر بن قيس: عن رجل .3

-، جاء في تخريج الحديث عند غير أبي داود (3)من الرابعة، روى له أبو داود
 .-رحمه اهلل

 .(4)ترجمته: سبقت عبد اهلل بن عباس .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

وهو صدوق حسن الحديث لم  األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 َحدَّثََناقال:  هبإسناد-اهللرحمه -فقد صح الحديث عن أحمد يتفرد بروايته لهذا الحديث، 

 َنَهى)) :َقالَ  َعبَّاٍس، ْبنِ ا َعنِ  َحْبَتٍر، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  اْلَكِريِم، َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَراِئيَل، َعنْ  َوِكيٌع،

                                                           
 الحديث الرابع والعشرون، يونس ثقة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث التاسع والستون بعد المائة، ثقة. (2)
 .1/319، تهذيب التهذيب:2/1161، تاريخ اإلسالم:24/17الكمال:، تهذيب 7/95الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثاني. (4)
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، َمْهرِ  َعنْ  اهللِ  َرُسولُ   إسناده، قال المحقق: (1)((اْلَخْمرِ  َوَثَمنِ  اْلَكْلِب، َوَثَمنِ  اْلَبِغيِّ
 ،الشيخين الرج ،ثقات رجاله وباقي ثقة، وهو داود، أبو له روى َحْبَتر بن قيس صحيح،

 .ُرِميالِخض الَجَزري مالك ابن هو الكريم عبدو 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .3345، حديث رقم: 5/354مسند بن عباس –مسند أحمد: مسند بني هاشم  (1)
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 ما جاء في األمانة()

 :المائتين بعدوالعشرون  الخامس الحديث*

 َعنْ  َوَقْيٍس، ِريٍك،شَ  َعنْ  َغنَّاٍم، ْبنُ  َطْلقُ  َحدَّثََنا اْلَعاَلِء، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَناقال الدارمي: 
 َمنِ  ِإَلى اأْلََماَنةَ  َأدِّ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  َحِصيٍن، َأِبي

 ((.َخاَنكَ  َمنْ  َتُخنْ  َواَل  اْئَتَمَنَك،

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

األمانة واجتناب الخيانة  ءباب في أدا–في سننه: كتاب البيوع  ُرِميالدا .1
 .، واللفظ له2693، حديث رقم:3/1692

حقه من تحت يده  يؤخذباب في الرجل –أبو داود في سننه: أبواب اإلجارة  .2
 .3535، حديث رقم: 3/290

 .1264، حديث رقم: 3/556الترمذي في سننه: أبواب البيوع  .3
 اهلل رسول عن روى ما مشكل بيان بابالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .4

، حديث 5/91(( َخاَنكَ  َمنْ  َتُخنْ  َواَل  اْئَتَمَنكَ  َمنِ  ِإَلى اأْلََماَنةَ  َأدِّ )) :قوله من
 .1132-1131رقم:

، حديث 76باب حفظ األمانة وذم الخيانة صـ :(1)األخالق مكارمالخرطي في  .5
 .141رقم:

 .3595، حديث رقم:4/55رجاء  اسمهالطبراني في األوسط: من  .6
 .2936، حديث رقم:3/443الدارقطني في سننه: كتاب البيوع  .7
 .2296، حديث:2/53حديث أبي هريرة –الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع  .1

                                                           
مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها: ألبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي  (1)

هـ(، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، طبعة: دار اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة: 327 السامري )المتوفى:
 م.1999-هـ  1419األولى: 
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 .593، حديث رقم:1/244فوائد تمام: نسخة زين بن شعيب اإلسكندراني  .9
، 1/432: أدي األمانة إلى من ائتمنك (1)الشهاب القضاعي في مسنده .10

 .742حديث رقم:
لرجل حقه ا باب أخذ–البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات  .11

 .21303، حديث رقم:10/457ممن يمنعه إياه 
ما باب أداء األمانة في–البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الفرائض  .12

 .2339، حديث رقم:2/375أوصى إليه أو دفع إليه 
–وما يجب من شكرها  البيهقي في شعب اإليمان: تعديد نعمة اهلل .13

 .4170، حديث رقم:7/196فصل في المزاح 
من أخذ الرجل حقه م–ي في معرفة السنن واآلثار: كتاب الدعوى البيهق .14

 .20376، حديث رقم:14/310منعه إياه 
 : اإلسناددراسة  -ب
 .(2)أبو كريب الهمداني: سبقت ترجمتهمحمد بن العالء  .1
 .(3)طلق بن غنام النخعي: سبقت ترجمته .2
: سبقت قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة .3

 .(4)مترجمته

 :اإلسنادالحكم على -ج

ان، صدوق ماهو  األسدي الربيع بن قيسشريك بن عبد اهلل و  عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 والحديث عند أهل السنة من هذا الطريق تفرد به طلق بن غانم عنهما.

                                                           
مسند الشهاب: ألبي عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري )المتوفى:  (1)

 م.1916بيروت، الطبعة الثانية:  –الرسالة هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طبعة: مؤسسة 454
 الحديث التاسع، ثقة. (2)
 (، ثقة.6التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 صحابي. الحديث العاشر، قيس صدوق حسن الحديث، أبو حصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة (4)
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 لأه بعض ذهب وقد غريب حسن حديث هذاقال الترمذي كما في التخريج أعاله: 
 هل فوقع به، فذهب شيء، آخر على للرجل كان إذا: وقالوا الحديث، هذا إلى العلم
 أهل عضب فيه ورخص عليه، له ذهب ما بقدر عنه يحبس أن له فليس شيء، عنده
 دنانير ندهع له فوقع دراهم عليه له كان إن): وقال الثوري قول وهو التابعين، من العلم
 من يحبس أن حينئذ فله دراهم له عنده يقع أن إال دراهمه، بمكان يحبس أن له فليس
 (.عليه له ما بقدر دراهمه

 .غريب حسن :الحديث*الحكم علي 
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 األمانة في النصيحة()

 :المائتين بعدوالعشرون  السادس الحديث*

، يُّ اْلَمْسُروقِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   َواْلُحَسْينُ  اْلُكوِفيُّ
، ِإْسَحاقَ  ْبنُ   ُبْرَدَة، َأِبي ْبنُ  ُحَسْينُ  ِخيأَ  َحدَّثَِني ُبْرَدَة، َأِبي ْبنُ  َهاُرونُ  ثنا: َقااَل  التُّْسَتِريُّ
: اهللِ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقالَ  َوَغْيِرهِ  َسُمَرَة، ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  اْلَمِلِك، َعْبدِ  َعنْ  َقْيٍس، َعنْ 
 ((.ُمْؤَتَمنٌ  اْلُمْسَتَشارُ ))

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، حديث 2/214عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة الطبراني في الكبير:  .1
 .1179رقم:

 .5197، حديث رقم:6/17محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
 .1161، حديث رقم:354صـ على اسمهأبن المقرئ في معجمه: من  .3
 :اإلسناددراسة  -ب
جهول : مالكوفي اْلَمْسُروقي اهلل عبد أبو الرحمن عبد بن اهلل عبد بن محمد .1

سماعيل األودي، حكيم بن عليالحال، روى عن:   وهارون القلحي، محمد بن وا 
 عبد نب والحسن الحارث، بن ومنجاب البجلي، طريف بن ومحمد بردة، أبي بن

 جيان بن خلف بن ومحمد ،"المعجمين" في الطبراني القاسم أبو: وعنه، الرحمن
 .(1)مخلد بن ومحمد القاضي، وكيع

 .(2)الحسين بن إسحاق التستري: سبقت ترجمته .2
 هارون بن أبي بردة هو: مجهول الحال. .3

                                                           
 .510صـإرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني:  (1)
 الحديث والواحد والسبعون، ثقة. (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [556] 

 

 .(1): مجهول ال يعرفبردة أبي بن الحسين .4
 .(2)عن عبد الملك بن عمير: سبقت ترجمتهقيس بن الربيع  .5
 .(3): سبقت ترجمتهجابر بن سمرة .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

 بردة أبي بن نالحسيهارون بن أبي بردة و و  ،اْلَمْسُروقي اهلل عبد أبو فيه ضعيف هإسناد
، وللحديث شواهد تقويه منها ما ذكره الترمذي الحال ال يعرفون مجهولو موه الكوفي
 َعْبدِ  َعنْ  َشْيَباُن، ثََناَحدَّ : َقالَ  ُموَسى ْبنُ  الَحَسنُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َمِنيعٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال: 
 َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  ُعَمْيٍر، ْبنِ  الَمِلكِ 
 .((ُمْؤَتَمنٌ  الُمْسَتَشارُ )): اللَّهِ 

 الرحمن عبد بن شيبان عن واحد غير روى وقد حسن، حديث هذاقال الترمذي: 
 عبد ناحدث معاوية أبا ويكنى الحديث، صحيح وهو كتاب صاحب هو وشيبان النحوي،
 إني) ،عمير بن الملك عبد قال: قال عيينة، بن سفيان عن العطار، العالء بن الجبار
 عن الباب وفي، وعن أم سلمة مثله، ثم قال، (4)(حرفا منه مخر أ فما الحديث ألحدث

 .(5)سلمة أم حديث من غريب حديث هذا، و عمر وابن هريرة، وأبي مسعود، ابن

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .1/531ميزان االعتدال:  (1)
 الحديث الواحد واألربعون، قيس صدوق حسن الحديث، عبد الملك صدوق وثق. (2)
 .الحديث الخامس والخمسون، صحابي (3)
 .2122، حديث رقم:5/125باب ما جاء في المستشار مؤتمن –سنن الترمذي: أبواب اآلداب  (4)
 .2123، حديث رقم:5/126باب ما جاء في المستشار مؤتمن –سنن الترمذي: أبواب اآلداب  (5)
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 ألمانة في الميزان(لرجحان واا)

 :المائتين بعدوالعشرون  السابع الحديث*

 ُسَوْيدِ  َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََنا: بن حبيب ُيوُنُس َقاَل 
 َوَثمَّ  َسَراِويلَ  اللَّهِ  لِ َرُسو  ِمنْ  َفِبْعتُ  َهَجرَ  ِمنْ  َبزًّا َوَمْخَرَفةُ  َأَنا َجَلْبتُ : َقالَ  َقْيٍس، ْبنِ 

 ((.َوَأْرِجحْ  ِزنْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ِباأْلَْجرِ  َيِزنُ  َوزَّانٌ 

 تخريجه:  -أ
، حديث 2/561أبو داود الطيالسي في مسنده: سويد بن قيس  :أخرجه
 .1211رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)داود الطيالسي عن قيس: سبقت ترجمته والعزو لهما يونس عن أبي .1
 .(2)سماك بن حرب: سبقت ترجمته .2
 :مرحب أبو ويقال ،العبدي قيس بن سويد صفوان أبو: سسويد بن قي .3

 .(3)، روى له أصحاب السننصحابي

 :اإلسنادالحكم على -ج

 دَّثََناحَ ، والحديث صحيح لغيره بشواهده، فقد رواه ابن ماجة في سننه فقال: حسن هإسناد
َمدِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ   َعنْ  ِدثَاٍر، ْبنِ  ُمَحاِربِ  نْ عَ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا: َقالَ  الصَّ
، قال الدكتور (4)((َفَأْرِجُحوا َوَزْنُتمْ  ِإَذا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ 

 .بخاريال شرط عن صحيح إسناده الزوائد فيمحمد عبد الباقي في تعليقه عليه: 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
                                                           

 الحديث الرابع والعشرون، يونس ثقة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 (، صدوق.3التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم: ) (2)
 .3/191، اإلصابة:12/269تهذيب الكمال:، 2/341، أسد الغابة:4/242الجرح والتعديل: (3)
 .2222حديث رقم:، 2/741باب الرجحان في الوزن –سنن ابن ماجه: كتاب التجارات  (4)
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 غريب األلفاظ:-د

  ُّالَبزَّاز، عةَأمت الثياب من الَبزُّ  وقيل الثياب، من ضرب وقيل الثياب، :الب ز 
 .(1)خاصة الثياب من البيت متاع الَبزُّ  وقيل

  ْوَأْرَجحَ . ِثْقُله ام وَنظر هَرَزن بيده الشيءَ  وَرَجحَ  ،الواِزنُ : لرَّاِجحُ ا بمعنى: أ ْرِجح 
ْحت لفالن وَأْرَجْحتُ  ،مال حتى َأثقله َأي الميزانَ   َأعطيته ذاإِ  َتْرجيًحا وَرجَّ
 وَرَجح ُرْجحاًنا،و  وَرَجحاًنا ُرجوًحا وَيْرُجحُ  وَيْرِجحُ  َيْرَجحُ  الشيءُ  وَرَجح ،راِجًحا
 وَأْعطِ  َأْرِجْح،و  ِزنْ : ويقال مال بمعنى ُرْجحاًنا وَيْرُجحُ  وَيْرِجحُ  َيْرَجحُ  الميزان
 .(2)َيِخفَّ  فلم َثُقل: َيْرُجح مجِلسه في وَرَجحَ . راِجًحا

 

                                                           
 .312-5/311فصل الباء الموحدة –لسان العرب: حرف الزاي  (1)
 .2/445فصل الراء المهملة –لسان العرب: حرف الجيم  (2)
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 الجزية والخراج()

 :المائتين بعدوالعشرون  ثامنال الحديث*

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََناقال أبو يوسف:   اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلَجَدِليِّ  ِلمٍ ُمسْ  ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  اأَلَسِديُّ  الرَّ
 َيَة،اْلِجزْ  ِمْنُهمُ  يؤخذ َأنْ  َعَلى َهَجرَ  َأْهلِ  َمُجوَس  اللَّهِ  َرُسولُ  َصاَلحَ )): َقالَ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ 
 .((َذَباِئحهم أكل َواَل  ِنَساِئِهمْ  ُمَناَكَحةَ  ُمْسَتِحلٍّ  َغْيرَ 

 تخريجه: -أ
أبو يوسف في الخراج: باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة  :أخرجه

 .142فصل في المجوس وعبدة األوثان وأهل الردة صـ–
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)مسلم الجدلي: سبقت ترجمتهماقيس بن قيس بن الربيع عن  .1
 أبى بن على الحنفية بن ابن محمد بن الحسن محمد أبو: الحسن بن محمد .2

ه(، ثقة فقيه، من الثالثة، روى له 100ي: )ت:المدن يالهاشم يالقرش طالب
 .(2)الجماعة

 :اإلسنادالحكم على -ج

وقيس  القاضي يوسف اأب عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ضعيف إسناد
 .الحديث احسن انصدوق ماوهبن الربيع 

 َعْمٍرو، َعنْ  َياُن،ُسفْ  َحدَّثََنابقوله:  -رحمه اهلل-قد ذكره أحمد ف ،والحديث صحيح لغيره 
 ِكَتابُ  َفَأَتاَنا - َقْيسٍ  نِ بْ  اأْلَْحَنفِ  َعمِّ  - ُمَعاِوَيةَ  ْبنِ  ِلَجْزءِ  َكاِتًبا ُكْنتُ : َيُقولُ  َبَجاَلَة، َسِمعَ 
ُقوا - َوَساِحَرةٍ : نُ ُسْفَيا َقالَ  َوُربََّما - َساِحرٍ  ُكلَّ  اْقُتُلوا َأنِ : ِبَسَنةٍ  َمْوِتهِ  َقْبلَ  ُعَمرَ   َبْينَ  َوَفرِّ
ْمَزَمِة، َعنِ  َواْنَهْوُهمْ  اْلَمُجوِس، ِمنَ  َمْحَرمٍ  ِذي ُكلِّ   ُنَفرِّقُ  َوَجَعْلَنا َواِحَر،سَ  َثالَثةَ  َفَقَتْلَنا الزَّ

                                                           
 المائة، قيس صدوق حسن الحديث، مسلم الجدلي ثقة.الحديث الثاني والتسعون بعد  (1)
 .1/319، تهذيب التهذيب:2/321، سير أعالم النبالء:6/316، تهذيب الكمال:3/35الجرح والتعديل: (2)
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 َعَلى السَّْيفَ  َوَعَرَض  ِثيًرا،كَ  َطَعاًما َجْزءٌ  َوَصَنعَ  ،اهللِ  ِكَتابِ  ِفي َحِريَمِتهِ  َوَبْينَ  الرَُّجلِ  َبْينَ 
 َزْمَزَمٍة، َغْيرِ  ِمنْ  َكُلواَوأَ  َوِرقٍ  ِمنْ - َبْغَلْينِ  َأوْ - َبْغلٍ  ِوْقرَ  َفَأْلَقْوا اْلَمُجوَس، َوَدَعا َفِخِذِه،
 َعْبدُ  َشِهدَ  َحتَّى ،اْلَمُجوسِ  ِمنَ  اْلِجْزَيةَ - َقِبلَ : ُسْفَيانُ  َقالَ  َوُربََّما- َأَخذَ  ُعَمرُ  َيُكنْ  َوَلمْ 

 وَقالَ : ًأبي وَقالَ  ،((َهَجرَ  َمُجوسِ  ِمنْ  َأَخَذَها ،اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ )) :َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ 
 .(1)َسْبِعينَ  َسَنةَ  ُمْصَعبٍ  َمعَ  َبَجاَلةُ  َحجَّ : ُسْفَيانُ 

 

  

                                                           
، 1656، حديث رقم: 3/196-197مسند عبد الرحمن بن عوف–مسند أحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة  (1)

التميمي  وهو ابن َعَبَدةَ -على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بجالة إسناده صحيح قال المحقق: 
 فمن رجال البخاري، وذكر المحقق طرق وتخريج الحديث في كتب السنة.-العنبري البصري
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 النهي عن التفريق بين السبي() 

 :المائتين بعد والعشرون التاسع الحديث*

 َعنْ  ُكلُُّهمْ  َوَقْيٌس، اُن،َوَشْيبَ  َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
 ُأِتيَ )): َقالَ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  َجاِبٍر،
 ((.َبْيَنُهمْ  ُيَفرِّقَ  نْ أَ  َوَكِرهَ  َجِميًعا، ُكلُُّهمْ  اْلَبْيِت  َأْهلَ  ُيْعِطي َفَجَعلَ  ِبَسْبيٍ  اللَّهِ  َرُسولُ 

 تخريجه: -أ
،  1/314أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعود :أخرجه

 .391حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)ترجمته قيس بن الربيع: سبقتعن  أبو داود الطيالسي .1
 .(2)جابر الجعفي: سبقت ترجمته .2
هلل بن بن عبد ا أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن :القاسم بن عبد الرحمن .3

روى له من الرابعة، ه( ثقة، 120ي: )ت:الكوف يالمسعود يمسعود الهذل
 .(3)الجماعة عدا مسلم

ه( ثقة، 79)ت:ي: الكوف يلالهذ مسعود بن اهلل عبد بن الرحمن عبد :)أبيه( .4
 .(4)من الثانية، روى له الجماعة

 .(5): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .5

 

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم )التمهيد:  (1)
 ث والستون، ضعيف رافضي.الحديث الثال (2)
 .1/322، تهذيب التهذيب:5/195، سير أعالم النبالء:23/397، تهذيب الكمال:7/112الجرح والتعديل: (3)
 .6/216، تهذيب التهذيب:2/154، تاريخ اإلسالم:17/293، تهذيب الكمال:5/241الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الخامس عشر، صحابي. (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

حديث ، ومدار الالحديث متروك وهو الجعفي يزيد بن جابر فيه الضعف شديد إسناد
في كتب السنة على جابر الجعفي، ولم يتابع عليه، وليس له شواهد وال متابعات تقويه 

 وقفت عليه، وعليه فليس عليه عمل فقهي. فيما
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 (الِ م  ليكون أسهل على الجِ  ما يستحب من تأخير األحمال)

 :المائتين بعد الثالثون الحديث*

، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّثََنا اأْلَْسَوِد، ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثََناقال أبو يعلى:   َقْيُس  َأْخَبَرَنا اْلَعْنَقِزيُّ
ِبيِع، ْبنُ  ، َعنِ  َواِئٍل، ْبنِ  َبْكرِ  َعنْ  الرَّ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  يِِّب،اْلُمسَ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ
 ((.َلَقةُ ُمغْ  َواْلَيدَ  ُموَثَقٌة، الرِّْجلَ  َفِإنَّ  وا،خر أفَ  َحَمْلُتمْ  ِإَذا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، حديث  10/234في مسنده: مسند أبي هريرة أبو يعلى الموصلي .1
 .5152رقم:

 .2011، حديث رقم:3/946ابن األعرابي في معجمه: حديث الترقفي  .2
 .4501، حديث رقم:4/317عبد اهلل  اسمهالطبراني في األوسط: من  .3
 اأْلَْحَماِل؛ َتْأِخيرِ  ِمنْ  ُيْسَتَحبُّ  َما-البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اإلجارة  .4

 .11663، حديث رقم:6/201 َوَغْيِرَها اْلِجَمالِ  َعَلى َأْسَهلَ  ِلَيُكونَ 
، 3/62وا خر أباب إذا حملتم ف–كتاب اآلداب : (1)الهيثمي في المقصد العلي .5

 .1106حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
ي: الكوف يالعجل األسود بن على بن الحسين اهلل عبد أبو: ودالحسين بن األس .1

 .(2)يخطئ، من الحادية عشر، روى له أبو داود والترمذيه( صدوق 254)ت:
ي: الكوف يالقرش يالعنقز  محمد بن عمرو سعيد أبوعمر بن محمد هو:  .2

 .(1)ه( ثقة، من التاسعة، روى له البخاري تعليقًا، والخمسة199)ت:
                                                           

وائد أبي يعلى الموصلي: ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المقصد العلي في ز  (1)
 لبنان. –هـ(، تحقيق: سيد كسروي حسن، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 107)المتوفى: 

 .2/244، تهذيب التهذيب:6/73، تاريخ اإلسالم:6/391، تهذيب الكمال:3/56الجرح والتعديل: (2)
 .1/99، تهذيب التهذيب:4/1176، تاريخ اإلسالم:22/220، تهذيب الكمال:6/262تعديل:الجرح وال (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [564] 

 

 .(2)قيس بن الربيع عن بكر بن وائل: سبقت ترجمته .3
 بن هابش بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن مسلم بن محمد بكر أبوالزهري هو:  .4

 حافظ فقيه ه(125ي: )ت: المدني الزهر  يالقرش زهرة بن الحارث بن اهلل عبد
تقانه جاللته على متفق  . (3)، من الرابعة، روى له الجماعةوا 

 .(4)سعيد بن المسيب: سبقت ترجمته .5
 .(5): سبقت ترجمتهأبو هريرة .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

قان، قال فهما صدو  قيس بن الربيعالحسن بن األسود و إسناده حسن، رجاله ثقات، عدا 
وصله قيس بن الربيع عن بكر بن وائل، ورواه سفيان بن عيينة عن وائل، أو البيهقي: 

 َفِإنَّ  اأَلْحَماَل، واخر أ)): َقالَ  عن الزهري، يبلغ به النبيبكر بن وائل، هكذا بالشك 
 ((.ُموثََقةٌ  َواأَلْرُجلَ  ُمَعلََّقٌة، اأَلْيِديَ 

 عرفهي فلم الحديث هذا عن محمدا سألتوقد أعل الترمذي هذا الحديث بسنده فقال:  
 .(6)عنه روىأ وال الربيع بن قيس حديث أكتب ال أنا: وقال

حمال ، وعدم اإلثقال عليها في األوهذا الحديث بمعناه واهلل أعلم يفيد الرحمة بالحيوان
 .يوضع على ظهورهاوما 

 خير وشر البقاع في األرض()

 :المائتين بعدالثالثون الواحد و  الحديث*

                                                           
 الحديث التاسع والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، بكر ثقة. (2)
 .9/450، تهذيب التهذيب:5/326، سير أعالم النبالء:26/419، تهذيب الكمال:1/71الجرح والتعديل: (3)
 حجة. الحديث السابع والستون، ثقة (4)
 .الحديث التاسع، صحابي (5)
علل الترمذي الكبير: لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  (6)

، تحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، طبعة: 1/379هـ( أبواب المناقب 279
 ه.1409بيروت، الطبعة: األولى –العربية عالم الكتب، مكتبة النهضة 
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، ْبنُ  َعاِصمُ  َحدَّثََناقال الحارث:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َعِليٍّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  دُ َعبْ  ثنا الرَّ
 النَِّبيَّ  َأَتى َرُجاًل، َأنَّ  ُمْطِعمٍ  ْبنِ  ُجَبْيرِ  َأِبيهِ  َعنْ  ُمْطِعٍم، ْبنِ  ُجَبْيرِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َعِقيٍل،
؟ اْلِباَلدِ  َأيُّ : َفَقالَ   ِجْبِريلُ  َيا)): َقالَ  للَّهِ ا َرُسولَ  ِجْبِريلُ  َأَتى َفَلمَّا ((َأْدِري اَل )): َقالَ  َشرٌّ
؟ اْلِباَلدِ  َأيُّ   ثُمَّ  اللَُّه، َشاءَ  َما َفَمَكثَ  ِجْبِريلُ  َفاْنَطَلقَ  ،َربِّي َأْسَألَ  َحتَّى َأْدِري اَل : َقالَ  ((َشرٌّ
؟ اْلِباَلدِ  َأيُّ : َسَأْلَتِني ِإنَّكَ  ُمَحمَّدُ  َيا: َفَقالَ  َجاءَ  نِّي ،َأْدِري اَل : ُقْلتُ  َشرٌّ  َتَباَركَ  َربِّي َسَأْلتُ  َواِ 

؟ اْلِباَلدِ  َأيُّ : َفُقْلتُ  َوَتَعاَلى  ِفي ُعَمرَ  اْبنِ  َحِديثُ  دَّمَ َتقَ  َوَقدْ : ْلتُ قُ  ((َأْسَواُقَها)): َقالَ  َشرٌّ
اَلةِ   .َهَذا ِمنْ  َأَتمُّ  اْلَمَساِجدِ  َفْضلِ  ِفي الصَّ

 تخريجه:  -أ
 أخرجه:

، حديث 1/416باب ما جاء في األسواق –ه: كتاب البيوع مسندفي  الحارث .1
 .، واللفظ له420رقم:

، حديث 2/121الطبراني في الكبير: محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه  .2
 .1545رقم:

، 3/273باب ما جاء في األسواق –: كتاب البيوع الخيرة إتحافالبوصيري في  .3
 .1726حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل: سبقت  .1

 .(1)ترجمته
 يلقرشا نوفل بن عدى بن مطعم بن جبير بن محمد سعيد أبو: رمحمد بن جبي .2

 .(1)ه( ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة100ي: )ت:المدن يالنوفل
 .(2): سبقت ترجمتهأبيه جبير بن مطعم .3

                                                           
 الحديث الثاني عشر، عاصم ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، عبد اهلل بن عقيل صدوق تغير. (1)
 .9/92، تهذيب التهذيب:4/543، سير أعالم النبالء:24/573، تهذيب الكمال:7/211الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الواحد واألربعون، صحابي (2)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

- ته قيٌس يتفرد بروايولم ، وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده
 .-رحمه اهلل

 ميعاج احتجا قدقد صحح الحاكم الحديث بإسناده من غير طريق قيس وقال فيه: و 
 بأبي اجباالحتج البخاري تفرد وقد عقيل بن محمد بن اهلل عبد إال الحديث هذا برواة

 محمد نب اهلل عبد عن شاهد، وله أدري، ال: العالم قول في أصل الحديث وهذا حذيفة،
 .(3)التلخيص في الذهبي عنه سكت، و عقيل بن

 

  

                                                           
 .303، حديث رقم:1/166فأما حديث عبد اهلل بن نمير –المستدرك على الصحيحين: كتاب العلم  (3)
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 (الحب في اهلل وأثره) 

 :المائتين بعدوالثالثون  الثاني الحديث*

اِئُغ، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َجْعَفرُ  َحدَّثََنا ِإْبَراِهيَم، ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال أبو نعيم:   َحدَّثََنا الصَّ
بِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقااَل  ،َعِليٍّ  ْبنُ  َوَعاِصمُ  ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  َماِلكُ   ْبنُ  ُعَماَرةُ  َحدَّثََنا يِع،الرَّ

 َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َجِريٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُزْرَعَة، َأِبي َعنْ  اْلَقْعَقاِع،
 َوالشَُّهَداءُ  اأْلَْنِبَياءُ  مُ َيْغِبُطهُ  ،ُشَهَداءَ  َواَل  ِبَأْنِبَياءَ  ُهمْ  َما أَلَُناًسا اهللِ  ِعَبادِ  ِمنْ  ِإنَّ )): اهللِ 
، ُنِحبُُّهمْ  َلَعلََّنا َأْعَماُلُهْم؟ اَومَ  ُهْم؟ َمنْ : َرُجلٌ  َفَقالَ  ،((َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  ِمنَ  ِبَمَكاِنِهمْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 
 َيَتَعاَطْوَنَها َأْمَوالَ  َواَل  ،َبْيَنُهمْ  َأْرَحامٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  ِبُروحِ  َيَتَحابُّونَ  َقْومٌ )): َقالَ 
نَُّهمْ  ،َلُنورٌ  ُوُجوَهُهمْ  ِإنَّ  َواهللِ  ،َبْيَنُهمْ   ،النَّاُس  َخافَ  ِإَذا َيَخاُفونَ  اَل  ،ُنورٍ  ِمنْ  َمَناِبرَ  َلَعَلى َواِ 
 ،(1) جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   : َقَرأَ  ثُمَّ  ((،النَّاُس  َحِزنَ  ِإَذا َيْحَزُنونَ  َواَل 

ُثونَ  َأنَُّهمُ : ُنُعوِتِهمْ  َوِمنْ  َسُهمْ  اْلُمَورِّ َنُهمْ خِ  َواْلُمِفيُدونَ  ،الذِّْكرِ  َكاِملَ  ُجالَّ  .اْلِبرِّ  ِبَشاِملِ  الَّ

 تخريجه: -أ
 .1/5أبو نعيم في الحلية: المقدمة  أخرجه .1
فشاء السالم بينهم   .2 –البيهقي في شعب اإليمان: مقاربة أهل الدين ومودتهم، وا 

 .1515، حديث رقم: 11/315قصة إبراهيم في المعانقة 
 :اإلسناددراسة  -ب
 لنََّسِوي،ا عيسى بن إبراهيم بن جعفر بن حمَّدم جعفر أبومحمد بن جعفر هو:  .1

 الطبري، جرير بن محمَّده( ثقة ثبت، روى عن: 360: )ت:الفقيه الرَّاَمراني
 أنه كروذ الحاكم، اهلل عبد أبو ، والطحاوي وغيرهم، وعنه:الباغندي بكر يوأب

  .(2)كتابه أصل من بالدََّمغان حدثه

                                                           
 .62يونس:  (1)
 .2/942الّروض الباسم في تراجم شيوو الحاكم:  (2)
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: يالبغداد الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر محمد أبوجعفر بن محمد هو:  .2
 .(1)ه( ثقة عارف بالحديث، من الحادية عشر، روى له أبو داود279)ت:

 .(2)سبقت ترجمته مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي عن قيس: .3
 .(3)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .4
ي: ثقة، من السادسة، روى له الكوف يالضب شبرمة بن القعقاع بن عمارة .5

 .(4)الجماعة
 .(5): سبقت ترجمتهجرير بن عمرو بنأبو زرعة  .6
 كذبه أبو حاتم، وقال: البجلي جرير بن َعْمروسعيد  أبوعمر بن جرير هو:  .7

 حمدأ عصيدة أبو، وعنه: إسماعيل بن أبي خالد :عنروى الدارقطني متروك، 
سماعيلو  ُعَبيد بن  .(6)ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء، ا 

 .(7): سبقت ترجمتهعمر بن الخطاب .1

 : اإلسنادالحكم على -ج

ديث ، وهذا الحالحديث متروك وهو البجلي جرير بن عمرو فيه الضعف شديد إسناد
 اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َحمَّدُ مُ  اللَّهِ  َعْبدِ  َأُبو َحدَّثََناقد صح عند الحاكم بسنده ووافقه الذهبي فقال: 

، الزَّاِهدُ  ، ُيوُنَس  ْبنُ  َأْحَمدُ  ثََنا اأْلَْصَبَهاِنيُّ بِّيُّ  اْلَوِليِد، ْبنُ  ُشَجاعُ  َبْدرٍ  َأُبو َناثَ  بَأْصَبَهاَن، الضَّ
، اللَّهِ  َرُسولُ عن  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َأِبيِه، َعنْ  ُيَحدِّثُ  َخْيَثَمَة، ْبنَ  ِزَيادَ  َسِمْعتُ : َقالَ 

 .(1)وذكر نحوه

                                                           
 .2/101، تهذيب التهذيب:13/197، سير أعالم النبالء:5/103تهذيب الكمال:  (1)
 متقن حجه، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد.الحديث الثالث والستون، أبو غسان ثقة  (2)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (3)
 .7/424، تهذيب التهذيب:6/140، سير أعالم النبالء:21/262، تهذيب الكمال:361/  6الجرح والتعديل  (4)
 الحديث السابع والسبعون بعد المائة، ثقة. (5)
 .6/195الميزان: من اسمه عمرو لسان  (6)
 .الحديث التاسع بعد المائة، صحابي (7)
 .7311، حديث رقم: 4/111حديث عبد اهلل بن عمر–المستدرك على الصحيحين: كتاب البر والصلة  (1)
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 )في الرجل يأكل من عمل يده(

 :المائتين بعدوالثالثون  الثالث الحديث*

، َأْعَينَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ، ْبنُ  اِصمُ عَ  ثنا اْلَبْغَداِديُّ  َقْيُس  ثنا َعِليٍّ
ِبيِع، ْبنُ   َأِبيِه، َعنْ  َمْسُعوٍد، نِ بْ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  الرَّ
 اْلَقَمرِ  ِفي ُيَصلِّي َقامَ فَ  َخِليَفًة، َعَلْيِهمْ  اْسَتْخَلُفوا ِإْسَراِئيلَ  َبِني ِإنَّ )): َقالَ  اهللِ  َرُسولِ  َعنْ 
 ِباْلَمْسِجدِ  ُمَتَعلًِّقا السََّببُ  َبحَ َفَأصْ  ِبَسَبٍب، َفَتَدلَّى َصَنَعَها، ُأُموًرا َفَذَكرَ  اْلَمْقِدِس، َبْيِت  َفْوقَ 
: َفَسَأَلُهمْ  َلَبًنا، ْصَنُعونَ يَ  َفَوَجَدُهمْ  اْلَبْحِر، َشطِّ  َعَلى َقْوًما َأَتى َحتَّى َفاْنَطَلقَ  َذَهَب، َوَقدْ 
 ِإَذا َحتَّى َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  ْأُكلُ يَ  َفَكانَ  َمَعُهْم، َفَلَبنَ  َفَأْخَبُروُه، اللََّبِن؟ َهَذا َعَلى َتْأُخُذونَ  َكْيفَ 

اَلةُ  َحَضَرتِ   َيْصَنعُ  َرُجلٌ  ِفيَنا: َفَقالَ  ْم،ِدْهَقاِنهِ  ِإَلى اْلَعاِملُ  َذِلكَ  َفَرَفعَ  َفَصلَّى، َتَطهَّرَ  الصَّ
، َرآهُ  َفَلمَّا َدابَِّتِه، َلىعَ  َيِسيرُ  َجاءَ  ِإنَّهُ  ثُمَّ  َيْأِتَيُه، َأنْ  َفَأَبى ِإَلْيِه، َفَأْرَسلَ  َوَكَذا، َكَذا  َعهُ َفَتبِ  َفرَّ

 ِمنْ  َفرَّ  َوَأنَّهُ  َمِلًكا، َكانَ  َأنَّهُ  هُ َبرَ َفَأخْ  َكلََّمُه، َحتَّى َفَقامَ  َكِلَمًة، ُأَكلِّْمكَ  َأْنِظْرِني: َفَقالَ  َفَسَبَقُه،
 َجِميًعا، ُيِميَتُهَما َأنْ  هللَ ا َفَسَأاَل  اهلَل، َفَعَبَدا َمَعَك، ِبَذِلكَ  اَلِحقٌ  ِإنِّي: َفَقالَ  َذْنِبِه، َرْهَبةِ 
 ((.اهللِ  َرُسولُ  َيِصُفهُ  وَرُهمْ ُقبُ  أَلََرْيُتُكمْ  ِمْصرَ  َلةِ ُرِميبِ  ُكْنتُ  َفَلوَ )): اهللِ  َعْبدُ  َقالَ  ،((َفَماَتا

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

،  10/175الطبراني في الكبير: عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه .1
 .10370حديث رقم:

 .6599، حديث رقم:6/351محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
ه( 293: )ت:الَبْغداديُّ  بكر أبو َأْعَين بن جعفر بن محمد: محمد بن جعفر .1

: هُ َوَعنْ ، شيبة أبي بن بكر وأبي علّي، بن وعاصم عّفان،: عنثقة، روى 
، َحيََّوْيه ْبن اللَّه َعْبد بن ومحمد الطََّبرانّي،  .(1)المصريين ةوجماع النَّْيَسابوريُّ

                                                           
 .13/566سير أعالم النبالء:  (1)
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 .(1)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2

 .(2)سماك بن حرب: سبقت ترجمته .3

 .(3)عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه: سبقت ترجمتهما .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

، رجاله ثقات، عدا قيس فهو صدوق حسن الحديث، لم يتفرد بروايته لهذا حسن إسناد
، لربيعا بن قيس إال سماك عن الحديث هذا يرو لمالحديث، قال الطبراني في األوسط: 

قوله هذا الصواب حيث رواه غير واحد عن سماك  في-اهللرحمه -وقد جانب الطبراني 
 َأْخَبَرَنا: الَ قَ  َهاُروَن، ْبنُ  َيِزيدُ  َحدَّثََناقال أحمد في مسنده: ، -رحمه اهلل-بن حرب 
،  َمْسُعوٍد، اْبنِ  َأِبيهِ  نْ عَ  اهلِل، َعْبدِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  اْلَمْسُعوِديُّ
 .(4)وذكر نحوه

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

 ثم الماءِ  إلى به ُيتوصَّل الذي الَحْبل وهو السََّببأي نزل بحبل،  :ِبس ب ب   ف ت د لَّى 
ل ما لكلِّ  اسُتِعير  .(5)َشيء إلى به ُيَتوصَّ

                                                           

 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (1)
 (، صدوق.3التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 .الحديث المائتين وستًة وعشرون، عبد الرحمن ثقة، عبد اهلل بن مسعود صحابي (3)
، 4312، حديث رقم:  7/336-337مسند عبد اهلل بن مسعود- مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة (4)

بعد -وهو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ُعتبة -قال المحقق: إسناده ضعيف، يزيد بن هارون سمع من المسعودي 
( و 5015وأخرجه أبو يعلى ) االختالط، وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود لم يسمع من أبيه إال شيئًا يسيراً 

، وقال: رواه أحمد وأبو 10/211بهذا اإلسناد، وأورده الهيثمي في "المجمع " ( من طريق يزيد بن هارون، 5313)
 يعلى بنحوه، وفي إسنادهما المسعودي، وقد اختلط.

 .2/329مادة سبب –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف السين  (5)



  [571] 

 

 (1)كَكِتٍف: الَمْضروب من الطيِن ُمَربَّعًا للِبناءِ  :اللِبن. 
 ،َفالَِّحي وَزعيمُ  ،والتاِجرُ  ِحدَِّة، معَ  التََّصرُّفِ  على الَقِويُّ  :والضم بالكسر الدِّْهقاُن 

 ، والمقصود بها هنا كبير القوم.(2)ُمَعرَّبٌ  اإِلْقِليِم، وَرِئيُس  الَعَجِم،
  ِن،طولو  بن أحمد ميدان كانت الجبل، قلعة تحت ميدان هي :ِمْصر   ل ةِ ُرِميب 

 وباسم الدين، صالح ميدان باسم اآلن تعرفو  ،(3)وبساتينه قصوُره كانت وبها
 .بالقاهرة المنشية

 

  

                                                           

 .1/1229فصل الالم –القاموس المحيط: حرف النون  (1)
 .1/1191فصل الذال –ن القاموس المحيط: حرف النو  (2)
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي، أبو المحاسن،  (3)

، 4/49ذكر بناء جوهر القائد القاهرة وحاراتها – 351هـ(، ما وقع من الحوادث سنة 174جمال الدين )المتوفى: 
 القومي، دار الكتب، مصر.طبعة: وزارة الثقافة واإلرشاد 
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كتاب الحدود 

والفرائض 

 واألقضية



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [573] 

 

 ولاأل  الفصل

 (حدودالفي  ه قيسوردأما )

 (النهي عن المثلى بالبشر والحيوانات)

 :المائتين بعدوالثالثون  الرابع الحديث*

 َعنِ  ،َقْيٌس  ثنا: َقالَ  ،اْلِحمَّاِنيُّ  اْلَحِميدِ  َعْبدِ  ْبنُ  َيْحَيى ثنا: َقالَ  ،َفْهدٌ  َحدَّثََناقال الطحاوي: 
 ِبهِ  َوُمثِّلَ  َحْمَزةُ  ِتلَ قُ  َلمَّا: َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ِمْقَسمٍ  َعنْ  ،اْلَحَكمِ  َعنِ  ،َلْيَلى َأِبي اْبنِ 
 خس  اهللُ  َفَأْنَزلَ  ((ِمْنُهمْ  َرُجاًل  ِبَسْبِعينَ  أَلَُمثَِّلنَّ  ِبِهمْ  َظِفْرتُ  َلِئنْ )): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ 
 َبلْ )) اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ ،  (1)جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس
 ((.َنْصِبرُ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

 باب الرجل يقتل رجل كيف–الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الجنايات  .1
 .5023حديث رقم:، 3/113ُيقتل؟ 

 بعد جرى ما باب–بنفسه  في الدالئل: جماع أبواب مغازي النبيالبيهقي  .2
 بالحر  أجاد ومن والجرحى، القتلى أمر في المشركين وذهاب الحرب انقضاء

 .3/211 الشهداء حال في اآلثار من ظهر وما
 :اإلسناددراسة  -ب
ترجمته  سبقتفهد بن سليمان عن يحيى بن عبد الحميد عن قيس بن الربيع:  .1

 .(2)والعزو لهما
 .(3)ابن أبي ليلى: سبقت ترجمته .2

                                                           
 .126النحل:  (1)
 الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، فهد ثقة ثبت، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الحادي عشر، صدوق سيئ الحفظ، العمل على تضعيفه. (3)



  [574] 

 

 .(1)الحكم بن عتيبة الكندي: سبقت ترجمته .3
 .(2): سبقت ترجمته والعزو لهبن عباسامقسم عن  .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

 بن مدومح الحديث، ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف إسناد 
 .الحديث ضعيف وهو األنصاري الرحمن عبد

  

                                                           
 الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، ثقة ثبت. (1)
 صحابي. بعد المائة، مقسم صدوق، ابن عباسالحديث السادس والعشرون  (2)
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 :المائتين بعدوالثالثون  الخامس الحديث*

،الطَّ  اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  َعِليُّ  ثَنا اْلَعبَّاِس، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  ِإْسَحاقُ  ثََنا ِريِقيُّ
، َمْنُصورٍ  ُلوِليُّ ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا السَّ ، َصاِلحٍ  َأِبي نْ عَ  ِإْسَحاَق، ْبنُ  َوُمَعاِوَيةُ  الرَّ  اْلَحَنِفيِّ

 ُمثِّلَ  ْنُه،مِ  َيُتبْ  َلمْ  ثُمَّ  ِبَشْيءٍ  َمثَّلَ  َمنْ : ))َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
 ((.اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ 

 تخريجه: -أ
 .7297، حديث رقم:7/211محمد اسمه من: األوسط في الطبراني :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمته :خراآل ابن .1
قت عن قيس بن الربيع: سب السلولي منصور بن إسحاقعلى بن المنذر عن  .2

 .(2)ترجمته والعزو له
 اهلل عبيد بن طلحة بنمعاوية بن إسحاق األزهر  أبو :إسحاق بن معاوية .3

 روى السادسة، من الذهبي، عند وثق صدوق ،(هـ121:ت: )يالتيم القرشي
 .(3)وأصحاب السنن عدا الترمذي البخاري له

 .(4)أبو صالح الحنفي: سبقت ترجمته .4
 .(5): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عمر .5

 

 

                                                           
 الحديث الواحد والثالثون، ثقة محدث. (1)
 الحديث السادس واألربعون بعد المائة، علي صدوق يتشيع، إسحاق صدوق، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .10/220، تهذيب التهذيب:3/535، تاريخ اإلسالم:21/160، تهذيب الكمال:311/ 1الجرح والتعديل: (3)
 الحديث التاسع والثمانون، أبو صالح ثقة. (4)
 الحديث الثامن واألربعون، صحابي. (5)
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 :اإلسناد ىعل الحكم-ج

 سحاقإ بن معاوية عن منصور بن إسحاق طريق من ىيقو  ثقات ورجاله حسن إسناده
 الحديث ذاه يرو لم، قال الطبراني: ثقات ورجاله متصل فإسناده والمتن اإلسناد بنفس
ذا تفرد به، وقد جاء ه منصور بن إسحاقإال  بن الربيع قيسو  إسحاق بن معاوية عن

 ُمَعاِوَيةَ  َعنْ  ِريٌك،شَ  َحدَّثََنا: َقااَل  َوُحَسْينٌ  َأْسَودُ  َحدَّثََناقال: -رحمه اهلل- الحديث عند أحمد
: َقالَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ُأَراهُ  النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، ْبنِ 

وِح، ِبِذي َمثَّلَ  َمنْ )): َيُقولُ  النَِّبيَّ  َسِمْعتُ   َقالَ  ((اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  هِ بِ  اهللُ  َمثَّلَ  َيُتبْ  َلمْ  ثُمَّ  الرُّ
 .(1)((ُروحٍ  ِبِذي َمثَّلَ  َمنْ )): ُحَسْينٌ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 :األلفاظ غريب-د

  ُعضِ ب وسِ ءر  فصلُ  ذلك في ويدخل الجثةِ  من عضوٍ  :أي، فصلُ  :هي الُمْثلة 
رسالها القتلى،  أمثل يوانبالح مثلت: يقال: ، قال صاحب النهايةبها العبث أو وا 

 أو ه،أنف جدعت إذا بالقتيل، ومثلت به، وشوهت أطرافه قطعت إذا مثال، به
 فهو يد،بالتشد مثل، فأما المثلة،: واالسم أطرافه، من شيئا أو مذاكيره، أو أذنه،

 أو رمى،فت تنصب :أي ،((َنهى َأْن ُيَمثََّل بالدَّواب)) الحديث ومنه، للمبالغة
 .(2)حية وهي أطرافها تقطع

 

                                                           
، 10/171، 5662، حديث رقم: 9/474مسند عبد اهلل بن عمر–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

 ، سيئ-وهو ابن عبد اهلل-، قال المحقق: حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف شريك5956حديث رقم:
الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، األسود: هو ابن عامر الشامي، نزيل بغداد، وحسين: هو ابن محمد بن 

ن قيس الحنفي الكوفي، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" بهرام المروذي، وأبو صالح: هو عبد الرحمن ب
 ، وقال: رواه أحمد والطبراني في "األوسط"، عن ابن عمر من غير شك، ورجال أحمد ثقات.6/249
 .4/294باب الميم مع الثاء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الميم  (2)
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 ال قود إال بالسيف()

 :المائتين بعدوالثالثون  السادس الحديث*

،ا َجاِبرٍ  َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:   َأِبي َعنْ  ْلُجْعِفيِّ
 .((ِبَحِديَدةٍ  ِإالَّ  َقَودَ  اَل )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  َبِشيٍر، ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  َعاِزٍب،

  تخريجه: -أ
، حديث رقم: 2/141الطيالسي في مسنده: مسند النعمان بن بشير أبو داود  .1

 واللفظ له.، 139
في  وىر باب ما –البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب القصاص بالسيف  .2

 .16011، حديث رقم:1/110أال قود إال بحديدة 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)همالعزو ل: سبق عن جابر الجعفي قيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .1
مستور الحال من ي: الكوفأراك  ابن أو عمرو بن مسلم عازب أبو :عازب أبو .2

 .(2)الرابعة، روى له ابن ماجة
 الجالس بن ةثعلب بن سعد بن بشير بن النعمان اهلل عبد أبو: النعمان بن بشير .3

، روى له صحبة وألبويه لهه(، 65ي: )ت:المدن يالخزرج ياألنصار 
 .(3)الجماعة

 :اإلسنادالحكم على -ج .4

 كذايهقي: ، قال البالحديث متروك وهو الجعفي يزيد بن جابر فيه الضعف شديد إسناد
 الذي اللفظ على جابر عن الثوري ورواه جابر عن ،اإلسناد بهذا الربيع بن قيس به أتى

 .بشير بن النعمان عن الحسن، عن ذلك روىو  العمد شبه باب في مضى

                                                           
 ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، جابر الجعفي متروك.الحديث المائتين وسبعًة وعشرون، أبو داود  (1)
 .4/542، ميزان اإلعتدال:34/6، تهذيب الكمال:190/ 1الجرح والتعديل: (2)
 .6/346، اإلصابة:29/411، تهذيب الكمال:4/550، أسد الغابة:444/ 1الجرح والتعديل: (3)



  [571] 

 

 )النهي عن إقامة الحدود في المساجد وأن يقاد الوالد بولده(

 :المائتين بعدوالثالثون  السابع الحديث*

دُ  ثنا ُموَسى، ْبنُ  ِبْشرُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  ُس َقيْ  ثنا َيْحَيى، ْبنُ  َخالَّ  َعنْ  الرَّ
 َقالَ : َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َطاُوٍس، َعنْ  ِديَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ 
 ((.ِبَوَلدٍ  َواِلدٌ  ُيَقادُ  َواَل  اْلَمَساِجِد، ِفي اْلُحُدودُ  تَُقامُ  اَل )): اهللِ  َرُسولُ 

 تخريجه: -أ
، حديث  11/5الطبراني في الكبير: طاوس عن ابن عباس أخرجه .1

 .، واللفظ له10146رقم:
 المحسان بدوالمتع اليقظان المتفقه ومنهم كيسان بن طاوسأبو نعيم في الحلية:  .2

 .4/17 كيسان بن طاوس الرحمن عبد أبو
 :اإلسناددراسة  -ب
 َمْيَرةعُ  ابن شيخ ْبن صاِلح، ْبن موسى بن بشر َعليّ  أبو: بشر بن موسى .1

 العدني، ُعَمر بن حفصه(، ثقة حافظ، روى عن: 211: )ت:الَبْغداديُّ  األسدي
 أبيو  َحّكام، بن َوَعْمرو حسان، بن الصمد وعبد األشيب، موسى بن َوالَحَسن

 أبوو  نجيح، وابن الصفار، إسماعيل، وعنه: نعيم وأبي المقرئ، الرحمن عبد
 .(1)وخْلق الطََّبَرانّي، اْلَقاِسم وأبو الشافعي، َبْكر َوَأُبو الزاهد، ُعَمر

ي: الكوف يالسلم صفوان بن يحيى بن خالد محمد أبو :يحيى بن خالد .2
 .(2)ه(، صدوق، من التاسعة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي213)ت:

 .(3)عن إسماعيل بن مسلم: سبقت ترجمتهما قيس بن الربيع .3

                                                           
 .6/724تاريخ اإلسالم:  (1)
 .3/174، تهذيب التهذيب:10/164، سير أعالم النبالء:1/359تهذيب الكمال:، 361/ 3الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الخامس واألربعون بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، إسماعيل متروك. (3)
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عمرو بن دينار عن طاُوس بن كيسان عن ابن عباس: سبقت ترجمتهما والعزو  .4
 .(1)له

 :اإلسنادالحكم على -ج

يما ف الحديث منكرمتروك،  وهو المكي مسلم بن إسماعيل فيه الضعف شديد إسناد
 .-رحمه اهلل-ه عن عمرو بن دينار رويي

 نب إسماعيل حديث من إال مرفوعا، اإلسناد بهذا نعرفه ال حديث هذاقال الترمذي: 
 .(2)حفظه لِ بَ قِ  من العلم أهل بعض فيه تكلم قد ،المكي مسلم

 

  

                                                           
 صحابي. الحديث الثاني عشر بعد المائتين، عمرو وطاُوس ثقتان، ابن عباس (1)
 .1401، حديث رقم:4/19ابنه يقاد منه أم ال  باب ما جاء في الرجل يقتلسنن الترمذي:  (2)



  [510] 

 

 )القضاء بالقرعة(

 :المائتين بعدوالثالثون  الثامن الحديث*

، َعنِ  ،اأْلَْجَلحِ  َعنِ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:   َعنْ  الشَّْعِبيِّ
 اْمَرَأةٍ  ْهرِ طُ  ِفي اْشَتَرُكوا َثاَلَثةٍ  ِفي ُأِتيَ  َأنَّهُ  ،َعِليٍّ  َعنْ  ،الحضرمي َخِليلٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 
 الدَِّيِة، ثُُلثَا َلُهَما َوَجَعلَ  َأْقَرَع، ِذيِللَّ  اْلَوَلدَ  َفَجَعلَ  ُمَتَشاِكُسونَ  ُشَرَكاءُ  َأْنُتمْ : َوَقالَ  َبْيَنُهمْ  َفَأْقَرعَ 
 ((.َنَواِجُذهُ  َبَدتْ  َحتَّى َفَضِحكَ )) النَِّبيُّ  ِبَذِلكَ  َفُأْخِبرَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، 113، حديث رقم: 1/154الطيالسي في مسنده: مسند علىأبو داود  .1
 واللفظ له.

حديث ، 5/173الطبراني في الكبير: عبد اهلل بن خليل عن زيد بن أرقم  .2
 .4990رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .1
ي: وفالك يالكند معاوية بن حجية بن اهلل عبد بن أجلح حجية أبو: اأْلَْجَلحِ  .2

ه(، صدوق، وثقه ابن معين، من السابعة، روى له البخاري في 145)ت:
 .(2)األدب وأصحاب السنن

 .(3)سبقت ترجمتهاإلمام الشعبي:  .3
 لحضرميا الخليل أبى بن الخليل بن اهلل الخليل عبد أبو: عبد اهلل بن خليل .4

 .(4)ي: مقبول، وثقه الذهبي، من الثانية، روى له أصحاب السننالكوف
                                                           

 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 .1/190، تهذيب التهذيب:4/311، ميزان االعتدال:2/275، تهذيب الكمال:346/ 2الجرح والتعديل: (2)
 الحديث السادس، ثقة. (3)
 .5/199، تهذيب التهذيب:1/541، الكاشف:14/457، تهذيب الكمال:5/45عديل:الجرح والت (4)
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 .(1)سبقت ترجمته: علي بن أبي طالب .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

س بن ، لم يتفرد به قيوصدوقون، رجاله ثقات والشواهد المتابعات في حسن سنادهإ
الثوري، بعين كابن عيينة، و الربيع، فقد تابعه في رواية هذا الحديث عدد من كبار التا

 وهشيم.

ن عن زيد بن أرقم يقصه عوقد ذكر أحمد في مسنده رواية الثالثة من طريق األجلح  
زَّاِق، َعْبدُ  َحدَّثََنا، قال أحمد: حكم على ، َعنِ  ،َأْجَلحَ  َعنْ  ُسْفَياُن، َأْخَبَرَنا الرَّ  الشَّْعِبيِّ

 ِطَئَهاوَ  ِباْمَرَأةٍ  َفُأِتيَ  ِباْلَيَمنِ  َعِليٌّ  َكانَ  :َقالَ  َأْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ،الحضرمي َخْيرٍ  َعْبدِ  َعنْ 
: اْثَنْينِ  َسَألَ  ثُمَّ  ُيِقرَّا، َفَلمْ  ؟ِباْلَوَلدِ  ِلَهَذا َأتُِقرَّانِ : اْثَنْينِ  َفَسَألَ  َواِحٍد، ُطْهرٍ  ِفي َنَفرٍ  َثاَلَثةُ 
 َفَلمْ  َواِحٍد، َعنْ  اْثَنْينِ  اْثَنْينِ  ْسَألُ يَ  َفَرغَ  َحتَّى اْثَنْينِ  َسَألَ  ثُمَّ  ُيِقرَّا، َفَلمْ  ِباْلَوَلِد؟ ِلَهَذا َأتُِقرَّانِ 
وا،  الدَِّيِة، ثُُلَثيِ  َعَلْيهِ  َوَجَعلَ  َعُة،اْلُقرْ  َعَلْيهِ  َخَرَجتْ  الَِّذي اْلَوَلدَ  َفَأْلَزمَ  َبْيَنُهْم، َأْقَرعَ  ثُمَّ  ُيِقرُّ
 .(2)((َنَواِجُذهُ  َبَدتْ  َحتَّى َفَضِحكَ )) ،ِللنَِّبيِّ  َذِلكَ  َفُرِفعَ 

 ذههجاء الحديث عنده من طريق يحيى القطان، وغيره:  وقد-اهللرحمه -قال النسائي 
 نب محمد أخبرناما نصه:  آخر، وقال في موضع األسانيد مضطربة كلها األحاديث

 هيل،ك بن سلمة عن شعبة، حدثنا: قال غندرا، يعني محمد حدثنا: قال بندار، بشار
 في تركوااش نفر ثالثة أن الخليل ابن أو الخليل، أبي عن يحدث الشعبي، سمعت: قال

 بن لمةوس: الرحمن عبد أبو قال يرفعه ولم أرقم بن زيد يذكر ولم نحوه فذكر طهر،
 .(3)أعلم واهلل بالصواب، أولى وحديثه أثبتهم، كهيل

                                                           
 الحديث الثاني والعشرون، صحابي. (1)
، وحديث سفيان بن عيينة 19329، حديث رقم:  32/76زيد بن أرقم–مسند أحمد: أول مسند الكوفيين  (2)

 .19344، برقم:32/91، وحديث هشيم 19342، برقم: 32/19
القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر االختالف على الشعبي في حديث -كبرى للنسائي: كتاب الطالق السنن ال (3)

 .5656-5654، حديث رقم: 5/219زيد بن أرقم فيه 
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 قد"وقد صح الحديث عند الحاكم ووافقه الذهبي رحمة اهلل على الجميع، وقال الحاكم: 
نما الكندي، اهلل عبد بن باألجلح االحتجاج ترك على الشيخان اتفق  حديثا ليهع نقما وا 
 الحديث هذاف الثقات من ثالثة الحديث ذلك على تابعه وقد بريدة، بن اهلل لعبد واحدا
 .(1)"يخرجاه ولم صحيح إذا،

، ثنا ُموَسى، ْبنُ  ِبْشرُ  ثنا َحْمَشاٍذ، ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناهُ ": آخروقال في موضع    اْلُحَمْيِديُّ
((، َعِليٌّ  َقالَ  َما ِإالَّ  ِفيَها َأْعَلمُ  َما)): النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِفيِه، َوَزادَ  ِبَهَذا اأْلَْجَلُح، ثنا ُسْفَياُن، ثنا

 ابن برواية تأكيدا الحديث زاد وقد ،يخرجاه ولم ،اإلسناد صحيح حديث هذاثم قال: 
رحمه -، وسكت عنه الذهبي روايته في األجلح السبيعي إسحاق أبو تابع وقد عيينة،

 لكنديا اهلل عبد بن األجلح عن عنهما اهلل رضي الشيخان أعرض قد، ثم قال: -اهلل
  .(2)"ي، وبه قال الذهبمذهبه به عليه ينقم الذي فإن بالمتروك رواياته في وليس

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .2129، حديث رقم: 2/225المستدرك للحاكم: كتاب الطالق  (1)
، 4660، حديث رقم:3/146البيعة قصة اعتزال محمد بن مسلمة –المصدر السابق: كتاب معرفة الصحابة  (2)

 .7037، حديث رقم:4/101كتاب األحكام 
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 ما ورد في دية الطفل() 

 :المائتين بعد والثالثون التاسع الحديث*

 َيْحَيى ثنا َيْعُقوَب، ْبنُ  دُ ُمَحمَّ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو ثنا اْلَحاِفُظ، اهللِ  َعْبدِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال البيهقي: 
، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا َطاِلٍب، َأِبي ْبنُ  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َعِليٍّ  َعنْ  َمْنُصوٍر، ْبنِ  بَّادِ عَ  َعنْ  الرَّ
، اْلَمِليحِ  َأِبي  ِإْحَداُهَما اْمَرَأَتْيِن، لنَّاِبَغةِ ا ْبنِ  َماِلكِ  ْبنُ  َحَملُ  َتَزوَّجَ : َقالَ  َأِبيِه، َعنْ  اْلُهَذِليِّ
 َوَأْلَقتْ  َفَماَتْت، ِلْحَيانَ  يَبنِ  ِمنْ  الَِّتي َفُضِرَبتِ  ِلْحَياَن، َبِني ِمنْ  ىخر َواأْل  ُمَعاِوَيَة، َبِني ِمنْ 

 َيْعِقُلَها ِإنََّما: َأُبوَها َفَقالَ  ،َواْبِني اْمَرَأِتي َعْقلُ : َفَقالَ  َأِبيَها، ِإَلى َماِلكٍ  ْبنُ  َحَملُ  َفَجاءَ  َجِنيًنا،
 ،اْلَعَصَبةِ  َعَلى الدَِّيةُ )) :َفَقالَ  اهللِ  َرُسولِ  ِإَلى َفاْخَتَصُموا ِلْحَياَن، َبِني َساَدةُ  َوُهمْ  َبُنوَها
، ُوِضعَ  َما: اْلَجِنينِ بِ  َعَلْيهِ  َقَضى ِحينَ  اْلَوِليُّ  َفَقالَ  ((َأَمةٌ  َأوْ  َعْبدٌ  ُغرَّةٌ  اْلَجِنينِ  َوِفي  َفَحلَّ
، َصاحَ  َواَل   َكَسْجعِ  َأَسْجعٌ )): اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َبَطَل، َما َحقُّ  َفِمْثُلهُ  َفَأْبِطْلُه، َفاْسَتَهلَّ

: َفَقالَ  َأَمٌة، َواَل  َعْبدٌ  َلهُ  َما اهللِ  َرُسولَ  َيا: َقالَ  َشاِعٌر، ِإنَّهُ  اهللِ  َرُسولَ  َيا: َفِقيلَ  ((اْلَجاِهِليَِّة؟
ِبلِ  ِمنَ  َعْشرٌ ))  اهللِ  َرُسولُ  ِبَها يَنهُ ُيعِ  َأنْ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َلهُ  َما اهللِ  َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  ((اإْلِ
 .اْسَتْوَفاَها َحتَّى َعَلْيَها َحَملٌ  َفَسَعى ((ِبَها َفَأَعاَنهُ )) ِلْحَياَن، َبِني َصَدَقةِ  ِمنْ 

 تخريجه: -أ
باب –البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب الديات فيما دون النفس  أخرجه

 .16312، حديث رقم: 1/111ما جاء في عقل الفقير 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو عبد اهلل الحافظ عن محمد بن يعقوب: سبق العزو له ترجمته .1
 بن اهلل دَعبْ  ْبن َجْعَفر َطاِلب أبي ْبن َبْكر يحيى أبو: يحيى بن أبي طالب .2

ه(، صدوق، وثقه الدارقطني، روى عن 275الواسطي: )ت: اْلَبْغَداِديّ  الزبرقان
 سَُّكونّي،ال بْدر يوأب الخّفاف، الوهاب وعبد هارون، ْبن ويزيد عاصم، ْبن عليّ 

                                                           
 الحديث الثاني والسبعون بعد المائة، ثقتان. (1)
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 الدنيا، أبي بن ربك أبو، وعنه: وطبقتهم الطََّياِلِسّي، َداُود يوأب الُحَباب، ْبن وزيد
سماعيل صاعد، وابن  .(1)، وغيرهمالَبْخَتِريّ  ْبن ومحمد الّصّفار، وا 

 .(2)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
ه(، 152ي: )ت:البصر  يالناج منصور بن عباد سلمة أبو: عباد بن منصور .4

له البخاري تعليقًا وأصحاب  روىصدوق، ضعفه الذهبي، من السادسة، 
 .(3)السنن

ه(، ثقة، 112)ت: :الُهَذِليُّ  بن َعاِمِر بن ُأَقْيِشرٍ  ُعَمْيرٍ  بن ُأَساَمةَ  بن الَمِلْيحِ  َأُبو .5
 .(4)من الثالثة، روى له الجماعة

، روى له : صحابيالُهَذِليُّ  بن َعاِمِر بن ُأَقْيِشرٍ  ُعَمْيرٍ  بن ُأَساَمةَ  :)أبيه( .6
 .(5)أصحاب السنن

 :اإلسنادالحكم على -ج

، الصحيحين فييشهد له منها ما و بالشواهد  يقوى، وصدوقونإسناده حسن، رجاله ثقات 
 َوْهٍب، اْبنُ  دَّثََناحَ  ، َصاِلحٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدََّثَناما نصه:  -رحمه اهلل-فقد جاء عند البخاري 

 َأَبا َأنَّ : الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َوَأِبي الُمَسيِِّب، اْبنِ  َعنِ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُيوُنُس، َحدَّثََنا
 ِفي َوَما َفَقَتَلْتَها َجرٍ ِبحَ  ىخر األ ِإْحَداُهَما َفَرَمتْ  ُهَذْيٍل، ِمنْ  اْمَرَأَتانِ  اْقَتَتَلتِ : َقالَ  ،ُهَرْيَرةَ 
 َوَقَضى يَدٌة،َولِ  َأوْ  َعْبدٌ  ُغرٌَّة، َجِنيِنَها ِدَيةَ  َأنَّ  َفَقَضى)) ،النَِّبيِّ  ِإَلى َفاْخَتَصُموا َبْطِنَها،

 .(6)((َعاِقَلِتَها َعَلى الَمْرَأةِ  ِدَيةَ  َأنَّ 

                                                           
 .1/452، لسان الميزان: 12/619سير أعالم النبالء:  (1)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (2)
 .5/105، تهذيب التهذيب:7/105، سير أعالم النبالء:14/156تهذيب الكمال:، 6/16الجرح والتعديل: (3)
 .12/246، تهذيب التهذيب:5/94، سير أعالم النبالء:34/316، تهذيب الكمال:6/319الجرح والتعديل: (4)
 .1/204، اإلصابة:2/352، تهذيب الكمال:1/12، أسد الغابة:2/213الجرح والتعديل: (5)
، 9/11باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، ال على الولد -كتاب الديات صحيح البخاري:  (6)

باب دية –، صحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 6904،6909، 6910حديث رقم: 
 .1611، حديث رقم: 3/1309الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني 
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 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

 الدَِّية جمع تيالق َقَتل إذا كان القاتل أنَّ : وأْصُله الدِّية، فهو: الَعْقل أما :ي ْعِقُله ا 
 إليهم َسِلمهاليُ  ُعُقلها في َشدَّها: أي الَمْقتول، أْوِلياء بِفَناء فَعَقلها اإلبل من

 ،َعْقال َيْعقله رالَبعي َعَقل: يقال ،بالمصدر َعْقال الدِّية فُسمِّيت منه، وَيقِبُضوها
 دَيةَ  ْعُطونيُ  الذي األب ِقَبل ِمن واألقارب الَعَصبة هي: والَعاِقَلة ُعُقول وَجْمُعها
 يوه الَعْقل، من فاعلة اسم، وأصلها عاقلة، جماعة صَفة وهي الخطأ، قتيل
فات ِمن  .(1)الَغاِلية الصِّ

  ًوْجه في نيكو  الذي البياض: الُغرَّة وأصل األمة، أو َنْفُسه العْبد: الُغّرة :ُغرَّة 
 ْيضاء،بَ  أَمةٌ  أو أبيُض  عْبدٌ  الُغّرة": يقول الَعالء بن عمرو أبو وكان الَفرس،
 ذلك وليس ،ْوداءسَ  جارية وال أْسودُ  عبدٌ  الدِّية في ُيقَبل فال ِلبَياِضه، ُغرَّةً  وُسِمي
 .(2)"الُفقهاء عند َشْرطا

 

  

                                                           
 .3/271باب العين مع القاف –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف العين  (1)
 .3/353باب الغين مع الراء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الغين المعجمة  (2)
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 في الدابة تضرب برجلها() 

 :المائتين بعد األربعون الحديث*

 نا ،َأِبي نا ،ْسَحاقَ إِ  ْبنِ  ُعَبْيدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  نا ،َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َزْيدُ  ناقال الدارقطني: 
 النَِّبيِّ  َعنِ  ،اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ُشَرْحِبيلَ  ْبنِ  ُهَزْيلِ  َعنْ ، َثْرَوانَ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني ،َقْيٌس 
 .((ُجَبارٌ  الرِّْجلُ )): َقالَ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه

، 3311، حديث رقم:4/235الدارقطني في سننه: كتاب الحدود والديات وغيره  .1
 واللفظ له.

ة تنفح باب الداب–البيهقي في السنن الكبرى: كتاب جماع أبواب صفة السوط  .2
 .17692، حديث رقم:1/596برجله 

 :اإلسناددراسة  -ب
 ْبن فلفل نبْ  المبارك ْبن َجْعَفر ْبن ُمَحمَّد ْبن اْلُحَسْين زيد َأُبو: زيد بن محمد .1

: َعنْ  روىه(، صدوق، 341)ت:: اليابس َأِبي بابن المعروف الكوفي دينار
 الَحَكم نبْ  والحسين الدِّهقان، يحيى ْبن وداود القّصار، اللَّه َعْبد ْبن إْبَراِهيم
 شاهين، نب حفص وأبو المظَّفر، ابن: َوَعْنهُ ، الحّمار ُموَسى ْبن وأحمد الحبري،

 .(1)رزقويه بن الحسن وأبو
 .(2)أحمد بن عبيد العطار عن أبيه عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .2
 ي:الكوف األودى ثروان بن الرحمن عبد قيس أبو: عبد الرحمن بن ثروان .3

 .(3)له البخاري، وأصحاب السنن روىه(، صدوق ثقة، من السادسة، 120)ت:

                                                           
 .7/769تاريخ اإلسالم: (1)
 حسن الحديث.الحديث السادس والسبعون بعد المائة، أحمد مجهول الحال، أبيه متروك، قيس صدوق  (2)
 .6/153، تهذيب التهذيب:3/271، تاريخ اإلسالم:17/20، تهذيب الكمال:5/211الجرح والتعديل: (3)
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 روىثقة، من الثانية،  ه(90)ت: ى:األعمي الكوف األودى شرحبيل بن هزيل .4
 .(1)له الجماعة عدا مسلم

 .(2)سبقت ترجمته: عبد اهلل بن مسعود .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 لعطارا إسحاق بن عبيدعبيد وهو مجهول الحال، و أحمد بن  فيه الضعف شديد إسناد
 .الحديث متروك وهو

 ،ْلَحَسنِ ا ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ناعند الدارقطني قال:  آخروقد صح الحديث من طريق  
 ،ُهَزْيلٍ  َعنْ  ،َقْيسٍ  ِبيَأ َعنْ  ،ُشْعَبةُ  نا، َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  نا ،َأِبي نا ،َأْحَمدَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  نا
 هيرو ي، وقد أعل الدارقطني الحديث فقال: ُمْرَسلٌ  ((ُجَبارٌ  الرِّْجلُ )): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 
 عن مش،األع عن البكائي، زياد فرواه عنه؛ واختلف ثروان، بن الرحمن عبد قيس أبو
 قيس، أبي عن األعمش، عن هيرو ي وغيره، هريرة أبي عن هزيل، عن قيس، أبي
 نع هزيل، عن قيس، أبي عن مصرف، بن طلحة بن محمد ورواه، مرساًل  هزيل عن
 لهزي عن قيس، أبي عن اهيرو ف والثوري، شعبة وخالفه، النبي عن مسعود، ابن

 .(3)الروايتين في الصواب هو والمرسل مرسال،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  َُبارٌ جُ الو  ،صاحبها على قود فال برجلها الدابة أصابت ما أي :ُجب ارٌ  الرِّْجل 
 .(4)الَهَدر بمعني:

                                                           
 .11/31، تهذيب التهذيب:2/1014، تاريخ اإلسالم:30/172، تهذيب الكمال:2/310الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الخامس عشر، صحابي. (2)
 .2191، حديث رقم: 11/165النبوية: عطاء بن رباح عن أبي هريرةالعلل الواردة في األحاديث  (3)
، وما ورد في معني جبار: حرف 2/204باب الراء مع الجيم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الراء  (4)

 .1/236باب الجيم مع الباء –الجيم 
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 وما فيها( الخطأدية قتل )

 :المائتين بعداألربعون الواحد و  الحديث*

ُد ْبُن َمْخَلدٍ قال الدارقطني:   ،نا َقْيس، ِميلٍ نا اْلَهْيَثُم ْبُن جَ ، نا َسْعَداُن ْبُن َيِزيدَ ، نا ُمَحمَّ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ،ِشيرٍ َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَ  ،َعْن ِإْبَراِهيَم اْبِن ِبْنِت النُّْعَمانِ ، َعْن َأِبي ُحَصْينٍ 

 .((َوِفي ُكلِّ َخَطٍأ َأْرٌش  ،َفُهَو َخَطأٌ  ُكلُّ َشْيٍء ِسَوى اْلَحِديَدةِ )) :اللَّهِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، 3171، حديث رقم:4/107والديات وغيره الدارقطني في سننه: كتاب الحدود  .1
 .3176، حديث رقم:4/105، وكذا ذكر متابعتهما لسفيان الثوري واللفظ له

باب عمد -البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد  .2
 .15913، حديث رقم:1/76 القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده

باب صفة العمد الذي يجب به –البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الجراح  .3
 .2969حديث رقم:  3/216القصاص 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن مخلد: سبقت ترجمته .1
سعدان بن يزيد عن الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته والعز  .2

 .(2)ولهما
 .(3)حصين: سبقت ترجمته أبو .3
 .(4)هو من أحد يدري ال: حزم ابن قالبن بنت النعمان: مجهول، إبراهيم  .4
 .(5): سبقت ترجمتهالنعمان بن بشير .5

                                                           
 الحديث السابع والسبعون بعد المائة، ثقة. (1)
 والثالثون بعد المائة، سعدان صدوق، الهيثم ثقة، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثالث  (2)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 . 1/121لسان الميزان:  (4)
 .الحديث السادس والثالثون بعد المائتين، صحابي (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [519] 

 

 :اإلسنادالحكم على -ج
 ، ومدار الحديث أصالً مجهول وهو النعمان بنت ابن إبراهيم فيه ضعيف هإسناد

على جابر الجعفي وهو متروك، وقد ذكر الطبراني في تخريجه لهذا الحديث رواية 
 ْبنُ  اْلَهْيَثمُ  نا ،دَ َيِزي ْبنُ  َسْعَدانُ  نا، َمْخَلدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ناقيس عن جابر الجعفي فقال: 

، وساق َبِشيرٍ  نِ بْ  النُّْعَمانِ  َعنِ  ،َعاِزبٍ  َأِبي َعنْ  ،َجاِبرٍ  َعنْ  ،َوَقْيٌس  ،ُزَهْيرٌ  نا ،َجِميلٍ 
 الحديث.

نما يقوىو  ن وقع كرواية الحديث وهو أبو الحصين، ولجابر بمتابعة ثقة له في  ا 
 .الضعف في هذا الحديث لضعف إبراهيم ابن بنت النعمان

 لك الدارقطني رواية وفي( الحديدة سوى شيء كل): -رحمه اهلل-قال المناوي 
 من نهأ يعني صواب غير أي( خطأ) بالحديدة للمراد مبينة وهي السيف سوى شيء
 خطأ كلول) مخطئا كان السيف بغير المستحق أو اإلمام فقتله القتل عليه وجب
 بعض يف مسلم فعند العرنيين قصة في أنس خبر يعارضه: حجر ابن قال( أرش
 يف المماثلة غير على حمله فاألولى ،الرعاء سملوا ألنهم ؛سملهم إنما طرقه

 ماب يقتل القاتل أن إلى ذهابهم في الجمهور وحجة ،األدلة بين اجمعً  القصاص
 .قتل
: التنقيح في الذهبي وقال ضعيف سنده: حجر ابن قال( بشير بن النعمان عن طب)

 هذا هل أورد ثم بالرجعة قائل كذاب: جمع عن الميزان وفي واهٍ  الجعفي جابر فيه
 باللفظ ضاأي سننه في البيهقي ورواه ،عليه يتابع ال: البخاري قال: وقال الخبر
 .(1)المذكور جابر عنده وفيه الدارقطني ورواه ورذكالم

 غريب األلفاظ:-د
  الحكومات، في مشروع اأَلْرشِ ، و بينهم أوقعتَ  إذا القوم، بين أّرْشتُ : ليقا :أ ْرٌش 

 روُش وأُ  المبيع، في عيب على اطلع إذا البائع من المشتري هيؤخذ الذي وهو
 النقص، من فيها حصل عما لها جابرة ألنها ذلك، من والجراحات الجنايات
  .(2)النزاع أسباب من ألنه أْرشا وسمي

                                                           
 . 6322، حديث رقم:5/24فيض القدير للمناوي:  (1)
 .1/39باب الهمزة مع الراء –نهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الهمزة ال (2)
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 ما جاء في كفارة الجنين()
 :المائتين بعدواألربعون  الثاني الحديث*

، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ،ا َيْحَيى ثََنا التُّْسَتِريُّ  ْبنُ  َقْيُس  ثََنا ْلِحمَّاِنيُّ
ِبيِع، بَّاِح، ْبنِ  اأْلََغرِّ  َعنِ  الرَّ  َقالَ  َعاِصٍم، ْبنَ  َس َقيْ  َأنَّ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  َخِليَفةَ  َعنْ  الصَّ
: النَِّبيُّ  َفَقالَ  ِبْنًتا، رَ َعشَ  َثاَلَثةَ  َأو ِبْنًتا َعْشَرةَ  اْثَنَتي اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي َوَأَدتُ  ِإنِّي: ِللنَِّبيِّ 
 ((.َنَسَمةً  ِمْنُهنَّ  َواِحَدةٍ  ُكلِّ  َعنْ  َأْعِتقْ ))

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

، 161، حديث رقم:11/331الطبراني في الكبير: ما اسند قيس بن عاصم  .1
 واللفظ له.

اب ما جاء ب–البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب الديات فيما دون النفس  .2
 .16425، حديث رقم: 1/202الجنين وغير ذلك  في الكفارة في

، حديث 3/253باب دية الجنين –البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الديات  .3
 .3091رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الحسين بن إسحاق التستري، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم .1

: سبقت عن قيس بن عاصم خليفة بن حصيناألغر بن الصباح عن  .2
 .(2)ترجمتهم

 :اإلسنادالحكم على -ج

ه ضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث، والحديث إسناد
 اْلَحَسنِ  َأُبو أنبأ ِقَراَءًة، ،اْلَحاِفظُ  اهللِ  َعْبدِ  َأُبو َوَأْخَبَرَنايقويه ما ذكره البيهقي بإسناده قال: 

، ُعْقَبةَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َعِليُّ   َقْيٌس، ثنا ُنَعْيٍم، َأُبو ثنا َخاِلٍد، نُ بْ  اْلَهْيَثمُ  أنبأ ِباْلُكوَفِة، الشَّْيَباِنيُّ

                                                           
 ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة حافظ، يحيى (1)
 صحابي. الحديث الثامن والعشرون، األغر وخليفة بن حصين ثقتان، قيس بن عاصم (2)
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بَّاِح، ْبنِ  اأْلََغرِّ  َعنِ   َعَلى َقِدمَ  َأنَّهُ  اِصٍم،عَ  ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  َخِليَفةَ  َعنْ  الصَّ
 َفَقالَ  اْلَجاِهِليَِّة، ِفي يلِ  ِبْنًتا َعْشَرةَ  َثاَلثَ  َأوْ  َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َوَأْدتُ  ِإنِّي: َفَقالَ  اهللِ  َرُسولِ 
 سنح((، بالوقوف على إسناده وجد أن إسناده َنَسًما َعَدَدُهنَّ  َأْعِتقْ )) : اهللِ  َرُسولُ 
 حسن الحديث، وقد جاء الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله

قيس بن الربيع عن األغر عن خليفة عن علي عند أبن أبي حاتم من طريق
(1) ،

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب
، وهذه الشواهد والمتابعات للحديث يقوى (2)

 .بها الحديث

 لغيره.حسن  :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  ًة  ذو بها ما: اليق ،نَفس َأي َنَسمة بها وما ،الروح نَفُس : والنََّسمةُ  النََّسمُ  :ن س م 
 .(3)َنَسمٌ  والجمع ُروح، ذو َأي نَسمٍ 

 

  

                                                           
حاتم: ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، تفسير القرآن العظيم البن أبي  (1)

، تحقيق: أسعد محمد 19167، حديث رقم:10/3407هـ( سورة التكوير 327الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
 هـ. 1419المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة -الطيب، طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .231، حديث رقم: 1/355ما روى النعمان بن بشير عن عمر- سند البزار: مسند عمر بن الخطابم (2)
 .12/573فصل النون –لسان العرب: حرف الميم  (3)
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ْد ورُد الم ظ ْاِلِم يوم القيامة()  الِقو 

 :المائتين بعد ربعوناأل و  الثالث الحديث*

 َحِبيِب  َعنْ  َقْيٌس، ان ِإْدِريَس، ْبنُ  ِإْسَحاقُ  نا: َقالَ  َيْحَيى، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّثََناقال البزار: 
ْبنِ  َعمَّار َعنْ  َشِبيٍب، َأِبي ْبنِ  َمْيُمونِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ   َرُسولُ  َقالَ : الَ قَ  َياِسٍر، ٍِ
 ((.اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِمْنهُ  ُأِقيدَ  ِإالَّ  َلهُ  َعْبًدا َيْضِربُ  َرُجلٍ  ِمنْ  َما)): اللَّهِ 

  تخريجه: -أ

 أخرجه:

ما روى ميمون بن أشيب عن - البزار في مسنده: مسند عمار بن ياسر .1
 .1400، حديث رقم: 4/236عمار 

، حديث 4/163باب في القصاص –الهيثمي في كشف األستار: كتاب البعث  .2
 .3451رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

)ت: : يالبصر  يالرز  هشام بن يحيى بن الحسن على أبو: الحسن بن يحيى .1
له أبو صدوق صاحب حديث، وثق، من الحادية عشر، روى ه( 250قبل 
 .(1)داود

: هوازياأل الخوالني الَبْصريُّ  اأُلسواريُّ  إدريس بن إسحاق: إدريس بن إسحاق .2
 معاوية، وأبي حاتم، َأِبي وسويد هشام،: َعنْ ه( متروك، روى 210)ت: قبل 

 .(2)شبة بن وعمر العنزي، المثنى بن محمدعنه: و 

                                                           
 .2/350، تهذيب التهذيب:5/1121، تاريخ اإلسالم:6/336تهذيب الكمال: (1)
 . 1/352، لسان الميزان: 5/27تاريخ اإلسالم:  (2)
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 .(1)قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت: سبقت ترجمته .3

 .(2)ميمون بن شبيب: سبقت ترجمته .4

ي العنس مالك بن عامر بن ياسر بن اليقظان عمار أبو: عمار بن ياسر .5
، روى ه(، صحابي من السابقين إلى اإلسالم37: )ت:مخزوم بنى مولى

 .(3)له الجماعة

 :اإلسنادالحكم على -ج

ديث ، الحالحديث متروك وهو الخوالني إدريس بن إسحاق فيه الضعف شديد إسناد
األدب  رواه البخاري في عن عمار يرفعه، اإلسنادوله متابع لقيس بهذا حسن لغيره 

 ْبنِ  َحِبيِب  َعنْ  ُسْفَياُن، اَحدَّثَنَ : َقااَل  َوَقِبيَصُة، ُيوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناالمفرد فقال فيه: 
 َعْبًدا َأَحدٌ  َيْضِربُ  اَل )) :َقالَ  َياِسرٍ  ْبنِ  ارِ َعمَّ  َعنْ  َشِبيٍب، َأِبي ْبنِ  َمْيُمونِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي
 .(4) ((اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِمْنهُ  ُأِقيدَ  ِإالَّ - َلهُ  َظاِلمٌ  َوُهوَ - َلهُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 (، قيس صدوق حسن الحديث، حبيب ثقة فقيه.6شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) التمهيد: (1)
 الحديث الرابع والتسعون، صدوق يرسل. (2)
 .4/473، اإلصابة: 21/215، تهذيب الكمال:3/626، أسد الغابة:6/319الجرح والتعديل: (3)
 أللباني.، وقد صححه ا111، حديث رقم:74األدب المفرد: باب قصاص العبد صـ (4)
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  لثانياالفصل 

 في الفرائض(قيس  هوردأما )

 (بنت مع األبن أبنة ميراث)

 :المائتين بعدواألربعون  الرابع الحديث*

 ْبنُ  ُجَباَرةُ  نا: َقالَ  َداِديُّ اْلَبغْ  اْلُمْقِرئُ  ِإْبَراِهيمَ  ْبنِ  َيْعُقوبَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  نا: َقالَ  ُمَغلِّسٍ   ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  َدةَ ُعَبيْ  َأِبي َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الرَّ
 النِّْصُف، ِلاِلْبَنةِ : الَ َفقَ  َوُأْخًتا، اْبٍن، َوِبْنتَ  اْبَنَتهُ  َوَتَركَ  َماتَ  َرُجلٌ : َفَقالَ  ُموَسى َأِبي

 .َذِلكَ  ِمْثلَ  َلكَ  َوَيُقولُ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َوَسَتْأِتي النِّْصُف، َوِلأْلُْختِ 

 َقدْ : َمْسُعودٍ  اْبنُ  الَ َفقَ  َوَكَذا، َكَذا: ِلي َقالَ  ُموَسى َأَبا ِإنَّ : َفُقْلتُ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َفَأَتْيتُ  
 الثُُّلُث، َوِلأْلُْختِ  التَّْكِمَلُة، ااِلْبنِ  َواِلْبَنةِ  النِّْصُف، ااِلْبَنةُ )): اْلُمْهَتِدينَ  ِمنَ  َأَنا َوَما ِإًذا َضَلْلتُ 
 ((.اللَّهِ  َرُسولُ  َفَرَضَها َهَكَذا

 تخريجه: -أ

 .2233، حديث رقم:2/316أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب

بغدادي: ال المقرئ الِعْرق أخي ابن إبراهيم بن يعقوب بن أحمد: أحمد بن يعقوب .1
 نب وداود المغلَّس، بن وُجَباَرة بّكار، بن محمد: َعنْ  ه(، ثقة، روى301)ت:
 .(1)الرخجي وعيسى والشافعي، الباقرحي، مخلد، وعنه: ُرشيد

 .(2)اسبقت ترجمته عن قيس بن الربيع: جبارة بن المغلس .2

                                                           
 .7/29تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الخامس عشر، ضعيف متهم بالوضع، قيس صدوق حين الحديث. (2)
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 .(1)عمر بن مرة: سبقت ترجمته .3

 .(2): سبقت ترجمتهأبو عبيدة بن الجراح .4

 .(3)سبقت ترجمته :عبد اهلل بن مسعود .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 اهلل عبدو  الهذلي اهلل عبد بن عبيدة يأب بين انقطاع موضع به ألن ؛موضوع هإسناد
 .الحماني المغلس بن جبارة وهو بالوضع متهم وفيه ،مسعود بن

 َحدَّثََنا ْعَبُة،شُ  َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََناقد صح عند البخاري وغيره بما لفظه:  وهذا الحديث 
 َوُأْخٍت، اْبنٍ  َواْبَنةِ  ِبْنتٍ  َعنْ  ُموَسى َأُبو ُسِئلَ : َقالَ  ُشَرْحِبيَل، ْبنَ  ُهَزْيلَ  َسِمْعتُ  َقْيٍس، َأُبو
 اْبنُ  َفُسِئلَ  ُيَتاِبُعِني،َفسَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َوْأتِ  النِّْصُف، َوِلأْلُْختِ  النِّْصُف، ِلْلِبْنِت : َفَقالَ 

 ِفيَها َأْقِضي الُمْهَتِديَن، نَ مِ  َأَنا َوَما ِإًذا َضَلْلتُ  َلَقدْ : َفَقالَ  ُموَسى َأِبي ِبَقْولِ  َوُأْخِبرَ  َمْسُعوٍد،
 َبِقيَ  َوَما ُلثَْيِن،الثُّ  َتْكِمَلةَ  السُُّدُس  اْبنٍ  َواِلْبَنةِ  النِّْصُف، ِلاِلْبَنةِ )): النَِّبيُّ  َقَضى ِبَما

 َهَذا َدامَ  َما َتْسَأُلوِني الَ : الَ َفقَ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  ِبَقْولِ  َفَأْخَبْرَناهُ  ُموَسى َأَبا َفَأَتْيَنا ((َفِلأْلُْختِ 
 .(4)ِفيُكمْ  الَحْبرُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 الحديث السابع، ثقة. (1)
 .الحديث الثالث والستون بعد المائة، صحابي (2)
 الحديث الخامس عشر، صحابي. (3)
، باب ميراث 6736، حديث رقم:1/153باب ميراث أبنة األبن مع بنت –صحيح البخاري: كتاب الفرائض  (4)

 .6742، حديث رقم:1/152األخوات مع البنات عصبة 
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 (ِمير اثٌ  اْلُعْمر ى)

 :المائتين بعدواألربعون  الخامس الحديث*

، َمْنَدهِ  ْبنُ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  َبْكرُ  ثنا ُكَرْيٍب، َأُبو اثن اأْلَْصَبَهاِنيُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا الرَّْحَمِن، َعْبدِ   ِديَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اُوَد،دَ  ْبنُ  َواِئلُ  ُهوَ  َبْكرٍ  َأِبي َعنْ  الرَّ
، ُحْجرِ  َعنْ  َطاُوٍس، َعنْ   اْلُعْمَرى)): النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  َثاِبٍت، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  اْلَمَدِريِّ

 ((.ِميَراثٌ 

 تخريجه: -أ

، حديث 5/162الطبراني في الكبير: حجر المدري عن زيد بن ثابت  :أخرجه
 .4953رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)محمد بن يحيى بن منده: سبقت ترجمته .1

 .(2)وأبو كريب: سبقت ترجمته .2

 .(3)بكر بن عبد الرحمن عن قيس: سبقت ترجمتهما .3

ه( ثقة، صدوق، من 150ي: )ت: قبل الكوف التيمى داود بن وائل: بكر أبو .4
 .(4)له البخاري في األدب، وأصحاب السنن روىالسادسة، 

 .(5)عمرو بن دينار عن طاُوس بن كيسان: سبقت ترجمتهما .5

                                                           
 الحديث الثامن والعشرون بعد المائة، ثقة. (1)
 الحديث التاسع، ثقة. (2)
 الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين، بكر ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .11/110، تهذيب التهذيب:3/1005، تاريخ اإلسالم:30/420الكمال:، تهذيب 9/43الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الثاني عشر بعد المائتين، عمرو وطاُوس ثقتان. (5)
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ه( ثقة، 90: )ت: قبل اليماني المدرى الهمداني قيس بن حجر: اْلَمَدِريِّ  ُحْجرِ  .6
 .(1)من الثالثة، روى له أصحاب السنن عدا الترمذي

 .(2): سبقت ترجمتهزيد بن ثابت .7

 :اإلسنادالحكم على -ج

ولم ، حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
لترمذي، ، فقد رواه أصحاب السنن عدا ا-رحمه اهلل-يتفرد بهذا الحديث قيس بن الربيع 

، بالمتابعة عن عمرو ثابتورواه أحمد في مسنده، كلهم بأسانيد مختلفة عن زيد بن 
 اُن،ُسْفيَ  َحدَّثََنا، قال أحمد في مسنده: بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد

، ُحْجرٍ  َعنْ  َطاُوٍس، َعنْ  َعْمٍرو، َعنْ   َجَعلَ  نَِّبيَّ ال َأنَّ )): ثَاِبٍت  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  اْلَمَدِريِّ
حيح، رجاله إسناده ص(( ، قال المحقق: ِباْلُعْمَرى َقَضى)): َمرَّةً  َوَقالَ  ((ِلْلَواِرثِ  اْلُعْمَرى

 ،ثقات رجال الشيخين غير حجر المدري فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه
 .(3)، وساق تخريج الحديث في كتب السنن وغيرهاوسفيان هو سفيان بن عيينة

رحمه -ال ق، صحيح مسلم فيذلك فقد ورد وللحديث شاهد يقويه وهو صحيح أيضًا  
، َحدَّثََنا َخاِلٌد َيْعِني اْبَن اْلَحاِرِث، َحدَّثَنَ : -اهلل ا َسِعيٌد، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحِبيٍب اْلَحاِرِثيُّ

 .(4)((اْلُعْمَرى ِميَراٌث أِلَْهِلَها))َأنَُّه َقاَل:  َعْن َقَتاَدَة، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيّ 

 األلفاظ:غريب -د

 ياتكح أو عمرك لك جعلتها أو مثال الدار هذه أعمرتك قولهاْلُعْمَرى  :اْلُعْمر ى 
 .(5)المعنى هذا يفيد ما أو بقيت أو حييت أو

                                                           
 .2/215، تهذيب التهذيب:2/912، تاريخ اإلسالم:5/475، تهذيب الكمال:3/267الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الواحد والخمسون بعد المائة، صحابي (2)
 .21515، حديث رقم: 35/416حديث زيد بن ثابت–مسند أحمد: مسند األنصار  (3)
 .1625، حديث رقم:3/1241باب اْلُعْمَرى –صحيح مسلم: كتاب الهبات  (4)
 .3/291عمر –باب العين مع الميم –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف العين  (5)
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 )فيمن مات وال وارث له(

 :المائتين بعدواألربعون  السادس الحديث*

ِبيعُ  َحدَّثََناقال الطحاوي:   ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا ُموَسى، ْبنُ  َأَسدُ  َحدَّثََنا اْلُمَؤذُِّن، ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  الرَّ
ِبيِع، ، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ َبْيِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  َوْرَداَن، ْبنِ  ُمَجاِهدِ  َعنْ  اأْلَْصَبَهاِنيِّ  الزُّ
 َذِلكَ  ُذِكرَ فَ  َشْيًئا َوَتَركَ  َماتَ فَ  َنْخَلةٍ  ِعْذقِ  ِمنْ  اهللِ  ِلَرُسولِ  َمْوًلى َوَقعَ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ 

 َقْرَيِتهِ  َأْهلَ  وااْنُظرُ )): َقالَ  اَل،: َقاُلوا ،((َحِميمٍ  َأوْ  َوَلدٍ  ِمنْ  َتَركَ  َهلْ )): َفَقالَ  اهللِ  ِلَرُسولِ 
 ((.ِإَلْيِهمْ  َفاْدَفُعوهُ 

 تخريجه: -أ

 في النبي حديث مشكل بيان بابالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  :أخرجه
 أهل لىإ ميراثه بدفع فأمره فمات نخلة من سقط الذي مواله ميراث أخذ تركه
 .971، حديث رقم:3/6 قريته

 :اإلسناددراسة  -ب

الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته والعزو  .1
 .(1)لهما

 .(2)عبد الرحمن بن األصبهاني: سبقت ترجمته .2

صدوق وثقة ابن أبي حاتم، من السابعة، روى له مجاهد بن وردان المدني:  .3
 .(3)أصحاب السنن

 .(4)ا: سبقت ترجمتهمعروة بن الزبير عن عائشة .4

                                                           
 ثقة، أسد بن موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الخامس والسبعون، الربيع بن سليمان  (1)
 الحديث الرابع والثالثون المائة، ثقة. (2)
 .10/45، تهذيب التهذيب:3/440، ميزان اإلعتدال:27/231، تهذيب الكمال:1/320الجرح والتعديل: (3)
 صحابية. الحديث السابع عشر بعد المائة، عروة بن الزبير ثقة مشهور، عائشة (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 حسن الحديث. األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

وقد صح الحديث بمتابعة شعبة بن الحجاج لقيس بن الربيع من طريق عبد الرحمن  
رحمه -في الحديث الذي يلي هذا الحديث عند الطحاوي  اإلسنادبن األصبهاني بهذا 

، وبه أيضا عن سفيان الثوري من هذا الطريق كذا عند الطحاوي، وقد ذكره -اهلل
 َأْخَبَرَنا: َقالَ  اُرونَ هَ  ْبنُ  َيِزيدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ُبْنَدارٌ  َحدَّثََنابقوله:   -رحمه اهلل-الترمذي 
، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَياُن،  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  ْرَداَن،وَ  اْبنُ  َوُهوَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  اأَلْصِبَهاِنيِّ
 َلهُ  َهلْ  اْنُظُروا)): النَِّبيُّ  َفَقالَ  َفَماَت، َنْخَلةٍ  ِعْذقِ  ِمنْ  َوَقعَ  ِللنَِّبيِّ  َمْوًلى َأنَّ  َعاِئَشَة،

 .(1)((الَقْرَيةِ  َأْهلِ  َبْعضِ  ِإَلى َفاْدَفُعوهُ )): َقالَ  اَل،: َقاُلوا ((َواِرٍث؟ ِمنْ 

 .بريدة عن الباب وفي ،حسن حديث وهذا وقال الترمذي: 

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 .2105حديث رقم: 4/424ما جاء في الذي يموت وليس له وارث –سنن الترمذي: أبواب الفرائض  (1)
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 )إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش(

 :المائتين بعدواألربعون  السابع الحديث*

، ُعَمرَ  ْبنِ  َأْحَمدَ  بنُ  ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  : َقالَ  َأِبي، َحدَّثَِني: َقالَ  اْلَوِكيِعيُّ
لُ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  آَدَم، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ،ُمَهْلَهلٍ  ْبنُ  َوُمَفضَّ

َبْيِر، اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُيوُسَف، َعنْ  ُمَجاِهٍد،  َلهُ  َجَعلَ  َأنَّهُ )) النَِّبيِّ  َعنِ  ُيَحدِّثُ  الزُّ
 ((.َعْنهُ  َفاْحَتِجِبي تِ َأنْ  َوَأمَّا)): ِلَسْوَدةَ  َوَقالَ  ،((َزْمَعةَ  ِفَراشِ  َعَلى ُوِلدَ  أِلَنَّهُ  اْلِميَراَث،

 تخريجه: -أ

،  13/109الطبراني في الكبير: يوسف مولى الزبير عن ابن الزبير أخرجه .1
 ، واللفظ له.265حديث رقم:

 نهم فاحتجبي أنت وأما فله الميراث أما قالالضياء في األحاديث المختارة:  .2
 .321، حديث رقم: 9/354 بأو لك ليس فإنه

 :اإلسناددراسة  -ب

 بن مجه بن حفص بن عمر بن أحمد بن إسحاق إبراهيم أبو: إبراهيم بن أحمد .1
 روىوثقه الدارقطني،  ه(،219)ت: :البغدادي الضرير الوكيعي الفرضي واقد
وو، وأب: عن ه َأْحَمد بن ُعَمر الوكيعي، وعبيد اهلل بن معاذ، يَشْيَبان بن َفرُّ

ان أعلم ، وكأبو سهل بن زياد، وابن قانع، والطََّبَرانّي، وجماعة، وعنه: وطائفة
 .(1) في زمانهالناس بالفرائض 

                                                           
 .2/145، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: 6/207تاريخ اإلسالم:  (1)
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 ،يالكند اهلل عبد بن واقد بن جهم بن حفص بن عمر بن أحمد جعفر أبو :)أبيه( .2
ه(، ثقة، حافظ 235ي: )ت:بالوكيع المعروف الضرير الجالب المقرئ يالكوف

 .(2)ثبت، من العاشرة، روى له مسلم

 .(1)االعزو لهم : سبقيحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن منصور .3

: يالكوف يالسعد مهلهل بن المفضل الرحمن عبد أبو: مفضل بن مهلهل .4
 .(2)ه(، ثقة عابد، من السابعة، روى له مسلم والنسائي وأبن ماجة167)ت:

 .(3)مجاهد بن جبر: سبقت ترجمته  .5

ول، وثق، : مقبالزبير آل مولى يالمك ياألسد يالقرش الزبير بن يوسف: يوسف .6
 .(4)من الثالثة، روى له النسائي

ه(، 73: )ت:ياألسد يالقرش العوام بن الزبير بن اهلل بكر عبد أبو: ابن الزبير .7
 من بالمدينة اإلسالم يف مولود أول كان، أمير المؤمنين، صحابي جليل

 .(5)، روى له الجماعةالمهاجرين

 :اإلسنادالحكم على -ج

 .وصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده

دَّثََنا َعْبُد حَ حيث قال:  -رحمه اهلل-يشهد له ما رواه البخاري والحديث صحيح لغيره،  
َبْيِر، َعْن َعاِئَشةَ  ، َزْوِج اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

نَّ ، َأنََّها َقاَلْت: َكاَن ُعْتَبُة ْبُن َأِبي َوقَّاٍص َعِهَد ِإَلى َأِخيِه َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص أَ النَِّبيِّ 

                                                           
 .1/63، تهذيب التهذيب:11/36، سير أعالم النبالء:1/412، تهذيب الكمال:2/62الجرح والتعديل: (2)
 التاسع والثمانون بعد المائة، يحيى ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، منصور ثقة.الحديث  (1)
 .10/276، تهذيب التهذيب:7/400، سير أعالم النبالء:21/422، تهذيب الكمال:1/316الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الثاني والعشرون بعد المائة، ثقة أمام. (3)
 .11/413، تهذيب التهذيب:4/465، ميزان اإلعتدال:32/424، تهذيب الكمال:9/222الجرح والتعديل: (4)
 .4/71، اإلصابة:14/501، تهذيب الكمال:3/131، أسد الغابة:5/65الجرح والتعديل: (5)
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ُن َأِخي اْبَن َوِليَدِة َزْمَعَة ِمنِّي، َفاْقِبْضُه ِإَلْيَك، َفَلمَّا َكاَن َعاُم الَفْتِح، َأَخَذُه َسْعٌد، َفَقاَل: ابْ 
ى ِفَراِشِه، ِفيِه، َفَقاَم َعْبُد ْبُن َزْمَعَة َفَقاَل: َأِخي، َواْبُن َأَمِة َأِبي ُوِلَد َعلَ  َقْد َكاَن َعِهَد ِإَليَّ 

اَل ، َفَقاَل َسْعٌد: َيا َرُسوَل اللَِّه، اْبُن َأِخي َكاَن َعِهَد ِإَليَّ ِفيِه، َفقَ َفَتَساَوَقا ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ 
ُهَو َلَك َيا َعْبُد ْبَن َزْمَعَة، )): َوِليَدِة َأِبي، َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َعْبُد ْبُن َزْمَعَة: َأِخي َواْبنُ 

ِلَما َرَأى ِمْن  ((َتِجِبي ِمْنهُ احْ ))َل ِلَسْوَدَة ِبْنِت َزْمَعَة: ثُمَّ َقا ((َوِلْلَعاِهِر الَحَجرُ الَوَلُد ِلْلِفَراِش 
 .(1) اللَّهَ َشَبِهِه ِبُعْتَبَة، َفَما َرآَها َحتَّى َلِقَي 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

 َبه اوِحجابً  َحْجًبا َيْحُجُبه الشيءَ  َحَجبَ  ،السِّْترُ : الِحجابُ : ف اْحت ِجِبي ، َستَره: وَحجَّ
 ِتَرتْ سُ  قد: َمْحُجوبةٌ  وامرَأة ،ِحجابٍ  وراءِ  من اْكتنَّ  ِإذا وتَحجَّبَ  اْحَتَجبَ  وقد

 .(2)ِبِسترٍ 

 

  

                                                           
ى َقْوِل الُموِصي ِلَوِصيِِّه: َتَعاَهْد َوَلِدي، َوَما َيُجوُز ِلْلَوِصيِّ ِمَن الدَّْعوَ باب –صحيح البخاري: كتاب الوصايا  (1)
 .باب الولد للفراش وتوقي الشبهات–، صحيح مسلم: كتاب الرضاع 2745، حديث رقم:4/4
 .1/291فصل الحاء –لسان العرب: حرف الباء  (2)
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 ما جاء في الوصية للوارث والميراث للعصبة() 

 :المائتين بعدواألربعون  الثامن الحديث*

 اْلَحاِرِث، َعنِ  ْسَحاَق،إِ  َأِبي َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
 جغ مع جع َتْقَرُءونَ  َوَأْنُتمْ  اْلَوِصيَّةِ  َقْبلَ  ِبالدَّْينِ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقَضى)) :َقالَ  َعِليٍّ  َعنْ 
ِت  َبِني ُدونَ  َيَتَواَرُثونَ  اأْلُمِّ  َبِني َأْعَيانَ  َوَأنَّ  ،(1) مفخف حف جف  مغ  ((.اْلَعالَّ

 تخريجه: -أ

، حديث  1/141أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث على :أخرجه
 .175رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)السبيعي: سبق العزو لهمأبو داود عن قيس عن أبي إسحاق  .1

 .(3): سبقت ترجمته والعزو لهمالحارث بن عبد اهلل األعور عن علي .2

 :اإلسنادالحكم على -ج

 متهم هوو  األعور اهلل عبد بن الحارث وهو بالوضع متهم فيهه شديد الضعف، إسناد
، ولم وهذا الحديث مداره علي أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن على، بالكذب

رحمه -يتفرد بروايته قيس عن أبي إسحاق بل رواه غير واحد عنه، يقول الترمذي 
 دوق علي، عن الحارث، عن إسحاق، أبي حديث من إال نعرفه ال حديث هذاو : -اهلل
 .(4)العلم أهل عامة عند الحديث هذا على والعمل الحارث في العلم أهل بعض تكلم

 ني.، واأللباُرِميعند الدا المحققين منهم حسين أسدوقد حسن الحديث غير واحد من 
                                                           

 .11النساء: (1)
 الحديث السابع والعشرون بعد المائة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة. (2)
 صحابي. متهم بالكذب، علىالحديث السادس والسبعون، الحارث  (3)
 .2059، حديث رقم:4/416باب ما جاء في ميراث األخوة من األب واألم –سنن الترمذي: أبواب الفرائض  (4)
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 )ميراث أهل الملل(

 :المائتين بعد واألربعون التاسع الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  نا: َقالَ  اْلَجْعدِ  ْبنُ  َعِليُّ  نا: َقالَ  اْلَقاِسمِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   الرَّ
، َعنِ  ُعَيْيَنَة، ْبنِ  ُسْفَيانَ  َعنْ   َعنْ  ُعْثَماَن، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْلُحَسْيِن، ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  الزُّْهِريِّ

 ((.ْسِلمَ اْلمُ  اْلَكاِفرُ  َواَل  اْلَكاِفَر، اْلُمْسِلمُ  َيِرثُ  اَل )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  َزْيٍد، ْبنِ  ُأَساَمةَ 

  تخريجه: -أ
، واللفظ 506، حديث رقم:1/161أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من أخرجه  .1

 له.
أبو بكر الشافعي في الفوائد الغيالنيات: باب إحصاء الشهور في رؤية الهالل  .2

 .42، حديث رقم:1/91
 الحسين بن علي العابدين زين-أبو نعيم في الحلية: الطبقة األولى من التابعين  .3

3/144. 
 :اإلسناددراسة  -ب
: هريّ اْلَجوْ  الَبْغداديُّ  ُمَساِور بن القاسم بن أحمد جعفر أبو: أحمد بن القاسم .1

 وعلى ِخداش، بن وخالد عّفان،، روى عن: حديث صاحب ثقةه( 293)ت:
 .(1)والطََّبرانيّ  كامل، بن وأحمد قانع، ابن، وعنه: اْلَجْعد بن

 .(2)علي بن الجعد عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما .2
 يهاللال ميمون عمران أبى بن عيينة بن محمد سفيان أبو: سفيان بن عيينة .3

له  روى، من الثامنة، فقيه إمام حجة حافظ ثقةه( 191ي: )ت:المك يالكوف
 .(3)الجماعة

                                                           
 .6/117تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الثاني والعشرون، علي بن الجعد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .11/120، تهذيب التهذيب:1/454، سير أعالم النبالء:11/717، تهذيب الكمال:1/32الجرح والتعديل: (3)
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 .(1)الُزهري: سبقت ترجمته .4
 .(2)علي بن الحسين زين العابدين: سبقت ترجمته .5
 بن العاص أبى بن عفان بن عثمان بن عمرو عثمان أبو: عمر بن عثمان .6

ه(، ثقة ُمِقل، من الثالثة، روى له 10ي: )ت: قبل المدن ياألمو  يالقرش أمية
 . (3)الجماعة

 .(4)سبقت ترجمته :زيد بن ثابت .7

 :اإلسنادالحكم على -ج

، قال حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
في  قال نعيم أباأن  ، إالالجعد بن علي إال قيس عن الحديث هذا يرو لمالطبراني: 

 عيينة، بن وسفيان ويونس ومعمر جريج ابن رواهتعليقه على الحديث في الحلية: 
 مروع عن مالك وقال الزهري، عن جماعة في أنس بن ومالك حفصة أبي وابن وهشيم

 كذال: ، ثم قاعيينة بن سفيان عن الربيع بن قيس به وحدث أسامة، عن عثمان، بن
 بن شرب ثنا الحسين، بن أحمد بن محمد وحدثناه سفيان، عن قيس بن سليمان حدثنا

الحديث  ، فذكر متابعين لقيس في روايةمثله عيينة بن سفيان ثنا الحميدي، ثنا موسى،
حين، ه، فقد خرجه الشيخان في الصحيعن سفيان بن عيينة، وهذا الحديث صحيح لغير 

 َعنْ  ِشَهاٍب، ْبنِ ا َعنِ  ُجَرْيٍج، اْبنِ  َعنِ  َعاِصٍم، َأُبو َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-يقول البخاري 
 الَ )): َقالَ  النَِّبيَّ  َأنَّ : َزْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ  ُعْثَماَن، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُحَسْيٍن، ْبنِ  َعِليِّ 
 .(5)((الُمْسِلمَ  الَكاِفرُ  َوالَ  الَكاِفرَ  الُمْسِلمُ  َيِرثُ 

                                                           
 الحديث الثالثون بعد المائتين، إمام جليل. (1)
 الحديث الرابع والعشرون، إمام ثقة عابد. (2)
 .1/71، تهذيب التهذيب:2/161، تاريخ اإلسالم:22/153، تهذيب الكمال:6/241الجرح والتعديل: (3)
 .المائة، صحابي الحديث الواحد والخمسون بعد (4)
، 6764، حديث رقم:1/156باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم –كتاب الفرائض : صحيح البخاري (5)

 .1614، حديث رقم:3/1233صحيح مسلم: أول كتاب الفرائض 
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 ما جاء في القسامة() 

 :المائتين بعد الخمسون الحديث*

نُ  َوثًَنا ،الحضرمي ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  َمدِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِعالَّ  ثنا: َقااَل  اَغمَُّه،مَ  الصَّ
 َيَساٍر، ْبنِ  َبِشيرِ  نْ عَ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبيِب  َعنْ  َقْيٌس، ثنا اْلَحَسِن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ُعَمرُ 
 ِإَلى َذِلكَ  َفُرِفعَ  ِمْنُهْم، َرُجلٌ  َفُقِتلَ  اأْلَْنَصاِر، ِمنَ  َقْومٌ  َخَرجَ : َقالَ  َحْثَمةَ  َأِبي ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ 

 ِإَذنْ : َقاُلوا ،((ُهْم؟َفَأْيَمانَ )): َقالَ  َبيَِّنٌة، َلَنا َما: َقاُلوا ، ((َبيَِّنَتُكْم؟)): َفَقالَ  ،اهللِ  َرُسولِ 
 .اهللِ  َرُسولُ  َفَوَداهُ  َنْشَهْد، مْ لَ : َقاُلوا ، ((َأْنُتمْ  َفَأْيَماَنُكمْ )) :َقالَ  َيْحِلُفوَن، ثُمَّ  َيُهوُد، َيْقُتُلَنا

 تخريجه: -أ
، حديث 6/100الطبراني في الكبير: سهل بن أبي حثمة األنصاري  أخرجه .1

 ، واللفظ له.5621رقم:
، 3119رقم:، حديث 4/113الدارقطني في سننه: كتاب الحدود والديات وغيره  .2

  عن عمر بن محمد عن أبيه عن قيس بن الربيع.وذكره موصواًل 
 : اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
نُ  .2 َمدِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِعالَّ : ماغمة النع الطيالسي الصمد عبد بن علي الحسن أبو: الصَّ

وعنه:  الدوري، وعباس مخلد، بن الجراح: عن حدثه(، ثقة، 219)ت:
 .(2)وغيرهم الشافعي، بكر وأبو قانع، وابن كامل، بن وأحمد الطبراني،

 يوفالك ياألسد الزبير بن الحسن بن محمد بن حفص عمر أبو: عمر بن محمد .3
ه(، صدوق ربما وهم، من الحادية عشر، روى 250: )ت:التل بابن المعروف

 .(3)له البخاري والنسائي

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل.  (1)
 .13/429سير أعالم النبالء: (2)
 .7/459، تهذيب التهذيب:5/1192، تاريخ اإلسالم:21/497الكمال:، تهذيب 6/132الجرح والتعديل: (3)
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 .(1)سبقت ترجمتهقيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت:  .4
: قبل ي: )تالمدن موالهم ياألنصار  يالحارث يسار بن بشير: بشير بن يسار .5

 .(2)روى له الجماعةه( ثقة فقيه، من الثالثة، 110
 امرع بن ساعدة بن حثمة أبى بن الرحمن سهل عبد أبوسهل بن أبي حثمة:  .6

، ( وهو صحابي)ت: في أول خالفة معاويةي: المدن يالخزرجي األنصار 
 .(3)روى له الجماعة

 :اإلسنادالحكم على -ج

ع، وقيس بن الربي الحسن بن محمد بن عمرإسناده منقطع، النقطاع حاصل بين 
 (4) عن عمر بن محمد عن أبيهه موصواًل وقد وصله الدارقطني كما خرج سابقاً وذكر 

 الزمني بين قيس وعمر فيما يحتمل فيهللفارق عن قيس بن الربيع، وهذا اصح 
 األحرى أن يكون سمعه أبوه من قيس.عدم التالقي أو السماع، ف

رحمه -ن بسنديهما، قال البخاري يث صحيح لغيره، فقد صح عند الشيخيوهذا الحد 
 َرُجاًل  َأنَّ  َزَعمَ  -: َيَسارٍ  ْبنِ  ُبَشْيرِ  َعنْ  ُعَبْيٍد، ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّثََنا ُنَعْيٍم، َأُبو َحدَّثََنا:  -اهلل
 ِإَلى اْنَطَلُقوا َقْوِمهِ  نْ مِ  َنَفًرا َأنَّ : َأْخَبَرهُ  َحْثَمةَ  َأِبي ْبنُ  َسْهلُ  - َلهُ  ُيَقالُ  اأَلْنَصارِ  ِمنَ 

ُقوا َخْيَبَر،  َصاِحَبَنا، َقَتْلُتمْ  َقدْ : ِفيِهمْ  ِجدَ وُ  ِللَِّذي َوَقاُلوا َقِتياًل، َأَحَدُهمْ  َوَوَجُدوا ِفيَها، َفَتَفرَّ
 َلْقَنااْنطَ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َفَقاُلوا ،النَِّبيِّ  ِإَلى َفاْنَطَلُقوا َقاِتاًل، َعِلْمَنا َوالَ  َقَتْلَنا َما: َقاُلوا
 ِباْلَبيَِّنةِ  َتْأُتونَ )): َلُهمْ  الَ َفقَ  ((الُكْبرَ  الُكْبرَ )): َفَقالَ  َقِتياًل، َأَحَدَنا َفَوَجْدَنا َخْيَبَر، ِإَلى
 الَيُهوِد، ِبَأْيَمانِ  َنْرَضى الَ  :َقاُلوا ((َفَيْحِلُفونَ )): َقالَ  َبيَِّنٌة، َلَنا َما: َقاُلوا ((َقَتَلهُ  َمنْ  َعَلى
َدَقةِ  ِإِبلِ  ِمنْ  ِماَئةً  َفَوَداهُ  َدَمُه، ُيْبِطلَ  َأنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َفَكِرهَ ))  .(5)((الصَّ

                                                           
 (، قيس صدوق حسن الحديث، حبيب ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (1)
 .1/472، تهذيب التهذيب:4/591، سير أعالم النبالء:4/117، تهذيب الكمال:2/394الجرح والتعديل: (2)
 .3/163، اإلصابة:12/177، تهذيب الكمال:2/316، أسد الغابة:4/200الجرح والتعديل: (3)
  .25/67تهذيب الكمال: أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن الزبير األسدي الكوفي الملقب بالتل (4)
 .1669، رقم:3/1291، كذا مسلم: 6191، حديث رقم:9/9باب القسامة –صحيح البخاري: كتاب الديات  (5)
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 الفصل الثالث
قامة الحدود(قيس القضاء و  هوردأ)ما   ا 
 )إقامة الحد على المعترف بالزنى( 

 :المائتين بعدالخمسون الواحد و  الحديث*
 َأِبيِه، َعنْ  ُبَرْيَدَة، نِ ابْ  َعنِ  َمْرَثٍد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  َقْيٌس، َنا َيْحَيى، َحدَّثََناقال أبن الجعد: 

 .((ِلَماِعِز ْبِن َماِلكٍ اْسَتْغِفُروا ))َقاَل:  النَِّبيَّ  َأنَّ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، 2012، حديث رقم:301ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـ .1

 واللفظ له.
 .4457، حديث رقم: 10/329البزار في مسنده: مسند بريدة بن الحصيب .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)يحيى عن قيس عن علقمة عن بن بريدة عن أبيه: سبق العزو لهم .1

 :اإلسنادالحكم على -ج
قية رجاله ، وبالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد 

 س بن الربيع فهو صدوق حسن الحديث.عدا قي الصحيحينثقات ورجال 
يح ذكر منها ما جاء في صحوهذا الحديث قد ثبت عند مسلم وغيره بأسانيد صحيحة أ

، اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنامسلم بسنده قال:   اْبنُ  َوُهوَ  َيْعَلى ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا اْلَهْمَداِنيُّ
، اْلَحاِرثِ  ، َجاِمعٍ  اْبنُ  َوُهوَ  َغْياَلنَ  َعنْ  اْلُمَحاِرِبيُّ  َعنْ  َمْرَثٍد، ْبنِ  َمةَ َعْلقَ  َعنْ  اْلُمَحاِرِبيُّ
 َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  ،يِّ النَّبِ  ِإَلى َماِلكٍ  ْبنُ  َماِعزُ  اءَ جَ : َقالَ  َأِبيِه، َعنْ  ُبَرْيَدَة، ْبنِ  ُسَلْيَمانَ 
 ثُمَّ  َبِعيٍد، َغْيرَ  َفَرَجعَ : َقالَ  ،((ِإَلْيهِ  َوُتبْ  اهللَ  َفاْسَتْغِفرِ  اْرِجعْ  َوْيَحَك،)): َفَقالَ  َطهِّْرِني، اهلِل،
 اهللَ  َفاْسَتْغِفرِ  اْرِجعْ  َوْيَحَك،)): اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َطهِّْرِني، اهلِل، َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  َجاَء،
: النَِّبيُّ  َفَقالَ  َطهِّْرِني، هلِل،ا َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  َجاَء، ثُمَّ  َبِعيٍد، َغْيرَ  َفَرَجعَ : َقالَ  ،((ِإَلْيهِ  َوُتبْ 
 ِمنَ : َفَقالَ  ((ُأَطهُِّرَك؟ ِفيمَ )): اهللِ  َرُسولُ  َلهُ  َقالَ  الرَّاِبَعُة، َكاَنتِ  ِإَذا َحتَّى َذِلكَ  ِمْثلَ 

                                                           
والتسعون بعد المائة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث، البقية ثقات، بريدة بن  الحديث الخامس (1)

 صحابي. الحصيب
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َنى،  َأَشِربَ )): َقالَ فَ  ِبَمْجُنوٍن، َلْيَس  َأنَّهُ  َفُأْخِبرَ  ((ُجُنوٌن؟ َأِبهِ )): اهللِ  َرُسولُ  َفَسَألَ  الزِّ
: اهللِ  َرُسولُ  َقالَ فَ  َقاَل، َخْمٍر، ِريحَ  ِمْنهُ  َيِجدْ  َفَلمْ  َفاْسَتْنَكَهُه، َرُجلٌ  َفَقامَ  ((َخْمًرا؟

 َهَلَك، َلَقدْ : َيُقولُ  َقاِئلٌ  َتْيِن،ِفْرقَ  ِفيهِ  النَّاُس  َفَكانَ  َفُرِجَم، ِبهِ  َفَأَمرَ  َنَعْم،: َفَقالَ  ((َأَزَنْيَت؟))
 ِإَلى َجاءَ  َأنَّهُ  َماِعٍز، َبةِ َتوْ  ِمنْ  َأْفَضلَ  َتْوَبةٌ  َما: َيُقولُ  َوَقاِئلٌ  َخِطيَئُتُه، ِبهِ  َأَحاَطتْ  َلَقدْ 

 ،َثاَلَثةً  َأوْ  َيْوَمْينِ  ِبَذِلكَ  َلِبُثوافَ : َقالَ  ِباْلِحَجاَرِة، اْقُتْلِني: َقالَ  ثُمَّ  َيِدِه، ِفي َيَدهُ  َفَوَضعَ  النَِّبيِّ 
 ،((َماِلكٍ  ْبنِ  َماِعزِ لِ  اْسَتْغِفُروا)): َفَقالَ  َجَلَس، ثُمَّ  َفَسلَّمَ  ُجُلوٌس، َوُهمْ  اهللِ  َرُسولُ  َجاءَ  ثُمَّ 
 َلوْ  َتْوَبةً  َتابَ  َلَقدْ )): اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َقاَل، َماِلٍك، ْبنِ  ِلَماِعزِ  اهللُ  َغَفرَ : َفَقاُلوا: َقالَ 

 .(1)((َلَوِسَعْتُهمْ  ُأمَّةٍ  َبْينَ  ُقِسَمتْ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 .1695، حديث رقم:3/1321باب من اعترف على نفسه بالزنى –صحيح مسلم: كتاب الحدود  (1)
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 )أثر العبادات فيمن يصيب الحدود( 
 :المائتين بعدالخمسون و  الثاني الحديث*

 َرُجلٌ  َقالَ : َقالَ  رٍ َجابِ  َعنْ  ُسْفَياَن، َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َقْيٌس، َحدَّثََناعد: ابن الجقال 
 ((.ِقَراَءُتهُ  َسَتْنَهاهُ )): َقالَ  َسَرقَ  َأْصَبحَ  َفِإَذا ُكلَُّه، اللَّْيلَ  اْلُقْرآنَ  َيْقَرأُ  َرُجاًل  ِإنَّ : ِللنَِّبيِّ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه
، 2069، حديث رقم:306في مسنده: مسند قيس بن الربيع صـابن الجعد  .1

 واللفظ له.
 .5، حديث رقم:14/5 :(1)الدارقطني في جزء من حديث أبي الطاهر .2
 .515، حديث رقم:1/157سورة الكهف  :األمالي الخميسيةفي لشجري ا .3
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)اعلي بن الجعد عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 .(3)م: سبقت ترجمتهعن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر األعمش .2

 :اإلسنادالحكم على -ج
 ،الحديث حسن صدوق وهو القرشي نافع بن طلحة عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

، وللحديث ما يشهد له، ومن هذا الحديث صدوق حسن وهو األسدي الربيع بن وقيس
 َعنْ  َصاِلٍح، َباأَ  َأَرى: َقالَ  اأْلَْعَمُش، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا ما رواه أحمد في مسنده قال:

 َسَرقَ  َأْصَبحَ  ِإَذافَ  ِباللَّْيِل، ُيَصلِّي ُفاَلًنا ِإنَّ : َفَقالَ  ،النَِّبيِّ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي
 .(4)((َتُقولُ  َما َسَيْنَهاهُ  ِإنَّهُ )) :َقالَ 

                                                           
بن مهدي  من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد اهلل الذهلي: ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد (1)

هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، 315بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
 ه.1406الكويت، الطبعة: األولى،  –طبعة: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي 

 الحديث الثاني والعشرون، علي بن الجعد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 صحابي. ، أبو سفيان صدوق، جابراألعمش ثقة حافظ ،الثالثونالحديث  (3)
، قال المحقق: 9771، حديث رقم: 15/413مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والشك الذي وقع من األعمش هو في صحابي الحديث هل هو أبو 
قد رواه مرة أخرى فجعله من حديث جابر كما سيأتي في التخريج، وذكر تخريج الحديث في كتب هريرة أم جابر، ف

 .السنة ومنها حديث جابر
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 قبل البعثة( اهلل)من أقضية رسول 
 :المائتين بعد والخمسون الثالث الحديث*

ٌم، َقْيٌس،وَ  َسَلَمَة، ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:   ُكلُُّهمْ  َوَسالَّ
ا: َقالَ  ،َعِليٍّ  َعنْ  َعْرَعَرَة، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ   دَ َبعْ  اْلَبْيتُ  اْنَهَدمَ  َلمَّ
 َيَضَعهُ  َأنْ  َعَلى َفاتََّفُقوا ُعهُ َيضَ  َمنْ  َتَشاَجُروا اْلَحَجرِ  َوْضعَ  َأَراُدوا َفَلمَّا ُقَرْيٌش  َفَبَنْتهُ  ُجْرُهمٍ 
لُ   ْوٍب ِبثَ  َفَأَمرَ  َشْيَبةَ  َبِني َبابِ  ِمنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَخلَ )) اْلَبابِ  َهَذا ِمنْ  َيْدُخلُ  َمنْ  َأوَّ

 الثَّْوبِ  ِمنَ  ِبَطاِئَفةٍ  واؤخذي َأنْ  َفِخذٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأَمرَ  َوَسِطهِ  ِفي َفَوَضَعهُ  اْلَحَجرَ  َفَأَخذَ  َفُوِضعَ 
 ((.َفَوَضَعهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأَخَذهُ  َفَيْرَفُعوهُ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، 115، حديث رقم: 1/101أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث على .1

 واللفظ له.
باب دخول المسجد من –البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب دخول مكة  .2

 .9201، حديث رقم:5/116باب بني شيبة 
 الكعبة بناء في جاء ما باب- البيهقي في الدالئل: جماع أبواب صفة الرسول .3

 .2/56 اآلثار من اهلل رسول على فيه ظهر وما االختصار، طريق على
باب بناء الكعبة –ابن حجر في المطالب العالية: كتاب السير والمغازي  .4

 .4219، حديث رقم:17/230
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)عن سماك بن حرب: سبقت ترجمتهم عن قيس أبو داود الطيالسي .1
 خرةص أبى بن يالبصر  دينار بن سلمة بن حماد سلمة أبوحماد بن سلمة هو:  .2

 أثبت عابد ثقةه(، 167: )ت:تميم بنى من حنظلة بن مالك بن ربيعة مولى
 .(2)، من الثامنة، روى له البخاري تعليقًا، والخمسةثابت يف الناس

                                                           
 الحديث الثالث واألربعون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، سماك صدوق. (1)
 .3/13، تهذيب التهذيب:7/444، سير أعالم النبالء:7/253، تهذيب الكمال:3/140الجرح والتعديل: (2)
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 .(1): سبقت ترجمتهسالم بن سليم أبو األحوص .3
 ْبن والقاسم ِسماك، ، وعنه:: ثقة، روى عن عليالتَّيِميّ  َعرَعرة، ْبن َخاِلد .4

 .(2)َعوف
 .(3)سبقت ترجمته :علي بن أبي طالب .5

 :اإلسنادالحكم على -ج
، لم يتفرد به قيس عن سماك فقد تابعه حماد بن سلمة وأبو األحوص بهذا حسن هإسناد

ْبُد َحدَّثََنا عَ ويشهد لهذا الحديث ما رواه أحمد في مسنده فقال: كما سبق،  اإلسناد
َمِد، َحدَّثََنا ثَاِبٌت َيْعِني َأَبا َزْيٍد،   َمْواَلهُ  َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  بَّاٍب،خَ  اْبنَ  َيْعِني ِهاَللٌ  َحدَّثََناالصَّ

 ِبَيَديَّ  َنَحتُّهُ  َأَنا َحَجرٌ  َوِلي :َقالَ  اْلَجاِهِليَِّة؟ ِفي اْلَكْعَبةَ  َيْبِني ِفيَمنْ  َكانَ  َأنَّهُ  َحدََّثُه، َأنَّهُ 
 َفَأُصبُّهُ  َنْفِسي، َعَلى َأْنَفُسهُ  ِذيالَّ  اْلَخاِثرِ  ِباللََّبنِ  َفَأِجيءُ  َوَتَعاَلى، َتَباَركَ  اهللِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْعُبُدهُ 
 َوَما اْلَحَجِر، َمْوِضعَ  َبَلْغَنا تَّىحَ  َفَبَنْيَنا َفَيُبولُ  َيْشَغرُ  ثُمَّ  َفَيْلَحُسُه، اْلَكْلبُ  َفَيِجيءُ  َعَلْيِه،
 الرَُّجلِ  َوْجهُ  ِمْنُه، َتَراَءىيَ  َيَكادُ  الرَُّجلِ  َرْأسِ  ِمْثلَ  ِحَجاَرِتَنا َوْسطَ  ُهوَ  َفِإَذا َأَحٌد، اْلَحَجرَ  َيَرى
 َبْيَنُكمْ  اْجَعُلوا: َقاُلوافَ  َنَضُعُه، َنْحنُ  ونَ آخر : َوَقالَ  َنَضُعُه، َنْحنُ  ُقَرْيشٍ  ِمنْ  َبْطنٌ : َفَقالَ 

لَ : َقاُلوا َحَكًما، ، ِمنَ  َيْطُلعُ  َرُجلٍ  َأوَّ  ُه،لَ  َفَقاُلوا اأْلَِميُن، َأَتاُكمُ : َفَقاُلوا النَِّبيُّ  َفَجاءَ  اْلَفجِّ
 .(4)((ُهوَ  َوَضَعهُ فَ  َمَعُه، ِبَنَواِحيهِ  َفَأَخُذوا ُبُطوَنُهمْ  َدَعا ثُمَّ  َثْوٍب، ِفي َفَوَضَعهُ ))

  لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الحديث الواحد والعشرون بعد المائة، ثقة متقن صاحب حديث. (1)
 .4/113الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: (2)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (3)
، قال المحقق: إسناده 15504، حديث رقم:24/262حديث السائب بن عبد اهلل –مسند أحمد: مسند المكيين  (4)

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هالل بن خباب، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. عبد الصمد: هو 
 هو قيس بن السائب كما نص ابن عبد الوارث بن سعيد، وثابت أبو زيد: هو ابن يزيد األحول، ومولى مجاهد:

، 5/446على ذلك ابن سعد، ووقع التصريح بذلك في بعض الروايات عن مجاهد، انظر "طبقات ابن سعد" 
يراد هذا الحديث في مسند 931/ )11(، و"معجم الطبراني الكبير" 727و"اآلحاد والمثاني" البن أبي عاصم ) (، وا 

 يفرد، واهلل تعالى أعلم.  السائب بن أبي السائب نظن أنه وهم، وحقه أن
ومولى مجاهد، جعله اإلمام أحمد السائب بن أبي السائب وله شاهد حسن يتقوى به عند أبي داود الطيالسي 

 ، وساق الحديث الذي معنا.من حديث علي 2/56(، والبيهقي في "دالئل النبوة" 113)
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 لبعض األقضية بعد البعثة( )إقرار النبي
 :المائتين بعدوالخمسون  الرابع الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس وَ  َسَلَمَة، ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:   الرَّ
،اْلكِ  اْلُمْعَتِمرِ  ْبنِ  َحَنشِ  َعنِ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ُكلُُّهمْ  َعَواَنةَ  َوَأُبو  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنا َناِنيِّ
 اْزَدَحمَ فَ  ِلأْلََسدِ  ُزْبَيةً  َقْومٌ  َحَفرَ  اْلَيَمنِ  ِإَلى اللَّهِ  َرُسولُ  َبَعثَِني َلمَّا: َقالَ  ،َطاِلٍب  َأِبي

ْبَيةِ  َعَلى النَّاُس   خراآْل  َوَتَعلَّقَ  ِبَرُجلٍ  الرَُّجلُ  َوَتَعلَّقَ  َرُجلٌ  ِفيَها َفَوَقعَ  اأْلََسدُ  ِفيَها َوَوَقعَ  الزُّ
 َأنْ  َفَكاُدوا السِّاَلحَ  ْلَقْومُ ا َوَحَملَ  َفَهَلُكوا ِفيَها اأْلََسدُ  َفَجَرَحُهمُ  َأْرَبَعةً  َصاُروا َحتَّى خرِباآْل 
 َتَعاَلْوا ُأَناسٍ  َأْرَبَعةِ  َأْجلِ  ِمنْ  ُجلٍ رَ  ِماَئَتيْ  َأَتْقُتُلونَ : َفُقْلتُ  َفَأَتْيُتُهمْ : َقالَ  ِقَتاٌل، َبْيَنُهمْ  َيُكونَ 
نْ  َبْيَنُكمْ  َقَضاءٌ  َفُهوَ  َرِضيُتُموهُ  َفِإنْ  ِبَقَضاءٍ  َبْيَنُكمْ  َأْقضِ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى ُرِفْعُتمْ  َبْيُتمْ أَ  َواِ 
لِ  َفَجَعلَ : َقالَ  ِباْلَقَضاءِ  َأَحقُّ  َفُهوَ   ِللثَّاِلثِ  َوَجَعلَ  الدَِّيةِ  ثُُلثَ  ِنيِللثَّا َوَجَعلَ  الدَِّيةِ  ُرُبعَ  ِلأْلَوَّ

ْبَيةَ ا َحَضرَ  َمنْ  َعَلى الدَِّياتِ  َوَجَعلَ  الدَِّيةَ  ِللرَّاِبعِ  َوَجَعلَ  الدَِّيةِ  ِنْصفَ   اأْلَْرَبَعةِ  اْلَقَباِئلِ  َعَلى لزُّ
وا اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َقِدُموا ثُمَّ  َبْعُضُهمْ  َوَرِضيَ  َبْعُضُهمْ  َفَسِخطَ  ةَ  َعَلْيهِ  َفَقصُّ : َقالَ فَ  اْلِقصَّ

 َفَقالَ  َعِليٌّ  َقَضى ِبَما َأْخَبُروهُ فَ  َبْيَنَنا َقَضى َقدْ  َعِليًّا َفِإنَّ : َقاِئلٌ  َفَقالَ  ،((َبْيَنُكمْ  َأْقِضي َأَنا))
 َرُسولُ  َأْمَضىفَ : َقْيٌس  َوَقالَ  ،َحمَّادٌ : َهَذا َقالَ  ((َعِليٌّ  َقَضى َكَما اْلَقَضاءُ )): اللَّهِ  َرُسولُ 
 .َعِليٍّ  َقَضاءَ  اللَّهِ 
 تخريجه: -أ
، حديث  1/109أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث على أخرجه .1

 ، واللفظ له.116رقم:
 البئر في ردو  ما باب–البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات فيما دون النفس  .2

 .16397، حديث رقم:1/192 جبار والمعدن جبار
 :اإلسناددراسة  -ب
عن سماك بن حرب: سبقت وحماد بن سلمة أبو داود الطيالسي عن قيس  .1

 .(1)ترجمتهم

                                                           
الحديث، حماد بن سلمة ثقة إمام، سماك الحديث مئتان وخمسون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن  (1)

 صدوق.
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 يزيد ولىم البزاز يالواسط عوانة أبو ياليشكر  اهلل عبد بن الوضاح: أبو عوانة .2
، من السابعة، روى له ثبت ثقةه( 176ي: )ت:اليشكر  يزيد بن عطاء بن

 .(1)الجماعة
ي: كوفلي االكنان ربيعة ابن المعتمر بن حنش المعتمر أبو :حنش بن المعتمر .3

، وثقه أبو داود، من الثالثة، روى له أصحاب أوهام له صدوقه(، 90)ت: قبل 
 .(2)السنن عدا ابن ماجة

 .(3): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .4
 :اإلسنادالحكم على -ج

و ، لم يتفرد بروايته قيس بن الربيع، فقد ذكر أبوصدوقون ثقات رجاله حسن إسناده
، وقد رواه -رحمه اهلل-داود المتابعين لقيس في هذا الحديث، مما يقويه ويتابع عليه 

 ، فهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا.(4)أحمد عنده من طريق إسرائيل عن سماك بن حرب
 غريب األلفاظ:-د

  ًَبى: من ُزْبَية : وقيل ،(5)ضداداأل من وهي اْلَماءُ  َيْعُلوَها اَل  الَِّتي الراِبيةُ وهي:  زُّ
 ئالل األرض من عال مكان في إال تحفر وال لألسد تحفر التي الحفرة أراد إنما

 للذئب تحتفرو  للصيد الرجل فيها يتزبى حفرة: والزبية ،فتنطم السيل يبلغها
 .(6)فيها فيصطاد

 
  

                                                           
 .11/111، تهذيب التهذيب:1/217، سير أعالم النبالء:30/441، تهذيب الكمال:9/40الجرح والتعديل: (1)
 .3/51، تهذيب التهذيب:4/493، سير أعالم النبالء:7/432، تهذيب الكمال:3/291الجرح والتعديل: (2)
 .صحابيالحديث الثاني والعشرون،  (3)
 .574-573، حديث رقم: 2/15مسند على–مسند الخلفاء الراشدين  مسند أحمد: (4)
 األضداد: أن يكون للكلمة معنيان مختلفان، مثل: بان بمعني ظهر أو اختفى. (5)
 .14/353فصل الزاي –لسان العرب: حرف الواو والياء  (6)
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 عدل القاضي في مجلسه()
 :المائتين بعدوالخمسون  الخامس الحديث*

 اْلَحَسنِ  َعنِ  ْسِلٍم،مُ  ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  َقْيٌس، َنا َبكَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال بن الجعد: 
 َلهُ  َفَقالَ  َلُه، َمةً ُخُصو  َذَكرَ  ثُمَّ  َأيَّاًما، ِعْنَدهُ  َفَأَقامَ  ِباْلُكوَفةِ  َعِليٍّ  َعَلى َنَزلَ  َرُجٌل، َنا: َقالَ 
لْ : َعِليٌّ   ((.َعهُ مَ  َوَخْصُمهُ  ِإالَّ  اْلَخْصمُ  َيْنِزلَ  َأنْ  َنَهى)) :اللَّهِ  َرُسولَ  َفِإنَّ  َمْنِزِلي، َعنْ  َتَحوَّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، واللفظ 2076، حديث رقم:1/300ابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع  .1

 له.
البيهقي في السنن الكبرى: جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهادة  .2

، حديث 10/232باب ال ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إال وخصمه معه –
 .20471رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن بكار: سبقت ترجمته .1
 .(2)قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري: سبقت ترجمتهم .2
 رجل: مجهول ال يعرف وهذا انقطاع في السند. .3
 .(3): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
ل ، وقد وصالحديث منكر وهو المكي مسلم بن إسماعيل فيه الضعف شديد إسناد

الحديث عبد الرزاق في مصنفه من طريق يحيى بن العالء عن إسماعيل عن الحسن 
البصري عن علي

 وليس للحديث ما يقويه.، (4)
 

                                                           
 الحديث الخامس، ثقة. (1)
بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، إسماعيل بن مسلم متروك، الحسن البصري  الحديث الخامس واألربعون (2)

 ثقة إمام.
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (3)
 15291، حديث رقم:1/300باب عدل القاضي في مجلسه –مصنف عبد الرزاق: كتاب البيوع  (4)
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 )اجتهاد القاضي في األحكام وما أثره له وعليه(
 :المائتين بعدوالخمسون  السادس الحديث*

 َعن َقْيٍس، َعن ،الرَّحَمن َعبد ْبنُ  َبْكرُ  َحدَّثنا: َقال ُعثَمان، ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثناقال البزار: 
 اْلُقَضاةُ )): َقالَ  النَّبيَّ  َأنَّ  ،َأبيهِ  َعن ُبَريدة، اْبنِ  َعن ُعَبْيَدَة، ْبنِ  َسْعد َعن اأَلعَمش،

 َقَضى َوَقاضٍ  النَّارِ  يفِ  َفُهوَ  ِبُجورٍ  َقَضى َقاضٍ  اْلَجنَّةِ  ِفي َوَواِحدٌ  النَّارِ  ِفي اْثَنانِ  َثالَثةٌ 
 .((اْلَجنَّةِ  ِفي َفُهوَ  ِباْلَحقِّ  َوَقاضٍ  النَّارِ  ِفي َفُهوَ  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ 
 تخريجه: -أ
، حديث  10/337البزار في مسنده: مسند بريدة بن الحصيب أخرجه .1

 ، واللفظ له.4461رقم:
 .1156، حديث رقم: 2/21الطبراني في الكبير: بريدة بن الحصيب .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)م: سبقت ترجمتهعن بكر بن الرحمن عن قيس أحمد بن عثمان .1
 .(2)األعمش: سبقت ترجمته .2
ه( 110ي: )ت: قبل الكوف يالسلم عبيدة بن سعد حمزة أبو: سعد بن عبيدة .3

 .(3)ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة
 .(4)ابن بريدة عن أبيه: سبق العزو لهما .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
، لم حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

يه شريك، ف غير واحد، وتابع قيٌس د رواه عنه يتفرد برواية هذا الحديث عن األعمش فق
 َشِريٌك، َحدَّثََنا ْشٍر،بِ  ْبنُ  الَحَسنُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الترمذي: 

 الُقَضاةُ )): َقالَ  لنَِّبيَّ ا َأنَّ  َأِبيِه، َعنْ  ُبَرْيَدَة، اْبنِ  َعنْ  ُعَبْيَدَة، ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنْ 
 ِفي َفَذاكَ  َذاكَ  َفَعِلمَ  لَحقِّ ا ِبَغْيرِ  َقَضى َرُجلٌ  الَجنَِّة، ِفي َوَقاضٍ  النَّاِر، ِفي َقاِضَيانِ : َثاَلَثةٌ 

                                                           
الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين، أحمد بن عثمان ثقة، بكر بن عبد الرحمن ثقة، قيس صدوق حسن  (1)

 الحديث. 
 (، ثقة.2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (2)
 .3/471، تهذيب التهذيب:5/9، سير أعالم النبالء:10/290، تهذيب الكمال:4/19الجرح والتعديل: (3)
 صحابي. الخامس والتسعون بعد المائة، سليمان ثقة، بريدة بن الحصيبالحديث  (4)
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 َفَذِلكَ  ِبالَحقِّ  َقَضى َوَقاضٍ  النَّاِر، ِفي َفُهوَ  النَّاسِ  ُحُقوقَ  َفَأْهَلكَ  َيْعَلمُ  اَل  َوَقاضٍ  النَّاِر،
 .(1)((الَجنَّةِ  ِفي

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .1322، حديث رقم:3/605في القاضي  باب ما جاء عن رسول اهلل–سنن الترمذي: أبواب األحكام  (1)
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 في التقاضي()
 :المائتين بعدوالخمسون  السابع الحديث*

، َيْحَيى ثنا اْلَقاِضي، اْلُحَصْينِ  َأُبو َحدَّثََناقال الطبراني:  اِنيُّ ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث اْلِحمَّ  الرَّ
َحى، َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  ُمَعاِوَيَة، َوَأُبو  ِلي َكانَ : َقالَ  َخبَّابٍ  َعنْ  َمْسُروٍق، َعنْ  الضُّ
: َفُقْلتُ  ،ِبُمَحمَّدٍ  َتْكُفرَ  تَّىحَ  َأْقِضيكَ  اَل : َفَقالَ  َأَتَقاَضاُه، َفَأَتْيُتهُ  َحقٌّ  َواِئلٍ  ْبنِ  اْلَعاصِ  َعَلى
 َفَأْقِضيكَ  َوَوَلدٌ  َمالٌ  ِلي ُكونُ َفَسيَ  ُبِعْثتُ  ِإَذا: َقالَ  وتُْبَعَث، َتُموتَ  َحتَّى ِبهِ  َأْكُفرُ  اَل  َواهللِ  اَل 

 . (1)ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل :اهللُ  َفَأْنَزلَ  َحقََّك،
 تخريجه: -أ

 الطبراني في الكبير: مسروق بن األجدع عن خباب بن األرت :أخرجه
 .3654، حديث رقم:4/67

 :اإلسناددراسة  -ب
ه الربيع: سبقت ترجمتأبو حصين القاضي عن يحيى الحماني عن قيس بن  .1

 .(2)والعزو لهما
، وهو متابع لقيس في روايته لهذا (3)أبو معاوية محمد بن خازم: سبقت ترجمته .2

 .اإلسنادالحديث بهذا 
 .(4)األعمش: سبقت ترجمته .3
 .(5)الضحى عن مسروق: سبقت ترجمتهم أبو .4
 بن عبك بن خزيمة بن سعد بن جندلة بن األرت بن خباب اهلل عبد أبو: خباب .5

 وكان اإلسالم، إلى السابقين من، صحابي جليله( 37ي: )ت:التميم سعد
 .(6)، روى له الجماعةبدرا وشهد اهلل، يف يعذب

 
                                                           

 .77مريم:  (1)
 الحديث األربعون، أبو حصين ثقة حافظ، يحيى الحماني ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الخامس عشر، ثقة. (3)
 (، ثقة.2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (4)
 الحديث السادس والخمسون بعد المائة. (5)
 .2/221، اإلصابة:1/219، تهذيب الكمال:1/591، أسد الغابة:3/395الجرح والتعديل: (6)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
ولم يتفرد  ،الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد

يان بن سابقًا، وسفقيس بروايته لهذا الحديث، فقد تابعه أبو معاوية كما ذكرت 
في تخريج  ند الطبرانيعبد اهلل بن نمير، وشعبة كلهم ععيينة، ووكيع بن الجراح، و 

 نفس الحديث.
 -رحمه اهلل-وقد صح الحديث من طريق األصحاب شعبة وسفيان عند البخاري 

 َعنِ  ُشْعَبُة، َبَرَناَأخْ  َحاِزٍم، ْبنِ  َجِريرِ  ْبنُ  َوْهبُ  َحدَّثََنا ِإْسَحاُق، َحدَّثََناحيث يقول: 
َحى، َأِبي َعنْ  اأَلْعَمِش،  الَجاِهِليَِّة، ِفي ًناَقيْ  ُكْنتُ : َقالَ  َخبَّاٍب، َعنْ  َمْسُروٍق، َعنْ  الضُّ

 َتْكُفرَ  َحتَّى َأْقِضيكَ  الَ : الَ َفقَ  َأَتَقاَضاُه، َفَأَتْيُتهُ  َدَراِهُم، َواِئلٍ  ْبنِ  الَعاصِ  َعَلى ِلي َوَكانَ 
ٍد، : َقالَ  ،((َيْبَعَثكَ  ثُمَّ  اللَُّه، ُيِميَتكَ  َحتَّى ،ِبُمَحمَّدٍ  َأْكُفرُ  الَ  َواللَّهِ  اَل،)): َفُقْلتُ  ِبُمَحمَّ
 مل خل : َنَزَلتْ فَ  َأْقِضَيكَ  ثُمَّ  َوَوَلًدا، َمااًل  َفُأوَتى ُأْبَعثَ  ثُمَّ  َأُموَت، َحتَّى َفَدْعِني

 . (1)ىم  مم خم حم جم يل ىل
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، وحديث سفيان في كتاب 2425:، حديث رقم3/123باب التقاضي –صحيح البخاري: كتاب الخصومات  (1)

، صحيح مسلم: 4733، حديث رقم: 6/94جه ين ىن من خن حن جن يمباب قوله تعالي: –التفسير 
)اإلسراء:  مغ جغ مع عن الروح وقوله تعالى: سؤال اليهود النبي-كتاب صفة القيامة والجنة والنار 

 .2795، حديث رقم:4/2153( 15
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 جزاء اهلل للمؤمنين()عظم 
 :المائتين بعدوالخمسون  الثامن الحديث*

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  دَّثََناحَ : َقالَ  اْلِفْرَياِبيُّ  َحدَّثََنا: َقالَ  َمْرَيمَ  َأِبي اْبنُ  َحدَّثََناقال الطحاوي:   َعنْ  الرَّ
 َلَيْرَفعُ  اهللَ  ِإنَّ )) :َقالَ  َيْرَفْعهُ  َوَلمْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيرٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ُمرَّةَ  ْبنِ  َعْمِرو
يَّةَ  نْ  َعْيَنهُ  ِبِهمْ  ِلُيِقرَّ  َدَرَجاِتهِ  ِفي اْلُمْؤِمنِ  ُذرِّ  ((.اْلَعَملِ  يفِ  ُدوَنهُ  َكاُنوا َواِ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 باسع بن اهلل عبد حديث من المستخرج بابالطحاوي في شرح مشكل األثار:  .1

 ادالمر  في عباس ابن على بعضهم ويوقفه النبي إلى رواته بعض يرفعه الذي
 .1075، حديث رقم: 3/107  يث  ىث نث مث زث رث يت :بقول

 .4/203آثاره في التفسير -رحمه اهلل-أبو نعيم في الحلية: سعيد بن جبير  .2
، حديث 3/70سورة الطور -الهيثمي في كشف األستار: كتاب التفسير   .3

 .2260رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
عبد اهلل بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن قيس بن  .1

 .(1)الربيع: سبقت ترجمته
 .(2)عمر بن مرة األعمى: سبقت ترجمته .2
 .(4): سبق العزو لهماسعيد بن جبير عن ابن عباس .3

 :اإلسنادالحكم على -ج
يتفرد  ، ولمالحديث متروك وهو الجمحي محمد بن اهلل عبد فيه الضعف شديد إسناد 

 ثقات رجاله حسن إسنادابن أبي مريم بروايته لهذا الحديث عن قيس، فقد ورد الحديث ب
كره ، ذالحديث احسن انصدوق ماوه الربيع بن وقيس العسكري، بحر بن سهل عدا

                                                           
 المائة، ابن أبي مريم متروك، الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث.الحديث التاسع والخمسون بعد  (1)
 الحديث السابع، ثقة. (2)
 صحابي. الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة، ابن عباس (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [621] 

 

ا التخريج السابق، وكذلك لم يتفرد به قيس، فقد رواه سفيان الثوري كم الهيثمي كما في
 .(1)عند عبد الرزاق في تفسيره

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
هـ( سورة 211تفسير عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  (1)

بيروت، الطبعة -، تحقيق: د. محمود محمد عبده، طبعة: دار الكتب العلمية3009، حديث رقم:3/245الطور 
 هـ.1419األولى سنة 
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 التفسير كتاب
 النزول وأسباب
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 الفصل األول
 كتب السنة(في أسباب النزول  منقيس  هوردأ)ما 
  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي :تعالى سبب نزول قوله

 :المائتين بعد والخمسون التاسع الحديث*
 َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  ،َمْنُصورٍ  َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 

، َمْعَمرٍ  َأِبي  َأوْ  ثََقِفيٌّ وَ  ُقَرِشيَّانِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َناٌس  َقَعدَ : َقالَ  ،َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  اأْلَْزِديِّ
 َأْصَواَتَنا َرَفْعَنا ِإَذا: َأَحُدُهَما َقالَ فَ  َنُقوُل؟ َما َيْسَمعُ  اللَّهَ  ُتَرْونَ : َأَحُدُهَما َفَقالَ  َوُقَرِشيٌّ  ثََقِفيَّانِ 
َذا َسِمعَ   ُكلَُّه، َيْسَمُعهُ  َفُهوَ  ْيءٌ شَ  ِمْنهُ  ُيْسَمعُ  َكانَ  ِإنْ : خراآْل  َفَقالَ  َيْسَمْع، َلمْ  َنْرَفعْ  َلمْ  َواِ 
 .(1)اآْلَيةَ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َفَأَتْيتُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث  1/212أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعود .1

 ، واللفظ له.361رقم:
 .1791، حديث رقم: 5/199معمر عن ابن مسعود البزار في مسنده: أبو .2
االختالف على األعمش في حديث عبد اهلل: بينا أنا متعلق الطبراني في الكبير:  .3

 .10139، حديث رقم:10/114 بأستار الكعبة
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهعن  أبو داود الطيالسي .1
 .(3)ترجمتهمامنصور بن المعتمر عن مجاهد: سبقت  .2
ه(، ثقة، 70ي: )ت: قبلالكوف ياألزد سخبرة بن اهلل عبد: معمر األزدي أبو .3

 .(4)من الثانية، روى له الجماعة

                                                           
 .22فصلت:  (1)
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (2)
 الحديث الثاني والعشرون بعد المائة، منصور ثقة، مجاهد ثقة إمام.  (3)
 .5/231، تهذيب التهذيب:4/133، سير أعالم النبالء:15/6، تهذيب الكمال:5/61الجرح والتعديل: (4)
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 .(1): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .4
 :اإلسنادالحكم على -ج
، حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

قال  ،الصحيحينولم يتفرد به قيس عن منصور فقد رواه غير واحد مما ثبت في 
ْلتُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-البخاري  ٍد، ْبنُ  الصَّ  ْبنِ  َرْوحِ  َعنْ  َرْيٍع،زُ  ْبنُ  َيِزيدُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّ
 ىي مي خي حي َمْسُعوٍد، اْبنِ  َعنِ  َمْعَمٍر، َأِبي َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الَقاِسِم،

 ِمنْ  َماَلهُ  َوَخَتنٌ  ُقَرْيشٍ  ِمنْ  َرُجاَلنِ  َكانَ  :َقالَ  اآلَيَة،  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
: ِلَبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  َفَقالَ  َبْيٍت، ِفي - ُقَرْيشٍ  ِمنْ  َلُهَما َوَخَتنٌ  َثِقيفَ  ِمنْ  َرُجاَلنِ  َأوْ  - ثَِقيفَ 
 َيْسَمعُ  َكانَ  َلِئنْ : َبْعُضُهمْ  َقالَ وَ  َبْعَضُه، َيْسَمعُ  َبْعُضُهمْ : َقالَ  َحِديثََنا؟ َيْسَمعُ  اللَّهَ  َأنَّ  َأُتَرْونَ 
  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي: َفُأْنِزَلتْ  ُكلَُّه، َيْسَمعُ  َلَقدْ  َبْعَضهُ 
 .(2)اآلَيةَ 

 دثناح: قال وكيع حدثنا: قال غيالن بن محمود حدثنا ،حسن حديث هذاقال الترمذي: 
 .(3)وهنح اهلل، عبد عن ربيعة، بن وهب عن عمير، بن عمارة عن األعمش، عن سفيان،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (1)
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي :َباُب َقْوِلهِ -صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (2)

، وكذا رواه سفيان الثوري في الباب 4116، حديث رقم:6/121 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
، حديث 4/2141، صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 4117، حديث رقم:6/129الذي يليه 

 ، من طريق سفيان الثوري.2775رقم:
، وال أدري ما مرادة 3249، حديث رقم:5/375باب ومن سورة السجدة –سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن  (3)

 بقوله سورة السجدة وهي في فصلت إال أن يكون مقصودة ما ورد في السورة من أيٍة فيها سجدة.
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 خس حس جس  مخ ما جاء في قوله

 :المائتين بعد الستون الحديث*

 َحْرٍب، ْبنُ  ِسَماكُ  َناَحدَّثَ : َقالَ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
 َقْولِ  َعنْ  للَّهِ ا َرُسولَ  َسَأْلتُ : َقاَلتْ  َهاِنٍئ، ُأمِّ  َعنْ  َهاِنٍئ، ُأمِّ  َمْوَلى َصاِلحٍ  َأِبي َعنْ 
 ِمْنُه، ونَ َوَيْسَخرُ  ِبِهْم، َمرَّ  َمنْ  َيْخِذُفونَ  َكاُنوا)): َقالَ  (1)خس حس جس  مخ :اللَّهِ 
 ((.َيْأُتونَ  َكاُنوا الَِّذي اْلُمْنَكرُ  َفَذِلكَ 

 تخريجه:  -أ

 :أخرجه

 عن النبي أبو داود الطيالسي في مسنده: ما روت أم هانئ بنت أبي طالب .1
 ، واللفظ له.1722، حديث رقم:3/191

،  24/412الطبراني في الكبير: أبو صالح باذام مولى أم هانئ عن أم هانئ .2
 .1002حديث رقم:

 : اإلسناددراسة  -ب
 .(2)سماك: سبق العزو لهمأبو داود عن قيس عن  .1
 بنت هانئ أم مولى باذان ويقال باذام، صالح أبو: أبو صالح مولى أم هانئ .2

 .(3): ضعيف يرسل، من الثالثة، روى له أصحاب السننطالب أبى
 .(4)سبقت ترجمتها :أم هانئ .3

 

                                                           
 .29العنكبوت: (1)
 الحديث الثالث واألربعون، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، سماك صدوق. (2)
 .5/231، تهذيب التهذيب:4/133، سير أعالم النبالء:15/6الكمال:، تهذيب 5/61الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الخامس والسبعون، صحابية (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

اكم ، وقد صحح الحديث الحالحديث ضعيف وهو الكوفي باذام فيه ضعيف هإسناد
 ِإْسَحاقَ  ْبنُ  َسىُمو  ثنا ِإْسَحاَق، ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو الشَّْيخُ  َأْخَبَرَنافي المستدرك فقال: 

،  َأِبي ْبنِ  َحاِتمِ  ُيوُنَس  يَأبِ  َعنْ  ُأَساَمَة، َأُبو ثنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ثنا اْلَخْطِميُّ
 َسَأْلتُ : َقاَلتْ  َهاِنئٍ  ُأمِّ  َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  َصِغيَرَة،
 َأْهلَ  َيْخِذُفونَ  َكاُنوا)): َقالَ  خس حس جس  مخ : اللَّهِ  َقْولِ  َعنْ  النَِّبيَّ 

 ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى ِحيحٌ صَ ((، َيْأُتونَ  َكاُنوا الَِّذي اْلُمْنَكرُ  َفُهوَ  ِمْنُهمْ  َوَيْسَخُروَن، الطَِّريقِ 
 .(1)ومسلم البخاري شرط على، قال الذهبي: ُيْخِرَجاهُ  َوَلمْ 

 نع صغيرة أبي بن حاتم حديث من نعرفه إنما حسن حديث هذاوقال الترمذي: 
 .(2)سماك

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  َِمْخَذفةً  َتْجَعلُ  وأَ  َسّباَبَتْيك بين تْأُخذها نواة َأو بَحصاة كَ ُرِمي: الَخْذفُ : َيْخِذُفون 
 .(3)والسبابة اإلبهام بين بها ُرِميت خشب من

 

  

                                                           
 .3537، حديث رقم:2/444باب تفسير سورة العنكبوت –المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير  (1)
حاتم بن أبى صغيرة ، 3190، حديث رقم:5/342باب ومن سورة العنكبوت –سنن الترمذي: أبواب التفسير  (2)

 – 257/  3الجرح والتعديل: أبو يونس مسلم القشيري الباهلي البصري، ثقة من السادسة، روي له الجماعة، 
 .5/194 ، تهذيب الكمال:251

 .9/61 فصل الخاء المعجمة–لسان العرب: حرف الفاء  (3)
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  ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن :سبب نزول قوله

 :المائتين بعد الستونالواحد و  الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َغسَّاَن، َأُبو َحدَّثََناقال الباغندي:   ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ،اأْلَْعَمشِ  َعنِ  الرَّ
  ٰى ين ىن نن من زن  :َقْوِلهِ  ِفي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِإَياٍس،
 ِبِه، َجاءَ  َمنْ  بُّواسَ  اْلُمْشِرُكونَ  َفَسِمَعهُ  َصْوَتهُ  َفَرَفعَ  َصلَّى ِإَذا اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ )): َقالَ 
َذا  ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن: َفَنَزَلتْ  َأْصَحاُبهُ  َيْسَمعْ  َلمْ  َصْوَتهُ  َخَفَض  َواِ 


(1). 

  تخريجه: -أ

 :أخرجه

 ، واللفظ له.47، حديث رقم:60: المجلس الثالث صـ(2)الباغندي في األمالي .1
، حديث  12/55الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .2

 .12454رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(3)ما: سبقت ترجمتهعن قيس أبو غسان مالك بن إسماعيل .1
 .(4)األعمش: سبقت ترجمته .2
: طىالواس ياليشكر  وحشية، أبى إياس بن بشر جعفر أبو: جعفر بن إياس .3

، من الخامسة، روى له جبير بن سعيد يف الناس أثبت منه(، ثقة، 126)ت:
 .(5)الجماعة

                                                           
 .110اإلسراء:  (1)
أمالي الباغندي: لمحمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، أبو بكر الباَغندي، والد الحافظ محمد بن محمد  (2)

 هـ.1417هـ(، تحقيق: أشرف صالح علي، طبعة: مؤسسة قرطبة، مصر الطبعة األولى، 213الباَغندي )المتوفى: 
 ثقة متقن حجة، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثالث والستون، أبو غسان  (3)
 (، ثقة.2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (4)
 .2/14، تهذيب التهذيب:5/465، سير أعالم النبالء:5/5، تهذيب الكمال:2/473الجرح والتعديل: (5)
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 .(1): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

، ولم حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
كما  ضبيال الحميد عبد بن ، فقد رواه جريراإلسناديتفرد به قيس عن األعمش بهذا 

 ُمَحمَّدُ  َبَرِنيَأخْ ، قال النسائي: المجتبى من السننالكبرى و  السننجاء عند النسائي في 
 ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  نْ عَ  ِإَياٍس، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َجِريٌر، َحدَّثََنا: َقالَ  ُقَداَمةَ  ْبنُ 
 .(2)، وذكر الحديثَقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 

 دَّثََناحَ كما جاء في الصحيحين، قال البخاري:  اإلسنادوقد صح الحديث من غير هذا 
، َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  دِ َسِعي َعنْ  ِبْشٍر، َأُبو َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا ِإْبَراِهيَم، ْبنُ  َيْعُقوبُ 

 .(3)وذكر الحديث

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

 

  

                                                           
 صحابي. الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة، ابن عباس (1)
، حديث  2/25 ٰى ين ىن نن من زنتأويل قوله جل ثناؤه: -الكبرى للنسائي: كتاب المساجد السنن  (2)

، حديث  2/171 ٰى ين ىن نن من زن  :، السنن الصغرى للنسائي: كتاب االفتتاح   قوله1016رقم:
 .1012رقم:

، وله 4722، حديث رقم: 6/17 ٰى ين ىن نن من زنباب –صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (3)
باب التوسط في القراءة في الصالة –هذا ثالثة أحاديث في أبواب مختلفة، صحيح مسلم: كتاب الصالة غير 

 .446، حديث رقم:1/329الجهرية بين الجهر واإلسرار، إذا خاف من الجهر مفسدة 
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  حمجم يل ىل مل خل :سبب نزول قوله

 :المائتين بعدالستون و  الثاني الحديث*

َقْيٌس، َعِن  َنا ُيوُسفَ  نُ بْ  ُمَحمَّدُ  َنا: َقالَ  السِِّجْسَتاِنيُّ  اْلَخطَّاِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناقال البزار: 
 اْلُمْشِرُكونَ  جَ خر أ اَلمَّ : َقالَ  اأْلَْعَمِش، َعْن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 خل  اآْلَيةُ  َهِذهِ  َفَنَزَلتْ  َسَيْهِلُكوَن، َنِبيَُّهْم، ُجواخر أ: َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  َمكََّة، َعنْ  النَِّبيَّ 
 .َأنَُّه َسَيُكوُن ِقَتالٌ  َعَرَف َأُبو َبْكرٍ ، (1) حمجم يل ىل مل
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
عن أبي  ما روى ابن عباس- البزار في مسنده: مسند أبي بكر الصديق .1

، حديث  11/334، مسند ابن عباس17-16، حديث رقم: 1/70بكر
 ، واللفظ له.5141رقم:

 .11/644، 39اآلية –: الحج جامع البيان الطبري في تفسيره .2
، حديث  12/16الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .3

 .12336رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
ي: القشير  يالسجستان الخطاب بن عمر حفص أبو: عمر بن الخطاب .1

 .(2)ه(، صدوق، حافظ، من الحادية عشر، روى له أبو داود264)ت:
زو والع ،بن الربيع عن األعمش: سبقت ترجمتهمحمد بن يوسف عن قيس  .2

 .(3)لهما
 لبطين،ا اهلل، عبد أبى بن عمران أبى بن عمران بن اهلل مسلم عبد أبو: مسلم .3

 .(4)له الجماعة روىي: ثقة، من السادسة، الكوف

                                                           
 .39الحج: (1)
 .10/134التهذيب:، تهذيب 2/259، الكاشف:27/526، تهذيب الكمال:1/191الجرح والتعديل:  (2)
 الحديث الرابع واألربعون بعد المائة، محمد ثقة فاضل، قيس صدوق حسن الحديث، االعمش ثقة. (3)
 .7/441، تهذيب التهذيب:6/375، تاريخ اإلسالم:21/326تهذيب الكمال: (4)
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 .(1): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .4
 :اإلسنادالحكم على -ج

 قيس به ديتفر  ولم ،صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 دَّثََناحَ سفيان الثوري بسنده عن األعمش، قال أحمد في مسنده:  تابعه، فقد األعمش عن

 اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  دِ َسِعي َعنْ  اْلَبِطيِن، ُمْسِلمٍ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق،
نَّاوَ  ِللَّهِ  ِإنَّا َنِبيَُّهْم، ُجواخر أ: َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  َمكََّة، ِمنْ  النَِّبيُّ  جَ خر أُ  َلمَّا : "َقالَ  َعبَّاٍس،  اِ 

، َراِجُعونَ  ِإَلْيهِ  : َقالَ  ، حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل : َفَنَزَلتْ  َلَيْهِلُكنَّ
لُ  ِهيَ )): َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  ، ((ِقَتالٌ  َسَيُكونُ  َأنَّهُ  َفُعِرفَ ))  .(2)((اْلِقَتالِ  ِفي َلتْ َنزَ  آَيةٍ  َأوَّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

  

                                                           
 صحابي. الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة، ابن عباس (1)
قال المحقق إسناده صحيح ، 1165، حديث رقم: 3/351مسند ابن عباس-بني هاشممسند أحمد: مسند  (2)

سحاق: هو ابن يوسف األزرق، قال: وأخرجه الطبراني ) ( من طريق قيس بن 12336على شرط الشيخين، وا 
 الربيع، كالهما عن األعمش، به. دون قول ابن عباس أيضًا، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
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  مك لك اك :سبب نزول قوله
 :المائتين بعدوالستون  الثالث الحديث*

، َحدَّثََنا َمْرَيَم، َأِبي اْبنُ  َحدَّثََناقال الطحاوي:  ِبيِع، ْبنُ  ْيُس قَ  َحدَّثََنا اْلِفْرَياِبيُّ  اأْلََغرِّ  َعنِ  الرَّ
بَّاحِ  اْبنُ  َوُهوَ  ، الصَّ  َجاِلًسا ُكْنتُ : " َقالَ  َأْرَقمَ  نِ بْ  َزْيدِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  َخِليَفةَ  َعنْ  اْلِمْنَقِريُّ
اَفلَ  َفَغَمُزوا، َأْصَحاِبِه، ِمنْ  َوُأَناٌس  اهللِ  َرُسولُ  َفَمرَّ  َسُلولٍ  اْبنِ  ُأَبيِّ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َمعَ   مَّ

 ،اأْلََذلَّ  ِمْنَها أْلََعزُّ ا َلُيْخِرَجنَّ  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى َرَجْعَنا َلِئنْ : اهللِ  َعْبدُ  َقالَ  اهللِ  َرُسولُ  َمَضى
 ِإَلى اهللِ  َرُسولُ  َفَأْرَسلَ  َلُه، َذِلكَ  َفَذَكرَ  ،النَِّبيَّ  َفَأَتى َفَأْخَبْرُتُه، ُعَباَدَة، ْبنَ  َسْعدَ  َفَأَتْيتُ 
، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ   َظرَ َفنَ  ِبَهَذا، َتَكلَّمَ  َما َعَلْيهِ  لنُُّبوَّةَ ا َأْنَزلَ  ِبالَِّذي اهللِ  َعْبدُ  َلهُ  َفَحَلفَ  َفَأْوَعَدُه، ُأَبيٍّ

 ْبنِ  ِلَزْيدِ  اْلُغاَلمُ  َرِنيهِ َأْخبَ  ِإنََّما اهلِل، َرُسولَ  َيا: َسْعدٌ  َفَقالَ  ُعَباَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  ِإَلى اهللِ  َرُسولُ 
 ،ُأَبيٍّ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  اْنَتَهَرِنيفَ  َحدَّثَِني، َهَذا: َفَقالَ  ،ِبي َفاْنَطَلقَ  ِبَيِدي َفَأَخذَ  َسْعٌد، َفَجاءَ  َأْرَقَم،

 َفَأْنَصتَ  ،َقالَ  َقدْ لَ  النُُّبوَّةَ  َعَلْيكَ  َأْنَزلَ  َوالَِّذي: َفُقْلتُ  َفَبَكْيُت، اهللِ  َرُسولِ  ِإَلى َفَأْجَهْشتُ 
 ىن نن من زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك: َتَعاَلى اهللُ  َفَأْنَزلَ  اهلِل، َنِبيُّ  َعْنهُ 

 . (1)زي ري ٰى ين
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 اهلل عبد بن جابر عن روى ما مشكل بيان بابالطحاوي في مشكل اآلثار:  .1

، 15/117 رجل من كان شيء أجل من القول ذلك قال أنه اهلل رسول عن
 ، واللفظ له.5115حديث رقم:

، حديث  5/196الطبراني في الكبير: خليفة بن حصين عن زيد بن أرقم .2
 .مقارب آخر، بلفظ 5037رقم:

، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َمعَ  َجاِلًسا ُكْنتُ : (2)أبو نعيم في صفة النفاق .3  َرُسولُ  َفَمرَّ  ُأَبيٍّ
 عطية، بن وحسن شبابه، ورواه: قال، و 41صـ َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  ُأَناسٍ  ِفي اللَّهِ 
 .مثله قيس عن كلهم بكار، بن وبكر

                                                           
 .1المنافقون: (1)
صفة النفاق ونعت المنافقين ألبي نعيم: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  (2)

 نانلب-هـ(، تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري، طبعة: البشائر اإلسالمية، بيروت 430األصبهاني )المتوفى: 
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 :اإلسناددراسة  -ب
عبد اهلل بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن قيس بن  .1

 .(1)الربيع: سبقت ترجمته
 .(2)مهالترجمة ل: سبقت خليفة بن حصينعن  األغر بن الصباح .2
 يالخزرج ياألنصار  قيس بن زيد بن أرقم بن زيد عمرو أبو: ن أرقمزيد ب .3

 .(3)له الجماعة روى، ه( من مشاهير الصحابة61ي: )ت:المدن
 :اإلسنادالحكم على -ج 
 .الحديث كمترو  وهواهلل بن سعيد بن أبي مريم  اهلل عبد فيه الضعف شديد هإسناد 
وله وح اإلسنادفقال بعد أن ذكر هذا  لطبراني بسند آخرالحديث عند اهذا قد جاء و 

 ْبنُ  َحَسنُ  ثنا ُكَرْيٍب، َأُبو ثنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َوَحدَّثََنا ح: آخرإلسناد 
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َعِطيََّة، بَّاِح، ْبنِ  اأْلََغرِّ  َعنِ  الرَّ  َزْيدِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  ةَ َخِليفَ  َعنْ  الصَّ

 عطية بن الحسن عدا ثقات رجاله حسن اإلسنادوهذا وذكر الحديث، قلت:  َأْرَقَم، ْبنِ 
 .األسدي الربيع بن قيسكذا و  الحديث، حسن صدوق وهو القرشي

وقد ذكر هذا الحديث في الصحيحين من طريق أبي أسحاق السبيعي عن زيد بن 
 َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئيُل، اَحدَّثَنَ  َرَجاٍء، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-، يقول البخاري أرقم

، ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َفَسِمْعتُ  َغَزاةٍ  ِفي ُكْنتُ : َقالَ  َأْرَقَم، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق،  الَ : َيُقولُ  ُأَبيٍّ
وا َحتَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َمنْ  َعَلى تُْنِفُقوا  َلُيْخِرَجنَّ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َرَجْعَنا نْ َوَلئِ  َحْوِلِه، ِمنْ  َيْنَفضُّ
، ِمْنَها اأَلَعزُّ   َأْرَسلَ فَ  َفَحدَّْثُتُه، َفَدَعاِني ،ِللنَِّبيِّ  َفَذَكَرهُ  ِلُعَمَر، َأوْ  ِلَعمِّي َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  اأَلَذلَّ
 اللَّهِ  َرُسولُ  َكذََّبِنيفَ  َقاُلوا، َما َفَحَلُفوا َوَأْصَحاِبِه، ُأَبيٍّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ِإَلى اللَّهِ  َرُسولُ 

 َأَرْدتَ  َما :َعمِّي ِلي َفَقالَ  لَبْيِت،ا ِفي َفَجَلْستُ  َقطُّ، ِمْثُلهُ  ُيِصْبِني َلمْ  َهمٌّ  َفَأَصاَبِني َوَصدََّقُه،

                                                           

 هـ. 1422الطبعة: األولى، 
 المائة، ابن أبي مريم متروك، الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. الحديث التاسع والخمسون بعد (1)
 الحديث الثامن والعشرون، األغر وخليفة بن حصين ثقتان. (2)
 .2/417، اإلصابة: 10/9، تهذيب الكمال:2/124، أسد الغابة:554/  3الجرح والتعديل  (3)
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 ِإَليَّ  َفَبَعثَ    مك لك اك: َتَعاَلى اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َوَمَقَتَك؟ اللَّهِ  َرُسولُ  َكذََّبكَ  َأنْ  ِإَلى
 .(1)((َزْيدُ  َيا َصدََّقكَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ )): َفَقالَ  َفَقَرأَ  النَِّبيُّ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           

، صحيح 4900، حديث رقم: 6/152 مك لك اك  باب قوله–صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (1)
 .2772، حديث رقم:4/2140مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
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 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل :سبب نزول قوله
 :المائتين بعدوالستون  الرابع الحديث*

بَّاِح، ْبنِ  اأْلََغرِّ  نِ عَ  َقْيٌس، َحدَّثََنا ُنَعْيٍم، َأُبو َحدَّثََنا ُأَميََّة، َأُبو َحدَّثََناقال الطحاوي:   الصَّ
 َواْلَخْزَرجِ  اأْلَْوسِ  ْينَ بَ  َكانَ  :َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َنْصٍر، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  َخِليَفةَ  َعنْ 
 َفُأِتيَ  ِبالسُُّيوِف، َبْعضٍ  ىإلَ  َبْعُضُهمْ  َفثَارَ  َبْيَنُهْم، َكانَ  َما َفَتَذاَكُروا اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي َشْيءٌ 
 يل ىل مل خل: اآْلَيةُ  ِذهِ هَ  َفَنَزَلتْ  إَلْيِهمْ  َفَذَهبَ  َلهُ  َذِلكَ  َفُذِكرَ  السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  اهللِ  َرُسولُ 

 .(1)ىم  مم خم حم جم
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 :قوله من عنه روى ما مشكل بيان بابالطحاوي في شرح مشكل اآلثار:  .1

 .، واللفظ له152، حديث رقم:2/316 ((ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفرٌ ))
، حديث 3/720 مل خل: ه: قوله تعاليتفسير أبي حاتم في ابن  .2

 .3191رقم:
، حديث  12/126الطبراني في الكبير: أبو نصر األسدي عن ابن عباس .3

 .12666رقم:
 .111-117عمران صـ: سورة آل (2)الواحدي في أسباب النزول .4
 :اإلسناددراسة  -ب
 يالثغر  أمية أبو يالخزاع سالم بن مسلم بن إبراهيم بن محمد :أبو أمية .1

ه(، صدوق صاحب حديث يهم، من الحادية عشر، 273ي: )ت:الطرسوس
 .(3)روى له النسائي

 .(4)أبو نعيم الفضل بن داكين: سبقت ترجمته .2

                                                           
 .101آل عمران:  (1)
أسباب نزول القرآن: ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  (2)

 ه. 1412الدمام، الطبعة الثانية،  –الحميدان، طبعة: دار اإلصالح هـ(، تحقيق: عصام بن عبد المحسن 461
 .9/16، تهذيب التهذيب:13/91، سير أعالم النبالء:24/327، تهذيب الكمال:7/117الجرح والتعديل: (3)
 (، ثقة.1التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (4)
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عن خليفة بن حصين عن أبي نصر  األغر بن الصباحقيس بن الربيع عن  .3
 .(1)العزو لهم : سبقعن أبن عباس

 :اإلسنادالحكم على -ج
يقوى بما يشهد له من حديث إسناده حسن، فيه من خف ضبطه ومن وثق،  

 ُمَحمَّدِ  ْبنُ  للَّهِ ا َعْبدُ  َحدَّثََناالذي جاء في المعجم الصغير للطبراني يقول فيه:  أنس
، ُعَزْيزٍ  ْبنِ  ِبيِع، ْبنُ  َغسَّانُ  َحدَّثََنا ،ِبَبْغَدادَ  اْلَمْوِصِليُّ  َحدَّثََنا َعْبَدَة، ْبنُ  ُيوُسفُ  ثََناَحدَّ  الرَّ

، َوثَاِبتٌ  الطَِّويُل، ُحَمْيدٌ   َواْلَخْزَرجُ  اأْلَْوُس  َكاَنِت : َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  اْلُبَناِنيُّ
اَفلَ  ،اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي َعَداَوةٌ  َبْيَنُهَما َوَكاَنتْ  ،اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َحيَّْينِ   اللَّهِ  َرُسولُ  َعَلْيِهمْ  َقِدمَ  مَّ
 اأْلَْوسِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َتَمثَّلَ  ِإذْ  ُهمْ لَ  َمْجِلسٍ  ِفي ُقُعودٌ  ُهمْ  َفَبْيَنَما ،َبْيَنُهمْ  اللَّهُ  َفَألَّفَ  َذِلكَ  َذَهبَ 
 ِلأْلَْوسِ  ِهَجاءٌ  ِفيهِ  ِشْعرٍ  َبْيتِ بِ  اْلَخْزَرجِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َوَتَمثَّلَ  ِلْلَخْزَرجِ  ِهَجاءٌ  ِفيهِ  ِشْعرٍ  ِبَبْيتِ 
 َوَأَخُذوا ،َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُهمْ  َثبَ وَ  َحتَّى ِبَبْيتٍ  َيَتَمثَّلُ  َوَهَذا ِبَبْيٍت  َيَتَمثَّلُ  َهَذا َيَزاُلوا َفَلمْ 

 ْسِرًعامُ  َفَجاءَ  ،اْلَوْحي َعَلْيهِ  َوُأْنِزلَ ، اللَّهِ  َرُسولَ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  ،ِلْلِقَتالِ  َواْنَطَلُقوا ،َأْسِلَحَتُهمْ 
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه : َناَداُهمْ  َرآُهمْ  َفَلمَّا ،َساَقْيهِ  َعنْ  َحَسرَ  َقدْ 

ٍّ َّ ُشوا ،اآْلَياتِ  ِمنَ  َفَرغَ  َحتَّى  َبْعُضُهمْ  َواْعَتَنقَ  ،َهابِ  َفَرَمْوا ،ِبَأْسِلَحِتِهمْ  َفَوحَّ
 .َيْبُكونَ  َبْعًضا

دَ  َعْبَدةَ  ْبنُ  ُيوُسفُ  ِإالَّ  َوُحَمْيدٍ  ثَاِبتٍ  َعنْ  َيْرِوهِ  َلمْ    .(2)سَّانُ غَ  ِبهِ  َتَفرَّ
 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 األغر وخليفة بن حصين ثقتان، أبو نصر مجهول وثق، الحديث السابع والسبعون، قيس صدوق حسن الحديث، (1)

 .أبن عباس صحابي
 .602، حديث رقم:1/359من اسمه عبد اهلل –المعجم الصغير: حرف العين  (2)
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  مث زث رث يت ىت نت :ما جاء في قوله
 :المائتين بعدوالستون  الخامس الحديث*

ْبِد َأُبو ُمَحمٍَّد َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعٍد َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن عَ  َحدَّثََناقال اآلجري: 
َعْن َعاِصِم  ،اْلَمِلِك ْبِن َزْنُجَوْيِه َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس 

 ِإنَّ اللَّهَ )): اهللِ  لُ َرُسو  َقالَ : َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َقالَ  َعنْ  ،َعْن ِزرٍّ  ،ْبِن َأِبي النَُّجودِ 
نَّ َصاِحَبُكْم َخِليُل اللَّهِ  ،اتََّخَذ ِإْبَراِهيَم َخِلياًل  نَّ ُمَحمَّد ،َواِ   ،((َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  اً َواِ 

 . (1)نث مث زث رث يت ىت نت  َقَرأَ  ثُمَّ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
: كتاب اإليمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان (2)اآلجري في الشريعة .1

 المقام من النبي به اهلل خص ما ذكرباب –وأن نعيم الجنة ال ينقطع 
 .، واللفظ له1095، حديث رقم:4/1606 القيامة يوم المحمود

 .10256، حديث رقم:10/142الطبراني في الكبير:  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(3)ابن صاعد: سبقت ترجمته .1
: الغزال يالبغداد زنجويه بن الملك عبد بن محمد بكر أبو: محمد بن عبد الملك .2

 .(4)ه( ثقة، من الحادية عشر، روى له أصحاب السنن251)ت:
 .(5)محمد بن يوسف الفريابي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 .(6): سبق العزو لهمعاصم عن زر عن عبد اهلل بن مسعود .4

 
                                                           

 .79اإلسراء:  (1)
 هـ(، تحقيق: الدكتور عبد360الشريعة: ألبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل اآلُجرِّيُّ البغدادي )المتوفى:  (2)

 هـ. 1420الرياض / السعودية، الطبعة الثانية، -اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي، طبعة: دار الوطن 
 الحديث السادس والسبعون، ثقة. (3)
 .9/316، تهذيب التهذيب:12/346، سير أعالم النبالء:26/17، تهذيب الكمال:1/5الجرح والتعديل: (4)
 الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. الحديث الرابع واألربعون بعد المائة، (5)
 صحابي. الحديث الثاني عشر بعد المائة، عاصم صدوق حسن الحديث، زر ثقة، ابن مسعود (6)
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 :اإلسنادالحكم على -ج  
 نحس صدوق وهو األسدي النجود أبي بن عاصم عدا ثقات رجاله حسن إسناده     

، وهذا الحديث صحيح لغيره، فقد صح عند مسلم األسدي الربيع بن قيسكذا  الحديث،
 َحدَّثََنا: في فضائل أبي بكر -رحمه اهلل-في جزء من هذا الحديث ما يتقوى به، قال 

، َبشَّارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ   َرَجاٍء، ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  ُة،ُشْعبَ  َحدَّثََنا َجْعَفٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا اْلَعْبِديُّ
 اهللِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : الَ قَ  اأْلَْحَوِص، َأِبي َعنْ  ُيَحدِّثُ  اْلُهَذْيِل، َأِبي ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ 
 َبْكرٍ  َباأَ  اَلتََّخْذتُ  َخِلياًل  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  َلوْ )): َقالَ  َأنَّهُ  ،النَِّبيِّ  َعنِ  ُيَحدِّثُ  َمْسُعوٍد، ْبنَ 

 .(1)((َخِلياًل  َصاِحَبُكمْ  اهللُ  اتََّخذَ  َوَقدِ  َوَصاِحِبي، َأِخي َوَلِكنَّهُ  َخِلياًل،
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .2313، حديث رقم: 4/1155باب فضائل أبي بكر- صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (1)
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 الفصل الثاني
 (التفسير وعلوم القرآنكتب  فيمن أسباب النزول قيس  هوردأ)ما 

  ني مي  زي ري:سبب نزول قوله
 :المائتين بعدوالستون  السادس الحديث*

، َحدَّثََنا: الَ قَ  َمْرَيَم، َأِبي ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َحدَّثََناقال الطحاوي:   اْلِفْرَياِبيُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ   ِإَلى َأْعَراِبيٌّ  َجاءَ : َقالَ  ُسْفَياَن، َأِبي َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  الرَّ
 َواهللِ  الشَّاِء؟ ِرَعاءَ  ُتْعِطيأَ : َفَقالَ  َيْقِسُم، َوَجَعلَ  َعْنهُ  َفَأْعَرَض  َيْقِسُم، َوُهوَ  َفَسَأَلهُ  ،النَِّبيِّ 
 مي  زي ري :اهللُ  َفَأْنَزلَ  ((َأْعِدْل؟ َلمْ  ِإَذا َيْعِدلْ  َفَمنْ )): النَِّبيُّ  َفَقالَ  َعَدْلَت، َما

 .(1) ني
 تخريجه: -أ

  :أخرجه
 مي  زي ريتأويل قوله تعالى: –: كتاب الزكاة (2)الطحاوي في أحكام القرآن

 .712، حديث رقم: 1/372 ني
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(3)ابن أبي مريم عن الفريابي عن قيس عن األعمش: سبق العزو لهم .1
 .(3): سبقت ترجمتهطلحة بن نافع .2

 :اإلسنادالحكم على -ج
يم بن أبي مر  الجمحي محمد بن اهلل عبد وفيه ،مرسل نهأل الضعف شديد إسناد  

 .الحديث متروك وهو
  
                                                           

 .60التوبة: (1)
أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري أحكام القرآن الكريم: ألبي جعفر  (2)

هـ(، تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال، طبعة: مركز البحوث اإلسالمية التابع 321المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 م.1991-1995لوقف الديانة التركي، إستانبول، الطبعة األولى 

ئة، ابن ابي مريم متروك، الفريابي ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش الحديث السابع والخمسون بعد ما (3)
 ثقة.

 صدوق. ،الحديث الثالثون (3)
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   جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك :ما جاء في قوله
 :المائتين بعدوالستون  السابع الحديث*

 ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  ،َقْيٌس  ثنا َداُوَد، َأُبو ثنا َحِبيٍب، ْبنُ  ُيوُنُس  َحدَّثََناقال ابن أبي حاتم: 
َحى، َأِبي َعنْ   ِفي ِلُيْلَقى َوُأِخذَ  اِر،النَّ  ِفي ِإْبَراِهيمُ  ُأْلِقيَ  َلمَّا: َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  الضُّ
 خل حل جل مك لك خك حك: ِمْثَلَها ُمَحمَّدٌ  َفَقالَ : َقالَ  اْلَوِكيلُ  َوِنْعمَ  اللَّهُ  َحْسُبَنا: َقالَ  النَّارِ 
 . (1)هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل
 تخريجه: -أ

  :أخرجه
، حديث  3/111 من خن حن جن مم: قوله تعالىابن أبي حاتم في تفسيره: 

 .4521رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)م: سبقت ترجمتهداود عن قيس بن الربيع يعن أب يونس بن حبيب .1
 .(3)حصين: سبقت ترجمته أبو .2
 .(4)الضحى: سبقت ترجمته وأب .3
 .(5): سبقت ترجمتهابن عباس .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
، حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

يس بن ولم يتفرد به ق اإلسنادوهذا الحديث قد تفرد به ابن أبي حاتم عن قيس بهذا 
 دَّثََناحَ الربيع، فقد رواه غير واحد من أصحابه بإسناده عن ابن عباس، قال البخاري: 

َحى، َأِبي َعنْ  َحِصيٍن، َأِبي َعنْ  َبْكٍر، َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  ُأَراهُ  ُيوُنَس، ْبنُ  َأْحَمدُ   َعنِ  الضُّ
 َوَقاَلَها النَّاِر، ِفي ُأْلِقيَ  ِحينَ  ِإْبَراِهيمُ  َقاَلَها َوِكيُل،ال َوِنْعمَ  اللَّهُ  َحْسُبَنا َعبَّاٍس، اْبنِ 

                                                           
 .173آل عمران:  (1)
 الحديث الرابع والعشرون، يونس ثقة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 الحديث التاسع والخمسون بعد المائة، ثقة. (4)
 .الحديث الثاني، صحابي (5)
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دٌ  ،  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل:َقاُلوا ِحينَ  ُمَحمَّ
َحى، َأِبي َعنْ  ،َحِصينٍ  َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئيُل، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيَل، ْبنُ  َماِلكُ  َحدَّثََناوقال:   الضُّ
 َوِنْعمَ  اللَّهُ  َحْسِبيَ  :النَّارِ  ِفي ُأْلِقيَ  ِحينَ  ِإْبَراِهيمَ  َقْولِ  آخر َكانَ )): َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ 

 .(1)((الَوِكيلُ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           

، 173آل عمران: اآلَيَة   جم هل مل خل حل جل باب –صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (1)
 .4564-4563، حديث رقم:6/39
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  مج  حج مث هت متخت حت جت: سبب نزول قول
 :المائتين بعدوالستون  الثامن الحديث*

 َقدْ  اْمَرَأةٌ  َلهُ  لٌ َرجُ  َكانَ : َقالَ  ،َسِعيدٍ  َعنْ  ،َساِلمٍ  َعنْ  ،َقْيسٍ  َعنْ  ُذِكرَ قال ابن أبي حاتم: 
 اَل : َفَقاَلتْ  ،َيَتَزوَّجَ  َوَأنْ  َهاُيَطلِّقَ  َأنْ  َفَأَرادَ  َأْواَلدٌ  ِمْنَها َلهُ  َوَكانَ  اْلَحْيضِ  ِمنَ  َوَعنََّستْ  َكِبَرتْ 
 ،ِشْئتَ  ِإنْ  َذِلكَ  ِمنْ  ْكَثرَ أَ  َأوْ  ِشْئتَ  ِإنْ  َعْشرٍ  ُكلَّ  َواْقِسمْ  َوَلِدي َعَلى َأُقومُ  َوَدْعِني ،ُتَطلِّْقِني
 َقدْ )): َفَقالَ  ،َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكرَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َفَأَتى ،ِإَليَّ  َأَحبُّ  َفُهوَ  َيْصُلحُ  َهَذا َكانَ  ِإنْ : َفَقالَ 
 مث هت متخت حت جت  َتَعاَلى اللَّهُ  َوَأْنَزلَ : َقالَ  ((َأَجاَبكَ  َشاءَ  َفِإنْ  َتُقولُ  َما اللَّهُ  َسِمعَ 

 .َعْنهُ  َيْسَأُلوا َلمْ  َعمَّا َفَأْفَتاُهمْ ، (1) مج  حج
 تخريجه: -أ

 :أخرجه
  مج  حج مث هت متخت حت جت :قوله تعالىابن أبي حاتم في تفسيره:  
 .6019، حديث رقم:4/1076

 :اإلسناددراسة  -ب
 اودد بن المنذر بن إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد: ابن أبي حاتم .1

ه( ثقة حافظ، روى عن 327: )ت:الحّنظليّ  الّتميميّ  محمد أبو مهران، بن
 وعنه: ،القّطان سنان بن وأحمد َعَرَفة، بن والحسن زرعة، يوأب وارة، وابنأبيه، 

 بن وعليّ  خ،الّشي وأبو الَمَيانجّي، ويوسف الّتميمّي، ُحَسيْنك عليّ  بن الُحسين
 .(2)م، وغيرهالبصير الُحسين بن محمد بن وأحمد َمْرَدك، بن العزيز عبد

 .(3)قيس عن سالم األفطس عن سعيد بن جبير: سبق العزو لهم .2
 :اإلسنادالحكم على -ج
 قيس عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، وموضع تعليق موضع به ألن ضعيف إسناد  
حسن الحديث، وليس ثمة ما يقوى به هذا الحديث،  صدوق وهو األسدي الربيع بن

 تفرد بروايته ابن أبي حاتم عن قيس بن الربيع.
                                                           

 .127النساء: (1)
 .7/533تاريخ اإلسالم: (2)
 الحديث، سالم االفطس وسعيد بن جبير ثقتان.الحديث الثامن واألربعون، قيس صدوق حسن  (3)
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  نث مث زث رث يت  ىت نت: سبب نزول قول
 :المائتين بعد والستون التاسع الحديث*

 َقْيُس  ثنا اْلِفْرَياِبيُّ  ثنا يَّ ِإلَ  َكَتبَ  ِفيَما اْلَقْيَساِريُّ  َثْورٍ  ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرَناقال ابن أبي حاتم: 
ِبيعِ  ْبنُ   َمِسيرٍ  ِفي اللَّهِ  ُسولُ رَ  َكانَ : َقالَ  ُجَبْيرٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اأْلَْفَطِس، َساِلمٍ  َعنْ  الرَّ

 َحقًّا، ُمَحمَّدٌ : َقالَ  ُأَراهُ  اَهذَ  َيُقولُ  َما َكانَ  ِإنْ : َفَقاُلوا َأَماَمهُ  َيِسيُرونَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِمنَ  َوُأَناٌس 
  ىت نت: َفَقالَ  َقاُلوا الَِّذي َنِبيَّهُ  اللَّهُ  َفَأْعَلمَ  النَِّبيَّ  َيْعُنونَ  اْلَحِميِر، ِمنَ  َشرٌّ  َنْحنُ 

 َشْيًئا َناُقلْ  َما: َقاُلوا ((َتُقوُلوَن؟ َما)): َفَقالَ  النَِّبيُّ  ِإَلْيِهمُ  َفَأْرَسلَ  نث مث زث رث يت
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث (1). 

 تخريجه: -أ
  :أخرجه
، حديث 6/1130 نث مث زث رث يت تعالى قوله: تفسيره في حاتم أبي ابن
 .10400رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
، الحال ه(، مجهول279: )ت:الَقْيسرانيُّ  الُجَذاميُّ  عمرو بن َثْور بن عمرو .1

 .(2)انيمسل ْبن َخْيَثَمة، وعنه الطبراني و الفريابي يوسف بن محمد: عنروى 
 .(3)محمد بن يوسف: سبقت ترجمتهالفريابي  .2
 .(4)قيس عن سالم األفطس عن سعيد بن جبير: سبق العزو لهم .3

 :اإلسنادالحكم على -ج
 لجذاميا ثور بن عمرو عدا ونصدوقو  ثقات رجاله وباقي ل،رسم هألن ضعيف هإسناد 

 .الحال مجهول وهو
 

                                                           
 .65التوبة:  (1)
 .452، إرشاد القاصي والداني: 6/513تاريخ اإلسالم:  (2)
 الحديث الرابع واألربعون بعد المائة، ثقة. (3)
 الحديث الثامن واألربعون، قيس صدوق حسن الحديث، سالم االفطس وسعيد بن جبير ثقتان. (4)
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  حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ: قولسبب نزول 
 :المائتين بعد السبعون الحديث*

 المس عن قيس، حدثنا قال، العزيز عبد حدثنا قال، الحارث حدثنيقال الطبري: 
 هم: قال ،(1) خب حب  جب هئ مئ :جبير بن سعيد عن األفطس،

سالم بإسالمه أرسل الذين النجاشي ُرُسل  الخيِّرَ  ارهماخت رجال سبعين كانوا قومه، وا 
 فبكوا ،(2) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر : عليهم فقرأ ،اهلل رسول على فدخلوا فالخيَِّر،
 هب مب خب حب  جب هئ مئ  :فيهم اهلل فأنزل الحق، وعرفوا

: قوله إلى  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم : فيهم وأنزل ، جت
 ِّ ّٰ نئ مئ زئ رئ (3). 
 تخريجه: -أ
، 12324، حديث رقم:10/505، 12الطبري في تفسيره: المائدة: :أخرجه .1

 واللفظ له.
  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم :تعالى قولهابن أبي حاتم في تفسيره:  .2

 .16977، حديث رقم:9/2911، 52القصص:
 :اإلسناددراسة  -ب
: التميمي داهر أسامة أبي بن محمد بن الحارث محمد أبو: الحارث .1

 عبدو  هارون بن ويزيد القاسم بن هاشم النضر أبي عنه(، ثقة، روى 212)ت:
 أبوو  الطبري، وعنه: الواقدي عمر بن ومحمد عبادة بن وروح عطاء بن الوهاب
 .(4)وغيرهم خالد بن بكر وأبو العطار مخلد بن ومحمد الدنيا أبي بن بكر

 .(5)عبد العزيز هو ابن الخطاب: سبقت ترجمته .2

                                                           
 .12المائدة: (1)
 .2، 1سورة يس:  (2)
 .54، 53القصص:  (3)
 .261-260صـ :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (4)
 الحديث الثالث بعد المائة، صدوق حسن الحديث. (5)



  [644] 

 

 .(1)قيس عن سالم األفطس عن سعيد بن جبير: سبق العزو لهم .3
 :اإلسنادالحكم على -ج
رساله مقبول  رسل عن ألنه ي إسناده حسن به موضع إرسال عن سعيد بن جبير وا 

الربيع  وقيس بن الضبي الخطاب بن العزيز عبد عدا ثقات رجاله، وبقية الثقات
ن عبد ب في روايته لهذا الحديث شريكُ  اً ، وقد تابع قيسالحديث احسن انصدوق ماوه

، َحدَّثََناقد ذكر عند ابن الجعد ما نصه: اهلل، ف  َعنْ  اِلٍم،سَ  َعنْ  َشِريٌك، أَنا َعِليٌّ
 للَّهِ ا َرُسولِ  ِإَلى النََّجاِشيُّ  َبَعثَ : َقالَ   خب حب  جب هئ مئ  َسِعيٍد،
 َفَنَزَلتْ  َواللَِّه، َنْعِرفُ : اُلواقَ  َفَبَكْوا يس َعَلْيِهمْ  َفَقَرأَ  َرُجاًل، َثاَلِثينَ  َأْصَحاِبهِ  ِخَيارِ  ِمنْ 
 .(2)ِفيِهمْ 
 

 

  

                                                           
 الحديث الثامن واألربعون، قيس صدوق حسن الحديث، سالم االفطس وسعيد بن جبير ثقتان. (1)
 .2111، حديث رقم:321األفطس صـمسند ابن الجعد: شريك عن سالم  (2)
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 سورة براءة سبب نزول

 :المائتين بعدالسبعون الواحد و  الحديث*

 ُمِغيَرَة، َعنْ  ْيٌس،قَ  ثنا: َقالَ  َأْحَمَد، َأُبو ثنا: َقالَ  ِإْسَحاَق، ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبري: 
، َعنِ  رُ  ثني: َقالَ  الشَّْعِبيِّ  َعِليٍّ  َمعَ  ُكْنتُ  :َقالَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  ُهَرْيَرَة، َأِبي ْبنُ  ُمَحرَّ
 تَُناُدوَن؟ ُكْنُتمْ  ْيءٍ شَ  ِبَأيِّ : ُقْلتُ  َناَدْيُت، َصْوُتهُ  َصِحلَ  ِإَذا َفَكانَ  ُيَناِدي، النَِّبيُّ  َبَعَثهُ  ِحينَ 
 ِإَلى َفَعْهُدهُ  َعْهدٌ  للَّهِ ا َرُسولِ  ِعْندَ  َلهُ  َكانَ  َوَمنْ  ُعْرَياٌن، ِباْلَكْعَبةِ  َيُطفْ  اَل : ِبَأْرَبعٍ : َقالَ 

 .ُمْشِركٌ  َذاهَ  َعاِمَنا َبْعدَ  َيُحجُّ  َواَل  ُمْؤِمَنٌة، َنْفٌس  ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  َواَل  ُمدَِّتِه،

بِ  ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقالَ  َعفَّاُن، ثنا: َقالَ  َعْمٍرو ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثَِنيو    ، ثنا: َقالَ  يِع،الرَّ  الشَّْيَباِنيُّ
، َعنِ  رُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  الشَّْعِبيِّ  ،َعِليٍّ  َمعَ  ُكْنتُ : الَ قَ  َأِبيهِ  َعنْ  ُهَرْيَرَة، َأِبي ْبنُ  اْلُمَحرَّ
 َقدْ وَ ، َأَجِلهِ  ِإَلى َفَعْهُدهُ  َعْهدٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َكانَ  َوَمنْ : َقالَ  َأنَّهُ  ِإالَّ  َنْحَوُه، َفَذَكرَ 
 .اأْلََجلِ  ِفي َقْيًسا َفَخاَلفَ  ُشْعَبُة، اْلَحِديثِ  ِبَهَذا َحدَّثَ 

 تخريجه: -أ

 :أخرجه

 .16361، حديث رقم:14/103ي في تفسيره: سورة التوبة الطبر  

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أحمد بن إسحاق بن عيسى األهوازي: سبقت ترجمته .1
 يالزبير  ياألسد درهم بن عمر بن الزبير بن اهلل عبد بن محمد: أبو أحمد .2

ه( ثقة ثبت يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، 203: )ت:الحبال يالكوف
 .(2)روى له الجماعة

                                                           
 الحديث الواحد والتسعون، صدوق. (1)
 .9/255، تهذيب التهذيب:9/529، سير أعالم النبالء:25/476، تهذيب الكمال:7/297الجرح والتعديل: (2)
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 .(1)قيس عن مغيرة الضبي: سبقت ترجمته .3
 .(2)الشعبي: سبقت ترجمته .4
 رواد أبى بن جبلة بن عباد بن عمرو بن محمد جعفر أبو :محمد بن عمرو .5

صدوق، من الحادية عشر، روى له مسلم ه(، 234ي: )ت:البصر  العتكى
 .(3)وأبو داود

 .(4): سبقت ترجمتهعن قيس عفان بن مسلم .6
 مولى يفالكو  يالشيبان فيروز سليمان أبى بن سليمان إسحاق أبو: الشيباني .7

 .(5)ه( ثقة حافظ، من الخامسة، روى له الجماعة140: )ت:شيبان بنى
 .(6)سبقت ترجمته :هريرة أبى بن محرر  .1
 .(7): سبقت ترجمتههريرةأبو  .9

 :اإلسنادالحكم على -ج 

إسناده حسن من طريقيه عن قيس، ولم يتفرد به قيس بن الربيع فقد تابعه شعبة بن   
 َحدَّثََنا َجْعَفٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا، قال أحمد في مسنده: اإلسنادالحجاج عن الشيباني بهذا 

، َعنِ  ُمِغيَرَة، َعنْ  ُشْعَبُة، رِ  َعنْ  الشَّْعِبيِّ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َأِبيهِ  َعنْ  ُهَرْيَرَة، َأِبي ْبنِ  ُمَحرَّ
: لَ َفَقا((، ِبَبَراَءةٌ  َمكَّةَ  َأْهلِ  ِإَلى اهللِ  َرُسولُ  َبَعَثهُ  ِحينَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َمعَ  ُكْنتُ ))
 ِباْلَبْيِت  َيُطوفُ  َواَل  ُمْؤِمٌن، ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل  َأنَّهُ : ُنَناِدي ُكنَّا: َقالَ  تَُناُدوَن؟ ُكْنُتمْ  َما

 َفِإَذا ْشُهٍر،أَ  َأْرَبَعةِ  ِإَلى َأَمَدهُ  َأوْ  َأَجَلهُ  َفِإنَّ  َعْهٌد، اهللِ  َرُسولِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َكانَ  َوَمنْ  ُعْرَياٌن،

                                                           
 الحديث التاسع والسبعون بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، مغيرة ثقة. (1)
 الحديث السادس، ثقة. (2)
 .9/373، تهذيب التهذيب:5/926، تاريخ اإلسالم:26/201، تهذيب الكمال:1/33الجرح والتعديل: (3)
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.13التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (4)
 .4/119، تهذيب التهذيب:6/193، سير أعالم النبالء:11/444، تهذيب الكمال:4/122الجرح والتعديل: (5)
 الحديث الثاني عشر، ثقة. (6)
 الحديث التاسع، صحابي. (7)
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 َبْعدَ  اْلَبْيتَ  َهَذا َيُحجُّ  اَل وَ  َوَرُسوُلُه، اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َبِريءٌ  اهللَ  َفِإنَّ  اأْلَْشُهرِ  اأْلَْرَبَعةُ  َمَضتِ 
 .(1)َصْوِتي َصِحلَ  َحتَّى ُأَناِدي َفُكْنتُ : َقالَ  ،ُمْشِركٌ  اْلَعامِ 

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 :ريب األلفاظغ-د

  ََأْصَحلُ  هوف َصَحاًل، َيْصَحل صوُته وَصِحلَ  بالكسر، الرَُّجُل، َصِحل: َصِحل 
؛: وَصِحلٌ   اهلل لرسو  صفة وفي ُبُحوحة؛ َأي َصَحلٌ  صوته في: ويقال َبحَّ
 يكون ال وَأن ةكالُبحَّ  بالتحريك، هو َصَحٌل؛ صوته وفي: َمْعَبد ُأمّ  وَصَفْته حين
 َصِحل ىَحت ُأنادي فُكْنت: الَحجِّ  في العهد َنْبذِ  في هريرة َأبي وحديث، حادًّا

 .(2)صوتي

 

  

                                                           
، قال المحقق: 7977، حديث رقم: 13/356مسند أبي هريرة–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محرر بن أبي هريرة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في 
عهٌد فإن أجله أو  وقع في متن الحديث نكارة من جهة قول الراوي "ومن كان بينه وبين رسول اهلل "الثقات"، وقد

أمده إلى أربعة أشهر"، فالصحيح أن أجله إلى أمده بالغًا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر، وذلك لقوله تعالى في 
، وأما من لم يكن له عهٌد من المشركين، أو كان له عهد، لكن ظاَهَر على  فأِتمُّوا َعْهَدهم إلى ُمدَّتهمسورة براءة 
أو نقض عهده قبل انقضاء مدته، فذلك أمده إلى أربعة أشهر، قلت وبهذا تكون رواية قيس أصوب  رسول اهلل

 من شعبة رحمة اهلل على الجميع.
 . 11/377فصل الصاد المهملة –لسان العرب: حرف الالم  (2)
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  مغ جغ مع جع  مظ حط مض :ما جاء في قوله

 :المائتين بعدالسبعون و  الثاني الحديث*

، ثنا: َقالَ  اْلُمثَنَّى، َحدَّثَِني  َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي نْ عَ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َقْيٌس، ثنا: َقالَ  اْلِحمَّاِنيُّ
 َعْصَرةً  َطانُ الشَّيْ  َعَصَرهُ  َوَقدْ  ِإالَّ  ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  َما)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي
 مع جع  مظ حط مض :اللَّهِ  َرُسولُ  َقَرأَ  ثُمَّ  ((َوَمْرَيمَ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى ِإالَّ  َعْصَرَتْيِن؛ َأوْ 

 . (1)جف مغ جغ

  تخريجه: -أ

 .6192، حديث رقم:6/339، 36الطبري في تفسيره: آل عمران: : أخرجه

 :اإلسناددراسة  -ب
 : مجهول لم يعرف.المثني .1
 .(2)يحيى الحماني عن قيس بن الربيع: سبق العزو لهما .2
 .(3)األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: سبقت اإلحالة إليهم .3

 :اإلسناد الحكم على-ج 

لمثني ، واالحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد 
 ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرةالحديث صحيح لغيره، فقد جاء و  مجهول،

 َفَيْسَتِهلُّ  وَلُد،يُ  ِحينَ  َيَمسُّهُ  َوالشَّْيَطانُ  ِإالَّ  ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  َما)) :َقالَ  النَِّبيَّ  َأنَّ : قال
: ِشْئُتمْ  ِإنْ  واأُ َواْقرَ : ُهَرْيَرةَ  وَأبُ  َيُقولُ  ثُمَّ ((، َواْبَنَها َمْرَيمَ  ِإالَّ  ِإيَّاُه، الشَّْيَطانِ  َمسِّ  ِمنْ  َصاِرًخا

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض (4). 
                                                           

 .36عمران:آل  (1)
 .، يحيى الحماني ضعيف، قيس صدوق حسن الحديثالحديث األول (2)
 صحابي. الحديث السادس عشر، األعمش عن أبي صالح ثقتان، أبو هريرة (3)
، حديث   6/34جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض  باب–صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن  (4)

 .2366، حديث رقم: 4/1131باب فضائل عيسى–، صحيح مسلم: كتاب الفضائل 4541رقم:
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  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ :ما جاء في قوله

 :المائتين بعدوالسبعون  الثالث الحديث*

 َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمِش، نِ عَ  َقْيٍس، َعنْ  َصْلتٍ  اْبنُ  ثنا: َقالَ  ُكَرْيٍب، َأُبو َحدَّثََنايقول الطبري: 
َحى،  ِبُمَتَوكِّلٍ  َلْيَس : َقالَ  (1) حبجب هئ مئ خئ حئ جئ اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْسُروٍق، َعنْ  الضُّ

 َعْنهُ  ُيَكفِّرَ  َأنْ  َيَتَوكَّلْ  َلمْ  َمنْ  َعَلى َعَلْيهِ  َتَوكَّلَ  ِمنْ  َفْضلَ  َوَجَعلَ  َحاَجُتُه، ُقِضَيتْ  َقدْ  الَِّذي
 .َأْجًرا َلهُ  َوُيْعِظمَ  َسيَِّئاِتِه،

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .23/441، 3الطبري في تفسيره: سورة الطالق:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)أبو كريب الهمداني: سبقت ترجمته .1
: صماألي الكوف ياألسد الحجاج بن الصلت بن محمد جعفر أبو: ابن الصلت .2

من العاشرة، روى له البخاري وأصحاب السنن عداء أبو ه( ثقة، 220)ت:
 .(3)داود

 .(4)عن األعمش عن أبي الضحى عن مسروق: سبق العزو لهم قيس .3
 .(5)سبقت ترجمته: عبد اهلل بن مسعود .4

 

 

                                                           
 .3الطالق: (1)
 الحديث التاسع، ثقة. (2)
 .9/233، تهذيب التهذيب:5/439، تاريخ اإلسالم:25/396، تهذيب الكمال:7/211الجرح والتعديل: (3)
 صدوق حسن الحديث، والبقية ثقات.الحديث التاسع والخمسون بعد المائة، قيس  (4)
 .الحديث الرابع عشر، صحابي (5)
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 :اإلسنادالحكم على -ج 

، حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 
 .اإلسنادوقد تفرد الطبري بهذا الحديث من هذا 

 َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناوللحديث ما يشهد له، قال الترمذي في سننه:  
، ْبنُ  الرَّْحَمنِ   اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  َعقَّارِ  نْ عَ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا: َقالَ  َمْهِديٍّ

 نَ مِ  َبِرئَ  َفَقدْ  اْسَتْرَقى َأوْ  اْكَتَوى َمنْ )): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبيهِ  َعنْ  ُشْعَبَة، ْبنِ 
 .((التََّوكُّلِ 

 ، وهذاحصين بن وعمران عباس، وابن مسعود، ابن عن الباب وفيقال الترمذي: 
 .(1)حديث حسن صحيح

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .2055، حديث رقم:3/461باب ما جاء في كراهية الرقية –سنن الترمذي: أبواب الطب  (1)
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  مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب: قوله سبب نزول

 :المائتين بعدوالسبعون  الرابع الحديث*

 َحِصيٍن، َأِبي نْ عَ  َقْيٌس، ثنا: َقالَ  اْلَعِزيِز، َعْبدُ  ثنا: َقالَ  اْلَحْرُث، َحدَّثَِنيقال الطبري: 
 َوْجُهُه، ِمْحَمارٌّ  َغْضَبانُ  َوُهوَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َخَرجَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ 
 آخر َفَقامَ  ،((النَّارِ  ِفي)) :َقالَ  َأِبي؟ َأْينَ : َفَقالَ  َرُجلٌ  ِإَلْيهِ  َفَقامَ  اْلِمْنَبِر، َعَلى َجَلَس  َحتَّى
 َربًّا، ِباللَّهِ  َرِضيَنا: َفَقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقامَ ((، ُحَذاَفةُ  َأُبوكَ )): َقالَ  َأِبي؟ َمنْ : َفَقالَ 

ْساَلمِ   ِبَجاِهِليَّةٍ  َعْهدٍ  وَحِديثُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َيا ِإنَّا ِإَماًما، َوِباْلُقْرآنِ  َنِبيًّا، َوِبُمَحمَّدٍ  ِديًنا، َوِباإْلِ
 مت خت  حت جت هب مب خب: َوَنَزَلتْ  َغَضُبُه، َفَسَكنَ : َقالَ  ،آَباُؤَنا َمنْ  َيْعَلمُ  َواللَّهُ  َوِشْرٍك،

 َمْسَأَلةِ  َأْجلِ  ِمنْ  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى اآْلَيةُ  َهِذهِ  َنَزَلتْ : ونَ آخر  َوَقالَ  ، (1)مج حج مث هت
 .اْلَحجِّ  َأْمرِ  ِفي َشْيءٍ  َعنْ  َسَأَلهُ  َساِئلٍ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، واللفظ 12102، حديث رقم:11/103، 101الطبري في تفسيره: سورة المائدة: .1
 له.

 في اهلل رسول عن روى ما مشكل بيان باب الطحاوي في شرح مشكل اآلثار: .2
،  4/112 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب: أنزلت فيه الذي السبب

 .1475حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
الحارث محمد بن داهر عن عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع: سبقت  .1

 .(2)ترجمتهم

                                                           
 .101المائدة:  (1)
الحديث المائتين وسبعًة وستون، الحارث ثقة، عبد العزيز بن الخطاب وقيس بن الربيع صدوقان حسنا  (2)

 ديث.الح
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 .(1): سبق العزو لهمصالح عن أبي هريرة يالحصين عن أب وأب .2

 :اإلسنادالحكم على -ج

 نحس صدوق وهو الضبي الخطاب بن العزيز عبد عدا ثقات رجاله حسن إسناده
كما  ، وللحديث ما يشهد له من حديث أنساألسدي الربيع بن قيسكذا  الحديث،

، نِ عَ  ُشَعْيٌب، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الَيَماِن، َأُبو َحدَّثََناجاء عند البخاري ما نصه:  : َقالَ  الزُّْهِريِّ
 َفَقامَ  َر،الظُّهْ  َفَصلَّى الشَّْمُس، َزاَغتِ  ِحينَ  َخَرجَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َماِلٍك، ْبنُ  َأَنُس  َأْخَبَرِني
 َيْسَألَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ )): َقالَ  ثُمَّ  ِعَظاًما، ُأُموًرا ِفيَها َأنَّ  َفَذَكرَ  السَّاَعَة، َفَذَكرَ  الِمْنَبِر، َعَلى
 َفَأْكَثرَ  ((َهَذا َمَقاِمي ِفي تُ ُدمْ  َما َأْخَبْرُتُكْم، ِإالَّ  َشْيءٍ  َعنْ  َتْسَأُلوِني َفالَ  َفْلَيْسَأْل، َشْيءٍ  َعنْ 

، ُحَذاَفةَ  نُ بْ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفَقامَ  ،((َسُلوِني)): َيُقولَ  َأنْ  َوَأْكَثرَ  الُبَكاِء، ِفي النَّاُس  : َفَقالَ  السَّْهِميُّ
 ُرْكَبَتْيِه، َعَلى ُعَمرُ  كَ َفَبرَ  ((َسُلوِني)): َيُقولَ  َأنْ  َأْكَثرَ  ثُمَّ  ((ُحَذاَفةُ  َأُبوكَ )): َقالَ  َأِبي؟ َمنْ 
 َعَليَّ  ُعِرَضتْ )): َقالَ  ثُمَّ  َكَت،َفسَ  َنِبيًّا، َوِبُمَحمَّدٍ  ِديًنا، َوِباإِلْساَلمِ  َربًّا، ِباللَّهِ  َرِضيَنا: َفَقالَ 
 .(2)((َوالشَّرِّ  َكالَخْيرِ  َأرَ  َفَلمْ  الَحاِئِط، َهَذا ُعْرضِ  ِفي آِنًفا َوالنَّارُ  الَجنَّةُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 صحابي. الحديث العاشر، أبو الحصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة (1)
، وكتاب 540، حديث رقم:1/113باب وقت الظهر عند الزوال –صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة  (2)

، صحيح مسلم: 4621، حديث رقم: 6/54 مج حج مث هت مت خت  حت جت باب قوله: –تفسير القرآن 
 .2359، حديث رقم:4/1130وترك اإلكثار من سؤاله عما ال ضرورة إليه  باب توقيره–كتاب الفضائل 
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  ىه مه جه ين ىن من  :سبب نزول

 :المائتين بعدوالسبعون  الخامس الحديث*

 َأْخَبَرَنا: َقالَ  ِعْمَرانَ  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَحَسنِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال الواحدي: 
: َقالَ  اْلَمَحاِمِليُّ  ْسَماِعيلَ إِ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  ُعَبْيدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا: َقالَ  اْلَفِقيهُ  َأْحَمدَ  ْبنُ  َعِليِّ  َأُبو

ِريرُ  َيْحَيى ْبنُ  َزَكِريَّاءُ  َحدَّثََنا  َقْيُس  َناَحدَّثَ : َقالَ  اْلُجَهِنيُّ  ْفَيانَ سُ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الضَّ
ِبيعِ  ْبنُ   َرُسولِ  ِإَلى ُغاَلمٌ  َجاءَ  :َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اأْلَْحَوِص، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاقَ  َأِبي َعنْ  الرَّ
 َلكَ  َفَتُقولُ : َقالَ  ،((ءٌ َشيْ  اْلَيْومَ  ِعْنَدَنا َما)): َفَقالَ  َوَكَذا، َكَذا َتْسَأُلكَ  ُأمِّي ِإنَّ : َفَقالَ  اللَّهِ 

 اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  ،((َحاِسًرا اْلَبْيتِ  يفِ  َوَجَلَس  ِإَلْيهِ  َفَدَفَعهُ  َقِميَصهُ  َفَخَلعَ )): َقالَ  َقِميَصَك، اْكُسِني
 .(1)اآْلَيةَ  ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من : َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنهُ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه

 .217صـ سورة بني إسرائيلالواحدي في أسباب النزول: 
 :اإلسناددراسة  -ب
، األديب السرخسي عمران بن علي بن اهلل عبد بن محمد: أبو الحسن .1

 مشايخ عن حدث الصحيح األنيق الخط صاحب ه(، مجهول الحال،430)ت:
 .(2)توفي أن إلى سرخس

 لفقيها السرخسي علي أبو عيسى، بن محمد بن أحمد بن زاهر: أبو علي الفقيه .2
 مالقاس يوَأبَ  ه(، ثقة حافظ فقيه، روى عن:319)ت:: المحدث المقرئ الشافعي

                                                           
 .29اإلسراء: (1)
ِد بِن  (2) أَلْزَهِر بِن َأْحَمَد بِن االمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: لَتِقيُّ الدِّْيِن، َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهْيُم بُن ُمَحمَّ

، الَحْنَبِليُّ )المتوفى:  ِرْيِفْيِنيُّ ، الصَّ ٍد الِعَراِقيُّ ، تحقيق: خالد حيدر، طبعة: 97، رقم:53هـ( الطبقة الثانية صـ641ُمَحمَّ
 هـ.1414دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، طبعة عام: 
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، ابونيالصّ  ِإْسَماِعيل عثمان َوَأُبو الحاكم، ، وعنه:صاعد ْبن ويحيى الَبَغِوي،
 .(1)وغيرهم

ه(، ثقة، 323: )ت:الَمَحامليّ  أبان بن محمد بن إسماعيل بن القاسم: ُعَبْيد أبو .3
ابن نه: ، وعالدَّْوَرقّي، وطبقتهمالفاّلس، ومحمد بن المثنى، ويعقوب روى عن: 

 .(2)المظفر، والدارقطني، وعيسى بن الجراح، وطائفة
: وفالمكف المدائنيّ  أّيوب ْبن يحيى ْبن زكرّيا علي أبو :يحيىزكريا بن  .4

 ،زياد ْبن َعْبد اهلل البكائي، وشبابة بن سواره( صدوق، روى عن: 257)ت:
 .(3)صاعد، والقاضي المحامليمحمد ْبن غالب َتْمَتام، وابن  وعنه:

ه( 160العراقي: )ت: قبل  المدائني الجهني سفيان بن سليمان: سليمان الجهني .5
 بن باللو  دينار، بن اهلل عبدضعيف، من الثامنة، روى عن: قيس بن الربيع، و 

 أبوو  العقدي، عامر وأبو سليمان، بن ومعتمر، التيمي سليمان ، وعنه:يحيى
 .(4)يخرج له أحد من الستة، ولم الطيالسي داود

: سبق األحوص عن ابن مسعود عن أبي إسحاق السبيعي أبيقيس عن  .6
 .(5)العزو لهم

 :اإلسنادالحكم على -ج

 بن محمد، و الحديث ضعيف وهو العراقي سفيان بن سليمان فيه ضعيف هإسناد 
وهو مجهول الحال، وال يوجد للحديث شاهد  السرخسي عمران بن علي بن اهلل عبد

 أو متابع يقويه.

                                                           
 .16/476سير أعالم النبالء:  (1)
 .7/410:تاريخ اإلسالم (2)
 .6/14تاريخ اإلسالم: (3)
 .4/195، تهذيب التهذيب:4/61، تاريخ اإلسالم:11/437تهذيب الكمال: (4)
الحديث الواحد والتسعون بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق السبيعي وأبو األحوص ثقتان،  (5)

 صحابي. ابن مسعود
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  حك جك مق حق مف خف  حف جف :سبب نزول

 :المائتين بعدوالسبعون  السادس الحديث*

دِ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  ْخَبَرَناَأ: َقالَ  الثَّْعَلِبيُّ  ِإْبَراِهيمَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َأْخَبَرَناقال الواحدي:   ُمَحمَّ
 َأْخَبَرَنا: َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  ْحَمدَ أَ  ْبنِ  ُيوُسفَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  أخبرنا: قال الدِّيَنَوِريُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ 

ْبَراِهيمُ  َثْورٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا: قال سختويه ْبنُ  اْلُحَسْينُ   ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقااَل  ُسْفَيانَ  َأِبي ْبنُ  َواِ 
: َقالَ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  ِديِّ عَ  َعنْ  َسوَّاٍر، ْبنِ  َأْشَعثَ  َعنْ  َقْيٌس  َحدَّثََنا: َقالَ  ريابيفال يوسف بن

 ُأِحبُّ  اَل  َحالٍ  َعَلى ْيِتيبَ  ِفي َأُكونُ  ِإنِّي اللَّهِ  َرُسولَ  َيا: َفَقاَلتْ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرَأةٌ  َجاَءتِ 
نَّهُ  ،َعَليَّ  َفَيْدُخلُ  اأْلَبُ  َفَيْأِتي َوَلٌد، َواَل  َواِلدٌ  اَل  َأَحدٌ  َعَلْيَها َيَراِني َأنْ   َعَليَّ  َيْدُخلُ  َيَزالُ  اَل  َواِ 

 مف خف  حف جف: اآْلَيةُ  َهِذهِ  َفَنَزَلتْ  َأْصَنُع؟ َفَكْيفَ  اْلَحالِ  ِتْلكَ  َعَلى َوَأَنا َأْهِلي ِمنْ  َرُجلٌ 
 . (1)اآْلَيةَ  حل جل مك  لك خك حك جك مق حق

دِّيقُ  َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  اآْلَيةُ  َهِذهِ  َنَزَلتْ  َفَلمَّا: اْلُمَفسُِّرونَ  َقالَ   َأَفَرَأْيتَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َيا الصِّ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ: َتَعاَلى هُ اللَّ  َفَأْنَزلَ  َساِكٌن؟ ِفيَها َلْيَس  الشَّامِ  ُطُرقِ  ِفي َواْلَمَساِكنَ  اْلَخاَناتِ 
 .اآْلَيةَ  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .325-324، صـ31النور: سورةالواحدي في أسباب النزول: 
 :اإلسناددراسة  -ب
: ْعلبيّ الثَّ  النَّْيسابوري إسحاق أبو إبراهيم، بن محمد بن أحمد: الثَّْعَلِبيُّ  .1

 مدمح وأبي خزيمة، بن الفضل بن محمد طاهر أبي عن روىه( ثقة، 427)ت:
 .(2)الواحدي الحسن أبو عنهو  المخلدي،

                                                           
 .31النور: (1)
 .437-17/435النبالء:سير أعالم  (2)
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 فنجويه بن اهلل عبد بن الحسين بن محمد بن اهلل الحسين عبد أبو: الدِّيَنَوِريُّ  .2
 الرحمن عبد أبيه( ثقة صدوق كثير الرواية، روى عن: 414: )ت:الدينوري
 اهلل عبيدو ، الفضل بن الفضل الكنديكتاب السنن، و  النسائي شعيب بن أحمد
 أبو بناها، وعنه الجرجاني إبراهيم بن اهلل عبد القاسم وأبي شنبة بن محمد بن

والثعلبي  ،البيهقي الحسين بن أحمد بكر وأبو ،محمد بكر وأبو ،سفيان القاسم
 .(1)وغيرهم

 : مجهول لم أقف له على ترجمة.مالك بن أحمد بن يوسف بن اهلل عبد .3
 مجهول لم أقف له على ترجمة. :سختويه بن الحسين .4
 على ترجمة. : مجهول لم أقف لهَثْورٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  .5
 محمده( ثقة، روى عن: 271: )ت:إبراهيم بن أبي سفيان معاوية القيسراني .6

 .(2)لطبرانيخيثمة، وا وعنه: القيسراني، سليمان بن وفديك الفريابي، يوسف بن
الفريابي عن قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت: سبقت  .7

 .(3)ترجمتهم والعزو لهم

 :اإلسنادالحكم على -ج  

 لكنديا سوار بن أشعث وفيه إرسال، وموضع انقطاع موضع به ألن معضل هإسناد  
 يثبت به وال يؤخذ، وقد تعدد به المجاهيل ومن ال يعرفون فال الحديث ضعيف وهو
 لكثرة علله. اإلسنادبهذا 

 

  

                                                           
 .247من اسمه الحسين صـ–التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: حرف الحاء  (1)
 .2/190، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: 6/509تاريخ اإلسالم: (2)
الحديث الثمانون بعد المائة، الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث، أشعث ضعيف، عدي بن  (3)
 ابت ثقة.ث
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كتاب اآلداب والرقائق 

 والفتن وأشراط الساعة
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 الفصل األول

 اآلداب والرقائق(في قيس  هوردأ)ما 

 (ما جاء في الكرم) 

 :المائتين بعدوالسبعون  السابع الحديث*

 َقْيٌس، ثََنا َعْمٍرو، نُ بْ  ِإْسَماِعيلُ  ثََنا اْلَفَرِج، ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  َمْحُمودُ  َحدَّثََناقال أبو الشيخ: 
 َمَعاِدنُ  النَّاُس )): النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ 

ْساَلمِ  ِفي ِخَياُرُهمْ  اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي ِخَياُرُهمْ  الذََّهِب، َكَمَعاِدنِ   ((.اإْلِ

  تخريجه: -أ

 :أخرجه

 َكالذََّهبِ  النَّاُس )): َقْوُلهُ : باب (1)أبو الشيخ األصفهاني في أمثال الحديث
ةِ   .177حديث رقم:، 216(( صـَواْلِفضَّ

 :اإلسناددراسة  -ب
َبْيريّ  الَفَرج بن أحمد بن محمود حامد أبو: محمود بن أحمد .1 : نيّ األصبها الزُّ

 المنذر بن ومحمد الَبَجلّي، َعْمرو بن إسماعيلثقة، روى عن: ه( 300)ت:
 بيعقو  بن أحمد بن ومحمد والطََّبرانّي، الشَّيخ، أبو، وعنه: الَبْغداديِّ 

 .(2)موغيره األصبهاني
 .(3)أسماعيل بن عمرو بن نجيح عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما .2

                                                           
األمثال في الحديث النبوي: ألبي محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ  (1)

– بومباي-هـ(، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، طبعة: الدار السلفية 369األصبهاني )المتوفى: 
 م.1917الهند، الطبعة الثانية:

 .6/1055اإلسالم: تاريخ  (2)
 الحديث الثامن: أسماعيل بن عمرو ضعيف، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (3)
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 .(1): سبق العزو لهمصالح عن أبي هريرة يالحصين عن أب وأب .3

 :اإلسنادالحكم على -ج

يث ، وهذا الحدالحديث ضعيف وهو البجلي نجيح بن إسماعيل فيه ضعيف إسناد
 َرُسولَ  َيا ِقيلَ ما نصه:  هريرةصحيح لغيره فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي 

 َنِبيُّ  َفُيوُسفُ )): الَ قَ  َنْسَأُلَك، َهَذا َعنْ  َلْيَس : َقاُلوا ((َأْتَقاُهمْ )): َقالَ  النَّاِس؟ َأْكَرمُ  َمنْ  اهللِ 
 َفَعنْ : ))َقالَ  َنْسَأُلَك، َهَذا نْ عَ  َلْيَس : َقاُلوا ((اهللِ  َخِليلِ  اْبنِ  اهللِ  َنِبيِّ  اْبنِ  اهللِ  َنِبيِّ  اْبنُ  اهللِ 

سْ  ِفي ِخَياُرُهمْ  اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي ِخَياُرُهمْ  َتْسَأُلوِني؟ اْلَعَربِ  َمَعاِدنِ   .(2)((َفُقُهوا ِإَذا اَلِم،اإْلِ

ظ عند وهذا اللفواحد من أهل العلم  صالح في روايته لهذا الحديث غيرُ  وقد تابع أبا
، وقد تفرد أبو الشيخ في أبيه عن أبي هريرة مسلم من رواية سعيد بن أبي سعيد عن

 األمثال برواية الحديث عن قيس بن الربيع.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 صحابي. الحديث العاشر، أبو الحصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة (1)
 .2371، حديث رقم: 4/1146باب فضائل يوسف–صحيح مسلم: كتاب الفضائل  (2)
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 (األممنزلة بالخالة )

 :المائتين بعدوالسبعون  الثامن الحديث*

، اْلُحَسْينِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َشْيخٍ  َأُبو َحدَّثََناقال الطبراني:   ثََنا: َقااَل  ُزَهْيرٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ وَ  اأْلَْصَبَهاِنيُّ
، َحْربٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ِبيِع،ال ْبنُ  َقْيُس  ثََنا َعاَلٍء، ْبنُ  َيْحَيى ثََنا النََّشاِئيُّ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  رَّ
 ((.َواِلَدةٌ  اْلَخاَلةُ )): النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  َمْسُعودٍ  َأِبي َعنْ  َسْعٍد، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ 

 تخريجه: -أ

 :أخرجه   

، حديث 17/243الطبراني في الكبير: خالد بن سعد، عن أبي مسعود األنصاري  
 .677رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 شيخ أبو عجالن بن زياد بن إبراهيم بن الحسين بن محمد: أبو شيخ .1

 موسى بن محمد :عنه( ثقة، روى 216: )ت:األصل أبهري وهو األصبهاني
 بكر بوأ: عنه روى الزعفراني، محمد بن والحسن األثرم، بكر وأبي الحرشي،
 .(1)الشافعي

: الّزاهد ظالحاف التُّْسَتريّ  زهير ْبن يحيى ْبن أحمد جعفر أبو :أحمد بن زهير .2
 .(2)سبقت ترجمته

 .(3)محمد بن حرب النشائي: سبقت ترجمته .3
ه(، 160ي: )ت:الراز  يالبجل العالء بن يحيى سلمة أبو: يحيى بن عالء .4

 .(4)متروك، من الثامنة، روى له أبو داود وابن ماجه
                                                           

 .3/11تاريخ بغداد:  (1)
 الحديث الثاني والثمانون، ثقة حجة. (2)
 الحديث الثالث والتسعون بعد المائة، صدوق. (3)
 .11/262، تهذيب التهذيب:4/542، تاريخ اإلسالم:31/414، تهذيب الكمال:9/179الجرح والتعديل: (4)
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 .(1)قيس بن الربيع عن أبي الحصين: سبقت ترجمتهما .5
ي: البدر  ياألنصار  مسعود أبى مولى يالكوف سعد بن خالد: خالد بن سعد .6

 .(2)له البخاري والنسائي وابن ماجة روىه(، ثقة، من الثانية، 100)ت:
 .(2): سبقت ترجمتهاألنصاريأبو مسعود  .7

 :اإلسنادالحكم على -ج

وبقية رجال  ،الحديث متروك وهو البجلي العالء بن يحيى وهو بالوضع متهم فيه إسناد
 .ثقات وصدوقون اإلسناد

 اللَّهِ  َبْيدُ عُ  َحدَّثََناحيث قال:  أتم مما سبق عند البخاري آخر من طريقوالحديث صحيح 
 اْعَتَمرَ : َقالَ  ،َعاِزٍب  ْبنِ  الَبَراءِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئيَل، َعنْ  ُموَسى، ْبنُ 

 َأنْ  َعَلى اَضاُهمْ قَ  َحتَّى َمكَّةَ  َيْدُخلُ  َيَدُعوهُ  َأنْ  َمكَّةَ  َأْهلُ  َفَأَبى الَقْعَدِة، ِذي ِفي النَِّبيُّ 
 اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  َعَلْيهِ  ىَقاضَ  َما َهَذا َكَتُبوا الِكَتاَب، َكَتُبوا َفَلمَّا َأيَّاٍم، َثاَلَثةَ  ِبَها ُيِقيمَ 
 اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْنتَ  نْ َلكِ  َمَنْعَناَك، َما اللَّهِ  َرُسولُ  َأنَّكَ  َنْعَلمُ  َفَلوْ  ِبَها، ُنِقرُّ  الَ : َفَقاُلوا
 ،((اللَّهِ  َرُسولُ  اْمحُ )): ِلَعِليٍّ  َقالَ  ثُمَّ  ،((اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َوَأَنا اللَِّه، َرُسولُ  َأَنا)): َقالَ 
 ْيهِ َعلَ  َقاَضى َما َهَذا َفَكَتبَ  الِكَتاَب، اللَّهِ  َرُسولُ  َفَأَخذَ  َأَبًدا، َأْمُحوكَ  الَ  َواللَّهِ  الَ : َقالَ 

 ِبَأَحٍد، َأْهِلَها ِمنْ  َيْخُرجَ  الَ  َوَأنْ  الِقَراِب، ِفي ِإالَّ  ِساَلحٌ  َمكَّةَ  َيْدُخلُ  الَ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ 
 َوَمَضى َدَخَلَها َفَلمَّا ِبَها، ُيِقيمَ  َأنْ  َأَرادَ  َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  َأَحًدا َيْمَنعَ  الَ  َوَأنْ  َيتَِّبَعُه، َأنْ  َأَرادَ  ِإنْ 

 ،النَِّبيُّ  َفَخَرجَ  ُل،اأَلجَ  َمَضى َفَقدْ  َعنَّا، جْ خر أ ِلَصاِحِبكَ  ُقلْ : َفَقاُلوا َعِليًّا َأَتْوا اأَلَجُل،
 َوَقالَ  ِبَيِدَها، َفَأَخذَ  ،اِلبٍ طَ  َأِبي ْبنُ  َعِليُّ  َفَتَناَوَلَها َعمِّ، َيا َعمِّ  َيا: َحْمَزةَ  اْبَنةُ  َفَتِبَعْتُهمْ 
، ِفيَها َفاْخَتَصمَ  َحَمَلْتَها، َعمِِّك، اْبَنةَ  ُدوَنكِ : ِلَفاِطَمةَ  : َعِليٌّ  َفَقالَ  َجْعَفٌر،وَ  َوَزْيٌد، َعِليٌّ

 اْبَنةُ : َزْيدٌ  َوَقالَ  ْحِتي،تَ  َوَخاَلُتَها َعمِّي اْبَنةُ : َجْعَفرٌ  َوَقالَ  َعمِّي، اْبَنةُ  َوِهيَ  ِبَها َأَحقُّ  َأَنا

                                                           
 الحديث العاشر، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث، أبو الحصين ثقة صاحب سنة. (1)
 .3/94، تهذيب التهذيب:2/1011، تاريخ اإلسالم:1/79، تهذيب الكمال:3/334التعديل:الجرح و  (2)
 .الحديث الثالث، صحابي جليل (2)
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 َأْنتَ )): َعِليٍّ لِ  َوَقالَ  ،((اأُلمِّ  ِبَمْنِزَلةِ  الَخاَلةُ )): َوَقالَ  ِلَخاَلِتَها، النَِّبيُّ  ِبَها َفَقَضى َأِخي،
 َأُخوَنا َأْنتَ )): َزْيدٍ لِ  َوَقالَ  ،((َوُخُلِقي َخْلِقي َأْشَبْهتَ )): ِلَجْعَفرٍ  َوَقالَ  ،((ِمْنكَ  َوَأَنا ِمنِّي

 .(1)((َوَمْواَلَنا

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
ن لم –صحيح البخاري: كتاب الصلح  (1) باب: كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن، وفالن بن فالن، وا 

 .2699، حديث رقم: 3/114ينسبه إلى قبيلته أو نسبه 
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 )فضل قراءة القرآن(

 :المائتين بعدوالسبعون  التاسع الحديث*

ِد ْبِن َأْخَبَرَنا ُمَحمٌَّد، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمحَ قال الشجري:  مَّ
، َعْن  َزَكِريَّا، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو، َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ

ُيَقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة: اْقَرْأ، َواْرَق ))َقاَل:  لَِّه ْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ َعْبِد ال
 (.(آَيٍة َتْقَرُؤَها آخرالدََّرَجاِت، َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت ُتَرتُِّل، َفِإنَّ َمْنِزَلَتَك 

 تخريجه: -أ
  :أخرجه

 .524، حديث رقم:1/144الكهف الشجري في األمالي الخميسية: سورة 
 :اإلسناددراسة  -ب
 األصبهاني الرحيم عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو: محمد .1

، لم أقف على حاله من حيث الجرح والتعديل، ويقال (1)ه(445: )ت:الكاتب
 من ترجمته إال ما سبق. ءشي علىولم أجد من يوثقه، ولم أقف  إنه ثقة

محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان، المعروف بأبي أبو : عبد اهلل .2
براهيم الزاهد، الفرج بن محمود ه( ثقة، روى عن:369: )ت:الشيخ  بن وا 

 عدس أبووغيرهم، وعنه:  حفص بن الحسن بن اهلل عبد بن ومحمد سعدان،
 وأبو رازي،الشي الرحمن عبد بن أحمد بكر وأبو َمْرَدَوْيه، بن بكر وأبو الماليني،

 .(2)وغيرهم ُنَعيم،
 :األصبهانيُّ  زكريا بن محمد بن اهلل محمد عبد َأُبو: عبد اهلل بن محمد .3

، َعْمرو بن إْسَماِعيله( ثقة فاضل، روى عن: 216)ت:  لوليدا يوأب الَبَجليَّ

                                                           
النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:  غاية (1)

 هـ ج. برجستراسر.1351األسماء، طبعة: مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول مرة عام –حرف الميم  2/11هـ( 133
 .1/305تاريخ اإلسالم:  (2)
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 ُبْنَدار نب َأْحَمد، وعنه: وطائفة بكار، بن وسهل َبْكر، بن َومحمد الطََّياِلِسّي،
 .(1)الشَّْيخ َوَأُبو يوسف، بن ِإْبَراِهيم بن وأحمد الشعار،

 .(2)سماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهمإ .4
 .(3)عاصم بن أبي النجود عن زر: سبق العزو لهم .5
 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عمر .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

له ما  والحديث، الحديث ضعيف وهو البجلي نجيح بن إسماعيل فيه ضعيف إسناد
يقوى به ولم يتفرد بروايته قيس بن الربيع عن عاصم، فقد تابعه عليه سفيان الثوري 

، َداُودَ  وَأبُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َغْياَلنَ  ْبنُ  َمْحُمودُ  َحدَّثََناكما جاء عن الترمذي بقوله:   الَحَفِريُّ
، َعنْ  النَُّجوِد، َأِبي ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ُسْفَياَن، َعنْ  ُنَعْيٍم، َوَأُبو  َعْمٍرو، ْبنِ  اللَّهِ  ْبدِ عَ  َعنْ  ِزرٍّ
 ُتَرتِّلُ  ُكْنتَ  َكَما لْ َوَرتِّ  َواْرَتقِ  اْقَرأْ )): - اْلُقْرآنِ  ِلَصاِحبِ  َيْعِني - ُيَقالُ : " َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ 
 ((. ِبَها َتْقَرأُ  آَيةٍ  آخر ِعْندَ  َمْنِزَلَتكَ  َفِإنَّ  الدُّْنَيا، ِفي

 ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ُبْنَدارٌ  َحدََّثَنا، َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: أبو عيسىقال 
،  .(5)َنْحَوهُ  اإلسناد ِبَهَذا َعاِصٍم، َعنْ  ُسْفَياَن، َعنْ  َمْهِديٍّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .6/769تاريخ اإلسالم:  (1)
 الثامن، إسماعيل ضعيف، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث.الحديث  (2)
 الحديث السادس والعشرون، عاصم صدوق له أوهام، زر ثقة. (3)
 الحديث الثامن واألربعون، صحابي. (4)
 .2914، حديث رقم: 5/177سنن الترمذي: أبواب فضائل القرآن  (5)
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 النهي عن اللعب بالنرد()

 :المائتين بعدالثمانون  الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َنا: َقالَ  اأْلَْشَعِريُّ  ِباَللٍ  َأُبو ثََنا: َقالَ  الحضرمي اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا  الرَّ
 َعنْ  ِهْنٍد، َأِبي ْبنِ  ِعيدِ سَ  َعنْ  َناِفٍع، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَقَصبِ  َصاِحِب  اْلَهْيَثِم، َأِبي َعنْ 
 للَّهَ ا َعَصى َفَقدْ  ِبالنَّْرَدِشيرِ  َلِعبَ  َمنْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اأْلَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِبي

 ((.َوَرُسوَلهُ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .5511، حديث رقم:5/361محمد  اسمهمن الطبراني في األوسط:  
 :اإلسناددراسة  -ب
بالل األشعري عن قيس بن الربيع: سبق  عن أبي الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

 .(1)العزو لهم
ه( ثقة، 130: )ت: قبل القصب صاحب ي،الكوف يالمرادعمار : أبو الهيثم .2

 .(2)من السادسة، روى له أبو داود في المراسيل
دوق من ي، صالهاشم يالكوف نافع بن اهلل عبد جعفر أبو :عبد اهلل بن نافع .3

والنسائي في مسند علىالثالثة، روى له أبو داود 
(3). 

: جندب بن سمرة مولىي، الفزار  هند أبى بن سعيد :سعيد بن أبي هند .4
 .(4)ه( ثقة مشهور، من الثالثة، روى له الجماعة116)ت:

                                                           
ثقة، أبو بالل األشعري مقبول، قيس صدوق حسن  الحديث الخامس والثالثون بعد المائة، محمد الحضرمي (1)

 الحديث.
 .611، تقريب التهذيب: صـ3/579، تاريخ اإلسالم:34/314، تهذيب الكمال:6/391الجرح والتعديل: (2)
 .6/52، تهذيب التهذيب:16/212، تهذيب الكمال:5/113الجرح والتعديل: (3)
 .4/93، تهذيب التهذيب:5/9أعالم النبالء: ، سير11/93، تهذيب الكمال:4/71الجرح والتعديل: (4)
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 .(1)سبقت ترجمته: أبو موسى األشعري .6
 :اإلسنادالحكم على -ج

 محمد بن مرداس عدا ونوصدوق ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده
 .مقبول وهو األشعري

 .قيس إال الهيثم أبي عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني:  
 ْبنُ  َهْيرُ زُ  َحدََّثِنيقال فيه:  آخر بلفظ-اهللرحمه -وقد صح الحديث عند مسلم 

، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا َحْرٍب،  ُسَلْيَمانَ  َعنْ  َمْرَثٍد، نِ بْ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ُسْفَياَن، َعنْ  َمْهِديٍّ
 ِفي َيَدهُ  َبغَ صَ  َفَكَأنََّما ِبالنَّْرَدِشيِر، َلِعبَ  َمنْ )): َقالَ  النَِّبيَّ  َأنَّ  َأِبيِه، َعنْ  ُبَرْيَدَة، ْبنِ 
 .(2)((َوَدِمهِ  ِخْنِزيرٍ  َلْحمِ 

 وهذا الحديث الذي عند مسلم يعد شاهد للحديث السابق ويقويه.
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ِ(3)باَبكَ  بنُ  أْردشيرُ  وَضَعه معرب، فارسي النرد، لعبة: النَّْرَدِشير. 

 

                                                           
 .الحديث السابع، صحابي (1)
 .2260، حديث رقم:4/1770باب تحريم اللعب بالنردشير –صحيح مسلم: كتاب الشعر  (2)
فصل –، لسان العرب: حرف الدال 5/39نومق –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف النون مع الراء  (3)

 المعروفة اآلن بالطاولة، وهي منتشرة في المقاهي وبعض البيوت.، وهي 3/421النون 
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 النهي عن التفحش في القول والفعل()

 :المائتين بعد الثمانونالواحد و  الحديث*

، َأْخَبَرِني اْلَجْعِد، ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناقال ابن أبي الدنيا:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس وَ  اْلَمْسُعوِديُّ  َعنْ  الرَّ
 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأوْ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو
: اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َماِلٍك،

َش  َواَل  اْلُفْحَش، ُيِحبُّ  اَل  اللَّهَ  َفِإنَّ  َواْلُفْحَش، ِإيَّاُكمْ ))  ((.التََّفحُّ

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

، حديث 111: باب ذم الفحش والبذاء صـ(1)ابن أبي الدنيا في الصمت
 .317رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)ترجمتهماعلي بن الجعد عن قيس بن الربيع: سبقت  .1
ي: الكوف مسعود بن اهلل عبد بن عتبة بن اهلل عبد بن الرحمن عبد: المسعودي .2

ه، من السابعة، روى له البخاري تعليقًا، وأصحاب آخر ه(، ثقة اختلط ب160)ت:
 ، وهو متابع لقيس في رواية هذا الحديث.(3)السنن

 .(4)عمر بن مرة عن عبد اهلل بن الحارث: سبق العزو له، وترجمته .3
قيل عبد و  اسمه زهير بن األقمرو  ي،الكوف يأبو كثير الزبيد: عبد اهلل بن مالك .4

، مقبول قيل جمهان أو الحارث بن جمهان بن مالك )وقيل هما اثنان( و اهلل

                                                           
الصمت وآداب اللسان: ألبي بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي  (1)

 بيروت-هـ(، تحقيق: أبو إسحاق الحويني، طبعة: دار الكتاب العربي 211المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 
 ه.1410لطبعة األولى: ا
 الحديث الثاني والعشرون، علي بن الجعد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .6/211، تهذيب التهذيب:7/93، سير أعالم النبالء:17/219، تهذيب الكمال:5/250الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثامن بعد المائة، ثقتان. (4)
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وثقه الذهبي، من الثالثة، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وأصحاب 
 .(1) السنن عدا ابن ماجة

 .(2): سبقت ترجمتهالعاص عبد اهلل بن عمرو بن .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

 حسن دوقص وهوالراوي للحديث  القرشي الدنيا أبي ابن عدا ثقات رجاله حسن إسناده
، بل اً حسن الحديث، ولم يتفرد به قيس صدوق وهو األسدي الربيع بن وقيس الحديث،

ن رواية الحديث متابعه شعبة والمسعودي رحمة اهلل على الجميع، فقد أورد البيهقي 
 يُّ أَ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: ِقيلَ ، وزاد فيه (3)شعبة والمسعودي في األسماء والصفات بسنده

 ((.َربُّكَ  َكِرهَ  َما َتْهُجرَ  َأنْ )): َقالَ  َأْفَضُل؟ اْلِهْجَرةِ 

 ميعاج خرجا قد وقد صحح الحاكم في المستدرك هذا الحديث وذكره بزياداته وقال:
 على تفقاا وقد الحديث، هذا يخرجا ولم مختصراً  عمرو بن اهلل عبد عن الشعبي، حديث
 الزبيدي األقمر بن زهير كثير أبو فأما النجراني، الحارث بن اهلل وعبد مرة بن عمرو
 األعمش، دعن بعينه الحديث وهذا الصحابة، من بعدهما فمن اهلل وعبد عليا سمع فإنه
 اهلل بدع ثنا زياد، بن محمد بن الحسين ثنا عيسى، بن علي حدثناه مرة بن عمرو عن
 نع األعمش، عن عياض، بن الفضيل عن علي، بن حسين ثنا أبان، بن عمر بن

 عمرو، بن اهلل عبد عن األقمر، بن زهير عن الحارث، بن اهلل عبد عن مرة، بن عمرو
 التي الزيادات ولهذه ،بطوله الحديث فذكر ((الظلم اتقوا)): اهلل رسول قال: قال

، يرةهر  أبي رواية من مسلم شرط على صحيح شاهد عمرو بن اهلل عبد عن ذكرناها

                                                           
 .12/211، تهذيب التهذيب:2/1033، تاريخ اإلسالم:34/219الكمال:، تهذيب 5/171الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الثالث والعشرون بعد المائة، صحابي (2)
، 2/464[ 31]آل عمران:  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني :األسماء والصفات للبيهقي: َباُب َقْوِل اللَّهِ  (3)

 .1049حديث رقم:
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 زهير يركث أبو فأما النجراني الحارث بن اهلل عبد عن عمرو على اتفقاقال الذهبي: 
 .(1)عمرو عن األعمش ورواه اهلل وعبد عليا سمع فإنه الزبيدي األقمر بن

 ُمرََّة، نِ بْ  َعْمِرو َعنْ ) أبي الدنيا في قوله: والشك الحاصل في رواية الحديث عند ابن
 َعْبدِ  َعنْ  َماِلٍك، ْبنِ  لَّهِ ال َعْبدِ  َعنْ  َأوْ  َماِلٍك، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 َعْبدِ  َعنْ  اْلَحاِرِث، نِ بْ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمرََّة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ (، صوابه هو: )اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اللَّهِ 
فعمرو بن مرة روى عن عبد اهلل بن الحارث (، َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  اللَّهِ 

، وهذا التسلسل يثبت بقول رجال التخريج عن عبد اهلل بن مالك عن عبد اهلل بن عمر
 . والجرح والتعديل كما سبق ذكره في هامش ترجمتهم

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .26، حديث رقم:1/55المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب اإليمان  (1)
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 )الحث على إطعام الطعام وفك األسير وزيارة المريض(

 :المائتين بعدالثمانون و  الثاني الحديث*

 َأِبي َعنْ  َمْنُصوٍر، نْ عَ  َوَجِريٌر، َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
 اَوُعوُدو  اْلَعاِنيَ  َوُفكُّوا اْلَجاِئعَ  َأْطِعُموا)): َقالَ  النَِّبيَّ  َأنَّ  ُموَسى، َأِبي َعنْ  َواِئٍل،

 ((.اْلَمِريَض 

 تخريجه: -أ

 :أخرجه    

، حديث  1/394أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند أبي موسى األشعري     
 .491رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبق العزو لهم: عن منصور أبو داود عن قيس بن الربيع  .1
 يوفالك يالضب قرط بن الحميد عبد بن جرير يالراز  اهلل عبد أبو: جرير .2

، (2)ه(، ثقة صحيح الكتاب، من الثامنة، روى له الجماعة111ي: )ت:القاض
 وهو متابع لقيس في روايته لهذا الحديث.

 .(3)شقيق بن سلمة الكوفي: سبقت ترجمته .3
 .(4)سبقت ترجمته: أبو موسى األشعري .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

، ولم حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
من طريق  اداإلسنيتفرد بروايته لهذا الحديث، وقد صح هذا الحديث عند البخاري بهذا 

                                                           
 الحديث السادس واألربعون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، منصور بن المعتمر ثقة. (1)
 .2/76، تهذيب التهذيب:9/9، سير أعالم النبالء:4/540، تهذيب الكمال:2/505الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الرابع عشر، ثقة مخضرم. (3)
 .الحديث السابع، صحابي (4)
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 َحدَّثََنا َسِعيٍد، ْبنُ  َبةُ ُقَتيْ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-الراوي المتابع لقيس بن الربيع، قال البخاري 
 ُفكُّوا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ُموَسى َأِبي َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َجِريٌر،
 .(1)((الَمِريَض  َوُعوُدوا الَجاِئَع، َوَأْطِعُموا اأَلِسيَر،: َيْعِني الَعاِنَي،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
وكذا تابعهم سفيان ، 3046، حديث رقم:4/61باب فكاك األسير –صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (1)

، حديث 7/24باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه –الثوري وقد ذكر حديثه في كتاب النكاح 
، حديث 7/115باب وجوب عيادة المريض –، وكتاب المرضى 5373، حديث رقم:7/67، 5174م:رق

 .5649رقم:
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 (واللعنالنهي عن السب والشتم )

 :المائتين بعدوالثمانون  الثالث الحديث*

 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا وٍق،َمْسرُ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  ثنا َجْعَفٍر، ْبنُ  َمْخَلدُ  َحدَّثََناقال أبو نعيم: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َبكَّاٍر،  َعنِ  ،َمْسُعودٍ  ْبنِ  للَّهِ ا َعْبدِ  َعنْ  َشِقيٍق، َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ
 ((.ُكْفرٌ  َوِقَتاُلهُ  ُفُسوقٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ )): َقالَ  النَِّبيِّ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

أحمد بن مسروق –أبو نعيم في الحلية: في الطبقة األولى من التابعين  
10/215. 

 :اإلسناددراسة  -ب
 سنسح مافيا بن سهل بن مخلد بن جعفر بن مخلد علي أبو: مخلد بن جعفر .1

ه( 369)ت:  :الَباَقْرِحيُّ  الَبْغداِدي الفارسي، الدَّّقاق، قباذ كسرى بن فيروز بن
 لويهع بن والحسن المروزي، يحيى بن ومحمد القاضي، يوسفثقة، روى عن: 

 لواسطي،ا علي بن محمد العالء وأبو الفوارس، أبي بن الفتح أبو، وعنه: القطان
 .(1)، وغيرهمالحافظ نعيم وأبو

: الّزاهد الَبْغداديُّ  مسروق بن محمد بن العّباس أحمد أبو: مسروقأحمد بن  .2
 يوعل الجعد، بن عليليس بالقوي، قاله الدارقطني، روى عن: ه( 291)ت:
 ي،الشافع بكر أبو ، وعنه:حنبل بن وأحمد هشام، بن وَخَلف المديني، ابن

 .(2)الباَقْرَحيّ  جعفر بن وَمْخَلد القّزاز، وحبيب تلميذه، الخلدي وجعفر

                                                           
 .2/1293:، الّروض الباسم في تراجم شيوو الحاكم16/254سير أعالم النبالء:  (1)
 .6/196تاريخ اإلسالم:  (2)
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عن شقيق بن سلمة عن عبد اهلل بن محمد بن بكار عن قيس عن األعمش  .3
 .(1)مسعود: سبق العزو لهم وترجمتهم

 :اإلسنادالحكم على -ج

 ، قال الدرقطنيالحديث ضعيف وهو الطوسي محمد بن أحمد فيه ضعيف إسناد
اء في كما جيأتي بالمعضالت، كما سبق ذكره في الترجمة، وللحديث ما يقويه 

 ُشْعَبُة، دَّثََناحَ  َحْرٍب، ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل- الصحيحين، قال البخاري
: اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ  َعنْ  ُيَحدُِّث، َواِئٍل، َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  َمْنُصوٍر، َعنْ 
 .(2)ْعَبةَ شُ  َعنْ  ُغْنَدٌر، َتاَبَعهُ  ((ُكْفرٌ  َوِقَتاُلهُ  ُفُسوٌق، الُمْسِلمِ  ِسَبابُ ))

 حديث دمسعو  ابن حديثو  ،مغفل بن اهلل وعبد سعد، عن الباب وفيقال الترمذي: 
 .(2)وجه غير من مسعود بن اهلل عبد عن روى وقد صحيح، حسن

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 صحابي. حسن الحديث، وابن مسعودالحديث الواحد والثمانون بعد المائة، كلهم ثقات عدا قيس فهو صدوق  (1)
، صحيح مسلم: 6044، حديث رقم:1/15باب ما ينهى من السباب واللعن –صحيح البخاري: كتاب اآلداب  (2)

 .64، حديث رقم:1/11: ))ِسَباُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكْفٌر(( باب بيان قول النبي–كتاب اإليمان 
 .2634، حديث رقم:5/21باب ما جاء في سباب المؤمن فسوق –اإليمان سنن الترمذي: أبواب  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [674] 

 

 )في تشميت العاطس(

 :المائتين بعدوالثمانون  الرابع الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقالَ  َأَسٌد، ثنا: َقالَ  اْلُمَؤذُِّن، َرِبيعٌ  َحدَّثََناقال الطحاوي:   َعنْ  الرَّ
 ،ُعَبْيدٍ  ْبنِ  َساِلمٍ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  َأْشَجعَ  ِمنْ  َشْيٍخ، َعنْ  َيَساَف، ْبنِ  ِهاَللِ  َعنْ  َمْنُصوٍر،
 َشْأنُ  َما ،ُأمِّكَ  َوَعَلى ْيكَ َوَعلَ  َساِلمٌ  َفَقالَ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ  َفَقالَ  ،اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَعَطَس 
 َلَك؟ ُقْلتُ  َما َلْيكَ عَ  َأْعَظمُ : ِللرَُّجلِ  َقالَ  ثُمَّ  َساَعةً  َسارَ  ثُمَّ ، َهاُهَنا َما َوَشْأنُ  السَّاَلمِ 
 ِإذْ  اهللِ  َرُسولِ  عَ مَ  َنْحنُ  َبْيَنَما: َقالَ ، َغْيِرهِ  َواَل  ِبَخْيرٍ  ُأمِّي َتْذُكْر  َلمْ  َوِدْدتُ : َقالَ 

 ،ُأمِّكَ  َوَعَلى َعَلْيكَ )): اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ : َفَقالَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َعَطَس 
 َعَلْيكَ  َوْلَيُردُّوا َحالٍّ  لِّ كُ  َعَلى َأوْ  اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  َفْلَيُقلِ  ،َأَحُدُكمْ  َعَطَس  ِإَذا

 ((.َلُكمْ  اهللُ  َيْغِفرُ  َعَلْيِهمْ  َوْلَتُردَّ  اهللُ  َيْرَحُمكَ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

 َكْيفَ  ،ُيَشمَّتُ  اْلَعاِطسِ  باب–: كتاب الكراهية اآلثار معاني شرحالطحاوي في  
ُتهُ  َمنْ  َعَلى َيُردَّ  َأنْ  َيْنَبِغي  .7021، حديث رقم:4/301 ُيَشمِّ

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 .(2)منصور بن المعتمر عن هالل بن يساف: سبقت ترجمته .2
: خالد بن عرفجة كما وردت في الرواية األولي عند الطحاوي شيخ من أشجع .3

 .(4)مقبول من الثالثة، روى له النسائي وأبو داود ،(3)وغيره وكذا عند النسائي

                                                           
 الحديث الخامس والسبعون، الربيع بن سليمان وأسد بن موسى ثقتان، قيس ين الربيع صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقتان. (2)
إذا شمت، وذكر االختالف على منصور  ما يقول العاطس-السنن الكبرى للنسائي: كتاب عمل اليوم والليلة  (3)

 .9911، حديث رقم:9/95 بن المعتمر في حديث سالم بن عبيد في ذلك
 .3/107، تهذيب التهذيب:1/131تهذيب الكمال: (4)
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: الكوفيين يف يعد الصفة، أهل من كاني األشجع عبيد بن سالم: ُعَبْيدٍ  ْبنِ  َساِلمٍ  .4
 .(1)صحابي من أهل الصفة روى له أصحاب السنن ولم أقف على تاريخ وفاته

 :اإلسنادالحكم على -ج

يث، حسن الحد صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 وخالد بن عرفجة وهو مقبول.

 اْلَوِليِد، َأُبو اأْلُْسَتاذُ  َحدَّثََنابقوله: وأعله الحاكم هذا الحديث في المستدرك  وقد ذكر
، ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  ثََنا  ِإْسَحاقُ  َثَنا ُنَعْيٍم، ْبنُ  َحمَّدُ مُ  َوَحدَّثََنا: َقالَ  َيْحَيى، ْبنُ  َيْحَيى ثََنا َعِليٍّ
 َساِلمِ  َمعَ  ُكنَّا: َقالَ  ،َيَسافٍ  ْبنِ  ِهاَللِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َجِريٌر، َأْنَبأَ : َقااَل  ِإْبَراِهيَم، ْبنُ 
 السَّاَلمُ : َساِلمٌ  َفَقالَ  ْيُكْم،َعلَ  السَّاَلمُ : َفَقالَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَعَطَس  َسَفرٍ  ِفي ُعَبْيٍد، ْبنِ 

 دِ َفْلَيْحمَ  َأَحُدُكمْ  َعَطَس  ِإَذا)) :َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ثُمَّ  ُأمَِّك، َوَعَلى َعَلْيكَ 
 ((.َوَلُكمُ  َلَنا للَّهُ ا َيْغِفرُ : َعَلْيِهمْ  َوْلَيُردَّ  اللَُّه، َيْرَحُمكَ : ِعْنَدهُ  َمنْ  َوْلَيُقلْ  اللَّهَ 

 المس يدرك لم يساف بن هالل فإن ظاهر هذه جرير رواية في الوهمقال الحاكم: 
 فأما ،)يقصد خالد بن عرفجة ولم يقع عنده( مجهول رجل وبينهما يره ولم عبيد بن

 أمر في هاوسقيم األخبار صحيح بين يميز ال الذي الفقهاء لبعض وقع الذي اللفظ
 التشميت ذاه أن فيوهم بالكم ويصلح اهلل يهديكم: للمشمت يقول أن العاطس النبي
 .(2)المسلمين دون الكتاب ألهل

 بن الله بين أدخلوا وقد منصور، عن روايته في اختلفوا حديث هذاقال الترمذي: 
 .(3)رجال وسالم يساف

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 .3/1، اإلصابة:10/162، تهذيب الكمال:2/115، أسد الغابة:4/113الجرح والتعديل: (1)
، حديث 4/291 وأما حديث سالم بن عبيد النخعي في هذا الباب –المستدرك على الصحيحين: كتاب اآلداب  (2)

 ، ووافقه الذهبي.7690، حديث رقم:4/294، وصح الحديث عند الحاكم من طريق آخر، بلفظ مختلف 7691رقم:
 .2740، حديث رقم:5/12باب ما جاء كيف يشمت العاطس –سنن الترمذي: أبواب اآلداب  (3)
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 النهي عن تشبه الرجال بالنساء والعكس()

 :المائتين بعدوالثمانون  الخامس الحديث*

ْبَراِهيمُ  الرَِّحيِم، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الهيثمي:   ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا: َقاال ،ِزَيادٍ  ْبنُ  َواِ 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َبكَّاٍر،  َلَعنَ )): َقالَ  ِعيٍد،سَ  َأِبي َعنْ  َعِطيََّة، َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  الرَّ
 .((ِبالرَِّجالِ  النَِّساءِ  ِمنَ  َواْلُمَتَشبَِّهاتِ  ِبالنَِّساِء، الرَِّجالِ  ِمنَ  اْلُمَتَشبِِّهينَ  اللَّهِ  َرُسولُ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

 بالنساء الرجال تشبه عن النهي باب-الهيثمي في كشف األستار: كتاب اآلداب  
 .2076، حديث رقم:2/446 بالرجال والنساء

 :اإلسناددراسة  -ب
 يلبغدادا البزاز يحيى أبو العدوى يالقرش زهير أبى بن الرحيم عبد بن محمد .1

ه( ثقة حافظ، من الحادية عشر، روى له 255: )ت:بصاعقة المعروف
 . (1)البخاري، وأصحاب السنن عداء ابن ماجة

: نبسبال المعروف يالبغداد زياد بن إسحاق إبراهيم أبو: م بن زيادإبراهي .2
 .(2)ه( ثقة، من العاشرة، روى له مسلم، وأبو داود والنسائي221)ت:

 .(3)بن بكار عن قيس عن األعمش: سبق العزو لهم وترجمتهممحمد  .3
 .(4)سبقت ترجمته والعزو له: عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري .4

 

 

                                                           
 .9/312، تهذيب التهذيب:12/295، سير أعالم النبالء:26/5تهذيب الكمال:، 1/9الجرح والتعديل: (1)
 .1/120، تهذيب التهذيب:5/511، تاريخ اإلسالم:2/15، تهذيب الكمال:2/100الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الواحد والثمانون بعد المائة، محمد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة. (3)
  .والخمسون بعد المائة، عطية العوفي ضعيف، أبو سعيد الخدري صحابيالحديث الثاني  (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 نعلم ال :البزار قال، الحديث ضعيف وهو العوفي سعد بن عطية فيه ضعيف إسناد
 .قيس إال هكذا رواه

 دَّثََناحَ والحديث له شواهد صحيحة تقويه، منها ما ذكره البخاري في صحيحه فقال: 
 َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ْكِرَمَة،عِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا ُغْنَدٌر، َحدَّثََنا َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ 
 النَِّساءِ  نَ مِ  َوالُمَتَشبَِّهاتِ  ِبالنَِّساِء، الرَِّجالِ  ِمنَ  الُمَتَشبِِّهينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َلَعنَ )): َقالَ 

 .(1)ُشْعَبةُ  َأْخَبَرَنا َعْمٌرو، َتاَبَعهُ  ((ِبالرَِّجالِ 

 لغيره.صحيح  :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
 .5115، حديث رقم:7/195باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال  –صحيح البخاري: كتاب اللباس  (1)
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 في الحياء وفضله()

 :المائتين بعدوالثمانون  السادس الحديث*

، نُ بْ  َعاِصمُ  ثََنا اْلَحدَّاُد، اْلَكِريمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْدِريُس  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  َقْيُس  ثََنا َعِليٍّ
ِبيِع،  اهللِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  َمْسُعودٍ  َأِبي َعنْ  ِحَراٍش، ْبنِ  ِرْبِعيِّ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الرَّ

 ((.ِشْئتَ  َما لْ َفاْفعَ  َتْسَتحِ  َلمْ  ِإَذا اأْلُوَلى النُُّبوَّةِ  َكاَلمِ  ِمنْ  النَّاُس  َأْدَركَ  ِممَّا ِإنَّ ))

 تخريجه: -أ
الطبراني في الكبير: منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش  :أخرجه
 .656، حديث رقم:17/237
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إدريس بن عبد الكريم عن عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .1
 .(2)منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش: سبقت ترجمتهم .2
 .(3)األنصاري: سبقت ترجمتهأبو مسعود  .3

 :اإلسنادالحكم على -ج

وقد  ث،الحدي حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 آَدُم، دَّثََناحَ : البخاري فقالبمتابع لقيس في هذا الحديث، البخاري  صح الحديث عند

 َقالَ  َمْسُعوٍد، َأِبي َعنْ  ُيَحدِّثُ  ِحَراٍش، ْبنَ  ِرْبِعيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا
 .(4)((ِشْئتَ  َما َنعْ َفاصْ  َتْسَتْحيِ  َلمْ  ِإَذا النُُّبوَِّة، َكاَلمِ  ِمنْ  النَّاُس  َأْدَركَ  ِممَّا ِإنَّ )): النَِّبيُّ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الحديث الثالث، إدريس ثقة، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 ثقتان.الحديث السادس واألربعون،  (2)
 .الحديث الثالث، صحابي (3)
باب –، كتاب اآلداب 3413، حديث رقم:4/177باب حديث الغار –صحيح البخاري: كتاب أحاديث األنبياء  (4)

 . 6120، حديث رقم:1/29إذا لم تستحي فأصنع ما شئت 



  [679] 

 

 البقرة(فضائل خواتيم سورة )

 :المائتين بعدوالثمانون  السابع الحديث*

، نُ بْ  َعاِصمُ  ثََنا اْلَحدَّاُد، اْلَكِريمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْدِريُس  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  َقْيُس  ثََنا َعِليٍّ
ِبيِع، ، َيْحَيى َأِبي ْبنُ  َزَكِريَّا َمْرَوانَ  َوَأُبو الرَّ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  ِش،اأْلَْعمَ  َعنِ  اْلَغسَّاِنيُّ
 َيُطوفُ  َوُهوَ  َمْسُعودٍ  اَأبَ  َفَلِقيتُ : َقالَ  - َمْسُعودٍ  َأِبي َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ  َيِزيَد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ 
 ِمنْ  اآْلَيَتانِ )): اهللِ  ولُ َرسُ  َقالَ  - َنَعمْ : َقالَ  َعْلَقَمةُ  َعْنكَ  َحدََّثِني َحِديثًا َفُقْلتُ  ِباْلَبْيِت،
 .))(1)ىن نن من زن  رن مم ام يل َكَفَتاهُ  َلْيَلةٍ  ِفي َقَرَأُهَما َمنْ  اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ  آخر

 تخريجه: -أ

 :أخرجه   

 .546، حديث رقم: 17/204علقمة بن قيس عن أبي مسعودالطبراني في الكبير:  

 :اإلسناددراسة  -ب
: عن األعمش الربيعإدريس بن عبد الكريم عن عاصم بن علي عن قيس بن  .1

 .(2)سبقت ترجمتهم
: يالواسط يالغسان زكريا أبى بن يحيى مروان أبو :زكريا بن أبي يحيى .2

ه( ضعيف ماله في البخاري سوي موضع واحد متابعة، من التاسعة، 190)ت:
 .، وهو متابع لقيس في هذه الرواية(3)روى له البخاري

 .(4)أبراهيم بن يزيد النخعي: سبقت ترجمته .3
 .(5)الرحمن بن يزيد النخعي: سبقت ترجمته عبد .4

                                                           
 215البقرة:  (1)
 مش ثقة.الحديث الثالث، إدريس ثقة، عاصم وقيس صدوقان حسنا الحديث، األع (2)
 .11/211، تهذيب التهذيب:4/1001، تاريخ اإلسالم:31/314، تهذيب الكمال:9/146الجرح والتعديل: (3)
 الحديث الثامن والخمسون، ثقة فقيه. (4)
 الحديث الثاني والستون، ثقة. (5)
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: يالكوف يالنخع مالك بن اهلل عبد بن قيس بن علقمة شبل أبو: علقمة .5
 .(1)ه( ثقة ثبت، من الثانية، روى له الجماعة61)ت:

 .(2)أبو مسعود األنصاري: سبقت ترجمته .6

 :اإلسناد الحكم على-ج

وهذا ، ثالحدي حسن صدوق وهواألسدي  الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
عيف إسناده ض اإلسنادالن المتابع لقيس في هذا  ؛أقوي مما جاء فيمن تابعه اإلسناد

ين ما ، وقد ثبت في الصحيحالحديث ضعيف وهو الغساني زكريا أبي بن يحيى فيه
عن األعمش، قال البخاري:  اإلسناديقوي هذا الحديث، وهو من المتابعات في هذا 

 َيِزيَد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  ْبدِ عَ  َعنْ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا ُموَسى، َحدَّثََنا
 آخر ِمنْ  اآلَيَتانِ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،الَبْدِريِّ  َمْسُعودٍ  َأِبي َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ 
 َيُطوفُ  َوُهوَ  َمْسُعودٍ  َأَبا َفَلِقيتُ  :الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َقالَ  ،((َكَفَتاهُ  َلْيَلةٍ  ِفي َقَرَأُهَما َمنْ  الَبَقَرِة، ُسوَرةِ 
 .(3)َفَحدَّثَِنيهِ  َفَسَأْلُتهُ  ِباْلَبْيتِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           

 .7/271، تهذيب التهذيب:4/53، سير أعالم النبالء:20/300، تهذيب الكمال:6/404الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث الثالث، صحابي (2)
، كتاب 4001، حديث رقم:5/14ما يلي باب شهود المالئكة غزوة بدر –صحيح البخاري: كتاب المغازي  (3)

، صحيح مسلم: 5051،5040، وحديث رقم:5001، حديث رقم:6/111باب فضل سورة البقرة –فضائل القرآن 
 . 101، حديث رقم:1/555باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة –كتاب صالة المسافرين وقصرها 
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 مع األنبياء( أدبه)

 :المائتين بعدوالثمانون  الثامن الحديث*

 َأُبو َحدَّثََنا اْلَبزَّاُز، ْحَيىيَ  َأُبو الرَِّحيمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثَِني اللَِّه، َعْبدُ  َحدَّثََناقال أحمد: 
 ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  نْ عَ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َحدَّثََنا: َقْيٌس  َقالَ  اْلَمِلِك، َعْبدِ  ْبنُ  ِهَشامُ  اْلَوِليدِ 
 َرْحَمةُ )): َقالَ فَ  ِبَنْفِسِه، َبَدأَ  اأْلَْنِبَياَء، َذَكرَ  ِإَذا َكانَ  النَِّبيَّ  َأنَّ : ُأَبيٍّ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنْ 
 ((.َصاِلحٍ  َوَعَلى ُهوٍد، َوَعَلى َعَلْيَنا، اللَّهِ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

 حديث ابن عباس عن أبي بن كعب–أحمد في مسنده: مسند األنصار  
 .21130، حديث رقم:35/67

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)اهلل بن أحمد بن حنبل: سبقت ترجمتهعبد  .1
 .(2)محمد بن عبد الرحيم: سبقت ترجمته .2
 .(3)أبو الوليد الطيالسي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 .(4)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .4
 .(5): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .5
 .(6): سبقت ترجمتهُأبي بن كعب .6

 

                                                           
 الحديث الخامس، ثقة حافظ. (1)
 الحديث مئتان وأثنان وثمانون، ثقة حافظ. (2)
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.3تالميذ قيس بن الربيع الترجمة ) (3)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (4)
 صحابي. ابن عباس الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة ثبت، (5)
 .الحديث السابع والخمسون، صحابي (6)
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 :اإلسنادالحكم على -ج

 يعالرب بن قيس أجل من والشواهد المتابعات في حسن إسناد وهذا صحيح، حديث
 .البخاري رجال ثقات رجاله وباقي توبع، قد أنه إال ،األسدي

 الملك، عبد بن محمد بن علي طريق من 1/3 الصحابة معجم في قانع ابن أخرجهو 
 وذكر: هآخر  في: وقال. اإلسناد بهذا الطيالسي، الملك عبد بن هشام الوليد أبي عن

 .غيرهم

 عيدس عن السبيعي، إسحاق أبي عن عيينة، بن سفيان طريق من ابن ماجة أخرجهو 
 ُأَبيَّ : يذكر لم ((عاد وأخا اهلل، يرحمنا)): قال ،النبي عن عباس، ابن عن جبير، بن
 .(1)كعب بن

 َحْمَزةَ  َعنْ  َقَطٍن، ُبوأَ  َحدَّثََنا: َقالَ  الُكوِفيُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َنْصرُ  َحدَّثََناقال الترمذي: 
يَّاِت،  َكْعٍب، ْبنِ  ُأَبيِّ  نْ عَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنْ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الزَّ

 حديث هذا :الترمذي ((، قالِبَنْفِسهِ  َبَدأَ  َلهُ  َفَدَعا َأَحًدا َذَكرَ  ِإَذا َكانَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ ))
 .(2)الهيثم بن عمرو: اسمه قطن وأبو صحيح، غريب حسن

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .3152، حديث رقم:2/1266باب إذا دعاء أحدكم فليبدأ بنفسه –سنن ابن ماجه: كتاب الدعاء  (1)
 .3315، حديث رقم:5/463باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه –سنن الترمذي: أبواب الدعوات  (2)
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 آداب التعامل مع الوالدين()

 :المائتين بعدوالثمانون  التاسع الحديث*

وفِ  َيْحَيى ْبنُ  َأْحَمدُ  ثنا ُمَعاٍذ، ْبنُ  ُمْسِلمُ  َحدَّثَِنيقال ابن السني:  ،الصُّ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  ثنا يُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َمْنُصوٍر،  َأِبي َعنْ  َرَة،سيم نِ بْ  َأيُّوبَ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الرَّ

: َقالَ  ،َأِبي :َقالَ  ((َهَذا؟ َمنْ )): ِلْلُغاَلمِ  َفَقالَ  ُغاَلٌم، َمَعهُ  َرُجاًل  َرَأى النَِّبيَّ  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ 
 ((.اسمهبِ  هُ َتْدعُ  َواَل  َقْبَلُه، َتْجِلْس  َواَل  َلُه، َتْسَتِسبَّ  َواَل  َأَماَمُه، َتْمشِ  َفاَل ))

 تخريجه: -أ

 :أخرجه     

، 353صـ مهاسأن يسمى الرجل أباه ب: باب النهي ابن السني في عمل اليوم والليلة     
 .395حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 الّدمشقيّ  التَّميميّ  الَّلْيث أبو الفضل، ْبن السلم ْبن ُمَعاذ ْبن َسْلم: ُمَعاذٍ  ْبنُ  ُمْسِلمُ  .1

 نب وسعدان الصريفيني، شعيبروى عن: ثقة ثبت، ه( 315: )ت:القصير
جمح والفضل المؤذنان، وأبو أحمد ، وعنه: الحمصي عوف بن ومحمد نصر،

 .(1)الحاكم، وجماعة
 .(2)أحمد بن يحيى الصوفي: سبقت ترجمته .2
 .(3)السلولي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته والعزو له منصور بن إسحاق .3
 .(4)هشام بن عروة: سبقت ترجمته .4

                                                           
 .156-22/155تاريخ دمشق البن عساكر:، 7/292تاريخ اإلسالم:  (1)
 الحديث الثالث عشر بعد المائة، ثقة. (2)
 الحديث السادس واألربعون بعد المائة، إسحاق صدوق، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 الحديث الثاني والتسعون، ثقة إمام في الحديث. (4)
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ه( مقبول صالح 130: )ت: قبل الدَِّمْشِقيُّ  َحْلبسٍ  بن ميسرة، بن أيوب .5
 حمد،م ابنه، وعنه: أرطاة أبي بن وبسر فاتك، بن خريم الحديث، روى عن:

 .(1)عمران بن والهيثم
 .(2)ترجمته: سبقت أبو هريرة .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

 رجاله وباقي ،هريرة يوأب ميسرة بن أيوب بين انقطاع موضع به ألن ضعيف إسناد
 ، وقد صح إسناد الحديثمقبول وهو الجبالني ميسرة بن أيوب عدا ونوصدوق ثقات

 َعِليٌّ  دَّثََناحَ عند الطبراني في األوسط بما يشهد لهذا الحديث ويقويه، يقول الطبراني: 
 اْلُمَزِنيُّ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  مَّدُ ُمحَ  نا: َقالَ  السَّاِميُّ  اْلِبِرْندِ  ْبنِ  َعْرَعَرةَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َعْمُرو نا: َقالَ 

 َرُجٌل، اللَّهِ  َرُسولَ  َتىَأ: َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  نا: َقالَ  اْلَواِسِطيُّ 
 َواَل  َأَماَمُه، َتْمشِ  َفاَل )): َقالَ  َأِبي: َقالَ  ((َمَعُكْم؟ َهَذا َمنْ  ُفاَلُن، َيا)): َفَقالَ  َشْيٌخ، َوَمَعهُ 
 ((.َلهُ  َتْسَتِسبَّ  َواَل  ،اسمهبِ  َتْدُعهُ  َواَل  َقْبَلُه، َتْجِلْس 

 مروع: به تفرد الحسن، بن محمد إال هشام عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني:  
 .(3)اإلسناد بهذا إال اهلل رسول عن يروى وال عرعرة، بن محمد بن

 .ثقات رجاله ،متصل إسنادٌ قلت: وهذا ، لغيره صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  َّأباكَ  َفَيُسبَّ  غيِرك أَبا َتُسبَّ  ِبَأنْ  ِإَلْيِه، وَتُجّره للسَّبِّ  ُتَعرِّْضه اَل  َأيْ : َتْسَتِسب 
  .(4)َلكَ  ُمجازاة

                                                           
 .3/377تاريخ اإلسالم:  (1)
 .الحديث التاسع، صحابي (2)
 .4159، حديث رقم:4/276من أسمه على –المعجم األوسط: حرف العين  (3)
 .2/330باب السين مع الباء –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف السين  (4)
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 ما لمعلم الخير ومتعلمه()

 :المائتين بعدالتسعون  الحديث*

 اْلُحَسْينُ  َأْخَبَرَنا ،أْلُْشَناِنيُّ ا َسْهلٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو َأْخَبَرَنا َبْكرٍ  َأُبو َأْخَبَرَناقال اآلجري: 
ِبيعِ  ْبنُ  ْيُس قَ  َأْخَبَرَنا ،آَدمَ  ْبنُ  َيْحَيى َأْخَبَرَنا ،اْلِعْجِليُّ  اأْلَْسَودِ  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنُ   َشْمرُ  َأْخَبَرَنا ،الرَّ
 ْسَتْغِفرُ يَ  َوُمَتَعلُِّمهُ  اْلَخْيرِ  ُمَعلِّمُ )): َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،ُجَبْيرٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ،َعِطيَّةَ  ْبنُ 
 ((.اْلَبْحرِ  ِفي اْلُحوتُ  َحتَّى ،َشْيءٍ  ُكلُّ  َلُهمْ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

باب ذكر ما جاءت به السنن واآلثار من فضل : (1)في أخالق العلماء اآلُجرِّيُّ  
 .43صـ ةخر العلماء في الدنيا واآل

 :اإلسناددراسة  -ب
: غدادبب القراء شيخ الَفيُرزان بن سهل بن أحمد: اأْلُْشَناِنيُّ أبو العباس  .1

بشر بن الوليد الكندي، وعبد األعلى  ه( وثقه الدارقطني، روى عن:307)ت:
 .(2)عبد العزيز الخرقي، ومحمد بن علي بن سويد المؤدب ، وعنه:بن حماد

ي: لكوفا العجلى األسود بن على بن الحسين اهلل عبد أبو: الحسين بن علي .2
، من الحادية عشر، روى له أبو داود كثيرا يخطئ صدوقه( 254)ت:

 .(3)والترمذي
 .(4)بن الربيع: سبقت ترجمته يحيى بن آدم عن قيس .3

                                                           
هـ( تحقيق: إسماعيل 360أخالق العلماء: ألبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل اآلُجرِّيُّ البغدادي )المتوفى:  (1)

 السعودية.–األنصاري، طبعة: رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بن محمد 
 .1/353، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 14/226سير أعالم النبالء:  (2)
 .2/244، تهذيب التهذيب:6/73، تاريخ اإلسالم:6/391، تهذيب الكمال:3/56الجرح والتعديل: (3)
 والستون، يحيى بن آدم ثقة حافظ، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث.الحديث الثاني  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [616] 

 

ه( 120ي: )ت: قبل الكوف يالكاهل ياألسد عطية بن شمر: شمر بن عطية .4
صدوق، وثقه النسائي، من السادسة، روى له أبو داود في المراسيل، والترمذي، 

 .(1)والنسائي
 .(2): سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .5

 :اإلسنادالحكم على -ج

ثير فهو صدوق ك العجلى األسود بن على بن الحسينإسناده حسن رجاله ثقات عدا 
 ضعفه ابن عدي، وقيس بن الربيع وهو صدوق حسن الحديث. الخطأ

 َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  يرويهقال فيما  في مسند اإلمام زيد اإلسنادوللحديث شاهد صحيح 
 َسَلكَ  ،ِعْلًما ِفيهِ  َيْطُلبُ  َطِريًقا َسَلكَ  َمنْ )) : اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،َعِليٍّ  َعنْ  َجدِِّه،
نَّ  اْلَجنَِّة، ِإَلى َطِريًقا ِبهِ  اللَّهُ  نَّهُ  اْلِعْلِم، اِلبِ ِلطَ  َأْجِنَحَتَها َلَتَضعُ  اْلَماَلِئَكةَ  َواِ   بِ ِلَطالِ  َيْسَتْغِفرُ  َواِ 
، امُّ َوَهوَ  اْلَبْحِر، ِحيَتانُ  َحتَّى اأْلَْرضِ  ِفي َوَمنْ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  اْلِعْلمِ  نَّ  اْلَبرِّ  َفْضلَ  َواِ 
 إسنادهوهذا الحديث  ،(3)((بِ اْلَكَواكِ  َساِئرِ  َعَلى اْلَبْدرِ  َلْيَلةَ  اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبدِ  َعَلى اْلَعاِلمِ 

 .ثقات رجاله متصل،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .4/356، تهذيب التهذيب:3/247، تاريخ اإلسالم:12/560، تهذيب الكمال:4/375الجرح والتعديل: (1)
 صحابي. الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة ثبت، ابن عباس (2)
ه( باب فضل 122)المتوفي:  على بن الحسين بن على أبي طالب: لإلمام زيد بن مسند اإلمام زيد (3)

، الطبعة لبنان–، جمع وتحقيق: عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت 342العلماء صـ
 م.1911األولى: 



  [617] 

 

 وكراهية اإلكثار منه(في ذم الشعر )

 :المائتين بعد التسعونالواحد و  الحديث*

: َقالَ  اْلَباِلِسيُّ  َبْكرٍ  نُ بْ  َأْحَمدُ  ثََنا: َقالَ  الحضرمي اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا: َقالَ  ُمْصَعبٌ  ثََنا  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، يَأبِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  الرَّ
 ((.َشَعًرا َيْمَتِلئَ  َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخْيرٌ  َقْيًحا، َأَحُدُكمْ  َجْوفُ  َيْمَتِلئَ  أَلَنْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .5705، حديث رقم:6/31محمد  اسمهالطبراني في األوسط: باب من  
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
: )ت: هْ يرو كْ بَ  بنُ  َأْحَمدُ ، يعرف بالَباِلِسيُّ  بكر بن سعيد أحمد أبو: أحمد بن بكر .2

 بن ومحمد الحباب، بن زيد روى عن:المناكير،  روىه( ضعيف ي271قبل 
،اْلِقسْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َخاِلدِ  ْبنَ  َيِزيدَ  ْبن وخالد القرقساني، مصعب ، وعنه: وجماعة ِريَّ

 .(2)ونآخر مطين، وابن صاعد، وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي ثابت، و 
 مصعب: اسم مجهول ال يعرف شخصه وال حاله. .3
 .(3): سبق العزو لهمصالح عن أبي هريرة يقيس عن أبي الحصين عن أب .4

 :اإلسنادالحكم على -ج

جهول ، وفيه مصعب، مالحديث ضعيف وهو البالسي بكر بن أحمد فيه ضعيف إسناد
 االسم والحال ال يعرف.

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل. (1)
 .13/64سير أعالم النبالء: (2)
 صحابي. حسن الحديث، أبو الحصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرةالحديث العاشر، قيس صدوق  (3)
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 (فيما يدفن من نظافة اإلنسان)

 :المائتين بعدالتسعون و  الثاني الحديث*

َمدِ  َعْبدِ  ْبنُ  عالنُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا :َقالَ  َماِغَمةُ  الطََّياِلِسيُّ  الصَّ
، : اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ : َأِبيهِ  َعنْ  َواِئٍل، ْبنِ  اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  َعنْ  َقْيٌس، ثنا َأِبي، ثنا اأْلََسِديُّ

 ((.َواأْلَْظَفارِ  الشَّْعِر، ِبَدْفنِ  َيْأُمرُ  َكانَ ))

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، حديث 22/32الطبراني في الكبير: باب قيس بن الربيع عن عبد الجبار  .1
 .73رقم:

ل في فص–البيهقي في شعب اإليمان: المالبس والزي واألواني وما يكره منها  .2
 .6069، حديث رقم:1/444حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)عالن بن عبد الصمد: سبقت ترجمته .1
 ياألسد الزبير بن الحسن بن محمد اهلل عبد أبو: محمد بن الحسن األسدي .2

، ُضعف، من التاسعة، روى لين فيه صدوق(، ه200: )ت:التلب قبمللا يالكوف
 .(2)له البخاري والنسائي وابن ماجة

 لم أقف على ترجمته. ،األسدي الزبير بن الحسن :)أبيه( .3
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4
ي: لكوفا الحضرمي حجر بن وائل بن الجبار محمد عبد أبو :عبد الجبار بن وائل .5

 .(3)روى له مسلم، وأصحاب السننه( ثقة يرسل عن أبيه، من الثالثة، 112)ت:

                                                           
 الحديث المائتين وثمانيًة وأربعون، ثقة. (1)
 .9/117، تهذيب التهذيب:4/1191، تاريخ اإلسالم:25/67، تهذيب الكمال:7/225الجرح والتعديل: (2)
 .6/105تهذيب التهذيب: ،3/269، تاريخ اإلسالم:16/393، تهذيب الكمال:6/30الجرح والتعديل: (3)
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 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميوائل  (أبيه) .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

 بن لووائ الحضرمي وائل بن الجبار عبد بين انقطاع موضع به ألن ضعيف إسناد
 هوو  األسدي الزبير بن الحسن عدا ونوصدوق ثقات رجاله وباقي ،الحضرمي حجر

 .الحال مجهول

 

  

                                                           

 .الحديث التاسع عشر، صحابي (1)
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 الحث على الصدقة وفضلها والتعاون على البر والتقوى()

 :المائتين بعدوالتسعون  الثالث الحديث*

 َعنْ  ِسَماٍك، َعنْ  ،َقْيسٍ  نِ ع َعِليِّ  ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا َيْحَيى، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال المروزي: 
ْنَسانِ  ِمنَ  ِميَسمٍ  ُكلُّ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة،  اَلةٌ صَ  َعَلْيهِ  اإْلِ

 ِإنْ )): َقالَ  ِبهِ  ُأِتيَنا امَ  َأَشدِّ  ِمنْ  َهَذا: اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقالَ  ((َيْومٍ  ُكلَّ  َصَدَقةٌ  َأوْ  َيْومٍ  ُكلَّ 
ِعيفِ  َعَلى َوَحْمُلكَ  َصَدَقٌة، َأوْ  َصاَلٌة، اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنْهًيا ِباْلَمْعُروِف، َأْمًرا  َصاَلٌة، الضَّ
اَل  ِإَلى َيْخُطوَها ُخْطَوةٍ  َوُكلُّ  َصاَلٌة، الطَِّريقِ  َعنِ  اْلَقَذرَ  َماُؤكَ يْ َوا    ((.َصاَلةٌ  ةِ الصَّ

 تخريجه: -أ
  :أخرجه

، حديث 2/112 النصيحة تفسير جماعالمروزي في تعظيم قدر الصالة: 
 .106رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الربيع: سبقت ترجمتهم بنمحمد بن يحيى عن عاصم بن علي عن قيس  .1
 .(2)سماك عن عكرمة عن ابن عباس: سبق العزو لهم .2

 :اإلسنادالحكم على -ج

، والحديث له ما يشهد له ويقويه، فقد جاء عند رجاله ثقات وصدوقون حسن هإسناد
 لَّ كُ  َصَدَقٌة، َعَلْيهِ  ُساَلَمى ُكلُّ )): َقالَ  ،النَِّبيِّ  َعنِ  أبي هريرةمن حديث البخاري 

 الطَّيَِّبُة، َوالَكِلَمةُ  َصَدَقٌة، َمَتاَعهُ  اَعَلْيهَ  َيْرَفعُ  َأوْ  َعَلْيَها، ُيَحاِمُلهُ  َدابَِّتِه، ِفي الرَُّجلَ  ُيِعينُ  َيْوٍم،
اَلةِ  ِإَلى َيْمِشيَها َخْطَوةٍ  َوُكلُّ   .(3)((ةٌ َصَدقَ  الطَِّريقِ  َوَدلُّ  َصَدَقٌة، الصَّ

                                                           
 الحديث الثالث والعشرون، محمد ثقة، عاصم بن علي وقيس صدوقان حسنا الحديث. (1)
 صحابي.  الحديث الثالث واألربعون، سماك صدوق، عكرمة ثقة، ابن عباس (2)
، حديث 4/35احبه في السفر باب فضل من حمل متاع ص–صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير  (3)

 بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف باب–، صحيح مسلم: كتاب الزكاة 2191رقم:
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 غريب األلفاظ:-د

  ٍْنَسانِ  ِمنَ  ِميَسمٍ  ُكلِّ  َعَلى»: ِميَسم  َكانَ  َفِإنْ  َيٍة،ِرَوا ِفي َجاءَ  َهَكَذا «َصَدقة اإْلِ
 .(1)ُفسِّر َهَكَذا. َدقةصَ  اللَّه بُصْنع َمْوُسومٌ  ُعضوٍ  ُكلِّ  َعَلى أنَّ  ِبهِ  َفاْلُمَرادُ  َمْحُفوًظا

 السُّاَلَمى: َجْمُع ُساَلِمَية َوِهَي األُْنُمَلة ِمْن َأَناِمِل اأْلََصاِبِع. َوِقيَل واحدهُ : ُساَلَمى 
وجمعُه َسَواٌء. وُيجَمع َعَلى ُساَلِمَياٍت َوِهَي الَِّتي َبْيَن ُكلِّ َمْفِصَلين ِمْن أصاِبع 

 َعْظم ُمَجوَّف ِمْن ِصَغار الِعظَام: اْلَمْعَنى َعَلىاإلْنساِن. َوِقيَل السُّاَلَمى: ُكلُّ 
 .(2)ُكلِّ َعْظٍم ِمْن ِعظَام اْبِن آَدَم َصَدَقةٌ 

 

  

                                                           
 .5/116مادة وسم –باب الواو مع السين –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الواو  (1)
 .2/396مادة سلم –باب السين مع الالم –السين  النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف (2)
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 ة سورة اإلخالص(فضل قراء)

 :المائتين بعد والتسعون الرابع الحديث*

اجِ  نُ بْ  َأْحَمدُ  َنا: َقالَ  َخْيَثَمةَ  َأِبي ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنِ  اْلَحجَّ
ْلتِ  ْلتِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َعمِّي َنا: َقالَ  اْلُكوِفيُّ  الصَّ ِبيِع،ا ْبنُ  َقْيُس  ثََنا: الصَّ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  لرَّ

 َأنْ  َأَحَدُكمْ  َأُيْعِجزُ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  َغْيِرهِ  َأوْ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  َأِبي َعنْ 
 مل خل َيْقَرأَ  َأنْ  َأَحُدُكمْ  يعُ َيْسَتطِ  َأَما)): َقالَ  َذِلَك؟ َيْسَتِطيعُ  َمنْ : َفَقاُلوا ((اْلُقْرآِن؟ ثُُلثَ  َيْقَرأَ 
 ((.اْلُقْرآنِ  ثُُلثَ  َتْعِدلُ  َفِإنََّها ، جم يل ىل

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .5359، حديث رقم:5/295محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  
 :اإلسناددراسة  -ب
 أبي بن أحمد بن الحافظ محمد اهلل عبد أبو :أحمد بن أبي خيثمةمحمد بن  .1

 ثمّ  النََّسائيّ  ةَخْيَثمَ  أبي الحافظ ابن بكر أبي الحافظ ابن ،حرب بن ُزَهْير َخْيَثمة
ونصر عن: محمد بن الحسين القصاص، ه( ثقة، روى 297: )ت:الَبْغداديُّ 

 دوأحم كامل، بن وأحمد الطبراني، ، وعنه:بن علي، ومحمد بن معمر البحراني
 .(1)وغيرهم المقرئ، مقسم بن الحسن بن ومحمد الذارع، اهلل عبد بن

: األسدي الصلت بن الحجاج بن أحمد العباس أبوأحمد بن الحجاج:  .2
ه( ضعيف، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل، روى عن: 262)ت:
 .(2)وغيره مخلد بن محمد: عنهو  بشر، بن والحسن عمه،

 .(1)عمه محمد بن الصلت: سبقت ترجمته .3

                                                           
 .491، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني صـ6/1011تاريخ اإلسالم: (1)
 .6/261، تاريخ اإلسالم:5/111تاريخ بغداد: (2)
 الحديث مئتان وسبعون، ثقة. (1)
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 .(2)قيس بن الربيع عن أبي الحصين: سبقت ترجمتهما .4
 يالكوف يالسلم الرحمن عبد أبو ربيعة بن حبيب بن اهلل عبد: أبو عبد الرحمن .5

 .(3)ه( ثقة إمام في اإلقراء، من الثانية، روى له الجماعة72: )ت:المقرئ
 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .6

 :اإلسنادالحكم على -ج

 مل، قال الطبراني: الحديث ضعيف وهو األسدي الحجاج بن أحمد فيه ضعيف إسناد
 ابن به تفرد الصلت، ابن إال قيس عن وال قيس، إال حصين أبي عن الحديث هذا يرو
 .الحجاج بن أحمد أخيه

للحديث  خرآفقد وقفت على إسناد  ،الصوابهذا القول ب-رحمه اهلل-وقد جانب الطبراني 
 فيه متابع لقيس بن الربيع عن أبي حصين رحمة اهلل على الجميع.

 َحدَّثََنا: َقالَ  َبْكٍر، ُبوأَ  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَعاَلِء، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: -رحمه اهلل-يقول النسائي 
  جم يل ىل مل خل  َقَرأَ  َمنْ )): َقالَ  اهلِل، َعْبدِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، َأُبو
 .(5)((اْلُقْرآنِ  ثُُلثَ  َقَرأَ 

 وهذا الحديث إسناده صحيح متصل، ورجاله ثقات، وأبو بكر هو ابن عياش.

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 ثقة صاحب سنة. الحديث العاشر، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث، أبو الحصين (2)
 .5/114، تهذيب التهذيب:4/267، سير أعالم النبالء:14/401، تهذيب الكمال:5/37الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (4)
، حديث 9/251ما يستحب لإلنسان أن يقرأ كل ليلة –السنن الكبرى للنسائي: كتاب عمل اليوم والليلة  (5)

 . 10442رقم:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [694] 

 

 الزهد وقصر األمل()

 :المائتين بعدوالتسعون  الخامس الحديث*

 َأْحَمدُ  َسِعيدٍ  َأُبو َأَنا ،ْماَلءً إِ  اأْلَْصَبَهاِنيُّ  ُيوُسفَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  ُمَحمَّدٍ  َأُبو َحدَّثََناقال البيهقي: 
 ْبنُ  ُمَصبَّحُ  ثََنا ،ُسَلْيَمانَ  نُ بْ  ِإْبَراِهيمُ  ِإْسَحاقَ  َأُبو ثََنا ،ِبَمكَّةَ  اْلَبْصِريُّ  ِزَيادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ 

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  ثََنا ،ِهْلَقامَ   َثْوَبانَ  َعنْ  ،اْلَجْعدِ  ِبيأَ  ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  ،ُمرَّةَ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،الرَّ
 ِدُكمْ َأحَ  َبابِ  َعَلى َقامَ  َلوْ  َمنْ  ُأمَِّتي ِمنْ  ِإنَّ )): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اهللِ  َرُسولِ  َمْوَلى
 َوَلوْ  ،َعَلْيهِ  َكَراَمِتهِ  ِمنْ  ِإالَّ  َيْمَنُعهُ  َوَما ِإيَّاهُ  َأْعَطاهُ  َما َشْيًئا َأوْ  ،ِدْرَهًما َأوْ  ،ِديَناًرا َيْسَأُلهُ 
 ((. أَلََبرَّهُ  اهللِ  َعَلى َأْقَسمَ 

 تخريجه: -أ
 :أخرجه

، حديث 13/61البيهقي في شعب اإليمان: كتاب الزهد وقصر األمل  
 .9963رقم:

 :اإلسناد دراسة -ب
 اأَلْرَدْسَتاِنيُّ  ه،باَمَويْ  ْبن أحمد ْبن يوسف ْبن اهلل َعْبد محمد أبو: عبد اهلل بن يوسف .1

 اْلَحَسن بن ُمَحمَّد األصم العباس أبيه( ثقة، روى عن: 409)ت: :اإلصبهانيّ 
 فرضخ بن دسعي بن وَأْحَمد األعرابي، ابن سعيد وأبي النيسابوريين، الخليل بن

 .(1)، والبيهقيالعتيقي اْلَحَسن وَأُبو الخالل، ُمَحمَّد أبو، وعنه: اإلخميمي
 نب بشر بن زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو اإلمام: أحمد بن محمد البصري .2

 الحسنه( ثقًة ثبت، روى عن: 340: )ت:البصري األعرابي ابن العنزي درهم
 بكر بوأ ، وعنه:الدقيقي الملك عبد بن ومحمد الزعفراني، الصباح بن محمد بن
 .(2)يوسف بن اهلل وعبد منده، وابن المقرئ، ابن

                                                           
 .17/239، سير أعالم النبالء:11/452بغداد:تاريخ  (1)
 .15/407سير أعالم النبالء: (2)
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 َداُودَ  بن َلْيَمانسُ  َداُودَ  َأِبي بن ِإْبَراِهْيم ِإْسَحاقَ  َأُبوالحافظ : إبراهيم بن سليمان .3
ْوِرّي  اأَلَسِديّ   آدم ه( ثقة ثبت حافظ، روى عن:270 : )ت:الُكوفيُّ الَبَرلُّسيُّ الصُّ

 ،يالطحاو وعنه:  الدمشقي، مسهر وأبي مريم، أبي بن وسعيد إياس، أبي بن
 .(1)، وغيرهماألصم العباس وأبو، جوصا وابن صاعد، وابن

 عنه روى ،عجليال علي أبو: فقال الثقات في ِحبَّان ابنُ  ذكره: ِهْلَقامَ  ْبنُ  ُمَصبَّحُ  .4
 .(2)الطهوي المثنى بن علي

 .(3)قيس بن الربيع عن عمر بن مرة األعمى: سبقت ترجمته .5
 .(4)سالم بن أبي الجعد، رافع الغطفاني: سبقت ترجمته .6
 سولر  مولى يالهاشم يالقرش جحدر ابن بجدد بن ثوبان اهلل عبد أبو: ثوبان .7

 .(5)، والخمسةالبخاري في األدبروى له ، ه( صحابي جليل54: )ت:اهلل

 :اإلسنادالحكم على -ج

 قامالهل بن مصبح عدا ونوصدوق ثقات رجاله ،توبع إذا ويحسنإسناده ضعيف، 
 إلسنادا، وقد تابع قيسًا في روايته لهذا الحديث بهذا حبان ابن بتوثيقه انفرد ،العجلي

 عدا ثقات رجاله حسن إسناده، وهذا الحديث األعمش عن سالم بن الجعد عن ثوبان
 .(6)الحديث حسن صدوق وهو الكندي عثمان بن سهل

ِني َحْفُص َحدَّثَِني ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثَ : مسلموالحديث له شواهد صحيحة تقويه، قال 
َقاَل:  ُسوَل اهللِ رَ ْبُن َمْيَسَرَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ 

 .(7)((ُربَّ َأْشَعَث، َمْدُفوٍع ِباأْلَْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعَلى اهلِل أَلََبرَّهُ ))
                                                           

 .12/612سير أعالم النبالء: (1)
 . 1/73، لسان الميزان:4/111، ميزان االعتدال:9/197الثقات البن حبان:  (2)
 الحديث السابع، قيس صدوق حسن الحديث، عمرو ثقة. (3)
 الحديث الثاني بعد المائة، ثقة. (4)
 .1/527، اإلصابة:14/401، تهذيب الكمال:1/296، أسد الغابة:5/37الجرح والتعديل: (5)
 .7541، حديث رقم:7/291من أسمه محمد –المعجم األوسط: حرف الميم  (6)
 .2622، حديث رقم:4/2024باب فضل الضعفاء والخاملين –صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب  (7)
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 كراهية الغيبة وذمها()
 :المائتين بعدوالتسعون  السادس الحديث*

 َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  دَّثََناحَ : َقالَ  اْلَحَسِن، ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َعِليٍّ  َأُبو َحدَّثََناقال أبو نعيم: 
، ، ْبنُ  َعاِصمُ  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَمْرَوِزيُّ ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا َعِليٍّ  َأِبي َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  ،الرَّ
 َفَقالَ  ،ُمْنِتَنةٌ  ِريحٌ  َفَهاَجتْ  َسَفٍر، ِفي اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َنْحنُ  َبْيَنَما: َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ  ُسْفَياَن،
يحُ  َهاَجتِ  ِلَذِلكَ فَ  اْلُمْؤِمِنيَن، ِمنَ  َناًسا اْغَتاُبوا اْلُمَناِفِقينَ  ِمنَ  َناًسا ِإنَّ )): اللَّهِ  َرُسولُ   ((.الرِّ
 تخريجه: -أ

بن ُأبي  : مر بمجلس فيه عبد اهللالمنافقين ونعت النفاق صفةأبو نعيم في : أخرجه
، حديث 169مسلمين والمشركين صـأخالط من البن سلول، فإذا في المجلس 

 .159رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 ابن إسحاق بن الحسن بن أحمد بن محمد علي أبو: محمد بن أحمد بن الحسن .1

 اهلل وعبد الِتْرمِذي، إسماعيل بن محمدثقة، روى عن: ه( 359: )ت:الّصوافّ 
 محمدو  رزقويه، ابن، وعنه: شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد حنبل، بن أحمد بن
 .(1)عيمن وأبو البرقاني، بكر وأبو ِبْشران، ابنا الملك وعبد الفوارس، أبي بن

 يلمروز ا زياد بن زيد بن سليمان بن يحيى بن بكر محمد أبو: محمد بن يحيى .2
 .(2)ه( صدوق، من الحادية عشر، روى له النسائي291: )ت:الوراق

 .(3): سبقت ترجمتهمن علي عن قيس بن الربيععاصم ب .3
 .(4)م: سبقت ترجمتهاألعمش عن طلحة بن نافع عن جابر .4
 :اإلسنادالحكم على -ج

سرائيل بن ، رجاله صدوقونحسن هإسناد  وثقات، وقد تابع قيسًا الفضيل بن عياض، وا 
 خالد بن عرفجة.عن يونس، وتابع األعمش في روايته لهذا الحديث 

                                                           
 .1/311تاريخ اإلسالم:  (1)
 .9/510، تهذيب التهذيب:14/41، سير أعالم النبالء:26/612تهذيب الكمال: (2)
 الحديث الثالث، عاصم بن على وقيس بن الربيع صدوقان حسنا الحديث. (3)
 صحابي. ، أبو سفيان صدوق، جابراألعمش ثقة حافظ ،الحديث الثالثون (4)
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 )أفضل اإلسالم(
 :المائتين بعدوالتسعون  السابع الحديث*

بِ قال ابن أبي الدنيا:  ، َوَقْيُس ْبُن الرَّ يِع، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، َأْخَبَرَنا اْلَمْسُعوِديُّ
ْساَلِم  َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ اإْلِ

 ((.َيْسَلُم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدهِ )) :َقالَ  َأْفَضُل؟
 تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .217، حديث رقم:139ابن أبي الدنيا في الصمت: باب تفسير الغيبة صـ 

 :اإلسناددراسة  -ب
علي بن الجعد عن المسعودي وقيس بن الربيع عن عمر بن مرة: سبقت  .1

 .(1)ترجمتهم والعزو لهم
 .(2): سبقت ترجمتهالعاصعبد اهلل بن عمرو بن  .2

 :اإلسنادالحكم على -ج
 حسن قصدو  وهوراوي الحديث  القرشي الدنيا أبي ابن عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

 حسن الحديث. صدوق وهو األسدي الربيع بن وقيس الحديث،
 َسِعيدُ  ثََناَحدَّ والحديث يقوى بغيره مما جاء في الصحيحين ويشهد له، قال البخاري:  
، َسِعيدٍ  ْبنِ  َيْحَيى ْبنُ   َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُبْرَدةَ  وَأبُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َأِبي، َحدَّثََنا: َقالَ  الُقَرِشيُّ

 ْفَضُل؟أَ  اإِلْساَلمِ  َأيُّ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا َقاُلوا: َقالَ  ُموَسى َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة، َأِبي َعنْ  ُبْرَدَة،
 .(3)((َوَيِدهِ  ِلَساِنِه، ِمنْ  الُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ )): َقالَ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
الجعد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، المسعودي ثقة أختلط،  الحديث الواحد والثمانون بعد المائتين، علي بن (1)

 عمر بن مرة ثقة.
 .الحديث الثالث والعشرون بعد المائة، صحابي (2)
، والباب السابق له، صحيح 11، حديث رقم:1/11باب أي اإلسالم أفضل؟ –صحيح البخاري: كتاب اإليمان  (3)

 .40، حديث رقم:1/65أي أموره أفضل باب بيان تفاضل اإلسالم، و –مسلم: كتاب اإليمان 
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 النهي عن اللعن()
 :المائتين بعدوالتسعون  الثامن الحديث*
ٌد، َحدَّثََناقال ابن األعرابي:   ، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  نا ُمَحمَّ يِنيُّ  َأِبي َعنْ  َقْيٌس  ان الصِّ

 اَيُكوُنو  َأنْ  َيْجَتِمعُ  اَل )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن،
 ((.َوِصدِّيِقينَ  َلعَّاِنينَ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .490، حديث رقم:265ه: حرف البا صـمعجمفي األعرابي  ابن .1
 .5495، حديث رقم:5/341محمد  اسمهمن  الطبراني في األوسط: .2
 ، حديث رقم:575الدعاء: باب النهي عن التطاعن والتالعن صـالطبراني في  .3

 .آخربلفظ  2010
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهمحمد بن عثمان بن أبي شيبة .1
 .(2)إبراهيم بن إسحاق الصيني عن قيس: سبقت ترجمتهم .2
 .(3)سبق العزو لهم: صالح عن أبي هريرة يالحصين عن أب وأب .3
 :اإلسنادالحكم على -ج

ال الطبراني ، قالحديث متروك وهو الصيني إسحاق بن إبراهيم فيه الضعف شديد إسناد
 إسحاق نب إبراهيم به تفرد قيس، إال حصين أبي عن الحديث هذا يرو لمفي األوسط: 

في هذا القول، قال الحاكم في المستدرك:  -رحمه اهلل-، وقد جانبه الصواب الصيني
 ،ُرِميالدَّا َسِعيدٍ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  اثن اْلَفِقيُه، ُيوُسفَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  النَّْضرِ  َأُبو َفَأْخَبَرَناهُ 
، ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  َسِعيدُ  ثنا: َقااَل  اْلَحاِفُظ، َحِبيبٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َوَصاِلحُ   َبْكرِ  َأُبو ثنا اْلَواِسِطيُّ

                                                           
 الحديث مئتان وستة، ثقة. (1)
 الحديث الخامس والثمانون، إبراهيم متروك، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 صحابي. الحديث العاشر، أبو الحصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة (3)
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: اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  َعيَّاٍش، ْبنُ 
 .(1)((ِصدِّيِقينَ  َلعَّاِنينَ  َتُكوُنوا َأنْ  َيْجَتِمعُ  اَل ))

، َسِعيدٍ  ْبنُ  َهاُرونُ  َحدَّثََناقال فيه:  آخروالحديث قد صح عند مسلم بلفظ   َحدَّثََنا اأْلَْيِليُّ
 َأِبيِه، َعنْ  َحدََّثهُ  لرَّْحَمِن،ا َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  َعنِ  ِباَلٍل، اْبنُ  َوُهوَ  ُسَلْيَمانُ  َأْخَبَرِني َوْهٍب، اْبنُ 
 .(2)((َلعَّاًنا َيُكونَ  َأنْ  ِلِصدِّيقٍ  َيْنَبِغي اَل )): َقالَ  ،اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .147، حديث رقم:1/110هريرة أما حديث أبي –المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب اإليمان  (1)
 .2579، حديث رقم:4/2005باب النهي عن لعن الدواب وغيرها –صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب  (2)
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 :المائتين بعدوالتسعون  التاسع الحديث*
، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث َعِليٍّ  الرَّ

 ُيَتاَلَعنَ  َأنْ  هللِ ا َرُسولُ  َنَهى)): َقالَ  َسُمَرَة، َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ 
 ((.ِبالنَّارِ  َأوْ  ،ِبَغَضِبهِ  َأوْ  اهلِل، ِبَلْعَنةِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، 7/227الطبراني في الكبير: إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن بن سمرة  .1

 .6941حديث رقم:
، حديث 574والتالعن صـالطبراني في الدعاء: باب النهي عن التطاعن  .2

 .2076رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
علي بن عبد العزيز عن عاصم بن علي عن قيس: سبقت ترجمتهم والعزو  .1

 .(1)لهم
 .(2)إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري: سبقت ترجمته والعزو له .2
 .(3): سبقت ترجمتهسمرة بن جندب .3
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .الحديث منكر وهو المكي مسلم بن إسماعيل فيه الضعف شديد هإسناد
 الُمثَنَّى نُ بْ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا، قال أبو عيسى: آخروقد صح الحديث عند الترمذي من طريق 

 َسُمَرةَ  َعنْ  الَحَسِن، َعنْ  ،َقَتاَدةَ  َعنْ  ِهَشاٌم، َحدَّثََنا: َقالَ  َمْهِديٍّ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ 
((، ِبالنَّارِ  اَل وَ  ِبَغَضِبِه، َواَل  اللَِّه، ِبَلْعَنةِ  َتاَلَعُنوا اَل )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُجْنَدٍب  ْبنِ 

 حصين بن وعمران عمر، وابن هريرة، وأبي عباس، ابن عن الباب وفيقال أبو عيسى: 
 .(4)صحيح حسن حديث هذاو 

                                                           
  الحديث السادس والعشرون بعد المائة، علٌي ثقة، عاصم ثقة مكثر قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 بن مسلم متروك، الحسن البصري ثقة إمام عابد.الحديث الخامس واألربعون بعد المائة، إسماعيل  (2)
 .الحديث الرابع والتسعون، صحابي جليل (3)
 .1976، حديث رقم:4/350باب ما جاء في اللعنة –سنن الترمذي: أبواب البر والصلة  (4)
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 )ذم ذي الوجهين(
 :ثالثمائةال الحديث*

 َقْيُس  َنا: َقالَ  ْلَعطَّارُ ا ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُعَبْيدُ  َنا: َقالَ  اْلَعبَّاسِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ْيَرةَ ُهرَ  َأِبي َعنْ  َحاِزٍم، َوَأِبي َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ
 .((ِبَوْجهٍ  َوَهؤاَُلءِ  َوْجهٍ بِ  َهؤاَُلءِ  َيْأِتي الَِّذي اْلَوْجَهْيِن، ُذو اللَّهِ  ِعْندَ  النَّاسِ  َشرَّ  ِإنَّ )): اللَّهِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .5015، حديث رقم:5/203محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .1
، حديث 156صـ النفاق مناهي باب: صفة النفاق ونعت المنافقينأبو نعيم في  .2

 .140رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن العباس عن عبيد بن إسحاق العطار: سبقت ترجمته والعزو له .1
 .(2)قيس عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: سبق العزو لهم .2
 .(3)أبو حازم: سبقت ترجمته .3
 :اإلسنادالحكم على -ج

 .الحديث متروك وهو العطار إسحاق بن عبيد فيه الضعف شديد هإسناد
 قال البخاري: اإلسنادوقد صح الحديث عند البخاري من طريق األعمش بغير هذا 

 َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، وَأبُ  َحدَّثََنا اأَلْعَمُش، َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا َحْفٍص، ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا
 الَوْجَهْيِن، اذَ  اللَّهِ  ِعْندَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاسِ  َشرِّ  ِمنْ  َتِجدُ )): النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  ،ُهَرْيَرةَ 
 .(4)((ِبَوْجهٍ  َوَهؤاَُلءِ  ِبَوْجٍه، َهؤاَُلءِ  َيْأِتي الَِّذي
 

                                                           
 الحديث الحادي عشر بعد المائة، محمد بن العباس ثقة، عبيد العطار متروك. (1)
 صحابي. ر، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش وأبو صالح ثقتان، أبو هريرةالحديث السادس عش (2)
 الحديث التاسع، ثقة. (3)
، صحيح مسلم: 6051، حديث رقم:1/11ما قيل في ذم ذي الوجهين: –صحيح البخاري: كتاب اآلداب  (4)

من طريق يحيى  ،2526، حديث رقم:4/2011باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله –كتاب البر الوصلة واآلداب 
 بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة.
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 في الرحمة وثوابها()
 :ثالثمائةالاألول بعد  الحديث*

ٌم، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس ابن حبيب:   ِإْسَحاَق، َأِبي نْ عَ  َوَقْيٌس، َسالَّ
 نْ مَ  َيْرَحْمكَ  اأْلَْرضِ  ِفي َمنْ  اْرَحمْ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  َعنْ  ُعَبْيَدَة، َأِبي َعنْ 
 ((.السََّماءِ  ِفي

  تخريجه: -أ
 أخرجه

، حديث  1/262أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسنده عبد اهلل بن مسعود .1
 .333رقم:

 .1314، حديث رقم:2/100أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
 َقْوِلهِ  ِفي روى َما ِسَياقُ : (1)والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرحفي  الاللكائي .3

 .655، حديث رقم:3/436 طه يف ىف يث ىث نث َتَعاَلى
 بن هللا عبد بن عبيدة أبو–أبو نعيم في الحلية: الطبقة األولى من التابعين  .4

 . 4/210مسعود
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2): سبق العزو لهمبن الربيع عن أبي إسحاق السبيعي أبو داود عن قيس .1
 .(3): سبقت ترجمتهسالم بن سليم أبو األحوص .2
 .(4): سبق العزو لهماأبو عبيدة عن عبد اهلل بن مسعود .3
 
 
 
 

                                                           
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ألبي القاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الاللكائي  (1)

 م.2003ة، الطبعة الثامنة: السعودي –هـ(، تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي، طبعة: دار طيبة 411)المتوفى: 
 الحديث السابع والعشرون بعد المائة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة. (2)
 الحديث الواحد والعشرون بعد المائة، ثقة متقن صاحب حديث. (3)
 صحابي. الحديث الثامن والخمسون، أبو عبيدة ابن عبد اهلل ثقة، أبن مسعود (4)
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 :اإلسنادالحكم على -ج
 مسعود، بن اهلل وعبد اهلل عبد بن عبيدة يأب بين انقطاع موضع به ألن ضعيف إسناد
، وقد صحح الحاكم هذا الحديث ووافقهُ الذهبي من طريق شعبة بهذا ثقات رجاله وباقي
 .(1)اإلسناد

 
  

                                                           
 .7631، حديث رقم:4/277المستدرك على الصحيحين: كتاب التوبة واإلنابة  (1)
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 الرخصة في الشعر وأثره()
 :ثالثمائةالبعد  الثاني الحديث*

 َعنْ  ِإْبَراِهيَم، نْ عَ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َقْيٍس، َعنْ  َغنَّاٍم، ْبنُ  َطْلقُ  َحدَّثََناقال ابن أبي شيبة: 
نَّ  ِحَكًما، الشِّْعرِ  ِمنَ  ِإنَّ )): َقالَ  ،النَِّبيِّ  َعنِ  اللَِّه، َعْبدِ  َعنْ  َدَة،يْ بعُ   ((.ِسْحًرا اْلَبَيانِ  ِمنَ  َواِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، 5/272باب الرخصة في الشعر –ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب اآلداب  .1
 واللفظ له.، 26011حديث رقم:

، حديث 341باب مجالسة الناس ومخالطتهم صـ :(1)ابن أبي شيبة في األدب .2
 .395رقم:

، 1/261 النبي عن مسعود، بن اهلل عبد رواه ماابن أبي شيبة في مسنده:  .3
 .392حديث رقم:

باب رواية الشعر هل هي –الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الكراهة  .4
 .6995رقم:، حديث 4/279مكروهة أم ال؟ 

هلل عبيدة السلماني عن عبد ا–الشاشي في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود  .5
 .795، حديث رقم:2/223

 .10346، 10345، حديث رقم:10/167الطبراني في الكبير:  .6
 .962، حديث رقم:2/91 ((ِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن ِسْحًرا))الشهاب في مسنده:  .7
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)سبقت ترجمتهطلق بن غنام النخعي:  .1
دة السلماني عن عبد اهلل بن يقيس عن األعمش عن إبراهيم النخعي عب .2

 .(3)سبق العزو لهممسعود: 
                                                           

األدب البن أبي شيبة: ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  (1)
 هـ.1420 لبنان، الطبعة األولى، –هـ(، تحقيق: د. محمد رضا، طبعة: دار البشائر اإلسالمية 235)المتوفى: 

 (، ثقة.6التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
براهيم النخعي وعبدة السلماني ثقات، ابن مسعود (3)  الحديث المائة، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش وا 

 صحابي.
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 :اإلسنادالحكم على -ج
 .حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

: َقالَ  اأَلَشجُّ  دٍ َسِعي َأُبو َحدَّثََناقال أبو عيسى:  ،وقد صح الحديث بشواهده عند الترمذي
، َعنْ  َعاِصٍم، نْ عَ  َأِبي، َحدَّثَِني: َقالَ  َغِنيَّةَ  َأِبي ْبنِ  الَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا  َعنْ  ِزرٍّ
 حديث هذا((، قال الترمذي: ِحْكَمةً  الشِّْعرِ  ِمنَ  ِإنَّ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ 

 عن رهغي وروى غنية، أبي ابن عن األشج، سعيد أبو رفعه إنما الوجه، هذا من غريب
 بدع عن الوجه هذا غير من الحديث هذا روى وقد موقوفا، الحديث هذا غنية أبي ابن
 وعائشة، عباس، وابن كعب، بن أبي عن الباب وفي النبي عن مسعود، بن اهلل

 .(1)جده عن أبيه، عن اهلل، عبد بن وكثير وبريدة،
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .2144، حديث رقم:5/137باب ما جاء إن من الشعر حكمة –أبواب األدب سنن الترمذي:  (1)
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 ذم الكذب()
 :ثالثمائةبعد ال الثالث*الحديث 

، َحدَّثََناقال البغوي:   ْبنِ  َمْيُمونَ  َعنْ  اِبٍت،ثَ  َأِبي ْبنِ  َحِبيبِ  َعنْ  َوَقْيٌس، ُشْعَبُة، أنا َعِليٌّ
 َيَرى َوُهوَ  ِبَحِديٍث، َحدَّثَ  َمنْ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغيَرةِ  َعنِ  َشِبيٍب، َأِبي
 ((.اْلَكاِذِبينَ  َأَحدُ  َفُهوَ  َكِذٌب، َأنَّهُ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه

، 541، حديث رقم:93صـابن الجعد في مسنده: شعبة عن حبيب بن أبي ثابت  .1
 .، واللفظ له2067، حديث رقم:306قيس بن الربيع صـ

،  2/423شبيب عن المغيرة بن شعبةالطبراني في الكبير: ميمون بن أبي  .2
 .1022حديث رقم:

، 119صـ المغيرة بن شعبة: (1)متعمداً  على كذب من حديث طرقالطبراني في  .3
 .132حديث رقم:

 .533، حديث رقم:256ابن أبي الدنيا في الصمت: باب ذم الكذب صـ .4
باب من روى حديثًا يرى أنه كاذب –كتاب العلم : (2)البغوي في شرح السنة .5

 .123، حديث رقم:1/226
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(3)علي بن الجعد عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما .1
 .(4)شعبة بن الحجاج: سبقت ترجمته .2

                                                           
ث من كذب على متعمدا: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني طرق حدي (1)

هـ(، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، هشام إسماعيل السقا، طبعة: المكتب اإلسالمي دار 360)المتوفى: 
 ه.1410األردن، الطبعة األولى: –عمان -عمار 

هـ(، 516محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  شرح السنة: لمحيي السنة، أبو (2)
 هـ.1403دمشق، الطبعة الثانية -تحقيق: شعيب األرناؤوط، محمد زهير الشاويش، طبعة: المكتب اإلسالمي 

 الحديث الثاني والعشرون، علي بن الجعد ثقة، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 (.11شيوو قيس ترجمة رقم ) سبقت ترجمته في ذكر (4)
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 .(1)حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب: سبقت ترجمتهما .3
 .(2): سبقت ترجمتهالمغيرة بن شعبة .4

 :اإلسنادالحكم على -ج
 اإلرسال، كثير صدوق وهو الربعي شبيب أبي بن ميمون عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 ذاهحسن الحديث، قال البغوي في شرح السنة:  صدوق وهو األسدي الربيع بن وقيس
 ،شعبة عن وكيع، عن شيبة، أبي بن بكر أبي عن مسلم، أخرجه صحيح، حديث

 .وثمانين ثثال سنة وكان الجماجم، في قتل شبيب أبي بن وميمون، حبيب عن وسفيان،
 َكِذٌب، َأنَّهُ  َرىيُ  ِبَحِديثٍ  َعنِّي َحدَّثَ  َمنْ وقد صح الحديث عند مسلم في كتابه فقال: ))

 .((اْلَكاِذِبينَ  َأَحدُ  َفُهوَ 
 الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  ُشْعَبَة، َعنْ  َوِكيٌع، َحدَّثََنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنا 
 َحدَّثََنا َأْيًضا، َشْيَبةَ  يَأبِ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َوَحدَّثََنا ح ُجْنَدٍب، ْبنِ  َسُمَرةَ  َعنْ  َلْيَلى، َأِبي ْبنِ 

 ْبنِ  اْلُمِغيَرةِ  َعنِ  ٍب،َشِبي َأِبي ْبنِ  َمْيُمونِ  َعنْ  َحِبيٍب، َعنْ  َوُسْفَياَن، ُشْعَبَة، َعنْ  َوِكيٌع،
 .(3)َذِلكَ  اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقااَل  ُشْعَبَة،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 الحديث الرابع والتسعون، حبيب ثقة، ميمون صدوق كثير اإلرسال. (1)
 .الحديث الخامس والستون، صحابي (2)
 .1/1باب وجوب الرواية عن الثقات، وترك الرواية عن الكاذبين –صحيح مسلم: مقدمة اإلمام مسلم  (3)
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 (فيما شرع له االستئذان)
 :ثالثمائةالبعد  الرابع*الحديث 

، اْلَحَسنِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال البيهقي:   اْلُمَحمَّدْ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  دُ ُمَحمَّ  َطاِهرٍ  َأُبو أنا: َقالَ  اْلَعَلِويُّ
، ، ِقاَلَبةَ  َأُبو نا: َقالَ  آَباِديُّ َقاِشيُّ  نا: َقالَ  اْلَوِليِد، َأُبو اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِهَشامُ  نا: َقالَ  الرَّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس   َسْعٍد، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ِل،اْلُهَزيْ  َعنِ  ُمَصرٍِّف، ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الرَّ
 ِمنْ  نُ ااِلْسِتْئَذا َفِإنََّما َقْيُس؟ َيا َهَذا َما)): النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلَباِب، ِحَيالَ  َفُقْمتُ  اْسَتْأَذْنتُ : َقالَ 
 ((.اْلَبَصرِ  َأْجلِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
فشاء السالم بينهم  .1 البيهقي في شعب اإليمان: كتاب مقاربة أهل الدين ومودتهم، وا 

 .1441، حديث رقم:11/222 االستئذانفصل في قرع الباب عند –
 دار في يطلع أن للرجل يكره فيما جاء ما بابالخرائطي في مساوئ األخالق:   .2

 .757، حديث رقم:351صـ إذنهم بغير قوم
 :اإلسناددراسة  -ب
 يسىع بن الحسين بن علي بن داود بن الحسين بن محمَّد: أبو الحسن العلوي .1

 أبو ،طالب أبي بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن القاسم بن محمَّد بن
: الشافعي قيهالف النَّْيساُبوري، النقيب، الحسني العلوي، اهلل، عبد أبي بن الحسن
 نب اهلل عبد وأخيه الشرقي، بن حامد أبيه(، ثقة ثبت، روى عن: 401)ت:
 لحاكما اهلل عبد أبو، وعنه: المروزي حمدون بن محمَّد نصر وأبي الشرقي، محمَّد
 .(1)الصفار مالقاس بن ومحمد-له شيخ أكبر وهو- البيهقي بكر وأبو" مستدركه" في

: المحمداباذي النيسابوري محمد بن الحسن بن محمد طاهر أبو: أبو الطاهر .2
أحمد بن يوسف السلمي، وعلي بن الحسن الهاللي،  ه( ثقة، روى عن:330)ت:

أبو علي الحافظ، والكبار، عنه: عباس الدوري، وأبي قالبة، و ، وحامد بن محمود
  .(2)وابن محمش

                                                           
 .2/919الّروض الباسم في تراجم شيوو الحاكم:  (1)
 .15/304سير أعالم النبالء:  (2)
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 .(1)أبو قالبة الرقاشي: سبقت ترجمته .3
 .(2)عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته أبو الوليد الطيالسي .4

 .(3)منصور بن المعتمر: سبقت ترجمته .5
 يالهمدان كعب بن عمرو بن مصرف بن طلحة محمد أبو: طلحة بن مصرف .6

 .(4)، من الخامسة، روى له الجماعةفاضل قارئه( ثقة 112ي: )ت:الكوف ياليام
 .(5)هزيل بن شرحبيل: سبقت ترجمته .7
ي: المدن يالخزرج ياألنصار  عبادة بن سعد بن قيس اهلل عبد أبو: قيس بن سعد .1

 .(6)، روى له الجماعةصحابيه( 60)ت:
 :اإلسنادالحكم على  -ج

 .يثالحد حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
ثََنا ُسْفَياُن، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، َحدَّ وقد صح الحديث أيضًا بشواهده قال البخاري: 

 ، ْن ُجْحٍر َلَع َرُجٌل مِ َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: اطَّ  َعنْ -َكَما َأنََّك َها ُهَنا  َحِفْظُتهُ -َقاَل: الزُّْهِريُّ
ْنُظُر، َلْو َأْعَلُم َأنََّك تَ ))ُحكُّ ِبِه َرْأَسُه، َفَقاَل: ِمْدًرى يَ  النَِّبيِّ ، َوَمَع ِفي ُحَجِر النَِّبيِّ 

 .(7)((َلَطَعْنُت ِبِه ِفي َعْيِنَك، ِإنََّما ُجِعَل ااِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل الَبَصرِ 
 .(1)صحيح حسن حديث هذا، و هريرة أبي عن الباب وفيقال الترمذي: 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 الحديث العاشر، ثقة. (1)
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.3تالميذ قيس بن الربيع الترجمة ) (2)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة. (3)
 .5/26، تهذيب التهذيب:5/191، سير أعالم النبالء:13/433، تهذيب الكمال:4/473الجرح والتعديل: (4)
 الحديث األربعون بعد المائتين، ثقة. (5)
 .5/359، اإلصابة:13/433، تهذيب الكمال:4/124، أسد الغابة:7/99الجرح والتعديل: (6)
، صحيح 6241، حديث رقم:1/54باب االستئذان من أجل البصر –صحيح البخاري: كتاب االستئذان  (7)

 . 2156، حديث رقم:3/1691باب تحريم النظر في بيت غيره –مسلم: كتاب اآلداب 
 .  2709، حديث رقم:5/64باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم –سنن الترمذي: أبواب االستئذان واآلداب  (1)
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 )توقير الكبير(
 :ثالثمائةالبعد  الخامس*الحديث 

، اْلَحَسنِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال البيهقي:   َنا اْلُمَزكِّي، َباَلَوْيهِ  ْبنِ  ِهيمَ ِإْبَرا ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َأَنا اْلَعَلِويُّ
 َأِبي َعنْ  َلْيَلى، َأِبي نِ ابْ  َعنِ  َقْيٍس، َعنْ  اْلَوِليِد، ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َنا اْلَوهَّاِب، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ 
َبْيِر، : نَِّبيُّ ال َفَقالَ  َيَتَكلَُّم، ُغاَلمٌ  َفَقامَ  ،النَِّبيِّ  َعَلى ُجَهْيَنةَ  َوْفدُ  َقِدمَ : َقالَ  َجاِبٍر، َعنْ  الزُّ

 .((اْلِكَبرُ  َفَأْينَ  َمْه،))
  تخريجه: -أ

 أخرجه
باب رحم الصغير –: كتاب الزهد وقصر األمل البيهقي في شعب اإليمان .1

 .10416، حديث رقم:13/362وتوقير الكبير 
 :آَداِبَها َوِمنْ  اْلَحِديثِ  آَدابِ  ِمنْ : (1)أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحابة .2

 .171، حديث رقم:112صـ اْلَمَشايخِ  ِبَحْضَرةِ  اأْلَْحَدثَ  َيَتَكلَّمَ  اَل  َأنْ 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)الحسن العلوي: سبقت ترجمته أبو .1
 الُمَزّكي َباَلَوْيهِ  نب إبراهيم بن اهلل عبد بن محمد الحسين أبو: َباَلَوْيهِ إبراهيم بن  .2

ُمَسّدد بن َقَطن، وعبد اهلل بن ه( صدوق، روى عن: 370: )ت:النَّْيَساُبوري
 .(3)الحاكم، وأبو حفص بن مسرور وعنه:، شيرويه

 مهران بن حبيب بن الوهاب عبد بن محمد أحمد أبو: محمد بن عبد الوهاب .3
روى من الحادية عشر، ه( ثقة عارف، 272ي: )ت:النيسابور  الفراء يالعبد

 .(4)له النسائي

                                                           
آداب الصحبة: لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى:  (1)

 م.1990مصر، الطبعة األولى:  –طنطا -طبعة: دار الصحابة للتراث هـ(، تحقيق: مجدي فتحي السيد، 412
 الحديث الرابع بعد الثالثمائة، ثقة. (2)
 .2/1064، الّروض الباسم في تراجم شيوو الحاكم:1/329تاريخ اإلسالم: (3)
 .9/032، تهذيب التهذيب:12/606، سير أعالم النبالء:26/29، تهذيب الكمال:1/13الجرح والتعديل: (4)
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 ولقبهي يسابور الن الفقيه يالقرش الوليد بن الحسين على أبو: الحسين بن الوليد .4
ي وأبو داود فروى له البخاري تعليقًا، من التاسعة، ه( ثقة، 203: )ت:كميل

 .(1)المسائل، والنسائي
قت : سبعن أبي الزبير عن جابر قيس بن الربيع عن محمد ابن أبي ليلى .5

 . (2)ترجمتهم
 :اإلسنادالحكم على  -ج

وبقية  ،الحديث ضعيف وهو األنصاري الرحمن عبد بن محمد فيه ضعيف هإسناد
ه يقويه، شاهد ل، وال اإلسناد، والحديث تفرد به قيس بهذا رجاله ثقات وصدوقون

 وال متابع له.
 

  

                                                           
 .2/375، تهذيب التهذيب:9/520، سير أعالم النبالء:6/495، تهذيب الكمال:3/66الجرح والتعديل: (1)
الحديث الثالث والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، محمد بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا ُضعف،  (2)

 صحابي. أبو الزبير صدوق وثقه الذهبي، جابر بن عبد اهلل
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 ما جاء في حسن الخلق()
 :ثالثمائةالبعد  السادس*الحديث 

 ُشَرْيٍح، ْبنِ  ْلِمْقَدامِ ا َعنِ  َقْيٌس، نا َداُوَد، َأُبو نا َأْخَزَم، ْبنُ  َزْيدُ  َحدَّثََناقال ابن أبي عاصم: 
: الَ قَ  ،ُشَرْيحٌ : ُقْلتُ  ((َأْكَبُر؟ َوَلِدكَ  َأيُّ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجدِّهِ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ 
 ((.ُشَرْيحٍ  َأُبو َفَأْنتَ ))

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

أيوب بن بشر المعاوي –: كتاب الرجال والمثاني اآلحادابن أبي عاصم في  .1
 .2137، حديث رقم:5/321

 لةلي عشرة إلحدى الخميس يوم مجلس-المحاملي في األمالي: الجزاء الثاني  .2
 .109، حديث رقم:69صـ وثالثمئة وعشرين تسع سنة ،األولى جمادى من خلت

 .464، حديث رقم:22/171الطبراني في الكبير: ما أسند هاني بن يزيد  .3
وأما حديث سالم بن عبيد النخعي في هذا –الحاكم في المستدرك: كتاب اآلداب  .4

 .7741، حديث رقم:4/310الباب 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمتهزيد بن أخزم:   .1
 .(2): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .2
 .(3)المقدام بن شريح عن أبيه عن جده: سبقت ترجمتهم .3

 :اإلسنادالحكم على  -ج
، ولم حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 لحديث، فقد تابعه يزيد بن المقدام بن شريح كما جاء عند أبي داودايته لهذا ارو يتفرد ب

ِبيعُ  َحدَّثََنافي سننه قال:   َأِبيِه، َعنْ  ُشَرْيٍح، ْبنِ  ْقَدامِ اْلمِ  اْبنَ  َيْعِني َيِزيدَ  َعنْ  َناِفٍع، ْبنُ  الرَّ
 هُ َيْكُنونَ  َسِمَعُهمْ  َقْوِمهِ  َمعَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َوَفدَ  َلمَّا َأنَّهُ  َهاِنئٍ  َأِبيهِ  َعنْ  ُشَرْيحٍ  َجدِِّه، َعنْ 

                                                           
 والستون، ثقة ثبت. الحديث الرابع (1)
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (2)
 .الحديث الرابع والتسعون بعد المائة، المقدام ثقة، أبوه ثقة عابد، جده صحابي (3)
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َلْيهِ  اْلَحَكُم، ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ )): َفَقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَعاهُ  اْلَحَكِم، ِبَأِبي  َأَبا ُتْكَنى َفِلمَ  اْلُحْكُم، َواِ 
 ِكاَل  َفَرِضيَ  ْيَنُهمْ بَ  َفَحَكْمتُ  َأَتْوِني، َشْيءٍ  ِفي اْخَتَلُفوا ِإَذا َقْوِمي ِإنَّ : َفَقالَ  ((اْلَحَكِم؟

 َرْيٌح،شُ  ِلي: َقالَ  ((اْلَوَلِد؟ ِمنَ  َلكَ  َفَما َهَذا، َأْحَسنَ  َما)): اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اْلَفِريَقْيِن،
 ((.ُشَرْيحٍ  َأُبو َفَأْنتَ )): َقالَ  ُشَرْيٌح،: ُقْلتُ  ((َأْكَبُرُهْم؟ َفَمنْ )): َقالَ  اللَِّه، َوَعْبدُ  َوُمْسِلٌم،

لغني قال: وبو  ،قال أبو داود: شريح هذا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تستر
 .(1)أن شريحا كسر باب تستر، وذلك أنه دخل من سرب

سعيد  نتفرد به قيس، عن المقدام وأنا ذاكر بعده حديثا تفرد به مجالد بقال الحاكم: 
 .(2) سكت عنه الذهبي في التلخيص، و وليسا من شرط هذا الكتاب

 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 . 5495، حديث رقم:4/219باب تغير االسم القبيح –سنن أبي داود: كتاب اآلداب  (1)
، حديث 4/310وأما حديث سالم بن عبيد النخعي في هذا الباب –كتاب اآلداب المستدرك على الصحيحين:  (2)

 .7741رقم:
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 الحث على االستعداد للموت()
 :ثالثمائةالبعد  السابع*الحديث 

 َقْيُس  نا ٍح،ناصِ  ْبنُ  اقُ ِإْسحَ  َحدَّثََنا ،اْلَقْسَمِليُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعْبَدةُ  َقالَ قال ابن أبي عاصم: 
ِبيِع، ْبنُ   َقالَ : َقالَ  اللَّهِ  دِ َعبْ  ْبنِ  َطاِرقِ  َعنْ  ِحَراٍش، ْبنِ  ِرْبِعيِّ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  الرَّ

 ((.ْلَمْوتِ ا َقْبلَ  ِلْلَمْوتِ  اْسَتِعدَّ  َطاِرقُ  َيا)): اللَّهِ  َرُسولُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
طارق بن عبد اهلل –: كتاب الرجال والمثاني اآلحادابن أبي عاصم في  .1

 .1323، حديث رقم: 3/36المحاربي
 .1174، حديث رقم:1/314الطبراني في الكبير: طارق بن عبد اهلل المحاربي  .2
المجلس الخامس واألربعون والستمائة في رجب من في األمالي:  بشران ابن .3

، 255صـ السنة من رجب في آخر مجلسو ، 107، حديث رقم:67صـ السنة
 .511حديث رقم:

، حديث 13/132الزهد وقصر األمل شعب اإليمان:  البيهقي في .4
 .10067رقم:

: أستعد للموت قبل لقاء (1)األنطاكي برواية عروبة أبي جزءأبو عروبة في  .5
 .16، حديث رقم:17الموت صـ

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)بن عبد اهلل: سبقت ترجمته َعْبَدةُ  .1
 بن سقي َعن روىي شيخ َناصح بن ِإْسَحاق: بن حبانابن ناصح: قال إسحاق  .2

 أبي سمعت: حاتم أبي ابن قال ،(3)يغرب الرقاِشي قاَلَبة َأُبو َعنهُ  روى الّربيع
 قيس ىعل كذب: فقال الربيع بن قيس عن ناصح بن إسحاق رواه حديثاً  وذكر

                                                           
َلمي الَجَزري الحرَّاني  جزء أبي عروبة برواية األنطاكي: (1) ألبي عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السُّ

 الرياض. –هـ(، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، طبعة: مكتبة الرشد 311)المتوفى: 
 الحديث الثاني والستون، ثقة. (2)
 .1/115الثقات البن حبان:  (3)
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 أكذب من كان: أحمد قال، قال الذهبي: بشيء ليس: يحيى وقال، (1)الربيع بن
 .(2)حنيفة أبي برأي سيرين ابن عن البتي عن يحدث الناس،

 قيس عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق المحاربي: سبقت ترجمتهم  .3
 .(3)والعزو لهم

 :اإلسنادالحكم على  -ج
 يسلكذاب، قال العقيلي:  وهو الجوهري ناصح بن إسحاق فيهشديد الضعف،  هإسناد
نماو  أحد، عليه الشيخ هذا يتابع وال غيره وال قيس حديث من محفوظا الموت هذا  روى ا 

 اهلل عبد بن وطارق ربعي، عن منصور، عن وجرير، وقيس، وشريك، سفيان،
)وقد سبق  ((،َفاَل َتْبُزْق ُتَجاَه َوْجِهكَ  يتَ َصلَ ِإَذا )): اهلل رسول لي قال: قال المحاربي،

 رواه وحديث هذا،: حديثين إال النبي عن طارق روىي وليس (،اإلسنادكما في دراسة 
 ،النَّاُس  َأيَُّها َيا)): يقول المجاز ذي بسوق النبي رأى عنه شداد بن جامع صخرة أبو
 .(4)((تُْفِلُحوا اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل : ُقوُلوا
 

  

                                                           
 .2/235الجرح والتعديل: (1)
 .2/342، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:1/200االعتدال:ميزان  (2)
الحديث السادس واألربعون، قيس صدوق حسن الحديث، منصور بن المعتمر وربعي بن حراش ثقتان، طارق  (3)

 صحابي. المحاربي
 .1/105إسحاق بن ناصح الجوهري بصري –الضعفاء الكبير: باب إسحاق  (4)
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 ين(خر في الحث على تعلم لغة اآل)
 :ثالثمائةالبعد  الثامن*الحديث 

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا َداُوَد، ْبنُ  ُموَسى َحدَّثََناقال عبد بن حميد:   ثَاِبتِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، نِ عَ  الرَّ
 نْ أَ  َفَأَخافُ  َقْومٍ  ِإَلى َأْكُتبُ  ِإنِّي)): النَِّبيُّ  ِلي َقالَ : َقالَ  َثاِبٍت، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ُعَبْيٍد، ْبنِ 

 ((.َيْوًما َعَشرَ  َسْبَعةَ  يفِ  َفَتَعلَّْمُتَها السُّْرَياِنيََّة، َفَتَعلَّمِ  َيْنُقُصوا؛ َأوْ  َعَليَّ  َيِزيُدوا
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .243، حديث رقم:101صـ عبد بن حميد في مسنده: مسند زيد بن ثابت .1
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)موسى بن داود عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .1
 .(2)األعمش، سليمان بن مهران: سبقت ترجمته .2
: ثقة، من تثاب بن زيد مولى ،يالكوف ياألنصار  عبيد بن ثابت :ثابت بن عبيد .3

 .(3)الثالثة، روى له البخاري في األدب، والخمسة
 .(4): سبقت ترجمتهزيد بن ثابت .4
 :اإلسنادالحكم على  -ج
، ولم حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

أحمد  قال-هللارحمه -يتفرد به قيس بن الربيع فقد تابعه عليه غير واحد عن األعمش 
: َثاِبتٍ  ْبنُ  َزْيدُ  َقالَ  :َقالَ  ُعَبْيٍد، ْبنِ  ثَاِبتِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َجِريٌر، َحدَّثََنافي مسنده: 

: َقالَ  ،اَل : ُقْلتُ  :َقالَ  ((ُكُتبٌ  َتْأِتيِني ِإنََّها السُّْرَياِنيََّة؟ ُتْحِسنُ )): اللَّهِ  َرُسولُ  ِلي َقالَ 
 .(5)َيْوًما َعَشرَ  َسْبَعةَ  ِفي َفَتَعلَّْمُتَها ((،َفَتَعلَّْمَها))

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 سى صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثامن عشر، مو  (1)
 .ثقة حافظ (،2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (2)
 .2/9، تهذيب التهذيب:3/215تاريخ االسالم:، 4/362، تهذيب الكمال:2/454الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الواحد والخمسون بعد المائة، صحابي (4)
 .21517، حديث رقم: 35/463مسند زيد بن ثابت–مسند أحمد: مسند األنصار  (5)
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 التغليظ على من ترك العمل بالعلم()
 :ثالثمائةالبعد  التاسع*الحديث 

، َجْعَفرٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال أبو نعيم:   ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َسِعيدٍ  َوَأُبو النََّساِئيُّ
،ا اْلَقاِضي َعْبَدةَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا: َقااَل  النَّْيَساُبوِريُّ  اْلَقاِضي َحَسَكا  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  ثنا ْلَبْغَداِديُّ
، َسِعيدٍ   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ةَ ُحَذْيفَ  َعنْ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َقْيٌس، ثنا اْلَجْوَهِريُّ
 .((َيْعَملُ  اَل  ثُمَّ  َعِلمَ  ِلَمنْ  َوَوْيلٌ  َيْعَلُم، اَل  ِلَمنْ  َوْيلٌ )): اهللِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

رحمه -شقيق بن سلمة –أبو نعيم في الحلية: من الطبقة األولى من التابعين  .1
 .4/111-اهلل

 العمل ترك من على التغليظ في باب: (1)العمل العلم اقتضاءالخطيب في  .2
 .64، حديث رقم:46صـ الحكم في مقتضاه وخالف ضده إلى وعدل بالعلم،

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( ليس بثقة، 366أحمد بن جعفر النسائي: )ت: الفرج أبو: . أحمد بن جعفر1

 .(2)البرقاني، وأبو نعيم ، وعنه:يوسف القاضي، وجعفر الِفْرَيابيروى عن: 
 الحاكم َحَسكا بن محمد بن الرحمن عبد سعيد أبو :. عبد الرحمن بن حسكا2

 َلىَيعْ  يأب ، روى عن:صدوق فقيه تولىَّ القضاءه( 374النيسابوري: )ت: الحنفي
 .(3)، وعنه الحاكمَذِريح بن صالح بن ومحمد ُشَعيب، بن وحامد بالَمْوِصل،

ه( متروك متهم 313: )ت:العباداني حرب بن عبدة بن محمد: . محمد بن عبدة3
 ّي،الَمِدين ابن وعليّ  طلحة، ْبن وكامل الَحّجاج، ْبن إبراهيم بالكذب، روى عن:

 ْبن عليّ و  جعفر، ْبن العزيز َعْبد ، وعنه:حّماد ْبن األعلى وعبد َخاِلد، ْبن وُهْدَبة
يَّات، اْبن حفص وأبو لؤلؤ،  .(4)الحربيّ  وعليّ  الزَّ

                                                           
اقتضاء العلم العمل: ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  (1)

 ه.1397بيروت، الطبعة الرابعة:  –هـ(، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، طبعة: المكتب اإلسالمي 463
 .1/416، لسان الميزان:1/251تاريخ اإلسالم: (2)
 .1/554الّروض الباسم في تراجم شيوو الحاكم:، 1/402تاريخ اإلسالم: (3)
 .7/326، لسان الميزان:14/401سير أعالم النبالء: (4)
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 يالبغداد مانعث أبى بن يالجوهر  سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو :إبراهيم بن سعيد .4

ه( ثقة حافظ تكلم فيه بال حجة، من العاشرة، روى عنه: 250ي: )ت:الطبر 
 .(1)مسلم وأصحاب السنن

 .(2)عمش عن أبي وائل: سبقت ترجمتهمقيس بن الربيع عن األ .5
 .(3): سبقت ترجمتهحذيفة بن اليمان .6
 :اإلسنادالحكم على  -ج
 .بالكذب متهم وهو العباداني عبدة بن محمد وهو بالوضع متهم فيه هإسناد

براهيم بن سعيد الجوهري  .وانقطاع بين قيس وا 
 

  

                                                           
 .1/124، تهذيب التهذيب:12/149سير أعالم النبالء:، 2/95، تهذيب الكمال:2/104الجرح والتعديل: (1)
 قيس صدوق حسن الحديث، األعمش وأبي وائل ثقتان.الحديث الرابع عشر،  (2)
 .الحديث السادس والستون، صحابي (3)
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 فضل تعلم القرآن وتعليمه()
 :ثالثمائةالبعد  العاشر*الحديث 

 َعنْ  َقْيٌس، نا: الَ قَ  َغسَّاَن، َأُبو نا: َقالَ  َحِكيٍم، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال البزار:  
 النَِّبيِّ  َعنِ  ُعْثَماَن، َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  َأِبي َعنْ  ُعَبْيَدَة، ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  َمْرَثٍد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ 
 ((.َأْفَضُلُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ )): َقالَ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، 2/52أبو عبد الرحمن السلمي - البزار في مسنده: مسند عثمان بن عفان

 .397حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
غسان عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته  أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي. 1

 .(1)والعزو لهم
 .(2). علقمة بن مرثد: سبقت ترجمته 2
 .(3). سعد بن عبيدة: سبقت ترجمته 3
 .(4). أبو عبد الرحمن السلمي: سبقت ترجمته 4
 ميةأ بن العاص أبى بن عفان بن عثمان اهلل عبد النورين أبو يذ: . عثمان 5

ه( أمير المؤمنين ومن المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء 35ي: )ت:األمو  يالقرش
 .(5)روى له الجماعة الراشدين

 :اإلسنادالحكم على   -ج
 حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن سنادهإ

 يالحديث، ولم يتفرد قيس بروايته لهذا الحديث، فقد تابع فيه شعبة وسفيان الثور 

                                                           
 الحديث الواحد والعشرون بعد المائتين، أحمد بن عثمان وأبو غسان ثقتان، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 الحديث السابع والعشرون، ثقة. (2)
 الحديث السادس والخمسون بعد المائتين، ثقة. (3)
 الحديث الرابع والتسعون بعد المائتين، ثقة أمام. (4)
 .4/377، اإلصابة:2/95، تهذيب الكمال:19/445، أسد الغابة:6/160الجرح والتعديل: (5)
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اللفظ  ذابه-اهللرحمه -رحمة اهلل على الجميع، وقد صح الحديث في البخاري 
 .الثقات-اهللرحمه - ولم يخالف فيه قيس

 َمْرَثٍد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  نْ عَ  ُسْفَياُن، َحدَّثََنا ُنَعْيٍم، َأُبو َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-قال البخاري 
، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َأِبي َعنْ  َلِميِّ  ِإنَّ )): النَِّبيُّ  الَ قَ : َقالَ  َعفَّاَن، ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  السُّ

 .(1)((َوَعلََّمهُ  الُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َأْفَضَلُكمْ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، والذي 5021، حديث رقم:6/192باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه –صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن  (1)

 قبله.
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 )آداب اللباس(
 :ثالثمائةالبعد  الحادي عشر*الحديث 

،اْلِحمَّ  َيْحَيى ثنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  َقْيُس  ثنا اِنيُّ
ِبيِع،  َأنَّ  َفاِتٍك، ْبنِ  َرْيمِ خُ  َعنْ  َعِطيََّة، ْبنِ  ِشْمرِ  َعنْ  ُحَصْيٍن، َوَأِبي ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الرَّ
رَ  َشْعِرهِ  ِمنْ  َأَخذَ  َلوْ  ُخَرْيمٌ  اْلَفَتى ِنْعمَ )): َقالَ  النَِّبيَّ   ((.ِإَزاِرهِ  ِمنْ  َوَقصَّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .4151، حديث رقم:4/201األسدي  َفاِتك ْبنِ  ُخَرْيمِ الطبراني في الكبير: 

 :اإلسناددراسة  -ب
عن يحيى الحماني عن قيس بن الربيع عن أبي  الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

 .(1)إسحاق السبيعي: سبق العزو لهم
 .(2)أبو الحصين: سبقت ترجمته .2
 .(3)شمر بن عطية: سبقت ترجمته .3
ي: ألسدا عمرو فاتك بن شداد بن األخرم بن خريم يحيى أبو: َفاِتك ْبنِ  ُخَرْيمِ  .4

 .(4)له أصحاب السنن روى، ه( صحابي جليل50)ت: قبل 
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 بن موخري األسدي عطية بن شمر بين انقطاع موضع به ألن ضعيف هإسناد
، توفي في عهد معاوية وذلك ان خريم بن فاتك صحابي األسدي، األخرم

 .(5)ه كما ذكر الذهبي رحمه اهلل120-ه111وشمر قد توفي ما بين 
 .الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى وفيه
 

 
                                                           

 المائة، محمد ثقة، يحي ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة.الحديث الثالث بعد  (1)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 الحديث المائتين وسبعًة وثمانون، صدوق وثقه النسائي. (3)
 .3/139اإلصابة:، 1/239، تهذيب الكمال:1/607، أسد الغابة:3/400الجرح والتعديل: (4)
 .3/247، تاريخ اإلسالم: ترجمة شمر بن عطية  16/354تاريخ دمشق: ترجمة خريم بن فاتك (5)
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 فضل مصافحة اإلخوان()
 :ثالثمائةالشر بعد ع الثانيالحديث *

ْبَرا اأْلَْشَعِث، ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََناقال ابن شاهين:   َعَرَفةَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ِهيمُ َواِ 
، ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث َهاُروَن، ْبنُ  َيِزيدُ  ثنا اْلَمِلِك، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا: َقااَل  النَّْحِويُّ  َعنْ  الرَّ

 َأَخاهُ  الرَُّجلُ  َلِقيَ  ِإَذا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعاِزٍب، ْبنِ  اْلَبَراءِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي
 ((.اْلَياِبُس  الشََّجرِ  َرقُ وَ  َتْنَحاتُّ  َكَما َفَتْنَحاتُّ  وِسِهَماؤ رُ  َعَلى َخَطاَياُهَما ُوِضَعتْ  َفَصاَفَحهُ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

: باب فضل المصافحة لإلخوان في فضائل األعمال ابن شاهين في الترغيب .1
 .429، حديث رقم:126صـ

في  باب فصل–البيهقي في شعب اإليمان: كتاب مقاربة أهل الدين ومودتهم  .2
، حديث 11/212المعانقة والمصافحة وغيرهما من وجوه اإلكرام عند االلتقاء 

ِإَذا َلِقَي الرَُّجُل َأَخاُه َفَصاَفَحُه ُرِفَعْت َخَطاَياُهَما َعَلى بلفظ: )) 1545رقم:
 .((ُرُءوِسِهَما َفَتَحاتَّْت َكَما َتَتَحاتُّ َأْوَراُق الشََّجرِ 

 :اإلسناددراسة  -ب
 بن إسحاق بن األشعث بن سليمان بن اللَّه عبد بكر أبو: عبد اهلل بن سليمان .1

: السجستاني األزدي داود َأِبي بن عمران بن عمرو بن شداد بن بشير
 عبد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد، روى عن: متقن حافظ ثقةه( 316)ت:

 س،الفال علي بن وعمرو الذهلي، يحيى بن ومحمد محمد، وعمه وأبيه، الحكم،
 اكم،الح أحمد وأبو حبان، وابن الطبراني، القاسم أبو، وعنه: صالح بن وأحمد
 .(1)المخلص طاهر وأبو المقرئ، وابن والدارقطني، شاهين، وابن

 العتّكيّ  سليمان بن َعَرَفة بن محمد بن إبراهيم اهلل عبد أبو :إبراهيم بن محمد .2
 إسحاق روى عن:ه( صدوق ال بأس به، 323: )ت:النحوي ِنْفَطَوْيه الواسطيّ 

 بن مدوأح أيوب، بن وشعيب الّدقيقّي، الملك عبد بن ومحمد العالف، وهب بن
                                                           

، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: 13/221، سير أعالم النبالء: 11/136تاريخ بغداد:  (1)
 .376صـ
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 بناو  شاذان، بن بكر وأبو الجريرّي، الُمَعاَفى ، وعنه:العطارديّ  الجبار عبد
 .(1)المقرئ بن بكر وأبو َحيَُّوْيه،

 ممحمد بن عبد الملك عن يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 .(2)زو لهموالع

 .(3): سبق العزو لهماسحاق السبيعي عن البراء بن عازبإأبو  .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 خرمن طريق عبد اهلل بن سليمان، ومن الطريق اآل ثقات رجاله حسن إسناده
 حسن صدوق وهو األزدي محمد بن إبراهيم عدا ثقات رجاله حسن إسناده

 حسن الحديث. صدوق وهو األسدي الربيع بن وقيس الحديث،
، ازبالسبيعي عن البراء بن ع أبي إسحاق عن-رحمه اهلل- ولم يتفرد به قيس

 اأْلَْجَلُح، ثََناَحدَّ  ُنَمْيٍر، اْبنُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-فقد رواه عنه األجلح قال أحمد 
 ،َيْلَتِقَيانِ  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما)) :اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اْلَبَراِء، َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ 

َقا َأنْ  َقْبلَ  َلُهَما ُغِفرَ  ِإالَّ  َفَيَتَصاَفَحاِن،  .(4)((َيَتَفرَّ
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ُّارِ  َنْحتُ : والنَّْحتُ  ،والَقْشر النَّْشرُ : النَّْحتُ : َفَتْنَحات  الخشبةَ  َنَحت ،َخَشبَ ال النَّجَّ

 وَنَحتَ ، الَخَشب من ُنِحتَ  ما: والنُّحاتة ،فاْنَتَحَتتْ  َنْحًتا، وَيْنَحُتها َيْنِحُتها ونحَوها
 مي زي ري ٰى ين :ومنها قوله ،ذلك من وهو َقَطَعه،: َيْنِحُته الجبلَ 

 .(6)تْ ُقِطعَ  َأي ُنِحَتتْ  أَلنها ،غالبة صفة معروفة، آبار: والنَّحاِئتُ  ، (5)ني
 

                                                           
 .1/360، لسان الميزان:7/472تاريخ اإلسالم: (1)
 ديث السادس واألربعون بعد المائة، محمد بن عبد الملك ويزيد بن هارون ثقتان، قيس صدوق حسن الحديث.الح (2)
 .الحديث السابع والعشرون بعد المائة، أبو إسحاق ثقة مكثر، البراء بن عازب صحابي (3)
 .11546، حديث رقم: 30/517حديث البراء بن عازب–مسند أحمد: مسند الكوفيون  (4)
 .149الشعراء:  (5)
 .2/97فصل النون –لسان العرب: حرف التاء  (6)
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 (اْلم دَّاِحين  )ذم 
 :ثالثمائةالعشر بعد  الثالثالحديث *

، َيْحَيى ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال البزار:  لُ  نا: َقالَ  اْلُكوِفيُّ  َقْيٌس، نا: َقالَ  َراِهيَم،ِإبْ  ْبنُ  ُمَخوَّ
 :َقالَ  النَِّبيِّ  نِ عَ  اْلِمْقَداِد، َعنِ  َمْعَمٍر، َأِبي َعنْ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبيبِ  َعنْ 
 ((.التَُّرابَ  ُوُجوِهِهمُ  ِفي َفاْحُثوا اْلَمدَّاِحينَ  َرَأْيُتمُ  ِإَذا))

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، 6/41أبو معمر عن المقداد - زار في مسنده: مسند المقداد بن عمرالب .1
 .2114حديث رقم:

 .571، حديث رقم:2/244الطبراني في الكبير: همام بن الحارث  .2
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)أحمد بن يحيى الكوفي: سبقت ترجمته .1
 .(2)إبراهيم عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهمخول بن  .2
 .(3)حبيب بن أبي ثابت: سبقت ترجمته .3
 .(4)معمر: سبق العزو له وترجمتهأبي مجاهد عن  .4
 يكندال يالبهران مالك بن ثعلبة بن عمرو بن المقداد األسود أبو: المقداد .5

، روى ه( صحابي جليل33: )ت:األسود بن بالمقداد المعروف يالزهر 
 .(5)الجماعةله 

 :اإلسنادالحكم على   -ج
عه في ، لم يتفرد به قيس بن الربيع فقد تاب، رجاله ثقات وصدوقونحسن هإسناد

 َحدَّثََناال:  ق -رحمه اهلل-روايته لهذا الحديث شعبة وسفيان كما جاء عند مسلم 
 ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقااَل  - نَّىاْلُمثَ  اِلْبنِ  َواللَّْفظُ  - َبشَّارٍ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  اْلُمثَنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّدُ 

                                                           
 الحديث الثالث عشر بعد المائة، ثقة. (1)
  الحديث الثالث بعد المائتين، مخول وقيس صدوقان إال أن قيسًا أفضل. (2)
 (، ثقة فقيه.6التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (3)
 المائتين، مجاهد وأبو معمر ثقتان.الحديث التاسع والخمسون بعد  (4)
 .6/159، اإلصابة:1/452، تهذيب الكمال:4/475، أسد الغابة:1/426الجرح والتعديل: (5)



  [725] 

 

 َأنَّ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  مَّامِ هَ  َعنْ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا َجْعَفٍر، ْبنُ 
 َضْخًما، َرُجاًل  َوَكانَ  ،ُرْكَبَتْيهِ  َعَلى َفَجثَا اْلِمْقَدادُ  َفَعِمدَ  ُعْثَماَن، َيْمَدحُ  َجَعلَ  َرُجاًل 
 َرُسولَ  ِإنَّ : َفَقالَ  َك؟َشْأنُ  َما: ُعْثَمانُ  َلهُ  َفَقالَ  اْلَحْصَباَء، َوْجِههِ  ِفي َيْحُثو َفَجَعلَ 
 .(1)((التَُّرابَ  ُوُجوِهِهمِ  ِفي َفاْحُثوا اْلَمدَّاِحيَن، َرَأْيُتمُ  ِإَذا)): َقالَ  اهللِ 

 وقد ،صحيح حسن حديث هذا، و هريرة أبي عن الباب وفيقال الترمذي: 
 المقداد، عن عباس، ابن عن مجاهد، عن زياد، أبي بن يزيد عن زائدة، روى

 سخبرة، بن اهلل عبد: اسمه معمر وأبو أصح، معمر أبي عن مجاهد وحديث
نما معبد، أبا ويكنى الكندي عمرو بن المقداد: هو األسود بن والمقداد  سبن وا 

 .(2)صغير وهو تبناه قد كان ألنه ؛يغوث عبد بن األسود إلى
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
النهي عن المدح، إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح باب –صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق  (1)
 في نفس الصفحة.، وساق حديث سفيان قبله 3002، حديث رقم:4/2297
 . 2393، حديث رقم:4/599باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين –سنن الترمذي: أبواب الزهد  (2)
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 )ذم الفخر باألنساب(
 :ثالثمائةالعشر بعد  الرابع*الحديث 
، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن، قَ قال البزار:  اَل: َأْخَبَرَنا َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُكوِفيُّ

ِبيِع، َعْن َشِبيِب ْبِن َغْرَقَدَة، َعِن اْلُمْسَتِظلِّ ْبِن ُحَصْيٍن، عَ َقْيٌس َيْعِني اْبَن   ْن ُحَذْيَفةالرَّ
َن و ُكلُُّكْم َبُنو آَدَم، َوآَدُم ُخِلَق ِمْن ُتَراٍب َلَيْنَتِهَينَّ َقْوٌم َيْفَخرُ )): َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

 ((.ْعاَلنِ ِه ِمَن اْلجِ َعَلى اللَّ نَّ َأْهَوَن ِبآَباِئِهْم َأْو َلَيُكونُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
المستظل بن حصين عن حذيفة - البزار في مسنده: مسند حذيفة بن اليمان .1

 .2931، حديث رقم:7/340
، حديث 2/434 اخرالتفباب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب اآلداب  .2

 .2041رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أحمد بن يحيى الكوفي: سبقت ترجمته .1
ه(، 220قبل  : )ت:الكوفي نيرَ العُ  الحسين بن الحسن: الحسن بن الحسين .2

 .(2)المقلوبات روىوي بالملزقات، ثباتاأل عن يأتي: حبان ابن قال، ضعيف
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
ه( 130ي: )ت: قبل الكوف يالبارق يالسلم غرقدة بن شبيب: شبيب بن غرقدة .4

 .(3)الجماعةثقة، من الرابعة، روى له 
 روىقة، الكوفي: ث البارقي حصين بن ميثاء مستظل أبو: المستظل بن حصين .5

 .(4)غرقدة بن شبيب عنه روى وعلي عمر عن

                                                           
 الحديث الثالث عشر بعد المائة، ثقة. (1)
 .1/413، ميزان االعتدال: 3/6الجرح والتعديل: (2)
 .4/309، تهذيب التهذيب:3/430اإلسالم:تاريخ ، 12/370، تهذيب الكمال:4/357الجرح والتعديل: (3)
، تاريخ الثقات: ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح 5/462، الثقات البن حبان:1/429الجرح والتعديل: (4)

 .م1914-هـ1405، طبعة: دار الباز، الطبعة األولى 425هـ( صـ261العجلى الكوفي )المتوفى: 
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 .(1): سبقت ترجمتهحذيفة بن اليمان .6
 :اإلسنادالحكم على  -ج

قال  ،الحديث ضعيف وهو العرني الحسين بن الحسن فيه ضعيف هإسناد
 .إلسنادا بهذا الوجه هذا من إال حذيفة عن يروى نعلمه ال الحديث وهذاالبزار: 

 ُموَسى َناَحدَّثَ والحديث له شواهد تقويه ومنها ما ذكره أبو داود في سننه قال: 
، َمْرَوانَ  ْبنُ  قِّيُّ ، يدٍ َسعِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  وَحدَّثََنا ح اْلُمَعاَفي، َحدَّثََنا الرَّ  َأْخَبَرَنا اْلَهْمَداِنيُّ
 َأِبيِه، َعنْ  َسِعيٍد، ِبيأَ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َسْعٍد، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َحِديُثهُ  َوَهَذا َوْهٍب، اْبنُ 
 ُكمْ َعنْ  َأْذَهبَ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ )) :اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ 
، ُمْؤِمنٌ  ِباآْلَباءِ  َوَفْخَرَها اْلَجاِهِليَِّة، ُعبِّيَّةَ  ،شَ  َوَفاِجرٌ  َتِقيٌّ  ِمنْ  َوآَدمُ  آَدمَ  َبُنو َأْنُتمْ  ِقيٌّ
 َأْهَونَ  َلَيُكوُننَّ  َأوْ  َجَهنََّم، َفْحمِ  ِمنْ  َفْحمٌ  ُهمْ  ِإنََّما ِبَأْقَواٍم، َفْخَرُهمْ  ِرَجالٌ  َلَيَدَعنَّ  ُتَراٍب،
 .(2)((النَِّتنَ  ِبَأْنِفَها َتْدَفعُ  الَِّتي اْلِجْعاَلنِ  ِمنَ  اللَّهِ  َعَلى

 .(3)حسن حديث وهذا، عباس وابن عمر، ابن عن الباب وفيقال الترمذي: 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  ِالمواضع في تكثر كالخنفساء دوْيبَّة ُجعران،ال :وهو ِجْعالن دمفر  ُجَعل: اْلِجْعاَلن 

 .(4)وحلية تميمة منها وجعلوا المصرييِّن قدماء قدَّرها وقد النَّدّية،
 

  

                                                           
 .الحديث السادس والستون، صحابي (1)
 .5116، حديث رقم:4/331باب في التفاخر باألحساب –أبواب النوم –سنن أبي داود: كتاب اآلداب  (2)
 .3955، حديث رقم:5/734الباب األخير من الكتاب –سنن الترمذي: أبواب المناقب  (3)
 .1111، 1/3/371معجم اللغة العربية المعاصرة: مادة ج ع ل  (4)
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 الفصل الثاني
 الدعاء(في قيس  هوردأ)ما 

 )عظيم فضل اهلل ورجائه(
 :ثالثمائةالعشر بعد  الخامس*الحديث 

، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  مُ ِإْبَراِهي ثنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  يِنيُّ  الصِّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َبْيٍر،جُ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبيِب  َعنْ  الرَّ
 َلكَ  ْرتُ َغفَ  َوَرَجْوَتِني َدَعْوَتِني َما ِإنَّكَ  ،آَدمَ  اْبنَ )) :اهللُ  َقالَ ، اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 
 َلمْ  َما َمْغِفَرةً  اأْلَْرضِ  َلىعَ  َلِقيُتكَ  َخَطاَيا اأْلَْرضِ  ِبُقَرابِ  َأَتْيَتِني َوَلوْ  ِفيَك، َكانَ  َما َعَلى
 ((.َلكَ  َغَفْرتُ لَ  اْسَتْغَفْرَتِني ثُمَّ  السََّماِء، َعَنانَ  َخَطاَياكَ  َبَلَغتْ  َوَلوْ  ِبي، ُتْشِركْ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث  12/19الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .1

 .12346رقم:
 .5431، حديث رقم:5/337محمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  .2
 .120، حديث رقم:2/12محمد  اسمهمن  الطبراني في الصغير: .3
، 21ـص باب ما جاء في فضل لزوم الدعاء واإللحاح فيهالطبراني في الدعاء:  .4

 .19حديث رقم:
 .4/301التفسير  آثاره في–أبو نعيم في الحلية: سعيد بن جبير  .5
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن أبي شيبة عن إبراهيم الصيني عن قيس بن الربيع: سبق العزو لهم .1
 .(2): سبق العزو لهمحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .2

 
 

                                                           
 المائتين، محمد ثقة، إبراهيم متروك، قيس صدوق حسن الحديث. الحديث الثامن والتسعون بعد (1)
 .الحديث الحادي عشر بعد المائة، حبيب بن أبي ثابت وسعيد بن جبير ثقتان، ابن عباس صحابي (2)
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 :اإلسنادالحكم على  -ج
، قال ديثالح متروك وهو الصيني إسحاق بن إبراهيم فيه الضعف شديد إسناد

 يسق حديث من إال نكتبه لم سعيد، عن حبيب حديث من غريبأبو نعيم: 
 .عنه

 بلفظ مقارب عند البزار في مسنده فقال: اإلسنادوقد صح الحديث من غير هذا 
 َعْبدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َعنْ  ،َبيدعُ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّثنا قتيبة، َأُبو َحدَّثنا حكيم، بن َيْحَيى َحدَّثنا
، اللَّهِ  : وتعالى تبارك ربه عن روىي فيما النَِّبيّ  َعن َماِلٍك، ْبنِ  َأَنس َعن اْلُمَزِنيِّ
 ُتْشِركْ  َلمْ  َما ِفيكَ  نَ َكا َما َعَلى َلكَ  َغَفْرتُ  َوَرَجْوَتِني َدَعْوَتِني َما ِإنَّكَ  آَدمَ  ابن يا))
 .((َشْيًئا ِبي

 واهر  وال الوجه، هذا من إال أنس عن يروى نعلمه ال الحديث وهذاقال البزار: 
 عبيد نب سعيد: قالوا قد عبيد بن وسعيد عبيد بن سعيد إال أنس عن بكر، عن
 .(1)بأس به وليس اهلل عبيد بن سعيد: وقالوا

 .ثقات رجاله متصل، إسنادهوهذا الحديث 
 لغيره.حسن  :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .6760، حديث رقم: 13/247مسند البزار: مسند أبي حمزة أنس بن مالك (1)
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 (الدعاء بعد الصالة)
 :ثالثمائةالعشر بعد السادس *الحديث 

 َعنْ  َنِصيٍب، نِ بْ  َعاِئذِ  َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
اَلةِ  ِفي ِبِإْصَبِعهِ  ُيِشيرُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْيتُ : َقالَ  َسُمَرَة، ْبنِ  َجاِبرِ   َسِمْعُتهُ  لَّمَ سَ  َفَلمَّا الصَّ
 ِمنَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َأْعَلْم، َلمْ  َوَما ِمْنهُ  َعِلْمتُ  َما ُكلِّهِ  اْلَخْيرِ  ِمنَ  َأْسَأُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ )): َيُقولُ 
 .((َأْعَلمْ  َلمْ  َوَما ِمْنهُ  َعِلْمتُ  َما ُكلِّهِ  الشَّرِّ 
 تخريجه:  -أ

 :أخرجه
، حديث  2/135أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند جابر بن سمرة .1

 .122رقم:
، حديث  2/252الكبير: عائذ بن نصيب عن جابر بن سمرةالطبراني في  .2

 .2051رقم:
، 201باب منه صـ–الطبراني في الدعاء: جامع أبواب القول في أدبار الصلوات  .3

 .655حديث رقم:
باب القول عقب الصالة –أبن حجر في المطالب العالية: كتاب الصالة  .4

 .535، حديث رقم:4/223
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  لسيأبو داود الطيا .1
 .(2)عائذ بن نصيب: سبقت ترجمته .2
 .(3): سبقت ترجمتهجابر بن سمرة .3

 

 

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5رقم )التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة  (1)
 الحديث التاسع واألربعون بعد المائة، شيخ ثقة. (2)
 .الحديث الخامس والخمسون، صحابي (3)
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 :اإلسنادالحكم على  -ج

 حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 الثقات.فيها قيٌس والحديث له شواهد لم يخالف  الحديث،

بما يشهد لهذا  بن راهويه من طريق عائشةفقد صح الحديث عند إسحاق 
 ُأمَّ  َسِمْعتُ : الَ قَ  َحِبيٍب، ْبنُ  َجْبرُ  نا ُشْعَبُة، نا النَّْضُر، َأْخَبَرَنا فقال: الحديث 

، ِبْنتَ  ُكْلُثومٍ   اللَّهِ  َرُسولِ  َلىعَ  َدَخلَ  َبْكٍر، َأَبا َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  ُتَحدِّثُ  َعِليٍّ
 اِمعِ ِباْلَجوَ  َعَلْيكِ  َعاِئَشةُ  َيا)) :اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ُتَصلِّي َوَعاِئَشةُ  َحاَجةٍ  ِفي ِلُيَكلَِّمهُ 

 ِمْنهُ  َعِلْمتُ  َما َوآِجِلهِ  َعاِجِلهِ  ُكلِّهِ  اْلَخْيرِ  ِمنَ  َأْسَأُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  :ُقوِلي ،َواْلَكَواِملِ 
 َأْعَلمُ  َلمْ  َوَما ِمْنهُ  تُ َعِلمْ  َما َوآِجِلهِ  َعاِجِلهِ  ُكلِّهِ  الشَّرِّ  ِمنَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َأْعَلمْ  َلمْ  َوَما
 النَّارِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ وَ  َعَملٍ  َأوْ  َقْولٍ  ِمنْ  ِإَلْيَها َقرَّبَ  َوَما اْلَجنَّةَ  َأْسَأُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ 
 َوَأُعوذُ  َمَحمَّدٌ  ِمْنهُ  كَ َسَألَ  ِممَّا َأْسَأُلكَ  يِإنِّ  اللَُّهمَّ  َعَملٍ  َأوْ  َقْولٍ  ِمنْ  ِإَلْيَها َقرَّبَ  َوَما
 ِلي اِقَبَتهُ عَ  َفاْجَعلْ  َقَضاءٍ  ِمنْ  ِلي َقَضْيتَ  َما اللَُّهمَّ  ُمَحمَّدٌ  ِمْنهُ  اْسَتَعاذَ  ِممَّا ِبكَ 

 .(1)((ُرْشًدا

 .ثقات رجاله متصل، إسنادهوهذا الحديث 

 بن أبي عن الباب وفيعند رؤية الرياح وقال:  وقد ذكره الترمذي في قوله
 .(2)حسن حديث وهذا، كعب

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن  (1)

لمنورة، المدينة ا –تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، طبعة: مكتبة اإليمان  هـ(،231راهويه )المتوفى: 
 م.1991الطبعة األولى: 

 .3449، حديث رقم:5/503باب ماذا يقال إذا هاجت الريح –سنن الترمذي: أبواب الدعوات  (2)
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 )الدعاء بالعافية(
 :ثالثمائةالعشر بعد  السابع*الحديث 

، َسِعيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال البزار:   اْبنَ  َيْعِني َقْيسٍ  َعنْ  ،َأْحَمدَ  َأُبو نا: َقالَ  اْلَجْوَهِريُّ
ِبيِع،  اللَّهُ  َرْحَمةُ  اْلَعبَّاِس، نِ عَ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمْيٍر، ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  الرَّ
 ((.َواْلَعاِفَيةَ  اْلَعْفَو، اللَّهَ  لِ سَ )): َقالَ  َأُقوُلُه، َشْيًئا َعلِّْمِني اللَّهِ  َرُسولَ  َيا ُقْلتُ : َقالَ  َعَلْيِه،
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
ومما روى عبد اهلل بن الحارث عن العباس - البزار في مسنده: مسند العباس .1

 .1312، حديث رقم:4/131
، حديث 1/291 آخرأبو بكر الشافعي في الفوائد الغيالنيات: مجلس  .2

 .293رقم:
– العباس اسمه من-الجزء الثامن  الضياء المقدسي في األحاديث المختارة: .3

،  1/311و رسول عم الفضل أبو هاشم ابن المطلب عبد بن العباس
 .469حديث رقم: 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إبراهيم الجوهري: سبقت ترجمته .1
 .(2)اأبو أحمد محمد بن عبد اهلل بن الزبير عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)سبقت ترجمته :عبد الملك بن عمير .3
 بن ثالحار  بن نوفل بن الحارث بن اهلل عبد محمد أبو: عبد اهلل بن الحارث .4

ه( يقال له رؤية وهو ثقة، يعد 13ي: )ت:المدن يالهاشم يالقرش المطلب عبد
 .(4)من األولى، روى له الجماعة

 .(5)العباس بن عبد المطلب: سبقت ترجمته .5
                                                           

 الحديث التاسع بعد الثالثمائة، ثقة حافظ. (1)
 وثمانيًة وستون، أبو أحمد ثقة ثبت يخطئ، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث المائتين  (2)
 (، صدوق وثق. 12التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 .5/1، اإلصابة:14/396، تهذيب الكمال:3/103، أسد الغابة:5/30الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث الثامن عشر، صحابي (5)
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 :اإلسنادالحكم على  -ج
 ربيعال بن وقيس اللخمي عمير بن الملك عبد عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 .الحديث احسن انصدوق ماوه األسدي

 لحارث،ا بن اهلل عبد عن زياد، أبي بن يزيد رواه قد الحديث وهذاقال البزار: 
 عن الحارث، بن اهلل عبد عن الملك، عبد عن رواه نعلم وال العباس عن

 نع أحمد، أبي عن سعيد، بن إبراهيم من إال نسمعه ولم قيس، إال العباس
 .قيس

: َقالَ  َمِنيعٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال فيه:  آخروقد صح الحديث عند الترمذي بسند 
 َعنْ  الَحاِرِث، ْبنِ  للَّهِ ا َعْبدِ  َعنْ  ِزَياٍد، َأِبي ْبنِ  َيِزيدَ  َعنْ  ُحَمْيٍد، ْبنُ  َعِبيَدةُ  َحدَّثََنا
 ،اللَّهَ  َأْسَأُلهُ  َشْيًئا َعلِّْمِني اللَّهِ  َرُسولَ  َيا: ُقْلتُ : َقالَ  الُمطَِّلِب، َعْبدِ  ْبنِ  الَعبَّاسِ 

 َعلِّْمِني اللَّهِ  َرُسولَ  َيا :َفُقْلتُ  ِجْئتُ  ثُمَّ  َأيَّاًما َفَمَكْثتُ  ،((الَعاِفَيةَ  اللَّهَ  َسلِ )): َقالَ 
 الَعاِفَيةَ  للََّه،ا َسلِ  اللَِّه، َرُسولِ  َعمَّ  َيا َعبَّاُس  َيا)): ِلي َفَقالَ  ،اللَّهَ  َأْسَأُلهُ  َشْيًئا
 ((.ةِ خر َواآل الدُّْنَيا ِفي

هذا حديث صحيح، وعبد اهلل بن الحارث بن نوفل قد سمع قال أبو عيسى: 
 .(1)من العباس بن عبد المطلب

مذي ، ولعل التر الحديث ضعيف وهو الهاشمي زياد أبي بن يزيد فيهقلت: 
عليقًا، له البخاري ت، فقد روي صحح الحديث بتوثيق مسلم وغيره لهذا الراوي

 .(2)ومسلم، وأصحاب السنن
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .3514، حديث رقم:5/534ت سنن الترمذي: أبواب الدعوا (1)
 .32/140تهذيب الكمال:  (2)
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 دعوة المؤمن()
 :ثالثمائةالعشر بعد  الثامن*الحديث 

 ِبِقَراَءِتي لرَِّحيِم،ا َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َطاِهرٍ  َأُبو َأْخَبَرَناقال الشجري: 
 َمْحُمودُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َحيَّاَن، نِ بْ  َجْعَفرِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ُمَحمَّدٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا: َقالَ  َعَلْيِه،
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ  َعْمٍرو، ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَفَرِج، ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ   َعنْ  الرَّ
 اْلُمْؤِمن َدْعَوةُ )): هِ اللَّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي

 ((.َرِحمٍ  َقِطيَعةُ  َأوْ  ِإْثٌم، َيُكنْ  َلمْ  َما ُمْسَتَجاَبٌة،
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .1144، حديث رقم:1/325الشجري في األمالي: في التوبة وما يتصل بها 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو طاهر عن عبد اهلل بن محمد: سبقت ترجمتهما .1
محمود بن الفرج عن إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع عن أبي حصين  .2

 .(2): سبقت ترجمته والعزو لهمعن أبي صالح عن أبي هريرة
 :اإلسنادالحكم على  -ج

 .الحديث ضعيف وهو البجلي نجيح بن إسماعيل فيه ضعيف هإسناد
فقد  ،صينح لغيره إذ لم يتفرد به قيس بن الربيع عن أبيالحديث حسن لكن 

ذكر  دام رحمة اهلل على الجميع، وقدبن كِ  عرَ سْ تابعه في روايته لهذا الحديث مِ 
، َعِليٍّ  نُ بْ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناية بإسناد حسن قال فيه: لْ عيم في الحِ ذلك أبو نُ   اْلَيْقِطيِنيُّ

 ِمْسَعٌر، ثنا َهاُروَن، نُ بْ  َيِزيدُ  ثنا اْلَورَّاُق، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  ُعَبْيدُ  ثنا َجِريٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا
 َدْعَوةُ )): النَِّبيِّ  نِ عَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ ،  َذْكَوانَ  َصاِلحٍ  َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ 

 َدَعْوتُ  َقدْ : َفَيُقولَ  ْعِجلَ َيْستَ  َأوْ  َرِحمٍ  َقِطيَعةِ  َأوْ  ِبِإْثٍم، َيْدعُ  َلمْ  َما ُمْسَتَجاَبةٌ  اْلُمْسِلمِ 
 ((.ِلي ُيْسَتَجبْ  َفَلمْ 

                                                           
 الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين، ثقتان. (1)
الحديث السابع والسبعون بعد المائتين، محمود بن الفرج ثقة، أسماعيل بن عمرو ضعيف، قيس بن الربيع  (2)

 .صدوق حسن الحديث، أبو حصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة صحابي
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 عنه عرمس أصحاب ورواه ،عون بن وجعفر ،يزيد برفعه تفردقال أبو نعيم: 
 .(1)موقوفا

 َدْعَوةُ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ قال:  أبي سعيد الخدريوللحديث شاهد من طريق 
 َأنْ  ِإمَّا: َرِحمٍ  َقِطيَعةِ  وْ أَ  ِبِإْثمٍ  َيْدعُ  َلمْ  َما َثاَلٍث  ِبِإْحَدى ِإالَّ  ُتَردُّ  اَل  اْلُمْسِلمِ  اْلَعْبدِ 

مَّا َدَعا، ِفيَما َلهُ  ُيْسَتَجابَ  مَّا ِة،خر اآْل  ِفي َلهُ  ُيدََّخرَ  َأنْ  َواِ   ِمنَ  َعْنهُ  ُيْصَرفَ  نْ أَ  َواِ 
 .(2)((َدَعا َما ِبَقْدرِ  السُّوءِ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .7/249مسعر بن كدام –حلية األولياء: الطبقة األولى من التابعين  (1)
، الدعاء 11133، حديث رقم: 17/213أبو سعيد الخدري–أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة  (2)

، والحديث إسناده حسن رجاله 37، حديث رقم:32للطبراني: باب ما جاء في فضل لزوم الدعاء واإللحاح فيه صـ
 ثقات عدا علي بن نجاد الرفاعي وهو صدوق حسن الحديث.
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 (من دعائه)
 :ثالثمائةالبعد  عشر التاسع*الحديث 

، اْلَفْضلِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِل، َعْبدِ  ْبنُ  ُحَسْينُ  ثنا السََّقِطيُّ  ْبنُ  َزْيدُ  ثنا اأْلَوَّ
، َثْورٍ  ْبنِ  َمْجَزَأةَ  َعنْ  َقْيٍس، َعنْ  اْلُحَباِب، ، َخبَّابٍ  نِ بْ  ِإْبَراِهيمَ  َعنْ  اأْلَْسَلِميُّ  َعنْ  اْلُخَزاِعيِّ

 َعنِّي اْقضِ وَ  َرْوَعِتي، َوآِمنْ  َعْوَرِتي، اْسُتْر  اللُهمَّ )): َيُقولُ  اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َأِبيِه،
 ((.َدْيِني
  تخريجه: -أ

 أخرجه
 .3710، حديث رقم:2/11الطبراني في الكبير: خباب أبو إبراهيم الخزاعي 

، 417صـ نهاره سائر في به يدعو النبي كان ما بابالطبراني في الدعاء:  .1
 .1413حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن الفضل: سبقت ترجمته .1
ه( 229: )ت: الُكوفيُّ  النََّخعيُّ  األول عبد بن الحسين: حسين بن عبد األول .2

 عياش، بن بكر وأبي األحمر، خالد أبيعن:  روىضعيف، وثقه العجلي، 
 بن ومحمد ،الّرازيّ  حاتم أبو، وعنه وطبقتهم ُتَمْيلة، وأبي إدريس، بن اهلل وعبد
 .(2)وجماعة ُمَطيِّن، اهلل عبد

ي لتميما ُرْوَمانَ  ابن الريان بن الحباب بن زيد الحسين أبو: الُحَبابِ زيد بن  .3
ه( صدوق حافظ يخطئ في حديث الثوري، من 230ي: )ت:الكوف الُعْكِليُّ 

 .(3)، والخمسةاإلمام خلف القراءة جزء في التاسعة، روى له البخاري
 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .4

                                                           
 الحديث التسعون، ثقة. (1)
 .3/424الستة:  ، الثقات ممن لم يقع في الكتب5/556تاريخ اإلسالم:  (2)
 .3/404، تهذيب التهذيب:9/393سير أعالم النبالء:، 10/40، تهذيب الكمال:3/516الجرح والتعديل: (3)



  [737] 

 

بن عفير بن زهير بن عمرو بن كعب مجزأة بن ثور  :يمجزأة بن ثور السدوس .5
في ناحية البصرة روى عنه عبد  قتل في عهد عمر بن سدوس السدوسي
 .(1)، وهو مقبولالرحمن بن ابى بكرة

 إبراهيم بن خباب: مجهول لم أقف على من ترجم له. .6
اب فّرق الطبراني وأبو نعيم بينه وبين خبّ  ،والد إبراهيم الخزاعي خباب :()أبوه .7

 .(2)، وهو صحابيبن األرتّ 
 :اإلسنادالحكم على  -ج

 الحديث، ضعيف وهو األحول األول عبد بن الحسين فيه ضعيف إسناد 
براهيم ، وكذا انقطاع بين قيس ومجزأة بن مجهول وهو الخزاعي خباب بن وا 

ثور، حيث انه كما سبق في ترجمة مجزأة فترة زمنية ال تجعل قيسًا يدركه، إذا 
 ، وقيسًا لم يدرك هذا.انه كما ذكر توفي في خالفة عمر

َأَة َمْجزَ لكن قد جاء في الدعاء عند الطبراني هذا الحديث من رواية قيس عن 
ولعله األصوب الن قيس من تالمذته كما جاء في ترجمته واهلل  ْبِن َزاِهرٍ 

 .(3)أعلم
وذكر جزء من هذا اللفظ عند  عبد اهلل بن عمروالحديث له شاهد من طريق 

 ْبنُ  ُجَبْيرُ  َحدَّثَِني ،اْلَفَزاِريُّ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ُعَباَدةُ  َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََناأحمد قال فيه: 
 َرُسولُ  َيُكنْ  َلمْ : َيُقولُ  رَ ُعمَ  ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  ُمْطِعٍم، ْبنِ  ُجَبْيرِ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َأِبي
 اْلَعاِفَيةَ  َأْسَأُلكَ  ِإنِّي اللُهمَّ )): ُيْمِسي َوِحينَ  ُيْصِبحُ  ِحينَ  الدََّعَواتِ  َهؤاَُلءِ  َيَدعُ  اهللِ 
 َوَأْهِلي َوُدْنَيايَ  ِديِني ِفي َواْلَعاِفَيةَ  اْلَعْفوَ  َأْسَأُلكَ  ِإنِّي اللُهمَّ  ِة،خر َواآْل  الدُّْنَيا ِفي

، َبْينِ  نْ مِ  اْحَفْظِني اللُهمَّ  َرْوَعاِتي، َوآِمنْ  َعْوَراِتي، اْسُتْر  اللُهمَّ  َوَماِلي،  َوِمنْ  َيَديَّ
 ِمنْ  ُأْغَتالَ  َأنْ  كَ ِبَعَظَمتِ  َوَأُعوذُ  َفْوِقي، َوِمنْ  ِشَماِلي، َوَعنْ  َيِميِني، َوَعنْ  َخْلِفي،
 .(4)اْلَخْسفَ  َيْعِني: َقالَ  ،((َتْحِتي

                                                           
 .5/575، اإلصابة: 1/416الجرح والتعديل: ، 1/39التاريخ الكبير للبخاري: (1)
 .2/912، معرفة الصحابة:2/222، اإلصابة:1/591أسد الغابة: (2)
 .242-72/241تهذيب الكمال:  (3)
، قال المحقق: 4715، حديث رقم: 1/403عبد اهلل بن عمر–مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة  (4)

(، داود 1200، والبخاري في "األدب المفرد" )10/240إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة 
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 الدعاء ألهل بلدة بالخير()
 :ثالثمائةالبعد العشرون *الحديث 

ِبيِع، َعِن اْمِرِئ اْلَقْيِس، َعْن َعاِصِم ْبِن بُ قال وكيع بن الجراح:  َحْيٍر، َحدَّثََنا َقْيُس ْبُن الرَّ
َنَصَرُكُم اللَُّه َيا َمْعَشَر ))َفَقاَل:  الشَّْيِخ اْلُمَحاِرِبيِّ َقاَل: َأَتاَنا َرُسوُل اللَّهِ َعِن اْبِن َأِبي 

 ((.اَل َتْسُقوِني َحْلَب اْمَرَأةٍ ُمَحاِرٍب 
  تخريجه: -أ
 .494، حديث رقم:104: باب الخدمة والتواضع صـ(1)وكيع بن الجراح في الزهد .1
 .637، حديث رقم:2/150شيخ  أبن أبي شيبة في مسنده: حديث أبي .2
باب كراهية شرب حلب النساء –الهيثمي في كشف األستار: كتاب األشربة  .3

 .2900، حديث رقم:3/344
 للبنا في جاء ما باب –البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: كتاب األشربة  .4

 .3613، حديث رقم:4/330 والبكاء الشرب عند والحياء وشربه
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)الجراح عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته وكيع بن .1
ي: قال األزدعن عاصم بن بحير  روىمنكر الحديث، ي :امرؤ القيس المحاربي .2

 .(3)حدث بخبر منكر ال يصح
 روى البداح ابى بن عاصمعاصم بن بحير: مجهول ذكره ابن أبي حاتم فقال:  .3

 روى"  عاديان ذئبان ما"  له قال النبي أن عدى بن عاصم جده عن أبيه عن
 .(4)البلوى عثمان بن سعيد عنه

                                                           

طريق وكيع، بهذا اإلسناد. وصححه ، 1/517(، والحاكم 961(، وابُن حبان )3171(، وابُن ماجه )5074)
 الحاكم، ووافقه الذهبي.

الزهد لوكيع: أبي سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو ابن عبيد  (1)
هـ(، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، 197بن رؤاس الرؤاسي )المتوفى: 

 م. 1914-هـ  1404بعة: مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة األولى: ط
 الحديث الرابع والعشرون بعد المائة، وكيع ثقة حافظ عابد، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 .2/217، لسان الميزان: 1/275ميزان االعتدال: (3)
 .6/341الجرح والتعديل: (4)
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 إسناده فيو  صحبة، له يقال: الّسكن ابن قال: المحاربي شيخ أبي بن اللَّه عبد .4
 .(1)مبهما إال الروايات في يأتي وال داود، أبي ابن أيضاً  بتسميته تفرد: قلت، نظر

 :اإلسنادالحكم على  -ج
م بن ، وعاصالحديث منكر وهو المحاربي القيس امرؤ فيه الضعف شديد هإسناد

 بحير وهو مجهول الحال.
 

  

                                                           
 .4/113اإلصابة في تمييز الصحابة:  (1)
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 (والنهي عن االستغفار للمشركين ما جاء في دعوة إبراهيم ألبيه)
 :ثالثمائةالبعد  العشرونالواحد و *الحديث 

 َأَبا َسِمْعتُ : َقالَ  َق،ِإْسَحا َأِبي َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََنايونس بن حبيب: 
 َصلَّى: َيُقولُ  ،ِليًّاعَ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَخِليلِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  اسمهوَ  َداُودَ  َأُبو َقالَ  اْلَخِليِل،
 َوَقدْ  أِلََبَوْيكَ  َتْسَتْغِفرُ : َفُقْلتُ  ُمْشِرِكينَ  َماَتا َوَقدْ  أِلََبَوْيهِ  َيْسَتْغِفرُ  َفَسِمْعُتهُ  َجْنِبي ِإَلى َرُجلٌ 
 النَِّبيَّ  َفَأَتْيتُ  َعَلْيهِ  َأُردُّ  َما ْدرِ أَ  َفَلمْ  أِلََبَوْيهِ  ِإْبَراِهيمُ  اْسَتْغَفرَ  َقدِ : ِلي َفَقالَ  ُمْشِرِكيَن؟ َماَتا

 .اآْلَيةَ  (1) مب زب رب  يئ ىئ  :اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث  1/119أبي طالب أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث علي بن .1

 .133رقم:
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ: َقْوُلهُ ابن أبي حاتم في تفسيره:  .2

 6/1194. 
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(2)إسحاق السبيعي: سبق العزو لهم أبو داود عن قيس عن أبي .1
 .(3): سبق العزو لهماعلي بن أبي طالبيل عن أبو الخل .2
 :اإلسنادالحكم على  -ج

 بن هللا عبد عدا ونوصدوق ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده 
 وثقه الذهبي، ولم يتفرد قيس بهذا الحديث، فقد مقبول وهو الحضرمي الخليل

 دَّثََناحَ سفيان الثوري فقال كما عند أحمد في مسنده: لواللفظ  اإلسنادتابعه بهذا 
 ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ْفَياُن،سُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الرَّْحَمِن، َعْبدُ  َوَحدَّثََنا ح ُسْفَياَن، َعنْ  َوِكيٌع،
، َعنْ  اْلَخِليِل، َأِبي َعنْ   ُمْشِرَكاِن، َوُهَما َبَوْيِه،أِلَ  َيْسَتْغِفرُ  َرُجاًل  َسِمْعتُ : َقالَ  َعِليٍّ
 وَ َوهُ  أِلَِبيهِ  ِإْبَراِهيمُ  َتْغَفرَ اسْ  دِ قَ  َأَلْيَس : َفَقالَ  ُمْشِرَكاِن؟ َوُهَما أِلََبَوْيكَ  َتْسَتْغِفرُ : َفُقْلتُ 

                                                           
 .114التوبة:  (1)
 الحديث السابع والعشرون بعد المائة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة. (2)
 صحابي. الحديث الثامن والثالثون بعد المائتين، عبد اهلل مقبول وثق، علي (3)
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 َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِللنَِّبيِّ  َكانَ  َما :َفَنَزَلتْ  ِللنَِّبيِّ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ : َقالَ  ُمْشِرٌك؟
 َكانَ  َوَما: للَّهُ ا َفَأْنَزلَ : الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َقالَ  اآْلَيَتْيِن، آخر ِإَلى ِللُمْشِرِكينَ  َيْسَتْغِفُروا
ِإيَّاهُ  َوَعَدَها َمْوِعَدةٍ  َعنْ  ِإال أِلَِبيهِ  ِإْبَراِهيمَ  اْسِتْغَفارُ 

(1). 
 ُسْفَياُن، َحدَّثََنا: َقالَ  َوِكيعٌ  َحدَّثََنا: َقالَ  َغْياَلنَ  ْبنُ  َمْحُمودُ  َحدَّثََناقال الترمذي: 

، َعنْ  الَخِليِل، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ   َيْسَتْغِفرُ  اًل َرجُ  َسِمْعتُ : " َقالَ  َعِليٍّ
 َأَوَلْيَس : َفَقالَ  ُمْشِرَكاِن؟ ُهَماوَ  أِلََبَوْيكَ  َأَتْسَتْغِفرُ : َلهُ  َفُقْلتُ  ُمْشِرَكاِن، َوُهَما أِلََبَوْيهِ 
 ِللنَِّبيِّ  َكانَ  َما: َفَنَزَلتْ  يِّ ِللنَّبِ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  ُمْشِرٌك، َوُهوَ  أِلَِبيهِ  ِإْبَراِهيمُ  اْسَتْغَفرَ 
 .[113: التوبة] ِلْلُمْشِرِكينَ  َيْسَتْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ 

 .(2)يهأب عن المسيب بن سعيد عن الباب وفي ،حسن حديث هذاقال الترمذي:  
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .1051، حديث رقم: 2/321علي بن أبي طالب–مسند أحمد: مسند الخلفاء الراشدين  (1)
 .3101، حديث رقم:5/132باب ومن سورة التوبة –سنن الترمذي: أبواب التفسير  (2)
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 التسبيح(تفسير )
 :ثالثمائةالالعشرون بعد و  الثاني*الحديث 

، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ،ا َيْحَيى ثنا التُّْسَتِريُّ  ْبنُ  َقْيُس  ثنا ْلِحمَّاِنيُّ
ِبيِع،  َرُسولُ  ُسِئلَ : َقالَ  ةَ َطْلحَ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  َمْوَهٍب، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  الرَّ
 ((.السُّوءِ  َعنِ  ِإْنَزاُههُ  ُهوَ )): َفَقالَ  التَّْسِبيِح، َعنِ  اللَّهِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .1754، حديث رقم:491الطبراني في الدعاء: باب تفسير التسبيح صـ

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)الحسين بن إسحاق التستري، عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم .1
 .(2)عثمان بن عبد اهلل عن موسى بن طلحة: سبقت ترجمتهما .2
 :اإلسنادالحكم على  -ج

 وهو انيالحم الحميد عبد بن يحيى وفيه إرسال، موضع به ألن ؛ضعيف إسناد
فس الكتاب، الثوري في ن في هذا الحديث سفيانُ  اً ، وقد تابع قيسالحديث ضعيف

 ،قال الطبراني: لم يجاوز به عثمان بن عبد اهلل بن موهب موسى بن طلحة
قال  ،اإلسنادوقد جاء الحديث عند الحاكم في المستدرك موصوال من غير هذا 

 اْلَخِليلِ  ْبنُ  َوِزَيادُ  َعِزيِز،الْ  َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َأْنَبأَ  ِإْسَحاَق، ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َأْخَبَرَناالحاكم: 
، ، َأيُّوبَ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  التُّْسَتِريُّ ،ا َشاَذانَ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  اْلَبَجِليُّ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  ْلَجْوَهِريُّ
، ِإْبَراِهيمَ  ، اْلُقَرِشيُّ  ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْيدُ  ثنا: َقاُلوا اْلَعْبِديُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  ثنا التَّْيِميُّ

 َعنْ  َأِبيِه، نْ عَ  ْلَحَة،طَ  ْبنِ  َيْحَيى ْبنُ  َطْلَحةُ  ثنا ُسَلْيَماَن، ْبنُ  َحْفُص  ثنا َحمَّاٍد، ْبنُ 
: الَ قَ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  َتْفِسيرِ  َعنْ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ : َقالَ  ،اللَّهِ  ُعَبْيدِ  ْبنِ  َطْلَحةَ 

 ولم ،إلسنادا صحيح حديث هذا((، قال الحاكم: ُسوءٍ  ُكلِّ  َعنْ  اللَّهِ  َتْنِزيهُ  ُهوَ ))
 .(3)، ولم يعلق عليه الذهبييخرجاه

                                                           
 ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. الحديث الثاني والسبعون، الحسين ثقة حافظ، يحيى (1)
 الحديث التاسع والستون، ثقتان. (2)
 .1141، حديث رقم:1/610والتهليل والتسبيح والذكر المستدرك على الصحيحين: كتاب الدعاء والتكبير  (3)
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 وثوابه( فضل تحميد اهلل)
 :ثالثمائةوالعشرون بعد ال الثالث*الحديث 

، َحْفصٍ  ْبنُ  رُ َوُعمَ  اْلُمْقِرُئ، اْلَحدَّادُ  اْلَكِريمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْدِريُس  َحدَّثََناقال الطبراني:   السَُّدوِسيُّ
، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا: َقااَل  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َعِليٍّ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ثَاِبٍت، ِبيأَ  ْبنِ  َحِبيبِ  َعنْ  الرَّ

لُ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر،  اُدونَ اْلَحمَّ  اْلَجنَّةِ  ِإَلى ُيْدَعى َمنْ  َأوَّ
 ((.َوالضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  َعَلى اللَّهَ  َيْحَمُدونَ  الَِّذينَ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث 501ـص َحْمِد اللَِّه َعَلى السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ َفْضِل الطبراني في الدعاء: باب  .1

 .، واللفظ له1761رقم:
، حديث  12/19الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .2

 .12345رقم:
 .3033، حديث رقم:3/240إدريس  اسمهالطبراني في األوسط: من  .3
 .211، حديث رقم:1/111إدريس  اسمهالطبراني في الصغير: من  .4
 .5/69حبيب بن أبي ثابت –أبو نعيم في الحلية: الطبقة األولى من التابعين  .5
، 1/107: ذكر أول من يسبق إلى الجنة ويدخلها (1)أبو نعيم في صفة الجنة .6

 .12حديث رقم: 
رَّاءِ  السَّرَّاءِ  ِفي اللَّهَ  َحِمدَ  َمنْ  َبابُ : (2)البيهقي في اآلداب .7  َلىعَ  َوَشَكَرهُ  َوالضَّ

 .715، حديث رقم:292صـ َباَلِئهِ  َعَلى َوَصَبرَ  َعَطاِئهِ 
، حديث 6/216وما يجب من شكرها  البيهقي في الشعب: تعديد نعم اهلل .1

 .4063رقم:

                                                           
صفة الجنة: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى:  (1)

 سوريا.-هـ(، تحقيق: علي رضا عبد اهلل، طبعة: دار المأمون للتراث دمشق 430
بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  اآلداب للبيهقي: ألحمد بن الحسين بن علي (2)

عة األولى، لبنان، الطب –هـ(، تحقيق: أبو عبد اهلل السعيد المندوه، طبعة: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 451
 م. 1911-هـ  1401
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أول من يدعى إلى الجنة يوم  :(1)في جزء فيه أحاديث بن حيان بن ُفوَركا .9
 .91، حديث رقم:111صـ القيامة

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)الكريم عن عاصم عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهمإدريس بن عبد  .1
 .(3)م والعزو لهمعمر بن حفص عن عاصم بن على عن قيس: سبقت ترجمته .2
 .(4): سبق العزو لهمحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .3
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 قيسو  الواسطي علي بن عاصم عدا ثقات رجاله حسن إسنادهالحديث من طريقيه، 
، قال الطبراني في الصغير كما الحديث احسن انصدوق مااألسدي وه الربيع بن

 عن به تفرد الحجاج بن وشعبة الربيع بن قيس إال حبيب عن يروه لمفي التخريج: 
 ،غداديالب ناجية بن اهلل عبد شعبة بحديث حدثنا ،الوراق حماد بن نصر شعبة
 بحبي عن ،شعبة حدثنا ،حماد بن نصر حدثنا ،الصاغاني مطر بن محمد حدثنا
 .قيس حديث مثل النبي عن ،عباس ابن عن ،جبير بن سعيد عن ،ثابت أبي بن

 
  

                                                           
ْكٍر َأْحَمُد األصبهاني: أَلبي بَ جزء فيه أحاديث أبي عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ  (1)

ِد ابِن الَحاِفظ الَكِبْير َأِبي َبْكٍر َأْحَمَد بِن ُمْوَسى بن َمْرَدَوْيه بن ُفوَرك بن ُمْوَسى اأَلْصَبَهاِنّي ) لمتوفى: ابُن ُمَحمَّ
 ه.1414الرياض، الطبعة األولى:  –هـ(، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، طبعة: مكتبة الرشد 491

 الحديث الثالث، إدريس ثقة، وعاصم وقيس صدوقان حسنا الحديث. (2)
 الحديث الحادي عشر، عمر ثقة، عاصم صدوق ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .الحديث الحادي عشر بعد المائة، حبيب بن أبي ثابت وسعيد بن جبير ثقتان، ابن عباس صحابي (4)
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 انتظار الفرج(فضل الدعاء ب)
 :ثالثمائةوالعشرون بعد ال الرابع*الحديث 

 ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ناث َسْلٍم، ْبنِ  َحْمَزةَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثََناقال ابن المقرئ: 
، َعِطيَّةَ  ْبنِ  ، ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا السَّْعِديُّ وِميُّ  ْبنِ  َحِكيمِ  َعنْ  ِبيِع،الرَّ  ْبنُ  َقْيُس  ثنا الرُّ

 اْلِعَباَدةِ  َأْفَضلُ )): هِ اللَّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ُجَبْيٍر،
 ((.اْلَفَرجِ  اْنِتَظارُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .779، حديث رقم:245: حرف الحاء صـ(1)ابن المقرئ في معجمه .1
البيهقي في شعب اإليمان: باب في الصبر على المصائب وعما تنزع إليه  .2

فصل في ذكر ما في األوجاع واألمراض والمصيبات –النفس من لذة وشهوة 
 .9532رقم:، حديث 12/356من الكفارات 

 :اإلسناددراسة  -ب
 الحسين بن سليمان بن حمزة: لم أقف على ترجمته. .1
 عبد اهلل بن محمد بن عطية: لم أقف على ترجمته. .2
 ابن يالباهل فيروز بن اهلل عبد بن عمر بن اهلل محمد عبد أبو: محمد الرومي .3

 ي: لين الحديث، ضعفه أبوالباهل عبيدة بن رياح آل مولى يالبصر  يالروم
 . (2)وقواه غيره، من العاشرة، روى له الترمذي داود

 .(3)ماالعزو له بن الربيع عن حكيم بن جبير: سبق قيس .4
 .(4)ا: سبق العزو لهمسعيد بن جبير عن ابن عباس .5

 
                                                           

محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاني الخازن، المشهور المعجم البن المقرئ: ألبي بكر  (1)
هـ(، تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد، طبعة: مكتبة الرشد، الرياض، شركة 311بابن المقرئ )المتوفى: 

 م. 1991-هـ  1419الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
 .9/360، تهذيب التهذيب:10/420، سير أعالم النبالء: 26/170، تهذيب الكمال:1/21الجرح والتعديل:  (2)
 الحديث مئتان وثالثة عشر، قيس صدوق حسن الحديث، حكيم بن جبير ضعيف. (3)
 .الحديث الرابع والثمانون، سعيد بن جبير ثقة ثبت، ابن عباس صحابي (4)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
جهوالن ، وفيه مالحديث ضعيف وهو األسدي جبير بن حكيم فيه ضعيف هإسناد

 ترجم لهما.في أول السند لم أقف على من 
 الَبْصِريُّ  الَعَقِديُّ  ُمَعاذٍ  ْبنُ  ِبْشرُ  َحدَّثََناوللحديث شاهد ذكره الترمذي في سننه فقال: 

 َعنْ  اأَلْحَوِص، ِبيأَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئيَل، َعنْ  َواِقٍد، ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّثََنا: َقالَ 
 ُيِحبُّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َفْضِلِه، ِمنْ  اللَّهَ  َسُلوا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ 
 ((.الَفَرجِ  اْنِتَظارُ  الِعَباَدةِ  َوَأْفَضلُ  ُيْسَأَل، َأنْ 

 حمادو  روايته، في خولف وقد الحديث، هذا واقد بن حماد روى هكذاقال الترمذي: 
 سرائيل،إ عن الحديث هذا نعيم، أبو وروى بالحافظ، ليس الصفار: هو هذا واقد بن
 يكون أن أشبه نعيم أبي وحديث مرسال النبي عن رجل عن جبير، بن حكيم عن

 .(1)أصح
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .3571، حديث رقم:5/565 باب في انتظار الفرج وغير ذلك–سنن الترمذي: أبواب الدعوات  (1)
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 الفصل الثالث
 الفتن وأشراط الساعة( فيقيس  هوردأ)ما 
 رفع األمانة وأنها من عالمات الفتن() 

 :ثالثمائةالوالعشرون بعد  الخامس*الحديث 
، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:   اأْلَْعَمِش، َعنِ  ٌس،َوَقيْ  اْلَمْسُعوِديُّ

 َأَناوَ  َأَحَدُهَما َرَأْيتُ  َقدْ  َحِديثَْينِ  اللَّهِ  َرُسولُ  َحدَّثََنا: ُحَذْيَفةُ  َقالَ : َقالَ  َوْهٍب، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ 
 َوَعِلُموا اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َعِلُموافَ  الرَِّجالِ  ُقُلوبِ  َجْذرِ  ِفي َنَزَلتْ  اأْلََماَنةَ  ِإنَّ )): َحدَّثََنا خراآْل  َأْنَتِظرُ 
 ةٌ ُنْكتَ  َقْلِبهِ  ِفي َفُيْنَكتُ  يُكمْ فِ  النَّْوَمةَ  الرَُّجلُ  َيَنامُ )) :َقالَ  َرْفِعَها َعنْ  َحدَّثََنا ثُمَّ  ، ((السُّنَّةِ  ِمنَ 

 ْيَس لَ  ُمْنَتِبًرا َفَتَراهُ  َفَنِفطَ  ْجَلكَ رِ  َعَلى َدْحَرْجَتهُ  َكَجْمرٍ  َكاْلَمْجلِ  َجْوِفهِ  ِفي َأَثُرَها َفَيَظلُّ  َسْوَداءُ 
 َباَيْعتُ  َمنْ  ُأَباِلي َوَما َمانٌ زَ  َعَليَّ  َأَتى َوَلَقدْ  َأِميٌن، ِفيِهمْ  َلْيَس  النَّاُس  َفُيْصِبحُ  َشْيءٌ  ِفيهِ 

نْ  ِإْساَلُمُه، َعَليَّ  َلَيُردَّنَّهُ  ُمْسِلًما َكانَ  َفِإنْ  ِمْنُكْم،  َعَليَّ  َلَيُردَّنَّهُ  َنْصَراِنيًّا وْ أَ  َيُهوِديًّا َكانَ  َواِ 
 َزَمانٌ  النَّاسِ  َعَلى َلَيْأِتَينَّ وَ  َوُفاَلًنا، ُفاَلًنا ِإالَّ  ِمْنُكمْ  ُأَباِيعُ  َما ِفيُكمْ  َأْصَبْحتُ  َوَلَقدْ  َساِعيِه،
ي ِمنَ  َقْلِبهِ  ِفي َوَما َأْعَقَلُه، َوَما َأْظَرَفهُ  َما: ِفيهِ  ِللرَُّجلِ  ُيَقالُ   ((.َشِعيَرةٍ  ِمْثَقالُ  َمانِ اإْلِ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث  1/339أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث حذيفة بن اليمان .1

 .425رقم:
 . 1/271حذيفة بن اليمان–أبو نعيم في الحلية: المهاجرون من الصحابة  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو داود عن قيس عن األعمش: سبق العزو لهم .1
 .(2)المسعودي: سبقت ترجمته .2
 .(3)الجهني: سبقت ترجمه زيد بن وهب .3

                                                           
 الحديث التاسع والثالثون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، االعمش ثقة حافظ. (1)
 الحديث الثمانون بعد المائتين، ثقة اختلط بأخره. (2)
 الحديث الخامس عشر، ثقة جليل. (3)
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 .(1): سبقت ترجمتهحذيفة بن اليمان .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

ن خف ضبط قيس فهو في هذا الحديث ثقة  نه لم ألإسناده صحيح رجاله ثقات وا 
يتفرد به وتابعه جمع ممن عرفهم ورجاله ثقات ومن تابعه ثقة، ومن رواه عنه ثقة، 

 ويهر ولم يخالف في لفظه الثقات فرواه بلفظ مقارب، قال البخاري في صحيحه ي
 ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  أَلْعَمُش،ا َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َأْخَبَرَنا َكِثيٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناعن سفيان: 

 َرَأْيتُ  َحِديثَْيِن، َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ُحَذْيَفُة، َحدَّثََنا َوْهٍب،
 ثُمَّ  الرَِّجاِل، ُلوبِ قُ  َجْذرِ  ِفي َنَزَلتْ  َنةَ اأَلَما َأنَّ )): َحدَّثََنا: خراآل َأْنَتِظرُ  َوَأَنا َأَحَدُهَما
 النَّْوَمَة، الرَُّجلُ  َيَنامُ )): الَ قَ  َرْفِعَها َعنْ  َوَحدَّثََنا ((السُّنَّةِ  ِمنَ  َعِلُموا ثُمَّ  الُقْرآِن، ِمنَ  َعِلُموا
 َقىَفَيبْ  َفُتْقَبُض  النَّْوَمةَ  َيَنامُ  مَّ ثُ  الَوْكِت، َأَثرِ  ِمْثلَ  َأَثُرَها َفَيَظلُّ  َقْلِبِه، ِمنْ  اأَلَماَنةُ  َفتُْقَبُض 
 َشْيٌء، ِفيهِ  َوَلْيَس  ُمْنَتِبًرا َفَتَراهُ  َفَنِفَط، ِرْجِلكَ  َعَلى َدْحَرْجَتهُ  َكَجْمرٍ  الَمْجِل، ِمْثلَ  َأَثُرَها

 َرُجاًل  ُفاَلنٍ  َبِني ِفي ِإنَّ : ُيَقالُ فَ  اأَلَماَنَة، ُيَؤدِّي َأَحدٌ  َيَكادُ  َفالَ  َيَتَباَيُعوَن، النَّاُس  َفُيْصِبحُ 
 َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  يفِ  َوَما َأْجَلَدُه، َوَما َأْظَرَفهُ  َوَما َأْعَقَلهُ  َما: ِللرَُّجلِ  َوُيَقالُ  َأِميًنا،
 َعَليَّ  َردَّهُ  ُمْسِلًما َكانَ  َلِئنْ  َباَيْعُت، َأيَُّكمْ  ُأَباِلي َوَما َزَمانٌ  َعَليَّ  َأَتى َوَلَقدْ "  ِإيَمانٍ  ِمنْ 

نْ  اإِلْساَلُم،  ُفاَلًنا ِإالَّ  ُأَباِيعُ  ُكْنتُ  َمافَ : الَيْومَ  َفَأمَّا َساِعيِه، َعَليَّ  َردَّهُ  َنْصَراِنيًّا َكانَ  َواِ 
 .(2)((َوُفاَلًنا

 غريب األلفاظ:-د
  ِِجْلُدها نَثخُ  إذا َمَجال َتْمَجلُ  وَمِجَلت َمْجال َتْمُجل يُده َمَجَلت: يقال: َكاْلَمْجل 

ر ْلَبة باألشياء العمل من الَبْثر َيْشِبه ما فيها وَظهر وَتَعجَّ  .(3)لَخِشنةا الصُّ
 والنْبُر:  ،َقْد َنَبَرهَقاَل: وكلُّ َشْيٍء َرَفَع َشْيًئا، فَ  ،نبر: النَّْبُر بالكالِم: الَهْمز: ُمْنَتِبًرا

 نبْرَته َفَقدَ  رَفْعَتُه، َما وكلُّ  ،ُمْنَتِبرٌ  مرَتِفع وكلُّ  ،َمْصَدُر َنَبَر الَحْرَف َيْنِبُره َنْبرًا َهَمَزه
 .(4)ووِرمَ  ارتَفعَ : الجرحُ  َواْنَتَبرَ . نْبراً  تنِبره

                                                           
 .الحديث السادس والستون، صحابي (1)
، صحيح مسلم: 7016، حديث رقم:9/52باب إذا بقي في حثالة من الناس –صحيح البخاري: كتاب الفتن  (2)

 .143، حديث رقم:1/126باب رفع األمانة –كتاب اإليمان 
 .11/616فصل الميم –، لسان العرب: حرف الالم 4/300النهاية في غريب الحديث واألثر:  (3)
 .5/119فصل النون –لسان العرب: حرف الراء  (4)
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 )ما يرغب في الدنيا(
 :ثالثمائةالوالعشرون بعد  سادسال*الحديث 

 َعِطيَّةَ  ْبنُ  ِشْمرُ  ِنيَأْخَبرَ : َقالَ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
، ، األخرم ْبنِ  َسْعدِ  ْبنَ  اْلُمِغيَرةِ  َسِمْعتُ : َقالَ  اأْلََسِديُّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  يِه،َأبِ  َعنْ  الطَّاِئيَّ
ْيَعةَ  َتتَِّخُذوا اَل )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َمْسُعوٍد،  َعْبدُ  َقالَ  ،((االدُّْنيَ  ِفي َفَتْرَغُبوا الضَّ

 .ِباْلَمِديَنةِ  َما َوِباْلَمِديَنةِ  ِبَراَذانَ  َما ِبَراَذانَ : اللَّهِ 
 تخريجه: -أ
 .505، حديث رقم:1/175: باب التقلل من الدنيا (1)ابن المبارك في الزهد .1
، حديث  1/297في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعود أبو داود الطيالسي .2

 ، واللفظ له.377رقم:
عن  األخرمسعد بن  روىما - مسند عبد اهلل بن مسعودالشاشي في المسند:  .3

 .111، حديث رقم:2/241عبد اهلل 
، 14/236باب التجافي عن الدنيا –البغوي في شرح السنة: كتاب الرقائق  .4

 .4035حديث رقم: 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)أبو داود عن قيس: سبق العزو لهم .1
 .(3)شمر بن عطية: سبقت ترجمته .2
من  ي: مقبول، وثقه الذهبي،الطائ األخرم بن سعد بن المغيرة: المغيرة بن سعد .3

 .(4)الخامسة، روى له الترمذي
 بتهصح يف مختلفقال ابن حجر: : الكوفي الطائي األخرم بن سعد :)أبيه( .4

 .(5)، وثقه الذهبيالتابعين يف ثم الصحابة يف حبان ابن وذكره
                                                           

ألبي عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي  :والرقائق البن المباركالزهد  (1)
 بيروت.–تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، طبعة: دار الكتب العلمية ، هـ(111)المتوفى: 

 الحديث التاسع والثالثون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 المائتين وسبعًة وثمانون، صدوق وثقه النسائي.الحديث  (3)
 .10/261، تهذيب التهذيب:2/215، الكاشف: 21/365، تهذيب الكمال:1/223الجرح والتعديل:  (4)
 .3/465، تهذيب التهذيب:2/119، ميزان االعتدال:3/150البن حبان: ، الثقات4/10الجرح والتعديل: (5)
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 .(1): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

إسناده حسن، رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع وهو صدوق حسن الحديث، لم يتفرد 
اود، د ما في الحديث الذي يليه عند أبيبروايته لهذا الحديث فقد تابعه األعمش ك

 الكموقد رواه غير واحد من الثقات عن قيس بن الربيع كابن المبارك وأبو غسان 
 َرَناَأْخبَ ، وقد صحح الحاكم الحديث من طريق األعمش فقال: النهدي إسماعيل بن
، ْبنُ  ِإْسَحاقَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ْبِرَقاِن،ا ْبنُ  َيْحَيى ثََنا اْلَعْدُل، اْلُخَراَساِنيِّ  َعاِمرٍ  َأُبو ثََنا لزِّ

،  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  ِغيَرةِ اْلمُ  َعنِ  َعِطيََّة، ْبنِ  َشِمرِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  ُشْعَبُة، ثََنا اْلَعَقِديُّ
ْيَعةَ  َتتَِّخُذوا اَل )): النَِّبيِّ  َعنِ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ،األخرم  الضَّ
، ووافقه اهولم يخرج اإلسنادهذا حديث صحيح ((، قال الحاكم: الدُّْنَيا ِفي َفَتْرَغُبوا
 .(2)الذهبي

 نب ِشْمر عن األعمش حدثنا معاوية أبو حدثناوكذا عند احمد في مسنده فقال: 
: اهلل ولرس قال: قال اهلل عبد عن أبيه عن اأَلْخَرم بن سعد بن ُمغيرة عن َعِطّية

ْيعة تَتخذوا ال"  ِبراذان، ما انَ ِوبراذ: اهلل عبد قال ثم: قال": الدنيا في فترغبوا الضَّ
 .بالمدينة ما وبالمدينة

 وقد ،3579 مطول وهو صحيح، إسناده :-رحمه اهلل-قال الشيخ أحمد شاكر 
 توافق الرواية وهذه. 4115 ،4114 ،4111 وانظر. هناك الرواية هذه إلى أشرنا
 افيم قلنا كما شمر، عن الربيع بن قيس عن 254 الخراج في آدم بن يحيى رواية
 . مضى

 باتخاذه ذاه خالف يكون أن يخشى أنه مسعود ابن يريدـ المدينة بنواحي قرية راذانو 
 .فيهما ضياعاً  باتخاذه أو بالمدينة، وأهال براذان أهال
 النبي عن حدث مسعود ابن أن الحديث معنى: "479 التعجيل في الحافظ وقال

 فسه،ن على استدل الحديث فرغ لما ثم الضيع، اتخاذ وعن التوسع عن بالنهى
 لين،أه واتخذ براذان، واألخرى بالمدينة، إحداهما ضيعتين، اتخذ أنه إلى وأشار

                                                           
 الحديث الخامس عشر، صحابي. (1)
 .7910، حديث رقم:4/351لمستدرك على الصحيحين: كتاب الرقاق ا (2)
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 جخار  مكان: خفيفة معجمة وذال مهملة براء وزاذان، ،براذان وأهل بالكوفة، أهل
  .(1)"الكوفة

 لغيره.حسن  :الحديث*الحكم علي 

 األلفاظ:غريب -د
  َالمدني انيالراذ كثير بن الوليد سعيد أبو منه المنورة بالمدينة موضع: ِبَراَذان 

 .(2)الكوفة سكن وقد عدي بن زكريا وعنه الرأي، ربيعة عن
 

  

                                                           
، 4041، حديث رقم: 4/127: مسند عبد اهلل بن مسعود-رحمه اهلل-مسند أحمد بتحقيق العالمة أحمد شاكر  (1)

 .م 1995-هـ  1416الطبعة: األولى، ، القاهرة –دار الحديث 
لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى،  :تاج العروس من جواهر القاموس (2)

بيدي )المتوفى:   ، تحقيق: مجموعة من المحققين، طبعة: دار الهداية.35/11مادة رزن  هـ(1205الزَّ
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 (تغير حال بني إسرائيل)
 :ثالثمائةوالعشرون بعد ال السابع*الحديث 
ْخَبَرَنا َقْيُس ْبُن َقاَل: َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، َقاَل: أَ  َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِزَياٍد،قال البزار: 

ِبيِع، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل الرَّ
َباَيا اأْلَُمِم، َفَأْفَتْوا ِفيِهْم َأْبَناُء سَ َلْم َيَزْل َأْمُر َبِني ِإْسَراِئيَل ُمْعَتِداًل َحتَّى َبَدا )): اللَّهِ 

 ((.ِبالرَّْأِي َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا
  تخريجه: -أ
 :أخرجه 

 .2424، حديث رقم: 6/402البزار في مسنده: حديث عبد اهلل بن عمرو .1
باب التحذير من علماء السوء –الهيثمي في كشف األستار: كتاب العلم  .2

 .165، حديث رقم:1/96
عروة بن الزبير عن - في اإلتحاف: مسند عبد اهلل بن عمرو ابن حجر .3

 .11996، حديث رقم:9/517عبد اهلل 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إبراهيم بن زياد: سبقت ترجمته .1
 .(2)يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)هشام بن عروة عن أبيه: سبق العزو لهما وترجمته .3
 .(4): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عمرو بن العاص .4
 :اإلسنادالحكم على  -ج

ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 بن اهلل عبد عن أبيه، عن هشام، عن: قال أحدا نعلم ال الحديث وهذاقال البزار: 

 الق، قال ابن حجر كما في التخريج: مرسال قيس غير ورواه قيس، إال عمرو،

                                                           
 الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين، ثقة. (1)
 حسن الحديث.الحديث الثاني والستون، يحيى ثقة حافظ، قيس صدوق  (2)
 الحديث السابع عشر بعد المائة، وهما ثقتان فقيهان. (3)
 .الحديث الثالث والعشرون بعد المائة، صحابي (4)
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لصواب ا وصله في الربيع بن قيس جانبوقد : قلت ،حسن إسناده: القطان ابن
نما  ناب عن: صحيحه في عوانة أبو أخرجه كذلك عروة، بن هشام قول من هو وا 
 تدالمع إسرائيل بني أمر يزل لم: أبي قال: قال هشام، عن وكيع، عن رجاء، أبي
 .(1)سواء فذكره... 

  

                                                           
عروة بن الزبير عن عبد اهلل بن عمر - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة: مسند عبد اهلل بن عمر بن العاص (1)

 .11996، حديث رقم: 9/517بن العاص
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 فيها(فضل القعود في الفتنة عن الخوض )

 :ثالثمائةوالعشرون بعد ال الثامن*الحديث 
أْلَْصَبَهاِنيُّ َقاَل: ا َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصمٍ قال اآلجري: 

لرَّْحَمِن، َعْن َشِقيِق اَحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو َقاَل: َأْخَبَرَنا َقْيٌس، َعْن ُحَصْيِن ْبِن َعْبِد 
 َتَتَقاَرُب اْلِفَتُن، َواَل َيْنُجو ِمْنَها ِإالَّ َمنْ )): َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  ْبِن َسَلَمَة، َعْن ُحَذْيَفةَ 

 ((.َغْيِرَهاوَ اْلَماَل، َفِإْن َأَخَذ اْلَماَل َفُهَو َشِريُكُهْم ِفي الدَِّماِء  يؤخذَكِرَهَها، َوَلْم 
  تخريجه: -أ

 يهاف الخوض عن الفتنة في القعود فضل باباآلجري في الشريعة: : أخرجه
 والعبادة يوتالب ولزوم تعالى اهلل يكرهه ما تهوى أن قلوبهم على العقالء وتخوف

 .292-1/291 تعالى هلل
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو بكر بن أبي داود: سبقت ترجمته .1
ه( ثقة، من 270: )ت:الثقفي عاصم بن الحسين أسيد أبو: ُأَسْيُد بن عاصم .2

 سهمي،ال بكر بن اهلل وعبد الضبعي، عامر بن سعيد الرابعة عشر، روى عن:
 مدومح إبراهيم، بن محمد بن أحمد علي أبو، وعنه: الزهراني عمر بن وبشر
 .(2)حاتم أبي بن الرحمن وعبد داود، أبي بن بكر وأبو، حيويه بن

 .(3)قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهماسماعيل بن عمرو بن نجيح عن إ .3
: سبقت حصين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان .4

 .(4)ترجمته والعزو لهما
 :اإلسنادالحكم على   -ج
في  ساً ، تابع قيالحديث ضعيف وهو البجلي نجيح بن إسماعيل فيه ضعيف إسناد
 ا.غيرهم هِ معه غيره ولم يرو  يف، ولم يتابعهوهو ضع الهمداني سعيد بن مجالدروايته 

                                                           
 الحديث الثاني عشر بعد الثالثمائة، ثقة. (1)
 .12/371، سير أعالم النبالء: 311/  2الجرح والتعديل  (2)
 الحديث الثامن، أسماعيل بن عمرو ضعيف، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (3)
 .الحديث السادس والستون، حصين وشقيق ثقتان، حذيفة بن اليمان صحابي (4)
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 جي منها(اما يكون من الفتن ومن الن)
 :ثالثمائةبعد ال والعشرون التاسع*الحديث 

، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  ُفَضْيلُ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث ُنَعْيٍم، َأُبو ثنا اْلَمَلِطيُّ  َعنْ  الرَّ
: َقاَلتْ  ِمْحَصٍن، ْنتِ بِ  َقْيسٍ  ُأمِّ  َعنْ  ِديَناٍر، ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  ُهْرُمٍز، ْبنِ  ثَاِبِت  اْلِمْقَدامِ  َأِبي

، َوَوْجُهَها َجْحشٍ  ِبْنتِ  َزْيَنبَ  َعَلى َدَخْلتُ   َعِليَّ  َدَخلَ : َقاَلتْ فَ  َشْأُنِك؟ َما: َفُقْلتُ  ُمْحَمرٌّ
 السََّعفُ ): َقاَلتْ  ُة؟اْلَمَجسَّ  ِإيشِ : َفُقْلتُ  ،َمَعهُ  ِبَمَجسَّةٍ  َفَضَرَبِني َناِئَمٌة، َوَأَنا اهللِ  َرُسولُ 

 َأَنْهِلكُ  اهلِل، َرُسولَ  َيا: ُقْلتُ فَ : َقاَلتْ  ((اْلِعَظامُ  اْلِفَتنُ  َنَزَلتِ  َأَوانٌ  َواهللِ  َهَذا)): َفَقالَ  (اأْلَْبَيُض 
اِلُحوَن؟ َوِفيَنا ى ثُمَّ  َنَعْم،)): َقالَ  الصَّ  ((.اتَُّقوا الَِّذينَ  ُيَنجَّ
 تخريجه:  -أ

 :أخرجه
 زينب بنت جحش- أزواج الرسول–الطبراني في الكبير: مسند النساء  .1

 .143، حديث رقم:24/55
 .1/27أسيد بن زيد الجمال –: حرف األلف الكبير الضعفاءالعقيلي في  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)له : سبقت ترجمته والعزوعن قيس بن الربيع فضيل بن محمد عن أبو نعيم .1
)ت: : لوائ بن بكر مولى المقدام الحداد أبو يالكوف هرمز بن ثابت: أبو المقدام .2

 .(2)ه( ثقة، من السادسة، روى عنه: أصحاب السنن عدا الترمذي130قبل 
 : ثقة، منمحصن بنت قيس أم مولى ي،المدن دينار بن عدى: عدي بن دينار .3

 .(3)الرابعة، روى له أصحاب السنن عدا الترمذي
 اهاسم يقال ،بن حرثان األسدية محصن بنت قيس أم: بنت محصنأم قيس  .4

، روى ه( صحابية60ي: )ت: قبل األسد محصن بن عكاشة أخت، آمنة
 .(4)لها الجماعة

                                                           
 والثالثون، فضيل مقبول، أبو نعيم ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الواحد  (1)
 .2/16، تهذيب التهذيب:3/571، تاريخ اإلسالم:4/310، تهذيب الكمال:2/459الجرح والتعديل:  (2)
 .7/167، تهذيب التهذيب:2/16، الكاشف:19/531، تهذيب الكمال:7/3الجرح والتعديل:  (3)
 .1/5، اإلصابة:2/551، تاريخ اإلسالم:35/379ب الكمال:، تهذي6/379أسد الغابة: (4)
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: ينالمؤمن أم األسدية يعمر بن رئاب بن جحش بنت زينب: زينب بنت جحش .5
 .(1)ه( روى لها الجماعة20)ت:

 :اإلسنادالحكم على   -ج
 حسن صدوق وهو الملطي محمد بن الفضيل عدا ثقات رجاله حسن إسناده

 ، وللحديث ما يقويه كما جاء في الصحيحيناألسدي الربيع بن قيسكذا و  الحديث،
 َعنْ  اللَّْيُث، دَّثََناحَ  ُبَكْيٍر، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا:  -رحمه اهلل-قال البخاري  آخربلفظ 
َبْيِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُعَقْيٍل،  َعنْ  َحدَّثَْتهُ  َسَلَمَة، َأِبي ِبْنتَ  َزْيَنبَ  َأنَّ  الزُّ

 َفِزًعا َعَلْيَها َدَخلَ  ،النَِّبيَّ  َأنَّ  َجْحشٍ  ِبْنِت  َزْيَنبَ  َعنْ  ُسْفَياَن، َأِبي ِبْنتِ  َحِبيَبةَ  ُأمِّ 
 َيْأُجوجَ  َرْدمِ  ِمنْ  الَيْومَ  ِتحَ فُ  اْقَتَرَب، َقدِ  َشرٍّ  ِمنْ  ِلْلَعَربِ  َوْيلٌ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ )): َيُقولُ 

 َجْحشٍ  ِبْنتُ  َزْيَنبُ  َقاَلتْ  ،((َتِليَها َوالَِّتي اإِلْبَهامِ  ِبِإْصَبِعهِ  َوَحلَّقَ  ،َهِذهِ  ِمْثلُ  َوَمْأُجوجَ 
اِلُحوَن؟ َوِفيَنا َأَنْهِلكُ : اللَّهِ  َرُسولَ  َيا َفُقْلتُ   .(2)((الَخَبثُ  َكُثرَ  َذاإِ  َنَعمْ )): َقالَ  الصَّ

، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َناِفٍع وَ قال الترمذي:  َغْيُر َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الَمْخُزوِميُّ
َبْيِر، َعنْ  ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َزْيَنَب  َواِحٍد، َقاُلوا: َحدَّثََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن الزُّْهِريِّ

ْيَقَظ ِبْنِت َأِبي َسَلَمَة، َعْن َحِبيَبَة، َعْن ُأمِّ َحِبيَبَة، َعْن َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش َقاَلْت: اْستَ 
ُدَها َثاَلَث اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه _ ُيَردِّ ))رًّا َوْجُهُه َوُهَو َيُقوُل: ِمْن َنْوٍم ُمْحمَ  َرُسوُل اللَّهِ 

ِمْثُل َهِذِه  َعَرِب ِمْن َشرٍّ َقْد اْقَتَرَب، ُفِتَح الَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوجَ َمرَّاٍت _ َوْيٌل ِللْ 
اِلُحوَن؟ َقاَل: وَ ، َقاَلْت َزْيَنُب: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأَفَنْهِلُك ((َوَعَقَد َعْشًرا ِفيَنا الصَّ

 ((َنَعْم، ِإَذا َكُثَر الُخْبثُ ))
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 
 

 
                                                           

 .1/153، اإلصابة:2/211، سير أعالم النبالء:35/114، تهذيب الكمال:6/125أسد الغابة: (1)
، صحيح مسلم: 3346، حديث رقم:4/131باب قصة يأجوج ومأجوج –صحيح البخاري: كتاب أحاديث األنبياء  (2)

 .2110، حديث رقم:4/2207ب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج با–كتاب الفتن وأشراط الساعة 
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 أعان أميره على الظلم( ن)ذكر الوعيد لم 
 :ثالثمائةبعد ال الثالثون*الحديث 

،اأْلَصْ  اْلَعسَّالُ  َشِبيٍب  ْبنِ  ِإْبَراِهيمَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  ثنا َبَهاِنيُّ
، َعْمٍرو ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا اْلَبَجِليُّ ،الشَّعْ  َعنِ  ُحَصْيٍن، أِبي َعنْ  الرَّ ، َعاِصمٍ  َعنْ  ِبيِّ  اْلَعَدِويِّ
 َسَيُكونُ  ِإنَّهُ )) :َفَقالَ  َسْبَعٍة، َساِبعُ  َوَأَنا اهللِ  َرُسولُ  َعَلْيَنا َخَرجَ : َقالَ  ُعْجَرة، ْبنِ  َكْعِب  َعنْ 

 َوَلْستُ  ِمنِّي َفَلْيَس  ُظْلِمِهمْ  ىَعلَ  َوَأَعاَنُهمْ  ِبَكِذِبِهمْ  َفَصدََّقُهمْ  َعَلْيِهمْ  َدَخلَ  َفَمنْ  ُأَمَراُء، َبْعِدي
 ِمنِّي َفُهوَ  ُظْلِمِهمْ  َعَلى ْنُهمْ ُيعِ  َوَلمْ  ِبَكِذِبِهمْ  ُيَصدِّْقُهمْ  َلمْ  َوَمنْ  اْلَحْوِض، َعَلى َيِردَ  َوَلنْ  ِمْنهُ 
 .((اْلَحْوضِ  َعَلى َواِردٌ  َوُهوَ  ِمْنهُ  َوَأَنا
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث  19/134الطبراني في الكبير: عاصم العدوي عن كعب بن عجرة

 .294رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
إبراهيم بن شبيب عن إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته  .1

 .(1)والعزو لهما
 .(2)حصين: سبقت ترجمته أبو .2
 .(3)الشعبي عامر بن شراحيل: سبقت ترجمته .3
ي: ثقة، من الثالثة، روى عنه الترمذي الكوف العدوى، عاصم: العدوي عاصم .4

 .(4)والنسائي
 .(5): سبقت ترجمتهكعب بن عجرة .5

 
 

                                                           
 الحديث الثامن، إبراهيم ثقة، إسماعيل بن عمرو ضعيف، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (1)
 (، ثقة صاحب سنة.1التمهيد: شيوو قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (2)
 الحديث السادس، ثقة حافظ. (3)
 .5/60، تهذيب التهذيب:1/522، الكاشف:13/550، تهذيب الكمال:5/231حبان:الثقات البن  (4)
 .الحديث الخامس والثالثون بعد المائة، صحابي (5)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
ع قيسًا ، تابالحديث ضعيف وهو البجلي نجيح بن إسماعيل فيه ضعيف إسناد 

 الثوري ورواه عنه غير واحد من أهل السنن. في روايته لهذا الحديث سفيانُ 
 َعنِ  َحِصيٍن، َأُبو يَحدَّثَنِ  ُسْفَياَن، َعنْ  َسِعيٍد، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََناقال أحمد في مسنده: 

، ، َعاِصمٍ  َعنْ  الشَّْعِبيِّ  ،اهللِ  َرُسولُ  َلْيَناعَ  َخَرجَ : َقالَ  ُعْجَرَة، ْبنِ  َكْعِب  َعنْ  اْلَعَدِويِّ
 َيْكِذُبونَ  ُأَمَراءُ  َبْعِدي ُكونُ َستَ  ِإنََّها)): َفَقالَ  َأَدمٍ  ِمنْ  ِوَساَدةٌ  َوَبْيَنَنا ِتْسَعةٌ  َوَنْحنُ  َدَخَل، َأوْ 

 ِمنِّي، َفَلْيَس  ُظْلِمِهْم، َلىعَ  َوَأَعاَنُهمْ  ِبِكْذِبِهْم، َفَصدََّقُهمْ  َعَلْيِهْم، َدَخلَ  َفَمنْ  َوَيْظِلُموَن،
 َعَلى َوُيِعْنُهمْ  َكِذِبِهْم،بِ  ُيَصدِّْقُهمْ  َلمْ  َوَمنْ  اْلَحْوَض، َعَليَّ  ِبَواِردٍ  َوَلْيَس  ِمْنهُ  َوَلْستُ 
 .(1)((اْلَحْوَض  َعَليَّ  َواِردٌ  َوُهوَ  ِمْنُه، َوَأَنا ِمنِّي َفُهوَ  ُظْلِمِهْم،

ُد ْبُن َعْبِد  قال الترمذي: َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن ِإْسَحاَق الَهْمَداِنيُّ َقاَل: َحدَّثَِني ُمَحمَّ
، َعْن الَوهَّاِب،  ، َعْن َعاِصٍم الَعَدِويِّ َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأِبي َحِصيٍن، َعْن الشَّْعِبيِّ

 َوَنْحُن ِتْسَعةٌ َخْمَسةٌ َوَأْرَبَعةٌ َأَحُد الَعَدَدْينِ  َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َقاَل: َخَرَج ِإَلْيَنا َرُسوُل اللَّهِ 
ْعِدي ُأَمَراُء؟ اْسَمُعوا، َهْل َسِمْعُتْم َأنَُّه َسَيُكوُن بَ ))اآلَخُر ِمَن الَعَجِم َفَقاَل: ِمَن الَعَرِب وَ 

 ِمْنهُ َوَلْيَس َفَمْن َدَخَل َعَلْيِهْم َفَصدََّقُهْم ِبَكِذِبِهْم َوَأَعاَنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْستُ 
ِهْم َوَلْم ُيَصدِّْقُهْم ِعْنُهْم َعَلى ُظْلمِ ِبَواِرٍد َعَليَّ الَحْوَض، َوَمْن َلْم َيْدُخْل َعَلْيِهْم َوَلْم يُ 

  ((َوُهَو َواِرٌد َعَليَّ الَحْوَض ِبَكِذِبِهْم َفُهَو ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه 
 هذا من إال مسعر حديث من نعرفه ال غريب صحيح حديث هذاقال الترمذي: 

 ين،حص أبي عن سفيان، عن الوهاب، عبد بن محمد فحدثني: هارون قال الوجه
 قال نحوه، النبي عن عجرة، بن كعب عن العدوي، عاصم عن الشعبي، عن

 نع بالنخعي، وليس إبراهيم، عن زبيد، عن سفيان، عن محمد، وحدثني: هارون
 .(2)حذيفة عن الباب وفي مسعر حديث نحو النبي عن عجرة، بن كعب

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
                                                           

، قال المحقق: إسناده 11126، حديث رقم: 30/50حديث كعب بن عجرة–مسند أحمد: مسند الكوفيين  (1)
 صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم العدوي، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة. 

 .2259، حديث رقم:4/525سنن الترمذي: أبواب الفتن  (2)
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 في الحساب بن المالك والمملوك()
 :ثالثمائةبعد ال الثالثونالواحد و  *الحديث

ِبيِع، ْبنُ  َداُودُ  َبَرَناَأخْ : َقالَ  اأْلَْحَمُر، َجْعَفرٍ  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َأْخَبَرَناقال البزار:    الرَّ
 َوْيلٌ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ،ُحَذْيَفةَ  َعنْ  َشِقيٍق، َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َقْيٌس، َأْخَبَرَنا: َقالَ 

 ((.اْلَماِلكِ  ِمنَ  ِلْلَمْمُلوكِ  َوَوْيلٌ  اْلَمْمُلوِك، ِمنَ  ِلْلَماِلكِ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه
األعمش عن أبي وائل عن - البزار في مسنده: مسند حذيفة بن اليمان .1

 .2110، حديث رقم: 7/211حذيفة
، حديث 4/159باب الحساب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب البعث  .2

 .3441رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
)ت:  ي:الكوف زياد بن األحمر جعفر بن على بن الحسين: الحسين بن علي .1

 .(1)من الحادية عشر، روى له أبو داود والنسائي ،مقبوله( 190قبل 
 .ترجمتهداود بن الربيع: لم أقف على  .2
قيس عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد اهلل بن مسعود: سبق العزو  .3

 .(2)وترجمتهملهم 
 .(3): سبقت ترجمتهحذيفة بن اليمان .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 وهو يعالرب بن داود عدا ونوصدوق ثقات رجاله توبع، إذا ويحسن ضعيف إسناده
 .الحال مجهول

نعيم في الحلية من طريق  يث عند ابن بشران في األمالي وأبيوقد صح الحد
 .أنس

                                                           
 .2/344ذيب:، تهذيب الته5/1125، تاريخ اإلسالم:6/393، تهذيب الكمال:3/56الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الواحد والثمانون بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش وشقيق بن سلمة ثقتان. (2)
 .الحديث السادس والستون، صحابي (3)
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 اْلُمَعدُِّل، ْعَلجٍ دَ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  َدْعَلجُ  ُمَحمَّدٍ  َأُبو َأْخَبَرَناقال ابن بشران في األمالي: 
،السَّ  َحْفصٍ  ْبنُ  َوُعَمرُ  النَّْضِر، ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  َعِليُّ  َغاِلبٍ  َأُبو ثنا  ثنا: َقاال ُدوِسيُّ

: اللَّهِ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقالَ  َأَنٍس، َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  اْلَحنَّاُط، ِشَهابٍ  َأُبو ثنا َعاِصٌم،
 اْلَفِقيِر، ِمنَ  ْلَغِنيِّ لِ  َوَوْيلٌ  اْلَماِلِك، ِمنَ  ِلْلَمْمُلوكِ  َوَوْيلٌ  اْلَمْمُلوِك، ِمنَ  ِلْلَماِلكِ  َوْيلٌ ))

، ِمنَ  ِلْلَفِقيرِ  َوَوْيلٌ  ِعيِف، ِمنَ  ِللشَِّديدِ  َوَوْيلٌ  اْلَغِنيِّ ِعيفِ  لٌ َوَويْ  الضَّ  .(1)((الشَِّديدِ  ِمنَ  ِللضَّ
 .ثقات رجاله متصل، إسنادهوهذا الحديث 

 َعِليُّ  ثنا: َقالَ  اِهيمَ ِإْبرَ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْحَمدَ  َأُبو اْلَقاِضي َحدَّثََناوقال أبو نعيم: 
، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا: َقالَ  النَّْضرِ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ   اْلَحَسنِ  ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  َوَحدَّثنا. ح َعِليٍّ

 َأُبو ثنا: َقااَل  وُنَس يُ  ْبنُ  َأْحَمدُ  ثنا: َقالَ  اْلُحْلَواِنيُّ  َيْحَيى ْبنُ  َأْحَمدُ  ثنا: َقالَ  اْلُمَعدِّلُ 
 َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اِلكٍ مَ  اْبنِ  َعنْ  اأْلَْعَمُش، ثنا: َقالَ  اْلَحنَّاطُ  َناِفعٍ  ْبنُ  َربِّهِ  َعْبدُ  ِشَهابٍ 
 ِمنَ  ِللشَِّديدِ  ْيلٌ َووَ  اْلَماِلِك، ِمنَ  ِلْلَمْمُلوكِ  َوَوْيلٌ  اْلَمْمُلوِك، ِمنَ  ِلْلَماِلكِ  َوْيلٌ )): اهللِ 

ِعيِف، ِعيفِ  َوَوْيلٌ  الضَّ  ِمنَ  ِلْلَفِقيرِ  َوَوْيلٌ  َفِقيِر،الْ  ِمنَ  ِلْلَغِنيِّ  َوَوْيلٌ  الشَِّديِد، ِمنَ  ِللضَّ
 .(2)((اْلَغِنيِّ 

 .ثقات رجاله متصل، إسنادهوهذا الحديث أيضًا 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .1372، حديث رقم:216الجزء الثاني: ويل للمالك من المملوك صـ-أمالي ابن بشران  (1)
 .5/55األعمش سليمان –حلية األولياء: الطبقة األولى  (2)
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 من أشراط الساعة()
 :ثالثمائةالثالثون بعد الو  الثاني*الحديث 

 َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَحاِمي، ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َعِليٍّ  َأُبو َأْخَبَرَناقال الشجري: 
، َحمَّادٍ  نِ بْ  ُحَمْيدِ  ْبنِ  َيْحَيى ْبنُ  َزَكِريَّا ْبنُ  اْلُمَعاَفى اْلَفَرجِ  َأُبو اْلَقاِضي  ِإْماَلًء، اْلَجِريِريُّ

، اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا: َقالَ   ْبنِ  َبكَّارِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  اْلَبَغِويُّ
يَّاِت،ال  ِإنَّ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َماِلِك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َأَباَن، َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  زَّ
 ((.اْلَفْجَأةِ  َوَمْوتُ  اَلْفاِلجُ : السَّاَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
الزمان وأشراط الساعة وأماراتها وما يتصل  آخرفي ذكر الشجري في األمالي:  .1

 .2141، حديث رقم:2/313بذلك 
 :اإلسناددراسة  -ب
 ّماميّ الح بن أشناس بن إسماعيل بن محمد بن علّي الحسن أبو: الحسن الحامي .1

 ابن اهلل عبد أبا سمعه( متروك الحديث، 439: )ت:المتوّكليّ  البغداديّ 
 كتبتُ : بالخطي قال، كبيرة وطائفة لؤلؤ، بن وعليّ  سنبك، بن وعمر العسكري،

 .(1)ةالّصحاب َمثَالب الّشيعة على يقرأ المذهب، خبيث رافضيًّا وكان عنه،
 القاضي، دُحَميْ  ْبن يحيى ْبن زكريا ْبن المعافى الفرج أبو: المعافي بن زكريا .2

 روىه( ثقة ثبت، 390: )ت:الَجِريريُّ  الفقيه طرارا بابن المعروف النهرواني
اسم َأُبو القوعنه:  القاسم الَبَغِوي، واْبن َأِبي َداُود، واْبن صاعد، يَأبعن: 

 .(2)، وغيرهماأْلزهري، َوَأُبو الّطّيب الطََّبِري، وَأْحَمد ْبن َعِلّي التَّوَّزي
 أبو سابور، ْبن انالَمْرُزب ْبن العزيز َعْبد ْبن ُمَحمَّد ْبن اللَّه َعْبد: عبد اهلل البغوي .3

 ْبن عليّ عن:  روىه( ثقة حافظ، 317: )ت:البغداديّ  األصل الَبَغويّ  القاسم

                                                           
 .9/511، تاريخ اإلسالم:1/454تاريخ بغداد:  (1)
 .9/445، سير أعالم النبالء:15/301تاريخ بغداد:  (2)
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 وأبو َعابّي،والجِ  صاعد، ابن: َوَعْنهُ ، الّتّمار َنْصر يوأب هشام، ْبن وخلف اْلَجْعد،
 .(1)الّزّيات حفص وأبو الَقِطيعّي، َبْكر

 .(2)محمد بن بكار عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما والعزو لهما .4
مولى  يالعبد يدينار البصر بن فيروز  أبو إسماعيل أبان بن أبى عياش: أبان .5

 .(3)ه( متروك، من الخامسة، روى له أبو داود مقروناً 140: )ت:عبد القيس
 .(4): سبقت ترجمتهأنس بن مالك .6
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 أبانو  الحديث، متروك وهو الحمامي محمد بن الحسن فيه الضعف شديد هإسناد
 ، ولم أقف على ما يقويه.الحديث متروك وهو العبدي عياش أبي بن

 
  

                                                           
 .14/440سير أعالم النبالء: (1)
 الحديث الخامس، ثقة، قيس صدوق حسن الحديث مالم يتفرد. (2)
 .1/99، تهذيب التهذيب:3/107اإلسالم:، تاريخ 2/19، تهذيب الكمال:1/134الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الثامن، صحابي (4)
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 اشتداد الفتن وكثرتها قبل يوم القيامة()
 :ثالثمائةوالثالثون بعد ال الثالث*الحديث 

،ا َجاِبرٍ  َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََنا قال يونس بن حبيب:  َأِبي َعنْ  ْلُجْعِفيِّ
 َديِ يَ  َبْينَ  ِإنَّ )): َيُقولُ  َفَسِمْعَناهُ  النَِّبيَّ  َصِحْبَنا: َقالَ  َبِشيٍر، ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  َعاِزٍب،
 ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي َكاِفًرا ُيْمِسيوَ  ُمْؤِمًنا الرَُّجلُ  ُيْصِبحُ  اْلُمْظِلِم، اللَّْيلِ  ِقَطعُ  َكَأنََّها ِفَتًنا السَّاَعةِ 
 .((َقِليلٍ  الدُّْنَيا ِمنَ  ِبَعَرضٍ  َخاَلَقُهمْ  َأْقَوامٌ  َيِبيعُ  َكاِفًرا، َوُيْصِبحُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .140، حديث رقم: 2/149أبو داود الطيالسي في مسنده: النعمان بن بشير .1
 :اإلسناددراسة  -ب
عن أبي عازب عن النعمان بن بشير: أبو داود عن قيس عن جابر الجعفي  .1

 .(1)سبق العزو لهم
 :اإلسنادالحكم على   -ج

عازب  أبو، و الحديث متروك وهو الجعفي يزيد بن جابر فيه الضعف شديد هإسناد
 عن قيس غير أبي داود تفرد به عنه، ولم أقف هِ رو وهو مستور الحال مقبول، ولم ي

 فيما اطلعت عليه على أحد رواه غيره.
 ُحْجٍر، َواْبنُ  َبُة،َوُقَتيْ  َأيُّوَب، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثَِني: فقالمسلم رواه  الحديث صحيحو 

 َأْخَبَرِني: َقالَ  ،ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا: َأيُّوبَ  اْبنُ  َقالَ  َجْعَفٍر، ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  َجِميًعا
 ِفَتًنا ِباأْلَْعَمالِ  َباِدُروا)): َقالَ  اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  اْلَعاَلُء،
 َوُيْصِبحُ  ُمْؤِمًنا ُيْمِسي وْ أَ  َكاِفًرا، َوُيْمِسي ُمْؤِمًنا الرَُّجلُ  ُيْصِبحُ  اْلُمْظِلِم، اللَّْيلِ  َكِقَطعِ 
 .(2)((الدُّْنَيا ِمنَ  ِبَعَرضٍ  ِديَنهُ  َيِبيعُ  َكاِفًرا،

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
                                                           

الحديث المائتين وأربعًة وثالثون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، جابر الجعفي متروك، أبو  (1)
 .عازب مستور الحال، النعمان بن بشير صحابي

 .111، حديث رقم:1/110باألعمال قبل تظاهر الفتن باب الحث على المبادرة –صحيح مسلم: كتاب اإليمان  (2)
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 )ذكر الخوارج والحرورية( 
 :ثالثمائةوالثالثون بعد ال الرابع*الحديث 

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب:   َعِطيََّة، ْبنِ  ِشْمرِ  َعنْ  ،الرَّ
، َغَفَلةَ  ْبنِ  ُسَوْيدِ  َعنْ   َوَرُسوُلهُ  اللَّهُ  َصَدقَ : َيُقولُ فَ  السُّوقِ  ِإَلى َيْخُرجُ  َعِليٌّ  َكانَ : َقالَ  اْلُجْعِفيِّ
 َرُسولِ  َعنْ  َحدَّْثُتُكمْ  ِإَذا وُلهُ َوَرسُ  اللَّهُ  َصَدقَ : َفَقالَ  َوَرُسوُلُه؟ اللَّهُ  َصَدقَ : َقْوُلكَ : َلهُ  َفِقيلَ 
 ِمنْ  َسِمْعتُ : َأُقولَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  الطَّْيرُ  َفَتْخَطَفِني السََّماءِ  ِمنَ  آخر أَلَنْ  َفَواللَّهِ  اللَّهِ 

َذا َأْسَمعْ  َلمْ  َما اللَّهِ  َرُسولِ   النَِّبيَّ  َسِمْعتُ  َخْدَعٌة، اْلَحْربَ  َفِإنَّ  َنْفِسي َعنْ  َحدَّْثُتُكمْ  َواِ 
َمانِ  آخر ِفي َيِجيءُ )): َيُقولُ   َقْولِ  ِمنْ  َيُقوُلونَ  مِ اأْلَْحاَل  ُسَفَهاءُ  اأْلَْسَنانِ  َأْحَداثُ  َأْقَوامٌ  الزَّ
 ِمنَ  السَّْهمُ  َيْمُرقُ  َكَما دِّينِ ال ِمنَ  َيْمُرُقونَ  َحَناِجَرُهمْ  ُيَجاِوزُ  اَل  اْلُقْرآنَ  َيْقَرُءونَ  اْلَبِريَّةِ  َخْيرِ 
 ((.اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َقْتِلِهمْ  ِفي َأْجًرا مْ َقَتَلهُ  ِلَمنْ  َفِإنَّ  ِلُيَقاِتْلُهمْ  َأوْ  َفْلَيْقُتْلُهمْ  َأْدَرَكُهمْ  َفَمنْ  ةِ ُرِميال

 تخريجه:  -أ
 :أخرجه

، حديث  1/140أبو داود الطيالسي في مسنده: أحاديث على بن أبي طالب .1
 .163رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهقيس بن الربيععن  أبو داود الطيالسي .1
 .(2)شمر بن عطية: سبقت ترجمته .2
 بن داعو  بن عامر بن عوسجة بن غفلة بن سويد أمية أبو :َغَفَلةَ  ْبنِ  ُسَوْيدِ  .3

ه( ثقة إمام 10ي: )ت:الكوف يالجعف عوف بن مالك بن الحارث بن معاوية
 .(3)زاهد، من الثانية، روى عنه الجماعة

 .(4): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .4
 

                                                           
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم ) (1)
 الحديث المائتين وسبعًة وثمانون، صدوق وثقه النسائي. (2)
 .4/279، تهذيب التهذيب:4/69، سير أعالم النبالء:12/265، تهذيب الكمال:4/234الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (4)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
 حديث.حسن ال صدوق هو، و األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

حد ر وا، بل هو متابع عليه من غيفي روايته لهذا الحديث الثقات ولم يخالف قيٌس 
 يضًا.أ وبأسانيد كثيرة صحيحة وثابته ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث علىّ 

 َحدَّثََنا َأِبي، َناَحدَّثَ  ِغَياٍث، ْبنِ  َحْفصِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناقال البخاري في صحيحه: 
 َرُسولِ  َعنْ  َحدَّْثُتُكمْ  ِإَذا ،َعِليٌّ  َقالَ : َغَفَلةَ  ْبنُ  ُسَوْيدُ  َحدَّثََنا َخْيَثَمُة، َحدَّثََنا اأَلْعَمُش،

َذا َعَلْيِه، َأْكِذبَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  السََّماِء، ِمنَ  آخر أَلَنْ  َفَواللَّهِ  َحِديثًا، اللَّهِ   َواِ 
نِّي ْدَعٌة،خُ  الَحْربَ  َفِإنَّ  َوَبْيَنُكْم، َبْيِني ِفيَما َحدَّْثُتُكمْ  : َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  ْعتُ َسمِ  َواِ 

َماِن، آخر ِفي َقْومٌ  َسَيْخُرجُ ))  َخْيرِ  ِمنْ  ُقوُلونَ يَ  اأَلْحاَلِم، ُسَفَهاءُ  اأَلْسَناِن، َأْحَداثُ  الزَّ
 ِمنَ  السَّْهمُ  َيْمُرقُ  َماكَ  الدِّيِن، ِمنَ  َيْمُرُقونَ  َحَناِجَرُهْم، ِإيَماُنُهمْ  ُيَجاِوزُ  الَ  الَبِريَِّة، َقْولِ 
 .(1)((الِقَياَمةِ  َيْومَ  َقَتَلُهمْ  ِلَمنْ  اَأْجرً  َقْتِلِهمْ  ِفي َفِإنَّ  َفاْقُتُلوُهْم، َلِقيُتُموُهمْ  َفَأْيَنَما ِة،ُرِميال

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
ة باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحج–صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم  (1)

، حديث 2/746باب التحريض على قتل الخوارج –، صحيح مسلم: كتاب الزكاة 6930، حديث رقم:9/16عليهم 
 .1067، حديث رقم:2/750، وباب الخوارج شر الخلق والخلقة 1066 رقم:
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 ذكر الدجالين أدعياء النبوة()
 :ثالثمائةوالثالثون بعد ال الخامس*الحديث 
، َيْحَيى ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال البزار:  لُ  نا: َقالَ  اْلُكوِفيُّ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناوَ . حَ  َراِهيَم،ِإبْ  ْبنُ  ُمَخوَّ

 َعنْ  ِإْسَحاَق، ِبيأَ  َعنْ  َقْيٌس، نا: َقااَل  اْلَخطَّاِب، ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  نا: َقالَ  َمْرُزوٍق، ْبنُ 
َبْيِر، اْبنِ  َعنِ  ُسَبْيٍع،  .((َكذَّاًبا ااًل َدجَّ  َثاَلِثينَ  السَّاَعةِ  َيَديِ  َبْينَ  ِإنَّ )) :َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  الزُّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 سبيع ولم ينسب عن ابن الزبير– البزار في مسنده: مسند عبد اهلل بن الزبير .1

 ، واللفظ له.2226-2225، حديث رقم:6/113
 .321، حديث رقم: 13/121الطبراني في الكبير: سبيع عن ابن الزبير .2
، حديث 4/133باب في الكذابين –الهيثمي في كشف األستار: كتاب الفتن  .3

 .3376رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أحمد بن يحيى عن مخول بن إبراهيم عن قيس: سبق العزو لهم .1
 يالباهل بكير بن مرزوق بن محمد بن اهلل محمد عبد أبو: محمد بن مرزوق .2

ه( صدوق له أوهام، من الحادية عشر، روى له مسلم، 241ي: )ت:البصر 
 .(2)والترمذي وابن ماجة

 .(3)عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما .3
 .(4)أبو إسحاق السبيعي: سبقت ترجمته .4
 بن الزبير وعبد اهللروى عن حذيفة مقبول، من الثالثة،  ،كوفيالالسلولي  ُسَبْيعٍ  .5

 .(5)روى عنه أبو إسحاق الهمداني
 

                                                           
 الحديث الثالث عشر بعد الثالثمائة، أحمد ثقة، مخول صدوق، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .9/432، تهذيب التهذيب:5/1244، تاريخ اإلسالم:26/377، تهذيب الكمال:1/19الجرح والتعديل: (2)
 ، صدوقان حسنا الحديث.الحديث الثالث بعد المائة (3)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (4)
 .4/414، الثقات مما لم يقع في الكتب الستة:4/309، الجرح والتعديل:4/206التاريخ الكبير: (5)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
 لسلوليا سبيع عدا ونوصدوق ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده
 ، ورواه غيراً وهذا الحديث ال نعلم أحدا جوده إال قيس :قال البزار، مقبول وهو

  .واحد، عن أبي إسحاق عمن سمع ابن الزبير
 دَّثََناحَ  ومما يشهد لصحة هذا الحديث ويقويه ما رواه البخاري في صحيحه فقال:

َناِد، َأُبو َحدَّثََنا ُشَعْيٌب، َأْخَبَرَنا الَيَماِن، َأُبو  َأنَّ : ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َمِن،الرَّحْ  َعْبدِ  َعنْ  الزِّ
 َبْيَنُهَما َيُكونُ  اِن،َعِظيَمتَ  ِفَئَتانِ  َتْقَتِتلَ  َحتَّى السَّاَعةُ  َتُقومُ  الَ )) :َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولَ 
اُلونَ  ُيْبَعثَ  َوَحتَّى َواِحَدٌة، َدْعَوُتُهَما َعِظيَمٌة، َمْقَتَلةٌ   َثاَلِثيَن، ِمنْ  َقِريبٌ  ،َكذَّاُبونَ  َدجَّ
َماُن، َوَيَتَقاَربَ  لزَّاَلِزُل،ا َوَتْكُثرَ  الِعْلمُ  ُيْقَبَض  َوَحتَّى اللَِّه، َرُسولُ  َأنَّهُ  َيْزُعمُ  ُكلُُّهمْ   الزَّ

 ُيِهمَّ  َحتَّى َفَيِفيَض  الَمالُ  يُكمُ فِ  َيْكُثرَ  َوَحتَّى الَقْتُل، َوُهوَ : الَهْرجُ  َوَيْكُثرَ  الِفَتُن، َوَتْظَهرَ 
 الَ : َعَلْيهِ  َيْعِرُضهُ  الَِّذي َفَيُقولَ  َعَلْيِه، َيْعِرَضهُ  َوَحتَّى َصَدَقَتُه، َيْقَبلُ  َمنْ  الَمالِ  َربَّ 
 :َفَيُقولُ  الرَُّجلِ  ِبَقْبرِ  الرَُّجلُ  َيُمرَّ  َوَحتَّى الُبْنَياِن، ِفي النَّاُس  َيَتَطاَولَ  َوَحتَّى ِبِه، ِلي َأَربَ 
 َيْعِني - النَّاُس  َوَرآَها َعتْ َطلَ  َفِإَذا َمْغِرِبَها، ِمنْ  الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َوَحتَّى َمَكاَنُه، َلْيَتِني َيا
 َكَسَبتْ  َأوْ  َقْبُل، ِمنْ  َمَنتْ آ َتُكنْ  َلمْ  ِإيَماُنَها َنْفًسا َيْنَفعُ  الَ  ِحينَ  َفَذِلكَ  َأْجَمُعوَن، - واآَمنُ 
 َيَتَباَيَعاِنهِ  َفالَ  َبْيَنُهَما، َماَثْوَبهُ  الرَُّجاَلنِ  َنَشرَ  َوَقدْ  السَّاَعةُ  َوَلَتُقوَمنَّ  َخْيًرا، ِإيَماِنَها ِفي
 َوَلَتُقوَمنَّ  َيْطَعُمُه، َفالَ  ْقَحِتهِ لِ  ِبَلَبنِ  الرَُّجلُ  اْنَصَرفَ  َوَقدِ  السَّاَعةُ  َوَلَتُقوَمنَّ  َيْطِوَياِنِه، َوالَ 

 ِفيهِ  ِإَلى ُأْكَلَتهُ  َرَفعَ  َوَقدْ  ةُ السَّاعَ  َوَلَتُقوَمنَّ  ِفيِه، َيْسِقي َفالَ  َحْوَضهُ  ُيِليطُ  َوُهوَ  السَّاَعةُ 
 .(1)((َيْطَعُمَها َفالَ 

وفي الباب عن جابر بن سمرة، وابن عمر وهذا حديث حسن قال الترمذي: 
 .(2)صحيح

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  
                                                           

الفتن وأشراط ، صحيح مسلم: كتاب 7121، حديث رقم:9/59باب خروج النار –صحيح البخاري: كتاب الفتن  (1)
، 4/2239باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء -الساعة 

 .157حديث رقم:
 .2211، حديث رقم:4/491باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى يخرج كذابون –سنن الترمذي: أبواب الفتن  (2)
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 من العمل هلل ورد ما سواه( في قبول ما كان خالًص )
 :ثالثمائةوالثالثون بعد ال السادس*الحديث 

 ْبنِ  ِشْمرِ  َعنْ  َقْيٍس، َعنْ  َغسَّاَن، َأُبو َأْخَبَرَنا َعْوٍف، اْبنُ  َأْخَبَرَناقال ابن أبي عاصم: 
 ِإَذا)): اللَّهِ  ولُ َرسُ  َقالَ : َقالَ  َعْنَبَسَة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َحْوَشٍب، ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  َعِطيََّة،
 ِفي ِبهِ  ُرِمي اللَّهِ  ِلَغْيرِ  انَ كَ  َوَما ِللَِّه، َكانَ  َما ِمْنَها َفُيَميَّزَ  ِبالدُّْنَيا ِجيءَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ 
 ((.َجَهنَّمَ  َنارِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
باب في الكتاب  آخرباب اقتراب الساعة  يلي: ما (1)أبن أبي عاصم في الزهد .1

 .213، حديث رقم:142صـ
، حديث 9/161وترك الرياء  البيهقي في شعب اإليمان: إخالص العمل هلل .2

 .6433رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب

: ظالحاف يالحمص يالطائ سفيان بن عوف بن محمد جعفر أبو: عوف ابن .1
ه( ثقة حافظ، من الحادية عشر، روى له أبو داود والنسائي في 272)ت:

 .(2)مسند علي
 .(3): سبقت ترجمتهعن قيس أبو غسان مالك بن إسماعيل .2
 .(4)شمر بن عطية: سبقت ترجمته .3
 يمصالح يالشام ياألشعر  حوشب بن شهر سعيد أبو: َحْوَشٍب  ْبنِ  َشْهرِ  .4

صدوق يرسل، من الثالثة، ه( 112: )ت:يزيد بنت أسماء مولى يالدمشق
 .(5)روى له البخاري في األدب، والخمسة

                                                           
هـ(، 217مد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )المتوفى: الزهد: ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أح (1)

 ه.1401القاهرة، الطبعة الثانية:  –تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، طبعة: دار الريان للتراث 
 .9/314، تهذيب التهذيب:12/613، سير أعالم النبالء:26/236، تهذيب الكمال:1/52الجرح والتعديل: (2)
 لث والستون، أبو غسان ثقة متقن حجة، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثا (3)
 الحديث المائتين وسبعًة وثمانون، صدوق وثقه النسائي. (4)
 .4/371، تهذيب التهذيب:4/372، سير أعالم النبالء:12/571، تهذيب الكمال:1/144الجرح والتعديل: (5)
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 يمالسل خالد بن عامر بن عبسة بن نجيح عمرو أبو: َعْنَبَسةَ عمرو بن  .5
 .(1)، روى له الجماعة عدا البخاريه( صحابي70: )ت: قبلالَبَجِليُّ 

 :اإلسنادالحكم على   -ج
، فقد -رحمه اهلل- ت وصدوقون، لم يتفرد بروايته قيس، رجاله ثقاحسن هإسناد 

 تابعه عليه األعمش وهو المتابع الوحيد له، ولم يعرف هذا الحديث من غيرهما
 ْبنُ  َمرَ عُ  َأُبو َأْخَبَرُكمْ عنه في الزهد:  روى، قال ابن المبارك فيما اإلسنادبهذا 
 اْبنُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  ْلُحَسْينُ ا َحدَّثََنا: َقالَ  َيْحَيى َأْخَبَرَنا: َقااَل  اْلَورَّاقُ  َبْكرٍ  َوَأُبو َحَيَوْيِه،
 َحْوَشٍب، ْبنِ  َشْهرِ  نْ عَ  َعِطيََّة، ْبنُ  ِشْمرُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  اأْلَْعَمُش  َأْخَبَرَنا: َقالَ  اْلُمَباَركِ 

اِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ   ثُمَّ  ،ِللَّهِ  َكانَ  َما َميَّزُ َفيُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبالدُّْنَيا ُيْؤَتى)): َقالَ  الصَّ
، تابع ابن المبارك في روايته لهذا الحديث أبو (2)((النَّارِ  ِفي َذِلكَ  ِبَساِئرِ  ُيْرَمى

 . األعمى خازم بن محمدمعاوية 
 لغيره. حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .4/545، اإلصابة:22/111كمال:، تهذيب ال3/741، أسد الغابة:6/241الجرح والتعديل: (1)
، مصنف ابن أبي شيبة: 544، حديث رقم: 1/192الزهد والرقائق البن المبارك: باب هوان الدنيا على اهلل (2)

 .34110، حديث رقم: 7/140كالم عبادة بن الصامت–كتاب الزهد 
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 الجنة في الجنة( )ما ألهل
 :ثالثمائةوالثالثون بعد ال السابع*الحديث 

ٍد الْ قال ابن النحاس:  ، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ِمْصِريُّ
ِبيِع، َعْن َأَباَن، ثََنا َقْيُس َقاَل: ثََنا ُيوُسُف ْبُن َيِزيَد، َقاَل: ثََنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َقاَل:   ْبُن الرَّ

، َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُموَسى، ُيَحدُِّث َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَّهِ  َيُقوُل:  َعْن َأِبي َتِميَمَة اْلُهَجْيِميِّ
َلُهْم وَ  َيْبَعُث اللَّهُ )) ِإنَّ  ،ُهمْ خر آَيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَناِدًيا ُيَناِدي َأْهَل اْلَجنَِّة ِبَصْوٍت ُيْسِمُع َأوَّ

َياَدُة: النََّظُر ِإَلى َوْجِه اللَّهِ   .((اللََّه َوَعَدُكُم اْلُحْسَنى َواْلُحْسَنى اْلَجنَُّة َوالزِّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .6، حديث رقم:17(( صـَوَعَدُكُم اْلُحْسَنى َوِزَياَدةً )): (1)ابن النحاس في الرؤية .1
 نَ مِ  ُفسِّرَ  َما ِسَياقُ : والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرحفي  الاللكائي .2

 اْلِقَياَمةِ  مَ َيوْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  َيَرْونَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َأنَّ  َعَلى اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي اآْلَياتِ 
، 712، حديث رقم:(2) 3/506 حمجم يل ىل مل : اللَّهُ  َقالَ  ِبَأْبَصاِرِهمْ 
 .واللفظ له

 :اإلسناددراسة  -ب
 محمد نبْ  ِبْشران ْبن اللَّه َعْبد ْبن ُمَحمَّد ْبن علي الحسين أبو: على بن محمد .1

 وأبه( صدوق ثبت، روى عن: 415: )ت:المعّدل البغداديّ  األمويّ  ِبْشر ْبن
سماعيل اْلَمْصِرّي، محمد ْبن وعلي الَبْخَتِرّي، ْبن جعفر ّفار، وا   ْبن الحسينو  الصَّ

 أحمد بن نوالحس الَبْيَهقّي،، وعنه: اْلَجْوزيّ  جعفر ْبن محمد ْبن وأحمد َصْفوان،
 الواحد َعْبد نبْ  وعلي الّدّقاق، زكري بن علي بن اهلل عبد الفضل وأبو البناء، ابن

 .(3)العباسيّ  المنصوريّ 

                                                           
ري محمد بن سعيد التجيبي المصرؤية اهلل تبارك وتعالى البن النحاس: ألبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن  (1)

هـ(، تحقيق وتخريج: د. محفوظ عبد الرحمن بن زين اهلل 416المالكي البزار المعروف بابن النحاس )المتوفى: 
 م. 1917-هـ  1407الهند، الطبعة األولى:  –السلفي، طبعة: الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، دلهي 

 .26يونس: (2)
 .6/251، تاريخ اإلسالم: 13/510تاريخ بغداد:  (3)
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 الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو: علي بن محمد المصري .2
 عبيد بن أحمدعن:  روىه( ثقة عارف، 331: )ت:المصري الواعظ البغدادي

 نب روح، الرياحي العوام أبي وابن الترمذي، إسماعيل بن ومحمد عصيدة، أبا
 أبو وعنه: مريم أبي بن محمد بن اهلل عبد القراطيسي، يزيد وأبي القطان، الفرج

 وهالل الغوري، فارس بن ومحمد شاهين، وابن والدارقطني، المظفر، بن الحسين
 . (1)بشران بن الحسين وأبو رزقويه، بن الحسن وأبو الحفار،

 .(2)أسد بن موسى عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته يوسف بن يزيد عن .3
ه( ثقة تكلم فيه 140ي: )ت:القار  يالكوف يالربع تغلب بن أبان سعد أبو: أبان .4

 .(3)من السابعة، روى له الجماعة عدا البخاري لتشيعه،
ي: البصر  يالهجيم يالسل مجالد بن طريف تميمة أبو: يالهجيمأبو تميمة  .5

 .(4)ه( ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة عدا مسلم97)ت:
 .(5): سبقت ترجمتهأبو موسى األشعري .6
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .ثالحدي حسن صدوق ي األسد الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
الصحيحين، بلفظ مختلف عما جاء في هذا الحديث لكنه من والحديث له شواهد 

: َقالَ  َمْيَسَرَة، ْبنِ  رَ ُعمَ  ْبنُ  اهللِ  ُعَبْيدُ  َحدَّثََنا: ، يقول مسلم في صحيحهبنفس المعني
، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني ، اِبتٍ ثَ  َعنْ  َسَلَمَة، ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّثََنا َمْهِديٍّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُبَناِنيِّ
 نََّة،اْلجَ  اْلَجنَّةِ  َأْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا)): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُصَهْيٍب، َعنْ  َلْيَلى، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ 

 ُوُجوَهَنا؟ تَُبيِّْض  َأَلمْ : ُقوُلونَ َفيَ  َأِزيُدُكْم؟ َشْيًئا ُتِريُدونَ : َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اهللُ  َيُقولُ : َقالَ 
َنا اْلَجنََّة، ُتْدِخْلَنا َأَلمْ   َأَحبَّ  َشْيًئا ُأْعُطوا َفَما اْلِحَجاَب، َفَيْكِشفُ : َقالَ  النَّاِر؟ ِمنَ  َوتَُنجِّ

 َهاُروَن، ْبنُ  ِزيدُ يَ  َحدَّثََنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنا ،َربِِّهمْ  ِإَلى النََّظرِ  ِمنَ  ِإَلْيِهمْ 
                                                           

 .15/311سير أعالم النبالء:  (1)
الحديث السابع والسبعون بعد المائة، يوسف بن يزيد ثقة، أسد بن موسى صدوق وثق، قيس صدوق حسن  (2)

 الحديث.
 .1/93، تهذيب التهذيب:6/301، سير أعالم النبالء:2/6، تهذيب الكمال:2/396الجرح والتعديل: (3)
 .5/13، تهذيب التهذيب:2/1111، تاريخ اإلسالم:13/310، تهذيب الكمال:4/492جرح والتعديل:ال (4)
 .الحديث السابع، صحابي (5)
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 حمجم يل ىل مل: اآْلَيةَ  َهِذهِ  َتاَل  ثُمَّ  َوَزادَ  اإلسناد ِبَهَذا َسَلَمَة، ْبنِ  َحمَّادِ  َعنْ 


(1). 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .111، حديث رقم: 1/163باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم –صحيح مسلم: كتاب اإليمان  (1)
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كتاب الشمائل النبوية والمناقب المحمدية 

 ومناقب الصحابة والمهاجرين واألنصار
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 الفصل األول 
 (الشمائل والمناقب النبوية)

 (شرف أصل النبيفي ) 
 :ثالثمائةبعد ال والثالثون الثامن*الحديث 

، اْلَحِميدِ  ْبدِ عَ  ْبنُ  َيْحَيى ثنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   اْلِحمَّاِنيُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا ، ْبنِ  َعَباَيةَ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاسٍ  نِ ابْ  َعنِ  ِرْبِعيٍّ

 َفَذِلكَ  ،((ِقْسًما ْيِرَهاخَ  ِفي َفَجَعَلِني ِقْسَمْيِن، اْلَخْلقَ  َقسَّمَ  َتَعاَلى اهللَ  ِإنَّ )) :اهللِ  َرُسولُ 
 رِ َخيْ  ِمنْ  َوَأَنا اْلَيِميِن، َأْصَحاِب  ِمنْ  َفَأَنا،  (1)حج مث ،  ىت نت : َقْوُلهُ 

  ين : َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  َبْيًتا، َماَخْيِرهِ  ِفي َفَجَعَلِني ُبُيوًتا، اْلِقْسَمْينِ  َجَعلَ  ثُمَّ  اْلَيِميِن، َأْصَحابِ 

 َخْيرِ  ِمنْ  َفَأَنا ،(2) حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 ىب نب : َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  َلًة،َقِبي َخْيِرَها ِفي َفَجَعَلِني َقَباِئَل، اْلُبُيوتَ  َجَعلَ  ثُمَّ  السَّاِبِقيَن،


 َفَجَعَلِني ا،ُبُيوتً  اْلَقَباِئلَ  َجَعلَ  ثُمَّ  َفْخَر، َواَل  اهللِ  َعَلى َوَأْكَرُمُهمْ  آَدمَ  َوَلدِ  َأْتَقى َفَأَنا ،(3)
 . (4)لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث إ: َقْوُلهُ  َفَذِلكَ  َبْيًتا، َخْيِرَها ِفي

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، 2674، حديث رقم: 3/56الطبراني في الكبير: بقية أخبار الحسن بن علي .1
 .12604، حديث رقم:12/103عباية بن ربعي عن ابن عباس 

 
قسم الخلق قسمين، فجعلني في باب : (1)نعيم أبي اإلمام أحاديث من فيه جزء .2

 .7، حديث رقم: 36صـ خيرهم قسماً 

                                                           
 .41، 27الواقعة:  (1)
 .9الواقعة:  (2)
 .13الحجرات:  (3)
 .33األحزاب:  (4)
جزء فيه من أحاديث اإلمام أبي نعيم: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  (1)

هـ( عن شيخه أبي علي الصواف، تحقيق: سليمان بن عبد العزيز العريني أستاذ مساعد 430األصبهاني )المتوفى: 
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 باب ذكر شرف أصل النبي- الدالئل: جماع أبواب مولد النبيالبيهقي في  .3
 .1/170ونسبه 

 :اإلسناددراسة  -ب
عن يحيى بن عبد الحميد عن قيس بن الربيع:  الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1

 .(2)سبق العزو لهم

 .(3)األعمش: سبقت ترجمته .2
 عنه روى الصحابة، من جماعة رأى، األسدي ِرْبِعي بن عباية :ِرْبِعيٍّ  ْبنِ  َعَباَيةَ  .3

خيثمة، وسلمة  ، وعنه:روى عن: علي، وأبي أيوب، وابن عباس ،الكوفة أهل
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه ، بن ُكَهيل، واألعمش وموسى بن طريف

 .(4)قلت: ما حاله؟ قال: شيخ ،الشيعة فقال: كان من عتق
 .(5): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عباس .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

حيى ، ويالحديث متروك وهو األسدي ربعي بن عباية فيه الضعف شديد إسناد
 الحماني وهو ضعيف الحديث.

 عن أحاديث الحماني عند وكان باطل، حديث هذا: أبي قالقال ابن أبي حاتم: 
 .(6)علي عن وبعضها أيوب، أبي عن بعضها عباية، عن األعمش، عن قيس،

 
 
 
 

                                                           

 1420المدينة المنورة، طبعة: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى: -بكلية الحديث الشريف بالجامعة اإلسالمية 
 م. 2000-هـ 
 الحديث الثالث والثالثون، محمد ثقة، يحي ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 (، ثقة.2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
 .5/211، الثقات البن حبان:7/29الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الثاني، صحابي. (5)
 .2693، حديث رقم:490-6/411العلل البن أبي حاتم: علل أخبار رويت في دالالت النبوة  (6)
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 ()في قدم نبوته
 :ثالثمائةبعد ال والثالثون التاسع*الحديث 
 َحدَّثنا: َقال زاحم،م بن نصر َحدَّثنا: َقال ُصَبْيٍح، ْبنِ  ُعَماَرةَ  ْبنُ  ُمَحمد َحدَّثناقال البزار: 

 َتْبتَ كَ  َمَتى اهللِ  َرسولَ  َيا: ِقيلَ : َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  الشَّعِبّي، َعن َجاِبٍر، َعن َقْيٌس،
وحِ  َبْينَ  َوآَدمُ )): َقالَ  َنِبيًّا؟  .((َواْلَجَسدِ  الرُّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، واللفظ 5351، حديث رقم: 11/476البزار في مسنده: مسند ابن عباس .1

 له.
 .12571، حديث رقم: 12/92الطبراني في الكبير: الشعبي عن ابن عباس .2
 .4175، حديث رقم:4/272على  اسمهالطبراني في األوسط: من  .3
 ،يعالمنقري كان يذهب إلى التشالعقيلي في الضعفاء الكبير: نصر بن مزاحم  .4

 .4/300 وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير
،  2/112باب قدم نبوته–الهيثمي في كشف األستار: كتاب عالمات النبوة  .5

 .2364حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 دَّثناحَ  َوِكيع :نع روىي اْلُكوِفي صبيح بن عَماَرة بن دمحم: عمارةمحمد بن  .1

 .، مجهول الحال(1)بجرجان اْلوزان اْلَكِريم عبد بن ُمَحمَّد بن َأْحمد َعنهُ 
َوَرَوى ه( متروك، 212: )ت:الكوّفي الِمْنَقريّ  مزاحم بن َنصر: نصر بن مزاحم .2

 سعيد أبوو  حبيب، بن نوحوعنه:  َعْن: ُشْعبة، والثَّْورّي، ويزيد بن إبراهيم،
 .(2)المنذر بن وعليّ  األشّج،

 قيس بن الربيع: سبقت ترجمته. .3
 

                                                           
 .9/112الثقات البن حبان:  (1)
 .5/470تاريخ اإلسالم:  (2)
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 .(1)الجعفي: سبقت ترجمتهبن يزيد جابر  .4
 .(2)الشعبي عن ابن عباس: سبقت ترجمتهما .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 ريالمنق مزاحم بن نصروهو مجهول، و  محمد بن عمارة فيه الضعف شديد إسناد
 .الحديث متروك وهو

 الو  الوجه، هذا من إال عباس ابن عن يروى نعلمه ال الحديث وهذاقال البزار: 
 زاحمم بن نصر إال قيس عن وال ،اً قيس إال جابر عن الحديث هذا روىأحدًا  نعلم
 لم رونص عنه جناهخر أ عنه إال الحديث هذا يسمع لم لما ولكن بالقوي، يكن ولم
 .شيعية فيه كانت ولكنه كذابا يكن

 ْيجُ ُسرَ  َحدَّثََنا، قال اإلمام أحمد: اإلسنادوقد صح الحديث عند أحمد من غير هذا 
 َرُجلٍ  َعنْ  َشِقيٍق، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  َحمَّاٌد، َحدَّثََنا: َقالَ  النُّْعَماِن، ْبنُ 
وحِ ا َبْينَ  َوآَدمُ )): َقالَ  َنِبيًّا؟ ُجِعْلتَ  َمَتى اهلِل، َرُسولَ  َيا: ُقْلتُ : َقالَ   .(3)((َواْلَجَسدِ  لرُّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 الحديث الثالث والستون، ضعيف. (1)
 صحابي. الحديث السادس، الشعبي ثقة، ابن عباس (2)
، قال المحقق: إسناده صحيح، رجاله 16623، حديث رقم:27/167حديث رجل –مسند المدنيين  مسند أحمد: (3)

 .20596، حديث رقم:34/202ثقات رجال الصحيح، وصحابيه هو ميسرة الفجر كما سيأتي مصرحاً به في الرواية 
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 بالرؤيا( اصطفاء اهلل لنبيه)
 :ثالثمائةبعد ال األربعون*الحديث 

اِلُح، َقاَل:قال ابن خزيمة:  ثََنا َهاِشُم  َحدَّثََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعْبِد اْلَحَكِم اْلَورَّاُق الشَّْيُخ الصَّ
ِبيِع، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ْبُن اْلَقاِسِم،   َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ

 ًداِإنَّ اللََّه اْصَطَفى ِإْبَراِهيَم ِباْلَخلَِّة، َواْصَطَفى ُموَسى ِباْلَكاَلِم، اْصَطَفى ُمَحمَّ ))َقاَل: 
ْؤَيةِ   ((.ِبالرُّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه
 النَِّبيِّ  ُرْؤَيةِ  اِت ِإْثبَ  ِفي اْلَمْأُثوَرةِ  اأْلَْخَبارِ  ِذْكرِ  َبابُ ابن خزيمة في التوحيد:  .1

 ، واللفظ له.2/414 َبِريَِّتهِ  َأْبَصارِ  َعنْ  اْلُمْحَتِجبَ  اْلَعِليمَ  اْلَعِزيزَ  َخاِلَقهُ 
 موسى كلم اهلل بأن والتصديق اإليمان كتاباآلجري في الشريعة:  .2

 اهلل خص ما ذكر باب، و 617، 616، حديث رقم: 3/1114-1115
 .1031، حديث رقم: 3/1541لربه الرؤية من النبي به

، حديث 11/332الطبراني في الكبير: عكرمة عن ابن عباس  .3
 .11914رقم:

، 345صـ ذكر الرواية عن عبد اهلل بن عباسالدارقطني في الرؤية:  .4
 .262حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
َلِميُّ  َبْكرٍ  بنِ  َصاِلحِ  بنِ  ُخَزْيَمةَ  بنِ  ِإْسَحاقَ  بنُ  ُمَحمَّدُ : أبو بكر ُخَزْيَمةَ  اْبنُ  .1 : السُّ

 راهويه، بن إسحاقسمع من ه( ثقة صاحب تصانيف إمام، 311)ت:
 لوقب صغره في عنهما كتب لكونه عنهما؛ يحدث ولم حميد، بن ومحمد
 بن ليوع المروزي، اهلل عبد بن وعتبة غيالن، بن محمود، وتبصره فهمه
 مسلمو  البخاري،، وعنه: كريب وأبي معاذ، بن وبشر منيع، بن وأحمد حجر،
-خهشيو  أحد- الحكم عبد بن اهلل عبد بن ومحمد ،(الصحيحين) غير في

براهيم المستملي، المبارك بن وأحمد  .(1)طالب أبي بن وا 
                                                           

 .14/365، سير أعالم النبالء:196/  7الجرح والتعديل:  (1)
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ي غدادالبي الليث مسلم بن القاسم بن النضر هاشم أبو: هاشم بن القاسم .2
ه( ثقة ثبت حافظ، من 207: )ت:قيصر ولقبه ي،الخراسان يالتميم

 .(1)له الجماعة روىالتاسعة، 
 .(2): سبقت ترجمتهماَعاِصٍم اأْلَْحَولِ قيس بن الربيع عن   .3
 .(3): سبقت ترجمتهمبن عباساعكرمة عن  .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
ي روايته بروايته لهذا الحديث، فقد تابعه ف -رحمه اهلل- الحديث، ولم يتفرد قيس

إسماعيل بن زكريا كما ورد في السنة عند عبد اهلل بن أحمد بن حنبل قال: 
، َجْعَفرٍ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  َبكَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثَِني  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا: َقااَل  اْلَوْرَكاِنيُّ
 اللَّهَ  ِإنَّ )) :َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  اأْلَْحَوِل، َعاِصمٍ  َعنْ  َزَكِريَّا،

 ِباْلَكاَلِم، وَسىمُ  َواْصَطَفى ِباْلُخلَِّة، َعَلْيهِ  اللَّهِ  َصَلَواتُ  ِإْبَراِهيمَ  اْصَطَفى
ْؤَيةِ  ُمَحمًَّدا َواْصَطَفى  .(4)((ِبالرُّ

ُن ِإْسَحاَق َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكِر بْ قال فيه:  آخروكذا قد صح الحديث عن الحاكم بلفظ 
، ثنا َسْهُل ْبُن َبكَّاٍر، ثنا ِهَشاُم ْبنُ   َعْبِد اللَِّه، اْلَفِقيُه، َأْنَبَأ ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ السَُّدوِسيُّ

ُد ْبُن َبشَّاٍر،َقاَل: َوَأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى،  ِزَياٍد، ثنا ُمَحمَّ
َقااَل: ثنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ْبَراهِ ))ِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: رَ  َم، َواْلَكاَلُم ِلُموَسى، يَأَتْعَجُبوَن َأْن َيُكوَن اْلُخلَُّة إِلِ
ْؤَيُة ِلُمَحمَّدٍ   ولم البخاري، شرط على صحيح حديث هذا، قال الحاكم: ((َوالرُّ

  .(5)، ووافقه الذهبيالرؤية في عباس ابن عن صحيح، شاهد وله يخرجاه،
 

                                                           
 .11/19، تهذيب التهذيب:9/545، سير أعالم النبالء:30/130، تهذيب الكمال: 510/ 9الجرح والتعديل:  (1)
 الحديث السادس، قيس صدوق حسن الحديث، عاصم ثقة. (2)
 صحابي.  عكرمة ثقة، أبن عباس ،الحديث الثالث واألربعون (3)
ا َجَحَدْتُه اْلَجْهِميَُّة الضُّالَّ السنة لعبد اهلل بن حنبل:  (4) ، حديث  1/291ُل ِمْن َكاَلِم َربِّ اْلَعاَلِمينَ ُسِئَل َعمَّ

 .577رقم:
 .216، حديث رقم:1/133وأما حديث سمرة بن جندب –المستدرك على الصحيحين: كتاب اإليمان  (5)
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ْلِقي ة ( )شمائل النبي  وصفاته الخ 
 :ثالثمائةبعد ال األربعونالواحد و *الحديث 

 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا ِزَياٍد، نِ بْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َسْهلٍ  َأُبو َأْخَبَرَناقال ابن بشران: 
، اْلُحَسْينِ   ْبنِ  َناِفعٍ  َعنْ  ُعَمْيٍر، نُ بْ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  أنبا َقْيٌس، ثنا َغسَّاَن، َأُبو ثنا اْلَجِنيِنيُّ
 لثَّْغِر،ا َحَسنَ  َواللِّْحَيِة، الرَّْأسِ  َضْخمَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ )): َقالَ  َأِبيِه، َعنْ  ُمْطِعٍم، ْبنِ  ُجَبْيرِ 
 َواَل  َطِويلَ  اَل  ْلَكَراِديِس،ا َضْخمَ  َواْلَقَدَمْيِن، اْلَكفَّْينِ  َسِمينَ  اْلَمْشَرَبِة، َطِويلَ  ُحْمَرًة، ُمْشَرًبا
 .((ِمْثَلهُ  َواَل  َبْعَدُه، َواَل  ْبَلُه،قَ  ُيرَ  َلمْ  َصَبٍب، ِفي َيْمِشي َكَأنََّما اْلِمْشَيةِ  ِفي َيَتَكفَّأُ  َقِصيَر،
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 خراآْل  َرِبيعٍ  رِ َشهْ  ِمنْ  َعَشرَ  الرَّاِبعِ  اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  َمْجِلُس بن بشران في األمالي: ا .1

 .765، حديث رقم: 1/329 َوِعْشِرينَ  َأْرَبعٍ  َسَنةَ 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو سهل أحمد بن محمد القطان: سبقت ترجمته .1
 أبو نينالح أبي ْبن ُموَسى ْبن اْلُحَسْين ْبن محمد: محمد بن الحسين الجنيني .2

ه( وثقه الدارقطني 277صاحب المسند: )ت: المحدِّث الُكوفيُّ  الحنيني جعفر
 يغّسان مالك ْبن إسماعيل، وأب يعبيد اهلل ْبن ُموَسى، وأبوغيره، روى عن: 

 املي،المح والقاضي مخلد، ابن، وعنه: نعيم، وعبد اهلل بن مسلمة الَقْعَنبيّ 
 ْبن عليّ  ْبن ومحمد القاضي، وُمْكَرم زياد، بن سهل وأبو السماك، بن وعثمان
 .(2)الُكوفيُّ  ُدَحْيم

 .(3)أبو غسان مالك بن إسماعيل عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 .(4)ه: سبقت ترجمتعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عبد الملك بن عمير .4

 

                                                           
 الحديث الرابع والخمسون، ثقة. (1)
 .6/605، تاريخ اإلسالم:3/9تاريخ بغداد:  (2)
 ثقة متقن حجة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث.الحديث الثالث والستون، أبو غسان  (3)
 صحابي. الحديث الواحد واألربعون، عبد الملك صدوق وثق، نافع بن جبير ثقة فاضل، أبيه جبير بن مطعم (4)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
 حسن صدوق وهو اللخمي عمير بن الملك عبد عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 حسن الحديث. صدوق وهو األسدي الربيع بن وقيس ،وثق الحديث

 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َناَحدَّثَ الترمذي بقوله:  وهذا الحديث صحيح لغيره، فقد صح الحديث عند
، َحدَّثََنا: َقالَ  ُنَعْيمٍ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  ِإْسَماِعيلَ   ْبنِ  ُمْسِلمِ  ْبنِ  ْثَمانَ عُ  َعنْ  الَمْسُعوِديُّ
، َعنْ  ُمْطِعٍم، ْبنِ  ُجَبْيرِ  ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  ُهْرُمَز،  اللَّهِ  َرُسولُ  نْ َيكُ  َلمْ )): َقالَ  َعِليٍّ
 َطِويلَ  الَكَراِديسِ  َضْخمَ  ِس،الرَّأْ  َضْخمَ  َوالَقَدَمْيِن، الَكفَّْينِ  َشْثنَ  ِبالَقِصيرِ  َواَل  ِبالطَِّويلِ 
 . ((ِمْثَلهُ  َبْعَدهُ  َواَل  َقْبَلهُ  َأرَ  َلمْ  َصَببٍ  ِمنْ  َيْنَحطُّ  َكَأنََّما َتَكفًُّؤا َتَكفَّأَ  َمَشى ِإَذا الَمْسُرَبِة،

 َأِبي، َحدََّثَنا: َقالَ  َوِكيعٍ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  َحدَّثََنا ،َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذاقال الترمذي: 
، َعنِ   .(1)َنْحَوهُ  اإِلْسَنادِ  ِبَهَذا الَمْسُعوِديِّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 
 

 
  

                                                           
 .3637، حديث رقم:  5/591باب ما جاء في صفة النبي–سنن الترمذي: أبواب المناقب  (1)
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 (ُخُلِقي ةِ وصفاته ال )شمائل النبي
 :ثالثمائةالبعد  األربعونو  الثاني*الحديث 

 َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  نْ عَ  َوَقْيٌس، َشِريٌك، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
ْمِت  َطِويلَ  َكانَ )) َنَعْم،: َقالَ  ؟النَِّبيَّ  ُتَجاِلُس  َأُكْنتَ : َسُمَرةَ  ْبنِ  ِلَجاِبرِ  ُقْلتُ : َقالَ   الصَّ
ِحكِ  َقِليلَ   َفَيْضَحُكونَ  ،ُأُموِرِهمْ  ِمنْ  ْيءَ َوالشَّ  الشِّْعرَ  ِعْنَدهُ  َتُناَشُدوا ُربََّما َأْصَحاُبهُ  َوَكانَ  ،الضَّ
 ((.َتَبسَّمَ  َوُربََّما
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
، حديث  2/129أبو داود الطيالسي في مسنده: مسند جابر بن سمرة .1

 ، واللفظ له.101رقم:
، حديث 307، 306صـابن الجعد في مسنده: مسند قيس بن الربيع  .2

 .2070، 2061رقم:
، 40ـص َباُب َثَواِب ُحْسِن اْلَخِليَقِة َوَجِسيِم َخَطِرَهاالخرائطي غي مكارم األخالق:  .3

 .63حديث رقم:
، حديث رقم: 1/341 آخرأبو بكر الشافعي في الفوائد الغيالنيات: مجلس  .4

341. 
 .2017رقم:  ، حديث2/243قيس بن الربيع عن سماك الطبراني في الكبير:  .5
 ِمنَ  َشوَّالٍ  يفِ  َوالسِّتُِّماَئةِ  َواْلَخْمُسونَ  السَّاِبعُ  اْلَمْجِلُس ابن بشران في اآلمالي:  .6

 .311، حديث رقم:1/143 السََّنةِ 
 مما اهلل رسول به خص ما أبواب جماعكتاب البيهقي في السنن الكبرى:  .7

 شرةمعا مع الحق مشاهدة برؤية مطالبا كان ما باب- لغيره وأبيح عليه شدد
 من أبواب جماع، وكتاب 13339، حديث رقم:7/13 والكالم بالنفس الناس
باب – المسلمين العاقلين البالغين األحرار من تجوز ال ومن ،شهادته تجوز

 .21117، حديث رقم:10/406شهادة الشعراء 
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 تيرو  أخبار ذكرباب - اهلل رسول صفة أبواب جماعالبيهقي في الدالئل:  .1
 بن نده حديث في نايرو  لما تشهد االختصار طريق على وأخالقه شمائله في
 .1/323، مالقل ين ىن نن من زن :اهلل قال وقد بالصحة هالة أبي

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو داود عن قيس وشريك بن عبد اهلل: سبق العزو لهما وترجمته .1
 .(2)سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: سبق العزو لهم .2

 :اإلسنادالحكم على   -ج

 نادإسحسن، ومن طريق شريك بن عبد اهلل  من طريق قيس إسنادٌ  اإلسنادهذا 
 وًنامقر  البخاري له روى الذهلي حرب بن سماك عدا البخاري رجال رجاله حسن،
 .تعليًقا اريالبخ لهما روى القاضي اهلل عبد بن وشريك الطيالسي داود وأبو بغيره

 ْبنِ  اهللِ  ْبدِ عَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال فيه:  آخرمن طريق وقد صح الحديث عند مسلم 
: َقالَ  َلُه، َواللَّْفظُ  َيى،َيحْ  ْبنُ  َيْحَيى َوَحدَّثََنا ح ِسَماٌك، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا ُيوُنَس،
 ُتَجاِلُس  َأُكْنتَ : َسُمَرةَ  ْبنِ  ِلَجاِبرِ  ُقْلتُ : َقالَ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  َخْيَثَمَة، َأُبو َأْخَبَرَنا
هُ  ِمنْ  َيُقومُ  اَل  َكانَ )) َكِثيًرا، َنَعمْ : َقالَ  ؟اهللِ  َرُسولَ  ْبَح، ِفيهِ  لِّيُيصَ  الَِّذي ُمَصالَّ  الصُّ

 ونَ يؤخذفَ  َيَتَحدَُّثونَ  اَوَكاُنو  َقاَم، الشَّْمُس  َطَلَعِت  َفِإَذا الشَّْمُس، َتْطُلعَ  َحتَّى اْلَغَداَة، َأوِ 
 .(3)((َوَيَتَبسَّمُ  َفَيْضَحُكونَ  اْلَجاِهِليَِّة، َأْمرِ  ِفي

 وقد ،يحصح حسن حديث هذاقال الترمذي تعليقًا على رواية شريك بن عبد اهلل: 
 .(4)أيضا سماك، عن زهير، رواه

 
                                                           

 اود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، شريك بن عبد اهلل صدوق يخطئ.الحديث الثامن والتسعون، أبو د (1)
 .الحديث الخامس والخمسون، سماك صدوق، جابر صحابي (2)
ْبِح، َوَفْضِل اْلَمَساِجِد  َبابُ -صحيح مسلم: كتاب الصالة  (3) ُه َبْعَد الصُّ ، حديث 1/163َفْضِل اْلُجُلوِس ِفي ُمَصالَّ

 .670رقم:
 .2150، حديث رقم:5/140باب ما جاء في إنشاد الشعر –أبواب اآلداب سنن الترمذي:  (4)
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 ()لباس النبي
 :ثالثمائةبعد ال واألربعون الثالث*الحديث 

ِبيِع، نِ بْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا َداُوَد، َأُبو َحدَّثََنا :عاِصمٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  قال  َأِبي َعنْ  الرَّ
 ((.َحْمَراءَ  ُحلَّةً  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َرَأْيتُ )): َقالَ  َعاِزٍب، ْبنِ  اْلَبَراءِ  َعنِ  ِإْسَحاَق،

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 ،1، حديث رقم:156أبو داود الطيالسي صـ :(1)في جزئه أحمد بن عصام .1
 .واللفظ له

، حديث رقم: 211عبد اهلل صـ اسمهمن –في معجمه: حرف العين  ابن المقرئ .2
921.  

 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال فيه:  الكبير بلفظ مختلف في ذكر لباسهالطبراني في  .3
، َحِكيمٍ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  ثََنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ   َغنَّاٍم، ْبنُ  َطْلقُ  َناثَ  اأْلَْوِديُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا ، َقْيسٍ  نْ عَ  ُشَبْيٍل، ْبنِ  اْلُمِغيَرةِ  َعنِ  َجاِبٍر، َعنْ  الرَّ : َقالَ  التَِّميِميِّ
التميمي  (( قيسِنَساءٍ  َعَلى ُيَسلِّمُ  َوَرَأْيُتهُ  َأْصَفرُ  َثْوبٌ  اهللِ  َرُسولَ  َرَأْيتُ ))
 .937، حديث رقم:11/336

 :اإلسناددراسة  -ب
 نب كثير بن المجيد عبد بن عصام بن أحمد يحيى أبوأحمد بن عاصم هو:  .1

: الزاهد األصبهاني يوسف بن محمد أخت ابن األنصاري، عمرة أبي
 أحمد وأبي عيسى، بن وصفوان هشام، بن معاذ :عن روى، ه(272)ت:

 .(2)قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه، وهو ثقة، الطيالسي داود وأبي الزبيري،

 .(3)قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهعن  داود الطيالسيأبو  .2
                                                           

جزء أحمد بن عصام )مطبوع مع جزء محمد بن عاصم(: ألبي يحيى أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير  (1)
هـ(، تحقيق وتخريج: مفيد خالد عيد، طبعة: دار العاصمة، 272بن أبي عمرة األنصاري األصبهاني )المتوفى: 

 هـ. 1409السعودية، الطبعة األولى: –رياض ال
 .1/414، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:3/40، طبقات المحدثين بأصبهان:2/66الجرح والتعديل:  (2)
 (، وهو ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث.5تالميذ قيس بن الربيع الترجمة رقم )التمهيد:  (3)
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 .(1): سبق العزو لهماأبو أسحاق السبيعي عن البراء بن عازب .3
 :اإلسنادالحكم على   -ج

ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
ن الربيع بفقد صح الحديث عند البخاري متابعة لقيس وهذا الحديث صحيح لغيره، 

 َأِبي َعنْ  ُشْعَبُة، اَحدَّثَنَ  ُعَمَر، ْبنُ  َحْفُص  َحدَّثََناقال فيه:  آخرمن طريق شعبة بلفظ 
 َبْينَ  َما َبِعيدَ  َمْرُبوًعا،: ))النَِّبيُّ  َكانَ : َقالَ  ،َعاِزبٍ  ْبنِ  الَبَراءِ  َعنِ  ِإْسَحاَق،
 َأْحَسنَ  َقطُّ  َشْيًئا َأرَ  َلمْ  ْمَراَء،حَ  ُحلَّةٍ  ِفي َرَأْيُتهُ  ُأُذِنِه، َشْحَمةَ  َيْبُلغُ  َشَعرٌ  َلهُ  الَمْنِكَبْيِن،

 .(2)((َمْنِكَبْيهِ  ِإَلى)): َأِبيهِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي ْبنُ  ُيوُسفُ  َقالَ  ((،ِمْنهُ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
 

                                                           
 .المائة، أبو إسحاق ثقة مكثر، البراء بن عازب صحابيالحديث السابع والعشرون بعد  (1)
، صحيح مسلم: كتاب الفضائل 3551، حديث رقم: 4/111باب صفة النبي–صحيح البخاري: كتاب المناقب  (2)
 .2337، حديث رقم: 4/1111وأنه كان أحسن الناس وجهاً  باب صفة النبي–
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 ()مضجع النبي
 :ثالثمائةبعد ال األربعونو  الرابع*الحديث 

، َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال أبو الشيخ:  ،َعلِ  ْبنُ  َعاِصمُ  َنا اْلَمْرَوِزيُّ  َعنْ  َقْيٌس، َنا يٍّ
 َأَدمٍ  ِمنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  ِضَجاعُ  َكانَ )): َقاَلتْ  ،َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ 
 ((.ِليفٍ  ِمنْ  َحْشُوهُ 

  تخريجه: -أ
 .474، حديث رقم: 2/499: ذكر فراشه(1)وآدابه النبي أخالقأبو الشيخ في 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)ن الربيع: سبقت ترجمتهمعن عاصم بن علي عن قيس ب محمد بن يحيى .1
 .(3): سبق العزو لهمهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .2
 :اإلسنادالحكم على   -ج

، وقد تفرد أبو الشيخ برواية الحديث من ، رجاله ثقات وصدوقونحسن هإسناد
في كتابه هذا الذي يعد من كتب السير  اإلسنادطريق قيس بن الربيع بهذا 

في كتب السنة، فقد ذكر  اإلسنادوالشمائل، إال ان الحديث قد صح بغير هذا 
وة عن هشام بن عر  آخرالحديث في صحيحه من طريق  هذا-اهللرحمه -البخاري 
 :َقالَ  ِهَشاٍم، نْ عَ  النَّْضُر، َحدَّثََنا َرَجاٍء، َأِبي اْبنُ  َأْحَمدُ  َحدََّثِنيل: قا اإلسنادبهذا 

 ِمنْ  َوَحْشُوهُ  َأَدٍم، ِمنْ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفَراُش  َكانَ )): َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  َأِبي، َأْخَبَرِني
  .(4)((ِليفٍ 

                                                           
محمد بن جعفر بن حيان األنصاري أِبي الشيخ األصبهاني أخالق النبي وآدابه: ألبي محمد عبد اهلل بن  (1)

 م.1991هـ(، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، طبعة: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 369)المتوفى: 
 الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين، محمد صدوق، عاصم بن على ثقة مكثر، وقيس صدوق حسن الحديث. (2)
 صحابية. الحديث السابع عشر بعد المائة، هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير ثقتان فقيهان، عائشة (3)
، حديث 1/97وأصحابه وتخليهم من الدنيا  باب كيف كان عيش النبي–صحيح البخاري: كتاب الرقائق  (4)

 .2012حديث رقم: ،3/1650باب التواضع في اللباس –، صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة 6456رقم:
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 ()في ُجوِدهِ 
 :ثالثمائةبعد ال واألربعون الخامس*الحديث 

اِئُغ، ِزَيادٍ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال البزار:  ،عَ  ْبنُ  َعاِصمُ  نا: َقالَ  الصَّ  ْبنُ  َقْيُس  نا: َقالَ  ِليٍّ
ِبيِع،  َدَخلَ : َقالَ  اللَّهِ  ْبدِ عَ  َعنْ  َمْسُروٍق، َعنْ  َوثَّاٍب، ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  الرَّ
 َذِلكَ  َأُعدُّ : َقالَ  ،((ِباَلُل؟ َيا َهَذا َما)): َفَقالَ  َتْمرٍ  ِمنْ  َصْبرٌ  َوِعْنَدهُ  ِباَللٍ  َعَلى النَِّبيُّ 

 َتْخَش  َواَل  ِباَللُ  َيا ْنِفقْ أَ  َجَهنََّم، َنارِ  ِفي ُدَخانٌ  َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  َتْخَشى َأَما)): َقالَ  أِلَْضَياِفَك،
 ((.ِإْقاَلاًل  اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

يحيى بن واثب عن مسروق - البزار في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .1
 ، واللفظ له.1971، حديث رقم: 5/341عن عبد اهلل

، حديث  2/175باب في جوده–الحارث في مسنده: كتاب عالمات النبوة  .2
 .941رقم:

 األجدع بن مسروق روى ما- الشاشي في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .3
- 1/391مسعود بن اهلل عبد عن الهمداني، الرحمن عبد بن مسروق وهو
، وذكر الحديث من طرق كله عن قيس بن 392-311، حديث رقم:392
 الربيع.

 .1275، حديث رقم:2/641ابن األعرابي في معجمه: حرف الجيم  .4
، حديث  1/340الطبراني في الكبير: عبد اهلل بن مسعود عن بالل .5

 .10300، حديث رقم:10/155، عبد اهلل بن مسعود، باب 1020رقم:
، حديث 113أحمد صـ اسمهمن –ابن المقرئ في معجمه: حرف األلف  .6

 .551رقم:
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ُد،ا اْلُمَتَعبِّدُ  السَّيِّدُ  َوِمْنُهمُ  َرَباحٍ  ْبنُ  ِباَللُ أبو نعيم في الحلية:  .7  َرَباٍح، ْبنُ  ِباَللُ  ْلُمَتَجرِّ
دِّيقِ  يقُ َعتِ   َخاِزنُ  َواْلُمَعذَِّبيَن، لدِّينِ ا ِفي اْلُمْمَتَحِنينَ  َعَلمُ  َوالسََّماِح، اْلَفْضلِ  ِذي الصِّ

: ِقيلَ  َوَقدْ  ،اْلَواِثقُ  ُمَتَوكِّلُ َوالْ  اْلَواِمُق، السَّاِبقُ  اْلُمْرَسِليَن، َسيِّدِ  ُمَحمَّدٍ  اأْلَِمينِ  الرَُّسولِ 
 .1/149( ِباْلَوثَاِئقِ  َواأْلَْخذُ  اْلَعاَلِئِق، َقْطعُ  التََّصوُّفَ  ِإنَّ )
(( ِإْقاَلاًل  ْلَعْرشِ ا ِذي ِمنْ  َتْخَش  َواَل  ِباَلُل، َيا َأْنِفقْ )) الشهاب القضاعي في مسنده: .1

 .749، حديث رقم:1/437
 الباب الذي يلي التقرب إلى اهلل–الهيثمي في كشف األستار: كتاب الزهد  .9

 .3651، حديث رقم:4/250
 :اإلسناددراسة  -ب
، صدوق، ائغالص إبراهيم بن زياد بن إبراهيم إسحاق أبو: إبراهيم بن زياد الصائغ .1

سماعيل عيينة، بن سفيان وثق، روى عن:  يوأب مير،ن بن اهلل وعبد علية، بن وا 
 حاتم وأبو زرعة، أبو، وعنه: شاذان عامر بن وأسود أسامة، بن حماد أسامة

 .(1)صاعد بن محمد بن ويحيى الخالق، عبد بن عمرو بن وأحمد الرازيان،
 .(2)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
: سبقت أبو حصين عن يحيى بن واثب عن مسروق عن عبد اهلل بن مسعود .3

 .(3)ترجمتهم والعزو لهم
 :اإلسنادالحكم على   -ج

ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 عن يحيى، عن حصين، أبي عن قيس، رواه هكذا الحديث وهذاقال البزار: 

 كير،ب أبي بن يحيى ورواه وعاصم، غسان، أبو عنه رواه اهلل، عبد عن مسروق،

                                                           
 .2/115، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:6/591، تاريخ بغداد:100/ 2الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الرابع بعد المائة، أبو حصين ويحيى بن واثب ومسروق بن األجدع ثقات، عبد اهلل بن مسعود (3)

 ي.صحاب
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 يسىع به حدثنا عائشة، عن مسروق، عن يحيى، عن حصين، أبي عن قيس، عن
 .بكير أبي بن يحيى نا: قال السامي، موسى بن

 ضاً بروايته لهذا الحديث، فقد ذكر البزار في مسنده أي -رحمه اهلل- يتفرد قيس ولم
 نِ بْ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناقال فيه:  آخربلفظ  هذا الحديث من طريق بالل

، اْلَحَسنِ   َمْسُروٍق، َعنْ  َحاَق،ِإسْ  َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئيَل، َعنْ  َأِبي، َحدَّثَِني: َقالَ  اأْلََسِديُّ
 َواَل  ِباَلُل، ايَ  َأْنِفقْ )): َفَقالَ  اْلَماِل، ِمنَ  َصَبرٌ  َوِعْنَدهُ  ،النَِّبيُّ  َدَخلَ : َقالَ  ِباَلٍل، َعنْ 

 بن حمدم غير رواه قد الحديث وهذا((، قال البزار: ِإْقاَلاًل  اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ  َتْخَش 
 بالل، على دخل النبي أن مسروق عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، عن الحسن،

 عبد عن مسروق، عن وثاب، بن يحيى ورواه الحسن بن محمد إال يسنده ولم
 .(1)اهلل

 ُبوأَ  َأْخَبَرَنا، فقال البيهقي: وقد ذكر البيهقي وغيره الحديث من طريق أبي هريرة
 ُخَزْيَمَة، ْبنُ  السَِّريُّ  َناَحدَّثَ  َهاِنٍئ، ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َجْعَفرٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا اهلِل، َعْبدِ 
 اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  َرْيَرَة،هُ  َأِبي َعنْ  ُمَحمٍَّد، َعنْ  َعْوٌف، َحدَّثََنا اْلَهْيَثِم، ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّثََنا
 َيا َهَذا َما: " َفَقالَ  ْمٍر،تَ  ِمنْ  ُصْبَرةٌ  َوِعْنَدهُ  ِباَللٍ  َعَلى َدَخلَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 َنارِ  ِفي ُبَخارٌ  َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  ِباَلُل، َيا َتْخَشى َأَما)): َقالَ  ادََّخْرُتُه، َتْمرٌ : َقالَ "  ِباَلُل؟
 بن روح خالفه: ((، قال البيهقيِإْقاَلاًل  اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ  َتْخَش  َواَل  ِباَللُ  َأْنِفقْ  َجَهنََّم؟
َعَلى ِباَلٍل َفَوَجَد َتْمًرا  َرُسوُل اهللِ  َدَخلَ )): قال محمد عن عوف، عن فرواه عبادة
 بن محمد سالعبا أبو أخبرنا الحافظ، اهلل عبد أبو أخبرنا، مرسال فذكره ،((ادََّخَرهُ 

 ورواه ثلهم فذكره عبادة، بن روح حدثنا المنادي، اهلل عبيد بن محمد حدثنا يعقوب،
 رة،هري أبي عن سيرين، بن محمد عن عبيد، بن يونس عن فضالة، بن مبارك

 ورواه رسال،م يونس، عن اهيرو ف زريع، بن ويزيد الفضل، بن بشر وخالفه موصوال

                                                           
 .1366، حديث رقم: 4/204ما روى مسروق بن األجدع عن بالل- مسند البزار: مسند بالل بن رباح (1)
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 ،موصوال هريرة، أبي عن محمد، عن عون، ابن عن ميمون، بن محمد بن بكار
 .(1)مرسال عون ابن عن اهيرو ف عدي، أبي بن ومحمد معاذ، بن معاذ وخالفه

 .: حسنالحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د

  ٌْبرة: : َصْبر َرْت ِفي َوَقْد تَ  ،وجمُعها ُصَبرالطََّعاُم المْجَتِمع َكالُكوَمِة، الصُّ َكرَّ
 فأدَخل طعامٍ  َرةُصبْ  َعَلى السُّوق ِفي مرَّ  َأنَّهُ )) َوِفيهِ ، اْلَحِديِث ُمْفَردة وَمْجُمَوعة

 .(2)((ِفيَها يَده
  أقِلل ُيِقّل، من أقلَّ / أقلَّ : ِإْقاَلاًل /،  َقلٌّ مُ  والمفعول ُمِقّل، فهو إقالاًل، أِقلَّ

، ل الخيرأقّل من فع ،بخل، أتى بقليل، و افتقر أقلَّ فالٌن: ، بمعنى:(للمتعدِّي)
 مق حق مف  خف حف جف مغأقلَِّت الطَّائرُة المسافرين: حملتهم ورفعتهم " ومنه: 

 .(3)قليلة جعلها: ألصدقائه زياراته من أقلَّ ،  جك

 

                                                           
 .1213، حديث رقم:2/413وتسليم األمر له في كل شيء  شعب اإليمان: التوكل على اهلل (1)
 .3/9صبغ –النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف الصاد  (2)
 .3/1153ق ل ل، - 4014معجم اللغة العربية المعاصرة:  (3)
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 (حمده وثنائه على ربه)في 
 :ثالثمائةبعد ال واألربعون السادس*الحديث 

، ُودَ َدا َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَورَّاُق، اْلَحَسنِ  ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّثََناقال الخرائطي:  : َقالَ  الطََّياِلِسيُّ
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا ،ا َوَحدَّثََنا ح َثاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبيبِ  َعنْ  الرَّ ،اْلِفْرَيابِ  َحدَّثََنا: َقالَ  لتَّْرُقِفيُّ  يُّ
، َعنِ   وْ َأ ُيْعِجُبهُ  اأْلَْمرُ  َأَتاهُ  ِإَذا اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  ثَاِبٍت، َأِبي ْبنِ  َحِبيِب  َعنْ  الثَّْوِريِّ
اِلَحاتُ  مُّ َتتِ  ِبِنْعَمِتكَ  اللَُّهمَّ  اْلُمْفِضِل، اْلُمْنِعمِ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ )): َقالَ  ُيِحبُّهُ  َذا ((الصَّ  اأْلَْمرُ  َأَتاهُ  َواِ 
 ((.َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى ِللَّهِ  اْلَحْمدُ )): َقالَ  َيْكَرُههُ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

الخرائطي في فضيلة شكر اهلل .1
 َيِجبُ  َوَما ِنَعِمِه، َعَلى ِللَّهِ  الشُّْكرِ  َفِضيَلةُ : (1)

 نَ مِ  َذِلكَ  ِفي َوَما ِنَعِمهِ  َعَلى ِللَّهِ  الشُّْكرِ  ِفي َعَلْيهِ  ِلْلُمْنِعمِ  الشُّْكرِ  ِمنَ  اْلَمْرءِ  َعَلى
 .32، حديث رقم:42صـ الثََّوابِ 

 :اإلسناددراسة  -ب
 يلالنهش الوراق عنبسة بن الحسن بن حماد اهلل عبيد أبو: حماد بن الحسن .1

 أبو قاله فيماه( ثقة، من الحادية عشر، روى له مسلم 266ي: )ت:البصر 
 .(2)الاللكائي القاسم

 .(3)أبو داود عن قيس عن حبيب بن أبي ثابت: سبق العزو لهم .2

 

 
                                                           

فضيلة الشكر هلل على نعمته: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري  (1)
دمشق، الطبعة: –هـ(، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، د. عبد الكريم اليافي، الناشر: دار الفكر 327)المتوفى: 
 .1402األولى، 

 .3/6، تهذيب التهذيب:6/321، تاريخ اإلسالم:7/231، تهذيب الكمال: 135/ 3الجرح والتعديل:  (2)
 الحديث التاسع والتسعون، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، حبيب ابن أبي ثابت ثقة فقيه. (3)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج

 جعفر بن محمد عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ضعيف إسناد
ثوري ، وقد تابع سفيان الالحديث احسن انصدوق ماهقيس بن الربيع و و  الخرائطي

 يوباق إرسال، موضع به ألن ضعيف هإسناد كما في نص الحديث وهذا أيضاً 
 .الحديث حسن صدوق وهو الخرائطي جعفر بن محمد عدا ثقات رجاله

 ْثَمانُ عُ  َحدَّثََناوقد ذكر أبو داود الحديث من طريق األعمش في المراسيل فقال: 
: َقالَ  َأْشَياِخَنا َبْعضِ  نْ عَ  َحِبيٍب، َعنْ  اأْلَْعَمُش، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ 
 ِبِنَعِمهِ  الَِّذي ْلُمْفِضلِ ا اْلُمْنِعمِ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ )): َقالَ  ُيْعِجُبهُ  ِممَّا اأْلَْمرُ  َأَتاهُ  ِإَذا النَِّبيُّ  َكانَ 
اِلَحاتُ  َتِتمُّ  َذا ((الصَّ ((، قال َحالٍ  ُكلِّ  َلىعَ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ )): َقالَ  َيْكَرهُ  مما اأْلَْمرُ  َأَتاهُ  َواِ 

 .(1)َيِصحُّ  َواَل  ِضَعافٌ  َأَحاِديثُ  َوِفيِه، ُمتَِّصاًل، روىأبو داود: 

 ثََناَحدَّ ، قال ابن ماجة: اإلسنادوقد جاء الحديث متصاًل عند ابن ماجة بغير هذا 
 ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّثََنا: َقالَ  مٍ ُمْسلِ  ْبنُ  اْلَوِليدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َمْرَوانَ  َأُبو اأْلَْزَرقُ  َخاِلدٍ  ْبنُ  ِهَشامُ 
: َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ْيَبَة،شَ  ِبْنِت  َصِفيَّةَ  ُأمِّهِ  َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َمْنُصورِ  َعنْ  ُمَحمٍَّد،
اِلَحاتُ  ِتمُّ تَ  ِبِنْعَمِتهِ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ )): َقالَ  ُيِحبُّ  َما َأىرَ  ِإَذا اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   ،((الصَّ
َذا  .(2)((َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى ِللَّهِ  اْلَحْمدُ )): َقالَ  َيْكَرهُ  َما َرَأى َواِ 

 عدا تثقا رجاله حسن إسنادهقلت وهذا الحديث على ما وقفت عليه من إسناده، 
 .الحديث حسن صدوق وهو التميمي محمد بن زهير

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
متوفى: رو األزدي السِِّجْستاني )الالمراسيل: ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عم (1)

، تحقيق: شعيب األرناؤوط، طبعة: 532، حديث رقم:375باب الرجل يرى ما يعجبه صـ–هـ( كتاب الطهارة 275
 ه.1401بيروت، الطبعة األولى:  –مؤسسة الرسالة 

 .3103، حديث رقم:2/1250باب فضل الحامدين –سنن ابن ماجه: كتاب اآلداب  (2)
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 ()فيما نهي عنه
 :ثالثمائةبعد ال واألربعون السابع*الحديث 

 َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َعْبَدَة، َقاَل: َنا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل: َنا َقْيٌس، َعنْ قال البزار: 
 ْلَبْيِت ا ِإَلى اْلِحَجاَرةَ  َنْنُقلُ  ُكَنا: َقالَ  اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْلَعبَّاسِ ِسَماٍك، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن 

 َوَكاَنِت  َرُجَلْيِن، َرُجَلْينِ  ْنُقُلونَ يَ  َفَكاُنوا اْلِحَجاَرَة، َيْنُقُلونَ  ِرَجالٌ  َوَكانَ  اْلَبْيَت، ُقَرْيٌش  َبَنتْ  ِحينَ 
 َفِإَذا اْلِحَجاَرِة، َتْحتَ  َياَبَناثِ  َنَضعُ  َفُكنَّا َأِخي، َواْبنُ  َأَنا َأْنُقلُ  َوُكْنتُ  الشِّيَد، َتْنُقلُ  النَِّساءُ 
 خرأَفتَ  َشْيٌء، َعَلْيهِ  َلْيَس  ُقدَّاِمي َوُمَحمَّدٌ  َأْمِشي، َأَنا َفَبْيَنا: َقالَ  اتََّزْرَنا، النَّاُس  َغِشَيَنا
 َشْيءٍ  ِإَلى َيْنُظرُ  ُهوَ وَ  اْلَحَجَرْيِن، َوَأْلَقْيتُ  َأْسَعى، َفِجْئتُ  َوْجِهِه، َعَلى َفاْنَبَطحَ  ،ُمَحمَّدٌ 
 اْكُتْمَها: ُقْلتُ  ((،ُعْرَياًنا يَ َأْمشِ  َأنْ  ُنِهيتُ )): َوَقالَ  ِإَزاَرُه، َفَأَخذَ  َفَقامَ  َشْأُنَك؟، َما: ُقْلتُ  َفْوَقُه،
 .َمْجُنونٌ  َيُقوُلوا َأنْ  َمَخاَفةَ  النَّاَس 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

ابن عباس عن  روىما - البزار في مسنده: مسند العباس بن عبد المطلب .1
 .1296، حديث رقم: 4/124العباس بن عبد المطلب

هُ  َما ِذْكرُ - الفصل الثالث عشر: (1)نعيم في دالئل النبوةأبو  .2  ِبهِ  اللَّهُ  َخصَّ
 اْلِجنِّ  َمَكاِئدِ  َعنْ  يَّاهُ إِ  َوِحَراَسِتهِ  اْلَجاِهِليَّةِ  ِبِدينِ  التََّديُّنِ  ِمنَ  َوَحَماهُ  اْلِعْصَمةِ  ِمنَ 

ْنسِ   .134، حديث رقم:119صـ َعَلْيهِ  َواْحِتَياِلِهمْ  َواإْلِ
 ِحْفظِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ - البيهقي في الدالئل: جماع أبواب صفة رسول اهلل .3

 ِمنْ  ِبهِ  ُيِريدُ  َمالِ  َوَمَعاِئِبَها، اْلَجاِهِليَّةِ  َأْقَذارِ  َعنْ  َشِبيَبِتهِ  ِفي َرُسوَلهُ  َتَعاَلى اهللِ 
 .2/32 َرُسواًل  َبَعَثهُ  َحتَّى ِبِرَساَلِتهِ  َكَراَمِتهِ 

                                                           
النبوة ألبي نعيم األصبهاني: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران دالئل  (1)

هـ(، تحقيق: الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، طبعة: دار النفائس، 430األصبهاني )المتوفى: 
 م.1916-هـ  1406بيروت، الطبعة الثانية: 
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، حديث 2/42باب في بناء الكعبة –كتاب الحج الهيثمي في كشف األستار:  .4
 .1159رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أحمد بن عبدة عن الحسين بن الحسن عن قيس بن الربيع: سبق العزو لهم .1

 .(2): سبقت ترجمتهمسماك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس .2

 .(3)العباس بن عبد المطلب: سبقت ترجمته .3
 :اإلسنادالحكم على   -ج

ديث جاء والح، الحديث ضعيف وهو األشقر الحسن بن الحسين فيه ضعيف إسناد
عن قيس من طريق أقوى من رواية الحسين بن الحسن، فقد رواه أبو نعيم في 

 ْبنُ  ُعَمرُ  ثنا: َقالَ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  َحِبيبُ  َوَحدَّثََناالدالئل كما في التخريج أعاله قال: 
ِبيا ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقالَ  َعِليٍّ  ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا: َقالَ  السَُّدوِسيُّ  َحْفصٍ   ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ِع،لرَّ
، مثله وهذا اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعبَّاسِ  َعنِ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  َحْرٍب،
 إسناده حسن. اإلسناد

 ابن عن عكرمة، عن حرب، بن سماك رواه :(2)قال أبو نعيم في معرفة الصحابة
 .جابر عن دينار، بن عمرو عن إسحاق، بن وزكريا جريج، ابن ورواه عباس

  

                                                           
أحمد بن عبدة ثقة، الحسين األشقر ضعيف، قيس بن الربيع صدوق حسن  الحديث الخامس بعد المائتين، (1)

 الحديث.
 صحابي.  سماك صدوق، عكرمة ثقة، أبن عباس ،الحديث الثالث واألربعون (2)
 .الحديث الثامن عشر، صحابي (3)
توفى: األصبهاني )الممعرفة الصحابة: ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  (2)

، تحقيق: عادل بن يوسف 5321، حديث رقم: 4/2121العباس بن عبد المطلب–هـ( من اسمع العباس 430
 م. 1991-هـ  1419العزازي/ طبعة: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى 
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 (عن األنبياء )ما ُفِضل  به نبينا
 :ثالثمائةبعد ال واألربعون الثامن*الحديث 

، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناهي: اكقال الف يِنيُّ ، نُ بْ  َعاِصمُ  ثنا: َقالَ  الصِّ  َقْيسِ  َعنْ  َعِليٍّ
ِبيِع، ْبنِ   َعنْ  َكْعٍب، ْبنِ  ُأَبيِّ  ْبنِ  الطَُّفْيلِ  َعنِ  َعِقيٍل، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  الرَّ
 َيا ُهوَ  َما :َفُقْلَنا ((اأْلَْنِبَياءِ  ِمنَ  َأَحدٌ  ُيْعطَ  َلمْ  َما ُأْعِطيتُ )): النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  ،َأِبيهِ 

 َوُجِعلَ  َأْحَمَد، َوُسمِّيتُ  اأْلَْرِض، َمَفاِتيحَ  َوُأْعِطيتُ  ِبالرُّْعِب، ُنِصْرتُ )): َقالَ  اهلِل؟ َرُسولَ 
 ((.اأْلَُممِ  َخْيرَ  ُأمَِّتي َوُجِعَلتْ  َطُهوًرا، ِلي التَُّرابُ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

بمكة قديمًا  و : ذكر من مات من أصحاب النبي(1)هي في أخبار مكةاكالف
 .1144، حديث رقم:3/90

 :اإلسناددراسة  -ب
، يالصين يزيد بن إسحاق بن اهلل محمد عبد أبو: الصينيمحمد بن إسحاق  .1

 بدع بن وعمرو الوراق، حماد بن ونصر الخريبي، داود بن اهلل عبد: روى عن
 محمدو  الصيدالني، موسى بن ومحمد الدنيا، أبي بن بكر أبو: عنهو  الغفار،

 بمكة، عنه كتبت: الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد َقالَ ، الواسطي حنيفة بن
 تفترك كذاب، هو: َوَقالَ  فيه، فتكلم عون بن عمرو عون أبا عنه وسألت
 .(2)حديثه

عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل: سبقت  .2
 .(3)ترجمته

                                                           
: مكي الفاكهي )المتوفىأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: ألبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن العباس ال (1)

 ه.1414بيروت الطبعة الثانية:  –هـ(، تحقيق: د. عبد الملك عبد اهلل دهيش، طبعة: دار خضر 272
 .2/42تاريخ بغداد: (2)
 الحديث الثاني عشر، عاصم ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، عبد اهلل بن عقيل صدوق تغير. (3)
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 يالمدن يالنجار  ياألنصار  كعب بن أبى بن بطن الطفيل أبو: الطفيل بن أبي .3
روى له البخاري في األدب،  ه( ثقة، من الثانية،90ي: )ت: قبل الخزرج

 .(1)والترمذي وابن ماجة
 .(2): سبقت ترجمتهُأبي بن كعب .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .الحديث متروك وهو الصيني إسحاق بن محمد فيه الضعف شديد إسناد

وقد صح هذا الحديث من طريق آخر صحيح ومتفق عليه، قال البخاري رحمه 
 الَحَكِم، َأُبو ُهوَ  يَّارٌ سَ  َحدَّثََنا: َقالَ  ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا: َقالَ  ِسَناٍن، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنااهلل: 
: اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : الَ قَ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الَفِقيُر، َيِزيدُ  َحدَّثََنا: َقالَ 
 َشْهٍر، َمِسيَرةَ  الرُّْعبِ بِ  ُنِصْرتُ : َقْبِلي اأَلْنِبَياءِ  ِمنَ  َأَحدٌ  ُيْعَطُهنَّ  َلمْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ ))

اَلةُ  هُ َأْدَرَكتْ  ُأمَِّتي ِمنْ  َرُجلٍ  َوَأيَُّما َوَطُهوًرا، َمْسِجًدا اأَلْرُض  ِلي َوُجِعَلتْ  ، الصَّ  َفْلُيَصلِّ
ًة، َقْوِمهِ  ِإَلى ُيْبَعثُ  النَِّبيُّ  َوَكانَ  الَغَناِئُم، ِلي َوُأِحلَّتْ   َكافًَّة، النَّاسِ  ِإَلى ُبِعْثتُ وَ  َخاصَّ

 .(3)((الشََّفاَعةَ  َوُأْعِطيتُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .5/14، تهذيب التهذيب:2/949، تاريخ اإلسالم:13/317الكمال:، تهذيب 4/491الجرح والتعديل:  (1)
 .الحديث السابع والخمسون، صحابي (2)
، حديث 1/95: ))ُجِعَلْت ِلي اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا(( َباُب َقْوِل النَِّبيِّ  –صحيح البخاري: كتاب الصالة  (3)

، 1/370باب ُجعلت لي األرض مسجًدا وطهوًرا -، صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة 431رقم: 
 .521حديث رقم: 
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 ()عظم مكانته
 :ثالثمائةبعد الواألربعون  تاسعال*الحديث 

، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َعْبَدانُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   اْلَكِريمِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني ِعيٍد،سَ  ْبنُ  ُقَتْيَبةُ  ثنا اْلَمْرَوِزيُّ
، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  اْلُجْرَجاِنيُّ ،الرُّمَّانِ  َهاِشمٍ  َأِبي َعنْ  الرَّ  َعنْ  َزاَذاَن، َعنْ  يِّ

 َلْيهِ إِ  َكَتُبوا ِإَذا َأْصَحاُبهُ  َوَكانَ  ،اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  ُحْرَمةً  َأْعَظمَ  َأَحدٌ  َكانَ  َما)): َقالَ  َسْلَمانَ 
 ((.اهللِ  َرُسولِ  ُمَحمَّدٍ  ِإَلى ُفاَلنٍ  ِمنْ : َكَتُبوا

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، حديث  6/241ان أبو عمرو عن سلمانذزاالطبراني في الكبير:  .1
 ، واللفظ له.6101رقم:

نفسه في ب أباب الرجل يبد–البيهقي في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي  .2
 .20424، حديث رقم:10/220الكتاب 

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( 293: )ت:المروزي عيسى بن محمد بن عبدان محمد أبو: عبدان بن محمد .1

 وعبد يب،كر  يوأب حجر، بن وعلي سعيد، بن قتيبةثقة حافظ فقيه، روى عن: 
سماعيل منير، بن اهلل  محمدو  العالء، بن الجبار وعبد الجحدري، مسعود بن وا 
 ويحيى ،َحْمَشاذ بن وعلي ،َوالدَُّغْوِليّ  الشرقي، بن حامد أبو، وعنه: بشار بن
 .(1)الطبراني القاسم وأبو العسال، أحمد وأبو العنبري، محمد بن

 يالبلخ يقفالث طريف بن جميل بن سعيد بن قتيبة رجاء أبو: قتيبة بن سعيد .2
 .(2)له الجماعةه( ثقة ثبت، من العاشرة، روى 240: )ت:الَبْغاَلِنيُّ 

                                                           
 .14/13، سير أعالم النبالء:12/447تاريخ بغداد: (1)
 .1/360، تهذيب التهذيب:11/13، سير أعالم النبالء:23/523، تهذيب الكمال:7/140الجرح والتعديل:  (2)
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 ي،القاض يالجرجان محمد بن الكريم عبد محمد أبو: عبد الكريم بن محمد .3
 .(1)روى له الترمذيمن التاسعة، ه( مقبول الحديث، 110: )ت:جرجان قاضى

 :عن زاذان الكندي عن سلمان الفارسي قيس بن الربيع عن أبي هاشم الرماني .4
 .(2)سبق العزو لهم

 :اإلسنادالحكم على   -ج

 ووه الجرجاني محمد بن الكريم عبد عدا ونوصدوق ثقات رجاله حسن إسناده
بيع ، وهو مما تفرد به قيس بن الر ، ولم أقف للحديث على شواهد أو متابعاتمقبول
 الطبراني والبيهقي بإسناديهما. هوراه عن

ولقد وقفت على كالم عن هذا الحديث في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة يقول فيه 
 َفِإَذا ِإَلْيِهمْ  ُبواَكتَ  ِإَذا ِبِكَباِرِهمْ  يبدأون اْلَعجم ِإنَّ ))[ َحِديثٌ ]: -رحمه اهلل-المصنف 

 وفيه هريرة أبي ثحدي منقال المصنف: ، ((ِبَنْفِسهِ  َفْلَيْبَدأْ  َأِخيهِ  ِإَلى َأَحُدُكمْ  َكَتبَ 
 بأن( عقبت) عليه يتابع وال منكر وحديثه مجهول القشيري الرحمن عبد بن محمد

 موالحاك الدرداء أبي حديث من األوسط في الطبراني أخرجهف ىخر أُ  طريقا له
 ذاإ وكان البحرين على النبي عامل كان أنه الحضرمي بن العالء عن وصححه

 عليه وترجم نهسن في البيهقي أخرجهو  ،وصححه الحاكم أخرجه بنفسه بدأ إليه كتب
 َأْعَظمَ  َأَحدٌ  نْ كُ ي ))لم قال سلمان عن جخر أو  الكتاب في بنفسه يبدأ الرجل باب
 ُمَحمَّدٍ  ِإَلى اَلنٍ فُ  ِمنْ : َكَتُبوا ِإَلْيهِ  َكَتُبوا ِإَذا َأْصَحاُبهُ  َوَكانَ  ،اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  ُحْرَمةً 
 لوليدا بن وخالد الجراح بن عبيدة أبا إن قتادة أبي عن أيضاً  جخر أو  ،((اهللِ  َرُسولِ 
 .(3)بأنفسهما فبدآ الخطاب بن عمر إلى كتبا

                                                           
 .6/375، تهذيب التهذيب:4/614سالم:، تاريخ اإل11/251، تهذيب الكمال:6/61الجرح والتعديل:  (1)
الحديث التاسع والتسعون بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو هاشم الرماني ثقة، زاذان الكندي ثقة،  (2)

 .سلمان الفارسي صحابي
، 2/295اني الفصل الث–تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة: كتاب اآلداب والزهد والرقائق  (3)

 ، لنور الدين، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني.44حديث رقم:
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 (بعد وفاة أبي طالب ما لقيه النبي)
 :ثالثمائةبعد ال الخمسون*الحديث 

ِبيِع، ْبنُ  ْيُس قَ  نا: َقالَ  اأْلَْشَعِريُّ  ِباَللٍ  َأُبو نا: َقالَ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   َعنْ  الرَّ
 ُقَرْيٌش  َزاَلتْ  َما)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ 
 ((.َطاِلبٍ  َأُبو َماتَ  َحتَّى َعنِّي َكافَّةً 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .594، حديث رقم:1/111أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من 
 : اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أحمد بن القاسم بن مساور: سبقت ترجمته .1
 .(2)أبو بالل األشعري عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .2
 .(3): سبق العزو لهمهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .3
 :اإلسنادالحكم على   -ج

، مقبول وهو األشعري محمد بن مرداس عدا ونوصدوق ثقات رجاله حسن إسناده
 .بالل بوأ به تفرد ،قيس إال عروة بن هشام عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني: 

قوله هذا الصواب، فقد صح الحديث عند الحاكم  في-اهللرحمه -قلت: وقد جانب 
، قال المجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة خالد بن عقبة من طريق

 ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  اْلَعبَّاُس  اثن َيْعُقوَب، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو َحدَّثََناالحاكم في المستدرك: 
،  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، نِ بْ  ِهَشامِ  َعنْ  اْلُمَجدَُّر، ُعْقَبةُ  ثنا َمِعيٍن، ْبنُ  َيْحَيى ثنا الدُّوِريُّ
 (.َطاِلبٍ  َأُبو ُتُوفِّيَ  َحتَّى َعنِّي َكافَّةً  ُقَرْيٌش  َزاَلتْ  َما)): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ،َعاِئَشةَ 

                                                           
 الحديث التاسع واألربعون بعد المائتين، ثقة صاحب حديث. (1)
 الحديث الخامس والعشرون، أبو بالل مقبول، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 صحابية. وأبوه عروة بن الزبير ثقتان فقيهان، عائشةالحديث السابع عشر بعد المائة، هشام بن عروة  (3)
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، وقد وقفت (1)هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهقال الحاكم: 
 .ثقات رجالهو  ،متصالً  إسنادهفي هذا الحديث فوجدت  اإلسنادعلى رجال 

 .(2)مثله اإلسنادالبيهقي في الدالئل بهذا  أخرجهوكذا 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
لى الحبشة من كتاب الهجرة األولى إ–المستدرك على الصحيحين: كتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين  (1)
 . 4243، حديث رقم:2/679
وما ورد في امتناعه من  باب وفاة أبي طالب عم رسول اهلل-دالئل النبوة للبيهقي: جماع أبواب المبعث  (2)

 .2/349اإلسالم 
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 (موافقا له من اهلل ونزولها  ،مكىك لك )في قوله
 :ثالثمائةبعد ال الخمسونالواحد و *الحديث 

 ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ٌس،َقيْ  ثنا ُيوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا َيْحَيى، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال المروزي: 
 َسِعيدِ  َعنْ  اِئَشَة،عَ  َأِبي ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ِإْسَراِئيَل، َوَعنْ  َحدََّثُه، َرُجٍل، َعنْ  َعاِئَشَة، َأِبي
 َمكَّةَ  ْطَحاءِ ِببَ  َأَعزُّ  أَلََنا ُتوِعُدِني، الَِّذي َأْنتَ : َفَقالَ  النَِّبيَّ  َأَتى َجْهٍل، َأَبا َأنَّ : ُجَبْيٍر، ْبنِ 

 َأَرَأْيتَ : ُجَبْيرٍ  ْبنِ  ِلَسِعيدِ  َفُقْلتُ : ُموَسى َقالَ  ،(1) يك ىك  مك لك  :النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  ِمْنَك،
 ُثمَّ : َجْهلٍ  أِلَِبي َقاَلهُ  َشْيءٌ  َبلْ : َقالَ  َقاَلُه؟ َشْيءٌ  َأمْ  ِبهِ  ُأِمرَ  َأَشْيءٌ ،  يك ىك  مك لك : َقْوَلهُ 
 .َعَلْيهِ  اللَّهُ  َأْنَزَلهُ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 عبد أبو الق تركها على الكافر تعالى توبيخهالمروزي في تعظيم قدر الصالة: 
، القيامة  رث  يت ىت نت مت :الكافر به يوبخ فيما وتعالى تبارك اهلل وقال: اهلل
 .53، حديث رقم: 1/129
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)محمد بن يحيى بن عبد اهلل: سبقت ترجمته .1
 .(3)محمد بن يوسف الفريابي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 ،يالكوف يالهمدان عائشة أبى بن موسى الحسن أبو: عائشة أبي بن موسى .3

يرسل، من  ه( ثقة عابد140ي: )ت: قبل المخزوم هبيرة بن جعدة آل مولى
 .(4)الخامسة، روى له الجماعة

                                                           
 .35القيامة:  (1)
 الحديث الثالث والعشرون، ثقة حافظ.  (2)
 الحديث الرابع واألربعون بعد المائة، الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (3)
 .10/353التهذيب: ، تهذيب6/150، سير أعالم النبالء:29/90، تهذيب الكمال:7/321الجرح والتعديل:  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [102] 

 

رجل: مبهم في هذه الرواية لم يعرف، وفي المتابع من رواية إسرائيل هو سعيد  .4
 .-رحمه اهلل-بن جبير 

 :اإلسنادالحكم على   -ج

 يعالرب بن قيس عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ضعيف إسناد
حسن الحديث، لم يتفرد بروايته لهذا الحديث، فقد تابعه  صدوق وهو األسدي

 إسرائيل بن يونس كما في نفس الرواية.

 اهلل دعب بن الوضاحوقد جاء الحديث موصواًل عند النسائي من طريق أبي عوانة 
 النُّْعَماِن، َأُبو َحدَّثََنا ،َيْعُقوبَ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  َأْخَبَرِني، قال النسائي: اإلسنادبهذا  اليشكري
 َعنْ  َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا اَن،ُسَلْيمَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا َداُوَد، َأُبو َوَأْخَبَرَنا َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا
 ىك  مك لك : بَّاسٍ عَ  اِلْبنِ  ُقْلتُ  :َقالَ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َعاِئَشَة، َأِبي ْبنِ  ُموَسى

 ،((اهللُ  َأْنَزَلهُ  ثُمَّ  ،اهللِ  َرُسولُ  َقاَلهُ )): َقالَ  ؟،اهللُ  َوَأْنَزَلهُ  ،اهللِ  َرُسولُ  َقاَلهُ  ، يك
ْبَراِهيمَ  اللَّْفظُ  ، وهذا الحديث بطريقيه عند النسائي فيما وقفت على إسناده، (1)إِلِ

 .ثقات رجالهو  متصل، إسنادهف

 شرط ىعل صحيح حديث هذاقال الحاكم في المستدرك تعليقًا على هذا الحديث: 
 .(2) على شرط البخاري ومسلم، وقد وافقه الذهبي وقال: يخرجاه ولم الشيخين

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
[ 23]القيامة:   ين ىن من خن  حن جن يم ىمَقْوُلُه َتَعاَلى: -السنن الكبرى للنسائي: سورة القيامة  (1)

 .11574، حديث رقم: 10/321
 .3111، حديث رقم:2/554تفسير سورة القيامة –المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب التفسير  (2)
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 (في اإلسراء والمعراج لجبريل رؤيته)
 :ثالثمائةبعد الوالخمسون  الثاني*الحديث 

َماُم، ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال أبو الشيخ:  ، َحدَّثََنا وَن،َزْيدُ  َأِبي ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّثََنا اإْلِ  َعنْ  اْلِفْرَياِبيُّ
 ُمَحمَّدٌ  َرَأى)): َقالَ   (1)جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي :اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  َقْيٍس،
 اْلَمْشِرقِ  َبْينَ  َما َسدَّ  َقدْ  ِإالَّ  َجَناحٌ  ِمْنَها َما َجَناٍح، ِستُِّماَئةِ  َلهُ  ُصوَرِتِه، ِفي ِجْبِريلَ 

 ((.َواْلَمْغِربِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 ِذْكُر اْلَماَلِئَكِة اْلُمَوكَِّليَن ِفي السََّمَواِت َواأْلَْرِضينَ : (2)أبو الشيخ في العظمة
 .، واللفظ له2/779

، حديث  1/253ما أسند عبد اهلل بن مسعودأبو داود الطيالسي في مسنده:  .1
ْسَحاَق، َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْن َأِبي إِ  قال فيه: آخربلفظ  321رقم:

 نت متِلِه َعزَّ َوَجلَّ ٍد، ِفي َقوْ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعو 

ِجْبِريَل ِفي ُحلَِّة َرْفَرٍف َقْد َمأَلَ َما  َرَأى َرُسوُل اللَّهِ ))َقاَل:  ،النجم زث رث يت ىت
 ((.ضِ َبْيَن السََّماِء َواأْلَرْ 

 :اإلسناددراسة  -ب
ه( ثقة 294: )ت:األصبهانيّ  َمْعدان بن اهلل عبد بن إبراهيم: إبراهيم اإلمام .1

 وعنه: ،بن سعيد الهمدانيّ محمد بن ُحَمْيد الّرازّي، وأحمد فاضل ورع، روى عن: 

 .(3)الشيخ وأبو حمزة، ْبن ِإْسَحاق وأبو الطََّبرانّي،

                                                           
 .11النجم:  (1)
محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني )المتوفى: العظمة: ألبي  (2)

الرياض، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: رضاء اهلل بن محمد إدريس المباركفوري، طبعة: دار العاصمة 369
 ه.1401

 .67راني: صـ، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطب6/912تاريخ اإلسالم:  (3)
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ْملي، َزْيدون أبي بن َعْبُدوس بن سعيد: سعيد بن أبي زيدون .2  الِفْرَيابي، بكات الرَّ
 أبو قال ،الفريابي يوسف بن محمد عن روىه( ثقة، 110: )ت:َقْيَسارية نزيل
 .(1)صدوق وهو بالرملة، عنه كتبتُ : حاتم

 .(2)محمد بن يوسف الفريابي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 .(3): سبق العزو لهمعاصم عن عبد اهلل بن مسعود .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 اهلل بدوع األسدي النجود أبي بن عاصم بين انقطاع موضع به ألن ضعيف إسناد
 .مسعود بن

 َأُبو َحدَّثََنا ُة،ُقَتْيبَ  َحدَّثََنافقال:  بسنده-اهللرحمه -وقد صح الحديث عند البخاري 
، ِإْسَحاقَ  َأُبو َحدَّثََنا َعَواَنَة،  :َتَعاَلى اللَّهِ  َقْولِ  َعنْ  ْيشٍ ُحبَ  ْبنَ  ِزرَّ  َسَأْلتُ : َقالَ  الشَّْيَباِنيُّ
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ هُ َأنَّ )): َمْسُعودٍ  اْبنُ  َحدَّثََنا: َقالَ ، النجم 

 .(4)((َجَناحٍ  ِستُِّماَئةِ  َلهُ  ِجْبِريَل، َرَأى

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 4/499، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: 4/53الجرح والتعديل: (1)

، طبعة: دار الكاتب 311هـ( صـ599األندلس: ألحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، أبو جعفر الضبي )المتوفى: 
 م.1967القاهرة، عام:  –العربي 

 واألربعون بعد المائة، الفريابي ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث.الحديث الرابع  (2)
 صحابي. الحديث الثاني عشر بعد المائة، عاصم صدوق حسن الحديث، ابن مسعود (3)
إذا قال أحدكم: آمين والمالئكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما باب –صحيح البخاري: كتاب َبْدُء الخلق  (4)

باب في –، صحيح مسلم: كتاب اإليمان 3233-3232، حديث رقم:4/115ه ما تقدم من ذنبه األخرى، غفر ل
 .174، حديث رقم: 1/175ذكر سدرة المنتهى 
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 (في ُخلقهِ )
 :ثالثمائةبعد ال الخمسونو  الثالث*الحديث 

 َأْخَبَرِني: َقالَ  ْلِحمَّاِنيُّ ا َيْحَيى ح: َقالَ  َيْحَيى ح: َقالَ  َحاِتٌم، َحدَّثََنا :الَكاَلَباِذيُّ  بكر أبوقال 
، َعنِ  َمْنُصوٍر، َعنْ  ُشَعْيٍب، ْبنُ  َوَحمَّادُ  َقْيٌس،  :تَقالَ  َعاِئَشةَ  نْ عَ  ُعْرَوَة، َعنْ  الزُّْهِريِّ
 ِمنْ  ْيءٌ شَ  اْنُتِهكَ  ِإَذا َكانَ  َأنَّهُ  َغْيرَ  َقطُّ  َمْظِلَمةٍ  ِمنْ  ُمْنَتِصًرا اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْيتُ  َما))

 ((.َذِلكَ  ِفي َأَشدَُّهمْ  َكانَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َمَحاِرمِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .309ـ: ص، في كتابه بحر الفوائدالَكاَلَباِذيُّ بن أبي إسحاق  محمد بكر أبو
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهعقيل بن حاتم سعيد أبو حاتم .1
 عنه روىمجهول الحال،  ه(307: )ت:إسماعيل بن يحيى زكريا أبو: يحيى .2

 دأحم منصور أبي عن وروى إسماعيل، بن يحيى بن أحمد منصور أبو ابنه
 .(2)زنك بن محمد بن أحمد بن

 .(3)يحيى الحماني عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
انِ  التَِّميِميُّ  ُشَعْيٍب  ْبنُ  ُشَعْيٍب َحمَّادُ  َأُبو: حماد بن شعيب .4 ،اْلِحمَّ : اْلُكوِفيُّ  يُّ

 بن وسلمة ثابت، أبي بن حبيبه( ضعفه غير واحد، روى عن: 170)ت:
 .(4)حسين الجعفي، ويحيى الوحاظي ، وعنه:المعتمر بن ومنصور كهيل،

 .(5)منصور بن المعتمر: سبقت ترجمته .5

                                                           
 الحديث السابع، مجهول. (1)
 .4/573باب السبيعي والبستيغي –اإلكمال البن ماكوال: حرف السين  (2)
 بن الربيع صدوق حسن الحديث.الحديث األول، يحيى الحماني ضعيف الحديث، قيس  (3)
 .3/270، لسان الميزان:4/611، تاريخ اإلسالم: 3/142الجرح والتعديل: (4)
 الحديث الخامس والعشرون، ثقة. (5)
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 .(1)ابن شهاب الزهري: سبقت ترجمته .6

 .(2): سبقت ترجمتهمعروة بن الزبير عن عائشة .7

 : اإلسنادالحكم على   -ج

 ،وهما مجهوال الحالى بن إسماعيل، حاتم بن عقيل، ويحي فيه ضعيف هإسناد
 .الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى

بروايته لهذا الحديث من طريق منصور بن المعتمر فقد تابعه حماد  ولم يتفرد قيس
 بن شعيب وهو ضعيف، وتابعه من هو أوثق منهما عن منصور بن المعتمر.

 اْلُفَضْيلُ  ناثفقد رواه الفضيل بن عياض كما نص عليه الحميدي في مسنده فقال: 
 َعاِئَشةَ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  اْلُمْعَتِمِر، ْبنِ  َمْنُصورِ  َعنْ  ِعَياٍض، ْبنُ 

 َمَحاِرمُ  َهكْ تُْنتَ  َلمْ  َما َقطُّ  ُظِلَمَها َمْظِلَمةٍ  ِمنْ  ُمْنَتِصًرا اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْيتُ  َما)): َقاَلتْ 
 َبْينَ  ُخيِّرَ  َوَما َضًبا،غَ  َذِلكَ  ِفي َأَشدَُّهمْ  َكانَ  َشْيءٌ  اللَّهِ  َمَحاِرمِ  ِمنْ  اْنُتِهكَ  َفِإَذا اللَّهِ 

 (3)((َمْأَثًما َيُكنْ  َلمْ  َما َأْيَسَرُهَما اْخَتارَ  ِإالَّ  َأْمَرْينِ 

 من طريق مالك عن ابن شهاب، قال البخاري: الصحيحينوقد صح الحديث في 

َبْيِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  نْ عَ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  َماِلٌك، َأْخَبَرَنا ُيوُسَف، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا  الزُّ
 َما ا،َأْيَسَرُهمَ  َأَخذَ  ِإالَّ  َأْمَرْينِ  َبْينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُخيِّرَ  َما)): َقاَلتْ  َأنََّها ،َعاِئَشةَ  َعنْ 
 ِإالَّ  ِلَنْفِسهِ  اللَّهِ  ُسولُ رَ  اْنَتَقمَ  َوَما ِمْنُه، النَّاسِ  َأْبَعدَ  َكانَ  ِإْثًما َكانَ  َفِإنْ  ِإْثًما، َيُكنْ  َلمْ 
 .(4)((ِبَها ِللَّهِ  َفَيْنَتِقمَ  اللَِّه، ُحْرَمةُ  تُْنَتَهكَ  َأنْ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الحديث الثالثون بعد المائتين، إمام جليل. (1)
 صحابية. ثقة فقيه مشهور، عائشة الحديث السابع عشر بعد المائة، عروة بن الزبير (2)
 .260، حديث رقم: 1/217مسند الحميدي: أحاديث عائشة أم المؤمنين (3)
، صحيح مسلم: كتاب الفضائل 3560، حديث رقم: 4/119باب صفة النبي–صحيح البخاري: كتاب المناقب  (4)
 .2327، حديث رقم:4/1113ِلْْلثَاِم َواْخِتَياِرِه ِمَن اْلُمَباِح  ُمَباَعَدِتهِ باب –
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 (أصابعهنبع الماء من )
 :ثالثمائةبعد ال والخمسون الرابع*الحديث 

 ْبنُ  َقْيُس  نا: َقالَ  ِثيُّ اْلَحارِ  اْلَواِهبِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  نا: َقالَ  ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، : َيْعِني َوَأْرَبَعِماَئةٍ  َأْلًفا اُكنَّ : َقالَ  َجاِبرٍ  َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ

 َيُفورُ  ْلَماءُ ا َفَجَعلَ  َكفَُّه، ِفيَها َفَجَعلَ  َماٍء، ِمنْ  ِبِميَضَأةٍ  النَِّبيُّ  َفَدَعا)) اْلَماُء، َعزَّ  َيْومَ 
ُئوا َفاْغَتَسُلوا َأَصاِبِعِه، َبْينِ  ِمنْ   ((.َوَشِرُبوا َوَتَوضَّ
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 .2732، حديث رقم:3/141أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهالبغوي الحسين بن هاشم بن إبراهيم .1
 ْنَباعزِ  بن الزبير عبد الواهب بن بن محمد جعفر أبو: اْلَواِهبِ محمد بن عبد  .2

ومحمد محمد بن مسلم الطائفي، ه( ثقة، روى عن: 229)ت:: كوفيال الحارثي
شهاب الحنَّاط، ويحيى بن سلمة بن  يان الجعفي، ويعقوب الُقمِّي، وأببن أب
عبد اهلل بن أحمد بن حنبل وأبو القاسم البغوي وموسى بن هارون ، وعنه: كهيل

 .(2)ونآخر و 
 .(3)األعمش: سبقت ترجمتهعن  قيس بن الربيع .3
 .(4)سالم بن أبي الجعد: سبقت ترجمته .4
 .(5)سبقت ترجمته: جابر بن عبد اهلل .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

                                                           
 الخامس بعد المائتين، ثقة.الحديث  (1)
 .1/446، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:7/323، لسان الميزان: 3/671تاريخ بغداد:  (2)
 .ثقة حافظ (،2التمهيد: شيوو قيس بن الربيع، ترجمة رقم ) (3)
 الحديث الثاني بعد المائة، ثقة. (4)
 الحديث الثالث والعشرون، صحابي. (5)
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ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 .قيس إال األعمش عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني: 

اني إال أن يكون مقصود الطبر قلت لم يتفرد قيس برواية هذا الحديث عن األعمش، 
 بهذا اللفظ. روايته-اهللرحمه -

فقد تابع قيسًا في روايته لهذا الحديث جرير بن عبد الحميد كما نص عليه البخاري 
 َحدَّثَِني: َقالَ  اأَلْعَمِش، نِ عَ  َجِريٌر، َحدَّثََنا َسِعيٍد، ْبنُ  ُقَتْيَبةُ  َحدَّثََنافي صحيحه فقال: 

 عَ مَ  َرَأْيتُِني َقدْ )): َقالَ  الَحِديثَ  َهَذا ،اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  الَجْعِد، َأِبي ْبنُ  َساِلمُ 
 َفُأِتيَ  ِإَناءٍ  ِفي َفُجِعلَ  َفْضَلٍة، َغْيرَ  َماءٌ  َمَعَنا َوَلْيَس  الَعْصُر، َحَضَرِت  َوَقدْ  النَِّبيِّ 
 الَبَرَكةُ  الُوُضوِء، َأْهلِ  َلىعَ  َحيَّ : َقالَ  ثُمَّ  َأَصاِبَعُه، َوَفرَّجَ  ِفيهِ  َيَدهُ  َفَأْدَخلَ  ِبِه، النَِّبيُّ 
رُ  الَماءَ  َرَأْيتُ  َفَلَقدْ  اللَّهِ  ِمنَ   َفَجَعْلتُ  ،((َوَشِرُبوا النَّاُس  أَ َفَتَوضَّ  َأَصاِبِعِه، َبْينِ  ِمنْ  َيَتَفجَّ
 َيْوَمِئٍذ؟ ُكْنُتمْ  َكمْ : اِبرٍ ِلجَ  ُقْلتُ  ،َبَرَكةٌ  َأنَّهُ  َفَعِلْمتُ  ِمْنُه، َبْطِني ِفي َجَعْلتُ  َما آُلو الَ 
 .ِماَئةٍ  َوَأْرَبعَ  َأْلًفا: َقالَ 

 نع سالم، عن: مرة بن وعمرو حصين، وقال جابر، عن دينار، بن عمرو تابعه 
 .(1)جابر عن المسيب، بن سعيد وتابعه ((َخْمَس َعْشَرَة ِماَئةً )): جابر

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
، صحيح مسلم: 5639، حديث رقم:7/114باب شرب البركة والماء المبارك –صحيح البخاري: كتاب األشربة  (1)

، 3/1414باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة -كتاب اإلمارة 
 .1156حديث رقم:
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 (وكنيته اسمهأن يجمع بين  نهي النبي)
 :ثالثمائةبعد ال والخمسون الخامس*الحديث 

 ثنا: َقالَ  اْلُكوِفيُّ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  ثنا: َقالَ  َداُودَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطحاوي: 
 َرُسولَ  َأنَّ )) َعاِزبٍ  ْبنِ  اءِ اْلَبرَ  ،َعمَِّها َعنْ  ،ُعَبْيدٍ  ِبْنتِ  َحْفَصةَ  َعنْ  َلْيَلى َأِبيابن  َعنْ  َقْيٌس 
 ((.َوُكْنَيِتهِ  اسمه َبْينَ  ُيْجَمعَ  َأنْ  َنَهى اهللِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

ل باب التكني بأبي القاسم ه–الطحاوي في شرح معاني اآلثار: كتاب الكراهية  .1
 ، واللفظ له.7245، حديث رقم:4/331يصح أم ال؟ 

ن عبيد بحفصة بنت –: مسند البراء بن عازب المهرة إتحافابن حجر في  .2
 .2217، حديث رقم:2/531عازب عن عمها البراء 

 : اإلسناددراسة  -ب
: المكي الَبْصِريّ  السَُّدوسي موسى بن داود بن َأْحَمد اهلل عبد أبو: أحمد بن داود .1

 َراِهيم،ِإبْ  بن ومسلم العتكي، بكر أبي بن اهلل عبدعن:  روىه( ثقة، 212)ت:
 .(1) والعقيليوالطحاوي، والدوالبي، وعنه: الطبراني، 

 .(2)عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهما .2
 .(3)سبقت ترجمته :األنصاري: محمد بن عبد الرحمن أبن أبي ليلى .3
 البراء، وعّمها أبيها: عن روت: عازب بن عبيد بنت حفصة: حفصة بنت عبيد .4

 .(4)روى عنها: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أحدهما عن أو

                                                           
، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو 1/333كتب الستة:، الثقات ممن لم يقع في ال6/673تاريخ اإلسالم: (1)

 .113الطبراني صـ
 الحديث الثالث بعد المائة، صدوقان حسنا الحديث. (2)
 الحديث الحادي عشر، صدوق سيئ الحفظ. (3)
 .212، ذيل لسان الميزان: صـ2/772موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله:  (4)
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 .(1): سبقت ترجمتهالبراء بن عازب .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .الحديث ضعيف وهو األنصاري الرحمن عبد بن محمد فيه ضعيف هإسناد

وقد صح الحديث بشواهده، فقد صح الحديث من طريق أبي هريرة كما نص عليه 
 َأِبي َعنْ  ِصيٍن،حَ  َأِبي َعنْ  َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  ُموَسى، َحدَّثََناالبخاري فقال: 

 َوَمنْ  ْنَيِتي،ِبكُ  َتْكَتُنوا َوالَ  ِباْسِمي َتَسمَّْوا)): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح،
 َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  َرِتي،ُصو  ِفي َيَتَمثَّلُ  الَ  الشَّْيَطانَ  َفِإنَّ  َرآِني، َفَقدْ  الَمَنامِ  ِفي َرآِني

ًدا  .(2)((النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّأْ  ُمَتَعمِّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
 .الحديث الرابع والسبعون، صحابي (1)
باب –، كتاب اآلداب 110، حديث رقم: 1/33باب إثم من كذب على النبي–صحيح البخاري: كتاب العلم  (2)

 .6197، حديث رقم:1/44من سمي بأسماء األنبياء 
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 (وفاته)
 :ثالثمائةبعد ال والخمسون السادس*الحديث 

، ألخرما اْلَعبَّاسِ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  اْلَبزَّاُر، َعْمٍرو ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   اأْلَْصَبَهاِنيُّ
ِبي ْبنُ  َقْيُس  ثنا َأِبي، ثنا اْلَحَسِن، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  ثنا: َقااَل   ْبنِ  اأْلََغرِّ  َعنِ  ِع،الرَّ

بَّاِح،  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ْلُمَسيِِّب،ا ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِبْشٍر، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، ْبنِ  َخِليَفةَ  َعنْ  الصَّ
 .((َوِستِّينَ  َثاَلٍث  اْبنُ  َوُهوَ  ُقِبَض  النَِّبيَّ  َأنَّ ))

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، حديث 10/294الطبراني في الكبير: سعيد بن المسيب عن ابن عباس 
 .10707رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
: الحافظ البزار الخالق عبد بن عمرو بن بكر أحمد أبو: أحمد بن عمرو .1

 ْدَبةَ هُ ، روى عن: ويّتكل على ِحْفظهقال الدارقطني: ثقة يخطئ ه( 292)ت:
عنه: ، و راشد بن عليّ  بن والحسن النَّْرسّي، حّماد بن األعلى وعبد خالد، بن

 .(1)الطََّبرانّي، وأبو الشَّيخ، وُعَبْيد اهلل بن الَحَسن
 .(2): سبقت ترجمتهاألخرممحمد بن عباس  .2
 .(3)عمر بن محمد بن الحسن: سبقت ترجمته .3
 .(4)الحسن بن الزبير: سبقت ترجمته: محمد بن أبوه .4

 .(5)قيس بن الربيع عن األغر بن الصباح عن خليفة بن حصين: سبقت ترجمتهم .5

                                                           
 .1/563، لسان الميزان:6/116، تاريخ اإلسالم:5/541تاريخ بغداد:  (1)
 والثالثون، ثقة محدث.الحديث الواحد  (2)
   الحديث الخمسون بعد المائتين، صدوق يهم. (3)
 الحديث الثاني والتسعون بعد المائتين، صدوق فيه لين. (4)
 الحديث الثامن والعشرون، قيس صدوق حسن الحديث، األغر وخليفة ثقتان. (5)
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 ، وهذا تصحيف في نص الكتاب.(1): أبو نصر األسدي: سبقت ترجمتهأبو بشر .6
 .(2)سعيد بن المسيب عن ابن عباس: سبقت ترجمته والعزو له .7
 :اإلسنادالحكم على   -ج

، وقد تواتر الحديث عن ابن طريقيه، رجاله ثقات وصدقونحسن من إسناده 
 دَّثَِنيحَ ما نصه: -رحمه اهلل-فقد صح عند البخاري  اإلسنادمن غير هذا  عباس
 ْبنُ  َعْمُرو َحدَّثََنا ِإْسَحاَق، ْبنُ  َزَكِريَّاءُ  َحدَّثََنا ُعَباَدَة، ْبنُ  َرْوحُ  َحدَّثََنا الَفْضِل، ْبنُ  َمَطرُ 
 َوُهوَ  َوُتُوفِّيَ  َعْشَرَة، َثاَلثَ  ِبَمكَّةَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َمَكثَ )): َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِديَناٍر،
 .(3)((َوِستِّينَ  َثاَلٍث  اْبنُ 

، ذكره البخاري كذلك في ولهذا الحديث شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة
 اْبنِ  َعنِ  ُعَقْيٍل، نْ عَ  اللَّْيُث، َحدَّثََنا ُيوُسَف، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََناصحيحه فقال: 

َبْيِر، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهاٍب،  اْبنُ  َوُهوَ  ُتُوفِّيَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ )): َعاِئَشةَ  َعنْ  الزُّ
 .(4)ِمْثَلهُ  الُمَسيِّبِ  ْبنُ  َسِعيدُ  َوَأْخَبَرِني: ِشَهابٍ  اْبنُ  َقالَ  ((َوِستِّينَ  َثاَلثٍ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

                                                           
 الحديث السابع والسبعون، مجهول وثقه الذهبي. (1)
 صحابي. والستون، سعيد بن المسيب ثقة حجة، ابن عباسالحديث السابع  (2)
، 3903، حديث رقم:5/57وأصحابه إلى المدينة  باب هجرة النبي–صحيح البخاري: كتاب مناقب األنصار  (3)

 .2351، حديث رقم:4/1126بمكة والمدينة؟  باب كم أقام النبي–صحيح مسلم: كتاب الفضائل 
  .4466، حديث رقم:  6/15باب يلي وفاته–ي صحيح البخاري: كتاب المغاز  (4)
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 (ما ُكِفن  به)
 :ثالثمائةبعد ال والخمسون السابع*الحديث 

َمِد ْبُن النُّْعمَ  َحدَّثََناقال البزار:  ، َقاَل: نا َعْبُد الصَّ اِن، َقاَل: نا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ
َأنَّ ))َقْيٌس، َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، 

 ((.ُكفَِّن ِفي َثاَلَثِة َأْثَوابٍ  َرُسوَل اللَّهِ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

عطاء بن أبي رباح عن ابن - البزار في مسنده: مسند الفضل بن العباس
 .2115، حديث رقم: 6/99عباس عن الفضل بن العباس

 : اإلسناددراسة  -ب
 .(1)إبراهيم الجوهري: سبقت ترجمته .1
ه( 216:: )تالبّزاز الَبْغداديُّ  النُّعمان بن الّصمد عبد: النعمان بن الصمد عبد .2

 نب عيسى: عن روىوثقة ابن معين وغيره، وقال الدارقطني ليس بالقوي، 
 .(2)ونآخر عباس الدوري، وأحمد بن مالعب، و وغيرهم، وعنه:  وشعبة، طهمان،

 .(3)ماالعزو له سبق :األنصاري: محمد بن عبد الرحمن أبن أبي ليلىقيس عن  .3
 .(4)عطاء بن أبي رباح: سبقت ترجمته .4
 .(5): سبقت ترجمتهبن عباسعبد اهلل  .5

                                                           
 الحديث التاسع بعد الثالثمائة، ثقة حافظ. (1)
 .5/190:، لسان الميزان9/511، سير أعالم النبالء: 12/303، تاريخ بغداد:6/51الجرح والتعديل: (2)
 الحديث الحادي عشر، قيس صدوق حسن الحديث، ابن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ. (3)
 الحديث السابع والتسعون، ثقة فقيه. (4)
 .الحديث الثاني، صحابي (5)
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 هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن الفضل اهلل عبد أبو: الفضل بن العباس .6
 ، وكان رديف النبيه( صحابي جليل11ت:ي: )المدن يالهاشم يالقرش

 .(1)يوم عرفة، روى له الجماعة
 :اإلسنادالحكم على   -ج

ال ، قالحديث ضعيف وهو األنصاري الرحمن عبد بن محمد فيه ضعيف إسناد
 نعلم الو . عطاء بن ويعقوب ليلى، أبي ابن عطاء عن رواه قد الحديث وهذا البزار:

 .سميناه من إال طريقا الفضل عن له

 اِتٍل،ُمقَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا، فقال: وقد صح الحديث عند البخاري من حديث عائشة
 َأنَّ )): َعاِئَشةَ  َعنْ  ِبيِه،أَ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنُ  ِهَشامُ  َأْخَبَرَنا الُمَباَرِك، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخَبَرَنا
 ِفيِهنَّ  َلْيَس  ُكْرُسفٍ  ِمنْ  َسُحوِليَّةٍ  ِبيٍض، َيَماِنَيةٍ  َأْثَوابٍ  َثاَلَثةِ  ِفي ُكفِّنَ  اللَّهِ  َرُسولَ 
 .(2)((ِعَماَمةٌ  َوالَ  َقِميٌص 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 األلفاظ:غريب -د

  ٍَسَحَله طاقَتين، َتلُيفْ  ال َأي َغْزُله ُيْبَرم ال ثوب: والسَِّحيلُ  السَّْحلُ : َسُحوِليَّة 
 .(3)َسداه َيْفِتلوا لم َأي َسَحلوه: يقال ،َسْحاًل  َيْسَحله

  ٍالُكْرُسف: الُقطن َوُهَو الُكْرُسوف، َواِحَدُتُه ُكْرُسَفة، َوِمْنُه ُكْرُسف: ُكْرُسف 
نْ  ِللثَِّيابِ  َوْصًفا َجَعَلهُ : اأَلثير اْبنُ  َقالَ ، الدَّواةِ   َمَرْرتُ  َكَقْوِلِهمْ  ُمْشَتقًّا نْ َيكُ  َلمْ  َواِ 
ِبلٍ  ِذَراعٍ  بَحّية  .(4)ِماَئةٍ  َواِ 

                                                           
 .5/217، اإلصابة:23/231، تهذيب الكمال:4/66، أسد الغابة:7/63الجرح والتعديل: (1)
، صحيح مسلم: كتاب 1264، حديث رقم:2/75باب الثياب البيض للكفن –صحيح البخاري: كتاب الجنائز  (2)

 .941، حديث رقم:2/649 باب في كفن الميت–الجنائز 
 .11/327فصل السين المهملة –لسان العرب: حرف الالم  (3)
 .9/297فصل الكاف –لسان العرب: حرف الفاء  (4)
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 (ق بُرهُ )
 :ثالثمائةبعد ال الخمسونو  الثامن*الحديث 

وُسَف، َعْن السِِّجْسَتاِنيُّ َقاَل: َنا ُمَحمَُّد ْبُن يُ َحدَّثََنا ِبِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب قال البزار: 
 َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  ِه،اللَّ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ِإْسَحاَق، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  نا َقالَ  َقْيٍس،
 َرُسولَ  َسِمْعتُ  :َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ  َدْفِنِه، ِفي اْخَتَلُفوا اللَّهِ  َرُسولُ  ُقِبَض  َلمَّا: َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ 
 ((.ُيْقَبُض  َحْيثُ  ُدِفنَ  ِإالَّ  َنِبيٌّ  ُقِبَض  َما)): َيُقولُ  اللَّهِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 ما روى ابن عباس عن أبي بكر- البزار في مسنده: مسند أبي بكر

 .17، حديث رقم:1/70
 :اإلسناددراسة  -ب
يوسف الفريابي عن قيس بن عمر بن الخطاب السجستاني عن محمد بن  .1

 .(1)الربيع: سبقت ترجمته والعزو لهما
ي: بالمطل يالقرشي المدن يسار بن إسحاق بن محمد بكر أبو: محمد بن إسحاق .2

روى له البخاري  ه( صدوق يدلس، صاحب المغازي، من الخامسة،150)ت:
 .(2)تعليقًا، والخمسة

 بن عباس بن اهلل عبيد بن اهلل عبد بن الحسين اهلل عبد أبو: حسين بن عبد اهلل .3
ه( ضعيف، من الخامسة، 141ي: )ت:المدن يالهاشم يالقرش المطلب عبد

 .(3)روى له الترمذي وابن ماجة
 .(4): سبقت ترجمتهماعكرمة عن ابن عباس .4

                                                           
الحديث الثاني والستون بعد المائتين: عمر بن الخطاب صدوق حافظ، محمد ثقة فاضل، قيس صدوق حسن  (1)

 الحديث.
 .9/45، تهذيب التهذيب:7/33، سير أعالم النبالء:29/90مال:، تهذيب الك7/191الجرح والتعديل:  (2)
 .2/342، تهذيب التهذيب:3/147، تاريخ اإلسالم:6/313، تهذيب الكمال:3/75الجرح والتعديل:  (3)
 . الحديث الثالث واألربعون، عكرمة ثقة ثبت، ابن عباس صحابي (4)
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 عمرو نب عامر بن عثمان ،قحافة أبى بن اهلل الصديق عبد بكر أبو: أبو بكر .5
ه( خليفة رسول 13ي: )ت:التيم يالقرش مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن
  .(1)، روى له الجماعةبعد األنبياء ، وأكمل الناس إيماناً اهلل

 : اإلسنادالحكم على   -ج
 .الحديث ضعيف وهو الهاشمي اهلل عبد بن الحسين فيه ضعيف هإسناد

 ابن بكر أبي عن ورواه بكر، أبو إال رواهأحدًا  نعلم ال الكالم وهذاقال البزار:  
 .وعائشة عباس،

سناد للحديث ما ذكره اآلجري في ، إال ان أقوى إضعيف من طريقيهوالحديث 
: َقالَ  َعبَّادٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اَحدَّثَنَ : َقالَ  َداُودَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََناالشريعة بسنده فقال: 

، اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسْينُ حُ  َوَحدَّثَِني: َقالَ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ،ُسَلْيَمانَ  ْبنُ  َبْكرُ  َحدَّثََنا
 ُوِضعَ  ،الثُّاَلثَاءِ  َيْومَ  اللَّهِ  َرُسولِ  َوَفاةَ  َوَذَكرَ  َعبَّاسٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،ِعْكِرَمةَ  َعنْ 
 ِفي َنْدِفُنهُ : َقاِئلٌ  َفَقالَ  ،ِنهِ َدفْ  ِفي اْخَتَلُفوا اْلُمْسِلُمونَ  َكانَ  َوَقدْ  ،َبْيِتهِ  ِفي َسِريِرهِ  َعَلى

 .َأْصَحاِبهِ  َمعَ  ُيْدَفنُ : َقاِئلٌ  َوَقالَ  ،َمْسِجِدهِ 
 ْيثُ حَ  ُدِفنَ  ِإالَّ  َنِبيُّ  ُقِبَض  َما)): َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي: َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ  

 النَّاُس  َدَخلَ  ثُمَّ  َتْحَتهُ  َلهُ  َفُحِفرَ  َعَلْيهِ  ُتُوفِّيَ  الَِّذي اللَّهِ  َرُسولِ  ِفَراُش  َفُرِفعَ  ((،ُيْقَبُض 
 َفَرْغنَ  ِإَذا ىَحتَّ   ،النَِّساءُ  َدَخلَ  َفَرُغوا ِإَذا َحتَّى الرَِّجالُ  ،َأْرَسااًل  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى
ْبَيانُ  َدَخلَ   ِمنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُدِفنَ  ثُمَّ  َأَحدٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى النَّاَس  َيُؤمَّ  َوَلمْ  ،الصِّ
 ، وهذا الحديث إسناده حسن.(2)اأْلَْرِبَعاءِ  َلْيَلةَ  اللَّْيلِ  َوَسطِ 

 .حسن :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .4/144، اإلصابة:15/212الكمال: ، تهذيب5/37، أسد الغابة:111/  5الجرح والتعديل:  (1)
: كتاب مذهب أمير المؤمنين علي (2)  باب ذكر وفاة النبي- في أبي بكر وعمر وعثمان الشريعة لْلُجرِّيُّ

 . 1142، حديث رقم:5/2361وعدد سنيه التي قبض عليها 
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  الفصل الثاني
 (واألحاديث الواردة فيهم مناقب آل البيت)

 (خديجة بنت ُخويِلد) 
 :ثالثمائةبعد ال والخمسون التاسع*الحديث 

، ْبنُ  َعاِصمُ  ثنا اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناقال الطبراني:  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ناث َعِليٍّ  الرَّ
 َعَلى ِغْرتُ  َما َحدٍ أَ  َعَلى ِغْرتُ  َما)): َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ 

 ِفي َبْيتٍ بِ  ُيَبشَِّرَها َأنْ  اهللُ  َأَمَرهُ )): َوَقاَلتْ  ،((َيْذُكُرَها اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِممَّا َخِديَجَة،
 ((.َقَصبٍ  ِمنْ  اْلَجنَّةِ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
 مناقب خديجة- أزواج رسول اهلل–الطبراني في الكبير: مسند النساء 

 .16، حديث رقم:23/11
 :اإلسناددراسة  -ب
بن الربيع: سبق العزو علي بن عبد العزيز عن عاصم بن علي عن قيس  .1

 .(1)لهم
 .(2): سبق العزو لهمهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .2
 : اإلسنادالحكم على   -ج

 ألسديا الربيع بن وقيس الواسطي، علي بن عاصم عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 ان حسنا الحديث.صدوق ماوه

برواية هذا الحديث عن هشام بن عروة فقد تابعه عليه غير واحد،  ولم يتفرد قيس
 ولم يخالف فيه الثقات.

                                                           
 الحديث.الحديث السادس والعشرون بعد المائة، على ثقة، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن  (1)
 صحابية. الحديث السابع عشر بعد المائة، هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير ثقتان فقيهان، عائشة (2)
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فقال  فقد ورد الحديث فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة
 ٌم،ِهَشا ِإَليَّ  َكَتبَ : الَ قَ  اللَّْيُث، َحدَّثََنا ُعَفْيٍر، ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-البخاري 

 َعَلى ِغْرتُ  َما ،ِللنَِّبيِّ  اْمَرَأةٍ  َعَلى ِغْرتُ  َما)): َقاَلتْ  ،َعاِئَشةَ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ 
 ُيَبشَِّرَها َأنْ  اللَّهُ  َأَمَرهُ وَ  َيْذُكُرَها، َأْسَمُعهُ  ُكْنتُ  ِلَما َيَتَزوََّجِني، َأنْ  َقْبلَ  َهَلَكتْ  َخِديَجَة،
نْ  َقَصٍب، ِمنْ  ِبَبْيتٍ   .(1)((َيَسُعُهنَّ  َما ِمْنَها اَخاَلِئِلهَ  ِفي َفُيْهِدي الشَّاةَ  َلَيْذَبحُ  َكانَ  َواِ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 

  

                                                           
، 3116، حديث رقم: 5/31خديجة وفضلها باب تزويج النبي–صحيح البخاري: كتاب مناقب األنصار  (1)

 . 2435حديث رقم:  ، 4/1111باب فضائل خديجة أم المؤمنين–صحيح مسلم: كتاب الفضائل 
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 ()عائشة بنت أبي بكر
 :ثالثمائةبعد ال الستون*الحديث 

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  نا: الَ قَ  آَدمَ  ْبنُ  َيْحَيى نا: َقالَ  َأِبي نا: َقالَ  ِإْبَراِهيمُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   الرَّ
، َعنِ  ُمِغيَرَة، َعنْ   ِإَلى ِزَيادٌ  َبَعثَ : لَ َقا اْلُمْصَطِلقِ  ْبنِ  اْلَحاِرِث  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  الشَّْعِبيِّ

لَ  ِبَماٍل، النَِّبيِّ  َأْزَواجِ   َيْعَتِذرُ )): َفَقاَلتْ  َلَمَة،سَ  ُأمِّ  ِإَلى َيْعَتِذرُ  الرَُّسولُ  َفَجَعلَ  َعاِئَشَة، َوَفضَّ
ُلَها َكانَ  َلَقدْ  ِزَياٌد؟ ِإَلْيَنا  ((.اللَّهِ  َرُسولُ  ِزَيادٍ  نْ مِ  َتْفِضياًل  َعَلْيَنا َأْعَظمَ  َكانَ  َمنْ  ُيَفضِّ

  تخريجه: -أ

  :أخرجه

 .2651، حديث رقم:3/114إبراهيم  اسمهالطبراني في األوسط: من 

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهمعن يحيى بن آدم عن قيس الوكيعي عن أبيه أبراهيم .1
 .(2)مغيرة بن مقسم: سبقت ترجمته .2
 .(3)الشعبي عامر بن شراحيل: سبقت ترجمته .3
 يخزاعال عائذ بن حبيب بن ضرار أبى بن الحارث بن عمرو: عمرو بن الحارث .4

ه( صحابي، 61: )ت:المؤمنين أمبنت الحارث  جويرية أخو يالمصطلق
 .(4)روى له الجماعة

 

 

 
                                                           

 الحديث السابع واألربعون بعد المائتين، جميعهم ثقات عدا قيس فهو صدوق حسن الحديث. (1)
  الحديث التاسع والسبعون بعد المائة، ثقة يدلس. (2)
 الحديث السادس، ثقة فقيه. (3)
 .4/501اإلصابة:، 21/569، تهذيب الكمال:3/707، أسد الغابة:225/  6الجرح والتعديل:  (4)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج

ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 ى،يحي إال قيس عن وال قيس، إال مغيرة عن الحديث هذا يرو لم قال الطبراني:

 .الوكيعي به تفرد

ر بن عبد جري ، فقد تابعهفي روايته لهذا الحديث لقيستابع وقفت على موقد 
 أبو اأخبرنالحميد الضبي، كما نص عليه ابن عساكر في تاريخ دمشق، فقال: 

 منصور وأبو البسري بن القاسم وأبو النقور بن الحسين أبو نا السمرقندي بن القاسم
 دالواح عبد أحمد أبو نا المخلص طاهر نا قالوا غالب بن محمد بن الباقي عبد
 بن حاقإس نا محمد بن جعفر نا الرشيد بن المعتصم بن الواثق بن المهتدي بن

 نب عمرو مع سمية بن زياد أرسل قال الشعبي عن مغيرة عن جرير نا إسماعيل
 ريعتذ وصفية سلمة أم إلى وأرسل المؤمنين أمهات إلى وأموال بهدايا الحارث
 منه ضيالتف علينا أشد هو من كان لقد فضلها لئن)) فقالت عائشة وفضل إليهما
 .(1)((يفضلها

ويشهد أيضًا لهذا الحديث األحاديث الكثيرة التي وردت في فضل أم المؤمنين 
 .والتي بلغت حد التواتر في فضلها ومكانتها عند رسول اهلل عائشة

 

  

                                                           
 .45/453عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن المري –تاريخ دمشق البن عساكر: حرف العين  (1)
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 (الحث على مودة أهل البيت)
 :ثالثمائةبعد ال الستونالواحد و *الحديث 

 َحْربَ  َأنَّ  َيْذُكرُ  ،رميالحض ُسَلْيَمانَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ِإَلْيَنا َكَتبَ  َوِفيَماقال أحمد: 
انَ  اْلَحَسنِ  ْبنَ   َسِعيدِ  َعنْ  اأْلَْعَمِش، نِ عَ  َقْيٍس، َعنْ  اأْلَْشَقُر، ُحَسْينٌ  نا: َقالَ  َحدََّثُهمْ  الطَّحَّ
: َقاُلوا ،(1) يهىه مه جه ين ىن من خن  حن جن  َنَزَلتْ  َلمَّا: َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ 
،)): َقالَ  ؟َمَودَُّتُهمْ  َعَلْيَنا َوَجَبتْ  الَِّذينَ  َهؤاَُلءِ  َقَراَبتَُنا َمنْ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا  َوَفاِطَمُة، َعِليٌّ

 .((َواْبَناَها

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 بكر أبي حديث من على فضائل ومن- أحمد في الفضائل: فضائل على .1
 ، واللفظ له.1141، حديث رقم:2/669 اهلل عبد غير شيوخه عن مالك بن

، 2641، حديث رقم: 3/47الطبراني في الكبير: بقية أخبار الحسن بن علي .2
 .12259، حديث رقم: 11/444سعيد بن جبير عن ابن عباسو 
، بلفظ 2230، حديث رقم:2/360أحمد  اسمهباب من الطبراني في األوسط:  .3

 ْلُمرِّيُّ ا ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََنا، قال الطبراني: من طريق الحسن بن على آخر
انُ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  َحْربُ  نا: َقالَ  اْلَبْغَداِديُّ   اأْلَْشَقرُ  اْلَحَسنِ  نُ بْ  ُحَسْينُ  نا: َقالَ  الطَّحَّ

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  نا: َقالَ   َأنَّ  َعِليٍّ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َلْيَلى، َأِبي اْبنِ  َعنِ  َلْيٍث، َعنْ  الرَّ
 َوُهوَ  َوَجلَّ  َعزَّ  للَّهَ ا َلِقيَ  َمنْ  َفِإنَّهُ  اْلَبْيِت، َأْهلَ  َمَودََّتَنا الَزُموا)): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ 
 ِبَمْعِرَفةِ  ِإالَّ  َعَمُلهُ  َعْبًدا َفعُ َينْ  اَل  ِبَيِدِه، َنْفِسي َوالَِّذي ِبَشَفاَعِتَنا، اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َيَودَُّنا
 ((.َحقََّنا

  يهىه مه جه ين : َتَعاَلى َقْوُلهُ  –أبن أبي حاتم في تفسيره: سورة الشورى  .4
 .11476، حديث رقم:10/3277

                                                           
 .23الشورى:  (1)
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 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهالحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
ان، الحسن بن حرب: حرب بن الحسن .2  يعوك عن روىي، الكوفة أهل من الطَّحَّ

 نب المطلب عن روى: حاتم أبي ابن قال، العراق أهل عنه روى ،والكوفيين
وقال  ،شيخ: فقال عنه أبي سألت ،الصوفي يحيى بن أحمد عنه وروى ،زياد

 .(2)األزدي: ليس حديثه بذاك
 .(3)حسين بن الحسن األشقر: سبقت ترجمته .3
سبق العزو : قيس بن الربيع عن األعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .4

 .(4)لهم
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 وهو قراألش الحسن بن الحسينحرب بن الحسن وهو مقبول،  فيه ضعيف هإسناد
 .الحديث ضعيف

 

                                                           
 الحديث التاسع، ثقة جبل.  (1)
 .3/1، لسان الميزان:1/469، ميزان االعتدال:1/213، الثقات البن حبان: 3/252الجرح والتعديل: (2)
  المائتين، ضعيف.الحديث الخامس بعد  (3)
الحديث الثالث واألربعون بعد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، واألعمش ثقة يدلس، سعيد بن جبير ثقة  (4)

 صحابي. ثبت، ابن عباس
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 ()األحاديث الواردة في مناقب فاطمة
 :ثالثمائةبعد ال والستون الثاني*الحديث 

ِبيِع،ال ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا ُمَعاٍذ، ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّثََنا َعفَّاُن، َحدَّثََناقال أحمد:   اْلِمْقَداِم، َأِبي َعنْ  رَّ
، َعنْ  اأْلَْزَرِق، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ   َعَلى َناِئمٌ  َوَأَنا اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َدَخلَ : َقالَ  َعِليٍّ

 َفَحَلَبَها ِبْكيٍ  َلَنا َشاةٍ  ِإَلى ِبيُّ النَّ  َفَقامَ : َقالَ  اْلُحَسْيُن، َأوِ  اْلَحَسنُ  َفاْسَتْسَقى اْلَمَناَمِة،
اهُ  اْلَحَسُن، َفَجاَءهُ  َفَدرَّْت،  ِإَلْيَك؟ َحبُُّهَماَأ َكَأنَّهُ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َفاِطَمةُ  َفَقاَلتْ  ،النَِّبيُّ  َفَنحَّ
يَّاكِ  ِإنِّي)): َقالَ  ثُمَّ  ((َقْبَلهُ  اْسَتْسَقى َوَلِكنَّهُ  اَل،)): َقالَ   َمَكانٍ  ِفي الرَّاِقَد، َوَهَذا َوَهَذْينِ  َواِ 
 ((.اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َواِحدٍ 

 تخريجه:  -أ
 :أخرجه

،  2/276مسند على بن أبي طالب–أحمد في مسنده: مسند الخلفاء الراشدين  .1
 ، واللفظ له.792حديث رقم:

 بكر أبي حديث من على فضائل ومن- أحمد في الفضائل: فضائل على .2
 .1113، حديث رقم:2/692 اهلل عبد غير شيوخه عن مالك بن

، حديث  2/591ابن أبي عاصم في السنة: باب ما ذكر في فضل علي .3
 .1233رقم:

 وعشرين ثمان سنة شعبان في إمالء آخر مجلس: (1)ماليفي األالمحاملي  .4
 .111، حديث رقم:205صـ وثالثمائة

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)عفان بن مسلم: سبقت ترجمته .1

                                                           
رواية ابن يحيى البيع: ألبي عبد اهلل البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل -أمالي المحاملي  (1)

هـ(، تحقيق: د. إبراهيم القيسي، طبعة: المكتبة اإلسالمية دار 330بي المحاملي )المتوفى: بن سعيد بن أبان الض
 ه.1412األردن، الطبعة األولى: –عمان -ابن القيم 

 (، ثقة ثبت.13التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (2)
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 .(1)معاذ: سبقت ترجمته معاذ بن .2
 .(2)قيس بن الربيع عن أبي المقدام: سبقت ترجمتهما .3
 ياألنصار  مسعود بن بشر بن الرحمن عبد بشر أبو: عبد الرحمن األزرق .4

ه( صدوق من الثالثة، روى له مسلم وأبو داود 100: )ت: قبل األزرق يالمدن
 .(4)والنسائي

 .(5): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 نصارياأل بشر بن الرحمن عبدقيس بن الربيع، و  عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 .الحديث احسن انصدوق ماوه

، أورده الطبراني في الكبير فقال: وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري
، َحيَّانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا  ْبنِ  اْلَكِريمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِعيدُ سَ  ثنا َيْحَيى، ْبنُ  َكِثيرُ  ثنا اْلَماِزِنيُّ
اِف، َأِبي َعْوفٍ  َأِبي ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  َعَواَنَة، وَأُبو َسِليٍط،  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  ْبدِ عَ  َعنْ  اْلَجحَّ
 َأنَّ : اْلُخْدِريُّ  َسِعيدٍ  َأُبو ناث: َيُقولُ  َنْوَفلٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِزَناٍد، َأِبي

 ِإَلى َأْبَناُؤَهاوَ  ُمْضَطِجَعةٌ  َوِهيَ  َقاِئٌم، َوَعِليٌّ  َيْومٍ  َذاتَ  َفاِطَمةَ  َعَلى َدَخلَ  اهللِ  َرُسولَ 
 َفاْسَتْيَقظَ  ِبهِ  َفَأَتى َلُهمْ  َفَحَلبَ  ِلْقَحةٍ  ِإَلى اهللِ  َرُسولُ  َفَقامَ  اْلَحَسُن، َفاْسَتْسَقى َجْنِبَها،

 َأَخاكَ  ِإنَّ )): اهللِ  ُسولُ رَ  َفَقالَ  َبَكى َحتَّى َقْبَلهُ  َيْشَربَ  َأنْ  ُيَعاِلجُ  َفَجَعلَ  اْلُحَسْيُن،
 ِعْنِدي ِبآَثرَ  ُهوَ  َما)): لَ َقا ِعْنَدَك، آَثرُ  اْلَحَسنَ  َكَأنَّ : َفاِطَمةُ  َفَقاَلتْ  ،((َقْبَلكَ  اْسَتْسَقى
نََّما ِمْنُه، نِّي َواِحَدٍة، ِبَمْنِزَلةٍ  ِعْنِدي ُهَما َواِ  يَّاكَ  َواِ   َواِحدٍ  َمَكانٍ  َلِفي لنَّاِئمُ ا َوَهَذا َوُهَما َواِ 
 .عوانة وي هذا الحديث وخاصًة من طريق أبي، وهذا الشاهد يق(6)((اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 

                                                           
 (، ثقة متقن.9التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع، ترجمة رقم: ) (1)
 الحديث التاسع والعشرون بعد الثالَثِماَئٍة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو المقدام ثقة. (2)
 .6/145، تهذيب التهذيب:2/1131، تاريخ اإلسالم:16/541، تهذيب الكمال:5/214الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (5)
 .1016، حديث رقم: 22/405ومن مناقب فاطمة- بنات رسول اهلل–المعجم الكبير: مسند النساء  (6)
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 ()في فضل وشرف نسبها

 :ثالثمائةبعد ال الستونو  الثالث*الحديث 

 اْلَحَسنِ  ْبنُ  َحْربُ  َحدَّثََنا ،اْلَقْنَطِريُّ  اْلُمرِّيُّ  اْلَعبَّاسِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
اُن،  َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  ِبيِع،الرَّ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا اأْلَْشَقُر، الَحَسنِ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّثََنا الطَّحَّ
، اْبنَ  َيْعِني َعَباَيةَ   َنِبيَُّنا)): ِلَفاِطَمةَ  اللَّهِ  ولُ َرسُ  َقالَ : َقالَ  اأْلَْنَصاِريِّ  َأيُّوبَ  َأِبي َعنْ  ِرْبِعيٍّ
 َجَناَحانِ  َلهُ  َمنْ  َوِمنَّا ،َحْمَزةُ  كِ َأِبي َعمُّ  َوُهوَ  الشَُّهَداءِ  َخْيرُ  َوَشِهيُدَنا ،َأُبوكِ  َوُهوَ  اأْلَْنِبَياءِ  َخْيرُ 
 اْلَحَسنُ  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  ِسْبَطا ِمنَّاوَ  ،َجْعَفرٌ  َأِبيكِ  َعمِّ  اْبنُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َحْيثُ  اْلَجنَّةِ  ِفي ِبِهَما َيِطيرُ 

 ((.اْلَمْهِديُّ  َوِمنَّا ،اْبَناكِ  َوُهَما َواْلُحَسْينُ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .94، حديث رقم:1/75أحمد  اسمهالطبراني في الصغير: من 
 :اإلسناددراسة  -ب
 القنطري المري العباس بن محمد بن أحمدأحمد بن محمد بن العباس:  .1

عن: حرب بن الحسن الطحان، ومحمد بن عبيد  روى: مجهول الحال، البغدادي
 عفرج بن العزيز وعبد معاجمه، في الطبراني القاسم أبو: وعنه، بن حسان
 .(1)الخالل غالم الحنبلي

الربيع عن األعمش:  حرب بن الحسن عن حسين بن الحسن عن قيس بن .2
 .(2)سبقت ترجمته والعزو لهم

 .(3): سبقت ترجمتهِرْبِعيٍّ بن  َعَباَيةَ  .3

                                                           
 .167إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ (1)
الحديث الثالث والستون بعد الثالَثِماَئٍة، حرب مقبول، حسين األشقر ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث،  (2)

  األعمش ثقة يدلس.
 الثالَثِماَئٍة، شيخ.الحديث الثامن والثالثون بعد  (3)
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 عوف بدع بن ثعلبة بن كليب بن زيد بن خالد أيوب أبو: أبو أيوب األنصاري .4
، روى له ه( صحابي بدري50ي: )ت:الخزرج ياألنصار  غنم بن

 .(1)الجماعة
 :اإلسنادالحكم على   -ج

أحمد بن محمد بن العباس وهو مجهول، وحرب بن  فيه الضعف شديد إسناد
 األسدي ربعي بن عبايةالحسن وهو مقبول، وحسين األشقر وهو ضعيف الحديث، و 

 .الحديث متروك وهو

 .األشقر حسين به تفرد قيس إال األعمش عن يروه لمقال الطبراني: 

 

  

                                                           
 .2/199، اإلصابة:1/66، تهذيب الكمال:3/707، أسد الغابة:3/331الجرح والتعديل: (1)
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 (يوم القيامة لفاطمة ما)

 :ثالثمائةبعد الوالستون  الرابع*الحديث 

 َقْيُس  ثنا اأْلَْشَقُر، نٍ َحسَ  ْبنُ  ُحَسْينُ  ثنا ُيوُنَس، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال أبو بكر الشافعي: 
ِبيِع، ْبنُ  ، َأيُّوبَ  ِبيأَ  َعنْ  ُنَباَتَة، ْبنِ  اأْلَْصَبغِ  َعنِ  َطِريٍف، ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  الرَّ  اأْلَْنَصاِريِّ
 َأْهلَ  َيا ،اْلَعْرشِ  ُبْطَنانِ  ِمنْ  ُمَنادٍ  َناَدى اْلِقَياَمةِ  َيْومُ  َكانَ  ِإَذا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

وا ُرُءوَسُكْم، َنكُِّسوا اْلَجْمعِ  َراطِ  َعَلى ُمَحمَّدٍ  تُ ِبنْ  َفاِطَمةُ  َتُمرَّ  َحتَّى َأْبَصاَرُكمْ  َوُغضُّ  ((الصِّ
 ((.ْرقِ اْلبَ  َكَمَمرِّ  اْلِعينِ  اْلُحورِ  ِمنَ  َجاِرَيةٍ  َأْلفَ  َسْبِعينَ  َمعَ  َفَتُمرُّ )) :َقالَ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

،  2/103أبو بكر الشافعي في الفوائد الغيالنيات: باب المتزاورين في اهلل .1
 ، واللفظ له.1109حديث رقم:

، حديث 77: فضل بناء المساجد صـ(1)أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين .2
 .63رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 يالقرش سليمان بن موسى بن يونس بن محمد العباس أبو: محمد بن يونس .1

ه( ضعيف متهم بالوضع، من الحادية 216ي: )ت:البصر  يالسام الُكَدْيِميُّ 
 .(2)عشر، روى له أبو داود

 .(3)حسين بن الحسن األشقر عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2

                                                           
، هـ(414ألبي سعيد محمد بن علي بن عمر بن مهدي األصبهاني الحنبلي النقاش )المتوفى:  :فوائد العراقيين (1)

 مصر.–تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، طبعة: مكتبة القرآن 
 .9/542، تهذيب التهذيب:13/302، سير أعالم النبالء:27/66، تهذيب الكمال:1/122الجرح والتعديل: (2)
  الحديث الخامس بعد المائتين، حسين األشقر ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
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ك مترو ي: الكوف يالحنظل الحذاء اإلسكاف طريف بن سعد: سعد بن طريف .3
 .(1)واٍه، من السادسة، روى له الترمذي، وابن ماجه

 ُرِمياالد يالحنظل يالتميم نباتة بن صبغاالقاسم  أبو: اتةصبغ بن نباال .4
 .(2)، من الثالثة، روى له بن ماجةبالرفض رمى متروكي: الكوف يالمجاشع

 .(3)أبو أيوب األنصاري: سبقت ترجمته .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 باتةن بن وأصبغ الكديمي، يونس بن محمد :وهما بالوضع متهمان فيه هإسناد
 .بالرفض ُرِميو  بالكذب متهم وهو التميمي

 

  

                                                           
 .3/474، تهذيب التهذيب:3/172، تاريخ اإلسالم:10/271، تهذيب الكمال:4/17الجرح والتعديل: (1)
 .1/363، تهذيب التهذيب:3/301، تهذيب الكمال:2/319الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الثالث والستون بعد الثالثمائة، صحابي (3)
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 ()من مآثر علي  وفاطمة

 :ثالثمائةبعد ال والستون الخامس*الحديث 

، اِرثِ اْلحَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  ْبنِ  محمدٍ  بنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال ابن شاهين:   ثنا اْلَباِغْنِديُّ
، َخَلفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا اأْلَْشَقُر، َحَسنٍ  ْبنُ  ُحَسْينُ  ثنا اْلَحدَّاِديُّ  َأِبي َعنْ  الرَّ

 َوالسَِّياقُ  ِبَنْحِوهِ  ِعيدٍ سَ  َأِبي َعنْ  َعِطيََّة، َعنْ  َقْيٍس، ْبنِ  ُعمر َوَعنْ  َسِعيٍد، َأِبي َعنْ  َهاُروَن،
 َغدِّيِنيُه؟تُ  َشْيءٌ  ِعْنَدكِ  َهلْ  َفاِطَمةُ  َيا: َفَقالَ  َيْومٍ  َذاتَ  َعِليُّ  َأْصَبحَ : َقالَ  َهاُرونَ  أِلَِبي
 ُمْنذُ  َشْيءٌ  َبْعَدكَ  َلَنا انَ كَ  َواَل  ُأَغدِّيَكهُ  َشْيءٌ  ِعْنِدي َما ِبالنُُّبوَّةِ  َأِبي َأْكَرمَ  َوالَِّذي اَل : َقاَلتْ 
 َأاَل  َفاِطَمةُ  َيا: َقالَ  َهَذْينِ  اْبَنيَّ  َوَعَلى َبْطِني َعَلى ِبهِ  ُأوِثُركَ  َشْيءٌ  ِإالَّ  ُطْعَمة َيْوَمْينِ 

 َعَلْيِه، َتْقِدرُ  اَل  َما ُأَكلَِّفكَ  نْ أَ  اللَّهِ  ِمنَ  َأْسَتْحِيي ِإنِّى: َقاَلتْ  َشْيًئا؟ ُأْبِغَيُكمْ  َحتَّى َأْعَلْمِتِني
 نْ أَ  َأَرادَ  ِبَيِدهِ  الدِّيَنارُ  َفَبْيَنا اًراِدينَ  َواْسَتْقَرَض  ِبهِ  الظَّنِّ  َوَحِسنَ  ِباللَّهِ  َواِثًقا ِعْنَدَها ِمنْ  َفَخَرجَ 
 ِمنْ  الشَّْمُس  َلوََّحْتهُ  َقدْ  ْلَحرِّ ا َشِديدِ  َيْومٍ  ِفي اْلِمْقَدادُ  َلهُ  َعَرَض  ِإذْ  َلُهمْ  َيْصُلحُ  َما َلُهمْ  َيْبَتاعَ 
 السَّاَعَة؟ َهِذهِ  َرْحِلكَ  ِمنْ  َأْزَعَجكَ  َما ِمْقَدادُ  َيا: َقالَ  َأْنَكَرهُ  َرآهُ  َفَلمَّا َتْحِتهِ  ِمنْ  َوآَذْتهُ  َفْوِقهِ 
 .َوَراِئي َعمَّا َتْسَأْلِني َواَل  َسِبيِلي َخلِّ  َحَسنٍ  َأَبا َيا: َقالَ 

 َأْكَرمَ  َفَوالَِّذي َأِبيتَ  ذْ إِ  َأَما: َقالَ  َحاَلَك، َتْكُتَمِني َأنْ  َلكَ  َيِحلُّ  اَل  ِإنَّهُ  َأِخي اْبنَ  َيا: َفَقالَ 
ًدا  َسِمْعتُ  َفَلمَّا ُجوًعا َيْبُكونَ  ِليَأهْ  َتَرْكتُ  َوَلَقدْ  اْلُجْهدُ  ِإالَّ  َرْحِلي ِمنْ  َأْزَعَجِني َما ِبالنُُّبوَّةِ  ُمَحمَّ
ِتي َحاِلي َهِذهِ فَ  َرْأِسي َراِكًبا َمْغُموًما َرْجتُ َفخَ  اأْلَْرُض  َتْحِمْلِني َلمْ  اْلِعَيالِ  ُبَكاءَ   َفَهَمَلتْ  َوِقصَّ
 َغْيرُ  َأْزَعَجِني َما َلْفتَ حَ  ِبالَِّذي َأْحِلفُ : َقالَ  ِلْحَيَتهُ  ُدُموُعهُ  َبلَّتْ  َحتَّى ِباْلُبَكاءِ  َعِليٍّ  َعْيَنا
 . يَنْفسِ  َعَلى ِبهِ  آَثْرُتكَ  َفَهاكَ  ِديَناًرا اْقَتَرْضتُ  َوَلَقدِ  َأْزَعَجكَ  الَِّذي

 اْلَمْغِربَ وَ  َواْلَعْصرَ  الظُّْهرَ  ِفيهِ  َفَصلَّى النَِّبيِّ  َمْسِجدَ  َدَخلَ  َحتَّى َوَرَجعَ  الدِّيَنارَ  ِإَلْيهِ  َفَدَفعَ 
لِ  الصَّفِّ  ِفي ِبَعِليٍّ  َمرَّ  اْلَمْغِربِ  َصاَلةَ  النَِّبيُّ  َقَضى َفَلمَّا  َعِليُّ  َفثَارَ  ِبِرْجِلهِ  َفَغَمَزهُ  اأْلَوَّ
 اْلَحَسنِ  َأَبا َيا: َفَقالَ  اَلمَ السَّ  َفَردَّ  َعَلْيهِ  َفَسلَّمَ  اْلَمْسِجدِ  َبابِ  ِعْندَ  َلِحَقهُ  َحتَّى النَِّبيِّ  َخْلفَ 
 َحَياءً  َجَواًبا ُيِحيرُ  اَل  ساعةً  َعِليٌّ  َفَأْطَرقَ  الرَّْحِل، إلى فانَفَتلَ  ُتَعشِّيَنا؟ َشْيءٌ  ِعْنَدكَ  َهلْ 
ا َعَلْيَها َخَرجَ  الَِّتي اْلَحالَ  َعَرفَ  َوَقدْ  النَِّبيِّ  ِمنَ  ، ُسُكوتِ  ِإَلى َنَظرَ  َفَلمَّ  َأَبا َيا: َقالَ  َعِليٍّ
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 َوَكَراَمةً  ُحبًّا: َلهُ  الَ َفقَ  َمَعَك؟ َفَأِجيءَ  َنَعمْ  َتُقولُ  َأوْ  َعْنكَ  َتْصِرفْ  اَل  َأوْ  َلَك؟ َما اْلَحَسنِ 
 .َبَلى: َعِليٌّ  َفَقالَ  ِعْنَدُهمْ  ىَتَعشَّ  َأنْ  َنِبيِّهِ  ِإَلى َأْوَحى َقدْ  َتَعاَلى اللَّهُ  َوَكانَ ، ِبَنا اْذَهبْ  َبَلى

 َوَقدْ  َلَها ُمَصلًّى يفِ  السَّاَلمُ  َعَلْيَها َفاِطَمةَ  َعَلى َدَخاَل  َحتَّى َفاْنَطَلَقا ِبَيِدهِ  النَِّبيُّ  َفَأَخذَ 
 لَّىاْلُمصَ  ِمنَ  َخَرَجتْ  َرْحِلَها ِفي النَِّبيِّ  َكاَلمَ  َسِمَعتْ  َفَلمَّا ُدَخاًنا َتُفورُ  َجْفَنةٌ  َوَخْلَفَها َصلَّتْ 
 َكْيفَ : َوَقالَ  َرْأِسَها َعَلى َيِدهِ بِ  َوَمَسحَ  السَّاَلمَ  َفَردَّ  َعَلْيهِ  النَّاسِ  َأَعزَّ  َوَكاَنتْ  َعَلْيهِ  َفَسلََّمتْ 
 .َفَعلَ  َوَقدْ  َلكِ  اللَّهُ  َغَفرَ  َعشِّيَنا اللَّهُ  َرِحَمكِ  َأْمَسْيتِ 

 َفاِطَمةَ  َرَمى ِريَحهُ  َوَشمَّ  إليه َعِليٌّ  َنَظرَ  َفَلمَّا َيَدْيهِ  َبْينَ  َفَوَضَعْتَها اْلَجْفَنةَ  َفَأَخَذتِ  
 َبْيِني ِفيَما َأْذَنْبتُ  َهلْ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  َوَأَشدَّهُ  َنَظُركَ  َأَشحَّ  َما: َلهُ  َفَقاَلتْ  َشِحيًحا اُرِمي ِبَبَصِرهِ 
 السََّخَط؟ ِبهِ  اْسَتْوَجْبتُ  َذْنًبا َوَبْيَنكَ 

 ِباللَّهِ  َتْحِلِفينَ  َوَأْنتِ  ْلَيْومَ ا ِبكِ  َعْهِدي َأَلْيَس  اْلَيْوَم؟ َأَصْبِتهِ  َذْنبٍ  ِمنْ  َأْعَظمُ  َذْنبٍ  َوَأيُّ : َقالَ 
  َيْوَمْيِن؟ ِمنْ  َطَعاًما َطِعْمتُ  َما ُمْجَتِهَدةً 

. َحقًّا ِإالَّ  َأَقلْ  َلمْ  َأنِّى َأْرِضهِ  ِفي َوَيْعَلمُ  َسَماِئهِ  ِفي َيْعَلمُ  ِإَلِهي: َفَقاَلتْ  السََّماءِ  ِإَلى َفَنَظَرتْ 
 َفَوَضعَ  ِمْنُه؟ َأْطَيبَ  آُكلْ  َلمْ وَ  َراِئَحِتهِ  ِمْثلَ  َأُشمَّ  َوَلمْ  َقطُّ  ِمْثَلهُ  َأرَ  َلمْ  الَِّذي َهَذا َلكِ  َفَأنَّى: َقالَ 
 َهَذا يَناِركَ لدِ  َثَوابُ  َهَذا َعِليُّ  َيا: َوَقالَ  َهزََّها ثُمَّ  َعِليٍّ  َكِتَفيْ  َبْينَ  اْلُمَباَرَكةَ  َكفَّهُ  النَِّبيُّ 
 اْسَتْعَبرَ  ثُمَّ  ،ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  اللَّهَ  ِإنَّ : اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا ِديَناِركَ  َجَزاءُ 
 ُيْجِريكَ  َحتَّى الدُّْنَيا ِمنَ  ُيْخِرَجُكَما َأنْ  َلُكَما َأَبى هو الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : َفَقالَ  َباِكًيا النَِّبيُّ 
 ُكلََّما َمْرَيمُ  ِفيهِ  َجَرتْ  لَِّذيا ِباْلِمثَالِ  َفاِطَمةُ  َيا ِفيهِ  َوُيْجِريكِ  َزَكِريَّا َأْجَرى الَِّذي اْلَمْجَرى ِفي
ِرْزًقا ِعْنَدَها َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  َزَكِريَّا َعَلْيَها َدَخلَ 

(1). 
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  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 .14، حديث رقم:21صـ :(1)ابن شاهين في فضائل فاطمة
 :اإلسناددراسة  -ب
 نب سليمان ْبن محمد ْبن محمد ْبن أحمد َذرّ  أبوأحمد بن محمد بن سليمان:  .1

 اهلل وُعَبْيد شبة، بن َعْمر، روى عن: مقبوله(، 326: )ت:الباَغْنديّ  الحارث
 ْطنّي،الدَّاَرقُ  ، وعنه:َنْصر بن وسْعدان إشكاب، بن وعليّ  الزُّْهرّي، سْعد بن

 .(1)شاهين بن َحْفص وأبو والُمَعاَفى،
ئ: المقر  يالبغداد يالحداد خلف بن محمد بكر أبو: محمد بن خلف .2

 .(2)الحادية عشر، روى له البخاريه( ثقة، من 261)ت:
 .(3)حسين بن الحسن األشقر عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .3
 ،متروكه( 134ي: )ت:البصر  يالعبد جوين بن عمارة هارون أبو: أبو هارون .4

 ،لعبادا أفعال خلق في البخاريي، من الرابعة، روى له: شيع، كذبه من ومنهم
 .(4)ةماج ابنو  الترمذيو 
 .(5): سبقت ترجمتهالخدريأبو سعيد  .5
 : اإلسنادالحكم على   -ج

 .الحديث متروك وهو العبدي هارون أبو فيه الضعف شديد هإسناد

                                                           
: ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ فضائل فاطمة بنت رسول اهلل (1)

الكويت )ضمن -هـ(، تحقيق: بدر البدر، طبعة: دار ابن األثير 315)المتوفى: البغدادي المعروف بـ ابن شاهين 
 م. 1994-هـ  1415مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين(، الطبعة األولى 

 .7/519، تاريخ اإلسالم:6/275تاريخ بغداد: (1)
 .9/150يب:، تهذيب التهذ6/402، تاريخ اإلسالم:25/162، تهذيب الكمال:7/245الجرح والتعديل: (2)
  الحديث الخامس بعد المائتين، حسين األشقر ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 .7/413، تهذيب التهذيب:3/709، تاريخ اإلسالم:21/232، تهذيب الكمال:1/149الجرح والتعديل: (4)
 .الحديث العشرون، صحابي (5)
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 ()ما ورد في مناقب علي  

 :ثالثمائةبعد ال والستون السادس*الحديث 

،ا َأْحَمدَ  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  اْلَقاِسمِ  َأُبو َأْخَبَرَناقال الشجري:   َعَلْيِه، ِبِقَراَءِتي أْلََزِجيُّ
ٍد، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثََناَحدَّ : َقالَ  اْلُمِفيُد، ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َبْكرٍ  َأُبو َأْخَبَرَنا: َقالَ   ُمَحمَّ
، َزْيدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  : َقالَ  اْلَحَسِن، ْبنُ  ْينُ اْلُحسَ  َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَهاِشِميُّ

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا ، َهاِشمٍ  َأِبي َعنْ  الرَّ : َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  نِ عَ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  الرُّمَّاِنيِّ
 ((.َبَدِني ِمنْ  َرْأِسي ِبَمْنَزَلةِ  ِمنِّي َعِليٌّ )): النَِّبيُّ  َقالَ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 َطاِلبٍ  َأبي نِ بْ  َعِليِّ  اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرِ  َفْضلِ  ِفيالشجري في اآلمالي الخميسية: 
 .611، حديث رقم:1/112 ِبَذِلكَ  َيتَِّصلُ  َوَما

 :اإلسناددراسة  -ب
 بن ضلالف بن أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو: عبد العزيز بن علي .1

 ابن: كثير الحديث، روى عنه( صدوق 444: )ت:األزجي البغدادي شكر
 لحرفي،ا سعيد وأبي لؤلؤ، ابن الحسن وأبي العسكري، اهلل عبد وأبي كيسان،
 المظفر، وابن المفيد، الجرجرائي أحمد بن ومحمد الخرقي، العزيز وعبد

 نسبعو  بن اهلل وعبد يعلى، أبو والقاضي الخطيب،، وعنه: والدارقطني
 المباركو  الهمذاني، إسماعيل بن وحمد الكاشغري، علي بن والحسين القيرواني،

 .(1)وخلق الطيوري، بن

                                                           
 .11/11سير أعالم النبالء:  (1)
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: يدالمف الجرجرائي يعقوب بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو: محمد بن أحمد .2
 يبشع َوأبي المروزي، يحيى بن ُمَحمد :نع ىرو ه( متهم بالوضع، 371)ت:

 .(2)صحيحه في البرقاني ، وعنه:الحراني
 .(1): سبقت ترجمتهالباغندي محمد بن محمد .3
: الخالل البغدادي يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد بكر أبو: أحمد بن محمد .4

 نب ويحيى نصر، بن وسعدان عرفة، بن الحسنه( ثقة، روى عن: 311)ت:
 اإلمام ،الفسوي سفيان بن ويعقوب الكرماني، إسماعيل بن وحرب طالب، أبي
 مظفر،ال بن محمد الحسين وأبو- الخالل غالم- جعفر بن العزيز عبد بكر أبو

 .(2)وطائفة
 .(3)حسين بن الحسن األشقر عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .5
 .(3)تههاشم الرماني: سبقت ترجم وأب  .6
 .(4)مجاهد بن جبر: سبقت ترجمته .7
 .(5): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن عباس .1
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .الجرجرائي أحمد بن محمد وهو بالوضع متهم فيه هإسناد

 

  

                                                           
 .6/510، لسان الميزان:16/269النبالء:سير أعالم  (2)
 الحديث الخامس والستون بعد الثالَثِماَئٍة، مقبول. (1)
 .14/297سير أعالم النبالء: (2)
  الحديث الخامس بعد المائتين، حسين األشقر ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (3)
 الحديث الواحد والثالثون، ثقة. (3)
 المائة، ثقة أمام.الحديث الثاني والعشرون بعد  (4)
 الحديث الثاني، صحابي. (5)
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 (منزلة علي  من رسول اهلل)

 :ثالثمائةبعد ال والستون السابع*الحديث 

،الطُّ  َراِشدٍ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  اللَّهِ  َعْبدِ  َأُبو قثنا اْلَحَسنُ  َحدَّثََناقال أحمد:  بَّاحُ  َفاِويُّ  َعْبدِ  ْبنُ  َوالصَّ
 َصاِحِبِه، َعَلى َأَحُدُهَما َيِزيدُ وَ  اللَّْفظِ  ِفي َيَتَقاَرَبانِ  اْلُمَحبَِّر، ْبنِ  َبَدلِ  َجارُ  ِبْشٍر، َأُبو اللَّهِ 
ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  نا: َقااَل   َرُسولَ  َأنَّ  َزْيٍد، ْبنِ  وجِ َمْحدُ  َعنْ  َعِطيََّة، َعنْ  اْلَخفَّاُف، َسْعدٌ  قثنا الرَّ
، َيا)): َقالَ  ثُمَّ  اْلُمْسِلِمينَ  َبْينَ  آَخى اللَّهِ   ِمنْ  َهاُرونَ  ِبَمْنِزَلةِ  ِمنِّي َوَأْنتَ  َأِخي، َأْنتَ  َعِليُّ

لُ  َأنَّهُ  َعِليُّ  َيا َعِلْمتَ  َأَما َبْعِدي، َنِبيَّ  اَل  َأنَّهُ  َغْيرَ  ُموَسى،  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبهِ  ْدَعىيُ  َمنْ  َأوَّ
 ثُمَّ  اْلَجنَِّة، ُحَللِ  ِمنْ  اءَ َخْضرَ  ُحلَّةً  َسىَفُأكْ  ِظلِِّه، ِفي اْلَعْرشِ  َيِمينِ  َعنْ  َفَأُقومُ  ِبي، ُيْدَعى
 َوُيْكَسْونَ  اْلَعْرشِ  َيِمينِ  نْ عَ  ِسَماَطْينِ  َفَيُقوُمونَ  َبْعٍض، َأَثرِ  َعَلى َبْعُضُهمْ  ِبالنَِّبيِّينَ  ُيْدَعى
نِّي َأاَل  اْلَجنَِّة، ُحَللِ  ِمنْ  َخْضَراءَ  ُحَلاًل  لُ  ُأمَِّتي َأنَّ  َعِليُّ  َيا ُأْخِبُركَ  َواِ   ُيَحاَسُبونَ  اأْلَُممِ  َأوَّ
لُ  َأْبِشْر  ثُمَّ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ   ِإَلْيكَ  َوُيْدَفعُ  ِعْنِدي، َلِتكَ َوَمْنزِ  ِمنِّي، ِلَقَراَبِتكَ  ِبكَ  ُيْدَعى َمنْ  َأوَّ

 ونَ َيْسَتِظلُّ  اللَّهِ  َخْلقِ  َوَجِميعُ  آَدمُ  السَِّماَطْيِن، َبْينَ  ِبهِ  َفَتِسيرُ  اْلَحْمِد، ِلَواءُ  َوُهوَ  ِلَواِئي،
ةٌ  ُقُضُبهُ  َحْمَراُء، وَتةٌ َياقُ  ِسَناُنهُ  َسَنٍة، َأْلفِ  َمِسيَرةُ  َوُطوُلهُ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ  ِلَواِئي ِبِظلِّ   ِفضَّ

هُ  َبْيَضاُء،  ِفي َوُذَواَبةٌ  ْلَمْشِرِق،ا ِفي ُذَواَبةٌ  ُنوٍر، ِمنْ  َذَواِئبَ  َثاَلثُ  َلهُ  َخْضَراُء، ُدرَّةٌ  ُزجُّ
لُ اأْلَ  َأْسُطرٍ  َثاَلَثةُ  َعَلْيهِ  َمْكُتوبٌ  الدُّْنَيا، َوَسطَ  َوالثَّاِلَثةُ  اْلَمْغِرِب،  .الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ : وَّ
 ُكلِّ  ُطولُ  اللَِّه، َرُسولُ  َحمَّدٌ مُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل : َوالثَّاِلثُ  اْلَعاَلِميَن، َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : َوالثَّاِني
 َواْلُحَسْينُ  َيِميِنَك، َعنْ  اْلَحَسنُ وَ  ِباللَِّواءِ  َفَتِسيرُ  َسَنٍة، َأْلفِ  َمِسيَرةُ  َوَعْرُضهُ  َسَنٍة، َأْلفُ  َسْطرٍ 
 ِمنَ  َخْضَراءَ  ُحلَّةً  ُتْكَسى مَّ ثُ  اْلَعْرِش، ِظلِّ  ِفي ِإْبَراِهيمَ  َوَبْينَ  َبْيِني َتِقفَ  َحتَّى َيَساِرَك، َعنْ 

، َأُخوكَ  اأْلَوُ  َوِنْعمَ  ِإْبَراِهيُم، َأُبوكَ  اأْلَبُ  ِنْعمَ : اْلَعْرشِ  َتْحِت  ِمنْ  ُمَنادٍ  ُيَناِدي ثُمَّ  اْلَجنَِّة،  َعِليٌّ
، َيا َأْبِشْر   ((.ُحيِّيتُ  ِإَذا اَوُتَحيَّ  ُدِعيُت، ِإَذا َوُتْدَعى ُكِسيُت، ِإَذا ُتْكَسى ِإنَّكَ  َعِليُّ
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  تخريجه: -أ
 :أخرجه

 بكر أبي حديث من عليٍ  فضائل ومن- أحمد في الفضائل: فضائل علي
 .1131، حديث رقم:2/663 اهلل عبد غير شيوخه عن مالك بن

 :اإلسناددراسة  -ب
: بالذئب بالملق العدوي البصري سعيد أبو صالح، بن زكريا بن علي بن الحسن .1

: نع بافترائهروى ، وضع األسانيد والمتونجريء على ، متروكه(، 319)ت:
 بن وخراش طلحة، بن وكامل عباد، بن وطالوت ومسدد، مرزوق، بن عمرو
 بكر أبوو  والدارقطني، الكتاني، وعمر القطيعي، بكر أبو: عنه روى اهلل، عبد
 .(1)ونآخر و  شاذان، بن

 الحسين بن راشد الطفاوي: ال يعرف حاله، ولم أقف على ترجمته. .2
 : روى عن: شعبة، وعنه:اهلل عبد بن بشر صباح أبو: اهلل عبد بن صباح .3

ال يعرف قاله ابن َعِدي في ترجمة ، وهو مجهول العدوي علي بن الحسن
 .(2)العدوي

قيس بن الربيع عن سعد الخفاف )سعد بن طريف اإلسكافي(: سبقت  .4
 .(3)ترجمتهما

 .(4)العوفي: سبقت ترجمته سعد بن عطية .5
 سعد عن ىورو ه، مسند في الكوفي الربيع بن قيس ذكرهمحدوج بن زيد الهذلي:  .6

 يوم به يدعى من أّول)): قال اللَّه رسول عن عنه عطية سمعت اإلسكاف،
 .(5)صحبته في مختلف: وقال نعيم، أبو أخرجه((، بي يدعى القيامة

                                                           
 .7/353، تاريخ اإلسالم:1/371تاريخ بغداد:  (1)
 .4/302لسان الميزان: (2)
 الحديث الرابع والستون بعد الثالَثِماَئٍة، قيس صدوق حسن الحديث، سعد بن طريف متروك. (3)
 الحديث والواحد والخمسون بعد المائة، ضعيف. (4)
 .5/2646معرفة الصحابة ألبي نعيم:، 5/510اإلصابة في تمييز الصحابة:  (5)
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 :اإلسنادالحكم على  -ج

 الحسين ، وفيهالحديث يضع وهو العدوي علي بن الحسن فيهألن  ،موضوع هإسناد
ان، ، وهما مجهوال الحال ال يعرفبشر اأب اهلل عبد بن والصباح الطفاوي، راشد بن

يث، ضعيف الحد وفيه سعد بن طريف وهو متروك الحديث، وعطية العوفي وهو
 رسال لعدم ثبوت صحبة محدوج بن زيد الهذلي.وفيه ما يعد موضع إ

 غريب األلفاظ: -د

  ِِإَذا َأْسَماطٍ  َنْعل لُ ُيَقا، ِفيهِ  ُرْقعة اَل  الواحدُ  السَِّماُط الطَّاقُ : ِسَماَطْينِ  :السَِّماَطْين 
يَمانِ  ِديثِ حَ  َوِفي، أْعشارٌ  وُبْرمة أخالقٌ  ثوبٌ  ُيَقالُ  َكَما َمْخُصوَفٍة، غيرَ  َكاَنتْ   اإْلِ
 والمرادُ ، ْخلِ َوالنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  الجماعةُ : السَِّماطُ  ((السَِّماطِ  َطَرف ِمنْ  َسلَّم َحتَّى))
 .(1)جاِنَبْيه َعنْ  ُجلوسا َكاُنوا الَِّذينَ  الجماعةُ  اْلَحِديثِ  ِفي ِبهِ 

  ُبه، ،واْقَتَضَبه َقْضًبا، َيْقِضـبه َقَضَبه ،الَقْطعُ : الَقْضبُ : ُقُضُبه  فاْنَقَضبَ  وَقضَّ
 .(2)اْنَقَطعَ : وَتَقضَّب

  

                                                           

 .2/401باب السين مع الميم -النهاية في غريب الحديث واألثر: حرف السين  (1)
 .1/671فصل القاف –لسان العرب: حرف الباء  (2)
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 بقضاء دينه عنه( لعلي   )وصية النبي

 :الثالثمائة بعدالستون و  الثامن الحديث*

،اْلِحمَّ  َيْحَيى ثنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   َوَحدَّثََنا ح اِنيُّ
، َناِئَلةَ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا: َقااَل  ،اْلَبَجِليُّ  َعْمٍرو ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  ثنا اأْلَْصَبَهاِنيُّ  الرَّ
 َدْيِني َيْقِضي اَل )): اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُجَناَدَة، ْبنِ  َحَبِشيِّ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ 

 ((.َعِليٌّ  َأوْ  َغْيِري

 تخريجه: -أ
، حديث 4/16الطبراني في الكبير: حبشي بن جنادة السلولي  أخرجه .1

، ومن طريق الحسين بن إسحاق التستري عن يحيى الحماني 3512رقم:
 .3513، حديث رقم:4/16

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمتهم والعزو لهم اإلسنادجميع رجال  .1
 :اإلسنادالحكم على  -ج

حميد ضعيف، فيه يحيى بن عبد الالحديث بطريقيه عن قيس بن الربيع إسناده 
سماعيل بن نجيح وهما ضعيفا الحديث.  الحماني وا 

 إلسناداوالحديث لم يتفرد به قيس بن الربيع، فقد تابعه في روايته لهذا الحديث بهذا 
سرائيل  ال ق ما جاء عند أحمد وغيره بإسناد صحيحكبن يونس شريك بن عبد اهلل وا 

 ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َراِئيُل،ِإسْ  َحدَّثََنا: َقااَل  ُبَكْيٍر، َأِبي َواْبنُ  آَدَم، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََنا فيه:
ُلوِليُّ : آَدمَ  ْبنُ  َيْحَيى َقالَ  - ُجَناَدةَ  ْبنِ  ُحْبِشيِّ  َعنْ  ةِ  َيْومَ  َشِهدَ  دْ قَ  َوَكانَ  السَّ  اْلَوَداعِ  َحجَّ
 ((َعِليٌّ  َأوْ  اَأنَ  ِإالَّ  َعنِّي ُيَؤدِّي َواَل  ِمْنُه، َوَأَنا ِمنِّي َعِليٌّ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،

                                                           
يف، مكثر، إسماعيل بن نجيح ضعالحديث الثالث بعد المائة، محمد ثقة، يحي ضعيف، إبراهيم بن نائلة ثقة  (1)

 .قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر، حبشي بن جنادة صحابي
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، َحدَّثََنا(، (َعِليٌّ  َأوْ  َأَنا ِإالَّ  َدْيِني َعنِّي َيْقِضي اَل )): ُبَكْيرٍ  َأِبي اْبنُ  َوَقالَ  َبْيِريُّ  الزُّ
 .ِمْثَلهُ  ِإْسَراِئيُل، َحدَّثََنا

، َيْعِني وَحدَّثََناهُ   َبْيِريَّ  ِمْثَلهُ  ُجَناَدَة، ْبنِ  ُحْبِشيِّ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  َشِريٌك، َحدَّثََنا الزُّ
 َمْجِلِسَنا ِفي َلهُ  َفَرسٍ  ىَعلَ  َعَلْيَنا َوَقفَ : َقالَ  ِمْنُه؟ َسِمْعتَ  َأْينَ : ِإْسَحاقَ  أِلَِبي َفُقْلتُ  :َقالَ 
 .(1)السَِّبيعِ  َجبَّاَنةِ  ِفي

 من طريق إسرائيل بن يونس، ثقات رجاله متصل، إسنادهقلت والحديث عند أحمد 

سنادهو   .القاضي اهلل عبد بن شريك من طريق ثقات رجاله حسن ا 

ومتنه  إسناده ضعيفاهلل التركي( إلى القول بأن الحديث  دذهب محقق المسند )د. عبو 
ة، خر آمنكر، أبو إسحاق السبيعي شهر بالتدليس إضافًة إلى أنه قد تغير حفظه ب

من ُحبشي بن جنادة ال يثبت من طريق صحيحة، فقد تفرد شريك بن عبد اهلل وسماعه 
كما سيأتي في الرواية التالية بذكر التصريح بالسماع منه، فقال: فقلت ألبي -النخعي

إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: وقف علينا على فرٍس له في مجلسنا في جبانة السبيع. 
ى ذلك الحفظ، ال سيما وأن البخاري قد نّبه عل تفرده، فهو سيئ قلنا: وشريٌك ال يحتمل
بعد أن أورد التصريح بالسماع من طريق شريك،  121-3/127في "التاريخ الكبير" 
 .فقال: في إسناده نظر

 روايةٌ  هل ليست الحديث صحابي كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن اإلسنادقلنا: ورجال 
نما ،"الصحيحين" في  .داود أبي سوى السنن أصحاب له جخر أ وا 

ث فقال الترمذي في الحديوفي هذا الكالم نظر، فاألقوى في تقديري المتواضع ما ذكره 
 َعنْ  ِإْسَحاَق، ِبيأَ  َعنْ  َشِريٌك، َحدَّثََنا: َقالَ  ُموَسى ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-

،َعلِ  ِمنْ  َوَأَنا ِمنِّي َعِليٌّ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُجَناَدَة، ْبنِ  ُحْبِشيِّ   ِإالَّ  َعنِّي ُيَؤدِّي َواَل  يٍّ
  .(2)صحيح غريب حسن حديث هذا: ((، قال الترمذيَعِليٌّ  َأوْ  َأَنا

                                                           
 .17505، حديث رقم:29/49حديث حبشي بن جنادة السلولي –مسند أحمد: مسند الشامين  (1)
 .3719، حديث رقم:5/636الباب الثاني  باب من مناقب علي–سنن الترمذي: أبواب المناقب  (2)
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 رايته عليًا يوم بدر( )إعطاء النبي

 :الثالثمائة بعدوالستون  التاسع الحديث*

ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َشَباَبُة، ثنا َساِلٍم، ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََناقال ابن أبي عاصم:   َعنْ  الرَّ
اٍج،  َراَيًة، اللَّهِ  َرُسولُ  َدَفعَ )): َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  اْلَحَكِم، َعنِ  َحجَّ

 ((.َسَنةً  ِعْشِرينَ  اْبنُ  َوُهوَ  َبْدرٍ  َيْومَ  َعِليٍّ  ِإَلى

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

لي ومن ذكر ع–العشرة المبشرون بالجنة ابن أبي عاصم في األحاد والمثاني:  .1
 ، واللفظ له.167، حديث رقم: 1/141بن أبي طالب

سن علي بن أبي - نسبة علي بن أبي طالب–الطبراني في الكبير: العشرة  .2
 .174، حديث رقم:1/106ووفاته  طالب

 :اإلسناددراسة  -ب
 رالكبي الصائغ سالم بن إسماعيل بن محمد جعفر أبو: إسماعيل بن سالم .1

 .(1)ه( ثقة، من الحادية عشر، روى له أبو داود276ي: )ت:المكي البغداد
 .(2)بن سوار عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته شبابةَ  .2
حجاج بن أرطاه عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس: سبقت  .3

 .(3)ترجمتهم
 :اإلسنادالحكم على   -ج

في المستدرك هذا الحديث وقد ذكر الحاكم ، رجاله ثقات وصدوقون حسن إسناد
، ةِ اْلُمِغيرَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا َحْمَشاٍذ، ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََنافقال:  آخرمن طريق   ثنا السُّكَِّريُّ

                                                           
 .9/51، تهذيب التهذيب:13/161، سير أعالم النبالء:24/475، تهذيب الكمال:7/190الجرح والتعديل: (1)
 الحديث الثالث والثمانون، شبابَة ثقٌة رمي باألرجاء، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
ه صدوق كثير الخطاء، الحكم بن عتيبة ثقة، مقسم بن الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، حجاج بن ارطا (3)

  .بجرة صدوق حسن الحديث، ابن عباس صحابي
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، اْلَحَكمِ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ   اْبنِ  َعنِ  ِمْقَسٍم، َعنْ  ُعَتْيَبَة، ْبنِ  اْلَحَكمِ  َعنِ  ِمْسَعٌر، ثنا اْلُعَرِنيُّ
 ِعْشِرينَ  اْبنُ  َوُهوَ  َبْدٍر، َيْومَ  َعِليٍّ  ِإَلى الرَّاَيةَ  َدَفعَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ )) ،َعبَّاسٍ 
، ولم (1)يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح حديث هذا((، قال الحاكم: َسَنةً 

 يء.يتعقبه الذهبي بش

ل الذهبي: ، قاحمدان لقبهو  الهمذاني، السُّكَّريّ  المغيرة ْبن محمدوهذا الحديث فيه 
 اْلَحَسن أبو :َعْنهُ و  ،الرازي اهلل عبد بن وهشام الُعرنّي، الحكم بن اْلَقاِسمروى عن: 
 .(2)، ونقل الذهبي عن السليماني قوله وقال: فيه نظروطائفة القّطان،

نماالحاكم  أن-اهلليظهر والعلم عند -والذي   علياً  نأ على الرواية بهذه استشهد وا 
 .سنين-يثمان أو- سبع، كانت أسلم يوم سنه وأن سنين، عشر من أقل وله أسلم

ومما قد يثبت ما ذكر أنفًا ما ذكره البيهقي في سننه في تفصيل القول في هذا 
: ووقعة بدر كانت بعدما قدم رسول -رحمه اهلل-قال اإلمام أحمد الحديث، فقال: 

بسنة ونصف سنة، واختلفوا في قدر مقامه بمكة بعدما بعث، فقيل: المدينة  اهلل
عشرا، وقيل: ثالث عشرة سنة، وقيل: خمس عشرة سنة، فإن كان عشرا وصح أن 
عليا كان ابن عشرين سنة يوم بدر رجع سنه يوم أسلم إلى قريب مما قال عروة 

ن كان ثالث عشرة أو خمس عشرة فإلى أقل من ذلك، وا  .هلل أعلمبن الزبير، وا 
يوم قتل، فقيل: خمس وستون سنة، وقيل: ثالث وستون،  واختلفوا في سن علي

 هاجر رسولوقيل: أقل من ذلك، وأشهره ثالث وستون، على رأس أربعين من م
بمكة عشرا،  ، فيرجع سنه يوم أسلم على قول من قال: مكث رسول اهللاهلل

ة، إلى عشر سنين، ففي إلى ثالث عشرة سنة، وعلى قول من قال: ثالث عشر 
يحتمل أن يكون  قدراً  بلغ من السن حين صلى مع النبي أكثر الروايات كان

                                                           
، حديث  3/120باب ذكر إسالم أمير المؤمنين على–المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة  (1)

 .4513رقم:
 .7/514، لسان الميزان:6/623، تاريخ اإلسالم:4/46ميزان االعتدال:  (2)
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من الشعر محتمل للتأويل مع ضعف إسناده، على أن الحكم  روىاحتلم فيه، وما 
، فإسالمه ي المميز وقع شرعة بعد إسالم عليبصحة قول البالغ دون الصب

بصحته، إما ألنه بقي حتى وصف اإلسالم بعد بلوغه، أو ألن  كان محكوماً 
خاطبه بالدعاء إلى اإلسالم، وغيره من الصبيان غير مخاطب، أو ألن  النبي

بصحته قبل ورود الشرع بغيره، أو كان  قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكوماً 
 به، واهلل أعلم.  قد احتلم فصار بالغاً 

أسلم  ي وغير واحد في رواية قتادة إلى أن علياً هذا وقد ذهب الحسن البصر 
 .(1) وهو ابن خمس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة، كما مضى ذكره

 

  

                                                           
 .12165، حديث رقم:6/340باب من قال: يحكم بصحة إسالمه –السنن الكبرى للبيهقي: كتاب اللقطة  (1)
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 (لعلي   ج النبيي)تزو 

 :الثالثمائة بعد بعونالس الحديث*

 َزْيدٍ  َأُبو أنبأنا: الَ قَ  ُيوُنَس  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا اْلَحَسِن، ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال بن شاهين: 
، ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا اأْلَْنَصاِريُّ  اأْلَْنَصاِريِّ  َأيُّوبَ  َأِبي َعنْ  َعَباَيَة، َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  الرَّ

 .((السََّماءِ  ِمنَ  ِبَتْزِويِجكَ  ُأِمْرتُ )): َعْنهُ  َلَعِليٍّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 

  تخريجه: -أ
، 41صـ اءِ السَّمَ  ِمنَ  ِبَتْزِويِجكَ  ُأِمْرتُ ابن شاهين في فضائل فاطمة: : أخرجه

 .37حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 راشد بن الجبار عبد بن الحسن بن أحمد اهلل عبد أبو: ن الحسنأحمد ب .1

 ويحيى الجعد، بن علي ه( ثقة، روى عن:306: )ت:الكبير الصوفي البغدادي،
 بن دوسوي جناب، بن وأحمد التمار، نصر وأبي خارجة، بن والهيثم معين، بن

 ماعيلي،اإلس بكر وأبو حبان، بن حاتم وأبو حيان، بن الشيخ أبو، وعنه: سعيد
 لزيات،ا بن حفص وأبو الزبيبي، إبراهيم بن اهلل وعبد عدي، بن أحمد وأبو

 .(1)السكري الحربي عمر بن وعلي المظفر، بن ومحمد
 .(2)ترجمتهمحمد بن يونس الكديمي: سبقت  .2
 . (3)أبو زيد األنصاري النحوي: سبقت ترجمته .3
 :عن عباية بن ربعي عن أبي أيوب األنصاري األعمش عن قيس بن الربيع .4

 .(4)العزو لهم وترجمته سبق

                                                           
 .14/152، سير أعالم النبالء: 5/132تاريخ بغداد:  (1)
 الحديث الرابع والستون بعد الثالَثِماَئٍة، متهم بالوضع. (2)
 صدوق وثق، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث الثالثون بعد المائة، أبو زيد سعيد بن أوس  (3)
قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة حافظ، عباية بن ربيع  الحديث الثالث والستون بعد الثالَثِماَئٍة، (4)

 .متروك الحديث، أبو أيوب األنصاري صحابي
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 : اإلسنادالحكم على   -ج
روك ، ومتالكديمي يونس بن محمد وهو بالوضع متهم فيهضعيف جدًا،  هسنادإ

تابع عليه ولم ي اإلسنادبن شاهين بهذا وقد تفرد به اوهو عباية بن رافع، الحديث 
 فيما وقفت عليه من كتب السنة.
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 اج يهود نجران(خر إب لعلي   )حث النبي
 :الثالثمائة بعد السبعونالواحد و  الحديث*

 َعنْ  ثَاِبٍت، ْبنِ  ِديِّ عَ  َعنْ  َسوَّاٍر، ْبنِ  اأْلَْشَعِث  َعنِ  َقْيٌس، َحدَّثََنا َخَلٌف، َحدَّثََناقال أحمد: 
، َعنْ  َظْبَياَن، َأِبي ، َيا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعِليٍّ  ْعِدي،بَ  اأْلَْمرَ  ُولِّيتَ  َأْنتَ  ِإنْ  َعِليُّ
 ((.اْلَعَربِ  َجِزيَرةِ  ِمنْ  َنْجَرانَ  َأْهلَ  جْ خر أفَ 

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

،  2/19طالبمسند على بن أبي –أحمد في مسنده: مسند الخلفاء الراشدين  .1
 ، واللفظ له.661حديث رقم:

،  2/563ابن أبي عاصم في السنة: باب في ذكر خالفة علي بن أبي طالب .2
 .1114حديث رقم:

، 157إمالء صـ آخرالمحاملي في األمالي برواية يحيى بن البيع: مجلس  .3
 .127حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 شعبة،ه( ثقة، روى عن: 212: )ت:الجوهري الَبْغداديُّ  الوليد بن خلف .1

سرائيل،  عب،مال بن وأحمد خيثمة، أبي بن أحمدوعنه:  الرازي، جعفر يوأب وا 
 .(1)ووثقه الرازي زرعة وأبو القزويني، عبدك بن ويحيى موسى، بن وبشر

 .(2)قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت: سبق العزو لهم .2
 نب مالك بن وحشي بن الحارث بن عمرو بن جندب بن ظبيان حصين أبو .3

 .(3)ه( ثقة، من الثانية، روى له الجماعة90ي: )ت:الكوف يالجنب ربيعة،
 .(4): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .4

 

                                                           
 .5/157، تاريخ اإلسالم:9/267، تاريخ بغداد:3/371الجرح والتعديل: (1)
 عد المائة، قيس صدوق حسن الحديث، أشعث بن سوار ضعيف، عدي بن ثابت ثقة.الحديث الثمانون ب (2)
 .2/310، تهذيب التهذيب:4/362، سير أعالم النبالء:6/514، تهذيب الكمال:3/190الجرح والتعديل: (3)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (4)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
قد  ، والحديثالحديث ضعيف وهو الكندي سوار بن أشعث فيه ضعيف هإسناد

 ْخَبَرَناأَ ذكره غير قيس بإسناد مقارب، فقد ذكره عبد الرزاق في مصنفه فقال: 
: َيُقولُ  َعِليًّا ِمْعتُ سَ : َقالَ  َظْبَيانَ  َأِبي َعنْ  ثَاِبٍت، ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  ُعَماَرَة، ْبنُ  اْلَحَسنُ 
 ِزيَرةِ جَ  ِمنْ  َنْجَرانَ  َأْهلَ  جْ خر أفَ  َبْعِدي اأْلَْمرَ  ُولِّيتَ  ِإنْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  ِلي َقالَ 

 .(1)((اْلَعَربِ 
 قلت ولم أجد من رواه غيرهما.

 
  

                                                           

  .9995، حديث رقم:6/57إجالء اليهود من المدينة –مصنف عبد الرزاق: كتاب أهل الكتاب  (1)
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 بالعرب( لعلي )وصيته
 :الثالثمائة بعد والسبعون الثاني الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  نا: َقالَ  اْلَحَسِن، ْبنُ  ُحَسْينُ  نا: َقالَ  َمْعَمٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال البزار:   الرَّ
 َعِليًّا، َسِمْعتُ : َقالَ  ْيٍن،ُجوَ  اْبنَ  َيْعِني َحبَّةَ  َعنْ  اْلِمْقَداِم، َأِبي َعنْ  اْلِمْقَداِم، َأِبي ْبنُ  َوَعْمُرو
 ((.ْيًراخَ  ِباْلَعَربِ  ُأوِصيكَ  َعِليُّ  َيا)): ِلي َفَقالَ  َصْدِري، ِإَلى النَِّبيَّ  َأْسَنْدتُ : َيُقولُ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
،  2/311ما روى حبة العرني عن علي- البزار في مسنده: مسند علي .1

 .، واللفظ له749حديث رقم:
 سنة انشعب في إمالء آخر مجلسالمحاملي في األمالي برواية يحيى بن البيع:  .2

 .206، حديث رقم: 219صـ وثالثمائة وعشرين ثمان
،  4/1النبي رأى قد إنه يقال، اْلُعَرِنيُّ  ُجَوْينٍ  ْبنُ  َحبَّةُ الطبراني في الكبير:  .3

 .3411حديث رقم:
، 2/315باب فضل العرب –الهيثمي في كشف األستار: كتاب عالمات النبوة  .4

 .2132حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن معمر بن ربعي: سبقت ترجمته .1
 .(2)حسن بن الحسين العرني عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته والعزو له .2
 ير البك هرمز بن ثابت المقدام أبى بن عمرو محمد أبوعمرو بن أبي المقدام:  .3

بالرفض، من  ُرِميه( ضعيف 172: )ت:وائل بن بكر مولى الحداد، يالكوف
 ، وهو متابع لقيس في روايته(3)الثامنة، روى له أبو داود وأبن ماجة في التفسير

 لهذا الحديث.

                                                           
 الحديث الرابع والستون، ثقة. (1)
 الحديث الرابع عشر بعد الثالثمائٍة، حسن العرني ضعيف يقلب األسانيد، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (2)
 .1/10، تهذيب التهذيب:4/700، تاريخ اإلسالم:21/553، تهذيب الكمال:6/223الجرح والتعديل: (3)
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 .(1)ترجمتهأبو المقدام ثابت بن هرمز: سبقت  .4
 غانم نب مالك بن نهم عبد بن على بن جوين بن حبة قدامة أبو :حبة بن جوين .5

 له صدوقه( 76ي: )ت:الكوف يالبجل يالعرن عرينةَ  بن هوازن بن مالك بن
 .(2)له النسائي روىمن الثانية، ، التشيع يف غاليا وكان أغالط،

 .(3): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .6
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 وينج بن وحبة الحديث، ضعيف وهو الحسن بن الحسين فيه ضعيف هإسناد
 .الحديث ضعيف وهو العرني

 مقدامال وأبو ،اإلسناد بهذا إال علي عن يروى نعلمه ال الحديث وهذاقال البزار: 
 لثوري،ا وسفيان المعتمر، بن منصور عنه روى الحداد، ثابت وهو ثابت اسمه هذا
 .ثابت بن عمرو أبو وهو
 

  

                                                           
 الحديث السادس والعشرون بعد ثالَثِماَئٍة، ثقة. (1)
 .2/177، تهذيب التهذيب:2/107، تاريخ اإلسالم:5/351، تهذيب الكمال:3/253الجرح والتعديل: (2)
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (3)
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 (لعلى )بشارة النبي
 :الثالثمائة بعد والسبعون الثالث الحديث*

 اأْلََسِديُّ  ِزَيادٍ  ْبنُ  اَدةُ ُعبَ  ثََنا: َقالَ  ُحَصْينٍ  َأُبو اْلُحَسْينِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثََنا: َقالَ  ، َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الرَّ ، ْبنِ  رِ جْ حُ  نْ عَ  اْلَبْخَتِريِّ  َعنْ  َعِديٍّ

، َيا َأْبِشْر )): ِلَعِليٍّ  َيُقولُ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُمرَّةَ  ْبنِ  َشَراِحيلَ   َوَمْوُتكَ  ُتَك،َحَيا َعِليُّ
 ((.َمِعيَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه
 واللفظ له.، 5142، حديث رقم:6/76حمد م اسمهالطبراني في األوسط: من  .1
 .7217، حديث رقم: 7/301الطبراني في الكبير: شراحيل بن مرة الهمداني  .2
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن الحسين أبو حصين: سبقت ترجمته .1
 .(2)عبادة بن زياد: سبقت ترجمته .2
 .(3)سبق العزو لهمقيس عن أبي إسحاق السبيعي:  .3
 .(4): سبقت ترجمتهفيروز بن سعيدأبو البختري  .4
ه( مختلف في 51: )ت:الِكْنِديُّ  َرِبْيَعةَ  بنِ  َعِديِّ  بنِ  َجَبَلةَ  بنِ  َعِديِّ  بنُ  ُحْجرُ  .5

 لطائي،ا البختري وأبو ليلى، أبو مواله؛: عنه، و وعمار علي،صحبته، روى عن: 
 .(5)وغيرهما

بن مرة الهمداني الكندي: له صحبة،  عمر شراحيل َأُبو :هو شراحيل بن مرة .6
 .(6)الكندي عدي ْبن حجر عنه روى
 

                                                           
 الحديث األربعون، ثقة. (1)
 الثامن بعد المائتين، صدوق. الحديث (2)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (3)
 الحديث الثمانون، ثقة فقيه. (4)
 .2/32، اإلصابة:3/463، سير أعالم النبالء:1/461، أسد الغابة:3/266الجرح والتعديل: (5)
 .3/263ة:، اإلصاب359-2/351، أسد الغابة:4/373الجرح والتعديل: (6)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
 يف مختلف وهو الكندي عدي بن حجر عدا ون،وصدوق ثقات رجاله حسن إسناده
 .صحبته

 راحيلش عن يروى وال قيس، إال إسحاق أبي عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني: 
 .اإلسناد بهذا إال مرة بن

، اداإلسنغير هذا  آخرفي ذلك، فليس للحديث طريق -رحمه اهلل-وقد أصاب 
 تفرد به قيس ومن رواه عنهم وال يتابع عليه.
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 ()ما ورد في مناقب الحسن والحسين
 :الثالثمائة بعد والسبعون الرابع الحديث*

 َسِمْعتُ : َقالَ  ْسَحاَق،إِ  َأِبي َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
: ُقْلتُ  َعِليٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ُوِلدَ  َلمَّا: َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  َعِليٍّ  َعنْ  ُيَحدِّثُ  َهاِنٍئ، ْبنَ  َهاِنئَ 
: َفَقالَ  ِبهِ  َفَدَعا اللَّهِ  َرُسولُ  َفَأَتى َحْرٍب، ِبَأِبي َأْكَتِنيَ  َأنْ  ُأِحبُّ  ُكْنتُ  َوَقدْ  َحْرًبا َسمُّوهُ 
ْيُتُموُه؟ َما)) ْيَناهُ : ُقْلَنا ((َسمَّ  ُوِلدَ  َفَلمَّا ،((اْلَحَسنُ  ُهوَ  َبلْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َحْرًبا َسمَّ

ْيَناهُ  اْلُحَسْينُ  ْيُتُموُه؟ َما)): َفَقالَ  النَِّبيُّ  َفَجاءَ  َحْرًبا َسمَّ : اللَّهِ  ُسولُ رَ  َقالَ  َحْرًبا: ُقْلَنا ((َسمَّ
 ((.اْلُحَسْينُ  ُهوَ ))

  تخريجه: -أ
 :أخرجه

، 131، حديث رقم: 1/111داود في مسنده: أحاديث على بن أبي طالب أبو .1
 واللفظ له.

ما روى هاني بن هاني عن - البزار في مسنده: مسند علي بن أبي طالب .2
 .2/315، حديث رقم: 2/315علي بن أبي طالب

 يكنى ،طالب أبي بن علي بن الحسين-حرف الحاء الطبراني في الكبير:  .3
 .2775، حديث رقم: 3/97وهيأته وصفته مولده ذكر اهلل عبد أبا

، حديث 2/416باب تغير األسماء –الهيثمي في كشف األستار: كتاب اآلداب  .4
 .1997رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أبو داود عن قيس عن أبي إسحاق السبيعي: سبق العزو لهم .1
عنه: ، و طالب َأبي بن علي: َعن َرَوىثقة، : الكوفي الهمداني هانئ بن هانئ .2

 والنََّسائي" األدب" في اْلُبَخاِريّ  له روى، غيره عنه يرو ولم السبيعي إسحاق أُبو
 .(2)مسلم سوى والباقون مسنده، وفي علي، خصائص في

                                                           
 الحديث السابع والعشرون بعد المائة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة. (1)
 .11/22، تهذيب التهذيب:3/463، ميزان اإلعتدال:30/145، تهذيب الكمال:9/101الجرح والتعديل: (2)
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 .(1): سبقت ترجمتهعلي بن أبي طالب .3
 :اإلسنادالحكم على   -ج

بن  ، لم يتفرد بروايته قيسوصدوقون ثقات رجاله ،المتابعات في حسن إسناده
الربيع، فقد ذكره الحاكم وغيره من طريق إسرائيل بن يونس، وصححه الحاكم بزيادة 

 اْلَمْحُبوِبيُّ  ْحَمدَ أَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو َأْخَبَرَنافي لفظه على رواية قيٍس فقال:  
 ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ْسَراِئيُل،إِ  َأَنا ُموَسى، ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْيدُ  ثنا َمْسُعوٍد، ْبنُ  َسِعيدُ  ثنا ِبَمْرَو،
 اْلَحَسنَ  َفاِطَمةُ  َوَلَدتْ  َلمَّا: َقالَ  ،َطاِلٍب  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َهاِنٍئ، ْبنِ  َهاِنئِ  َعنْ 
ْيُتُموُه؟ َما اْبِني َأُروِني)): َفَقالَ  ،النَِّبيُّ  َجاءَ  : َقالَ  َحْرًبا، ُتهُ َسمَّيْ : ُقْلتُ : َقالَ  ((َسمَّ
 َما اْبِني َأُروِني)): َفَقالَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َجاءَ  اْلُحَسْينَ  َوَلَدتِ  َفَلمَّا ((َحَسنٌ  ُهوَ  َبلْ ))

ْيُتُموُه؟ ْيُتهُ : ُقْلتُ : َقالَ  ((َسمَّ  الثَّاِلثَ  َوَلَدتِ  َلمَّا ثُمَّ  ((نٌ ُحَسيْ  ُهوَ  َبلْ )): َفَقالَ  َحْرًبا، َسمَّ
ْيُتُموُه؟ َما اْبِني َأُروِني)): َقالَ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  َجاءَ  ْيُتهُ : ُقْلتُ  ((َسمَّ : َقالَ  ْرًبا،حَ  َسمَّ
ْيُتُهمْ  ِإنََّما)): َقالَ  ثُمَّ  ((ُمْحِسنٌ  ُهوَ  َبلْ ))  ((.َوُمْشِبرٌ  َوُشَبْيرٌ  َبرٌ شَ  َهاُرونَ  َوَلدِ  ِباْسمِ  َسمَّ

، ووافقه الذهبي وقال: يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذاقال الحاكم: 
 .(2)صحيح

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .الحديث الثاني والعشرون، صحابي (1)
، حديث  3/110ومن مناقب الحسن والحسين–معرفة الصحابة المستدرك على الصحيحين: كتاب  (2)

 .4773رقم:
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 ()في فضل الحسن والحسين

 :الثالثمائة بعدوالسبعون  الخامس الحديث*

ُن ثَاِبٍت بْ َحدَّثََنا َأْحَمُد َقاَل: نا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َدلَُّوْيِه َقاَل: نا َعِليُّ قال الطبراني: 
ِبيِع، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق، َعِن اْبِن َأِبي ُنْعٍم، َعْن َأِبي  الدَّهَّاُن َقاَل: نا َقْيُس ْبُن الرَّ

 (.(اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اْلَجنَّةِ )): َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 
 تخريجه: -أ

، 2190، حديث رقم:2/347أحمد  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه
 واللفظ له.

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)سبقت ترجمته: التستري زهير بن يحيى بن أحمد جعفر أبو :أحمد .1
 َدلُّويه بن سنان بن اهلل عبد ْبن موسى ِعيَسى أبوعيسى بن عبد اهلل هو:  .2

،   اهلل عبيده( وثقه الدارقطني، روى عن: 277: )ت:َزَغاث الطَّياِلسيُّ  الَبْغداديُّ
ابن َأْحَمد بن ُخَزْيَمة، و  ، وعنه:وجماعة اْلُمْقِرئ، الرَّْحَمن َعْبد يوأب موسى، بن .3

 .(2)، ووصفه بعضهم بالحفظ والمعرفةنِجيح، وأبو َبْكر الّشافعيّ 
ه( صدوق، 219ي: )ت:الكوف العطار الدهان ثابت بن على: ي بن ثابتعل .4

 .(3)وثقه الذهبي، من العاشرة، روى له النسائي، وابن ماجة
 .(4)العزو له وترجمته قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق: سبق .5
: )ت: عابدال يالكوف يالبجل نعم أبى بن الرحمن عبد الحكم أبو: ابن أبي ُنعيم .6

 .(5)ه( صدوق، زاهد، من الثالثة، روى له الجماعة100قبل 
 .(6)سبقت ترجمته: أبو سعيد الخدري .7

                                                           
 الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين، ثقة حجة. (1)
 .6/514، تاريخ اإلسالم:12/491تاريخ بغداد:  (2)
 .7/219، تهذيب التهذيب:5/402، تاريخ اإلسالم:20/339، تهذيب الكمال:6/177الجرح والتعديل:  (3)
 الحديث التاسع، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث، سعيد بن مسروق ثقة. (4)
 .6/216، تهذيب التهذيب:5/62، سير أعالم النبالء:17/465، تهذيب الكمال:5/69الجرح والتعديل: (5)
 .الحديث العشرون، صحابي (6)



  [153] 

 

 : اإلسنادالحكم على   -ج
 .وصدوقون، رجاله ثقات حسن هإسناد

 بن علي: هب تفرد الربيع، بن قيس إال مسروق بن سعيد عن يروه لمقال الطبراني: 
 .ثابت

هذا الطريق،  إال من -رحمه اهلل-فلم يتفرد به قيس  اإلسنادهذا وللحديث متابعات ل
، قال عن أبي سعيد الخدري آخروقد صح الحديث عند الحاكم من طريق 

 ثنا َعفَّاَن، ْبنِ  ِليِّ عَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ثنا َيْعُقوَب، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو َحدَّثََناالحاكم: 
، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَحِميدِ  َعْبدُ   َعنْ  ُنْعٍم، َأِبي ْبنِ  رَّْحَمنِ ال َعْبدِ  ْبنُ  اْلَحَكمُ  ثنا اْلِحمَّاِنيُّ
 يَِّداسَ  َواْلُحَسْينُ  اْلَحَسنُ )): َقالَ  َأنَّهُ  النَِّبيِّ  َعنِ  ،اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ  َأِبيِه،
 ((.اْلَخاَلةِ  اْبَنيِ  ِإالَّ  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  َشَبابِ 

قال  ،أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاهذا حديث قد صح من هقال الحاكم: 
 .(1)الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم فيه لينالذهبي: 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، حديث  3/112ومن مناقب الحسن والحسين–المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة  (1)

 .4771رقم:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  [154] 

 

 (للحسن والحسين )في محبة النبي

 :الثالثمائة بعدون والسبع السادس الحديث*

،ا َيْحَيى ثنا َشْيَبَة، َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  َقْيُس  ثنا ْلِحمَّاِنيُّ
ِبيِع،  ِلْلَحَسنِ  اهللِ  ولُ َرسُ  َقالَ : َقالَ  َسْلَماَن، َعنْ  َزاَذاَن، َعنْ  ُرْسُتَم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  الرَّ

 َجنَّاِت  َأْدَخَلهُ  اهللُ  َأَحبَّهُ  َمنْ وَ  اهلُل، َأَحبَّهُ  َأْحَبْبُتهُ  َوَمنْ  َأْحَبْبُتُه، َأَحبَُّهَما َمنْ )): َواْلُحَسْينِ 
 َأْبَغَضهُ  َوَمنْ  اهلُل، َأْبَغَضهُ  هُ َأْبَغْضتُ  َوَمنْ  َأْبَغْضُتُه، َعَلْيِهَما َبَغى َأوْ  َأْبَغَضُهَما َوَمنْ  النَِّعيِم،

 ((.ُمِقيمٌ  َعَذابٌ  َوَلهُ  َجَهنَّمَ  َعَذابَ  َأْدَخَلهُ  اهللُ 
 تخريجه: -أ

، حديث  3/50الطبراني في الكبير: بقية أخبار الحسن بن علي: أخرجه
زادان أبو عمر عن –، حرف السين آخر، واللفظ له، بإسناد 2655رقم:

 .6109، حديث رقم: 6/241سلمان
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سبقت ترجمته .1
 .(2)عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته يحيى الحماني .2
 بن رستم: لم أقف على ترجمته.محمد  .3
 .(3)الضرير: سبقت ترجمته اهلل عبد أبو زاذان .4
 .(4): سبقت ترجمتهسلمان الفارسي .5
 :اإلسنادالحكم على   -ج

ومحمد  ،الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ،ضعيف هإسناد
 بن رستم وهو مجهول ال يعرف.

لحاكم كما ذكره ا آخروهذا الحديث لم يتفرد به قيس، فقد جاء الحديث من طريق 
، َجْعَفرٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َأْخَبَرَنافي المستدرك فقال:   َعِليٍّ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َجْعَفرٍ  َأُبو ثنا اْلَقِطيِعيُّ

                                                           
  الحديث الثامن بعد المائتين، ثقة. (1)
 الحديث األول، يحيى الحماني ضعيف، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الثامن والتسعون، ثقة. (3)
 .الحديث التاسع والخمسون، صحابي (4)
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،ا اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَحَسنِ  َأُبو َحدَّثَِني ِباْلُكوَفِة، الشَّْيَباِنيُّ   ُنَعْيمٍ  َأُبو ثنا لسَِّبيِعيُّ
: َقالَ  ،َسْلَمانَ  نْ عَ  َظْبَياَن، َأِبي َعنْ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  اأْلَْعَمُش، ثنا ُدَكْيٍن، ْبنُ  اْلَفْضلُ 
 َوَمنْ  بَِّني،َأحَ  َأَحبَُّهَما َمنْ  اْبَناَي، َواْلُحَسْينُ  اْلَحَسنُ )): َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 
 َوَمنْ  َأْبَغَضِني، َغَضُهَماَأبْ  َوَمنْ  اْلَجنََّة، َأْدَخَلهُ  اللَّهُ  َأَحبَّهُ  َوَمنْ  اللَُّه، َأَحبَّهُ  َأَحبَِّني

 ((.النَّارَ  َأْدَخَلهُ  اللَّهُ  َأْبَغَضهُ  َوَمنْ  اللَُّه، َأْبَغَضهُ  َأْبَغَضِني
هذا  ، قال الذهبي:يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذاقال الحاكم: 

 .(1)منكر
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

  

                                                           
، حديث  3/111الحسن والحسينومن مناقب –المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة  (1)

 .4776رقم:
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 بمولد محمد بن الحنفية( لعلي   )بشارة النبي
 :الثالثمائة بعد والسبعون السابع الحديث*

اكِ  ْبنِ  َسْيفِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََناقال أحمد:   َوَثَماِنينَ  ْمسٍ خَ  َسَنةِ  ِفي ،ُرِمياْلُمخَ  الضَّحَّ
 َعنْ  َقْيٌس، نا ِبْشٍر، نُ بْ  اْلَحَسنُ  َحدَّثََنا ،ُرِمياْلُمخَ  َشدَّادٍ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  نا: َقالَ  َوِماَئَتْيِن،

 ِلي َقالَ : َقالَ  َطاِلبٍ  يَأبِ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  اْلَحَنِفيَِّة، اْبنِ  َعنِ  اأْلَْشَعِث، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َلْيٍث،
 ((.َوُكْنَيِتي اْسِمي َنَحْلُتهُ  َقدْ  اْبنٌ  َلكَ  ُيوَلدُ )): اللَّهِ  َرُسولُ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
 بكر أبي حديث من علي فضائل ومن- أحمد في الفضائل: فضائل علي .1

 ، واللفظ له.1155، حديث رقم:2/676 اهلل عبد غير شيوخه عن مالك بن
 بن علي بن محمد روى ومما- البزار في مسنده: مسند على بن أبي طالب .2

 .641، حديث رقم: 2/246علي عن الحنفية، ابن وهو طالب أبي
 بعده المغ بوالدة إخباره في جاء ما باب-البيهقي في الدالئل: الشمائل ونحوها  .3

ذنه طالب أبي بن لعلي  فكان ،بكنيته ويكنيه ،اسمهب يسميه أن في إياه وا 
 .6/310 الحنفية ابن محمد في ذلك

 :اإلسناددراسة  -ب
 : لم أقف على ترجمته.ُرِميسيف بن الضحاك المخعمر بن  .1
: ُرِميالُمخَ  اْلَقطَّان داود بن شداد بن اْلُحَسْين َعِليّ  َأُبو: الحسين بن شداد .2

ه( مجهول الحال، قال الخطيب البغدادي: ما علمت من حاله إال 261)ت:
 محمد ه:، وعنالبجلي بشر بن والحسن الزنبري، داود بن سعيد خيرًا، روى عن:

 .(1)المادرائي إسحاق بن وعلي مخلد، بن
 .(2)الحسن بن بشر عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته والعزو له .3
 .(3)الليث بن سعد: سبقت ترجمته .4

                                                           
 .6/319، تاريخ اإلسالم:1/591تاريخ بغداد: (1)
 الحديث والسابع واألربعون بعد المائة، الحسن صدوق يخطئ، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث التاسع عشر بعد المائتين، إمام ثقة فقيه.  (3)
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: يالكوف يالكند قيس بن األشعث بن محمد القاسم أبو: محمد بن األشعث .5
ه( مقبول، وهم من ذكره في الصحابة، من الثانية، روى له أبو داود 67)ت:

 .(1)والنسائي
 .(2)محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب: سبق العزو له، وترجمته .6
 :اإلسنادالحكم على   -ج

د ، والحسين بن شداُرِميفيه عمر بن سيف بن الضحاك المخ ،ضعيف إسناده
 وهما مجهوال الحال ال يعرفان.
 ديثالح منكر بشر بن والحسن يصح ال حديث هذا"قال ابن الجوزي في العلل: 

 .(3)"العلماء عند
 

  

                                                           
 .9/64، تهذيب التهذيب:2/704، تاريخ اإلسالم:27/495الكمال:، تهذيب 7/206الجرح والتعديل: (1)
 .الحديث السابع والثمانون، محمد بن الحنفية ثقة، علي صحابي (2)
العلل المتناهية في األحاديث الواهية: لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  (3)

، تحقيق: إرشاد الحق األثري، طبعة: إدارة العلوم 396، حديث رقم:1/245هـ( كتاب الفضائل والمثالب 597
 م.1911هـ/1401األثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة الثانية: 
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 ()في خوخة وباب علي
 :الثالثمائة بعد والسبعون الثامن الحديث*

وِفيُّ  َيْحَيى ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال البزار:  ، الصُّ  َقْيٌس، نا: َقالَ  َغسَّاَن، وَأبُ  نا: َقالَ  اْلُكوِفيُّ
، َعنْ  َحبََّة، َعنْ  اْلِمْقَداِم، َأِبي َعنْ   دُّواَفْلَيسُ  َفُمْرُهْم، اْنَطِلقْ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعِليٍّ

 َحْمَزَة، ِإالَّ  َفَعُلوا َقدْ  اللَّهِ  َرُسولَ  ايَ : َفُقْلتُ  َحْمَزَة، ِإالَّ  َفَفَعُلوا َلُهمْ  َفُقْلتُ  َفاْنَطَلْقتُ  ،((َأُبَواَبُهمْ 
لْ  ِلَحْمَزَة، ُقلِ )): النَِّبيُّ  َفَقالَ  لَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  للَّهِ ا َرُسولَ  ِإنَّ : َلهُ  َفُقْلتُ  ،((َباَبهُ  َفْلُيَحوِّ  َتَحوِّ
َلُه، َباَبَك،  ((.َبْيِتكِ  ِإَلى اْرِجعْ )): َفَقالَ  ُيَصلِّي، َقاِئمٌ  َوُهوَ  ِإَلْيهِ  َفَرَجْعتُ  َفَحوَّ
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
ومما روى حبة العرني عن علي بن أبي - البزار في مسنده: مسند على .1

 ، واللفظ له.750، حديث رقم: 2/311طالب
ب باب يلي باب سد األبوا–الهيثمي في كشف األستار: كتاب عالمات النبوة  .2

 .2553، حديث رقم:3/196غير بابه 
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)أحمد بن يحيى الصوفي: سبقت ترجمته .1
 .(2)مبن الربيع: سبقت ترجمتهأبو غسان مالك بن إسماعيل عن قيس  .2
 .(3)أبو المقدام عن حبة بن جوين عن علي بن أبي طالب: سبقت ترجمتهم .3
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .الحديث ضعيف وهو العرني جوين بن حبة فيه ضعيف إسناد
 ،البط أبي بن علي عن إال اللفظ بهذا يروى نعلمه ال الحديث وهذا"قال البزار: 

 ئي،المال ومسلم كهيل بن سلمة عنه روى وحبة حبة، إال علي عن رواه نعلم وال
 ."المقدام وأبو

                                                           
 الحديث الثالث عشر بعد المائة، ثقة. (1)
 الحديث الثالث والستون، أبو غسان ثقة متقن حجة، قيس صدوق حسن الحديث. (2)
سبعون بعد الثالَثِماَئٍة، أبو المقدام ثقة، حبة صدوق له أغالط والعمل على تضعيفه، على بن الحديث الثاني وال (3)

 .أبي طالب صحابي
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 دَّثََناحَ عند البزار كذلك وعلله فقال فيه:  آخرإسناد ب آخروقد ورد الحديث بلفظ 
 ِعيَسى َعنْ  ْيُموَنَة،مَ  َأُبو نا: َقالَ  ُموَسى، ْبنُ  اللَّهِ  ُعَبْيدُ  نا: َقالَ  اللَّْيِث، ْبنُ  َحاِتمُ 

،  َأَخذَ : َقالَ  ،اِلبٍ طَ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُحَسْيٍن، ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  اْلَمَدِنيِّ
نِّي ِبَهاُروَن، َمْسِجَدهُ  ُيَطهِّرَ  َأنْ  َربَّهُ  َسَألَ  ُموَسى ِإنَّ )): َفَقالَ  ِبَيِدي، اللَّهِ  َرُسولُ   َواِ 
يَِّتكَ  ِبكَ  َمْسِجِدي ُيَطهِّرَ  َأنْ  َربِّي َسَأْلتُ   َباَبَك، ُسدَّ  َأنْ  َبْكرٍ  َأِبي ىِإلَ  َأْرَسلَ  ثُمَّ  ((َوِبُذرِّ

 ِإَلى َأْرَسلَ  ثُمَّ  َمَر،عُ  ِإَلى َأْرَسلَ  ثُمَّ  َباَبُه، َفَسدَ  َوَطاَعٌة، َسْمعٌ : َقالَ  ثُمَّ  َفاْسَتْرَجَع،
، ابَ بَ  َوَفَتْحتُ  َأْبَواَبُكمْ  َسَدْدتُ  َأَنا َما)): اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  ثُمَّ  َذِلَك، ِبِمْثلِ  اْلَعبَّاسِ   َعِليٍّ
 ((.َأْبَواَبُكمْ  وَسدَّ  َعِليٍّ  َبابَ  َفَتحَ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ 

 بهذا إال اهلل رسول عن اللفظ بهذا يروى نعلمه ال الحديث وهذاقال البزار: "
 . اإلسناد
 غير عنه روى يعلم ال مجهول، رجل ميمونة أبا فإن إحداهما أما: علتان وفيه
نما ث،الحدي هذا إال أيضا روى نعلمه فال المالئي، وعيسى موسى، بن اهلل عبيد  وا 
 وبينا فذكرناه موسل عليه اهلل صلى اهلل رسول عن نحفظه لم ألنا الحديث؛ هذا كتبنا
 .(1)"علته
 .الحديث متروك وهو المالئي عيسى فيه الضعف شديد هإسنادقلت: 

  

                                                           
، الهيثمي في كشف 506، حديث رقم: 2/144الحسين بن علي عن علي- مسند البزار: مسند علي (1)

 .2552رقم:، حديث 3/196باب سد األبواب غير بابه –كتاب عالمات النبوة األستار: 
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  الفصل الثالث
 (مناقب الصحابة والمهاجرين واألنصار)

 (وخمسة من الصحابةسعد بن أبي وقاص )ما ورد في مناقب  
 :الثالثمائة بعدوالسبعون  التاسع الحديث*

ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  دَّثََناحَ : َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  َحِكيمٍ  ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثََناقال ابن ماجة:   الرَّ
،: ِستَّةٍ  ِفيَنا ةُ اآْليَ  َهِذهِ  َنَزَلتْ : َقالَ  َسْعٍد، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُشَرْيٍح، ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ   َوِفي ِفيَّ
 ِإنَّا: اللَّهِ  ِلَرُسولِ  ُقَرْيٌش  َقاَلتْ : َقالَ  َوِباَلٍل، َواْلِمْقَداِد، َوَعمَّاٍر، َوُصَهْيٍب، َمْسُعوٍد، اْبنِ 
 ِمنْ  ،اللَّهِ  َرُسولِ  بَ َقلْ  َفَدَخلَ )): َقالَ  َعْنَك، َفاْطُرْدُهمْ  َلُهْم، َأْتَباًعا َنُكونَ  َأنْ  َنْرَضى اَل 

 اْلَغَداةِ بِ  َربَُّهْم، َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ  َواَل  :اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  ،((َيْدُخلَ  َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما َذِلكَ 
َوْجَههُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشيِّ 

 .اآْلَيةَ  (1)
 تخريجه: -أ

، 2/1313باب ُمجالسة الفقراء –ابن ماجة في سننه: كتاب الزهد  :أخرجه
 .4121حديث رقم:

 : اإلسناددراسة  -ب
 .(2)يحيى بن حكيم المقوم: سبقت ترجمته .1
 .(3)أبو داود عن قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه: سبقت ترجمتهم .2
 هرةز  بن مناف عبد بن وهيب بن مالك وقاص أبى بن سعد إسحاق أبو: سعد .3

ه( صحابي وهو من العشرة 55ي: )ت:الزهر  يالقرش كعب بن مرة بن كالب بن
 .(4)المبشرين بالجنة، روى له الجماعة

 
 
 

                                                           
 .52األنعام:  (1)
  الحديث الواحد والسبعون بعد المائة، ثقة حافظ عابد. (2)
 الحديث الثالث بعد الثالثمائة، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، المقدام بن شريح وأبوه ثقتان. (3)
 .3/61:، اإلصابة10/309، تهذيب الكمال:2/214، أسد الغابة:4/94الجرح والتعديل: (4)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

ولم يتفرد قيس بروايته لهذا الحديث، فقد تابعه في روايته له إسرائيل بن يونس 
 ري.وسفيان الثو 

قيهما بلفظين مختلفين: قال طري من-اهللرحمه -وقد صح الحديث عند مسلم  
 َعنِ  ُسْفَياَن، َعنْ  الرَّْحَمِن، َعْبدُ  َحدَّثََنا َحْرٍب، ْبنُ  ُزَهْيرُ  َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-مسلم 
 ُهمْ َربَّ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ  اَل و : َنَزَلتْ  ِفيَّ  َسْعٍد، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُشَرْيٍح، ْبنِ  اْلِمْقَدامِ 

 َوَكانَ  ْنُهْم،مِ  َمْسُعودٍ  َواْبنُ  َأَنا: ِستَّةٍ  ِفي َنَزَلتْ : َقالَ ، [52: األنعام] ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
 .َهؤاَُلءِ  ُتْدِني: َلهُ  َقاُلوا اْلُمْشِرُكونَ 

 اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اَحدَّثَنَ  َشْيَبَة، َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََناوقال في رواية إسرائيل: 
،  َمعَ  ُكنَّا)) :َقالَ  ْعٍد،سَ  َعنْ  َأِبيِه، َعنْ  ُشَرْيٍح، ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ  ِإْسَراِئيَل، َعنْ  اأْلََسِديُّ

 َقالَ  ،َعَلْيَنا َيْجَتِرُئونَ  اَل  َهؤاَُلءِ  اْطُردْ : ِللنَِّبيِّ  اْلُمْشِرُكونَ  َفَقالَ  َنَفٍر، ِستَّةَ  النَِّبيِّ 
يِهَما، َلْستُ  َوَرُجاَلنِ  َوِباَلٌل، ُهَذْيٍل، ِمنْ  َوَرُجلٌ  َمْسُعوٍد، َواْبنُ  َأَنا َوُكْنتُ   َفَوَقعَ )) ُأَسمِّ
 َتْطُردِ  َواَل  :اهللُ  َفَأْنَزلَ  َنْفَسهُ  َفَحدَّثَ  َيَقعَ  َأنْ  اهللُ  َشاءَ  َما اهللِ  َرُسولِ  َنْفسِ  ِفي

َوْجَههُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَُّهمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ 
(1). 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
  . 2414-2413، حديث رقم: 4/1171باب في فضل سعد بن أبي وقاص–صحيح مسلم: كتاب الفضائل  (1)
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 ()ما ورد في مناقب عبد اهلل بن مسعود
 :الثالثمائة بعد الثمانون الحديث*

ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس  َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََنا حبيب: بنيونس قال   ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ،الرَّ
زَّاقُ  َأَنا ِإنِّي للَّهِ ا َرُسولُ  َأْقَرَأِني)): َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ  َعنْ  َيِزيَد، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ   الرَّ
 ((.اْلَمِتينُ  اْلُقوَّةِ  ُذو
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، حديث  1/249أبو داود الطيالسي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعود .1

 ، واللفظ له.315رقم:
ما روى عبد الرحمن بن - الشاشي في مسنده: ما أسند عبد اهلل بن مسعود .2

 .466-465، حديث رقم: 2/13-14يزيد عن عبد اهلل
 .516، حديث رقم:1/217في الفوائد: نسخة زين بن شعيب اإلسكندراني  تمام .3
 :اإلسناددراسة  -ب

 .(1)أبو داود عن قيس عن أبي إسحاق السبيعي: سبق العزو لهم .1
 .(2)عبد الرحمن بن يزيد النخعي: سبقت ترجمته .2
 .(3): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .3

 :اإلسنادالحكم على   -ج
 .حسن الحديث صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده 

ته لهذا الحديث ، فقد تابعه في رواياإلسنادوهذا الحديث لم يتفرد به قيس بن الربيع بهذا 
 ْبنُ  َيْحَيى اَحدَّثَنَ إسرائيل بن يونس بإسناد صحيح، فقد ذكر أحمد في مسنده ما نصه: 

                                                           
 الحديث السابع والعشرون بعد المائة، أبو داود ثقة، قيس صدوق حسن الحديث، أبو إسحاق ثقة. (1)
 الحديث الثاني والستون، ثقة. (2)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (3)
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 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ،َيِزيدَ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، ِبيأَ  َعنْ  ِإْسَراِئيُل، َحدَّثََنا آَدَم،
زَّاقُ  َأَنا ِإنِّي :اللَّهِ  َرُسولُ  َأْقَرَأِني)): َقالَ  َمْسُعوٍد،  .))(1)اْلَمِتينُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّ

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           

، قال 3741، حديث رقم: 6/215مسند عبد اهلل بن مسعود–أحمد: مسند المكثرين من الصحابة مسند  (1)
المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين، قال المحقق: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: 

 صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
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 :الثالثمائة بعد الثمانونالواحد و  الحديث*
، ْبنُ  َعاِصمُ  نا: َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  ِعيَسى َحدَّثََناقال البزار:   َعنِ  َقْيٍس، نْ عَ  َعِليٍّ
 نئ مئ : اآْلَيةُ  ِذهِ هَ  َنَزَلتْ  َلمَّا: َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  اأْلَْعَمِش،
 ((.ِمْنُهمْ  َأْنتَ  ِلي ِقيلَ )): اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،(1) ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
األعمش عن إبراهيم عن علقمة - البزار في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .1

 ، واللفظ له.1515، حديث رقم: 4/325عن عبد اهلل
 يف ىف يثىث نث مث زث رث يت: َتَعاَلى َقْوُلهُ ابن أبي حاتم في تفسيره:  .2

 .6771، حديث رقم:4/1202 [93 :المائدة]   ىق
 قيس بن علقمة روى ما- الشاشي في مسنده: مسند عبد اهلل بن مسعود .3

 .351، حديث رقم: 1/367اهلل عبد عن شبل أبو النخعي
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(2)عيسى بن عبد اهلل بن سنان: سبقت ترجمته .1
 .(3)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن األعمش: سبقت ترجمتهم  .2
 .(4)علقمة بن قيس النخعي: سبقت ترجمته .3
 .(5): سبقت ترجمتهعبد اهلل بن مسعود .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .الحديث حسن صدوق وهوقيس بن الربيع  عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 بن ليعوهذا الحديث لم يتفرد به قيس بن الربيع، فقد تابعه في روايته لهذا الحديث 

 اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ِمْنَجابُ  َحدَّثََناكما صح ذلك عند مسلم في صحيحه فقال:  القرشي مسهر
،  ْبنُ  َوُسَوْيدُ  ،حضرميال ُزَراَرةَ  ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنُ  اهللِ  َوَعْبدُ  ُعْثَماَن، ْبنُ  َوَسْهلُ  التَِّميِميُّ

                                                           
 .93المائدة:  (1)
  بعد الثالَثِماَئٍة، ثقة. الحديث الخامس والسبعون (2)
 الحديث الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث، األعمش ثقة. (3)
  الحديث السابع والثمانون بعد المائتين، ثقة ثبت. (4)
 .الحديث الخامس عشر، صحابي (5)
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 َعِليُّ  - َحدَّثََنا: ونَ خر اآْل  وَقالَ  َأْخَبَرَنا: َوِمْنَجابٌ  َسْهلٌ : َقالَ  ُشَجاٍع، ْبنُ  َواْلَوِليدُ  َسِعيٍد،
 َنَزَلتْ  َلمَّا: َقالَ  اهلِل، َعْبدِ  َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ  ِإْبَراِهيَم، َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  ُمْسِهٍر، ْبنُ 
 ِإَلى  ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ  اآْلَيةُ  َهِذهِ 
 .(1)((ِمْنُهمْ  َأْنتَ  ِلي ِقيلَ )): اهللِ  َرُسولُ  ِلي َقالَ  اآْلَيِة، آخر

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
، حديث  4/1910باب من فضائل عبد اهلل بن مسعود وأمه-صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة  (1)

 .2459رقم:
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 ()ذكر مناقب خالد بن سنان
 :الثالثمائة بعد والثمانون الثاني الحديث*

: َقال الصلت، نب ُمَحمد َحدَّثنا: َقال َمْنُصوٍر، ْبنِ  ُمَعلَّى ْبنُ  َيْحَيى َحدَّثناقال البزار: 
ِبيعِ  اْبنَ  َيْعِني َقْيٌس، َحدَّثنا  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبير، ْبنِ  َسِعيد َعن اأَلْفَطِس، َساِلمٍ  َعنْ  الرَّ
 ((.َقْوُمهُ  َضيََّعهُ  َنِبيٌّ  َذاكَ )): َفَقالَ  النَِّبيّ  ِعْندَ  ِسَنانٍ  ْبنُ  َخاِلدُ  ُذِكرَ : َقالَ 
  تخريجه: -أ

 أخرجه:
، واللفظ 5091، حديث رقم: 11/293البزار في مسنده: مسند ابن عباس .1

 له.
، حديث  11/441الطبراني في الكبير: سعيد بن جبير عن ابن عباس .2

،ا ُزَهْيرٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََناقال فيه الطبراني:  آخر، بلفظ 12250رقم:  ثنا لتُّْسَتِريُّ
، َمْنُصورٍ  ْبنِ  اْلُمَعلَّى ْبنُ  َيْحَيى لْ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثنا الرَّاِزيُّ ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا ِت،الصَّ  الرَّ
 َخاِلدِ  ِبْنتُ  َجاَءتْ : لَ َقا َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ُجَبْيٍر، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اأْلَْفَطِس، َساِلمٍ  َعنْ 
 ((.َقْوُمهُ  هُ َضيَّعَ  َنِبيٍّ  ِبْنتُ )): َوَقالَ  َثْوَبهُ  َلَها َفَبَسطَ  النَِّبيِّ  ِإَلى ِسَنانَ  ْبنِ 

 باب في خالد بن سنان–الهيثمي في كشف األستار: كتاب عالمات النبوة  .3
 .2359، حديث رقم:3/109

 :اإلسناددراسة  -ب
 ي: )ت: قبلالراز  منصور بن معلى بن زكريا يحيى أبو: يحيى بن معلى .1

 .(1)ه( صدوق، وثق صاحب حديث، من الحادية عشر، روى له ابن ماجة260
 .(2)الربيع: سبقت ترجمتهمحمد بن الصلت عن قيس بن  .2
 .(3)سالم األفطس عن سعيد بن جبير: سبق العزو لهم .3
 .(1): سبقت ترجمتهابن عباس .4

                                                           
 .11/210، تهذيب التهذيب:6/232، تاريخ اإلسالم:31/541، تهذيب الكمال:9/192الجرح والتعديل: (1)
 الحديث مئتان وسبعون، محمد بن الصلت ثقة، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث الثامن واألربعون، سالم االفطس وسعيد بن جبير ثقتان. (3)
 .لحديث الثاني، صحابيا (1)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
ديث، حسن الح صدوق وهو األسدي الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده

 يرجب بن سعيد عن األفطس، سالم عن الثوري، رواه الحديث وهذاقال البزار: 
 بن يحيى إال الصلت بن محمد عن به يحدث أحدا نسمع ولم قيس وأسنده مرسال
نما معلى،  ابن عن صالح، أبي عن الكلبي، حديث من الحديث هذا يحفظ وا 
َمْرَحًبا ِباْبَنِة ))َفَقاَل:  َأنَّ اْبَنَة َخاِلِد ْبِن ِسَناٍن َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اللَّهِ : عباس

 ((.قومهَنِبيٍّ َضيََّعُه 
في هذا  اً تابعم له-اهللرحمه -د البزار عنفبهذا لم يتفرد به قيس بن الربيع، بل 

 الحديث.
هذا الحديث عنده، وذكر فيه قصة خالد بن سنان  -رحمه اهلل-وقد ذكر الحاكم 
، ُمَحمَّدٍ  نُ بْ  َوَجْعَفرُ  اْلَفِقيُه، ِإْسَحاقَ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َأْخَبَرَناوصححه فقال:  : َقااَل  اْلَخَلِديُّ

، ْبنُ  ُمَعلَّى ثنا اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  ثنا  َعنْ  ُيوُنَس، َأِبي َعنْ  َة،َعَوانَ  َأُبو ثنا َمْهِديٍّ
 َقالَ  ِسَنانٍ  ْبنُ  َخاِلدُ  َلهُ  ُيَقالَ  َعْبسٍ  َبِني ِمنْ  َرُجاًل، َأنَّ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة،
: َقْوِمهِ  ِمنْ  َرُجلٌ  ِزَياٍد، نُ بْ  ُعَماَرةُ  َلهُ  َفَقالَ : َقالَ  اْلَحَدثَاِن، َنارَ  َعْنُكمْ  ُأْطِفئُ  ِإنِّي: ِلَقْوِمهِ 
 ُتْطِفُئَها َأنَّكَ  َتْزُعمُ  ْلَحَدثَانِ ا َنارِ  َوَشَأنُ  َشْأُنكَ  َفَما َحقًّا ِإالَّ  َقطُّ  َخاِلدُ  َيا َلَنا ُقْلتَ  َما َواللَّهِ 
 َوِهيَ  َأَتْوَها َحتَّى ْوِمهِ قَ  ِمنْ  َثاَلِثينَ  ِفي ِزَيادٍ  ْبنُ  ُعَماَرةُ  َمَعهُ  َواْنَطَلقَ  َفاْنَطَلقَ : َقالَ 

 َفَأْجَلَسُهمْ  ُخطَّةً  َخاِلدٌ  َلُهمْ  َفَخطَّ  َأْشَجعَ  َحرَّةُ  َلَها ُيَقالَ  َحرَّةٍ  ِمنْ  َجَبلٍ  َشقِّ  ِمنْ  َتْخُرجُ 
 َيْتَبعُ  ُشُقرٌ  َخْيلٌ  َأنََّهاكَ  َفَخَرَجتْ  ِباْسِمي َتْدُعوِني َفاَل  َعَلْيُكمْ  َأْبَطْأتُ  ِإنْ : َفَقالَ  ِفيَها

 ُهًدى ُكلُّ  َبَدا َبَدا َبَدا: َيُقولُ  ُهوَ وَ  ِبَعَصاهُ  َفَضَرَبَها َخاِلدٌ  َفاْسَتْقَبَلَها: َقالَ  َبْعًضا َبْعُضَها
: َقالَ  الشِّقَّ  َمَعَها َخلَ دَ  َحتَّى ِبَيِدي َوثََنايَ  ِمْنَها جُ خر أ اَل  َأنِّي اْلِمْعزى َراِعَيةِ  اْبنُ  َزَعمَ 
 ِإَلْيُكمْ  َخَرجَ  َلَقدْ  َحيًّا ُبُكمْ َصاحِ  َكانَ  َلوْ  َواللَّهِ : ِزَيادٍ  ْبنُ  ُعَماَرةُ  َفَقالَ : َقالَ  َعَلْيِهمْ  َفَأْبَطأَ 
 اسمهبِ  َفَدَعْوهُ  اسمهبِ  َنْدُعَوهَ  َأنْ  َهاَنانَ  َقدْ  ِإنَّهُ : َفَقاُلوا: َقالَ  ،اسمهبِ  اْدُعوهُ : َقاُلوا َبْعُد،
 َواللَّهِ  َقدْ  ِباْسِمي وِنيَ َتْدعُ  َأنْ  َأْنَهُكمْ  َأَلمْ : َفَقالَ  ِبَرْأِسهِ  َأَخذَ  َوَقدْ  ِإَلْيِهمْ  َفَخَرجَ : َقالَ 

 يَسَتِجُدونِ  َفِإنَُّكمْ  َفاْنَتِبُشوِني رُ َأْبتَ  ِحَمارٌ  ِفيَها اْلُحُمرُ  ِبُكمُ  َمرَّتْ  َفِإَذا َفاْدِفُنوِني َقَتْلُتُموِني
 َأنْ  َأَمَرَنا َفِإنَّهُ  اْنُبُشوهُ : ْلَناَفقُ  َأْبَترُ  ِحَمارٌ  ِفيَها اْلُحُمرُ  ِبِهمُ  َفَمرَّتْ  َفَدَفُنوهُ : َقالَ  َحيًّا،
 َأَبًدا، َنْنُبُشهُ  اَل  َواللَّهِ  اَناَمْوتَ  َنْنُبُش  َأنَّا ُمَضرُ  ُتَحدِّثُ  اَل : ِزَيادٍ  ْبنُ  ُعَماَرةُ  َقالَ . َنْنُبَشهُ 
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 َفاْنُظُروا َأْمرٌ  َعَلْيُكمْ  َأْشَكلَ  َفِإَذا َلْوَحْينِ  اْمَرَأِتهِ  ِعَكمِ  ِفي َأنَّ  َأْخَبَرُهمْ  َكانَ  َوَقدْ : َقالَ 
 ِإَلى َرَجُعوا َفَلمَّا: َقالَ  ِئٌض،َحا َيَمسَُّهَما اَل : َوَقالَ  َعْنهُ  َتْسَأُلونَ  َما َسَتَرْونَ  َفِإنَُّكمْ  ِفيِهَما
 ِعْلمٍ  ِمنْ  ِفيِهَما َكانَ  َمابِ  َفَذَهبَ : َقالَ  َحاِئٌض  َوِهيَ  َجْتُهَماخر أفَ  َعْنُهَما َسَأُلوَها اْمَرَأِتهِ 
 َنِبيٌّ  َذاكَ )): َفَقالَ  النَِّبيُّ  َعْنهُ  ُسِئلَ  َحْربٍ  ْبنُ  ِسَماكُ  َقالَ : ُيوُنَس  َأُبو َفَقالَ : َقالَ 

 َأَتى ِسَنانٍ  ْبنِ  اِلدِ خَ  اْبنَ  ِإنَّ : َحْربٍ  ْبنُ  ِسَماكُ  َقالَ : ُيوُنَس  َأُبو َوَقالَ  ((َقْوُمهُ  َأَضاَعهُ 
 ((.َأِخي ِباْبنِ  َمْرَحًبا)): َفَقالَ  النَِّبيَّ 

 هو سيون أبا فإن يخرجاه، ولم البخاري شرط على صحيح حديث هذاقال الحاكم: 
 لبخاريا واحتج به جميعاً  احتجا وقد صغيرة أبي بن حاتم هو عكرمة عن روى الذي
 .عكرمة عن يصح ما بجميع

 الملك دعب األصبغ أبا سمعت فإني فيه فمختلف هكذا سنان بن خالد موت فأما 
 ألندلسيينا المعافري، صالح بن اهلل عبد وأبا نصر، بن سعيد عثمان وأبا نصر، بن

 جبل هاوسط وفي اً بحر  القيروان وبين بينهم أن: يذكرون ثقات عندي وجماعتهم
ن أحد، يصعده ال عظيم،  علىأ في رأوا وأنهم الجبل، على البحر في طريقها وا 
 رأسهو  أبيض، صوف في محتبيا أبيض صوف عليه رجالً  هناك غار في الجبل
ن شيء، منه يتغير لم نائم كأنه يديه، على  نهأ يشهدون الناحية أهل جماعة وا 
 .(1)أعلم تعالى واهلل سنان بن خالد

 مهديّ  ْبن َعلَّىمُ قلت: ولم يتابعه الذهبي في تصحيحه لهذا الحديث، والحديث فيه 
قال و ، "المناكيرب أحياناً  يأتي"قال أبو حاتم:  الّزاهد اْلَمْوِصليّ  َيْعَلى َأُبو رستم، ْبن

 وثالثين خمس سنة مات، نفسه في صدوق الخيرة، العباد من هو"الذهبي: 
 .(2)"ومائتين

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 )ذكر منقبة لضعفاء المهاجرين واألنصار(
 :الثالثمائة بعد والثمانون الثالث الحديث*

                                                           
هب بن وقد ذكر المرسلين منهم و - كتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلينالمستدرك على الصحيحين:  (1)

 .4173، حديث رقم:2/654 منبه في الحديث الذي
 .1/113، لسان الميزان:4/151ميزان االعتدال: (2)
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 َطْلقُ  ثنا َحِكيٍم، نِ بْ  ُعْثَمانَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  ثنا ،األخرم اْلَعبَّاسِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس  ثنا َغنَّاٍم، ْبنُ   ُأَميَّةَ  َعنْ  ُصْفَرَة، َأِبي نِ بْ  اْلُمَهلَّبِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الرَّ
 ((.اْلُمْسِلِمينَ  ِبَصَعاِليكِ  َيْسَتْنِصرُ  َيْسَتْفِتحُ  النَِّبيُّ  َكانَ )): َقالَ  َخاِلٍد، ْبنِ 

  تخريجه: -أ
 أخرجه:

أبي العاص بن أمية الطبراني في الكبير: أمية بن أبي خالد بن أسيد بن  .1
 ، واللفظ له.159، حديث رقم:1/292

مسند أمية بن عبد اهلل بن خالد بن الضياء المقدسي في األحاديث المختارة:  .2
 .1501، حديث رقم:4/337 أسيد األموي

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبقت ترجمتهاألخرممحمد بن عباس  .1
 .(2)أحمد بن عثمان بن حكيم: سبقت ترجمته .2
 .(3)النخعي: سبقت ترجمته طلق بن غنام .3
 .(4)إسحاق: سبق العزو لهم بوقيس بن الربيع عن أ .4
 العتكى األزدي سارق بن ظالم صفرة أبى بن المهلب سعيد أبو: المهلب .5

ه( ثقة، صدوق، من الثانية، روى له أصحاب السنن عدا 12ي: )ت:البصر 
 .(5)ابن ماجة

 ميةأ بن العيص أبى بن أسيد بن خالد بن اهلل عبد بن أمية :ية بن خالدأم .6
ه( ثقة، من الثالثة، روى له النسائي وابن 17ي: )ت:المكي األمو  يالقرش
 .(1)ماجة

 :اإلسنادالحكم على   -ج
                                                           

 الحديث الواحد والثالثون، ثقة. (1)
 الثالث بعد المائتين، ثقة.الحديث  (2)
 (، ثقة.6التمهيد: تالميذ قيس بن الربيع ترجمة رقم ) (3)
 (، ثقة مكثر.14التمهيد: شيوو قيس بن الربيع الترجمة رقم:) (4)
 .10/330، تهذيب التهذيب:4/313، سير أعالم النبالء:5/203، تهذيب الكمال:1/369الجرح والتعديل: (5)
 .1/372، تهذيب التهذيب:4/272، سير أعالم النبالء:3/334، تهذيب الكمال:2/301والتعديل:الجرح  (1)
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 يعالرب بن قيس عدا ثقات رجاله وباقي إرسال، موضع به ألن ضعيف إسناد
 حسن الحديث. صدوق وهو األسدي

 نع القطان، ويحيى وكيع، رواه": -وقد ذكر هذا الحديث عنده-قال أبو نعيم 
، وكذا قاله الضياء كما (2)"المهلب دون من أمية عن إسحاق، أبي عن الثوري،
 .في التخريج وذكر طرقه وقال مرسلسبق 

 
  

                                                           
وأمية بن عبد اهلل بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن -معرفة الصحابة ألبي نعيم: باب من اسمه أمية  (2)

 .974، حديث رقم:1/301أمية، مختلف في صحبته 
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 )مناقب األنصار(
 :الثالثمائة بعد والثمانون الرابع الحديث*

 دَّثناحَ  علي، بن َعاِصم َحدَّثنا الواسطي، القطان موسي بن محمد َحدَّثناقال البزار: 
ِبيعِ  ْبنُ  َقْيُس   ِلأَلْنَصارِ  اْغِفْر  اللَُّهمَّ )): َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأَنس؛ َعن َعاِصم، َعنْ ، الرَّ

 ((.اأَلْنَصارِ  َأْبَناءِ  َوأَلْبَناءِ  اأَلْنَصارِ  َوأَلْبَناءِ 
 تخريجه: -أ

، حديث  13/110البزار في مسنده: مسند أبي حمزة أنس بن مالك: أخرجه
 .6412رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
: همذان أهل من بمموس ويعرف القطان موسى بن محمد :محمد بن موسى .1

 ومحمد مصفى، بن ومحمد واضح، بن والمسيب ودحيم، عمار، بن هشام عن
 .(1)صدوق عندهم وهو وغيرهم، المصري، رمح بن

 .(2)عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمتهم .2
 .(3)بن سليمان األحول: سبقت ترجمتهعاصم  .3
 .(4)أنس بن مالك: سبقت ترجمته .4
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 ث.لحديا حسن صدوق األسدي وهو الربيع بن قيس عدا ثقات رجاله حسن إسناده
 ."الربيع بن قيس إال عاصم عن رواه نعلم ال الحديث وهذا"قال البزار: 

ه عنه غير واحد، وقد ، فقد رواوالحديث مشهور من طريق أنس بن مالك :قلت
 نٍ َمعْ  َأُبو َحدَّثَِنيقال مسلم:  آخربلفظ  صح الحديث عند مسلٍم من طريق أنس

، َقاِشيُّ  َوُهوَ  ِإْسَحاقُ  َحدَّثََنا مَّاٍر،عَ  اْبنُ  َوُهوَ  ِعْكِرَمةُ  َحدَّثََنا ُيوُنَس، ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا الرَّ

                                                           
 .4/400تاريخ بغداد: (1)
 الثالث، عاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث.الحديث  (2)
 الحديث السادس، ثقة. (3)
 .الحديث الثامن، صحابي (4)
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 ،((ِلأْلَْنَصارِ  اْسَتْغَفرَ )) ،اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  َحدََّثهُ  َأَنًسا، َأنَّ  ْلَحةَ طَ  َأِبي ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  اْبنُ 
 .(1)ِفيهِ  َأُشكُّ  اَل  ((اأْلَْنَصارِ  َوِلَمَواِلي اأْلَْنَصاِر، َوِلَذَراِريِّ )): َقالَ  َوَأْحِسُبهُ : َقالَ 

 ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  ِنيَحدَّثَ  َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدَّثََناوفي رواية البخاري قال: 
 َسِمعَ  َأنَّهُ  الَفْضِل، ْبنُ  لَّهِ ال َعْبدُ  َحدََّثِني: َقالَ  ُعْقَبَة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ُعْقَبَة، ْبنِ  ِإْبَراِهيمَ 
 َأْرَقَم، ْبنُ  َزْيدُ  َليَّ إِ  َفَكَتبَ  ِبالَحرَِّة، ُأِصيبَ  َمنْ  َعَلى َحِزْنتُ : َيُقولُ  َماِلٍك، ْبنَ  َأَنَس 
 ،ِلأْلَْنَصارِ  اْغِفْر  اللَُّهمَّ )): َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمعَ  َأنَّهُ : َيْذُكرُ  ُحْزِني، ِشدَّةُ  َوَبَلَغهُ 
 َأَنًسا َفَسَألَ  ،((ارِ اأَلْنصَ  َأْبَناءِ  َأْبَناءِ )): ِفي الَفْضلِ  اْبنُ  َوَشكَّ  ((اأَلْنَصارِ  َوأِلَْبَناءِ 
 اللَّهُ  َأْوَفى الَِّذي َهَذا)): اللَّهِ  َرُسولُ  َيُقولُ  الَِّذي ُهوَ : َفَقالَ  ِعْنَدُه، َكانَ  َمنْ  َبْعُض 

 .(2)((ِبُأُذِنهِ  َلهُ 
 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           
 .2507، حديث رقم: 4/1941باب من فضائل األنصار–صحيح مسلم: كتاب الفضائل  (1)
واُتْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َحتَّ ُهُم الَِّذيَن َيُقوُلوَن: الَ َباُب َقْوِلِه: -صحيح البخاري: كتاب التفسير  (2)  ى َيْنَفضُّ

ُقوا 7]المنافقون:  وا: َيَتَفرَّ ، حديث  6/154َوِللَِّه َخَزاِئُن السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَلِكنَّ الُمَناِفِقيَن اَل َيْفَقُهونَ [، َيْنَفضُّ
 .4906رقم:
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 ()مناقب قريش وثقيف
 :الثالثمائة بعد الثمانونو  الخامس الحديث*

، اْلُحَسْينِ  ْبنُ  َعِليُّ  َأْخَبَرَناقال األنطاكي:   ُمَحمٍَّد، ْبنُ  اْلُحَسْينُ  وَبةِ اْلَعرُ  َأُبو َأْخَبَرَنا اأْلََذِنيُّ
بِ  ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َعِطيََّة، ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّثََنا ُكَرْيٍب، َأُبو َحدَّثََنا  َأِبي َعنْ  َعاِصٍم، َعنْ  يِع،الرَّ
ِبيِع، ْبنِ  َقْيسِ ح.  َجِريرٍ  َعنْ  َواِئٍل،  َقالَ : َحاِزٍم َقالَ  َأِبي ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ِإْسَماِعيَل، َعنْ  الرَّ
 .((َثِقيفٍ  ِمنْ  َواْلُعَتَقاءُ  ُقَرْيشٍ  ِمنْ  الطَُّلَقاءُ )): النَِّبيُّ 
  تخريجه: -أ

 :أخرجه
(( َثِقيفٍ  ِمنْ  َقاءُ َواْلُعتَ  ُقَرْيشٍ  ِمنْ  الطَُّلَقاءُ : ))عروبة أبي جزءل تهروايفي  األنطاكي .1

 ، واللفظ له.32رقم:، حديث 33صـ
، 2/309الطبراني في الكبير: باب يسبق بيان بن بشر عن قيس عن جرير  .2

 ِزيرُ اْلوَ  ِإْسَحاقَ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثََناقال فيه:  آخر، بلفظ 2214حديث رقم:
، ِبيعِ  ْبنُ  ُس َقيْ  ثنا َعِطيََّة، ْبنُ  اْلَحَسنُ  ثنا ُكَرْيٍب، َأُبو ثنا اأْلَْصَبَهاِنيُّ  َعنْ  الرَّ
 َواأْلَْنَصارُ  اْلُمَهاِجُرونَ )): النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  َجِريٍر، َعنْ  َقْيٍس، َعنْ  ِإْسَماِعيَل،
 َثِقيفٍ  ِمنْ  َواْلُعَتَقاءُ  ْيٍش،ُقرَ  ِمنْ  َوالطَُّلَقاءُ  ِة،خر َواآْل  الدُّْنَيا ِفي َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُهمْ 
 ((.ةِ خر َواآْل  الدُّْنَيا ِفي َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُهمْ 

 :اإلسناددراسة  -ب
أبو الحسن علي بن الحسين بن ُبْندار بن عبد اهلل بن خير، : علي بن الحسين .1

 ْبن وُمَحمَّد الَفْيض، ْبن ُمَحمَّده( ثقة، روى عن: 315: )ت:القاضي اأْلَذني
 بحلب، ئريالغضا الحميد عبد بن وَعِليّ  بدمشق، العزيز َعْبد ْبن وسعيد ُخَرْيم،
 ْبن مّكيو  الحافظ، الغني َعْبد، وعنه: بأنطاكية فيل واْبن بحّران، عروبة ووَأب

 وَعْبد اف،الصو  إبراهيم بن اهلل وهبة البصري، رباح بن ويوسف الحمال، َعِليّ 
 .(1)المقرئ نفيس ْبن َسِعيد ْبن وَأْحَمد الفقيه، مسكين ْبن الملك

 علي نب داود بن حماد بن َمْوُدود بن محمد بن الحسين َعُروَبة أبو: أبو العروبة .2
 ْبن َمْخَلد ه( ثقة، روى عن:311: )ت:الحرَّاني موالهم السلمي اهلل عبد بن

                                                           
 .16/464سير أعالم النبالء: (1)
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 ّي،الحّران وْهب ْبن ومحمد الّرافقّي، الحارث ْبن ومحمد الَسْلِمسينّي، مالك
سماعيل  صفيالم ْبن ومحمد الّضّحاك، ْبن الوّهاب وعبد السُّدّي، موسى ْبن وا 
وعنه:  ،سواهم وخْلًقا العالء، ْبن الجبار وعبد واضح، ْبن والمسيب الحمصّي،

 ومحمد اكم،الح أحمد وأبو المقرئ، وابن عدّي، ْبن اللَّه وَعْبد ِحّبان، ْبن حاتم أبو
 .(1)األبهري بكر أبو والقاضي القّطان، عليّ  ْبن وُعَمر المظّفر، ْبن

 .(2)العزو لهم: سبقت عن قيس بن الربيع الحسن بن عطيةأبو كريب عن  .3
 .(3)عاصم بن أبي النجود: سبقت ترجمته .4
 .(4)أبو وائل شقيق بن سلمة: سبقت ترجمته .5
 .(5)إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: سبقت ترجمته .6
 .(6)قيس بن أبي حازم: سبقت ترجمته .7
 .(7): سبقت ترجمتهجرير بن عبد اهلل البجلي .1
 :اإلسنادالحكم على   -ج

بروايته  ، ولم يتفرد قيسحسن هإسنادالحديث من طريقيه برواية قيس بن الربيع 
عند أحمد  كركما ذُ من طريق جرير بن عبد اهلل لهذا الحديث، فقد تابعه غير واحد 

 ِمنْ  الطَُّلَقاءُ )): َقالَ  النَِّبيِّ  َعنِ  اهلِل، َعْبدِ  ْبنِ  َجِريرِ بسنده من حديث في مسنده 
 َواْلُمَهاِجُرونَ  ِة،خر َواآْل  َياالدُّنْ  ِفي َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُهمْ  َثِقيفٍ  ِمنْ  َواْلُعَتَقاءُ  ُقَرْيٍش،

 .(1)((ةِ خر َواآْل  الدُّْنَيا ِفي َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُهمْ  َواأْلَْنَصارُ 
                                                           

 .3/440، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة:14/510عالم النبالء:سير أ (1)
 الحديث الثامن والخمسون، محمد ثقة، الحسن صدوق، قيس بن الربيع صدوق حسن الحديث. (2)
 الحديث السادس والعشرون، عاصم صدوق له أوهام. (3)
 الحديث الرابع عشر، ثقة مخضرم. (4)
 حسن الحديث يهم. الحديث الثالث والخمسون، صدوق (5)
 الحديث الثالث والثمانون، ثقة مخضرم. (6)
 .الحديث الثامن والتسعون، صحابي (7)
، قال 19211، حديث رقم: 31/549ومن حديث جرير بن عبد اهلل عن النبي–مسند أحمد: مسند الكوفيين  (1)

الل موسى بن عبد اهلل بن هإسناده صحيح على شرط مسلم على خطأ فيه، فقد وقع في النسخ هكذا: المحقق: 
العبسي، وهو خطأ، دخل فيه اسم راو براو آخر، والصواب: هو: موسى بن عبد اهلل بن يزيد، عن عبد الرحمن بن 
 هالل العبسي، عن جرير، وقد نبه على هذا الخطأ الهيثمي في "مجمع الزوائد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
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 )مناقب قريش(
 :الثالثمائة بعد الثمانونو  السادس الحديث*

، اْلَفْضلِ  ْبنُ  اْلَعبَّاُس  َحدَّثََناقال الطبراني:  ، َوِليدِ الْ  َأُبو ثنا اأْلَْسَفاِطيُّ  َقْيُس  ثنا الطََّياِلِسيُّ
ِبيِع، ْبنُ  ، َعنِ  َزاِئَدَة، َأِبي ْبنِ  َزَكِريَّا َعنْ  الرَّ  اأْلَْسَوِد، ْبنِ  ُمِطيعِ  ْبنِ  هللِ ا َعْبدِ  َعنْ  الشَّْعِبيِّ
 ((.َصْبًرا مِ اْلَيوْ  َهَذا َبْعدَ  ُقَرِشيٌّ  ُيْقَتلُ  اَل )): اْلَفْتحِ  َيْومَ  َقالَ  النَِّبيَّ  َأنَّ  َأِبيِه، َعنْ 
 تخريجه: -أ

، 20/292الطبراني في الكبير: مطيع بن األسود العدوي القرشي أخرجه: 
 .692حديث رقم:

 :اإلسناددراسة  -ب
 طياألسفا يونس بن الفضل بن العباس الفضل أبو: العباس بن الفضل .1

 يونس، بن أحمد ه( صدوق حسن الحديث، روى عن:213: )ت:اْلَبْصِريُّ 
سماعيل  وداود ،العمري يزيد بن وخالد الطيالسي، الوليد وأبي أويس، أبي بن وا 

 .(1)الطبرانيو  الخطابي، وفاروق دعلج، وعنه: القسملي، أيوب بن
 .(2)أبو الوليد الطيالسي عن قيس بن الربيع: سبقت ترجمته .2
 .(3)زكريا بن أبي زائدة: سبقت ترجمته .3
 .(4)الشعبي عامر بن شراحيل: سبقت ترجمته .4
 عوف بن نضلة بن حارثة بن األسود بن مطيع بن اهلل عبد: عبد اهلل بن مطيع .5

ي: المدن العدوى يالقرش غالب بن لؤي بن كعب بن عدى بن عويج بن عبيدٍ  بن
 .(5)ومسلمه( له رؤية، روى له البخاري في األدب، 73)ت:

ي: )ت: في خالفة عثمان، العدو  يالقرش حارثة بن األسود بن مطيع :يه()أب .6
 .(6)، روى له البخاري في األدب، ومسلمأو يوم الجمل( صحابي

                                                           
 .345قاصي والداني إلى تراجم شيوو الطبراني: صـ، إرشاد ال6/761تاريخ اإلسالم:  (1)
 (، ثقة ثبت، قيس صدوق حسن الحديث.3تالميذ قيس بن الربيع الترجمة ) (2)
 الحديث الثاني عشر بعد المائتين، ثقة حافظ. (3)
 الحديث السادس، ثقة فقيه. (4)
 .5/21اإلصابة:، 16/152، تهذيب الكمال:3/219، أسد الغابة:5/153الجرح والتعديل: (5)
 .6/105، اإلصابة:21/91، تهذيب الكمال:4/415، أسد الغابة:1/399الجرح والتعديل: (6)
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 :اإلسنادالحكم على   -ج
ًا في ، وقد تابع قيسوصدوقون ثقات رجاله والشواهد المتابعات في حسن إسناده

روايته لهذا الحديث غير واحد من أصحابه وأقرانه، وصح عند مسلم من طريق 
 َحدَّثََنا َشْيَبَة، يَأبِ  ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََنا: -رحمه اهلل-فقال مسلم  اإلسنادوكيع بهذا 

، َعنِ  َزَكِريَّا، َعنْ  َوَوِكيٌع، ُمْسِهٍر، ْبنُ  َعِليُّ   ُمِطيٍع، ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  َرِنيَأْخبَ : َقالَ  الشَّْعِبيِّ
 َبْعدَ  َصْبًرا ُقَرِشيٌّ  ُيْقَتلُ  اَل )): َمكَّةَ  َفْتحِ  َيْومَ  َيُقولُ  ،النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  َأِبيِه، َعنْ 
 .(1)((اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى اْلَيْومِ  َهَذا

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 غريب األلفاظ:-د
  لى : قال العالمة محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه عَصْبًرا ُقَرِشيٌّ  ُيْقَتلُ  اَل

 يرتد الو  كلهم يسلمون قريشا بأن اإلعالم معناه العلماء قالصحيح مسلم: 
 المراد وليس ،صبرا وقتل حورب ممن بعده غيرهم ارتد كما منهم أحد
 .لوممع هو ما ذلك بعد قريش على جرى فقد صبرا ظلما يقتلون ال أنهم

 
  

                                                           
 .1712، حديث رقم:3/1409باب ال يقتل قرشي صبرًا بعد الفتح –صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير  (1)
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 )مناقب بني عامر(
 :ةائالثالثم بعد الثمانونو  السابع الحديث*

،اْلِحمَّ  َيْحَيى ثنا ،الحضرمي اهللِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال الطبراني:   ْبنُ  َقْيُس  ثنا اِنيُّ
ِبيِع،  ِمنْ  َوَرُجاَلنِ  َأَنا نَِّبيِّ ال َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ  َأِبيهِ  َعنْ  ُجَحْيَفَة، َأِبي ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  الرَّ
 ((.نِّيمِ  َأْنُتَما)): َقالَ  َعاِمرٍ  َبِني ِمنْ : ُقْلَنا ((َأْنُتْم؟ ِممَّنْ )): َفَقالَ  َعاِمٍر، َبِني
 تخريجه: -أ

الطبراني في الكبير: قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة  :أخرجه
 .291، حديث رقم:22/114

 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1)عن يحيى الحماني عن قيس: سبق العزو لهم الحضرميمحمد بن عبد اهلل  .1
 .(2)عون بن أبي جحيفة عن أبيه: سبقت ترجمتهم .2
 :اإلسنادالحكم على  -ج

 .الحديث ضعيف وهو الحماني الحميد عبد بن يحيى فيه ضعيف هإسناد
طاه، وِمسَعر بن الحجاج بن أر فقد تابعه لهذا الحديث بن الربيع بروايته قيس ولم يتفرد 

  .وغيره (3)وابن ابي عاصم ،بان في صحيحهكدام، نص على ذلك ابن ح

 َحدَّثََنا ُموَسى، نُ بْ  ُيوُسفُ  َحدَّثََنا ُيوُسَف، ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َأْخَبَرَناقال ابن حبان: 
 َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ  يِه،َأبِ  َعنْ  ُجَحْيَفَة، ِبيأَ  ْبنُ  َعْونِ  َعنْ  ِكَداٍم، ْبنُ  ِمْسَعرُ  َحدَّثََنا َوِكيٌع،
: َفَقالَ  َعاِمٍر، ِنيبَ  ِمنْ : َفُقْلَنا ((َأْنُتْم؟ َمنْ )): َفَقالَ  َعاِمٍر، َبِني ِمنْ  َوَرُجاَلنِ  َأَنا النَِّبيِّ 
  .(4)((ِمنِّي َأْنُتمْ  ِبُكمْ  َمْرَحًبا))

  لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

                                                           
 الحديث الثالث بعد المائة، محمد ثقة، يحيى ضعيف، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 .الحديث السابع واألربعون، عون ثقة، أبيه صحابي (2)
 . 1459-1451، حديث رقم: 3/131وهب بن أبي جحيفة السوائي–اآلحاد والمثاني: الرجال  (3)
 .7293، حديث رقم:16/212َبِني َعاِمٍر  ِذْكُر َمْدِح اْلُمْصَطَفى-صحيح ابن حبان: فضل الصحابة والتابعين  (4)
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 فاتحي بالد فارس()منقبة 
 :الثالثمائة بعد الثمانونو  الثامن الحديث*

 َجاِبرِ  َعنْ  َحْرٍب، نِ بْ  ِسَماكِ  َعنْ  َقْيٌس، َحدَّثََنا: َقالَ  َداُودَ  َأُبو َحدَّثََناقال يونس بن حبيب: 
 ِمنَ  اِئَفةٍ طَ  َعَلى ِكْسَرى َأْبَيُض  َلُيْفَتَحنَّ )): َيُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َسُمَرَة، ْبنِ 

 ((.اْلُمْسِلِمينَ 
 تخريجه: -أ

 أخرجه:
، حديث  2/143مسند جابر بن سمرةأبو داود الطيالسي في مسنده:  .1

 ، واللفظ له.119رقم:
حديث جابر بن سمرة السوائي –أحمد في مسنده: أول مسند البصرين  .2

 .20946، حديث رقم:34/410
،  2/214بن عمير عن جابر بن سمرة الطبراني في الكبير: عبد الملك .3

 .1171حديث رقم:
 :اإلسناددراسة  -ب
 .(1): سبق العزو لهمعن جابر بن سمرةسماك عن  قيسأبو داود عن  .1
 :اإلسنادالحكم على   -ج

، وهذا الحديث لم يتفرد به قيس بن الربيع عن سماك، فقد رواه جماعة حسن هإسناد
 ُقَتْيَبةُ  َناَحدَّثَ بلفظ مقارب فقال:   -اهللرحمه -عن سماك، وصح الحديث عند مسلم 

، َكاِملٍ  َوَأُبو َسِعيٍد، ْبنُ   َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  َماكِ سِ  َعنْ  َعَواَنَة، َأُبو َحدَّثََنا: َقااَل  اْلَجْحَدِريُّ
 ُمْسِلِمينَ الْ  ِمنَ  ِعَصاَبةٌ  َلَتْفَتَحنَّ )) :َيُقولُ  ،اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َسُمَرَة، ْبنِ  َجاِبرِ 
 ِمنَ )): َتْيَبةُ قُ  َقالَ  ،((اأْلَْبَيضِ  ِفي الَِّذي ِكْسَرى آلِ  َكْنزَ  - اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َأوْ  -

 ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقااَل  اٍر،َبشَّ  َواْبنُ  اْلُمثَنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا، و َيُشكَّ  َوَلمْ  ،((اْلُمْسِلِمينَ 

                                                           
الثاني واألربعون بعد الثالَثِماَئٍة، أبو داود ثقة حافظ، قيس صدوق حسن الحديث، سماك بن حرب الحديث  (1)

   .صدوق، جابر بن سمرة صحابي
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: َقالَ  َسُمَرةَ  ْبنَ  ِبرَ َجا َسِمْعتُ : َقالَ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا َجْعَفٍر، ْبنُ 
 .(1)َعَواَنةَ  َأِبي َحِديثِ  ِبَمْعَنى ،اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 

 لغيره. صحيح :الحديث*الحكم علي 

 
  

                                                           

ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن باب –صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة  (1)
 . 2919، حديث رقم:4/2337يكون مكان الميت من البالء 
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 )مثلبة خزاعة(
 :الثالثمائة بعد الثمانونو  التاسع الحديث*

 نا: َقالَ  َعِليٍّ  ْبنُ  ِصمُ َعا نا: َقالَ  اْلَحدَّادُ  اْلَكِريمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْدِريُس  َحدَّثََناقال الطبراني: 
ِبيِع، ْبنُ  َقْيُس   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َرْيَرةَ هُ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  ُحَصْيٍن، َأِبي َعنْ  الرَّ
 ((.ِخْنِدفَ  ْبنِ  َقْمَعةَ  ْبنِ  ُلَحيِّ  ْبنُ  َعْمُرو)): اللَّهِ 
 تخريجه: -أ

 .3034، حديث رقم:3/240إدريس  اسمهالطبراني في األوسط: من  :أخرجه
 :اإلسناددراسة  -ب
إدريس بن عبد الكريم عن عاصم بن علي عن قيس بن الربيع: سبقت  .1

 .(1)ترجمتهم
 .(2): سبق العزو لهمهريرة يصالح عن أب يالحصين عن أب وأب .2
 :اإلسنادالحكم على   -ج

 .لحديثا حسن صدوق وهو األسدي الربيع بن قيسعدا  ثقات رجاله حسن إسناده
متابع لقيس من طريق إسرائيل بن يونس ذكره  آخروقد صح الحديث بإسناد 
 َأْخَبَرَنا آَدَم، ْبنُ  ْحَيىيَ  َحدَّثََنا ِإْبَراِهيَم، ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّثَِني البخاري في صحيحه فقال:

 ،اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ  َحِصيٍن، َأِبي َعنْ  ِإْسَراِئيُل،
 .(3)((ُخَزاَعةَ  َأُبو ِخْنِدفَ  ْبنِ  َقَمَعةَ  ْبنِ  ُلَحيِّ  ْبنُ  َعْمُرو)): َقالَ 

رحمه -قلت: ومثلبته أنه أول من سيب السوائب في جزيرة العرب، قال البخاري 
 ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنَ  َعْمَرو َرَأْيتُ )): النَِّبيُّ  َقالَ : ُهَرْيَرةَ  َأُبو َوَقالَ : نفسه في السياق-اهلل
لَ  َوَكانَ  النَّارِ  ِفي ُقْصَبهُ  َيُجرُّ  الُخَزاِعيَّ  ُلَحيٍّ   ((.سََّواِئبَ ال َسيَّبَ  َمنْ  َأوَّ
 .(4)شيء" عليها يحمل فال تسيب كانت التي والسائبة": المسيب ابن قال

 

                                                           
 الحديث الثالث، إدريس ثقة، وعاصم ثقة مكثر، قيس صدوق حسن الحديث. (1)
 صحابي. الحديث العاشر، أبو الحصين وأبو صالح ثقتان، أبو هريرة (2)
 .3532، حديث رقم:4/114باب قصة خزاعة –المناقب صحيح البخاري: كتاب  (3)
 خبِفي السََّبِب الَِّذي ِفيِه ُأْنِزَلْت  َبَياُن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن َرُسوِل اهللِ  باب–شرح مشكل اآلثار: الجزء الرابع  (4)

 .1479، حديث رقم:4/119[ 101]المائدة:   مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب
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  خاتمة البحث 

 الحمد هلل على آالئه المترادفة، وأشكره على نعمه المتتالية، فهو أهل الثناء والمجد، ال

نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصالة والسالم على معلم البشرية الخير 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.....

في خاتمة قيس بن الربيع األسدي، و  مروياتفبفضل من اهلل وتوفيقه انتهيت من دراسة 
ع م هذه الرسالة، أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل البحث

 بيان عدد كتب وأحاديث الرسالة، وهي كاآلتي:

 وكنيته. مهاسأواًل: قيس بن الربيع األسدي أبو محمد الجوال، عرف بين أقرانه ب 
  ثانيا: بعد تردد األقوال فيه، وبالنظر في حاله من حيث الجرح والتعديل، والوقوف

اته، والنظر فيها، وبعد سبرها والحكم عليها، تبين لي صدق قول من يرو على م
، 7/171قال عامة روايته مستقيمة، وهو قول بن عدي كما جاء في الكامل 

 لحديث.صدوق حسن ا أنه-اهللرحمه -والذي تطيب إليه النفس في الحكم عليه 
   من الراوي  نثالثًا: أن الضعف الوارد في أحاديث قيس بن الربيع في غالبه يكو

األدنى للحديث، أي من بعد قيس بن الربيع من طبقة تالميذه ومن بعدهم من 
 رواة الحديث.

 قيس بن الربيع بالمكرر منها ما مجموعه )خمسمائة وثالثة  مرويات: بلغت رابًعا
وستون حديثًا(، ومن غير المكرر وما جمع من كتب السنة والذي ورد ذكره في 

 تسعة وثمانون حديثًا(، وكانت على النحو اآلتي:هذا البحث )ثالثمائة و 
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 الجدول اإلحصائي للحكم على األسانيد

اإلسنادالحكم على   

 ضعيف حسن صحيح مسلسل
شديد الضعف 

 وما دونها
1 3 191 135 60 

 319 المجموع
 

  :وزعت هذه المرويات علي كتب السنة كٌل بحسبه، فقد روي لقيس رحمه خامسا
السنن عدا النسائي، وكان أكثر من روى له من أصحاب السنن اهلل أصحاب 

اإلمام الترمذي بمجموع تسع أحاديث، ثم ابن ماجة بأربعة أحاديث، ثم أبو داود 
 السجستاني بحديث واحد اشترك فيه مع اإلمام الدارمي عن قيس بن الربيع.

 سند له أ ا كبيرًا، وكان أكثر من: بلغت مرويات قيس في المسانيد عددً سادًسا
حديثًا(  50حديثًا(، ثم أبو داود الطيالسي ) 52البزار بمجموع أحاديث بلغت )

 أحاديث(. 10حديثًا(، ثم إمام األئمة أحمد بن حنبل ) 16ثم علي بن الجعد )
 نالت المعاجم الحديثة نصيب األسد في الرواية عن قيس بن الربيع، سابًعا :

 ه حيث روى له في المعجم الكبيروكان من المكثرين عنه الطبراني في كتب
أحاديث(، وفي  10حديثًا(، وفي الصغير ) 62حديثًا(، وفي األوسط ) 150)

 حديثًا(. 12الدعاء )
 حديثًا(،  54: روى له من أهل العلم كذلك البيهقي في كتبه مجتمعة )ثامًنا

أحاديث(، وابن  7وعبد الرزاق الصنعاني ) حديثًا(، 33والطحاوي في كتبه )
أحاديث(، والحاكم في  5أحاديث(، وابن خزيمة في كتبه ) 1شيبة ) أبي

أحاديث(، إلى غير ذلك مما جاء في األجزاء الحديثية ممن  6المستدرك )
خرجوا له وروو عنه، وقد ذكرت من أشتهر من األئمة في الحديث، تاركًا البقية 

  داخل البحث ضمن التخريج.
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 البحث على درجات مختلفة، وقد بلغ عدد تعددت تراجم الرواة في هذا : تاسًعا
من ترجم لهم في هذا البحث ثمانمائة وواحد وعشرون، وكان التصنيف الطبقي 

 لهم من حيث درجاتهم كما هو مبين في الجدول التالي:

 الجدول اإلحصائي لألعالم المترجم لهم

 درجات الرواة الحديثية
الصحابة  مسلسل

 
ليس  الضعفاء الصدوقون الثقات

 بالقوي
 المتروكين المجاهيل

1 105 426 165 37 6 62 20 
 121 المجموع

 

 الحديثية لقيس بن الربيع، وخاصة الحسن  مرويات: بالنظر إلى العاشًرا
الضعيف منها كما سبق بيانه في الجدول السابق، وجدت أن غالب هذه 

ى بالشواهد والمتابعات، أما شديدة الضعف وما خر أ مروياتيقويها  مروياتال
دونها فال يعمل بها حالها حال المتروك ومن هو متهم في حديثه بالكذب، وقد 
ذكرت في بعضها طريقا صحيح للحديث من غير طريق قيس لبيان صحة 

 .آخرالحديث من طريق 
 ت شمل ،: بلغ عدد األقسام العلمية في هذا البحث قسمين علميينأحد عشر

، وعدد الفصول واحدًا وعشرون فصاًل مروياتالقسم النظري والقسم الخاص بال
مفرقة في ثنايا البحث متضمنة في بعضها مطالب علمية، وعدد الكتب الحديثية 

 في هذا البحث تسعة كتٍب حديثية.
  :ْن َقْيٌس،عَ  َداُودَ  َأُبواثني عشر: كان أصح إسناد قيس بن الربيع هو ما اسنده 

ٌم، ، َمْيُمونٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِعاَلَقَة، ْبنِ  ِزَيادِ  َعنْ  َوَسالَّ ، في َعاِئَشةَ  َعنْ  اأْلَْوِديِّ



  [115] 

 

حديث التقبيل للصائم، وكان من أضعف األسانيد التي تكررت في البحث ما 
 رواه جبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع الن جبارة متهم بالوضع والكذب.

 :التوصيات العلمية 
 ن التوصيات العلمية التي تم استنباطها من هذا البحث أنه ينبغي على الباحثين م

في هذا العلم خاصة النظر في الرواة المختلف فيهم، والبحث عن أقوال العلماء 
عادة إحياء هذه الثلة من أهل العلم، وبيان المحدثين من مروياتفي  هم، وا 

 ى منهم.خر أصحاب العلوم األ
  قد تفتح بابًا للباحثين إلجاد موضوعات علمية يتم طرحها أن هذه الموضوعات

 والكتابة فيها، ُكاًل بأسلوبه البحثي، وطريقته العلمية.
  عدم التقليل من قيمة هذه الموضوعات العلمية، لما فيها من إجاد بعض المسانيد

لرواة مغمورين، وكذا التعرف على الدرجات الحديثية، والتدريب على التخريج 
 ي، والبحث العلمي، وفتح موضوعات تتعلق بعلم الحديث.الحديث

  مما نوصي به كليتنا المباركة طرح موضوعات علمية مجمعة على هيئة مشاريع
شراف كلية دار العلوم.  بحثية للباحثين، تكون تحت اسم وا 

ضع أ، فتهلما قدم يالباري سبحانه وتعالى الذي وفقن حمدأوفي خاتمة هذا البحث 
)قيس  ياتمرو بين تفكر وتعقل في دراسة  تهاالخيرة بعد المشوار الذي خض يقطرات
، فقد كانت رحلة ممتعه وجاهده لالرتقاء بدرجات تهالربيع األسدي( لتقديم ما قدم بن

 علن لدعي فيه الكمال، ولكاستطيع ان أولم يكن هذا بالجهد القليل وال  الفكر والعقل
فإلن  اليه، رمتُ اهلل في اصابة ما  ي، فان وفقنيفيه عصارة جهد تبذل يانن يعذر لي 

ن أخط تذاك فضل اهلل وهدف قد سمو  م، شرف المحاولة والتعلي تفلقد نل أتإليه، وا 
لقى ل قبولكم وان يل من اهلل أن يناأمُ في هذا المجال المتيع،  تبعد أن ابحر وأخيرَا 

أن الحمد هلل رب العالمين وصِل اللهم وسلم تسليمًا كثيرا  نادعوا آخر، و ستحسانكما
 وعلى آله وصحبه اجمعين. على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق اهلل محمدٍ 
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 الفهارس العلمية
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 الصفحة رقم اآلية اآلية م

 سورة البقرة
ُسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّهِ  ﴿ 3  086 582 ﴾ آَمَن الرَّ
 370 690 ﴾َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ﴿  5
 605 643 ﴾ َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكمْ ﴿  6

 سورة آل عمران
 348 97 ﴿ َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت ﴾ 2
7 ُس ِإنَّ النَّاَس الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّا 673 046 
4  يََّتَها و نِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ   30 049اِ 
0  َلْيُكمْ تُْتَلى عَ َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم 666 032 

 سورة النساء
 94 66 ﴾﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما  8
9  ٍِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْين 66 064 
66  َِوََل َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النَِّساء 55 429 

66  َِيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساء 657 045 

 سورة المائدة
63  ِْنُهْم ِقسِّيِسيَن َوُرْهَباًناَذِلَك ِبَأنَّ م 85 044 
65  ََفاْذَهْب َأْنَت َوَربُّك 54 465 

64  ِاِلَحات  َلْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا

93 802 

62 
 َياَء َتْسَأُلوا َعنْ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ْْ  َأ

  666 025ِإْن تُْبَد َلُكمْ 



[888] 
 

 سورة األعراف
60  َِذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ِثَقاَلً َحتَّى إ 27 796 

 سورة األنفال
67  ََْل ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبقَ َلو 08 396 

 سورة التوبة
 73 36 ﴾ ﴿ اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباباً  68
69  َِدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكين   06 039ِإنََّما الصَّ

56 
 َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض 

 َوَنْلَعبُ 
02 043 

56  َِوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم ِِلَِبيه 664 746 
 سورة يونس

54  َاهلِل ََل َخْوٌف َعَلْيِهمْ  اءَ َأََل ِإنَّ َأْولي 05 208 
55  َِّذيَن ََل َيْرُجوَن ِلَقاَءَناِإنَّ ال 7 435 
53  ٌِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدة 50 776 

 سورة هود
اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر ﴾ 52  560 664 ﴿ َوَأِقِم الصَّ

 سورة الحجر
ْلَنا ﴿ 50 نَّا َلُه َلحَ  ِإنَّا َنْحُن َنزَّ  59 99 اِفُظوَن ﴾الذِّْكَر َواِ 

 سورة النحل
 59 44 َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس ﴾ ﴿ 57
58  ْْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم   650 274ِبهِ  َواِ 

 سورة اإلسراء
59  وًداَمَقاًما َمْحمُ َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك 79 037 

36 َوََل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َوََل ُتَخاِفْت ِبَها 666 058 
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 سورة الكهف
 376 40 ﴿ اْلَماُل َواْلَبُنوَن ﴾ 36

 سورة مريم
35 َأَفَرَأْيَت الَِّذي َكَفَر ِبآَياِتَنا 77 069 

 سورة طه
33 الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى 2 763 

 سورة الحج
32 ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا 39 306 
34 َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا 69 462 

 سورة النور

30 
 َْر َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغي

  36 020ُبُيوِتُكمْ 

 سورة الشعراء
37  َِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوَتْنِحُتون 640 754 

 سورة النمل
38 َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها 8 86 

 سورة القصص
39  َاُهُم اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلهِ الَِّذيَن آَتْين 23 044 

 سورة العنكبوت
46 َوَتْأُتوَن ِفي َناِديُكُم اْلُمْنَكر 59 050 

 األحزابسورة 

46  ْرِّْجَس َأْهَل ُكُم الِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعن
 اْلَبْيتِ 

33 774 



[888] 
 

 سورة يس
45  ِيس * َواْلُقْرآِن اْلَحِكيم 6-5 044 

 سورة ص

43 
 ِْمنَ  َأَنا اَومَ  َأْجرٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسَأُلُكمْ  َما ُقل 

  80 467اْلُمَتَكلِِّفينَ 

 سورة فصلت

44 
 َهَد َعَلْيُكْم ْْ َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن َأْن َي

  55 054َسْمُعُكمْ 

 سورة الشورى

42 
ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ِفي 

  53 855اْلُقْرَبى

 سورة الدخان
40  ٍَفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبين 66 467 

 سورة الحجرات
47 َوَقَباِئلَ  ُُْعوًبا 63 774 

 سورة الطور
48  َيَّاتِ  َوَأْتَبْعتُهمْ  آَمُنوا َوالَِّذين   56 056ِبِإيَمانٍ  ِهمْ ُذرِّ

 سورة النجم
  3 59َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى ﴿ 49
26 َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى 66 862 
26  َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرىَلَقْد 68 864 

 سورة الواقعة
25  َِفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنة 8 774 

23  َِوَأْصَحاُب اْلَيِمين ، َِِّْمال   46،57 774َوَأْصَحاُب ال
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 سورة الممتحنة

24 
 ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت

  66 436َفاْمَتِحُنوُهنَّ 

 سورة المنافقون
22  َِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقون 6 035 

 سورة الطالق
20  َُوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُهَو َحْسُبه 3 026 

 سورة القلم
27  ٍنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم   4 783َواِ 

 سورة القيامة
28 َأْوَلى َلَك َفَأْوَلى 32 865 

 اإلخالص
29  ٌُقْل ُهَو اهلُل َأَحد 6 095 
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 فهرس األحاديث
 

 م
 رقم الصفحة الحديث

، َحَياُتَك، َوَمْوُتَك َمِعيَ   6 ْر َيا َعِليُّ ِْ  849 َأْب
 759 اْبَن آَدَم، ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني  5
 560 َأَتْتِني اْمَرَأٌة َتْبَتاُع َتْمًرا  3
َر َتَقدََّم ِمْن َذْنِبكَ َأَتْصَنُع َهَذا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما   4  560  َوَما َتَأخَّ
 456 ِبُجُبنٍَّة ِفي َغْزَوِة َتْبوكَ  َأَتى َرُسوُل اللَّهِ   2
 205 ِبَسْبٍي َفَجَعَل ُيْعِطي َأْهَل اْلَبْيِت  ُأِتَي َرُسوُل اللَّهِ   0
َتَرُكوا ِفي ُطْهِر اْمَرَأةٍ   7 ْْ  286 ُأِتَي ِفي َثاَلَثٍة ا
 676 ِبَمكََّة َوُهَو ِفي ُقبٍَّة َحْمَراءَ  النَِّبيَّ َأَتْيُت   8
 48 اْحَتَجَم َعَلى َظْهِر َقَدِمِه َوُهَو َصاِئمٌ   9

 454 َأْخِرُجوا َيُهوَد اْلِحَجاِز ِمْن َجِزيَرِة اْلَعَربِ   66
 223 َأدِّ اِْلََماَنَة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنكَ   66
 640 َأْدِخْل َعَليَّ َأْصَحاِبي  65
 468 َأْدِرْكُه، َفِإنَُّه َعْينٌ   63
 664 اْلَعْبَد َقاَل ِلِجْبِريلَ  ِإَذا َأَحبَّ اللَّهُ   64
 256 ِإَذا اْخَتَلْفُتْم ِفي ِسكٍَّة َفاْجَعُلوا َسْبَع َأْذُرعٍ   62
ْقَت َفاْنَتِثْر   60 َْ  653 ِإَذا اْسَتْن
 442 ِإَذا َجاَمَع َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: ِبْسِم اللَّهِ   67
ُروا  68  204 ِإَذا َحَمْلُتْم َفَأخِّ
 752 ِإَذا َرَأْيُتُم اْلَمدَّاِحيَن َفاْحُثوا ِفي ُوُجوِهِهُم التَُّرابَ   69
 563 ِإَذا َفاَتْتُه اِْلَْرَبُع َقْبَل الظُّْهرِ   56
 708 ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ِجيَء ِبالدُّْنَيا  56



[888] 
 

 858 شِ ُمَناٍد ِمْن ُبْطَناِن اْلَعرْ  ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َناَدى  55
 608 ِإَذا ُكْنَت ِفي َصاَلٍة َفاَل َتْبُزْق ُتَجاَه َوْجِهكَ   53
 753 ِإَذا َلِقَي الرَُّجُل َأَخاُه َفَصاَفَحهُ   54
 763 اْرَحْم َمْن ِفي اِْلَْرِض َيْرَحْمَك َمْن ِفي السََّماءِ   52
 769 اْسَتْأَذْنُت َفُقْمُت ِحَياَل اْلَبابِ   50
 232 َأْدَراًعا ِمْن َحِديدٍ  اْسَتَعاَر ِمنِّي َرُسوُل اللَّهِ   57
  596َأْسَتْعِمُلَك َعَلى َما اْسَتْعَمَلِني َعَلْيِه َرُسوُل اللَّهِ   58
 069 اْسَتْغِفُروا ِلَماِعِز ْبِن َماِلكٍ   59
 496 َأْطِعِم الطََّعاَم َواْفِش السَّاَلمَ   36
 076 َوُفكُّوا اْلَعاِنيَ َأْطِعُموا اْلَجاِئَع   36
 296 َأْعِتْق َعْن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َنَسَمةً   35
 322 اْعَتَمَر ِفي ِذي اْلَقْعَدةِ   33
 790 ُأْعِطيُت َما َلْم ُيْعَط َأَحٌد ِمَن اِْلَْنِبَياءِ   34
 76 اْعَلْم َأَبا َمْسُعودٍ   32
 740 َأْفَضُل اْلِعَباَدِة اْنِتَظاُر اْلَفَرجِ   30
يََّة َعَرَفةَ   37 ِْ  304 َأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنَِّبيُّوَن َقْبِلي َع
 756 َأْفَضُلُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   38
 447 َأْقِبِلي َعَلى ِفاَلَيِتكِ   39
زَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتينُ  َأْقَرَأِني َرُسوُل اللَّهِ   46   803ِإنِّي َأَنا الرَّ
 462 ُأْقِسُم ِباللَِّه ِإْن َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيةُ   46
 73 اْقَطْع َهَذا الَّذْي ِفي ُعُنِقك!  45
 785   َقاَل: َنَعمْ َأُكْنَت ُتَجاِلُس النَِّبيَّ   43
 640 َأَلَّ َتْنَتِفُعوا ِمَن اْلَمْيَتِة ِبِإَهاٍب َوََل َعَصٍب   44
ُْقُّوا َفِإنَّ   42 َّْقَّ ِلغَ َأْلِحُدوا َوََل َت  587 ْيِرَنااللَّْحَد َلَنا َوال
َماُم َضاِمٌن، َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤَتَمنٌ   40  672 اْْلِ
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 843 ُأِمْرُت ِبَتْزِويِجَك ِمَن السََّماءِ   47
ِرَف اْلَعْيَن َواِْلُُذنَ  َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّهِ   48 ْْ  383 َأْن َنْسَت
َر َماَء آَباِر َبْدرٍ  َأَمَرِني َرُسوُل اهللِ   49  463 َأْن ُأَغوِّ
 865 َفَقاَل: َأْنَت الَِّذي ُتوِعُدِني َأنَّ َأَبا َجْهٍل، َأَتى النَِّبيَّ   26
 237 ِإنَّ َأْخَوَنُكْم ِعْنِدي َمْن َطَلَبهُ   26
 748 ِإنَّ اِْلََماَنَة َنَزَلْت ِفي َجْذِر ُقُلوِب الرَِّجالِ   25
 363 ُيَكفُِّر السَّيِّئَ ِإنَّ اْلَخِبيَث ََل   23
 778 ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى ِإْبَراِهيَم ِباْلَخلَّةِ   24
 774 ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َقسََّم اْلَخْلَق ِقْسَمْينِ   22
 86 ِإنَّ اللََّه َتَعاَلى ََل َيَنامُ   20
 037 اتََّخَذ ِإْبَراِهيَم َخِلياًل  ِإنَّ اللَّهَ   27
 380 اْلَخْدَعةَ  َسمَّى اْلَحْرَب َعَلى ِلَساِن َنِبيِّهِ  ِإنَّ اللَّهَ   28
يََّة اْلُمْؤِمِن ِفي َدَرَجاِتهِ  ِإنَّ اهللَ   29  056 َلَيْرَفُع ُذرِّ
 474 ِإنَّ اْلُمْخَتِلَعاِت، َواْلُمْنَتِزَعاِت ُهنَّ اْلُمَناِفَقاتُ   06
 570 ُأِتَي ِبَصِبيٍّ ِمَن اِْلَْنَصاِر ِلُيَصلَّى َعَلْيهِ  َأنَّ النَِّبيَّ   06
َعَر َهْدَيهُ  َأنَّ النَِّبيَّ   05 ْْ  386 َأ
 652 َجَعَل اْلَمْسَح َعَلى اْلُخفَّْينِ  َأنَّ النَِّبيَّ   03
ِريَن َيْوًما َأنَّ النَِّبيَّ   04 ْْ  469 َحاَصَر َأْهَل الطَّاِئِف َخْمَسًة َوِع
 586 َرَجَع ِمْن ِجَناَزِة اْبِن الدَّْحَداِح َعَلى َفَرسٍ  النَِّبيَّ َأنَّ   02
َْى ِفي اْلَحجِّ  َأنَّ النَِّبيَّ   00  326 َرَمَل ِفي اْلُعْمَرِة، َوَم
 865 ُقِبَض َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّينَ  َأنَّ النَِّبيَّ   07
 085 َكاَن ِإَذا َذَكَر اِْلَْنِبَياءَ  َأنَّ النَِّبيَّ   08
 276 ِإنَّ َبِني ِإْسَراِئيَل اْسَتْخَلُفوا َعَلْيِهْم َخِليَفةً   09
اًَل   76  700 ِإنَّ َبْيَن َيَدِي السَّاَعِة َثاَلِثيَن َدجَّ
 703 ِإنَّ َبْيَن َيَدِي السَّاَعِة ِفَتًنا  76
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ِه َأْرَبِعيَن َلْيَلةَ   75  666 َأنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم ُيْجَمُع ِفي َبْطِن ُأمِّ
 684 َأنَّ َرُجاًل َصلَّى َخْلَف الصَّفِّ َوْحَدهُ   73
 377 ، وُهو ُمْحِرٌم َفَوَقَصْتُه َناَقُتهُ َأنَّ َرُجال َكاَن َمَع النَِّبي  74
 066 ِإنَّ َرُجاًل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن اللَّْيَل ُكلَّهُ   72
َلَواِت ِبُوُضوٍء َواِحدٍ  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   70  657 َصلَّى الصَّ
َقُهمْ  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   77  464 َصلَّى ِبَأْصَحاِبِه، َفَفرَّ
 509 َكاَن ُيَصلِّي ِفي َثْوٍب َواِحدٍ  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   78
 864 ُكفَِّن ِفي َثاَلَثِة َأْثَواٍب  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   79
 576 َمرَّْت ِبِه َجَناَزٌة َفَقامَ  َأنَّ َرُسوَل اهللِ   86
 569 َناَم َوُهَو َساِجدٌ  َرُسوَل اهللِ َأنَّ   86
 866 َنَهى َأْن ُيْجَمَع َبْيَن اْسِمِه َوُكْنَيِتهِ  َأنَّ َرُسوَل اهللِ   85
َْرَّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه ُذو اْلَوْجَهْينِ   83  765 ِإنَّ 
اَلِة َمِئَنٌة ِمْن ِفْقِه الرَُّجلِ   84  699 ِإنَّ ِقَصَر اْلُخْطَبِة، َوُطوَل الصَّ
 404 ِإنَّ ِلْلَمْرَأِة ِفي َحْمِلَها ِإَلى َوْضِعَها  82
 079 ِإنَّ ِممَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النُُّبوَِّة اِْلُوَلى  80
َراِط السَّاَعِة: اَلْفاِلُج َوَمْوُت اْلَفْجَأةِ   87 ْْ  706 ِإنَّ ِمْن َأ
 566 ِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن ِسْحًرا  88
ِّْْعِر ِحَكًماِإنَّ ِمَن   89  762 ال
 094 ِإنَّ ِمْن ُأمَِّتي َمْن َلْو َقاَم َعَلى َباِب َأَحِدُكْم َيْسَأُلهُ   96
َُْهَداءَ   96  208 ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهلِل َِلَُناًسا َما ُهْم ِبَأْنِبَياَء َوََل 
 486 ِإنَّا ََل ُنْطِعُمُه ِممَّا ََل َنْأُكلُ   95
 829 َفْلَيُسدُّوا َأُبَواَبُهمْ اْنَطِلْق َفُمْرُهْم،   93
 443 اْنِكُحوا اِْلََياَمى ِمْنُكمْ   94
َّْْمُس، َفَقاَل النَّاُس: اْنَكَسَفْت ِلَمْوِت ِإْبَراهِ   92  564 يمَ اْنَكَسَفِت ال
 066 َأنَُّه َجَعَل َلُه اْلِميَراثَ   90

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[888] 
 

ْحَراِم ِمَن الدَِّيةِ   97  349 َأنَُّه َكاَن َيدَِّهُن ِعْنَد اْْلِ
 548 َأنَُّه َنَهى َأْن ُيْكَتَب َعَلى اْلَقْبرِ   98
 767 ِإنِّي َأْكُتُب ِإَلى َقْوٍم َفَأَخاُف َأْن َيِزيُدوا َعَليَّ   99
 644 ِإنِّي َقْد ُأِمْرُت َأْن َأْقَرَأ َعَلى ِإْخَواِنُكْم ِمَن اْلِجنِّ   666
 606 ِإنِّي َلِفي َمْنِزِلي ِإَذا ُمَناِدي ُيَناِدي َعَلى اْلَباِب   666
 620 َأْوِسُعوا َمْسِجَدُكْم َتْمََلُوهُ   665
ُل َمْن ُيْدَعى ِإَلى اْلَجنَِّة اْلَحمَّاُدونَ   663  477 َأوَّ
َْرٌّ  َقاَل: ))ََل َأْدِري((  664  200 َأيُّ اْلِباَلِد 
َْْيٍء َخْيٌر ِلْلَمْرَأِة  َفَسَكُتوا  662  405 َأيُّ 
 008 ُيِحبُّ اْلُفْحَش ِإيَّاُكْم َواْلُفْحَش، َفِإنَّ اللََّه ََل   660
 086 َتاهُ اآْلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َمْن َقَرَأُهَما ِفي َلْيَلٍة َكفَ   667
 455 اْئُتوِني ِبَصِحيَفٍة ودواٍة َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا  668
 095 َأُيْعِجُز َأَحَدُكْم َأْن َيْقَرَأ ثُُلَث اْلُقْرآِن   669
 266 ُوُضوُء َقْبَلُه َوَبْعَدهُ َبَرَكُة الطََّعاِم الْ   666
 267 ِإَلى اْلَيَمنِ  َبَعثَِني َرُسوُل اللَّهِ   666
 470 ِإْذ َنْحُن ِبِإِبٍل ُمَصرَّاةٍ  َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسوِل اللَّهِ   665
 097 ِفي َسَفٍر، َفَهاَجْت ِريحٌ  َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسوِل اللَّهِ   663
 724 َوََل َيْنُجو ِمْنَها ِإَلَّ َمْن َكِرَهَها َتَتَقاَرُب اْلِفَتُن،  664
َلَواُت َوالطَّيَِّباتُ   662  545 التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّ
 555 َتِرَب َوْجُهَك َيا َرَباحُ   660
 532 ِفي آَيٍة ِفي َصاَلِة اْلَفْجر َتَردََّد َرُسوُل اللَّهِ   667
 437 َذَواِت اَِلِب ُتْسَتْأَذُن اَِلْبَكاُر ِفي َأْنُفِسِهنَّ   668
َْهََّد َرُجٌل ِعْنَد النَِّبيِّ   669   697َت
 435 َتِعَس َعْبُد الدِّيَناِر، َتِعَس َعْبُد الدِّْرَهمِ   656
 665 اْلَتَقى آَدُم َوُموَسى  656
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َأ َرُسوُل اللَّهِ   655  669 ، َفَنَضَح َفْرَجهُ َتَوضَّ
َرُبوا، َفِإنَّ اْلَماَء ََل   653 ْْ ُئوا َوا َْ َتَوضَّ ُسُه   666 ْيءٌ ُيَنجِّ
 429 ُتُوفَِّي َأُبو َقْيٍس، َوَكاَن ِمْن َصاِلِحي اِْلَْنَصارِ   654
 233 َوِدْرُعُه َمْرُهوَنٌة ِعْنَد َيُهوِديٍّ  ُتُوفَِّي َرُسوُل اللَّهِ   652
، َوَثَمُن اْلَخْمِر َحَرامٌ   650  226 َثَمُن اْلَكْلِب، َوَمْهُر اْلَبِغيِّ
 039 ، َفَسَأَلُه َوُهَو َيْقِسمُ ِإَلى النَِّبيِّ َجاَء َأْعَراِبيٌّ   657
 024 َفَقاَل: ِإنَّ ُأمِّي َتْسَأُلكَ  َجاَء ُغاَلٌم ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ   658
 483 َجاَء ُغاَلٌم ِمَن اِْلَْنَصاِر ِمْن َبِني َسَلَمَة ِبَأْرَنٍب َيْتُلَها  659
 248 اْلَجاُر َأَحقُّ ِبَسَقِبِه َأْو َنِصيِبهِ   636
 397 ُجِعَل ِرْزُق َهِذِه اِْلُمَِّة ِفي َسَناِبِك َخْيِلَها  636
 427 اْلَحاِرَث ْبَن َقْيٍس َأْسَلَم َوِعْنَدُه َثَماِن ِنْسَوةٍ   635
َباِب َأْهِل اْلَجنَّةِ   633 َْ  823 اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيَِّدا 
 006 اْلَخاَلُة َواِلَدةٌ   634
 025 َوُهَو َغْضَباُن ِمْحَمارٌّ َوْجُههُ  َخَرَج َرُسوُل اللَّهِ   632
 727 َوَأَنا َساِبُع َسْبَعةٍ  َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اهللِ   630
 067 َخَرَج َقْوٌم ِمَن اِْلَْنَصاِر، َفُقِتَل َرُجٌل ِمْنُهمْ   637
ِريقِ  َخَطَبَنا َرُسوُل اهللِ   638 ْْ  372 َأيَّاَم التَّ
َنا َرُسوُل اللَّهِ   639  449 َفاْخَتْرَناهُ  َخَيرَّ
 465 اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيرُ   646
 788 َعَلى ِباَللٍ  َدَخَل النَِّبيُّ   646
 854 َوَأَنا َناِئمٌ  َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَّهِ   645
 722 َوَأَنا َناِئَمةٌ  َدَخَل َعِليَّ َرُسوُل اهللِ   643
  336َعَلى َرُسوِل اهللِ  َدَخْلُت َأَنا َوَفاِطَمةُ   644
 732 َدْعَوُة اْلُمْؤِمن ُمْسَتَجاَبةٌ   642
 846 َيْوَم َبْدرٍ  َراَيًة، ِإَلى َعِليٍّ  َدَفَع َرُسوُل اللَّهِ   640
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 284 الدَِّيُة َعَلى اْلَعَصَبِة، َوِفي اْلَجِنيِن ُغرٌَّة َعْبٌد َأْو َأَمةٌ   647
 084 ِلْلُغاَلِم: ))َمْن َهَذا ((َرَأى َرُجاًل َمَعُه ُغاَلٌم، َفَقاَل   648
 864 ِفي ُصوَرِتهِ  ِجْبِريلَ  َرَأى ُمَحمَّدٌ   649
اَلَة، َوَكبََّر َوَرَفَع َيَديْ  َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى  626  546 هِ اْفَتَتَح الصَّ
َقصٍ َرَأْيُت النَِّبيَّ   626 ْْ َر َعَلى اْلَمْرَوِة ِبِم  320 ، َقصَّ
 263 َأَكَل َطَعاًما َفَلِعَق َأَصاِبَعهُ  َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ   625
 585 َقبََّل ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َوُهَو َميِّتٌ  َرَأْيُت َرُسوَل اللَّهِ   623
ُأ َفَأَخَذ ِلَرْأِسِه َماًء َجِديًدا َرَأْيُت َرُسوَل اللَّهِ   624  656 َيَتَوضَّ
 784 ُحلًَّة َحْمَراءَ  َرَأْيُت َعَلى َرُسوِل اللَّهِ   622
  502َرَأْيُت ِنَساًء ِمَن اْلَقَواِعِد ُيَصلِّيَن َمَع َرُسوِل اللَّهِ   620
 287 الرِّْجُل ُجَبارٌ   627
 292 َرُجٌل َماَت َوَتَرَك اْبَنَتُه َوِبْنَت اْبنٍ   628
ُر َعْلَقَمةُ   629  339 ُرَوْيًدا َيا ِباَلُل، َيَتَسحَّ
 228 ِزْن َوَأْرِجحْ   606
 557 ِبَأْصَواِتُكمْ َزيُِّنوا اْلُقْرآَن   606
ْوِم ِفي السََّفر ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل النَِّبيَّ   605  333 َعِن الصَّ
 423 َعِن النَّْظَرِة َفَقاَل: ))اْصِرْف(( َسَأْلُت َرُسوَل اهللِ   603

604  
َوَتْأُتوَن ِفي  :َعْن َقْوِل اللَّهِ  َسَأْلُت َرُسوَل اللَّهِ 

  050َناِديُكُم اْلُمْنَكرَ 

 073 اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفرٌ ِسَباُب   602
 96 ُسْبَحاَن ِذي اْلُقْدَرِة َواْلَكَرمِ   600
 733 َسِل اللََّه اْلَعْفَو، َواْلَعاِفَيةَ   607
 206 َمُجوَس َأْهِل َهَجرَ  َصاَلَح َرُسوُل اللَّهِ   608
 366 اْلِمْنَبَر َفَقاَل: ))آِميَن آِميَن آِميَن(( َصِعَد النَِّبيّ   609
 686 َصاَلُة الرَُّجِل ِفي َجَماَعٍة َتْفُضلُ   676
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اَلُة اْلوْسَطى َصاَلُة اْلَعْصرِ   676  696 صَّ
 628 َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا  675
 524 َثَماِنًيا َوَسْبًعا َصلَّى النَِّبيُّ   673
ْكَعَتْينِ   674 ُْْعَبَة، َفَقاَم ِفي الرَّ  526 َصلَّى ِبَنا اْلُمِغيَرُة ْبُن 
 746 هِ َرُجٌل ِإَلى َجْنِبي َفَسِمْعُتُه َيْسَتْغِفُر ِِلََبَويْ َصلَّى   672
 330 ِبَجْمعٍ  َصلَّْيُت َمَع النَِّبيِّ   670
 306 َصْوُم َيْوِم َعَرَفَة َكفَّاَرُة َسَنَتْينِ   677
َرةَ   678 ْْ َرَة َوَأْرَبَع َع ْْ  368 ِصَياُم َثاَلَث َع
 323 ِباْلَبْيِت َعَلى َراِحَلِتهِ  َطاَف َرُسوُل اهللِ   679
 70 َطِبيُبَها الَِّذي َخَلَقَها  686
 482 َطَعاُم اْلَواِحِد َيْكِفي اَِلْثَنْينِ   686
 874 الطَُّلَقاُء ِمْن ُقَرْيشٍ   685
 369 َعَفْوُت َلُكْم، َعِن اْلَخْيلِ   683
 426 َعلُِّموا َأْبَناَءُكُم السَِّباَحةَ   684
 833 ِبَمْنَزَلِة َرْأِسي ِمْن َبَدِنيَعِليٌّ ِمنِّي   682
 072 َعَلْيَك َوَعَلى ُأمِّكَ   680
 487 َعَلْيُكْم ِبَأْلَباِن اْلَبَقرِ   687
 886 َعْمُرو ْبُن ُلَحيِّ   688
 297 اْلُعْمَرى ِميَراثٌ   689
 262 َعْن َأِبي َطْلَحَة َأنَُّه َكاَن ِعْنَدُه َماٌل ِِلَْيَتامٍ   696
ْبحِ ، َأنَُّه َعِن النَِّبيِّ   696  696 َتَفقََّد ِرَجاًَل ِفي الصُّ
 635 ُغْسُل اْلُجُمَعِة َواِجبٌ   695
 659 َفَأَمَرُه َأْن َيْغَتِسَل ِبَماٍء َوِسْدرٍ   693
 346 ، َفَسِمَع َصْوَتهُ َفَجَلَس ِإَلى َبْعِض ُحَجِر النَِّبيِّ   694
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692  
ِه َأًذى بِ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو ِفيَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة 

  376ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

َماِم َأْو َأْنِصُت َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِّ   690  536 : َأْقَرُأ َخْلَف اْْلِ
ْساَلِم َأْفَضُل   697  098 َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ اْْلِ
 578 (())اْلَبُسوا الثَِّياَب اْلَبَياَض : َقاَل َرُسوُل اهللِ   698
 763 : ))َأيُّ َوَلِدَك َأْكَبُر ((َقاَل َرُسوُل اللَّهِ   699

566  
َهُد َأنِّي َرُسوُل َقاَل َرُسوُل اهللِ  ْْ ، َِلْبِن النَّوَّاَحِة: ))َأَت

 450 اهلِل ((

ِهْدُت َأَنا َوَأِخي َمَع َرُسوِل اللَّهِ   566 َْ  458 ُحَنْيًنا َقاَل 

َْْيٌء َأْبَغَض َقاَل ِلي ِجْبِريلُ   565 : َما َكاَن َعَلى اِْلَْرِض 
 ِإَليَّ ِمْن ِفْرَعْونَ 

80 

  807َقاَل: ُذِكَر َخاِلُد ْبُن ِسَناٍن ِعْنَد النَِّبيّ   563

564  
: ِإنَّا ََل َنْرَضى َأْن َنُكوَن َقاَلْت ُقَرْيٌش ِلَرُسوِل اللَّهِ 

 806 َأْتَباًعا َلُهمْ 

562  
َيْوَم َبْدٍر َفَقاَل: ََل َنُقوُل َلَك َكَما َقاَل  النَِّبيِّ  َقاَم ِإَلى

 465 َقْوُم ُموَسى

ُْوَراءَ َقِدَم النَِّبيُّ   560  356 : َفِإَذا اْلَيُهوُد َيُصوُموَن َيْوَم َعا
 309 َضَعَفَة َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب  َقدََّم َرُسوُل اللَّهِ   567
  766النَِّبيِّ  َقِدَم َوْفُد ُجَهْيَنَة َعَلى  568
 542 ِفي َوْفِد ثَِقيفٍ  َقِدْمَنا َعَلى النَِّبيِّ   569
 067 اْلُقَضاُة َثالَثةٌ   566
 064 ِبالدَّْيِن َقْبَل اْلَوِصيَّةِ  َقَضى َرُسوُل اللَّهِ   566
يَّاِن َوثََقِفيٌّ   565  054 َقَعَد َناٌس ِفي اْلَمْسِجِد ُقَرِْ
 354 َيُصوُم َيْوَم ُجُمَعةٍ  َقلََّما َرَأْيُت َرُسوَل اللَّهِ   563
اَلةِ  َكاَن النَِّبيُّ   564  548 ِإَذا َسلََّم ِمَن الصَّ
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 876 ينَ َيْسَتْفِتُح َيْسَتْنِصُر ِبَصَعاِليِك اْلُمْسِلمِ  َكاَن النَِّبيُّ   562
 355 َيُصوُم اَِلْثَنْيِن َواْلَخِميَس  َكاَن النَِّبيُّ   560
َْْيٌء ِفي اْلَجاِهِليَّةِ َكاَن َبْيَن اِْلَْوِس   567  034 َواْلَخْزَرِج 
 045 َكاَن َرُجٌل َلُه اْمَرَأٌة َقْد َكِبَرتْ   568
 795 ِإَذا َأَتاُه اِْلَْمُر ُيْعِجُبهُ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   569
 569 ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجدَ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   556
 058 ِإَذا َصلَّى َفَرَفَع َصْوَتهُ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   556
ْيئً  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   555 َْ  520 اِإَذا َصلَّى ََل َيَضُع َتْحَت َقَدَمْيِه 
َْْيٌء ِمْن َرَمَضانَ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   553  360 ِإَذا َفاَتُه 
 786 َضْخَم الرَّْأسِ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   554
 043 ِفي َمِسيرٍ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   552
 688 ُيَصلِّي الظُّْهَر َنْحَو َصاَلِتُكمْ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   550
نَّ َعَلْيِه َطاِئَفَة ِمْن َثْوِبي َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   557  507 ُيَصلِّي، َواِ 
ْومِ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   558 َْْهِر الصَّ  343 ُيَقبُِّل ِفي 
ََْرةً  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   559  400 َيْكَرُه َع
 567 ))ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل((: َكاَن َرُسوُل اللَّهِ   536
 780 ِمْن َأَدمٍ  َكاَن ِضَجاُع َرُسوُل اللَّهِ   536
 704 َكاَن َعِليٌّ َيْخُرُج ِإَلى السُّوقِ   535
 244 َكاَن ِعْنِدي َتْمٌر َفِبْعُتُه ِفي السُّوقِ   533
 069 ْبِن َواِئٍل َحقٌّ َكاَن ِلي َعَلى اْلَعاِص   534
َّْْعِر، َواِْلَْظَفارِ   532  089 َكاَن َيْأُمُر ِبَدْفِن ال
 436 ِلُتْسِلمَ  َكاَنْت اْلَمْرَأُة ِإَذا َجاَءِت النَِّبيَّ   530
 566 ُكِتَب َعِليَّ النَّْحُر َوالذَّْبحُ   537
ْيٍء ِسَوى اْلَحِديَدِة َفُهَو َخَطأٌ   538 َْ  289 ُكلُّ 
 594 َصَدَقةٌ ُكلُّ َمْعُروٍف   539
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ْنَساِن َعَلْيِه َصاَلةٌ   546  096 ُكلُّ ِميَسٍم ِمَن اْْلِ
 757 ُكلُُّكْم َبُنو آَدمَ   546
 868 ُكنَّا َأْلًفا َوَأْرَبَعِماَئةٍ   545
 332 ، ِفي َسَفرٍ ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ   543
 574 ِفي ِجَناَزةٍ  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَّهِ   544
 794 ِإَلى اْلَبْيتِ ُكَنا َنْنُقُل اْلِحَجاَرَة   542
  559ُكْنُت َأْسَمُع َصْوَت َرُسوِل اهللِ   540
 035 ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَبيِّ اْبِن َسُلولٍ   547
 265 ََل آُكُل ُمتَِّكًئا  548
ُر اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة َفَتْنِعُتَها ِلَزْوِجَها  549 ِْ  406 ََل تَُبا
ْيَعَة َفَتْرَغُبوا ِفي الدُّْنَياََل َتتَِّخُذوا   526  726 الضَّ
َدَقُة ِلَغِنيٍّ   526  597 ََل َتِحلُّ الصَّ
 279 ََل تَُقاُم اْلُحُدوُد ِفي اْلَمَساِجدِ   525
 446 َهاََل َحَرَج َأْن َيْنُظَر الرَُّجُل ِإَلى اْلَمْرَأِة ِإَذا َأَراَد َأْن َيَتَزوَّجُ   523
 466 ََل ِحَمى ِإَلَّ ِفي َثاَلٍث   524
 240 ََل ِرًبا ِإَلَّ ِفي النَِّسيَئةِ   522
 278 ََل َقَوَد ِإَلَّ ِبَحِديَدةٍ   520
ُُْهودٍ   527 ، َو  439 ََل ِنَكاَح ِإَلَّ ِبَوِليٍّ
 245 ََل ُيَباَرُك ِفي َثَمِن َأْرضٍ   528
ِهَد اللَّدَّ ِإَل ُلدّ   529 َْ  528 ََل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت َأَحٌد 
 099 َيُكوُنوا َلعَّاِنيَن َوِصدِّيِقينَ ََل َيْجَتِمُع َأْن   506
 98 ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبهِ   506
 062 ََل َيِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفرَ   505
 422 ََل َيْزِني الزَّاِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمنٌ   503
 040 ََل َيُطْف ِباْلَكْعَبِة ُعْرَيانٌ   504
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يٌّ   502  870 َبْعَد َهَذا اْلَيْوِم َصْبًرا ََل ُيْقَتُل ُقَرِْ
 838 ََل َيْقِضي َدْيِني َغْيِري َأْو َعِليٌّ   500
 088 َِلَْن َيْمَتِلَئ َجْوُف َأَحُدُكْم َقْيًحا  507
َبا َوُموِكَلهُ  َلَعَن َرُسوُل اهللِ   508  259 آِكَل الرِّ
بِِّهيَن ِمَن الرَِّجاِل ِبالنَِّساءِ  َلَعَن َرُسوُل اللَّهِ   509 َْ  077 اْلُمَت
ِّْْركِ   576  660 َلَقْد َبرََّأ اللَُّه َهِذِه اْلَجِزيَرَة ِمَن ال
ٌد َربَّهُ   576   79َلَقْد َرَأى ُمَحمَّ
 679 َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر ِرَجاًَل َفَيُقوُموَن َعَلى آَطاِم اْلَمِديَنةِ   575
 434 ِلَواٌء ُيْعَرُف ِبِلَواِئهِ ِلُكلِّ َغاِدٍر   573
 396 َلْم َتِحلَّ َغِنيَمٌة ِِلََحٍد ِمَن النَّاسِ   574
 725 َلْم َيَزْل َأْمُر َبِني ِإْسَراِئيَل ُمْعَتِدًَل   572
ِرُكوَن النَِّبيَّ   570 ْْ  036 َعْن َمكَّةَ  َلمَّا َأْخَرَج اْلُم
 046 َلمَّا ُأْلِقَي ِإْبَراِهيُم ِفي النَّارِ   577
 379 َوُهَو َيْخُطبُ  َلمَّا اْنَتَهْيُت ِإَلى النَِّبيِّ   578
 065 َلمَّا اْنَهَدَم اْلَبْيُت َبْعَد ُجْرُهٍم َفَبَنْتُه ُقَرْيٌش   579
 064 ِإَلى اْلَيَمنِ  َلمَّا َبَعثَِني َرُسوُل اللَّهِ   586
 476 َمكََّة َقاَل النَّاُس: َتَمتَُّعوا َلمَّا َفَتَح النَِّبيُّ   586

585  
َلْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا َلمَّا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: 

اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا  الصَّ
802 

َه اللَّهُ   583 اَلِة ِإَلْيَها َنِبيَّهُ  َلمَّا َوجَّ  605 ِإَلى اْلَكْعَبِة َوالصَّ
 286 ًباَحرْ  َلمَّا ُوِلَد اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ُقْلُت: َسمُّوهُ   584
 737 اللُهمَّ اْسُتْر َعْوَرِتي، َوآِمْن َرْوَعِتي  582
 875 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلََلْنَصارِ   580
 373 اللُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَحلِِّقينَ   587
 566 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدكَ   588
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 736 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيرِ   589
 305 اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َكالَِّذي َنُقولُ   596
 538 اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السََّمَواتِ   596
 392 َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّْنَيا ِإَلَّ َيْومٌ   595
 492 َنَهاَنا، َأْو َلْوََل َأنَّا ُنِهيَنا َلْوََل َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   593
 026 الَِّذي َقْد ُقِضَيْت َحاَجُتهُ َلْيَس ِبُمَتَوكٍِّل   594
 879 َلُيْفَتَحنَّ َأْبَيُض ِكْسَرى  592
ْيِف َحقٌّ   590  265 َلْيَلُة الضَّ
 274 َلِئْن َظِفْرُت ِبِهْم َِلَُمثَِّلنَّ ِبَسْبِعيَن َرُجاًل ِمْنُهمْ   597
 92 َما َأَفرََّك  َأْن ُيَقاَل: اللَُّه َأْكَبرُ   598
 860 ُمْنَتِصًرا ِمْن َمْظِلَمٍة َقطُّ  اللَّهِ َما َرَأْيُت َرُسوَل   599
 866 َما َزاَلْت ُقَرْيٌش َكافًَّة َعنِّي َحتَّى َماَت َأُبو َطاِلبٍ   366
رُ   366 ْْ  360 َما َسَقِت السََّماُء، َأْو ُسِقَي َفْتًحا َفِفيِه اْلُع
 868 َما ِغْرُت َعَلى َأَحٍد َما ِغْرُت َعَلى َخِديَجةَ   365
 860 َنِبيٌّ ِإَلَّ ُدِفَن َحْيُث ُيْقَبُض َما ُقِبَض   363
  798َما َكاَن َأَحٌد َأْعَظَم ُحْرَمًة ِمْن َرُسوِل اهللِ   364
ْهًرا ِسَوى َرَمَضانَ  َما َكاَن النَِّبيُّ   362 َْ  357 َيُصوُم 
 693 َما َكاَن َلَنا ِعيٌد ِإَلَّ ِفي َصْدِر النََّهار  360
 328 َخْيرٌ َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل ِفيَها   367
 293 َما ِمْن َرُجٍل َيْضِرُب َعْبًدا َلهُ   368
ُأ َفُيْحِسُن ُوُضوَءهُ   369  664 َما ِمْن َعْبٍد َيَتَوضَّ
اةٌ   366 َْ  489 َما ِمْن َقْوٍم ِفي َبْيِتِهْم، َأْو ِعْنَدُهْم 
أُ   366  660 َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيْذِنُب َذْنًبا، ثُمَّ َيَتَوضَّ
َّْْيَطانُ َما ِمْن َمْوُلوٍد   365  049 ُيوَلُد ِإَلَّ َوَقْد َعَصَرُه ال
 770 َمَتى َكَتْبَت َنِبيًّا   363
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 255 َعَلى َحاِئٍط َفَأْعَجَبهُ  َمرَّ النَِّبيُّ   364
 554 َوَأَنا َساِجدٌ  َمرَّ ِبي َنِبيُّ اللَّهِ   362
اُر ُمْؤَتَمنٌ   360 َْ  220 اْلُمْسَت
ُُْروِطِهمْ   367  236 اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد 
 080 ُمَعلُِّم اْلَخْيِر َوُمَتَعلُِّمُه َيْسَتْغِفُر َلُهمْ   368
 878 ِممَّْن َأْنُتْم  ُقْلَنا: ِمْن َبِني َعاِمرٍ   369
 822 َمْن َأَحبَُّهَما َأْحَبْبُتهُ   356
 264 َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة َفَلُه َرَقَبُتَها  356
 364 َمَرضٍ َمْن َأْفَطَر َيْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر   355
ََّْجَرِة، َفاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا  353  497 َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه ال
 623 َمْسِجًدا َمْن َبَنى ِللَّهِ   354
ْمَي ثُمَّ َنِسَيهُ   352  398 َمْن َتَعلََّم الرَّ
َأ َيْوَم اْلُجُمَعِة َفِبَها َوِنْعَمتْ   350  634 َمْن َتَوضَّ
 767 َوُهَو َيَرى َأنَُّه َكِذبٌ َمْن َحدََّث ِبَحِديٍث،   357
 690 َخَطَب َقاِعًدا َفَكذِّْبهُ  َمْن َحدََّثَك َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   358
 600 َمْن َدَعا ِإَلى اْلَجَمِل اِْلَْحَمرِ   359
 268 َمْن َزَرَع ِفي َأْرِض َقْوٍم ِبَغْيِر ِإْذِنِهمْ   336
 366 َمْن َسَأَل ِمْن َغْيِر َفْقرٍ   336
 677 النَِّداَء َفَلْم ُيِجبْ َمْن َسِمَع   335
ََّْنا َفَلْيَس ِمنَّا  333  257 َمْن َغ
َأ: ِبْسِم اللَّهِ   334  646 َمْن َقاَل ِإَذا َتَوضَّ
 393 َمْن ُقِتَل ُدوَن ماله فهو ْهيد  332
يرِ   330 ِْ  000 َمْن َلِعَب ِبالنَّْرَد
 93 َمْن َلِقَي اللََّه َوَلْم َيْعَمْل ِستًّا َدَخَل اْلَجنَّةَ   337
ْكَعُة اُِلوَلى َأْرَبِعيَن َصَباًحا  338  680 َمْن َلْم َتُفْتُه الرَّ
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ْيٍء ثُمَّ َلْم َيُتْب ِمْنهُ   339 َْ  270 َمْن َمثََّل ِب
َِّْهيدِ   346  673 اْلُمَؤذُِّن اْلُمْحَتِسُب َكال
 029 النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن الذََّهبِ   346
 805 َأُبوكِ َنِبيَُّنا َخْيُر اِْلَْنِبَياِء َوُهَو   345
 668 النََّدُم َتْوَبةٌ   343
 060 ِباْلُكوَفِة َفَأَقاَم ِعْنَدُه َأيَّاًما َنَزَل َعَلى َعِليٍّ   344
َبا  342  388 ُنِصْرُت ِبالصَّ
ََْر ُمَحاِربٍ   340  739 َنَصَرُكُم اللَُّه َيا َمْع
َداُم اْلَخلُّ   347  499 ِنْعَم اْْلِ
 755 ِنْعَم اْلَفَتى ُخَرْيمٌ   348
 466 َعَلى اْلَبَراِذينِ  َنْحِمَل اْلُحُمرَ  َأنْ  َرُسوُل اهللِ َنَهاَنا   349
 260 َعْن َأْمٍر َكاَن َلَنا َناِفًعا َنَهاَنا َرُسوُل اهللِ   326
ةٍ  َنَهاِني النَِّبيُّ   326 َرَب ِفي ِإَناٍء ِمْن ِفضَّ ْْ  266 َأْن َأ
 766 َأْن ُيَتاَلَعَن ِبَلْعَنِة اهللِ  َنَهى َرُسوُل اهللِ   325
ِبيُب َجِميًعا َنَهى َرُسوُل اللَّهِ   323  269 َأْن ُيْخَلَط التَّْمُر َوالزَّ
 359 َعِن اْلِوَصالِ  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ   324
 254 َعْن َبْيِع الطََّعاِم َحتَّى َتْسَتْوِفَيهُ  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ   322
 626 َعْن ُسْؤِر اْلَمْرَأةِ  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ   320
 460 َعْن َقْتِل النَِّساِء َواْلِوْلَدانِ  َرُسوُل اهللِ َنَهى   327
َْقَّ التَّْمَرُة َعمَّا ِفيَهاَنَهى َرُسوُل اهللِ   328  479 ، َأْن ُي
 493 َنَهْيُتُكْم َعْن َثاَلٍث ََل ُأَباِلي َأْن َتْأُتوُهنَّ   329
 239 َهَداَيا اِْلَُمَراِء ُغُلولٌ   306
 044 بإسالمههم ُرُسل النجاْي الذين أرسل   306
 743 ُهَو ِإْنَزاُهُه َعِن السُّوءِ   305
 648 ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفيَن َعَلْيُكمْ   303
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 299 ِمْن ِعْذِق َنْخَلةٍ  َوَقَع َمْوًلى ِلَرُسوِل اهللِ   304
 729 َوْيٌل ِلْلَماِلِك ِمَن اْلَمْمُلوكِ   302
 768 َوْيٌل ِلَمْن ََل َيْعَلمُ   300
 08 َعَليَّ َرَقَبٌة ُمْؤِمَنةٌ َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ   307
 645 َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َلَنا َطِريًقا ُمْنِتَنًة ِفي اْلَمَطرِ   308
 020 َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّي َأُكوُن ِفي َبْيِتي َعَلى َحالٍ   309
 638 َيا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف اْلُغْسُل ِمَن اْلَجَناَبِة   376
 340 ((السَِّبيُل ، َقاَل: ))الزَّاُد َوالرَّاِحَلةُ َيا َرُسوَل اللَِّه َما   376
 855 َيا َرُسوَل اللَِّه، َمْن َقَراَبتَُنا َهؤََُلءِ   375
 694 َيا َسْلَماُن: َأَتْدِري َما اْلُجُمَعُة   373
 762 َيا َطاِرُق اْسَتِعدَّ ِلْلَمْوِت َقْبَل اْلَمْوِت   374
 847 َيا َعِليُّ ُأوِصيَك ِباْلَعَرِب َخْيًرا  372
، ِإْن َأْنَت ُولِّيَت اِْلَْمَر َبْعِدي  370  842 َيا َعِليُّ
، َأْنَت َأِخي  377  832 َيا َعِليُّ
، ِِلَْن َيْهِدَي اللَُّه َعَلى َيَدْيكَ   378  04 َيا َعِليُّ
، ُمْر ِنَساَءَك ََل ُيَصلَِّينَّ ُعُطاًل   379  503 َيا َعِليُّ
ْيٌء   386 َْ يِنيُه َيا َفاِطَمُة َهْل ِعْنَدِك   836 ُتَغدِّ
 84 َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثَبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنكَ   386
 776 َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَناِدًيا ُيَناِدي َيْبَعُث اللَّهُ   385
اَلةِ   383 ُأ ُوُضوؤُه ِللصَّ  630 َيَتَوضَّ
 467 َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة ُدَخانٌ   384
 856 َيْعَتِذُر ِإَلْيَنا ِزَياٌد   382
 004 ُيَقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمةِ   380
َِْريكٍ   387  88 َيُقوُل اللَُّه: َأَنا َخْيُر 
 827 ُيوَلُد َلَك اْبٌن َقْد َنَحْلُتُه اْسِمي  388
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 فهرس األعالم

 م
اسم الراوي وتاريخ 

 وفاته
 رقم الحديث درجته وطبقته

 آ دم بن أبى إياس  6
 08 ثقة عابد، من التاسعة هـ(222)ت:

 أبان بن أبى عياش  5
 ه(646)ت:

 335 متروك، من الخامسة

 أبان بن تغلب الربعي  3
 ه(646)ت:

 337 ثقة تكلم فيه لتْيعه

4  
 إبراهيم النخعي

 هـ(690)ت:
ثقة فقيه زاهد ورع، من 

 29 الخامسة

2  

ِإْبَراِهْيم بن َأِبي َداُوَد 
ُسَلْيَمان بن َداُوَد 

 اَِلَسِديّ 
 ه(576 )ت:

 592 ثقة حافظ 

0  
إبراهيم بن أبي سفيان 

 معاوية القيسراني
 ه(578)ت:

 570 ثقة

7  
إبراهيم بن أحمد بن 

 عمر الوكيعي
 ه(589)ت:

 547 وثقه الدارقطني 

8  
إبراهيم بن إسحاق 

 الصيني
 هـ(535)ت:

عند  متروك الحديث
الدارقطني، صدوق 

 عند الذهبي
82 
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9  
إبراهيم بن إسماعيل 

 الطلحي
 ثقة، انفرد بتوثيقه ابن

 30 حبان

 35 صدوق، من الخامسة إبراهيم بن المهاجر  66

إبراهيم بن بنت   66
 النعمان

 546 مجهول َل يعرف

 369 مجهول َل يعرف بن خبابإبراهيم   65

63  
 إبراهيم بن رستم

 هـ(566)ت:
صدوق، وثقه ابن 

 48 معين

64  
إبراهيم بن زياد 

 البغدادي
 ه(558)ت:

 582 ثقة، من العاْرة

62  
إبراهيم بن زياد 

 الصائغ
 342 صدوق، وثق

60  
إبراهيم بن سعيد 

 الجوهري
 ه(526)ت:

ثقة حافظ تكلم فيه بال 
 327 حجة، من العاْرة

67  
إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 َمْعدان اِلصبهانيّ 
 ه(594)ت:

 325 ثقة فاضل ورع

68  
ِإْبَراِهيم بن محمد 

 المرادي
 ه(584)ت:

 659 مجهول 

69  
إبراهيم بن محمد بن 

 نائلة
 ه(596)ت:

 663 ثقة
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56  
إبراهيم بن ميسرة 

 الطائفي
 ه(635)ت:

ثقة حافظ، من 
 الخامسة

553 

56  
إبراهيم بن ميمون 

 الخياط
 ه(626الـ  )ت: قبل

 603 ثقة

55  
إبراهيم بن هاْم بن 

 الحسين البغوي
 ه(597)ت:

 562 ثقة، وثقه الدارقطني

53  
إبراهيم بن يزيد بن 

 ْريك التيمى
 ه(695)ت:

ثقة يرسل، من 
 3 الخامسة

54  
ابن عقدة أحمد بن 
 محمد الهمداني

 ه(335)ت:
 663 متهم بالوضع

52  
 أبو إسحاق البغوي

 642 ثقة ه(502)ت:

 إسحاق البلديأبو   50
 هـ(586)ت:

 64 ثقة

 أبو إسحاق السبيعي  57
  ه(659ت:)

التمهيد، ْيوخه،  ثقة مكثر، من الثالثة
 .64ترجمة رقم:

58  
أبو اِلزهر معاوية بن 

 إسحاق بن طلحة
 (هـ656:ت)

صدوق، وثقه الذهبي، 
 من السادسة

532 

59  
 أبو البختري الطائي

 هـ(83)ت:
ثقة ثبت فقيه، من 

 86 الثالثة
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36  
الجواب اِلحوص أبو 

 بن جواب الضبى
 ه(566)ت:

 صدوق ربما وهم،
 من التاسعة

682 

36  
أبو الحسن الَعتَيِقّي 

 المجِهز
 هـ(446)ت:

 4 ثقة متقن

 أبو الضحى الكوفي  35
 ه(666)ت:

 629 ثقة، من الرابعة

33  
أبو الفضل العباس بن 

 عبد المطلب
 هـ(35)ت:

  68صحابي

34  
 أبو القاسم الَبَغويّ 

 335 حافظ ثقة ه(367)ت:

32  
َأُبو الَمِلْيِح بن ُأَساَمَة 

 بن ُعَمْيرٍ 
 ه(665)ت:

 539 ثقة، من الثالثة

30  
أبو الوليد الطيالسي 

 البصري
 ه(557ت:)

 ثقة ثبت، من التاسعة
التمهيد، تالميذه، 

 .3ترجمة رقم:

37  
أبو اليقظان عمار بن 

 ياسر
 ه(37)ت:

  543صحابي

38  
أبو أيوب خالد بن زيد 

 اِلنصاري
 ه(26)ت:

  303صحابي
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39  
أبو بردة بن أبى 
 موسى اِلْعري

 هـ(664)ت:

ثقة نبيل عالم، من 
 الثالثة

26 

46  
أبو بكر القاضي 

 الحيري
  ه(456)ت:

 675 ثقة

 أبو بكر الصديق  46
 ه(63)ت:

  328خليفة رسول اهلل

 أبو بكر بن أبى ْيبة  45
 ه(532)ت:

ثقة، حافظ صاحب 
 تصانيف، من العاْرة

654 

43  
بن إسحاق  أبو بكر

 بن أيوب
 هـ(345)ت:

ثقة، جمع بين الفقه 
 والحديث

66 

44  
ُد بُن  أبو بكر ُمَحمَّ
 ِإْسَحاَق بِن ُخَزْيَمةَ 

 ه(366)ت:

ثقة، إمام صاحب 
 تصانيف

346 

 أبو بالل اِلْعري  42
 هـ(555)ت:

 326 لينه الدارقطني

40  
أبو تحيي حكيم بن 

 سعد
 ه(86)ت:

صدوق، وثق، من 
 622 الثالثة

47  
تميمة طريف بن أبو 

 مجالد السلي الهجيمي
 ه(97)ت:

 337 ثقة، من الثالثة
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48  
أبو جعفر الباقر محمد 
 بن على بن الحسين

 ه(664)ت:
 96 ثقة، من الرابعة

 أبو حريز  49
لم يعرف، وقيل له 

 639 صحبة

26  
أبو حصين القاضي 

 الوادعي
 هـ(590)ت:

ثقة، حافظ، محدث، 
 46 وثقه الدارقطني

 75 ضعيف، من السادسة أبو حمزة اِلعور  26

25  
أبو حميد المنذر بن 

 سعد اِلنصاري
 ه(06)ت:

  676صحابي

23  
 أبو خليفة الجمحي

 07 ثقة، صدوق هـ(362)ت:

 أبو ذر الغفاري  24
 هـ بالَرَبَذة(35)ت:

  39صحابي

22  

، يأبو رافع القبط
 يمولى النب

)ت: أول خالفة 
 (علي

  6صحابي

20  
أبو رمثة البلوى 

 التيمي
 بإفريقية()ت: 

  2صحابي

27  
أبو زرعة هرم بن 

 عمرو
 ه(666)ت: قبل الـ 

 677 ثقة، من الثالثة
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28  
أبو زكريا يحيى بن 

 إسماعيل
 ه(367)ت:

 323 مجهول الحال

29  
ي  أبو زيد القْر

 32 مجهول المخزومي

 أبو سعيد البصري  06
 ه(369)ت:

 307 متروك

 أبو سعيد البقال  06
 هـ(646)ت: بعد 

ضعيف، منكر 
 الحديث

28 

05  
 أبو سعيد الخدري

  56صحابي هـ(72)ت:

 36 صدوق، من الرابعة أبو سفيان اْلسكاف  03

04  
أبو سهل أحمد بن 

 محمد القطان
 ه(326)ت:

 24 ثقة

 أبو ْيخ اِلصبهاني  02
 ه(580)ت:

 578 ثقة

00  
 أبو صالح الحنفي

 89 ثقة، من الثالثة هـ(96)ت: قبل 

07  
ذكوان أبو صالح 

 الغطفانيالسمان 
 هـ(666)ت:

 66 ثقة ثبت، من الثالثة

 أبو صالح باذام  08
ضعيف يرسل، من 

 506 الثالثة
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09  
أبو طاهر محمد بن 
 أحمد اِلصبهاني

 ه(442)ت:

لم أقف على حاله، 
 وثق ويقال إنه

597 

أبو عازب مسلم بن   76
 عمرو

مستور الحال، من 
 الرابعة

530 

76  
أبو عبد الرحمن 

 السلمي
 ه(75)ت:

اْلقراء، ثقة، إمام في 
 594 من الثانية

75  
أبو عبد اهلل اْلَمْسُروقي 

 550 مجهول الحال الكوفي

73  
أبو ُعَبْيد القاسم بن 

 إسماعيل
 ه(353)ت:

 572 ثقة

74  
أبو عبيدة بن 

 الجراح
 ه(68)ت:

  603صحابي

 أبو عتاب العنقزي  72
 هـ(568)ت: 

صدوق، صالح 
 الحديث، من التاسعة

66 

70  
أبو َعُروَبة الحسين بن 

 محمد بن َمْوُدود
 ه(368)ت:

 382 ثقة

77  
َأُبو عمر ْراحيل بن 

مرة الهمداني 
 الكندي

  373له صحبة
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78  
أبو عوانة الوضاح بن 

 عبد اهلل اليْكري
 ه(670)ت:

 524 ثقة، ثبت، من السابعة

79  
أبو غرزة َأْحَمد ْبن 

 حازم
 ه(570)ت:

 565 ثقة، ثبت

86  
 أبو غسان النهدي

 ه(567)ت:
من ثقة، متقن حجة، 

 03 التاسعة

86  
 أبو فزارة العبدي

 32 ثقة، من الخامسة هـ(636بلق )ت:

85  
أبو قتادة الحارث بن 

 ربعي
 هـ(24)ت:

  37صحابي

 يالزبيدأبو قرة   83
 ه(563)ت:

ثقة يغرب، من 
 التاسعة

27 

84  
 أبو قالبة الرقاْي

 هـ(570)ت: 
صدوق يخطئ، من 

 66 الحادية عْر

82  
 أبو كريب الهمداني

 9 ثقة حافظ، من العاْرة هـ(547)ت:

80  
أبو مسعود 
 اِلنصاري

  هـ(46بل )ت: ق
 3 صحابي

 أبو مسلم الكْي  87
 ه(595)ت:

 663 وثقه الدارقطني
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88  
أبو معاوية الكوفي 

 الضرير
  هـ(592:)ت

ثقة، رمي باْلرجاء، 
 من التاسعة

62 

89  
َأُبو منصور 
 65 محله الصدق  الصاغاني

أبو نصر اِلسدي   96
 البصري

وثقه الذهبي، مجهول، 
 من الرابعة

77 

96  
أبو نضرة المنذر بن 

 مالك
 هـ(668)ت:

 56 ثقة، من الثالثة

95  
 أبو هاْم الرماني

 36 ثقة، من السادسة ه(635)ت:

93  
 أبو هبيرة الكوفي

 07 ثقة، من الرابعة ه(656)ت:

  أبو هريرة  94
 ه(27)ت:

  9صحابي

 أبو يزيد القراطيسي  92
 ه(587)ت:

 677 ثقة، من الحادية عْر

90  
الحنين محمد ْبن  وأب

 الحسين
 هـ(577)ت:

 84 وثقه الدارقطني

97  
اليسر  وأب

 اِلنصاري
 هـ(22)ت:

  76صحابي

 ُأبي بن كعب  98
 هـ(55)ت:

  27صحابي
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99  
 حازم اِلْجعي وأب

 9 ثقة، من الثالثة هـ(666)ت:

 75 مقبول، من الثالثة صالح زاذان وأب  666

666  
 عمران البصري وأب

 36 من الرابعةثقة،  ه(658)ت:

 أبي مجلز البصري  665
 هـ(660)ت:

 33 ثقة، من الثالثة

 أجلح بن عبد اهلل   663
 ه(642)ت:

صدوق، وثقه ابن 
 معين، من السابعة

538 

664  
أحمد بن إسحاق بن 

 عيسى اِلهوازي
 هـ(526)ت:

صدوق، من الحادية 
 96 عْر

662  
أحمد بن الحجاج بن 

 الصلت
 ه(505)ت:

 594 ضعيف

660  
أحمد بن الحسن بن 

 عبد الجبار
 ه(360)ت:

 376 ثقة

667  
أحمد بن الفضل بن 

 خزيمة
 ه(347)ت:

 543 ثقة، من العْرون

668  
أحمد بن القاسم بن 
 ُمَساِور البغدادي

 ه(593)ت:
 549 ثقة صاحب حديث
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669  
 أحمد بن بكر الَباِلِسيُّ 

 ه(576)ت: قبل 
ضعيف، يروي 

 596 المناكير

666  
أحمد بن جعفر 

 النسائي
 ه(300)ت:

 369 ليس بثقة

666  
أحمد بن حازم بن 

 محمد الغفاري
 ه(570)ت:

 663 صدوق

 36 مجهول أحمد بن خالد  665

663  
َأْحَمد بن داود 
 السَُّدوسي الَبْصِريّ 

 ه(585)ت:
 322 ثقة

664  
أحمد بن سعد 
 62 مجهول الصيدَلني

662  
أحمد بن سلمان بن 

 الحسن النجاد
 هـ(348)ت: 

صدوق، رأسًا في الفقه 
 والرواية

60 

660  
 أحمد بن سهل بن
َناِنيُّ  ْْ  الَفيُرزان اِْلُ

 ه(367)ت:
 596 وثقه الدارقطني

667  
أحمد بن عبد الصمد 

 اِلنصاري
 ه(546)ت: قبل 

 660 ثقة
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668  
 بنأحمد بن عبد اهلل 

 اليربوعييونس 
 ه(577ت:)

ثقة، حافظ، من 
 العاْرة

التمهيد، تالميذه، 
 .62ترجمة رقم:

669  
 الضبىأحمد بن عبدة 

 ه(542)ت:
ثقة، رمي بالنصب، 

 562 العاْرةمن 

 670 مجهول أحمد بن عبيد العطار  656

656  
أحمد بن عبيد اهلل 

 النرسي
 ه(586)ت:

 646 وثقه الدارقطني

655  
أحمد بن عثمان بن 

 حكيم
 (هـ 506 )ت:

 563 ثقة، من الحادية عْر

653  
أحمد بن عصام بن 

 عبد المجيد
 ه(575)ت:

 343 ثقة

654  
أحمد بن علي بن 

 المثني 
 هـ( 367)ت: 

 62 مؤتمنثقة، حافظ، 

652  
أحمد بن عمر 

 الوكيعي
 ه(589)ت:

 547 وثقه الدارقطني

650  
 البزار أحمد بن عمرو

 ه(595)ت:
 320 وثقه الدارقطني

أْحَمد بن عمرو بن   657
 عثمان

 0 وثقه الدارقطني
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658  
 أحمد بن كامل

 646 ثقة ه(326)ت:

659  
أحمد بن كثير 

 36 مجهول الواسطي

636  
أحمد ْبن محمد 

 الباَغْنديّ 
 ه(350)ت:

 302 مقبول

636  
أحمد بن محمد 

 النَِّعاليّ 
 ه(493)ت:

مقبول الحديث، 
 668 رافضي

635  
أحمد بن محمد بن 

 إبراهيم الثَّْعلبيّ 
 ه(457)ت:

 570 ثقة

633  
أحمد بن محمد بن 

 48 مجهول الجهم

أحمد بن محمد بن   634
 العباس المري

 303 مجهول

632  
أحمد بن محمد بن 

 الوليد الغساني
 ه(567)ت:

 68 ثقة، من العاْرة

630  
أحمد بن محمد بن 

 حميد الفيل
 هـ(580)ت:

ليس بالقوي، قاله 
 الدارقطني

89 

637  
أحمد بن محمد بن 

 زياد بن بْر
 ه(346)ت:

 592 ثقة، ثبت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[898] 
 

638  
أحمد بن محمد بن 
 عبد اهلل بن زياد 

 ه(326)ت:
 24 ثقة

639  

أحمد بن محمد بن 
عبد اهلل بن صدقة 

 الَبْغداديُّ 
 ه(593)ت:

ثقة، موصوف 
 682 واْلتقانبالضبط 

646  
أحمد بن محمد بن 
 مسروق الَبْغداديُّ 

 ه(598)ت:

ليس بالقوي، قاله 
 583 الدارقطني

646  
أحمد بن محمد بن 

 هارون الخالل
 ه(366)ت:

 300 ثقة

645  
َأْحَمُد بُن َنْجَدَة بِن 

 الَعْرَيانِ 
 هـ(590)ت: 

 6 ثقة

643  
أحمد بن يحيى 

 التستري
 هـ(366)ت:

ثقة، تاج المحدثين، 
 السابعة عْرمن 

85 

644  
أحمد بن يحيى 

 الصوفي
 ه(504)ت:

 663 ثقة، من الحادية عْر

642  

أحمد بن يعقوب بن 
إبراهيم ابن أخي 

 الِعْرق
 ه(366)ت:

 544 ثقة 
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640  
 أحمد التغلبي

 70 ثقة مأمون هـ(573)ت:

647  
 اِلحنف بن قيس

 68 ثقة، نبيل، من الثانية هـ(07)ت: 

 إدريس الحدَّاد  648
 هـ(595)ت:

 3 الدارقطنيوثقه 

649  
أرقم بن ْرحبيل 

 اِلودى
 هـ(666)ت: قبل 

 80 ثقة، من الثالثة

626  
 أسامة بن زيد

  44صحابي هـ(24)ت:

626  
ُأَساَمَة بن ُعَمْيٍر بن 

  539صحابي َعاِمرِ 

625  
إسحاق بن إبراهيم 

 الدبري
 هـ(582)ت:

صدوق حسن 
الحديث، من الخامسة 

 عْر
32 

623  
إسحاق بن إدريس 

 اُِلسواريُّ 
 ه(566قبل )ت: 

 543 متروك

624  
إسحاق بن عبد اهلل بن 

 أبى فروة
 ه(644)ت:

 602 متروك، من الرابعة

622  
 إسحاق بن منصور

 ه(564)ت:
صدوق، تكلم فيه 
 640 لتْيعه، من التاسعة

ْيخ يروي َعن قيس  ِإْسَحاق بن َناصح  620
 ، كذاببن الّربيع

367 
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627  
أسد بن موسى بن 

 إبراهيم
 هـ(566)ت:

صدوق يغرب، وثقه 
 النسائي، من التاسعة

37 

628  
أسماء بن الحكم 

 الفزاري
 ،صدوق وثقه العجلي

 55 من الثالثة

629  
إسماعيل بن أبان 

 الوراق
 ه(560)ت:

 ثقة، من التاسعة
التمهيد، تالميذه، 

 .64ترجمة رقم:

606  
إسماعيل بن أبى خالد 

 هرمز اِلحمسي
 ه(640)ت:

ثقة ثبت حافظ، من 
 668 الرابعة

 0 مجهول إسماعيل بن جبلة   606

605  
إسماعيل بن زكريا 

 الُخْلَقاِنيُّ 
 ه(694)ت:

صدوق، يخطئ قلياًل، 
 من الثامنة

688 

603  
إسماعيل بن سلمان 
 بن أبى المغيرة 

 (ه626)ت: قبل 

ضعيف، متروك 
 693 الحديث، من الخامسة

604  
إسماعيل بن عبد 
 الرحمن السدي

 ه(657)ت:

صدوق، حسن 
 23 الحديث، من الرابعة

602  
عمرو إسماعيل بن 

 بن نجيح البجلي
 هـ(557)ت:

ضعيف، ذكره ابن 
 8 حبان في الثقات
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600  
إسماعيل بن محمد 

 الصفار
 ه(548)ت:

 662 وثقه الدارقطني

607  
إسماعيل بن مسلم 

 المكي
ضعيف، وقيل 

 642 متروك، من الخامسة

اِلسود بن قيس   608
 العبدي

ثقة، حسن الحديث، 
 من الرابعة

التمهيد، ْيوخه، 
 . 4ترجمة رقم: 

609  
أسيد بن زيد بن نجيح 

 الجمال
 ه(556)ت: قبل 

ضعيف، عامة ما 
يرويه َل يتابع عليه، 

 من العاْرة
569 

676  
 أسيد بن عاصم الثقفي

 358 ثقة، من الرابعة عْر ه(576)ت:

676  
أْعث بن سوار 

 الكندي
 ه(630)ت:

ضعيف عند ابن 
حجر، صدوق عند 
 الذهبي، من السادسة

07 

أصبغ بن نباتة   675
 التميمي

 ،رمى بالرفضمتروك 
 من الثالثة

304 

 اِلغر بن الصباح   673
 هـ(656)ت:

التمهيد، ْيوخه،  ثقة، من السادسة
 .2ترجمة رقم: 

674  
 أم سلمة

  75صحابية هـ(05)ت:

672  
أم سليمان بنت أبي 

  88صحابية حثمة

670  
أم عمران عائْة بنت 

 طلحة
 هـ(666)ت: بعد 

 93 ثقة، من الثالثة
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677  
أم قيس بنت 

 محصن
 ه(06 )ت: قبل

  359صحابية

678  
 أم هانئ

)ت: في خالفة 
 (معاوية

  72صحابية

 356 منكر الحديث امرؤ القيس المحاربي  679

أمية بن صفوان بن   686
 أمية بن خلف

 567 من الرابعة ،مقبول

686  
أمية بن عبد اهلل بن 

 خالد اِلموي
 ه(87)ت:

 383 ثقة، من الثالثة

685  
أنس بن مالك 

 اِلنصاري
 هـ(95)ت: 

  8صحابي

أوس بن حذيفة   683
 الثقفي

  86صحابي

 إياد بن لقيط السدوسي  684
 هـ(656بل)ت: ق

 2 ثقة، من الرابعة

682  
إياس بن سلمة بن 

 اِلكوع
 ه(669)ت:

 623 ثقة، من الثالثة

680  
أيوب بن ميسرة بن 
ِقيُّ  ْْ  َحْلبٍس الدَِّم

 ه(636)ت: قبل 
 589 مقبول صالح الحديث
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687  
باذام عبيد اهلل بن 

 موسى
 ه(563)ت:

ثقة، يتْيع، من 
 التاسعة

636 

688  
  البراء بن عازب

  74صحابي هـ(75)ت:

 برد بن سنان الْامي  689
 ه(632ت:)

صدوق، وثق، من 
 الخامسة

647 

696  
 بريدة بن الحصيب

  57صحابي ه(03)ت:

  637صحابي بْر ْبن سحيم  696

 بْر بن موسى   695
 ه(588)ت:

 537 ثقة حافظ

 بْير بن يسار  693
 ه(666)ت: قبل 

 526 فقيه، من الثالثةثقة 

694  
 بقية بن الوليد

 ه(697)ت:
صدوق، وثق، من 

 673 الثامنة

692  
بكر بن عبد الرحمن 

 بن أبي ليلى
 ه(566)ت:

التمهيد، تالميذه،  ثقة، من التاسعة
 .4ترجمة رقم:

 بكر بن وائل  690
 هـ(636)ت:

 59 صدوق، من الثامنة

 بالل بن رباح  697
 ه(56)ت:

  556صحابي

 649 ثقة، من الثالثة سيالعببالل بن يحيى   698
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699  
 تميم بن طرفة الطائي

 06 ثقة، من الثالثة هـ(92)ت:

566  
تميم بن مسيح 

 669 مقبول الحديث الغطفاني

ثابت بن عبيد   566
 اِلنصاري

 368 ثقة، من الثالثة

565  
 ثابت بن هرمز الكوفي

 359 ثقة، من السادسة ه(636)ت: قبل 

 580 مجهول  ثابت بن يزيد  563
 56 مقبول عباد العبديثعلبة بن   564

562  
 ثوبان بن بجدد

  592صحابي ه(24)ت:

560  
 جابر بن زيد

 ه(663)ت:
ثقة فقيه إمام، من 

 339 الثالثة

 جابر بن سمرة  567
 هـ(76)ت:

  22صحابي

  جابر بن عبد اهلل  568
 هـ(76)ت: 

  53صحابي

569  
جابر بن كردى بن 

 جابر الواسطي
 هـ(522)ت:

صدوق، من الحادية 
 عْر

85 

566  
 جابر بن يزيد الجعفي

 03 ضعيف رافضي ه( 657)ت:
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566  
جامع بن ْداد 

 المحاربي
 هـ( 657)ت:

 44 ثقة، من الخامسة

565  
جبارة بن المغلس 

 الحماني
 هـ(546)ت: 

ضعيف متهم 
 بالوضع، من العاْرة

62 

 جبلة بن سحيم التيمي  563
 ه(652)ت:

 688 ثقة، من الثالثة 

 جبير بن مطعم  564
 هـ(29)ت:

  46صحابي

562  
جرير بن عبد الحميد 

 بن قرط الضبي
 ه(688)ت:

ثقة صحيح الكتاب، 
 من الثامنة

585 

560  
 جرير بن عبد اهلل

  98صحابي ه(26)ت:

567  
جعفر بن أحمد بن 

 عاصم الْامي
 ه(367)ت:

 696 ثقة

 جعفر بن إياس  568
 ه(650)ت:

 506 ثقة، من الخامسة

569  
جعفر بن محمد بن 

 ْاكر
 ه(579)ت:

ثقة عارف بالحديث، 
 الحادية عْرمن 

535 

556  
جعفر بن محمد بن 
 666 مجهول عمرو اِلحمسي
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556  
جعفر بن محمد بن 

 كزال
 هـ(585)ت:

 23 ليس بالقوي

555  
جعفر بن محمد بن 

 نصير الخواص
 ه(348)ت:

 653 ثقة، من العْرون

553  
حاتم بن عقيل ابن 

 الُمْهتدي
 هـ(333)ت:

 7 مجهول

 الحارث بن حصيرة   554
 ه(626)ت: قبل 

 صدوق يخطئ، من
 السادسة

668 

552  
الحارث بن عبد اهلل 

 اِلعور
 ه(02)ت:

ضعيف، متهم 
 بالكذب، من الثانية

70 

550  
الحارث بن محمد بن 

 أبي أسامة
 ه(585)ت:

 576 ثقة

557  
حارثة بن مضرب 

 العبدي
 ه(86)ت: قبل الـ 

 604 ثقة، من الثانية

 حبة بن جوين   558
 ه(70)ت:

صدوق، له أغالط، 
 من الثانية

375 

559  
 جنادةحبْي بن 
  663صحابي هـ(76)ت: قبل 

536  
 حبيب بن أبى ثابت

 ثقة فقيه، من الثالثة ه(669ت:)
التمهيد، ْيوخه، 

 .0ترجمة رقم:
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536  
 حجاج بن أرطاة 

 ه(642)ت:
صدوق، فقيه، من 

 650 السابعة

535  
 ُحْجُر بُن َعِديِّ 

 373 مختلف في صحبته ه(26)ت:

533  
حجر بن قيس 
 الهمداني اليماني

 ه(96)ت: قبل 
 542 ثقة، من الثالثة

 حذيفة بن اليمان  534
 ه(30)ت:

  00صحابي

532  
حرب بن الحسن 

ان  306 مقبول، ْيخ الطَّحَّ

530  
 الحسن البصري

 68 ثقة حجة، من الثالثة هـ(666)ت:

 الحسن بن إبراهيم   537
 ه(358)ت:

 567 وثقه الدارقطني

538  
الحسن بن أحمد 

 الرهاوي
 ه(359)ت:

 668 مقبول، 

539  
 الحسن بن الحسين
 العرني الكوفي

 ه(556)ت: قبل 
 364 ضعيف

546  
الحسن بن الزبير 

 595 مجهول اِلسدي

546  
الحسن بن المثنى 

 العنبري
 ه(594)ت:

ْيخ نبيل، من بيت 
 635 علم وحديث
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545  
الحسن بن بْر 

 الهمداني
 ه(556)ت:

صدوق يخطئ، من 
 العاْرة

648 

543  
الحسن بن عبد اهلل 

 العرني
 ه(666)ت: قبل

ثقة، يرسل عن ابن 
 عباس، من الرابعة

634 

 الحسن بن عطية   544
 هـ(566)ت:

 28 صدوق، من التاسعة

542  
الحسن بن على 

 الحلواني
 ه(545)ت:

ثقة، ثبت حجة، من 
 88 الحادية عْر 

540  
الحسن بن على بن 

 عفان العامري
 ه(576)ت:

صدوق، من الحادية 
 عْر

662 

547  
الحسن بن علي بن 
 زكريا بن صالح

 ه(369)ت:
 307 متروك

548  
الحسن بن محمد ابن 

 الحنفية
 ه(666)ت:

 558 ثقة فقيه، من الثالثة

549  
الحسن بن محمد بن 
 إسماعيل الحمامي

 ه(439)ت:
 335 متروك

526  
الحسن بن يحيى بن 

 هْام الرزي
 ه(526)ت: قبل 

صدوق، وثق، من 
 الحادية عْر

543 



[888] 
 

 672 مجهول الحسين بن أبي بردة  526

525  
الحسين بن إسحاق 

 التستري
 هـ(596)ت:

ثقة، من السادسة 
 عْر

75 

523  
الحسين بن إسماعيل 
 القاضي المحاملي

 ه(336)ت:
 553 ثقة

524  
الحسين بن الحسن 

 اِلْقر
 ه(568)ت:

صدوق يهم، أقرب 
للضعف، غالي في 
 التْيع، من العاْرة

562 

522  
 الحسين بن السكن 

 636 مقبول ه(528)ت:

520  
الحسين بن الوليد 

ي  القْر
 ه(563)ت:

 362 ثقة، من التاسعة

الحسين بن راْد   527
 الطفاوي

 307 مجهول

 570 مجهول الحسين بن سختويه  528

529  
الحسين بن سليمان بن 

 354 مجهول حمزة

506  
اْلُحَسْين بن ْداد بن 

 داود اْلَقطَّان
 ه(508)ت:

 377 مجهول
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506  
الحسين بن عبد اِلول 

 النََّخعيُّ 
 ه(559)ت: 

 669 ضعيف، وثقه العجلي

505  
الحسين بن عبد اهلل 

 اهلل بن عباسبن عبيد 
 ه(646)ت:

 328 ضعيف، من الخامسة

503  
الحسين بن على بن 

 اِلسود العجلى
 ه(524)ت:

صدوق يخطئ، من 
 536 الحادية عْر

504  
الحسين بن على بن 

 جعفر اِلحمر
 ه(696)ت: قبل 

مقبول، من الحادية 
 336 عْر

502  
الحسين بن عيسى 

 الطائي
 هـ(547)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 من العاْرة

67 

500  
الحسين بن محمد 

 الدِّيَنَوِريُّ 
 ه(464)ت:

 570 ثقة

507  
الحسين بن نصر 

 البغدادي
 هـ(506)ت: 

ثقة ثبت، من الرابعة 
 83 عْر

508  
الحسين بن يحيى بن 

 عياش
 هـ( 334)ت:

 665 ثقة، من التاسعة عْر

509  
 حصين بن جندب 

 376 ثقة، من الثانية ه( 96)ت:
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576  
حصين بن عبد 
 الرحمن السلمي

 ه( 630)ت:

ثقة حجة، من 
 الخامسة

00 

 59 مجهول حفص بن بْر  576

حفصة بنت عبيد بن   575
 عازب

صدوقة، حسنة 
 الحديث

322 

 الحكم الغفاري  573
 هـ(26)ت:

  38صحابي

574  
الحكم بن عتيبة 

 الكندي
 ه(663)ت:

ثقة ثبت فقيه صاحب 
 سنة، من الخامسة

652 

 حكيم بن جبير الكوفي  572
 ه(636)ت: قبل 

 562 ضعيف، رمي بالتْيع

570  
حماد بن الحسن بن 

 340 ثقة، من الحادية عْر ه(500)ت:عنبسة

 حماد بن سلمة  577
 ه( 607)ت:

 523 ثقة عابد، من الثامنة

578  
َُْعْيٍب  َحمَّاُد ْبُن 
 التَِّميِميُّ اْلِحمَّاِنيُّ 

 ه(676)ت:
 323 ضعيف

579  
 الزياتحمزة بن حبيب 

 ه(628)ت:
صدوق زاهد ربما 
 682 وهم، من السابعة

586  
عمرو حمزة بن 
 اِلسلمي

 ه(06)ت:
  667صحابي
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586  
حميد بن مخلد بن 

 قتيبة
 ه(547)ت:

ثقة ثبت، من الحادية 
 عْر

644 

585  
 حنش بن المعتمر 

 ه(96)ت: قبل 
صدوق، وثقه أبو 
 524 داود، من الثالثة

ي  583   5صحابي حنين القْر

584  
حيان بن حصين أبو 

 الهياج اِلسدي
 هـ(86)ت: قبل 

 99 ثقة، من الثالثة

582  
 خالد الحذاء

 ه(645)ت:
ثقة حافظ إمام، من 

 04 الخامسة

580  
 خالد بن سعد الكوفي

 578 ثقة، من الثانية ه(666)ت:

 24 من الخامسة ،صدوق خالد بن طهمان  587
 523 ثقة َخاِلد ْبن َعرَعرة  588
 584 مقبول، من الثالثة خالد بن عرفجة  589
  369صحابي خباب الخزاعي  596

596  
 خباب بن اِلرت

  527صحابي ه(37)ت:

 ُخَرْيِم ْبِن َفاِتك  595
 ه(26)ت: قبل 

  366صحابي

593  
خزيمة بن ثابت بن 

 ساعدة اِلنصاري
 ه(37)ت:

  633صحابي

594  
 خالد بن يحيى

 537 صدوق، من التاسعة ه(563)ت:السلمي
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592  
خلف بن الوليد 

 الَبْغداديُّ 
 ه(565)ت:

 376 ثقة

 58 ثقة، من الثالثة خليفة بن حصين  590

 سليمانخيثمة بن   597
 هـ( 343)ت: 

 66 ثقة

 336 مجهول داود بن الربيع  598

599  
داود بن على بن عبد 

 اهلل بن عباس
 هـ(633)ت:

 66 مقبول، من السادسة

 602 ثقة، من الثالثة دينار الغفاري التمار  366

366  
دينار بن عمر 

 اِلسدي
 ه(636)ت: قبل 

صالح الحديث، وثقه 
 693 وكيع، من السادسة

ذهيل بن عوف   365
 الطهوي

 687 مجهول، من الثالثة

 رافع بن خديج  363
 ه(74)ت:

  568صحابي

 87 مجهولة رائطة بنت عبد اهلل  364

362  
 ربعي بن حراش

 40 ثقة عابد، من الثانية هـ(666)ت:

الربيع بن سبرة بن   360
 معبد الجهني

 682 ثقة، من الثالثة

 الربيع بن سليمان  367
 هـ( 576)ت:

ثقة فقيه حافظ، من 
 الحادية عْرة

72 
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368  
 الربيع بنت معوذ

  54صحابية هـ(76)ت: 

 678 مجهول رزاح العجلي  369

 ركين بن الربيع  366
 ه(636)ت:

 626 ثقة، من الرابعة

 ذان الكندي الكوفيزا  366
 ه(85)ت:

 98 ثقة، صدوق

365  
 زافر بن سليمان

 هـ(686)ت:
صدوق كثير الوهم، 

 58 من التاسعة

363  
  زاهر بن أحمد

 572 ثقة حافظ ه(389)ت:

364  
الحارث بن  زبيد بن

 عبد الكريم اليامي
ثقة ثبت حجة، من 

 السادسة
التمهيد، ْيوخه، 

 .7ترجمة رقم: 

 زر بن حبيش  362
 هـ( 86)ت:

 50 ثقة جليل، من الثانية

360  
زكريا بن حمدويه 
فَّار  البَّْغَداِدّي الصَّ

 ه(588)ت:
 655 مجهول

367  
زكريا بن خالد بن 

 ميمون
 ه(647)ت:

ثقة حافظ، من 
 السادسة

565 

368  
زكرّيا ْبن يحيى ْبن 

 أّيوب المدائنيّ 
 ه(527)ت:

 572 صدوق

 أبي ثابت زهير بن  369
 ه(636)ت:

 669 ثقة
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356  
زهير بن اِلقمر 

 الزبيدي
 ه(96)ت: قبل 

 586 ثقة، من الثالثة 

356  
زياد بن عالقة بن 

 مالك الثعلبي
 هـ(632ت:)

التمهيد، ْيوخه،  ثقة، من الثالثة
 .8ترجمة رقم: 

 زيد بن أخزم  355
 ه( 527)ت:

ثقة حافظ، من الحادية 
 عْرة

04 

 زيد بن أرقم  353
 ه(08)ت:

  503صحابي

354  
زيد بن الحباب بن 

 الريان
 ه(536)ت:

صدوق حافظ، من 
 التاسعة

369 

352  
 زيد بن ثابت

  626صحابي ه(42)ت:

350  

زيد بن سهل بن 
اِلسود بن حرام 

 اِلنصاري
 ه(34)ت:

  565صحابي

357  
زيد ْبن ُمَحمَّد ْبن 
 َجْعَفر ْبن المبارك

 ه(346)ت:
 546 صدوق

358  
 زيد بن وهب الجهني

 62 ، من الثانيةثقة جليل هـ( 83)ت:

  359صحابية زينب بنت جحش  359
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336  
 سالم بن أبى الجعد

 665 يرسل، من الثالثة ثقة ه( 666)ت:

336  
سالم بن عبد اهلل بن 

 عمر
 هـ( 660)ت:

 34 ، من الثالثةثبتثقة 

سالم بن عبيد   335
 اِلْجعي

  584صحابي

333  
سالم بن عجالن 

 اِلفطس
 هـ(635)ت:

 ثقة، من السادسة
التمهيد، ْيوخه، 

 .9ترجمة رقم: 

334  

سبرة بن معبد بن 
 عوسجة الجهني

توفي في خالفة 
 معاوية

  682صحابي

 332 مقبول، من الثالثة سبيع السلولي  332

330  
سعد أبي مالك 

 اِلْجعي
 هـ(646)ت:

 666 ثقة، من الرابعة

 سعد بن أبى وقاص  337
 ه(22)ت:

  379صحابي

338  
سعد بن اِلخرم 
 350 صحبته يف مختلف الطائي الكوفي

339  
 سعد بن أوس العبسي

 649 ثقة، من السابعة ه(626)ت: قبل الـ 

سعد بن َسُمَرة بن   346
 ُجْنَدب الَفَزاري

 603 ثقة
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346  
سعد بن طريف 

 304 متروك، من السادسة اْلسكاف

345  
سعد بن عبيدة السلمي 

 الكوفي
 ه(666)ت: قبل 

 520 ثقة، من الثالثة

سعدان بن يزيد   343
 ه(505)ت:

 633 صدوق

344  
سعيد بن أبى هند 

 الفزاري
 ه(660)ت:

 586 ثقة، من الثالثة

342  
سعيد بن أحمد بن 
 محمد بن جعفر

 ه(309)ت:
 566 ثقة مكثر

340  
سعيد بن أْرف 

 الكندي
 ه(666)ت: قبل الـ 

 639 ثقة، من الثانية

 المسيبسعيد بن   347
 ه(94)ت:

ثقة فقيه حجة، من 
 الثانية

07 

348  
سعيد بن أوس بن 

 ثابت
 ه(564)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 636 من التاسعة

349  
 سعيد بن جبير

 هـ(92)ت:
ثقة ثبت فقيه، من 

 48 الثالثة

326  
َسِعيد بن ذي حدان 

 645 مجهول من الثالثة الكوفي
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326  
 سعيد بن زيد

  556صحابي ه(26)ت:

325  
 الرحمنسعيد بن عبد 
 اِلنطاكي
 ه(506)ت: قبل الـ 

صدوق، من الثانية 
 عْر

673 

 سعيد بن َعْبُدوس   323
 ه(686)ت:

 325 ثقة

324  
سعيد بن مسروق 

 الثوري
 هـ(650)ت:

 9 ثقة، من الثالثة

322  
سفيان بن سعيد 

 الثوري
 ه(606ت:)

التمهيد، تالميذه،  ثقة إمام، من السابعة
 .6ترجمة رقم: 

320  
 سفيان بن عيينة

 ه( 698)ت:
فقيه إمام  حافظ ثقة

 549 حجة، من الثامنة

327  
سفيان بن وكيع بن 

 الجراح
 ه(547)ت:

صدوق، ضعفه 
 646 الذهبي، من العاْرة

328  
سالم بن سليم أبو 

 اِلحوص
 ه(679)ت:

 656 ثقة متقن، من السابعة

329  
سالم بن سليمان 

 الثقفي
 ه(566)ت:

ضعيف، له مناكير، 
 من التاسعة

668 

306  
 يقتيبة الْعير سلم بن 
 ه( 566)ت:

صدوق ثقة يهم، من 
 658 التاسعة
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306  
 َسْلم ْبن ُمَعاذ ْبن السلم

 589 ثقة ه(362)ت:

305  
 سلمان الفارسي

  29صحابي هـ(30)ت:

 سلمة بن اِلكوع  303
 ه(74)ت:

  623صحابي

 سلمة بن ْبيب  304
 هـ(547)ت:

ثقة حافظ، من الحادية 
 عْر

26 

302  
سلمة بن قيس 

  52صحابي اِلْجعي

300  
 سلمة بن كهيل التنعي

 634 ثقة عالم، من الرابعة ه(655)ت:

سليط بن عبد اهلل   307
 التميمي الطهوي

مجهول، وثق، من 
 السادسة

687 

308  
سليمان بن أبى 

 سليمان 
 ه(646)ت:

ثقة حافظ، من 
 576 الخامسة

309  
 الطبرانيسليمان 
 566 ثقة حافظ مصنف ه(306)ت:

376  
 سليمان بن بريدة

 57 من الثالثة ثقة، هـ( 662-)ت

376  
أبو ، سليمان بن داود

 داود الطيالسي
 ه(564ت: )

التمهيد، تالميذه،  ثقة حافظ، من التاسعة
 .2ترجمة رقم: 

 الجهني سليمان   375
 ه(606)ت: قبل 

 572 ضعيف، من الثامنة
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373  
سليمان بن ْعيب 
 الكيساني المصري

 ه(573)ت:
 660 ثقة

374  
 سليمان بن مهران 

 الخامسةثقة حافظ،  ه(648ت:)
التمهيد، ْيوخه، 

 .5ترجمة رقم: 

372  
سليمان بن موسى 

ي  القْر
 ه(669)ت:

يثه حد يصدوق فقيه ف
، من بعض لين

 الخامسة
97 

370  
 سماك بن حرب

 ه(653ت:)
صدوق، وثقه الذهبي، 

 من الرابعة
التمهيد، ْيوخه، 

 .3ترجمة رقم: 

 سمرة بن جندب  377
 هـ(28)ت:

  94صحابي

378  
 سهل بن أبى حثمة 

أول خالفة  )ت: في
 (معاوية

  526صحابي

379  
سهيل بن أبى صالح 
)ت: في خالفة 

 المنصور(

صدوق، تغير، من 
 السادسة

67 

386  
 سوادة بن عاصم

 38 صدوق، من الثالثة هـ(666ق )ت:

 ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلةَ   386
 ه( 86)ت:

ثقة إمام زاهد، من 
 الثانية

334 

سويد بن قيس   385
 العبدي

  557صحابي
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383  
 بن سوار ْبابةَ 

 83 ةالتاسع من حافظ، ثقة ( هـ560:ت)

384  
 ْبيب بن غرقدة

 364 ثقة، من الرابعة ه( 636)ت: قبل 

382  
ْرحبيل بن سعد 

 الخطمي
 هـ( 653)ت:

صدوق اختلط بأخره، 
 73 من الثالثة

380  
ْريح بن النعمان 

 الصائدي
 ه(96)ت: قبل الـ 

صدوق، وثق، من 
 646 الثالثة

387  
 ْريح بن هانئ 

 85 ثقة عابد، من الثانية هـ( 78)ت:

 697 ثقة، من الثانية ْريك بن حنبل   388

ْريك بن عبد اهلل   389
 هـ( 678)ت:

، من يخطئصدوق 
 الثامنة

98 

 ْعبة بن الحجاج   396
 ه(606ت:)

ثقة حافظ متقن، من 
 السابعة

التمهيد، ْيوخه، 
 .66ترجمة رقم: 

396  
ْعيب بن محمد بن 

 عبد اهلل
 ه(96)ت:

 653 صدوق، من الثالثة

395  
 ْقيق بن سلمة

 هـ(85)ت:
ثقة مخضرم، من 

 64 الثانية

393  
 ْمر بن عطية

 ه(656)ت: قبل 
صدوق، وثق، من 

 596 السادسة

ٍَْب   394 ْهِر ْبِن َحْو َْ 
 ه( 665)ت:

صدوق يرسل، من 
 الثالثة

330 
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392  
ْيبان بن مالك 
  656صحابي اِلنصاري السلمي

 307 مجهول صباح بن عبد اهلل  390
 568 مجهول صفوان بن المغلس  397

 صفوان بن أمية  398
 ه(46)ت:

  567صحابي

399  
 صفوان بن سليم

 ه(635)ت: 
ثقة مفت عابد حجة،  

 59 من الرابعة

466  
 صفوان بن عسال

  50صحابي هـ(32)ت:

466  
 صفية بنت ْيبة

  35صحابية هـ(96)ت:

 الضحاك بن مزاحم  465
 ه(665)ت:

 606 صدوق، من الخامسة

463  
طارق بن ْهاب بن 

 البجليعبد ْمس 
 ه(83)ت:

  695صحابي

464  
طارق بن عبد اهلل 

  40صحابي المحاربي

462  
 طاوس بن كيسان 

 ه( 660)ت:
ثقة فقيه فاضل، من 

 565 الثالثة

 طريف بن ْهاب  460
 هـ( 646)ت:

 56 من السادسة ضعيف،

467  
الطفيل بن أبى بن 
 كعب اِلنصاري

 ه( 96)ت: قبل 
 348 ثقة، من الثانية
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468  
طلحة بن مصرف 

 ه( 665)ت:
، من فاضل قارئثقة 

 364 الخامسة

469  
 طلق بن غنام النخعي

 ثقة، من العاْرة ه(566ت:)
التمهيد، تالميذه، 

 .0ترجمه رقم: 

 َعاِصٍم اِْلَْحَولِ   466
 ه(645)ت:

ثقة حافظ، من  
 الرابعة

0 

 336 ثقة، من الثالثة عاصم العدوى الكوفي  466

465  
 عاصم بن أبي النجود

 هـ(658)ت:
أوهام، من صدوق له 

 50 السادسة

 356 مجهول عاصم بن بحير  463

464  
 عاصم بن ضمرة

 ه( 74)ت:
صدوق، وثقه ابن 
 662 المديني، من الثالثة

462  
عاصم بن عبيد اهلل 

 بن الخطاب
 هـ( 635)ت:

 90 ، من الرابعةضعيف

 عاصم بن على  460
 هـ(556)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 من التاسعة

3 

467  
 عاصم بن كليب

 هـ(637)ت:
وثق، من  صدوق،

 69 الخامسة

468  
عامر بن ْراحيل 

 الْعبي
 هـ(666)ت: بعد 

 0 ثقة فقيه، من الثالثة

469  
عامر بن عبد اهلل بن 

 مسعود
 هـ(85)ت:

 7 ثقة، وثقه ابن حبان
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456  
عامر بن مدرك بن 

 4 وثقه ابن حبان أبي الصفيراء

456  
 عامر بن واثلة

  636صحابي ه(666)ت:

عائذ بن نصيب   455
 اَلسدي

 626 ثقة

453  
عائْة بنت أبي 

 بكر
 ه( 27)ت:

  35صحابية

  56صحابي عباد العبدي  454

452  
عباد ْبن حبيش 

 الكوفي
مقبول، ذكره ابن حبان 

 63 في الثقات

 عباد بن منصور  450
 ه(625)ت:

صدوق، ضعفه 
 الذهبي، من السادسة

539 

 َعَبادة بن زياد اِلَسديُّ   457
 ه(536)ت:

 568 صدوق

 العباس بن الفضل   458
 ه(583)ت:

 380 صدوق حسن الحديث

459  
العّباس بن حمدان 

 اِلصبهانيّ 
 ه(594)ت:

 672 ثقة ثبت، صالح عابد

436  
العباس بن عبد 

  68صحابي المطلب

عباس بن عبيد اهلل بن   436
 عباس

مقبول، وثقه الذهبي، 
 من الرابعة

668 
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435  
عباس بن محمد بن 

 حاتم بن واقد
 ه(576)ت:

ثقة حافظ، من الحادية 
 عْر

567 

433  
بن ِرْبِعي عباية 

 338 ْيخ، من عتق الْيعة اِلسدي

 َعَباَيَة ْبِن ِرَفاَعةَ   434
 ه( 666)ت: قبل 

 562 ثقة، من الثالثة

432  
عبد اِلكرم رزق اهلل 

 بن موسى
 ه(520)ت:

 648 صدوق، من العاْرة

430  
عبد الجبار بن وائل 

 ربن حج
 ه(665)ت:

 595 ثقة يرسل، من الثالثة

437  
عبد الرحمن بن أبى 

 نعم البجلي
 ه(666)ت: قبل 

صدوق زاهد، من 
 الثالثة

372 

438  
عبد الرحمن بن أبي 

 حاتم
 ه( 357)ت:

 508 ثقة حافظ

عبد الرحمن بن أبي   439
 زيد البيلماني

ضعيف، من مْاهير 
 التابعين

675 

446  
عبد الرحمن بن بْر 
 بن مسعود اِلنصاري

 ه( 666)ت: قبل 
 305 صدوق من الثالثة
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446  
 اِلودى عبد الرحمن

 ه(656)ت:
صدوق ثقة، من 

 546 السادسة

445  
 عبد الرحمن بن حرملة 

 684 صدوق، من السادسة ه(642)ت: 

 عبد الرحمن بن عابس   443
 ه( 669)ت:

 563 ثقة، من الرابعة

444  
عبد الرحمن بن عبد 

 اهلل المسعودي
 ه( 606)ت:

ثقة اختلط بأخره، من 
 586 السابعة

442  
عبد الرحمن بن عبد 
 632 الرابعةثقة، من  اهلل بن اِلصبهاني

440  
عبد الرحمن بن عبد 

 اهلل بن مسعود
 ه( 79)ت:

 559 ثقة، من الثانية

 عبد الرحمن بن عبد  447
 ، مولى علياهلل

 6 مجهول

448  
عبد الرحمن بن 

 عوسجة
 هـ( 85)ت:

 74 ثقة، من الثالثة

449  
 عبد الرحمن بن قيس 

 89 ثقة، من الثالثة هـ( 96)ت: قبل 

426  
عبد الرحمن بن كعب 

 46 مكثر، من الثانية ثقة بن مالك

426  
عبد الرحمن بن محمد 

 بن َحَسكا
 ه( 374)ت:

صدوق فقيه تولىَّ 
 369 القضاء
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425  
عبد الرحمن بن يزيد 

 النخعي
 هـ( 83)ت:

 05 ثقة ثبت، من الثالثة

423  
عبد الرحمن بن يسار 

 بن أبى ليلى 
 هـ( 83)ت:

 26 ثقة عالم، من الثانية

 عبد الرحيم بن سليمان  424
 ه( 687)ت:

له حافظ ثقة 
 ، من الثامنةتصانيف

97 

422  
 عبد الرزاق الصنعاني

 هـ( 566)ت: 
ثقة حافظ مصنف، 

 34 من التاسعة

 عبد السالم بن حرب  420
 هـ(687)ت:

ثقة حافظ له مناكير، 
 من الثامنة

4 

427  
عبد الّصمد بن 
 النُّعمان الَبْغداديُّ 

 ه(560)ت:

ليس بالقوي، وثقه ابن 
 327 معين

428  
عبد العزيز بن 
 الخطاب الكوفي

 ه( 554)ت:
 663 صدوق، من العاْرة

429  
 عبد العزيز بن رفيع

 06 ثقة، من الرابعة هـ( 636)ت: 

406  
عبد العزيز بن علي 

 بن أحمد
 ه( 444)ت:

 300 صدوق كثير الحديث
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406  
عبد العزيز بن عمر 

 بن عبد العزيز
 ه(626)ت:

صدوق يخطئ، من 
 السابعة

682 

405  
عبد الكريم بن أبى 

 المخارق
 هـ(650)ت:

ضعيف ضعفه أحمد 
 وغيره، من السادسة

88 

403  
عبد الكريم بن مالك 

 الجزري
 ه( 657)ت:

ثقة متقن حافظ، من 
 638 السادسة

404  
عبد الكريم بن محمد 

 الجرجاني
 ه( 686)ت:

مقبول الحديث، من 
 التاسعة

349 

 عبد اهلل بن أبى السفر  402
 هـ( 636)ت:

 80 ثقة، من السادسة

400  
عبد اهلل بن أبى 

 أوفى
 هـ(87)ت:

  78صحابي

 عبد اهلل بن أبى سفيان  407
 ه( 639)ت:

ثقة، وثقه أحمد 
 والذهبي، من الرابعة

27 

408  
عبد اهلل بن أبى قتادة 

 اِلنصاري
 ه( 92)ت: 

 564 ثقة، من الثالثة

409  
عبد اللَّه بن أبي ْيخ 

 356 له صحبة المحاربي
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476  
عبد اهلل بن أبي َغسَّان 

 الكوفي
ابن  بتوثيقهثقة، أنفرد 

 58 حبان

476  
عبد اهلل بن أحمد بن 

 محمد بن حنبل
 هـ(596)ت:

ثقة حافظ، من الثانية 
 عْر

2 

475  
عبد اهلل بن الحارث 
 الزبيدي النجراني

 ه( 96)ت:
 668 ثقة، من الثالثة

473  
عبد اهلل بن الحارث 

ي  بن نوفل القْر
 ه(83)ت:

 367 يقال له رؤيا

474  
عبد اهلل بن الحسن بن 

 الحسن
 ه( 642)ت:

ثقة جليل القدر، من 
 الخامسة

76 

472  
عبد اهلل بن الخليل بن 

 أبى الخليل
مقبول، وثقه الذهبي، 

 538 من الثانية

470  
عبد اهلل بن الزبير بن 

 العوام
 ه(73)ت:

  547صحابي

 عبد اهلل بن المبارك  477
 ه(686ت:)

ثقة ثبت فقيه، من 
 الثامنة

التمهيد، تالميذه، 
 .7ترجمة رقم: 

478  
اللَّه بن روح عبد 

 )عبدوس(
 ه( 577)ت:

 668 ثقة صدوق َل بأس به

479  
 بن سخبرةعبد اهلل 

 529 ثقة، من الثانية ه(76)ت: قبل
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486  
عبد اللَّه بن سليمان 

 بن اِلْعث
 ه( 366)ت:

 365 متقن حافظ ثقة

486  
عبد اهلل بن سنان 

 اِلسدي
 ابن عن يروي ثقة،

 606 مسعود

485  
عبد اهلل بن ْقيق 

 العقيلي
 ه( 668)ت:

 04 ثقة، من الثالثة

 عبد اهلل بن عباس  483
 هـ(08)ت: 

  5صحابي

484  
عبد اهلل بن عبد 
 الرحمن السمرقندي

 هـ( 522)ت:

 ثقة فاضل متقن
حافظ، من الحادية 

 عْرة
76 

482  
عبد اهلل بن عبد 
 الرحمن بن عوف

 ه( 94)ت:

ثقة مكثر أحد اِلئمة، 
 من الثالثة

664 

480  
عبد اهلل بن عبيد اهلل 

 أبي مليكة بن
 ه(667)ت:

 605 ثقة

عبد اهلل بن عكيم   487
 الجهني

ثقة، قيل انه من 
 صغار الصحابة

30 

488  
عبد اهلل بن عمر بن 

 أبان
 ه( 539)ت:

صاحب  ،صدوق
 حديث

97 

489  
عبد اهلل بن عمران 

ي  القْر
مقبول، قال الذهبي: 
 685 صدوق، من السادسة
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496  
عبد اهلل بن عمرو بن 

 العاص
 ه( 03)ت:

  653صحابي

496  
 عبد اهلل بن عمر

  48صحابي هـ(74:)ت

495  
عبد اهلل بن عيسى بن 
 أبي ليلى اِلنصاري

 هـ( 636)ت:
 34 من السادسة ،ثقة

 عبد اهلل بن كعب   493
 ه( 98)ت: 

 566 ثقة، من الثانية

494  
عبد اهلل بن مالك بن 

 بحينة
 ه(26)ت: بعد 

  668صحابي

492  
ن ب َعْبد اللَّه ْبن ُمَحمَّد

 عقيل
 هـ( 646)ت: بعد 

في حديثه  ،صدوق
 لين من الرابعة

65 

490  
عبد اهلل بن محمد بن 

 جعفر بن حيان
 ه(309)ت:

 579 ثقة

497  
عبد اهلل بن محمد بن 

 زكريا اِلصبهانيُّ 
 ه(580)ت:

 579 ثقة فاضل

498  
عبد اهلل بن محمد بن 
 َسِعيد بن أبي مريم

 ه(586)ت:

متروك، يروي 
 اِلباطيل

629 
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499  
 بن عبد اهلل بن محمد

 354 مجهول عطية

266  
عبد اهلل بن محمد بن 
 على بن أبى طالب

 هـ(99)ت:
 87 ثقة

 عبد اهلل بن مسعود  266
 هـ(35)ت:

  64صحابي

265  
عبد اهلل بن مطيع بن 

 اِلسود
 ه(73)ت:

  380صحابي

263  
عبد اهلل بن معقل بن 

 مقرن
 ه( 88)ت:

 632 ثقة، من الثالثة

 عبد اهلل بن مغفل  264
 ه(27)ت:

  678صحابي

عبد اهلل بن نافع   262
 الكوفي الهاْمي

 586 صدوق، من الثالثة

260  
 عبد اهلل بن نجى

 562 صدوق، من الثالثة ه(96)ت: قبل 

267  
عبد اهلل بن يحيى بن 

 معاوية
 ه(306)ت:

 627 ثقة

268  
عبد اهلل بن يزيد بن 

 خطمة اِلنصاري
 ه(76)ت: قبل 

  633صحابي



[888] 
 

269  
َعْبد اهلل ْبن يوسف ْبن 

 باَمَوْيهأحمد ْبن 
 ه(469)ت:

 592 ثقة

266  
عبد اهلل بن يوسف بن 

 570 مجهول أحمد بن مالك

266  
عبد الملك بن المغيرة 

 الطائفي
 هـ(666)ت: قبل 

مقبول، وثقه الذهبي، 
 86 من الرابعة

265  
عبد الملك بن عبد 
 العزيز بن جريج

 ه(626)ت:

ثقة فقيه فاضل، من 
 97 السادسة

263  
عبد الملك بن عمير 

 بن سويد
 ه(630ت:)

التمهيد، ْيوخه،  ثقة فصيح، من الرابعة
 .65ترجمة رقم: 

264  
عبدان بن محمد بن 

 عيسى المروزي
 ه( 593)ت:

 349 ثقة حافظ فقيه

262  
عبدة بن عبد اهلل 

 الصفار
 هـ( 528)ت:

 05 ثقة، من الحادية عْرة

260  
ُعَبْيُد بن إسحاق 

 العّطار
 هـ( 564)ت:

 36 متروك الحديث

267  
عبيد بن الحسن 

 المزني
 هـ(656)ت: بعد 

ثقة، صدوق عند 
 الذهبي، من الخامسة

78 
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268  
عبيدة بن عمرو 

 السلماني
 هـ( 76)ت:

ثقة، أحد اِلئمة 
 اِلثبات، من الثانية

86 

269  
عتبة بن عبد اهلل بن 

 مسعود
 ه(626)ت:

 623 ثقة، من السابعة

256  
عثمان بن المغيرة 

 الكوفي
 هـ( 656)ت:

 55 ثقة، من السادسة

 عثمان بن زفر  256
 هـ(568)ت:

 9 صدوق، من العاْرة

 690 مجهول عثمان بن ْابور  255

253  
عثمان بن عاصم بن 

 حصين
 ه(657ت:)

 ثقة، من الرابعة
التمهيد، ْيوخه، 

 .6ترجمة رقم: 

254  
عثمان بن عبد اهلل بن 
 موهب التيمى اِلعرج

 ه( 606)ت:
 ثقة، من الرابعة

التمهيد، ْيوخه، 
 .63ترجمة رقم: 

252  
 عثمان بن عفان

  366صحابي ه(32)ت:

250  
 عثمان بن عمير

 98 ، من السادسةضعيف ه( 626)ت:

257  
عدى بن ثابت 

 اِلنصاري
 ه( 660)ت:

ثقة رمي بالتْيع، من 
 633 الرابعة
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258  
عدى بن حاتم 

 الطائي
 هـ(08)ت:

  4صحابي

 359 ثقة، من الرابعة عدى بن دينار المدني  259

 عروة البارقي  236
 ه(76)ت: قبل الـ 

  626صحابي

236  
عروة بن الزبير بن 

 العوام
 هـ( 640)ت:

ثقة فقيه، إمام في 
 95 الحديث، من الخامسة

235  
عصمة بن الفضل 

 النميري
 ه(526ت:)

التمهيد، تالميذه،  ثقة، الحادية عْر
 .65ترجمة رقم:

 عطاء بن أبى رباح  233
 هـ(664)ت:

 حدأ فاضل ،فقيه ثقة
 الثالثة من اِلعالم،

97 

234  
عطاء بن السائب بن 

 مالك
 هـ(630)ت:

 86 صدوق، من الخامسة

232  
 عطاء بن يسار

 هـ( 94)ت: 
ثقة من كبار التابعين، 

 59 من الثانية

 عطية العوفي  230
 ه(666)ت:

صدوق، ُضعف، من 
 الثالثة

625 

 عفان بن مسلم   237
 ه(569ت:)

ثقة ثبت حافظ، من 
 العاْرة

التمهيد، تالميذه، 
 .63ترجمة رقم:

238  
 عقبة بن عامر

  680صحابي ه( 06)ت:
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239  
 عقبة بن مكرم

 638 ثقة، من الحادية عْرة ه( 526)ت:

246  
 العالء بن المسيب 

 652 ، من السادسةثقة ه( 626)ت:

َمِد   246 ُن ْبُن َعْبِد الصَّ  ِعالَّ
 ه(589)ت:

 526 ثقة

 علقمة بن مرثد  245
 هـ( 656)ت:

 57 ثقة، من السادسة

243  
 على بن أبى طالب

  55صحابي هـ(46)ت:

244  
بن على بن اِلقمر 
 عمرو الهمداني

 ه(656)ت: قبل
 566 ثقة، من الرابعة

 على بن المنذر  242
 ه(520)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 من العاْرة

640 

 على بن ثابت الدهان   240
 ه(569)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 من العاْرة

372 

247  
 على بن حرب الطائي

 70 صدوق، من العاْر هـ( 502)ت:

248  
 على بن ربيعة 

 55 من الثالثةثقة،  هـ( 96)ت:

249  
 على بن زياد اللحجي

 27 مستقيم الحديث هـ(548)ت:

226  
 على بن سهل الرملي

 هـ(506)ت: 

 وثقه ،صدوق
 الحادية من النسائي،

 عْرة
50 
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226  
على بن عبد اهلل بن 

 عباس 
 هـ(668)ت: 

 66 من الثالثة ،ثقة

225  
 على بن مدرك النخعي

 677 ثقة، من الرابعة ه(656)ت:

223  
على بن مسلم بن 
 سعيد الطوسي

 هـ( 523)ت:
 665 ثقة، من العاْرة

 علي بن الجعد  224
 هـ( 536)ت:

 55 ثقة ثبت، من التاسعة

222  
علي بن الحسن بن 

 بيان
 هـ(584)ت:

 24 وثقه الدارقطني

220  
علي بن الحسين بن 

 ُبْندار القاضي
 ه( 382)ت:

 382 ثقة

227  
علي بن زيد بن أبي 

 مليكة الضرير
 ه( 636)ت: 

 685 ضعيف

228  
سعيد بن  علي بن

 بْير
 ه( 599)ت:

 562 ثقة

229  
علي بن عبد العزيز 

 25 ثقة مأمون بن المرزبان
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206  
 علي بن عمر
 الدارقطني

 هـ(382)ت:
 4 ثقة إمام

206  
علي بن محمد 

 المصري
 ه( 338)ت:

 337 ثقة عارف

205  
علي ْبن ُمَحمَّد ْبن 
ران ْْ  َعْبد اللَّه ْبن ِب

 ه( 462)ت:
 337 صدوق ثبت

 علي زين العابدين  203
 هـ( 93)ت:

 54 ثبت ثقة، من الثالثة

204  
 عمار المرادي الكوفي

 586 ثقة، من السادسة ه( 636)ت: قبل 

202  
عمار ْبن مطر 
 668 متروك العنبري الرهاوي

200  
عمار بن معاوية 

 الدهني
 هـ(633)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 84 من الخامسة

عمارة بن القعقاع بن   207
 ْبرمة الضبي

 535 ثقة، من السادسة

  45صحابي عمارة بن أوس  208

209  
عمارة بن جوين 

 العبدي
 ه(634)ت:

 302 متروك، من الرابعة
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276  
عمارة بن عمير 

 الكوفي
 هـ( 666)ت:

 05 ثقة ثبت، من الرابعة

276  
عمر بن الخطاب 

 السجستاني
 ه( 504)ت:

صدوق، حافظ، من 
 الحادية عْر

505 

 عمر بن الخطاب  275
 (ه53ت:)

  669صحابي

 570 مجهول َثْورٍ ُعَمُر ْبُن   273
 689 مجهول عمر بن حرملة  274

272  
عمر بن حفص 

 السدوسي
 هـ(593)ت:

 66 ثقة

عمر بن سيف بن   270
 الضحاك المخرمي

 577 مجهول

 عمر بن ْبة  277
 هـ(505)ت:

 4 وثقه الدارقطني

 689 مجهول عمر بن عبد اهلل  278

279  
عمر بن على بن 

 عطاء
 ه( 696)ت:

 676 ثقة مدلس، من الثامنة

286  
محمد بن عمر بن 

 الحسن
 ه( 526)ت:

صدوق ربما وهم، من 
 الحادية عْر

526 

 عمران بن ظبيان  286
 ه(627)ت:

 622 ، من السابعةضعيف
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285  
عمرو بن أبى المقدام 

 ثابت بن هرمز
 ه( 675)ت:

ضعيف رمي 
 بالرفض، من الثامنة

375 

283  
عمرو بن الحارث بن 

 أبى ضرار
 ه(06)ت:

  306صحابي

 عمرو بن الْريد   284
 ه( 666)ت:

 553 ثقة، من الثالثة

 عمرو بن َثْور   282
 ه(579)ت:

 509 مجهول

 535 متروك َعْمرو بن جرير   280

287  
 َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث 

 58 صحابي ه(82)ت:

 عمرو بن دينار المكي  288
 ه( 650)ت:

ثقة ثبت إمام، من 
 الرابعة

565 

 عمرو بن ْعيب   289
 ه( 668)ت: 

صدوق، من الحادية 
 عْرة

653 

296  
 عمرو بن عثمان 

 549 ثقة ُمِقل، من الثالثة ه( 86)ت: قبل 

296  
عمرو بن على بن 

 بحر
 ه( 549)ت:

ثقة حافظ أحد 
 اِلعالم، من العاْرة

658 

 عمرو بن َعْنَبَسةَ   295
 ه( 76)ت: قبل

  330صحابي
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293  
عمرو بن محمد 

 العنقزي
 ه( 699)ت:

 536 ثقة، من التاسعة

294  
 عمرو بن مرة

 هـ( 668)ت:
اِلعالم، ، أحد ثقة

 7 الخامسة

عمرو بن منصور   292
 الهمداني

صدوق يهم، من 
 السابعة

606 

290  
عمرو بن ميمون 

 اِلودي
 ه( 74)ت:

 656 ثقة، من الثانية

297  
 عمرو مولى عنبسة

 هـ( 656)ت: بعد 
متروك، كذاب، من 

 87 السابعة

298  
عمير بن عبد اهلل 

 86 ثقة، من السادسة الخثعمي

 عون بن أبي جحيفة  299
 هـ( 660)ت:

 47 ثقة، من الرابعة

ي  066  عون بن سالم القْر
 ه( 536)ت:

 667 ثقة، من العاْرة

066  
ِعيَسى ْبن عبد اهلل بن 

 سنان الطيالسي
 ه( 577)ت:

 372 وثقه الدارقطني

065  
غّسان بن الربيع 

 اِلْزديّ 
 هـ( 550)ت:

 70 ضعفه الدارقطني

 4 ضعيف، من السابعة غطيف بن أعين  063
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064  
 غيالن بن جامع 

 633 ثقة، من السادسة ه( 635)ت:

062  
فاطمة بنت الحسين 

 النبوية
 ه( 666)ت:

 76 ثقة، من الرابعة

 فاطمة بنت محمد  060
 ( هـ66:ت)

  76صحابية

 الفضل بن العباس  067
 ه( 68)ت:

  327صحابي

068  
 الفضل بن دكين 

 ه(568ت:)
ثقة ثبت حافظ، من 

 التاسع
التمهيد، تالميذه، 

 .8ترجمة رقم: 

069  
 سهل الفضل بن

 96 ثقة، من الحادية عْرة هـ( 522)ت:

فضيل بن جرير   066
ان  الطَّحَّ

 563 ْيخ

066  
فضيل بن محمد 

 الملطي
 ه(584)ت:

 36 مقبول

065  
َفْهد بن سليمان 

 النخاس
 ه(572 )ت:

 652 ثقة ثبت

 القاسم بن حسان  063
، من مقبول، وثق
 626 الثالثة

 القاسم بن عبد الرحمن  064
 ه( 656)ت:

 559 ثقة، من الرابعة
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062  
 القاسم بن عبد الوارث

 555 مجهول الحال ه( 594)ت:

060  
القاسم بن محمد بن 

 أبى بكر
 هـ( 660)ت:

 90 ثقة، من الثالثة

067  
اْلَقاِسم بن محمد بن 

 حماد الدَلل
 ه(580)ت:

 665 ضعفه الدارقطني

 قفيالثقتيبة بن سعيد   068
 ه( 546)ت:

 349 ثقة ثبت، من العاْرة

 29 من الثانية صدوق، قرثع الضبي الكوفي  069
 669 مقبول من الثانية قيس العبدي  056

 قيس بن أبى حازم  056
 هـ( 96)ت: بعد 

ثقة مخضرم، من 
 الثانية

83 

 قيس بن حبتر التميمي  055
 ه(666)ت:

 554 ثقة، من الرابعة

053  
قيس بن سعد بن 
 عبادة اِلنصاري

 ه(06)ت:
  364صحابي

054  
قيس بن عاصم بن 

 سنان
 هـ( 46)ت:

  58صحابي

052  
قيس بن عباد 

 اليْكري
 هـ( 86)ت:

ثقة مخضرم، من 
 الثانية

33 
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050  
 قيس بن مسلم الجدلي 

 ه( 656)ت:
ثقة رمي باْلرجاء، من 

 695 السادسة

057  
كريب بن أبى مسلم 

ي  القْر
 ه( 98)ت: 

 673 ثقة، من الثالثة

كعب بن عبد الرحمن   058
 بن أبي قتادة

 37 صدوق حسن الحديث

كعب بن عبد الرحمن   059
 بن كعب

 46 مجهول

036  
 كعب بن عجرة

  632صحابي ه(26)ت:

036  
كعب بن مالك 

 اِلنصاري
 هـ(46)ت:

  46صحابي

كلثوم بن علقمة   035
 الخزاعي

 44 ثقة، من الثانية

 كليب بن ْهاب  033
 هـ( 96)ت:

 69 ثقة

034  
 الليث بن أبي سليم

 ه(648)ت:
، جدا اختلط صدوق

 670 من السادسة

032  
الليث بن سعد بن عبد 

 الرحمن
 ه(672)ت:

 569 ، من السابعةثقة ثبت

030  
 مالك بن أنس 

 ه(679)ت:
ثقة ثبت إمام، من 

 السابعة
609 
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037  
 مجاهد بن جبر

 ه(664)ت:
، من إمامحجة ثقة 

 655 الثالثة

038  
مجاهد بن وردان 

 المدني
صدوق، وثقة ابن أبي 

 540 حاتم، من السابعة

مجزأة بن ثور   039
 السدوسي

 369 مقبول

046  
محارب بن دثار 

 السدوسي
 ه(660ت: )

 ، من الرابعةثقة إمام
التمهيد، ْيوخه، 

 .62ترجمه رقم: 

046  
محدوج بن زيد 

 307 مختلف في صحبته الهذلي

045  
محرر بن أبى هريرة 

 الدوسي
 ه(666)ت:

مقبول، وثق، من 
 الرابعة

65 

043  
محمد بن إبراهيم 

 العسال
 هـ( 595)ت: 

 8 ثقة

044  
محمد بن إبراهيم بن 
 مسلم الطرسوسي

 ه(573)ت:

صدوق، من الحادية 
 504 عْر

042  
محمد بن إبراهيم بن 

 يحيى
 ه(570)ت: 

 565 ثقة مأمون

040  
محمد بن أحمد 

 التِّْرِمذيّ 
 ه( 592)ت:

 669 ثقة، فقيه
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047  
محمد بن أحمد بن 

 أبي َخْيَثمة
 ه( 597)ت:

 594 ثقة

048  
محمد بن أحمد بن 
 الحسن الصواف

 ه( 329)ت:
 590 ثقة

049  
محمد بن أحمد بن 

 رزقويه البزاز
 ه( 465)ت:

 668 ثقة، فقيه

026  
محمد بن أحمد 

 الجرجرائي
 ه(378)ت:

 300 متهم بالوضع

026  
محمد بن إسحاق بن 

 الصابئ
 ه(203)ت:

 668 ثقة

025  
محمد بن إسحاق بن 

 348 متروك يزيد الصيني

023  
محمد بن إسحاق بن 

 يسار
 ه(626)ت:

صدوق، يدلس، من 
 328 الخامسة

024  
محمد بن إسماعيل بن 

 سالم الصائغ
 ه(570)ت:

 309 ثقة، من الحادية عْر

022  
محمد بن اِلْعث بن 

 قيس الكندي
 ه( 07)ت:

 377 مقبول، من الثانية
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020  
محمد بن اِلعجم 

 58 صدوق فقيه الصنعاني

027  
محمد بن الحجاج بن 

 سليمان
 هـ(505)ت:

 37 ثقة

028  
محمد بن الحسن 

 النيسابوري 
 ه( 336)ت:

 364 ثقة

029  
محمد بن الحسن بن 

 الزبير التل
 ه( 566)ت:

، لين فيه صدوق
 595 ُضعف، من التاسعة

006  
محمد ْبن اْلُحَسْين 

 نينيجال
 ه(577)ت:

 346 وثقه الدارقطني

006  
محمَّد بن الحسين بن 

 داود 
 ه(466)ت:

 364 ثقة ثبت

005  
محمد بن الحسين بن 
 عبد الرحمن اَِلْنَماطي

 ه(593)ت:
 688 ثقة

003  
محمد بن الصلت بن 

 الحجاج
 ه( 556)ت:

 573 ثقة، من العاْرة

004  
محمد بن الَعبَّاس 

 الُمَؤدِّب
 ه(596)ت:

 666 ثقة
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002  
محمد بن العباس بن 

 اِلخرم
 هـ( 366)ت:

 36 ثقة محدث

000  
محمد بن الفضل بن 

 جابر السقطي
 ه(588)ت:

 96 ثقة

007  
محمد بن النضر 

 اِلزدي
 ه( 596)ت:

 93 ثقة

 محمد بن بكار  008
 هـ( 538)ت:

 2 ثقة، من العاْرة

009  
محمد بن جبير بن 

 مطعم
 ه( 666)ت:

 536 ثقة، من الثالثة

076  
محمَّد بن جعفر 

 النََّسِوي
 ه( 306)ت:

 535 ثقة ثبت

076  
محمد بن جعفر بن 

 َأْعَين
 ه( 593)ت:

 533 ثقة

075  
محمد بن جوان بن 

 ْعبة
 ه( 528)ت: 

 667 ثقة مسند مصنف

073  
محمد بن حرب بن 

 خربان النْائي
 ه( 522)ت:

 693 العاْرةصدوق، من 
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074  
 محمد بن خزيمة 

 625 ثقة ه( 570)ت:

072  
محمد بن خلف 

 الحدادي
 ه( 506)ت:

 302 ثقة، من الحادية عْر

محمد بن داود بن   070
 جابر اَِلحمسي

 97 مجهول

محمد بن درهم   077
 العبسي

 46 ضعيف

078  
محمد بن سالم 

 الهمداني
ضعيف، تركه 

 70 الذهبي، من السادسة

079  
محمد بن سهل 

 673 مجهول القنسريني

محمد بن سويد   086
 الطحان

 643 مجهول

086  
محمد بن عبد الرحمن 

 بن أبى ليلى
 هـ(648)ت:

 66 ضعيف

085  
محمد بن عبد الرحيم 
ي  بن أبى زهير القْر

 ه( 522)ت:

ثقة حافظ، من الحادية 
 582 عْر

083  
محمد بن عبد اهلل 

 الحضرمي
 هـ(597)ت:

ثقة حافظ، من 
 السادسة عْر

9 
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084  
 بنمحمد بن عبد اهلل 
 إبراهيم بن َباَلَوْيهِ 

 ه( 376)ت:
 362 صدوق

082  
محمد بن عبد اهلل بن 

 الزبير
 ه( 563)ت:

 576 ، من التاسعةثقة ثبت

080  
محمد بن عبد اهلل بن 

 المبارك
 ه( 524)ت:

، من الحادية حافظ ثقة
 697 عْر

087  
محمد بن عبد اهلل 

 الحاكم
 هـ(462)ت:

 66 ثقة

088  

محمد بن عبد اهلل بن 
علي بن عمران 

 السرخسي
 ه( 436)ت:

 572 مجهول الحال

089  
محمد بن عبد اهلل 

 المازني
 ه(325)ت:

 6 صدوق

096  
محمد بن عبد الملك 

 بن زنجويه
 ه( 528)ت:

 502 ثقة، من الحادية عْر

096  
محمد بن عبد الملك 

 بن مروان
 ه( 500)ت:

صدوق، وثقه 
الدارقطني، من 
 الحادية عْرة

640 
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095  
محمد بن عبد اْلَواِهِب 

 بن ِزْنَباع بن الزبير
 ه( 559)ت:

 324 ثقة

093  
محمد بن عبد الوهاب 

 بن حبيب
 ه( 575)ت:

ثقة عارف، من 
 الحادية عْر

362 

094  
محمد بن عبدة بن 
 حرب العباداني

 ه( 363)ت:
 369 متروك متهم بالكذب

092  
محمد بن عثمان بن 

 أبي ْيبة
 ه(597)ت:

 568 ثقة صاحب تصانيف

090  
محمد بن على بن 

 46 مجهول غراب

097  
محمد بن علي بن 

 دَحْيم
 ه(325)ت:

 670 صدوًقا ثقة

098  
محمد بن علي بن 

 ربيعة
 ه( 626)ت: قبل 

 602 ثقة

محمد بن عَماَرة بن   099
 صبيح اْلُكوِفي

 339 مجهول

محمد بن عمر بن   766
 عبد اهلل بن فيروز

، من لين الحديث
 العاْرة

354 
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766  
محمد بن عمرو بن 

 عباد بن جبلة
 ه( 534)ت:

الحادية صدوق، من 
 عْر

576 

765  
محمد بن عوف بن 

 سفيان الطائي
 ه( 575)ت:

ثقة حافظ، من الحادية 
 عْر

330 

763  
محمد بن عيسى 

 المدائني
 هـ( 574)ت:

 00 ضعفه الدارقطني

محمد بن غالب   764
 الرافقي

 682 مجهول

762  
محمد بن محمد بن 

 حيان التمار
 هـ( 589)ت:

 07 صدوق حسن الحديث

760  
محمد بن محمد بن 

 بن بكيرمرزوق 
 ه( 548)ت:

صدوق له أوهام، من 
 الحادية عْر

332 

767  
محمد بن مخلد 

 العطار
 ه( 336)ت:

 679 ثقة مأمون

768  
محمد بن مسلم بن 

 تدرس
 هـ(650)ت:

، وثقه الذهبي، صدوق
 53 من الرابعة

محمد بن ْهاب   769
  ه(652)ت:  الزهري

 ، منحافظ فقيهثقة 
 الرابعة

536 
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766  
محمد بن معمر 

 القيسي
 ه( 520)ت:

صدوق، من الحادية 
 عْرة

04 

766  
محمد بن موسى 

 30 مجهول اِلصطخري

محمد بن موسى   765
 القطان

 384 صدوق

763  
محمد بن يحيى 

 القطعي
 ه(523)ت:

صدوق ثقة، من 
 676 العاْرة

764  
محمد بن يحيى 

 المروزي
 ه( 598)ت:

صدوق، من الحادية 
 عْر

590 

762  
محمد بن يحيى 

 النيسابوري
 هـ( 528)ت:

حافظ جليل، من ثقة 
 ةالحادية عْر 

53 

760  
محمد بن يحيى بن 

 سليمان الوراق
 هـ( 598)ت: 

صدوق، من الحادية 
 38 ةعْر 

محمد بن ِيحيى بن   767
 سهل العسكري

 5 مجهول

768  
محمد بن يحيى بن 

 منده
 ه( 366)ت:

 658 ثقة ْيخ

769  
محمد بن يعقوب 

 00 مجهول العباداني
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756  
محمد بن يعقوب بن 

 سنان
 ه(340)ت:

 675 حافظثقة 

756  
محمد بن يعقوب بن 

 92 ثقة سورة

755  
محمد بن يوسف 

 الضبي
 ه(565)ت:

، من فاضل ثقة
 644 التاسعة

753  
محمد بن يونس بن 

 موسى
 ه( 580)ت:

ضعيف متهم 
بالوضع، من الحادية 

 عْر
304 

754  
محمود بن أحمد بن 

َبْيريّ   الَفَرج الزُّ
 ه( 366)ت:

 577 ثقة

752  
 محمود بن علي البزاز

 09 ثقة   هـ(366)ت:

مختار بن غسان بن   750
 مختار التمار

 696 مقبول، من التاسعة

757  
مخلد بن جعفر بن 

 مخلد الَباَقْرِحيُّ 
 ه( 309)ت: 

 583 ثقة

758  
ل بن إبراهيم بن  ُمَخوَّ

ل  ُمَخوَّ
 ه( 556)ت:

 563 صدوق

 658 مجهول مدرك بن علي  759
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736  
مستظل بن حصين 

 364 ثقة البارقي الكوفي

736  
مسروق بن اِلجدع 

 الهمداني
 ه( 03)ت:

ثقة، أحد اِلعالم، من 
 الثانية

664 

مسعود بن مالك بن   735
 معبد اِلسدي

 643 ثقة، من السادسة

733  
مسلم بن سالم النهدي 

 أبو فروة
 هـ( 646بلق )ت:

 30 من السادسة ،صدوق

734  
مسلم بن عمران ابن 

 505 ثقة، من السادسة أبى عمران

732  
مسلم بن مخراق 

 العبدى
صدوق وثق، من 

 563 الرابعة

 592 وثقه ابن حبان ُمَصبَُّح ْبُن ِهْلَقامَ   730

737  
مصعب بن سعد بن 

 أبى وقاص
 ه(663)ت:

 4 ثقة، من الثالثة

738  
مطيع بن اِلسود بن 

ي  حارثة القْر
 العدوي

  380صحابي

739  
مظفر بن مدرك 

 الخراساني
 ه(567)ت:

 646 ثقة، من التاسعة

 معاذ بن معاذ العنبري  746
 ه( 690)

التمهيد، تالميذه،  من التاسعة ،ثقة متقن
 .9ترجمة رقم: 
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746  
 المعافى ْبن زكريا 

 335 ثقة ثبت ه( 396)ت:

745  
معاوية بن إسحاق بن 

 طلحة 
 (هـ656:ت)

 عند وثق صدوق
 السادسة من الذهبي،

532 

743  
معلى بن منصور 

 الرازي
 ه(566)ت:

، من فقيه يسن ثقة
 679 العاْرة

 معن بن عيسى القزاز  744
 ه( 698)ت:

 660 ثقة

742  
المغيرة بن سعد بن 

 اِلخرم الطائي
مقبول، وثقه الذهبي، 

 350 من الخامسة

740  
 المغيرة ْبن ْبيل

 83 ثقة، من الرابعة هـ( 666)ت: قبل 

747  
 المغيرة بن ْعبة

  02صحابي هـ(26)ت:

748  
المغيرة بن مقسم 

 الضبي
 ه( 630)ت:

، من متقن ثقة
 السادسة

679 

749  
 مفضل الجندي

 27 السابعة عْر ، منثقة هـ( 368)ت:

 المفضل بن مهلهل   726
 ه(607)ت:

 547 ثقة عابد، من السابعة

  المقداد بن عمرو  726
 ه(33)ت:

  363صحابي
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725  
المقدام بن داود 

 الرعيني
 هـ( 583)ت: 

ضعيف، من الخامسة 
 عْر

79 

723  
 المقدام بن ْريح

 85 ، من السادسةثقة ه( 636)ت: قبل 

724  
الِمْقَداُم بُن َمْعِد 

 ْيَكِربَ 
 ه(87)ت: 

 560 صحابي

 مقسم بن بجرة  722
 ه( 666)ت:

صدوق يرسل، من 
 الرابعة

650 

720  
 مكحول الْامي

 ه(665)ت:
 كثير فقيه، ثقة

 647 من الخامسة اْلرسال،

727  
 منصور بن المعتمر

 52 من الخامسة ،ثقة ثبت هـ( 635)ت:

 منصور بن حيان   728
 ه( 646)ت: قبل 

 99 ثقة حجة، من الخمسة

 ةصفر  المهلب بن أبى  729
 ه( 85)ت:

ثقة، صدوق، من 
 الثانية

383 

706  
 موسى بن أبى عائْة 

 ه( 646)ت: قبل 
ثقة عابد يرسل، من 

 326 الخامسة

706  
موسى بن إسماعيل 

 المنقري
 هـ( 553)ت:

 47 ثقة ثبت، من التاسعة

705  
موسى بن داود 

 الضبي
 هـ( 567)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 68 من التاسعة
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703  
موسى بن طلحة بن 

 اهللعبيد 
 هـ( 660)ت:

 76 ثقة جليل، من الثانية

704  
موسى بن عبد اهلل 

 676 ثقة، من الرابعة الخطمي

702  
موسى بن هارون بن 

 عبد اهلل
 ه( 594)ت:

ثقة حافظ، من الحادية 
 653 عْرة

 ميمون بن أبى ْبيب   700
 هـ( 83)ت:

صدوق، كثير 
 اْلرسال، من الثالثة

94 

707  
نافع بن جبير بن 

 مطعم
 هـ( 99)ت:

 46 فاضل، من الثالثةثقة 

708  
نسير بن ذعلوق 

 560 ثقة، من الرابعة الثوري

 65 صدوق نصر بن داود   709

 َنصر بن مزاحم   776
 ه( 565)ت:

 339 متروك

776  
 النعمان بن بْير

  530صحابي ه(02)ت:

775  
ِنْفَطَوْيه إبراهيم بن 
 محمد بن َعَرَفة

 ه( 353)ت:
 365 صدوق َل بأس به

773  
هارون ابن ابن أم 

 هانئ
 660 مجهول، من الثالثة

 550 مجهول هارون بن أبي بردة  774
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 672 مجهول هارون بن أبي يزيد  772

770  
 هارون العجلي

 627 من السابعة صدوق، ه(626)ت: قبل الـ 

 هاْم بن القاسم   777
 ه( 567)ت:

ثقة ثبت حافظ، من 
 التاسعة

346 

هانئ بن هانئ   778
 الهمداني الكوفي

 374 ، من الثانيةثقة

779  
يزيد بن هانئ بن 

نهيك بن دريد 
 المذحجي

  694صحابي

786  
هزيل بن ْرحبيل 

 اِلودى
 ه( 96)ت:

 546 ثقة، من الثانية

786  
هْام بن عروة بن 

 الزبير
 هـ( 640)ت:

ثقة فقيه، إمام في 
 95 الحديث، من الخامسة

785  
هالل بن خباب 

 العبدي
 هـ( 644)ت:

صدوق تغير، وثقه 
 72 الذهبي، من الخامسة

783  
 هالل بن يساف

 52 ثقة، من الثالثة هـ( 96)ت:

784  
الهيثم بن جميل 

 64 ثقة من التاسعة هـ(563)ت:

  23صحابي وابصة بن معبد  782

وائل بن حجر   780
 الحضرمي

  69صحابي
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787  
 وائل بن داود التيمى

 ه( 626)ت: قبل 
ثقة، صدوق، من 

 542 السادسة

788  
 وكيع بن الجراح

 ه( 697)ت:
أحد  ثقة حافظ عابد

 654 اِلعالم، من التاسعة

789  
وهب بن عبد اهلل بن 

 وهب
 هـ(74)ت:

  47صحابي

 وهب بن كيسان  796
 هـ( 657)ت:

 95 ثقة، من الرابعة

796  
يحيى بن أبى زكريا 

 الغساني
 ه(696)ت:

 587 ضعيف، من التاسعة

795  
 يحيى ْبن أبي َطاِلب 

 ه( 572)ت:
صدوق، وثقه 
 539 الدارقطني

 يحيى بن آدم  793
 هـ( 563)ت:

، من ثقة حافظ فاضل
 التاسعة

05 

يحيى بن إسحاق   794
 اِلنصاري

 93 ثقة، من الخامسة

792  
يحيى بن إسحاق 

 البجلي
 هـ( 566)ت:

صدوق، وثقه الذهبي، 
 من العاْرة

50 

790  
يحيى بن إسماعيل بن 

 الحسن بن عثمان
 هـ(367)ت: 

 7 مجهول

 يحيى بن السكن  797
 هـ(565)ت:

 5 ليس بالقوي
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798  
 يحيى بن العالء 

 578 متروك، من الثامنة ه( 606)ت:

799  
 يحيى بن جعدة

 72 ثقة، من الثالثة هـ( 86)ت: بعد 

 يحيى بن حكيم المقوم  866
 ه(520)ت:

ثقة حافظ عابد، من 
 العاْرة

676 

866  
 يحيى بن صاعد

 هـ( 368)ت:

ثقه ، و ثقة، ثبٌت، حافظ
الدارقطني، من الثامنة 

 عْر
70 

865  
 يحيى بن عبد الباقي 

 50 محدث متقن ةثق هـ( 595)ت:

863  
 يحيى بن عبد الحميد 

 6 ضعيف هـ(558)ت: 

864  
يحيى بن عبدويه 

 البغدادي
 هـ(559)ت:

 23 ضعيف

862  
يحيى بن عثمان 

 السهمي
 ه( 585)ت:

صدوق رمي بالتْيع، 
 46 ةمن الحادية عْر 

860  
 يحيى بن معلى

 ه( 506)ت: قبل 
صدوق، وثق، من 

 385 الحادية عْر

867  
 يحيى بن وثاب 

 664 ثقة عابد، من الرابعة ه( 663)ت:

 5 مجهول  يزيد بن حكيم َأُبو نائلة  868

 يزيد بن سنان بن يزيد  869
 ه(504)ت:

 624 ثقة، من الحادية عْرة
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 3 من الثانيةثقة،  يزيد بن ْريك التيمى  866

866  
 يزيد بن عبد الرحمن

 6 من السابعة ،صدوق ه( 646)ت:  الداَلني

865  
هارون يزيد بن 

 الواسطي
 ه( 560ت:)

 من التاسعة  ،ثقة متقن
التمهيد، تالميذه، 

 .66ترجمة رقم: 

863  
يعقوب بن إبراهيم 

 البزاز
 هـ( 355)ت: 

 4 وثقه الدارقطني

864  
 يعقوب المروزي

 660 وثقه الدارقطني ه(596)ت: قبل 

862  
يعقوب بن كعب 

 اِلنطاكي
ثقة صالح، من 

 673 العاْرة

ر   860 ْْ  َيْعَمر ْبن ِب
 ه( 566)ت: قبل 

 683 الدارقطني وثقه

يوسف بن الزبير   867
ي  القْر

مقبول، وثق، من 
 الثالثة

547 

868  
يوسف بن موسى 

 القطان
 هـ( 523)ت:

 48 صدوق، من العاْرة

869  
يوسف بن يعقوب 

 59 مجهول القطراني

 54 ثقة يونس بن حبيب  856

856  
يونس بن عبيد بن 

 دينار العبدى
 هـ(639)ت:

ثقة ثبت فاضل ورع، 
 68 الخامسةمن 
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 فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم*

 كتب متون الحديث وشروحها
 

اآلثار: لإلمام الحافظ ابي عبد اهلل محمد بن الحسن الْيباني )المتوفى:  -6
–هـ(، تحقيق: أبو الوفا اِلفغاني، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 689
 لبنان.

والمثاني: ِلبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك اآلحاد  -5
هـ(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، 587بن مخلد الْيباني )المتوفى: 

 هـ.6466الرياض، الطبعة: اِلولى،  –طبعة: دار الراية 
المستخرج من اِلحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري  اِلحاديث المختارة أو -3

في صحيحيهما: لضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي  ومسلم
هـ(، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش، طبعة: 043)المتوفى: 

 6456لبنان الطبعة: الثالثة،  –دار خضر للطباعة والنْر والتوزيع، بيروت 
 م.5666-هـ 

 حبان بن أحمد بن حبان بناْلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن  -4
هـ(، ترتيب: 324معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

، حققه وخرج هـ( 739بلبان الفارسي )المتوفى: اِلمير عالء الدين علي بن 
الطبعة: -أحاديثه وعلق عليه: ْعيب اَلرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 هـ. 6468اِلولى، 
اآلداب للبيهقي: ِلحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -2

هـ(، تحقيق: أبو عبد اهلل السعيد 428الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
 6468لبنان، الطبعة اِلولى،  –المندوه، طبعة: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

 م. 6988-هـ 
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إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل اِلدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن  -0
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار البْائر 520)المتوفى: 
 .6989 – 6469الطبعة: الثالثة، -بيروت –اْلسالمية 

اِلدب َلبن أبي ْيبة: ِلبي بكر بن أبي ْيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم  -7
هـ(، تحقيق: د. محمد رضا 532وفى: بن عثمان بن خواستي العبسي )المت

 هـ.6456لبنان، الطبعة اِلولى،  –القهوجي، طبعة: دار البْائر اْلسالمية 
اِلمثال في الحديث النبوي: ِلبي محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان  -8

هـ(، تحقيق: 309اِلنصاري المعروف بأِبي الْيخ اِلصبهاني )المتوفى: 
الهند، –بومباي -الحميد حامد، طبعة: الدار السلفية الدكتور عبد العلي عبد 

 م.6987الطبعة الثانية:
بحر الفوائد المْهور بمعاني اِلخبار: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم  -9

يق: محمد حسن هـ( تحق386بن يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي )المتوفى: 
روت بي-ر الكتب العلمية زيدي، طبعة: داأحمد فريد الم-محمد حسن إسماعيل 

 م.6999-هـ 6456لبنان الطبعة: اِلولى،  /
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ِلبي محمد الحارث بن محمد  -66

بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى: 
هـ(، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، طبعة: مركز خدمة السنة 585
 هـ.6463المدينة المنورة، الطبعة: اِلولى، -ة النبوية والسير 

تحفة اِلحوذي بْرح جامع الترمذي: ِلبي العال محمد عبد الرحمن  -66
هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية 6323بن عبد الرحيم المباركفوري )المتوفى: 

 بيروت.–
تدريب الراوي في ْرح تقريب النووي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  -65

هـ( تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 966السيوطي )المتوفى: الدين 
 طبعة: دار طيبة.
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د باهلل(  -63 ترتيب اِلمالي الخميسية للْجري: مؤلف اِلمالي: يحيى )المْر
بن الحسين )الموفق( بن إسماعيل بن زيد الحسني الْجري الجرجاني )المتوفى 

ي العبْمي هـ( رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحم 499 د القْر
هـ( تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، طبعة دار 066)المتوفى: 

 هـ. 6455الطبعة: اِلولى، -لبنان  –الكتب العلمية، بيروت 
سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن -الجامع الكبير  -64

روف هـ( تحقيق: بْار عواد مع579الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 
 م.6998سنة النْر: -بيروت  –مي طبعة: دار الغرب اْلسال-
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه  -62

وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(: محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري 
طبعة: دار -حقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرهـ(، ت520الجعفي)المتوفى:

 .هـ6455ى، الطبعة: اِلولق النجاة، طو 
الدعاء للطبراني: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الْامي،  -60

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 306أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
 هـ.6463بيروت الطبعة: اِلولى،  –طبعة: دار الكتب العلمية 

د الرحمن بن أبي بكر، جالل الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: عب -67
هـ(، تحقيق: أبو اسحق الحويني، طبعة: دار 966الدين السيوطي )المتوفى: 
اِلولى  الخبر، الطبعة:–المملكة العربية السعودية -ابن عفان للنْر والتوزيع 

 م. 6990-هـ  6460
رؤية اهلل: ِلبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  -68

هـ( تحقيق: إبراهيم محمد 382ينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: النعمان بن د
ْر: اِلردن عام الن –العلي، أحمد فخري الرفاعي، طبعة: مكتبة المنار، الزرقاء 

 هـ. 6466سنة 
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عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح  يب: ِلالزهد والرقائق -69
حبيب الرحمن ، تحقيق: هـ(686الحنظلي، التركي ثم المْروزي )المتوفى: 

 .بيروت–دار الكتب العلمية ، طبعة: اِلعظمي
الزهد: ِلبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  -56

هـ(، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، طبعة: 587مخلد الْيباني )المتوفى: 
 ه.6468القاهرة، الطبعة الثانية:  –دار الريان للتراث 

يء من فقهها وفوائدها: ِلبو عبد الرحمن سلسلة اِلحاد -56 يث الصحيحة ْو
محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، اِلْقودري اِللباني 

هـ(، طبعة: مكتبة المعارف للنْر والتوزيع، الرياض الطبعة: 6456)المتوفى: 
 اِلولى، )لمكتبة المعارف(.

بد يئ في اِلمة: أبو عسلسلة اِلحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس -55
الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، اِلْقودري 

المملكة العربية -الرياض هـ( طبعة: دار المعارف، 6456اِللباني )المتوفى: 
 م. 6995هـ /  6465السعودية الطبعة: اِلولى، 

بانّي يالسنة: أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل الْ -53
هـ(، تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، 596البغدادي )المتوفى: 
 م. 6980-هـ  6460: اِلولى، الطبعة-الدمام –طبعة: دار ابن القيم 

السنة: ِلبو عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي )المتوفى:  -54
-يروت ب –فية هـ( تحقيق: سالم أحمد السلفي طبعة: مؤسسة الكتب الثقا594

 .6468الطبعة: اِلولى، 
سنن ابن ماجه: َلبن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة  -52

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار 573اسم أبيه يزيد )المتوفى: 
 فيصل عيسى البابي الحلبي.-إحياء الكتب العربية 
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اِلْعث بن إسحاق بن بْير بن سنن أبي داود: ِلبو داود سليمان بن  -50
هـ(، تحقيق: محمد محيي 572ْداد بن عمرو اِلزدي السِِّجْستاني )المتوفى: 

 بيروت. –الدين عبد الحميد، طبعة: المكتبة العصرية، صيدا 
سنن الدارقطني: ِلبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  -57

، حققه هـ(382توفى: دادي الدارقطني )الممسعود بن النعمان بن دينار البغ
وضبط نصه وعلق عليه: ْعيب اَلرنؤوط، حسن عبد المنعم ْلبي، عبد 

- لبنان –: مؤسسة الرسالة، بيروت لطيف حرز اهلل، أحمد برهوم، طبعةال
 م.5664-هـ  6454الطبعة: اِلولى، 

السنن الكبرى: ِلبو عبد الرحمن أحمد بن ْعيب بن علي الخراساني،  -58
، إْراف: ْعيب هـ(، تحقيق: حسن عبد المنعم ْلبي363النسائي )المتوفى: 

-هـ  6456بيروت الطبعة: اِلولى،  –اِلرناؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة 
 م. 5666

السنن الكبرى: ِلحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -59
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر 428الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

هـ  6454لبنات الطبعة: الثالثة،  –عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 5663-
حسن بة اهلل بن الْرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ِلبي القاسم ه -36

هـ(، تحقيق: أحمد بن سعد 468بن منصور الطبري الرازي الاللكائي )المتوفى: 
 م.5663السعودية، الطبعة الثامنة:  –الغامدي، طبعة: دار طيبة 

ْرح السنة: لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  -36
ب اِلرناؤوط، محمد هـ(، تحقيق: ْعي260الفراء البغوي الْافعي )المتوفى: 

 هـ.6463دمْق، الطبعة الثانية -زهير الْاويش، طبعة: المكتب اْلسالمي 
ْرح علل الترمذي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  -35

هـ( تحقيق: 792الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمْقي، الحنبلي )المتوفى: 
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لطبعة: اِلردن ا – الزرقاء-نار الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، طبعة: مكتبة الم
 م.6987-هـ 6467اِلولى، 

ْرح مذاهب أهل السنة ومعرفة ْرائع الدين والتمسك بالسنن: ِلبي  -33
حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي 

هـ(، تحقيق: عادل بن محمد، طبعة: 382المعروف بـ ابن ْاهين )المتوفى: 
 هـ.6462ة للنْر والتوزيع، الطبعة: اِلولى، مؤسسة قرطب

ْرح مْكل اآلثار: ِلبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك  -34
هـ( 356بن سلمة اِلزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

هـ،  6462-، طبعة: مؤسسة الرسالة الطبعة: اِلولى اِلرناؤوطتحقيق: ْعيب 
 م. 6494

 ملكال عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر ِلبي: ثاراآل معاني ْرح -32
، (هـ356: المتوفى) بالطحاوي المعروف المصري الحجري اِلزدي سلمة بن

 اِلزهر علماء من( الحق جاد سيد محمد- النجار زهري محمد: )له وقدم حققه
- لمرعْليا الرحمن عبد يوسف د: وأحاديثه وأبوابه كتبه ورقم راجعه، الْريف
 اِلولى: ةالطبع، الكتب عالم: ، طبعةالنبوية بالمدينة السنة خدمة بمركز الباحث

 .م 6994 هـ، 6464-
الْريعة: ِلبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل اآلُجرِّيُّ البغدادي  -30

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي، 306)المتوفى: 
 هـ. 6456السعودية، الطبعة الثانية، الرياض / -طبعة: دار الوطن 

 الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن حمد: ِلاْليمان ْعب -37
 العلي عبد الدكتور: تحقيق، (هـ428: المتوفى) البيهقي بكر أبو الخراساني،

 دوي،الن أحمد مختار: أحاديثه وتخريج تحقيقه على أْرف، حامد الحميد عبد
د مكتبة: ، طبعةالهند – ببومباي السلفية الدار صاحب  التوزيعو  للنْر الْر
 6453 ،اِلولى: الطبعة، بالهند ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض

 .م 5663 - هـ
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صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  -38
د هـ(، تحقيق: د. محم366صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت. –مصطفى اِلعظمي طبعة: المكتب اْلسالمي 
اِلم: ِلبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج -صحيح أبي داود  -39

هـ(، طبعة: 6456نوح بن نجاتي بن آدم، اِلْقودري اِللباني )المتوفى: 
 م.5665-هـ  6453مؤسسة غراس للنْر والتوزيع، الكويت الطبعة: اِلولى، 

نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى  صفة الجنة: ِلبي -46
هـ(، تحقيق: علي رضا عبد اهلل، طبعة: 436بن مهران اِلصبهاني )المتوفى: 

 سوريا.-دار المأمون للتراث دمْق 
الصمت وآداب اللسان: ِلبي بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان  -46

ي المعروف بابن أب هـ(، 586ي الدنيا )المتوفى: بن قيس البغدادي اِلموي القْر
 بيروت، الطبعة–تحقيق: أبو إسحاق الحويني، طبعة: دار الكتاب العربي 

 ه.6466اِلولى: 
طرق حديث من كذب على متعمدا: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن  -45

هـ(، تحقيق: علي 306مطير اللخمي الْامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
إسماعيل السقا، طبعة: المكتب اْلسالمي دار حسن علي عبد الحميد، هْام 

 ه.6466اِلردن، الطبعة اِلولى: –عمان -عمار 
َلفي أحمد بن محمد  :الطيوريات -43 انتخاب: صدر الدين، أبو طاهر السِّ

هـ( من أصول: 270بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسَلَفه اِلصبهاني )المتوفى: 
هـ( 266الطيوري )المتوفى:  أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي

تحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن طبعة: مكتبة أضواء 
 م.5664-هـ  6452السلف، الرياض الطبعة: اِلولى، 

العظمة: ِلبي محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان اِلنصاري  -44
ن هـ(، تحقيق: رضاء اهلل ب309المعروف بأِبي الْيخ اِلصبهاني )المتوفى: 

الرياض، الطبعة: اِلولى،  –محمد إدريس المباركفوري، طبعة: دار العاصمة 
 ه.6468
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ومعاْرته مع العباد: ِلحمد  عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه -42
بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ُبَدْيح، 

، المعروف بـ )ابن السُّنِّي( )المتوفى:  هـ(، تحقيق: كوثر البرني، 304الدِّْيَنَوريُّ
 جدة / بيروت.-طبعة: دار القبلة للثقافة اْلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

عبود ْرح سنن أبي داود، ومعه حاْية ابن القيم: تهذيب سنن عون الم -40
يضاح علله ومْكالته: لمحمد أْرف بن أمير بن علي بن حيدر،  أبي داود وا 

هـ(، 6359أبو عبد الرحمن، ْرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 
 ه. 6462بيروت، الطبعة الثانية  –طبعة: دار الكتب العلمية 

رح صحيح البخاري: ِلحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ْفتح الباري  -47
-العسقالني الْافعي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي طبعة: دار المعرفة 

 .6379بيروت، 
فضائل الخلفاء اِلربعة وغيرهم ِلبي نعيم اِلصبهاني: ِلبي نعيم أحمد  -48

 بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران اِلصبهاني )المتوفى:
هـ(، تحقيق: صالح بن محمد العقيل، طبعة: دار البخاري للنْر والتوزيع، 436

 هـ. 6467المدينة المنورة، الطبعة: اِلولى، 
فضائل الصحابة: ِلبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن  -49

هـ(، تحقيق: د. وصي اهلل محمد عباس، طبعة: 546أسد الْيباني )المتوفى: 
 هـ.6463بيروت، الطبعة: اِلولى،  –مؤسسة الرسالة 

 : ِلبو بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدَوْيهالفوائد )الغيالنيات( -26
هـ(، حققه: حلمي كامل أسعد عبد 324البغدادي الْافعي البزَّاز )المتوفى: 
/ الرياض الطبعة: اِلولى،  السعودية-الهادي، طبعة: دار ابن الجوزي 

 م.6997-هـ 6467
لقدير ْرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد فيض ا -26

الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
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، مصر، الطبعة: اِلولى –هـ(، طبعة: المكتبة التجارية الكبرى 6636)المتوفى: 
 هـ.6320

ليمان بكر بن سكْف اِلستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي  -25
هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن اِلعظمي، طبعة: مؤسسة 867الهيثمي )المتوفى: 

 م.6979-هـ 6399الرسالة، بيروت الطبعة: اِلولى، 
مختصُر استدَراك الحاِفظ الّذهبي على ُمستدَرك أبي عبد اهلِل الَحاكم:  -23

ي ر َلبن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الْافعي المص
هـ(، تحقيق َودراسة: َعبد اهلل بن حمد اللَحيَدان، َسعد بن َعبد 864)المتوفى: 

العربية  المملكة-اهلل بن َعبد الَعزيز آل حميَّد، طبعة: َداُر الَعاِصَمة، الرياض 
 هـ.6466السعودية، الطبعة: اِلولى، 

المراسيل: ِلبي داود سليمان بن اِلْعث بن إسحاق بن بْير بن ْداد  -24
باب الرجل –هـ( كتاب الطهارة 572عمرو اِلزدي السِِّجْستاني )المتوفى:  بن

، تحقيق: ْعيب اِلرناؤوط، طبعة: 235، حديث رقم:372يرى ما يعجبه صـ
 ه.6468بيروت، الطبعة اِلولى:  –مؤسسة الرسالة 

مرقاة المفاتيح ْرح مْكاة المصابيح: لعلي بن )سلطان( محمد، أبو  -22
، طبعة: دار الفكر، هـ(6664الهروي القاري )المتوفى: ال الحسن نور الدين الم

 م.5665-هـ 6455لبنان الطبعة: اِلولى،  –بيروت 
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن  -20

محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبعة: دار  هـ(،462بابن البيع )المتوفى: 

 م.6996 – 6466بيروت، الطبعة: اِلولى،  –الكتب العلمية 
مسند ابن الجعد: لعلي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )المتوفى:  -27

بيروت الطبعة:  –هـ(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، طبعة: مؤسسة نادر 536
 .6996 – 6466اِلولى، 
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داود الطيالسي: ِلبو داود سليمان بن داود بن الجارود  مسند أبي -28
هـ(، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 564)المتوفى:  البصريالطيالسي 

 م. 6999-هـ 6469مصر الطبعة: اِلولى،  –التركي، طبعة: دار هجر 
مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى  -29

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد 367مي، الموصلي )المتوفى: بن هالل التمي
 .6984 – 6464دمْق الطبعة: اِلولى،  –طبعة: دار المأمون للتراث 

مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن  -06
هـ(، تحقيق: 538إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه )المتوفى: 

ي، طبعة: مكتبة اْليمان  د. عبد الغفور لمنورة، المدينة ا –بن عبد الحق البلْو
 م.6996الطبعة اِلولى: 

مسند اْلمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم: ِلبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن  -06
هـ( تحقيق: 436أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران اِلصبهاني )المتوفى: 

 6462الرياض، الطبعة اِلولى،  –نظر محمد الفاريابي، طبعة مكتبة الكوثر 
 هـ.

مسند اْلمام أحمد بن حنبل: ِلبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل   -05
 عادل-هـ( تحقيق: ْعيب اَلرنؤوط 546بن هالل بن أسد الْيباني )المتوفى: 

د، وآخرون إْراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي طبعة: مؤسسة  مْر
 م. 5666-ـ ه 6456الرسالة الطبعة: اِلولى، 

عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن  يبِلمسند اْلمام الْافعي:  -03
ي المكي  عثمان بن ْافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القْر

، ترتيب: محمد عابد السندي، تحقيق: السيد يوسف 6/667هـ(564)المتوفى: 
علمية، الكتب العلي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، طبعة: دار 

 م.6926-هـ  6376لبنان طبعة:  –بيروت 
ن بكر أحمد بن عمرو ب يالمنْور باسم البحر الزخار: ِلب مسند البزار -04

هـ(، 595عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 
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المنورة الطبعة: اِلولى  المدينة-عدة محققين، طبعة: مكتبة العلوم والحكم 
 م.5669-م 6988

محمد عبد اهلل بن عبد  يي المعروف بـ )سنن الدارمي(: ِلبمسند الدارم -02
الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، طبعة: دار المغني 522)المتوفى: 
-هـ  6465كة العربية السعودية الطبعة: اِلولى، للنْر والتوزيع، الممل

 م.5666
مسند الْهاب: ِلبي عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن  -00

هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 424حكمون القضاعي المصري )المتوفى: 
 م.6980بيروت، الطبعة الثانية:  –السلفي، طبعة: مؤسسة الرسالة 

 ملسو هيلع هللا ىلصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل المسند الصحيح المختص -07
المعروف بصحيح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القْيري النيسابوري 

طبعة دار إحياء التراث -هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 506المتوفى )
 بيروت.–العربي 

المسند المستخرج على صحيح اْلمام مسلم: ِلبي نعيم أحمد بن عبد  -08
هـ( 436ن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران اِلصبهاني )المتوفى: اهلل ب

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الْافعي، طبعة: دار الكتب العلمية 
 م.6990-هـ 6467لبنان، الطبعة: اِلولى،  –بيروت -
المسند للْاْي: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الْاْي  -09

هـ(، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل، طبعة: مكتبة 332الِبْنَكثي )المتوفى: 
 هـ.6466المدينة المنورة الطبعة: اِلولى -العلوم والحكم 

مصنف بن أبي ْيبة: المعروف بالكتاب المصنف في اِلحاديث واآلثار  -76
أبو بكر بن أبي ْيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

د –هـ( تحقيق: كمال يوسف الحوت 532العبسي )المتوفى:  –مكتبة الْر
 .6469الطبعة اِلولي –الرياض 
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بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  يالمصنف: ِلب -76
هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن اِلعظمي، طبعة: 566الصنعاني )المتوفى: 

 هـ.6463بيروت الطبعة: الثانية،  –، المكتب اْلسالمي الهند-العلميالمجلس 
المعجم اِلوسط: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الْامي،  -75

 ،تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمدهـ( 306أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
 القاهرة. –عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني طبعة: دار الحرمين 

 المعجم الصغير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الْامي، -73
هـ( تحقيق: محمد ْكور محمود الحاج 306أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
عمان الطبعة: اِلولى،  ،بيروت –دار عمار ، أمرير، طبعة: المكتب اْلسالمي

 م.6982 –ه 6462
المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الْامي،  -74

حمدي بن عبد المجيد السلفي،  هـ( تحقيق:306أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
 القاهرة، الطبعة: الثانية. –دار النْر: مكتبة ابن تيمية 

المعجم َلبن المقرئ: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن  -72
هـ(، تحقيق: 386زاذان اِلصبهاني الخازن، المْهور بابن المقرئ )المتوفى: 

د، الرياض، ْركة الرياض أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، طبعة: مكتبة ال ْر
 م.6998-هـ  6469للنْر والتوزيع، الطبعة: اِلولى، 

المعجم: ِلبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن  -70
اد الحق اِلثري، 367هالل التميمي، الموصلي )المتوفى:  هـ(، تحقيق: إْر

 ه.6467فيصل آباد الطبعة اِلولى، -طبعة: إدارة العلوم اِلثرية 
حمد بن الحسين بن علي بن موسى ِل :معرفة السنن واآلثار -77

عبد ، تحقيق: هـ(428الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
(، نباكستا-: جامعة الدراسات اْلسالمية )كراتْي طبعة المعطي أمين قلعجي

 .م6996-هـ 6465الطبعة: اِلولى، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[8888] 
 

الحسين بن علي بن موسى حمد بن ِل :معرفة السنن واآلثار -78
عبد ، تحقيق: هـ(428الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

(، نباكستا-: جامعة الدراسات اْلسالمية )كراتْي طبعة المعطي أمين قلعجي
 .م6996-هـ 6465الطبعة: اِلولى، 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: ِلبي الحسن نور الدين  -79
هـ(، تحقيق: سيد كسروي 867ي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: عل

 لبنان. –حسن، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 
مكارم اِلخالق ومعاليها ومحمود طرائقها: ِلبي بكر محمد بن جعفر  -86

هـ(، تحقيق: 357بن محمد بن سهل بن ْاكر الخرائطي السامري )المتوفى: 
حيري، طبعة: دار اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة: اِلولى: أيمن عبد الجابر الب

 م.6999-هـ  6469
موطأ اْلمام مالك: لمالك بن أنس بن مالك بن عامر اِلصبحي المدني  -86

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء التراث 679)المتوفى: 
 هـ. 6460لبنان عام:  –العربي، بيروت 
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 الحديثية والتخريج والزوائداألجزاء كتب 
 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العْرة: أبو العباس ْهاب الدين  -85
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني 

هـ(، تقديم: فضيلة الْيخ الدكتور أحمد معبد عبد 846الْافعي )المتوفى: 
المْكاة للبحث العلمي، طبعة: دار الوطن للنْر، الرياض الكريم، تحقيق: دار 

 م.6999-هـ 6456الطبعة: اِلولى، 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العْرة: ِلبي الفضل أحمد  -83

ه(، تحقيق: 825بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى :
ر الناصر، طبعة: مجمع مركز خدمة السنة والسيرة، بإْراف د زهير بن ناص

 ومركز خدمة السنة والسيرة-الملك فهد لطباعة المصحف الْريف )بالمدينة( 
 م. 6994-هـ  6462النبوية )بالمدينة(، الطبعة اِلولى: 

آداب الصحبة: لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد  -84
ي فتحي هـ(، تحقيق: مجد465النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى: 

 م.6996مصر، الطبعة اِلولى:  –طنطا -السيد، طبعة: دار الصحابة للتراث 
أمالي الباغندي: للباغندي الكبير محمد بن سليمان بن الحارث  -82

الواسطي، أبو بكر الباَغندي، والد الحافظ محمد بن محمد الباَغندي )المتوفى: 
 ، الطبعةهـ(، تحقيق: أْرف صالح علي، طبعة: مؤسسة قرطبة، مصر583

 هـ. 6467اِلولى، 
رواية ابن يحيى البيع: ِلبي عبد اهلل البغدادي الحسين -أمالي المحاملي  -80

بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي 
هـ(، تحقيق: د. إبراهيم القيسي، طبعة: المكتبة اْلسالمية دار 336)المتوفى: 
 ه.6465عة اِلولى: اِلردن، الطب–عمان -ابن القيم 

اِلموال: ِلبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي  -87
 بيروت.-هـ(، تحقيق: خليل محمد هراس، طبعة: دار الفكر 554)المتوفى: 
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جامع اِلصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين أبو السعادات المبارك  -88
الجزري ابن اِلثير  بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الْيباني

هـ( في أمور من الزينة متعددة، واِلحاديث فيها منفردة ومْتركة 060)المتوفى: 
ر التتمة تحقيق بْي-، تحقيق: عبد القادر اَلرنؤوط 5943، حديث رقم:4/773

 مكتبة دار البيان.-مطبعة المالح -عيون، مكتبة الحلواني 
الحسين بن محمد بن جزء أبي عروبة برواية اِلنطاكي: ِلبي عروبة  -89

َلمي الَجَزري الحرَّاني )المتوفى:  هـ(، تحقيق: عبد 368أبي معْر مودود السُّ
د   الرياض. –الرحيم محمد أحمد القْقري، طبعة: مكتبة الْر

جزء أحمد بن عصام )مطبوع مع جزء محمد بن عاصم(: ِلبي يحيى  -96
اني اِلصبه أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة اِلنصاري

هـ(، تحقيق وتخريج: مفيد خالد عيد، طبعة: دار العاصمة، 575)المتوفى: 
 هـ. 6469السعودية، الطبعة اِلولى: –الرياض 

الجزء اِلول والثاني من فوائد ابن بْران عن ْيوخه )ضمن مجموع  -96
مطبوع باسم الفوائد َلبن منده!(: لعلي بن محمد بن عبد اهلل بن بْران اِلموي 

هـ(، تحقيق: خالف محمود عبد 462لحسين البغدادي المعدل )المتوفى: أبو ا
هـ  6453لبنان الطبعة: اِلولى،  –السميع، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.5665-
جزء فيه أحاديث أبي عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف  -95

ِبْير َأِبي َبْكٍر ِد ابِن الَحاِفظ الكَ بأبي الْيخ اِلصبهاني: َِلبي َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ 
هـ(، 498َأْحَمَد بِن ُمْوَسى بن َمْرَدَوْيه بن ُفوَرك بن ُمْوَسى اَِلْصَبَهاِنّي )المتوفى: 

د  اِلولى:  الرياض، الطبعة –تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، طبعة: مكتبة الْر
 ه.6464

 يعلى، محمد بن جزء فيه ستة مجالس من أمالي الفراء: للقاضي أبي -93
هـ(، تحقيق: 428الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء )المتوفى: 
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دار الصديق، الطبعة: اِلولى -محمد بن ناصر العجمي، طبعة: دار البْائر 
 م.5664

جزء فيه من أحاديث اْلمام أبي نعيم: ِلبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن  -94
هـ( عن ْيخه 436صبهاني )المتوفى: أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران اِل

أبي علي الصواف، تحقيق: سليمان بن عبد العزيز العريني أستاذ مساعد بكلية 
د، -الحديث الْريف بالجامعة اْلسالمية  المدينة المنورة، طبعة: مكتبة الْر

 م. 5666-هـ  6456الرياض، الطبعة اِلولى: 
ي بالوَلء، الكو الخراج: ِلبي زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان ا -92 في لقْر

هـ(، تحقيق: أحمد ْاكر، طبعة: المطبعة السلفية 563اِلحول )المتوفى: 
 ه.6384ومكتبتها، الطبعة: الثانية 

الرد على من يقول القرآن مخلوق: ِلبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن  -90
هـ(، تحقيق: رضا اهلل محمد 348بن إسرائيل بن يونس النجاد )المتوفى: 

 الكويت. –بعة: مكتبة الصحابة اْلسالمية إدريس، ط
رؤية اهلل تبارك وتعالى َلبن النحاس: ِلبي محمد عبد الرحمن بن عمر  -97

بن محمد بن سعيد التجيبي المصري المالكي البزار المعروف بابن النحاس 
هـ(، تحقيق وتخريج: د. محفوظ عبد الرحمن بن زين اهلل 460)المتوفى: 

د، الطبعة الهن –العلمية للطباعة والنْر والتوزيع، دلهي السلفي، طبعة: الدار 
 م. 6987-هـ  6467اِلولى: 

صفة النفاق ونعت المنافقين ِلبي نعيم: ِلبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن  -98
هـ(، تحقيق: 436أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران اِلصبهاني )المتوفى: 

 لبنان،–ية، بيروت الدكتور عامر حسن صبري، طبعة: البْائر اْلسالم
 هـ. 6455الطبعة: اِلولى، 

ي  -99 الصالة: ِلبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القْر
هـ(، تحقيق: 569التيمي بالوَلء المالئي، المعروف بابن ُدَكْين )المتوفى: 
دية المدينة السعو -صالح بن عايض الْالحي، طبعة: مكتبة الغرباء اِلثرية 

 م.6990-هـ 6467لى، الطبعة: اِلو 
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الصمت وآداب اللسان: ِلبي بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان  -666
ي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى:  هـ(، 586بن قيس البغدادي اِلموي القْر

 بيروت، الطبعة–تحقيق: أبو إسحاق الحويني، طبعة: دار الكتاب العربي 
 ه.6466اِلولى: 

: ِلبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان هللفضائل فاطمة بنت رسول ا -666
بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن ْاهين 

من الكويت )ض-هـ(، تحقيق: بدر البدر، طبعة: دار ابن اِلثير 382)المتوفى: 
 م. 6994-هـ  6462مجموع فيه من مصنفات ابن ْاهين(، الطبعة اِلولى 

للقاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق  :ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة على النبي  -665
بن إسماعيل بن حماد بن زيد اِلزدي البصري ثم البغدادي المالكي الجهضمي 

هـ(، تحقيق: محمد نصر الدين اِللباني، طبعة: المكتب 585)المتوفى: 
 ه.6397بيروت، الطبعة الثالثة –اْلسالمي 

مد بن حفضيلة الْكر هلل على نعمته: أبو بكر محمد بن جعفر بن م -663
هـ(، تحقيق: محمد مطيع 357سهل بن ْاكر الخرائطي السامري )المتوفى: 

دمْق، الطبعة: اِلولى، –الحافظ، د. عبد الكريم اليافي، الناْر: دار الفكر 
6465. 

فوائد العراقيين: ِلبي سعيد محمد بن علي بن عمر بن مهدي  -664
السيد إبراهيم،  هـ(، تحقيق: مجدي464اِلصبهاني الحنبلي النقاش )المتوفى: 

 مصر.–طبعة: مكتبة القرآن 
الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب لمحمد بن علي الصوري:  -662

لمحمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن رحيم الْامي الساحلي، أبي عبد اهلل 
هـ( للقاضي: أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي 446الصوري )المتوفى: 

(، تحقيق الدكتور: عمر عبد السالم الّتدُمري، طبعة: مؤسسة هـ 447)المتوفى: 
 م.6982-هـ  6460الرسالة، دار اْليمان الطبعة: اِلولى، 



[8888] 
 

الفوائد المجموعة في اِلحاديث الموضوعة: محمد بن علي بن محمد  -660
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، 6526الْوكاني )المتوفى: 
 علمية، بيروت، لبنان.طبعة: دار الكتب ال

 أجزاء حديثية أخرى،مجموع فيه مصنفات أبي الحسن ابن الحمامي و  -667
تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، طبعة: أضواء السلف ضمن سلسلة مجاميع 

 م.5664-هـ  6452( الطبعة: اِلولى، 4اِلجزاء الحديثية )
لي بن ع المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ِلبو الفضل أحمد بن -668

( رسالة 67هـ( تحقيق: )825محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
علمية قدمت لجامعة اْلمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن 

السعودية الطبعة:  –عبد العزيز الْثري، طبعة: دار العاصمة، دار الغيث 
 ه.6469اِلولى، 

يى د بن علي بن المثُنى بن يح: أبو يعلى أحمملسو هيلع هللا ىلصالمفاريد عن رسول اهلل  -669
هـ( تحقيق: عبد اهلل 367بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي )المتوفى: 
الكويت الطبعة: اِلولى،  –بن يوسف الجديع، طبعة: مكتبة دار اِلقصى 

6462. 
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 كتب العلل والسؤالت علوم الحديث

 
مس النبوية: لْاِلجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من اِلحاديث  -666

هـ(، تحقيق: د. محمد إسحاق  965محمد بن عبد الرحمن السخاوي )المتوفى: 
 6468طبعة: اِلولى، النْر: -محمد إبراهيم، طبعة: دار الراية للنْر والتوزيع 

 هـ.
بعة: ط ن أحمد جبر مزهرد. عبد الغني ب :أصول التصحيح والتضعيف -666

 .302-359، ص46مجلة البحوث اْلسالمية، العدد 
اقتضاء العلم العمل: ِلبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  -665

هـ(، تحقيق: محمد ناصر الدين 403مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 
 ه.6397بيروت، الطبعة الرابعة:  –اِللباني، طبعة: المكتب اْلسالمي 

الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث من كتابه سير أعالم  أقوال -663
: رسالة ماجستير، لمجد أحمد سعيد مكي، كلية الدعوة النبالء جمع ودراسة

 .هـ6469جامعة أم القرى، امتياز:  وأصول الدين،
التقييد واْليضاح ْرح مقدمة ابن الصالح: أبو الفضل زين الدين عبد  -664

الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: الرحيم بن الحسين بن عبد 
هـ( تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، طبعة: محمد عبد المحسن الكتبي 860

 م.6909هـ/6389الطبعة: اِلولى، -صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان تيسر مصطلح الحديث:  -662

مكتبة المعارف للنْر والتوزيع الطبعة: الطبعة  طبعة:584، ص/النعيمي
 .م5664-هـ6452العاْرة 

الفضل محمد بن طاهر  يبَل ذخيرة الحفاظ )من الكامل َلبن عدي(: -660
بن علي بن أحمد المقدسي الْيباني، المعروف بابن القيسراني )المتوفى: 

http://www.alukah.net/authors/view/home/226/
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 الرياض –هـ(، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، طبعة: دار السلف 267
 م.6990-هـ  6460الطبعة: اِلولى، 

أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: ِلبو  سؤاَلت -667
داود سليمان بن اِلْعث بن إسحاق بن بْير بن ْداد بن عمرو اِلزدي 

هـ( تحقيق: محمد علي قاسم العمري طبعة: عمادة 572السِِّجْستاني )المتوفى: 
سالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية البحث العلمي بالجامعة اْل

 م.6983هـ/6463الطبعة: اِلولى، 
ْرح التبصرة والتذكرة )اِللفية(: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن  -668

هـ( 860الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
طبعة: دار الكتب العلمية، ياسين فحل  ماهر-تحقيق: عبد اللطيف الهميم 

 م.  5665-هـ  6453: اِلولى، الطبعة-لبنان  –بيروت 
العلل الواردة في اِلحاديث النبوية: ِلبو الحسن علي بن عمر بن أحمد  -669

بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
خريج: محفوظ هـ(، المجلدات من اِلول، إلى الحادي عْر، تحقيق وت382

 6462: اِلولى الطبعة-الرياض  –الرحمن زين اهلل السلفي، طبعة: دار طيبة 
م، والمجلدات من الثاني عْر، إلى الخامس عْر، علق عليه:  6982-هـ 

 الطبعة:-الدمام  –محمد بن صالح بن محمد الدباسي طبعة: دار ابن الجوزي 
 هـ. 6457اِلولى، 

بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  العلل: ِلبو محمد عبد الرحمن -656
هـ( تحقيق: فريق من الباحثين 357الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
، / خالد بن عبد الرحمن الجريسيد ،بإْراف وعناية د/ سعد بن عبد اهلل الحميد

 م. 5660-هـ  6457: اِلولى، الطبعة-الحميضيطبعة: مطابع 
فتح المغيث بْرح ألفية الحديث للعراقي: ْمس الدين أبو الخير محمد  -656

بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
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 :الطبعة-مصر –هـ(، تحقيق: علي حسين علي طبعة: مكتبة السنة 965
 م.5663هـ / 6454اِلولى، 

لي بن ثابت بن أحمد بن الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن ع -655
 هـ( تحقيق: أبو عبد اهلل السورقي403مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 

 المنورة. المدينة-إبراهيم حمدي المدني طبعة: المكتبة العلمية 
منهج دراسة اِلسانيد والحكم عليها: الدكتور وليد بن حسن العاني، دار  -653

 هـ.6468النفائس، اِلردن، الطبعة اِلولى 
وقظة في علم مصطلح الحديث: لْمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن الم -654

هـ(، اعتنى به: عبد الفتاح 748أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
 أبو ُغّدة طبعة: مكتبة المطبوعات اْلسالمية بحلب.

ناسخ الحديث ومنسوخه: ِلبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد  -652
أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن ْاهين )المتوفى: بن محمد بن أيوب بن 

 الزرقاء –هـ(، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري طبعة: مكتبة المنار 382
 م.6988الطبعة: اِلولى، 

النكت على كتاب ابن الصالح: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  -650
، تحقيق: ربيع 508/ص6هـ( ج825بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

، معة اْلسالميةهادي عمير المدخلي، طبعة: عمادة البحث العلمي بالجا بن
 م.6984هـ/6464الطبعة اِلولى:-المملكة العربية السعودية–المدينة المنورة 
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 كتب السير والتاريخ والتراجم والطبقات
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: ِلبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن  -657

هـ(، تحقيق: د. عبد الملك عبد اهلل 575كهي )المتوفى: العباس المكي الفا
 ه.6464بيروت الطبعة الثانية:  –دهيش، طبعة: دار خضر 

اد القاصي والداني إلى تراجم ْيوخ الطبراني: ِلبو الطيب نايف بن  -658 إْر
– ميةتي ابن مكتبة الرياض،- الكيان دار: ، طبعةصالح بن علي المنصوري

 .اْلمارات
بي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد أسد الغابة: ِل -659

الكريم بن عبد الواحد الْيباني الجزري، عز الدين ابن اِلثير )المتوفى: 
 م.6989-هـ 6469بيروت، عام:  –هـ(، طبعة: دار الفكر 036

اْلصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  -636
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 825: أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى

-بيروت، الطبعة: اِلولى  –وعلى محمد معوض، طبعة: دار الكتب العلمية 
 هـ. 6462

اِلعالم: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  -636
للماليين، الطبعة: الخامسة هـ(، طبعة: دار العلم 6390الدمْقي )المتوفى: 

 م. 5665مايو -عْر 
آكام المرجان في ذكر المدائن المْهورة في كل مكان: ْلسحاق بن  -635

طبعة ال–الحسين المنجم، عاش في القرن الرابع الهجري، طبعة عالم الكتاب 
 هـ.6468اِلولى 

بغية الطلب في تاريخ حلب: لعمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة  -633
هـ( تحقيق: سهيل زكار، 006العقيلي، كمال الدين ابن العديم )المتوفى: 

 بيروت.-طبعة: دار الفكر
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل اِلندلس: ِلحمد بن يحيى بن أحمد  -634
 –هـ(، طبعة: دار الكاتب العربي 299بن عميرة، أبو جعفر الضبي )المتوفى: 

 م.6907القاهرة، عام: 
تاريخ الثقات: ِلبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى  -632
، طبعة: دار الباز، الطبعة اِلولى 452هـ( صـ506لكوفي )المتوفى: ا

 م.6984-هـ6462
التاريخ الصغير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  -630

هـ(، المحقق: أبو عبد اهلل أحمد بن إبراهيم بن 520أبو عبد اهلل )المتوفى: 
 م ـ5662هـ/6450 أبي العينين طبعة: مكتبة ابن عباس الطبعة: اِلولى

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،  تاريخ الطبري: -637
 –دار التراث ، طبعة: 450/ ص 0ج  هـ(366أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 هـ.6387-بيروت الطبعة: الثانية 
تاريخ بغداد: ِلبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  -638

هـ(، تحقيق الدكتور بْار عواد معروف، 403الخطيب البغدادي )المتوفى: 
 هـ.6455الطبعة اِلولى –بيروت –طبعة دار الغرب اْلسالمي 

تاريخ خليفة بن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الْيباني  -639
هـ( المحقق: د. أكرم ضياء العمري طبعة: 546العصفري البصري )المتوفى: 

 ه.6397الطبعة: الثانية، -روت بي ،دمْق –مؤسسة الرسالة  ،ار القلمد
تاريخ دمْق: ِلبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن  -646

هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، طبعة: دار 276عساكر )المتوفى: 
 م.6992-هـ 6462الفكر للطباعة والنْر والتوزيع عام: 

ن محمد ب طبقات الحفاظ: ْمس الدين أبو عبد اهلل –تذكرة الحفاظ  -646
هـ( طبعة: دار الكتب العلمية 748أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 هـ.6469الطبعة: اِلولى، -لبنان -بيروت
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تذهيب التهذيب: ِلبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -645
هـ( طبعة: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 825حجر العسقالني )المتوفى: 

 هـ.6350ة: الطبعة اِلولى، الطبع-الهند 
قالني جر العسالحافظ ْهاب الدين أحمد بن علي بن حتقريب التهذيب:  -643
يد 825)  هـ.6465الطبعة الرابعة  –حلب  –هـ(، تحقيق محمد عوامة، دار الْر
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  يبالجرح والتعديل: َل -644

مجلس دائرة  هـ(، طبعة357تم )المتوفى: التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حا
 –دار إحياء التراث العربي -الهند  –بحيدر آباد الدكن -المعارف العثمانية 

 م. 6925هـ  6576بيروت الطبعة: اِلولى، 
خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أحمد بن عبد اهلل بن  -642

ين اليمني، صفي الد أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي اِلنصاري الساعدي
 مطبوعاتهـ( تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة طبعة: مكتب ال953)المتوفى: بعد 

 هـ. 6460حلب / بيروت الطبعة: الخامسة، -اْلسالمية/دار البْائر 
دَلئل النبوة ِلبي نعيم اِلصبهاني: ِلبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن  -640

هـ(، تحقيق: 436متوفى: أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران اِلصبهاني )ال
الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، طبعة: دار النفائس، بيروت، 

 م.6980-هـ  6460الطبعة الثانية: 
دَلئل النبوة: ِلحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -647

هـ( تحقيق: د. عبد المعطي 428الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
 6468-الريان للتراث الطبعة: اِلولى  بعة: دار الكتب العلمية، دارقلعجي، ط

 .م6988-هـ 
الدليل المغني لْيوخ اْلمام أبي الحسن الدارقطني: ِلبو الطيب نايف  -648

بن صالح بن علي المنصوري تقديم: د/ سعد بن عبد اهلل الحميد، د/ حسن 
بية ع، المملكة العر مقبولي اِلهدل طبعة: دار الكيان للطباعة والنْر والتوزي

 .م5667-هـ  6458الطبعة: اِلولى، السعودية، 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ْلبراهيم بن علي بن  -649
، تحقيق: 5/342هـ( 799محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى: 

 هرة.لقاالدكتور محمد اِلحمدي أبو النور، طبعة: دار التراث للطبع والنْر، ا
رجال الحاكم في المستدرك: لُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقِبِل بِن َقاِئَدةَ الَهْمَداني  -626

هـ(، طبعة مكتبة صنعاء اِلثرية الطبعة الثانية 6455الوادِعيُّ )المتوفى: 
  هـ.6452

سير أعالم النبالء: لْمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  -626
هـ( تحقيق ْعيب اِلرناؤوط، طبعة مؤسسة 748)المتوفى: بن َقاْيماز الذهبي 

 هـ.6462الطبعة الثالثة –الرسالة 
ْذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن  -625

، تحقيق: محمود هـ(6689ي، أبو الفالح )المتوفى: العماد الَعكري الحنبل
-طبعة: دار ابن كثير، دمْق  اِلرناؤوطخرج أحاديثه: عبد القادر  اِلرناؤوط
 م. 6980-هـ  6460: اِلولى، الطبعة- بيروت

الضعفاء والمتروكين: أبو عبد الرحمن أحمد بن ْعيب بن علي  -623
هـ( تحقيق: محمود إبراهيم زايد طبعة: دار 363الخراساني، النسائي )المتوفى: 

 هـ.6390حلب الطبعة: اِلولى،  –الوعي 
ن ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى: طبقات الحنابلة: ِلبو الحسي -624

 بيروت. –هـ( تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: دار المعرفة 250
أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاْمي بالوَلء،  الطبقات الكبرى: -622

هـ( تحقيق: محمد عبد 536البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 
هـ  6466الطبعة: اِلولى، -بيروت  –ب العلمية القادر عطا، طبعة: دار الكت

 م. 6996-
أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الْيباني  طبقات خليفة بن خياط: -620

كريا بن رواية: أبي عمران موسى بن ز  هـ(546العصفري البصري )المتوفى: 
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تحقيق: د سهيل زكار طبعة:  ،، محمد بن أحمد بن محمد اِلزدييحيى التستري
 .هـ 6464ر للطباعة والنْر والتوزيع دار الفك

غاية النهاية في طبقات القراء: لْمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  -627
اِلسماء، –حرف الميم  5/86هـ( 833محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: 

 هـ ج. برجستراسر.6326طبعة: مكتبة ابن تيمية، عني بنْره ِلول مرة عام 
في الكتب الستة: لْمس الدين أبو عبد الكاْف في معرفة من له رواية  -628

هـ(، تحقيق: 748اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
-محمد عوامة، أحمد محمد نمر الخطيب، طبعة: دار القبلة للثقافة اْلسالمية 

 م.6995-هـ  6463مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: اِلولى، 
ِلبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: الكامل في ضعفاء الرجال:  -629

علي محمد معوض، طبعة الكتب -عادل أحمد عبد الموجود :هـ( تحقيق302
 هـ.6468الطبعة اِلولى –بيروت  –العلمية 

الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات: لبركات بن أحمد بن محمد  -606
هـ( تحقيق: عبد 959الخطيِب، أبو البركات، زين الدين ابن الكيال )المتوفى: 

 م.6986 :الطبعة اِلولى-بيروت–طبعة: دار المأمون  ،القيوم عبد رب النبي
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن  -606

أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 
-حلب  –يد طبعة: دار الوعي المحقق: محمود إبراهيم زا هـ(،324)المتوفى: 

 ه.6390الطبعة: اِلولى، 
معجم البلدان: ْهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  -605

الطبعة: الثانية، -هـ(، طبعة: دار صادر، بيروت 050الحموي )المتوفى: 
 م. 6992

معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى: لنجم عبد الرحمن خلف،  -603
 م.6989-هـ  6469الطبعة: اِلولى،  والتوزيع،الراية للنْر  طبعة: َدارُ 
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معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -604
بو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي ِل وأخبارهم المعروف بالثقات:

كتبة م هـ( تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي طبعة:506الكوفي )المتوفى: 
 .6982- 6462الطبعة: اِلولى، -السعودية  –المنورة  المدينة-الدار 

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: لَتِقيُّ الدِّْيِن، َأُبو ِإْسَحاَق  -602
، ال ِرْيِفْيِنيُّ ، الصَّ ِد بِن اَِلْزَهِر بِن َأْحَمَد بِن ُمَحمٍَّد الِعَراِقيُّ ِليُّ َحْنبَ ِإْبَراِهْيُم بُن ُمَحمَّ

هـ(، تحقيق: خالد حيدر، طبعة: دار الفكر للطباعة والنْر 046)المتوفى: 
 هـ.6464التوزيع، طبعة عام: 

المنتظم في تاريخ الملوك واِلمم: لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن  -600
هـ( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 297بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

عة: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: اِلولى، مصطفى عبد القادر عطا طب
 .م 6995-هـ  6465

موسوعة أقوال أبو الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله: مجموعة  -607
-أْرف منصور عبد الرحمن - من المؤلفين )الدكتور محمد مهدي المسلمي

-أيمن إبراهيم الزاملي -أحمد عبد الرزاق عيد -عصام عبد الهادي محمود 
بعة: بيروت، لبنان الط-محمود محمد خليل( طبعة: عالم الكتب للنْر والتوزيع 

 م. 5666اِلولى، 
جمع  موسوعة أقوال اْلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: -608

محمود محمد -أحمد عبد الرزاق عيد -لمعاطي النوري وترتيب: السيد أبو ا
 م. 6997هـ /  6467الطبعة: اِلولى، -خليل، طبعة: عالم الكتب 

الموسوعة الموجزة في التاريخ اْلسالمي نقال عن: موسوعة سفير للتاريخ  -609
 المكتبة الْاملة اْللكترونية. –اْلسالمي 

د بد اهلل محمد بن أحمميزان اَلعتدال في نقد الرجال: ْمس الدين أبو ع -676
هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي 748بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
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 6385طبعة: اِلولى، -لبنان  –طبعة: دار المعرفة للطباعة والنْر، بيروت 
 م. 6903-هـ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي بن عبد  -676

هـ(، طبعة: 874و المحاسن، جمال الدين )المتوفى: اهلل الظاهري الحنفي، أب
اد القومي، دار الكتب، مصر  وزارة الثقافة واْلْر

نزهة اِللباب في قول الترمذي )وفي الباب(: ِلبو الفضل، حسن بن  -675
محمد بن حيدر الوائلّي الصنعانّي، تحقيق: عبد اهلل بن محمد الحاْدي، 

المملكة العربية السعودية الطبعة: طبعة: دار ابن الجوزي للنْر والتوزيع، 
 هـ. 6450اِلولى، 

اد في معرفة أهل الثقة والسداد -673  :)رجال صحيح البخاري( الهداية واْلْر
ِلحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي )المتوفى: 

عة: الطب-بيروت –هـ(، تحقيق: عبد اهلل الليثي، طبعة: دار المعرفة 398
 .6467ى، اِلول
الوافي بالوفيات: لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي  -674

هـ(، تحقيق: أحمد اِلرناؤوط وتركي مصطفى، طبعة: دار 704)المتوفى: 
 م.5666-هـ6456بيروت عام: –إحياء التراث 
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ى: فبن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتو 
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 كتب العقيدة
الجهمية والزنادقة؛ لإلمام عبد اهلل أحمد بن محمد بن مقدمة الرد على  -686

هـ(، تحقيق: صبري بن سالمة 546حنبل بن هالل بن أسد الْيباني، )ت: 
 .ْاهين، دار الثبات، الطبعة اِلولى

 كتب الفقه
المجموع ْرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: أبو زكريا محيي  -686

 هـ(، طبعة: دار الفكر.070الدين يحيى بن ْرف النووي )المتوفى: 
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 كتب المعاجم واللغة وغريب اِللفاظ
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، تحقيق: هـ(6562ضى، الزَّبيدي )المتوفى: الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرت
 مجموعة من المحققين، طبعة: دار الهداية.

بن اِلزهري الهروي، أبو منصور تهذيب اللغة: محمد بن أحمد  -683
هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب طبعة: دار إحياء التراث 376)المتوفى: 

 م.5666بيروت الطبعة: اِلولى،  –العربي 
الفائق في غريب الحديث واِلثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -684

مد مح-هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي 238الزمخْري جار اهلل )المتوفى: 
 لبنان الطبعة: الثانية. –أبو الفضل إبراهيم، طبعة: دار المعرفة 

 باديآ القاموس المحيط: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز -682
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإْراف: هـ(867)المتوفى: 

يع، لتوز محمد نعيم العرقُسوسي، طبعة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنْر وا
 .م5662-هـ  6450الطبعة: الثامنة، -لبنان –بيروت 

لسان العرب ِلبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفى  -680
 هـ.  6464بيروت، الطبعة الثالثة -هـ( طبعة دار صادر766)
المعجم اَلْتقاقي المؤصل ِللفاظ القرآن الكريم: لمحمد حسن حسن  -687

 م. 5666قاهرة، الطبعة: اِلولى، ال –جبل، طبعة: مكتبة اآلداب 
معجم مقايس اللغة: ِلحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو  -688

هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طبعة: دار 392الحسين )المتوفى: 
 م.6979-هـ 6399الفكر: 

 النهاية في غريب الحديث واِلثر: لمجد الدين أبو السعادات المبارك -689
هـ(، 060عبد الكريم الْيباني الجزري ابن اِلثير )المتوفى: بن بن محمد 

محمود محمد الطناحي، طبعة: المكتبة العلمية -تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
 م.6979-هـ 6399بيروت، -
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Abstract 

The Narrations of Kais Bin Al-Rabea Al-Asady (90-168 Hijri) 

Collection, Investigation, and Study 

All praise is due to Allah, Lord of the worlds, the Entirely Merciful, the 

Especially Merciful, Sovereign of the Day of Recompense, and may peace 

and blessings be upon our prophet Muhammad, all his family and 

companions. 

In this research, the researcher collected the narrations of  Kais Bin Al-

Rabea Al-Asady in the prophetic tradition books, studied these narrations 

through extracting them from books on Sunna, studied their narrators and 

the judgements passed on them. Through these judgements, the researcher 

judged the chain of transmission of these narrations in respect to their 

authenticity and weakness. The research studied 389 narrations. 

The researcher categorized the narrations according to juridical books and 

chapters. The number of jurisprudence books used was nine. Also, the 

researcher defined the unfamiliar concepts and hadiths of the study using 

language books and books on unfamiliar hadiths. 

The study comprises an introduction that tackled the importance of the 

thesis topic and motives behind choosing it for study, aims of the research, 

and the research methodology. 

The research is divided into two parts: 

First part tackled the theoretical framework that included the background 

of Kais Bin Al-Rabea, his life, upbringing, and his status among the 

"People of Hadith" in terms of validation and invalidation. 

Second part tackled the Hadiths that were studied and were categorized 

according to the juridical books and chapters. 

The conclusion pointed out the research results and its recommendations. 

Scientific indices are at the end of the research. 

 

Finally, the researcher prays to Allah that this research be beneficial and 

that it will constitute an opening for goodness for the researcher and others. 

Amen. 
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